
Palmnsmmuntaina saarnaawat:
Aleksanderin kirkossa: past. Sandberg suom.

ja past. Hanl'ula ruots. pp»faarnan seläpast. Fontell iltasaarnan
Vanhassa kirkossa: past. Sandberg suom.pp..

saarnan.
Vuom. rippi ja Herran ehtoollinen Uleksande.rin kirkossa. Nippisaa»na lauantaina klo

»/, 8 illalla.
Keslimiiklona ei ole raam. selitystä.
Piinamiilolla pidetään ahtisaarnojamaanan«

taina, tiistaina, keslimiikkona ja tuorstaina
klo »/2 8 illalla Nleks. kirkossa.
MezsukMn kirkossa m. t. lapp. Lönnmark.
T«t»kan kirko»sa: m. t. kapp. Sandroos.
Ylojärtten kirkossa: past. Heman.
Pirkkalan ktrk««l«. past. Vaurio.

saadaan tilata huhtikuun 1p:stä
joko kolmeksi neljännes-, puoleksi
tai neljännesnmodetsi seuraamista
maksuista:

Kunfipäiw2inen Paiuos:Tampereella, lehdenkonttoorissa ja jako-
paikoissa: 2/4 Vuosikerta 5 „ 25 p.

l/« „ 3 „ 50,,
'/^ „ 1-75»Tampereen postikonttoorissa
n/a nmosikerta 7 „ 54p.
l/2 „ 5 „ 06^v< „ 2 „ 58.,

Muissa maamme postilaitoksissa
b/4 Vuosikerta 7 „ 65p.
V 2« 5 27^
l/4 2 68^

Venäjälle ristisiteessä lähetet-
tynä »/< muosikerta 4 „ 50 p.

V 23 „ — „
V 41 50

Maafeutnpainos:
Tampereella, lehden lonttoorissa ja jako-
pailoissa 2/4 Vuosikerta 3 „ — p.

V« « 2 „ — „
'/4 » 1

—
.»

Tampereen postikonttoorissa
°/4 Vuosikerta 4 „ 22 p
'/' « 2 64
V 4„ 1 47

Muissa maamme postilaitoksissa
n/4 Vuosikerta 4 „ 40 p.
l/2 „ 2 « 96 «
V 41 53

Venäjälläristisiteessälähetet-
tynä °/4 Vuosikerta 3 „ 50 p.

l/2 „ 2 40 „
l/4 „ 1 20 „

Tilaukset Pietarissa «oivaan tehdä
hra Anton Lindeberg'in kirjakaupassa,
Suuri Homitallilatu N:o 8.

Pause kirjoituksia ja uutisia ko-
timaasta tulee lehdessä säännölli-
sesti olemaan kirjeitä ulkomaalta
ja matkakertomuksia.

lM" K«nn. neljän
nesvmoden tilaajia
huomautetaan un
distamaansensa.

lopuksi tulee. Jos taas kaksi työväen
luokkaan kuuluvaa ihmistä rakentaa
avioliiton ja kumpikin tekee ahkerasti
työtä, säästyisi heiltä avioliittonsa ensi
aikoina jotakin, jollei elettäisi yli va-
rojen, vaan sitäpä juuri tehdäänkin ja
köyhyys saavuttaa jo, ennenkuin perhe
on päässyt lukuisimmilleenkaan, puhu-
mHalaan siitä, mitä vanhuuden saapu-
essa seuraa. Ahkeroista ja kovista työ-
miAistMn saa vaivashoito holhokkia,
yma sitten laiskureista ja juopoista.
Smputähdenpitäisi tämän laitoksen muo-
dostua semmoiseksi, että sillä olisi yhtä
suuri huoli niistä, jotka ovat matkalla
vaivashuoneesen, luin niistäkin, jotka
jo ovat sinne saapuneet. Tätä periaa-
tetta noudattamalla ei vaivaishoito lm-
tenkaan voi toisin menetellä kuin se ntzt
menettelee, vaan olisi, jos mieli paran-
nusta saada toimeen, lakia hiukan muu»
tettava ja toiset perusteet saatavat nou^

datettaviksi.
Wmwashuoneita vastaan väitämme»

ettei ne kelpaa lasten kasva-
tuslaitolsiksi, eivätkä vä-
hennä vaivasapua nautti-
vien lukua.

Toimittajat:
K. Viljakainen. A. Törnqvist.
E. ». GmeleuS. T. KärUnen.

-sVlAtz-
Lähetyksiä, joiden kirjoittaja ei toimitukselle ole illnoittanut

nimeänsä, ei Maista.

Lekti ilme«tu«:
Tiistaisin, Keslimiilkosin. Torstaisin, Perjantaisin.Lau-
antaisin ja Sunnuntaisin 110 8 aam. Ilmoitnksista maksetaan
10 p:ia ja ensi sinmlle painettamista 15 p:iä rimiltä. Ilmoiwkset suo-
mennetaan maksotta ja maihtoilmoituksia Välitetään maamme sanoma-
lehtien kanssa. Lehden konttoon tehtailia Liljeroosin talossa on amoinna
klo 8 e. pp.— B j. pp.

Yksityiset numerot maksamat 10 penniä.

Fehden tilaus, ja iakopaikat kaupungissa:
Kosken länsipuolella: I.F. Olanin kirjakaup. Kaup- ramintoyhdist.kauppapuod., K. G. Liljeroos Papenteht.

piaat M- Granberg. h. Mäkinen,G. Lindberg, Julin. K. Frans Orling ja I.Hagman Pumpuliteht.
I.GranqVist, A. Helander, K. O. Nallin. V Kandell,N. Kosken itäpuolella: Kauppiaat K. bhman, I.G.Il-
Naittinen,I. ». Piettlä, H. Grönlund.S.Andersson, Ka- moni. ». Jaatinen, neiti Eklund. K. Ojanen. N. Salo-
rolina Pulliainen, K. O. Nenfors. N. Rosenqmist. »ug. nen, I. G. Tstola, F. K. Nrandthill, Katarina Lind.
Katajisto, I. Öster, I.N.Lilja, O. TuominenMakasiini- gren, N. E. Martin Sorinaht.,N.E.Martin jaI.Gran-
kaw, TampereenMalennuskontt..Wilhelm.Hoppe,I.F.Fi- bergin leipäpuod.Uudenmaani, marr., mahtim. Lindström,
lenius, Z Eeder. I.N. Lindroos, G. Linna, Työläisten > I.N. Linden, hra K. F. Toimonen Leweek

«1. (Maaseuiupainoksen Nu, 3S). 1890.Torstaina 27 p:na Maaliskuuta

kieloja zaMereelta.

Htlau»ktnt«:
Kuusipäiväinen painos.

'/!». »/<». V«». V«N>.
Tampereella jalopaikoissa.... 7: b,». 5,«. 1,75.
Tampereen postilonttoorissa. .10,,. 7^«. b,«. 2^s.
Nuissa maamme postilaitoksissa 10,^. 7^z. 5,«?. 2^B.
Venäjälle ristisit, lähetettynä 6r. 4r.« k. Br. 1r.« k.

Kuukaudelta 7b penniä.

Hilllu»kinta:
Maaseutupainos.

»/»». »/ä». '/,w. »/<».
Tampereella jalopailoissa :... 4,u0. s,oo. 2,». l,«>.
Tampereen postikonttoorissa .. b,«. 4,». 2,«- 1,«
Muissa maamme postila,tolsi«sa 5,«. 4,<0. 2,««. 1,»-
NenajällH ristisit,lähetettynä 4r.nk.8r-« k.2r.« k.Ir.»l.

Kuukaudelta 40 penniä.

e^^^^H^.^»^^ muosikokous pidetään Plll,
«^TT^VI-vII musunnuntaina t. k. 30 p.
110 6 j. pp. raittiustalolla.

Esitelmiä, lausuntoa, laulua ja tormisoittoa
Taiston laulu» ja soittokunnilta. Luetaan
Vuosikertomus ja tilit. Valitaan seuraamaksi
muodeksi esimies, 9 jäsentä ja 3 lisäjäsentä
johtokuntaan ja tilintarkastajat.

Tampereen Työwäenyhdistys.
H«hdistyksen Nmofilolous pidetään sunnun-

taina t. luun 30 p. klo 5 illalla.
Käsiteltämät asiat:

Vuosikertomus:
Tilintarkastajain kertomus, jonka johdosta

päätetään tilinmapaudesta johtokunnalle
Kuuden johtokunnan jäsenen maali muo-

rostaan eroamien herrojen E. V. Emeleutsen,
O. R. Borgin, F. Mörtengrenin.K. G. Lind-
berg'in. F. Lundelinin ja Kaarlo Renftrömin
sijaan.

Kolmen tilintarkastajan ja lahden sijaisen
maali;

Johtokunnan tekemät sääntöjen muutos- ja
lisäehdotukset:Kysymys tilastokomitean muodostamisesta;

Johtokunnan ilmoitus jäsenien malitsemi-
sesta tapaturmatilastoa kerääjään komiteaan.

Samassa tilaisuudessa pidetään Sairaus»
ja Hautllnsaputassau osuttaioen Vuosikokous
ja päätetään kassaa koskemista asioista.

Yhdistyksen Laulu- ja Soittokunta esiintyy
kokouksen aikana.

SuutttkauyMjs
/^uuri eläinten ja kaikenmoisten ta-

louskalujen huutokauppa pidetään
Maalisk. 31 p:nä, alkaen klo 9 e. pp,
Kangasalan Hawisewan kylän Uotilassa,
noin Menäjän lvirsta Suinulan ase-
malta. Kangasala 24 p. Maalisl.
1890. O. Uotila.

palmelukjsen kalutaan
suorittanut sekä muuten

raitis ja säännöllinen koneen-
käyttäjä saa työpaikan 7-hewo-sen woimaisessa höyrynneessä. Lähem-

piä tietoja antaa

I.F. LojlNtdcl
Porissa.

(Satak. 2 l. 10 r.)

T. A. 1 k. 10 r.

suuri «valikoima Kemät- jaSumilankaita. jois-
ta malmistetaan pukuja ja palttoita, yhtä hie-
nosti kuin suuremmissa kaupungeissa. Hinnat
huokiannnat.Huom.! Varastossa löytyy suuri Valikoi-
ma Valmiita »aatteita. Kunnioituksella

H.I.Ahlberg.
Tampereella.

Di- jamitll asioita
ajaa

Turussa ia maaseuduilla
Hans W. Peee,

Varatuomari.
Osoite: Turku, W«näjän kirt. katu 11.

Suomen pankin konttoon.
KurM

Vtaalisk. 28 p». Vtychlt. lXtajat.

Pietari ....274:
— . 271

—
100:Ita.

Lontoo z vi«tL . 2b: 40.
— —

„ 90 p. . . 25: Ib. 25: — Punt.Pariisi 4 vist» . 100: 40.„ 90 p. . . 99: 60 98: 90.
Hampuri z vi»t» . 124: 30.

— — li<x,:lt«„ 90 p . 128: 80. 122: 45.
'

Nmfterbam ivist» 210: 50.
— —

tulholma . . . 139: 30: 186: 60.

llimituoiilllliW l_akiaBl2lntolmlBto. «
Helsinki, I^.^^lllUHti^^tu 3.

Bädllöosoite: ävanljuliL, ltel»inlli.

6uuta»-i»n«ia»-i Nmesulllltu X:o 15.
sulkeutuu Luogiooii. Killuit duo»

ke«,t. d^vikni trmuetut.

Kuulutetutta:
Ilöjärmen kirkoksa: Mäkkylän rustitilan ent.

renki Esa luhonpoika Koskinen ja piika Wil-
helmina Taametintytär semasta paikasta.
Pohjankylän Nefan Männistön torpan renki
Jeremias luhonpoika Rantanen ja torpan
tytär Nilhelmina Anttila samasta Pohjan»
kylästä. Pohjankylän Pietilän talon renki
Kalle Rudolf Matinpoika ja piika Gustaama
leremiantytiir samasta paikasta. Kaikki
Vlöjärmen kunnasta.

Kokonkiis.
lampereen l<i^2p2lNo 082k.-Vlit.

päivÄ^ä klo 7 pp.

Lapsien hoitoa vaivastaloissa on
Ruotsissa jokseenkin yleisesti loeltettu.
vaan lienee sielläkin palko siitä luopua,
kun on mahdoton saada laitoksiin sopi-
via johtajia. On ajateltu, että semmoi-
sen vaivastalon johtajalla, jossa lapsia
hoidetaan, tulisi olla ainakin kansakou-
lunopettajan sivistysmäärä, eikä lienel-
kään vaikea löytäävanhempialansakou-

11.
(Jatkoa 66 moon.)

Mailvashoidosta.

TsMlt,27 y.Mlllllisknnta.

lunopettajia, jotka erittäin hyvin sovel-
tuvat lasten kasvattajiksi, vaan laitok-
sen johtajalta vaaditaan paljon muita-
kin ominaisuuksia ja nämä muut ovat
juuri semmoisia, ett'ei niitä kansakoulu-
mies ole ollut tilaisuudessa saavutta-
maan. Hän on työskennellytyksinomaan
lasten kanssa, pysyen aivan erillään ta-
lousasioista ja maanviljelyksestä. Jos
taas otetaan sellainen johtaja, joka ym-
märtää taloutta ja töitä hoitaa, ei ole
minkäänlaisia takeita, että hänellä on
riittävästi ihmisyyttä hoidokkaiden koh-
teluun ja lasten kasvatukseen. Voisi
helposti sattua, että laitoksen johtaja ja
koulunopettaja ovat kasvatusasioissa eri
mieltä ja edellinen alkaa repiä alas sitä,
mitä laitoksen opettaja rakentaa. Väli
saattaa käydä kireäksi ja lapset joutua
ristiriitaisten määräysten noudattajiksi.
Ajatuksemme on, että vaivaishuoneesen,
järjestettäköön se miten tahansa, ei pi-
täisi otettaman luutta taiseitientä vuotta
vanhempia lapsia, vaan jos niitä kui-
tenkin tahdotaan hoitaa yhdessä pai-
kassa Perustettakoon kuhunkin kansakou-
lupiiriin majapaikka, jossa lapset koulu-
aikana saisivat asunnon ja ravinnon.
Lupa-ajoiksi olisivat lapset saatavat toi-
mellisten perheiden hoitoon, joka ei suin-
kaan liene mahdotonta, jos vaivashoito,
niinkuin myöhemmin tulemme ehdotta-
maan, saataisiin kannalle, joka parem^
min kuin nychinmvastaisi tarkoitustan-
sa. Nykyisellä waiwashoidolla on ni-
mittäin se arveluttava vika, ett'ei se ol-
lenkaan työskentele vaivasten vähene»
miseksi. jonka, jos kerran myönnetään,
että vaivaslaitos on epäkohta yhteis-
kunnassa, pitäisi kuulua vaivashoidon
ensi tehtäviin, koska epäkohtaa ei muu-
ten voida kokonaan poistaa, kuin sen
syiden poistamalla. Uusia hoidokkaita
ilmestyy vuosi vuodelta enemmän eikä
tiedetä muuta keinoa, kuin ottaa ne vas-
taan ja antaa sama hoito luin entisille-
kin. Toivottiin kyllä, että vaivastalot
jossakin määrin vähentäisiväthoidokkai-
den lukua, vaan lun näihin laitoksiin
totutaan, niin on ihan varmaa, ettei-
vät ie vaikuta niin mitään vaivasten
luvun vähenemiseen. Päinvastoin tie-
tää jokainen, jolla on tuhlaava luonne,
että vaivastalossa odottaa huoleton toi-
meentulo vanhusta, jonka omat voimat
ovat riittämättömät elatuksen hankkimi-seen.

