
Ennenkuin aloitamme kertomusta itse
juhlasta, tahdomme antaa muutamia
tietoja juhlan johdosta ilmestyneestä
kirjaisesta nimeltä: Tampereen kau-
punki. Historiallisia ja tilastollisia tie-
toja koottuina ja kirjoitettuina sen sa-
tawuotisen juhlan muistoksi 1p. Loka-
kuuta 1879".

Kuningas Kustaa kolmas matkusta-essaan Suomessa nimipäiwällansä Ke-
säkuun 6 p:nä 1775 päätti kaupungin
asettamista Tammerkoskelle, joka laa-
jain wesien kcskuutena sekä tehdasten
käyttämiseen koskiweden woimalla oli
huomattu sopnvaksi paikaksi. Kaupuu-
ginalaksi määrättiin waihtokirjeenkautta
1777 Joulukuun 16 p:ltä Tammerkos-
ken rustholli ynnä Pyynikin lisätalo,
joista Hatanpään herra luopui.

Tampereen uusi kaupunki ei ensinnä
ottanut menestyäkseen. Maakansan kaup-
pa käwi yksiuomaisesti Tnrussa, mutta
Tampereella ei liikettä ollut; koskella
ei muuta ollut kuin yksi paperitehdas,
huono wasti-paja japyssyupiippu-puras-
kone.

Kun H. M. Keisari Aleksander Iw.
1819 matkusti Suomessa, käwi hänmyös Tampereella. Hän waltiowaroilla
autti ensimmäisen tehtaan perustamis-
ta, joka pian sen perästä kosken pie-
lessä pantiin toimeen ja joka enemmän
kuin mitään muu on Tampereen kau-
pungin waurastumista kartuttanut ja
myöskin koko läheisen maakunnan on-
nea ja warallisuutta. Palattuansa Pie-
tariin Hänen Majesteetinsä elokuun 21
p:nä w. 1821 julisti Tampereen wa-
paaksi kaupungiksi, jonka kautta sen kei-
noilijat saiwat muita Suomen kaupun-
kia suurempia etuoikeuksia.

Ann. julistuksen kautta joulukuun 20
p:ltä 1856 meidän nykyinen Keisari ja
Suuriruhtiuas Alelsander toiuen wa-
kuutti ja wahwisti kaikki wuouna 1821
suodut wapaudct ja etuoikeudet, Tam-
pereen kaupuugin nautittawiksi wiisi-kymmentä wuotta, lukien 1850 wnoden
alusta.

Tampereenkaupungin waltuusmiehet,
hywin ymmärtäei, että tällainen har-
winainen juhla oli kaupungin arwon
mukaisesti wietettäwä, oliwat tätä tar-
koitusta warten määränneet 3,000 mark-
kaa kaupungin waroista käytettäwiksi
juhla-koristeisin ja muihin menoihin.
Komeaan pukuun olikin kaupunki pu-
keutnuut lokakuun ensimmäisenä päi-
wänä. Paljon oliwat myös kaupunki-
laiset yksityisesti koristaneet talojansa
lipuilla ja köynnöksilläsekä illalla soihtn-
walkeilla. Torin ympärys, kauppakatu
ja useat muut kadut oliwat lippuja kir-
jawinaan, kaupungin länsi-puolella ole-
wa esplanadi oli kahden puolen lipnilla
tannistettn ja maantien poikki oli ra-
kennettu komea riemuportti, jossa kau-
pungin perustajan ja nykyisen hallit-
sijan nimimerkit sekä wuosiluwut 1779
ja 1879 suurimpana kaunistuksena he-
loittiwat. Mainittawa on myös pella-
watehtaan luona olewa erittäin taidok
kaasti tehty riemuportti, - Juhla aloi-
tettin keokiwiikko-aamuna kello 8 ohjel-
man mukaisilla kanunan- laukauksilla.
Maikka ilma »äyttikin sateiselta päätet-
tiin kuitenkin pitää jumalanpalwelus
kaupungin torilla, jonne kellojen soitto
kutsui kansaa. Kirkon portaat oliwat
koristetut saarnapaikaksi ja tästä piti
w. t. kaupuugiusaarnaaja Ä. Tallqwistsaarnan, jonka johtona oli Paawalin
epistola Tituksellc ja sen 2 luwun 22
wärssy, ja jossa hän selitti kristillistä
perhe-elämää kristillisen yhteiskunnan
perustuksena. Saarnan edellä, keskellä
ja lopussa puhalsi kaupuugin kaikista
soittokunnista yhdistetty torwimusiiki
koraaleja, waan siinä ei ääretönkansan
paljous woiuut ollenkaan ottaa laula-
malla osaa, kuu sille ei millään tawal-
la ilmoitettu mitä wirsiä olisi ollut lau-
lcttawa, ja se wähensi hetken jnhlalli-
suutta melkoisesti, Jumalanpalweluk-

sen jälkeen piti maisteri E, Jernberg
suomalaisen juhlapuheen, aloittaen sen
Nuucbergin sanoilla:

Kernaasti muinais-aikoja
Mun mielen muisteleepi,
Mon' armas tähti wnosiota
Vienneistä wiittaileepi,
Ken mua seuraa retkelle
Nyt Näsijärwen rannalle?"

Puhuja loi walaisewan ja hupaisan
silmäyksen kaupungin historiaan sen pe-
rustamisesta saakka, sen edistymiseen
hallinnon, kirkon, koulujen, teollisuuden
ja wäkiluwun puolesta sekä lopetti o-
soittamalla kuinka isänmaan rakkaus,
työ, ahkernus, rehellisyyo ja yksimieli'
syys owat kaikki saaneet aikaan ja toi-
wotti että tulewaiset polwet, kun 100
wuoden päästä taas tätä päiwää wiet-
täwät, woisiwat meistä sanoa samaa
kuin me esiisistämme.

Herra maata warjelkohon! Se onsumma wirreltäin,
Sanat muut jos waihteleekin, loppu

aina kuuluu näin."
Puhuja ilmoitti myös että kanpun-

gin waltuusmiehet oliwat tämän päi-
ivän muistoksi päättäneet lahjoittaa
10,000 markkaa, joista korot käytetään
elinkorko-panoksiksi wuoden kuluessa köy-
histä wanhemmista syntyneille lapsille
kaupungissa. Kauppaneuroos v. Frene-
kell-wainajan perilliset oliwat lahjoit-
taneet myös saman summan, 10,000
markkaa, niinkutsutun Frenckellin kou-
lun kannattamiseksi. Sellaiset jalomie-
liset lahlat fäilyttäwät tämän päiwän
muistoa tnlewaisillefin polwille.

