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PuuVillat. ja l»nt. pitl. ladun tul»., I.Ceder Multani, lab. «arr^ Salonen «anhanm. n»«rr^ M. Silfmenw« Uubemnaant.»arr. I.V.v. Dlo»i»«n <ort«nlahb. lab. warr«lla, N. t< Grvnbahl tor. wari., Eitula ja ltalrlnaLindgren Siulolan ladun Varrella,
«ahlurl «. « <°««s<>n <»-<«'!»»''! w^rr. ltnrl »««t«f LUter,»» Piet»ri«<» «r!»,l»uvvi»« »nt. Linblbna Vuuri H«»<t«ltlk«t» N>» ».
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Täällä onpi parhaillaan koossa kir-
kolliskokous. Siellä tehdyistä ehdotuk-sista on erittäin tullut huomatuksi ho-Misaarnaaja, t:ri Fers'in ehdotus täy-
dellisestä uskonnonmapaudesta. Ruosinnykyinen eriuskolaislali myöntää kyllä
Mapauden erota Maltiokirkosta, maan
pakottaa kuitenkin uskonlahkoon kuulu-
maan. T:ri Fers ehdottaa että myön-
nettäisiin mapaus kuulua johonkin us-
kontokuntaan, kuten ennen, tai olla mi-
hinkään kuulumatta. Hän huomauttaa,
kuinka monen pitää pakollisesti kuulia
man siihen tai tähän eli maltiokirlkoon,
Maikka sitä ei tahtoisikaan. Muitakin
yleisempää laatua olemia kysymyksiä on
kokouksessa otettu esille. Tuonnempana
kerron niistä enemmän.

„Elämä" on muutenkin taasen alka-
nut, kuten ainakin tähän muoden aikaan.
Paitsi Boulanger'ia, on paljon puhuttu
myöskin ,,sodasta rauhan aikana," joka
nimi on annettu Upsalassa pidetylle
„leikkisodalle," jossa Mahingoittui muu-
tamia miehiä, m. m. prinssi Carl, joka
putosi hemosen seljasta. Kuninkaallis-
ten metsästys on myöskinlisännyt milk-
kautta alkamaan talmielämään pääkau-
pungissa. Suurta yleisöä Marten omat
teaatterit alkaneet näytöskautensa. Kon-
sertit eimät ole mielä saaneet oikeata al-
kuansa. Kuninkaallisessa ofterassa —
niinkuin sen nimi on, maikka ei muuten
tällä Muonna saa enemmän kuin draa-
mallinen teaatterikaan mitään kannatus-
ta maltiolta, manhoilla olijat kuin omat
enemmistönä kieltäneet sen maltiopäimil-
lä — on esitetty suuria operoita, Maik-
ka jo hymintunnettuja,niinkuin „Faust,"
,,Don Juan," „Carmen" y. m. Näistä
on ensinmainitulla huomattama histo-
riansa ; se esitettiin perjantaina t. k. 14
p:nä 200 kertaa Tukholman yleisölle,
joten näytös silloin taMallansa muuttui
juhlanäytännöksi. — Draamallisessa te>
aatterissa on näytetty Manhoja pikku-
kappaleita, eimätkä muutkaan teaatterit
ole Mielä mitään huomattamimpaa il-
moille tuoneet.

sa, milloin rautatien asemalla ja milloin
missäkin. „Aftonbladetin" toimittaja
taisi ensi Misiidin tehdä. Hän kuuli
eräänä päimänä katupoikienkin laulaman:
,,Tulettos illalla katsomaan Voulan-
ger'ia? Hän saapuu k:lo 10,i5." Itse
kertoi mies tästä tähään suuntaan. Ia
hän tuli. Kansajoutko hurrasi. Was-
tassa olema soittokunta soitti ranskalai-sen kansallishymnin. Boulanger, jolla
tietysti oli siniset lasisilmät ja kainalo-sauma, piti puheen — kansalle. Ilman
henkikin tuntui juhlalliselta. Paha Maan
että Aftonbladetin toimittaja oli näh-
nytkin unta. ja siinä kaikki. On maar
ukko paha tamattu jos jossakin, Marsin-kin omat pilalehtien toimittajat monesti
tehneet esityksensä. Ia yhtäkaikki — ku-
kaan ei tiedä missä hän todella on.
Viimeiset sähkösanomat kyllä tietämät
hänen oleman Kristianiassa, Maan ne
omat jo käyneet niin Manhoilsi, ett ei
niitä uskota, Maikkapa olisimat tosiakin.
Tämän maailman meno on sellainen:joka paljon malehtelee, sitä ei uskota
tottakaan puhuissaan.

Mmeen kansakoulunopet-
tajain kokous.

(Iatkoa.)
Pöytäkirjaa pitämään Malittiin oftett.

Saarinen ja Wikstsn.
Tarkastamaan Hämeenläänin kansa-

louluopettajain lainakirjaston sääntöeh-
dotusta ja antamaan lausuntoa siitä,
Malittiin opettajattaret Bergius, Enbom

nenä.
Tukholmalaiset sanomalehdet — ne

ne omat monta kertaa häntä lamanneet,
milloin ramintolassa, milloin teaatteris-

Kirjoittanut: Sarka.
I.

(Boulanger tulee! — Sunien jäljistä— Kirkolliskokous).
Boulanger saapuu kaupunkiin tänään

iltajunassa! Voulanger saapuu tänään!
Voulanger saapuu huomenna! Bou-
langer !? Ei lviime loukolla pal-
jon muuta kuullutkaan kuin moisia lau-
seita. Boulangerin tulosta sai lukea
aamulehtien sähkösanomista, siitä kuuli
puhuttawan kaduilla ja julkisissa pai-
koissa, ja taasen illalla sai uusia tie-
toja iltalehdistä. On se sentään somaa
nähdä tuota merkillistä miestä ...mi-
tä ihmeitä mahtanee täällä tehoakin!
Kaikki tukholmalaiset tahtoilvat häntä
nähdä ja ottaa wastaan — millä ta-
walla, se maan oli kaikille epätietoista.

Ia Boulanger — hän kyllä lähtija oli tvälistä Hampurissa, mälistä jo
Göteborgissa ja Upsalassa — sanoma-
lehtien sähkösanomain mukaan — maan
minne sitten lienee eksynytkin Tukholmaantullessaan, siitä ei uusin historiakaanmielä mitään tiedä.

Mutta nnerasmaraiset tukholmalaiset
ottimat häntä mastaan kuitenkin. Onse mähän kummallista, waan niin se on.

Sanomalehdillä onkaan hartvoin sel-
laista syöttiä jauhettawana. Ei yhtään
numeroa, jossa ei taasen olisi jotain uu-
sia tietoja monsieurista. Kun minulle
ennen nunnoin kerrottiin miehestä, ei,
naisesta piti sanomani, joka oli joka-
paikassa ja ei kuitenkaan missään, niin
en oikein tahtonut sitä uskoa, koska en
moinut sellaista käsittää, enkä tahtonut
järkeäni mankita. Nyt olen saanut lu-
jan makuutuksen järjen tylsyydestä, sil-
lä ukko Voulanger — jos niin proo-
sallisesti saapi sanoa — onpi joka pai-
kassa ja ei missään. Hänen ilmoitetaan
oleman siellä ja täällä — ja kylläkai
kaikki totta on, mikä on präntätty.

Sähkösanoma Upsalasta kertoi hänen
jo juhlallisesti siellä Mastaanotetun,
maan kun sitte lähimmin henkilöä kat-
seltiin, huomattiinkin se matkustamaisetsikisälliksi, jolla oli ollut boulangerilainen

Kirje Huk^olmasta.

lMptlt, 2 p. lolllknntll.

TiUtaina: Posti lähtee «yr»2n, Ilaollfiin
Poriin. »m»»ldtlle, Nirtaille, «ristllnaon
selil itäänpllln.

Ne«klwli««»»a: PoStl lähtee ld«s« ,äln ole-
»Un paiktoihin tzelfinklin päin mene»äll«
iunalla.
N»Vi»»« V» jok« «rkipäiwa:

V«t«rt» K»«U» k-.lo 8-11piimällä.
Klrkk«w«rttn k»«n« k:l« 8-12 edellä ja

3— S j. pp.
Tampereen sl«»«pllnkkl l:l« 1—2 i> »p

j» M paitsi te«li»tt««na ja lau«ntawa l:lo
S— 8 j. pp.

poklokmatäen «sllkepankkt l:l« 9—2 päl».
3»»lt«l«i»la l« pllkk<lkuon« l:Io10—2 „
<Ul»ä,l»pankin ko»tto«rt k:l« 10—l «
Nllk«tolmtka»llrl klo 10-2 »
K»omen pankin konttoort l:lo 10—2 „
»uomen pankin «ll«kontttk«»ttea loloontuu

t.l« 11—12 e. p>.

««Kk5lennz«n k«ntt««rl kaupungissa j« «au<
tallella llo 7:»t« e. pp. 12 ylllä.

lla»p»»«in l»k»s«U: sunnuntaisin l:l« 1—9
j. pp. lanantatstn tl, 4— V ja «uwa päi«
»inä l-.« b— 9 j. pp.

Kaupungin l»inaktrla»t» a«ata«n lello 7
plttse lauantaisin llo s illalla.

N-''?»n«in»«»Nen ko»tt««rtt No 8—10. pp.
««»tallen makasiinin konttsort llo 8—1

e< pp. ja 8
—

6 j> pp» sunnuntaisin N» 8
—

19 «. PP.
Kantatien paketti- l» Pik«t«»arat«imt«to:

jota «tipit»! tl, 8 e. pp. b j. ,». Sun»
nmUalna No 8—10 «. pp.

3Nakl»t«n r«kot« »aa»w»«»la N, 10—12
«. pp. joka torstaina.

U»Vi»»« o» »i»o» joka psi»ä:
Balra»k»<»»«ele» otetaan sairaita llo 12—1

pät»allä. tapaturman kärsineitä laitlina
aikoina.

po»Nkontt«orl «n a»olnna läht«»ää ja wle
«ac poötla »arten jola arkipäivä llo 8—
V,12 päi»ällä ja V«5 —7 j. PP.; pyhäpäi»
»mä llo 8—10 e. pp. ja 4— b j. ,P.

lltrielaatikst kaupungissa tyhjennetään kello
9 e. pp. ja klo 1päi». setä No 7 j.pp:
laatiNo postikonttorin fisä2nkäyt2»2»lä ja
rautatiellä asemchuoneen seinässä muuan
minuuti ennen junan lähtöä.

3«Ka pU»l lähtee polti junalla tzämeenlin.
naan. Turluun.Helsinkiin,Pietariin jayleen»
sä rautatien Witlez»ä oleviin paikkoihin.

p«,Manet>kl«t Turkuun j» sen lautta sinne
päin tottmaahan sekä «uotfiln menevät owat
arlipätvinä jätettävät postikonttoriin llo 9
e. pp.. vakuutetut kirjeet, paletit ja vapaa»
lirjeet klo »/«? j. PP.

p«»U«sema tampereen rautatien asemalla pi
d,läan avoinna »aln»tta«atto««en ti»'
jetdn» »aStaan «ttamtsta sekä p«»t»«e»l'
lte« »tztz»i<tä »arten jokapäivä lltupuo»
lisin lello 1ja s0 m. tello 4 jään j. pp.

8»n» lLktee: Hämeenlinnaan klo 4.» aam. ja
klo 3,« tltap. ynnä tavarajunan yhteydelllö
8n»en luolan matkustajavaunut d.U» 4 il
tap.

— Naajaan t:ll» 2 päi». ynnä ta»
»arajunan yhteydessä 2-nen luolan mattu«»
tajavaunut No 11,« aamup. —

TurluunNo
10» aamup. ja l:lo 8,« ja 4 iltap.

3»N» t»le«: Hämeenlinnasta 1.« Päivällä ja
l:lo Il^o yöllä sekä 3:nen luolan matkutl
tajavaunut tavarojunan yhleydeSsä tlo
7.» aamup. — Vaasasta klo 3Z» iltap.ynnlt
8-nen luolan matkustajavaunut tavarajunan
yhteydtssä l:lo 9 e. pp. — TuruSta llo
1^« plivällä ja 7.» iltap. ynnä 11,« yöllä

Päinmlista.

M 118. Tnstaina 3 p:nä Lokakuuta

Neloja Tllmpeleeltll.

No5wunalalnen toimtttaia: K. Willak«i»«».
»snnt»: teht»Ulj« h. >iilj«,,»»'i« t»lo«s».

Tiistaisin,Torstaisin ja Lauantaisin klo « aamulla. Zlmol
tulsiSta malsetaan 10 p-iä ja enfi sinulle painettmvllta IL »:i2 ri»il»
tä. Ilmoitukset suomennetaan malsotta ja «alhtH»iIm«ltuksia »3llte»
tL2n maamm» sanomalehtien lanlsa. Lehden l«nti«»ri «n «»»inn«
l:l» 8 «.PP.— «i. pp.

1888

l>k<it«il«t vn««»t mall«nat 10 »<nnl;

tlnnpereella jalopattoilfa 4^». 8^». 2^». 1^».
Tampereen po»tttontt«ori5f« ....5^». 4M. 2M. 1^»<
Nulesa maamme po»tilait«lsi«fa . . .5M 4^o. 1^«.
Venljällä ristisit, lähetettynä 4r.nl.8l.«z«.«l.1«.«.

olen alkanut Kauppias K. Lindberg in talossa torin warrella
(entisessä H. Hautasen puodissa.) Toiivon saawuttawani
ajanmukaisilla tawaroilla jahywälläkohtelulla yleisönsuosion.
Tampereella Lokak. 1pmä 1888. Zw. H3zö^kqn>ist.KUMliikllttlli

MU" Kunn. neljän
neswuoden tilaajia
huomautetaan uu-
distamaan tilauk-sensa.
MUMMIil

MlllgkllM-tehblls
Lindellin talossaHämeenkadun mar-
rella. Muotokumia otetaan joka
päimä a 6 markkaa tusina.

3l. Rasmvssen.
Henliwaluutus-Osaleyhtiö

Tukholmassa.
Makuutetuille pantu moitto muo-

delta 1887 teki
4O«,«94 kruunua eli yli
<Mtt,0ttO markkaa.

Asiamiehet Tampereella:
I. Smlllen

Osoite: Pohjoismaiden pankki.

Alfred Selin, jredr. Tukiainen.
Osoite: Kauppias Tampereen rakennus-

G. Selin. konttoon.

Suuri valikoima
Nyt tulleita:

Doffelia,
Trikoita,

Päällystakki- ja Hame-
Kankaita

sekä

Villaliinasia
halvasta

Roumasmäenyhdistyksen Lastenkodin hymäksi pannaan
!toimeen cnsi Joulukuun alussa, Lastenkodin huoucukfcssa(3^ Länsipitkälläkadulla 58. Päimä määrätään tuonnempana.