Mikään vaivashoito ei tosin voi
tehdä vaivashoitoa aivan tarpeettomaksi,
vaan varmaa on, että nykyisten vai-
vasten enemmistö olisi voitu estää vii-
sailla toimenpiteillä vaivasitsi tulemas-
ta. Jos joku maraton menettää älliä
järkensä, joutuu raajarikoksi tai pitkälli-
seen tautiin tai jos lukuisa perhemenet-
tää kuoleman taikka edellämainittujen ta-
paturmain kautta huolehtijansa, silloin
on vaivashoito välttämättömän tarpeel-
linen, vaan näiden onnettomuuksien uh-
rit eivät ole enemmistönä vaivashoi-
don holhokeissa. Useimmat hoidotlaansa
saa vaivashoito semmoisista yksityisistä
perheistä, joiden elämä jo pitkiä aikoja
ennen antoi tartlaajalle varman aavis-
tuksen siitä, mihin se päättyisi. Nuori
perheetön mies tuhlaa kaikki ansionsa
koko työkykyailansa, eikä pane mitään
säästöön, vaikka hänellä esim. palveluk»
sessa on vapaa ylöspito ja osaksi vaat-
teetkin. Taloa muuttaessaan syksyllä ei
hänellä ole mitään edellisen vuoden an-
sioista tallella ja näinkuluuUmosi vuo-
tensa perästä. Ei tarvitse olla mikään
näkijä osataksensa päättää, mikä tästä

Iywiislyliin yhdysrata.
Wiime kewännä asetti senaatti komi-

tean tutkimaan niitä seikkoja, jotka mää-
räisitvät aiown Iywäslylän yhdysra-
dan suunnan Maasanrautatieltä. Komi-
tean lausunto on nyt painosta ilmesty-
nyt ja annamme siitä tässä seuraamia
otteita lukijoillemme:

Noidaksensa täyttää määrätyn tehtä-vänsä, on kommissioni virastojen ja
yksityisten henkilöiden kautta hankkinut
tilastollisia tietoja väestön taajuudesta
ja lisääntymisestä, maanviljelyksestä ja
maataloudesta, metsävaroista sekä kau-
pasta ja teollisuudesta niissä tunnissa,
joihinka ehdotellut rautatiet sattuisivat.

Näitä tietoja tarkastelemalla ja mat-
kustamalla ottaaksensa huomioonsa pai-
kallis- ja liikenneoloja, on kommissioni
koettanut hankkia perustetta vertailemi-
sille eri ratasuuntien välillä.

Määrätyt silmämääräiset tutkimukset
on komissioni jättänyt komissionin pu-
heenjohtajan toimitettaviksi, joka on teh-
nyt profiilit ja antanut kertomukset hä-
nen tutkimistaan suunnista.

Asian laatuun ja säätyjen lausuntoonnähden, on komissioni katsonut ainoas-
taan allamainittujenlähtöpaikkojenVaa-san rautatieltä voivan tulla kysymyk-seen. Näitä luetellessa, on kommissioni
helposti ymmärrettävistä syistä otta-
nut huomioon ainoastaan mainitunrau-
tatien nykyiset asemat. Rautatiesuuntia
lopullisesti käytäessä, voitaisiin kuiten»
km teknillisistä syistä kentiesi katsoa tar-
peelliseksi ja edulliseksi valita joku paik-
ka, joka ei olisi asemalla. Siinä koh-den tahtoo komissioni erityisestimainita,
että ehkä tulisi taloudellisessakin suhtees-sa edullisemmaksi johtaa Keuruun ase-
malta ehdoteltu rautatie paikasta, joka
olisi mainitulta asemalta muutama kilo-
meetri etelään päin.

Siten tulisi ei ainoastaan rautatie-
linja, vaan myös liikennematka etelään-
päin muutamia kilometriä lyhemmaksi.

Sellainen vaihto-ehtoinen ehdotus ei
kuitenkaan hämmennä vaan en lemmin
vahvistaa johtopäätöksiä,joihinkakomis-
sioni on tullut.

Myllymäen aseman täytyy luonnolli-
sista syistä olla pohjoisin lähtöpaikka
Vaasan rautatieltä. Sieltä Jyväsky-
lään johdettu rautatie toteuttaisi osaksisen aatteen, joka oli aikanaan ehdotel-
lun niin kutsutun keskimmäisen emära-
dan perusteena, joka rata kulkisi suoraan
Nilolainkaupungista IyvästyMn ja
sieltä Taavettiin.

Viime valtiopäivien aikana katsoi
luitenkil» yleinen mielipide 21 kilomee-
teria etelämpänä olevan Pihlajaveden
aseman oikeaksi lähtöpaikaksi. Valitse.

»wow»a o» wlik«, jot< P«iws:
Kairash»o»eese«» otet«« sairaita No 12—1

piiimallä. Tapatunm» ta«sineit2 k«ikkina
aikoina.

P«stilo»tto«ri on «»«i«»« lähten»»» ja wl«-
»aa postia wa»ten j,l« «tipzi»il 110 8—
l/»12 päimällä ja '/^— 7 j. pp^ pyhäpäi-
winä No B—lo «. Pp. j« 4— b j. pp.

Nlvoinna on joka artipäiws:
Pastorin kanslia k:lo 3—ll pänvällä.
Kanttoorin mirkahuone amoinna klo B—ll.8

—
11.

»irNo»äärtw hnone k:lo 3—12 edellä 3—6
j. pp.

Tampereen säästöpankki k:l« I—2 j.pp. ja
fttä paitsi keskimiikkona ja lauantaina k:l«
6- -8 j. pp.

Oohjoismaiden «salepaukki blo 9—2 päin»,
tullikamari klo 10—1 e.pp.
Pakkahuone klo 11—1 e. pp.
yhdyspankin lonttosri kH> 10—2 »
Nahatoimilamari t:lo 10—2 M
>2»,»en pantin k«ntt,«ri blo 10—2 »
Snomen pantin diSk»»ttilo«itea kokoontuu

k:Io li 12 e. pp.
Kahlölennätin ksnttoori kaupungissa ja ran-

tatiellä kw 8:« ta e. pv. 12 yöllä.
ltaupnnzin lainakirjasto amataan kell» 7 paitse

lauantaisin klo 6 illalla,
ttllnpnngin lukusali sunnuntaisin k:lo I—9 j.

pp. lauantaisin klo 4—9 j« muina päininil
k:lo 5-9 j. pp

«a»pnn«in w,»tie» lV»tt«orU klo S— lo e
pp

Waiwaish,itoh»Uit»lse» esimiestä tamataan
iota päimä klo 9—lo aamup. ja110 I—2 iltap.
Rautatie» makasiinin l«»tt,,ri klo 3—l e.

pp ja B—B8
—

8 j. pp. sunnuntaisin klo 3—lo
e- pp.

Rantatien paketti» japikat«War«t«i«iSt»: joka
artipäimä 110 6 e. pp. b j. pp. Sunnuntai»
na klo 8 10 e. pp.

Panttilainalsnttoori klo 4—7 j. pp. Selinin
kivirakennuksessa.

Uiatsnto» rokotus Kaa«tuma«sa No 10—12
e. pp joka torstain».

Torstama: Posti lähtee Mustialaan, Kangas-
alle, Poriin, Hauholle, Hollolaan,Pälkäneelle,
Kuruun. Ruomedelle. Teiskoon ja Viitoille.

MimäNsta.

Ikä.tiisti i^viä lINI^^^LIMHN^I^. «I. kIIMIM "-«L

j^^Kakminkinta "^WW
kohoamassa!

Ulkomailla yya jatkuman kaymihintojen kohoa-
mifen johdosta omat kaupungin kauppiaat olleet pa-
kotetut seuraamaan maamme muiden seutujen eftmerk-
kiä ja korottamaan kahminsiintansa noin 5 pennillä
huonommilta ja 10 pennillä paremmilta laaduilta.

Kirjelaatilot kaupungissa tyhjennetään lello 9
e. pp. ja 110 l/21 päim. sekä »/»7 j.pp-, laatikko
postikonttorin etehisessä jakaupp. G.O. Su»
melius'en kulmassa postin lähtiessä asemalleynnä rautatiellä asemahuoneen seinässä 10
minuutin ennen postijunien tultua.

Postiasema Tampereen rautatien asemalla pi-
detään awoinna sisäänkirjoitettujen ja Va-
kuuttamattomien kirjeiden sekä pbstimerkkien
myymistä marten joka arkipäimä lello 12—
3ja 47 m. j. pp. Sunnuntaisin ja juhla-
päiminä 110 I—3 ja 47 m. j. pp. Sisään-kirjoitetut kirjeet owat sisiiänjätettämät, moi-
dakfeen samana päimänii lähettää, miimeiS.
tään 110 3.

Ivka päiwä lähtee posti junalla Hämeenlin-naan, Turkuun. Helsinkiin,Pietariin jayleen-
sä rautatien Vieressä olemiin palkkoihin.

Samon radalla kulkemat postilähetykset omat
pantamat.Helsingin junaan.

Postilähetykset Turkuun jo sen kautta sinn-päin kotimaahan sekäRuotsiin menemät omat
arkipäiminä jätettämät postikonttooriin klo
9 e. pp.,makuutetut kirjeet,paketit jamapaa-
lirjeet klo V»? j. pp.

Inna lähtee: Hameenlinnaan klo klo 8,« il-
tap. ynnä tamarajunan yhteydessä 3:nen
luolan matlustajamaunut klo 8,« j^ip. —
Waafaan k:lo 2 päim. ynns tamarajunan yh-
teydessä 3n»en luolan matkustamaunut klo
li^e aamup. — Turkuun klo 10,u aamup.
ja 110 3,« ja 7^° iltap.

Inna tulee: Hämeenlinnasta 1,« päimällä sekä
3n»en luolan mattustajamaunut tamaraju-
nan yhteydessä klo 6,10 aamup. — Waa»
fasta 110 3,« iltap. ynnä Bmen luokan
matkustaja»! mnut tamarajunan yhteydessä
klo 9 e. pp. — Turusta 110 1,« päimallä
ja 7,« iltap.

M M 2

H>l^Etz^^ jotka haluamat saada jalka-
mikansa parannetuksi minun

ollessani täällä kaupungissa, on siitä ilmoitet-
tama ennen Huhtikuun 1 päimiiä.

Huom.! Naisia otetaan mastaan kaikkina
päiminä 110 10

—
1. Herroja samoin 4—6.

Kandidaatti Äbjömson,
Itäpitkätatu N:o 10.

Esitelmä.Noudattaakseni kaikkia minulle lausuttuja
kehoituksia, pidän minä esitelmän jalan hoi-
dosta ja oikeista jalkineista y. m. Torstaina
27 p:nä tätä kuuta klo

Seurahuoneen salissa.
Pääsylippuja a 1 S. markka myydään

omella. 2

Abjörnlon.

Iltaman
toimittaa Tampereen Työmäen soitto- ja lau-
luseura Raittiustalossa ensi lauantaina 2«/»90,
nuottimarastonsa kartuttamiseksi.

Lähemmin mast'edes.

Uakanalähetyksen
ompeluseura pitää

Tee-iltaman
Puumillatehtaan lukuhuoneessa Hengellisten
esitelmäin ja laulun kanssa Sunnuntaina 30
p. Maalisi, alkaen 110 1/2? j. pp. Sisään-



— HlstvriaMse, seuran loloulses»sa wiime perjantaina oli m. m. seuraa-
vat asiut esillä:

Prof. E. G. Palmön antoi seuralle
jäljennölsen eräästä Kustaa III:nen
päätöksestä, kostava talonpoikaiskapinaa
Karjalassa w. 1778. Tuoman Didro-
nw rälssitilan lampuodit Ilomantsissa
ja Pälljärvcllä olivat eräänHenritKu«
roijen ji parin muun talonpojan joh.
dolla. kaikista esivallan muistutuksista
huolimatta, useiden vuosien kuluessa nis-
koitellee! velvollisuuksiensa täyttämisessä,
ja viimein oli 213 lampuotia yhtynyt
yhteiseen tuumaan kieltäytyäkseen kaikesta
veronmaksusta. Kuninkaan päätös st»
sälsi nyt, kun kapina oli saatu asetetuksi,
lovia ruumiinrangaistuksia päämiehille
sekä joka 10:nennelle muusta lapinallis»
joukosta.

— Pitäkää silmänne auki liikemie-
het ja rautatien asemilla virlamichct!

— Kiitettälvä teko. Äslrömin mel-
jelset Oulusta omat eräältä hrlsinkiläi-
jeltä kirjankustannusyhtiöltä,sanoo N.
S., ostaneet joukon suomenkielisiä kirja-
sia ja pienempiä kirjoja lemilcttämätsi
niiden keskuuteen yhteisestä kansasta, jot-^
la tulemat telemisiin heidän suurten teh»
laidensa kanssa. Aineesen nähden on
niitä 20 eri kirjaa ja ostettujen kappal-
ten luku tekee 6.000.

Aansan-opistonohjelmasta.
Kansanopistojen ohjelman on tansan-

Malistusseuran komitea nykyään julais^
sut. Komitea on tehnyt suunnitelman
sekä sen johdosta tarkoituksesta että op-
piaineista.

Tähän ohjelmaan mikäli se koskea
opistojen johtoa on näkynyt jo sanoma-
lehtien palstoissa tyytymättömyyttä. Sen
tartoituliesta ei luultavasti synny sanot-
tamaa erimielisyyttä, maan itse oppiai-
neista ja niiden keskinäisestä yhteydestä
setä pääsymaatimulsista olisi jotakin sa-

Ratas äiti raukka, suotteko minun pa»
lajanian TouMdeen. Minä olen saa-
nut tyllälsi Pariisista, sen enemmän
tädislä ja hänen perinnöstänsä. To-
siaankin ei hän huoli laisinkaan minusta.
Kaikki mitä hän tekee on se. :ttä hän
pääsisi näkemästä meidän menettämän
aateliutcmme. Sanolaa, onko se oilein
että minusta tehdään jonlilluinen laleija
toisten ylitse tai kuningattarelle hovi-
palmclija. Minä tahdon lcrnaammin
tulla kunnon sotilaaksi tahi rohlealsi me»
rimiehetsi mintuin isäni oli. mutta Au-
rora-täti ci ymmärrä mitään sellaista,
vailla päämunlti Germais on samaa
mieltä minun kanssani. Vastatkaa mi-
nulle pian. ratas äiti. sanokaa että mi-
nnn on takaisin tuleminen. Minämoin
olla kuninkaan uskollinen palvelija ja
hyödyksimaalleni, Tourledestaeroamatta.
Minä tahdon jäädä siksi, mitä olen syn-
tymäni kautta, maa-aatclismies. Minä
opettelen maanmiljclystä, pidän huolta
talonpojistani, lisään omaisuutemme ar-
moa, siinä on kyllä tällaisessa hämiössä.

