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Wäiwälista.
Awoinna on jofn arkipäiwä:

Pastorin kanslia 110 6—ll päiw.
Kanttoorin wirlahnone klo 8 11.
Kirkkomäärtin huone 110 B—l^ edellä. 4—6

j. pp.
Kansalouluntalkastlljan kanslia uudellakansa»

koululla No '/«11,- -!/,li e. pp.
Tampereen Säästöpankki klo l 2j. pp. ja

sitä paitsi kesliwiiklona ja lauantain» klo
6—B j. pp.

Pohjoismaiden osalepanlkiHo 9
—
l päiw.

Kllnsallis«sllle'pankl: Ho n— 2 „
Suomen pankin konttooni klo

—
2 „

Suomen Dhdyspanlin tor.tt.{(o V>lo --2 päiw
Rahatoiniikamari k o 10 - 2.
Vuomenpankin dislonttilomitea kokoontuu klo

11— .2 e. pp.
Tullikamari 110 10—2
Pallahuone 110 10—2.
Sähkölennätinlonttooti kaupungissa ja rauta»

tiellä 110 B:sta e. pp- 1^ yöllä.
Termeydenhoitolautalunnantarlastusasema aa»

muisin 8 10.
Painoasiamiehcn kanslia, Kuninkaankatu 30,

tiistaisin, torstaisin ja laulvantalsin klo 12— 1päimällä.
Kaupungin lukusali on awoinna jola arkiilta

klo t> 9 ja pyhäiltoina 110 4
—

9 talossa
n:o '3 Puutarha!, ja Itäisen Puistokadun
kulmassa.

Kaupungin lainakirjasto joka arki ilta klo 7
paitsi lauwanwisin klo s :aloss» 133, käyn»

ti ladulta.
W. P. K. lainakirjasto on^aw'in,'.a leski»

wiikloisin ja lauwantaisin tli:>/»6— >/,'l)eh.
toolla.

Realilyseon kirjastc keslimiikkoisin il
—

12.
Kaupungmwoudw lonttoori taloss» «uo 24 a

Kuninkaankadun warrella on awoinna8— 10
e. pp

Kaupunginpalmelijainkonttoon Raatihuoneen
talossa rahatoimikamariawastapäätä, awoin»
n» '/,9 I>> e.pp

Wlliwllishoitohallitulsen esimiestä tllwllwan
joka pälwä klo 11— 1kaupungintalossa.

Rautatien makasiinin konttoon klo B—l e>pp.
ja 3-6 j. pp., sunnuntaisin 110 8 10 e.
pp-

Rautatien paketti» ja pikatawaratoimisto jol»
arlipäiwa 110 8 e. pp. 6 j. pp.Sunnuntai»
na 110 8 9 e. pp.

Maksuton rokotus «valtuusmiesten kokoussalin
eteisessä huoneessa, sisäänkäynti Hämeenka»

dulta, jola torstaina 110 10
—

12 e. pp.

Awoinna on wiikon joka Päiwä:
Sairashuoneeseen otetaan sairaita klo !2— 1

päiwällä. Tapaturman kärsineitä kaikkina
aikoina.

Postilonttoori on owoinna lähtewää vostia
warten jola arlipäiwä 110 5 - i!j e. pp. ja
3-7 j. pp. lulewaa postia«varten 110 8 —
12 e. pp., 3 -7 j. pp. felä sunnuntaina ja
juhlapäiwinä menewä postitoimisto 110 8 -
10 e. pp., wlema postitoimisto ll«8— '/,Il>
e. vp. ja 3— l/,4 j. pp. setä postisäästö»
panlli 9 10 e. pv ;lirjeenlanto allaa 110
3 j. PP.

Postimerllejä myydään: atkipäiminä 110 8 e.
pp. 7 j. pp, sunnuntai» ja pyhäpäiwinä
klo 6 11 e. pp. ja 3 >/,4 j. vp.

Kirjelaanlot kaupungissa tyhjennetään 110 '/,6
j» 110 '/,10 e. i>p,jll No >/'l päiw. selä>/,7
j. pp.; laatikko postilonttoorineteisessä wä»
hää ennen jola p«stm lähtöä jalaatillo»p»
teelari Scheelen tuimassa postin lahti^sä
asemalle.Postiasema Tampereen rautatienasemalla pi-
detään awoinna sisäänlirjoitettujen ja nm»
tuutlamattomien l,rjeib«n selä postimeillien
myymistä marten joka arkipäimä ll» 10,« -
11,4« e. pp. ja 1-4 j. pp. Sunnuntaisin
ja juhlapäiwmäklo >/,2^'/24 j.Pp.

Jok» päiwä lähteeposti junallaHämeenlinnaan,
Turkuun. Helsinkiin. Pietariin ja yleensä
rautatien wieressä olewiin paikkoihin.

Sawon radalla 'v lemat postilähetykset owat
pantawat Helsingin lunaan.

Juna wlee:Hämeenlinnasta klo1,« päiw.,II.5»
yöllä selä 3:nen luolanmatlustajawaunut
tawarajunan yhteydessä klo 6,,0 aamup.
Waasasia 110 3,«, iltav. ynnä 3:nen luolan
mutlustajawaunut lawarajunan yhteydessä
110 9 e. pp. — lurusta kello ?,« iltapäi
«ällä. -> Peipohiasta Porin radalla jok»
arlipäiniä 110 1p:llä.

Juna lähtee: Hämeenlinnaan110 6,» aamup.
ia tlo 3,« iltap. ynnä tawarajunan yhtey»
dessä 3men luolan matlustalawaunut No
b j. pp. - »aasaan 110 2,» päiw. ynn» ta
»«»junan yhteydessä 3n»«n luolan matlus.
tajuwaunut 110 11^, »amup. — Turkuun
110 11.,, aam. ja 8,« ill. — Ptipoh
jaanPon» radalla jolaarlipäiwH110 4«, i.p.

Pietari » vi»l»
Lontoo il vi»t»

90p
Parisi

90p.
Antwerpen » vi»<H

90 p,
Hampuri » vist»

90 p,
Lybekli il vista

9Np. 123: —
123: 80©eriin H virta

ZNp^ l23:
—

granff. a. m, il vist» 123: 80

209: 20
208: —
139: 30
139: 30
139: 30

Slmfterbam i^wtaß
Tnlholma a vist»
ikristianill » rata >
ltöpenhaminllå vist»

Pietarissa Marrasl. 16 pmä
Lontoo
Hamburg 45,22'/,
Parisi 36.65
Puolllmperiali 7.8»; ?,»<.
Dislont» k— 7.

JOIIES LäSuF6lllll ÅSIEnEIO-uOinilSuO, Aroin*MlO-12a.p.Ja5-7i.p. Teljooni1285.
-_ .. . * _- , - . _ _, . r . mT. .. __ J_ _.- Matkostetaan maaseuduille. Maariita-asioissa taitaviaHoitajat: I.ak. kand. Jon. Castren ja liimii.. I^ak. kand. K.A. Häyrynen. ammattimiehiä käytettäväns.

Lääkärien Vastaanottoajat:
Toht. G.R. Idman, apt. Clayhillc>'in talossa,

arlipäiwinä 110 8 11 e. pp. ja 4— 6
j. pp.; pyhäpäimi,tz klo 9

—
li e. vp.„ N. Durchman, oma talo uudensillan for»

wassa Ho 8-li c. pp. ia 4 5 j. pp.
sunnuntaisin 8 1 1 e, pv.
E. Bergroth,apt. Mainin lalo, J!o V»9— V>11e.p:>,ia6— fijP9§. 9

—
V■.telef.2S.„ E. af §ä!Httöm, Esflanaadit. 27 (Sprii«

tehtaan talo) atfipäinjinä {ia '/,9 11
e. pp, '/»I 2 ja 6 6j- ?p. Pyhä»
päiminä tlo '/,9 in.„ Gösta Idman, Helinin liwirak,arki»
päiwini tlo 8 — IIe. po. ja l/« S/,6
j. pp.; pyhäpäiwmä tlo 9 !! >:. pp.

hammaslääl. Sigwald N. Freng, ©eiiritn li»
rak., arkipäiwinä klo 9 12 e. vp. ia
4-6 j. pv.; Pyhäpäiwmä li» 10

—
II

e. l>p.

Yakyy-uskonttsori.
HinTIHAtT Merivakuutus-osake-yhtiö
TKIIUN Tnrnsaa.
111JL>.vltj Asioitsija Tampereella:

Emil Jäderholm,
Itäinen pitkäkatu N:o 11. Telefooni 84.

HT/ « ITT\T S Vakuutus-osakeyhtiö
SK Arillik Tukholmassa.
Ui\ill."<UH.^H.AsioitsiaTampereella

Emil Jädprholm,
Itäinen pitkäkatu N:o 11. Telefooni 84.

KAARL E. WIITANEN
Länsijiitkäkatu N:o 13. Telefooni 293.

J. V. KALLIO.
Työläisten kauppa. Telefooni 107.

Schtceizitäinen

IdpttiUrilla- ke-Yhtiö
Vinterthurissa.

Asioiteija Tampereella Emil Jäderholm.
Itäinen pitkäkatu N:o 11. Telefooni 84.

Mrnr Muuhtmen.
Läntinen puistok. 22. Telef. 15.

Myy ruumis rk^yja
vaatetettuja ja vaatettamattomia.

Läänin fonitotiMi, Senaatin ylim :ovi«ti.
I^imit faifenlatötacftanajci

£*ä:iift;'!int!an fnuvutigiäia
Kfntto: Sevpi JJu&crgin tulo, 66HBcf«it«:

SBetnec Nreily^liz £:Imiia Jelefoo !i17.
hui^m.! Ilt«vo«n«»a faapunfei fiirteilifei af^c-

Jtijat taimttetaan s ul,!aw».'» ratioäfä en»
nen 110 12 asianomaiseen laillaan.

'.!?-'WiffVi,.--

A rsttt.
Tuomen pankki, helmil. 18 pmä.

Myynti-turssi, Osto>turssi.BSml. Smf.■270:60 267: 50
W 25: 25 25: 10W 25: 14 24: 99■l00: 50 99: 50
h:90 98: 90

100: 40
99: 80

99: 40
98: 80

123: 80
123: — 123:

—
123: —

123: — 123:
—

123: 10
123:
122: 10
123: —
122: 10

20b: 60
188: 50
138: 40
138: 10

10 pstl.
10a flor.
100 rmk.
100 fr.

Laskiaisfunnuntainasaarnaa:
Nlels. kirkossa past. Fontell suom pp, saarn

110 9 ja 12 ,'eka past. Nyströmiltaj.
Vanhassa liitossa: past. Grönbladruoti, pv,saarn. 110 12.
Zuom. Hcrranehtoollincn Alels. kirt. 110 12,

Riupisaarna lauwantaina 110 puoli 8.
Möjärwenkirkossa past. Turchnian.

KH^AH^SN^^^U^»,

Mat^u^tai^aiila.
Kaupunginhotellissa.

Kaupp.t Christianson ja Tisell H:giöta,
Tellmann Lybelista, Hedberg Pietarista, hra
Higginsson Boltonista, isann. Echultz Rauta»
loslelta, insinööri Palmberg Hissistä.

Rntoushnoneella
Puutarhakatu 17,

saarnaa suomeksi sunnuntaina klo puoli 4 j
pp. ja ruotsiksi tlo tt j. pp.

loh. Twensson
asNKsaeussi lifijjbäiiigZ£ä&3&MSi£:

Kuolleita:
ar-^v^si!

Ilmoitetaan,
että

rakas lapsemme

Helmi Irene,
synt, 18'/ 84, tuoli 18 /a9» Walleatos»
telia, surulsi meille, B:öe sisarelle setä lu>
luisille fufulatftQe.

Eriila ja Ttcfanus Lindgren

Hän ralas Jesus larsien edestäs' kuollut
on, ett' vaasit sä taimaasen. Oi Helmi
werratoin, Linutlin lasten joukkohon wei
Jesus luoksensa. Siispä laula ylistystä.

Zaäaussta.
ssmpercenEnllnt.Unonsoyhdichs
fofoontiiu huomenna, maanantaina 25 p.hel'
mil. 110 puoli 8 j. t>p. puuwillatehtaan
luknhuonenstoon. Uusia jäseniä otetaan.

Mavtimeslariklubin
poftfio§ÖUs

pidetään Lauantaina Maaliskuun 2 p
tlo puoli 8 j. pp. «okoukseSsa luetaan
wn?sitcrtomus ja tilintarkastaiain lausun-
to jetä Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet
johtokuntaa» ynnä tilintarkastajat.

Ilmoituksia.
yowsextU.
Maaliskuun5 p:näantaaallekir-

joittanut Neiti Elsa JJorrii g'in
ja Herra II?»»»'! Krohh'in suo-
siollisella avulla laulajaiset kau-
pungin juhlasalissa.

Lähemmin vastedes.
Hja?m-T Frey.

Kansakoulun opettajat-
taren

toimeen lylenewatä halutaan maalaislouluun
nyt heti «iiansijaiselsi Huhtikuun 8 päiwiän.
Ehdoista saa sopia Tampereella talousloululla
ta»atta»an opettajattaren

Anna Aneri» lanss»

!(o puoli 11;,a."- fitomat. faarna j {^Ijätfefjt 20 äänen enentultétöllä. ii?an-k^^eella' Vm!^w tsSSFfIS! "»«*■ piireissä tM« hajoittamisen
ref. -J ferreff. A. a^tflrén. !mahdollisuutta hywm todenmukaisena.