Lahjoja ottamat mastaan kiitollisesti:
Rouwat Tophia von Bonsdorff. Roumat Bertha Sandberg.„ Ina Björkell. „ Maria Solin nuor.„ Sigrid Blom. „ Maria Sumelius.„ Anna Bergroth. Neidit Sofia Mansner.„ Amanda Hakuiin. „ Thekla Molin.„ Rosa Molin. „ Lilli Nallenius.

Fina Olan. „ Mimmi Wickström.
Johtokunta.

T. S., T. A. 1 k.

Arpajaiset
toimeen pannaan lukusalin ja kirjaston aikaan saamiseksi Tampereen raittiustaloon.
Seurahuoneella Lokakuun 21 päimänä. Lahjoja kiitollisuudella mastaan ottamat
seuraamat:
Rouma Alma Sandberg Neiti Hanna Palmqmist. Herra E. Henriksson.'„ Mimmi Hellman „ Helena Als. „ F. Snellman„ Sofia Haarus. „ Anna Asberg „ I. Stenman.„ Aurora Niemi. „ Il.na Skogström. „ W. Lindgren.„ Minä Kilpi. „ Ida Enckell. „ I. Stenbäck. Z.„ Minä Ahlqmist „ Edln Ahlgren. „ I.Grönlund. V ff

Paulina Vrander. „ Elina A.- „ A. Helien. H„ Sofia Snell. „ Turma .,e,.. „ K. Lindgren. 3„ Josefina Hellsten. „ Anna '.' „ K. Österman. st'„ Amanda Stening. „ ovelin „ A. Nallenius.„ Flora Holmsten. „ Hilda ius. „ K. Helenius.„ Fina Gestrin. . „ Ol^.' C5r»). ahl.„ Sofia Grönroos. „ Ida Pyudn mäti (Kumssa).„ Gustama Snell. Herra G. Wo.„ Tilda Nylund. F. F. Floor.„ Josefina Damidsainen „ ?. Snell.„ M. E. Nansen.
I. Iumenius.

M>«, itt nnk-tt; llittnt^tt ÄM. umatetten tilaajat huom.!Ml" jU MnllU-MUlllllU Kaikkia räätälin ammattiin kuulumia
toimeenpanee Taistoyhdistys Gröndahlin töitä otan malmistaakseni, hienompienkin
raittiusramintolassa sunnuntaina tämän maatimuksien mukaan, täsmälleen ja kohtu
kuun 7 p. klo 6 illalla. hintoihin. Gust. Grönroos.

Kaupp. Saarion talo Kuninkaan!. N:o 27.

Muutamana

F. D. Mlltldstromin
Porwoosta

Orinomaisia

Kikatin
senlllllwill lajia:

La Flor Cuba,
sluemo Munäo,
La Vatria,
LaÄiosa marina,
La Neal,
La Kolganza,
Nritama,
Ln« Elfas,
ElNigra,
Rruna prima

Mictor MerlnnNllll.
Huom.! 100 kappaletta os-

tettaessa myönnetään hinnanalen-
nus.

Mäskiä
myydään Onkinienten oluttehtaallamaanantaina, tiistaina, torstaina
ja perjantaina tlo 2:sta j. pp.

Nyt tullut:
Erittäin hymiä talmikankaita,

joista Valmistetaan miesten puku-
ja, suurimmalla tarkkuudella.

K. Pennanen.
Kaupp. Marscenin talo.

<^errat kauppiaat huomatkaat! Näinä
«^ kahtena puimana myydään Turun
tehtaan tulitilkuja a 10 m. 25 p. laa-
tikko ynnä kaikenlaista muuta huutokau»
pasta ostettua tamaraa oiteen kelihinnalla.

Itl. Lilja.

Ilmoituksia.

Amerikaan!
Sllnkllniem-zyybekkl-Umylllk
«M» Kalmin japarasroMt^M»

Suoranaisia Piljettejä Hambur-
gin Postikulku-Osake-Seuralle ja
Union-Linjalle on saatamana Hanko-
niemellä

Ckr. Rasnmssen'illä.
Mytö Hankoniemeltä jo-

ka lauantai.



56 ja 1888 44 henkeä. Näistä 44
hengestä on 11 täysikasvuista miestä,
joista 8 mielenvikaista 2 sokeaa ja 1
kuuromykkä. 9 naista, joista 2 mieli-
puolta, 1 sokea, 1 kuuromykkä, 2 ram-
paa, 1 Vanhuuden heikko ja 2 täysin
työhön kykenevää, joista toinen hoitaa
emännyyttä laitoksessa. Lapsia on 17
poikaa ja 7 tyttöä 1 nuodcu ijästä 15
Vuoden ikään, joita hoitaa naisvanhuk-
set pienempiä ja miehet isompia poikia;
apuna ovat' myöslin isommat lapset
ja laitoksen johtaja.

Sittenkuin lapset ovat kasvaneet sii-
hen ikään, että ne kelpaavat johonkin
ammattiin, annetaan ne yksityisille kun-
talaisille palvelukseen sillä ehdolla (kir-
jallista kauppaa vastaan), että uuden
hoitajan pitää lapsi hoitaa ja vaatettaa
kunnes se on ripille päässyt, josta hänei saa vaivaishoidolta mitään maksua.
Lapsi on myös velvollinen hoitajaansa
määrättyyn ikään palvelemaan.

Vaivaistalossa kasvatetuista lapsista
pitävät kuntalaiset hyvin ja ovat ha-
lullisia ottamaan niitä hoitoonsa, ene.n-
män luin lapsia riittäälään, joten on
vara valita heille hyviä palveluspaik-
koja. Tähän sanovat lasten ottajat
syyksi sen, että laitoksen lapset osaavat.,lukea" ja ovat tottuncetjärjesty k-seen ja työhön, joita hyviä puolia
usein yksityisten lapsilta puuttuu.

Vaivaistalon hallintoon kuuluu isän-nöitsijä, renki, porttivahti ja emännöit-
sijän eli yhteensä 4 hekeä.

Vaivaistalon taValliset Vuotuiset me-
not owat markoissa:
Vaatetukseen 500.
Puita 80 syltä5 8: 50 . . . 680.
1 tynnyri öljyä ..... 30.
Johtajan palkka 600.
Emännöitsijän pallka. ... 48
Yövartijan palkka .... 100.
Lääkitykseen ja tohtorille . . 100.
Kuoletuslainan korko . . . 1,800.
Palo.naluutusmaksu .... 80.
Eläimille viljan ja heinän lisää 250.
Yhtä ja toista pientä . . . 300.
Rengin palkka muonan kanssa . 275.
Päivämiehille 50.

Yhteensä 4.813.
Vaivaistalo ostettaissa oli maittensa

puolesta peräti rappiotilassa, kosla en-
simmäisenä vuotena ei saatu viljaa kuin
3 jyvää, vaan on nyt jo siksi voimis-
tunut, että tulo viime vuonna teki 10
jyvää. Sentähden on täytynyt ostaa
enemmän viljaa, jotenmenot ovat olleet
isommat.
Koko lvailvaishoidon tulot ja menot.

Tuloja:
Korkorahoja kulunkirjoituksista 170: —
Lahjoituksia häissä.... 15: —
Maahanpanijaisissa ... 20: —
Ristiäisissä 10: —
Saklorahoja 50: —
Sääst.132 tynn.rukiita ä. 13 1,716: —

35 „ ohria „ 12 420: —
26 „ kauroja,, 7 182:-
5 „ herneitä „ 12 60: —

Vuokratuista maista arenttia 862: 71
Yhteensä 3.505:71

Säästöä Viime Vuodelta . 114:32
Kunnalta talseerattu . . 7.624:97

Yhteensä 11,245: —
Menoja:

Vaivaisten ylöspidoksi150
tynnyriä 1,950.

Kuntakokouksessa Syyskuun 22 p.
1) otettiin käsiteltäväksi Viime tam-

mikuun kokouksessa tähän kokoukseen ly-

Kainmistalo Zämsään.

Josta summasta yksinvaivasetveivät
9,707 markkaa. Kun Loimaankuntalai-
set tulivat huomaamaan, että vaivais-
ten luku ja niille tarvittava apu lisään-
tyi lisääntymistään ja luottamus kan-sassa kasvoi arveluttavassa määrässä
vaivaishoidolta saatuun apuun ja kun
mieliä karvasteli sen lisäksi se, että kun-
nan vaivaiset olivat kauppatavarana,
joita hoitaakseen ottivat torpparit ja
mökkiläiset oman hyötynsä tähden, antaen
heille sen mukaista hoitoa, että kauppa
kannatti, ryhdyttiin miettimään apukei-
noja ja parhaaksi avuksi katsottiin vai-
vaistalon perustaminen.

Sopivan talon ostettua, joka on
manttaalin suuruinen ja maksaa 10,000
markkaa — talossa on20 tynnyrin alaa
peltoa ja 15 tynnyrin alaa niittyä —
ryhdyttiin rakentamaan vaivaistaloa ja
tuli se täydessä kunnossa maksamaan45,000 markkaa, johon on lisättävä ai-
neet, jotka kunta luonnossa vei.

Laitoksen valmiiksi tultua merkittiin
niiden henkilöitten luku, jotka varmuu-
della^ luultiin vaivaistaloon tulevan,
136 hengeksi. Näistä tuli vaivaista-
loon ainoastaan 30. 56 henkeä, jotka
ennen nauttivat kunnalta vakituisen hoi-don, jäivät tulematta, rumeten omalla
työllään itseään elättämään. Niistä,
jotta saivat tilapäistä apua, ei tullut
vaivaistaloon ketään.

Sittemmin on Loimaan kunnan vai-
vaisten luvun keskimäärä ollut w.1884
70"/i»3. 1885 78, 1886 70^1°, 1887

kätty vaivaishuoneen perustamisasia,
josta ehdotusta tekemään tähän kokouk-seen valittiin valiokunta, joka taas kes-
kuudestaan valitsi tarkastusmiehet vai-
vaishuoneita muissa kunnissa tarkas-
tamaan. Tästä matkastaan valitut
tarkastusmiehet ovat antaneetseuraavan
matkakertomuksen:„Jämsän kuntakokouksen valitsemina
jäseninä tarkastamaan ja kunnalle lau-
suntoa antamaan niistä kokemuksista,
joihin sanottujen talojen on tultuniissä
lunnissa, joihinniitä onperustettu, ovat
allekirjoittaneet käyneet Loimaan ja Tam-
melan lunnissa.

Loimaan kunnan VaiVaishoito oli en-
nen vaivaistalon perustamista samalla
lannalla kuin muidenkin kuntain. Vai-
vaiset, orvot ja köyhät lapset myytiin
huutokaupalla ja sijoitettiin työ-ruotuihin;
muille puutetta kärsiville jaettiin inuu-
toin apua.

Sitten kuin työ-ruotulaisiin olikylläs-
tytty, päätettiin nämä antaa huutokau-
palla yksityisten hoitoon.

Vaivaishoidon hallussa oli vuonna
1882 140 henkeä, jotka saivat vakitui-
sen hoidon. Niistä 15 mielenvikaista,
50 vanhaa ja 75 lasta.

Näiden hoitamisesta maksettiin jyviä
225 tynnyriä ja tilapäistä apua 100
tynn. noin 400 hengelle.

Loimaan kunnan vaivaisten luku oli.
kun satunnaisen avun saajat noin 60
henkeä siihen luetaan, 600 henkeä, jotka
enemmän tai vähemmän Vaimaishoi-
dolta apua nauttimat.

W. 1882 kannettiinkun-
nallisia maksuja Sm. 1,797

Vaivaisille 325 tynnyriä
jyviä K 24 7.800

Rahassa lääke-, lasa-
reetti-y.m. maksuksi1.997 9.797

Yhteensä 11.594

Puhujanmielestä tarvittaisiin 3 voi-
mistelutuntia Viikossa. Huono Voimis-
telija on tavallisesti huono laulajakin
ja muissakin oppiaineissahuoleton. Voi-
mistelu lisää tarkkuutta.ja auttaa isän-
maallisen innostuksenherättämiseksi. Kan-
salouluaattcelle se myöskin olisi edulsi,
sillä yleisössä heräisi mieltymys kansa-
kouluun, kun se näkisi, että siellä syntyisi
reippaita ja rivakoita kansalaisia. Vaan
ennenkuin voimistelua maan kansakou-
lussa saadaan paremmalle kannalle, olisi
huoneusto saatava suuremmaksi. Puhuja
luuli pitävän lailla määrätä, ett'eival-
tioapua anneta muille kuin semmoisillekouluille, joilla on riittävä määrähuo-
neita.

Opett. Toivonen yhtyi esitte-
lijäänvoimisteluntarpeellisuudestakaan
epäili, ovatko opettajat, etenkin Vanhem-
mat, edes lykeneVätkään uudemmanai-
kaiseen Voimistelun opetukseen. TarVit-
taisiin hyvä oppikirja tässä aineessa.
Sitä tehdessä pitäisi ottaa selko asevel-
vollisten voimistelun oppikirjasta. Pu<
huja toivoi kokouksissa saatavan nähdä
näytteitä nykyajan voimistelusta.

Opett. Nyman ei sanonut ase-
velvollisten voimistelutirjasta olevan
paljon apua, kun se on liian yksipuoli-
nen, vaan tiesi kansakoulun voimistelu-
oppikirjan olevan tekeillä.

Opett. Or ling sanoi koulun lä-
histössäpitävänolla voimistelutelineitä.
Valitti muuten huoneen puutetta, sillä
luokkahuone ei kelpaa voimisteluhuo-neeksi, enemmän luin käsityöhuonekaan.

Opett. Valtonensanoi työhuo-
neen, missä se on tilava, kyllä kelpaa-
van Voimisteluhuoneeksi. jos se jokaisen
käsityötnnnin jälkeen puhdistetaan ja to-
mutetaan.

Tarkast. Vallin ei sanonut
kuntien suostuVan rakentamaan semmoi-
sia kouluhuoneita, joissa olisi eri luok-
kahuone, käsityöhuone ja voimistelu-
huone.

Opctt. Sainio tiesi samankokoi-seen kouluhuoueukseen, missä nyt on taksi
huonetta, saatavan mahtumaan kolmekin,
jos ne sopivalla tavalla järjestetään.
Voimistcluhuone ja etehincn voisivat
olla yhteiset.

Neiti Hultin sanoi naisopetta-
jain olevan pulassa poikain voimistelun
suhteen, kun ei tiedä voimistellaanko
niitä samalla tavalla kuin tyttöjäkin.
Pitäisi lupa-aikoina kokoontua johonkin
paikkaan oppimaanvoimistelua taitavan
opettajan johdolla.

Neiti Veisell toivoi valtion
hankkivan opettajille etenkin vanhem-
mille tilaisuutta lufta-ailoina oppia uu-
dempaa Voimistelutapaa.

