
'/iw. "/< w. l/2 w. '/4 w.
Tampereella jakopaikoissa . . . 4,m. :i,.m. I^.. i.<^.Tamvcrcen postikonttoorissc» . . 5.59. 4,27. 2,84. 1,4?.
Muissa maan'mc postila'ltoksissa 5,83. 4,4.,. 2,<n. l,»^.
Nenäjällä ristisit. lähetettynä 4r. 75 k.:jr.50 2r.4« k. 1r.20.

Tlksityisct numerot, maksamat 10 penniä.

Entisessä Haunian talossa
Tuulensuussa.

Kahwea ja Nisujauhoja
ainoastaan säkittäin, myy huokeihin hintoihin

ttlex. Fontell.

pienempi määrä, sopimia palo-
muuriksi,

Viluisten tiilitehtaalla.T. A. 4 t. 2 k w., 8 r.

Tiilin

Neiti Grek iliainajan talo N:o W
Kuninkaankadun lvarrella tässä kau-
pungissa, ostotarjouksia ottaa ivas-
taan ensi Huhtikuun 1päilväiin asti

C. I.Hildan.

Mtilitälvänä.
Kaupaksi:

5Zvalkeakosken Osake-yh-
tiön teoksia, Paperia
ja Paperipusseja myy-

dään lvarastosta tehtaan eh-
tothltt

Emil Hagelbergin kirjakaupassa.
(T. S. 2 k."Ik. kuuk. 9 r.)

Ilmoituksia.
U<Wl^ Eteen tul-

leesta fiilis-
tä siirretään Kan-
sanlvalistns-seuranTampereen tehdas-
ten haara-osaston
Iltahuimt Snn-
nltntaitsi Maalisk.
16 p:ksi.

Pliiwälista.
Tsrtztaina: Posti lähtee usemnnvll.' suunnille

junien kanssa ja muutoin pohjoiseen päin ja
Pohjois-Nuotsiin.

Markan iltahumit Scurahoneclla k:lo '/-2 j.pp.
Euomalaiucn Seura kokoontuu k:Io 8 j. pp.
Perjantaina: Posti lähtee etelään päin ja Iy-

mäokulään asti pohjoiseen päin.
Huutokauppakamarissa myndään k:lo lO e. pp.

huutokaupalla kaikell.nsta irtainta tamaraa.
Kirkonkokous uuden kirkon sakaristossa k:lo 3

j. pp.
Awoinna on jala arkipäivä:

Pastarin kanslia t:lo >i
—

!2 päin,ällä.
Kirllowäärtin .uone l:lo «—1.» edellä ja

:i— <^ j. pp.
Haminakonttoori t:lo >< w c. pp.
Kaupunainwoudin kontloort k:lo « 10 e.

pp.
Pohjoismaiden osakepankki k:lo 9 _>

T»lllitoimisto ja patkahuonc f:lo ä-1pniw.
Ni»dyöpanlin tontloori t:!o !0^l „
Rahatoimikamari k:lo 10— l „
Tuomen pankin lonttoori k:lo l» .>
Suomen pankin diskonttikomitea kokoontuu

t:lo 11—12 e. pp.
Tampere?:: säästöpankki klo l^ :j j. pp. ja

sitä pa".si keskimiikkona ja lauantaina k:lo
7—8 j. np.

Kaupungin lainakirjasto amataa» k:lo 7,
paitsi lauantaisin k:lo <^ j. pp.

W. P. K:n lukusali t:lo 7—^10 j. pp. Sun-
nuntaisin ja juhlapäimin 4—8 j. pp.

Avoinna on wiilon jota päiwä:
Rautatien makasiinin konttoori: k:lo x— 1

e. p'^. ja3— '1 i. pp.,sunnuntaisin k:lo 8— 10
?. vr.

?ählölknnätinlonttoarikaupunqissa ia ra.lt^
tiellä k:!o 8:sta e. pp. 9:ään j. pp.

lla»lpun"in lulujali: sunnuntaisin k:lo !-9
j vp., lauantaisin k:ll) 4 ja mu'na päi»
minä k.lo 5 j. pp.

on iin?, 'i-.im s^litnrää s-, iulc-
ivaa poolia w'.rten jok^ arkipäiivä k:lc> V'^9 -1
ftäiivall'; ja "/2s> 7 », pp.- vybäpäiminä k:lo
>!— 10 c. vp. ja 5-^6 i. D?.

oka Vuiwä lähtee pl^?li junalla banicc,'lin-
naan, T,'rkuun.belslnriin, Pietariin ja :,!>,'»'".-
sä rautatien micreZsä olcmiin paikkoihin.

'zostilälietylsct Tu.l'.'.ln ja sen kantta sinne
päin kotimaahan sek^. Ruotsiin meneu>ät amat
atli^äiminä jätettä:oä^ postikonit^nin k:lo 1 l
e. vp. !a Helsinkiin, Pietariin ji! sinne käsin
N!ene,?ät f'!a 1 päimällä.

Klrjolaatilot kaupungissa tnhicnnctää-i kello
10-/4 e. pp. i". sekä k.lo 6V2 '- rp.; laa-
tikko po^tikont^-:'- nlläuiäytämäsfä klo 8
ja 11 e. pp. sekä 1 ja 8V4 j. Pp. Laatikko
rautatiellä asemahuonccn !c!,<ä?sä r-.uuan mi-
nur^i< ennen junan lähtöä.

Inna lähtee: Hämeenlinnaan k.o 5 e. pp.
ja k:lo 4 j. pp., Nikolainkaupunkiin k:lo 8,30
e. pp., Turkuun k:lo 12,5 päimällä.

tulle: Hämeenlinnasta k:lo 3,27. j. pv
ja k:lo 1I.3N j. pp., Turusta k:lo 7,W j. pp.
ja Nikolainkaupungista k.lo 9 j. pp. Asnnulehteii

ja

Snmlsen Httittintltll AchteÄ
saadaan tilata rumva Iuhanna Anders-
sonilta, asuma Kyttälässä, Ojakatu n:o
112.

Tamperppn nirkossa: promasti Krönbcrg
suomalaisen puolipäimnsaarnan ja pastori
Tallqmist iltasaarnan.
Suomalainen rippi ja Herranehtoollinen

Iumalanpalmelus alkaa: suomalainen k:lo 9,
rippipyhinä t.Io e. pp., ruotsalainen k:lo
V212 päimällä', iltatirkko k:lo 5 j. pp.

P«uwillatehtaan kirkossa pitää rukous-
hetken pastori Tallqmist joka tiistaina k:lo
l/27, pastori Fontell joka torstai k:lo
ja opettaja Turunen joka perjantai r a ama-
tunselityksen k:lo l/^7, joka sunnuntai
raamatunsclitykscn k:lo 7 ja joka maanantai
rukoushetkcn k:lo l/27, kaikki jälkeen puolen
päimän.

Mezsukljlän kirkossa: kappalainen Hcrmo-
nen.

T<»i?kon kirkossa: m. t. kappal. Lund.
Pirkkalan kirkossa: kirkkoherra Nallcnius.
Plöjärmsin kirkossa: kirkkoherra Iadenius.

naaluat:
2:na Sunnuntaina Paastossa saar-

9on'oo ... 25. 17 25: 03 Punt.„ . K mistä 35: 35. — —
Pariisi .... 99: «0. 9^ 70: !>».lta.„ k mistä 100: 30
Hampuri . . 123: 20. 122 50. .I0>:lt5„ a mistä 124: 20.
Amsterdam . . 207: - 295: 30 100:lta
Tukholma . . 13): 30. 138: 40 100:lta.

Suomen Pankin konttoori.
Kurssit.

Maalisl. 5 pw. Myyjät. Ost^at.
Pietari . . . 219:

—
244: i«»!..,lt

Tampere, 6 p. Maaliskuuta.

KansukmlluasioiLttt.
III

Epäkohta josta tälläkertaaaiommepuhua,
ei yksinään koske kansakoulua, maan
inclkcill yhtä p.ljo oppi- ja reaalikoulu-
jakin. Tarkoitamme sitä suhdetta, missä
kansakoulu on näihin kouluihin. Nyttäa
näet se mielipide peittelemättä pyrtimän
Mallalle, ett'ei oppi- ja reaalikoulnt olisi
missään suhteessa kansakouluun, s. o. mii-
metsi mainittua ei myönnetä kelmolliseksi
antamaan niitä alkutietoja, jotka miadi-
taan oppi- ja reaalikouluun pyrkijöiltä.
Samoin on laita tyttökoulujenkinsuhteen.
Tätä osottaa se seikka, cttä melkein kaik-
kialla on näihin kouluihin yhdistetty

(Iatk.)

ja majanaisuudet perustuksissa, ennenkuin
moimat yksinomaan työskennellä edisty-
misckseen, ja tähän moipi mennä koko
ensimmäinen muosi. Seuraus siis on,
cttä marakasten manhempain lapsilla on
paljoa helpompi ensimmäinen luokka kuin
köyhäin. Wasta myöhemmin eli ylem-
millä luokilla olisi suhteet samat.

Maan tämä ei ole kuitenkaan ainoa
haitta ja epäkohta malmistuskouluista.
Nykyaikana puhutaan kauniita sanoja
säätyrajotuksen hämittamiscstä ja täydel-
lisen tasa-armon saamuttamisesta kaikkien
rehellisten kansalaisten kesken. Sano-
taan että kaikki edut ja ihmiskunnan ja-
lostamistilaisuudet pitää olla yhteiset
kaikille kansaluokille. Mutta onkohan
tuo mielä tasa-armon hakemista, kun
ihan tahallaan Mitataan jollekulleihmis-
luokallc: elä pane lapsiasi kansakouluun,
johon kaikki Pekat ja Paamot panemat
lapsensa, maan lähetä ne tänne, jossa
niillä on parempi menestys. Kansakou-
lu on menettänyt kansakoulun nimenniin
kohta, kuin »varakkaampi kansaluokka on
sen hyljännyt, ja se ön muuttunut rah-
maan kouluksi. Eroitetut lapset oppimat
alusta alkain pitämään itseään erillään
muutamista ihmisluokista, ja »vieraina
näille luokille kasmamat he kansalaisiksi.
Ne »vanhemmat taas, jotka omat pakoi-
tetut käyttämään lapsiaan kansakoulussa,
alkamat pitää sitä jonkunlaisina ,,mu-
ruina rikkaan pöydältä," huomatessaan
miten parempiosaiset kokemat lapsiaan
nemvotclla pois näistä kouluista. Ei
lyllä »voida kieltää, ett'ei kansakouluilla
ole ihan omakin tarkoitus, nimittäin pe-
rus ustutojen ja simistyksen antaminen
semmoisille kansalaisille, jotka jo nuoruu-
dessaan antautumat käytännölliselle alal-
la, maan tämä seikka ei kuitenkaan oi-
keuta ketään hylkäämään sitä, mikä on
koko kansalle yhteiseksi aiottu. Ne, jotka
cimät aio jatkaa opintojaan oppikoulussa,
moimat jatkaa sitä kansakoulussa sitten
yksinään, kunhan omat ensin saaneet
nauttia paremmista kodeista lähteneitten
lapsien kumppaniseuraa. Tästä alkukou-
lunkäynnistä moi olla molemmille hyö-
tyä. Oppikouluun joutuneet säilyttämät
lapsuuden muistonaan sen yhdenarmoi-
suudcn, joka kansakoulun oppilasten kes-
ken »vallitsi, heille säilyy muistoon moni
rakas tcttama luonne, joka kansakoulun
käytyään antautuu käytännöllisyyden
alalle ja moipi etcmäna ja kelmollisena
kansalaisena joutua yhteen entisen kou-
lutomcrinsa kanssa, joka nyt sunrioppi-
scna »virkamiehellä palmelee yhdyskuntaa.
Silloin ei mirkamiehellä ole mitään syy-
tä halmcksia mähempioppista, maan kel-
mollista työmiestäkään, niinkuin hänen
sopii tehdä silloin, kuin ei koskaan ole
ollut näkemässä, cttä siitä onkasmatcttu
ihmistä samojen periaatteiden mukaan
kuin hänestäkin. Kansakoulun opille jää-
nyt taas ei mirkamichessä näe pelkkää
onnen lempilasta, kun hän tietää, että
sen lapsuus on kulunut melkein samal-
laisiäsa suhteissa kuin hänenkin. Molem-
minpuolinen toistensa ymmärtäminen
olisi tästä seurauksena.

