
*) Hvilken betydelse dessa siffror ess»framgår ur ett uttalande angående folk-
tillväxten iFinlands särskilda län iSta-tistiska byråns publikationer öfver be-folkningjßstatistiken specielt för åren1875—7 1 s. 12, der det heter: « Af allaFinlands läa har således Wasa den hög-
sta och S:t Michels den lägsta nativitet.Under kvart enda af ofvan anförda år(1870—77) har skilnaden emellan beggolänens nativitetsprocent varit iögonen
fallande och imedeltal uppgått till detbelopp att samma antal personer, som iS:t Michels län töat 10) barn om året iWasa län födt 135, stundom ända till143. Orsakerna till denna befolkningens
i hvardera länet olika fruktsamhet ståicke i något samband med tolkmängden»
numeriska beskaffenhet samt fördelningefter kon, åldersgrupper och civilstånd.— IWasa län belöper sig årligenime-deltal ungefär en födelse på sex qvin-nor iåldern mellan 15 och 50 år, iS:tMichels län åter en födelse på åttaqvin-nor isagdaålder. — Franske vetenskaps-
mannen Bertillon framställer såsom enallmän sats, att iett land, derenahandasanitära, etnografiska och bildningstör-
hållanden äro rådande, tolkmängdenochföljaktligen äfven dess tillväxt eller na-
talitet sträfvar i hvarje ort att hållasig iproportion till storleken atdetpro-
duktiva arbete, som för densamma ärlätt tillgängligt. Det är skäl att antagaatt den olika nataliteten i S:t Michels«eu Wasa län just är en yttring af den-na lag. Ihvardera länet är åkerbrukethutvudnarmgen, dennjirmg,der denoienvförligtstörstadelenat befolkningen finneror sig ettmer eller mindre produktivt ar-bet»la.t; men medan de bördiga slätter-na och de stora odlingsbara mossorna iWasa lin möjliggörae» år för år steg-rad atlcastning, synes den sténbundna"*p» »°^ den i S:t Michels län, på detsatt åkerbruket derbedrifves,knapt kun-na löda länet» närvarande invånartal,mycket mindre en ökadfolkmängd. Till-laggas e» mängd förvärfskällor, såsom
°« ,!nbnß Sao<le hafsfiske, sjöfart,hand-sloider m. ni., hvilka stå öppna för be-folkningen iWasa län, eller med hvilka
denna sedan gammalt gjort sig förtrogen,
men hvilka dels alldeles icke,delsimin-
dre grad löretinnas iS:t Michelslän.ka»
resultatet at jemförelsen icke blifva an-
nat, än att vilkorun för det produktiva
arbetet i allmänhet iiro förmånligare,
samt följaktligen ätven afkastningen af
detsamma större i det förra länet än t
det senare c

Plenum den 3 dennes kl. 6 e. nr.
Föredrogs till behandling, ständer»

husutskottets betänkande med anledning
af den vid 1877 års landtdag nedsat-
ta ständerhusdelegationena berättelse:

Diskussionen härom inladdea af landt'
dagsm. Costiander, soai föreslogatt stån-
det, för att komma till nåffot beslötisaken, skulle upptaga till behandling en
ocb enisender at de föreslagna tomterna
samt genom omröstning utmönstra d«
tomter, hvilka ansåpos böra återremitte-
ras till utskottet Detta hade sedan att
gitva närmare utlåtande ang. de»4lundaaf ståndet remitterade och dermed ac-
cepterade tomterna.

Landtdagsm. Meurman framhöll, att
han hatt för afsigt att göraenahandaförslag. Tal. ansågderför,attdiskussio-
nen strax borde begynna såväl om hvar
och en af de i betänkande föreslagna
tomterna som äfven at de inom ständet
framatälda förslagen.

Landtdagsm. Föysti yttrade, att haa
delvis godkände nämnda förslag, men
ville, att ståndet strax genom acclama-
tion skulle utmönstra de af det vid se-
naste plenum icke gillade tomterna och
diskutera om dem, som knnde komma i
fråga att ställas på förslag.

Landtdagsm. Hollmerus yttrade, att
ban ansåg det vara sin pligt som ut-
nkottsmedlem att ianledniag afhrMeur-
mans yttrande vid senaste plenum, att
utskottet icke vid detta ärendesbehand-
ling fullgjort sina skyldigheter, afgifva
några ord till förklaring. Utskottet ha-
de, yttrade tal. först islutet af Februa-
ri bekommit handlingarna rörande detta
ärende, som isjelfva verket slutbehand-
lats at utskottet inom omkring en må-
nads tid och icke upptagit tre månader,
såsom hr Meurman yttrat. För öfrigt
godkände tal. hr Costiandeis förslag.

Landtdagsm. Avellan.biträdde ätven
detta förslag,men ville icke, att ståndet
skulle binda sina händer genom att be-
sluta dess remiss till utskottet.

Landtdagsm. Heikura föreslog, att
ståndet strax skulle skrida till omröst-
ning em tomterna på så sätt, att hvar
och en i;en sedel^upptoge tre tomter.
De af dessa, som' sålunda erhölle de
flesta, rösterna, skHlle_ståndetigifva sin
rekommendation ät.

Landtdagsm. Brusila föreslog,att om
ståndet nppstälde på förslag tre tomter,
dessa bletve Tumlaren, Mynthustomten
och Obsercatoriibergct. För sin del gal
tal. sitt förord*åt tomten Tumlaren.

Ståndet beslöt häretter, att törstytt-
ra sig ang Högvakts- och Packhvstom-
terna förenade.

Sedan några talare afgifvit sitt utlå-
tande härom, skreds till omröstning,
hvarvid denna tomt nästan enhälligt för-
kastades, alldenstund man ansåg alltför
atora' svårigheter lägga hinder ivägen
tör erhållande af dessa tomter.

Mynthustomten följde så under be-
handling. Efter en stunds diskussion
skreds till omröstning,hvarvid flertalet
af ständsmcdlemmarne röstade för, att
denna tomt skulle upptagas på försla-
get. — Tillika skulle utskottets upp-
märksamhet fastas vid ett at hr Meur-
inan gjordt förslag, att hr Sjöströms
uppgjorda ritning icke nödvändigt be-
hötde komma ifråga.

Ang. Flatsen å observatoritberget *»-
vid lånemagasinet beslöt ståndet att äf-
ven upptaga den på förslaget. «fj

Med 2G röster emot 19 beslöt ståndet,
att tomten Tumlarsn icke skulle å för-
alaget upptagas.

Deremot antogs med acclamation tom-
ten n:o 1 qvarteret Geten.

Qvarteret Scrralen f̂örkastades nästan
enhälligt.

Ang. inlösandet af Biddarehuset för
ständerhusets placering pä denna tomt,
utspann sig en längre diskussion.

Laudtdagsm. Duneker lemnade ca ex-
posé öfverfcdenna frågas avancering ia-
om ständerna vidföregåendelandrdagar.
Tal. sade sig kommit, till den öfverty-
gelse, att Finland» ständer icke komme
att tå eget hus,förränKiddarehusetblef-
ve inlöst af ständerne ochhöllfortfaran-
de på sitt förslag.

