
Fängelseföreningen» anhållan om
kostnadsfritt begagnande af en utaf
ataden upphyrd lokal bifölls.

Sundhetsnämodens ekrifvelsemed rit-
ningar o. trenne skilda kostnadsförslag
till ett kommunalt sjukhus öfverlem-
nades till drätselkammaren, som an-
modade» att efter atadaingeniörens hö-
rande inkomma med förslag i saken.

Med anledning af att statsbidraget
till underlättande af inqvarteringstnn-
gan i staden, hvilket harinlills utgått
med 2/3 af det för iaqvarteringen»
bekosntade erforderliga beloppet, plöts-
ligt inhiberat», hvarigenom stadens
bndnet för innevarande år kommer
»tt visa en brist af 140,000 mark,
camt drätselkammaren ansett det o-
möjligt att hos de inqvarteringstun-
gan underkastade under näste är ut-
taxera både detta belopp och det för
nästa år» inqvarteringsutgifter nödiga
beloppet, enär uttaxeringen pr skatt-
öre endast för inqvarteringen i detta
fall blefve i det närmaste lika stor
»om hela uttaxeringen under inneva-
rande år, hade drätselkammaren före-
slagit att af den för nästa års inqvar-
tering erforderliga summan endast en
tredjedel såsom bärintills skulle ut-
taxeras, samt »tadsf. för öfrigt hos
k. senaten anhålla om ett räntefritt
lån å 350,000 mk på tvänne år till
betäckande af denna oväntade ökning
i utgifterna, Stadsf. remitterade frå-
gan till beredning af ett utskott af
fem personer.

Stadsfullmagtige biföllo till den af
drätselkammaren förordade »lutliqvi-
den med bolaget Neptun, hvarigenom
nämnda bolag efter afdrag af 1,500
mk för brister & filtren, 436 mk 50
p. för omläggning af upptagne gator
samt 800 mark kompromisskostnader
skulle ega uppbära ioaliss 17,263 mk
50 p. af de 20,000 mk, som vid vat-
tenledningens definitiva öfvertagande
■f staden innehållits på köpesumman.

På grand af en frän guvernören in-
kommen akrifvelse med ogillande af
generalmajor Behrens gjorda anspråk
på hyresmedel, beslölo stadsfullmäkti-
ge att anmoda drätselkammaren att
hos den, som vederbör, ntsöka förut
af honom nnder tvänne år •uppburna
hyresmedel, utgörande 5,074 mk.

Krya teatern, som tack vare
det på alla händer vårdade och
delvis utmärkta spelet, för alltmer
välbesatt salong gifvit Sardous
«Dora», nppför i dag det glada
lustspelet Den nye bibliotekarien,
som härmed når sin 9:de och sä-
kerligen ännu ej sista representa-
tion. Programmet tillkännager dess-
utom, att teaterns nya orkester,
förutom ouverturen till »Trollflöj-
ten» bland annat ntför en serie
«Bellmaniana», arrangerad för or-
kester af hr K. F. Wasenius.

Danssolréen i)'gär i stu-
denthuset, anordnad af studentfö-
reningen x. y. z. var animerad.
En hurtig studentsång, anförd af
magister Ingelins omvexlade mel-
lan de lifvade danserna. Skåde-
spelaren Georg Törnqvist framsade
med känd talang ett poem af Carl
Snoilski benämndt *En dröm“.

Notiserfrån Utlandet.
p— Johan CSaapard Blunt-
Hohlf, den verldsberömde juristen,
nedföll den 21 dennes, då han i
Karlsruhe från den evangeliska
synoden begaf sig till slottet i och
för en abdiens, plötsligt liflös på
slottsplatsen, träffad af slag. Den
aflidne, som var född i Zlirich är
1808, var först anstäld i denna
Stad och senare i Mlinchen samt i-
från 1861 ända till sin död i Hei-
delberg. Med honom förlorar den
moderna rättsvetenskapen en af
sina mest framstående lärare och
hans plats skall blifva svär att er-
sätta.

,

Åi en ef Tysklands ve-
tenskapliga lieroer, hvilken »f-
-ven spelat éh inflytelserik politisk rol,
prolessor Virchow, den store fysiologen
och arkeologen, forberedes en lika vac-
ker som' storartad hyllning. I morgon
fyller den berömde forskaren sitt sexti-
onde år och snart är jemt ett fjerdedels
sekel förflutet sedan han utnämndes till
{»rofeasor i kirurgi och patologi vid Ber-
ins universitet. Med anledning häraf

bafva en mängd af hnfvudstadens mest
iramståemde personligheter pä vetenska-
pens, politikens samt embets- och han-
delsverldens områden utfärdat en inbjud-
ning till insamling af medel för bildan-
de af en fond, som skulle bära Virchows
namn oeh ianvändas till understödjande
af de forskningsgrenar, som afse känne-
domen om menniskans lifsfuriktioner.

- pet lider intet tvifvel att denna ärebe-
tygelse åt en män, hvilken genom sin
mångsidighet snart sagdt kan anses haf-
va kommit den klassiska erfarenhetsre-
geln «non est hoininis in omnibns excel-
lere> på skam, skall vinna entusiastisk
tillslutning. Bland undertecknarne af
Inbjudningen märkes Berlins öfverborg-
mästare, den bekante framstegsmannen
von Forckenbeck.

Telegrafnotiser.
JParis den 23 okt. I Cirkus

Femando egde åter ett radikalt
meeting rum, rörande detunesiska
angelägenheterna. Billing upprepa-
de i sitt tal alla de oförsonliga
bladens anklagelser. Nästan enhäl-
ligt antogs af meetinget en resolu-
tion, hvarigenom kammaren upp-
fordras att genast företaga en in-
gående undersökning om det tune-
siaka kriget. Ifall denna undersök-
ning skulle ådagalägga en kränk-
ning af författningen och förräderi
emot fäderneslandet, måste kam-
maren besluta ministrarnes försät-
tande i anklagelsetillstånd och skul-
le då ministrarne och deras med-
brottslingar göras ansvarige med
sin person och förmögenhet.

Tunis den 23 okt. Öfvcrste La-
roqne i Massaonadi har 1 går till-
bakavisat ett tredje angrepp af de
af Ali-Ben-Amer anförde iasurgen-
terne och tillfogat dem stora-förlu-
ster. General Aubigny har den 22
denhes i Teboursouk äterijtält sin
förbindelse med Laroque. Ofverste
(general?) Saussier anlände den
21 okt. till Clonkarda, der han
qvarlemnade brigaden Philibert för
att upprätthålla förbindelserna.

Tunis den 24 okt. De tunesiska
soldaterna under Ali-bey vägra att
marschera och önskade att Ali-
bey återvände till Tunis, General
Ben-Turqnia nedsköt en deltagare
i myteriet. Beyen skickade krigs-
ministern Siselim till Ali-beys lä-
ger, för att återställa ordningen.

London den 24 okt. I går eft.
ta. egde rum i Hydepark ett af

Storbritaniens nationella landliga
föranstaltad! stort meeling, hvari
50,000 personer, bland hvilka 8
Earlamentsmedlemmar, deltogo. Tal

öllos och resolutioner fattades,
som enhälligt fördömde regerin-
gens hållning gentemot Irland.
Urdningen blef ingenstädes störd.

Konstantinopel den 23 okt.
Ali Fuad och Ali-Nizam-paseha an-
lände i går till Dardanellerna, derde qvarhållas i karantän.

Elektricitetens gagn för
olika ändamål.

(Forts.)
Ett annat sätt att använda den e-

lektriska kraften, hvilket ännu icke
är lika mycket utveckladt som det e-
lektriska ljuset, men som jag tror
skall komma att spela en vigtigare
roll, är drifkraftens fortplantning me-
delst elektricitet. Såsom I veten, ha
försök nyligen gjorts i flere riktnin-
gar att fortplanta drifkraften från ett
ställe till ett annat medelst en elek-
trisk tråd. I denna utslällningsbygg-
nad finnes en mängd tillämpningar,
som visa de medel, ingeniörerna ha
att tillgå för att begagna denna nya
motor för olika ändamål. Yi ha ioke
blott allehanda maskiner, som hållas i
gång af den elektriska strömmen, utan
vi ha äfven en jernväg, som drifves
af en dynamo-elektrisk maskin'och som
visar, att denna motor är användbar
äfven för fortskffaning.

Man må icke föreställa sig, att
ångmaskinen någonsin skall ersättas
af den elektriska motorn på våra sto-
ra jernvägar; det är blott på spårvägarne
och de små vägarne, man kan trans-
portera kraften från en punkt till en
annan meielst elektricitet.

När drifkraften fortplanta» medelst
elektricitet, måste nödvändigt én kraft-
förlust uppstå; jnppgär
till nära 50 proc.; vi ha erhållit än-
da till 60 ä 70 proo. kraftprodukt;
men praktiskt vore det orätt att på-
stå, att den kraft, som erhålles vid
ändan af en t. ex. två kilameter lång
Hnie, är större än 50 proc. Detta
resultat är dock ingalunda ogynaamt;
de 50 proc. repre»entera'|icke blott
den i den elektriska maskinen förlo-
rade kraften, Utan hela kraftförlasten
ander fortplantningen.

I en elektriskfmaskin uppgår kraft-
förlusten blott till 10 proe., d. v. s.
ett en dynamo-elektrisk maskin gifver
i strömmen 90 proc. af motorn verk- :
stäldt arbete. Men när drifkraften
fortplantas på mekanisk väg, när den-
na kraft transporteras, uppstå förlaster
vid fortplantningen. Först och främst
appstår förlast i dej* ledande kroppar-
ne; en ny förlust ligger i friktionen.
En tredje förlust föranledes af trådar-
nes uppvärmning, en fjerde af den e-
lektrieka strömmens fortplantning och
en femte vid öfverflyttningen af denna
kraft till maskinen för att göra sig
dess verkan till godo. Dessa 5 för-
lustkällor representera blott 50 proo.
af hela kraften, d. v. s, att icke nå-
gon utomordentlig förlust uppstår i
något af dessa afseenden.

Om man vill fortplanta en kraft
medelst hydraulis eller komprimerad
luft, måste man förslösa minst 30
proc.; men vid elektrisk fortplantning
har man den fördelen, att denna för-
lust icke så mycket är beroende af
sfståndet; man kan mycket väl fort-
planta en elektrisk kraft på ett af-
slånd af 10 eller 20 kilometer genom
éu temligen starkt ledande kropp,
utan att öka förlusten; och dessutom
har man den fördelen, att den elek-
triska tråden, som skall leda kraften
är mycket billig i jemförelse med rör,
för luft eller vatten.

Jag kan omtala en tillämpning,
som jag nyligen har gjort på min
lilla landtegendom i England. Jag
har en central motor att sköta gården
med. Denna ångmotor sätter i gång
maskiner, dels på en del af gården
för att slå gräs och hugga ved, dels
på ett annat ställs en kilometer längre
bort för att pumpa vatten. Jag kan
äfven använda samma kraft till plöj-
ning, för öfrigt ett tillämpningesätt,
som redan har begagnats i Frankrike
under kontroll af Tresca, sons har
meddelat ganska intressanta resultat.
Ehuru jag förlorar 60 proc. vid" fort-
plantningen, har jag ändock stora för-
delar af detta system; jag bränner
mycket mindre stenkol, än om jag
skall placera maskiner litet hvarstädes
för att förrätta arbetet. Min maskin
är nu i gång hela dagen; för att dra-
ga vinst af alla krafter, sättes den af-
lägsnaate pumpen i gång; ingen tager
någon befattning med honom; han
står på ett ställe, som är stängdt med
nyckel, och man pumpar på en kilo-
meters afstånd från maskinen. En en-
da karrvérkstälief allt ‘ arbetet och
sköter dessutom bästarne och andra
sysslor vid gärden. Det är en betyd-
lig besparing.

