
Lediga tjenster: andre kapellanstjensteni
Kuopio lanosförsllml. ansötes inom 90 dd. eft.
d. 15 juni hos domkapitlet iKuopio; —

lära'
retjensten ielementär matematik o. naturhi-
storia wid priwatlyceum iKuopio ansökes före
d. 15 juli Ho3priroatlyceets direktion.

Dom afkunnas: i landthushällareenkan
Rosa Granfelts kkrs d. 5 inst. juli af Akkas
skns hrdsr.Borgenärssammanträde:ikkrs o. ur-
arfwm. eft. afl. handl. C. tzamberg d. 7 inst.
juli kl. 4 e. m. a Hotel Phoenix iAbo;

—
i

klockaren A. S. Närhinens tkrs d. 8 inst. juli
kl. 11 f. m. a lotkola gästgifweriiPyhäjärwi
fkn

Auktioner: a ett kärl arrack m. m. d. 25
innew. juni kl. 11 f. m. a packhuset iHelsing-
fors;

— a '/, gärden o. tomten n:o 20 iS:t
Petersburgska förstad d. 9 avg. kl. 4 e. m. i
sagde stads auktionskammars.

Officiella och legala notiser.

Nya Nttietryckeriet iHelsingfors 1882.

Närmare genomprogram.
Högaktningsfullt

W. J. Komarov«fskij.

Representationenbörjar kl. 6 om aftonen

Biljetter säljas iCirkuskassan frän kl. 12
till 2 e. m. samt om aftonen frän kl. 6.

Socictetshuset: Generalmajor Schulman
m. fru fr. P-burg, forstmäst. Hedberg fr. Ma.
riefors, handlme Reinhold fr. Verlin och ssi»
scher fr. Hamburg.

—
Kleinchs hotel: Öf-

werste Ruin fr. Lampis, fröken Slottsberg fr.
Meäborg, handl-ne Stellman, Viel samt Hey«
mansson fr. Hamburg. — Hotel Wilhelms-
bad: Öfwerste Stjernwall fr. Mäntsälä, kapt.
Schantz fr. Kyyräla, fabrik. Nenfors fr. Kaja-
na, godsen,. Strählman fr. lorois. -- lem»
wägs-hotellct

-
H:hösd. Cajauus sr. Österbot-

ten.' —
Källaren Euomi:Häradssirifw. Iko-

nen fr. Tchus, trädgärdsmäst. Skarp fr. Kot»
ka.

—
Generalskan Leontiew m. dotter, fröken

Schulman fr. Schweitz, Elisabetsgtn 25.
—

Fru Westlin, frökmna Häggblom fr. Fabians»
gtn 2 samt Varanoff fr. P-burg, Verggtn 20.

Resande.
D en 21 Juni Föreställning.

Idag TorSdag den 22 Juni.
Stor, omwexlande

iBrunnsparken.
eras l»U»

Maskarne äro ifullkomligaste grad all-
äta!e. Det sätt hwarpä de fatta och
transportera wäxtdelar witlnar om en ej
obetydlig mekanisk intelligens. Darwin
har pröswat maskames förmäga idetta
hänseende medelst wäxtblao och sma par-
perslappar klippta i olika former. Han

Om ?ä djur torde menniskan hysa sä
ringa tankar som om de klälandö warel-ser, hwilka sammanfattas under benäm-
ningen mastar. Det är ju dessa samma
djur, som förmedla den menskliga stoft-
hyddans ätergäng till jord. Hivad un-
der dä att wi ilifwet skänka dem wärt
förakt, sä wida wi ej finna tet nnd wär
fördel mera öfwerensstämmande att spet-
sa dem pä en metkrok!

Det har want Charles Darwin för-
behället att görarättwisa ät mästarns.