Landtdagsoi. Mewrman yttrade,atthan
var ense [medi.br Duneker derom, att
Riddarehuset utgjorde detonda öde,som
fortfarande omöjliggjorde uppförande af
ett ständerhus. Den plats, der Riddare-huset är uppfört på, hade-j tiden varit
bestämd för ständerhnset, hvarför% at
tomten tillhörde de ofrälse stånden. Rid-derskapet och Adeln hade erhållit af
statsmedel till huset» uppförande;lso,ooo
finska mark, men ingen hade emellertidnågonsin tänktjjpå, att någon ersättningderför skulle tilldelas de oträlse stånden.Tal. sade sig dock ätven denna gångvilja vara naedgörlig och gå in pa hr

Bondeståndet.

J^iiiKitdageii.

En mängd liknande fruktbringande
ingifvelser erbjödo andra delar af re-
san, såsom t. «x. de inhemska väx-
ternas och djurens utträngande af de
genom kolonisterne till Sydamerika
införda arterne, derpå vidare den full-
komligt egendomliga fioran och fau-
nan på Sköldpaddisöarna, hvilka, e-
huru anslutande sig till Sydamerika,
dock i enskilta fall skilja sig deri-
från och erbjuda den märkvärdiga e-
gendomligheten, att hvarje ö för sig
har sina, blott för densamma säregna
arter. Medan vulkanfenomenerna på
Sydamerikas kust jtterligare fängsla-
de den unge naturforskarens upp-
märksamhet

— han befann sig ife-
bruari 1835 iValdivia under enjord-
bäfniug — var det längre fram iSö-
derhafvet isynnerhet anblicken af de
blott föga öfver hafsytan uppskjutan-
de korallöarna, som fängslade hans
uppmärksamhet och ledde honom till
uppställandet af en hypothes angåen-
de deras uppkomst, hvilken ända till
de sista åren, då den blifvit antastad,
gällde för att vara den bästa förkla-
ringen öfver deras uppkomst och e-
gendomlighet.

Belastad med rikhaltiga samlingar
af naturhistoriska föremål af alla
slag och med ännu vigtigare andliga
väckelser beträdde Darwin den 2 ok-
tober 1836 åter hemlandets jord, som
han sedan dess icke lemnat. Den i
afseende å de irörelse satta medlen
lilla expeditionen var en af de för
vetenskapen mest inbringande, isyn-
nerhet då man besinnar att Darwin
på densamma uppdrog grnndcrageii
för en ny naturåBkådning. Sysselsatt
med ordnandet af sina dagböcker och
samlingar, hvilkas utgifvande under
medverkan af ansedda specialfo.skare
tog ärtiouden ianspråk, lelde Dar-
win de tre första åren efter sin åter-
komst iLondon, gifte sig 183!» med
sin kusin E. Wedgerlood, en sondot-
ter till den namnkunnige grund!ägga-
ren af den hans namn bärande por-
slinsindustrin, som redan var befryu-
dad med hans farfar, och drog sig
1842 till Dower, en sydvest från
London belägen by, för att här i
landtlifvets stillhet fullkomligt lefva
för sin familj och sina studier. I
denna afskildhet från det offentliga
lifvet har han med få afbrott genom
små rekreationsresor, tillbringat fyra-
tio år, till en del föranledd dertill
genom sin vacklande helsa, hvilken
förut utmärkt, genom den långa re-
sans strapatser och hans oöfvervinne-
liga benägenhet för sjösjuka, tagit
en skada, som det raekte länge att
få botad.

Från denna lilla landsort äro derfö-
re nästan alla hans mera betydande
arbeten daterade med undantag af
hans första publikationer, och det må-
ste anses såsom en synnerlig lycka
för vetenskapen, att han här genom
sin enskilta förmögenhet var itillfäl-
le att anställa vidtgående iakttagel-
ser på husdjur och trädgårdsväxter,
som bringade till mognad hans anin-
gar om ett sammanhang mellan deras
ras inbördes lifsformer, och att
gifva dera en empirisk basis. Hans
första publikationer gingo för öfrigt
»est åt det geologiska hållet, och det
är märkvärdigt, att hans första of-
fentliggjorda arbete efter resan (no-
vember 1837) äfvensom kana sista
större arbete gällde daggmaskames
geologiska verkningar, hvari redan
uppskattandet af små orsaker och de-
ras verkningar, som bilda ett skildt
karaktersdrag ihans verldsåskådning,
tydligt framträdde. Detta arbete om
daggmaskarna öppnade raden af en
serie utmärkta naturvetenskapliga verk,
hvilkas blotta uppräknande skulle in-
taga ett vida större rum, än hela
denna skizz, men såsom redan intyd-
des, behandlade dessa publikr tioner
till en början och med ringa afbrott
ända till år 1851idelgeologiska prob-
lem, isynnerhet vulkaner, koraEer och
isens verkningar. Aren 1851
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följdesedanen stor monografi öfvir lef-
vande och fossila krypdjur, ernå snylt-
kräftor, dem man förut för dents full-
komliga olikhet såsom fullvuxna med
kräftorna ansett fsr mollusker.

Man är förvånad öfver att idenna
stora mängd afhandlingar icke finna
några antydningar öfver det ämne,
som likväl i hemlighet mest syssel-
satte honom, d. v. s. frågan ora lifs-
formernas föränderlighet, dem han e-
mellertid »afbrutet studerat bland så-
väl fjäderfanaden och de andra hus-
djuren, som kulturväxterna på sin gård.
Hans tro på oföränderligheten af djur-
och växtarterna, hvilken då gällde
såsom en fast dogm blef faktiskt rnb-
bad under hans verldsresa och han
hade redan 1839 nedskrifvit en liten
skizz om sina åsigter öfver de yngre
djur- och växtformernas utveckling ur
de äldre och öfver de dervid verkan-
de orsakerna, men blott gifvit den att
läsa åt sina förtrognaste vänner, den
berömde botanikern Hooker och den
moderna geologins fader, Charles Ly-
ell. Ifullkomlig motsats till denna
nutidens förflugenhet, som enkom ska-
pat naturhistoriska tidskrifter förför-
utskickade meddelanden, motsvarar
denna återhållsamhet det förherskan-
de karaktersdrag af vetenskaplig för-
sigtighet, som utmärker hans samtli-
ga arbeten, trots djerfheten ide ofta
deri uttalade åsigterna.

En bok af den engelska nationale-
konomen Malthus, som kort efter hans
resa föll honom ihänderna, förde ho-
nom på den tanken, att genom natu-
rens öfverproduktion af lefvande va-
relser och den derigenom uppkomna
kampen om tillvaran, vilkoret för ett
naturligt urval på förhand måste va-
ra gifvet, medelst hvilket, de för de
rådande existensförhållandena bäst af-
passade djur och växter öfverlefvade-
andra och iarf fortplanta sina bättre
egenskaper. Först denomständigheten,
att den engelska resanden Alfred
Russel Wallace i februari under en
vistelse, på Molukkerna sjeljständigt
kommit till en fullkomligt liknande
uppfattning af den lefvande naturen,

och skickade en afhandling ilerim till
Darwin, förmådde honom att gifva vi-
ka för sina vänner Lyells oct Hoo-
kers enständiga böner, att ölveilemna
åt offentligheten den redaa fer dem
länge bekanta boken, hvilken iv ut-
kom samtidigtmed Wallaces. Scmhan
ännu icke på långt när anså^ sina
forskningsresor för afslutade, och så-
som Lyell iett humoristisktbrei skref,
heller aldrig skulle anse afelutede af-

och ti kanna här lätt finna frönatill
de stora idéer, som längre frän: skul-
le göra upphofsmannens namn odöd-
ligt. Det var isynnerhet uppgrAnin-
gen af vi6Ba utdöda ryggradsJjur i
La Platå och Patagonien, som gåfvo
hans tankeverld en ny riktning. , Ur
ett jemförelsevisnytt jordlager, Pam-
pafislammet, uppgräfde de resande
qvarlefvor af armadiller och trögdjur,
hvilka både genom sin jättestorlek
och öfriga egendomligheter skiljdesig
från de nu der lefvande arterna.
»Denna underbara förvandtskap mel-
lan de döda och lefvande djuren på
samma kontinent*, så skref han då i
sin dagbok, skall tvifvelsutan kasta
mera ljus öfver uppträdandet af de
organiska väsendena på vår jord, äf-
vensom på deras försvinnande från
densamma, än hvilken samling fakta
son helst».