Keskustelu sai olla Vastauksena kysy-
mykselle.

Kun klo oli jo 12. piti upett. Lehto-
nen näyteluentonsamaantieteessä. Oppi-
laat telimät selloa seudun maantieteestä
ja esimerkkinä oli Toijalan kylä.

Tähän päättyi ensimmäisen kokous-
päivän aamupäivän toimet.

(Iatk.)

Aamnlehti
Waltiolainan kuoletus . . . 1.800.
Waiwaisten johtajan palkka . 600.
Ruuan laittajan palkka . . 50.
Yövartijan palkka .... 60.
Rengin palkka 120.
Walo-aineet 40.
Polttopuiden ostoon . . . 760.
Talon korjauksiin .... 200.
Kruunun verot y. m. . . . 200.
Palovakuutus 75.
Kaloihiu 260.
Lihan ostoon 300.
Suoloihin JY.
Vaatetukseen 500.
Heinien ostoon 250.Lääkitykseen 50.
Wajaus meuoissa eli säästöä 4,000.

Yhteensä 11.245.
Niinkuin yllä olevasta laskusta ha-vaitsemme, maksaa vaivaistenhoito Loi-

maan kunnalle 7,624markkaa 97 penniä,
joka kunnalta takseerattiin, Vaan sittenluin Vakiolaina 40,000 markkaa onkuo-
letettu ja talon Viljelykset parantuneet.
Vähenee tämä summa suuressa määrässäja jos Vailvaisten luku Vähenee Vas-
taisuudessa niinkuin se on Viime neljän
Vuoden aikana osoittanut, kun ei ole
enää 200 hengestä jälellä kuin 44. niin
voivat Loimaan kuutalaiset toivoa jo
hyvällä syyllä vaivaistalonsa antalvan
niin paljon elantolvaroja, että se riittää
Vailvaisten ylläpidoksi.

Tammelan vaivaistalo onnuori,
ollut Vasta käytännössä Viime heinä-kuusta asti, joten sen tuloksista emme
Voi Varmoja tilejä tehdä, Vaan onkui-
tenkin osoittanut, että se Vastaisuudessa
Vastaa ne toitveet, joita sen perustami-
sesta on ollut.

Vaivaishoito Tammelassa ennen wai-
Vaistalon perustamista oli samalla kan-
nalla kuin Loimaankin kunnan.
W. 1887 olimyytyinä 98henkeä, joista

Vuosittain satunnansten apujen kanssa— jotka tekevät 4.000 markkaa meni
kaikkiaan lääterahojen y.m. kanssa 11,000
markkaa ilman ruotulaisia, joita on 45
henkeä.

Tilastollisten tietojen mukaan nautti
vaivaisapua suuremmassa tai vähem-
mässä määrässä yli 600 henkeä. Vai-
vaistalon perustettua tuli laitokseen: 5
sokeaa, 14 vanhuuden heikkoa. 8 työhön
kykenevää naista (pakosta, sillä kun vai-
vaishoito otti lapset otti se äidit kanssa).
47 lasta 1— 14 ikävuoteen. Yhteensä
on vaivaistalossa 74 henkeä. Ulkona
pitäjällä on vielä 18 henkeä, jotenkolo
vaivaisten luku on 92 henkeä.Tammelan kunnan vaivaisten luku
onvähentynyt waiwaistal?n perustettua
kuudella hengellä niistä, jotka ennen wai-
Vaistalon perustamista olilvat huuto-kaupalla myyty. Ne, jotka saivat sa-
tunnaista apua, owat jääneet kokonaan
pois.

Vaimaistalon ostohinta on 9.000markkaa ja talo on V" manttaalin suu-ruinen sekä maa-alaltaan suuri. Tähänon rakennettu 3 asuinrakennusta, joissa
kahdessa asuu Vaimaiset ja kolmannessajohtaja.

Huoneiden luku on naispuolella: 8
asuinhuonetta, keittiö, käsityöhuone, Vint-
tikammari ja iso etehinen, joka samalla
on yhteiden ruokahuone, yhteensä 12.
Miesten puolella: 7 asuinhuonetta, kon
luhuone, opettajattaren asuinhuone, 4
selliä mielenVikaisille henkilöille, 2 lasci
rettihuonetta sekä muutoin likaisille jc
tohtorin Vastaanottohuone, yhteensä 16.
Alla on kimikellari.
lJohtajan asuinrakennuksessa on 2:lsiasuinhuonetta, keittiö ja etehinen, leipo-

Ensimmäinen majailupaikkamme oli
pieni torppa, joka oli maanpalstan kes-
kipalkoilla,kauniin järVenrannalla. Tor-passa ei ollut asuinhuoneita kuin awara
tupa, johon me nuoret miehet sijoituim-
me, sekä vähäinen kammari, johon joh-
tajamme asettui. Wanha tervaskannon
sukuinen ukko, ja hänen vaimonsa oli
torpassa väkeä. Vanhukset olivat siinä
ikäänsä viettäneet, pysyen aina paikal-
laan — tai miten tuon paremmin sa-
noisin tasallaan kuten kiinalainen, niin
ettei heillä ollut edistymistä eitä taan-
tumista elämässään sattunut. Tietoa
ja taitoa eivät he olleet oppineet enem-
pää kuin luonnon omaisessa ihmisessä
tavallisesti on. Köyhyyttä ja rikkautta
eivät myöskään tunteneet, elelivät vaan
omillaan niistä tuotteista, mitä torpan
tilukset, hevonen, pari lehmää, pari lam-
masta ja kissa tuloja antoivat.

Niinkuin vanhuksien taloudesta nä-
kyy, emme mekään heiltä muuta saaneet,
kuin kahvia ja maitoa juodaksemme. Kuin
näistä teimme ukon kanssa laskuja, saim-
me kuulla ja nähdä uutta, eli olisiko
tuo seitsemän sataa vuotta Vanhaa, siis
ennen kuin Birger Jaarli täwi hämäläi-
sille ristinopin Ivaloa tuomassa, ukko
näet ei tuntenut rahaa eikä Voinutlukua
laskea ollenkaan, tuskinpa sormiensa sum-
maa kymmentälään. Usein saimme ukolta
kuulla outoa kysyttäissämme jonkun os-
toksemme hintaa, johon hän Vastasi:
,,Wiisi kopeekkaa". ,,lolme suurempaa
Vastirahaa", ,,!aksi pientä hopearahaa",
(suutarin markkaa) »yksi semmoinen kes-

Wanhasta päimakirjastani.
II.

Outoja ilmauksia.

ja Tallgren sekä opett. Takanen, Lehto-nen ja Örling.
Kysymykset olivat ohjelmaan asetetut

siinä järjestyksessä kuin ne olivat saa-
puneet, ja kysyi puheenjohtaja,missä jär-
jestyksessä ne olisivat keskusteltavat i.a
olisiko niiden suhteen mitään erityistä
toimenpidettä tarpeen. Päätettiin yhdis-
tellä muutamia kysymyksiä toisiinsa ja
järjestyksestä Päättää kunkin kysymyksen
keskusteltua.

Ensin otettiin keskusteltaviksi kysymyk-
set:

24 ja 17 Nastaako laulu-
opetus kansakouluissatar-koitustaan, vai onko siinä
mikään parannus suotava-
na? Mitä sopisi etupäässä
Vaatia kunnollisen lukukir-
jan suhteen?

Opett. Saarinen sanoi tarvit-
taVan hvwä lukukirja maammekansakou-
luille. Äidinkielen opetus on perustus
ja runko kolo kansakouluopetukselle. Jossen kunnollinen opettaminen laiminlyö-
dään, Voi koko opetuksen menestys olla
Vaarassa. Waan hyväänopetukseen tar-
Vitaan hyvä välikappale, oppikirja, ja
semmoista ei ole olemassa. Ei ole tehty,
mitä olisi pitänyt tämän kipeän tarpeen
poistamiseksi. On kyllä oppikirjoja, jotta
kulkelvat tällä leimalla, Vaan ne owat
kaikki tehdyt hätäVaraa Varten. Eten-
kin ensi luokkaa Varten tarVittaisiin tar-
koituksenmukainen Nukukirja, jostalapset
samalla saisiVat kielellisen perustuksensa
ja eri tietojen ensi alkeet. Nyt tarVit-see heidän ammentaa nämä eri lähteistä.
Toisella luokalla Voisi äidinkielen ope-
tus käydä muiden aineiden ohessa ja
silloin olisi kunkin aineen oppikirja ope-
tuksen Välikappaleena. Jos hywä luku-
kirja saataisiin syntymään, olisi sen me-
nekki niin taattu, ett'ei sen kustantami-
seksi tarmitseisi pyytää valtioapua. Pu-
huja ehdotti asetettavaksi komitean, joka
tarkastaisi tehtäviä lukukirjan ehdotuksia.
Tiesi Turun läänissä ryhdytyn toimiin
toisen luokan lukukirjan valmistamiseksi.

Sitten tehtiin muistutuksia lukukirjana
käytettyä „Maamme" kirjaa vastaan.
Sitä moitittiin liian kalliiksi, huonostisuomennetuksi, puutteelliseksi ja yksipuoli-
seksi. Ei sisällä runoja eikä kappaleita
kaikkien oppiaineiden alalta. Luonnon-
kirja sitä tosin täydentäisi, vaan oppi-
laita ei moi pakottaa ostamaan kahta
näin kallista kirjaa.

Opett. Pelkonen huomautti,
että äidinkielen opetus ainoastaan muo-
dollisesti on muun opetuksen perustuk-sena, henkisesti on uskonto. Paras tapa
äidinkielen opetuksessa olisi se, että eri
aineita opettaessa Viitattaisiin kielen la-
keihin ja walwottaisiin sen puhtautta.

Opett. ToiVonen oli Saarisen
kanssa yhtä mieltä lukukirjan tarpeelli-
suudesta ja keinosta sen saamiseksi jasa-
noi oleVan ajan ainakin ensi luokalla
tunoautua lukukirjaan, sillä opetus kan-
sakouluissamme on liian tieteellistä.
Siellä opetetaan maantiedettä, luonnon-
tiedettä, suuretiedettä ja kuka tiesi mitä,
Vaikka pitäisi Vaan tietoa annettaman.

Yleisenä toilvomuksena lausuttiin tar-
koituksenmukaisen lukukirjan saaminen ja
Valittiin Valiokunta tekemään suunnitel-maa, jonka mukaan ehdotukset olisiwat
tehtäVät. Valiokuntaan tuliivat kuulu-
maan neidet: Hanna PalmqVist, Holm

hänkin sanoi äänestäneensä. Miehennäköpiiri näkyi ylettyvän jo kauemmak-
sikin, kuin mitä silmällään ja persoonal-
lisesti oli tullut näkemään.

kuin sanottu joka päimä hienossa huti-kassa, Vaan ei kumminkaan Vielä mie-
lettömänä. Asiansa toimitti hän aina
reippaasti, ja oli seurassa iloinen, (jos-
kus iltapäivällä alakuloisempi) puhuen
aina järkevästi, välistä maustaen vä-
hän luikuria joukkoon. Palvelustyttö-
jään muisti hän aina kiusoittaa sanoilla:
,,Nyt on meidänkin tytöt mielissään kun
on nuoria herroja — ". Emännän ker-
rottiin olevan iloluontoisen ihmisen,
vaan niin ci se kumminkaan nyt näyt-
tänyt olevan. Ajattelimme että jon-
kunmoinen aavistus mahtoi hänen sy-
dämessään kalvaa miehensä ryypiskele-
miseslä. Asia toteutuikin niinkuin etem-
pänä näkyy.

Km talon isäntä, jossa edellisenä ke-
sänä ruokailimme, oli joutunut Viinan
nautinnosta ikäviin seurauksiin. Koski,
jonka niskalla hän edellisenä kesänä sei-laili, ja vietti hauskaa elämää, vetihä-
nen vuoden kuluessa kuohuunsa, jossa
murteli miestä milloin kylmässä, mil-
loin kuumassa kylvyssä. Nähdessämmehäntä, tuli oikein sääli kuin miehen ul-
komuotokin oli muuttunut kalman kol-
koksi. Joka jäsen vapisi nyt miehessä,
sekä puhe ja kielikin oli tullut jäykäksi,
niin että tuskin edellisen wuod< äöstä
häntä enää voi tuntea. Kerrottiin hä-
nen tulelvan konnin tuskiin, joll'ei saa
Viinajanoansa sammutetuksi. Talon asiatolivat alaspäin menossa, joka onkin
luonnollista kun isäntä oli toimensa me-
nettänyt. Emäntä oli Vieläkin surulli-
lisemman näköinen kuin edellisenä kesänä,
joka suru jo silloin oli hänellä alussa.

Kunnassa oli raittiMeura olemassa,
ja,paljon olisi sillä Vaikutettamaa, silläyleisö näkyi juontia harjoittaman paljon.
Eräs nuori mies, joka oli jäsen sikäläi-
sessä raittiusseurassa, tuli meitä kyytiin
ja häneltä saimmekin tietoja sikäläisistä
raittiusasioista. Outoa Vaan, kuinpää-
simme toisen pitäjän kestitieVariin, -?tt:
mies toisten mukana matkanaulut, jaoli
seuraatvalla Välillä HYVästi rohkeimmil-
laan. — b— w— .

Seuraavana kesänä majailimme R:n
talossa, joka sijaitsee korkealla mäellä,
ja josta nimikin on talolle johtunut.

Tal? on samoinkuin edellinenkin, va-
rakas, hyvässä rakennuksessa ja siistit
'lot. Ruo'an hyvän ja halvan saim-tä'tälin, sekä hyvän asunnon, jossa

m: nauttia vapauttamme joka pai-
Omituisinta tässä oli talon ta-

isäntä, osta saisi esimerktkiä ot-
zolaincn 'ssään, sillä hänessä

näkynyt muita kuin hyviä puolia,
>^a vastoin huonoja puolia tuskin lie-
nc, ollut olemassakaan — . Talossa eli
ii^clä vapaita vanhuksen päiviäänvan-
ha isäntä, joka ei toiminut mitään,kävi
vaan huvikseen joskus ulkona katsele-massa talon menoja. Näin tuli hän
joskus luoksemme juttelemaan pitkänä
ikäkautenaan sattuneita kohtauksia, jotka
tavallansa merkillisyyksilleen huvittivat
meitä. Ukko oli isäntänä ollessaan tot-
tunut velkoihin, jotka aina suureniVat.
Kerrottiin myös että hän oli aikoinaan

ryypyn suosija. Ukolla oli yksi ainoa
tytär, ja siis sanan täydessämerkityksessä
»mukava wäwyn paikka". Nykyinen
isäntä oli nuorena miehenä talossa ren-
kinä, jossa hän pian huomasi talon hy-
vät puolet ja rupesi tyttären kanssa
tuumimaan — elämän yhteyttä, jokahä-nelle onnistuikin. Kotivävyksi pääs-
tyään sai hän vanhalta isännältä kaikki
talon hallituksen käsiinsä varoineen, vel-
koineen, jota rupesi innolla hoitamaan.