Haminan haaraosasto on
yhä enemmän laajentanut tointansa ja
miimc muonna antanut apua 16 lukusa-
lin kannattamisesta maaseuduilla. Näitä
marten oli osasto tilannut sanomalehtiä
55 kapp. 369 m. 50 p:2tä, jonka oheS-sa kyläkunnat itse olimat tilanneet 29
kapp. sanomalehtiä 149 m. 83 p'stä.
Tämän lisälsi on haaraosasto lahjoitta-
nut joka lukusaliin kappaleen kansanma-
liZtusscuran kalenteria. Sen ohessa on
osasto tamallisuudcn mukaan hankkinut
tietoja lähipitäjicn kansakirjastoista ja
lukuhuonciöla. Jäsenluku osastossa on
ollut 32. Muodcn tuluebsa on osasto
suureksi laipautseksecn kadottanut yhden
perustajistaan ja toimclkaimnusta jäse-
niäwn!ö, homincumoö I.E. Svanin,
joka monta nuotta on ollut seuran sih-
terinä ja maraesimiehcnä ja joka kuole-
man kautta on luopunut miime kuluneen
muoden 10 p:nä Maaliskuuta.

Asiamiehiä oli miime muoden alussa
544. Wuod?n kuluessa on luopuneet 43
ja uusia on kutsuttu 49, joten asiamies-
ten luku miime muodcn lopulla oli 552.

Vakinaisten jäsenten lukumäärä on
muodcn kuluessa lisääntynyt 18:lla. Kuo»
leman kautta eronnut 'Dn 5, nimittäin
kauppias G. F. Ahlgren Tampereella,
kirkon-isäntä A. Logren Lapualla, past.
K. Kockström Hiitolassa, kenraali O.Fu-
ruhjclm ja romasti I. Ahqmist Pieta-
rissa. Kaikkiansa on nyt makinaistcn jä-
senten lukumäärä 270, joista 34 kir-
jastoa.

Vuosimaksuja omat »uuoden kuluessa
suorittaneet yleensä 4,968 jäsentä, 4,554
miime vuodelta, 380 edelliseltä ja 34
seuraamalta. Myöhästyneet tämän muo-
den alussa lähetetyt maksut lisään luet-
tuina on miime muoden koko jäsenluku
5,001, joka summa on lähes seitsemän
sataa suurempi kuin mastaama numero
edelliseltä '.vuodelta ja lähes yhtä suuri
kuin seuran toisena muonna, jolloin jä-
senluku oli suurempi kuin se milloinkaan
sen jälkeen on ollut.

Mitä seuran rahalliseen kantaan tulee
antaa seuran rahamarain-hoitaja siitä
tiedot, j^ tahdoimme tässä ainoastaan
mainita että seura muoden kuluessa on
nostanut notario E. Holmin testamen-
tissa sille määrätyt 2,000 markkaa ja
sen ohessa tänäkin muunna 1,500 mark-
kaa Längmannin rahastosta Suomen
Maltiosäätyjen määräyksestä. Keskinäi-
sen sopimuksen mukaan on seuran esimies
leht. I. Krohn hoitanut seuran rahas-
toa ja mara-csimies raha-asioissa hoita-
nut esimiehen tointa. Lähemme nyt ker»
tomaan haaraosastojen toimista kuluneena
muonna:

(Jatkoa.)
Tahdomme nyt siirtyä jeuran hoitoon

ja sisällisecn järjestykseen lähemmin kuu-
lumiin kohtiin. Seuran haara.osastot,
joita miime »vuosikertomuksen mukaan oli
kahdeksan, omat muoden kuluessa lisään-
tyneet kahdella ja niitä on tätä nykyä
kymmenen. Uusista haara-osastoista pe-
rustettiin toinen 26 maaliskuuta Wiipu-
riin ja toinen 26 toukokuuta Suomalais-
ten kesken Amerikassa. Molemmat an-
tamat syytä iloisiin toimeifin ja erino-
mattain on se Suomalaisille ilahuttama
että omat kansalaiset niin mieraissa olois-
sa kuin Amerikassa säilyttämät henkistä
itsenäisyyttään, pysymät yhteydessä koti-
maansa kanssa ja pitämät armossa omaa
kansallisuuttansa. Se kunnioittaa heitä,
ja sillä he kunnioittamat omaa kansaansa
tamalla, josta me täällä kotona moimme
olla kiitollisia. Annamme edempänä ly-
hykäiset tiedot eri haara-osastojen tärkeim-
mistä toimista niiden antamien muosikcr-
tomustcn mukaan.

Kansannmlistus-seuran
nmositertoums.

luettu 27 p. Helmikuuta 1884.

»valmistama koulu, puhumattakaan siitä,
cttä ainakin suuremmissa kaupungeissa
on kokl, joukko pikkulasten kouluja, jotka
mapmlttamat »vanhemmat tuosta meidän
mukamuutta rakastamana aikanamme niin
maikeaksi käyneestä lukutaidonopettamises-
ta, maan jotka samalla omat järjestä-
neet oppisuunnitelmansa niin, että sieltä
saaduilla tiedoilla moidaan yrittää kor-
korkeampiin nleisiin oppilaitoksiin. Täm-
möistä asiain tilaa näyttää hallituskin
suosiman, koska se on monelle semmoi-
selle malmistus- ja pikkulasten-koululle
myöntänyt maltioapua. Näistä malmis-
tuskouluista ei olisi sanottama muuta
kuin hymää, sillä oppilaat niissä tottu-
mat jo siihen järjestykseen ja opetusta-
paan, joka marsiNaisessa koulussa tulee
malitsemaan, ja he alkamat työnsä sa-
man suunnitelman mukaan, jotakoulussa
sitten noudatetaan, jollei näillä malmis-
tuskouluilla olisi se mikä, että ne olisimat
aiotut maan marakastenmanhempain lap-
sia marten, jota mastoin köyhemmät
manhemmat eiw'<t moi lapsiaan käyttää
niissä kallisten lukukausmaksujen tähden.
Wääryys, joka tässä tapahtuu, ei ole
niinkään pieni, kuin se ensi katsannossa
näyttää. Kun ci kukaan moine eikä edes
tahtone mäittää maltion koulujen oleman
perustetun ainoastaan lmmtamia kansa-
luokkia marten, niin seuraa siitä, että
niihin pitää pääsy olla amoinna kaikille
lapsille. Tästä seuraa cttä kouluun tu-
lee pyrkimään oppilaita sekä malmis-
tuskoulusta että kansakoulusta, joka jäl-
kimmäinen on ainoa mähämaraisen lap-
sen malmistuskouluna. Varsinaisesta
malmistuskoulusta pyrkijöillä on tiedot
somitetnt yksinomaisesti, tätä pyrkimistä
marten, kansakoulusta pyrkijöillä ci.
Tästä on seurauksena, että edellisten on
paljoa helpompi päästä pyrkimäänsä kou-
luun knin jälkimäisten maikt'ci ollenkaan
lviclä moida päättää pyrkijäin yleisistä
kylvyistä eikä luonnonlahjoista. Jos nyt
mielä sattuu, että kouluun on pyrkijöitä
enemmän kuin moidaan ottaakaan mas-
taan, niin on aiman marma, cttä kaikki,
jotka jäämät pääsemättä, omat kansakou-
lusta lähteneet tarjolle, ja kuitenkin moi-
pi heidän seassaan olla monta, jotkaoli-
simat yymällä menestyksellä jatkaneet
tontussa opintojaan, kun maan olisimat
onnistuneet pääsemään ensimmäisen kii-
rastulen läpi. Periaate, että koulu oli-
si kaikkia kansaluoklia marten, saapi siis
tässä jo aika lormapuustin, sillä ai-
noastaan marakkailla manhemmilla on
marmuus saada lapsensa lukutiellc, jota
mastoin köyhäin manhempainsaanti riip-
puu sattumasta. Ia kuitenkin möisiop-
pi olla juuri näiden lapsille enimmän
tarpeen, sillä se olisi ainoana pääomana
heillä, jolla he alkaisimcit taistelunsa toi-
meentulostaan. Jos ta^ls otaksutaan, ct-
tä kaikki pyrlijät pääsisimätkin kouluun,
uiin miclä sittenkin olisi nialmistuskoulun
käyneillä etuja kansakoulusta tulleiden rin-
nalla. Oppiaineissa, opetustamassa ja
suunnitelmassa ei edellisillä olisi niin
paljun uutta kuin jälkimäisillä, ja työ
edistyy siis epätasaisesti. Edellisillä ci
ole ollenkaan maitea jatkaa oppiaan, kun
perustus olisi tarkoituksen mukainen.
Jälkimäiset saamat ensin paikata mirheet

LekN ilmostlziz:
Tiistaisin, Torstaisin ja Lauantaisin k:lo 8 aam
Ilmoituksista maksetaan 10 p:iä ja ensi siivulle painetta
wista 13 p:iä rimiltä. Ilmoitukset suomennetaan maksoit^
ja maihto-iimoituksia välitetään maamme sanomalehtien

kanssa. Lchdcn konttoorion amoinna k:lo 8 e.pp.— 8 j.pp.
Vastuunalainen toimittaja: K. Wilj«kainen.
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Tunrstlltna <j p:nä Maaliskuuta
Leklon tilaa, jnknn ja mzzu:

Kosken Länsipaslella: Kosken Itäpuolella.
Kauppias G. Lindberg. Kauppias V. Kandcll. Kauppias T. Leander. Nchtim. I.H. Lindström.

K. P. Ruuskanen. „ I.A. Pietilä. " 3- K- Vrandthill. Kirjannit. B. E. Martin.
c> «m < a, 5. « ,u « r^l

" " I- Lindgren. KelloseppäI.H. Ekendahl.„ F. Wlgr6n. Nahkun K. O. Karlsson. mi<^ «e , , -
«, . «. / /», <- x" " Pietarissa kirjakauppias Ant. Liudcbcrg (P. Hmultalkkatu).