Robert Tourlede äidillensä.
Pariisi joulut. 13 p. 1788.

Homlsde.
(latloa 70 n:oon.)

Pieni veli rankkani, mene kammariisi
ja sulje ovesi tätä kirjettä lukiessasi, ja
rukoile Jumalala lohduttamaan itseäsi
sekä armahtamaan meitä molempia, sii-
timme meni Jumalan luokse täuä aamu-
na. Margot ja minä näimme kuoleman
hiljaa lähestyvän. Äiti toivoi suuresti
näkevänsä sinut, ja saadakseen siunata
meitä molempia! Mutta lopuksi antau-
tui hän nurisematta Jumalan tahdon
alaiseksi, ja maailma lipuinensa ja eron-
hetlinensä poistui hänen silmäylsistänsä.
Viimeisellä hetkellä luulihän näkevänsä
isämme sivullansa, niinkuin hän edellä
menneenä olisi äitiämme tullut nouta-
maan taivaasen. Hän luuli varmasti
ei enää olevansalaan maan päällä, ja
niin erosi hän täältä.

Me olemme nyt isättömät ja äidittö-

Isaure Robertille.
Tourlödessa tammik. 10 p. 1789.

ja sitten me kolme elämme onnellisina.
Jos suotte, pitkitän minä mielä opinto-
jani vähän Portierissa. sillä totta pu-
hualseni olen minä vielä lovin taita-
maton, maikka munkki koettaa minua
opettaa. Minä odotan kärsimättömyy-
dellä ensi postia.

Teidän uskollinen poikanne Robert.

Sinulle ci ollut siis mitään tulemai-
suutta täällä, eikä äiti moinut hylätä
Aurora-tädin tarjousta, että hän mal-
mistaa sinulle paremman tien elämässä.

mät. Robert, ja erotetut toisistamme.
Kuule nyt. mitä äitini ilmoitti minulle
muuan päivä etinen luolematansa. Se
on ilävätä. mutta välttämätön että si-
näkin saat sen tietäMesi

Tourlöde ei kuulu meille, vaan Äu-
rora-tädille. joka käytäntö oikeuden antoi
äidillemme aina syntymisestämme asti.
Tämä vanha Tourlsde, jota suuresti ru-
kastamme! Kunisämme nainuorenprotes-
tanttl'aijcn. tekivät vanhempansa hänet
perin iöttömälsi ja antoivat lailti Auro-
ralle. Kuitenkin on myöntäminen että
tätimme on ollut parempi luin me luu-
limmelaan, sillä hän paynksui isänsä an-
karuutta. Kun isämme naimiscnsa jäl-
keen valssi laivallensa tarjosi Aurora
täti asunnon linnassa, jossa molemmat
olemme syntyneet ja johon isäkin tuli
lyhyillä maalla täynti-hetkinänsä. Koko
tällä ajalla ei äidillä ollut muuta ela-
tukseksensa, kuin isän pieni palkka meri-
upseerina, jonka hallitus vielä ke tiesi
jonkun ajan antaa,kunmitään todistusta
eiolelaimanhaaksirikosta jaisänkuolemas-
ta. Paitse sitäantoitätimme jolamuosi äi-
dille niin paljon, että hän taisi armonsa
mukaan elää linnassa.

Nyt sinä ymmärrät kaikki, eikö niin?
Sinä epäilemättä tästälähin kunnioitat
enemmän tätiämme, ja osoitat myötätun»
koisuutta häntä lohtaan. Hyvyytensä
meitä lohtaan ei tosin ole saattanut hän-
tä suuriin uhrauksiin, sillä hän ci tahdo
elää Tourltzoessa, mutta ci hän tahdo
myudältään isänperimöä. Kuikissa to
paulsissa tuntuu minulle hyvältä. et«
temme tätiämme enää lumitlcle luivalsi
ja kovaksi; surullista on pahaa kenes-
täkään ajatella.

Rakas Robert! Sinun sijassasi olen
monasti syleillyt kuolevaa äitiämme, ja
nyt lasken tähän lirjeesen hiuslihermän
hänen maltaasta Päästänia. Meidän
tähtemme oli äiti huolissaan tuollesiansa,
muita pastorimme, herra Perrier. vah-visti bäntä: viime yönhän oli kolonaan
eitimme luona. Kuolemantaistelussatäytetyt raamatunlauseet lankesivat voi-
teena sydämmelleni. Meidän on pitä-
nyt päästää kolo kylän väestö,latooli-
laisettin, katsomaan kuolluin. Hän ei
pitänyt minkäänlaista eroitusta ralkau-
den töitä harjoittaessonsa. Mutta mi-
hin minä joudun? Kuinka tämä kirje
surettanckaan sinua, veli raukkani!

Sinun liauresi.
(Iall.)

Tälle pienemmälle sahaliitkeelle ja
puumanuleteollljuudelle olisivat erit-
täinkin ne seudut soveliaat, joitenlakaut-
ta rautatiesuunta Keuruun asemalle kul-
kee, sillä täällä on suuressa määrin raa-
ka-ainetta ja läytinvuimaa lukuisissa
loskissa. Valmistettua papcrimanukctta
voitaisiin jalostnllaa paperitehtaissa, csi-
mcrkilsi Nilolainkaupungissa, johonka
merikaupunkiin rautatien kuljetus tulisi
lyhimmälsi.

Tällaisten pienempien teollisuuksien
yksinkertainen ja halpa hallinto sietää
tehtaan olla käymättä, jos vcdenpuute
tahi muut huonot kauppasuhteet sattui-
sivat tulemaan.

maiseen meriiatamaan. Siten voisimyös-
kin lailti pienemmät puut, setä hongat
että koivut, jotka ei lestä pitliä uittoja
ja menettävät uiton lautta arvonsa,
tulla ulkomaan markkinoille. Mutta ei
täsm kylliksi.

Esimerkkiä Norjasta ja Böömistä,
j.ossa puunhiomista suurien paperiteh-
dasten tarvetta varten harjoitetaan ta-
lonpoitllis-teolliiuutcna pienisiä puun«
hilUl^iefa pm»empien vesistöjen war-
rella, j^tia woiwat käyttää pari tahi
uscauipaa hiom«a, helposti
näillä seuduilla seurata.

Kuusimetsän paperimannullccksimuut^
tamisen mahdollisuus antaa millkaan
teollisuuden toimeita näillä etäisillä seu-
duilla.

Suuri osa niistä puista, jotka saha.
taan Päijänteen luona, lautataan alas
Multian, P täjämeden ja Uuuraisten
pitäjistä Lauttausmäyliä on ylsi kum-
mallakin puolella Hämccnsclköä. Länti-
nen tullee Ätsäristä ja Multialta Kor-
pclanjolea ja Tarhianjokea myö en Keu-
ruun lirlcn ohitseKeuruunseltään. Itäi-
nen tullee Multialta Pengcrjolea ja
Nllraisisla Kintausten mesislölä myö>
den Peläjämeteen ja snten eteenpäin
lämsänjotea myödmJämsän c-hitse Pai-
jänteesen. Molemmilla mäylillä on lu-
kuisia simuhaaroja. Molemmat leillaa
mnt ehdoteltuja rautaticsuuntia.

Jos rautatie rakennetaan näiden laut»
tausmäylien poikki, Moi marinaan otak-sua, että selä Mesi- että höyrysahojara-
kennettaisiin rautmicn läheisyyteen ja
sahatuotteetluljetcttaisiin rautatiellä likim-

KuorehMcorl." on 22,000 tynnyrin
ulaa kruununpuistoa, jonka läpi Nlp-
pulaan chdoicltu rata tullisi, mutta
jossa ci ole suuremassa määrässä isoa
metsää.

Prtajämeden kunnan Petäjäveden ja
Kuimasmäen kylissä lyötyy useilla ta-
loilla suuriakin metsämaroja. Korpilah-
den pitäjän Saukkolan kylässä on Sauk-
kolan 18,000 tynnyrin alan suuruinen
kruununpuisto, jossa on ainakin 200.000
isoa tulkla. mctsäherrojen ilmoituksen
mutaan. Jämsän pitäjän länsi- ja voh.jois osat omat metsärikkaita.

Hämcenselän harjanne antaa maiseman
leskiosalle limisen metsämaan luonteen.
Sen haarat Jyväskylään ja Päijäntee-sen päin ovat myskin saman laatuisia.Vailla sahateollisuus Porissa ja Tam-
pereella selä Päijänteen varrella jo kau.
van on itsellensä anastanut paillakun-
nan. löytyy vielä paikoittain hyvää ja
isoa metsää, selä loppumattomat rikkau-
det pienempiä puita, selä honkia, kuusia
ctlä koivuja. Metsärikkaus on suurin
Jyväskylässä, Petäjävedellä, Keuruulla,
Uuraisissa ja Multialla.

Pohjoislahden kylässä Keuruulla on
yksityisten omistamia laveita ja hyviä
tuttimetsiä, niinkuinHoslarin.Koslipään,
Asuntain ja Ollilan talojen. Suolah-
den kylässä on pappilan ja muidenkin
talojen metsät Hyvösiä kunnossa. Sa-
mate on asian laita Ampiulan kylässä.
Keuruun lylii on myös hyvin metsä-
rikastu.

Wc ungan kylästä johtaakylätie Muu»
ramejänven länsi puolta Vihtalahden
lylään. jossa ie yhtyy sieltä Korpilah-
bclle kulkevaan maantiehen.

Lännestä itään kulkee taas kaksi maan-
tietä, haaroilla Jyväskylästä Petäjä-
veden ja Keuruun lautta Keuruun ase-malle, setä Iymäslylästä Korpilahden,
Jämsän ja Kuorehvcden lautta Vilp»
pulun ja Kurlealosken asemille.

Sitäpaitsi johtaa tie Joutsasta Päi-
jänteen yli Korpilahdella Jyväskylästä
tulevaan tiehen, selä lullee eteenpäin
KorpilahdellaMuuramejättvcn länsi ran»
nalla olemiin kyliin. Vaasan rautatien
tultu1 tvalmiilsi, omat luonnollisesti tiet

Kolme maantietä johtaa pohjoisesta
etelään: Ätiärislä ja Multialta yhtyy
koksi haaraa Keuruun kirkolla ja kulkee
sieltä Kuorehvedelle. sitten taas haaraan-
tualicnsa luuvaan ja Limgelmäelle.

Uuraisilta ja Multialta yhtyy kaksi
haaraa Petäjämeden kirkolla. Uuraisista
johtaa myös uusi maantie Pctäjämeden
pitäjän Kintausten kylään, jossa se yl>
tyy maantiehen Jyväskylään päin. Pe-
täjäveden kirkolta haarautuu ylsimaan-
tie Jämsään ja Kuhmoisiin, selä toinen
Muurajärmin kylän kautta Korvilahden
lirtolle.

Kolo tämä alue. mikäli se ei koske
mainittuihin suuriin vesistöihin, onmu-
tavampien kulkuneuvojen puutteessa, ja
tulisi siten sen läpi johdettu rautatie
suuressa määrässä edistämään sen talou-
dellista kehitystä, johonka ei muuten
puutu ehtoja.

Etelämpää yhtymäpailkaa kuin Lyly
ei ole ehdoteltu, sillä Korkeakosken ase
ma ei ole millään tavalla Lylyä edul.
lisempi, ja rata Orihvedclle tekee niin
terävän kulman Vaasan rautatien kans-sa, ettei se enään ole oikeutettu. Mah-
dollisina lähtöpaikkoina on siis jälcllä,
komissioni» käsityksen mukaan, Mylly-
mäki. Pihlajavesi, Keuruu, Vilppula
ja Lylu. j

Jos sieltä johtavat radat ympäröi-
dään lahden penikulman myöhyktcillä
kummallekin puolelle, saiioaa-l koko se!alue. jonka taloudelliset oksuhtcct fomis- -
sioni on ottanut t,.»»",^- "

n iuu^!
rin leveys pitkin Vaasan rautatietä ivo- '
roan pohjoisesta etelään 57, Id^hent.
lulma^ ja scll leveys Jyväskylään 6V«
penilulmaa.

Jos Jyväskylästä vedetään kohti-suora viiva Vaasan rautatien pääsuur-
toa vastaan, leikkaa tämä viiva rauta-
tietä Keuruun asemalla, ja un lyhiu
matta näiden paikkojen välillä 67 lilo-
meetriä. Keuruulla ehdotcllun rautatie-
radan pituus taas on 74 lilomeetriä.

Jos Päijänne ja Kcuruur.seltä. jolla
rajoittavat aluetta idässä ja lännessä,
luetaan pois. ei alueella ole suurempia,
yhtenäisiä vesistöjä, multa sitävastoin
runsaasti pienempiä järmlä ja pääasi-
allisesti pohjoisesta etelään juolsevia
lukuisia, hovin lomamirtaisia jokia ja
puroja, jotta muodostamat suurempia
ja pienempiä koslia

Kolo maaseudun läpi kulkee noinpeni-
kulman levyisenä, myöslin pohjoisesta
etelään. Hameenselän maaharjannk, joka
eroittaa Paijänteesen ja Satakunnan
mesistöön juoksemat Medet. Tämä har-
janue ja ien haarantcet tekemä! manc-
man hyivin epätasaisetsi ja ylimalkaan
epäedulliseksi rautatierakennuksille. Mel-
koisen turteat harjanteet eroittavat myös-
tin Paijänteesen juoksevat vedet toisis-
taan. Samaten on seutu lähcm-pänä
Jyväskylää mäkistä. Maa un yleensä
kovaa, ja laveita suomaita ei ole ole-
massa.

Seuraa sitten Vilppulanasema. Jos
tämä lähtöpaikka valitaan, hämmentyy
se peri-aate. jola tähän saalla on tut<
sottu Jyväskylään menevän rautatien
ehdoksi. Paikalliset olosuhteet vaatimat,
että tämä rata on johdettama ensin
itään ja mahan laatkoon päin. sittem-
min lääntyätscnm luoteiden suuntaan
Jyväskylään. Täten syntyy lamea kaari,
joka luonnottomasti pidentää radan ja
tuottaa aiman omituisia seurauksia, jois-
ta myöhemmin huomautetaan.

Edellämainitun radan epäselvyys ka-
toaa, jos laari ojennetaan ja lähtöpai»
talsi malitaan Lylyn asema. Siten on
selvästi osoitettu, ettei ole Pysytty peri-
aatteessa, jola on yhdietysradan limi-
tytsen perusteena. Rautatie Lylyn ase-
malta Jyväskylään lultce lounascsta
koilliseen, jättäen maan läntiset ja luo-
teiset osat koskematta.

5balla tämän aseman, ei wielä syntyisi
mitään mainittamaa poikkeustasanotusta
suoraviivaisesta suunnasta, mutta siten
saataisiin paljon lyhempi rautatieraken-
nus, joka myöskin louisi koskea lailin
puolin lchittyneempiin ja väkiriklaimpiin
seutuihin.

Jos kuitenkin tahdotaan saada ehdot-
tomasti lyhin rautatierakennus Iyväs-
kylään ja otetaan huomioon liike cte«
läänkinpäin. on suunta valittava, joka
lähtee Keuruun asemalta tahi sen lähi-
seudulta.