Juhlapuheen jälestä soitettiinMaani'
me" ja Sawolaisen laulu", jonka jäl-
keen läänin kuwernöri esitti eläköön-
huudon Tampereen kaupungille ja sen
iväestölle ja siihen yhdyttiin innokkailla
huudoilla, samoin kuin hra kuwernörin
esittämään eläköön-huutoonH.M.Kei-
sarille-Suuriruhtinaalle, jonka jälkeen
soitettiin wenäläinen keisarin-hymni, ja
siihen päättyi toimitus torilla.

Sade, joka ennen jumalanpalvelusta
tuon tuostakin uhkasi, lakkasi toimituk-sen ajaksi kokonaan, jopa aurinkokin
paistoi helteisesti. Sitä ankarammin
»unlui wettä' kun kello 4'/^ kokoonnut-
tiin seurahuoneelle juhlapäiwällistä syö-
mään. Sinne kokoontui yli sata hen-
keä naisia ja herroja; suuri joukko kau-
punkilaisia, joiden kukkaro ei sietänyt
näin kallista päiwällistä (25 markkaa
hengeltä» söiwät juhlan kunniaksi hel-pomman sellaisen Hotel d'Gsplanadissa.—

Seurahuoneen sali oli erittäin so^
masti koristettu Kustaa III:nen ja A-
leksander ll:sen nimikirjaimilla, »vaaku-
noilla, lipuilla ja köynnöksillä sekä Kei-
sari Aleksanderin kuvapatsaalla. En-
simmäisen maljan H.M.Keisarille-Suu-
riruhtinaalle esitteli kauppias L. Ham-
maren suomeksi ja siihen wastattiin
monenkertaisilla eläköön-huudoilla. Sit-
ten esitteli pormestari Procope maljan
hra kuwernöri Ammondt'ille ja hänenromvallensa, johon hra kuwernöri was-
tasi esittelemällä maljan Tampereen
kaupungille. Tohtori Blaficld puhui
Hämeenlinnalle, josta oli pari edusta-
jaa juhlaan kutsuttu, janiiden puolesta
wastasi tohtori Lilius. Maisteri Borg
piti suomeksi innokkaan puheen isän-
maalle ja kaptcni Mörtengren esitti
maljan naisille. Sähkösanomia, jotka
tässä tilaisuudessa luettiin, oli tullut
Torniosta, Porista, Helsingistä, Drcs-
denistä, Pietarista ja Kotkaota.

Sillä wälin cli jo tnlitns tailpun-
gissa alkannt ja se olikin erinomaisenkomea, Marsinkin kun »vapaaehtoinen
palosammutnskunta palamia soihtuja

Vaasan Sanomat.
1879.Vtluumntninn l!i pliiwniiii z.'»laful!taM 41.

a: totnTl
Binnrffn.i, fclmelta neljännefieltTuiuobelta 2 marffan 86 pcMltö; puoleltaumobelta 1 maikka 50 pennia, neljännekseltä luuobclta 75 penniä 4,Waasan postikonttorinsa, uiiota kappaleina, fotf«
läbetetääupitäjiin irtonaisissa laukuissa: koto nniobelta 3 markkaa 63 penniä, loimelta ndjänncfultä' niuodelta 2 maikkaa 64 penniä, puolelta ruuodclla 1 markkaa 76 penniä, ucljäitnefffitj
»vuodelta 88 pennia; maamme muissa postikonttoreissa: fofo wuodelta 3 markkaa97 pennia, kolmelta neljamickscltä wuodelta 2 mavffan 98 penniä, puolelta w»odelta Imarkkaa 99 pennin,
neljännekseltä wuodelta I markka, joihin lnntoihin postiraha ja poetinboitajain waiwa»palkka owat luetut - Ilmoituksia jätetään taikka lähetetään postin kautta "F, SÖ. Unggren'ln firjapai'
noon" ja maksawat:lehden ensimmäisellä [ianilla 12 pennia ja wiimeisellä siwulla 8 pennia pieneltä riwiltä ja samassa suhteeosa suuremmalta alalta. — (Hi mitään ilmoitusta oteta uu-jtaan 26
pennia mobemmciUä. — Ilmoituksista, jotka perä t en otetaan lehteen wähintäkin 5 kertaa, muönuetään 10 prosentin, 10 kertaa julkaiotaroista 20 prosentin ja 20 kertaa jnlkaistail,'!'ta 25,
prosentin alennus, — Postimerkkejä saapi lähettää ilmoitusten matsoksi -Ruotsalaisia ilmoituksia suomennetaan ilman eri mafiotta.

—
lehteen aiotut kirjoitukset lähetetään suoraa!

"Waasan Sanomain Toimittajalle",

19:sta Sunnunt.Kolm.p:stä saarnaa
kaupungin kirkossa:

Puolipaiwä'saainan: lomminietcn Heikel,
Iltasaarnan:Ikirkkoherra Nyholm.

Suomalainen raamatunselitys määräaikana.

Suomessa.Yhdyspankki
Pankin konttori on tästä päiwästä alkaen muutettu Tuomari

Fahlerin taloon (Nenwosmies Hartmanin talon wieressä). Waasassa
21 p. huhtikuuta 1879.

Toimikunta.
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Kurssit.
Suomen Pankki N p. Lokak.

Waihto°kure>si, Disk,.lurssi.
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Pietan ?p. 271: —
sontoo 90 p, 25: 22Paris, 90 p. 100:

-
Hampuri 90 p. 123: 70
Amsterdam 203: —
Tukholma 139: 60

Pohjoismaiden Osakepankki
Kauppaa ja Teollisuutta lvarteu,

(Peruspääoma 8,000,000 markkaa.)
Keskikonttorilla Viipurissa, haara-osastoilla Helsingissä ja Turussa, sekä asioi-
mistoilla Oulussa. Raahessa. Notkolassa. Nikolainkaupunssissa,Porissa. Maa-
rianhaminassa. Iywäskylässä. Tampereella. loeusuusfa, Sawonlinuassa ja
Heinolassa, wastaan ottaa rahoja talletus-laskulle:

12 kuukauden ylössanomisella 4'/>2 "/.. korolla,

Peruspääoma on Kahdeksan Miljoonaa Suomen Markkaa.

6 ,4 «/ 0 „
" „ f, /2 /N „
2 „ „ 8 % „ sekä

maksaa rahoista juoksemalla tilillä »vastaiseksi 2 "/,,;
diskontteeraa »vekselejä ;
antaa lainoja arwopapereita, tavaroita y. m. wastaan;
myöntää kassa-kr?diti»vcjä ;
myy pankkipostiwekseleitä;
ostaa ja myy »vekselejä ulkomaan rahassa etewimmille pörssipaikoille,»val-

tiopapereita, obligationeja, kuponkeja i). m. sekä toimittaa sellaisten arwopaperein
myymistä ja ostoa;

pitää huolta ratsain nostoista ja ulosmaksuista.
Henkilöt maaseuduilla »uonvat raha-asioissaan kirjeellisesti kääntyä suoras-

taan Pankkiin.