För att kanna begagna sammakraft
om nätterna, har jag gjort en tillämp-
ning, som har väckt något intresse
hos vetenskapsmännen; saken galler
att studera det elektriska ljusets infly-
tande på växterna. Jag kan få per-
sikor, smultron och andra, frukter om
vintern liks väl aora om sommaren;
det är ett mycket märkvärdigt faktum,
ooh jag tror, att det'för närvarande
blott är ett rön; men dea tid skall
komma, då trädgårdsodlarne skola dra-
ga stor vinst deraf, isynnerhet om
man förenar trädgärdsskötséln med å-
kerbruket. Man kan dessutom göra
sig till godo den förlorade ångan,
som kondenseras i en kalorifer, och
medelst denna kalorifer uppvärma bo-
ningshuset, så att ingenting går för-
lorad!;- ■" ■“"*

Med det elektriska Ijnset kan man
om vintern frambringa frakter med o-
vanligt utsökt arom, och det gläder
mig, att i utställningslokalen se ett
försök i samma riktning. Jag har i-
akttagit, att ett begånget misstag rät-
tades för två dagar sedan. Man hade
uppsatt de elektriska härdarne blotta-
de, och jag konstaterade, att ehuru
det élektriska Ijnset kan göra stort
gagn åt åkerbruket, har det en för-
derflig verkan på växterna, när de äro
direkt utsatta för det. Det är de
mycket intensiva strålarne, de nltrf-
violetta, »om ha denna förderfliga
verkan. Genom att framför en växt,
som stod midt emot en elektrisk bärd,
sätta ett glas, »om till hälften täckte
plantan, visade jag, att det genom-
skinliga glaset insuper alla ultravio-
letta 'strålarna, hvilka äro skadliga lör
växterna; och jag bstviflar icke, att

»an i utställningsbyggnaden skall
märka en stor olikhet i de erhållna
resultaten, sedan man insett sitt miss-
tag och betäckt de elektriska härdar-
ne med en genomskinlig kupa.

En annan, för den botaniska fysio-
logen högst intressant fråga är att få
veta, om en växt kan arbeta oafbrn-
tet dag och natt. Botanisterna ha
letat åt den fisigten, att sömnen är
nödvändig för växten: men de erhåll-
na resultaten, hvilka redan äro två år
gamla, visa, att växten icke har be-
hof af hvila, undantagandes vinterhvils,
och att t. ex. ärter, som läggas i dag,
kunna gro, uppnå fullkomlig utveck
ling och gifva mogna frukter utan
någon hvila.

M. h. Jag fruktar att allt för län-
ge ha uppehållit mig vid denna nyt-
tiga tillämpning af elektriciteten,
bvilken jag ansåg ega ett särskildt in-
tresse. men jag har förklarat den så
omständligt för att visa, att den e-
lektriska kraften kan användas nästan
öfver allt, och att genom den en ny
väg öppnar sig för ingeniören att rik-
ta naturens krafter åt ett håll, som
förut varit okändt; jag iar velat visa,
att vi ha ett ofantligt intressant arbe-
te att utföra.

Om maskarne.
(Charles Darwins senaste arbete.)

Det är det egendomliga med Darwins
metod, att han på en enkel, faktisk
grundval reser en byggnad af skarpa,
kritiska iakttagelser, till hvilka han
icke låter dén vetenskapliga verlden
fä tillträde, förrän efter hans öfver-
tygelse icke en enda hörnsten saknas.
Därigenom har det lyckats honom att
kasta ett så olikartadt ljus öfver mång-
faldiga trakter i det naturhistoriska
riket, att den vetenskapliga synpunk-
ten efter hans framträdande på mänga
ställen blifvit en helt annan. Hans
mål är att visa, hnru intet i naturen
är skapadt förgäfves, äfven om det så
kunde tyckas. I sitt verk om växter-
nas rörelse, hvilket utkom för omkring
ett år sedan, påvisade han, att växter-
na måste vara i besittning af något,
som relativt närmar sig hvad vi kalla
förstånd. I sitt nyaste arbete om ma-
skarnee betydelse i naturen visar han
oss, att äfven dessa oansenliga, ring
aktade varelser spela en stor roll. Han
afslutar till och med sin bok med föl-
jande ord; «Det torde vara tvifvelak ,
tigt, om något annat djur har en så
vigtig andel i vår jorde historia, som
dessa föga utmatade väsen.a 1 sitt
berömda verk om menniskans härstam-
ning har han stött de mäktiga från
tronen, i sin senaste bok har han lyft
de låga nr stoftet.

Första gången Darwin berörde den-
na fråga var år 1837. Sedan dess
bar han med outtröttlig ifver fortsatt
tina undersökningar. Han har icke
arbetat ensam, hans söner hafva tro-
get bistått honem och från alla verl-
dens kanter har han mottagit berät-
telser och meddelanden. Det är med
innerlig öfvertygelse om sanningen af
sin utsago han nu kan träda fram för
den vetenskapliga verlden och förklara
maskarne för naturens största välgöra
re. De äro jordens plogmän. För
att åskådliggöra detta resultat af ett
femtiotal åra outtröttligt studium bör
jär ban med att redogöra för maskar-
nas sinnen och kroppsbyggnad. De
hs bvarken ögon eller öros, men de
ha ett matsmältningssystem, söm vis-
serligen icke är synnerligen inveck-
lad!, men som dock kommer de högre
djurens kräfva eller mage temligen
nära. En bvar vet, har svårt det är
att få en mask fram ur titt häl; dea
låter hellre sönderslita sig än dan ger
efter. Detta fenomea är grundadt der-
på, att masken medelit eu massa fina
borst bakar sig fast vid hilens sidor.
Det är sannolikt att maskarne ha lukt-
sinne; att de ha smak, är obestridligt,
enär de icke hälla till godo med allt
slags föda. I allmänhet lefva de af
blad, men rödlök är döok deras favo
riträtt. Bladen bära de ned i sina
hål, icke endast för att ha lifsmedel
till hands, utan äfven för att hs nå-
got, hvarmed de kanna tillstoppa och
fodra hålen, så att de icke akola lida
af jordens kyla. I hela det aätt, bvar-
pS do anbringa bladen i de trånga hä-
len,' har Därwih iakttagit många små-
drag, som röja en vits tankeförmåga,
ett slags medvetande om afsigteh med
arbetet. Sjelfva hålens konstruktion
röjer något dylikt, antingen de nu
ärb klädda ned blad. och fin, mörk
jord eller tillstoppade med småsten
eller sinnrikt anordnade stjelkar. Alla
dessa anmärkningar bilda emellertid
endast en inledning till bokens egent-
liga syfte, nemligeh att visa, hnrule-
■des det som vi kalla mylla, i regeln
endast är ett verk af maskar och der-
för snarare måste betraktas som ett
animaliskt än som ett vegetabiliskt
ämne. Makarne sluka nemligen oupp-
hörligt jord och fina småstenar, som
de åter gifva från sig i pulveriseradt
ooh fruktbargjordt tillstånd. Man kan
derför säga, att de rent af göda jor-
den inne i sina kroppar. Följden af
denna verksamhet är, att det öfversta
jordlagret undergår en ständig föränd-
ring, enär man Öfver hufvud kan an-
taga, att på hvarje acre jord finnas 35
k 50,000 matkar. Tänker man sig
dem jemt fördelade ntmed jordytan,
skola de under loppet af ett är bear-
beta jorden till l/s tums djup. Att
således i speciella fall, då maskarne»
mängd är betydligt större, temligen
ansenliga lager af mylla kunna bildas,
är sjelfklart. Man har anstalt försök
med att låta lera, småsten, blad och
dylikt qvarligga orörda på ett fält, och
få år derefter har man kunnat finna
dem flere tum nnder jordytan i ett
jemnt, likformigt lager; och att man
här står inför ett resultat af maskar-
nas outtröttliga arbete, har Darwin be-
visat och belyst med mångfaldiga exem-
pel. Knotor af döda djur, de hårda
delarne af insekternas kroppar, snigel-
skal och liknande föremål har man
likaledes fnnnit begrafna under mask-
lagret, hvadan de i förrnttnadt, göd-
ningsdugligt tillstånd korama att ligga
inom häll för växtrötlerna. Gemenli-
gen ligga de endast några få tum un-
der jorden; men man har äfven an-
träffat dem på flere fots djup, hvilket
beredt den fria luften tillträde till jor-
dens inre och derigenom leranat drä-
neringen en betydelsefull hjelp. Men
maskarnes välgörande inflytande sträc-
ker sig ännu längre. Alla steniga
massor och klippformationer skaffa de
långsamt, men säkert ur vägen, icke
eftdast genom omedelbar inverkan på
de mjukare delarne, qtan äfven genom

de oliks »yror, som med de olikarta-
de, nedslukade ämnena öfvergå till
deras kropp. Både landtmannen och
arkeologen måste således vara maskar-
ne tacksamma för deras verksamhet.
Darwin berättar och illustrerar med
exempel, att icke endast stora stenar,
utan äfren hela stenlagda vägar, eom
en längre tid varit obegagnade, efter
få års förlopp funnits begrafna under
masklagret. Men han har icke stan-
nat dervid. Han har bevisat, att det
är den största sannolikhet för, att då
hela städer, såsom det gamla Uriod-
nium, bevarats ända till senaste tid,
beror detta hufvndsakligen på de små
föraktade maskarnes ihärdiga, sekel-
långa arbete.

Denna bok är en af de intressanta-
ste vi hafva mottagit från Darwins
hand, säger Times, hvarifrån denna
framställning hufvndsakligen är hera-
tad; man lägger den icke it sidan utan:
att känna en viss förkärlek och respekt
för dessa hittills så föga aktade djur,
äfven om man måste intaga en viss
reserverad hållning gent emot de för-
vånande egenskaper förf. tillägger de
svaga väsen, till hvilkas taleman han
här gjort sig. Så mycket är viss*, att
Darwin åter har kastat ett nytt ljus
öfver en af vetenskapens många gre-
nar, och om han än på sina ställen i
något för hög grad nöjer sig med att
uppställa fakta och öfverlåta åt läsa
ren sjelf att utdraga resultaten, måste
det å andra sidan erkännas, att dessa
fakta hä?va en öfverbevisande kraft,
som ingen skall kunna motstå.

Populär föreläsningskurs i
Fysik.

Få vetandets grenar hafva gjort så
stora framsteg under de senaste år-
tiondena, aom läran om värttet. Ifrån
att vara en samling af spridda sakför-
hållanden, har denna def af fysiken
utvecklats till en systematisk veten-
skap, hvars inflytande på vårt betrak-
telsesätt af naturen varit och är af
oberäknelig betydelse. Den nyktra
forskningen, ledsagad af erfarenhetens
säkra band, har lyckats framställa en
grundlag angående de i naturen verk-
samma krafterna pä ett Jå i allo öf-
vertygande sätt, att intet tvifvel om
dess riktighet mera kan råda. Denna
grnndlag, som utsäger ätt värme och
mekaniskt arbete äro eqvivalenta stor-'
heter, har gifvit npphof till en an-
nan, alla naturkrafterOmfattande prin-
cip : kraftens oförstörbarhet. Denna
fastställer, att liksom all materie hit-
tills visat sig till sia qvantitet oför-
änderlig, under det den till sina egen-
skaper kan undergå de mest olikarta-
de vexlingar, så är ook kraften till
sin stoflek oföränderlig, under det
den till sina yttringar kan underka-
stas de egendomligaste förvandlingar.

Denna grundlag har ställ värmelä-
ran i förgrunden af studiet af fysiken.
Det är med anledning häraf, som jag
gjort början med denna gren af fysi-
ken och hoppas framdeles komma till
de öfriga brancherna.

För att göra vetenskapens frukter
tillgängliga äfven för dem, som en-
dast inhemtat dess företa grunder, skall
framställningen göra* så lättfattlig
det är mig möjligt. Öfverhnfvud aro
naturens lagar så enkla att del ej er-
fordras några omfattande förstudier för
att tillegna sig dem, eburn deras upp-
täckande kostat menniskan seklerlångt
arbete. Föreläsningarna börjas ons-
dagen den 2 November kl. S e. n. i
enlighet med det program; som finnes
upptaget på annat ställe i bladet.

Selim Lemström.