Rälltllliell aumu-osaston !Sieltä waroitetaan walawasti, ettet uni.

cm » » ><z , lonistien suinaan tule luottaa siihen lor-

H.^l^.l^l^l!.^ lauseeseen, että hän ja
hanen wiilaweljensä aikowat kestää niin

|_fuu:ran, kuin beiHä en yhdenkään äänenja yhteydessä

MH -Mm
pidetään ensi maanantaina t. k. 25 p.
110 ? j. pp. Työwäenyhdistyksen huone-
ustossa. Pääsylippuja pcrhe-iltamaan
saavi jäsenkortin näyttämällä sunnuntaina
tlo 10—12 a. p. Tnöwäen-yhdistyksestä.
Jäsenkorttia saapi lunastaa mpöslin.

Ahosta opintomatkan wuolsi
tulen sulleuiaan liilteeni,

ilmoitan, että am. yleisöllä on
tilaisuus tehdä Mutsiansa wie-
lä tämän ja ensituun ajalla.
Samalla ajalla saapi atclieris-
säni myös maisemawaloluwia
alennetuilla hinnoilla.

Anni Kupiainen.
>>-->Ä«^!Jäc^«rflf«»f**«f«^»oiit*»«-< *^«s*.a<u*«*>-»

3Wne. M helmt.
MMlim llltsM

Englannin parlamentin
mahdollisesta hajoittamisesta ,on Viime
aikoina ollut paljon puhetta sanomaleh-
tien ulkomaanosastoissa. Parlamentti m
tähän asti käyttänyt aikansa tällä istun-
tokaudella Vastauskirjoitutsen laatimiseen
hallitukselle, jota kostewassa kcstustelus»
sa on tullut näkywiin, että hallituspuo-
lueella on ainoastaan 12— 20 äänen
enemmistö. Se on kylläkin pieni, ja sel-
laisessa loloulsessa, jossa istuu 670 jä-
sentä, saattaa se helposti ja aina asiain
haarain mukaan kutistua olemattomaksi.
Sen Vuoksi onkin hallituksen asema san-
gen epäwalainen, fillä hywin Vaikeata
on asianlaidan näin ollen hallituksen toi-
miskella. Eikä siinäkään kylläksi. Halli-
tus ei näy enään woiwan ylläpitää tar-
peellista puoluekuria. Parnellilaisten jul-
kinen luopuminen on saattanut muutkin
tyytymättömät ainekset kiusaukseen tehdä
samoin, ja Varsinkin puhutaan,ettei osaan
antiparnellilaisia Voi ollenkaan luottaa.

Tällaisissa oloissa on mahdollista, et-
tä hallitus saadessaan kolea jokapäiväis-
tä kiusaa alahuoneen puolelta, jonaluna
päiwänä tekee ratkaisevan päätöksen ja
panee parlamentin hajoitulsen toimeen.
Ehdottelipa alahuoneessa eräs puhuja,
että hallitukselle annettavassa adressissa
sitä pyydettäisiinkin. wailka ehdotus tuli

enemmistö alahuoneessa. Heitä ei pidä
uskoa — nim vakuutetaan — hajoitus
saattaa tulla luin waras yöllä, milloin
siiä Vähimmin aawistetaan.

Ehkä toteutuukin se arwelu, ettei hal-
litus tahdo eitä Voikaan kowin pitkäksi
aitaa lytätä uusien Vaalien toimittamis-
ta. Mutta »aittapa hajcitulsesta ei tu-
lisikaan mitään ennen kun suwella tai
syksyllä, tulee kuitenkin nykyisellä parla-
mentin kokouksella epäilemättä olemaan
sama leima luin muillakinsellaisilla edus-
kuntaloloulfilla, joiden aikana uusia Vaa-
leja Valmistellaan. Molemmat puolueet
oikaisnewat parlamentaarista asemaansa
ja täytöstään sen mukaan, kuin odotetut
waalit waatiwat, ja Vähitelleen ou Val-
tiollisten asiain harrastuksen painopiste
luultawasti siirtywä alahuoneen istunto-
salista yhdistyneitten kuningaskuntain
Vaalikokouksiin kaikkialle.

Niistä lakiehdotuksista, jotta on ilmoi-
tettu waltaistuinpuheessa, on warmaan-
tin Walefin waltiotirlon poistamisella
suurin mahdollisuus tulla hywälsytykfi.
Kuten jo aikaisemmin on mainittu, on
Chamberlain puhunut tawalla, josta
päältäm hallitus woi odottaa Vapaamie-
listen unioniötien kannatusta asiassa.
Taltillifistakin syistä on kai hallitus aset-
tama tämän ehdotuksen etupäähän. Oli-
sihan se mahdollisesti yksi, Vaikka tosin
heitto, kysymys riitojen herättämiseksi
torien ja »vapaamielisten «monistien Vä-
lillä. Wanhan oikean toriespuolueen sil-
missä on Valtiokirkkoon koskeminen py-
hyyden loultaamista, ja sen Vuoksi se
onkin katkeralla mielipahalla tuullut
Chamberlainin suoraan lausuwan, ettei
Valtiokirkon poistamista Walesista Voi-
da Välttää. Luonnollisesti odotetaan jän»
nitetyin mielin keskusteluja tästä laki-
ehdotuksesta kaikissa Valtiollisissa pii-
reissä. —

Nykyinen Englannin parlamentin ala-
huone »valittiin elokuussa 1892 ja on se
siis jo ennättänyt neljänteen istuntoonsa,
joka aika, kuten tämän wuofisadan koke°
mus erehtymättä on osoittanut, on jo
kriitillinen ikä kansan walitfemalle edus-
kunnalle. Laki tunnustaa tof.n Englan-
nin alahuoneelle seitsemän wuoden loos-
saolo-ajan, jonka melkein aina noudatet-
tu tapa on lyhentänyt kuudeksi, mutta
itse asiassa ei ole ollut montaakaan ala-
huonetta, jotka ei neljännellä istuntolau»
dellaan olisi joutunut kysymyksiin, joihin
sen Voimat eiwät riitä, ja saanut aikaan-
sa puolella lyhennetyksi.

Kuten yllä mainittiin on alahuonees-sa tähän asti pääasiallisesti leslusteltu
hallitukselle lähekltäwan wastaustirjoi.

tul!^! muodosta. Keskustelun alaisena
on löaritnfin ollut kolme kohtaa, joista
annettakoon tarkempia tietoja. Eniu!!-
mainen kosti mottelau^een antam sta hoi-
litukselle sen Jmiolfi, ettei se ollut tar»
pcefft ottanut huomioonsa toaflitfemsa
työnpiiutetta ja Englannin alemman kan-
san kesken muutamin paikoin wallinnut-
ta hätää. Tämmöistämoitelausetta pääsi
hallitus kuulemasta ainoastaan 12 ää-
nen enemmistöllä. Toiseksi parnellilaiset
tahtoiwat, kuten edellä jo »viitattiin, ad-
ressiin kehoituksen hallitukselle alahuo-
neen hajoittamisekfi, jotta Valitsijat sai-
fitoat tilaisuuden ilmaista lantansa ho-
meruletysymykseen nähden. Tama ehdo»
tus hyljättiin 20 äänen enemmistöllä.
Kolmanneksi ryntäsi hra Chamberlain
hallitusta wastaan,'wäittäen ka ehdot-
telewan turhan päiten parlamentille sel-
laisia lakeja, joilla ci ollut mitään mah-
dollisuutta tulla hvwäksytyksi, ja jotka
siis ainoastaan kuluttiwat eduskuntako-
toulsen aikaa, wailka pitäisi sen sijaan
hajoittaaparlamentti jakysyä Valitsijoiden
mielipidettä ylähuoneen uudistamiseen
nähden. Hallituksen puolta pidettiin tas-
sa kysymyksessä 14 äänen enemmistöllä.
Heti sen jälleen äänesti alahuone 8 ää-
nen enemmistöllä adressileslustelun lov>
puneelsi ja hywäksyi samalla kertaa ad-
ressille hallituksen hytoaksymän muodon.

Tapaukset Bulgariassa
Stambulowin kutistumisen jälkeen muis-
tuttamat hiukan Salsan sisällistä tilca
Bismarckin erottua: molemmissa maissa
sai eron suuri, hallitushaluinen ja pon-
tewa waltiomies. joka oli käynyt epä-
mieluiseksi nuorelle hallitsijalle, ja poli-
tiikka joutui sekasortoiseen aikakauteen,
joka loppui entiseen järjestelmään, kui-
tenkin fillä muutoksella, että asema häi-
riytyi ja sekä sisäinen että ulkoinen luot-
tamus oli alkanut horjua.

Bulgaria on itse asiassa nykyään sel-
laisessa pulassa, että sen suuria waaro»
ja wiralliset sähkösanomat eiwät saata
peittää. Ruhtinas Ferdinand on omasta
syystään joutunut umpisoppeen, josta
palaustietä ei ole helppo löytää. Hän
ja hänen hallituksensa owat itse Stam-
bulowin poistuttua saaneet alkaa sellais-
ta politiikkaa, joka uhkaa loppua täydel-
liseen eroamisem ja wakawan luotta-
muksen puutteeseen suurwaltain puo-
lelta.

Stambulowin poliitillisen neron tehtä-
wäna oli ollut toteuttaa hitaasti mut-
ta Varmasti nuoren ruhtinaskunnan to-
dellinen itsenäisyys ja ennen kaikkia säi-
lyttää ulkonainen wasallisuhd« Porttiin,
jonka loukkaamattomuudessa hän toistai-

seksi näki parhaan suojelusmuurin ulko-
maisia anastuspuuhia ivastaan. Mutta
samalla kertaa täytyi palauttaa hywä
naapurisopu Serbian kanssa, jola anve»
lutlawasti oli Vahingoittunut Milanm
tyhmänrohkean ja typerän sodan lautta,
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JlirilEfliflti I.M. Mm. Mv, IDraijin iirkfeolötii10.
sekä myöskin hankkia hyvällä suhteella
Itävalta-Unkariin Bulgarialle Europan
siveellinen myötätuntoisuus ja — man-
nermaan pörssien luottamus. Tämä hä-
nelle onnistuikin tavattomassa määrässä.

Nyt jälleenovat asiat toisin. Sulttaani
katselee nyt jonkinlaisella epäluulolla halli-
tusta Sofiassa, ja tästä epäluulosta on
Serbiakiiruhtanut hankkimaanhyötyä,tse-
leen varsinkin Makedoniaa ja Wanhaa
Serbiaakoskevissa häilyvissä kansallisuus-
ja kirkkokysymylsissä. Wienin ja- Buda-
pestin sanomalehdet ovat Stambulovin
iutis umisen jälkeen osoittaneet ruhtinas
Ferdinandille välinpitämätöntä tunteetto-
muutta joka melkein on kohonnut vas-
tenmielisyydeksi, kun ministeri Stoilov
myymäverolain avulla koetti kiertää
kauppasopimusta Habsburgien kaksois-
valtion kanssa. Tämä yritys herätti
Wienissä niin paljon vastenmielisyyttä,
että Bulgarian hallituksen täytyi pian
toitottaa paluumatkaa, jota muun hywän
mutana kiirehti selin tyytymättömyys,
mikä verolakia lohtaan maassa vallitsi.

Mutta pahinta kaikesta oli, että asema
Wenäjään ei näiden koleiden kautta ole
suinkaan parantunut. Nikolai II on, lu-
kuun ottamatta muutamia persoonallisia
kohteliaisuuden osoituksia prinssi Ferdi-
nandille,noudattanut samaa kylmänlaista,
odottavaa käytöstä Bulgariaa kohlaan
tum Aleksander III:tin, ja venäläinen
sanomalehdistö, jota voidaan pitää viral-
lisen mielipiteen kuvana, vaatii yhä so-
vinnollisen lähestymisen ensimmäisenä
ehtona prinssi Ferdinandin erottamista.
Tulokset Bulgarian hallituksen yrityksistä
Wenäjän ystävyyden saavuttamiseksiovat
olleet ainoastaan negatiivisia:osaksi per-
soonallisia nöyryytyksiä ruhtinaalle,osaksi
sima, että Bulgariaa jälleen vaivaa kii»
hottajat, jotka, vanha juonittelija Dra-
gan Zanlow etupäässä, koettavat kaivaa
Kobuigicn valtaistuimen perustusta ja
saada sekasortoa aikaan.

Woihcm näyttää vapaamieliseltä piir-
teeltä se, että ruhtinas Ferdinand ja
Stoilovm ministeristö on suonut Jan-
loville ja Karaveloville y. m. poliitilli-
sen vapauden, mutta itse asiassa on se
uhkauksen ilmaisu Stambulowisuutta"
vastaan, eikä se i?le sopusoinnussa sen
itsevaltiaan tavan kanssa, jolla hallitus-
koneisto koettaa lukea asemaansa. Ai-
van kuten Stambulovin aikani ovat
hallituksen virkamiehet santarmien avulla
.pitäneet järjestystäpystyssä" vaaleissa,
eli toisin sanoen lyhemmäksi tai pitem-
mäksi ajaksi tehneet vastustavat vaali-
miehetwahingoittamattomiksi, sekä harjot-
taneet pakotusta maalaiskansaan nähden.
Viimeisistäuudistuswaaleista sobranjeen
kertovat useat etelätrenäläiset lehdet jou-
kon laittomuuksia, ja varsinkin Tirno-
vassa, missä Ttambulov oli aseteltu
ehdokkaaksi, oli aseellinen ratsujouklo
„valvonut" vaaliloimltusta.

Jos tähän lisätään,että rahalliset vai-
keudet ovai lisääntyneet viime aikana,
että 25 kapteenin on äkiiä täytynyt ot-
taa eronsa, ja että lainsäädäntötyö usei»
na kuukausina on rajoittunut — majes-
teettirikoksiin, niin on saatu kokonaiskuva

nykyisestä Bulgariasta, zossa Koburgien
valtaistuin tuntuu seisowan heiloilla ja-
joilla.