Oltuaan puolikymmentä vuotta isän-tänä, oli talon vanhat velat kaikki mak-
settu. Toisen verran vielä, siis lym-
menkunta vuotta (tällä kertomuksenajalla)
oli hänellä jo kaksi hyvää taloa ostettu
lisäksi, kaikli R:n talossa kootuilla va-
roilla. Asian voi uskoa ihan todeksikun tietää minkälainen johto ja siitäseuraava ahkeruus ja järjestys talossa
vallitsi. Isäntä piti taloudessaan jän-
tevän ja vilpittömän komennon, kailkien
täytyi alammaisesti totella häntä. Sun-
nuntaina piti talon väen jokaisen ko-
koontua tupaan veisaamaan aamuwirsi,
jonka jälleen isäntä luki muut asiallisetlumut. PäiVällä taas kokoontui Väli
kuulemaan päivän tekstiä ja saarnaajonka isäntä luki postillasta. Muuta
kirjalli^'tta harrasti hän myöskin ja
sanoi itz vänsä sanomalehdet Välttämät-
tömän tarpeellisina. Luonteensa oli iloi-
nen ja leikillinen, maan ei koskaan tullut
häneltä semmoista sanaa joka oisi ollut
rumaa kuulla. Juomaria ja huonota-pclisia ihmisiä ei hän sanonut sallimansaollenkaan. Kunnan luottamustoimissakuului hän myöskin olewan, muunmu-assa oli häusilloisissa Valtiopäimämies-
Vaaleissa kunnan puolesta Valitsijamie-
henä, jolloin tuliMattila ValituksiJäm-
sän tuomiokunnan edusmiehetsi ja jota

Päijänteen länsipuoleisissa pitäjissä.
Taloon mentyä pistää ensiksi silmään
muhkea päärakennus, jonka asuntotuVan
puoleisessa päässä seisoo korkeilla jaloil-
laan talon ruoka kello. Rakennuksen toi-
sen päänhuoneiden ikkunoista näkyy siis-
tit ikkunaverhot. Kun sisään näihinhuo-
neisiin astuu, on siellä kaikki aistikkaasti
ja nerokkaasti sisustettu. Siistit huo-
nekalut, kaikki sopusoinnussa keskenään,
pöydät ja kaapit peitetyt siisteillä peit-
teillä, maalatut lattiat peitetyt matoilla:
Talossa ruokailimme kaksi Viikkoa, jolla
ajalla oli jokaisella kerralla pöytä wa-
rustettu mitä miellyttämämmäksi metsää
juosneille miehille, ja josta ilomielin lu-
kin erosi. Ruuan hintakin oli halpa,
ainoastaan 20 penniä ateria, joka siis
oli kuudes tai kahdeksas osa tavallisista
kaupungin hinnoista. Talossa oli ollut,
ja oli Vieläkin onnellisuus (siltä ajalta
tuin kertomukseni on), Vaan nyt se oli
Veitsen terällä, sen saamme nähdä se.l-
raaVasta.

Talon isäntä oli kesli-ikäinen, tm.
lias mies, luonteeltaan iloinen. Ken
tulla Vuodella oli hän ruwein.,tt ai> c
säännöllisesti pitämään viinaako^.la.»
josta joka aamu rupesi ottamaan aar. u-
ryypyt. Siitä sitten sikisi ruokaryypyi.
tupaklaryypyt ja jos niin sattui scura-
ryypyt Vieraan sattuessa. Miehen v^l,
alkoi tästä muuttua aina alkohoolisem-
maksi ja rupesi aina omiaan Vaatimaan,
niin ettei hän enää Voinut Viinatta ai-
kaan tulla. Tästä seurasi, että jokaaa-
mu oli' kohmelo, joka Vaati kostuketta.
Ruuan ei hän sanonut maistuman, jollei
ota ryyppyä alle, janäin alkoi mies jou-
tua kosken Viepään, josta hän tunsi
melkein mahdottomaksi palataomilla Voi-
millansa. Oloaikanamme oli isäntä niin-

kikoloinen hopearaha", ,,ei sen Vertai-
sesta nyt enempää, jos pari semmoista
leslimöistä Vaskirahaa" j. n. e. Me
tietysti maksoimme niin ettei ukko Va-
hinkoon tullut, sanoen hänelle: „Tässä
on jäntit rahat". Paikkakunnalla ker-
rottiin myös, ettei kumpikaan Vanhuk-
sista osannut lukea ollenkaan. Kerrot-
tiin myöskin, että ukko joutuessaanmet-
sänwartij«toimissaan metsästä ulosanta-
maan niinkuin seipäitä. Vitsakeppiä y.
m., oli hän aina muistanut julistaa
f>irstlncstarin määräyksen: että ne mak-saa niin ja niin paljon ja että pitää
panna kymmenen semmoista pientäkasaa
yhteen niin tulee sata. Virtansa sanot-
tiin ukon ylipäitten toimittaman hymin
uskollisesti ja säntilleen, pitäen hyvin
Maralla sentin, ettei kyläläisten karja
päässyt ruuuun saralle, ja jos joskus
niinkin kämi, niin antoi utlo uhkauksen:„jollette pidäelukoistanneparempaa huol>
ta, niin panen ne kiinni ja saloitan, ja
kun forstmestari tulee niin saatte nähdä
kuinka käy!" Talvella oli ukko pitänyt
piirinsä ympärillä aina latunsa avoinna,
Vaikka oisi jokapäilvä lunta tuiskuttanut.

Torpan Vastapäätä järmen toisella
puolen oli Varakas K:n talo, josta saim-
me raVintolan. Wirstaisen Välin sou-
dimme joka päiwä illoin jaaamuin edes-
takaisin, jossa jokaisella matkulla syntyi
kilpasoutu. Siitä ei muuta palkintoa
tullut kuin että airot poikki paukahteli-
vat, ja sen oli Voitto, joka airon tait-
toi huolimatta mitään edelle pääsystä.
Talosta loppui Viimein airot, ja sittenei muuta neuVoksi, kuin täytyi tehdäuusia sijaan.

Jos taloa rufteaisin esittämään, min
on se yksi niitä hyvästi rakennettuja
Varakkaita tälojt», joita usein tavataan

Tiistaina Lokakuun 2 f. -l8583l:o ll8.

23 kys. Onko Voimist eluope-
tus kansalouluis samme yli-
malkaantyydyttäVälläkan»
nalla ja jollei,millä taVoinse saataisiin todellista hyö-
tyä tuottamaksi?

Opett. Nyman sanoi kuulleensa
pidettämän Voimistelun opetusta eten-
kin maalaiskouluissa tarpeettomana, jopa
synnillisenäkin, Vaan kun katselee noita
Viallisia tai kuihtuneita poikasia, joiden
luku luoklaluokalta ylöspäin lisääntyy,
niin tulee pian Vakuutetuksi Voimistelun
tarpeellisuudestamaallakin. Muutamissa
kouluissa kuulutaan Voimistelua hylvin-
tin harjoitettavan, Vaan ylipäänsä on
Voimistelun opetus takapajulla.

ja Lindström setä hrat Saarinen, Puup-
ponen ja Toivonen. Kys. 3, 21 ja 9.

Minkälainen luku- ja työ-
järjestys on kokemuksessa
hawaittu sopiwim maksi käyt-
tää niissä kouluissa, missä
yksi opettaja johdattaa a)
kolmea ja b) neljää osastoa?
Eikökokous suostuisi laati-
maan kahta lukujärjestyk-
sen mallia maalaiskansatou-
luihin: a) semmoisiin koului-
hin, joissa yksiopettajahoi-
taa y h t'aik a a neljä osastoa;
ja b) semmoisiin, joissa poita-
ja tyttökouluovat yhdiste-
ty t siten,että op että ja ja opet-
tajatar hoitamat yhtäaikaa
kahta osastoa? Onko kansa-
koulussa sopima hiljainen
työ kaunolirjoitus- ja ku-
lvaantoharjoituksissa jol-
lakin osastolla silloin luin
samalla aikaa toisilla muuta
ainetta opetetaan?

Opett.Mustonensanoikuvaan-
toa ja taunokirjoitusta opettaessaan tul-
leensa siihen kokemukseen, että ne vaati»
wat enemmän opettajan huomiota kuin
yleensä luullaan. On walwottawa op-
pilaitten asentoa, lynänpitoa, työnlaatua
ja puhtautta ja se laitti wie ajan niin
tarkoin, ett'ei muun aineen opetuksesta
tahdo tulla mitään. Esitti sentähden,
että näille aineillemoniosastoisessa kou-
lussa myönnettäisiin kaikille osastoille
yhteinen tunti.

Opett. Helin sanoi esittäneensä
21 kysymyksen siinä toiwossa, että tässä
k»kouksessa Halittaisiin Valiokunta tele.
mään mallilulujärjestystä. Jos koke-
neemmat opettajat semmoisen tekisiwät,
olisi siitä nuoremmille suuri hyöty.

Tätä esitystä toiset puhujat kannat-
tivat; toiset wastustiwat,mainitenmuunmuassa että paikalliset olot (Sainio)sai-
sivat määrätä lukujärjestelmän.

Tarkastaja, leht. Nallin
kertoi Slveitsissä käymän moniosastoisen
luokan opetukjen hyvin päinsä. Kuitti
toimitetaan semmoisella täsmällisyydellä
ja vilkkaudella, että meillä, maakaan
maalla, tuskin moinen menetys on mah-
dollista. Sanoi löytymän mallijärjes-
tylsiä eri maissa ja kehoitti kokousta wa-
litsemaan valiokuntaa semmoista teke-
mään. Siihen suostuttiintin ja valio-
tuntaan tuliwat kuulumaan neidet Ief-fert, Enbom ja Weisell sekährat Stähl-man, Olko ja Toinionen. Valiokunnan
Valmistaman ja kokouksen hywätsymän
mallilukujärjestyksen julkasemme Vastai-
suudessa.



riksi, mikä ne Varmaankin tarpeeksi tu-
leennutti, sillä 17 päitvän aamulla oli
täällä 4^2 °/° E. pakkanen. Rapakot
oliwat niin jäässä, että ihmisen kanuat-
tiVat.

Vien burgundilaisten takaa-ajamisesta sekä lyhyesti kyseltyään löysi kaa-
tuneen ystäVänsä ja isänsä, hautasi hän kohta hänet sekä hänen miek-
kansa suuren tammen juurelle, joka kasVoi lähellä taistelukenttää aiivc.n
lehdon reunalla.

Sitten astui hän joukkoineen kotiinsa ja hänen rohkeutensa sekä lel-
Vollisuutensa tähden lähetti kaupunki hänet toistaiseksi hoitamaan metsän-hoitajan taloa. Metsänhoitajan kuolon kautta tuli koko hänen talonsahajotetuksi. Hän oli Viimeisinä Vuosinaan huolimattomuutensa tähdenkadottanut omaisuutensa, niin ctt'ei Kiingolt omistanut ,koko maailmassamitään muuta kuin itsensä ja Dietegenin huolenpidon, josta ei hänellepaljoa apua ollut, köyhä kun hantin oli.

Kungolt istui liikkumattomana uuninsa luona, nojaten poskensa ku-
Vateosta Vasten, joka ulottui ympäri uunin ja neljässä tahi Viidessäkuivassa esitti paratiisin häViötä. Adamin ja Emän luomista, HyivänTiedon puuta ja paratiisista kartoittamista. Kun hänen Poskmsa tulipainosta helläksi, käänsi hän sen toisaalle ja rupesi taas niitä tarkemminkatselemaan, sillä aikaa kuin kyyneleet Väsymyksestä Vieritvät pitkin pos-
kea. Paratiisista kartoittamista tarkastaessaan ei hän Voinut pidättäänauruaan, sillä Valajan eli kutvantveistäjän huolimattomuudesta oli Ada-min Vatsalla natoan kohdalla kortea nuppu, joka näkyi säännöllisesti jo-
kaisessa tätä asiaa esittätvässä kuivassa.Mutta kun Kungoltin piti nauraa tälle lystilliselle erehtykselle juoh-tui hänen oma kurjuutensa hänen mieleensä, ja hän peitti kastvonsa jaheltyi itkemään. Hän päätti sentähden olla koko tulvaan kctsahtariattaSillä aitaa oli Murtenin taistelu Voitettu ja samaan <-iku»n kun-goltin rangaistusaikalin päättynyt. Dietegen oli määrin että Kun-golt tulisi metsänhoitajan taloon asumaan yhdessä Viol^ndan kanssajoka nyt oll muuttunut ujoksi, surulliseksi ja jotensakin loimelliseffiznai-seksi; sillä myöhäisen kihlauksensa ja metsänhoitajan kuolon kautta olihän lultenlln oppinut edes jotain hywää. Dietegen ei itse tullut kotiinVaan kuljeskeli sodan loppuun asti ympäri kenttää. Moitteettomana jaVirheettömänä et hänkään Voinut pysyä, sillä sodan tawat ja hiljainensuru Vainajan kuolon tähden oli muuttanut hänen mielensä jokseenkin ra-Mi. Hän yhtyi noiden hurjien nuorukaisten seuraan, jotka oliivat läh-teneet nyrtkiolkeudella Vaatimaan itselleen Genfin kaupunain rauhallisessasolvmnossa määräämää, Vaan pidätettyä pakkotveroa. Kulkien hullunku-risen metsakarjua kutvaatvan lipun takana, oli hän puettuna buraundi-Imsten oamastlsta tehtyihin uusiin. Vaaleanpunaisiin Vaatteisiin, jotkaolllvat joutuneet hänen saaliikseen. Malaliittolaisten risti hänen rinnal-
"..""!" selässään oli hopealankaasta ja helmillä koristettu. Lakin ym-panua oll joukko raskaita kamelilurjen höyheniä, jotka olimat otetutVal-loitetun lemn ympäri heitetyistä ritarien hatuista. Tikaria ja miekkaatantot han lalllsarivoisessa,koreassa lannattimessa japyssyn Vieressä pitkäälechastä, jota Vastoin hänen solakka, leweäharteinen Vartalonsa herwot-tomastt nojautui, kun hän uhaten katseli lakkinsa alitse peloittaakseen jo-
tmn tyttoa tahl.,.pel'lm.naista, metelin nostajaa. Hänestä oli hauska
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Dietegen.