i detta hänseende"k»mmc att'lererera|
till jernvägen. Då de båda banorna|
alltså i ungefår Alika grad motsvara
rörelsens riktning, kommer den ge-
nomgående trafikens storlek att bero
af de resp. städernas betydelse som
handels och trafik centra. Attidetta
afseende städerna Uleåborg, Brahe
Btad, Gamlakarleby, Jakobstad och
Nykarleby, med en sammanlagd folk-
mängd år 1878 af 17.i»84 personer,
en export 1880 ai 8,427,770 mk och
import 8,384,745 mk, intaga ett o-
jemförligt mycket mera framstående
rum än i 6täd«rna Kuopio, Nyslott
och S:t Michel med en folkmängd af
8,580 personer, en exportaf 2,036,175
mk och import af 2,336,274 mk, är
alldeles ögonskenligt. Det har vis-
serligen framhållits att om man afscr
från de Österbottniska städernas trä-
varuexport, endast ett jemförelsevis
obetydande exportvärde återstår. De
i detta afseende anförda siffrorna lida
dock af en påtaglig felaktighet. Så
skulle t. ex. exportvärdet för Brahe-
stad år 1878, efter afdrag af trava
rorna, enligt dem vara 361,128 mk.
Af Bilagan II A framgår dock att
smörexporten för samma år från den-
na stad utgjorde 3v,914 lisp., hvil-
ket efter det lindriga prisen af 12 mk
pr lisp. gifver ensamt för denna ar-
tikel en export af 394.968 mk. Jem-
förelsen emellan städerna frånNåden-
dal till Uleåborg å ena sidan samt
Wiborg, Nyslott, S:t Michel Kuopio,
samt delvis landgränsen och Ladoga
å andra sidan är påtagligen alltför
godtycklig och vilseledande för att
kunna hafva någon betydelse. Dock
kan ju ej nekas att, efter afdrag af
trävarorna exportvärdet för de Öster-
bottniska städerna betydligt reduceras.
Alen å andra sidan_får då äfven från
de Savolaksiska städernas export
afdragas värdet af större delen af
dess hufvudexport artikel jernet. Er-
farenheten har nemligen visat att jer-
net hör till de varor, som äro nödsa-
kade att söka möjligast billiga trans-
port väg: alltså sjövägen. Detta för-
hållande framgår ovedersägligen nr
utskottets Bilaga IIE, hvarur synes,
att Abo omsatt på Ryssland 219,730
lisp. jern- och stålvaror sjöledes och
19,410 lisp. per jernväg; Hangö
77,020 lisp. sjöledes, 80,600 pr jern-
väg: Helsingfors 34,729 lisp. sjöledes
och 14,500 pr jernväg samt Wiborg
508,538 lisp.',sjöledts>ch 104.554pr
jernväg. Då under denna rubrik ingå
jemväl arbeten af stål och jern, hvil-
ka genom sitt högre värde väl kunna
uppbära en något dyrare transport,
kan man med^nog^stor^säkerhet sluta
till, att nästan allt oarbetadt jern ta-
git vägen sjöledes till^Ryssland. Så-
dant torde äfven framdeles blifva fal-
let med jernet fråa Savolaks. Att
någon del deraf vintertid kommer att
pr jernväg gå till Ryssland kan juej
betviflas, men på grund af antydda
förhållanddn torde utan tvifvel jern-
prodncenterna finna det fördelaktigast
att reducera denna del till minsta
möjliga belopp. Ungefär enahanda är
förhållandet med smerexporten från
Savolaks. Jordmånens* beskaffenhet
har nemligen gestaltat ladugårdssköt-
seln på så sätt, att den ojemförligt
största mjölk- och smörproduktiouen
eger rumw om sommaren, då tillfälle
till vidsträckt bete finnes, hvaremot
denna till följd af ringa f«dermängd
under vintern är jemförelsevis obe-
tydlig. Någon anmärkningsvärd smör-
transport torde derföre icke vara att
för jernvägen påräkna. A andra si-
dan framstår ialla händelser den obe-
stridliga öfvervigten i importvärdet
hosde Österbottniska städerna.Manhar
visserligen velat förringa dessas bety-
delse genom att påpeka hurusom folk-
tillväxten derstädes varit högst ringa,
nästan ingen, medan städerna iSavo-
laks starkt gått framåt. Det bör
dock ej förbises att härvid som ut-
gångspunkt tagits årtalet 1855, då
efter öppnandet af Saima kanal en
stor del af de Österbottniska städer-
nas handelsområde frånrycktes desam-
ma till förmån för städerna iSavo-
laks. Härefter inträffade i sjelfva
verket för dem alla en tidpunkt af
nedåtgående, på den senare tiden har
folkmängds siffran deremot åter varit
stadd i starkare tillväxt. A andra
sidan utvisar den iprocenttal angifna
folktillväxten hos städerna iSavolaks
ej så synnerligen mycket, om man
beaktar att dessa äro jemförelsevis
unga och år 1855 hade en minimal
lolkmängdssiftia. En bättre bild af
den ekonomiska utveckligen hos stä-
derna och landsorterna gifver ett be-
traktande af varuomsättningens stor-
lek. Idetta afseende framgår ur
Bilagorna IIC och IID att för de-
cenniet 1870—1880 de Österbottniska
städernas sammanlagda export- och
importvnrde vuxit från Smf 8,527.884
till Smf 16,812,555 eller med 97
proc, då städernas iSavolaks för
samma tid vuxit från &mf 3,060,704
till Sfmf 4.372,449 eller med endast
43 proc. Alla dessa databevisa obe-
stridligen, hvad som man demförutan
med helst någan kännedom af orts-
förhållandena vet, att städerna Uleå-
borg, Brahestad, Gamlakarleby, Ja-
kobstad och Nykarleby som handels
och trafik centra stå ojemförligt fram-
om städerna Kuopio, St. Michel och
Nyslott, och alltså komme att levere-
ra till jernvägen en vidavägnar stör-
re genomgående trafik.
Ifråga om lokaltrafiken har man