Lähinnä etelämpänä olemalta Kolhon
asemalta ei voi johtaa mitään rautatie-
ta. kosla Keuruunsellä katkaisee sellaisensuunnan.

Siis olisi sisäänpääsy-vaatimuksessa
ehdoiteltama (maadittama) 18 vuoden
ikä kansakoulun käymättömille. 16 wuo«
den sen käyneille.

Sisäänpaäsymaatimuksissa on määrä-ys, että oppilas olloon ripillä käynyt
Mutta jos ajattelee tuota murmuskon-
non opetusta (kirkkohistoria y. m.), niin
jokainenhan hymin ymmärtää, että op-
pilaan olisi edullisempi käydä rippikou-
lu masta tultuaan kansanopistosta.

Se on ihmeellinen määräys ja kai-
paa ehdotuksen tekijöiltä selitystä. Sillä
johdon mukaiselta se ei näytä. H.

nottavaa. sillä nPstä luulen tulnmen
kansanopistojen vastaisen menestyksen
ja oppilasten luvun suurimmaksi osaksi
riippuvan.

Ehdoit^kseKfa sanotaan, että oppilaan
tulee olla 18 ilävuotensa täyttänyt.
Mielestäni tuo nila onkin jokseenkin
sovelias, sillä ainakin mies siihen aikaan
alkaa huomata tarpeelliseksi saada seimi»
telylsi useita hamaintoja, joista on teh-
nyt toisista ihmisissä, itsestään ja ym-
päröivässä luonnosta. Tädän aikaan
herää hänessä tietämisen h^lu. Lisälsi
hän on jo tehnyt sen verran havainto-
ja ympäristöstään ja itsestään, että
opettajakin voi niihin pcrusraa esitei-
niänsä peruskohdat.

Mutta muutamissa tapauksissa olisi
tuo sisäänpääsyaila vähän alenneltama:
ainakin parilla vuodella, nimittäin sil-
loin luin oppilas on käynyt kansakoulun.
Sellainen oppilas näelten. jota o» käy-
nyt kansakoulun, on jo opettajan joh-
dolla oppinut tekemään .havainnoitu ja
totutettu niiden johdolla ajalt^unoan
ja lisäksi hän jaksaa kuumemmin ajatel-
lakin ja myöskin scucnta opettajan aja>
tusta esitelmissä. Senhän aivot ovat
siihen jo tottuneet, jos nyt pidetään
sisäänpääsyaikaa samana tallsakoulul^läy-
neille kuin sen käymättömille niin^aa-
daan oppilaita kansanopistoihin liian
epätasaisella kehitysasteella.

Mutta siitäpä on opetukselle suurtahaittaa, sen on jokainen opettaja kyllä
tullut kokemaan.

— Vnrnn hotviolkeus on määrän»
nyt latltiedelten laudidastti Felix Se-
reniulscn Ruoveden ja Orchweden pitä-
jien sclä Kurun ja Teiskon kappelien
maanjako-oikeuden puheenjohtajani.— Hen'irahain rästisuoritus alkaa
tänään, jolloin maksetaan taloista 1

—
152 länsipuolellaloslea. Maksuaika on
klo 10-1 päimällä ia3-6 illalla. Toi-
ststa taloista ci oteta veroja, maan ai-
noastaan niisiä. mitH lullentil, vaivalle
on ilmoitettu. Huon.attavu on samalla,
että hentimerut ovat nyt ryöstönuhal-
la suoritettavat.— Werotusluettelo on nyt raha-
toimilammarissa nähtömänä.— Työnmenyhdistyksen iltamassa
sunnuntai-iltana oli yleisöä hymin run»
jaasti. Ahdistyl-en laululunnan lau-
lettua pui sanom. toimittaja A. Törn-
qvist esitelmän suomalaisugrilaisista lan«
wista. Mieskmarteiti lauleli sitten muu-
tamia lauluja, joiden jälteen näyteltiin
..Tätä nykyä." Näytös läwi jotenkin
hymin. maan parin näyttelijän olisi tar-
minnut olla hiukan millkaampia puhees-
saan ja liikkeissään. Laulun, soiton ja
lausunnon Vuoroteltua seurasi Millasta
tanssia. Hymä olisi, jos jollakin tavoin
voitaisiin väliaitoja saada lyhemmätsi,
ett'ei odomsajat kalliisi nullc. jotka pai-
ioillaau istuvat, lomin pitkiksi.

— Aamuruskon tee«iltamassa Ma-
rianpäivänä oli ohjelma mitä hauskin.
Mailta yleisöäkin, huolimatta huonostalcllsta, oli keräytynyt melkein liiaksi, kat-
soen pieneen tilaan, ei se mitenkään hai-

rimyt hilpeätä. »illasta iloa. Henkisenä
nautintona oli tarjolma csuelmä, lau-
lua, soittoa ja nLytelmHlappale »Suu-
ria vieraita." Kaikki meni ja humittl
yleisöä hywin. Esitelmässä kosketeltiin
raittiuden vastustajain arveluja, jotka
esittäjä hymin osasi lumota. Laulamas-
sa oli Työmäen lauluseura, esittäen
mauklaasti laitti laulunsa, samaten kuin
pelluM.Nehtaansoittokunta soittonsa. Mo-
lempia johti Hra Ahonen. Vailla näy-
telmää haittasi pieni tila. sujui se sillä
hymin. Näytöksen esitti lauluseuran jä-
senet.

— Nokian tehdasten sairas-apukas-
san tilien tarkastajiksi on malittu pape-
rikoneenkäyttäjä K. Nyberg, puuseppä
T. lärminen ja työmies E. Suhonen.

Johtokunnan jäseniksi vuorostaan
eroavcin sijaan: Janoinen ja Suhonen.— Pirkkalan seurakunnan kirkonkolo-
us pidetään ensi pyhänä lohta juma-
lanpalveluksen jälkeen. Siinä luetaan
ja tutkitaan kiertokoulun-opettajainpalk-
larahaston kolmivuotiset tilit.— West Näfijärlvesss onmihdoin-
lin lakannut alenemasta ja alkaa jo
nousta, jos moi päättää siilä. että eilen
Mesi oli neljäncstuumaa korkeammalla,
tuin maanantaina. Pyhäjärmessä sano-
taan meden nousseen jo yli puolitort-
telia.

Lauluakin saatiin kuulla. Väkeä oli
kertynyt niin paljon luin talon amariin
suojiin suinkin mahtui. Lopuksi seurasi
milläs tanssi, jota lesti puoleen yöhön.
Tyyttzmäisenä erosimat humissa olemat,
ja laitin puolin siimostikäyttäytyi yleisö
tässä tilaisuudessa.— Raittiusyhdistys «Koin" vuosi-
kokous pidetään Nokian kansakoululla
Pääsiäisenä, tuleman kuun 6 p. kello
4 j. p. p. Pirkkalan tormisoittokunla
on lumannut tulla soutelemaan ja luen»
non pitäjä toivotaan saatavan Tampe-
reelta.

talossa Pohjoislahdella. Ohjelma si-
sälti: tormisoittoa, seuranäytelmä (Rou-
wan salaisuudet). Esitelmän aineena luki
laupanhoit. Juho Liman kappaleenPa-
ja lähellä Turtua Lausuntoa toimitti
neiti K. Janoinen, lausuen tuntehiltaasti«Torpan tytön" Vänrikki Stoolin tari-
noista.

— Iltaman toimeenpanimat Keu-
ruun t. k. Tonvisoittoyhtiön jäsenet mii-
me sunnuntaina t. t. 23 p. Lintulan

— Kansakoulut ja puntarhsnhoito
Suomen puutarhayhdistys Helsingissä
on ilmoittanut senaatin maanviljelys-
toimikunnalle olemansa halullinen tänä
kemännä ilmaiseksi jakelemaan Etelä-
Suomen kansakouluille, etenkin niille
seuduille, missä hedelmän miljelys on
alhaisella lannalla, joukon omenapuun,
marja» ja puistopenjaiden, mansillain
y. m. taimia; tietysti edellytc ään. että
löytyy tarhamiljelylseen someliasta maa-
ta ja hedelmäin miljelystä ymmärtämä
opettaja. Hämeen piirissä kuuluu kym-
menkunta kansakoulua tuleman osalli.
seksi tästä suosiollisesta lahjasta.

(H. S.)

— Taiston iltamassa raittiustalossa
toissapäivänä piti esitelmän hra Holm-
st6n magnctista ja sähköstä, joita il-
miöitä samalla selmitti koneilla ia loleil-
la. Laulu, soitto ja näytelmät kuului
niinikään ohjelmaan. Toimoa sopii, että
Taiston johtamat henkilöt ryhtyvät jo-
honkin toimiin liiallisen mallattomuuden
poistamiseksi iltamistansa.— Hämeen pataljoonassa on ali-
pääMllökunta ja miehistö talmen pitkiä
ittaftuhteita lyhennellytusean seuranäy-
lÄnmn näyttelemisellä, joista mamitta

«koon Minna Canth'in »Roinilan ta-
lossa." (H. V.)

idästä länteen saaneet yhä suuremman
merkityksen, za jos rautatie rakennetaan
Keuruulle tahi Vilppulaan. välittäisi'
lvät ne liikettä lähiseuduilta rautatiease»
mille. Pohjoisesta etelään lullelvut
maantiet tuottaisimat liikettä eMsknmil-
ta seuduitta.

Korpilahden ja Jämsän luntien^verran-
onnollisestikorkeampaan taloudellistin ke-
hitykseen suureksi osaksi syy haettamana
ajanmukaisemmissa läheisen Päijänteen
tarjoomissa kulkuneumoissa. Väkirikkaat
ja toimeliaat tylälunnat Jämsän kirkon»
kylä ja luokslahden kylä Jämsässä sekä
Korpilahden kirkonkylä ja Muuramen
kylä sijaitsemat Päijänteen lahtien wie<
ressä ja omat lauman nauttineet höyry«
laivatulleen etuja.

<^9071A a m nlehti.Torstini Maalis^iun 27 ?.

— Työwäenwakuutuskomitea täy-
silukuisena lcsleytn miime lauantaina
työnsä, asetettuaan kaksi maliokuntaa.
joista toisen on tekeminen laki ehdotus
työnantajain korvausvelvollisuudenlaa-
jentamisesta ja toisen lain-ehdotus pa-
kollisesta työmäenmakuutuksesta. Edel-
liseen määrättiin jäseniksi hrat Borenius.
Joestani ja Juselius, iekä warajäien:lsi
lreimi Armfelt ja hra Kurien, ia jälti-
maisen jäseniksi hrat Kurtön, Wahlberg
ja v. Wright sekä marajäseneksi hra Löf-
gren. Molempien malioluntain puheen
johtajana tulee olemaan komitean pu-
heenjohtaja intendentti Gripenberg. —
U. S.

Jos hstamällinen kysyjä tahdotte,niin
minä lainaan kirjastostani useita »elä
suomenkielen että mielä vieraskielisiälin
kielioppeja luettavalsenne. kuitenkaan
marinaan päättämättä, miten lauman
tarvitsette opiskella. Muuten olemme
siitä yhtä mieltä että Mirheet omat lor-
jattamat, eikö niin?

Johannes Walwe.
Maamme-lehden toimittaja

— Vastaus t)stswällifeen kysy-
mykseen saapi ti-
lata mielä muodeksi ennen tilaamat-
tomattomatlin. Sisältönsä ja muotonsa
puolesta tulee lehti koettamaan paras-
tansa." »Lehtemme ensi numero ilmes-
tyy. — " oikaistaan täten. — Virheet
omat mirheitä lieltämättömästi ja vaa-
timat korjaamisen; Maan tässä tapauk-
sessa Möisi niitä tasata a) latojan) b)
oikolukijan ja c) toimittajan kesken, eh-
käpä juuri ensimmäiselle enemmän,mutta
kun jälkimmäinen on kysyjältä saanut an-
teeksiantamattoman tuomion, niin ei syyn
sysiminen enää auta; c) pitää siis neosanaan. — Konnanleikkasi, silmän paik-
lasi. kielen käänsi telmottomalsi ja silloin
on mies pantu pataluhatsi aiman raus-
loilsi rasitettu „sellaisen miehen ei somi
rumeta lehteä toimittamaan."— IstäMällinen kysyjä! Suonette
hiukan lieleenue koskettaa. Sanotte:
maikka tamuu ltavu) on suljettukin, jos
omistussuffiksi (suomeksi- liiteasemo) on
tamuun (-- tamun) perässä (miksi ei
hännässä? Kaiketi tamun lopussa) —— säännöt seisomat (töröttävät. miksi
eimät istu?) kieliopissa.— Jo riittää luullakseni osottamaan
ettei kysyjällekään pahaa telisi, vailtopa
Länkelänlin kielioppia lukisi, ettei myö-
täänsä millseisi »muu, -» muun,suffiksi,
säännöt seisomat" muita luluuu otta-
matta.

— Kesän enteits kuuluu kaikkialta.
Niinpä kerrotaan jo Braohen satamaan-
kin näkymän sulan meden, joka kuu-
luu oleman peräti harminaista tähän
muodenailaan. Näillä seuduin taas on
kelirikko täydellinen eikä jäillelään liene
hymä komin suurta luottamusta enää
panna.

— Kahwl«hinta on ulkomailla ta-
pahtuneen hinnan ylennyksen johdosta
kohonnut lanpungissllmmekin 5 pennillä
huonommilta ja 10 pennillä paremmil'
ta lajeilta. Huomautamme ilmoituksesta
etusivulla.— laltawioist< pitää änä iltana
No V« toisen esitelmänsä hra landid.3b,örnson.

— Sakotettuja. luopunusesta sako-
tettiin eilen muuanta miestä 24 m., ja
samalla mallattomuudesta kadulla.

Neljä talollista sakotettiin siitä, että
rakennuspuuhassaan owat laskeneet ra<
kennustarpeita ladulle, mutta katua ei«
wät witenlaan ole. puolitiehen sulkeneet.
Tänä lemännä lienee jo 8 talonomis»
tajaa siitä syystä sakotetun. Luulisipa
tämän riittämän toisillerakentajille opiksi!

— Takaperoista. Tällä sanalla
lienee sopimin merkitä sitä Marsin onu>
tuista seikkaa, mitä Mastoin yleistä luu-
loa rautatien seuduilla näkyy moiman
Mallita, että nimittäin rautatie tamarain
kuljettajana ei joka tapauksessa moi les-
tää kilpailua yksityisten rahtimiesten
kanssa. Niinpä on äskettäin huomattu
pitkän rahlikuormaston kuljettaman lah»
mia. sokeria ja siluria Viipurista Mik-
keliin, maikka nämä kaupungit omci rau-
tatien kautta yhdessä keskenään, ja siis
olisi moinut luulla — yleisen käsityksen
mutaan rautatiekuljetuksen huoteammuu»
desta — asianomaisten taMaranomistajicn
ennemmin panneen tavaransa rautatie-
vaunuihin tuin rahtimiestcn resloihin.
Mutta asia käy klmalsi. kun ottaa huo-
mioon että mainitulla linjalla rautatien
liilcnnctalsa on muutamiin tamaroihin
nähden niin korkea, että se ei kesiä kil-
pailua hemosnchdin kansia. Nimpä
esim. tulee. «Finlandin" mukaan, hemos-
rahti 1.000 kilosta ensimmäiseen luol-
laau kuulumia tamaroita 6: 75 — 18;
50 Sm. huokeammaksi lmn rautatie-
rahti.