Siitä tavasta päättäen, jolla Stam-
bulolria wiime aikma onkohdeltu,ei wo
kuitenkaan muuta kuin ihmetellä sitä kyl-
mäwerisyyttä ja tyyneyttä, millä hän
viihtyy vapaaehtoisessa wanleudessaan
ja toimettomuudessaan. Jos hänellä to-
dellakin olisi rllut se kurja luon,<e, jota
hänen Vihollisensa kuivailevat, et bänellä
olisi ollut mikään helpompaa tuin suu
lailla paljastuksilla ja julkaisuilla nykyi-
sen hallitutsen vahingoittaminen ja Fer-
dinandtn naurun alaiseksi tekeminen loko
Euroopan silmissä. Mutta sen en hän
ättänyt tekemättä.

Zllllift MNpaeellll
Uihistnduiw.

— Suuri lnistiukilpailu pide-
tään täällä tänään klo 2:n jälesta puu-
villatehtaan palokunnan radalla. Rataa
on wiime päivinä jäädytetty ja muuten
koetettu saada sitä niin hyvään kuntoon
tuin mahdollista kilpailijain viiletettä-
väksi. Kilpailujen jilleen toimitetaan
radalla yleinen yhteisluistelu ja komea
ilotulitus, jota varten rata valaistaan
sadoilla värillisillä tulilla.

Kilpailuja toimitetaan setä pila- että
launoluistelussa, joissa kummassakin kil-
paillaan 2:ssa sarjassa.

Pikaluistelussa luistelevat ensi sarjassa
kilpailevat 10,000 metr., toisen sarjan
osanottajat 5,000 metr.

Luettelemme tässä ne henkilöt, jotka
ovat ilmoittautuneet kilpailuun. Kun
osanottajat eivät kuitenkaan ole kaikki
ilmoittaneet ikäänsä, emme voi erotella,
missä sarjassa lukin kilpailee.

Pikaluisteluun ovat ilmoitta-
utuneet seuraavat herrat:

G. Estlander, Helsingistä.
K. W. Gustafsson, Helsingistä,
Heikki Kuusniemi, Teiskosta,
Arthur Backman, täältä,
Albert Backman, täältä.
Wilho Backman, täältä,
O Lilja, täältä,
0. ludin, täällä,
1. Hellman, läältä,
E. Lörn,tää!ts,
I.Asikainen, täältä,
K. Henriksson täältä, ja
O. Permen täällä.

ovatKaunoluisteluun
moittauluneet herrat:

IlmariFlorell Helsingistä,
Alex. Huuri Helsingistä,
John Lagerström läältä,
Alb. Backman läältä ja
A. Wahlström täältä.— Mihin toimiin pitäisi ryh-

tyäseurakunnissadiakonissanai
kaansaamista warten? Us in luul-
laan puhuttavan diakonissasta ikäänkuinse ollsi aivan samaa tuin sairashoilaja

Sairashoito on tosin ehkä tärkein haara
diakonissatyöstä, mutta kumminkin yksi
haara vaan. Diakonia on Iaupe-
aan rakkauden palvelusta
kristillisessä seurakunnas-sa; se on weljesrallautta, lähimmäisrak-
kautta. Missä on uskoa, tervettä us-
kon elämää, siellä on myös rakkautta.
Missä on rakkautta Jumalaan siellä on
myöskin rakkautta veljiin. Edellinen on
lähde, jälkimmäinen virta, joka siitä
juoksee. Heikkoa on rakkaus Jumalaan,
jos ie ei lämmäisralkautta vaikuta. Py-
hain ihmisten yhteyden täytyy olla pal-
nclewllm yhteys, joka harjoittaa laupeas-
ta rakkautta ja apua tarvitsevia jäseniään
toytaan. Tämä kuuluu jokaiselle kristi-
ll^c, jclaiselle seurakunnan jäsenelle.
Multa joskin seurakunnissamme olisi
enemmän eläviä jäseniä kuin niissä on,
jotta irislilliset velvollisuutensa täyttäi-
sivät, c» kuitenkin tarpellinen oikein elä-
n-än luisumiseksi aseteltu p.-.lveluovilla
seurakunnissa, henkilö tahi Hentilöitä,
jotka muilta toimilta estämättä voivat
antaa tailen aikansa ja kaikki voimansa
kärsivin palvelukseen, ollen paimenvi-
ran apuna ja oikeana kätenä. Huoma!-
liinhan tämmöinen virka jo ensimmäi-
sessä Aistillisessa seurakunnassa tarpeel-
liseksi. Tällaisen seuratuniapalvelijan
työ voi tulla niin monipuoliseksi, että o»
mahdoirnta uetella kaikkea Tuolla ma-
kaa sairas kylmällä lattialla tahi koval-
a Pentillä ilman hoitoa ja lohdutusta,
yksinäisessä metsäpirtissä asu l vanhus,
jonka jalka on väsynyt, ettei hän jaksa
kulkea Jumalan sanaa kuulemaan, jonka
silmä c<! himmeä, ettei hän enää näe
!>/?>:. jäänen luonaan ei diakonissa
Ulan ujc.n voisi käydä. Tuolla juoksen-
telee repaleisia lapsia, joita tarvitsisi
cpettaa paikkaamaan ja parsimaanvaat»
teitään ja pyhäpäivinä Jumalan sanan
ympärille koota. Kiusatutta, langenneita,
rappiolle joutuneita tarvitsisi rakkauden
voimalla tukea, laiskoja ja työttömiä
koettaa työhönauttaa. Puutetta kärsi-
viä, varsinkin niitä, jotka eivät ole roh-
keimpia apua pyytämään, tulee etsiä ja
niiden tarpeet varakkaammille tunne
tuiksi tehdä. Nämä vaan lyheitä viit-
tauksia seuraluntadialonissan työhön.

Mihin toimiin onnyt ryhdyttävä seu-
rakunnissa, jotta tällainen niihin saatai-
siin asetetuksi? Tarve on käsitettävä,
ennen tuin sitä tahdotaan tyydyttää.
Asia on seuralunnissa lutulfi saatettava.
Ia tätä ei voi ainoastaan sanojen vaan
myöskin käytännön kautta tehdä. Papin-
rouvat ja tyttäret ja muut kristilliset
naiset alkakoot enemmän kuin tähän asti
käymään löyhie ja sairaitten luona hei-
tä auttamassa, jotla kansa käsittäisi siu-
nauksen siitä. Peruötettakoun seurakun-
nissa yhdistyksiä, jotka näin perionalli-
sella työllä sekä varojen kotoomisella
valmistelisivat asiaa ja toimisivat dia-
konissatyössa, kunnes pawat kmisinaisen
diakonissa!» avukseen. Älkäämme nimit-
täin ajatelko, että me asettamalla dia-
konissan vapautamme itsemme krieulli-
fislä velvolllmuksistamme Ei yisl yen-
lilösaa suuressa seurakunnassa yksinään
paljoaaikaan, mutta kun hänellä on tu-
kenaan ja apunaan vapaaehtoinen jouk-
ko, joka on oloihin tutustunut ja tahloo
olla työssä mukana, sen mukaan kun hei
dan aikansa sallii, silloin voi saada pa!
jon toimeen. Älkää, sisareni,laimiinlyökö
tällaista walmistawaa työa Älkää lv
kätkö aNaan ryhtymistä pälwastä tcnseen,
vaan käykää siihen pian käsi N!

Toimiin, jotta seurakunnissa valmis-
televat diakonissa asiaa, kuuluu muuta

-
mille myöskin heidän itjenia antautu-
minen valmistettaviksi. Onhan pieni
maamme niin onnellinen, clta sillä on

useampia tällaisia kaswaluslaitoksia.
Meidän pieni Dialonissakotimme Sor.
tawalassa on nyt työskennellyt kaikessa
hiljaisuudessa syyskuusta allaen. 10
oppilasta siinä on ollut, joista 1on
ottanut hoitajatarpaikan täkäläisessä sai-
rashuoneessa, 5 kohta päättävät sairas-
hoitolurssinsa sairashuoneella ja 4 on
nauttinut opetusta kodissa yksinomaan.
Muutamia voimme ehkä jo ensi syksystä
lähettää koettamaan työaloilla ulkopuo-
lella kotia. Heidän sijaansa woimme siis

i vastaanottaa joitakuita uusia oppilaita.
?oka tuntee Herran kutsumusta diakonissa-
työhön ja tahtoisi tulla tänne sitä war-
ten kasvatettavaksi, lähettäköön kevään
ikuluessa ennen Toukokuun 15 p. bale-'

muksersa laitoksen johtajattarelle neiti
!I. Ingmanille, sisältäen: 1) papinkir-

Jan, 2) lääkärin todistuksen, 3) todis-
ilulsen saavutetuista tiedoista, 4) oma^
'. tätisen elämäkerran. Jos vanhemmat
!ovat elcssa, lulee wiel liittää hake-

mukseen kirjallinen lupaus heiltä, ja jos
!on ollui jossakin toimessa ulkopuolella
!kotia, lähetettäköön todistus siltä, jonka
!palvelutiessä on oltu, ietä joltakin tun-
netulta henkilöltä lausunto srpivaisuu-
> desta tolliisen toimeen, mibin pyrkii.

Älköön lukaan fewytmielisesti, asiaa tav-
i toin Herran edessä punnitseniatta. ottako
!enfimmäistätaän askella tähän suuntaan,
l Antakoon Jumala oikeat työmiehet
!ncnclrrnja^äMlmwöalalla^^^WW

I.I— Kulkunopeuden lisääminen
Valtionrautateillä Senaatti on
päättänyt,

että kulkunopeus Helsingin— Pietarin
rataosalla on läpi vuoden oleva sem-
moinen, että Helsingistä ja Pietarista
tulevat junat kohtaavat toisensa Kou-
volan asemalla sen sijaan, että se nyt
on tapahtunu! Kaipiaisissa, lähtöajatpää-
asemilta pysytettynä kuitenkin entisellään;

että kulkunopeus Helsingin— Waasan
rataosalla on läpi wuoden sovitettava
niin, että junat yhdessä päivässä tule-
vat matkan päähän, ollen kuitenkin huo-
mioon otettava, ettei Helsingistä lähdön
aikaa edes talvellakaan aseteta ailasem-
maksi kuin kilo 7:lsi a.-p, ja että t»lo
Waasaan tapahtuu viimeistään k:lo 11^
i.-P!

että turiirijunat Wiipurin ja Pieta-
rin vällllä kulkevat 45 km. nopeudella
tunnissa ja että kulkunopeus niiden yh-
teydessä olevassa Imatran junassa on
myös lisättävä;

eltä lestikulkunopeu?en lisääminen
muilla radoilla, missä se näyttää suota-
valta, jätetään wutatienhallituksen har-
kittavaksi ja että kulkunopeus talvikuu-
kausina alennettakoon vähäsen, jos se
huomataan tarpeelliseksi;

että vainon vähentämiseksi Helsingin
ja Pietann välisissä yöjunissa, näihin
juniin liitettäköön,tarpeen ollen, yhdis-
tetty II ja 111 lucknl 3 akselinen vau-
nu ybdenII ja yhden 111 luotan vau-
nun sijaan; seka vihdoin,

että kesäliikenteen aikataulu toistai-
seksi tehtäköön ajaksi kesäk. 1p:stä mar-
raskuun 30 pivään ja että n. s. pai-
kallisjunat Pikarista alkakoot kulkea jo
ennemmin kuin kesäk. 1 p:sts.

Watauslaitos.Makaajaksi pii-
run n:o 8, johon kuuluvat Ruoveden
ia Jämsän kihlakunnat, on vakausko-
missiooni t, k. 20 p:nä ottanut ainoan
hakijan fllos, maisteri L, A IrjöKos-
kisen.— Luentomatkalla m paraillaan
rouva I.Godenhjelm. Tänään j>> huo-
menna pitää hän esitelmän Hameenlin-nassa lyseon juhlasalissa terveydenhoi-
dosta, jonka jälteen hän saapuu tänne

—
Sääksmäen Kansanopiston

oppilaat panevat laskaistiistaina toi'!
meen iltaman opistolla löyhien kansan-! Kamreerinwirka senaatin
oplstolaisten hyvatsi. Iltamassa näyte! sota asiaintoimituskunnassa.Se
lään kohtauksia Kalevalasta, iven Seit- naatti kuuluu päättäneen esittää, että
semästä veljeksestä ja Mnebergin Hir- kamreerinvirka ,'enaann sota asiain ioi-
venhiihtäjistä. jota paitsi ohjelmaan kuu- mituslunnassa lakkautettaisiin ja sen fi-
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M" Ajaa lakiasioita kaikissa oikeuksissa.

AO^ Matkustaa maaseuduille.
Tampereelle.Ensimmäisen luentonsa tääl- luu »vielä puheita, [laulua, lausi.ntoa,
!ä pitää rouwa Godenhjelm tit«ta{=ilta= laulutuwaelma sela soittoa.|^H^'''Utajlcc:: fe-Sfiroiiffpna, ja lult= Kun ohjelma on koetettu saada silana ja

,1011. hauskaksi tolvomme
— Turun turuariseur^lmmmpäättäneen tulla Tampereelle pääsiäisen^

aitaan antaalseen muutamia voimistelu^
näytännöltä.

— Taiston iltamassa tänän
klo ? ill. pitää esitelmän opettaja K. Ki-
vi. Sitä paitsi on ohjelmassa soittoa,
lausuntoa sekä näytelmätappaleet ..Har-
dangcrin harjulla" ja «kewään oikkuja".