— Kuollut. Lauantaina Vaipui
Helsingissä ättiä kuoleman uneen Hel-singin Manhan lirlon urlunisti Lauri
Hämäläinen, 56 Vuoden ijässä.
Mainaja oli syntynyt löyhistäVanhem-mista Rautalammin pitäjässä. Lap-
suudesta asti osottaen taipumusta ja
palamaa halua soitantoon i^snl chännuorukaisena jäseneksi OuluaMotuVäen-
ftataljoonan soittokuntaan. Sittemmin
pääsi hän oppilaaksi Tulholman mu-
siitki-akademiaan, missä yän ahkeruudella
ja kunnialla kurssinsa suoritti. Sieltä
tultuaan Valittiin Hämäläinen yllämai-
nittuun urkurinwir'aan, jota hän nyt
noin 20 Vuotta on taidolla ja uutte-
rnudella toimittanut. Mainaja oliwaa^
timaton, Vilpitön, suora suomalainen.
Kepeät mullat hänen haudallensa!

(U. S.)— Vnurta huomiota maantiellä

Postisäästöpankkiin tänä Vuonna elo-
kuun loppuun asti pantu säästöön yh-
teensä Sm. 400,362. Samaan aikaan
on pantista ulosotettu Sm.142.639: 24.

(U. S.)

Vaalisaarnat Nummen kirkkoherran
Virkaan tuletvat pidettämiksi ensituletvan
marraskuun 11, 18 ja 25 päiivinä.— Uusi kirjakauppa Iywäsky-
lään. Lyseon kollega K. I.Gumme-
rukselle on painoylihallitus antanut lu-
wan perustaa Iyiväskylän kaupunkiin
kirjakaupan ja käyttää sitä.— Postisäästöpankki. Säästö-
mertkien myyjiksi on otettu taloklaat
Aleksander Ala-Kulju ja Kaarlo Korpela,
molemmat Kuortancella.

— Hippak. sanomia. Tuomioka-
pituli on myöntänyt VirkaVapauden
opintojen jatkamista Varten Rauman
nimit. kappalaiselle M. Kaitilalle 1päi-
wään toukokuuta Vuonna 1889.

päässä olemaan Piklutupaan 2 lastan-sa, neljän Vuoden Vanhan pojan ja
Vuoden ikäisen tytön. Miimeksi mai-
nittu oli mennyt niin lähelle takassa o-
letvaa Valkeata, että tuli tarttui hänen
Vaatteisiinsa ja poltti, ennenkuin saatiin
apua lapsen kolo etupuolen, Varsinkin
rinnan ja kasVot, niin pahasti, että 22
tuntia katkeria tuskia kärsittyään Vai-
pui kuolon uneen. Taaslin muistutus
lasten Vanhemmille ! H. L. M.— Tapeltiin ja rähistiin toissa-
yönä aikalailla sen ratvintolan luona,
jota on entisessä kaupp. Nigrönin eli
nykyisessä kaupp. Grönlundin talossa
Puuivillatehtaanladun Varrella. Lä-
hellä asuwat rauhalliset asukkaat owat
jo ennenkin Valittaneet, etteitvät öillä
saa maata naapuritalossa Vallitseivan
melun tähden. Asia ei ansaitse pitkiä
puheita, kun olot eiivät kuitenkaan niis-
tä parane, mutta ikälvä on että työ-
mies, joka pitlän työpäimän työskentelee
ahkerasti, ei saa rauhassa yötänsä le-
Vätä muutamain järjestyksen häiritsijäin
tähden.— Ikkunaruutuja useimpia rikottiin
Viime lauantaiyönä Kyttälän puolella.
Muulanahteen päällä eräässä talossa.
Rikkojaa ei taVattu, mutta artvellaansen oletvan Vanhain ystäioäin kostoa,
kun samassa talossa kerrotaan asumannaisen, joka ennen on saanut sopimatto-
masta elämästä sakkoa. Jos talonomis-
tajat eitvät ketä tahansa ottaisi asumaan,
olisi monasti asiat? taloissa toisin. —
Sunnuntaiyönä lyötiin samoin ruutuja
rikkiHuhtimäenkadunVarrella talosta n:o
56. Tässä ei ollut Vaikuttimena sel«
laisia seikkoja, joita edellisessä on Vii-
tattu, Vaan kentiesi kostonhimo, ehkäpä
suora ilkeys, joka harjoittaa pahaa mil-
loin mieleen juolahtaa ja missä sattuu.
Pimeässä käy helposti päinsä tuollainen
teko, kun pakoon pääsee ennen kuin asun-
nosta ennättää kiinni ottamaan pahan-
tctijätä. Sitä ValitcttaVampi on mois-
ten ihmisten illeänkurisuus. Heidän tu-
lisi huomata, että paitsi aineellista Va-
hinkoa saattatvat he asujamet makuusi-
joillansa kylmälle ilmalle alttiilsi. Ei-
kä mikään ole sen halpa-artvoiscmpaa,
kuin salaa ja katvalasti harjoitettu pa-
huus.— Sadetta saatiin sunnuntaina ja
eilen niin paljon, että maanpinta tuu-
man parin Vahtvuudelta kastui, mutta
tawallisiksi syyssateilsi ei se läheskään
riitä.— Sairaus kaupungissa. Tois-
lauantc»!sta Viime lauantaihin on kau-
pungin lääkäreille ilmoitettu seuraamat
taudin-kohtaukset tapahtuneiksi:
Mähäkuume 2.
Ruusu 1.
Punatauti 1.
Kurkkutauti 4.
Kcuhkokatarri 16.
Keuhkokuume 1.
Aimokalivon tulehdus 1.
Matsa- ja suolikatarria 26.

Yhteensä 53.— Helsingin Kautsuleimafin teh-
taan hintaluettelo jaetaan lehtemme mu-
kana tilaajille maalla. Tehtaan asia-
miehenä täällä on kirjansitoja Martin.

Ulkohuoneita, aitta, halkomaja, heVois-
talli, natvetta, malli ja makin portaiden
alla kalusto huone, makasiini, sauna,
jonka yhteydessä on pesuhuone. Riihi-rakennus, jossa on olki- ja ruumenhuone.

Eläimiä on: 2 hetvosta, 6 lehmää,2
porsasta ja 2 aika silaa.

Mailvaistalon hallintoon kuuluu:
Johtaja, jonka Vuosipalkka on Vapaan

ylöspidonkanssa .... 600: —
Emännöitsijä 300: —
Opettajatar 150: —
Mouti,muona siihen luettuna 300: —

mahuone ja 2 selliä tottelemattomia hoi-
tolaista Varten, toisen etehisen kanssa 8
eri huonetta.

kokoukseen saapuneet Vieraat Vapaasen
illan Viettoon Vanhan koulurakennuksen
juhlasaliin, jossa, Vailla ei tarjottatvana
ollutkaan muuta kuin teetä ja hywää
kohtel«a, ilta kului hupaisesti:puheita
pidettiin eikä laulua eikä soittoakaan
Puuttunut.— Seuraama Hämeen kansakoun-
opettajain kokous pääteltiin ensi kesän
kuluessa pitää täällä Tampereella.

— Sähkölvalonou rahatoimikammari
päättänyt ottaa kaupunkiin markki-
nailloiksi, tiistai-, keskitviitko- ja torstai-
illoiksi. ja maksetaan siitä 125 markkaa.
Toiivottaivasti tämä Vaikuttaa sen, ettei
marllinaöinä niin paljon tapella ja mel-
lasteta, lun yleensä tällaisina aikoina
on tapana.— Työläistenraivintoyhdistytsen
kokouksessa Viime lauantaina lun ko-
kous oli lailliseksi julistettu, luettiin ja
hyivälsyttiin edellisen kokouksen pöytäkir-
ja. Sen jälkeen, sääntöjen mukaan,
ruivcttiin 4 johtokunnan eroaVan jäse-
nen sijaan, suljetuilla lipuilla toimitta-
maan äänestystä. Maalin tulos tuli
seuraaVa : Malinaisitsi jäs. herrat A.
Sundholm, K. Koimisto, H. Hiltunen
ja I. Laakkonen. Marajäs. hrat I.
Andersson. U. Lindroos. K. Snellman
ja K. Salonen. Tämän Vaalin julis-
tettua alettiin äänestää tilintarkas-
tajia, ja tulilvat niiksi hrat I.Holm-
stön,'MHöllberg. sekä Varajäs. A. Sund-
holm. — Eräs henlilö esitti Vastaisuu-
dessa keskusteluaineeksi tväketvien juomi-
en poistamisen yhtiön tauppapuodista.
Ileensä näkyi enemmistö suosiVan eh-
doitusta ja Varma onkin, että Vätijuo-
main poistaminen yhtiön kaupasta li-
säisi melkoisesti kauppaa tekemiä ;rait-
tius-jäsenet näet yleensä mieluummin te-
kisiivät kauppansa puodista, jossa ei
mainittuja ,,wirlistys-juomia" olisi. —
Kun Vielä oli Valittu pöytäkirjan tar-
kastajat, loppui kokous.

— Raamatunselitys on t. k. 3 p.,
kestiVnlkuna. t:lo puolli 8 illalla Van-
hassa kirkossa.— Raittiusluento pidetään kansa-
koululla huomenillalla k:lo luento
alkaa siis puoli tuntiaennenpiirilokouk-
sen allua, ja luennon loputtua on mai-
nittu kokous. Markkinamiehillä on ti-
laisuus tällä kertaa luulla puhuttaman
raittiudesta ja lehoitamme heitä käyttä-
mään hytvälseen tätä tarjousta.— Kauppiaanoikeudet owat myön-
netyt konttoristi E. M. P. Stahlbom'-ille.

— Kappalaisen vaalissa Wefi-
lahdella sunnuntaina Viime kuun 23
p:nä sai lirtloherran-apulainen Urjalas-
sa K. Hj. Hildön 615 markan 20 pen-
nin, kappalainen Pälkäneellä A. Laakso-
nen 84 markan 40 pennin, ja w. t.
kirkkoherra Harjatvallassa K. E. Berg-
roth 518 markan äänet.— Uuden wirsikirja« Lempäälän
seurakunta on ottanut jumalanpalmeluk-
sissa läyttääksensä tuleman lirkkolvuoden
alusta.

— Työiväenyhdistytsen Puheen-
johtajaksi, maisteri Borgin sijaan, jo-
ta on siitä luopunut, on Valittu mais-
teri E. V. Emeleus.

— Kirkonkokouksessa eilen hytväl-
siittiin ylöskantolucttelo semmoisenaan ja
petettiinniitten matsulista, joittenasunto
Varmasti tiedetään, lähettää maksajain
kotiin, niinkuin kunnallistverojen malsun
suhteen on tapana.

Knktoneumostoon Valittiin hrat v.
Bonsdorff, Molin ja Kärkönen takaisin,
ja hra Wuorisen sijaanhraH.Stählberg,
sekä hra I.V. Cajanulsen sijaan opett.
Paronen.

Tuleman Vuoden ääntölistaa tekemään
>>,a!ittiin hrat Palander, Stählherg ja
.wmen.— KäytänuKlliset kokeet kemian
lehtorin Virkoja Varten suoritti Viime
teslimiiklona Helsingin normaalikoulus-
sa maisteri E. V. Emeleus.—

Oman kirjaston päättilvät Hä«
meenläänin kansakoulunopettajatitsellen-
sä perustaa. Jo ennen Valmistettuja
ja julkaistuja sääntöjä tarkastettiin ja
Vähäsen muutettiinkin; muun muassa
päätettiin kirjasto sijoittaa Tampereelle,
eitä Hämeenlinnaan, niin tuin sääntö-
ehdotuksessa esitettiin. Malittiin erityi-
nen kolmijäseninen toimikunta, opettaja-
tar Vergius ja opettaja Orling sekä
Ikonen, joiden tulee hanttia säännöille
asianomainen Vahtvistus ja ryhtyä to-
kokoamaan kirjastoa Varten Varoja, joi-
ta etupäässä Vapaaehtoisina antimina
toiVottiin koloon saatatvan.— Hämeenlääni» kansakoulunopet-
tajain kolo,s.päättyi lauivantai-iltnna.
Keskustelujen loputtua lausui puheen-
johtaja liitoksensa kokoukseen saapuneille
ja sen menestymiseksi muuten amullisena
olleille. Puheenjohtajalle puhui opet-
taja Lehtonen, erittäin huomauttaen,että
nyt on kulunut neljännes Vuosisataa sii-
tä, kuinmaamme ensimmäistä kansaton»
lun-opettajaseminaaria arvattaessa nykyi-
nen läänin kansako:-? "en tarkastajakin
oli astunut Valtion ivirlannehcnä maam-
me kansakoulun pallvelulseen, jossa hän
siitä alkaen herkeämättä on työskennel-
lyt ja setä opettajana että oppilirjain
kirjoittajana ja nyt Viimeiseksi tarkasta-
jana aina nauttinut kunnioitusta ja rak-
kautta kaikilta, joiden ohjaajana on ol-
lut.

Keskustelujen loputtua oliivat lau-
pungin kansakoulujen opettajat kutsuneet

— Puhekoneella keskusteltiin w
kuun ajalla 19,117 kertaa, joista17,81-7
lestustelua päilvällä ja 1.304 yöllä.'
Niime Vuonna keskusteltiin syyskuun
ajalla13.656, 1886 11,829. 1885 8.194.
1884 4,530 ja 1883 3,290 kertaa.

— Surkea tapaturma tapahtui Vii-
me luun 28 p:nä Lahtimomosen talossa
Ruolveden pitäjässä Pohjaslahden ky-
lässä. Renki Manu Hakalan Vaimo
tuli talon asuinpirtistä jauhoVaklaansa
noutamaan, jättäen muutamain sylien

— Aamuruskossa lauantaina pu-
huttiin Raittiudesta, ja Valittiin
4 jäsentä yhdistystä edustamaan piiri-
kotoutsessa.

— Palolvakuutusmaksuja, Suo-
men maalaisten paloapuyhtiölle luutu-
mia, suoritetaan torstaina aamupäimällä
Pirkkalassa Pitkänniemen puustellissa,
ja iltapäilvällä Möjärtvellä Suojasten
lestiliewarissa. Messutyläläiset maksa-
mat niitä lauantaina Tampereella Va-
kuutusyhtiöFennian konttoorissa.— Taiston kokouksessa lauantaina
Valittiin johtokuutaan eroaVan jäsenen
sijaan leipuri K. Syrjänen. Piirikokouk-secn yhdistystä edustamaan Valtuutet-
tiin 8 jäsentä. Esitelmän Verosta luet-
tiin maisteri Sallmenin puhe profes-
sori I. Krohn Vainajan muistoksi, pi-
detty raittiusjuhlassa Miipurissa Viime
kuun 23 P:nä.— Liiton kokouksessa sunnuntaina
puhui opett. SeppäläSoito s ta ja
laulusta, ja myöhemmin puhuttiin
Maailman menosta. Miittail-
len kerrottiin tämän Vuosisadan edistyk-
sestä ja huomautettiin ulkomailla työ-
kansan keskuuksissa tapahtuneita letvot-
tomuulsia, jotka kansojen edistykselle ei-
Vät ole suotuisia. Laulua ja lausun-
toakin oli luultalvana.