— Telefoonikeskustelujen lnku teki
helmikuulla T. A:n mukaan 5,568, jois-
ta 349 yökeskustelua.

— Asewelwollisten kutsunta ta-
pahtuu Tampereen kaupungissa tänä
muonna 3 päimä toukokuutn. Asemel-
mollisluettelon, joka on jo tarkastettu, jul-
kasemme yhdessä muiden kuntien luette-
lon kanssa.— Talonkauppoja. Kauppias K.
Lindberg osti tiistaina pidetyssä huuto-
kaupassa kirjakauppias E. Hagelbergin
talon n:o 15 5:ssä kaup. osassa ja mak-
soi 12,600 markkaa.

— Helsingin lvastaisen suomalai-sen naislyseon hylväksi on tämän
maaliskuun 1 p:ään tullut 3,807 mark-
kaa 22 penniä, josta Tampereelta rou-
ma Olankin kautta 50 m., Ylöjärmeltä
n. Lindstr m<in kautta 34 m., Alamuu-
delta rouma Sahlberg'in kautta 10 m.,
Pälkäneeltä postinhoitaja Limon'in kaut-
sutta 8 m., Orihmedeltä n. Komeron
kautta 20: 50 ja Längelmäeltä herra
Mattilan kautta 25 markkaa.

-- Tullitulot Tampereen Tullika-
marin kautta:

1884. 1883.
delmituulla . . 1.855 55. «94: 90.
Edcll. kuut. . . 2,N79- 91. 9.N35: 10.

Yhteensä 3.95l: 4'). I.0Ml:
Suostuntaa tupakasta:

Helmikuulla . . 357: - 493: 53.
Edell. kuuk . . - - 573: 25.

Yhteensä 357: - 1,0lw: 78.
T uula a kia V" nk o nie m elle :

Helmikuulla . . 32: 30. 4: 7.
Edell. kuuk. . . 2V. 66. 162: 27.

Yhteensä 57: 90. 160: 34.
Liikemaksua Tampereelle'.

Helmikuulla . . . 37: 30. 13: 50.
Edcll. kuuk. . . . 40-.4 >. !93 94.

Yhteensä 77: 70. 207: 44.

W. 1882 tekimät tullitulot tammi—
helmikuulta 7,303: 70, tuulaaki samoilta
kuukausilta Hankoniemelle 146: 41 ja
liikennemaksut Tampereellesamalta ajalta
148 markkaa II penniä.

Muuten ei tuo pastorin uusi lain se-
litystapa ole miksikään haitaksi, jos maan
löydetään kylliksi halukkaita henkilöitä
rupeamaan tekemään uutta äänilistaa,
sillä tehdyn äänilistan hymätsymmen
moipi lainmukaisesti tapahtua masta toises-sa marsinaisessa kirkonkokouksessa, joka ta-
mallisesti pidetään masta muodcn lo-
pulla.

Tässä on knsnmys taas ihan uudesta
lain tultitscmistawasta,Mä ei kirkkolainsa,
nkä ainakaan yllä mainituissa §§:ssä,
mainita sanallakaan, että äänilista olisi
tehtämä undcstaan, jos se olisi mirheelli-
nen tai majanainen, maan päinmastoin
omat mirhect ja majanaisuudet torjatta-
mat kirkonkokouksessa.

kutsumuksessaan, että kokouksessa tapah-
tuu äänilistan tekijäin maali, loska mii-
me joulukuun kokouksessa malitut henki-
löt eimät muka olisi tehneet äänilistaa
semmniseksikuinkirttolaintztz:ssä 196—312
on määrätty.

— Krunnunmetsistä ulosannettiin
miime muoden loppu-neljänneksellä puu»
tamaroita y. m. 145,070 kuutiojalkaa,
joista tulot tekimät 47,945 m. 0 p. Ko«
ko miime muoden aikana ulosannettiin
8,094,339 kuutiojalkaa ja tulot tekimät
998,119 m. 84 penniä.— Hiftpak. sanomia (Turun.)
Uudenkaupungin tirkkoherranmirkaa omat
hakeneet: kirkkoherra A. Lundin, kappa-
laiset -F. W. Bergroth. I.S. Laurell,
G. E. Sundmall ja H. O. Elers sekä
filos.-kandidati I. A. Cederberg. — Uu-
denkirkon kirkkoherranmirkaa omat hake-
neet kirkkoherrat V. I. Anthoni ja I.
A. ViHldstedt, w,-pastorit L. A. Palo-
nen, C. I. Ahonius ja A. V. Aopel-
qmist sekä kappalainen N. Ekfming.

— Matkarahat, 1,600 m.muodessa,
realikoulunopettajille tai polyteknillisestä
opistosta päästetyille etemimmille oppi-
laille omat haettamina teollijuusjohtokun-
nalta sillä ehdolla, että matkarahojen
saaja on melmoitettu harjoittamaan kaksi
ivuotta bpinnöita jossakin ul'omanlai-
sessa teknologisessa oppilaitoksessa sekä
palattuaan sieltä rupeamaan opettajan-
toimeen teknilliseen oppilaitokseen Suo-
messa.

— Suomalaisen teaterin jäsenet
omat päättäneet perustaa erityisen eläke-

— Suomalaisia kielenkääntäjiä.
Janakkalan tuomiokunnan tuomariK. W.
Spare on, kertoo A. T., äskettäin Tu-
run homioiteudelle ilmoittanut, että hän
ei ole saanut kielenkäänjää suomenta-
maan pöytäkirjoja niistä tämän muoden
talmikäräjistä Pälkäneen käräjäkunnassa
sillä olleista asioista, joiden jo jdosta
ompikumpi asianosainen on ilmoittanut
yytymättömyyttä ja j^tka siis omat toi-
mitettamnt kuukauden ajassa, ja sen joh-
dosta pyytänythovioikeutta ilmoittamaan,
kuinka on meneteltämä näiden jo ruot-
siksi malmiiden protokollien kanssa'; mut-
ta homioikeus ei ole katsonut tuom.
Sparella olleen syytä tämmöiseen esi-
tykseen, koska keis. asetus elok. 6 p:ltä
1861 sisältää määräyksiä niistä tapa-
uksista lun tuomari jostakin syystä ei
moi antaa protokollia niin aikaiseen
kuin pitäisi. Nyt jäänemät malitus- ja
mctoomisasiat Janakkalan tuomiokunnas-
sa toimittamatta, lunnes keis. senati on
ennättänyt malita kielenkääntäjiä tuomio-
kuntaa marten.

—
Omituista. Olemme ol-

leet tilaisuudessa näkemään Tam-
pereen raastumanoikeuden päätöksen
asiassa, jonka mainittu oikeus oli
päättänyt hra pormestari Fredrik
Piocopen esimiehenä ollessa, maikka
hra Procopöoli jäämi asiasta päät-
tämään, sillä päätöksen pyytäjä kuu--
lui niihin, jotka omat malittancet
hovioikeuteen hra Procopem ivirka-
mirheistä, joka ivalitus on jo ol-
lut hra pormestarin nähtämänä,
joten hänellä oli tietty, ketä malit-
tajat oliniat. Asia on sitä kum-
mallisempaa, kun hra Procopö on
muutamien malittajain asioissa il-
moittanut jäämisyytensä, maan täs-
sä ei.

Koska en ole nähnyt niinkuin tamallis-
ta on mitään ilmoitusta Ruomedellä jo
Tammikuussa tapahtuneista kilpa-ajoista
paikkakuntamme sanomissa esim. Aamu-
lehdessä, jota luullakseni lemiää kuntaam-
me enin, niin otan täten nöyrimmästi
kysyäkseni yllä mainitulta toimikunnalta,
eikö sopisi julkisuudessa ilmoittaa kilpa-
ajoin onnistumista yleensä.

Kulmakuntalainen.

Nöyrä kysymys Ruomeden kilpa-
ajo«toimikunnalle.

menomaan kirjakauppias Hagelbergin
humilaan syksyllä tapahtunutta murtamis-
ta ja sieltä marastamista.

— Taltvi on ollut yhtä mittaa jo
kolmatta miikkoa 'komalvoutoinen, niin
että jäillä on nyt mitä oimallisin rekikeli
ja ne mahmistumistaan mahmistumat,
kun sitä "nnen mallinneet suojasäät sulasilumen jäiltä. Taimen makaantumista
kerrotaan etelästäkin päin. Helsingin c-
dustalla on jäätynyt meri niin kauaksi
kuin silmä kantaa ja Suomenlahti, joka
Helmik. 17 p:ään saakka oli kokonaan
jäätön, on sen jälkeen mennyt jäähän.
Jää on sileä kuin peili ja niin mahma,
että sitä myöten moitaisiin hemosella
ajaa.

Siellä täällä Suomessamme on jo
maalaiskuntiinkin perustettu tormisoitto-
kuntia ja lauluseuroja. Muistaakseni on
lähiseurakunnissa Akaassa ja Teiskossa
tormisoittotunnat, ja Pälkäneellä parasta
kättä sellaista puuhataan. Tällaisia soit-
tokuntia ja lauluseuroja on Suomenlah»
den toisella puolella metsillämme Viro-
laisilla ollut jouseimpia muosia. Meilläkin
ollaan tässä asiassa hymässä alussa; u-
seimpia laulu ja soittoyhdistyksiä on jo
perustettuna eri paikoissa maatamme, ja
sanomissa ehtimiseen saamme lukea uusien
sellaisten syntymisistä. W. 1882 mic-
tettiin Iymäskylässä kansan:ualistus-seu-
ran toimesta ensimnincn yleinen laulu-
ja soittojuhla, joka, maikka siihen yleinen
osan-otto olikin silloin mähäinen, oli kui-
tenkin hymin onnistunut ja antoi mas-
taiseksi iloisia toimelta. Tulemana kesä-
nä on Iymäskylässä taas toinen saman-
lainen juhla, ja useita asiaa harrasta'
mia eri kohdista maastamme tulemat
mannaankin siihen osaa ottamaan.

Waan me Kangasalalaiset olemme mie-
lä ilman tormisoittokuntaa, ilman laulu-
seuraa. Minun tietääkseni ei olla mielä
mintäänlaisessa alussakaan niiden toi-
meen saamisesta. Lienee kuitenkin aika
jo sinnepäin ajatella. Täällä kun joka
lesä pidetään mapaaehtoinen palokunnan
»vuosijuhla, kun pidetään neuloma-seuran
pystyssä pysymiseksi arpajaisia, y. m. y.
m., niin silloinhan myöskin sopisi juhlan
luonnetta ja armoa ylentää omatakcisilla
laulun ja soiton sameteilla. Olleekohan
nyt ominaisen soittokunnan aikaan saa-
minen kuntaamme niin mahdotoin asia?
Tuota en usko. Emmehän suinkaan ole
muita huonompia, maikkaolemmekin uis-
ta mähän myöhästyneet. Ryhtykäämme
maan yksimielisellä innolla asiaan kiinni,
ryhtykäämme jokainen, eroittamattomasti
jokainen lyöden käsi kätehen, sormet
sormien lomahan toimeenpiteisiin laulu-

Kangasaita Maalisk. 3 pM.
Kirjeitä maaseuduilta.