äfvea här främst att tillse ihvilken
mån jernvägen motsvarar trafikens
riktning. Man älskar iallmänhet på-
stå att detta ej är fallet med den
Österbottniska kustbanan, enär lokal-
trafiken der går iriktning från öster
till vester, jernvägen åter inorr och
söder. Detta påstående kullkastas
nock redan vid första ögonkastet af
den omständigheten, att den öster-
bottniska banans motståndare, liksom
äfven jernvägskommissionen, velat
tillerkänna densamma en, om ock
ganska stor, dock endast lokal bety-
delse. Det förefaller dock något e-
gendomligt att vilja förorda en lo-
kalbana, ora hvilken man säger att
den alls icke motsvarar lokaltrafikens
fordringar.
Iallmänhet rörer sig, såsom jern-

vägskommissionen framhåller, den lo-
kala trafiken hufvndsakligast från
mellanortsr till städerna och tvertom.
Till följd af landets konfiguration och
vägames dtraf alstrade riktningrörer
sig den lokala trafiken från större de-
len af Österbotten längs elfdalarne
ned till kusten, och då densamma der
sammanstöter med jernvägen, samt or-
terna vid kusten åter hafva endast
kortare afstånd till jernvägen, kom-
mer otvetydigt den österbottniska ba-
nan att uppsamla en betydlig del af
lokaltrafiken ech synnerligen val be-
tjena sagda trafik.
Imindre grad eger detta deremot

rum iöfriga delar af landet, der lo-
kaltrafiken rör sig radielt motstäder-
na och således, då den ej samman-
faller med jernvägen, birördensamma
först istaden. För att taga ett e-
xempel, och förutsatt att St. Michel— Kuopio-banan såsom utskottet för-
ordat droges genom Jokkas, Jorois
och Leppävirta, så kommer riktnin-
gen af lokaltrafiken från t, ex. Han-
kivuori och Hirvensalmi på St. Mi-
chel att ej till den minsta del sara-

Huru obetydlig merkostnadenifrakt
blefve, om en del af den utländska
varuomsättningen kunde ske öfver de
sydliga hamnarna, framgår deraf att
jernvägsfrakten enligt nuvarande tra-
fiktaxa förIkl. gods, hvartill exem-
pelvis hörer soocker, kaffe in. m. från
Hangö och Åbo till Uleåberg utgör
circa resp. 4 mk 35 p. och 3 mk 80
p. per Centner samt förn kl. gods,
hvartill bland annat hörer sn ör,emel-
lan samma orter resp. 3 mk 15 p.
och 2 rak 75 p. per centner. Då
»kilnaden ifrakterna per jernväg och
ajbledes utgör endast en mindre del
af dessa tal, synes det tydlig,t,attden
större fraktkostnaden ofta nog*kom-
mer att mer än väl ersättas af en-
samt räntevinsten. Man kun derför
med fullt fog antaga, att ora Östtr-

Reservationen till förinon för
Österbottniska banan.

(Forts.)

Reservationerna till Jern-
vägsbetänkandet.

Fullkomligt ense härom hafva vi
dock ej kunnat inse annat, än att den
indirekta nyttan står idirekt bero-
ende af trafikens storlek, enär den-
samma ju uppstår derigenom att ba-
nan för trafik begagnas samt blir de-
sto större ju större trafiken är. Den
direkta och den indirekta nyttansam-
manfalla derför och hafva som ge-
mensam och derjemte enda använd-
bara värdemätare: trafikens storlek.
För bedömande af de tvenne banor-
nas relativa betydelse har det derför
varit af största vigt att söka utröna
den sannolika trafik, de kunde hafva
att påräkna. Till vinnande af större
öfverskådlighet torde det vara ända
målsenligare att först afse den ge-
nomgående trafiken från städerna och
derefter den öfriga eller lokaltrafiken.

Främst är härvid att tillse, huru-
vida jernvagens sträckning motsvarar
den genomgående trafikens riktning
eller ej. Rörelsen på Ryssland be-
tjenas klarligen ilika grad af båda
banorna för deras resp. centra. Hvad
den utländska varuomsättningen vid-
kommer, har redan idet föregående
påvisats, att en del af densamma för
Österbotten otvifvelaktigt kommer att
söka sig per jernväg till de sydfinska
hamnarna och Wasa. Ungefär likar-
tadt blir förhållandet iSav«laks. Nä-
stan all trävaruexport derifrån kom-
mer klarligen att taga sjövägen ge-
nom Saima kanal. Hvad den öfriga
varuomsättningen vidkommer, betje-
nas största delen af denna trafik af
de åtminstone fyra ångbåtar, hvilka
fföra regelbundna turer från dessa or-
ter pä Lybeck. Att någon del af
trafiken säkerligen komme attper jera-
väg söka sig öfver Wiborg, kan ej
betviflas, men denna anpart blefve
förvisso ej större än hvad Österbotten

Vid valet emellan de två senast
nämnda banorna har det påpekats, att
de indirekta fördelar, desamma för
resp. landsdelar medföra, i främsta
rummet borde afses.

Huru man derföre än betraktar sa-
ken torde man nödgas erkänna att
den bana som främst bör ledas upp
till Uleåborg bör vara den genom
Österbotten; icke en frän Kuopio öf-
ver Idensalmi.

Valet emellan de banor som först
kunna komma ifråga att utföras, in-
skränker sig sålnnda till det emellan
banan öfrer S:t Michel till Kuopio
och linien Nnrrao—

Uleåborg.
Ehuru utskottets majoritet uttalat

sig idetta samma syfte, framgå dock
icke motiverna härför nog klart ur
betänkandet, att vi icke skulle ansett
det nödigt att yttermara betona dessa
förhållanden.

Men valet måste blifva detsamma
äfven om man förutsätter att Uleå-
borgs handelsintressen vore riktade
nästan uteslutande mot Ryssland. De
resonemanger som iutskottets betän-
kande, på tal om den lokala och ge-
nomgående trafiken, finnas framlagda,
utvisar att en bana, dragen på så långt
afstånd, som denifråga varande, från
de stora centra isöder,ifrämsta rnm-
met måste bygga sin existens på den
lokala trafiken, enär dengenomgående
trafiken kommer att utgöra endast en
mindre del af den totala. Detta öf
verensstämmer äfven fullkomligt med
jernvägskommissionens uttalande att:
»Uleåborg och dess omnejder ej kun-
na lemna en genomgående trafik af
den betydelse, att det icke vore nö-
digt att för en bana upp till norra
Finland uppsöka den sträckning, som
lemnade största möjliga tillskott till
trafiken och trafikiukomsten». Att
detta senara erhålles på den Öster-
bottniska kustbanan torde ej kunna
jäfvas. Idetta hänseende säger kom-
missionen: »Den ovanligt hastiga ut-
vecklingen af ångbåtstrafiken längs
den österbottniska kusten låter äfven
förutse att jernväg idenna riktning
inom en icke alltför aflägsen framtid
skall blifva ett verkligt behof förden-
na landsdel, för att förmedla dess
lifliga samfärdsel med södra Finland
och S:t Petersburg».

Om banan till Uleåborg dragés ge-
nom Österbotten blefve afståndet från
denna stad till S:t Petersburg 25 mil,
och efter fullbordandet af samman-
bindningsbanan öfver Jyväskylä 13
mil längre, än öfver Kuopio, på en
totallängd af 965 eller 834 verst mot
707. Så stor denna förlängning i
sig gjelf än ar, får det icke glömmas
att jernvägarne vid transporter på
längre afstånd finna det fördelaktigt
att bevilja en ganska betydande frakt-
nedsättning; för närvarande 40%,
men efter införandet af den nya före-
slagna trafiktaxan änmera. Merkost-
naden ifrakt blir alltså proportions-
vis mindre betydande.

Såsom ett skäl för Uleåborg ba-
nans dragande öfver Kuopio har man
äfven anfört utsigten till transitotra-
fik på Ryssland frän Sverige och
Norge. Oss förefaller det att man
vid tanken på denprojekterade Nord-
hafsbanan, som skulle med utgångs-
punkt från Ofoten ledas öfver de rika
malmfälten inorra Sverige tillKalix
och Haaparanda, i främsta rummet
bör fästa afseende på den utomor-
dentliga betydelse en förening med
denna bana skulle hafva förvårteget
land.

