
OmLäne-BiLliotlieket iHelsingfors.

H ans Kejserliga Majeståt
Will, uppä derom gjord underdänig an-
sokning , härmed i Nåder hafva beviljat
Bokbindare-Måstaren Jacob Delphin Privi-
legium ä oppen Bokbandel Mr i Staden,
sä med Inlåndske som Utländske Bscker ocli
Skrifter, sanat att hårstådes jemvål fä in-
råtta ett Ldne - JBibliotheh: ' dock att lian
dervid ståller sig Förfaltningarne emot o-'
loflig Bokbandel tili noga ocli obrottslig ef-
terlefnad ooh jemvål liäller de ä Svenska
språket forfattade Skrifter ocli Arbeten All-
jnånheten tillhanda för livad de ä Forlags-
Orterne kosta. Det vederbdrande tili un-
derdänig efterråttelse länder. Helsingfors
deu 5o Oclober 1821.
'/ Hans Kejserl. MaJ:ts Höga Narrin
Hess tillförordnade Senat för Finland:

F. STEINHEIL.
C. MANNERHEIM. CARL WALLEEN.
GUSTAF LADAU. (L. S.) A. H. FALCK.
FR. L. NYBERG.

Lars Jagerhorn,'



Lange hordes Hete, så vai i, sora kring Finland*
»ya Hufvudstad vislande Litterateurer yttra eu billig
ouskan att i denua Stad se ett Låne-Bibliothek opp-
aat. Mänga svårigheter for uppfyllandet daraf halva
Onekeligen mStt och skola, kau handa ainut i laiigre tid
«eka deuna lurattuing håfstådes deu fullkoinlighet sora
dylika å apdra Orter åga, meu litan forsofc har erfa-
»enhet aldrig vuimiOj och med stod daraf, ar efter ut-
verkandet af foregående Alleruådigste tillståud, luratt-
ningcns herjan besluten. FortgSngeu och beståndet
daraf beror au niera eudast af HespeiUve Subscri-
henter.

Bibliothckel oppnades den 3 Januarii 1822 och ar
for hvarje Lasafe soin S Snbscriptions-Listan feknat
clier fraradeles sig auteknar, tillgangeligt hos tinder-
teknäd, boende nti Neukirchske Garden närä huili
Stadens Slor-Törg, imu kl. 10 tili 12 forr- och Mu
kl. 5 tili 5 efter-räiddagen hvarje Soknedag i veckan
aied undantag af tiden ifrån och med den 21 tili och
31’ied den 3t DecemWr hvarje Sf då luveutering an-
slalles.

Samlingen innehaUef for det liafvåraiide itara 2000
Kmnrer HU det liiasta bundna itien tili någou del haf-
tade Bocker och Skrifter m. ra., ntgorande i varde ef-
ter Bokladspris, eifea 7060 Kubel Banco Assign., och
består i Aldre och Nyare Uomaner, Theatcr-stycken,
Vitterhets-arheten sd i hunden. soin ohunden stil , Hi-
sttpriska, Geografiska ,

Statistiako, och Oeconomiska
iVerh , Stro-Skrifter , Chaftce- och Musikaliska-jlrhe-
-1en , satut omfattur, utom fS egenteligen Veteuskaplige,
tili det raasta tiitdter närän af helles Lettres , Becker i
sarskilta alunen och språk soin af olika Lasare kuuna
pak allas.

Tili hvarje Snbscribent mlaranas litan vidare be-
talning tryekt Cathalog pä de Bocker och Skrifter 111. in,

soni LSne-Bibliotheket tm innehar tillika med tooide
tryekta LSue-Reversal-Blanquetter' S hvilka LSntagaren
efter sanuna Cathalog teknar Bihlfotheks-Niiinräern pS
de Bocker soin tili ISn åstnndas, dagen når det sker
oeh sitt namu, hvarutoiu något låu ej erhålles och



hvilket Heversal tili ISntagareu eller tless bucl återstal-
les då Bockerne tillbakagilvas.

Ehunr, om deuna Inrattning 1o Ivar onskad fort-
gång for framtideu, Läsning eller Bok-lSn afven pS
verka, mauad, qvartal och halfår, ullt efter Lasares
cgen Sslundan, skall Jaumas, kau lik-'al im i norjan
eller for Forsla året mimlre an hel-drs Snhscription
ej antagas och darfore betalas Perniön liubat Banco
Jssignationer.

For och viti utlåningen, saiut Rockernas Sterstål-
lande, iaktlages:

i;o Alt flere au Iranne JSoclcer eller hand, pS eu
gång ej iitlånas, väre sig af ett eller sarskilte Work.

2:0 Alt desse efter mtagaudet fråu Bibliotheketi
af Stadsboer Alla och af Landsboer Fjorton dagar fä
behållas. Aterställas de ej juom denua tid, ar Låue-
rattigheleu forverkad, och utau erlaggaude af uy års-
algift kau deu ej återviuuas.

3;o Au då läutageu Bok åtevlemuas, sS skadad
eller forsåmvad, att den for vidare utlSniug ej kau
begagnas, ISntagareu är skyldig, densammas varde med
penningar ersatta, eller annat jemugodt exemplar all-
akalla; Meu ar skadan mindre betydlig, bor koslnadeu
tili bokeus iiibinduing S nyo , eller annan forbatlring
derå, i forhållande dertill erlaggas: och utlenmas ej
tili samma Låntagare_ annan bok iunau skadan blifvit
godtgjord.

4;o Att om ISntagen bok alldeles forkomraer eller
[forderfvas

, Låntagaren ar pliktig genast tili Biblio-
theket ersatla ali den kostnad, soin anskaffaudet af eu
uy i den forkonmas sialle, bevisligeu meilfor: och

5;o Att ett eller flere Rand af \Verk, livars varde
cfverstiger Srs-afgiftens helopp, ej kau utau sarskilt Ile-
versal eller deremot svarande Bokpant utgifvas ; och
skulle någon del dlraf anlingen forkomma. eller sä
skadas, att den ej vidare kau begagnas, ar Låntagaren
skyldig att hela "VYerket, pä s|tt ,iedau naiundt ar er-
äättä,



For dem soin anuu icke subscriberat, fiun*s
Cathaloger haftade och skurua hos uuderteKnad tili
kops for En Rubel B:co Ass. exemplaret; Afveusom for
Subscribenterue Läue-Keversal-Blauquetter tili 3a S ar,
ket aro att lillgä ä xo kopek arketj

Slutligeu förbiuder sig undertekuad, au ora In-
Tattuiugeu viiraer onskad ibrtging, årligeu tilloka Ri-
fcliotheket med nya Artiklat, i hvilket afseende det
at Subscribenter oppet, att uppgifva de Bocker soni
af dera for Bfbjiouteket onskas. Helsingfors deu 19Jan. 1822.

Jacob D elphin,'
jßokhandlare och Bokbindara

i Helsingfors Supi,