Mdessä usiassä olen samaa mielipi-
dettä kun K.K:n. OlHkämä,ettei kukaan
säätyhenkilö läsnäolollaan seuraa kun-
nioittanut. Luulen, ettei hän mierasta
niin louttaamasti olisi kohdellut,eitä an-
tanut kohdella. Tosin ei haukku haamaa
tee, kun ei koira purra saa, eikä minun

— IälkipuheitaTyrmäänkilpa-ajosta.
(Aamul. 23:ssa N:ssa löytymän iirjoi-
tutsen johdosta.)

Löytyy ihmisiä, jotka eimät kykene
ajattelemaan pöydän toisesta päästä toi-seen, tahi (toisin sanoen ei pidemmälle
kuin naama on pitkä), ja niitten jouk-
koon täytyy minun lukea kulm.kirjcmaih-
tajan Tyrmään kilpa-ajosta. Ei suin-
kaan hän moi ajatella että minulla olisi
mitään moitetta häntä maston, maikka
en sitä heti tuonut maailman tiedoksi?
Ei suinkaan hän moi puää sitä kunnon
työnä eitä kun mierasta rupee hämyttö-
mäksi soimaamaan, samalla omat puut-
teensa toisi yleisön tiedoksi? Kun Tyr-
mään kilpa-ajot ilmoitettiin Aamulehdes-
sä, ei sanaakaanmainittusiitäett'cijmaltion
palkitsema hemonen saisi kilpailla. Ke-
nen syy se oli? Kun minulta otettiin
rataraha, joka minut oikeutti kilpai-
luun ja palkintoa saamaan, ei sanaakaan
siitä hiiskuttu, mieläpä kun kilpa^ajot al-
koilvat, ei siitä silloinkaan sanottu. Ke-
nen oli syy? kysyn maan. ,,Matkarassa
on kaksi päätä, toinen pää ja toinen pää.
Ia samoin tässäkin asiassa näkyy löy-
tymän, maikka K. Km ei toista huoman-
nut eli tahtonut huomata. Tässä se
siis on yleisönkin nähtämänä. Jos Tyr-
mään kilpa-ajon johtokunta tahtoo ketään
narrinansa pitää, malitkoon siihen toi-sen, minä maksoin pilkan pilkalla japil-
kan muuksi luulin sen säännön keksityksi,
ettei maltion palkitsema palkintoa saa,
sillä aikaa lun mc hemoisiammc juoksu-
timme, koska en luullut enkä mielätään
moi luulla johtokunnan" kenellekään ta-
halla tahtoman määrynttä tehdä, mai
olisko se mielestänne ollut oikeen K.
K:n? Silloinhan möisi ken tahansakuuluttaa kilpa-ajot maikka omaan pi-
haansa, ja kun kaukaa ja likeltä haluk-kaita tulee ja rata.rahansa maksamat se.
kä hemoisensa juoksuttamat, silloin olen
,,Matti" jos ei möisi löytää kuinka-
paljon merukkeita tahansa ja — jättää
kaikki kilpa-ajajat ilman palkintoa. No
entäs rata-rahat — jaa siitä en moi
tietää, mihin ne joutumat. Ia josmielä
sitten, kuten eräs kirjcmaihtaja Tyrmääl-
lä Aamulehdessä kertoi 50:lla markalla
myydään soluen myyntioikeudet, niin sii-
tä tulee hauska päimä kuitenkin, sen ta-
kaan.

— Karkusta. Kirje A. S. mcikolle
Tampereella. Neli hymä, nyt kirjotun
sinulle jonkun sanan lupaukseni mukaan.
Kun joskus joudut matkustamaan Tam-
pereelta Turkuun päin ikimanhaa maan-
tietä myöten ja lähdettyäsi Salmin kes-
titiemarista sekä kuljettuasi kolme pitkää
mirstaa pitkään metsän poikki, joudut
Nohkuan sillalle, joka on rakettu limestä
muonna 1863 ja jonka luultiin kestämän
ik..isiin aikoihin asti, mutta niin ei ol-
lutkaan, sillä silta on nyt jo hymin huo-
no, ei suinkaan scntähden, että kimet o-
lisi mädänneet,maan osaksi sentähden että
klwet olimat huonoja ja osaksi että pohja
oli pehmeä, olipa kentiesi teettäjässäkin
mikä. Tänäpäimänä tarjottiin taas sa-
ma silta uudesti rakennetlamaksi urakka-
kaupalla.

Tästä eteenpäin matkustettuasi kol-
matta menäjän mirstaa, joudut Kartun
kansakoulun kohdalle, jota erittäin metää
huomiosi puoleensa, jos maan luonnon
ihailija olet, sillä se siaitsee niin ihanal-
la paikalla, että tuskin löytyymertaista.
Mainitun koulun lahjoitti meille maan-
miskaali herra Kaloander. Jos mielä
jatkat matkaasi, niinpidätä Lammentaan
testikiemariin, ja ota siinä menekyyti ja
mene Pirunmuorclle katselemaan luonnon
ihanaa näköalaa, ja muoren merkillisiä
koloja, jos sinulla sattuu olemaan pitkä
silmä mukanasi niin näet Porin kaupun-
kinkin siclt", ja paljon muuta.

Toista kansakoulua puuhataan kun-
taamme, joka olisi tarpeellinen ja suo-
tama.

Toisten kirjotan sinulle lisää.
K. P— roos.

ja soittokunnan perustamisesta kuntaam-
me, yksimielisyys saa paljon aikaan, saa
sanomattomia toimeen.

Kun Näinämöinen laulaja ijän ikui-
nen, lähtiessään näiltä rannoilta, jätti
jälkeensä ,,soiton Suomelle sorean, kan-
salle ilon ikuisen, laulut suuret lapsillen-
sa," niin toimikaamme me Kangasalalai-
sctkin osaltamme, että kuten runoilin
laulaa ,,Wäinämö'iscn kanteleita meillä
tehdään uusia," että laulu mieläkin ka-
jahtaa kankaillamme, soitto sointuupi
Suomemme saloilla. A. H.
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A. A. Granfelt.

— Kirkonkokoukseen omat kaupun-
gin seurakunnan jäsenet kutsutut humncli-
na kilo 5 j. vp. uuden firklM s,'.karis-
toon. Kutsuja, pastori Tallqmist sanoo

Porin haaraosasto on edel-
leen ylläpitänyt kaupungissa lukusalia ja
toimittanut 33 kansantajuista luentoa
erilaisista aineista. Myöskin maaseu-
dulla on se kivittänyt maikutukscnsa ja
antanut apua kuudelle lukusalille, myön-
tänyt kullekin apua 30 m:kkaa, sekä toi-
mittanut pidettämäksi 10 kansantajuisti»
luentoa. Kaupungin lvaltuusmichiltä on
osasto saanut apua 1,350 markkaa.

Nakkilan haaraosasto on
päättänyt tämän muoden alusta panna
toimeen lukuhuoneen kuntaansa. Se on
toimittanut juhlat keisarin kruunauksen ja
Lutherin muiston johdosta, yhdet arpa-
jaiset ja kolme seuranäytelmää. Paitsi
huiveissa tarjotutta esitelmiä y. m. on
sen lisäksi pidetty erikseen yksi kansanta-
juinen esitelmä, tzymäksi amuksi on o-
sastolla ollut sen kannattama, toissa niuon-
na perustettu tormisoittokunta.

Viipurin haaraosasto perus-
tettiin miimc muouna 26 p. mcmliökuutc'
ja on kesällä pitänyt amoinna lukusalia
Uuraan saaren kouluhuoneessa, johon on
tilattu sanomalehtiä 138 m:n armosta,
jonka ohessa lukusalin hoitaja palkattiin
125 markalla. Sen ohessa on samassa
huoneessa pidetty kaksi kansantajuista
luentoa. Sen ohessa on osasto ivnlittä-
nyt seuran kirjojen leivittämistä ja tässä
tarkoituksessa kutsunut kaupungin ympä-
ristössä suuren joukon asiamuchiä, joista
myöskin muutamat omat lähettäneet yh-
teensä 38 jäsenmaksua. Asemclmolliscn
pataljonan kirjaston perustamiseksi on
osasto ollut mireässä toimessa ja siten
hankkinut sille parin sadan niteisen kir-
jaston.

Amerikan haaraosastolta
ei mielä pitkän matkan tähden ole ennät-
tänyt saapua ivarsinaiöta kertomusta.
Se perustettiin 26 p. toukokuuta Calu-
mctissa Michiganin nialtiossa, jossa asuu
paljon suomalaisia, ja on yksityisesti tul-
leiden tietojen mukaan ollut ivircässä toi-
messa. Se mälittää seuran kirjojen le-
mittämistä ja on kutsunut tätä ivarten
lukuisia asiamiehiä Mdysivaltain eri tie-
noilla, joissa suomalaisia asuu, ja on
myöskinlvälittänyt kirjatilauksia äskettäin
perustettua ensimäistä suom. kansakou-
lua ivarten. Reippaus joka osoit taitsesen tähän-astisissa toimissa, antaa syytä
hylviin toimeisin tulemaisuuteen nähden.

Muut osastot mvät ole muosikerto-
musta lähettäneet. Eri osastojen rahal-
linen asema nähdään snuracnvasta tau-
lusta:

Tampereen tehdasten haa-
raosasto on muoden kuluessa pitä-
nyt 8 kokousta, miettänyt lvuofijuhlaa ja
sen ohessa pitänyt kolme iltahumia ja
toimittanut kolme kansantajuista luentoa.
Osastoon kuulumat laulu- ja soittokun-
nat omat nmoden kuluessa olleet mireäs-
sä toimessa.

Tampereen kaupungin haa-
raosasto on maroillansa ylläpitänyt
lukusalia Messukylän Takahuhdin kyläs-
sä; sen ohessa on se ilmaiseksi lcmittä-
nyt 20 kappaletta kirjaa ,,Nykyajan rait-
tiusliike" kaupungin ympäristöön. Ilta-
humcja on osasto pannut toimeen kaksi,
toisen niistä Luthcruksen muistoksi. Toi-
mikunta' on kokoontunut 7 kertaa.

Tuorstaina Maaliskuun 6 p. Aamnlebti. l884.28.

— Maslinitsa-ajolle Pietariin tul-
leita suomalaisia kuuluu olleen 15,000
pl.ikoilla, jotka kukin omat maksaneet 40
kop. meroa poliisille, mikä tekee yhteensä
noin 6,0<»0 ruplaa. Jos otaksutaan tun-
kin heistä keskimäärin ajollaan ansain-
neen 20 ruplaa, mikä ei liene liiaksi ar-
matt, tekee se summa,"minkä meikat pie-
tarilaisilta miemät noin 300,000 ruplaa.

(Inkeri.)

— Iäähywäispäiwälliset antoimat
kertoo K-.E., Iymäskylän kauplinkilaiset
miime teskimiikkona läänin tumernörille,
paroni Wredelle, joka miimeisen kerran
mirkamatkalla oletsi Iymäsköläosä, hän
kun aikoo kohta ottaa eron Mirastansa.
Puheen, suomeksi, kunniamieraalle piti
maltuutettujen puheenjohtaja, lehtori Pc-
sonius, johon tumernöri Wrede mastasi
lämpimästi, myöskin sujumalla suomella.