Yhteensä 1,550: —
Mailvaistalo Tammelassa maksaa ny-

kyään jo 66,000 markkaa.
Näistä Vaimaistaloista olikieltämättä

Tammelan Vailvaistalo parempi raken-
nustensa järjestyksen ja puhtauden suh-
teen, jota ankarasti noudatettiin tai ai-
nakin Vaadittiin. Mailla Tammelan
Vailvaistalon taloudellinen hoito tulee-
kin kalliimmaksi, niin toitvoa sopii, että
tässä talossa tulee lapset saamaan pa-
remman hoidon ja kasmatulsen kuin Loi-
maan Vaiiuaistalossa, mailta sielläkin
suotu kaslvatus, kuuliaisuuteen, ja hy-
Vään järjestykseen tottuneet lapset jo
Loimaan kuntalaisia erittäin tyydyttää.

Mastoin insinööriHelsingiulsen mie-
lipiteitä lasten sopimattomuudesta wai-
Vaistaloon. olemme tulleet päinivastai-
seen ajatukseen.

Niinkuin tunnettu, owat Vaimaishoi-
don lasten hoitajat ja kasVattajat wä»
hempiniaraisia perheitä, jotka niitä hoi-
taakseen ottamat. Lapset wiettäwät niissäsen aikansa joutilaisuudessa, joka wai-
Vaistalossa täytetään koulussa ja pie-
lissä toimissa. Maikka Vaiivaishoito-
lunta kocttaakin Vointinsa mukaan Valita
hoitajia, min ei se Voi siinä aina on-
nistua. Perheissä ci noudatetaniinan-
karaa järjestystä ja säännöllisyyttä,luin
Vaiivaistaloissa Vaaditaan, joka huoma-
taan niistä lapsista, jotka Vanvaistaloon
tuodaan, sillä sinne tullessaan owat he
kuin ,,mctsän eläimet," kunnes tottuVat
uuteen oloonsa.

Naimaistaloissa tottuVat he työhön
ja kuuliaisuuteen, jonka ohessa koulu an»
taa heille luku-, lirjotus- ja laskutaitoa.

Huomattmva on. että lapset sijoitetaan
niin pian kuin palivelutseen kykeneivät,
yksityisten luo samalla latvalla kuin
Loimaankin kunnassa. Sillä tcmoin tot-
tuivat he niihin toimiin ja oloihin, joi-
hin heidän Vastainen toimeentulonsa pe-
rustuu, sillä jos heidät Vaitvaistaloissa
aikaihmisiksi asti lasivatetaan, muuttuu
heidän elämänsä kasarmielämäksi ja omat
sieltä päästyään perin Vieraat kansan ta-
poihin, josta Voi monta haittaa syntyä.

(Iatk.)

— Muistopatsas Uno Cygnaeuk-
selle. Helsingin kansakoulujen opetta-
jattarien äskettäin pitämästä kokouksessa
otettiin keskustelun alaiseksi tuo lämpi-
mästi kannatettu toitve muistopatsaan
pystyttämisestä Suomen kansakoululai-
toksen isälle U. Cygnaeukselle, ja päätet-
tiin. F. Nm mukaan, Vainajan synty-
mäpäilvänä 12 p. lokak. ryhtyä kerää-
mään apulahjoja tätä tarkoitusta Var-
ten. Päilvää tuleivat kaikki kaupungin
kansakoulut kunnioittamaan laulamalla
hänen haudallansa sekä yksinkertaisella
juhlallisuudella.

— Kansakoulunopettajain kokous
Porissa päätti lausua, että kansakoulun
nykyiset oppikirjat eimät tyydytä, Vaan
että ne kaipaamat korjausta. Kokous
lausui sen mielipiteen, että kansakoulun-
opettajat kyllä saattamat ottaa kunnal-
lisasioihin osaa. kun se Vaan ei tapahdu
opettajan Virkaa laiminlyömällä. Ko-
kouH 1"-' ic toilvottaValsi ohettajayhdis-
U Kärkö^ »Uodostamisen. Äänestyksellä
K <. tslous, että kansaloulunopettajain
Kk«e kuulua ehdottomiin raittiusseuroi-
hm. (S. S. T.)

kulkemissa herätti, luetaan U. S:ssa,
pari Viikkoa sitte eräs outo, ivanhan-puolinen Vaimoihminen, joka horjumilla,
Väsyneillä askeleilla, pyssy olalla ja
kaksiteräinen iväkipuutkoVyötäreelläTam-
pereelta päin kulli Hämeenkyröön. Eikä
ihmekään että hän oli Väsynyt! Eutlo
palasi nimittäin suorastaan Siperiasta,
hyivän matkaa Krasnojarskin kaupungin
iläpuolclta. jonne hän 31 Vuotta sitte
oli omasta pyynnöstäsiirtolaisena lä-
hetetty Turun ojennuslaitoksesta. Tuos-sa kaukaisessa maassa oli hän päässyt
pilku-Varoihin, taitaVa kuppari, iskijä,
pitsin kutoja y. m. kun oli, ja Vanhuu-
tensa päilvät oliVat tuttvatut, mutta
niin rupesi itäVä synnyinmaahan eukko-
parkaa rasittamaan että hän, päättäen
luopua kaikesta taivarastaan matkara-
hoja hankliaksensa Viime Vuonna Keisa-
rilta haki luivan saada palata tänne ta-
kaisin. Se suoliinkin hänelle. Wiime
toukokuun alussa lähti hän sitte mat-
kalle, ensiksi käyden, sitte lailvalla Toms-
kiin ja Tobolskiin ja Vihdoin Iekateri-
nenburgin kautta rautatietä Pietariin ja
tänne. — Aseet oli muija hankkinut it-
selleen Siperiassa, jossa hän sanoi rau-
hattomuuden ja turmattomuuden oleman
pelottaman suuren, ja Vielä Venäjällä-
kin arVeli hän naisen tarwitsewan luo-
tettawaa ,,kädenomaa" jos mieli päästä
rauhassa rosmoilta.

Eewa Katariina Daaividintytär — se
on eukon nimi — on 63 Vuoden Vanha.— Rouwa Ida Aalberg-Kiwekäs
esiintyi syysk. 19 p:nä Bergenin teaat-
terissa Norana. «Vergens Aften-
blad" lausuu tästä näytännöstä:

,,Sanottakoon kaikkein ensiksi: RouVa
Aalbergin esitys Norasta ,.Et Dul-
kehjem"issä oli suuri Voitto. Esiinhuu-
toja seurasi jota näytöksen jälleen. Se
olilin esitys, joka Vaatii suurinta huo-
miota. Se osoitti rouwa Aalbergin lah-
jain kaikinpuolisuutta ja sitä cteivyyttä,
jolla hän ryhtyy taiteelliseen tehtäiväänsä
ja Väsymättä muodostaa kunian piirre
piirteeltä, joissa on cläVää luonteenil-
mausta. Routva A. ei alletviiivaa, ei
osoita siihen sormellansa. Se tulee ai-
wan itsestänsä, luonnollisesti, ja se on
suurta."

Lehti antautuu sitten pitempiin seli-tyksiin Noran luonteesta, josta on niin
paljon riidelty, ja sanoo sitten :

,,Woisi tuoda esiin piirteen toisensa
perästä rouwa A:n esityksessä, joka onsuuren taiteilijantyötä. — Lapsellisuus,
huolettomuus ensimäisen näytöksenalussa
eitettiin suurella reippaudella. Mutta
Vaimon, joka on ollut kahdeksan Vuotta
naimisissa ja jolla on kolme lasta, ei
tartvitsisi kuitenkaan näyttää aitvan niin
nuorelta. Nuoruus on kyllä Huomatta-
Vana, Vailla Nora näyttäisikin hiukan
Vanhemmalta. Se ilmaantuu silloin
kenties Vielä selivemmin. Hauskaa oli
kaikissa tapauksissa sekä maleislohtaus,
jota esitettiin hyivin leikillisesti ja sä-Vyisästi, että huudahdus „Tuhat tu-
limmaista", jossa sekä lauseen että liik-
keen Vallattomuus tuli todelliseksi lois-
tokohdatsi. Kohtaus lasten kanssa oli,
niinkuin taVallista, hurmaaVa. — Ia
sitten alkaa rouwa A. tuoda esiin roo-
lin wakawaa puolta kohdattuansa Krog-
stadin. Kaikille waihtelewille mielenil-
mauksille on hänellä sanat, katseet ja
liitteet. Marsinkin oli joulukuusen ko-
ristaminen ja keskustelu Helmerin kanssa
Krogstadista unohtumaton. Noran lu-
wa. joulukuuseen pusertuneena kun häntuijottaVin silmin näyttää kuwailewan
itselleen sitä kuilua, johon hän on Vai-
punut, on yksinään kappale taidetta. —
Toisessa näytöksessä näytteli rouwa A.
suurella innostuksella. Siina oli har-Vinaista ylemyyttä ja lyrikiä. Se Vaara
pyörii lähellä että näyttelemistä liioit-
telee, sillä eihän Nora toisten läsnä
ollessa saa olla niin luonnottoman le-
lvoton, että muut huomaa hullusti käy-
neen. RouVa A. pysyi laitin puolin
todellisuuden rajoissa."

Esitystä kehutaan loppuun saakka täy-
sin onnistuneeksi. (U. S.)

Tiistaina Lokakuun 2 p.MOMvlehtl.N.o l<8. - l888.

— Viiuä syy. Kysymykseen „miksijuomarin nenä on punainen" Vastaa
toht. I. V. Johnson Mashingtonista
näin: «Juomarin sydän lyö noin 13
kertaa useammin minuutissa, kuin niitten,
jotta eilvät nauti alkohoolia. Tämän
tähden ivicivät Valtasuonet Verta ne-
nään pikaisemmin, kuin Verisuonet joh-
taival pos Verta. Meri Viipyy siis
täydessä Veriastiassa, ja nenä ja kas-
inot saaivat yleensä pysyiväisen punotuk-sen. Punasen nenän Vaikuttaa siis meren
siihen pakkautuminen. Jokainen ruumiin
elimistö on samallaisessa tilassa ja
nenä on Varoituksena ennutztaen niitä
onnettomia seurauksia, jotka juoppous
tuo wälttämättömästi mukanansa.

— Newyorkin etelvimmällä papil-
la toht. Hallilla on Vuotuisena palkka-
na noin 1.800,000 kruunua. Hänen
mirkaiveljensä toht. Whyte saa tyytyä
200.000 kruunuun.

>— Yhteentörmäys. Kun tanska-
lainen kuunari „Roska" ja norjalainen
priki ,,Vesta" oliivat ,,Grundkallegrund"
nimisen Valolaitelaiivan lähellä (Ahive-
nanmaan saaristossa), purjehti alipuo-
lelta heidän päällensä eräs parkkilailva
,,Drottning Sophie", siitä huolimatta
että molemmat ensin mainitut lamat
ivarotusmerkkejä antoiivat. Mahingoi-
tettuaan ensin prikiä, särki parktilailva
kokkapuullaan kotonaan kuunarin isonpur-
jeen kappaleiksi, tehden paljon muutakin
Vahinkoa kuunarille. — Kun oli tysntty,
mihin parkkilailva oli matkalla, ci saatu
mitään Vastausta. (Lounas).

Koko kesänä en ole nähnyt mitään
uutisia kunnastamne armoisan A:lehdenpalstoilla, maikka niitä olen koettanut
uteliaisuudella etsiä, on kaiketi kesän kii-
reet estäneet kynät liikkumasta ja aja-
tukset sanomalehti maailmaan pääsemästä.
Ei ainakaan täältä ole ollut mitään sano-malehtiliistelyjä, että siitä olisi kynäili-
jämme tyhmistyneet. Mutta loska kesä
on jo lopulla, ja siis maanmiehen kiireet
ohitse, niin otan Vähäsen talouden toi-
mista „paussia" piirtäälscni kuntamme
kuulumisista. Meistä tapaa seuraten,
alan ehkä ilmoista.

Ilmat omatkin olleet kolo kesänniin kol-
kot ettei lvanhimmatlaan miehet sanomoista muistamansa. Ilellinen kuilvuus
ei ole ollut haittana kasivullisuudelle,
joten heinäkin karttui hyivän puolisesti,
Maikka ne heinän aikaisten sateitten takia
ylipäänsä tulituat huonoja. Nuis kas-
woi hymin, mutta senkin kukkimisen aika-
na oli rankat sateet, joten sato on enempi
huononpuolinen. Suivilaihot käsivoimat
hytvänpuoleisesti, mutta eimät tahtoneettuleentua, josta syystä monen jäikin
leikkaamatta, iviimelviikkoisen hallan uh-

— Mouhijärtveltä 24 päitväSyys-
kuuta 1888.

Kirjeitämaaseusuilta.

— Raumatta, 28 p:nä syysk.
Tawattoman myöhäiseen aikaan omat

jääneet kaikki kesätyöt. Kauraa on tvie-
lä leikkaamatta ja ruista paljon riihi-mättä, perunia on Vasta aitvan Vähänaljettu korjata. Ia ilmat ja säät näyt-
tämät todellakin rupeaman kiiruhtamaaniviljanlorjua ja kaikkia kesätöitä. Tänä
aamuna oli ilma jo niin jäähtynyt, et-
tä satoi lunta, joka ei heti sulanut.

Mutta jos ei kuitenkaan Varhainen

Niinkuin tiedetään,olitäällä eläinmark-
kinat Häijän kylässä 13 päiivänä tätä
kuuta. Karjaa ja kansaa oli kokoontu-
nut markkinakentälle taVattomasti. leh-
miä ja sonneja oli arnnolaskun mutaan
noin 7 tai 800. Marjakauppa oli hyttiin
Vilkasta, ja hinnat Vaihtelilvat lehmistä
ja sonneista 40 ja 80 markan Välillä.
Sitä paitse oli kokoontunut kaikenlaisia
sckatatvaran kaupustelijoita, marinaankin
yli sadan, jotka oliivat sijoitettuina kun-
nan laittamiin ,,kauppalojuihin" niillä-
kin kuului olleen taVaranmenekki hytvä.
Teollisuustuotteita oli myösuseamman-
laatuisia myytäivänä. Tästä päättäen
näyttää nämä markkinat oleman hyivin
tarpeelliset Paiklakunnalleme karjakauftan
Välitykseen. Markkinoilla kun olin, niin
heitinpä lähteissäni silmäyksen yleiseen
markkinaelämäänkin, mikä, häpeä kyllä
mainita, oli oikeen räyhääVää ja Viime-
wuotiseen werrattuna paljoa irstaisem-
paa. Kruununpalmelijat kyllä telilvät
Parastaan järjestyksen ylläpitämiseksi,
mutta ei niidenkään silmät Voinut joka
paikkaan ylettyä, sillä juopuneita rähisikaikkialla. Hytvin monella näkyi olleen
taskumatti polvessa, (tietystikkin kotoa
Varottuna) ja ryypftelimät muutamat
ukot hoffmanniakin, oli kai matkalla pe-
lätty sydänlimun tuleman, koska oli
lääkkeitä matkaan otettu. Pistäydyinpä
testikieVarimkin. siellä oli huoneet ja
Piha täynnä ihmisiä ja enin juopuneita,
owet oliwat suulta remityt ja tappelu
ehtimiseen syntymäisillään. Kysyin kie-
marin paltvelijalta, paljonko annetaan
olutta miehelle kerralla, johonhän ivas-
tasi: kaksi pulloa, ja Päihtyneeksi haVai-tulle ei ensinkään. Jos ivaan näissähänen sanomissa säännöissään Pysyttiin,
niin se ei suinkaan suurta turmiota tuot-
tanut. Kuudessa eri paikassa (niin. siinälieivarissa) sitä myytiin, ja kaupaksikehut-tiin menneen 3000:nen pullon paikoille.
Katsellessani miten monet nuoret miehethaastoimat riitaa keskenään, tuli mielee-
ni sääliiväinen ajatus, että milloinkahankaikki nuo ..Batkulsen" paltvelijat kään-
tyivät pahoilta teiltänsä, ja tunnustamat
että raittius on elämän kaunein puoli.