Vielä toi prof. Palmön esiin erään,
maisteri A. Hj. Sallmenin lähettämän.I.F. Aminoffin kirjoittaman originaali-
konseptin 15 p:ltä heinäl 1809. jossa
tämä tunnetuilla syillä puolustaa niin
hywin H. H. Gripenbergin antanmusta
luin myöskin Palmfeldtin — «Alavuu-
della voittajan" — täytöstä.

Senaattori Irjö-Kostinen jättiseuran
arkistoon kenraali Furuhjelm-vainajan
kirjoittaman, Castrenin „suomalaista de»
putatsionia" toskewan täsitirjoitulsen,
jossa tekijä tuo esiin ajatuksensa erityi-
sistä kirjoituksista mainituissa asioissa.

Prof. Schybergson antoi seuralle jäl-
jennöksen eräästä Oulunporvariston w.
1638 hallitukselle lähettämästä. venä-
läisten hallitukselle lähettämästä. Venä-
läisten Pohjois Pohjanmaallaharjoitta-
maa kauppaa koskemasta kertomuksesta.
Kun tuosta maamme pohjoisosille war«sm tärkeästä venäläistaupasta ei ole
mainitulta ajalta ollut tarkempia tietoja
olemassa, oli prof. Schybergsonin esiin
tuoma asiapaperi sangen valaisema.

(Plehti.)
'

Prof. Paimen näytti tämän jälkeen
jäljennöksiä Tukholman luninl. lirjas«
tossa säilytetyistä, täsin piirustetuista
Ruotsin ja Suomen sotajoukkojen uni»
loormuien lumista.



— Olstnau täilLau tavannut uäust?— Olsu. Hau puuni oluantuuuou vaivoiBta, kuu täytyy »alata us-
kouga ha mukautua pakauallisiiu taooiluu igautäusa taloBBa.— Bink rauuotit uautH »iilH vakuutnksslia, sttk uäu uu«a !tB«aau
uvv^äu tarkoitnkBssn?— ha miua lupasin uausiis »vuniupaastou »iuuita itssitasi.— Nau ou svu saava. ZlitH tlHnsUä ou taM ksrtaa giuuiis »a-
uottHvaa?— 2vviu väuau.— I^ikö nutaan usiäau salaisesta pois»aoloBtaan

— Hliua tieäkli . .. BatunuaiBs»ta tliuuaBta. Koko ou
putmnut Biitll. Vaan muuta! lilitä ou 3aauut tistaa po^aBta?— Ainoastaan sttk uansu usrrau»a ou Bvukkamisliu«u vkBiu oUsB-
Baau. 2au Mo »illoin huovuttavia viiuyhH sika Quuli uiit.3 »«kattaa vs-
ävUH. Oupa Mivi», hoiva Qku Bulkso itBSUBil. uu<»ussBssu oikä, Balli k«-
nsnkaan tuNa nak)viiuBä paitsi kainalioHanBa. 2au dautoo Billom 8N»
ruliisia a^'2.tukBia ha huo lakkaaiuatta. Vaan muutsu kammoo dHu vkBl>
nilinvvttä ha visttäa päivauBa uui^'l3Ba Bsuroi3Ba, hoizta QäQ tavalliB««ti
tuo kotiivL», nuo pauaNaiusisst uaisst. Hlvvron ha I^akBiuoon, hotka ok-
haavat ha KäBksvät kuiu uallitBihat uansu taloBBaan,Naaraavat orhivu pa-
nsmaau huulia toiNssn, käavtänlääu kaikki vlö«alai»iu ha tsksw3.au va-
dimpia tiuliutukLia. Äiuuu Bslka^ui karmii, kuu BitH olamaa vaan ahat-tolsukiu, iBäui.— 8s ou kviM wauäoUiBtH . . . Biu3, mainitsit »gkou nuorsu tv-
töu,hoka ou kamarioalvoiiha Xlv»autsvu tvttarsiia. Uikä d^usuuiwsu»H
ou?

— ?ada kvilH ou BijaiBkouBnlin uautv ...— Ns MtUmms BijaiBkouBnliu BviM2u poikani. AHuoMou vikauZ»,
kutsu suuret 2UBionBaklu. salatkaamme XarmiiäuossOu! Olstko bank-
kiuut onomm^n tiytHa, kuin vaaäiu, taBtH uuorullaiB6BtH.— 8all^«u v3,nllu, iBilui.— kuulua!— punnu vä!iBta kauniina oiHapoHasta uUuosti...

— On, tliiu muutama umit» tulNsltuuyiBtH llnoriBta PH-
k2NOiBtH ou uätuv ?öIIH tai »»mu?iiBtH tullesn bnoussztK.— 8s ou b?v3. lam» ou kvlväM dB.n«n tI6NBH
Mllllu läpi 01l vako, Sp»ilvB omantunnon tugka kasvavat. Vaan,
82to, ulin taktoo «Illmala, antaa ugyiu vnntaiuta viljaa KriBtiiliBvväsu la-
toon. jatkakoon bän ssntabäou tointansa! 2errä. käkutHa pabau dv>
VäkBl.

—
2Äu 02 kovasti adäigtHVH X»rmu<i6BtH.— Olotko »iitH vn.rN».— Oieu.— oiv3.lliBta, kunnon bvvH Anlvsmiok!. Onko Xarmuässt» uäkvn^t

— MatzzHnille. tuolle rohkealle ja
väsymättömälle Italian yhteyden puu-
haajalle ovat vapaamuurarit Roomassa
päättäneet pystyttäämuistopatsaan. Nyt
on samallainen ehdotus tullut myöskin
hallituksen puolesta, kun Crispi on kam-
mariin jättänyt laliehdoitulsen siitä että
kansa pystyttäisi Roomaan muistopat-
saan »nuoren Itaalian" perustajille.
Totillakin tavatonta nähdä hallitulsen
monarlisessa valtiossa asettautuvan etu-
nenään lunnioitettaissa innollaan wa-
paavaltaisen ja kapinoitsijan muistoa.— Welfiläinen rahasto, josta Vis-
marclin kerrotaan neuvotelleen keskus-
tan johtajan Mindhorstin kanssa ja jonka
äyttämisessä on ollut erimielisyyttä kei-

sarin ja kanslerin välillä, syntyi siten
että Preussin hallitus w. 1866 sodan
jälkeen otti takavarikkoon 20 miljoonaa
thaleria, joka kuului Hannoverin lunin»

Mutta asialla on toinenki puoli, jota
ei saa jättää lukuun ottamatta. Hieman
epäiltävällä tuntuu näet niin äkkinäi-
nen muutos kansan tavoissa. Kysyä
täytyy: onko tosiaanki kansa niin rumen-
nut terveyttään hoitamaan, että se voi
ja tahtoo vuosittain uhrata useampia
kymmeniä tuhansia markkoja lääkkeisiin
yhdestä kunnasta. Sellaisiasu mmia täy-
tyy kuitenkin apteekkarien saada, ennen-
knin voimat maksaa edeltäjälleen useita
kymmeniä jopa satojakin tuhansia liike-
oikeudesta ja sen lisäksi vielä itse elää
herroiksi. Laatikoitten vuokraajain mal-
sot eimät myöskään ole lasten leilliä.
Terveyden hoidon pitäisi sen mukaan
olla erittäin hyvällä lannalla maaseu-
duilla, mutta niin ei se valitettavasti
ole. Mihin siis ovat tuhannet marlat
joutuneet?

Kaikki ne tuhannet, jotka apteekkarit
suuriin vuotuisiin menoihinsa tarvitse-
vat ja joilla apteekkien hintoja yhä ko
rotetaan, suoritetaan lylläki kansalaisten
kullarosta, mutta tuskin puolellakaan
sillä summalla terveyttä edistetään.
Päin vastoin täytyy sen, joka maaseu-
tujen oloja vähänkin tuntee, myöntää,
että suuret summat apteekkeihin uhratuis-
ta varoista on käytetty termeydcn tur-
melemiseksi. Mai mitä muuta kuin ter-
veyden turmelemista todistaisi se. kun nä-
kee miehiä tulevanapteekiltaaikatallassa ja
levittävän ympärilleen semmoista ileltä-
vää eetterin ja »hokmannin" löyhkää,
että vastaan tukijat ovat siihen latluun
lälähtyä. Tuskin kukaan ryypyn halui-
nen mies tahi nainen menisi apteekin
sivuitse poilleematta sisälle roppia saa-
maan, minkä ropin sitte kaataa oitis,
apteekin portailla kurkkuunsa. Nyt luin
päihdyttäväin aineitten saauti on maa-
seuduilla tullut rukalatsi. omat apteekit
tulleet erittäin halutuiksi laitoksiksi, ne
luin ovat oikeutettuja anniskelukapakoita,
joista aina »pöhnän saa", kuten ulot
tietävät vakuuttaa. Siksipä tekeeti juo-
mari varsinaisen retken apteekille, ostaa
sieltä jotali spriisekoitusta. joita lienee
hyvinli monia eri lajia saatavissa,
nauttii ostoksensa ja uudistaa kaupan
vähän ajan päästä ja pitkittää silsi kun
jalat kieltävät palveluksensa. Tapahtuu-
pa niinli. että juomari,kun ei itse rohkene

Tuo luuluu kauniilta ja valjon siinä
on tottali. Sillä ilahduttavata on jokai-
sesta kansan parasta harrastavasta se
ilmiö kun kansa parannusleinoinaan al-
kaa käyttämään säännöllisiälääkkeitä kai»
lenlaisten puoskaroitsijainrohtojen sijas-
t<u Apteekit tietysti lääkkeitten käyttämis-
tä edistävät ja se juuri on apteelkien
hyvä puoli ja sen vuolsi onki toivotta-
va, että apteekkeja saataisiin jokaiseenkun-
taan.

Mäitettäneesen vaan osoittavan kan-san kaipaavan lääkkeitä ja apteekkeja
tarvitsevan, joten siis apteekkien perus»
tajat vaan tahtovat kansaa palvella ei-
kä mitään muuta. Hyvä asiahanmuka
on. luu kansa saa lääkkeitä niin lähellä
luin mahdollista, sillä taulaa noutami-
nen on setä haitallista että kallista. Ai-
ta kun on rahaa.

Mutta nyt on kokonaan toista. Ap-
teekit ovat tulleet yleisölle tutuiksi —
ehkäpä paikoin liiaksikin rakkaiksi laitok-
siksi, joten niitten liikkeen täytyy huo^
maavaisuuttaherättää. Eipä siis liene
liian aikaista sen asian puheeksi ottami-
nen: ovatko ne laitokset hyödyksikansal-le, voi ovatko vahingoksi.

Asian selveydeksi seuratkaamme vähän
tarkemmin apteekkiliikkeen kehittymistä.
Jokainen varmaan on huomannut kuin-
ka silläki alalla näyttää tuo tavallinen
kilpajuoksu vallalle pyrkivän. On näet
jonkinlainen apteellilein ottelu nyt jo syn-
tyi yt. Apteekkia ostetaan ja myydään
suunnattoman korkeista hinnoista. Ap-
teelkilaatikoita perustetaan jokaiseen
maamme soppeeen ja vuokrataan niitä
vuosimaksuja taikka prosenttia vastaan.
Sitä tietysti ei voisi tehdä jos ei liik-
keellä olisi erinomainen lannattavaisuus;
semmoinen jota ei muutamia vuosia
sitten kukaan voinut uneksikaan. Mitense niin äkkiä on tullut ja mitä se todis-
taa?

Tuollainen kysymys tunkeutuu ehdot,
tomasti mieleen tuullessa ja nähdessäsitä intoa, millä nykyään puuhataan ja
perustetaan apteekkeja ja apteekkilaatikoita
maalaiskuntiin. Muutamia vuosia ta-
kaperin olivat sellaiset laitokset aineineen
talonpoikaiselle yleisölle jokseenkin outoja
ja tuntemattomia, joten niitten hyödylli-
syyden arvostelu ei voinut kysymykseen-
kään tulla.

Kyödykst wai nmyingok-
fiko?

tai ei mitään), riittänee näyttämään
mitä laatua kolo tämä uuden Kegulskin
kirjoitus on,

»M, »Nya Presseu" eila Castren ok

män Suomesta puhutaan ja
mitä wäh emman sitat a W c nä jä l<
la tunnetaan. — sitä parempi
(tleiyni Suomalaisille)". Ia »tämän
säännönrikkominen Vienalaisien puolelta
on saattanut suomalaisten <iv»,Bi-plltrio'
tien vihan vaahtona kuohumaan".Mut-
ta Most. Mjed. lupaa kiusallakin »tai-
mamistansa" jatkaa, »lvaillapa sitten jy-
ristäisi — Suomalaisissa sanomalcht:-
toimistoissa".— »Suomen muinaiset „,.sanka
rit"" ja heldän „. urhotyönfä"" on,
sanoo 11. S. artiilelisarjan nimi. j<nka
eräs ..Suomessa asuja" on aloittanut
Moskomjkija Mjcdomostissa. El<sim-
mainen" I:llä mertitty artilteli. on syn-
lyuyt Nya Pressen'in"(N:o47) .Suo-
lm lainen valtiomies" nimisen kirjoituksen
johdosta. Seuraava pätlä. jonkasisäl,
töölion aihetta anta ut kohtaus keisari
Niloluin ja ministeri-maltiosihteeriReh-
bmderin välillä, kun jälkimmäinen, tar-
jutesman peruslakejamme keisarin vah-
wisietwwalsi.lausui nuo kuuluisat sanan-
sa. ..Birft, tout. au risu!" (Sire. kaikki

Sivistystä ja oppia on siis kunkin
velvollisuus hankkia itselleen ja lapsil-
leen, ja oppia ainakin sen verran mitä
yleiseen sivistykseen kuuluu on nykyjään
jo jokainen, köyhinkintilaisuudessa hank
limaan itselleen koulujen, sanomalehtienja kirjastojen kautta.— Mostowstija Wjedomosti on
kait niin kutsutuista »venäläismiclisistä
sanomalehdistä" se, ..joka kaikkien innok-

kaimmin on koettanut »tehdä Suomen
oloja Venäjällä tunnetuiksi". Tätä py-
hää velvollisuuttansa, sanoo U.S. se nyt-
kin viime lauvantaisen numeronsa johta-vassa lirjo'tulsessapuolustaa etenkin
vud.tadsbladena" vastaan, jota ..Lailli»suus ja terrorismi" nimisessä kirjoitukses-saan on julistanutoikean ristiretken venä-
läi>s».n sanomalehdistönPyrintöjävastaan
Mtlia Suomen pimeitä korpia". Aiman
yli Most. Mjedomostin ymmärryksen
käyvät sellaiset käsitteet luin »lunnioitus
lakia lohtaan". ..lain Pyhyys ja horju-
mattomuus". No, herrat suomalaiset
kirjan oppineet ja fariseukset. — huudah-
taa Most Wj?d. — tämähän on pelk-
kää ulkokultaisuutta! Ikäänkuin lati, olise sitten mitä hyvänsä, kun se kerran
on laamaansa valettu, olisi siihen tuo-
mitm kuolemaan ja juuttumaan izäksi.
kotonaisilsi vuosituhansiksi! Ia millaisia
lalcja pidettäköönhorjumattomina!Mal-
lanhan hirvittää lukea teidän vetocmi-
sianne esim. johonkinKunintaantaa-
reen vuodelta 1442, mitä on kirjoi-
tettu suojclussopimutsen muodossa ulko-
lmsllminlaita ivastaan, jolla kävivät
lauppaa Ruotsin valta-istuimesta ja hä-
vittivät kuningaskuntaa. Ia te. tela
vastaan te asetatte tämän halnientavan
sopimuksen? Menäjän keisareita. yywän-
telijöitänne vastaan?"