— Suomalaiset hetvoset Tukhol-massa omat U. S:lle tulleitten sähkösa-
nomien mukaan, miime maanantaina ot-
taneet osaa siellä toimitettuun yksityiseen
kilpailuun, missä 1:nen palkinto, 200
kruunua, annettiin ,,Weikolle", joka juoksi
1 englannin peninkulman pituisen radan
2 min. 50 sek., ,,Tapio" ja norjalainen
,,Kwik" juoksimat radan 3 min, 2V^ s-,
,,Ampiainen" 2 min. 2^/^ s., ,,Oiwa"
3 min. 4V^ s. ja ,,Lahja" 3 min. 15
s. ,,Tapio" ja ,,Kwik" lilpasimat uu-
destaan.

— Soitto- ja laulu-juhlaIytväs-
kylässä. Soitto- ja laulu-juhlaanIy-
mäskylässä ensi kesänä aikomien soitto-
ja lauluseuran: jäsenet saamat juhlanai-
kana maksutonta asuinsijaa kaupungin tä-
tä marten järjestettämissä kouluhuoneissa,
kun Kivaan soitto- ja laulukuntain johta-
jat ennen huhtikuun loppua osoitteella
,,Soitto- ja laulu-juhlanToimikunta" Iy-
mäskylään lähettämät ilmoituksen siitä,
kuinka monelle jäsenelle (erittäinmiesten,
erittäin naisten luku) kukin johtaja näi-
tä asuinsijoja tahtoo. Muut juhlaanai-
komaiset, jotta tahtomat edeltäpäin mak-
sua mastaan itselleen tilata asumuksia,
moimat myös kääntyä yllämainitun toi-
mikunnan puoleen, ja suotavaa olisi, et-
tä nämä tilaukset saapusimat Iymäsky-
lään miimeistään kesäkuun 7 päimänä.

(U. S.)

laitoksen, nimellä: ,,Eläk e laitos m.
1872 Helsingissä perustetun
Suomalaisen kansa llistcate-
rin jäseniä marten". Sääntöjen
mahmistusta omat hakeneet tohtori K.
Bergbom, kamreri K. F. Wahlström se-
lä näyttelijät Aurora Aspegren, Emelic
Stenberg, Kallio ja Lindfors.

(U. S.)

— Tuomittu. Naastuiuan uikeus
tuomitsi nlaanantaina kolmannen kerran
markaudesta jo nmutoin huonom.lineiscn
naisen, Sofia Pinkkalan, 5 mundeksi ku-
ritushuonecsen. Tämä tuomio koski ni-

— Kanjanlvalistusseuran iltahu-
wit omat sattuneesta syystä muutetut
sunnuntaiksi, 16 p:ksi tätä kuuta.

— Tulipalosta miime nnmorossa
kerrottuun lisäyksenä mainittakoon että
samaan kyökkikuntaan kuului neiti
dän, joka malkcan keittiössä ensin huo-
masi ja ilmoitti isännälle sekä ennätti jo
silloin »viedä taniaroita pois mukanansa
Toissapäimänä pidetyssä poliisitutkinnos-
sa ei malkean irti pääsemisestä tullut
mitään selkoa. Tainankin tulipalon ai-
kana tapahtui -.varkaus, sillä romua Lind-
holmilta, joka asui samassa talossa, mie-
tiin tonttimaalle kannettuin tamarain se-
asta punainen sänky-huopapcitto, jonka
sisälle oli kääritty matkoista maimomäen
»vaatteita, ko^me akkunamerhoa y. m. pie-
nempiä maattcita. joissa nimikirjaimet
omat C. E. L.

Paperitehtaan työmies H. Solin on
myynyt talonsa n:o 164 Myllnkadun
marrella Kyttälässä masuunin työmie-
helle A. Solin'ille 1,000 m.lla.— Nästimaksoja. Uhkasakot ja
muut salot miime nmoden jälki-osalta
omat ryöstönuhalla suoritettavat tämän
maaliskuun 14 p:nä. ja seuraamana eli
15, p-.nä kirkollismaksorästit w:lta 1883
samiun ryöstönuhalla maksettamat kau-
punginmoudille,hra Fr. Wigr^,n'ille, jois-
ta täten maksumelmollisia huomautamme.

— Luennon ensi sunnuntaina tamal-
liscen aikaan pitää isolla kansakoululla
E. Kalkkinen.



(Erään ulkomaanlehden mukaan).

Munkit ja luostarit
Abyssiniassa.

— Egyptissä ou mihdoinkin sodan-
käynnissä käänne tapahtunut. Mahdin
sotajoukkojen moitokas retki on saanut
ensimäisen seisauksensa ja kapinoitsijat ko-
kea, mitä etemämmät heitä kristittyjen
sotajoukot hymine aseineen ja sotataitoi-
neen omat. Englantilaiset omat nimit-
täin kenraali Grahamin johdolla moitta-
neet sudanilaiset saman kaimon el-Tebin
luona, jossa egyptiläisten päällikkö Ba-
ker-pasha kärsi miimeiscn tappionsa. Tap-
pelussa eimät englantilaiset menettäneet
enemmän kuin 28 kuollutta, maikka su-
danilaisten kerrotaan kolmituntisessa to-
massa ottelussa menettäneen noin 900.
Tappelua ei moida pitää ratkaisemana
maan sen hedelmät moimat kuitenkin olla
isot, jos ne hymin käytetään. Ensiksi
saattaa se mahdin tähänastisen loiston
himmenemään ja egyptiläiset rupeamat
luottamaan englantilaisten suojelemisky-
kyyn, josta moipi parempi sopu englan-
tilaisten ja cgyptiläitcn soturien kesken
olla seurauksena. Mielä oli siitä Tokka-
rin jälleen jontuminen englantilaisten
haltuun seurauksena, sillä kapinoitsijat,
joiden.mallaösa linnoitus oli, joutuimat
omiensa tappiosta hätään, jättimät lin-
noituksen, ja pakenimat muorille. Waan
moitosta ei kuitenkaan ole sen enempää
hyötyä, joll'ei seuraa pian uusia saman-
laisia ja jollei mipymättä lähdetä ahdis-

Ulkomaalta.

kysymyksessä: ,,jos Kristuksen ruumismoi
mädätä tahi ei". Mutta jos tahdomme
olla milpittömiä, niin ei meillä ole syy-
tä sitä ihmetellä, sillä tuhannen muooen
perästä — niin paljon on meltein kulu-
nut siitä, kun noita ilmeiltämiä opinsään-
töjä keskusteltiin — jälkeentulemaiscmme
miclä enemmän ihmettelemät, kuinka nyt
sähön ja höyryn aikakautena aiman ma-
kamasti moidaan keskustella ihmisen ereh-
tymättömyydestä, kuolleitten ihmetöistä
ja muista sellaisista. Iälkeläisemme moi-
mat kenties tulla kiusatuksi uskomaan,
että kahden tuhannen muodcn peristä on
suuri osa ihmiskunnasta peräytynyt sa-
manlaiseen uskonnolliseen mielettömyyteen.

Jos se on tosi että kristityt, joillaon
järkähtämättömin piplia-usko, omatpar-
haita", on abyssinialaisilla jokaisessa ta-
pauksessa täysi oikeus mainittuun simu-sanaan. Ne uskomat kaikki mitä raama-
tussa löytyy, sekä uudessa että manhas-sa testamentissa. Ne menemät siis sii-
nä katsannossa kauemmaksi kuin lreekla-
laiset, roomalaiset ja protestanttilaiset,
sillä nämä eimät usko' kaikkia mitä pip-
liassa on, maan mitä kreikkalaisilla on
pyhä synoodi (pappienneumosto), rooma-
laisilla paami (eli kirkko),protestanttilai-
silla pappi, konsistorin tahi mitkä asian-
omaiset tahansa omat mailassa, maatimat
niitä uskomaan. Uskotaan siis malikoit-
semalla.

Niin ei abyssinialaiset. Siis huoli-
matta siitä, että ne sana sanalta ja ko-
ettamatta sitä selittää, uskomat kaikki mi-
tä tamataan pipliassa, on niillä omat
muinaismuistonsakin, jotka omat ikuvan-
hat ja muosisadat pyhänä pidetyt, useat
muosituhannetkin (ne johtuivat Moosek-sen uskontunnustuksesta, joka ennen kris-
tinuskoa hallitsi Abyssiniassa) ja mitkä
ne pitämät yhtä todellisina, usein luotet-
tamimpinakin, kuin raamatun sanat.
Tämä koskee erittäin mitä kuuluu luos-
tareihin ja niiden kirkkoja. Näihin liit-
tymät legendat (pyhäintarut) omat meil-
le aiman suunnattomat, mutta ne usko-
mat juuri sen takia sitä innokkaammin.

Suotanec siis minun antaa kumaus
Bisenluostarista siitäkin syystä, että se
on amoinna jokaiselle matkustamalle, jol-
la on rahaa, aikaa ja halua siihen.

Biscnluostari on itäetclään MaSsa-
uasta, noin 40 kilomeetterin matkan
päässä. Massanaan näkyy korkea Bi-
senmuori, mutta ei sen päällä sijoittuma
luostari. Mutta jos tullaan Abygsinias-
ta ja suunnataan matta Punaiselle me-
relle päin, näkyy, niin pian kuin ale-
taan laskeutumaan ylänkomaalta Asma-
rasta Massanaan, kaunis metsäinen muo-
ri ja sen päällä kauaksi mälkkymä risti,
joka koristaa Bisenluostarin kirkkoa. Ei
mikään moi olla enemmän ihastuttama
ja juhlallinen, kuin tämä"kauaksi säoch-
timä kristinopin mertaustuma. Sillä ci
missään huomata kaupunkia, ei mähäis-

,,Hupsut," sanoi Sussu ,,nythä'n on jo pyhä kä-
sissä; eihän rietas enää uskalla liikkeelle lähteä. Lap-
siraukka ivaan huutaa itsensä kuolijaksi, eikä tuossa
henki näy lomin sitkeassä olemankaan. Tuskin se elää
siksikään, että pappi ennätetään sitä kastamaan
juosta."

,,Pannaun hätäkasteesen ; kukaties'se sillä muut-
tuukin oikeaksi ihmiseksi takaisin," ehdoitti maalarin
Maija.

Siihen suostui Sussukin ja koetti kädestä pudis-
tamalla saada äitiä hereille pojallensa nimeä sanomaan,
mutta pyörtynyt Marjetta ei niin hcmin herännytkään.
Poika alkoi taas uudestaan itkerehtää ja Sussu, kun luuli
scnjorupcaruan kuolemaa tekemään,sanoihätäisesti: ,,Maija
sinä, joka olet papissukua kasta hänet, roaikka miksi,
mut kasta pian, ettei rietas sen sielua saa, jos ruumiin
meikin."

,,No ei siinä ole melikultaa, kyllä minä kastan,"
lausui Maija mahtamasti, ,,mutta nimi?"

,,Pane hänet, maikka miksi," sanoi Sussu.
,,Parmacm sen kaimaksi, joka ivanhankin testa-

mentin aikana itki ja Jerusalemin raunioilla ivalitti,
koska tämäkin yhäti on äänessä," kiehitti Liisa toisten
puheen mällin.