Kosla lirjeeseni jo Venyy mittaa, niin
jätän kunnalliset asiamme ja henkiset rien-
tomme kertomatta, toiseen aikaan, ja rien-
nän perunan ka»woon, joka jo on alettu.

-kala.



— Slveitsi »varustautuu kohtaa-
maan kaikkia mahdollisuuksia. Menot
sotaisia tarkoituksia Marten omat nous-
seet sitten muoden 1878 melkein kaksin-kertaisesti, ja hallitus aikoo nyt pyytää
20,300,000 markkaa uusia makasiiniki-Määriä Marten.

29 kapteenia, 54 yliluutnanttia ja 346
aliluutnanttia.

Ranskan tvaltiollista tilaa
Ulkomaalta.

talmi tule hätyyttämään myöhästyneitä
maanMiljelystöitä, niin tulee täällä jo-
tensakin hymä tulo ehkä kaikistakin kas-
Meista sillä halla ei ole täällä sanot-
taMasti mitään mahingoittanut.

Ilmat omat olleet ylipäänsä mielä
syksylläkin tuimia, ja harminaista pou-
taa on ollut juuri tähän aikaan, jol-
loin täällä omat olleet markkinat, joita
ilma ennen on melkein aina suosinut
Marsin huonosti. Markkinoita pidettiin
mm. eilen 27 p. t. k. Kauniisin ilmoi-
hin nähden olisi luullut kansaa näille
»juhlilleen", jommoisiksi niitä malitetta-
Masti syystä sopii sanoa, saapuman mi-
tä runsaammin. Mutta kuitenkin oli
marktinamäkeä entiseen merraten Mähän-
läntäisesti. Markkina tamarasta minä
en osaa juuri mitään sanoa, sillä mi-
nun mielestäni sitä oli komin Mähän.
Mainitsemista ansainnemat kuitenkin
Laitilasta ja Pyhästämaasta tuodut
puutaMarat, semmoiset kuin Mälpät,poh-
timet. arkut, tuolit, mitat y. m. joita oli
melkonen joukko. Kankaanpäästä mis-
kurikoneet, jotka eimät näyttäneet löytä-
män ostajiansa Rauman markkinoilla,
maksoimat 20 mrt. kappale. Kokemäen
siika oli kallista, 11 mrk. leim., tamal-
linen siika 4—6 m. lcim. Suolaset
silakat: 90 p., 1mark. leim. Ruomon-
päät 2 m. leim. Käsityöteoksia ja nah-
kaa y. m. s. oli taMallisen paljon. Ome-
nat olimat erittäin kalliita: 1mrk. ja
80 p. kappa. Niitä oli mähän. Puo-
lukoita ei näkynyt Mähääkään.

tzemoskaupoista ei liene mitään sa-
nottamaa, sillä hemoset näyttimät yleen-
sä olleen huononpuolisia. Hemoskauft-
poja kuitenkin hierottiin, jopa ahkeras-
titin, ,,hewostorilla", jossa oli sekämie-
hiä että hemosia kosolta.

Raittiusmiehet eimät mielä moi mark-
kinatorilla hamaita työnsä hedelmiä.
Päihtymys näkyy käymän aiman Mält-
tämättömästi käsi-kädessä marklinajuh-
lallisuuksien kanssa. Niin täällä aina-
kin. Maikka Mähäismyyntiosakeyhtiön
Mäkijuomatamarain kauppa on pidetty
suljettuna jo keskimiikosta alkaen ja on
mieläkin, siis 3 päimänä, ja oluttehtai-
lija hra I. M. Fröidman on pitänyt
olutmyymälänsä markkinapäimänä kiin-
ni, niin juomutusjuomain saanti ei sii-
tä näytä ainakaan suurin maikeuntuneen.
»Punssi" kai kormaa näitä tappioita,
ja ehkäpä aiman täysin määrinkin.

Putkassa kuului olleen markkinamie-
hiä mahmasti tämän juhlanarmoa ajat-
telemassa!

Herra Petterssen on näytellyt loihti-
nustemppujaan markkinamäen suureksi
iloksi.

Waan kaupungin „hieno yleisö" on
myöskin «ylösottanut" sijoja sanotussa
,,teaatterissa". Ia minä puolestani en
marmaankaan „nuhtele" tätä yleisöäsiitä,
sillä meillä ei ole suinkaan ylentylläisesti
edes tällaista taidenautintoa. Sitä enem-
män minua kummastuttaa, että tämä
yleisö eileniltaisessa näytöksessä jotenkin
alhaisesti osaksi kohteli taitelijoita (sillä

niitä on näet kaksi, isä ja hänen tyttä-
rensä) ja soitannollista esitystä.
Siitä hra Petterson heti lausuikin kaik-
kein tuullen pahelsumiscnsa ja siinä hän
teki aiwan oikein.

T. k. 25 p:nä täällä pidettiin wal-
tuusmiehen maali kauppias Paqwalin-
wainaan sijaan.» Ääniä saimat: leipuri
I. V. Grönfors 124, olutteht. I.M.
Fröidman 121 ja kultaseppä E.Niemi-
nen 4 ääntä. Ei ollut suurta Ovaali-
taistelua".

Telefoonimerklo Raumalta Poriin ja
Uuteenkaupunkiin — Turkuum on ollut
jo muutaman wiikon walmiina. Tämä
yhdistys muun! maailman kanssa aikaan-
saanee yhä suurempaa nnlktautta kaupun-
kiimme. Höyrylaimaliike on tänä kesänä
setin yhä suurentunut sett kautw, että
koko kaksi uutta laimaa on tullut entis-
ten lisäksi tätä rannikto-wäylää säännöl-
lisesti kulkemaan. Niitten nimet omat
Hebe ja Ebba Munck ja ne omat mo-
lemmat erinomaisen mukamat ja siistit

! laimat. ar.

metää säikähdyksestä huutamaa tyttöä palmikosta, katsella hetkisen tutki-
tvaisesti häntä silmiin ja päästää sitten tuo huutama ja peljästynyt
tyttö-raukka juoksemaan jälleen pakoon.

Tässä pumussaan oli Dietegen ennen yhtymistä tuohon hurjaan
joukkoon näyttäytynyt myös hetkisen Seldmylan metsänhoitajan talossa,
muistuttaen Manhan, puhtaan sukupolmen jälkeläistä, sillä niin rohkeana
ja marinana hän esiintyi.

Kun Kungolt näki Dietegenin, joka ohimennen hymyili hänelle kyl-
mästi ja rajusti, niinkuin oli kentällä ollessaan tottunut, olimat hänen
silmänsä kuin soaistut. Dietegenin lähdettyä Italiaan oli Kungoltin ai-
noana tehtäwänä muistella menneitä aikoja ja elää uudelleen kuluneen
lapsuutensa onnelliset päimät. Varsinkin pysähtyimät hänen ajatuksensa
joka hetki metsän kukkulalle, jossa Seldmylan naiset syleilimät kuolemasta
pelastettua, mestauspaitaan puettua Dietegeniä ja koristimat häntä kuk-
kasilla, ja niin usein kuin hän maan taisi riensi hän sinne ja katseli kai-
pauksella lounasta kohti, jossa sanottiin nuorukaisten
uhkaaman joukon majaileman.

Mutta samassa muoriseudussa, jonka läpi kulki Ruechensteinin raja,
kierteli kaupungin sihteeri Schafurli, joka halusi saada kormausta ja kos-
toa karsimalleen mahingolle. Sillä huolimatta luonnonperäisestä taika-
uskosta, mallitsi mielä Ruechensteinin pormestarin pojan murhan tähden
häntä kohtaan julkinen ja salainen nuha, jonka hän toimoi moimansa so-
mittaa rnechensteiniläisten mielestä seldmylalaisten rankaisematta jättä-
män Kungoltin kuolemalla. Kun siis Kungolt raukka mitään aamista-
matta sattui kerran istumaan rajakimellä ja juuri niin että hänen jal-
kansa olimat ruechensteiniläisten maalla, astui Schafurli äkkiä poliisin
kanssa esille puiden takaa, otti hänet mangiksi ja wei yänet sidottuna
kaupunkiin, jossa hän uudelleen tuli tutkittamalsi lumouksensa ja pormes-
tarin pojan somittamattoman kuolon tähden.

Seldmylassa ei tänä kiihoittamana aikana ollut ketään, joka olisi ot-
tanut Kungoltin huostaansa, Maikka hän olisikin päässyt pakenemaan.
Luultiin jo hänen elämänsä oleman hukassa. Mutta silloinpa koetti tuo
ennen niin ilkeä Violanda, joka mapisi katumuksesta ja säälistä, itseään
rangaistakseen, miettiä keinoa, josta luuli löytämänsä amun. Hän läksi
matkalle ja astui yöt päimät länttä kohti löytääkseen tuon hurjan jou-
kon ja Dietegenin niiden joukossa. Huhu kurjan joukon matkasta johti
hänet myös pian oikealle tielle ja hän löysikin Dietegenin. joka istui ka-
pakassa kumppaniensa kanssa huolimattomasti pelaten ja leikkien rahalla.

Violanda ilmoitti hänelle kohta Kungoltin uudesta onnettomuudesta,
ja tämä kuunteli tarkoin ja sanoi sitten: „Siihen en minä mitään moi!
Se on oikeuden asia, ja kun eimät seldmylalaiset mitään tee, en minä
möisi löytää kymmentäkään miestä, jotta minua auttaisimat pelastamaan
tyttöä."

Mutta Violanda. jolla jo nuoruudestaan oli mielessä kaikellaisia
naimisjuttuja, mastasi : ,,Wäkiwalta ei oletkaan tarpeellista. Ruechen-
steiniläisillä on jo manhoista ajoista ollut lakina, että kuolemaan tuo-

ollen Moi maalien aikana tapahtua pa-
hoja mylläköitä, ja mahdollista on että
ulkomaalaiset jo ennalta niitä pelkää-
mät, eimättä uskalla täydellä luottamuk-
sella lähettää tamaroitansa näytteille
asetettamatsi.— MensläisetKeski-Aafiassa Eräs
Menolainen lehti kertoo: „Englantilai-
set lehdet käyttämät uutisia Äfghams-
tanin lemottomuuksista saattaakseen We-
näjää epäillyksi salajuonista ja makuut-
taakseen muuta maailmaa, että Venäjä
on herättänyt kysymykseksi Afghanistanin
jakamisen. Täydesti luotettamalta ta-
holta tiedetään uäitten Mäitteitten puut-
tuman kaikkea perustetta. Wenäjä on
lujasti päättänyt pysyä rauhallisena se-
tä Kesti-Aasiassa että Euroopassa. Isakkaanin kapinaan ei Venäjälläole mähin-tätään osaa, ja Afghanistanin jakami-
nen ei laisinkaan miellytä, kun Wenä-
jällä on jo riittämästi alusmaita Keski-
Aasiassa. Isat kaania kohtaan Venä-
jällä ei ole myötätuntoisuutta. Luon-
nollisesti ei se moi olla sama Venäjälle,
jos lemottomuuksia ilmaantuu sen rajal-
la, mutta Venäjä ei aio sellaisten ta«
paustcn muotsi tunkeutua mielä kauem-
maksi Keski-Aasiassa. Jos aseelliset jou
kot tunkeutumat rajan ylitse, ei Venä-
jän sotamiehet tietysti aikaile hyökkäys-
tä mastnstaessansa, mutta sen edem-
mäksi ei mennä. Sekin aie, että Ve-
näjä muka rakentaisi rautatien Heratiin,
on turhaa luuloa."

Kreikka ja Turkki.
Joku aika takaperin kerrottiin, että

turkkilaiset olimat Sporadien saarilla teh-
neet Mätimaltaa kreikkalaisia alammaisiakohtaan, jotka siellä olimat pesusienien
urkintaa harjoittamassa. Tämä toiminta
on näet tärkeä elinkeino näitten tienoit-
ten ranta- ja saaristo-asukkaille. Kreikka-
laisia meneitä oli saapunut Scio-saaren
edustalle tätä tointa harjoittamaan, jasaaren turkkilainen kumernööri Khemal-
bey käski ottaa muutaman noista we-
neistä takamarikloon. Niin tapahtuiliu.
Kreikkalainen lippu laskettiin alas, kap-
teeni mangittiin, alus ja sen marasto
otettiin takalvaritkoon. Kreikan hallitusmaatii, asiasta tiedon saatuansa, heti
lähettiläänsä kautta Konstantinooftpolissa
selityksiä ja hymitystä kreikkalaiselle lipulle
osoitetusta hämäistyksestä. Kun tähänkumminkaan ei annettu minkäänlaista
mustausta, annettiin Ateenasta heti käs-
ky useammalle sotalaimalle lähteä mie-
histöineen Scion-mesistöihin. Laimoja
rumettiin heti malmistamaan ja miehit-
tämään. Tieto näistä toimista saapui
yksityistä tietä Konstantinooppoliin, ja
nyt masta alettiin sielläkin liikkua. Khe«
mal-beyltä maadittiin selityksiä samallakuin hänen käskettiin Miipymättä laskea
kreikkalainen alus ja laimuri maftaaksi;
näistä käskyistä annettiin mirallinen tieto
Ateenaan — ja miimeiset sähkösanomattietämät nyt kertoa, että tuota käskyä
kreikkalaiselle laimastolle ei koslaan oltu
ajateltukaan, Khemal-bey on pahassa pu-
lassa ja — Turkki ja Kccikka taaskin
hymät ystämät, aiman kun ei mitään
olisi tapahtunutkaan. Oikein itämaista
tapaa.— Keisari Wilhelm työskentelee
kuumentapaisesti sotaisissa nimityksissä.
Hän on jo ennättänytnimittää ,,ewersti-
tenraalin," 2 kenraalia, 14 kenraaliluut-
nanttia, 5 kenraalimajuria, 16 etverstiä,

Tampereella,
Tampereen kirjapainossa 1888.