Masan Dsate-Pllntki
myypi postilähetys-wekseleitä ja
wekseleitä ulkomaan rahoissa, os-
taa ja myypi welkaseteleitä,ostaa
wekseleitä, antaa ulos lainoja wa-
tuutta wastaan, myöntää kassa-
kreditiiwejä ja wastaan ottaa ra-
hoja talletustilille
9 kuukauden ylössanomisella

„ %muotista korkoa wastaan,
(i 4'

I! It II II II'* n vin a a a* a n n n n

sekä juoksemalle tilille 2 prosen-
tin korkoa wastaan.

Kaupungin wäkiluku, joka w. 1805
oli 602, teki w. 1877 jo 12,122.

Nykyään »n Tampereella noin 48
tehdasta, joissa työskentelee 51 mesta-
ria ja noin 3,000 työmiestä ja joiden
»vuotuinen walmistussumma on toista
kymmentä miljonaa markkaa.

Hammaslääkäri
Reiersensaapuu lokakuun alus-sa Waasaan jamuihin

pohjaisiinkaupunkeihin.

Victor Mannelinilla
On MMtätvänä:

Javatta 9SenM&tl jauhoja,
Lissabonin suoloja, 7 m:laan tynnuri,
Torewejan, Cagliarin ja BljnebUfjjin suoloja,
sPeticleumia, l m:kaa» fanini,
Ruotsi» rautaa ja terästä, nietu-lUiidta,
Kapa- eli tuimia koloja,
liihawia Norjan silliä, 20 nufaan tunnyri,
Tahkoja, monellaisia,
Trykänyjä (Snfltannln puumulilanfoia,
Englannin f&Tmanaaltä vnnä siitä t»almi(stet«

tuja tynnyrin säkkiä,
Gotlannin kalkkia,
Timotein sekä taikellaiste» fö6ffifafltt>!en j.i

kukkain siemeniä y»»a muita maaiunictHllc
tarpeellisia tamaroita.

Victor Manuelin
ostaa:
kauroja, tenuaa, hartsia, po-

taskaa, kuminoita, hampun- ja peNawansie»
meniä, kuusen pihkaa, jäniksen-nahkoja ynnä
muuta.

ostaa:
Rukiita, Ohria, Kauroja, Woita
ja Terwaa.

Joachim Kurten

Kapa- eli kuiwia kaloja,
joukottain helpoimmalla, myypi

Hjalmar Nordgren.

Kutojat!
Tottuneet ja taitamat kutojat

saawat työpaikan
Waasan Puuwillatehdas-

Osakeyhtiöltä.

Maasasta.
Tampereen kaupungin sataumoti-

nen juhla.
(Otteita Uudesta Euomettarestc, )



—
Rautatien rantalaituri. Waa-san rautatien-rakennuskomitean asiasta

tekemäi» ehdoituksen johdosta arweliwat
kaupungin »valtuusmiehet kokouksessaan
8 p. t. k., että kun kaupungilla jo onrannassaan soweliaassa paikassa tar-
peelliset laiturit rakennettuina, kaupunki
sitä »vähemmin woi sitoutua nyt ra-
kentamaan uutta laitnria, koska eilvät
sywemmallä uiwat laiwat »veden mata-
luuden tähden »voisi »viimeksi sanotussa
paikassa maalle laskeakaan. — Sitä
»vastoin kaupungin »valtuusmiehet yh«
distyiwät ehdoittamaan, että rautatien
ratoja jatkettaisiin kaupungin laiturille,
johon myöskin saisi laittaa ehdoitetun
nosto-lvipukoneen, missä tapauksessa
laituria saisi maksotta käyttää rautatien

— Tampereen— Waafan rautatie.
Huonojen aikain kautta ja sen johdos-
ta, että »viinanjuonti suuresti on wä-
hentynyt, owat kulkuneuworahaston tu-
lot niin wähenneet, että waan puolet
Waasan rautatietä warten lasketusta
summasta, eli noin 11miljonaa mark-
kaa, saataneen kokoon ennen tulelvia
waltiopäiwiä. Työt linjalla täytyy sen
wuoksi warain puutteessa hywin wer-
kalleen käyttää. Rakennuskomitea on
kuitenkin päättänyt että Waasan ja Os-
termyran wäli, 7 peninkulmaa, on en-
siksi rakennettalva, niin että se tulee
»valmiiksi kahden tai kolmen lvuoden
perästä. Niin tietää Hbl.— Kuollut pnukonhaawoista. Wbl.
kertoo: 19 p. lokakuuta »viime »vuonna
talokkaanpoika Matti Matinpoika Wolt-
ti, Alahärmän pitäjästä, puukolla niin
pahoin hakkasi myllärimvälvyä JuhaHeikinpoika Nenlvaktaria Forsbyn ky-
lästä Uudenkaarlepyyn pitäjässä, että
tälnä siitä lähtien on sairastanut ja 1
p. t. k. kuoli sanotuista haawoista.
Paikkakunnan kiuununnimismies onpyy-
tänyt, että Renwaktarin kuollut ruumis
lain mukaan joutuisi lääkärin katselta-
»vaksi.— Kristiinan markkinoilla 4 p t.
k. maksoiwat, A:il mukaan, rukiit noin
20 »n., ohrat 15 ja kaurat' llm., pe-
runat 3 m.— 3 m. 50 p. tynn.,silakat
1m:n paikoille leiwiskä.— Kuollut. Kihlakunnantuomari
Iylväskylän tuomiokunnassa ja ritari
Adolf Fredrik Flander on 6 p.
t. k. kuollut 70 »vuoden ijällä.

(Päij.)— Lohikosken kartanon tehtaineenja sahoineen on siellä pidetyssä huuto-kaupassa kauppaneuwos Sneckenströmwainajan perillisten puolesta wainajan
»väwy. maisteri H. Modeen Ponvosta,
ostanut 210,000 markalla. (U. S)

— KasarmitHämeenlinnassa. Kos-
ka nyt on päätetty että ne Suomen
kruunun kasarmit, joita »venäläinen so-tawäki nykyään käyttää, owat asewel-

— Suomen opetus-tarktampuja-
komppania alkaa waikutustaan tulewan
marraskuun 1 p:nä. Oppilaiksi pyrki-
jöitä »varten on määrätty uusi ilmoi-
tus-aika Turussa, Hämeenlinnassa jaViipurissa marraskuun 15 p. sekä Hel-singissä saman kuun 17 päilväksi.