— Into perustaa uusia kan
sakouluja näkyy läänissä olevan hy-
viniin vireä, arvattavasti viime kesän
hyvän sadon johdosta. Niinpä Xmessä
taitllstuspiiriösä viime syksynä avattiin
8 uutta koulua ja sittemmm on pää-
töksiä tehty vielä 15:Sta lisään: Keu-
ruulla 1, Wirroilla 2. Alavudella 3.
lurvassa 2, Närviössa 5. Petäjälah-
della 1 ja Mustasaaressa 1, Muutamia
sen lisäksi on vielä hommassa, kertoo
Pohjat.

— Tampereen luth rukous-
huoneyhdistytsen wuofitotous
pidetään rukoushuoneella tänään klo 7
illalla. Uusia jäseniä otetaan vastaan.— snmenwetäjille tahdomme huo-
mauttaa, että lumen taatllnnnen muualla
tuin asianomaisien hyväksymiin paikkoi-
hin on salon uhalla kielletty. Pyynikin
metsällä on tällainen luvallinen paikka
m. m. Ilomäen sorakuoppa, kun sitä vas»
toin esim. Patterin»aht«l!e kaatamisesta on
sakko heti tiedossa.

Muistilista tiimiin.
K:Io 9 a.-p. Suomal jumal:palw. Alelf.

l:ssa (paot. Fontell),
päiv. Suomal. jumal:palw. Alets.
k:ssa (past. Fontell) ja ruotsal.
vanhassa k:ssa (past. Grönblad).
i,°p. Luistinlilpailu puuvillateh-
taan luistinradalla.

„ *4
i.-p. Liiton W. W, K:n kokous,
i.-p. Suomal. saarna Puutarha-
ladun rukoushuoneessa.
i..p. Tamp. Työväenyhdistyksen
huvitoimitunnan kokous,
i-p. Suomal. saarna Werkateh-
taanladun rukoushuoneessa.
i.-p. Iltasaarna Aleks.k:ssa (past.
Nyström.)
i.-p. Maisteri W. Andelin'in vii-
meinen luento siweysopin his-
toriasta" Työväenyhdistyksessä.
i.-p. Ruotsal. saarna puutarhaka-
dunrukoushuoneessa.
i.-p. Kristillinen Raittiusyhdistys
lokoontuu talossa n.o 43 Uuden-
kadun varrella ja samaan aikaan
puuseppäLampisen talossa ?:nen
Tammelankadun varrella.
i.-p. Liiton teeiltama Raittius-
talossa.
i.-p. Taiston iltamaomassa huo-
neustossaan.

Pääsymaksu on 50 venniä. Aletaan klo
4 z. pp.

lärwen laskeminen. Turun
läänin kuvernöörion tehdystä hakemuk-
sesta antanut luvan Wahajärwen laske-
miseen, Isoröyhiönkylässä Ikaalisten pi-
täjässä. — S. T.

— Maalaispankki. Nura" lir
joitlaa: Tällaista laitosta on varmaan
moni maanmies usein tuntuvassa tar-
peessansa kipeästi kaivannut. Kun Kan-
sallisosakepankli perustelluin, nim toi-
vottiin sen huomioonsa maa°
laisväeslönkin tarpeita Mutta uhä vie-
lä on maanmiesten tteduttioloissa var-
sinkin lalsi tuntuvata puutetta: ei ole
tarjona kuoleiuslainoia, vaan saa vuosi
vuodelta maksaa korkoja ilman että vel-
kataakka vähääkään pienenee; toiseksi ei
maamiehen ole mahdollista saada hypo-
teekkilainoja semmoista vakuutta vas-
taan, jota hänellä helpoimmin olisi tar-
jottavana. Nämä hankaluudet oiwaltaen
on Warsinais-Luomen pientenmaanvil-
jelijäin seura ottanut harkittavaksensa
kysymyksen jonkunmoisen maalaispankin
tarpeellisuudesta. Johtokunnan kokoukses-sa esitti seuran esimies asian keskustelta-
vaksi, arvellen kuitenkin puolestaan, et-
tä molemmista lähinnä tarjona olevista
muodoista yrityksen toteuttamiseksi ei
säästöpanklijärjestelmä ehkä tulevaisuu-
dessa saisi oikeutta antaa kuoletuslainoja
ja osaleyhliöjärjestelmä taas ei voisi
saada oileata yritykselle tarpeellista vauh-
tia, kun ei yleisölle voitaisi vakuuttaa
tarpeeksi suurta osinkoa. Olisi ehkä sen-
vuoksi saatava laitos jonlimmmselle wä-
lityskannalle. Läsnäolevat tunnustivat
aikeen ansaitsevan kaikkea huomiota ja
tuli johtokunnan päätökseksi, että seuran
esimies, joka jo on asiaa tuuminut, läh-
tisi Helsinkiin hankkimaan tarkempia asiaa
koskevia ja sen edistämistä auttavia tie-
toja sikäläisiltä panklimiehiltä ja muilta
asiantuntijoilta sekä esittäisi mattansa tu-
lokset jossakin seuraavassa lotouksessa.

Mm- ja »MslaslM
— Raastuwanoikendessa eilen

sakotettiin järjestyksen häiritsemisestä 3
—20, 1-30, 1-25, I—ls, ja 1
130 mk., jota viime mainittua sitäpaitsi
juopumuksesta 20 ml; pahoinpitelystä
I—3o ml; väärän N'men ilmoittami-
sesta 2—25 ml.— Kavalluksesta tuomittiin raas-
tuvanoikeudessa eilen nainen Erika Lu-
men 8 k. vankeuteen. Saman jutun yh-
teydessä tuomittiin eräs vaimo kavalle-
tun tavaran salaamisesta 40 mk. sak-
koon.

munalta Tuomesta.

Huolleista noussut.
Kirj. Br ieui

(Jatkoa.)
Hänen silmänsä harhailivat ympäri

huoneen, jonne hän oli koonnut lailel-
laisia pieniä kalleuksia. Hän ajattelee
myöslin rakastajatartaan, jonka hän kyl-
lä empimättä jättäisi. Ero tulisi vai-
keaksi, sillä tämä on epäilevä jamusta-
sukkainen.

Mutta mitä merkitsevät tällaiset pie-
net vastukset. Ne ovat höyhenen le-
vyisiä siihen onneen nähden, jola häntä
odotiaa.

Kuumia verivirtoja nousee hänen
kasvoihinsa; hänen telee niielensä läh-
teä, syöksyä ovesta, joka erottaa huoneen
puutarhasta.

Loup, hänen suuri englantilainen toi-
rama, tempoo vitjojaan luullen oltavan
läbd ssä ulos. Se päästää ilon ulvon-
nan, jola loppuu nyrleän lapsen huo-
kauksiin, sillä se on luristamaisillaan it-
sensä seisoessaan takajaloillaan jakoetta-
essaan lähestyä isäntäänsä.

Jean laslee kätensä tuon hyväntah-
toisen koiran pääbän

Niin, niin! . Sinäkin saat jättää j Kun Maurice tallasi ja loiskivin fil'
minut" puhuu hän puoli ääneensä. «Ul^ niin kysyi:
jas Loup...Miten woi pitää Parii-

- ..Noo! Eikö ole kaunista? Eikö ole
sissa noin suurta koiraa asunnossaan! kaunista?" -
Wanhus raukka! ...Me olemme oi- i Oli Maryn terrassaanmahdotonta sä-
leet niin monesti yhdessä metsällä! ... lata iläwätänsä.

Ei woi kieltää, ettei siitä synny su° ! Jean sitä mastoin alkoi ymmärtää
ma ...Mu ta jos wertaa sitä ... 'soiton tenhomoimaa, jakun hän ei woinut

Muuten, jollei Mary rakasta maaseu- muuten auttaa asiata, houlutteli !jän lee
tua, surstuu hän kyllä »viettämään kesä- ran Maryä kanssaan Bayrenthin, Mut
ja heinäkuut meren lähellä. Ostetaan!ta ha, erehtyi laskuissaan Maryllä
huwila ainaisesti omaksi, n wuokrata, oli hauskaa wain wäliajoilla.
ja talwetsi jätetään Loup jonkun kalas- j Oliko hänellä salaista wihaa Mauricea
tajawaimon hoitoon. Ia Mary wlee i lohtaan tästä kiusallisesta matkasta? Se
totiin inuri lmmiinpam wuodenaikana. ei ole mahdol^ita; warmaa on, että het.

Bayieuthin
»Ma. sillä Maro ei pidä soitosta eikä toisesta seikasta näytelmä, jow paisui

!niin lnwaatsi. että Mauri« vuätti ollawaisinkaan Waqnen
Jeanilla oli nuonmdenysläMlWM!au- ilaan enää tulematta heidän luo

Jeanin rukoukset menivät kuuroille
tariin ja jota oli koettanut saada
niintin ,amaa waikutusta. Hän oli hy- !mana Hän nai, ja Mary kieltäytyi
win usein tullut hänen luokseen heidän lähtemästä häihin. Wähltellcn supistui
naimisensa alluaitoina, ja usean kerran entisten loulutomerien tutwwuas muu-
tuonut mukanaan miellsäweltäjänsa kap- j tamiin kohtauksiin, jonka ,älteen se toto-
paleita. Hän aina silloin istahti piaa- j naan taukosi. Mauncen puoliso eimil-
non ääreen ja rupesi soittamaan. Soit- j loinkaan woinut käsittää rouwa Jeanin
to lumosi hänet, Jeanin, waan Mary ijantaiken tesläwää wihamieliiyvttä,

Kun Jean luuli olemansa ylsmämen,rulan se vain nyrey>

etsi bän ja löysiuudelleen sen, joka oli
ollut hänen paras ystäwänsä. Jean oli
ryhtynyt ihailemaan Wagneria; wiimetsi
luluneena wuonna oliwat he yhdessä
lähteneet Bayreuthiin ja palasiwat jo
ensi kuussa.

Ei ollut syytä ajatella enempää sitä.
Wieläpä hän ihmettelisi, jos Mary olisi
unohtanut vastenmielisyyteensäMauricea
kohtaan. Hän niin toivoo, lummilaan
panematta paljon arvoa tälle toivolleen,
sillä hän tietää, että Mary on itsepäi-
nen ja kostonhimoinen.

Olkoon «iin! Hän ei matkusta Bay-
reuthiin, siitä on sovittu, ja vieläpä hän.
jos todella niiksi tulisi, rikkoisi ystävyy-
tensä Mauricen kanssa.

Hän tulee kyllä saamaan tästä ikä-
vyyttä ja mielipahaa moniksi hetkiksi,
mutta hänpä saa myöskin runsaan va-
hingonkorvauksen .. .

Jean istui paikallaan koto aamupäi-
vän ja ajatteli oilein perin pohjin
asiata.

Klo 11 ajoissa tuli kirjeen tuoja, jol-
la oli mutanaan »sisäänkrjoitettu" lirje,
jota hän ei ollut uslaltanut jättää aa-
mulla lun Jean ei itse ollut kotona.

Alamaiden
tonsuliwirasto,

Natawia, 31 p- maalist. 1894
Hyvä herra!

Minulla on lunnia täten lähettää teil-
le muutamia tietoja, joita olen saanut
Batavian haaksirikosta, siitä laiwasta,
jolla teidän onneton lvaimonne oleskeli
melkein päiwälleen lalsi wuotta sitten.

Päinwastow kuin olimme luulleet, ei
wät olleetkaan tailli matkustajat joutu
neet meren aaltojen lilaan; muuta
main heistä onnistui päästä maihin ja
luul,wat itsensä pelastetuiksi. Mutta he
luoliwat kaikki järjestää, jonkun ajan
kuluttua saamastaan kuumetaudista.

Te'dän waimonne oli lähettänyt Ba-
wwiaan muutaman maan asukkaista, j?l-
-le hän uskoi teidän osoitteellanne wa-
rustetun lirjeeen. Mes pitikin rahat,
waan wli wasta myöhemminBataviaan,
jossa hän kuoli eilen. Kristinuskoon
kääntyneenä kertoi mies rikoksensa papil-
le, jota antoi hänelle synninpäästön, ja
uskoi hänelle kirjeen, jonka oli tallet-
tanut.

Lähetyssaarnaaja pani sen postiin ja

kertoi minulle asiasta Katson velirol
lisuudelseni kertoa teille näistä.

Kaikella kunnioituksella.
Konsuli.

(Epäselwä nimikirjoituk

Samana päiwänä illalla tuliMaurice
ystäväisä luo jonka hän tapasi yhtä
iloisena tuin oli ollut edellisenäkin il»
tana.

Miten jaksat? Eikö mitään uutta?"
Jean katsoo häneen ystävällisesti bv-

myillen. pudistaa lämpimästi hänen kät-
tään ja wastaa:

Ei mitään."
Sinä näytät mielestäni vähän kär-

sineeltä?"
Minäkö? En ...Minulla oli tänä

aamuna hiukan mielipahaa, mutta setinon jo ohi."