Muita Suomalaiiet itse eiwät lammo-
neet rittoa tätä lakien horjumattomuutta
wast,wn. silloin lun muuttiivat rahalai»
tosta koskevia lalia. lallaumvat ruotu-
väen ja sijaan asettivat „Suomen ar-
meijan", siihen suuntaan «alkaa lehti.
Ia eimätlö sitten Menäläisct saisi Suo-
men asioista hiistahtaalaati?Heidän pi-
täisi anta Suomalaisten vaan toimia
he,tä vastaan ja «ryöstää heitä keskllä
mallata päivää". Suomalaisille on laitti
puhe heidän ..luulluista valtiollisista oi-
leutsistllan pahempi teränäiä veistä",
sillä kulo oikeudet perustumat wehkcil-ychin". »diplomatisiin petoksiin" ja mui-
hin semmoisiin, joista sopii janoa, että
riille rakentaminen on »hiekalle rakenta-
milta". Sutlelin diplomati ja se, jota
siis osasi paulansa taidoltaimmin heit-
toa. oli lreilvi Armfelt, aikoinaan mi-
nistcri-ioaltiosihleeri. Hän se on syynä
si het', että »Suomi on vieraantunut
Venäjästä" ja että Wenäjän hallitsi-
joiden lurtein valta on rajoittunut pie-
nl.mmälsi, luin mitä ie oli Ruotsin lu-
nint.ill^". Hän myöslin loumi »senmusaan säännön, että mitä vähem-

Säätyeroitulsen poistamiseksi tulisietenkin sivistyneiden työskennellä, ja si-
ten osoittaa alemmille kansankerroksille,
että he todella ovat sivistyneitä.
Työtä etupäässä tarvitaan tasa-arvoi»
suudcn saavuttamiseksi, työtäsimistylsen,
tiedon ja taidon korottamiseksi. Se on
taita keino, joka paraiten yhteen sulattaa
ja purkaa raja-aioat, sen lautta ovat
alemmat kerrokset koroitettavat ylempien
tasalle.

jännekselle eduskunnassa; he saavat nmo<
dostaa »arvoisan" talonpoilaissäädyn.

Kaulana on siitä tasa-arvoisuus. ja
vielä etempänä se on vaaleissa, joiZsa
yksi rikas voipi äänestää kumoon jou-
ton vähävaraisia. Seuraelämässä raja»
aidat eri säätyjen kesken ovat tasll-arvoi-
suuden mahdottomia ylipäästä. Mutta
yhtä työläästi luin esim. virkamies rv«
peaa seurustelemaan käsityöläisenkanssa,
yhtä tarpeellista olisi tuo seurustelu,
loska vuorovaikutus eri kansankerrostenvälillä epäilemättä on hyödyllinenkai-kille.

- Harlvinaista hedelmällisyyttä.
Tämän luun 15 p:l?ä synnyttiHcitolan
Kyläsimolan talollisen emäntä 2 poilaa
ja 1 tyttären. Lupjet luutuvan oleman
tavallisen kokoisia za elossa loikki. Äiti
un zo 45 wuoden ijäsjä. (Aura.)— Tasa artvoisuus erikansankerros-
ten leslen on jo kauan aitaa ollut erää-
nä walistutscen pyrlin-än ihmiskunnan
harrastuksen esineenä, ja nykytilakin on
sen omistanut pyrilltöjensä joukkoon.
Mutta säätyrajoimlscn poistaminen ci
olr minlää-i helppoa, vanhat ennakko-
luulot ja perityt etuoikeudet tekevät sit-leima vastarintaa. Meillä esim. ollaan
stttä hymin kaukana, sen näkee jos sil-
mäilee eri säälyjen edustusta valtiopäi-
villä, joista »Muoisi" sanoo:

»Hyvästi syntynyt, jalosukuinen" aa-
telismies istuu voltiopäimillämme edus-
tamassa omaa hymää iscänsä tahi korkein-
taan muutamia sukulaisiaan. Muutama
tuhatkunta pappia ja koulun-opettajaa
muodostaa edustuslaitoksemme toisen»tor-
lca armoisen" säädyn. Noin 200.000
kaupungin asukasta, purmaria muodos-
taa kolmannen »hyvin kunnioitetun" sää-
dyn. Jäännökset maamme 2.300.000
asukkaasta saavat kunnian päästä nel-

Wuinaja oli hiljainen ja 74 lvnotias
utlo; murhaaja suovastoin on luon-
teellaan tovin ärtynä setäsiäpaitsi wa-
jtmmalta kädeltään ja jalaltaan hal-
vattu. Hän on lähetetty Turun lin-
naan. (Aura.)

Torpan voin 14 vuotinen poika hal
lasi pärepuita pihassa. Murlattu,
Grönholm, esteli murhaajan. Katriina
Tte:,backl>n noin 2:n vuoden vanhca
äpärä!asta menemästä likelle poilau, ettei
loukkaantuisi. Tästä juuttuneena turtasi
Katriina Stenbacia tuvassa Grönholmin
limppuun, joka kolmasti sai työnnelrM
hurjistuneen luotansa. Wihdoin oli S.
wtcnkin onnistunut G:n huomaamalta
survaista tämän lumoon laotlialle, jossa
hän lepillä ja halolla löi G:a päähän
niin että G. kohta heitti henkensä. Ta-
pcuksen näki ainoastaan mainittu poika,
loilla cvunhuudon johdosta pojan äiti
Flcdrilu Vilhelmiina Natsholma tuli
pulalle ja näki silloin vielä S:n ma-
kaaman G:n päällä laattialla ja lynsi<
wä:l jo tunnotonna olevan G:n kas»
woja.

— Ruotu-alta murhannut ruotu
ukon. Tämän luun 18 päimänä ta-
pMm Mikarwian kylässä Merikarvian
uitäjäsiä se harvinainen tapaus että
nainen murhasi miehen, zotla kumpikin
päälliseksi olitvat ruotulaisia ja asuivat
Omassa torpassa nimittmn Makshol
masia. Tapaus oli ollut lyhyecti ker-
rottuna seuraava:

— Hätään kuolleita. Tämän kuun
17 päivää vasten yöllä kuoli Ikaali-
sissa talollisen Nisulan tytär ia palve-
lusiyttö hätään. Tytöt menivät lahden
nutlumaan kammariin, jota olivat ilta-
sella lämmittäneet ja tietysti tutkineet
pellin liian aikaisin, joten huoneesen tuli
poljon hätää. Sitä huomaamatta ru-
p-sinat tytöt levolle ja nukkuivat uneen.
Mta eivät enää heränneettään. Aa-
mulla tun tyttöjä ei toimiinsa kuulunut,
cita tottelemallakaan heitä heräämäänsaatu, otettiin pois akkuna ja mentiinsen lautta sisälle, sillä omen olivat ta-
mollimuden mukaan lukinneet jaottaneet
mraimen sisälle. Atlunata avattaessa
huomatuin jo syy tyttöjen hiljaisuuteen,
huolesta tuleva ilma kun tuntui tovin
Paljon sisältävän hätää. Tytötlepäsi-
vät vuoteella vieretysten samassa asen-nossa, johon olimat iltasella nukahtaneet.
M:ntäänlaista elonmerkkiä ei niissä enään
ollut. (P:lchti.)

Eräs Jyväskyläläinen liikemies, joka
matkusti Kuopion asemalta Mikkelin ase-
malle t. k. 8 p:nä, panim. m. yhden t«-
varakollyn pikajunaan. Kolly vaalat-
tiin Kuopion asemalla ja sanottiin sen
siellä painavan 107 kiloa. Maan mat<
kalla epäili liikemies tuota lollyn painoa
liian suureksi ja Mikkeliin tultua tahtoi
hun sen vaakattavalsi uudestaan, joka
tehtiinkin. Maan sama lolly samoine
sisutsineen ja kuorineen ei painanutkaan
Mikkelin asemalla kuin 82 kiloa, siis 25
kiloa vähemmän. Liikemies tahtoi tätä
oitastavalsi Mikkelin asemalla, vaan
tähän ei siellä ryhdytty, sitä vastaan
annettiin vaan todistus asemapäällikön
nimellä vahvistettu, että on muka niin
käynyt. Missä on tuo epäkohta sitten
oikaistava? Pitääkö sitä varten mat-
kustaa Kuopioon eli valittaa rautatie-
hallitukselle Helsinkiin vai tuleeko rau-
tatiehallitus eli asianmaiset virkamiehetKuopion asemalla sen oikaisemaan Iy-wyskylään? kysyy Iyväsly-äläinen lii-tennes „Savossa."""— Kortelahden Sauskolan kylässä
Hautalan talossa tapahtui omituinen
tapaus toista keskiviikkoa vasten yöllä.
Palvelustyttö, joka aamulla meni leh-miä ruotlimaan, löysipienenpaperipus-
sin, sisältävä zotalin jauhetta; samassa
huomasi hän että 1lehmä ja2hevosta
malasi kuolleena, arvattavastimyrlytet-
tyii.ä. Kuka illityöntelijä on ei vielä
tndctä. lSuomal.)

näyttänyt, mihin tämä hyvin »sankari-
tarulta" tuntuva kertomus perustuu.
Aino«staan Suomalaiset tietysti niin„sankaristaan" »kertovat", jaheidän ta-runsa totuutta sallittanee epäillä. Hy-
imn vähän on luultavaa, että keisari
Nikolai Pavlovirshiin olisivat voineet
vaikuttaa mitkään »Ylpeät" sanat, mil»
laisia ne sitten olivatkin. Pikemmin saat-
taa otaksua, että Rehbinder päästi lill-
leesen. kuten Suomalaiset ainakin tämän
laatuisissa tapauksissa, vakuutuksia ta-
vattomasta alamaisuudesta jaerinomai-
sesta lojalisuudesta. joka ei muka salli,
että käytetään väärin asiakirjain yleistä
ja epämääräistä muotoa. Mutta sev«
raulset ovat osottaneet. että Suomalai-
set aina ovat taipuisat väärinkäyttä-
mään jonkinlaista cpäselvyytttä noissa
asiakirjoissa, joiden alle Wenäjänhallit-
sijat ovat kirjoittaneet valta-istuimelle
noustessaan, ja vetämään niistä mitä
mielivaltaisimpia johtopäätöksiä. Tätä
huomaa erittäinkin Suomen sanomaleh-
distön mietteistä noiden kolmen tunne-
tun komitean johdosta, ja surkutella vaan
sopii, että keisari Nikolai Pavlovitshus-
koi Rehbinderiä ja Suomalaisten lojali-
suutta ja hyvänsävyisyyttä, eila täyttä-
nyt alkuperäistä aikomustansa."— Suomalainen ei hätäile. Ta-
lollisen Korven Paavon poika ajoi t.
k. 19 p. iltana pimeän hämärässä lä-
hellä Ristiinan kirkkoa erääsen salmeen,
jää petti ja hevonen vaipui avantoon.
Onnettomuudeksi vai onneksiko oliPohja
niin lili, että hevonen tarttui jaloista
saviseen pohjaan ja jäi siihen puolily-
lestä vedessä seisomaan. Mies. joka
torkkui reessä, heräsi, kun hevonen sei-
jahti. Uv pois! läski hän ja nyki oh-
jista, mutta hevonen ei vaan liikkunut... ?'. utta eihän sitä hemosta näykään,
minnekä se nyt jäi. ihmetteli ajaja ja
kömpi ylös reestä. Nyt näki hän miten
oli laita. Hän käskee, nykii ja hosuuhevosta, joka ponnistelee laitin voimin,
vaan ei pääse irti. Mies kynsii pää-
tänsä, läypi releen istumaan, pistää piip-
puunsa, sytyttää sen ja käy sitte mietti»
maan minkä parhain ymmärtää: ..Tämä
on vähän ikävä juttu, en jaksa sitä yk-
sin nostaa. Paha mennä vaivaamaan
noita torpan ihmisiä näin myöhään;ei-
vätkö jo maannekin . .. Onhan siellä
tulta ... Mitä jos huutaisin ...Mutta
ei, jos makaavat niin voisin herättää
mökinälläni. Jos menisin kansakoululle,
kosla on tulta . . . Mutta ei. ei se käy
sekään: voivat maata sielläkin. Iamikä
hänlä noin pitkää matkaa . . . puoli
virstaa . .. kävelemään. Mutta kyl-
mähän täsiä tulee, pitää tästä jonnekin
yötsi mennä. Ehkä tuolla kauppiaalla
silsi lienee penkin päätä. Saahan sen
hevosen ylös sitte huomenna kun ihmi-
setlin nousevat. «Ia näissä mielin läh-
tee sitte tallustamaan vesistä jäätä kaup-
piaalle päin. Sinne saavuttuaan, is-
tuu levollisesti Pentille. Mahan ajan
perästä, kun kauppias käy tuvassa, ky-
syy hän vieraalta: »Mitä naapurille
kuuluu?" ..Eipähän erinomaista, vas-
taa hän haukotellen: saisilos tässä yötä
olla?" — «No milsiläs ei.onhan tässä
tilaa." sanoo kauppias ja menee. Ma-
han hetken perästä tulee kauppias taas
ja kysyy mieheltä: „Mihinkäs hevosesi
panlt, ei sit pihalla räy." — Tuon-
nchan se jäi salmeen; putosi jäähän,enkä
saanut sitä ylös, niin läksin tänne yö«
täni viettämään." — «Mitä! Hevosesi
jäässä ja tulet tänne istumaan, että edes
sanotaan jollei satu kysymään." torui
kauppias ja komensi heti välensähevos-
ta pelastamaan. Mutta siinäpä oli
pieniisi vielä. Mies ei muistanut mi-
hin hevosensa jäi. Tarkoin etsivät sitä
monta tuntia niiltä seuduilta, missä mies
luuli hevosen!a olevan, mutta turhaan.
Kauppiaan väli meni kotiinsa ja mies
makasi saaressa päivään asti. Ia aa-
mulla kun lähti menemäänkotiinsa, löysi
hemosensa entisellä asemallaan. Pani
sille locttcelsi heiniä eteen — ja hevo
nen rupesi syömään. Torpanväen avulla
pääsi hevonen vihdoin itävästä ase-
mastaan. Kylmästä kylvystä vietiin
se tbrpan lämpimään tupaan, jossa hie-
rottiin, viroteltiin ehommaksi entistänsä.

(N. S.)

N:« ?>. Aamulehti. TorSliitna Maalismun 27 p.

laan yksityisomaisuuteen. Näitä rahoja
on käytetty salaisena rahastona sanoma-
lehtien kam»attamiseen ja »elfiläisten
Vastustamiseen. Windhorst on jo ai-
koja sitten vaatinut että rahat makset-
taisiin Hannoverin kuninkaan perilliselle
Cumberlandin herttualle. Nyt wuluu
keisari olevan taipuvainen maksamaan
rahat lukaisin, mutta Vismarcl on ollut
vastaista mieltä.