—
Suomalaiset rippilapset, jotka

toispäilvänä kasteensa liiton uudistiwat,
käwilvät eilen ensi kerran Herran p.
ehtoollisella. Heidän lukunsa oli 16.
Sitä lvastoin ei 3 oppilasta heikkojen
taitoinsa »vuoksi woitu hywäksyä.— Kansakoulu-johtokunnan jäseniksi
howioikeuden assessor! H. Qwickftrömin
sijaan, joka on tästä toimesta luopu-
nut, sekä rehtori Hallsten »vainajan jäl-
keen on walittu lehtori I.Lindskog ja
howioikeuden notan W. Alcenius.

(Wbl.)— Rahatoimikamarin puheenjoh-
tajaksi rehtori Hallsten wainajan jälkeen
on »valittu howioikeuden assessori G.
Tegengren sekä sijais-puheenjohtajaksi
arkitehti G. T. Granstedt. (Wbl.)- Haaksirikko. Wbl. kertoo: Park-
tilaiwa Maria, kapteeni Neumanin joh-

*) söertna Bergman, Phvs, »eff. 0111 Jord-
klotets tillfälliga förändringar, siw. 231
ja seui',

Historia.
Historiallisista johdoista, niin kauas

kuin uloittmvat muinaisuuteen, hawai-
taau uskottawaksi, etta Suomcumaau
wauhimmat asujamet oliwat lappalaisia,
joita sitten heidän myöhemmin maahan
tulleet sukulaisensa suomalaiset tunkiwat
pohjaiseen päin. Monet Suomen seu-
dut, niinkuin Laptreski, Laplväärti, La-
pinsaari ja Lappajarwi, owat merkkejä,
jotka täällä säilyttälvät heidän muis-
toansa. Suomalaisten elantotapa »van-
himpina aikoma oli sellainen, ettei he-rättänyt naapurien huomiota eikä ka-
teutta. He eliwät epäilemättä niinkuin
Pohjois-Amerikau »villit tähän aikaan:
metsästilvät, kun tuli nälkä, ja suojeli-
»vat itseänsä pakkaiselta tapettujen eläin-
ten nahoilla; mutta, »vähittäin puut-
tuen ennen helppoa otuksen saalista,
kääntyilvät he maanwiljelykseen ja kar-
janhoitoon, jotka »vähemmällä waiwalla
ja cncmmällä »varmuudella warustawat
harjoittajiansa»välttämättömimmillä tar-
peilla. Niiden keinojen puutteessa, joita
»valistuneemmilla kansoilla on, säilyt-
tääksensä jälkimaailmalle muistoa syn-
nystään ja elinwaiheistaan, owat Suo-
men esi-isät jättäneet meidän pimeään
tietämättömyyteen mainetöistänsä ja
hallitusjärjestyksestänsä, joka tosin antaa
aukeau alan moninaisille arwcluillc,
mutta myöskin todistaa, että he ilman
sitä ulkonaista »viljelystä, josta useat
heidän aikalaisensa ylpeilewät, owat elä-
neet luonnollista ja hiljaista paimen-
elämää.

Kuningas Eerikki pyhä, jota kehoitti
ja seurasi piispa Henrikki, teki 1157
»vuoden lvaiheillakääntamisretkensä Suo-
meen ja kasti taikka murhasi ne, joiden
tykö tuli, siinä »vakuutuksessa, että se
oli pallvelus Jumalalle ja kristillinen
työ pakanoita kohtaan. Silloin raken-
nettiin Etelä-Suomessa sinne jätetyn
uutteran piispan huolenpidosta muuta-
mia kirkkoja, ja eteläisen rannan wal-
loittitvat ruotsalaiset, jotka maahan jä-
tettiin. Ettei kääntymys kuitenkaan ol-
lut »vakaantunut eikä yleinen, sopii
päättää paalvi Gregorius IXmen »vuon-
na 1237 Upsalan arkkipiispalle ja hä-
nen alammaisillensa piispoille lähettä-
mästä kirjeestä, missä hän kehoitti ruot-
salaisia sodalla kristinuskoon takaisinsaat-
tamaan uskosta luopuneita hämäläisiä,
joista kerrotaan, että oliwat julmia ja
hirmumielisiä, murhasiwat, silponvat,
polttilvat ja epäjumalillensa uhrasnvat
pappeja ja kastettuja lapsia, minkätäh-
den kaikki, jotka antoiwat merkitä itse-
änsä ristillä retkeksi näitä raakalaisia»vastaan, sailvat saman syntein-anteeksi-
annon, joka oli luwattu pyhän maan
takaisin lvoittajille.

Tämän johdosta kuningas Eerikki
Eerikinpoika Sammalkieli, päästyänsä
rauhaan »valtakunnassa, wuonna 1249
lähetti sotajoukon, joka kuninkaan lan-
gon Birger Jarlin johdolla astui maalle
Waasan seudulla ja pystytti ristin tur-
»vaksi niille, jotka tahtoiiuat »vastaan
ottaa kristinuskon, sekä hyökkäsi meren
likitienoilla linnoitettujen hämäläisten
päälle, jotka »voitettiin ja ahdistettiin
sisämaahan*). Tämä retki wahwisti,
jospa ei kohta »vilpitöintä kristillisyyttä,
kuitenkin epäilemättä Ruotsin ylilvaltaamaassa, jota tulewaisuuoeksi »vielä tur-
»vattiin Jarlin perustamalla Hämeen-
linnan linnalla sekä rantamaahan jäte-
tyllä ruotsalaisella kansalla. Siitäajasta
tiedetään »varmaan Pohjanmaan kuu-
luneen Ruotsin kruunun alle. Nyt ra-
kennettiin kirkkoja maahan, ja rannikko,
jonka ruotsalaiset omistilvat, jaettiin
eteläisellä Pohjanmaalla kahteen pitä-
jään, Mustasaareen ja Pietarsaareen.
Edellisestä lienee Närpiö joku aika sen
jälkeen eroitettu eri pitäjäksi.

Wuonna 1329 Maunu kuningas
määräsi Salon ja Kemin talonpoikai-
selle kansalle welwollifuudeksi kymme-
neksen tekemisen piispalle ja papeille;
ja todennäköiseltä näyttää, että pohjai-
sen Pohjanmaan asujamet melkein sii-
hen aikaan sailvat opettajia, sekä että
Salo ja Kemi siellä olisiwat ensimmäi-
set pitäjät ja paikat, mihin kirkkoja ra-
kennettiin.

Isonkyrön pitäjä, ollen liki sitä paik-
kaa, missä larlimaalle nousi, on myös
saanut ensimmäisen nimensä tästä kään-
tämisretkestä, sillä se on kieltämättä
ensimmäinen suomalainen seurakunta
Pohjanmaalla, niinkuin sen »vielä sei-

') Erici Ohi Uisi. Svec. 3:» fi>i siw 108—
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Kertomus Wähänkyrön pitäjästä.
(latt, 40 n:roon.)

Pitäjän asema, awaruus ja nlko-
nainen muoto.