■*^Ä^
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jaan toinen apukamreerm-mirta sinne
asetettaisiin. — U. S. '

— Kapteeni N. A. Nykopp
armoitettn. Senaatin esitys, että
merikapteeni N. A. Nytopp torleanitän-
sä ja timulloisuutensa takia kolonaan Va-
pautettaisiin hänelle muiden henkilöidenkuoleman aikaansaamisesta tuomitusta
mankeusrangaistutsesta, kuuluu,kuten N.
Pr. tietää, korkeimmassa paikasfa hywät-
sytyn.—

Hämäläinen ei huoli hatäillä lcmimmissakaan elämän tohta-loissa, waiteinimissataai! maailman ma»-
tamälilöisfa. Hollolan mesitunsassa Kal-
liolan kylässä tapahtui seuraamat suu-
remmat wahingot yhden muositaubel' lu-
lueSsa. eräälle isännälle: muutti mana-
lan majoille emämä, tuoli neljätoista
lammasta, miisi silaa, kaksi lehmää, nel»
ja masiktaa, ytsi hemoncn ja toinen he-
wonen warastetiin, sekä mielä tatlefi
isännän jalka, jonta tähden hänen täytyi
wuoteen omana maata kokonaista tolme
kuukautta. Multa niistä huolimatta on
bän nyt parin muoden ajalla laittanut
talouden tiwarat aiwan ennclleen ja on-
pa vielä kiepanmit jo toisen lainaloisen
lanankin, jonka kanssa nyt taasen pur-
jehtii iloisesti elämän meren vastatuulta.— Siwnrata Ruskealan «ar-
morilouhokfiin Tie- ja Mtsiralen-
nusten ylihallituksen :etemä kustannus-
armio ehdotettua 3^ kilomelrin pituista
sivurataa Marten Karjalan radalta Rus-
kealan marmorilouhotsille nousee 1-42,000
nukkaan, — Hbl.— Armahdusjulistukfen seli-
tys. Mikkelin lihlatunnan kruunun-
moudin pyydettyä Mikkelin läänin tu-
mernööliltä määräystä m. m. miten
marrask 26 pmä 1894 annettua julis-
tuskirjaa ja armahdusju liotusta somel-
lutettaessa »n mcnetcltämä salkojen
kanssa, jotta palomiinaa ja mallasjuo-
mia koskemien asetusten mukaan omat
jouluk. 19 p:nä 1889 annetun rikoslain
ilmestnttyä tuomitut maksettamilsi, ja
joiden maksamiseen syyhyn tuomitulla
on maroja, on senaatti, jolta kuvernöö-
ri on pyytänyt mainitun julistuskirjan
ja annahdusjulislulsen selitystä maini-
tussa suhteessa, hawainnut julistuskir-
jasta ja armahdusjulistutsesta käymän
selmille, että kolmas osa kaikista niistä
satoista, jotta omat tuomitut malsetta-
wiksi uuden rikoslain tultua käytäntöön
ja menemät kruunulle yksinään, mutta
joita ei ole ehditty ennen julistuskirjan
jaalmahdusjullstutsen ilmentymistä ulos
ottaa, on samaisen julistuksen kautta ar-mossa anteeksi annettu. — Hbl.— Patentteja. Tilanomistaja W.
F. von Nottbect on ottanut 12 muoden
patentin kelsimälleen turmepehkukoneen
parannukselle.

Ruotsalaiselle puusepälle C.IPehrs-
sonille äskettäin annettu 3 muoden pa-
tentti matkailijasängvlle on pitennetty
kestämään 12 Vuotta.

—
li.S.

— Rekisteröittyjä tawaralei-
n»oja. Ranskalainen lauppafirma Bir-
tedol Hartman k C:o Bordeaur'issa, on
teollisuussallituksen rekisteriin toissa pmä
panettanut neljä tawaraleimaansa juo-
mataMaroita Marten. — N.S.

Sahatukkien «yynti trnu-
»unmetsistä. Hymälsytyn ehdotuksen
mukaan tämän Vuoden puutamaram
myyntiä Marten truunummtsistä Waasan
läänissä, tulee senaatin määräyksestä
julkisella huutokaupalla, joka toimitetaan
Iymäskylän kaupungin seurahuoneessa
ensitulewan elok. 22 pmä. enin maksa-
malle laijottaVatsi yhteensä !»6,548 lei-
nwttua sahatukkipuuta.

Talwilaiwaliike ja jääsnh
teet. Hangosta ilmoitettiin toissa
.p:nä: Pohjoinenwuli. löäsuhteetmuut-
uimatta. Paitanen lowenee. Sorttia,
jota jo tänäpäiw^nä oli walmis lähte-
mään, lähtee wasta huomenaamulla
rooibafjeen ottaa mukaansa tämän wiilon
woiwarat.

Waai as , a, helmil. 22 p. (!:Io
7,5« j- IP-) Ilma taas käynyt *9ts
lemmälft. Sanasiltana 18 pakkasas-

tetta.
Orelösunoista, helmil. 22 p.

lt:Io j. Pp) Express lähti täältä
l:lo 1 z. Pp- lastia I,^o tonnia ja muta-
na 17 matkustajaa.

Reposaarelta, helm k. 22 p.
Awomettä neljän engl. penikulman pääs-
tä, Njojäitä ainoastaan wähän näly-
wissä. Merijää 19, satamajää 40 sent,
paksuista. Heikko koillistuuli.

Köpenhaminusta,helmil. 22
p. sslo 10,2,, e- vp> Etelästcpäin awo-
mettä Mieddelgrundenin etelä niemet
keesen. Pohjois tuuli. Falslerbosta il-
moitetaan: Tätä nykyä ei juuri mai-
nittawampia esteitä. — Helsingönssä:
Juutinrauman pohjoisosassa mahmaa,
yhteensulloutunutta jäätä, jonka läpi ei
yksikään laima pääse ilman Nryoeren-
w" apua.

Libaus ta, helmik. 22 p. (k:lo
1t),30 k. PP) Koillistuuli. 0 astetta.
Awowettä.

Helsingborgista, helmik. 22
P (l:Io 3 j. pp.) Urania lähti l:lo 2Hullun,tullee hymin läpi jään. — U.S.

Niinan kieltolaki hlicppi
laidenraittius yhdistyksessä Yli-oppilaiden raittiusyhdistyksen kokoukseen
tois-illalla oli saapunut runsaanpuolisesti
jäseniä, joita tällä kerralla oli erityisesti
kutsuttu kirjeillä.

Hra K. Norring refereerafi, kertoo U.
S., Menneslewennenin mukaan Norjan
uuden wiinala'n Merraten sitä meidän
maamme 1893:sta woimassa olewaan
miinalatiin. Ziorjan miinalain mukaan
pyritään siihen, että miinan myynti ja
anniskelu Vähitellen joutuisi yksinomaan
yhtiöiden haltuun. Jos miinan myyn-
nin niin tay, edistetään kansankin pa-
rasta sillä tawoin nimittäin, että yh-
tiöiden täytyy Voitoistaan lain määräys-
ten mutaan antaa hyminlin suuri osa
ihmisystämällisiin tarkoituksiin m. m.
raittiusyhdistyksille. Jos Miinanmyyuli
olisi yhtiöiden hallussa, olisi myös eh-
kä helpompaa maolaisuudessa ehkäistä
terrassaan miinan anniskelu ja myynti,
Norjassa saa myös jokainen 25 muot-
ta täyttä yt kansalainen setä mies- et-
tä nais-puolinen, mieläpä waiwais-huo-
neelamenkin aänes aa kunnallisissa asi-oissa, silloin kun Viinakaupasta pääte-
tään.

Referaaatin jälteen kysyi puheenjohta-
ja prof. Sahlberg: onko hyödyllisempää
ja suotamaa, että annisteluyhtiöitä on
olemassa ja että ne omat oikeudella
Varustettuja? Asiasta syntyi miltas
leskustelu. Hra puheenjohtajan lausu-
man mielipiteen mukaan eimät yhtiöt-
kään ole puolusteltawia sen muotfi, ettäse hyöty, minkä ne saamat bymille tar-
koituksille ja warsintm raittiusyhdistyk-
sille, on paljoa pienempi tuin wabinto.
Ies kansa joka kunnassa omistaisi sa-
mallaisen äänestysoikeuden tuin Norjas-sa, niin olisi helpompi supistaa i> kolo-
naan häwittää miinan myynti. Meidänmaassamme on nyt jo kunnilla jokseen-
kin fuuri oikeus tässä asiassa, sillä riip-
puuhan kaupungeissa ja maalla annis-
keluoikeuden antaminen lunnallishallin-
nosta. Kaupunginwaltuustot saamat ko-
tonaan sen kieltää ja myös määrätä,
kuinka monessa paikassa saa anniskella.
Jos liyt meidän lunnissamme olisi kan-
salla oikeus ottaa ojaa tulin yhdellä
äänellä yleiseen asiaan, niin meillä olisi
pian odotettamissa yleinen munalain
kielto. Mutta kosla nyt ei ole malta
lanfalla maan rahalla, niin täytyy men-
nä mmkuin menee. Dhtiöiden kauttasaa munakauppa prof. S:n mielestä jon-
kunlaisen kunnioituksen. Nykyisissä clois-sa nimittäin toimitetaan erityisiä toreila
huoneistoja, joissa käymistä ei enää pi-
detä häpeänä, maan muodoSiumat nämä
juomalaitolsitsi. Jos mäyilläismyymi-
nen was olisi anniskelulapakkain hallus-sa, niin mom niihin ei kehtaisi mennä-
lään. Monelle on sitten mielä houku-
tuksena se. että juodesfanfa tulisi muis-
tamaan, että moitto tuosta juomisesta
joutaisi hymään tarkoitukseen. Kansan
taloudellinen mahinlo on kyllä suuri
osottama >.n, luinla pieni miinankaupan
woitlo en. Sen johdosta lausuipuheen-
johtaja olemansa sitä mieltä, ettei maas-
samme olisi yhtiöitäkään.

Ilciseen miinan kieltolakiin kalsoimat
useimmat puhujat kansamme oleman
warm<sti suosluwaisen. Vtutta monnas-
sa olemien lakien mutaan on kansa lah»
lehbittu miinaan. Kansamme ei ole tyl-
liksi rrhtea maalimaan mapautta tässä
asiassa, Niinlauwan kun m miinaa,
niin sitä juodaan, mutta helposti siitä
luowutaan, tun se miedään maan ap-
leetteihin", sanottiin oleman hymin ylei>
sen mielipiteen länsan teslen. Lausulut
mielipiteet lalsottiin wastaulsetsi kusy-
mylseen.— Aftonblad"
julistaa perättömalsi Kotta 3lyheter"
nimisen lehden Helsingin kirjeen mu-
taan uutisen, että H. A. olisi tuleman
kielissä.— Kuppatautia on ilmestynyt
Kälmiällä, niinkin pahassa muodossa. ',

että on täytynyt kuleltaa lääkärin luo
Wanhan Waasan sairaal an. Tautia

'

kuuluu joku kuppari leminäneen likaisilla
farmillaan, lirj. P:selle.

— Suomen Suuriruhtinaan->

maan AsetusKokoelmaa on no
5,1 Vuodelta 1894 ilmestynyt ja sisältää:
keisarillisen Majesteetin Korkeassa Ni-

'
messä, Hänen Suomen Senaattinsa pää-
löljen erään ylitirehtööriOssian Berg-
bomin y, m. puulesu Keisarilliseen Se-
»aalliiu annetun alamaisen tirjoitulsen
juhdoöla, jossa nämä, ilmoittaen että hei-
dän »» ull»»»ls perustaa Kullerwo"
niminen ojulcyhliö, jonta tartoituksena
olisi waluutluu lapaturmanMaralta, omat
anoneet wahwigluSta oheenliitetylle eh-
dowkselle silännöllsi tuolle aiotulle yhti-

olle. Annettu Helsingissä, 21 p:nä mar-
raskuuta 1894. — KeisarillisenSuomen
Senaatin lirjeenMaanwiljelyshallitulselle
tämän maan jakamisesta agronoomipii-
reihin. Annettu Helsingissä, 30 p:nä
marraskuuta 1894. Keisarillisen Suomen
Senaatin kirjeen, toske.va niiden eläin»
marlkinain latlauttamista, joita on muo-
sittain kesäkuussa pidelty Toijalan ky-
lässä Alaan pitäjässä. Anneltu Helsin-gissä, 21 p:nä joulukuuta 1894.

MO lisuutill
ia

Haiöetta.
Sukukirjaa Suomen aatelitto-

mia sukuja Marten on ilmestynyt VI
mihko, jossa käsitellään seuraamat sumut-

Enckell, Estlander, Europaeus, Fabri-tius, Falander, Fellman, Fleege. Fors,
man, Forssman. Forsström, FörstenFranzin ja Frosterus.

Gräskirjapainotaidonmes
tariteos on äskettäin ilmestynyt Glas-
gowissa. Se on sanakirja, joka war-
maan lienee pienin maailmassa. Sa-
nat omat englannista ranskaan käänne-
tyt ja täsitiää teos 15,000 lääimettyä
sanaa ja 5.000 puheenpartta, aiwan
luin muutkin sanakirjat. Kirjan 64?
siwua on jaettuna toimeen palstaan,
jotka sisältäwäl yhteensä 400,000 sanaa
Tietysti on hienointa paperia käytetty.
Kirjan kolo paino on 6H grammaa,
mutta sitä säilytetään metallnasiassa yh-
dessä suurennuslasin kanssa, niin että
loko laitos painaa 14 gr. Teos rasioi-
neen el ole suurempi tuin että sitä mu-
kamasti moi tellonmitjoissa kantaa.

Tällä teoksella on tietysti päästy kai-
ten sen edelle mitä kirjateosten pienuu-
dessa on kilpailtu, mutta moi syystä ky>
syä mitä miisautta on äärettömän työn
ja suurten kustannusten panemisessa
teokseen, josta ei ole mitään läytöllistä
hyötyä.

— Rautatien lehteä on n:o 4
ilmestynyt. Sisällys seuraama: Parem-
man towerihengen saawuttamistymys. —
Ratamartija. (Jatkoa). — Liikenneleino-
jen kehitys. — sisä-weroi«!a, lirj. — i
F. — Kirje Oulun tieltä, t!rj. Esa. —
Uutisia.

—
Ilmoitulsia.

Suomen Maanwiljelys-
lehteä on n:o ? ilmestynyt. Sisal,
lys: Kruunun osanotosta Mesiperäisten
maitten kuimattamiseen. - Wähäsensiemenistä. — Maailman miljanmilje-
lys. — Tietoja.
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Aamulehdelle.

(Suomen SählVsllnomatomiston lautta)

Helsinki, Helmik. 23 p:nä.