Att Finland skulle hafva minst lika
stor nytta af en förening med sagde
bana öfver Uleåborg

— Nurmo som öf-
ver Uleåborg— Kuopio, lärer väl ej
kunna bestridas och det gäller härvid
således endast att undersöka, påhvil-
ken väg vi snarast kunna nå en före-
ning med Nordhafsbanan. Då denna
väg är att omedelbart försätta Wasa
banan till Uleåborg, är det tydligt
att den från Sverige -Norge komman-
de jernbanan ingalunda talar förUleå-
borg banans dragande öfver Kuopio,
utan tvärtom för Uleåborgs närmaste
förbindelse med "Wasa banan. Att
den på Ryssland gående transitotra-
fiken från Sverige— Norge har ennå-
gotlängre vägöfverUleåborg— Nurmo
än öfver Uleäborg— Knopio, behöfver
bekymra oss så mycket mindre, som
fraktdifierensen iförhållande till rär-
det för de varor som bli föremål för
denna transitotrafik i alla fall blir
ytterst obetydlig.

Det har förut antydts att en del
af Kajana härad har handelsrelatio-
ner förutom med Uleåborg till någon
del äfven med Kuopio, och kan det
tyckas att denna trakts intressenblef-
ve bättre tillgodosedda, om förstajern
vägen till Uleåborg ginge öfverKuo-
pio— Idensalmi; men om, såsom man
torde få hoppas, en jernväg fas till
stånd emellan Uleåträsk och Uleå-
borg, lider intet tvifrel att icke ocksä
sagde landsdel för sina handelsförbin-
delser skall blifva jemförelsevis väl
betjenad af den Österbottniska kust-
banan.

botten ktttuer att genom jernvägför-
enas med södra Finland, en väsentlig
del af dess varuomsättning på utlan-
det kommer att taga vägen öfver de
sydfinska hamnarna, hvilken rörelse
på intet sätt komme att betjenas af
en bana öfyerKuopio. Under sådana
omständigheter och då den Österbott-
niska banan betjenar en ialla afseen-
den långt mer framstående landsdel,
än en bana från Uleåborg till Kuo-
pio, bor man svårligen kunna tveka
att gifva den fdrra ett afgjordt före-
träde.

ven om han nådde Methusalems ålder
så ville han till en början öf erlemna
prioriteten åt Wallace, och blott de
redan nämnda vännernas enträgna
uppmaningar kunde förmå honom, att
framträda ur sin tillbakadrag, nhet.och
låta sin redogörelse året dtrpå (no-
Yembw 1859) efterfötfas af boken om
arternas uppkomst, som betecknar en
milstolpe pä naturforskningenä och fi-
losofins väg och från hvilkon en ny
epok för forskningen daterar sig.

Vi behöfva ej skildra verkan af
denna bok. De mera insigtaftille na-
turforskarene och filosoferne insågo
genast oemotståndligheten af hans be-
visföring och det slående ihans slut-
satser, medan en hel mängd naturfor-
skare af den gamla skolan iförening
med de orthodoxe på det häftigaste
bekämpade hans satser, emedan de o-
begripligt nog idem befarade en vå-
da för religionen och moralen. Iden
härigenom framkallade polemiken harDarwin, sin karaktär likn.ätigt så
godt som alldeles icke tagit någon
del, han åtnöjde sig med att ide nya
upplagorna af det epokgörande verket
med fakta vederlägga sina motstånda-
re, och har haft den tillfredsställelsen
att redan under sin lifstid upplefva
sina åsigters seger, hvilken är sa full-
ständig, att det knapt nog meraidag
här eller der finnes någon ensam stå-
ende naturforskare, som skulle göra
opposition mot den nya genom honom
framkallade verldsåskådningan. Medan
den allmänna idén om de högre for-
mernas utveckling ur de lägre redan
med stor sakkännedom af hans farfar
och senare genom Lamarck ochnågra
andra naturforskare med sUyr konse-
qveiis försvarades, utan att likvälkun-
na göm något varaktigt intryck på
deras samtida, besegrade Darwins
tvingande logik och isynnerhet hans
förklaring af den ändamålsenligabygg-
naden af allt naturväsen såsom en
följd af dess fullkomliga afpassande
efter de yttre lifsvilkoren, alla tän-
kande andar.

Men medan striden denne rasade
fortsatte Danvin isin tillbakadragen
het lugnt sina iakttagelser o h rikta-
de sin uppmärksamhet, föratom att
frågan om växters och djurs påverkan
af kulturen, särskildt åt studiet af
blommornas befruktande genom insek-
ter och de väderlek förutsägande väx-
ternas egendomlighet, öfverhvilkahan
under åren 1802— 67 skref en serie
epokgörande afhandlingar och böcker.
Ar 1868 utkom hans länga v3rk »Va-
riation af animals and plasts under
domestication», som innehåller hnfvud-
bevisen för hans theori ien ofantlig
mängd iakttagelser, och derj.,ntehans
åsigter om ärftlighet, afpastiiing och
andra grundlagar för det naturliga
urvalet. Var härmed hans tleori, så-
vidt den rörde förklaringen af natur-
föremålens ändamålsenliga byggnad
härmed till sina hufvnddrag afslntad,
så vände sig hans skarpsinne numera
åt uppenbarandet af skönhetenina-
turen. Hit höra ena sidan hans iakt-
tagelser öfver plantornas befruktning
genom insekter, hvilka visa huru
allt skönare blommor uppstått derige-
nora att de befruktande insekterna fö-
redragit de stora och mei

-
a färgprun-

kande blommorna, medan deiemot de
af vinden befruktade träden och ör-
terna endast frambringa ochbibehålla
ganska oansenliga blomster. Skönhe-
ten hos vissa djurslag, isynntrhet f«g-
lar och insekter, härledde Darvin å
andra sidan från verkan af ett kön-
surval, hvilket allt ännu utgör den
meft angripna delen af hans theori.
Om denna sista theori utgaf han år
1871ett verk i två delar, ihvilket
menniskans härledning först af honom
utförligt behanglas och som frambesvor
en ny storm mot hans theorier.

Sedan dess ha, att icke skildt näm-
na om mindre afhandlingar, utkommit
hans arbeten om uttrycken för kän-
slorörelsernahosdjurochväxter (1872),
om insektätandeväxter (1875).om väx-
ternas kors- ochsjelfbefruktnin^ (1876),
om de olika blomformerna (1877),
hans skizz öfver Erasmus Darwin
(1870), om växternas rörelseförmåga
(1880), och hans studier daggmaskar-
na, hvilka om jag ej missmiuner mig,
skulle efterföljas af ett arbete om väx-
ter med sinnesförnimmelse.

Det ligger en oasätlig rikedom af
iakttagelser och tankar hopad idessa
verk, hvilkas urval iden tyska upp-
lagan redan omfattar fjorton band,
skatter som ännu långa tider skola
vara nog att tjena naturforskningen
till näring. Ett lif af oändligtarbe-
te och framför allt enny yeridsåskåd-
ning ligger uppslagen idem. Ihela
den bildade verlden ha dessa hans
snillrika arbeten förskaffat honom det
största erkännande, och fra.m('6r allti
Tyskland, der hans framgångs rika-
ste lärjungar finnas, medan ända till
de sitta åren de ilsknaste aagrepp
mot honom endast yarit möjligaidet
bigotta England. Ännu und;r det si-
sta året ansågo ansedda engolska tid-
skrifter det icke under sin värdighet
att öppna sina spatter för verkligt
barnsliga angrepp mot hans karakter.
Just den underbara enkelheten ihans
karakter, haas mildhet och anspråks-
löshet hafva hans närmare bekanta
städse ilika hög grad måst beundra
och erkänna, som skärpan ihans för-
stånd.