Hvarjehanda.
Storstadsmysterier. I

alla större städer finnes en mängd per-,
soner, som icke hafva någon förmögen-
het eller syssla som inbringar dem nå-

fot och dock lefva godt och äro kläd-
a efter sista modet.
Polisen löser vanligen förr eller sena-

re denna gåta. I Berlin hafva dessa
tvetydiga personer förenat sig i sam-
fund, som dagligen hålla sin börssam-mankomst i likhet med de ordinarie af-
färsmännen. På två storartade kpntbr'i
ett af Berlins mest aristokratiska’qvår-
ter omsättas vexelfabrikanternas papper,som på beställning skickas ntomriket,
mest till London, Paris och S-.t Peters-
burg till oärliga affärsmän- för att der
som fina papper diskonteras. Priset lör
en accept utan afseende på vexelsura-mans storlek är 50 pfennige; önskas fle-
ra endossenter stiger priset till en mark.
Med dessa vexelfabrikaster äro de s, k.
flygande anktionärerna beslägtade; Pråh
utländska affärshus reqyireras varbrochuppgifvas referenser. Huset i fråga hör
efter hos de föregifna firmorna, hvilka
endast existera enaort tid och äro medi komplotten, får gynsamt svar och af
sänder varorna samt drar en tre måna-
ders vexel & beloppet. Så: snart varor-
na ankommit försäljas de på auktionoch vexeln löses aldrig in.. dsynnerhet
äro Bordeauxvinhns, som till följd af
den stora konkurrensen äro ifriga att
sälja, utsatta för detta bedrägeri.

Menedsbörsen häller sina sammankom-
ster i en restaurant icke långt ifrånlandtdomstolen. Vid ett bord sitta der
alltid ett haltt dussin feta; välmående
välklädda personer som äta och-drieka
öl hela förmiddagen. Då och då kom-mer någon och hviskar en af dem ett
par ord i örat. Pem minuter derefter
står denne inför domstolen och svär på
sin salighet att han sett att den honom
hitintills fullkomligt obekante Mttller be-
talat Schultze 1,000 mark. Schultze blek-nar af häpnad, domstolen frikänner Mill-
ler och vittnet erhåller 2 mark för eden.
En mängd processer hafva den sista ti-den bragt i dagen förskräckliga saker i
detta atseende.

Inför domstolen ser man älven ofta des. k. niodagars husegarne. Längre än
nio dagar räcker ej deras hemlighet. Deinfinna sig på alla exekutiva -iusauktio-
ner. Försumma inteckningshafvame att
inropa huset så göra de det. Eandpén-
ningen, stämpelafgiften och köpesum-
man behöfva ej erläggas förrän ett par
dagar efter auktionen, och den nyeega-ren erhåller genast ett intyg att han ro-
pat in huset Med detta dokument skyn-
dar han till »sitt» hus; försäljer der sam-
ma dag allt som icke är'väggfast, ned-
sätter hyrorna med vilkor att de genast
kontant betalas för uästa qvartal och
förlänger kontrakt till oerhördt billigt
pris om det blott kontant erlägges. Med
ett ord på några timmar lyckas han rui-
nera huset för fléra år.

På procentarebörsen som hålles i en
öllokal träffa de eleganta låntagarns som
hafva, brådtom att få pengar, kommis-
sionärerna och deras patronen Och på
de smutsiga borden skritvas vexlar härs
och tvärs; det är vanligt att för en jtra
månaders vexel å 500 mark erhållas
150 mark kontant, några dussin hand»
skar, ett par uppstoppade djnr, några
togelbnrar o. d.
I Berlin finnes äfven en giftermäls-

byrå. Direktören, som står i spetsen
för detta töretag, har inrättat ett ele-
gant kontor bvarifrån skickas eirkulär-
bref på franska, engelska och tyska språ-
ken hutvndsakligen till alla nationers
adliga officerare att han har på lager
mycket fina giftermälapartier med hem-
gift på olika belopp ända upp tillfrancs och att sällskapet åtar sig att

arrangera brudgummens skulder såjsnärt
som förlofaingen blitvit ofllcielt kun-
gjord.

En egendomlig högsko
la omtalas i en indisk tidning. I
närheten at Benares finnes nemligen en
högre läroanstalt i sjelfplägeri-konsten,
hvars läroplan i korthet är följande:
Skolan har tre klasser, I de två första
lär man sig åtskilliga slag mindre lem-
lästningar. I den öfversta består det si-
sta_ profvet deruti att abiturienterna
splitternakna vältra sig på en bädd af
glitiga nässlor, urtica crenulata, efter
nvilken sport kroppen har förvandlats
fåll en oformlig köttmassa. Otta har det-
ta prof döden till följd. I skolan är
mycket stort tillopp af lärjungar. Af po-
litiska skäl tvingas engelsmännen att
blunda tör denna motbjudande fanatism.

- Ooddsm! Goddani! P& e-
lektricitets-utställningen i Paris tilldrog
sig nyligen-i den telefoniska hörsalen en
mycket löjlig episod. Hållande Inrarne
till öronen förvred en engelsman sin
kropp i alla möjliga ställningar. Han
hoppade, stampade, ryckte pl axlarne,
höjde och sänkte armarue, och med kän-
nedom om engelsmännens originalitet
uppfattade alla de närvarande allt detta
såsom tecken till enthusiasm. Plötsligen
kastade han apparaterna från sig, utstö-j
tande med starkt strupljud ett fruktans-
värdt goddam. Han var ursinnig. Hela
»auditoriet* 1 råkade i bestörtning, man
trodde att karlen var galen; men dä man
fick veta orsaken, förvandlades den all-
männa rädslan till stormande munterhets
I salen funnos telefontrådar, som gingo
till operan, opera comique och theatre
francais. Engelsmannen som för första
gången bevistade en telefonuppvisning,hade i ena handen tagit en lur som stod
i förbindelse ■ med operan och i den an-
dra en hvarigenom man kunde höra re-
presentationen på theatre francais. Pä
det viset hörde han det sjungas i det e-
na örat oeh deklameras i det andra, och
detta hade kommit håren att resa sig på
hans hufvnd. Den hederlige britten gick
förargad sin väg, fullt och fast öfverty-
gad att alltsammans var endast humbug.

|)£uM ocjj åpart.
Ekonomiska notiser.

‘ ' ‘ - ■Efter de seaaste Veckornas lifliga verksam*
het har nu den engelsks tsckjernsmarkuadea
börjat blifva något lugnare, men goda affärer
göras doek-fartfaraude. I .alla distrikt, der
handel bedrlfveS med jernmannrakturraror,
är lifaktigbetea stadd 1 tilltagande. Stålver-
ken i hela landet äro fällt sysselsatts och
deras alster kommendera högre priser. Skepps-
byggerne äro så flitiga som fSrut, och mån-
ga af dem hstra' bokat ordres tillräckliga att
bereda den sysselsättning för flera månader.
Alla andra grenar af dessa affärer visa lika-
ledes'ty dliga teekea till förbättring.

Ingen af de- bandelstraktater, om bvilka
Frankrike för närvarande underhandlar med
åtskilliga makter, har ännn blifvit afslntad,
och enär de'nuvarande ministrarne torde dra-
ga sig för att träffa några öfvercnskommel-
ser just som de stå i begrepp attlemna si-
na befattningar, lär det bli nödvändigt'att
prolongera alla de befintliga traktaterna på
tre månader från den 8 november, så vida
den allmänna tariffen icke kommer att till-
tämpas. Att komma öfverens om vilkoren
med Italien synes fär öfrigt erbjuda lika sto-
ra svårigheter som med England, och ovänta-
de binder hafva uppstälts i förstnämnda
land, s

En fransk tidning lemnar följande öfversigt
öfver de allmänna resultaten af vinskörden i
landet: Beräkningen ef vinproduktionen i
Frankrike har hittills varierat med väderle-
kens vexlingar. Det är nu sannolikt att vin-
skörden kommer att nppgå till omkring 40
mili. hektoliter. Detta resnltat är mindre än
de senaste tio årena medelskörd, som var 56
millioner; men om man till den inhemska
produktionen lägger det vin som tillverkas af
torkade russin och det som importeras från
Spanien ooh Italien, finner man att någon
brist 1 handeln icke är att väata, -och de nya
ordinära vinerna, som nn betinga mycket hö-
ga priser på grand af spekulation, skola in-
om kort åter nedgå till priser, som äro för-
delaktigare för konsumenten.

Af en nyligen publicerad berättelse om
Ty skland s utrikes handel under de åtta
första månaderna af innevarande år framgår
'bland annat; att importen af bvete uppgått
till 288,907,900 kilogram mot 81,643,600
kilogram änder samma' tid 1880; -exporten
till resp. 29,706,200 och 160,284,700 kilo
gram. Importen afråg uppgick till 391,054,600
kilogram 1881 mot 410,681,600 kilogram
1880; exporten till resp. 5,180,100 och
23,613,200 kilogram. Af majs uppgick im-
porten till 331,853,000 kilogram 1880 mot
170,459,900 kilogram 1880; exporten af majs
har varit så Obetydlig, att den icke ens är
nämnvärd.

Handeleliotiser.
BSnnoterinS;

meddelad af A, G, Laurell, edsvuren
mäklare, Helenegatan 2.

Helsingfors, den 25 okt. 1881.

Säljare.

Helsingfors Dagblads Följetong

Obligationer
Finska Statens 4 */o

lån, år 1859 . . ,

Finska Statens 4 */«
°lO lån, år 1863. .

Finska Statens 4 Vt
X lin, år 1874

Finska Statens 4 *|,
°lO lån, år 1880 .

Finska Statens donal
4 Vs 7o lån. . 100

Finska Statens pre-
mielin 1868 . . .

Finska Hypoteksförn.
6 \ län år 1862

Finska Hvpoteksförn.
4 X X” län år 1865

H:fors stads Vattenl.

102

5 X lån år 1876
Ryska statens 5 X

cons.-lån 1871. . .

103

Nokia Akt. bol. 6 X
T:fors Lime- tc

Jernm. 6 */• ■ •

sborgs stads, 4,6 B|,
K®

96

Aktier
Föreningsbanken {

Finland . , .
....

,

Nordiska Äktisbankeo
Wasa Aktiebanken . .

Pennia, Brandförsäk-
rings akt. bol. . .

Kaleva. Försäkrings
akt. bol.. . . . . .

H:for§ aktiebostäders
akt. boL

H:fors arbetarebostä-
ders akt. beL . . .

H;fors gaslysnings
akt. bol. ......

Forssa akt. bol. .
« ,

Jokkia Gods akt. bal.
Nokia akt. bol. prior.
Tervakosk! akt bol.
Taramerfora Linne-

St Jernm. akt. bol.
T:fots Takfiltfabriki

akt, boL ......
H;fors ångfart.akt.bol
Skärgårds trafik akt

bol., . i ~, ... . ,
Sydfinaka Knstång-

fartygsbolag , . , .
Sydfinaka ångfartygs-

bolag ........
H:fors Societetshns

Akt.^bol,J“,
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1,550

DONNA QpUIXOTE.

JUSTIN M;c CARTHY.

Sjuttonde kapitlet.
Ett besök.

(Fort* .5

Ådertonde kapitlet.
Paulina föresätter sig att intaga.

] 22,80:■ kex

Kö-
pare.

101

102V.
22,10

285
274
527

400
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Spanmålsmarknaden.

Hoa spelade följaktligen nt den; ooh hon
»åg att allt gick väl. Men det gafs ögonblick
dä detta apel föreföll henne nästan för tröttsamt.
Hon kom ihåg en qväll, dä hon i New Orleans
kastat en qvinna till golfvet och trampat pä hen-
ne. Om miss Gertrud Elvin kunnat ana huru
ofta detta angenäma minne dykade npp i hennes
och Gabrielles bordskamrats minne, och huru den
flydda triumfen &ter| i inbillningen génomgicks
med henne sjelf till föremål, sä skulle hon hafva
funnit den lilla m&ltiden ännu vida mindre tref*
lig än den terkligen var. •• • ; >

Dagen efter den oväntade gästens ankomst
till Gabrielle, begaf eig Fielding vi kalla Lo-
nom fortfarande helt enkelt så som vi hittills kal-
lat honom pä ett besök till Panlinas värdinna.
En följd af att Gabrielle fört de båda bröderne
tillsammans var naturligtvis den, att Fielding
nu blifvit försatt i en erkänd väns ställning.
Denna nya vändning i Fielding* lif var för ho*
nom synnerligt angenäm. Han skulle sannolikt i
hvarje händelse hafva njutit deraf, såsom han njöt
af allt nytt; cch hafva tyckt om Weat-end Lon-
donlifvet om ocksä endast såsom en omvexling
efter Sydstaterna och Bolingbroke Plaoe. Men
han hade nu ett eller två skilda »kål till att tyc-
ka om förändringen. •••'■< -Hen var mycket rörd öfver brödrens sätt att
taga emot honom och att återknyta deras tillgif-
venhet, eller rättare sakdt; att bana för en tillgif-
renhet som förut ej varit i tillfälle att utveckla
sig. Om sir Wilberforce hade upptäckt något
fullkomligt nytt och ojemförligt sätt att elda och
upplysa sitt hus, skulle han ej ha kunnat vara
gladare deröfver än öfver upptäckten af att hafva
en bror. Han tröttnade aldrig att för alla meta-’
niskor tala om emin bror, hi Vet? *— min bror
Clarkson; just hemkommen någonstädes ifrån; en
präktig karl: ni måste nödvändigt lära känna ho-
nom.» Han förde Clarkson med sig i sin stads-
gård ända från vinden till källaren, för att visa
honom alla de förbättringar han vidtagit. Hån
föreslog att föra honom ut till sin landtegendom,
der han hade ännu större under att förevisa; ty
der hade det praktiska vetandets ande haft fritt
spelrum att röra sig i trädgårdar, parker, jagt-
marker, hästar och stall, hundar och hundstall,
såvål som i eldstäder och fönster. Emellertid
skyndade han med honom till Bydenham för att
visa honom ett litet ställe, som hsh hade aljde-
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Inom spanmålsmarknaden ha denna höst
storartade fluktuationer egt ram,-och en vis»
osäkerhet har för det mesta värjt rådande.
An har man hört talas om britt och uttöm-
da förråder, hvarvid priserna stigit, och än
hafva tillgångar framkommit, soöt man för-
nt ej visste om, och då har en liten reak-
tion, panikunge, eller hrad man nn må kal-
la det, inträffat. Då priserna varit appgåen-
de, sknlle alla vara med och speknlera, och
ja fortare har priset.' -nppdrifvits tills dst å-
ter kulminerat, hvarefter fall inträffat, och då
har ingen vågat köpa.