Tunnettu suomenkielen tutkija,
kanslianeuwos Carl Gustaf Borg
:kuoli tänä aamuna.

Sunnuntailukemista.
Kristuksen kärsimisen histo

riasta.
1.

lalkainpeseminen.
Oli torstai pääsiäisjuhlanedellä. Her-

ra tiesi, että hänen seuraamana päimänä
piti kuoleman. Hän tiesi, että hänen
nyt piti laskeutuman kauhistawimman
kärsimyksen sywyyteen; mutta hän tiesi
senkin, että hän kuoleman kärsimisen
lautta menee siihen kunniaan, joka hä-
nellä oli Isänsä luona ennen maailman
alkua. Tämä laitti täytti hänen sielun-
sa. Multa silloinkin hän ratasli omi-
ansa, ja niin hän rakasti heitä loppuun
asti. Kaikki mitä Jeesus puhuu, telee
ja kärsii, se tapahtuu sulasta raltaudes-
ta meitä syntisraultoja lohtaan. Meillä
on sellainen Kristus, jola ei itsellensä
leimannut.

Herra halajaa valmistaa pöydänra-
kastetuillensa, oiwallisimmcm taimaassa
ja maan päällä. Jumalan laille alam-
maisena asettuu hän syömään pääsiäis-
lammasta opetuslastensalanssa,niinkuin
jokainen israelilainen perheen-isä sen söi
perheensä kanssa. Opetuslastenfa uskon
mahmistulselsi antaa hänmuutamia kun-
niansa säteitä paistaa tähänalennukseen-
sa. Se oli suuri alennus, että Kristus
fui pääsiäislampaan opetuslastensa kans-
sa, ja sentähden antoi hän sitä Malmis-
taissansa nähdä milaulsen lunniansa kirk-
kaudesta. Samoin olimat tässä kaikki
toimet ja teot todistamassa Kristuksen
alhaisuutta, mutta tulemaa kunniatakin
ja kirkkautta.

Kertomus jaltainpcsemisestä on luet-
tawana Job. 13: I—2o. Siinä me
saamme katsoa Vapahtajan sydämmeen,
kuinka hän alentuu meidän tähtemme ja

rakastaa omiansa. Hän oli tullutmaa-
ilmaan ja Isä oli antanut tailki hänen
käteensä, toto Jumalasta luopuneenmaa-
ilman. Hän meni maailmasta Ifän ty-
kö ja lantoi käsissään kaikki ne, jotta
Isä oli antanut hänelle, toto fomitetun
maailman. Nyt hänellä oli hänen wal-
taluntansa esikoiset edessänsä, ne yksi-
toista," jotka häneen. Hänen
rakkautensa oli jo heidät puhdistanut
(loh713: 10)"he"öliwat hänen eikä ol-
leet maailmasta, ja hän olUheissäkir-
tastettu (l. 17: 10, 14).'Wutta maa-
ilman menot heihin mielä tarttuimat, ja
he olimat,ästen juuri^himrinneet turhaa
lunniata, joka selmästi osoitti heidän
maailmallisen mielensä.

Nousi hän ehtoolliselta,riisui itsen-
sä" j. n. e. (l. 13: 4—s'). Johannes
kertoo tarkasti ja juhlallisesti tämän koh-
dan. „Rupesi pesemään" . . , sanoo
hän. Nämä sanat waatiwat hartauteen
taipuwaa mieltä sekä hiljaista ja rau-
hallista sielua, Voidaksemme näitä Vä»
hänkin käsittää. Jolle Isä oli antanut
kaikki käsiin, hän pesee nyt käsillään ei
kädet, Vaan jalat. JohannesKastaja ei
katsonut itseään mahdolliseksi amaamaan
Jeesuksen kenkäin-nauhoja; mutta Jee-
sus ei halmeksi opetuslastensa jalkain
pesemistä! Ken rohkenisi uskoa sellais-
ta, jollei Herra totisesti olisi sitä teh»
nyt? Tämä ei olisi moinut yhdenkään
ihmisen svdämmessä tulla huomatuksi.
Kailti mikä maailmassa on suurta ja
jaloa, katoaa tämän alhaisuuden edessä.
Katsokaa tänne te taiwaat ja taiwasten
taimaat, mitä teidän Herranne ja Ku-
ninkaanne tekee! Tähän jos mihinkään
sowelluu Herran sanat: «Minun ajatuk-
seni ei ole teidän ajatuksenne, ja teidän
tienne ei ole minun tieni." Niin hän
rakasti omiansa loppuun asti. Hän on
se ystämä, joka aina rakastaa.

„Herra, sinäkö minun jalkani peset?"
sanookummastellenPietari. lesulsen was-
taulsen luultuansa on hän liiaksikin koh-
telijas, johon hänen Herransa Vastaa:
loka pesty on, ei fe muuta tarwitse,
maan että jalat pestään, ja niin hän on
kokonansa puhdas, ja te olette puhtaat."
Näillä sanoilla johtaa Herra opetuslap-
sensa äkkiä kuohuman rakkauden Vakaa-
seen miettimiseen, ja antaa famalla meil-
le awaimen tällaiseen Vertausluwalliseen
tekoon. Pietari tarjosi kätensä ja jal>
kansa vestäwäkfi; mutta nämä oliwat jo
tawallisessa pesossa tulleet pestyiksi. —
Niintuin se, jota pesten on tullut ai-
wan puhtaaksi, ci muuta tarvitse kuin
jalkoin pesemisen, jottapuhdistuisi käwel-
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lessä tarttumasta tomusta; niin ette te,
jotka uskossa minuun olette tulleet Van-
hurskaiksi ja synneistä puhtaaksi, tarMit-
se enemmän kuin että minun pyhänrak-
kauteni annatte puhdistaa teitänne siitä
synnin saastaisuudesta, jota teihin täällä
maailmassa oleskellessanne tarttuu ja
teidät hitaaksi tekee. Mutta tämä pit-
kittywäkin puhdistus on tarpeellinen, sillä
se, joka ei tahdo antaa puhdistaa itseään
niistä erityisistä synneistä, joihin hän
joutuu, ja salaisista mirheistä, jotka mi-
nä hänelle ilmoitan, hän menettää wan-
huiskautensa ja hänellä ei ole osaa mi-
nussa."

Kahdellaisesta puhdistamisesta, Van-
hurskauttamisesta ja pyhityksestä, puhuu
Herra loh. 15: 2, 3. Hän sanoo, että
he olimat puhtaat, mutta samalla, että
hän heitä puhdistaa. Vanhurskauttami-
sen peso käy edellä, ja tätä seuraa py-
hityksen peso. Joka ei ole pesty, jota
ei parannuksen ja uskon kautta uudessa
syntymisessä ole saanut syntejäänanteeksi
ja tullut totonaan puhtaaksi, häntä ei
auta jallain peseminen, ei siitä tai täs-
tä ulkonaisesta synnistä luopuminen, ja
hän ei siis moinoudattaa pyhyyttä. Py-
hitykseen tarwitaan somitettu sydän.
Sentähden ei jalkainpeso hyödyttänyt
Juudasta. Häntä ei Herra moinut aut-
taa. Hän rypi ei ainoastaan jal»illaan
Maan päällään ja käsillään, kolo ruu-
miillaan synnin saastassa ja loassa.

Augustimus sanoo: Pyhässä kas-
teessa tulee ihminen kolonaan pestylsi.
Mutta tun me mielä tässä maailmassa
elämme ja seurustelemme, astumme me
maahan jaloillamme. Ihmiselliset tun-
teet ja huomiot, joita paitsi emme moi
elää maailmassa, omat luin jalat, joihin
tomu tarttuu, ja me tulemme siten niin
saastutetuksi, että jos me sanomme ettei
meillä ole iyntiä, niin me petämme it-
semme ja ei ole meissä tot mtta Jo-
ka päimä pesee siis meidän jallamm^

da hanen suojelijattarensa, pyhän Klaran, myöskin
omaksi suojehjaUarekseenM

tanssiin oli ritarin haastattanut Nassaunprin-
sessa, mutta tämä näki Heinz Schorlinissa, josta nuori
herttuatar Agnes sitä ennen juuri oli vakuuttanut,että
hänen ilomielisyytensä voi tehdä kuolleetkin eläviksi,
vaan hiljaisen nuorukaisen; ja nuori herra Schiirstab
taas, joka Evaa tanssitutti ja joka, kuten kaikki kun-
nioitettavaan „raatiin" kuuluvaiset tiesi, että hän halu-
si nunnaksi, vakuutti myöhemmin ystävilleen, ettänuo-
remmalle Ortliebin N.lle soveltuisi karthäusiläisluosta-
ri, missä puhuminen on kielletty,paljoaparemmin kuin
tanssisali.

Mutta tämän »eroajan* jälkeen sai Heinz Schor-
lm Evan jälleen puhelemaan. Kerrottuaan hänelle,mi-
ten hän hoviin oli tullut, ja sittekun Eva oli kuullut,
että hän Lausannessa oli yhtynyt keisari Rudolfiin ja
siellä myöskin paaville oli tehnyt lupauksen lähteä ris-
tiretkelle, ei hänen kyselemistään ollut tulla loppua-
kaan, miksi saksalainen sotajoukko ci jo ollut lähte-
nyt uskottomia vastaan ja eikö hän itsekin jo ha-
luaisi heidän antaa oppia tuntemaan hänen miek-
kaansa.

Sen jälkeen tiedusteli hän tarkemmin veli Lene-
diktusta, vanhaa minoriittiläistä, jota ritari niin ystä-
vällisesti oli hoitanut. Heinz ilmoitti hänelle kaikki,mi-
tä tiesi, ja kun hän viimein halusi kuulla, vieläkö hän
katui kohdanneensa häntä, jota oli peljännyt, katsoi
Eva häntä vapaasti silmiin ja pudisti hiljaa hymyillen
päätänsä

Silloin kuohahti veri hänessä entistä kuumempa-
na, ja hän pyysi oikein hartaasti häntä hänelle sano-
maan, missä hän jälleen saisi häntä tavata, ja anta-
maan hänelle luvan kutsua häntä naisekseen. Mutta
Eva viivytti vastaustansa, ja ennenkun ritari ennätti
häntä taivuttaa edes kainoimpaankaan myönnytykseen,
keskeytti hänet Ernst Ortlieb, joka sitä ennen muitten
»raadin" herrain kanssa oli ravintolan puolella pakis-
sut, viedäkseen tyttärensä kotiin.

Lva 3euraBi iBäänsä vaztenruielizezti. Ritarin kä-
äenlvönnin tun3i dan vielä kotimatkallaan; ja olikan

maan monta hänen hempeytensä sulostuttamaa päivää,
joita, jos hyvät pyhimykset hänen rukouksensa kuule-
vat, tästä hänen elämänsä kalliimmasta ehtoosta oli
jatkuva. Evaa hän ei kumminkaan pyytänyt viiniä
kaatamaan, sillä hän tiesi, että monet salissa olevista
vieraista heitä katselivat: tuo vallaton pikkukreivikä-
vi sitä paitsi tuon-tuostakin hänen maljaansa täyttä-
mässä, ja hän puolestaan tahtoi välttää kaikkea,mistä
pistopuheita voi syntyä. Nuori juomanlaskija jätti hä-
net myös viimein rauhaan, huomattuaan, miten kun-
nioittavan arasti hän naistansa kohteli. Heti täytyi hä-
nen myöskin lähteä salista läänitysherransa, Itävallan
herttuan Rudolfin kanssa, jonka seuraavana aamuna
varhain tuli matkata Kärntheniin ja sen vuoksi, juh-
la-ateriaan osaa ottamatta, puolisonsa kanssa poistui.
Nyt seurasi hän miestänsä linnaan, — vaikkakin hän
oli jääpä Niirnbergiin pitääkseen seuraa yksinäiselle,
leskeksi jääneelle keisarille, joka erityiseen suosioonsa
oli ottanutnuorenböömiläisenkuninkaantyttären. Tans-
siessaan Heinein kanssa ja jo ennenkin oli hän pyytä-
nyt hauta ottamaan omakseen oivan arapialaisen so-
tahevosen sulttaani Kaunin keisarille antaman lahjan,— minkä tämä taas oli känelle lakjoittanut, ja samal-
la lausunut toivonaan 5226 a tavata ritaria oikein
usein.

Keskustelussa, minkä shweitsiläinen Evan kanssa
alotti, täytyi hänen ensin omaa itseänsä puolustaa; sillä
Eva oli hänelle tunnustanutkuulleensa rouva linnakrei-
vittären varoituksen suojella itsensä häneltä

I^van mielestä taas oli ollut tärkeätä saacla rita-
lille osutetuksi että känen svclämenlä tavoitti jatakin
muuta kuin maallista rakkautta ja että kan tunsi it-
sensä turvalliseksi, olipa kenen eäessä takansa, koska
pykä Klara kanta joka liotki vartioi.