,,Niinkö Moosekseksi," uteli Sussu?
,,Ei, ei, roaan siksi toiseksi — mikä se nyt taas

olikaan — se jota promasti saarnoissaan ukoksi kutsuu,
se rualitusluirsien roeisaaja — Ier— Ier— kah, kun en

Liisa, ,,mutta nuhinhan rymällä niin kiire lienee ollut,
jotta ei joutanut saalistaan masuunkaan panemaan, lä-
Haiti main nurkkaan?"

,,Kirkkomaahan tietysti," mustasi Maija karsi-
nasta, ,,tyllähän sillä kalenteri ou selmillä, — mutta,"
keskeytti hän itseään ,,miksi se sormiaan noin siris-
telee?"

,,Tuleenhan tuo taitaa pyrkiä ja tulen sukuahanse onkin," mastasi Liisa.
,,Sussu! Sussu, nipistä Herran tähden sen wa-

semman käden nimetöntä; ehkä se siitä taas rupeaa
huutamaan ja paha tuopi oikean lapsen takaisin," neu-
rooi Maija roiimeinkin kömpien ylös lauteiden alta.

Sormea nipistettiin ja poika saatiinkin taaskin
täyttä suuta huutamaan, mutta pahalaista ei sittenkään
kuulunut kauppaansa purkamaan.

Kulvaus manhan kansan elämästä
Kirjoitti:

I.

MaitlÄttkaK.

,,Warmaantin on poika sitte maihdettu," päätti
Sussu ,,ja tuntuihan minustakin omea amatessani.

,,Onhan sillä keltaiset yösilmät kulmissa,"
mustasi Liisa ,,ja scn tauttahan se haukkua luskuttaa<
km yökaudet ja ulisee niin surkeasti, kun aina pyhään
soitettaessa näkee rymän kotiinsa kirkkomaahan pala-
jaman".

,,Niin, mut Maijapa ei muistanutkaan lapsen
päälle ristiä panna — ja kuules kuinka meidän musti
ulmoo, se mahtaa nyt taas nähdä itse rymän," puhui
Liisa.

,,Onkos teidän mustilla yösilmät," kysyi kauhustaniärisemä Sussu.

,,Pimeässä" ,,Herra nähköön!" ivastasi Liisa, "ja
mitä kaikkea lienee tapahtunutkaan; eikö lapsi liene
roaihoettu."

,,Ei se paholainen toki ristin alta saa," lohdutti
häntä Sussu.

,,Olito lapsen päällä ristiä," kysäsi Maija?
,,Ettös sinä pannut," sanoi Marjetta mapisemalla

äänellä.
,,Enhän minä onneton sitä muistanut, woi,,voi!"

roalitti maalarin Maija masentuneena.,,Ia nyt se on warmaann>aihdettu," toiimttiLam-
pelan Liisa rmvetessaan päreesen uutta tulta puuhaamaan.
Ennenkuin hän sai siihen hiilotsesta tulen, tuli jo Sus-
sutin takaisin. Sussun owea arvatessa kuului kuoppaan
kirkon kellojen kajakka ääni, jota säesti Lampelan kar-
tanokoiran surkea ulmominen.

,,Pimeässäko täällä mielä ollaankin," lausui Sussu
sisään astuessaan.

,,Herrainen aita! Mikä sc oli?" huudahtimat eu-
kot yhteen ääneen.

(Iatk. 2? n:oon.)

Mimeinen kuulaus menee oppilaalta
siihen, että itse näyttää mainitussa näy-
tössalissa, ja sitten pidetään oppilaan
kanssa jonkunlainen tutkinto, joka tapah-
tuu siten, että hän kirjallisesti mastaa
muutamiin taululle kirjoitettuihin kysy-
myksiin ruoka-aineiden eri ramits^nis-
armosta ja muista semmoisista asioista,
joita oppilaan kurssin kestäessä tulee it-
sekseen oppia.

Koulusta päästötutkinnon suorittaneet
opettajattaret saamat sitten yleiseen hn-

Niinkuin melkein kaikkia laitoksia tääl-
lä Englannissa suosin tätä koulua suuri
joukko torkea-armoisia ihmisiä, jotka samal-
la raha-amuillaan huojentamat sen toi-
meentuloa. Niinpä on Wcstminsterin
herttua koulun presidenttinä,horkinpiis-
pa sen j. n. e.

Koulun yleisenä tarkoituksena on he-
rättää simistyneessä englantilaisessa nai-
sessa halua ruoanlaittoon ja siten kokea
mähentää sitä yksinmaltaa, jonka keittu-
jättäret omat anastaneet itselleen englan-
tilaisissa kodeissa. Ei moida ollenkaan
syyttää englantilaista pilalehteä liittcle-
misestä, kun se lukijoilleen esitteli irmi-
kuman keittäjättärcstä, joka saapuu emän-
tänsä salongiin mastamierailulle siitä, et-
tä emäntä tokin suureksi ihmeeksi oli käy-
nyt häntä termehtämässä työtissä, sillä
niin harminaista lienee tämmöinen eng-
lantilaisten emäntien käynti tässä kotin-sa osastossa.

Koulun oppimäärät omat sentähden ai-
otut osittain yksityisiä henkilöitä marten,
jotka haluamat oppia ruoan laitosta, o-
sittain opettajattarien malmistamista
marten keittotaidossa ja osittain keittä-
jättäriä marten, jotka haluamat täydelli-
sentää taitoansa.

Perusteellisin kurssi, aiottu opettajat-
tarien on laskettu tes<
tämän 20 miikon ajan, ja on opetus
tällä ajalla järjestetty seuraamalla ta«
malla :

1:nen miikko kyökin ja kyöktiastiain
pesua.

2:nen miikko pitää oppilaan opettaa
siinä mitä hän on oppinut.

3:lla ja 4:llä miikolla maaditaan oppilai-
ta olemaan läsnä, kun näytetään, miten
setä yksinkertaisempaa että hieilvmpaa
ruokaa laitetaan, ja on oppilaan silloin
kirjoitettama omia Muistoonpanoja, nii-
den amulla holpoittaatseen omia tulemia
kokeitaan. Nämä näytökset cimät ole ai-
otut yksinomaisesti näitä oopilaita mar-
ten, maan pääsee niihin kuka tahansa
huokeata maksua mastaan. Ne tapahtu-
mat suuressa salissa, jonka toisessa 'puo-
liskossa on puhelama ynnä istuinpaikat.
Puhclaman edessä on pitkä tiski, jolle
on asetettu kaksi suurta kaasukyökkiä,mei-
dän piisiemme tapaisia, ja näissä tapah-
tuu näytökset.

Seuraamilla 4'jällä miikolla tulee op-
pilaan harjoitella yksinkertaisemman ruoan
laitossa ja sitten neljätoista päimää o-
pettaa sitä; tämän perästä taas 4 miik-
koa opetcllaita hienomman ruoan laitos-
ta, jossa hänen sitten myös tulee neljä-
toista päimää antaa opetusta.

South Kensingtonissa, ei kaukana Hyde
Jarlista, on meidän talouskoulumme.
Se on ulkonäöltään hymin yksinkertai-
nen rakennus, korkean aitauksen ympä-
röimä, maan hymästi ja ajanmukaisesta
sisustettuna on koulu perustammestaan
asti, joka tapahtui muonna 1874,enem-
män ja enemmän kehkeytynyt, niin että
se miime muonna antoi opetusta noin
1,000 oppilaalle, jonka ohella melkein
yhtä sunri luku kämi niinkutsutuilla näy-
töstunneilla.

Eräässä huminäytclmässä, joka annet-
tiin Tukholman draamallisessa teaatte-
rissa, kuulin kerran lausuttaman tämän
kummallisen lauseen: ,,Waimo on synty-
nyt ruokaa laittamaan ja mies sitä syö-
mään". Maikkien minä kuulumana mai-
mon sukupuoleen ole mikään puollustaja
tälle lauseelle, niin metoan kuitenkin sii-
hen toimoessani, että sekä oman sukupuo-
leni jäsenet että miespuolisen edustajat
omat humitetut kämäsemään siinä laitok-sessa, jota tällä sanomalehtiartikkelilla,
tarkoitetaan.

(Kirje GöteborginH. o. S. T-llc).

Lontoon etelvimmästä talous-
koulusta.

,,Woi sinua todellakin!" sanoi Sussu, ,,woi sinua
minkä teit! Eihän kastamatonta lasta saa siunaaman
ajaksi ristittä heittää."

,,Mpeys on wika sangen suur', lauletaan jo wir-
ressäkin," sanoi Liisa pisteliäästi Maijalle.

Se lause tukkcsi Maijan kyynelten lähteen juokse-
masta ja ankara sanasota olisi alkanut eukkojen mälillä,
jollei Sussu olisi käskenyt heidän hoitaa sairasta Mar-
jcttaa. Vaaleana, liikkumattomana makasi tuo nuori
äiti ivuoteellansu, mutta hänen lastansa ei näkynyt, ei
kuulunut missään — se oli kokonansa kadonnut. Tyh-
jänä kellotti lapsen masu rahin alln. Sitä katseltiin ja
täänneltiin nyt tulen luona, ikäänkuin poika neulan ta-
woin olisi »voinut pujahtaa päreiden muliin.

Hämmästyksestä melkein kiwcttyncinä katselimat
Haapalan Sussu ja Lampelan Liisa toisiaan. Wii-
meintin puhkesi Sussu sanoihin: ,,no onhan se wanha
mies toki aina ennen jättänyt jotakin sijaau, jos ei
muuta niin kissan pojan. En minä mielii milloinkaan,
en saduissakaan ole sen kuullut lasta kokonansa korjan-
neen; mai oletko sinä^"

,,En minäkään," ivastasi Liisa tuskin knulumasti.
Ömensuu-nurkasta, »vanhojen mastojen seasta al-

koi nyt kuulua outoa mitisemistä. Tarkemmin katsot-
taessa huomattiinkin siellä »lirisemässä pieni jonkin jou-
tama olento, jolla ruumista oli main niineksi, parahiksi
sen merran, että ihmishenki siinä moi asua. Se oli
nurkassa melkein päälaellaan silloin, kuin Sussu sen
sai sieltä ylösperkatuksi ja näkyi jo oleman ihan me<
nehtymäisillään.

,,tzerrainen aika! Uimanhan se on musta," huu-
dahti Liisa.

,,Niin on. »uin on Jumala paratkooon! mutta
milloinkapas se maihdokas »valkea lienee" sanoi Sussu.
,,Onhan täällä kuitenkin ihmisen haamu jalellä," jatkoi
hän puhettaan. ,,Pää on tosin isohko, kuin maimais-
tukilla kirkon isolla omclla ja muuta runnakkoa on tus-
kin sanan sijaksi, mutta kyllähän sen toki ihmiseksi
tuntee."