Förra veckan inträffade en liten reaktion
inom råg- och hvetemarknadea, hvarvid det
egendomliga inträffade, att en lokal stegring
på samma gång egde rum. Under det råg-
marknaden företedde en vikande tendens på
andra håll, steg denna artikel ej så obetyd-
ligt 1 S:t Petersburg, hvilket kom sig deraf,
att tidan lör leveranseriaa fullgörande (ulti-
mo) rar inne, och åtskilliga, som åtagit nig
större börda än de orkade med, måste gifva
tapt. Rysssrnes sista september kommer'
nemligen 12 dagar senare än vår, och deraf
härledde sig den lokala stegringen omkring
den 12 dennes. Den vikande. tendensen inom
hvetemarknaden hade återigen sitt urlprnng
i den atperiksnsta resteras stora spann åls-
oentrnm, Chicago: fy dervarande banker ville
hejda den atora spekulationen något, ecb knö-
to litet hårdare åt om penningpungeu, hrar-
vid ett par firmor, aom låge för djupt inne,
knllbytteradé. Man befarade genast, att flera
skulle följa efter, och en panik, lika hastig
som kort, inträffade. Förtroendet återvände
dock snart, då man såg ntt inga' flera fall
Inträffade, och man torde »art vira i full
gång på nytt. autt '*>.■ r-

Frankrike, som har ej sä obetydliga im-
portbehof af hvete, kände sig dock ieke aå
mycket harördt af den amerikanaka ..baissen",
ty qvarnegare derstädes nödgades' samtidigt
betala ända till en franc högre pris pr hek-
toliter för denna artikel. Råg, korn och haf-
re visade äfven en fastare tendens i jemförel-
se med England, oeh reaktionen i Newyork
ntöfvade icke något väsentligt afbräck i den

goda stämningen, enligt hvad én facktidning
förmäler.■r Frän England skrifves, att skörden kan an*
ses tom afslntad, ooh att spanmålstillföriela
frän det inre varder starkare, ehnrn den,
aynnerligaat kved hvetet beträffar, ntgörea af
en sl ringa . aoh underordnad qvalitet, att
qvarnegarne icke knnna köpa deraf, tltan m&-
ste förse tig med ntländsk vara.- Det inhem-
ska kornet kan visserligen malas, men-för
bryggerierna är det omöjligt att använda det-
samma, hvadan allt kora, som skall användas
för detta ändamål, miste importfras,

Underrättelser för sjöfarande.
Till underrättelse för sjöfarande var-

der härigenom meddeladt, att
_

Lotssty-
relsen i konungariket Sverige, kun-
gjort;

l;o) att, enligt frän Norske fyrdirektö-
.ren ingånget meddelande, blänkfyren af
l;sta ordningen på Ytterön vid Elnn
skall tändas den 17innevarande okteber.

Fyrskenet, som lyser rundt om, är fast
hvitt med 2 blänkar i följande ordning:

Fast ljus i 60 sekunner,Mörker i 14X sekunder.Blänk i 8 sekunder.
Mörker i 14*/» sekunder.
Blänk i 8 sekunder.
Mörker i 14*/» sekunder.

Fyrens läge: Lat. 61° 84' 15" N., Long.
4° 41' 10" 0. Grw. ’ 8

Ljusets höjd öfver hafvet: 57,5 meter.
Lysvidd; 20 minuter. £
2:o) att fyrskenet å den vid inloppet

till Gefle belägna fyren Bönan blifvit Ivinkeln mellan N, 65° O. Och S. ©"T),
ändradt tjll tödt,

att Malörns, Rönnskärs och Bredskärs
fyrar vid norra Bottenhafvet hädanefter
komma att böstetiden bålläs lysande en-
dast till dess de på dessa platser béeéde
lotsar, sedan sjöfarten för året upphört,
flytta ifrån sina stationer; .samt

att Gåsstens fyrar vid Alands haf förframtiden skola hällas lysande från den1 augusti intill dess) lötsarne vid Svart-klubbens lotsplats lemna sin station.
3:o) att mindre fyrlykta!,blitvit.upp-

satt pä sydöstra hörnetsaf Hemö lots-uppassningshua på östrahäidaa
ön vid staden Hemösand.” Fyrfjuset, som
är rödVfyser, vid 20 m. böjd öfver vat-
tenytan trån S. 11° O. öfver a oeh N.till N. 18° V. Lysvidd 5 minuter. Fyrenkommer att tändas första gängen den
10;de innevarande oktober ocb skall för
framtiden hällas lysande från iden Tau-
gusti, intill 4esa lotsningen för åretupphör: , V j' iTill underrättelse för sjöfarande var-der härigenom meddeladt att Hydrogra-fiska departementet i rynka Marinnnni-sterinm tiUkännagifvjt, att; inöm£Nevaflodens mynning, till följd af dep shart;
annalkande vintertiden, alla bojar ä Je-laginska farleden upptagits ocni ‘stallet
satts,, nemligen: på norra silan af hågda
led äro 1 bottnet nedrtagnaTeamsafStan-
fer med tofsar och iqyasten-uppåt samt

den södra sidan dyiika remmare medtofaaroch-qvasten nedåt.

Skeppslista.
Helsingfors t Jnklarerade fartyg.

Okt, 25. Ängf, Uleäborg itr. ffct Peters-borg. ■ ‘ - > v s -

Utklarerade:
Okt. 25. Ångf. Uleåborg t. Gaujakar-

leby; danska, sko». Garoline Elisabeth,A. Jensen, t. Borgå, ballast;
,

-

TRAVEMtNDE 17 okt. Emilia, Sand-man, t. Mariehamn! YfejyS, Stark, ÜBjör-nebore; Olga, Roström, t dso.
BÖLDERAA 14 okt. Fennia, Ahlström,

fr. Wasa. 15. Möwé, Groth; fr. RäfsÖ.
STOCKHOLM 13 okU Wainfo, Anders-son, t. Finland. 14. okt. Amazonas. Dic-kinson, t B:borg.
STORA KALFSUND 13 okt, Emma,Pettersson, - fr. Ptenäs L HartlepooL
SKALLäGRÄS 12 okt." Alma, Carls-son, fr.. Plymonth, t Aland.
KUNGSBACKAFJORD: 13 okt. Anto-

lina, Lemqvist, fr. GraVelines, t. Aland.
CHRISTIANIA 13 okt. Finland, Btörn-stad, fr. Livarpobl.
BORDEAUX 14 okt. Freden, Arcnd-sen, fr. Kemi; Livonia, Glinkewit3.fr'.Kotka; Jolen Westerlind, t Abo.DUNGENESS 14 okt; Alricain. fr,

Ritfsö t Nantefc .

SHIELDS 13 okt. Orion, t KotWS*HARTLEPOOL 13 ekt.
t. Dalsbruk. i .

_

BREMERHAVEN J 8 okt. Säppeneer,
Riepema, t Åbo.

TRAVEMUNDE 18 okt. Margaretha,
Pehrsson, fr. H:fore; Aronj WalleF, fr.

l7 ekt. Charleston, Svend-sen, t B:borg.
KRONSTADT 15 okt. Toivo,- Seppä,

ff. Newcastle. ■ - - *
-

BOGENSE 8 okt. Två Bröder. Sfö*ström, fr. Finland. -

För utkllpp.

lea i närheten af kriatallpalateet, och der han
ayaalade med försök mt acklimatisera hvarjehanda
utländska bnskvexter och blommor. -Han * sade
alltid It Clarfcion, att de måste ett ifatt
samtal om gamla tider; men det' aldrig
blifra något tillfäll* till det Ung» samtalet, 4y
närhelst de voro allena, hade Wilberforce alltid
någonting aytt i friga om den industriella veten-
skapen, angående hvilket han vilferfidgörå medsin bror. Han framhärdade i sitt antagande, ått
en man, som vistats sl många år -i fremmaßde
land soms- Clarkson, måste rara en auktoritet ialla saker rörande byggnadssätt, inroddlng, eld-
ning och ventilation. ’

> -<> v ■- . ■ <

Fielding fann sig uti allt detta på sitt ren-
liga sällskapliga sätt. Han förklarade att han
redan bads blifvit förvekligad och bortskämd af
civilisationen; och han envisades att behålla efna
gamla rum vid Bolingbroker Pläée Och ntt Och
då der tillbringa en natt, då han aå hade lust.
Men för del närvarande var han aå attsägäfangs-
lad af sin brors vanlighet och Snm#«t!ifchBt,s
han tyckte särdeles om detta nya'lif. 'Han hade
ständigt till sig sjelf, ätt ett sldänt Tefnadssätt
aldrig skalle dug* för hönor», att han *kar skipad
till zigenare eller landstrykare; och‘han’beslöt
ständigt att i morgon gå någonatSder eller göra
någonting. Men bao liknade i; det fallet GSto
den yngre* son, om hviltén del hétor att han
betöfde många dagar för atl komma till morgon-
dagen. ■ i- -

- i'"l - •••••"» SI. ®!f, »

Ea annan sak för hvilken air Wilberforcevisade ett lifligt oob oförställt intresserar-Ga-
brillei sällskap. Han'begaf sig alltid till fkdyHoneyhell närhelst det rar någon btsigt^for 'attder få råka Gabrielle; oob han besökte henne äf-
ven hemma hes henne och talade mycket medhenne när tillfälle därtill yppadé sig. FiCldingföljde i allmänhet med honom’vid dessa tillfäl-len. Och : det föreföll emellanåt Gabriella stsömbkulle hem hafta känt honbift åratäl i ifllet förblott några veckor.’
' Senna dag begaf sig Fieldiag emeUertd
ensaks ntan éin brors sällskap till Gabrielle.” Han
var angelägen om att med henne fl tala em 1 denVanthorpeska affären. Han hade hört eller kom-
mit till kunskap om någonting, som -gjorde Fån-
linas företag och afsigter asers misstänkliga än
någonsin, och han ansåg det för ytterst 'vigtigt
att varna Gabrielle. Han tafestänktHnfcälbädamedan ban i denna afsigt begaf sig till henne
att hans namn just dl skalle vars på henne.ochden qvinnas läppar från hvilken han ville hållahenne så vidt afskild som möjligt. -

Om Gabrielle Vanthorpe sysslat tnad otil-låtna ting och fsr att ekrämiha sina' vännerframbesvurit någon hemsk vålnad, som hon etmera kunde bannlysa och förjaga, skulle honknappast hafva kunnat känna sig mara pinsamtfull af sjelfforebråélser och ankrar. Hon tänktemed onämnbar ängslan pä den del hon haft uti,att frammana Paulina*. vålnad för ätt förbittra
j“" Eevens framtida Hf. Hvårföre sknlle honalla blanda sig i denna sak t frågade höh sig sjelf.
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Fängelseföreningen» anhållan om
kostnadsfritt begagnande af en utaf
ataden upphyrd lokal bifölls.