Ritari taas puolestaan huomautti, että häntä oh
Jumalanpelossa kasvatettu, että hän tiesi, miten lähei-
sessä yhteydessä Evan suojelijatar oli pyhän Frans
Assinaisen kanssa, ja että hänkin oli tästä Jumalanrnic-
hestä saanut yhtä ja toista kuulla. Eva taas kysyi läm
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hän, jola o» «eldan wälinijämme Isän
tykönä: ja jola päiwä me tunnustamme
tarwitsewamme jalkampesoa. kun rukoi-
lemme Isä meidän wttdettä rukousta.
Jos tämän tunnustamme, niin on ha»,
joka pesi opetuslasten jalat, uskollinen
ja hurskas, että hän antaa synnit an-
teeksi ja pelastaa meidät kaikesta Vää-
ryydestä. Tämä on suuri lohdutus us-
kovaisille, jotka tietäwät sydämmensä
luulutvan Herralle Jeesukselle, wailka
heidän uskonsa onkin heikko; he tiwulla
huomaavat teletvänfä syntiä joka päi»
ws. mutta uskowat Jeesuksen tähdensaawans» syntinsä anteeksi. Kun Kris-
tuksessa puhdistettu sydän rukoilee saas-
taisten jalkainsa tähden, tulee t,än puh-
taaksi pestyksi jokapäiväisistä virheistäJeesuksen veren lautta. Sittenmenem-
me ripille ja tunnustamme syntimme;
saatuamme synninpäästön on se sama
tuin Jeesuksen jalkaimme peseminen.
Mitä jalkainpeso on ennenpyhää ehtool-
lista, sitä on rippi ennen pyhän sakra-
mentin naulitsemista. Apost. Paavali
kehoittikin ihmistä itseänsä koettele-
maan ennenkum hän meneeHerran pöy-
dälle.

Pyhä ateria on opeluslasteu puhdis-
tus jokapäiväisistä synneistä, heidän sie-
lujensa jalkamveso, mintuin kaste on
koko ruumiin peseminen, jolla puhdiste-
taan meitä Aatamista ja mitä itse olem-
me syntisyyteemme lisänneet. Pyhä ey-
tocllinen ottaa pois pahan omantunnon,
jonka me joka päivä syntiin langettuam-
me tunnemme, ja tekee meidät iloisiksi
ja vapaiksi elämämme kaikessa kurjuu-
dessa, mikä joka päivälle antaa oman
vaivansa, kun joka päivä tuo muka»nansa uusia syntejä ja omantunnon nuh-
teita. Kaste vie meidät maailmasta
Jumalan valtakuntaan, hänen temppe-
liinsä ja seurakuntaansa, johdattaa mei-
tä Jumalan muureilla ja suojelee mei-
tä ijankaikkisen rauhansa liitolla; mutta
pyhä ehtoollinen tekee meidät, jotka
asumme Jumalan huoneessa, aina var-
maksi siitä, että meidän Jumalamme
elää vielä ja että hänen armonsa on
joka aamu uusi. Kun me puhdistetaan
jokapäiväisenvaelluksemmepahastaomas-
tatunnosta, säilyy meille se rauha, jonka
me saimme kasteessamme. Jokapäiväi-
nen syntein anteelsi-antamus, Kristuksen
totinen ruumis, hänen kallis verensä,
jonka me vastaan-otamme anteekfisaan-
nm panttina ja sinettinä, ei anna mei-
dän langeta oikean uskon lohdutuksesta;
se varjelee meitä siinä varmuudessa, et-
tä me olemme hänen ja hän meidän.— Näillä sanoilla: Ellen minä sinuapese, niin ei sinulla ole osaa minussa."
on samalla syvä, vakava merkitys —

ne owat lääkitys meidän lewytmielisyyt-
tsmme vastaan. Se on sama mitä
apost. tarkoittaa sanoessaan: Noudatt-
alaat pyhyyttä, paitsi jota ei yksikään
saa Herraa nähdä" (Hebr 12: 14).
Meidän tulee puhdistaa itseämme kai-
kesta lihan ja hengen saastaisuudesti,
täyttäin pyhyyttä Jumalan pelvossa"
(2 Kor. 7: 1).

Tämän armon Herra lailille omillensa
antalovn.

SSJO

Mä ja toista.
— Kiina» ja lap«uin sota

Tien t sis ta, 20 p. helmik. Taotat
Kung ja kenraali le-Ho-Kao on PortArthurin jättämisestä vihollisten käsiin
tuomittu istumaan syksyyn saakka van-
keudessa ja sitten mestattaviksi.Lontoosta, 21 p. helmik. Reu-
terin toimistolle illnoitctaan Hiroshimas-
ta. Kiinalaiset hyökkäsivät 17 p. hel-
mik. japanilaisten miehittämän Kumo-
shenqin kaupungin kimppuun Mandshu-
rias!a. mutta lyötiin tappiolla takaisin.
Hvölkäävä osasto kuuluu olevan Lao-
jangista lähestyvän armeijan etujoukko.

— lefniittalaki Saksassa. Wal-
tiopäivät ovat kolmannessa luennossa
hyväksyneet lakiehdotuksen, joka tarkoit-
taa jesuittain tartoituslain lakkauttamis-
ta.

-^ Bulgaria. Tsankowinaudiens
sista Koburgin prinssin luona ei ollut
mitään tuloksia. Prinssi ei suostunut
Tsankovin ohjelmaan, joka tarkoittaa lä-
hestymistä Wenäjään.

PohjoisWenäjän rauta
teiden suunnittelua. Kauppa- ja
teollisuuslehti ilmoittaa: Ribinsk—Bolo-
goen rautatieyhtiö on suostunut raken-
tamaan rautatien laroslavista Tihmenevoon (riutat, asema 14 virstanpääs-
sä Nibinskista). jonka yhteydessä on ai-
jottu rauiatiellä yhdistääNerchta jaIva-
novo. Suunnatut radat helpottavat
suuresti tavarantuletusta Pietarin, la-
roslavin ja Ivanovin välillä, kun ne
tekevät melkoista lyhyemmäksi Ivano^von, laroslavin ja Pietarin välisen
rautatien. Sitä paitsi lähentävät uudet
radat Ribinstiä Moskoman, Muromin ja
Nizhegorodin kanssa, sekä lopullisesti
laroslawia, Wologdaa ja Arkangelia
Pietarin kanssa.— Arkkiherttua Albrektiuhau
taus Wienistä, 21 p. helmil.
Tänne saapui arkkiherttua Albreltin hau»tajaisiin lähetystö sii'.ä venäläisestä ra-
kuunarylmentistä, jonka päällikkö vaina-
ja oli.—

Wenäläisystäwät Bulga
riassa. Sofiasta, 21 p. helmik.
sW. s. t.) Tänne saapui Pietarista tul-
len maanpalolainen Stantshew, jota

laillialla suosiollisesti tervehdittiin. We°
näläismielmen vastapuolue elpyy.

Pnolankielelle helpotusta
On annettu määräys että kaikissa Puo-
lan sähloltnnätinlonttoreissa on otetta-
va vastaan puolantielisiätin sählöscmo-
mia. Kuitenkaan ei niitä saa lähettää
muualle luin toisiin paikkoihin Puolassa
ja Pietariin.

Venäläinen puoliwiralli-
»ett lausunto Kiinan ja %aapa-
nin sodasta. Venäläinen lählöioi-
misto on päteväin taholta tietciä saa.
nut ulkomaalaisten sanomalehtien tiedon
siitä, etta mula Wenäjä jaEnglanti ovat
suostuneet välittämään Japanin ia Kii-
nan välillä, olevan perättömän. Dip-
lomaattinen välitys solijain kesken ei
tähän asti ole ollut ensinkään tarpeelli-
nen, loska Japan ci ole kieltäytynyt
rauhanneuvotteluista, eikä yleensä ole
tehnytmitään liiallisiivaatimuksia, traan
kaikin puolin noudattanut mttä neutDcja,
joita sille (Japanille) sodan alusia ja so-
dan aikana ovat anlanret SBcirajä ja
Englanti, jrila tässä asiassa lmiki muut
vallat owat tlllwalt^iicet tnl-
jattain selitti suostuwanscm?a p«Katamaan
armeijansa maissin Äiinoi-ja ja luu
leniacn Kiinan ebustajaiii nuijanebbo
luksia
fESHETSSSSS^^SBS^a^SSU

Rlkomaalta.
Mnisieripula Ko?ja:;sO^

Kuninkaan ja wasemmistcn neuwrttc-
lelut owat tähän saalla lapahluncet
tiijallisesia murdoSsa. Kun kuningas
kutsutti luoksensa suurläräjicn esimiehen
Siewert Nielsenin ja pyysi hänen esittä-
mään lrasemmistolle kuninkaan ehdotuk-sen, pyysi tämä näet kuningasta kirjoit-
lamaan ehdotuksensa. Sen telikin kunin-
gas. Vasemmisto lähettt hänelle myös-
kin Siewert Nielsenin tautta kirjallisen
wastauksen.

Vaihdetut kirjoitukset osottawat riidan
olewan samalla kannalla, kuin se aina on
ollut. Ammärtäätsensä tätä oikein tulee
muistaa, ettei Norjan ja Ruotsin riita
ole niin paljon koskenut »varsinaisesti yh-
teisen konsulaatti^ ja ulkomaan asiain
hoidon järjestämistä kuin sitä kysymystä
onko tämä uudistus norjalaisen waltio-
neuwostt'n wai yhdistetyn norjalais-ruot-
salaisen wallicneuwoston päätettäwä.

Tämän asian laita on sama tuin ai-
koinaan warakuningasasian, Ructsill.l ei
lopulta ollut milään itse Norjan waati-
musta wasiaan, aiwan samoin kuin se
ei nytkään wastusta Norjan waatimus-
ta saada erityisiä konsuleja. Nuotsin wc>-
listuneimmista ei myöskään rle tumma
että Norja ulkomaan asu ivsa tahtoo wal-
tooa omia etujaan. Mutta Ruotsi tah-
too nyt kuten silloin olla mukana tästä
norjalaisesta asiasta päättämässä sen yli-
herruuden nojalla, jonka Ruotsi Norjan
asioissa pidätti itselleen Kielin sopimuk-
sessa. Se wuati sen wuoksi nyt, kuten

silloinkin, että asia »n käsiteltävä yhdiste-
tyssä ruotfalai«-n»rjalalstssa eli norjalais»
ruotsalaisessa valtioneuvostossa,siis sil-
lä tapaa että myöskin Ruotsi ministe»
reinsä lautta pääsee asiasta päättämään.
Tähän ei Norja tahtonut suoötua Edel-
lisellä kerralla se sen vuoksi luopui koko
asiasta kun ei voinut saada Nuotsia luo-
pumaan vaatimuksestaan. Sillä kertaa
moitittiin norjalaisia itsepäisiksi ja väi-
tettiin he.dän enemmän pitävän lukua
muodoista luin asiasta. Samaa sano-
taan nytkin: Kun norjalaiset voivat saa-
vuttaa kaikli mitä tahtovat suostumalla
yhteisen valtioneuvoston käsittelyyn, mik-
si eivät he sitten siihen suostu? Siksi et.
ta se. mitä ruotsalaiset sanovat muodol-
lisiksi pikkuseikoiksi, vaan joihin hr kui-
tenkin itse panevat niin paljon arvoa
etttiwät tahdo vaatimuksestansa luopua,
se onkin itse asiassa pääasia. Konsulaa-
tiasia ja ulkomaa asiain hoidon järjestä-
minen ovat itse asiassa vaan syrjöasioi-
ta siihen kysymykseen verraten onko
Ruotsilla oikeus valtioneuvostonsa laut-
ta oll7a osaa norjalaisten asiain järjes-
tämiseen, jotta perustuslain ja liittokir-
jan mukaan ovat ainoastaan norjalaisen
miniSterineuwoston ja Norjan kuninkaan
päätöwalllln alaiset. Suurkäräjät puo-
lustavat tässä riidassa ainoastaan Nor-
jan itsenäisyyttä ku» kicltäwät puhtaasti
norialaislm asiain vetämistä ruotsalais-
uorjalaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.
Scllais^t asiat owat yksistään Norjan
valtioneulroston käsiteltävät. Suurkä-
räjät eiw^t wcstllsta Nuotsin kanSsa
ncuwottekmista, vaan neuwottelun tulee
tapahtua kuten ainakin itsenäisten, itse-
waltiaitten valtojen teSlen. Kummankin
wallicn hallituksen tulee itseksensä päät-
tää asian.

Vaihdetuissa kirjoituksissa esiintyvät
molemmat nämä katsantokannat. Kunin-
gas lDslar »vaatii yhteisiä neuvotteluja,
liittotirjan määräyksiä noudattamalla.
Vasemmisto vastaa ettei se suinkaan
wastusta yhteisiä neuwotteleluja, kunhan
noudatetaan liittotirjan määräystä mitkä
ovat yhteisiä ja mitkä erityisiä asioita.
Kuningas Oskar ei sovinnollisesti kirjoi-
tuksessaan suorastaan mainitse yhteistä
Valtioneuvostoa, waan nähtävästi hän
sitä kuitenkin tarkoittaa, sillä yhdistettyä
Valtioneuvostoa mainitaan liittokirjassa
sitsi oikeuspaikaksi, jonka tulee käsitellä
liittowaltojen yhteisiä asioita. Suurkä-
räjien enemmistöei myöskäänvastaukses-saan koske riidan ydinkohtaan, mutta sen
käsityshän on entisestään tunnettu. Se
katsoo tonsulaattiasian ja ulkoasiain hoi-
don järjestämistä puhtaasti norjalaisiksi
asioiksi, jotka eiwät ole yhdistetyn valtio-
neuvoston päätösvallan alaisia. Neuvot-
teluja se ei vastusta, kunhan kumpi-
kin valtio erikseen ratkaisee asian.

Kuningas on myöhemmin vaatinut
Siewert Nielseniltä selitystä kuinka va-
semmiston vastaus an käsitettävä. Ku-
ningas tahtoi edelleen kirjallisesti jatkaa
keskustelua vasemmiston kanssa, vaan
suuiläiäjien enemmistö ei pidä tätä muo-
toa perustuslaillisena eitä käytännöllisenä.

Sen jälkeen entinen pääministeri Steen
on kutsuttu kuninkaan lv» neuwottelemaan
illbinettipulan ratkaisusta. Keskustelun

tulolfi«a ei meille vielä lmteickaan ole
saapunut tietoa.

Sanomalehtien lausunnoista on huo-
matlawa «Oplandenes Aviisin" kysymys:
ElkB nyt jo ole aika ehdottaa unioonin
lakkauttamista?"