..Ihmisen laamahan tuolla näkyy oleman," lausui

,,Woi, moi! Woi minua, minä wa<wamenmato,"
marmatti maalarin Maija kyyristyneenä lauteiden alle
ja itki katkerasti.

niinkuin joku olisi ohitseni luikahtanut ja kitkerä, ikään-
kuin termassamu pisti silmiini."
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maineeni ole kotoseudullani tietääkseni
niin huono, että ensimmäinen idästä ta-
hi lännestä tulema sen möisi loukata, ja
mitä K. K:n ja samanlaatuiscnsa minus-
ta ajattelemat, se on yks, mutta tuimo-
mukseni on mähässä määrässä estää ih-
misct uskomaata puuttumaisia ja maja-
maista kirjoituksia, jossa omat jamuitten
crhetyksct salataan ja yksityistä hauku-
taan hämyttömäksi.

Juho Maissi.

Abyssiniassa mainio Bisenluostari on
manhilnpia siinä maassa. Siitäkerrotaan
että Abuno FllippoS'elle, joka oli kuu-
luisa pyhyydestään ja lahjoitettu profee-
tallisella hengellä -^ minkä hänelle antoi
Jumala — , muuanna päimänä hur-
mauksissa ollessaan mapahtaja näyttäy-
tyi sekä käski hänen rakcntamaan
luostarin siihen paikkaan, jonka päällä
hän näki kultaisen sauman mäikkymän.
Pyhä mies lähti paikkaa etsimään, ja
missä luostari Bisen nyt sijaitsee, siinä
todellakin häälyi knltatanko. Ensimäisen
tarkan kertomuksen luostarista eurooppa-
laisista antaa meille Francesco Aloares.
Mutta ranskalainen matkustajakin,Pou-
cet kertoo meille siitä ja maittaa näh-
necnsäkin sauman, käydessään Biscn'issä.
Tämä lääkäri löysisiellä,niin tarinoimat
Comtcs ja Tamisier, seitsemänkymmenen
»vuotiaan ukon, joka jo seitsemän muotta
oli raminnut itseään yksinomaisesti öljy-
puun lehdillä. Poucet näki kultasauman-
kin, joka ihmeen kautta pysyi haälymänä
ilmassa. Hän kuljetti keppinsä sen ympä;
ri joka taholta, ja tuli mihdoin makuu-
tetuksi ettei se millään puolelta ollut
kiinni. (Iatk.)

täkään ihmisasuntoa. Ainoastaan symäs-
tä, synkästä metsästä kimcltclcc risti,
kirkkoa ja luostarirakennusta ei mielä
nähdä. Takapuolella sijaitsee hopcalois-
toinen meri.

Jos tämä kmvaus, armoisat lukijat,
on herättänyt Teissä halua käydä Lon-
toosen tultuanne talouskoulua katsomas-sa, niin ehkäpä siellä tapaatte kertojatta-
renne Annan.

Koulun hoito on erinomainen ja an-
saitsee suurta ylistystä. Paitse johtaja-
tarta ja sihteeriä on siinä kuusi opetta-
jatarta jaettu yhtä moneen eri kyökkiin.
Erittäin hymän maikutukscn tekemät nä-
mä kMit tulijan silmään. Kaikki nuo-
ret oppilaat, malkea esiliina edessä ja
malkea latki päässä, häärimät sekaisin.Mi laittaa parastaikaa kaikkien taiteen
sääntöjen mukaan jälkiruokaa plummonis-
ta, toinen martioitsee liekkien yli riippu-
maa kärmennysbiffiä. Kolmas seisoo o-
meletlipannun ääressä ja ponnistaa epä-
toimon mimmalla moimiaan oppiakseen
oikeata kädenliikettä omelettiä kääntäessä,
ett'er se samalla pääsisi singahtamaan lie-
delle.

miä paikkoja, sillä yli koko Englannin
maltakunnan perustetaan yhä uusia ta-
louskouluja ja heille annetaan tilaisuuskansakoulussakin pitää luennotta ja näy-
töksiä lapsille, jotta he sitten kodeissaanmoisiivat olla manhemmilleen hyödyksi ja
anmksi. Eräs. opettajatar kertoi minulle,
että hänellä on ollut paikka useassa työ-
mäen perheessä, joilla sitten on ollut ai-
komus muuttaa Austraaliaan ja pitää
siellä näytöksiä.

Ruoasta, joka laitetaan,myödäänsuu-
rin osa; maan maksua ivastaan moimat
oppilaat saada aterian paikallakin nau-
tittmvaksi.

— Paawin tulot, n. k. ,,Pietarin-
penninki", omat useimmissa katolinuskoi-
sissa maissa miime muosina melkoisesti
mähcntyneet. Myöslin Belgian katolisis-sa piireissä on mähcnnys ollut sangen
suuri. Tämän etupäässä kaikkien mai-
den köyhiä kohtaaman meron lisäämistä
martcn on Velgiassa perustettu uusi hen-
gellinen ritarikunta, jonka jäsenet kutsu-
mat itseänsä ,,paawin ritareiksi". Mic«
kalla nämät uudenaikaiset ritarit tietysti
eimät tahdo taistella hänen pyhyytensä
hymäksi, mutta kirkon-kukkarolla, joskoh-
ta he aikomat työskennellä korkeampien-
kin tarkoitusperien eteen. Heillä on ni-
mittäin kolme .päätarkoitusta: he tahto-
mat ehdottomasti puolustaa kaikkea, mitä
paami tahtoo; he tahtomat panna kaikki
moimansa liikkeelle lisätäksensä pietarin-
penningin tulosta ja kolmanneksi lupaa»
mat he itse puolestansa muotuisesti an-
taa määrätyn summan paamin rahas-
toon.

— Translvaali itsenäisenä. Sa«
malln kuin kaikkien huomio Englannissa
on kiinnitetty Egyptin asioihin, on Lon-
toossa tapahtunut jotakin tärkeätä ja o-
dottamatonta. Ulkoasiain ministeri on
27 paimänä miime kuuta kirjoittanut so-
pimuksen alle, jossa myönnetään Trans-
maalin itsenäisyys Etelä-Afrikassa. Pit-
kästä ja maikeasta kinastukscsta Englan-
nin hallituksen ja boers^icn, Transmaa-
lin urhoollisten asukasten mälillä. Maan
tila tulcc kuuden kuukauden kuluessa Kan-
sanncumoston toimesta järjestettämäksi
ja hallitusmuodoksi tulee tasamaita. So-
pimuksen pääkohdat omat: Englannin yli-
herruus Transvaalissa lakkaa; Trans-
maalin mclka Englantille alennetaan
385,000 punnasta 250,000 puntaan;
Transmaalin läntisellä rajalla tapahtuu
pienempiä muutoksia, siten että parin
kafferiheimon alueet eroitetaan Transmaa-
lista ja siihen taas yhdistetään toisia
alueita; rajalle asettaa Transmaali yhdm
ja Englanti yhden kommisariuksen, jotka
malmomat, että rauha ja hymä sopu ra-
jalla mallitsee.

lamaan mahdin joukkoja erämaahan, joka
taas moipi tapahtua ainoastaan hymin
marustetulla sotajoukolla. Pikainen mah-din ahdistaminen on senkin tähden tar-
peellinen että Sudanissa rumettaisiin an-
tamaan Gordonin toimenpiteille jotakin
armoa, sillä hänen julistuksiansa on yht'
äkkiä rumettu pitämään pilantekona ja
kansa ei sen perästä ottanut tuottaakseen
häneen ollenkaan. Tämä seikka tekee hä-
nen tilansa naurcttaniaksi, jolleiheti ase-
moimalla näytetä, että hän todellakin
on mies saumaan aikaan, mitä on lu-
irannut.

Tosin on yleensä tunnettu, että abys-
sinialaisct omat kristityt, mutta mähem-
män ticdctty on heidän uskontonsa laa-
tu. Heidän uskonnollinenkatsantotapan-
sa moidaan yhdistää yhteen sanaan, jos
sanotaan niiden kuuluman monofyfitis-
kalliseen suuntaan, s. t. s. että ne wa-
pahtajan persoonassa näkemät ainoastaan
yhden kolmesta jumaluuden luonnosta.
Tämän lahkon suosijat eroitettiin kirkol-
liskokouksessa Chalcedon'issa w. 451
luullun määräuäkoisuuden takia muun
kristillisen kirkon yhteydestä. Ainoas-
taan Egyptin koptilaiset sekä armenialai-
set omat tähän hetkeen asti pysyneet sen
opin uskollisina seuraajina. Syriassa ja
Euffratin sekä Tigrin Marsilla tamataan
mielä monofystilailia, mutta ainoastaan
yksityisiä seurakuntia. Egyptin koptien
kanssa on abyösinialaisillamähän yhteyt-
tä, toisten monofysien kanssa ei niillä
ole yhtään tuttamuutta.

Nykyään nauretaan niillä taisteluilla,
jotkamaitettiin ensimäisissä kirkolliskokouk-
sissa, ja meitä kummastuttaa miten jär-
jelliset ihmiset moimat jäädä erimielisiksi



Ilmoitus.
Tilki,

lasten kuvmllinen sanomalehti,
ilmoitetaan täten tilattawaksi.
Lehti ilmestyy Helsingissä jota
toinen lauantai puolen arkin
kokoisena ja tulee sisältämäänwaihtelewaa, opettanmista ja
huwittawaa lukemista lapsille.
Lehden toimitusta hoitawat
muutamat nuoret naiset. Toi-
mitukselleowatsuosiollistaapu-
ansa luvmnneet useat niistä,
jotka ennen owat Pääskyseen
kirjoittaneet. Lasten tunnettu
ystälvä Z. T. on myi's silloin
tällöin lunmnnut lähettää Til-
hin palstoilla terlvehdnksen pie-
nille ystälvilleen. Sitä paiisi
owatnimimerkit T— o,—alli—,
Wäinö n. m. lumanneet hy-
lväntahtoisesti Tilhiä muistaa.

Lekäen tilausllmttt on 3
markkaa muoäplta. Tilauksia
wastaan-ottawat kaikki maam-
me p0stlkontt0ttrit ja Kirja-
kaupat. Pietarissa saapi leh-
teä tilataherra tl.kimleberlsin
kirjakaupassa.

Toimitus.
(U. S. 3 k. 53 r^

Markan

pannaan toimeen
Tuorstama 6 p:nci Maaliskunta

k:lo V2 8 j. pp.
Beurakuttueessa

Ernst Zchneevoigt.

Naihtoilmoitutsia.
T. S., T. A., U. S. 1 k. 26 r.

unnioitettamalle yleisölle il-
HO moitctaan, että ,,Tampc-
HR, rccn ttiöliiistcn rawiu

to-yhvistyksen Osake-
yhtiön" kauppapuoti on amattu
herra kultaseppä G. Lindell'in ta-
lossa N:o 83 Kauppakadun war-
rella, entisessä nahkuri Lindströmin
nahkapuodissa, jossa löytyy myy-
tämänä kaikenlaatuisia hymiä ruoka-
ja kauppatamaroita kohtu hintoihin.
I^^ Sekä samassa paikassa

tehdään ennakko-osto-kauppoja tu-
kuttain ruokatamaroiden yli y. m.
y. m.

Tampere, Maalisk. 1884.
Ioktokunta.

U. S. 1 k. 18 r.

Herrat Kauppiaat
!!H«i::

Keuruun asemalla myydään eli muok-
rataan hymältä liikepaikalta kauppapaikka,
maineen ja, rakennuksineen hymillä eh-
doilla. Varastossa löytyy noin 25 tu»
hannen markan paikoille taivarata
ja kaikki kaupaksi käypää. Ehdoista saapi
sopia allekirjoittaneen kanssa Keuruun
asemalla.