Sundhetsnämodens ekrifvelsemed rit-
ningar o. trenne skilda kostnadsförslag
till ett kommunalt sjukhus öfverlem-
nades till drätselkammaren, som an-
modade» att efter atadaingeniörens hö-
rande inkomma med förslag i saken.

Med anledning af att statsbidraget
till underlättande af inqvarteringstnn-
gan i staden, hvilket harinlills utgått
med 2/3 af det för iaqvarteringen»
bekosntade erforderliga beloppet, plöts-
ligt inhiberat», hvarigenom stadens
bndnet för innevarande år kommer
»tt visa en brist af 140,000 mark,
camt drätselkammaren ansett det o-
möjligt att hos de inqvarteringstun-
gan underkastade under näste är ut-
taxera både detta belopp och det för
nästa år» inqvarteringsutgifter nödiga
beloppet, enär uttaxeringen pr skatt-
öre endast för inqvarteringen i detta
fall blefve i det närmaste lika stor
»om hela uttaxeringen under inneva-
rande år, hade drätselkammaren före-
slagit att af den för nästa års inqvar-
tering erforderliga summan endast en
tredjedel såsom bärintills skulle ut-
taxeras, samt »tadsf. för öfrigt hos
k. senaten anhålla om ett räntefritt
lån å 350,000 mk på tvänne år till
betäckande af denna oväntade ökning
i utgifterna, Stadsf. remitterade frå-
gan till beredning af ett utskott af
fem personer.

Stadsfullmagtige biföllo till den af
drätselkammaren förordade »lutliqvi-
den med bolaget Neptun, hvarigenom
nämnda bolag efter afdrag af 1,500
mk för brister & filtren, 436 mk 50
p. för omläggning af upptagne gator
samt 800 mark kompromisskostnader
skulle ega uppbära ioaliss 17,263 mk
50 p. af de 20,000 mk, som vid vat-
tenledningens definitiva öfvertagande
■f staden innehållits på köpesumman.

På grand af en frän guvernören in-
kommen akrifvelse med ogillande af
generalmajor Behrens gjorda anspråk
på hyresmedel, beslölo stadsfullmäkti-
ge att anmoda drätselkammaren att
hos den, som vederbör, ntsöka förut
af honom nnder tvänne år •uppburna
hyresmedel, utgörande 5,074 mk.

Krya teatern, som tack vare
det på alla händer vårdade och
delvis utmärkta spelet, för alltmer
välbesatt salong gifvit Sardous
«Dora», nppför i dag det glada
lustspelet Den nye bibliotekarien,
som härmed når sin 9:de och sä-
kerligen ännu ej sista representa-
tion. Programmet tillkännager dess-
utom, att teaterns nya orkester,
förutom ouverturen till »Trollflöj-
ten» bland annat ntför en serie
«Bellmaniana», arrangerad för or-
kester af hr K. F. Wasenius.

Danssolréen i)'gär i stu-
denthuset, anordnad af studentfö-
reningen x. y. z. var animerad.
En hurtig studentsång, anförd af
magister Ingelins omvexlade mel-
lan de lifvade danserna. Skåde-
spelaren Georg Törnqvist framsade
med känd talang ett poem af Carl
Snoilski benämndt *En dröm“.

Notiserfrån Utlandet.
p— Johan CSaapard Blunt-
Hohlf, den verldsberömde juristen,
nedföll den 21 dennes, då han i
Karlsruhe från den evangeliska
synoden begaf sig till slottet i och
för en abdiens, plötsligt liflös på
slottsplatsen, träffad af slag. Den
aflidne, som var född i Zlirich är
1808, var först anstäld i denna
Stad och senare i Mlinchen samt i-
från 1861 ända till sin död i Hei-
delberg. Med honom förlorar den
moderna rättsvetenskapen en af
sina mest framstående lärare och
hans plats skall blifva svär att er-
sätta.

,

Åi en ef Tysklands ve-
tenskapliga lieroer, hvilken »f-
-ven spelat éh inflytelserik politisk rol,
prolessor Virchow, den store fysiologen
och arkeologen, forberedes en lika vac-
ker som' storartad hyllning. I morgon
fyller den berömde forskaren sitt sexti-
onde år och snart är jemt ett fjerdedels
sekel förflutet sedan han utnämndes till
{»rofeasor i kirurgi och patologi vid Ber-
ins universitet. Med anledning häraf

bafva en mängd af hnfvudstadens mest
iramståemde personligheter pä vetenska-
pens, politikens samt embets- och han-
delsverldens områden utfärdat en inbjud-
ning till insamling af medel för bildan-
de af en fond, som skulle bära Virchows
namn oeh ianvändas till understödjande
af de forskningsgrenar, som afse känne-
domen om menniskans lifsfuriktioner.

- pet lider intet tvifvel att denna ärebe-
tygelse åt en män, hvilken genom sin
mångsidighet snart sagdt kan anses haf-
va kommit den klassiska erfarenhetsre-
geln «non est hoininis in omnibns excel-
lere> på skam, skall vinna entusiastisk
tillslutning. Bland undertecknarne af
Inbjudningen märkes Berlins öfverborg-
mästare, den bekante framstegsmannen
von Forckenbeck.

Telegrafnotiser.
JParis den 23 okt. I Cirkus

Femando egde åter ett radikalt
meeting rum, rörande detunesiska
angelägenheterna. Billing upprepa-
de i sitt tal alla de oförsonliga
bladens anklagelser. Nästan enhäl-
ligt antogs af meetinget en resolu-
tion, hvarigenom kammaren upp-
fordras att genast företaga en in-
gående undersökning om det tune-
siaka kriget. Ifall denna undersök-
ning skulle ådagalägga en kränk-
ning af författningen och förräderi
emot fäderneslandet, måste kam-
maren besluta ministrarnes försät-
tande i anklagelsetillstånd och skul-
le då ministrarne och deras med-
brottslingar göras ansvarige med
sin person och förmögenhet.

Tunis den 23 okt. Öfvcrste La-
roqne i Massaonadi har 1 går till-
bakavisat ett tredje angrepp af de
af Ali-Ben-Amer anförde iasurgen-
terne och tillfogat dem stora-förlu-
ster. General Aubigny har den 22
denhes i Teboursouk äterijtält sin
förbindelse med Laroque. Ofverste
(general?) Saussier anlände den
21 okt. till Clonkarda, der han
qvarlemnade brigaden Philibert för
att upprätthålla förbindelserna.

Tunis den 24 okt. De tunesiska
soldaterna under Ali-bey vägra att
marschera och önskade att Ali-
bey återvände till Tunis, General
Ben-Turqnia nedsköt en deltagare
i myteriet. Beyen skickade krigs-
ministern Siselim till Ali-beys lä-
ger, för att återställa ordningen.

London den 24 okt. I går eft.
ta. egde rum i Hydepark ett af

Storbritaniens nationella landliga
föranstaltad! stort meeling, hvari
50,000 personer, bland hvilka 8
Earlamentsmedlemmar, deltogo. Tal

öllos och resolutioner fattades,
som enhälligt fördömde regerin-
gens hållning gentemot Irland.
Urdningen blef ingenstädes störd.

Konstantinopel den 23 okt.
Ali Fuad och Ali-Nizam-paseha an-
lände i går till Dardanellerna, derde qvarhållas i karantän.

Elektricitetens gagn för
olika ändamål.

(Forts.)
Ett annat sätt att använda den e-

lektriska kraften, hvilket ännu icke
är lika mycket utveckladt som det e-
lektriska ljuset, men som jag tror
skall komma att spela en vigtigare
roll, är drifkraftens fortplantning me-
delst elektricitet. Såsom I veten, ha
försök nyligen gjorts i flere riktnin-
gar att fortplanta drifkraften från ett
ställe till ett annat medelst en elek-
trisk tråd. I denna utslällningsbygg-
nad finnes en mängd tillämpningar,
som visa de medel, ingeniörerna ha
att tillgå för att begagna denna nya
motor för olika ändamål. Yi ha ioke
blott allehanda maskiner, som hållas i
gång af den elektriska strömmen, utan
vi ha äfven en jernväg, som drifves
af en dynamo-elektrisk maskin'och som
visar, att denna motor är användbar
äfven för fortskffaning.

Man må icke föreställa sig, att
ångmaskinen någonsin skall ersättas
af den elektriska motorn på våra sto-
ra jernvägar; det är blott på spårvägarne
och de små vägarne, man kan trans-
portera kraften från en punkt till en
annan meielst elektricitet.

När drifkraften fortplanta» medelst
elektricitet, måste nödvändigt én kraft-
förlust uppstå; jnppgär
till nära 50 proc.; vi ha erhållit än-
da till 60 ä 70 proo. kraftprodukt;
men praktiskt vore det orätt att på-
stå, att den kraft, som erhålles vid
ändan af en t. ex. två kilameter lång
Hnie, är större än 50 proc. Detta
resultat är dock ingalunda ogynaamt;
de 50 proc. repre»entera'|icke blott
den i den elektriska maskinen förlo-
rade kraften, Utan hela kraftförlasten
ander fortplantningen.

I en elektriskfmaskin uppgår kraft-
förlusten blott till 10 proe., d. v. s.
ett en dynamo-elektrisk maskin gifver
i strömmen 90 proc. af motorn verk- :
stäldt arbete. Men när drifkraften
fortplantas på mekanisk väg, när den-
na kraft transporteras, uppstå förlaster
vid fortplantningen. Först och främst
appstår förlast i dej* ledande kroppar-
ne; en ny förlust ligger i friktionen.
En tredje förlust föranledes af trådar-
nes uppvärmning, en fjerde af den e-
lektrieka strömmens fortplantning och
en femte vid öfverflyttningen af denna
kraft till maskinen för att göra sig
dess verkan till godo. Dessa 5 för-
lustkällor representera blott 50 proo.
af hela kraften, d. v. s, att icke nå-
gon utomordentlig förlust uppstår i
något af dessa afseenden.

Om man vill fortplanta en kraft
medelst hydraulis eller komprimerad
luft, måste man förslösa minst 30
proc.; men vid elektrisk fortplantning
har man den fördelen, att denna för-
lust icke så mycket är beroende af
sfståndet; man kan mycket väl fort-
planta en elektrisk kraft på ett af-
slånd af 10 eller 20 kilometer genom
éu temligen starkt ledande kropp,
utan att öka förlusten; och dessutom
har man den fördelen, att den elek-
triska tråden, som skall leda kraften
är mycket billig i jemförelse med rör,
för luft eller vatten.

Jag kan omtala en tillämpning,
som jag nyligen har gjort på min
lilla landtegendom i England. Jag
har en central motor att sköta gården
med. Denna ångmotor sätter i gång
maskiner, dels på en del af gården
för att slå gräs och hugga ved, dels
på ett annat ställs en kilometer längre
bort för att pumpa vatten. Jag kan
äfven använda samma kraft till plöj-
ning, för öfrigt ett tillämpningesätt,
som redan har begagnats i Frankrike
under kontroll af Tresca, sons har
meddelat ganska intressanta resultat.
Ehuru jag förlorar 60 proc. vid" fort-
plantningen, har jag ändock stora för-
delar af detta system; jag bränner
mycket mindre stenkol, än om jag
skall placera maskiner litet hvarstädes
för att förrätta arbetet. Min maskin
är nu i gång hela dagen; för att dra-
ga vinst af alla krafter, sättes den af-
lägsnaate pumpen i gång; ingen tager
någon befattning med honom; han
står på ett ställe, som är stängdt med
nyckel, och man pumpar på en kilo-
meters afstånd från maskinen. En en-
da karrvérkstälief allt ‘ arbetet och
sköter dessutom bästarne och andra
sysslor vid gärden. Det är en betyd-
lig besparing.