Midt under sitt arbet, men med det
klara medvetandet, att han ej lefvat
förgäfves, hafva vi måst se honom
skiljas hädan; otaliga lärjungar, för
hvilka hans imponerande personlighet
skall förblifva en lysande förebild,
skola föra hans dagsverk vidare. Fle-
re af hans söner hafva redan gjort
sig bemärkta genem framstående ve-
tenskapliga arbeten. Huru au åsigten
om enskildta af hans framställningar
må gestalta sig, så skallDarvin dock
städse räknas bland raden aidestjer-
nor af fersta ordningen, som började
med Aristoteles och iHumhaldt såg
sin sista representant,dåDaivins snil-
le uppgick för verlden.

C. S—t.

) Darwin liar alltid eddbtf nödvän-
digheten och oumbärligheten af vivisek-
tionea (rtr vetenskapliga ändamål och
man får derföre ingalunda förvexlahan»
deltagande i denna rörelse ined de o-
klara striifvaudeua bos \i«aa andni par-
tier öobj luliioljt siua egna mal.

Ett bestämmande inflytande på ge-
staltningen af hans framtida lefnads-
plan utöfvade på honom redan tidigt
läsningen af Alexander von Hum-
boldts rese- och naturskildringar. Han
hade läst dem åter och åter och så
hade hos honom den brinnande ön-
skan uppstått att lura känna fjerran
länder och den tiopiska naturen iyp-
pigheten af sin ulstringsförmåga, en
önskan som i rikaste mou blef till-
fredsställd derigenom, att han såsom
naturforskare fick ansluta sig till
»BeaghVs» expedition, under anföran-
de åt den sedan vordne guvernören
på Nya Zeland och grundläggaren af
väderlekstelegrammen kapt. Rob. Fitz-
roy. Denna expedition hade främst till
uppgift att närmare bestämma Syd-
amerikas kust och att sträcka sina
hydrografiska undersökningar till Sö-
derhafvet och Australiens kuster,men
den lemnade äfven den resande till-
fälle att från de besökta kusterna fö-
retaga vidsträckta geologiska och na*
tiuhistoriska expeditioner till det inre
af kontinenterna och öarne. och hiir
var det immrrhet åt La Flata, Pa-
tagonien. Eldslandet och Chili, som
han kunde egna omfångsrika studier.
I sin »Ea naturforskares resa kring
jorden», har Darwin efter sin dagbok
Klivit en utförlig och färgrik skildring
af deana femåriga expedition (decem-
ber 1831 till den <> oktober 1836),

Det måste blifva en senare tid för-
behållet att uppskatta hela storheten
iif den förlust, som drabbat den ve-tenskapliga rerlden genom den briti-
ska naturforskarens den 20 april ti-
made frånfälle. Men icke endast den
vetenskapliga verlden har förlorat ho-
nom, utan äfren alla de, som tro på
vetandets och humanitetens framskri-
dande, begråta honom. Och de som
i lifvet stått honom närmare, kunna
denna gång ej trösta sig med den
tanken, att haa ju fullbordat sitt lef-
iiadsniål och anvisat forskningen nya
och utsigtsrika banor, att den inom
andens verld sällsporda tillfredsstäl-lelsen, att ha fått upplefva den fulla
segern af Bina idéer hos alla de för-skare, &v,m varit istånd att bedöma
hans verksamhet, kommit honom till
del, Vy de veta, att den isitt sjut-
tion<iefjerde år aflidne åldringen "allt
ärjMi var en arbetare såsom få, en i
första ledet stående anförare, som
'ända till den sista tiden nästan firli-
jgen skänkte verlden ett betydande
verk och som efterlemnat ännu hela
högar af iakttagelser och antecknin-
gar, dem han, outtröttligt verksam,
ämnade bearbeta. Det gick annor-
lunda. Hans anhöriges iörhoppnin-
gar, som stödde sig pa hans ända
till de sista åren utomordentliga själs-
iriskhet, och på den inom slägten
ärftliga höga åldern — hans far Fr.
Robert Darwin blef 83 år gammal —
hafva blifvit bittert svikna. Ett illa-
mående, som redan varade sedan fle-
re veckor, men icke hindrade honom,
att ända till för få dagar sedan ar-
beta på lösningen af ett vigtigt pro-
blem —

den engelska tidskritten»Na-
ture» inneliöll ännu den O april en
liten artikel af hans penna —

har
satt en oväntad gräns för hans för
vetenskapen sä oändligt fruktbara lif.

Danvins yttre lefnadslopp var myc-
ket enkelt, då han helt och hållet
blott uppgick i kärleken till natur-
kunskapen och iche sträfvade efter
yttre utmärkelser och ära, som lik-
väl irikt mått tilltollo honom. Född
den 12 februari iShrewsbury, kände
han Sindji sedan sin tidigaste ungdom
en oemotståndlig dragning till natn-
ren, hvilken ihans ungdomsår yttra-
de sig iett iirigt samlande af alle-
Ihända naturföremål. Han sjelf ansåg
denna böjelse medfödd och ftrfd af
hans farfar, den berömde engelske
läkaren, skalden och naturforskaren
d:r Erasmua Darwin (1731—1802).
Det är ett ivetenskapen om ärftlig-
het af kropps- och själsförmögenheter
helt visst mycket anmärkningsvärdt
faktum, att denne farfar samtidigt
med Goethe och långt före Lamarch
i mycket bestämda drag framhållit
och med en skärpa, som i sanning
måste förvåna, uttalat den theori om
lifsformernas småningom skeende nt-
veckling till högre former, dem hans
sonson sedan bragt till allmänt er-
kännande.

Sonsonen besökte ända till år 1825
skolan i sin fädernestad, tor derpå i
sitt sextonde år till universitetet iE-
dinburg och begaf sig tvenne år seu-
nare till Cambridge, der han förvärf-
vade sig den akademiska graden. Med
den stora enkelhet och ärlighet, som
alltid utgjort grunddraget ihans vä-
sen, har han sednare ofta beklagat,
att icke under sina första akademi-
ska år hafva studerat mera, utan off-
rat för mycken tid åt den med kär-
leken till naturen så beslägtade sam-
lareifvern och jagten. Det ser ut
som om det till en början skulle haf-
va varit hans afsigt, att likt fadren
egna sig åt läkarekallet, ty han be-
rättar, att undersökningenaf mensko-
lik uppfyllde honom med en oöfver-
vinnelig vämjelse, som han längre
fram djupt beklagade. Äfven denna
karaktersegenskap, en stor mildhet
och finkänslighet, som ännu den sista
tiden uttryckte sig i hans deltagande
i bekämpandet af vissa utväxter ivi-
visektionssträfvandet*), tyckes han
hafva ärft af sina föräldrar, ty han
berättar isin farfars lefvernesbeskrif-
lung, som han författade såsom en
inledning till ett Essay af den som
skrifver dessa rader, att medkänslan
hos haas far för andras lidanden var
så stor, att den nästan förbittrade
hans lif, emedan han ej såsom läkare
kunde undandraga siganblickenderaf.
ICambridge vann han en vän for

hela lifvet i botanices-professorn Hen-
slow, som erkände den unge mannens
snille och som riktade hans håg från
det ifriga samlandet af mineralier,
växter, konkylier, insekter, foglar, m.
m. till allvarligare vetenskapliga iakt-
tagelser på det botaniska och zoolo-
giska, samt isynnerhet det geologiska
gebitet. Om han hittills såsom en
slaf hade arbetat på upprättandet af
ett inhemskt naturaliekabinett, så bör-
jade han nu sedan sitt 22:dra år att
åter arbeta ivetemskapens tjrnst och
att 8å fylla alla hittillsvarande lnc-
kor, att han längre fram kunde fram-
träda med epokgörande arbeteH på
nästan alla naturhistoriska gebit, mi-
neralogi, geognosi, geologi, poikonto-
logi, botanik och zoologi, ivids.träck-
taste omfång, samt anthropologi Nä-
stan ingen annan naturforskare|torde
kunna mäta sig med honom iden
omfattande blick han på denna väg
vunnit, och dermed sammanhänger
väl hans universal kännedom om lif-
vets allmänna vilkor.