Huulutukjia.

i«kkl
tarjous.

Tiistaina 5 päivä Maaliskuuta klo
12 päivällä tarjotaan Kukan talossa
Laitillalan kylässä Pälkäneellä kansakou-
luratennukset urakalla rakennettavaksi; hir-
ret tuo kunta paikalle, mutta laiken muun
aineen hankkii urakkamies Täydelliset
takaukset vaaditaan niin hyvin työn kel-
vollisuudesta kuin mahdollisesti myönne»
tyStä etumalsusta. Tarkempia tietoja
annetaan paikalla, joSsa myös piirustuk-
set ja kustannusarvio on nähtävänä.
Toimikunta pidättää puolen tunnin mie-
tintöajan tarjouksien hyväksymiseen tai
hylkäämiseen.

Toimikunnan puolesta-
Fr. Jokinen.

(H. L. 1 k. 28 r.)

Ilmoitus.
Koska miime aikoina tulipaloissamedenpuu»

te usein suuressa määrin on hidastuttanut
sammutustyötä saa Palotuimisto täten kehuit»
taa niitä talonomistajia, joille medenmeto tu>
lipaloihinon welwollisuutcna, tarkastinoudatte»
maan moimassa oleman palosäännön määrä»
yksiä tässä suhteessa; jos tätä edelleenkin lai-
minlyödään «n Palotoimiston tämän johdos»
ta ryhtyminen ankarampiin toimenpiteisiin,

Tampereella 22 p. Hclmik, 1895.
Palotoimiston puolesta:

Fredrik Procopö.
.^ '̂^ V-i*.>-'

|mtfo§dit)iiaiitartti
ilmoitukfta.

Lauantaina ensitulevan maaliskuun 2
p:nä, alkaen klo 10 e. pp. myydään

täkäläisessä Huutokauppakamarissa julli»
sella konknrsfihuutokanpalla työ-
mies H. E. Salosen konkurssipesän ir-
tainta omaisuutta, jossa on ilmoitettu ole-
van m. m huone- jatalouskaluja
y. m. Kauppias H Grönlundin kon-
luSsipesän epävarmoja saatavia setä pak-
kohuutokaupalla 1hewonen (oris)
huonekaluja t). m. Rahat huudois-
ta ovat paikalla maksettavat. Tampe-
teen Huutokauppakamarissa kuin yllä.

Aich. Tvule.

Hywää ladottua
Ahwenanmaan
Silakkaa

joulottain halwalla
N.G. Himbergillä

(Aura 2 k. 10 r.) Turussa.
Hl^illasia «luswaatteita työwäelle

haimalla. Tilauksia mastaan otetaan
Teollisuuskaupassa

lWiinitantatu ">2, TrumpNn talo
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pimän o3aa«ttav2Bti. miBsä ja keneltä, ja ritari uskoi
Ben dänelle mielellään.

katkalla oli nän, kei-
Jarillisen bovileirin etupäässä ratBaBt2eBBaan, 'lreucd-
tin^enin luona konäannut vannan, P2!j2BjalkaiBen mie>
den, joka päivän Kuumuu6esta väsyneenä oli vaipunut
tielle. Kuolleen näköisenä nojautui nänen päänsä riB-
-tinmerkin runko» vastaan, ja säälistä oli Heinx aBtu-
nut alas devosensa seljasta näkciäkseen, miten ukon
laita oikeastaan oli. Muutama kulaus viiniä l>?rätti
dänet kyllä t2junt22n, V22l> väsyneet. li22voilluneet
j2l2t eivät ottaneet näntä eteenpäin viedäkseen. I^kos-
ta olisi kumminkin tuntunut katkeralta, josliänen olisi
ollut pakko keskeyttää matk2N32 tänän; sillä kortiun-
kulan tuomiokapituli It2li2ssa oli länettänvt liänel tär-
keän ilmoituksen kanssa veljeskuntansa jäsentenluokse
3aksaan ja etupäässä juuri

Vanna mirloriittiläisisä oli ulkomuodoltaan saneenkunnioitettavan näköinen, ja kun dan sattumalta mai-
nitsi, että dan vallan dvvin oli tuntenut itse pvdän
?rensin dänen om2BBa per3oonaBBaan ja kuulunut niit-
ten joukkoon, jotka däntä dänen viimeiBen sairautensa
aikana olivat doitaneet, «li 2ein^Lcdorlinin,aseenkan-
tajan ja dänen palvedjanBa, Valtder Liderlm. kesken
syntynyt kilpailu; kumpikin oli näet tadlonut tarjota
satulansa ukolle ja. dänen suosionsa jahumalanpalkan
toivossa, astua jalan eteenpäin.

Uutta minariittiläistä eivoitu taivuttaa rikkomaan
valaansa, joka kielsi kanta milloinkaan enää nnuBe-
maan ritarillisen sotaoriin selkään, ja vaikkei känen
pudeestaan olisikaan voinut duomata, niin olisi kuiten-
km, vakuutti Hein?, dänen olemuksensa vldäisestäkäv-
tökzestä arvannut, että dan syntyään oli jalosukuinen.
Liderlin tarjous oli dänet tässäkin voitolle auttanut, ja
vaikka devoBpalvelijalla vieläkin oli odjaknsta lalutet-
tavana, nuori joutilas ori jonka selkään entinen koulu-
mestari «liBi voinut nouBta, oli dan «ittekin vandan
veljen rinnalla iloiBena jalan asunut ja pitkällä kaud-
tanallaan päivä lakaizsut.

VomajaBBa oli sitte ritarille ja dänen väelleenan-
nettu runsas korvaus siitä dvvästä, minkä de nunorut-
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tiläiselle olivat tehneet; ukko näet osasi huvittavasti ja
opettavasti kertoa, ja monta kohtaa pyhästä Frans-
sista toisti ritari nyt naiselleen, joka häntä tarkkaa-
vasti kuunteli.

Täten oli Evakin joutunut alalle, joka hänelle oli
rakkain ja jolla hän oli perehtynyt; hänen kielensä
liikkui sen vuoksi kyllin sukkelasti ja hänen suuret si-
niset silmänsä saivat erinomaisen kirkkaan ja iloisen
loiston, hänen täydentäessään ja oikaistessaan sitä, mi-
tä ritaii pyhimyksestä kertoeli.

Ja miten paljo rakastettavaa, hyvää ja ihmeel-
listä olikaan kerrottavana tästä rauhan ja rakkauden
julistajasta, tästä köyhyyden ja työn apostolista, joka
luonnon joka vietissä oli huomannut ja tuntenut aiheen
tunnustaa Jumalan kaikkivaltiutta ja hyvyyttä, jakut-
suu hartaudessa antautua kaikkein Korkeimmalle.

Miten paljon iloisempaa, mutta kuitenkin opetta-
vampaa ja liikuttavampaa oli Evalle abbedissa Ku-
ningunda hänestä ja hänen rakkaimmista oppilaistaan
kertonut. Siitä kertoi hän ritarille monen montaasiaa,
ja keskustelun esineen tuottama ilo lisäsi hänen vilk-
kaan henkensä eloisuutta ja saattoi hänet kiihkeän
auliisti puhelemaan! Heinz Schorlin taas kuunteli hä-
nen puhettansa ja hänen silmänsä, joista näkyi, miten
syvästi kaikki se, mitä hän kuuli, häneen vaikutti,
katselivat taukoamatta Evan silmiin, kunnes torven-
toitotus ilmoitti väliajan olevan lopussa.

Inastuneena ja —
Ben dan tunBi —

ikuiBeBti da-
neen vnlliBtettvnä oli dan Lvaa kuunnellut, ja lcun dä-
nen velvolliBuutenBa däntä va2ti lceisaria palvelemaan,
KvBvi dan itBeBtään. tokko milloinkaan iloisessa tans-
sijudlassa tällaista KeBkuBtelua oli ollut, tukko derra
humala dvvvväessään milloinkaan oli luonut ruumiilta
ja sielulla niin täväellistä olentoa kuin tämän BuloiBen
naiBp>dimvlcsen, joka kykeni tekemään tariBBiBalista
kirkon.

Niin, se oli Evalle onnistunut; sillä, kuinka kuu-
masti rakkaus ritaria pohtikin, sekaantui sittekin hä-
nen ikävöivään kaipuuseensa jotakin hurskasta har-
tautta. Viimeiset sanat, mitkä hän,enncnkun veiEvan
toisten luokse, hänelle lausui,sisälsivät lupauksen teli-

WW^. Suuri 'uita jaho»
pcataroarain myynti ti.
m.Krameeraulset tehdään
huolellisesti. Kauppak, 7.
Kultaseppä m. Nndelin.

Mmllljill
hintaluettelon mutaan kaiken suuruisia,
aina 185XIW cm. a«ti (puodinikkuna-
lasia) myydään allekirjoittaneiden waras-
tosta tukuttain suurella alennik»
sella jälle«n»v«iille.

Laattkkolafia löytyy N:o 1. 2 ja 3;
suurempia ruutuja ainoastaan N:o 1 ja
2. Hlntaluettelo lähetetään pyynnöstL.

A.Laöftl & C:o.
SSaafa.

Munticr
montaa eri lajia,

Nallia, Sytytinlanlaa, Haulia,
Patroonia SSSSE1 «'«««" I»"»N"
Etulatinkia monenlaisia.
Puserrettuja Luotia.

Kaikki parasta laatua.
Ilotulitus esineitä ja Kaakeli».
myy huokealla

Keorg Sttttteftti*.
$Em Lmdbergm t»l»«s» lsh«lll

tautien afemaa.
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MuoKrattawana.
-fl t* Kesak. sali, kamari ia keittiöeri u=*

Y* läänkäytämällä. St. E.DickmanZ
15. Kyttälänkatu 15

ijlWaaliéfuun 1 p. muotrataan farmin ja
VJ%- osa keittiöön, läntinen pitkäkatu 17 b.

K, Inmenius,

A4»uofrattaroana pakari 1p, maaliskuitta
«»^ Puumillatehtaankatu 30.

tD.A huoneustoa, 3 asuinhuoneella,-"l*f »" keittiö ja eteinen vuokrataan 1
päiwastä Kesäkmta, Kuninkaankatu 25.

A. loliueu.
H^ynrätään 1 p. Maaliskuuta 2 kamaria ia"**

lyötti «Palon talo Satamafatu 10.
"^rali. 3 kamaria, eteinen ja keittiö'nraaliff'^ 1 Emästä. E. Nikanderin lf«fi.

Talweluksem halutaan.
Leipomiseen tottunut tyttö laa paikan nnt<^ heti, Rautasen talo Kortelahden» ja Nu-
denkadun kulmassa 1»!. Kykenemättömät ei
tarmitsc waiwata itseään. Ä. Friman,
1/< 1 muotias tyttö saa heti palkan

Zatamalaw10, Palon talo.
Andersson

Zlmottuksta.
listi nuori tyttö saa asunnon lapitttoinaK
perheen luona fec-fcllä faupuitfin. 2ö-

tjcmmin t. f. konttoorisla.
T. S,. T. N. j° T:forc- 1 k,

Tamp. taW. waltullsmicstcn
kokouksessa, kuluman kuun 15 ja 22 p na teli»
dyt pöytäkirjat luetaan julli Rahatoimikamn'
rissa keslimiillona Helmikuun !? v:nä 1895
klo puoli »i j, pv
<^äysi hoitoa, mieluumminDt-rbep^iö. halu<^ aa koululainen. Niiaus »tL *Tc.l[e':te
man lehden fonttooriin.

Mäinwälskäri
on yleisölle tamattamana. Palon wlo Zaw°
matatu 10. I.K.Majanen.

£ctoo3nrid)ct hoi!^,^°'
kellä, iiäbemmin JamöereeHa ttroenbaffagj

»sonin «nen.

I>ams aamujuoma
kaikille kansanluokille:

Osakeyhtiö Twenska Maltkaffe-
fabrtfen Kathreiners patent" Tnk.
bplma*fii on hygienian vrofesjorilta Kare-
linin oppilaitoksessa Tukholmassa, E. 91Im-
qwistilta, 'aanut seuraaman lausunnon Stath-
reinerin MaNaSkahwista:

Todistus:
Katbreiuerin MallaskahwiUa wcrrat»

tuna muihin kaupassa esiintymiin kayminlisäl'
leihin on seuraamat nuomiota ainaiticmatomi>
naisuudet:

1> se on kokonaisia mallasjumiä, joten ta>
«aran alkuperäisyns ia laatu »voidaan
silmällä huomata;

2< se on tiillosaineellapäällystcttyi» ma!>
lasiymiä, joten maku tauman pn'yy
muuttumatta;

.'» se sisältää toffeinista wapaata kahwime»hua, joten sillä on todellisen kahmin ma>
ku, omaamatta sen hermoja kiillottamia
ominaisuuksia.

Minä pidän tämä» mallaskahmiii eritoten
ansaitseman päästä Ruotsin kansanhuomioon.
Sen pitäisi tulla terwetulleekfi verheissi
ja myöskin yleisissä laitoksissa. Lap.
sille ja sairaille on se useimmiten fowe.
liampaa luin yksistään lahmi.

Tukholma, marraskuun 23 p:nä 1894.
E.Al«awist,

HUgienian professori Kunink »arolinin
Oppilaitoksessa.

Pyytäkää ostaessa aina Kathreine.
rin Kneipp°Mallaskahwia! lokaises.sa paketissa on Pastori Kneippi»
mnotokuwa suojamerkkinä ja minunwi
minimeni

Edw. Aströmin Mallas-
tahwitehdas.

ssathreinerin patentti Turku

Tampereella,
I«nP«l««n «wiap«m^os<»le,htÄ, 1896.