För att kanna begagna sammakraft
om nätterna, har jag gjort en tillämp-
ning, som har väckt något intresse
hos vetenskapsmännen; saken galler
att studera det elektriska ljusets infly-
tande på växterna. Jag kan få per-
sikor, smultron och andra, frukter om
vintern liks väl aora om sommaren;
det är ett mycket märkvärdigt faktum,
ooh jag tror, att det'för närvarande
blott är ett rön; men dea tid skall
komma, då trädgårdsodlarne skola dra-
ga stor vinst deraf, isynnerhet om
man förenar trädgärdsskötséln med å-
kerbruket. Man kan dessutom göra
sig till godo den förlorade ångan,
som kondenseras i en kalorifer, och
medelst denna kalorifer uppvärma bo-
ningshuset, så att ingenting går för-
lorad!;- ■" ■“"*

Med det elektriska Ijnset kan man
om vintern frambringa frakter med o-
vanligt utsökt arom, och det gläder
mig, att i utställningslokalen se ett
försök i samma riktning. Jag har i-
akttagit, att ett begånget misstag rät-
tades för två dagar sedan. Man hade
uppsatt de elektriska härdarne blotta-
de, och jag konstaterade, att ehuru
det élektriska Ijnset kan göra stort
gagn åt åkerbruket, har det en för-
derflig verkan på växterna, när de äro
direkt utsatta för det. Det är de
mycket intensiva strålarne, de nltrf-
violetta, »om ha denna förderfliga
verkan. Genom att framför en växt,
som stod midt emot en elektrisk bärd,
sätta ett glas, »om till hälften täckte
plantan, visade jag, att det genom-
skinliga glaset insuper alla ultravio-
letta 'strålarna, hvilka äro skadliga lör
växterna; och jag bstviflar icke, att

»an i utställningsbyggnaden skall
märka en stor olikhet i de erhållna
resultaten, sedan man insett sitt miss-
tag och betäckt de elektriska härdar-
ne med en genomskinlig kupa.

En annan, för den botaniska fysio-
logen högst intressant fråga är att få
veta, om en växt kan arbeta oafbrn-
tet dag och natt. Botanisterna ha
letat åt den fisigten, att sömnen är
nödvändig för växten: men de erhåll-
na resultaten, hvilka redan äro två år
gamla, visa, att växten icke har be-
hof af hvila, undantagandes vinterhvils,
och att t. ex. ärter, som läggas i dag,
kunna gro, uppnå fullkomlig utveck
ling och gifva mogna frukter utan
någon hvila.

M. h. Jag fruktar att allt för län-
ge ha uppehållit mig vid denna nyt-
tiga tillämpning af elektriciteten,
bvilken jag ansåg ega ett särskildt in-
tresse. men jag har förklarat den så
omständligt för att visa, att den e-
lektriska kraften kan användas nästan
öfver allt, och att genom den en ny
väg öppnar sig för ingeniören att rik-
ta naturens krafter åt ett håll, som
förut varit okändt; jag iar velat visa,
att vi ha ett ofantligt intressant arbe-
te att utföra.

Om maskarne.
(Charles Darwins senaste arbete.)

Det är det egendomliga med Darwins
metod, att han på en enkel, faktisk
grundval reser en byggnad af skarpa,
kritiska iakttagelser, till hvilka han
icke låter dén vetenskapliga verlden
fä tillträde, förrän efter hans öfver-
tygelse icke en enda hörnsten saknas.
Därigenom har det lyckats honom att
kasta ett så olikartadt ljus öfver mång-
faldiga trakter i det naturhistoriska
riket, att den vetenskapliga synpunk-
ten efter hans framträdande på mänga
ställen blifvit en helt annan. Hans
mål är att visa, hnru intet i naturen
är skapadt förgäfves, äfven om det så
kunde tyckas. I sitt verk om växter-
nas rörelse, hvilket utkom för omkring
ett år sedan, påvisade han, att växter-
na måste vara i besittning af något,
som relativt närmar sig hvad vi kalla
förstånd. I sitt nyaste arbete om ma-
skarnee betydelse i naturen visar han
oss, att äfven dessa oansenliga, ring
aktade varelser spela en stor roll. Han
afslutar till och med sin bok med föl-
jande ord; «Det torde vara tvifvelak ,
tigt, om något annat djur har en så
vigtig andel i vår jorde historia, som
dessa föga utmatade väsen.a 1 sitt
berömda verk om menniskans härstam-
ning har han stött de mäktiga från
tronen, i sin senaste bok har han lyft
de låga nr stoftet.

Första gången Darwin berörde den-
na fråga var år 1837. Sedan dess
bar han med outtröttlig ifver fortsatt
tina undersökningar. Han har icke
arbetat ensam, hans söner hafva tro-
get bistått honem och från alla verl-
dens kanter har han mottagit berät-
telser och meddelanden. Det är med
innerlig öfvertygelse om sanningen af
sin utsago han nu kan träda fram för
den vetenskapliga verlden och förklara
maskarne för naturens största välgöra
re. De äro jordens plogmän. För
att åskådliggöra detta resultat af ett
femtiotal åra outtröttligt studium bör
jär ban med att redogöra för maskar-
nas sinnen och kroppsbyggnad. De
hs bvarken ögon eller öros, men de
ha ett matsmältningssystem, söm vis-
serligen icke är synnerligen inveck-
lad!, men som dock kommer de högre
djurens kräfva eller mage temligen
nära. En bvar vet, har svårt det är
att få en mask fram ur titt häl; dea
låter hellre sönderslita sig än dan ger
efter. Detta fenomea är grundadt der-
på, att masken medelit eu massa fina
borst bakar sig fast vid hilens sidor.
Det är sannolikt att maskarne ha lukt-
sinne; att de ha smak, är obestridligt,
enär de icke hälla till godo med allt
slags föda. I allmänhet lefva de af
blad, men rödlök är döok deras favo
riträtt. Bladen bära de ned i sina
hål, icke endast för att ha lifsmedel
till hands, utan äfven för att hs nå-
got, hvarmed de kanna tillstoppa och
fodra hålen, så att de icke akola lida
af jordens kyla. I hela det aätt, bvar-
pS do anbringa bladen i de trånga hä-
len,' har Därwih iakttagit många små-
drag, som röja en vits tankeförmåga,
ett slags medvetande om afsigteh med
arbetet. Sjelfva hålens konstruktion
röjer något dylikt, antingen de nu
ärb klädda ned blad. och fin, mörk
jord eller tillstoppade med småsten
eller sinnrikt anordnade stjelkar. Alla
dessa anmärkningar bilda emellertid
endast en inledning till bokens egent-
liga syfte, nemligeh att visa, hnrule-
■des det som vi kalla mylla, i regeln
endast är ett verk af maskar och der-
för snarare måste betraktas som ett
animaliskt än som ett vegetabiliskt
ämne. Makarne sluka nemligen oupp-
hörligt jord och fina småstenar, som
de åter gifva från sig i pulveriseradt
ooh fruktbargjordt tillstånd. Man kan
derför säga, att de rent af göda jor-
den inne i sina kroppar. Följden af
denna verksamhet är, att det öfversta
jordlagret undergår en ständig föränd-
ring, enär man Öfver hufvud kan an-
taga, att på hvarje acre jord finnas 35
k 50,000 matkar. Tänker man sig
dem jemt fördelade ntmed jordytan,
skola de under loppet af ett är bear-
beta jorden till l/s tums djup. Att
således i speciella fall, då maskarne»
mängd är betydligt större, temligen
ansenliga lager af mylla kunna bildas,
är sjelfklart. Man har anstalt försök
med att låta lera, småsten, blad och
dylikt qvarligga orörda på ett fält, och
få år derefter har man kunnat finna
dem flere tum nnder jordytan i ett
jemnt, likformigt lager; och att man
här står inför ett resultat af maskar-
nas outtröttliga arbete, har Darwin be-
visat och belyst med mångfaldiga exem-
pel. Knotor af döda djur, de hårda
delarne af insekternas kroppar, snigel-
skal och liknande föremål har man
likaledes fnnnit begrafna under mask-
lagret, hvadan de i förrnttnadt, göd-
ningsdugligt tillstånd korama att ligga
inom häll för växtrötlerna. Gemenli-
gen ligga de endast några få tum un-
der jorden; men man har äfven an-
träffat dem på flere fots djup, hvilket
beredt den fria luften tillträde till jor-
dens inre och derigenom leranat drä-
neringen en betydelsefull hjelp. Men
maskarnes välgörande inflytande sträc-
ker sig ännu längre. Alla steniga
massor och klippformationer skaffa de
långsamt, men säkert ur vägen, icke
eftdast genom omedelbar inverkan på
de mjukare delarne, qtan äfven genom

de oliks »yror, som med de olikarta-
de, nedslukade ämnena öfvergå till
deras kropp. Både landtmannen och
arkeologen måste således vara maskar-
ne tacksamma för deras verksamhet.
Darwin berättar och illustrerar med
exempel, att icke endast stora stenar,
utan äfren hela stenlagda vägar, eom
en längre tid varit obegagnade, efter
få års förlopp funnits begrafna under
masklagret. Men han har icke stan-
nat dervid. Han har bevisat, att det
är den största sannolikhet för, att då
hela städer, såsom det gamla Uriod-
nium, bevarats ända till senaste tid,
beror detta hufvndsakligen på de små
föraktade maskarnes ihärdiga, sekel-
långa arbete.

Denna bok är en af de intressanta-
ste vi hafva mottagit från Darwins
hand, säger Times, hvarifrån denna
framställning hufvndsakligen är hera-
tad; man lägger den icke it sidan utan:
att känna en viss förkärlek och respekt
för dessa hittills så föga aktade djur,
äfven om man måste intaga en viss
reserverad hållning gent emot de för-
vånande egenskaper förf. tillägger de
svaga väsen, till hvilkas taleman han
här gjort sig. Så mycket är viss*, att
Darwin åter har kastat ett nytt ljus
öfver en af vetenskapens många gre-
nar, och om han än på sina ställen i
något för hög grad nöjer sig med att
uppställa fakta och öfverlåta åt läsa
ren sjelf att utdraga resultaten, måste
det å andra sidan erkännas, att dessa
fakta hä?va en öfverbevisande kraft,
som ingen skall kunna motstå.

Populär föreläsningskurs i
Fysik.

Få vetandets grenar hafva gjort så
stora framsteg under de senaste år-
tiondena, aom läran om värttet. Ifrån
att vara en samling af spridda sakför-
hållanden, har denna def af fysiken
utvecklats till en systematisk veten-
skap, hvars inflytande på vårt betrak-
telsesätt af naturen varit och är af
oberäknelig betydelse. Den nyktra
forskningen, ledsagad af erfarenhetens
säkra band, har lyckats framställa en
grundlag angående de i naturen verk-
samma krafterna pä ett Jå i allo öf-
vertygande sätt, att intet tvifvel om
dess riktighet mera kan råda. Denna
grnndlag, som utsäger ätt värme och
mekaniskt arbete äro eqvivalenta stor-'
heter, har gifvit npphof till en an-
nan, alla naturkrafterOmfattande prin-
cip : kraftens oförstörbarhet. Denna
fastställer, att liksom all materie hit-
tills visat sig till sia qvantitet oför-
änderlig, under det den till sina egen-
skaper kan undergå de mest olikarta-
de vexlingar, så är ook kraften till
sin stoflek oföränderlig, under det
den till sina yttringar kan underka-
stas de egendomligaste förvandlingar.

Denna grundlag har ställ värmelä-
ran i förgrunden af studiet af fysiken.
Det är med anledning häraf, som jag
gjort början med denna gren af fysi-
ken och hoppas framdeles komma till
de öfriga brancherna.

För att göra vetenskapens frukter
tillgängliga äfven för dem, som en-
dast inhemtat dess företa grunder, skall
framställningen göra* så lättfattlig
det är mig möjligt. Öfverhnfvud aro
naturens lagar så enkla att del ej er-
fordras några omfattande förstudier för
att tillegna sig dem, eburn deras upp-
täckande kostat menniskan seklerlångt
arbete. Föreläsningarna börjas ons-
dagen den 2 November kl. S e. n. i
enlighet med det program; som finnes
upptaget på annat ställe i bladet.

Selim Lemström.