Wahänkyrönpitäjä onPohjantnaalla,
Waasan läänissä,Korsholmau keskimäi-
sessä kihlakunnassa ja Turun hiippa-
kunnassa, kaksi penikulmaa Waasan sekä
kuusi ja puoli penikulmaa Uudenkaarle-
pyyn kaupungista. Koska seurakunta
on idässä päin Waasasta, sopii sitä lu-
kea yhdelle leweysasteelle, nimittäin 63
astetta 4 minuuttia 35 sekuntia, mutta
pituus on 2 astetta länteen päin Tor-
niosta. Pitäjä koskee lounassa Laihian,
kaossa Isonkyrön, koillisessa Wöyrin
ja luoteessa Mustasaaren pitäjään. Sen
pinnan awaruus on »vähää enempineliö-
penikulmaa. Isostakyröstä Mustasaa-
ren rajalle pitkin päin pitäjää on noin
1>/'2 penikuliuaa. Leweys ei ole täyttä
penikulmaa. Pitäjä näyttää kartalla
neliskulmaiselta yhtäsuuntiolta, mutta
lyhemmät silvut eilvät ole aiwan yhtä-
suuntaiset. Pitäjän keskitse juokse le-
weä joki, joka alkaa Hämeenkankaasta,
12 penikulma täältä, ja Ilmajoen sekä
Isonkyrön kautta wirtaa tänne, missäse kirkon kohdalla kartaa pohjaisempaan,
mutta kohta palajaa melkein samaansuuntaan, jota on kulkenut pitäjän yli-
osan läpi, ja yhdistyy mereen Konvu-
lahden kappelissa Mustasaaren pitäjää,
2 penikulmaa täältä, sitten kun ensin on
jakautunut kahteen haaraan, josta toi-
nen menee Wassorin lahteen sekä toi-
nen Petsmoon. Tässä joessa, joka kan-
taa yhtä nimeä kuin pitäjä, on pitä-
jän ylipäässä 9 kyynärän korkuiset äy-
räät tawalliscsta »vedenpinnasta, ja se
syöksyy neljästä koskesta, jotka kohtuul-
lisella kustannuksella saataisiin sydän-
smvella kuljettcnviksi. Penikulman mat-
kalla ei ole mitään estettä »venheen ku-
lulle, eikä »virtakaan ole wäkewä. Muu-
tamat isommat ja »vähemmät saaret
antawat silmälle suloista »vaihetusta,
niinkuin myöskin ne luomat, jotka jo-
keen juoksewat. lärwiä ei täällä ole.
pailse muutamia lätäkköjä, joista yksi,
liki kirkkoa olewa, on syntynyt siitä,
että joen juopa euuen kulki siitä, mutta
kowalla jäänlähdöllä »vanhempina ai-
koina teki itselleen uuden tien idämpään
ja nyt kiertää erästä mäkeä nimeltä
Kirkonsaari, jossa wanhin kirkko on sei-
sonut. Joen läntisellä puoleu, keskellä
pitäjää, on kirkko kauniilla mäellä,
jossa kolme »valta-maantietä yhtyy, ja
josta silta menee joen poikki. Molem-
milla rannoilla on isoja, tasaisia ja hy-
»vin »viljeltyjä peltomaita sekä niiden
»välissä tiheään asuttuja kyliä. Hylvät
maantiet kulkewat pitkin molempia ran-
toja. Läntinen on postitie. Nuoria
ei täällä ole ja meisä on häwitctty,
niin että maa on aukea japuiden suo-jatta, »vaikka pienillä puilla peitetyt ki-
»viluaet niityillä janewoilla kaukaa met-
sältä uäyttäwät. Kun ajattelee soikeaa
taulua, jota leikkaa joki, minkä rannoilla
on säännöllisiä ja kauniita peltomaita,
kylillä asuttuina,joissa tiet käywät ristin
rastin,kun lähinnä peltojakumpaisellakin
puolen nähdään niityt, ja kulvaa mie-
leensä, etta kaikki tämä pitkin päin on
ymväröitty newanreunnksella, niin on
Wähänkyrön asema pääasiassa selitetty.
Pitäjän sinetti näyttää kaksi kruukussa
kaswawaa tähkapäätä.

kantaen ja laulaen kulki kaupungin lä-
»vitse. Seurahuoneen edustalla esitti
läänin kuwernöri eläköön-huudon »va-
paaehtoiselle palokunnalle. Useimpain
talojen edustalla leimusi soihtmvalkcita,
esplanadi oli »valaistu monilvärisillä
lyhdyillä ja siellä soitteli tonvimusiiki
ja lauloi pcllawatehtaan seka-ääninenlaulukunta sekäpoltettiin komeita ..lvyyr-
warkkiä". Puuwillatehtaan isäntä hra
Nottbeck kestitsi koko tehtaansa »väestöäomassa puistossaan samanlaisilla hulvi-
tuksilla, »vieläpä runsaalla ruumiillisel-
lakin rawinnolla.

Illalla kokoontui »vielä kaupungin yl-
häisö ja »vieraat seurahuoneelle lltahu-»viin; jossa tarjottiin ohjelman mukaan
soittoa, seta-äänistä laulua ja tanssia.
Maamme" laulun lauloi koko yleisö
yhdessä. Täällä myös »vasta jaettiin
Suonion sepittämä juhla-runo.

Niin »vietti Tampere eli Suomen
Manchester, niinkuin sitä tamperelaiset
ja muutkiu mielellänsä nimittäwät. sa-
tawuotista juhlaansa, ja tunnustaa täy-
tyy että juhla oli erittäin onnistunut
ja komeampi kuiu olisi »voinut odottaa-
kaan.

sowa kiwikirkko todistettavasti on »van-
hin, jonka »voipi nähdä päätyyn haka-
tusta »vuosilmvusta 1304. — Lapua.
Ilmajoki, Laihia ja Vähäkyrö sekä osa
Nöyristä kuuluuvat Isonkyrönpitäjään
ja eroitettiin siitä »viidennentoista »vuosi-
sadan jälkeen.