Deras kropp är bildad af ett stort an-
tal — stundom ända till 200 — ring-
formiga segment och har framtillenmun,
hwars utskjutande del tjenar till födans
oripande. Om kroppen afhugges nägon-
städes, kan hwar del för sig föraettsjelf-
ständigt lif. Den främre delen far en
ny swans, den bakre ett nytt hufwud.
Af inelfworna öro matsmältningsorga-
nen märkligast. Bakom matstrupen stn-
nts ett slags kräfwa, hwilkens mustel-
wäogar ega förmågan att kraftigt sam-
mandraga sig och derigenom ästadkomma
födans sönoerdelning. Härwid sa de fö-
dan ätföljandegruskornen tjena fom kroh-
redstap. Pä ömse sidor om matstrupen
ligga tre par költlor,som afsöndra en
betydlig mängd kolsyrad kalk (krttmjöl).
Dessa körtlar tjena dels att ur födan
utdraga öfwerflödig kalihalt, dels att ä-
tergifwa denna senare för att neutrali-
sera syrehalten hos de förruttnade blad
hwilka mastame sä gärna förtära. Deh-.
utom assönora mastame en alkalisk wät-
sta, snarlik de högredjurenspankreassaft.
Med denna wätsta bruka de öfmergjuta
friska wöMad,hwilka sälunda till hälf-
ten upplösas innan de förtäras.

Ehuru mästarns wanligtwis uppehälla
sig nära jordytan, borra de sig till an-
senligt djup ned ijorden under ihällan-
de torka eller stark köld. Att börja med
gräfwer masten wanligen en lodrät ka-
nal af näqot större genomstärning än
hans egen kropp. Men förhwarje gäng
masten promenerar upp eller ner, lemnar
han efter sig smä stemmiga jordkulor,
med hwilka kanalen efter hand helt och
hållet tapetseras. Som jordkulorna snart
hårdna, sär kanalen till sist form af ett
cementtör, som både är ogenomträngligt
för wäta och starkt nog att motltä yttre
påtryckning. Nörkanalenutmynnar ner-
till ien större urhälkning, som säges
tjena till wintcrqmarter. Om winterdosta-
den är tillräckligt rymlig, begagnas den
af flera mastar gemensamt, hwilket be-
wisar ott dessa djur iwiss män icke sak-
na sällstapsanlcg.

Af Ch. Darwin
lordens arbetare.

Man kan näppeligen beräkna huru
mycket mastame uträttat till bewarandet
af klassiska konstwerk och andra fornlem-
ningar Nfwea här wid lagär det mast-högarne som spela en sä wigtig roll. Sa
snart maskarne fä ostördt arbeta kring
nägot Vfwergifwet föremal, exempelwis
en nedfallen bildstod, omgiswa de det meo
en mall af masthögar, fom under ärhun-dradens lopp wäxa till en formlig hög,
hwari föremälet ligger säkert inbäddadt.
Pä detta fält ha hundratals konstwerk
bewarats ät efterwerlden. Ä andra si-
dan kunna de göra konsten stor stä-da, derigenom att de underminera bygg-
nader, hwilkas ssrundwalar ej warit lag-
da tillräkligt djupt. Mänga eljes oför-
klarliga byggnadsras torde idetta för-
hällande hofwa sin orsak.

Som den nyare forskningenådagalagt,
härröra en mängd smittosamma sjukdo-
mar frän mikroskopiskt smä djur, hwilka
intränga i de högre djurens,organism
och der utbreda sig med en förfärande
hastighet. Sälunda uppstå kolera och ty-
fus hos mennistan.och mjrltbranden hoskreatur. Med den af en dylik sjukdom
döda djurkroppen nedgräfwes äfwen de
mikroskopiska djur, som bilda smittämnet.Dermed äro de qwarlelwanoe befriadefrän faran att isin ordning angripas.
Men nu börja maskarne sitt werk. De
förtära kadavren, blanda deras bestånds-
delar med den omgifwande jorden, om-
sätta blandningen med öfwerliggande la-
ger, och under arens lopp hinna de trans-

fann derwid att maskarne alltid walde
angreppspunkten sä alt transportenskulle
försiggä med minsta swärighet.