Hvarjehanda.
Storstadsmysterier. I

alla större städer finnes en mängd per-,
soner, som icke hafva någon förmögen-
het eller syssla som inbringar dem nå-

fot och dock lefva godt och äro kläd-
a efter sista modet.
Polisen löser vanligen förr eller sena-

re denna gåta. I Berlin hafva dessa
tvetydiga personer förenat sig i sam-
fund, som dagligen hålla sin börssam-mankomst i likhet med de ordinarie af-
färsmännen. På två storartade kpntbr'i
ett af Berlins mest aristokratiska’qvår-
ter omsättas vexelfabrikanternas papper,som på beställning skickas ntomriket,
mest till London, Paris och S-.t Peters-
burg till oärliga affärsmän- för att der
som fina papper diskonteras. Priset lör
en accept utan afseende på vexelsura-mans storlek är 50 pfennige; önskas fle-
ra endossenter stiger priset till en mark.
Med dessa vexelfabrikaster äro de s, k.
flygande anktionärerna beslägtade; Pråh
utländska affärshus reqyireras varbrochuppgifvas referenser. Huset i fråga hör
efter hos de föregifna firmorna, hvilka
endast existera enaort tid och äro medi komplotten, får gynsamt svar och af
sänder varorna samt drar en tre måna-
ders vexel & beloppet. Så: snart varor-
na ankommit försäljas de på auktionoch vexeln löses aldrig in.. dsynnerhet
äro Bordeauxvinhns, som till följd af
den stora konkurrensen äro ifriga att
sälja, utsatta för detta bedrägeri.

Menedsbörsen häller sina sammankom-
ster i en restaurant icke långt ifrånlandtdomstolen. Vid ett bord sitta der
alltid ett haltt dussin feta; välmående
välklädda personer som äta och-drieka
öl hela förmiddagen. Då och då kom-mer någon och hviskar en af dem ett
par ord i örat. Pem minuter derefter
står denne inför domstolen och svär på
sin salighet att han sett att den honom
hitintills fullkomligt obekante Mttller be-
talat Schultze 1,000 mark. Schultze blek-nar af häpnad, domstolen frikänner Mill-
ler och vittnet erhåller 2 mark för eden.
En mängd processer hafva den sista ti-den bragt i dagen förskräckliga saker i
detta atseende.

Inför domstolen ser man älven ofta des. k. niodagars husegarne. Längre än
nio dagar räcker ej deras hemlighet. Deinfinna sig på alla exekutiva -iusauktio-
ner. Försumma inteckningshafvame att
inropa huset så göra de det. Eandpén-
ningen, stämpelafgiften och köpesum-
man behöfva ej erläggas förrän ett par
dagar efter auktionen, och den nyeega-ren erhåller genast ett intyg att han ro-
pat in huset Med detta dokument skyn-
dar han till »sitt» hus; försäljer der sam-
ma dag allt som icke är'väggfast, ned-
sätter hyrorna med vilkor att de genast
kontant betalas för uästa qvartal och
förlänger kontrakt till oerhördt billigt
pris om det blott kontant erlägges. Med
ett ord på några timmar lyckas han rui-
nera huset för fléra år.

På procentarebörsen som hålles i en
öllokal träffa de eleganta låntagarns som
hafva, brådtom att få pengar, kommis-
sionärerna och deras patronen Och på
de smutsiga borden skritvas vexlar härs
och tvärs; det är vanligt att för en jtra
månaders vexel å 500 mark erhållas
150 mark kontant, några dussin hand»
skar, ett par uppstoppade djnr, några
togelbnrar o. d.
I Berlin finnes äfven en giftermäls-

byrå. Direktören, som står i spetsen
för detta töretag, har inrättat ett ele-
gant kontor bvarifrån skickas eirkulär-
bref på franska, engelska och tyska språ-
ken hutvndsakligen till alla nationers
adliga officerare att han har på lager
mycket fina giftermälapartier med hem-
gift på olika belopp ända upp tillfrancs och att sällskapet åtar sig att

arrangera brudgummens skulder såjsnärt
som förlofaingen blitvit ofllcielt kun-
gjord.

En egendomlig högsko
la omtalas i en indisk tidning. I
närheten at Benares finnes nemligen en
högre läroanstalt i sjelfplägeri-konsten,
hvars läroplan i korthet är följande:
Skolan har tre klasser, I de två första
lär man sig åtskilliga slag mindre lem-
lästningar. I den öfversta består det si-
sta_ profvet deruti att abiturienterna
splitternakna vältra sig på en bädd af
glitiga nässlor, urtica crenulata, efter
nvilken sport kroppen har förvandlats
fåll en oformlig köttmassa. Otta har det-
ta prof döden till följd. I skolan är
mycket stort tillopp af lärjungar. Af po-
litiska skäl tvingas engelsmännen att
blunda tör denna motbjudande fanatism.

- Ooddsm! Goddani! P& e-
lektricitets-utställningen i Paris tilldrog
sig nyligen-i den telefoniska hörsalen en
mycket löjlig episod. Hållande Inrarne
till öronen förvred en engelsman sin
kropp i alla möjliga ställningar. Han
hoppade, stampade, ryckte pl axlarne,
höjde och sänkte armarue, och med kän-
nedom om engelsmännens originalitet
uppfattade alla de närvarande allt detta
såsom tecken till enthusiasm. Plötsligen
kastade han apparaterna från sig, utstö-j
tande med starkt strupljud ett fruktans-
värdt goddam. Han var ursinnig. Hela
»auditoriet* 1 råkade i bestörtning, man
trodde att karlen var galen; men dä man
fick veta orsaken, förvandlades den all-
männa rädslan till stormande munterhets
I salen funnos telefontrådar, som gingo
till operan, opera comique och theatre
francais. Engelsmannen som för första
gången bevistade en telefonuppvisning,hade i ena handen tagit en lur som stod
i förbindelse ■ med operan och i den an-
dra en hvarigenom man kunde höra re-
presentationen på theatre francais. Pä
det viset hörde han det sjungas i det e-
na örat oeh deklameras i det andra, och
detta hade kommit håren att resa sig på
hans hufvnd. Den hederlige britten gick
förargad sin väg, fullt och fast öfverty-
gad att alltsammans var endast humbug.

|)£uM ocjj åpart.
Ekonomiska notiser.

‘ ' ‘ - ■Efter de seaaste Veckornas lifliga verksam*
het har nu den engelsks tsckjernsmarkuadea
börjat blifva något lugnare, men goda affärer
göras doek-fartfaraude. I .alla distrikt, der
handel bedrlfveS med jernmannrakturraror,
är lifaktigbetea stadd 1 tilltagande. Stålver-
ken i hela landet äro fällt sysselsatts och
deras alster kommendera högre priser. Skepps-
byggerne äro så flitiga som fSrut, och mån-
ga af dem hstra' bokat ordres tillräckliga att
bereda den sysselsättning för flera månader.
Alla andra grenar af dessa affärer visa lika-
ledes'ty dliga teekea till förbättring.

Ingen af de- bandelstraktater, om bvilka
Frankrike för närvarande underhandlar med
åtskilliga makter, har ännn blifvit afslntad,
och enär de'nuvarande ministrarne torde dra-
ga sig för att träffa några öfvercnskommel-
ser just som de stå i begrepp attlemna si-
na befattningar, lär det bli nödvändigt'att
prolongera alla de befintliga traktaterna på
tre månader från den 8 november, så vida
den allmänna tariffen icke kommer att till-
tämpas. Att komma öfverens om vilkoren
med Italien synes fär öfrigt erbjuda lika sto-
ra svårigheter som med England, och ovänta-
de binder hafva uppstälts i förstnämnda
land, s

En fransk tidning lemnar följande öfversigt
öfver de allmänna resultaten af vinskörden i
landet: Beräkningen ef vinproduktionen i
Frankrike har hittills varierat med väderle-
kens vexlingar. Det är nu sannolikt att vin-
skörden kommer att nppgå till omkring 40
mili. hektoliter. Detta resnltat är mindre än
de senaste tio årena medelskörd, som var 56
millioner; men om man till den inhemska
produktionen lägger det vin som tillverkas af
torkade russin och det som importeras från
Spanien ooh Italien, finner man att någon
brist 1 handeln icke är att väata, -och de nya
ordinära vinerna, som nn betinga mycket hö-
ga priser på grand af spekulation, skola in-
om kort åter nedgå till priser, som äro för-
delaktigare för konsumenten.

Af en nyligen publicerad berättelse om
Ty skland s utrikes handel under de åtta
första månaderna af innevarande år framgår
'bland annat; att importen af bvete uppgått
till 288,907,900 kilogram mot 81,643,600
kilogram änder samma' tid 1880; -exporten
till resp. 29,706,200 och 160,284,700 kilo
gram. Importen afråg uppgick till 391,054,600
kilogram 1881 mot 410,681,600 kilogram
1880; exporten till resp. 5,180,100 och
23,613,200 kilogram. Af majs uppgick im-
porten till 331,853,000 kilogram 1880 mot
170,459,900 kilogram 1880; exporten af majs
har varit så Obetydlig, att den icke ens är
nämnvärd.

Handeleliotiser.
BSnnoterinS;

meddelad af A, G, Laurell, edsvuren
mäklare, Helenegatan 2.

Helsingfors, den 25 okt. 1881.

Säljare.

Helsingfors Dagblads Följetong

Obligationer
Finska Statens 4 */o

lån, år 1859 . . ,

Finska Statens 4 */«
°lO lån, år 1863. .

Finska Statens 4 Vt
X lin, år 1874

Finska Statens 4 *|,
°lO lån, år 1880 .

Finska Statens donal
4 Vs 7o lån. . 100

Finska Statens pre-
mielin 1868 . . .

Finska Hypoteksförn.
6 \ län år 1862

Finska Hvpoteksförn.
4 X X” län år 1865

H:fors stads Vattenl.

102

5 X lån år 1876
Ryska statens 5 X

cons.-lån 1871. . .

103

Nokia Akt. bol. 6 X
T:fors Lime- tc

Jernm. 6 */• ■ •

sborgs stads, 4,6 B|,
K®

96

Aktier
Föreningsbanken {

Finland . , .
....

,

Nordiska Äktisbankeo
Wasa Aktiebanken . .

Pennia, Brandförsäk-
rings akt. bol. . .

Kaleva. Försäkrings
akt. bol.. . . . . .

H:for§ aktiebostäders
akt. boL

H:fors arbetarebostä-
ders akt. beL . . .

H;fors gaslysnings
akt. bol. ......

Forssa akt. bol. .
« ,

Jokkia Gods akt. bal.
Nokia akt. bol. prior.
Tervakosk! akt bol.
Taramerfora Linne-

St Jernm. akt. bol.
T:fots Takfiltfabriki

akt, boL ......
H;fors ångfart.akt.bol
Skärgårds trafik akt

bol., . i ~, ... . ,
Sydfinaka Knstång-

fartygsbolag , . , .
Sydfinaka ångfartygs-

bolag ........
H:fors Societetshns

Akt.^bol,J“,
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1,550

DONNA QpUIXOTE.

JUSTIN M;c CARTHY.

Sjuttonde kapitlet.
Ett besök.

(Fort* .5

Ådertonde kapitlet.
Paulina föresätter sig att intaga.

] 22,80:■ kex

Kö-
pare.

101

102V.
22,10

285
274
527

400
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Spanmålsmarknaden.

Hoa spelade följaktligen nt den; ooh hon
»åg att allt gick väl. Men det gafs ögonblick
dä detta apel föreföll henne nästan för tröttsamt.
Hon kom ihåg en qväll, dä hon i New Orleans
kastat en qvinna till golfvet och trampat pä hen-
ne. Om miss Gertrud Elvin kunnat ana huru
ofta detta angenäma minne dykade npp i hennes
och Gabrielles bordskamrats minne, och huru den
flydda triumfen &ter| i inbillningen génomgicks
med henne sjelf till föremål, sä skulle hon hafva
funnit den lilla m&ltiden ännu vida mindre tref*
lig än den terkligen var. •• • ; >

Dagen efter den oväntade gästens ankomst
till Gabrielle, begaf eig Fielding vi kalla Lo-
nom fortfarande helt enkelt så som vi hittills kal-
lat honom pä ett besök till Panlinas värdinna.
En följd af att Gabrielle fört de båda bröderne
tillsammans var naturligtvis den, att Fielding
nu blifvit försatt i en erkänd väns ställning.
Denna nya vändning i Fielding* lif var för ho*
nom synnerligt angenäm. Han skulle sannolikt i
hvarje händelse hafva njutit deraf, såsom han njöt
af allt nytt; cch hafva tyckt om Weat-end Lon-
donlifvet om ocksä endast såsom en omvexling
efter Sydstaterna och Bolingbroke Plaoe. Men
han hade nu ett eller två skilda »kål till att tyc-
ka om förändringen. •••'■< -Hen var mycket rörd öfver brödrens sätt att
taga emot honom och att återknyta deras tillgif-
venhet, eller rättare sakdt; att bana för en tillgif-
renhet som förut ej varit i tillfälle att utveckla
sig. Om sir Wilberforce hade upptäckt något
fullkomligt nytt och ojemförligt sätt att elda och
upplysa sitt hus, skulle han ej ha kunnat vara
gladare deröfver än öfver upptäckten af att hafva
en bror. Han tröttnade aldrig att för alla meta-’
niskor tala om emin bror, hi Vet? *— min bror
Clarkson; just hemkommen någonstädes ifrån; en
präktig karl: ni måste nödvändigt lära känna ho-
nom.» Han förde Clarkson med sig i sin stads-
gård ända från vinden till källaren, för att visa
honom alla de förbättringar han vidtagit. Hån
föreslog att föra honom ut till sin landtegendom,
der han hade ännu större under att förevisa; ty
der hade det praktiska vetandets ande haft fritt
spelrum att röra sig i trädgårdar, parker, jagt-
marker, hästar och stall, hundar och hundstall,
såvål som i eldstäder och fönster. Emellertid
skyndade han med honom till Bydenham för att
visa honom ett litet ställe, som hsh hade aljde-
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Inom spanmålsmarknaden ha denna höst
storartade fluktuationer egt ram,-och en vis»
osäkerhet har för det mesta värjt rådande.
An har man hört talas om britt och uttöm-
da förråder, hvarvid priserna stigit, och än
hafva tillgångar framkommit, soöt man för-
nt ej visste om, och då har en liten reak-
tion, panikunge, eller hrad man nn må kal-
la det, inträffat. Då priserna varit appgåen-
de, sknlle alla vara med och speknlera, och
ja fortare har priset.' -nppdrifvits tills dst å-
ter kulminerat, hvarefter fall inträffat, och då
har ingen vågat köpa.