Nimi Kyrö on suomalainen ja joh-
tuu Hämeestä, jonka asujamet »vanhaan
aikaan kalasteluvat Isossa ja Wähässä
Kyrössä,»vähittäin asettui»vat sinneasu-
maa» ja siirsiwät nimen uudelle koto-
paikallensa Hämeen Kyröstä. Tämä
lienee myöskm syy, »niksi Ericus Olai
kutsuu paikkaa, minne Birger >irl tuli
lailvastonensa, hämäläisten satamaksi.
Kuningas Eerikki XIV:a aikaan mai-
nittiin Isonkyrön pitäjää ruotsalaisella
nimellä Kyrobominne". Asema tekee
mahdolliseksi, että Isonkyrön ja Wä-
hänkyrön pitäjät sekä Koiwnlahden kap-
peli Mustasaaren pitäjässä owat olleet
saaristona muutamia satoja »vuosia ta-
kaperin. Koko tämä itäinen rauta on
matala ja loilva, ja,kun »vesijättö Waa-
san ympärillä on niin silminnähtäwä,
että, missä 30 »vuotta sitten kalastet-
tiin, nyt hemää tehdään, ei sowi pitää
uskomatonma, että meri 500 »vuotta
takaperin on mennyt sylvään sisämaa-
han eikä ainoastaan matalain newain
yli, waan myöskin niiden monien palk-
kain yli, missä nyt on peltoja ja niit-
tyjä. Merenpohjan sawca tawataan
kaikkialla. Laiwan ankkuria ja runkoja
on kailvettu Isostakyröstä sekä Tenvan-
newan suosta Laihian pitäjässä.*). Huo-
mattawaa on myös, että kaikki kilvi-
rauniot näissä pitäjissä owat ylänkö-
paikoilla. Nämät owat ainoat mui-
naisuuden jäännökset ja ruotsalaisten
soturien lepopaikat, jotka täällä owat
nähneet »viikingi- tahi ristiretkiensä lo-
pun, kun maan asujamet heille owat
»vastarintaa tehneet. Sellaisia on Wä-
hänkyrönpitäjässä ja Tenvajoeu kylässä
koko yhdeksäntoista kappaletta pienessä
piirissä, eiwätkä ne muuallakaan ole
hanvinaiset. Ne owat kukkulain nä-
köisiä ja rakennetut ympyräänpannuista
kiwistä, jotka lähinnä maata owat isom-
pia. Muutamat rauniot owat 9—lo
kyynärää poikki mitaten ja3—4 kyynä-
rän korkuiset, toiset wähempiä, luulta-
»vasti wainajan arwon ja rikkauden mu-
kaan. Niistä on »vielä myöhempinä
aikoina löydetty hiiliä, tuhkaa, isompia
ja wähempiä kultasormuksia, wasken,
kuparin ja raudan kappaleita sekä seka-
metallin, »väriltänsä kullan muotoisen,
joka on kuulunut afeisin taikka ratsas-
kaluihin. Kreikkalaisten keisarien Zenon
s-Z- 500) ja Phokaan (-Z- 610) kultara-
hoja, joita täältä on ilmi kailvettu, on
lähetetty kuninkaalliseen rahasäiliöön.Ruotsalaiset ja norjalaiset, jotka pal-
lvelnvatKonstantinopolin holvissa,owat
epäilemättä tuoneet »nyötänsä nämät
rahat, sitten kun heidän schweitsiläisten
tawalla on tullut ikäwä kotia.

Pohjanmaan aikakirjoissa ow.it wuo-
det 1496, 1517, 1589 ja 1590 mer-
killisiä weualäistenmaahanhyökkäämises-
tä ja julmasta menettelemifestä.

Wuonna 1597 käytiin niin sanottua
Nuijasotaa kowalla kiukulla, ja wanhat
mainitsewat wielä yhtenä seudun mer-
killisistä onnettomuuksista tappelun, joka
samana wuonna tapahtui Ilmajoella
kuningas Kaarle IXmcn ja kuningas
Sigismundin joukkojen wälillä, missä
melkein kaikki miehenikäinen wäki Wä-
hänkyrönkin pitäjästä tapettiin eli hu-
kutettiin. (latk.)

tama, kotoisin Oulusta ja sieltä tulewa
Englantiin määrätyllä pu»ltawara-las-
tillä, joutui yöllä t, k, 5 p:ää »vastaan
Hellkallanin Arille, 4 minuuttia län-
teen päin Walasluodoista. Laiwasta,
jonka anvellaan hylyksi jääivän. kor-,
jättiin seuraawina päiwinä osa kaluja,
jotka höyrylaiwa Sundswall toi tänne.

Haaksirikon syy lienee ollut se, että
päällikkö sumuisen ilman wuoksi erhet-
tyi tulitornista.— Waasan rautatie. Asemahuo-
neen paikka tääUä sekä sen ympäristö
on nyt määrätty Smedsbyn tielle ja
sen pohjaispuolelle, ottama kaksi kortte-
lia alaa. Koko kenttä Raastuwanka-
dun, Ison Pitkänkadun ja Vuorikadun
wälillä käytetään höyryweturitallia, ko-
nepajaa y.m. rakennuksia warten. Ase-
mahuone tulee sijoitettavaksi Smedsbyn
tien poikki, joka wedetään jostakin ete-
läisemmästä paikasta sitä tietä, jota on
kaupungin ja Klemetsön wälillä. — -
Ne talot, jotka tarwitaan rautatietä
warten, owat: »voimistelunopettaja Ro-
mannin, kauppias Molinin, ajaja Sa-
bclin sekä kulma kapteeni Ahlströmin
talosta.

— Makean weden hankkimi-
seksi rautatien tarpeeksi kuuluu aiotta-
wan saattaa lorwijohto Langwikin jär-
westä kalatorin wicreiselle kentälle.

(Wbl.)



Päätöksiä: 7 p. lokak. kirkkoh. K.F.
TiUmanin. taloll. I. Brännin y. m.,
samain, fil. »naist. F. Lindforsein »val.
johd.

K. Waasan Howioikeuden julistet-
tua antamia päätöksiä ja tuomioita
y. m.

Välipäätöksiä: 10 p. lokak. kaupp
A. Roosiu, puus. 9t, Lyran, porm. E
Aspelundin »val. johd.

slawa

Pietarsaareen,
Höyrylaiwat lnhtewät Waasasta:

Ouluun ja Kemiin
9. l.Uleaborg \oM. 15 p. aam.

Uutceukaarlrpyyhyn ja Ouluun b. l.
Wasa marrast. 19 pm paikoilla.

Rcposaarreu, Turkuun, Helsiukiiu ja
Pietarini h. l. Torneä lokak. 17 p:!>
waiheilla.

Tukholmaau suoraau h. I^^^^^saksa IoM. 19 p:it paikoill.i^^^W
Tukhollnaan Kristiinan ja Reposaa-

ren kautta h. l. Linne 21 p. lokak.
Hernösandiiu ja Sundslvalliin b. l.

Gustas Wasa 15 p. lokak. aan,.; h. l.
Sundswall 17 p. lokak. päiwän koitl.

Torihiutoja Waasassa luiiiiif
lviikolla.