Dä mastame förtärt jord. waresig för
att derur utdraga närande beständsdelar
eller för att konstruera sina rotkanaler,
bcgifwa de sig upp till maltens yta för
att afbörda sig hwad de ej kunnat on-
wända. Den uttömda masjan, bchäcnde
af sand, jord, organiska ämnen och kör-
tllafsöndnngsr,uppläggeslikformigt rundt
omkring kanalens öfre mynning. Häri-
genom uppsiä efler hand s>l a tornformi-
ga eller tupiga högar af härdnad joid.

De sälullda uppkomna masthögarneut-'
göra det wigtigaste nsultat af mastames
arllete. Genom detta asladkommes tj al-
lmast en omflyttning af jordlagren,utan
äswen en söndermalning af gröfre jord-
artitlar och en intim blandning af jord
och organiska ämnena, Man h^r beräk-
nat att under gynsamma förhallanden
paöfera för hwaije tunnland trettio cent-
ner jord ärligen genom mastames kropp.
Den qwantitet joro, som under en längre
tidrymd och pä en större areal omflyttas
mdisrän och upp tillytan,ftNpulweriseras
och blandas, mäste således antaga ofant-
liga proportioner. Mastame dereda jor-
den jör oe wäxter wi planlera och desä-
desslag wi utsa. De gräswa periodiskt
upp de underliggande lagren och utsätta
dtM för lustens inwslkan. Te sikta'jor-
den sä att inga gröfrekorn ä>erstä än desom kunna passera genom mastames
kropp. De omblanda den med en träd-
gärdsmästares hela insigt och omsorg.
Djurben, msektskroppar,- wäxtblad, allt
indrages imastames werksamhetjsfer.

Ten wegetabiliska jorden, säger Dar-
win, har npprepode gänger passerat ge-
nom mastarms tropp. Denna jord skil-
jer sig frän dm underliggande hufwud-

genom sin mörkare färg och fi-
nare beskaffenhet. Den mörka färgen här-
leder sig af inblandade organiska ämnen.
Pä mänga ställen saknas oen, oaktadten
frodig wäxtlighet borde förutsätta mot-
sotsm. Dä stnner man ofta alt maskar-
ne transporterat ljusare jord fränett dju-
pare lager och dermed öswerlagrat den
swarta jorden.

Mm mastames inwerkaa sträcker sig
äfwen till de bergarter pä hwilka allu-
wialjorden hwilar. Deras rarbrunnar
eller kanaler na flundom en djup af 6
fot eller derutöfwer. De humussyror,
som mästarns utdragaur ruttnande wäxt-
delar och som de äter lcmna ifrän sigun-
der sina promenader, kunna frän detta
djup lätt tränga ned till de underliggan-
de klipplagren. Humussyrorna werta dä
söndeldelande pä stenartema, sä att der
bildar sig ett tunt lager af gröfre eller
finare grus. Detta grus far sedermerai
likhet med de öfwerliagände lagren ester
hand genomgå mastlroppm, beredas till
sinare jord och som sädan uppfordras
till jordyton. Tjockleken,af den förwäxt-
lighet anwänbbara jordskorpan ökassäle-
des är efler är iföljdaf mastames ar-
bete.

och strumpor i nägon bjert asstickande
färg, hwilket ger en t. ex. mörkbrun,
marinblä, mörkgrön eller mörkgrä drägt
ett aladare och mer sommarlikt utseende.