Mutta kun apteekit terveydelliseltä
kannaltakatsotwinaowatwälttämä!tömän
tarpeellista ja siis kuhunti paikkakuntaan
hankittavia, on muutos niitten myynti»
oikeuksissa välttämättömästi toimeen saa-
tatoa. Kaikellaisten priiseloitulsien. ol-
koot sitte minkä nimisiä hytvänsä, wapaa
anniskelu pitää saada kielletyksi s. o. sa-mojen sääntöjen alaiseksi kuinmyrkkyjen'
li annisltlu. Maikka sitä ei woisilaan
niitten aineitten Vaarallisuuden perus-
teella waotia. täytyy sitä waatia taval-
lisen moraalin kannalta; sillä luin väli-
juomain anniskelua ei maaseuduille, saamuutkaan harjoittaa, ei sitä pitäisi saadaayteellarinlaan tehdä.Raittiuden harrastajain tavalliseksi tul»
lut lause: »kaikki alkoholia sisältämätiuomat pitää sulkea apteekkeihin", tuntuu
asian tällä kannalla ollessa nauretta-
valta ivalta. Näkee melkein siltä luintah-
dottaisiin vaan lisätä apteekkarien tuloja
sekä saada useampia anniskelupaikkoja
maaseuduille. Täytyy siis ensiksi alkaa
parannus /apteekeista, joilla on liialsilipäihdyttäviä aineita enneltään.

Apteekkareilla tuskin lienee oikeutta,
vielä vähemmän halua ryhtyämihinkäänrajoituksiin sen asian whteen, on siispyydettävä apua Lääkintöhallitukselta.Jos Lääkintöhallituskaan ei tahtoisi sel«
laisia rajoituksia toimeenpanna, vaan
katselisi asiaa ehkä enemmän apteekkarien
edun lannalta, niin olisi kaikin voimin,
niitten jotta kansan todellista parasta
harrastavat,vaikutettavasiihen suuntaan,
että yleiseen viinalaliin myöskin saatai-
siin se määräys, että apteekitkaan eivät
lääkärien määräyksittä saa antaa kenel-
lekään minkäänlaisia alkoholia sisältäviäaineita. Asia kaipaa pikaista paran-
nusta! A.

ostoistansa aiwan usein uudistaa, lähet-
tää toisia asiallensa; sillä pöhnän tay-
tyy saada tawalla tahi toisella. Jos
waan on joku kokous apteelkilylässä,
niiu on apteekissa Vilkas liike, mutta
kokouspaikalla juopumista jainhottamanapteekkiaineitten katkua. Apteekit owat
siis maaseuduilla amoita päihdyttämäin
aineitten myymälöitä ja semmoisina tie-
tysti hyttiin kannattamia laitoksia, mutta
kansalle ne owat enemmän wayinaolsi
kuin hyödyksi.

Kuntakokous pidettiin täällä tämän
luun 8 p:nä lirlonlylän kansakoululla.
Siinä julliluettiin kunnan jakunnallis-
lautakunnan viime vuoden ti>ii, Mlamyös hyväksyttiin. Sitten tuli kysymys,
eikö olisi hankittava kykenevä hoitaja
luntamme suureen vaivaistaloon Kem«
malaan, joka tähän asti on ollut aino»
astaan tavallisen työrengin japiianhoi-dossa; kuitenkin on kunnallislautakunnan
esimies siinä pitänyt wähän ylihoitoa.

Kirjotta mansftu<lmlt«
Sääksmäeltä Maaliskuulla

1890.

TäStä asiasta syntyi monituntinen liih.
leä keskustelu. Toiset kunnan jäsenet
loettiwat selittää, että Kemmola välttä-
mättömästi tarvitseemaanwiljelysloulun
käyneen lykenewän hoitajan, joka osaa
parantaa Kemmolan rappiotilassa olewat
maat sellaiseksi, että Kemmolasta olisi
wihdoin hyötyä pitäjäälle, ja että hoi-
taja sitten pitäisi täydellisen kirjanpidon
kaikista talouden asioista y. m. Sitten
tuli vastustajain wuoro, joita ei myös-
kään puuttunut. Löytyi myöskinniitä-
kin, jotta tahtoivat tyytymään waan
tavalliseen työrenkim. Heidän mieles-
tään Kemmola muta ei kannata sellaista
hoitajaa jonka pallla ja ruoka nousisiyhteensä 1,000 eli 1.200 markkaa vuo-
dessa. Löytyipä wielä niinkin typeriä
ajatuksia, että sanottiin, ettei maanvil-
jelysloulun käyneet ollenkaan osaa hoi«
taa taloja. Kun sitten jotkut puhujat
wielä selittivät että koulutaidostakin ai-
na välttämättömästi on apua tervejär-
liselle ihmisellesekä käytännölliselletyölleja
että waltio sitä warten juuri kouluja
kustantaa, niin pääsi kuntakokous vih-
doin min pitkälle, että valittiin väliai-
kaiseksi hoitajaksi (pääasiallisesti kirjan-
pitäjäksi) pastori K. Kallio, joka suostui
tästä sylsyyn pienestä palkkiosta hoita-
maan vaivaistalon kirjan pidon sekä
ottaamaan viljan aittaan,antamaanulos
siemenen, muuttamaan rahaksi, mitä on
maksettavaa y. m. Herra Kalliota aut-
tamaan pyydettiin kunnan esimies Kus-
taa Rapola joka asuu lähellä ja täy-
dellisesti ymmärtää maanviljelystä kos-
kevat seitut, johon hän suostuilin; siis
ylsi askel jo päästiin eteenpäinKemmo-
lan hoidossa. Sitten valittiin johtokun-
ta Kemmolan hoitoa järjestämään ja
hoitajaa sille tilaamaan syksystä eteen-
päin. Siihen johtokuntaan valittiin seu-
raavat kunnan jäsenet: kunnallislauta-
kunnan esimies Kalle Tuomarila, kun-
nan esimies Kustaa Rapola, tuomari
Aug. Blafleld. kauppias Alfred Selin ja
rusthollari Kustaa Sillantaus.a. Joh-
tokunta velvoitettiin tuomaan seuraa-
vaan kunninlolouksecn ehdotuksensa; mi-
tä mieltä kunnan enemmistö silloin on.
siitä tulen vasta edes tähän lehteen kir-
joittamaan. Kummastella toki täytyy
että niin vanhoillaanolijoitaisäntiä vielä
kunnassamme löytyy, jotka tahtoisivat
pitäjämme suuren vaivaistalon Pysyt»
tää ilman hoitajatta ja tyydyttää sen
nykyiseen niukkaan tuloon, joka toisinansa
on untanut kolmannen ja neljännen jy-
wän, joslus viidennen. Kosla Sääks-
mäen lunta on vaivaistaloonsa uhran-
nut jo yli 40.000 markkaa, niin se tie-
tysti kustantaa siihen kykenevän hoita-
jan ja työ- ja lantavoimaa niinpaljon,
että se saadaan tyydyttävään kuntoon.
Jos mainittu talo oikein hoidetaan ja
tehdään siihen tarpeeksi ja taidolla työtä
sekä annetaan lantaa, niin on mahdol-lista, että se viiden vuodenperästä an»
taa seuraavat tuloiset samoista kylvö-
määristä luin ntztyään onkylvetty:kyl-
vö 25 tynr. paikoin ruistahyvinhoide-
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55»« i» 4<N«»5«i445»5«»«» Lajiteltu wamst« Lasi- ja Poisliinitawaloitt, suuri valitoima peilin lasia. Koti- ja ullomaan palhaissl tunnetuista kauppahuoneista tuotuja
UINU zul.wlllzumlu. Viinejä ja Väkijuomia. I.H. WiM'« palkittua AnaM Punssia myy helpolla G. Fi«öbsvg.

monena wuonna saatte pysyä tässä kun-
nia-asemassanne.

Berliini. Maaliskuun 20 p:nä 1890.
Wilhelm R.

VokouL.
(^^ampereen Käsityö- ja Teh-

dasyhdistyksen waltuusmics'
ten kokous pidetään enfi-

tulewan Huhtikuun 15 p:nä klo
6 j. pp. yhdistyksen huoneuksessa
Herra I. V. Viljasen talossa.

Tampereella, Maaliskuun 24
p. 1890.

Käsityö- ja Tchdasyhdistyksen
puolesta:
Oust. <Mdell.

kaupungin Naltuus-
«l miesten kokouksessa tämän"kuun 28 p.nä käsitellään paitsi
ennen kuulutettuja asioita myöskin
Herra W. Hultberg'in y. m. ano-
mukset saada anniskella spritjuo-
mia.

Tampereella 24 p. Maalisk.
1890.

Käskystä:
3M» 3äman.

S. W. L. 8 k.
Satulaseppä

A. W. Maidellin konkurssipesän melkojat kut»
futaan täten kokoontumaan 14 p:nä ensi Huh.
tikuuta klo b j. pp. asuntooni Leipuri Helin'in
talossa keskustelemaan ja päättämään ensiksi:

pesän murojen rahaksi muuttamisesta;
toiseksi: sellaisten tamaroitten takaisin an«

tamisesta, jotka eimät ole pesään kuulumia;
kolmanneksi: uskotun miehen palkasta. Muis-

tutetaan että poissa olemat saamat tyytyä las«
näolemien päälotsiiin.

Tampereella 26 p. Maalisi. 1890.
E. lanhnne»,
Uskottu mies.

Muutamana.

Hamuleliöen Konttäol-'lBB2.
Tampereen

Mennnskllntiom
Kauppias Selinin tal., Kauppatorin marrella.
Myy:

Parasta ja haluunta Uttnnalafia,
kaiklia suuruuksia.

Tampereen

MktNNllöksntlom
Kauppias Selinin tal., Kauppatorin marrella,

myy:
Naftaliinistä mapaata Kattohus-

paa, Asfalttilattaa jaHnopam»-
lsja, halwimpiw hintoihin.

Villtol Bijs6llM.
TNillin tulltits

uudenaikuisia kewäthattuja, muo-
diltaan uusia ja somia, sekä silkki-
siä plyyssiä.

Hilda Wmftcn'iUii.
Läntinen pitkäkatu N:o 46.

Timoteihemiä
a 80 pmiä leitviskältä ja hymia
Nuisiauhoja a 1m. 40 p:niä
leiwiskältä, myydään Rautatiease-
malla Niialan kartano3ta tilatta-
essa ja portokirjeellä.

Frcdr. af Forscllcs.
Osoite: Niiala.

(T. S. 5 k. 15 r.)

Hynmä Prima
Jama Painohiiwna
(pressjäst) joka päimä tuoretta saatanana

G. Janhusen WlllUekaupusja
Kauppakadun marrella.

myy
Ludwig Tallattnst.

Osake-Oluttch-I^H taanoluttapidetään kaupaksi(^? seuraamissa paikoissa:
Herra Emil Renfors'in Miinikaupasfll„ Alarit Wehlmanin

K. I.Granqwist<illä Länsipit-
läkatu N:o 28., K. O. Renfors'illa PuuuMateh-taank.

K. Sirmillä Hämeenkatu.
Kyttälässa:

"

Hra A. T. Gröndahl'^
Ragulinillä.

Neiti Eklundilla.

Myytäivänä!
I.C. Duncklenbergin hywäksi

tunnetulta prima turkinpuuaisia,
yksiu- ja kaksinkertaisia pumpuli-
lankoja sekä kameelilankoja, myy
halmalla I. Tirkkonen.

limottzln puna-» Fsiil2li'
M Valkoapilan^
v>l<!<6l-!n jzieNM
K^vin itäviä kuo^OHZta m»

11. ftroniuiiä.

W«llllWMlli!le
hymällä liikepaikalla myydään he-
ti. Tarkempia tietoja antaa

Ludwig Tallqlyist.
Suuri nmvnsto:

<^ Nyt tulleita rHmitsi tun°
H^3«>>l^ttl!ia Weclicll'm ja
>H^ Silfwerbcrg'in Huopohat

tuja; kauniita Saoetatti-
kantaita, Trikoita monculaisic». Knm<
mipalloja summissa ja Vähittäin myy
halmalla

E. Janhunen.
e^>"^.^^ saan kunnian ilmoittaa armoi-
H/TI»kHT salle yleisölle, eitä minulla on
myytäwänä joka painia erittäin hyniää lryyti-
ja marikois (sötsur) limppuja, ruisjästi, krää»
tijästi- ja hapanta leipää. Asunto: Kortelah-
dentatu. Jussila «anhemman talo liki Puuwr«
halatun. Kaisa Pruth.

Myt tullut:
Iso marasto tapetteja, Asfalttihuopaa, Luk.

kuja ja Saranoita, kalkkia n. m. rakennustar»
peitä, hymin huokeasta myy-^ A. PietUä.

MGlf" Suuri Valikoima *MN
Kukkiwia Vnusuzn

ynnä muita lultinna tasweja Onkiniemen las^
mihuoneessa. Hakulin.

(T. A. 3 k. 5 r.)

Karwamattoa
ostaa

kadulta sisäänkäytämä huone
«>N' muokrataan nyt heti. Hl. Wigren

Hra F. V. Gustafssonin talossa.
-« p. Kesäkuuta sali, kamari ja fyökki
M. C. Lagerqmist.

Kamari muokrataan nyt heti eli 1 p. tou«
3^ kul. N:o 264 Kortelahdenkatu

D. Lindholm.
-M^,^^." p:stä Kesäkuuta 2 hienoa huo«H.«VH-»3 «että, joihin kuuluu lämmin etei-
nen, tai 2 huonetta, joista käytäviä on ia<
dulle (nykyinen Ottoman'in konttoori) enti»
sessä Nennerstrc».ndin talossa Kuninkaankadulla.

Lähemmin ilmoittau
A. Ahnger.

Kalutaan Vuokrata.
1 päiwastä touko
«k^^^si^ pienet perheet haluaa kahta yksi<
»-"RTT^TU näistä huonetta yhden kyökin
yhteydessä, mieluummin keskikaupungilla; tar<
jousttt pyydetään tämän lehden konttooriin.

Balwelukseen halutaan.
><M^ ahan telläri, 2 raamin pera-
/ miestä, 2 linuii eli tääwi

sahuria jaatvat paikan Tuu^
loksen höyrysahalla. Palkka-
ehdoista saa sopia allekirjoita

V taneen kanssa.<^^ H. Mynttinen.
Osote: Tuulos.

(H. S. 1 k. 11 r.)

haluaa:
aU»uutamia tottuneita ruoanlaittaja tyttöjä

on saatamana 1 p. Toukokuuta' To»ldisiulset näytäniänä
Ewa Sukasella

t Kauppatori N:o 15.

Kackonnvt.
IlllHiime perjantaina hiiwifi pieni lapsen ha-AV me saunatiellä. Löytäjän pyydetään.
tuomaan se Lahtisen saunaan.

KMattu.
«^HMz on ylös otettu kadulta, omistaja
«>!»T^T s^ periäIGranlundilta Kv.
ninkaankatu 68 Hinkkalan talo.