Rukiit, »3— 2lm, tyuu.
Ruisjauhot. » vi, 60 p. [ei»,
Obrat, 14— Ili m. tynu.
Kuminat, 1m. kappa.
Kaurat, 1 m. li p. !eiw
Perunat, s,— 6 m, tynn.9iaiibaniiba, tuore. B—B m. leit».
SampaanUba, tuore, 'A— s m. letit».
Sianliha, G in. lei».
tuottamattomat toaflfat, 2—l m, kappale
SRalto, fuovimaton, 30—40 p. fanini.

kuorittu, *20— 25 p. faumt

lulicio 40—50 p. kappal^^^^^^^W
Wuiiat, tuoreet, 5— G p. laTyötcM
Havet 3 m, lciw,
Uumenet, 3—4 m. lenv.
Siiat, f oiotut, S m, Mm., 10 >», nelilfoSilakat, suolat»!, 5 tn.— s tn.50 p. neliffo
Silakat, tuoreet, l m,— ! m, 50 p leia.
Nrawut 1 -2 m. sata.itvauuinliba, GO n 75 p. noilla.

Kittilän kukonkylässä ja muutamilla
ntuiéfa paikoin on ie wabinkoa tehnyt,
mutta yleensä tässä tnnnassa samoin
kuin Muonion ja Sodankylän puolessa
ei ole mitään »vahinkoa tullut, paitsi
kewätkylmän ja kuiwuuden kautta. Siis
on ylipäätä »missa paikoin bylvä »vuo-
den tulo saatu.— Suurimman tultapalasen, mikä
tähän asti on Lapista saatu, löysi 15
p. elok. metsäntark. Moberg. Se pai-
noi 72^ grammia ja sen arwo on
kolmatta sataa markkaa. Kullansaautia
odotetaan muuten tänä kesänä parem-
maksi kum ennen, sanoo P. S.

— Elämänä haudattu. Wenäläi-
nen sanomalehti NowoSti" kertoo
Schelvskistä Arkangelskin kniverneinen-
tistä senraa»r>an, tauhistaivan tapauksen
eläwänä hautaamisesta: Erään »virka-
miehen »vaimo kuoli siellä äkkiä ja lää-
käri ei epäillyt antaa kuolematodistnsta,
jonka »vuoksi kuollut pari päiwää sen
jälkeen handattiin. Mutta rupesipa kul-

kemaan huhu, että tuo luultu kuollut
olisikin ollut »valekuollut, ja nämat hn-
hut tuli»vat uoiu kuukauden kulnttlia
kuolcmantapanksen perästä »virastojen
konviin. Päätettiin kanvaa ylös ruu-
mis päästäksensä asian perille, ja kuu
arkku awattiin, ilmestyi kauhea uäky:
tuo onnetoin, elä»vänä haudattu »vaimo
oli haudassa fyunyttäuyt pienen tytön,
joka oli kuollut heti syuuyttyänsä. Ei
»voi tietysti tarkoin määrätä kuinka
kauan tuo onnetoin oli elänyt haudassa,
»nntta ei kumpikaan ruumiista ollut al-
kannt mädätä.—

Lasi tulee raudan sijaan missä
kestäwäisyyttä kysytään. F. Siemens
Dresdenissä on erääsen rautatiehen
Stratfordissa Englannissa ivallnistanut
kiskoja /karaistusta hasista, jotka owat
helpompia kuiu rautakiskot ja yhtä
kauan kestälviä. Kiskot oivat 3 jalkaa
pitkät, 4 tuumaa leweät ja 6 tuumaa
korkeat.

uulumaa»!

— Ähtäristä 27 p. syysk. Eräässä
talossa täällä, missä wiime talwena ty-
tär kadotti sikiönsä, aikoi saman talon
palweluspiika tehdä samalla tawoin si-
kiölleen ja oli jo tämän onnettoman
kaulaan kiinnittänyt nuorat, niillä ku-
ristaaksensa tuon lapsi raukan oitis päi-
wiltä pois. Waan, kun muut häntä
pitiwät epäilyksen alaisena, niin otet-
tiin hänestä kohta tarkka waari, kun
nähtiin jotakin semmoista salaisuutta
tehneen. Isäntä rupesi häntä heti tnn-
nustukselle tahtoinaan, jota ei syytetty
kuitenkaan tehnyt; mutta, kun aljettiin
etsiä, josko olisi pitänyt löytymänmis-
tään hänen sikiötänsä, onnistuttiinkinse kohta ilmi saada saman talon karja-
ladosta, heiniin peitettynä ja nnorat
kaulaan pantuina, waan hyiväänaikaan!
Lapsessa wiela olikin elo, koska tnolta
itsensä ilmoitti hiljaisella itkun kitinäl-
lään. Aiwan onnettomia tuommoiset
aikomukset ja, jos miotä hywänsä, niin
n^arsinkin sen talon kohdalle surkeita

MW

— Kahdesti arwcluttawaa. Kuinka
sitte? No niin — etta suu auki saa
kuulla ja nähdä, kvin on moninaista
nyt tuo, uskon puuha {a uuot uudet
kirjat, jotka owat lewinneet fanfaan,
kaikki Hinvosen ja Hanvosen wiisut ja
©ionin kanteleet, Niille on keksitty
kaikki nurkkanuotit: marssit, walssit,
polkat y. m. on sepitetty nuotiksi, ja
namät sitten owat niin hywästä ar-
wusta olewinaan, etta ci kolmen kon-
sistoriumin wahwistama weisukirjaenää
pääse puusta pitkään. Eikö se ole enää
kelwollinen? Wastaan itse jäykästi
päälle, että se käy täydestä, kun on
kruunattu,waanmitä owat nämät raitti-
kirjat, ' joissa ei ole kruunausta eli pa-
remmin sanoakseni konsistoriuminpaino-
lupaa? Tamahan se onkin asia, joka
moukkia arweluttaa. Wastatkoon tä-
hän [e, joka on wastaamahan ymmär-
|aiuåinen, missa on wika, sysissä wai

hakamies,
Toim. mvist. Tuolniokapitulilla

ci enää ole »valtaa antaa painolupaa
hengellisille kirjoille taikka sitä niiltä
kieltää. Rik ok s et, jotkapainolvapau-
den »vääriukäyttämisellä tehdään uskou-
toa wastaan, rangaistaan yleisen lain
jälkeen. — Wanha »virsikirja tietystipysyy »voimassaan kirkossa käytettäwä-
nä, kuuues koko Sllolneuinaan seura-kliutakokous hywäksyy iludcu.

IU. S.»

määrättäisiin toiseksi palkinnoksi alku'
peräisrstä, näyteltälväksi kelpaawasta
näytelmästä, esim. sen palkinnon jat-
kona, minkä kauppias Parmanen sam.ia
tarkoitusta »varten on lahjoittannt.

— Helsingin suomalaisen tyttökou
luu oppilaat owat omassa keskuudes-saan kerätyillä rahoilla ostaneet ja kou-
lulle lahjoittaneet Elias Löunrot'inrin-
takulvan kipsistä.— Kadonnut lapsi. Maanantainv
29 p:nä »viilne syyskuuta k:lo 10 j.pv.
katosi12-»vuotias tyttönen,nimeltä Anna
Stratow. kodistaan talossa u:o 53 W!a-
dimirinkaduu »varrella Helsiugissä. Hä-nellä on mustat silmät, pitkä musta
tukka ja kolme ruskeata pilkkua oikealla
poskella, puhuu»veuättä ja »vähän ruot-
siakiu murtamalla.