A. Pesonen.
Kauppias.

T. S., T. A. 1 k. N r.

Ilmoitus.
Saama miehille kauppias Lars Anton

Örling'in konkurssipesästä jaetaan loppu-
tili 6 markkaa tuhannelta 12 ja 13 p.
sisällä olemaa Maaliskuuta, kauppias
Tirkkosen konttoorissa. Tampereella 5
p. Maaliskuuta 1884.

lF. H. Kreander.

Kuulutuksia.
Maikki ne jotka tietämät it-
<M seliänsä oleman snoritta-

mattomia asioita ruukin-
patrona E. I. Granberg-mai-
najan pesässä kehoitetaan ka-
lunkirjoituksen toimittamisen
tähden ilmoittamaan saamisensa
tahi lvelkansa ennen Maalis-
kuun 16 paimää tänä nmonna,
osoitteella: Lempois K Valkia-
koski) leskirouma

Pauline Eranberg'ille.
(T. S. 1k. 20 r.)

ja muut sakot omat ryöstön
uhalla makfcttamat Perjantaina
sisällä oleman Maaliskuun 14 p.
kl. 8—12 e. pp.

Fr. Missin.

5N5 kirkollis-

mat ryöstönuhalla makscttamat
Lamvantaina sisällä oleman Maa-
liskuun 15 päimä kl. 8— 12 e. pp.
ja 4—8 j. pp.

3r. Mieron

Kokouksia.
ääntölista jonka kirkon-

kokouksessa miilne Joulukuun
28 p. malitut henkilöt omat

tarkastaneet, ei ole tehty moimassa
oleman kirkkolain W 196 312
määrättyin käskyjen mukaan, niin
kutsutaan täten seurakunnan ar-
mokkaat jäsenet yleiseen kirkonkoko-
ukseen Tampereen kaummgin uuden
kirkon sakaristoon perjantaina cn-
situlcman Maaliskuun 7 p. kello 5
j. pp. malitsemaan nimitcttämiä
edusmiehiä, joiden mclmollisuus on
tehdä sisälläoleman muoden kiron-
kokouksissa noudattama ääntölista
kirkkolain sääntöjen mukaan. Tam-
pereella Helmikuun 23 p. 1884.

Kirkkoherran miraston käsknstä:
tl. tt. L. Tallqmist.

w. past.

Huutokauppoja.
H^ulkisclla bnutoklNlpaNa. joka pidetään l,uu-

tofauppakunari^>sll tiistaina ma^.li^kiiun18 pmmi.nä kello w edellä puoliscn.
nn,l,daän seitsemänkymmentä ja miisi <75)
knlt.isia, hopeisia ja ««shopeina tasku»K«»lluj«, suurempi suukko parempia seinäkelloinfckä taulnja. Porin huutokauppakamarissti hcl-mifuun 10 p.

Henr. Sourander.
(Sat. 3 k. 10 r.)

Zlllhllksimunttll!!
Maanantaina t. t. 25 p:nä alvataan Hjorth
jaKulnpp. in kauppapuoti, wastaisetst Maa-
liskuun 12 päilviiiin, jolla ajalla mahdollifim-
masti huokeoilla hinnoilla mmttetaan rahaksi
lvarastossa olemia talvaroita, niintnin:Palo-
öljyä,Lasi- ja Porsliinitalvaraa, Lyhy-,
Kangas- ja Korutawaroita,Nyytejä,Sil-
lejä ja Iuomataivaroita, Wäriaineita,
Tapetteja, Paperia y. m. tukuttain ja lvä-
hinosiu.
DW^Hinnat erittäinhuokeat!

Hjortk ja Kumpst.in
Konkurssipesä.

BIBLIA,
se on

Vanha ja Uusi Testamentti.
Varustettu 23o:llä Gustave Dore'n piirtämällä kuvalla.

Vanha Testamentti.
Vihko 7.

Hinta lmarkka.

Lu'unlaskun oppikirja,
Kansakoulujen tarpeeksi kirjoitti

E. Bonsdorff.
Kolmas parannettu painos.

Hizita 2= 5O p-

Nuotti-Kirja,
Suomenkieliseen Virsikirjaan sovitellut

K. SAARELAINEN.
Kolmas painos, lisätty Messuilla.

Hinta 85 p.

Weilin ja Göösin Tehdas- ja Kirjan-
kustannus-osakeyhtiö.

(U. S. 1k. 60 kaksoisriviä.)

8VWI 8MMVR Himk0MOMW8ä,
3p6äiti0ni-, l(0mini33i0ni-, kakan-

KH5661'3.U3-3Hi0it3..
?^)imitttt«' I^ätiet^1^8iä koskema

(^601^ 861^66^ Hll,ik0ni6M688ä.

Sattuneet mahingot palkitaan jalo-
mielisesti, ilman rettelöttä jamiipymättä.
Likcmpiä tietoja antaa kernaasti

Gmil Renfors,
Nhtiän asiamies Tampereella.

Kunnioitcttamillc työni tilaajoillc
saan ibnmtt ,,a, cttä niastaan otan

tchtämäksi mitä suutarin ammattiin kuuluu, pi-
kaisesti ynnä maatimusten mukaan: asuma Ri-
kalan talossa Kuninkaan latu 76.

I.A. Salminen.

/^? huutokauppa, joka tämän lehden N:o 27>^ ilmoitettiin pidcttämäksi Teiskossa l8 päi-
mä Maaliskuuta, ei tule pidettämäksi.

Z. Kinnoi».

Tampere.
Tampereen kirjapainossa 1884.

Mlnmakuutus-
Os«ke»Mw

.Zmrize"
niakuuttaa joka lajia omaisuutta sekä kau-
pungisja että maalla huokealla maksalla,
nimittäin: rakennuksia, irtainta omai-
suutta, tamaramarastoja, kirkkoja, siltoja,
tehtaita, laimoja, puutamaroita, eläimiä,
miljaa ynnä muuta.

Entisessä Llndahl'm, nykyisessä Lmdgren'in
talon saunassa Lemeenkadun marrolla N-.o

22lKyttälässä saapi kunn. yleisöhelposta mak-
susta kylpöä joka arki-ilta. Kupparia ja hiero-
jaa saadaan myöskin.

Tuorstama Maaliskuun 6 p. Aamulehti. 28. - l88H.

ulkilolla r:iö5tölumto!:cm-
palla miniän, täkäläi-
ses^ä hmltoknmipakama-
riysa pen.antainst tämä^kuun ?:nä päimana k:lo19 e. pp., kaikenlaista irtainta tawa-

raa^ samassa tilaisuudessa myydään
myös räätäli Kustaa Grönroosin
konkursllpelaän kuulumia epamar-
moja saatamia, ynnä nmpaaehtoilella
huutokaupalla hywä, nahkapeitteellä
marustettu reki, sekä monenlaatuis-

!ta irtainta taivaraa.
Tampereen huutokauppakamari,

Maaliskuun 5:nä pänvanä 1884.
C. K. Ekholm.

Myytälvimä

Paloöljyä,
lampun laseja ja kuuppia sekä sndäntn
mvy alennetulla hinnalla

A. F. Lindstedt.
M^ Huomatkaa! "^E

kmmää kenlämustetta. isommissa ja mähem»
missä osissa myy haimalla

I«r. Gnbnm.

Hyyrättiiwiinä
2:si Kuonctta huonefalujcn ja pich-

distukscn kanssa. E. Kinnoin.

Kesäkuun 1:stä päimästä kol-
mct parikamarlt ja yksi yksinäinen, alla-

mainitulla.
I. Rikala.

Mielitään hyyrätä.
Mltäwä 3 siistiä huonettaH< ynnä keittimön. Likempiä tietoja

antamat
Hjorth ja Kumpp.

Panttia lunastettavmna.
<^otka tietää jättäneensä tamaraa rahanmasti-

meksi, niin tulkoot ostamaan pois 14 vai-
wän kuluessa. Maria Grönqmist.

Ilmoitulsia.
Alvoinna haettaivatsi

opettajan paikka pienten lasten koulussa
poikia ja tyttöjä marten, jossa on suomi
opetuskielenä, ja on siihen melmollisuus
neljästi miikossa toimittaa chtoojumalan-
palmelusta rukoushuoneessa. Asianomai-
set saa muotuisella palkkaehdolla, paitsi
mapaata asuntoa ja lämpöä,1,500 mark-
kaa, ennen toukokuun 15 päimää jättää
hakemuksensa, joita tulee seurata mah-
mistcttu todistus opettajakyystä ja tai-
dosti hengellisten esitelmäin pidossa,
täkäläiselle pastorinmirastolle. Tampe-
reella 3 p. Maalisk. 1884.

K. A. L. Tallqtvist.
m. past.

(T. A. 3 k. 20 r.)

»M iitaantumiscn mälttämiseksi il-M moitctaan,cttäM.M.Roos'-y)v^ in Saarnat omat suomcn-
ncttamina ja ilmcstymät painosta
tämän muodcn knlucssa allekirjoite-
tun kustannuksella.

Gmil Hagelbergin kirjakauppa.
(T. V. lk. w r.)

'

Varoitus.
Iukä ostaa

Da!iettl Ivärejä^
l:oti-wärsäystä lvarten ja tah-
too mannaan saada samaa hy-
Mci lajia kuin tähän asti, tu-
lee tarkasti katsoa, että jokai-
ncn paketti on merkitty:
E. M. Otto ja tumftp.

Hlkiiät ottako ivastaan paket-
tia ilman merkkiä, eli sellai-
sia joilla on jokuu toinen kuin
yllämainittu, se ei ole ilman
syytä, jos niitä tarjotaan mnn-
tamaa penniä halmemmalla.

(U. Suomettarelle.)

Englantilaiset Egyptissä.
Kairosta, maalisk. 4 p. Graham

on käsketty palaamaan Trinkitatiin ja
odottamaan ohjeita.

Wangittu anarkisti.
Bernistä, maalisk. 4 p. balli-

tus niangitfi täkäläisen anarkisti-yhdistyk-
sen presidentin Kennelin epäluulon alai-
sena syyllisyydestä alhaiseen rikokseen ja
piti hänen asunnossaan huonctarkas-
tukscn jonka tulokset pidetään kuitenkin
salassa.

Sosialistit Unkarissa.
Agramista, maalisk. 4 p. Rää-

tälinapulaiselta Srncc^iltä taiuattiin kir-
joituksia, joista näkyy että hän on yh-
teydessä Pestin, Pragin ja Smcitsin so-
sialistcn työiväcnyhdistystcn kanssa.
Srnec jätettiin oikeuston maltaan. — Ei-
len mangittiin neljä työmicstäkuulumina
sosialistisiin salaisiin yhdistyksiin.

Stelvartin retki.
Lontoosta, maalisk. 4 p. Ken-

raali Gordon ilmoittaa sähköllä että Ste-
wart on palannut maitoiselle Niilille tc-
kemältään retkeltä Khartumiin; hän huo-
masi tilan jotenkin tyydyttämäksi.

Sähkösanomia.