-MOraltahuutokaupan lautta mähemmän waa»
DA timlllle paikalla ulostarjotaan Pispalan
palokunnan pruultatmoneen telo Tiistaina
ensi tuleman huhutuun 1 p. klo 12 painalla.
Rakennuksen teosta ja muodosta ennen huu«tokauppaa paikalla ilmoitetaan

Pirkkalassa Maaliskuun 22 p. 1890.
Kaari Hennäri.

NUllkkmN tapahtuman pesänkirjoituksen
H?llN!1»lN muoksi tehoitetaan niitä, jotka
mielä eimät ole ilmoittaneet saatamiaan tai
maksettamiaan leipurimestari Karl Pallosen
kuolinpesälle, tekemään sen tämän Maaliskuun
kuluessa allekirjoittaneen luona. Tampereella
25 p. Maaliskuuta 1890.

Eriika Pallonen.

8.300 markk.
uloslainataan ensimmäistä kiinni-
kettä lvastaan; lähempiä tietoja.
antaa MKng TllllMst.
oD^e jotka tietää jättäneensä tamaraa rahan

mastineetsi tulkoot lunastamaan 14 päi-
wan kuluessa muutoin menettelen luin omani,
kanssa. Teiskossa 24 p. Maalisk- 1690.

Henrila Keinonen.

! Eero Keinonen,
Räätäli

Valmistaa laikkea ammattiin kuulu-
waa ehätä nykyajan uusimmilla järjes-
telmillä ja telotamoilla, joilla toiwon
woiwani tyydyttää armoisan yleisönsuo-
sio:!.

Huom.! Räätälit, kauppiaat, puoti-
palmeiiat y. m. jotka haluamat tutustua-
Olauder'in y. m. warmasti sopimilla
ja helposti opittawillamittajarjestel'
mNä leikkaamaan waatteita, niin kään-
tykää puoleen Läntinenpitkäkatu N:o22.

Gevo Leinonen
Maneesen Karjallolouluun,

Ali'Hinkkalan rustitilalla Kuhmalahdella, ote-
taan mieläkin uusia oppilaita, jotka haluamat
opetusta karjanhoidossa ja ruokinnassa; koulu
ja asunto wapaa. I.K. Malmftedt.

Hämeenläänin karjakko.

Agentuuri, Kommisfiooni
<k Speditiooni Joimisto.

Kaikenlaisia toimia viastaan otetaan
ja täytetäännopeasti ja halmalla. Kont-
toori: entinen Menncrstranoin talo>
Kuninkaankatu, sisäänkäynti pihan puo-
lelta.

T. S.. Maamme 3 k. 1 l. w. 20 r.
Suomen laupunlien Irtaimen
Valoivakuutus-

yH t L O.
Kaikki Kyttälänkaupungin osuu>

desfa annetut palovakuutukset,
jotka olifiwat uudistettamat tule-
man Kesäkuun 1 p:nä, ylössano-
taan täten.

Tampere Maaliskuun 26 p:nä
1890.

Hjalmar Grönblom.
Nhtiän asiamies.

Zuomalainen PaloVakuutusyht.

«astas« ott»a kailnllnllwisia Vakuutu!»
si« huokeinmlilla »«kuutus»aksuillll alle-
kirjoittanee» lautt».

AnShel» Grahn.

IltahuwU
Näytelmän kanssa wiettsä Pälkänem
Onkkaalcm W. P. Kunnan soittokunta
kunnan tumassa kansakoululla kolman-
tena pääsiäispäuvänä; näytellään Ta-
won jääkäri. Näytelmä alkaa kello
6. Sisäänpääsymakso: istumasijat 75
p., seisojat 50 p. ja lapsilta 25 penniä.

Soittajat.

Tampereella,
Tampneen kiriapalno Osale^htiö 1890.

Nuop«k»«uZ»> I.^l- rorMmtavai-oitÄ. ?unBBi» ViiM v> m. kauppatavara Alvoilla linnoilla, 111.L^1113.

ou Koettanut tioäusteiik omauMMän tHtä, 3,8iaa. 8o
uA,k)7 oiivsu buvim».t,k3..

10833, ols vioiä, Iltzrluioulio yrittiiiu BUUBU.'
Ni. Rtzrnuoollyll», ukk^i oiiesu t^si tozi uskoegsaÄll

nollo ONB. radioi «las igäUsuLZi.— Xklwuäs6B«su u^däuu?
on kisitÄu^t dNuoltä, ll^Z^mMgsusä.— 'luo 01l vaudn, QiZtori», ...

Lei-miooue ou kisitÄu^t U^uou Qims^^Q N»iult>
»sm»»t H ... ....

8s merkitgos sueuim^u, mutisi PUBZI2,.
— vaan on, oiicsiu

al-valln ly-vä mvllcki. Bollllin6u uaiuou ei uuoliäa, tlslpoBti. 2s ovat
lap3uuävBra »Bti rHkaBtaueet toiBiaan... ja Xai-miiäoB. talitoo, ou
tavHttomau. NulsswioB, li»^i van aäuoou, — tBma oi uav

— Di maar, liitti Vuteomios varmaBti, — d»v ou tavattomau vu-
BHB BNlikOia.

Nlla uallou llUltsuilaauols oumBtuuut voittag, ymauutäBa tavttH
wottawUBtH.

Muz auuan nalisiis unäst m«utztvB3äauuBt . ..— juuri XarmiiäyOgysu uadäsu!— Mu, iBäui.— Nivatko ds KoB^aan 010 kokgiusst Mäi^u jälkeä «uta pisulta
pojaBta, Nermiooueu velota, joka Kuu3itmBta vuota Bittenkatosi deiäau
talttaan. .— I^uultHvasti eivät. Xrv«2Utevs Buree uäntä vielä. tl.au ou
kertoo vielä uiiäeu rukousteu S3me, joitai»ä> tytär joka ilt»
lähettävät vl>äjumaUHeuBa, eikä Ilvriuiooue KoBkaau uuouäa pukua
weeu«lle, jvB ou uuokBiuutveljeBtääu. Billä«o ou l»äuvBtä Buloi»ta uuta.— Xikmevueko tätä kertoo?— Biuä et ole Bitto eiliBeu oUut leoäoorou luova?— Lv, ou Bitte kuiu veiu ruoau uäueils.— Häueu KovakorvaiBuuteuBa »aattaa minulle raBkaiuta uuoltH.
Niuä toivon, että »e keiuo, jota uvt kävtänuue. «<urtaa Beu.— 2äu oli aamulla vielä pilkkaa täysi. bvvä il<ä.— Biitä ou kulunut vii»it«i»ta tuutia. Xc ovat olleet pitkiH dä-
neUe. lläu on m^ntauuc malttaa miel«uBä. Xnu Biuä aamulla aikaiBin
käyt uäutä KatBomaBBa, uiiu aBeta ve«ruukku ristikon et«en, uiiu että
bäu uäkee 8«u voimatta Bitä gaaäa. Aumala teukijöu miunsta gou t»i
tämäu, ellen miuä lauuiBta tuota pauauilkiBtä poika».— H.ameu! mutisi Nuk«emio«.— Iltaa ou kuluuut pitkältä, meue uvt levolle, vatäväui. Vaau »auo
V2Biu XieemeusiUe, että miuä olen valmi».— Hyvä ou. Muä toivou 8iunl!o dau»kaa vBtä, uvvä »8ä!

I^vuvtkaulaiuou katogi ulos oveBta sisäuuoueesoen

BNmarckin erokirja.
Keisari W:lhelmin kirje ruhtinas Bis<

marctille kuuluu:
Rakas Ruhtinaani!

Symästi liikutettuna olen kirjeestänne
18 p:ltä t. k. huomannut, että olette
päättäneet erota Miroistanne, joita te
niil» monta muotta Verrattomalla me-'
ncstykscllä olette hoitaneet. Olen toi-
monut, ett'en tarmitsisi meidän molem-
pain eläissä ajatella, että minun täytyisi
erota teistä. Jos minun nyt, täysin
tuntien teidän luopumisenne tärkeät seu-
raukset, täytyy tutustua tähän ajatukseen,
niin teen senmurheellisella mielellä,mut-
ta täysin luottaen siihen, että teidän
pyyntönne hymälsylninen on niin lau-
man kun mahdollista säästämä ja säi-
lyttämä isänmaalle korMaamatonta elä-
määnne ja moimianne.

Mainitsemanne syyt omat saattaneet
minun siihen makaumukjcen,ett'eiwät mit-
kään yritykset saada teitä ottamaanero<
pyyntiänne takaisin onnistuisi. Minä
suostun sentähden pyyntöönne,täten ar-
mossa antaen teille pyytämänne eron
Miroistanne Malnolanslerina,puheenjoh-

AlkomaMa.
En Moi nähdä teidän luopuman ase-

masta, jossa te niin montaMuotta olette
toimineet suluni sekä isänmaan suuruu-
den ja onnen hymäksi, ilman että minä
sotaherranakin symimmällä kiitollisuudella
muistelen teidän katoamattomia ansioi-
tanne sotajoukostani,s.^Tarkkanäköisenä
ja MuorenMantkana olette te seisoneet
autuaallisesti nukkuneen isoisäni rinnalla,
kun maileana aitana toimeenpantiin tar-
peelliseksi nähty uudistus meidän sota-
moimissamme. Te olette auttanut rai-
maamaan teitä, joita sotajoukko Juma-
lan amulla on käynyt moitosta moit-
toon. Urhoollisena olette te suurissa so-
dissamme täyttänyt Melmollisuutenne.
sotamiehenä. Ia siitä saakka tähän väi-
mään asti olette te Väsymättömällähuo«
lella ja uhraamaisuudella ollut Malmis
astumaan esiin, kun on tarmittu säilyt-
tää kansallemme sen esi-isiltä perittyä
asekuntoisuutta ja siten hankkia takeita
rauhan siunausten säilyttämiselle. Tie»
dan olemani yksimielinen sotajoukkoni
kanssa, kun lausun toimomuksen. että yhä
edelleenkin näkisimme sen miehen, joka
näin suuria on toiminut, pysymän jou-
kossamme kantaenkorkeimpaa armonimeä.
Ninitän teidät sentähen ratsumäden ken-
raaliömerstilsi kenraalisotamarsalkan ar-
molla ja luotan Jumalaan, että teMielä

Ruhtinas Vismarckille.

tajana waltioneuwostossani ja ulkoasiainministerinä, kumminkin luottaen siihen
ett'ei teidän neumonne ja kykynne, tei-
dän uskollisuutenne ja harrastuksenne

ole puuttumaminulta
ja isänmaalta.

Olen pitänyt sitä onneliisinpana sal-
limana elämässäni, että te olitte siniul-lani neumonantajana ryhtyessäni halli-
tukseen. Mitä te olitte tehneet Preus-
sille ja Saksalle, mitä te olette olleet
minun sumulleni, esi-isilleni ja minulle,
olen minä ja Saksan kansa säilyttämä
kiitollisessa ja katoamattomassa muis-
tossa. Mutta ulkomaillakin tullaan aina
kunnioittaen tunnustamaan teidän mu-
sasta ja moimakasta rauhanpolitiikkaan-
ne, jota minäkin täydellä makaumuksella
olen päättänyt mastaisuudessa pitää oh-
jeenani. En moi palkita ansioitanne ar-monsa mukaan. Minnn täytyy sentäh-
den tyytyä selittämään teille minun ja
isänmaan ijäisen kiitollisuuden. Merkki-
nä liitolliiuudestani annan teille Lauen^
burgin herttuan armon. Sen ohessa an-
nan teille kumani luonnollisessa suuruu-
dessa.

lumaln siunatkoon teitä, rakas ruhti-naani, ja antakoon teille mielä monta
muotta kestämän rauhaisan ja uskolli-
sesti täytetyn melmollisuuden kaunista-
man manhuuden. Wilhelm H R.

3l:o 71.
— 1890Aamulehti.Torsntna Maaliskuun 27 p.

tussa maassa woi tuottaa noin 200 tynr.
paikoille. 10 tynr. ohraa moipi antaa
noin 70 tynr. paikoille, 40 tynr.kauraa
woipi antaa noin 300 eli 350 tynr. 4
tynr. herneitä, tulo noin 20 tynr. ja
sitten wielä perunat. Vaikkei niitä kyl-
mäisi luin 14 eli 15 tynr.. johonkame-
uee noill pari.'mittaa tynnyrinalaa maa-
ta. Tulo tvoivi olla hywässä maassa
noin 160 eli 175 tynnyriä; jos nämä
kaikki muutetaan rahaksi nykyisten hin-
tain jälkeen, niin tulee sieniä summa, lä-
hes kymmenentuhatta markkaa, Jos sen
lisäksi mielä Mljelee laajaa heinämilje-
lMä, johonkaKemmolan amaroilla mail-
la kyllä on tilaisuutta ja sitä täytyykin
tehdä saaduksensa maitu lihotetuksi, niin
woipi karjanhoidon kautta mielä 10,000
markan lisäksi ansaita kolme eli neljä-
tuhatta markka. Ennenkuin nämä tulot
mainitusta talosta saadaan, täytyy sen
maat saada mallikelpoiseenkuntoon ja sensaa taitamalla johtajalla,riittämällä työ-
woima"a ja riittämällä lannalla. Työ-
woima siellä luultamasti nyt onkin ollut
ruttämä, onhan siellä renkien, muona-
micsten ja torpparien lisäksi pitäjään ta-
lolliset käyneet työtä tekemässä. Kun
Kemmolaan hankitaan taitama hoitaja
ja laitetaan se edellä mainittuun kuntoon,
niin olen warma siitä, ettei pitäjäläis-
ten tattvitse waiwainlle yhä ruolatama-
raa wetää, kuten tähän asti owat saa-
neet tehdä. 3.

ostetaan ja waihdetaan lankoihin.Villalankoja ja Zhopailch «yydlliin.
V^.Hinnat halmat. Tamara hymää. "MU

Wirtain kehruutehtaan lankapuodisfa
Apteekari Molinin talossa.

>^^P^ f «Pältäneec! Onktaalassa olewas'a wärjäys-
!^^>^ 55».«. toimiswssani setä lankak«tpassmn jota
edelleen hoitaa neiti Maria Wiitanen, otetaan nmstaan liikkeeni alalle kuu»
lumia töitä, walmistettawalsi tehtaassani Tampereella. Warastossa löytyy kai-
kenlaatuisia lautoja myytäwänä tehtaan hintoihw. Tampereella 14 pnä
1890.

Liljeroos.

8 K. LilMottB'm 8
X Märjäns» ja Merannmlmistus-tehdas Jampereessa. ?2
>/ Perustettu w. H^»>l. V

X Nastaan otetaan: kotikutoisia kankaita manutcttamaksi, X
X wärjättäwälsi ja merakfi maksi; puolimillaisia kan^ X
X kaita prässättälvätsi ja ylileikattamatsi, joten erittäin kameli- XX lankakuteiset kankaat saamat hienon näön;kaikenlaatuisia lan- X
X koja painettalvaksi kauniin wärisiksi ja mallien mukaan. XX Willa-, Pcllawa-, Puumilla- ja Kamelilankoja Valkoisia X
X ja lvärjätyitä myytämänä tehtaan hintoihin. X
X D>M" Hno m.! Kaikki tawarat mitkä minulle usko- X
X taan malmistettamaksi, palomakuntan. X