En hfsbild.
Charles Darwin.

Helsingfors kIiaj.

Idetta hänseende framgår ur Bi-
lagan VI att relationstalet för person-
och godstrafiken af 4:e kategorin för
banan Uleåborg— Jeppo-Nurmo äro
resp. 237,5 och 455,5, förKuopio--
Jorois— Davidstad deremot 1-W,;l och
392,0; alltså en skilnad afrosp.2l%
och 16 %. Dessa tal gifva således
vid handen att, med ledning af den
faktiska och samstämmiga erfarenhet,
man har från våra nuvarande banor,
å den Österbottniska banan bör kun-
na emotses en större lokaltrafik, än
på ej allenast den mellersta banan, u-
tan äfven en del af våra redanbygg-
da banor. Betydelsen af den Öster-
bottniska banans lokaltrafik har äf-
ven indirekte erkänts af såväl jern-
vägskommissionen som utskottets plu-
ralitet, då de, ehuru^anseende denna
bana hafva endast lokalbetydelse, lik-
väl tillerkänt densamma ettram bland
öfriga banor ai sannskyldig stamba-
nenatnr. Det har visserligen fram-
hållits att den Savolaksiska landt-
bandianden delvis tager sina varor
direkte från Wiborg och S:t Peters-
burg, och att alltså transpoi tlängden
å denna bana blir större. Det får
dock härvid ej förbises att de Öster-
bottniska städerna iregeln icke sjelf-
va, lika litet som våra andra städer,
producera de varor som derifrån spri-
das till landsorten, utan att desamma
annoretädsifrån importerats till dessa
städer. En del af nämnda varor kom-
ina alltså, innan de nå sin slutligabe-
stämmelseort, att underkastas dubbel
jernvägstransport, hvars sammanlagda
vägalängd säkerligen vida vägnarkom-
mer att öfverstiga transportlängden å
den andra banan.

Vidare har man framhållit att den
folktäta delen iÖst rbotten utgören-
dast en smal landsremsa invid kusten.
Detta eger visserligen såtillvida sin
rigtighet att folktätheten aftager från
kusten inåt, men äfven idet inre af
landet finnas kommuner såsom Teeri-
järvi, Evijärvi, Pidisjärvi, Ylivieska
och Alavieska, hvilka ej allenast sta
jemsides med utan delvis öiverträffa
de tätast befolkade kommune-na iSa-
volak6. Men äfven de folkiattigaste
kommunerna iÖsterbotten: S- iui,ilal-
so, Perho, Ullava hafva sin motsva-
righet pä enahanda afstånd f;ån Kuo-
pio-linien i Suomenniemi, Punmala,
Sääminge. Andra kommuner med 6— 7 innev. pr. qvadrat verst, såsom
Vetil, Kaustby, Reisjärvi, Paavola,
Wihanti motsvaras iSavolaks af Hei-
nävesi, Rantasalmi, Sulkava, Hanki-
vuori.

Man har vidare inom utskottet sökt
framhålla att persontrafiken å våra
mindre trafikerade banor icke lönar
sig, samt att derföre r.ägon synnerlig
vigt ej finge läggas på pasiagerare-
trafikens storlek. Utan att, genom
en annan anordning af pasfagerare-
trafiken å våra kommande banor, den-
na utan tvifvel kan göras nera lö-
nande, och anmärkningen derföremed
afseende å dem förfaller, har man väl
dock ej med det anförda p iståendet
velat säga att det 5r ijernvagens in-
tresse att passageraretrafiken blefve
så ringa som möjligt. Om passage-
rardtrafiken nödvändigtvis måste gå
med förlust, så är det ju godt om ge-
nom en större trafik d«nna fi-rlnstblir
minsta möjliga, och ett uppsökande af
folktomma trakter kan derföve väl ic-ke gerna anses önskvärd.
Ihvarje händelse- beror dock s«sr-

Å andra sidan framhålles derjemte
af såväl jernvägskomraission som ut-
skottet, hurusom kommunikationsleder
till lands äfvenledes tillföra en jern-
väg trafik från längre afstånd. I
detta afseende har man att märka att
den Österbottniska banan skares af
18 landsvägar; Kuopiu banan endast
af 9. Man har visserligen sagt att
antalet vägar vid den senare banan
är så litet emedan dessa mest löpa
parallelt med jernvägen. Det är dock
svårt att inse huru en parallslt med
jernvägen löpande landsväg skall kun-
na tillföra denna trafik från aflägsna-
re orter; här bör dessutom anmärkas
att äfven den Österbottniska jernvägs-
linien skulle åtföljas af parallelt lö-
pande landsväg. Det stora antalet
vägar å den Österbottniska banad
motsvara derföre fullt väl berörings-
punkterna med Saima å den andra
banan, och en tillämpning af zonbe-
räkningen för hvardera blifver derfö-
re säkert ioke till men för Österbott-
niska banan.

maafalla med jernväg och alltså ej
heller att betjeoas af densamma.

Man har^vldare *agt att?zonberäk-
ningen ej har sin tillämplighet på
den mellersta banan, utan att trafik-
området måste tagas betydligt vid-
sträcktare tillfölje deraf att banan vid
flera punkter berör Saima vattendra-
gen, hvilka komma att tilltora den-
samma trafik från längre afstAnd samt
i detta afseende framhållit Wesijärvi
statien såsom ett npplysange exem-
pel. Ehuru det villigt erkännes att
de punkter, vitljivilka, en jeruväg be-
rör större vattendrag, tillföradensam-
ma mera långväga ifrån tiafik, får
dock dessas betydelse ej öfVerskattaa.
Särskildt är jemföreisen med Wesi-
jilrvi idetta hänseende icke väl vald.
Päijäne vattensystem beröres af jern-
vägen vid Wesijärvi, men också en-
dast vid denna ena pankt. Vid den-
na station koncantrerar sig alltså all
trafik från hela vattenområdet. Helt
annat blir förhållandet vid de punk-
ter der mellersta banan berör Saima
vattendragen. Dessa hafva nemligen
redan en, om ej direkt, så dock gan-
ska nära beröring med Petersburg—
Riihimäki-banan; derjemte går större
delen af den föreslagna mellersta ba-
nan genom den rikare delen af just
samma trakter, som nu hafva sin tra-
fik öfver Saima. De nya berörings-
punkterna t. ex. vid Jorois och Lep-
pävirta kunna dertöre ingalunda isig
koncentrera .trafiken från någon syn-
nerligt vidsträckt^,landsdel, ej eas från
vattendragets östra strand, enär rö-
relsen derifrån ovedersägligen kommer
att söka upp jemvägar åt söder.Des-
sa beröringspunkter kunna således
alls ej likställas med Wesijärvi.
Men äfven ensam för Hg erbju-
der Wesijärvi trafiken icke någon
så relativt stor siffra, utan utgörfast-
mer ett ganska slående bevis derpå.
att jernvägarnes dragningskraft, äfven
vid beröringen af vattendrag, är gan-
ska ringa pä större afstand. Om man
nemligen afdrager trävarutrafiken,
hvilken icke kan ifrågakomm.i a mel-
lersta banan, alldenstund Saima vat-
tendragen stå idirekt sjökommunika-
tion med Finska viken, så repre-
senteras hela Wesyärvi godstra-
fik för 1880 af123,777 Centner. Sam-
tidigt få vi å;andra stationer, med
afdrag af trävarutrafiken, följandebe-
lopp: Kymmene 151,648 Ctr, Kenvo-
la 77.855 Ctr. Loimijoki 88,077 Ctr.
hvaraf cirka 60,000 Ctr spanxnål,
Koivisto 90,424 Ctr och Forssa
108,049 Ctr. Den trafik som alstrats
af hela det vidsträckta JPäijäne vat-
tenområdet skiljer sig således ej så
alltför mycket från den trafik som å
de öfriga nämnda stationerna samlats
från jemförelsevis inskränkta omrä-
den, men hvilka utmärka sig dels
för industriel verksamhet, dels för
större odliflg, samt utgör endast un-
gefär dubbelt emot spanmålstrafiken
från Loimijokis omnejder.