Förra veckan inträffade en liten reaktion
inom råg- och hvetemarknadea, hvarvid det
egendomliga inträffade, att en lokal stegring
på samma gång egde rum. Under det råg-
marknaden företedde en vikande tendens på
andra håll, steg denna artikel ej så obetyd-
ligt 1 S:t Petersburg, hvilket kom sig deraf,
att tidan lör leveranseriaa fullgörande (ulti-
mo) rar inne, och åtskilliga, som åtagit nig
större börda än de orkade med, måste gifva
tapt. Rysssrnes sista september kommer'
nemligen 12 dagar senare än vår, och deraf
härledde sig den lokala stegringen omkring
den 12 dennes. Den vikande. tendensen inom
hvetemarknaden hade återigen sitt urlprnng
i den atperiksnsta resteras stora spann åls-
oentrnm, Chicago: fy dervarande banker ville
hejda den atora spekulationen något, ecb knö-
to litet hårdare åt om penningpungeu, hrar-
vid ett par firmor, aom låge för djupt inne,
knllbytteradé. Man befarade genast, att flera
skulle följa efter, och en panik, lika hastig
som kort, inträffade. Förtroendet återvände
dock snart, då man såg ntt inga' flera fall
Inträffade, och man torde »art vira i full
gång på nytt. autt '*>.■ r-

Frankrike, som har ej sä obetydliga im-
portbehof af hvete, kände sig dock ieke aå
mycket harördt af den amerikanaka ..baissen",
ty qvarnegare derstädes nödgades' samtidigt
betala ända till en franc högre pris pr hek-
toliter för denna artikel. Råg, korn och haf-
re visade äfven en fastare tendens i jemförel-
se med England, oeh reaktionen i Newyork
ntöfvade icke något väsentligt afbräck i den

goda stämningen, enligt hvad én facktidning
förmäler.■r Frän England skrifves, att skörden kan an*
ses tom afslntad, ooh att spanmålstillföriela
frän det inre varder starkare, ehnrn den,
aynnerligaat kved hvetet beträffar, ntgörea af
en sl ringa . aoh underordnad qvalitet, att
qvarnegarne icke knnna köpa deraf, tltan m&-
ste förse tig med ntländsk vara.- Det inhem-
ska kornet kan visserligen malas, men-för
bryggerierna är det omöjligt att använda det-
samma, hvadan allt kora, som skall användas
för detta ändamål, miste importfras,

Underrättelser för sjöfarande.
Till underrättelse för sjöfarande var-

der härigenom meddeladt, att
_

Lotssty-
relsen i konungariket Sverige, kun-
gjort;

l;o) att, enligt frän Norske fyrdirektö-
.ren ingånget meddelande, blänkfyren af
l;sta ordningen på Ytterön vid Elnn
skall tändas den 17innevarande okteber.

Fyrskenet, som lyser rundt om, är fast
hvitt med 2 blänkar i följande ordning:

Fast ljus i 60 sekunner,Mörker i 14X sekunder.Blänk i 8 sekunder.
Mörker i 14*/» sekunder.
Blänk i 8 sekunder.
Mörker i 14*/» sekunder.

Fyrens läge: Lat. 61° 84' 15" N., Long.
4° 41' 10" 0. Grw. ’ 8

Ljusets höjd öfver hafvet: 57,5 meter.
Lysvidd; 20 minuter. £
2:o) att fyrskenet å den vid inloppet

till Gefle belägna fyren Bönan blifvit Ivinkeln mellan N, 65° O. Och S. ©"T),
ändradt tjll tödt,

att Malörns, Rönnskärs och Bredskärs
fyrar vid norra Bottenhafvet hädanefter
komma att böstetiden bålläs lysande en-
dast till dess de på dessa platser béeéde
lotsar, sedan sjöfarten för året upphört,
flytta ifrån sina stationer; .samt

att Gåsstens fyrar vid Alands haf förframtiden skola hällas lysande från den1 augusti intill dess) lötsarne vid Svart-klubbens lotsplats lemna sin station.
3:o) att mindre fyrlykta!,blitvit.upp-

satt pä sydöstra hörnetsaf Hemö lots-uppassningshua på östrahäidaa
ön vid staden Hemösand.” Fyrfjuset, som
är rödVfyser, vid 20 m. böjd öfver vat-
tenytan trån S. 11° O. öfver a oeh N.till N. 18° V. Lysvidd 5 minuter. Fyrenkommer att tändas första gängen den
10;de innevarande oktober ocb skall för
framtiden hällas lysande från iden Tau-
gusti, intill 4esa lotsningen för åretupphör: , V j' iTill underrättelse för sjöfarande var-der härigenom meddeladt att Hydrogra-fiska departementet i rynka Marinnnni-sterinm tiUkännagifvjt, att; inöm£Nevaflodens mynning, till följd af dep shart;
annalkande vintertiden, alla bojar ä Je-laginska farleden upptagits ocni ‘stallet
satts,, nemligen: på norra silan af hågda
led äro 1 bottnet nedrtagnaTeamsafStan-
fer med tofsar och iqyasten-uppåt samt

den södra sidan dyiika remmare medtofaaroch-qvasten nedåt.

Skeppslista.
Helsingfors t Jnklarerade fartyg.

Okt, 25. Ängf, Uleäborg itr. ffct Peters-borg. ■ ‘ - > v s -

Utklarerade:
Okt. 25. Ångf. Uleåborg t. Gaujakar-

leby; danska, sko». Garoline Elisabeth,A. Jensen, t. Borgå, ballast;
,

-

TRAVEMtNDE 17 okt. Emilia, Sand-man, t. Mariehamn! YfejyS, Stark, ÜBjör-nebore; Olga, Roström, t dso.
BÖLDERAA 14 okt. Fennia, Ahlström,

fr. Wasa. 15. Möwé, Groth; fr. RäfsÖ.
STOCKHOLM 13 okU Wainfo, Anders-son, t. Finland. 14. okt. Amazonas. Dic-kinson, t B:borg.
STORA KALFSUND 13 okt, Emma,Pettersson, - fr. Ptenäs L HartlepooL
SKALLäGRÄS 12 okt." Alma, Carls-son, fr.. Plymonth, t Aland.
KUNGSBACKAFJORD: 13 okt. Anto-

lina, Lemqvist, fr. GraVelines, t. Aland.
CHRISTIANIA 13 okt. Finland, Btörn-stad, fr. Livarpobl.
BORDEAUX 14 okt. Freden, Arcnd-sen, fr. Kemi; Livonia, Glinkewit3.fr'.Kotka; Jolen Westerlind, t Abo.DUNGENESS 14 okt; Alricain. fr,

Ritfsö t Nantefc .

SHIELDS 13 okt. Orion, t KotWS*HARTLEPOOL 13 ekt.
t. Dalsbruk. i .

_

BREMERHAVEN J 8 okt. Säppeneer,
Riepema, t Åbo.

TRAVEMUNDE 18 okt. Margaretha,
Pehrsson, fr. H:fore; Aronj WalleF, fr.

l7 ekt. Charleston, Svend-sen, t B:borg.
KRONSTADT 15 okt. Toivo,- Seppä,

ff. Newcastle. ■ - - *
-

BOGENSE 8 okt. Två Bröder. Sfö*ström, fr. Finland. -

För utkllpp.

lea i närheten af kriatallpalateet, och der han
ayaalade med försök mt acklimatisera hvarjehanda
utländska bnskvexter och blommor. -Han * sade
alltid It Clarfcion, att de måste ett ifatt
samtal om gamla tider; men det' aldrig
blifra något tillfäll* till det Ung» samtalet, 4y
närhelst de voro allena, hade Wilberforce alltid
någonting aytt i friga om den industriella veten-
skapen, angående hvilket han vilferfidgörå medsin bror. Han framhärdade i sitt antagande, ått
en man, som vistats sl många år -i fremmaßde
land soms- Clarkson, måste rara en auktoritet ialla saker rörande byggnadssätt, inroddlng, eld-
ning och ventilation. ’

> -<> v ■- . ■ <

Fielding fann sig uti allt detta på sitt ren-
liga sällskapliga sätt. Han förklarade att han
redan bads blifvit förvekligad och bortskämd af
civilisationen; och han envisades att behålla efna
gamla rum vid Bolingbroker Pläée Och ntt Och
då der tillbringa en natt, då han aå hade lust.
Men för del närvarande var han aå attsägäfangs-
lad af sin brors vanlighet och Snm#«t!ifchBt,s
han tyckte särdeles om detta nya'lif. 'Han hade
ständigt till sig sjelf, ätt ett sldänt Tefnadssätt
aldrig skalle dug* för hönor», att han *kar skipad
till zigenare eller landstrykare; och‘han’beslöt
ständigt att i morgon gå någonatSder eller göra
någonting. Men bao liknade i; det fallet GSto
den yngre* son, om hviltén del hétor att han
betöfde många dagar för atl komma till morgon-
dagen. ■ i- -

- i'"l - •••••"» SI. ®!f, »

Ea annan sak för hvilken air Wilberforcevisade ett lifligt oob oförställt intresserar-Ga-
brillei sällskap. Han'begaf sig alltid till fkdyHoneyhell närhelst det rar någon btsigt^for 'attder få råka Gabrielle; oob han besökte henne äf-
ven hemma hes henne och talade mycket medhenne när tillfälle därtill yppadé sig. FiCldingföljde i allmänhet med honom’vid dessa tillfäl-len. Och : det föreföll emellanåt Gabriella stsömbkulle hem hafta känt honbift åratäl i ifllet förblott några veckor.’
' Senna dag begaf sig Fieldiag emeUertd
ensaks ntan éin brors sällskap till Gabrielle.” Han
var angelägen om att med henne fl tala em 1 denVanthorpeska affären. Han hade hört eller kom-
mit till kunskap om någonting, som -gjorde Fån-
linas företag och afsigter asers misstänkliga än
någonsin, och han ansåg det för ytterst 'vigtigt
att varna Gabrielle. Han tafestänktHnfcälbädamedan ban i denna afsigt begaf sig till henne
att hans namn just dl skalle vars på henne.ochden qvinnas läppar från hvilken han ville hållahenne så vidt afskild som möjligt. -

Om Gabrielle Vanthorpe sysslat tnad otil-låtna ting och fsr att ekrämiha sina' vännerframbesvurit någon hemsk vålnad, som hon etmera kunde bannlysa och förjaga, skulle honknappast hafva kunnat känna sig mara pinsamtfull af sjelfforebråélser och ankrar. Hon tänktemed onämnbar ängslan pä den del hon haft uti,att frammana Paulina*. vålnad för ätt förbittra
j“" Eevens framtida Hf. Hvårföre sknlle honalla blanda sig i denna sak t frågade höh sig sjelf.
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Betalt;