För den blifwande balsäsongen fmms
redan nu en nyhet: den broderade da-
masse.tyllen. Det är en forhusande
wäfnad, hwari samtliga mönster finnas
ialla färger. Pä enfärgad botten ligga
ihög relief af silke ifletfaldiga färger
med tambursöm sydda blommor och blad
enligt de wackraste Vruxellks-spets-mön-
ster. Wi ha warit itillfälle att se en
sädan drägt af gulrödt faille och brode-
rad tyll. Den lorta kjolen omgafs ine-
dre kanten of breda,irosform uppfästa
plisserysch, hwaröfmer den breda, iku-
lört silke broderade spetswolangm nedföll
Derofwanför en tunik af lyll, broderad
iöfwerensstämmelse med wolangen. Lif-
wet war af faillei Ludwig XV:s stil,
med ärmar och stört besatta med spetsar
isamma stil fom pä kjolen; blott den
lilla wästen af tull. Fint skurna perle-
morknappar pä ömfe sidor af lifwet och
wästen knäppt med smärre dylika.

En enklare toalett göres af lättare
cachemir med surrah-garnityr och atlas-
sleifer, men anses dock ganskadestingerad
och den skulle wi wilja rekommendera.—

Bankiren Taylor, en af Ameri-
kas rikaste man, afled nyligen iNew-
2)ork. sfterlemnande en förmögenhet af
50 milj. dollars (omkr. 250 milj. mk).

Tillkannagifw aande.
Att jag frän och med idag öppnatNeftaurationsrörelseigarden n:o 12 Westra Henriksgatan, har jaghärmedäran

tillkättnnagiftva.
Middagar salval per manad som för gängen äswensomsexor serveras btlligt och hoppas jag genomgoda waror,mo-

derata Priser och god uppafzning kunna tillwinna mig en
ärad allmänhets bewägenhet.

Helsingfors, den 32 Juni 1882.
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W. Gichingers Kakels

Salongs-, kolonn- m. fl. sorters Kakelugnar,
wid

W. Gichwgers Kakelfabrik. V

porlera en god del af de mdgräfoa djur-
kcopparne äter upp till jordytan. Nuger
det sig om de mikroskopiska warelserna
haft sä .mycken lifskraft ott de kunnat
leswande följa med "pä hela denna wand-
ring. Om sä är, mäste nian inom ett
wisst antal är emotse ätemppträdandet
af en smittsam sjukdom, hwilkm man
en gäng för alla trodde jordad med
dem.

Wik iin gg en
emottages tillF.mk 4: 50 förJuni— December,
3: 75 för hälft är, 2 mk qwartal och 75 p:i
för manad, a

Allm. Tidltingsdepoten.
(Inroid Nya Tatern).

Subskription
a den iStockholm nyligen utkomna tidningen

Lördags-Q^wällen,
(Tre furstar och en student),

kan fortfarande subskriberas, sedan nya uppla-
gor numera anländt till

Allm. Tidningsdepoten.

Nomanbladet,
(Berlins mysteriet)

samt

»verkställer öfwersättningar till och frän deflestamoderna språk, Hestyrkta, om sä önstas,af ed<swuren translator. Vyrän öppen fr. kl. 6f.
m. till6 e. m.

Ofwersiittnittgsbyran,
(inrättad ar 1864),

Noulevardsgatan15,

—
En doktor iNew-lork a.af nyli-

gen följande ordination för ett sjukt flun-
limmer: En ny halt, en cashemirschal
ett var fransyska stöfletler. Den sjuka
blef genast bra.

-" Religionsyatet har icke sparat pä
smädelser wid Garibaldis graf. IDeut-
sche Neichszeitun.q, en iBonn utkomman-
de katolsk tidning, läses följande nekrolog
öfwer den ädle mannen: GuiseppeGar-
ibaldi, född den 4 juni 1807 iNizza.
Ibörjan matros derefter konspiratör, re-
wolutionsman och sjöröfwareiSydameri-
ka, fiskarehöfding, röfwaranförare och
kyrkotjuf iItalien, slutligen piemontesisk
general och nyitaliensk statspensionär."

Ett och annat.

iStockholm
afflutar alla slags brandförsäk-ringar titT billiga, men bestämda
premier genom
Carl König. Knut Kjellin,

Ö. Henriksgatan 9. - Westra kajen 6.

Brandförsäkrings-
Aktiebolaget