sta"dclen*af <ron«tratik«ns inkomst el-
ler den af fjerde kategorins gods di-
rekte af folkaängden, hvars obestrid,
liga betydelse for jernvägstrafikeng
åtorlek derföre ej kan bortresonnera8.

Men såväl ntskettet som jernvag8.
kofflmissionen har uttalat, att ej al-
lenast den abgolata folkmängden utav
äfven folktillväxten »åste behirigea
beaktas. Idetta afseende är en jem-
förelse emellan de båda landsorterna
ganska upplysande. Från 1855 till
1878 utgjorde folktillväxten i S:t
Jlickela lön 9,9 proc, iKuopi» län
1O,6 proc, iUleåborgs län 11,6 proc.
och iWasa län 24, x proc. Den lå>
ga siffran för Uleåborgs län har del-
vis sia orsak idet fruktansvärda nöd-
året 1868. Enligt jernvägsutskotteta
betänkande vid senaste landtdag ut-
gjorde folktillväxten från 1840— 1875
för S:t Michels län 1U,9 proc., Kuo-
pio län 42,5 Proc, Uleåborgs län46,8
pr«c. och Wasa 52,. proc. Dessa
siffror visa på talande sätt att Öster-
botten, särdeles de inre, nu jeHoiörel-
sevis glesare befolkade delarne deraf,
äro stadda i ett snabbt framåtskri-
dande *).

Hvad godstrafiken af 1 och 3 ka-
tegorin vidkommer, torde den å båda
banorna i så ringa grad förekomma,
att den saklöst kan lemnas utan af-
seende.

(Forts.)

Det eleganta, snabbgående
och för passagerare be-

tzvämt inreÄÄ»
H.ucllartvll«tr(iväiat inredda
Ångfartyget

ULEÅBORG
kapten Herman Granberg,

kommer ilikhet mnd .föregående
hr att trafikeras linien S:i Fe-
Ier» Iiurs,

— »lS»l»»lM med an-
löpande af mellanliggande statio-
ner. Fartyget, som inträffar i S:t
Petersburg de första dagarna af
Maj, lastarderstädes på Helsing-
fors. Abo, RäfMÖ, Wasa. <«:!
liarleh?, ißral&eHtad och ITITle»
bor? (eventuelt äfven andra or*
ter på linienj och afgår derifrån
så snart isförhållandenat norrut^det
medgiiya

Direktionen.

OBS.! Förstaångbåtslä-
genheten till Brahostad
och Uleåborg.

Till $:t Petersburg
(direkte)

afgår
ångfartyget

CONSTANTIfi
kapten K. Waennerber:;,

Lördagen den 6:te Maj kl
6 på eft. m:

Närmare Los
Lars Xiogins & C:o
Till Lovi a, Kotka, Fred-

rikshamn # Wiborg
Ancffartyget

SVEH DUFVå,
Kapten K. H. EKLUND,

Lördagen den 6:te Maj kl.
2 på morg.

Närmare los
Lars K »ogins & C:o.

Ångfartyget
OLGA,

Kapten 1. KLAMI,
afgår från Helsingfors ti.ilKotka
och Fredrikshamu nvai-je Tisdag
och Fredag kl. 8 f. m.

Oskar Lindblad.
'1442 >

Till Ekenäs, Hangö, Åbo.
Mariehamn & Stockholm

afgår
Ångfartyget

H å N G ÖvO vkapten O. V. ANDSTEN,
Söndagen den 7 Maj fel. 8
på aftonen.a»

Närmare hos
Lars Krogius & €:o.

Ångslupen

DEGERÖ
börjar sina turer den 7
Maj och blifvv, affärsti-derna intill I:sta Juni:
Söcknedagar fråu staden kl. 7 f.

m. och 3 e. na.
från Degerö kl. 8%f. m. och 5 c. m.

Sön- o. helgdagar från staden kl.
9 f. m. och 1U mid-
dag.
frin Degerö U. 10
f. m. och 8 c. m.

dulie mellantiderna
upplåtes ångslupen till
extra turer och flyttnin-
gar på tillsägelse hos styr-
man. (4437)

Extra tur.
Söndagen den 7 Maj

afgår
Ångbåten THOR

till Långsiken kl, MO f.
m. och återvänder dbrifr.
kl. 4 e. m.

OBS.! lure farleden ge-
nom Svinosund. (035-»

Ångslupen

TOIVO
afgår fränstaden hvarjehel timme,„ från Sveaborg hyarje half

timme.
Första turen från Kläden

kl- ? f. ni. Sista turen från
staden kl. 9. eft. n«.

(4380)

(Å. U. 12 ggr (lördag) 10 r.)

Bogserångbåten
DRAGON,

stationeradiHanyÖ,
upplåtes lör assisteringar, bogse-
ringar, frakt- och passagerarefär-
der, om derom korresponderas med
Karl Boström iHangö. <4391)

9M? Ångslupen Eilida
upplåtes till bogsering
och lustturer om anmälan
göres å Carl Vibergs kon-
tor, Vestra Kajen Js 6.

(1093)

Offentliga Nöjen.
Nya teatern. Ä" den

31:sla Aboniiementsspektftklet.
Debutanten »el» lirnnrt

far. Komedi i5 akter af I-ayard
och Theaulot. — För 25:te gån-
gen:Veteranensjul,vinterstycke
i1a. af Z. Topclios. (728— V411).

Obs. Representationerna börja
hädanefter kl. x

28.28.

■ Finska teatern.
Torsd gen den 4 Maj:

Itegicia \ un Kmmerit y.skå-
despel i5 akter al Z. Topelius.
Mnsiken af J. A. Söderman. Öf-ver», af Tnokko. (l 28-ll).

OBS.! Ha« duetter börjarepre-
»entatiottcr: a kl. \.Ji. (4'>4G)

Lördagen den 6 Maj
gifver

Koßfertmftfttarem. Anton Sitt
en

Fniversitetets solennitetssal.