Tiistaina Lokakuun 2 p. «:o M.- l888Namnlehti.

ei artvostella läheskään suotuisaksi, waan
pikemmin on se kelvottomuutta herättä-
mä. Ranska maailman
näyttelyyn, mutta toisaalta epäillään
kuinka se tvoidaan saada toimeen. Pe-
lätään tapahtuman jotain odottamaton-
ta, joka saattaa turhaksi koko yrityksen.
Ileiset maalit jäänetvät kelvääksi, jolloin
näyttely jo ehkä on arvattuna tai awa-
taan, ja näitten ei luulla tuottaman
Vähintäkään hymää näyttelylle. Kun
maalitaistelut aina omat kiihkeät Parii-
sissa, on syy otaksua niiden silloinpaisu-
man mielätin lemottomimmitsi, joka pe-
lottaa ulkomaisia näytteille-asettajoitaosaa ottamasta teollisuuden rauhaisaan
kilpailuun. Mahdoton on nyt ajatella
maalien seurauksia. Kaikki puolueet omat
nyt pirstaantuneet mihollisiin ryhmiin.
Kullingasmiclisten, bonapartisten sck-
tasamaltaistenkin rimeissä on separatis-
teja eli erimielisiä, jotka sanomat taiste-
lemansa kuningaskunnan, keisarimallan
tai tasamallan puolesta, mutta seuraa-
mat ainoastaan uljasta — tarkoitetaan
tietysti Boulangeria — , joka ci halmeksi
kenenkään myötämaikutusta, Maan käyt-
tää kaikkia aseenansa ja hyödyksensä.
Taistellaan Määrän lipun alla pitkin
linjaa, ja mahdoton on ennalta tietää
ken lopulla tulee petetyksi. Paitse kol-
mea suurta puoluetta on neljäs ryhmä,
lukuisin ja pelättämin, kun sillä ei mi-
tään ole hämitettämänä, maan moitet-
tamana. Tämän Möisi nimittää „katu-
puolueeksi," ja se on malmis menemään
moittajain tai maitettujen puolelle, mi-
ten maan paraaksi katsoo. Tätä ryh-
mää johtaa ainoastaan saaliin toimo ja
se on miime tuokiossa suuri apu sille
puolueelle, jolla sen silmissä on suurin
toimo moittoon maalitaistelussa. Näin

WM^Nyt tulleita:^WUDoffeli ja topatuita palttoita Hulda Ningen hymäksi tunnetulta teoksia. Mo-
nellaisia Trikooliimia, Selluloidikaulutsia ja rusettia. Plyysiä monellaisia kauniita wä-
rejä, poikalasten lakkia, kauniita naisten rintaneuloja ja rannerenkaita y. m.

M. Noosilla.

satiukia, LarH^aÄiiig,, latinkia, ?i3,u6i1i3., I^artiiliiilHiikaitH,
M0Q6Qi3.i8iH V3,1K0813, kankaita, Vapööria, ir^t^Uiä) 8i1kki-
.ja viiiarilmiHa Kaik6n värisiä, luurFiusiöjvM) Xukka8ia kankaalta, mutlia,
I^akkia jg, Kau1>ik8ia, ?1v8elii Vi11a1iina8ia, Viliaidopaito^a, 8pit8iä,
No86Nia, Han8koja, Nu.8c1iia, Okiiuioiäi K3,u1u^8ia, rintoja ja maii80Q6ttia>
Xoi86ttia, nappia, Ruliaiankaa v. ui. v. in. napoilla niuuoiila.

llVIA^XIf LI^00ll'ill

palkittua kulta- ja kopeamitelleiiia 86kä 19 vuoäkn ajalla Kork6a88a ar-
V6883. piä6ttvj6n lääkärikn puoltamaa luntettllvuksi keinuksi natsntauttzjll
vastaan, invväään U86imini88a aptsskeiIZä ja V2 uauiau aikupsräi-
8i88ä Kääröi88ä.

I^tunäen nilriL83ä katson pitäväni Wäi8taa 86uraavaa:
joka viiink Ku1un66na vuonna on Kär8invt nuouoa

ruoan8u1at,u8ta, on 8i11ä ajalla parannu3k6inona kävttäuvt L'6rv6V8-8uo1aa
86kä Hkvmann Lioonin 6ttä Näv. va1mi8tainaa ja voi uvt 8aa-
vutLtun kok6inuk8EN U0M88a toäi8taa> että ttevllianli Liockin Luola on
vaikuttanut kaikin puolin nvvaä, jota vagtoin H,3ti-olnin vaimiLtarna oli
minulle enemmän vakin^oksi kuin nvo'6/k2i.

16 p. X68äkuuta 1888.
Xirjaiiija.

Muutamana.
Traamöljyii

myy
Ludwig Tallqnnft.

Litoisten Werkaa
y. m. helpolla myy

tt. F. LinästM.
HH^usi messinkihananen mefitynnyri

Karman Karlssoneilla.

ZMllii PllhjllMslln
Terwaa

12 mk. tynnyri
I.Tirkkosella.

HNM ll^» Täten saan kunnioitettamalle
«^^^ yleisölle ilmoittaa että minun
hymiksi tunnettuja ja tehokkaita teoksia ni-
mittäin leini- (gihti), ruusu<, samipuoli-,
hammas- ja känsämoiteita on saatamana
rouma F. Lindholmilla kauppatorin mar-
rella Tampereella.

I.Tikander.
HVH^lllkilan kartanossa Pirkkalassa myy-

dään Maanantaina 8 p. Lokakuu-
ta kello 9 aamulla huutokaupassa taimet,
tamaksi lasku oja.

SyminMelsiötyskoimll
penikoita myy haimalla I.Bergman Hä-
meenkatu 15.

myydään länsipuolella koskea,
H^UlU muokraa tuottama 400 mk. muo,

dessa. Lähemmin tämän lehden
tonttoorissa.

sikaa kau-<^ paksi
Bauerin hulvilassa.

zz Sllltlin Ollltill» a ', pulloissa^ u

Halpoihin täypiinI
I hintoihin. H
ff ZMlltllMjUlllllllll
3' a 3 m. tori. 2
T Uudella «z
F Oluttehtaalla. V

Telefooninumero 4.

Halutaan ostaa.
PtllMllNjltMeMll

ostaa
Luämig Tallywist.
Ostetaan

käytettyjä 1, 5 ja 10 markan ynnä kaik-
kia manhoja suomalaisia sekä Tampereen
kaupungin postimerkkejä, myöskin käytetty»
jä kirjelorttia ostetaan korkeimpiin hintoi.
hin. Tarjouksia osoitteella

N. P. Lagerftam.
Lempois, Walkiako3ti.

Muokrattamana.
HUUHarrask 1p. muokrataan kamari

H A Turtosella.
HHamari hyyrätään nyt oitis tai 1 p.
«5»- Marraskuuta talossa N:o 191 Ää-
rikatu mastapäätä asemaa.

T. Mattsson.
nyt oitis tahi Marraskuun

«5»- ensimmäinen päimä Hautausmaan
katu N:o 283.

A. N. Mattsson.
1p. Marraskuuta HautausmaanHH- kalu talo N.o 12.

A. Kataisto.

O^amari hyyrättämana 1 p. Marraskuu.BT- ta. talossa N:o 309 Puumillateh
taankadun marrella. I. A. Lindholm.

1 p. Marrask. Iuhanncskylä
N:o 125 B Dahlgren.

FHaMari muokrataan Marrask. 1p:stä
ZU Kortelahdenkatu N:o 278.

H. Liukonen.

HUHIarraskuun 1 päimästä yksi kamari-^»- osa keittiöön.
Zukannll Frestlläius

5>uninkaankatu 33.

Kttlutaan muokrata.
muokrata merstas ja pari tahi«^ yksi asuinhuone. Vastausta pyyde-

tään tämän lehden konttooriin.

HUZieni perhe haluaa parikamant ja teit-
tiön Marraskuun 1 p:stä; Vastaus

jätettäköönnuukemman hinnan kanssa huo»
mma mimeistään tämän lehden lonttoo-
riin.

Valmelukseen kalutaan.
puhuma ja moisia ymmärtä.

mä hymämaineinen palmelustyttösaapaikan 1p:8tä Marraskuuta, jos hän, hn,
mällä todistuksella marustettuna, ilmottaaitsensä Insinööri E. G?ayffe'n luona.

Pyynilinkatu N:o 14.

Kackonnut.
Hywä palkinto
annetaan sille, joka Hatanpään kar-
tanoontakaisin tuo jahtikoiran(naa-
ras), karlvaltaan musta, munitsilmäkulmat ja jalat, rinta malkoi-nen ja häntä wähän miallinen;
tuntema nimen ,,Ialo".

hymin tunnettu henkilö joka miime>»^ perjantaina erehdyksestä pyyktihuoneen
mdalta otti yhden pumpulihameen tuokoonsen heti kirjakauppias Hagelbergin taloonilman oikeutta maimaamatta.

Ilmoituksia,
HU>iillä joilla on maksamattomia welko«ja leiki Marjana Gustafssonin tuo-lin pesälle, pyydetään käydä niitä suorit,
tamassa Honkolan maitokaupassa.

Euuri ja kaunis

on asetettu Kalatorille ja on yleisön kllytet,tiimana Lokak. 1 p.stä koko markkina.ajan.

HU^eulomusta mastaan otan erittäin hal<malla. Edla Lehtimäki Läntinen pit.
käkatu N:o 15 Hildenin talo.

osakeyhtiö NordenRuotsissa. Nastaan ottaa makuu-tuksia kaikessa säädyissä kauttaniW. LeKtlNsN Läntinen pitkäkatu 28.

saan ilmottaa kunnian armoisalleyleisölle työni suosioille että olenmuuttanut ajuri Liskon talosta räätäli Si.ren'in taloon Hautausmaantadun marrellaN:o 14 ja että otan wastaan kaikkia Maa.larin ja Lasinleiktaajan ammattiin kuulu,
waa työtä työni kelmollisuudcn kuin myösaineiden kestämyyden jätän armoisan ylei-sön hymäntahtoiseen armosteluun. samassapaikassa on myytämäna oikeen hymiä Pin«natuolia, hinnat huokeat. KunnioituksellaM.O. Wansen,

Maalari
saapi luonani sekä myöskin

ja<an portööreilla Hämeenkatu N:o
Karolina Mrtanen

<^oka tietää allekirjoittaneelle jättäneensä
rahan mastineen, tulkoon 14 p. ku«luessa sen perimään F. F. Floor'ilta.

!Nyt tulleita!
Oikcen kauniita ja hymia palt-

too- ja pukukankaita joista kuin
myös teettäjäin aineista malmis-
tan maatteita tarkkuudella jakohtuhinnoilla. Räätäli

I.A. Ahlgren.
K. Heleniuksen talossa

Uudenmaantien marrella.

Älkää unhottako!
Varturi- ja lliustenleikkaustupaa

Uudenmaantien marrella herra Heleniuksentalossa. Parranajo 15 p. Hiustenleikkaus25 p. Huom.! Hiustöitä otetaan mas-
taan kaikkea laatua sekä toimitetaan jou-
tuun ja huokeasta. Kunnioituksella

E. Axel Högman.
Peruukkimaakari.

Aeninlliii,sekä upeita että alhaisempia,
ynnä syys- piiiillMyaatteitll, wal,

mistetaan huolellisesti ja haimalla. Ku-nintaankatu 61.
Nina Finnberg.

Höyryalus
,,M8«tt8"

lähtee toistaiseksi joka maanantaina, kes»mvllkkona ja perjantaina llo 8 e. pp.Tampereelta Wisuwedelle ja samana il-tana Iähdyslahteen. Palaa takaisinloka tiistaina, torstaina ja laumantainallo 5 e. pp. Iähdyslahdesta Tampe-reelle; poiketen meno- ja palausmatkalla
wälillä olemiin siltoihin.

E. G. Blomberg.

Kttkttukfta.
T. S. 1 k.

(^>^ampereen Käsityö- ja Teh-H^s, dasyhdisiykscn maltuutct-
tuin kokous pidetän t. k.

6 päimänä klo 5 j. pp. Tampe-
re ipäimä Lokakuuta 1888.

K Liljftrnos.
Puheenjohtaja.

Pirkkalasta.
Komitean kokous pidetään Sikosillalla

6 päimä Lokak. klo 3 j. pp. Jäsenet
saapumat sinne paikalle: H. Sankila, A.
Leuku M. Alastalo, M. Tani, K. Hen-näri, K. Mäkkylä ja lk. Possila. kunnan
päätettyä että silta tehtäisiin uuteen paik»
kaan, josta tiedon annan.

Puheenjohtaja K. Kurikka.

Kuut0kauppoj»l.
>^^snsi perjantaina tämän kuun
K^ 5 p. klo 10 e. pp. jatketaan

fpriitehtaan talossa kaup-
pakadun marrella Fiskaali Blom-
felt mainajan konkurssipesän huu-
tokauppa; myydään kaikenlaista
irtainta tamaraa. Tampereen huu-tokauppakamari 1 p. Lokakuuta
1888.

C. tl. Gkkolm.
(julkisella urakka huutokaupal-

la tarjotaan täkäläisellä mai-
waistalolla perjantaina Lo-

kakuun 5 päimänä klo 12 päimäl-
lä mähimmän maatimalle laitoksen
aineista sikotallin tekeminen joka
tätcn halukkaille urakoitsijoille il-
moitetaan. Tampere Syyskuun28
p. 1888.
Maimaishoitohallituksen puolesta:

3 Rikala.
juonnon ihanassa Ikalisen kaup-

palassa yksi talo, josta on kaup-
papuoti, 5 huonetta ja lyötti, hymä timi-
kellari, 2 suurta makasiinia, nametta ja
talli y. m. sekä puutarha, 5000 mar-
kalla. Talo on sopima kauppapaikaksi
eli jonkun manhan eläkettä nauttiman mir-
kamiehen asunnoksi; jos ei otaksuttamaa tar-
jousta sitä ennen tehdä, niin tulee mai-
nittu talo myytämäksi julkisella huutokau-
palla, joka pidetään itse talossa lauman-
taina ensi tuleman Lokakuun 13 päimänä
p. kello 3 j pp. Lähempiä tietoja huu«
tokauppaehdoista y. m. saadaan allekirjoit-
taneilta suullisesti eli kirjallisesti. Ikäli-
sissä, Syyskuun 20 p. 1888.
Kaarlo Kparfmen. Karl Selin.