Pörssihuutokauppoja, joissa n»yy
dään obligationeja, osakekirjoja jamuita
arwopapereja, on saatu lupa pitä Hel-
singissä kunkin kuukauden eusimmäisenä
arkikesknuiikkona k:lo 12 päiwällä kaup-
pa»ualtuusmiestcn hankkimassa huonees-sa. Niin kertoo H. D.- Maiwotautlin on Helsingissä taas
kuollut yksi koira. Tämän johdosta o-
»vat kaupungin koirat taas tuomitut
uauhassa talutettawiksi, kun kuouokop-
sallakin »varustettuina owat.— Nunoilija-wainajamme Alexis
Kilven rintakuwa. jonka on marmo-
rista »veistänyt taiteilija G. Stenberg,
on näytteillä ja myytäwänä A. W.
lahnsson'in kirjakaupassa Turussa. A.
P. kiittää sitä hyivin onnistuneeksi.— Suomen woinEnglantiin tau-
pitsemisesta pidettiin 29 p. syysk. ko-
kous Turussa ja oli paljon osallisia
siinä. Päätettiin K. Suomen Talous-seuran kauttapyytää hallitusta toimitta-
maan koetteeksi yhden »vuodeu ajaksi
asioimistoimisto tätä »varten. — Pian
tulee Turusta eusimmäinen »voin-lähetys
menemään suoraan Englantiin.

<A. P.)— Pellawia - jotka tänä »vuonna
owat hywää laatua — oli, niinkuin
tawallisesti, Hämeenlinnan markkinoilla
noin 1,500 2,000 lenviskää kaupaksi
ja maksettiin niistä 5: 50 50 lei-
»viskältä. Hy»vinä raha»vuosina mak-
settiin niistäkin lähes toista wertaa
enemmän.— Kilpa-ammunta, -soutu ja -juok-
su pidettiin Nuowedellä »viime syyskuun
21 p:nä Myryn niemellä ja Kolkinlah-
dessa. Sen oli muutamat asiaa har-
rastawat talonpojat toimeenpanneet.
Kaikki ka»vi hiljaisesti ja suviästi, kun
ei ollut mitään »väkelviä juomia tar-
jolla. Nuoret »vielä »viimeiseksi hmvit-
teliwat tanssilla likisimlnässä talossa,
ja toiwoiwat etta tuleivauakiu »vuonna
I'aataisiin kilpailuja toimeeu, »vaan en-
nemmin kesän ajalla. Cnneu puolta
yötä oli tuo 500 hengen snnruinen
»väkijoukko hajonnut kukin kotihinsa.

(U. S.)— Aawasaksa. P -S. kertoo: Y-
leisten rakennnstcu ylitirehtöri on teh-
nyt piirrustuksia Aawasaksan »vuorelle
matkustawaisten suojaksi tehtäwää ra-
kennusta »varten. Rakennus esittääpi
auriugon temppeliä kreikkalais-oorilaiseu
mallin »unkaan, ja tulee entisyys siten
kuwattawaksi myöskiu pohjan pitkillä
perillä. Rakennus, jossa ou yksihuone,
sisäänkäytäwillä »vastakkaisista syrjistä,
tehdään puusta, joka öljyllä fernissa-taan, jotta rakennus-aine todellisesti ll-
mestyköön niin »värinsä kuin kokoon-
panonsa puolesta. Mitat owat mah-
dottoman suuret, kuten muinaisissa ra-
keunuksissa. Vastakohtina arwellaan
rakennuksen lähelle tehtäwän kaksi lappa-
laiskotaa eri tarkoitusta »varten. Toi-
nen sisustetaan tawalliseksi lappalais-
kodaksi kyökin»virkaa tchdäksensä. Muu-
kalainen »voipi siis entisyyden rinnalla
saada käsityksen oikeasta lappalais-kodaö-
ta tunnetulla suipolla telttamuodollaau
ja yksinkertaisella sisustallaan, johon
kuuluu kilvipaasi teltan keskellä ja sen
päällä rautakettingissä riippu»ua pata.
Piirrustukset jätettänee näinä aikoina
senatin wahwistettawlksi, ja anvellaan
rakennuksen »valmistulvan ensi juhan-
nukseksi.— Wnodentulo Etelä-Lapissa. Kit-
tilästä kirjoitetaan K:lle: Se halla, joka
täällä käwi elokuun 13 ja 14 päiwäin
wälillä, ei olekaan niin lawealle ulot-
tunut, kuu ensin luultiin. Aiuoastaau

wolliselle mäelle jätettäiudt, owat »e«
näläiset »viranomaiset kääntyneet fau«
punginwaltuusmieoten puoleen kysynl
paikkaa uusien kasarmein rakentamis
lunrten mennläifelle k^hmMdU^^^^(U. S.)

— ..Pyhän raamatun oppi kas»
teestä" on erään Tukholmassa »viime
wuonna painetun kirjan nimi, jonka
mainitsemme sentähden, että se lienee
ensimmäinen baptistain oppia selittäivä
ja puolustama kirja suomeksi. Kirjan
tekijä on ent. Parikkalan kappalainen
loh. Hymander wainaja. Sitä ei kui-
tenkaan lienee kirjakaupoissa, »vaan ai-
noastaan yksityisillä sen uskon lahko-
laisilla. <U. S.)—

Hra G. W. Wilen'in kustammk-
sella on ilmautunut: Suomen historia
kansakouluille. Wiides painos."— W.Churbergin romani-kirjasto.
Suomennoksia ulkomaan klassil-
lisesta kaunokirjallisuudesta.
Ensimäinen »vuosikerta: Dawid Cop-
perfield Charles Dirkens'iltä, suo-
mentanut Waldemar (Lhurbcrg.
Tämä Romani-kirjasto", jonka ensi
»vuosikerta nyt tilattawaksi tarjotaan, ei
ole itsestänsä muuta kuin jatkoa su-
teen Romani-jaksoon", mutta pyytää
päästä askelta siitä edemmäksi sillä ta-
paa, että tähän otetaan ainoastaan klas-
sillisia teoksia, niinmuodoin semmoisia,
joitten suuresta ja pysywäisestä arwos-
ta maailman kirjallisuudessa kaikki pi-
tälvät yhtä mieltä, ja joita sen »vuoksi
kaikki silvistyneet kansat owat kiiruhta-
neet käännösten kautta omaan kirjalli-
suuteensa yhdistälnään.

Gnsimäisen »vuosikerran lalveus ja
sen kautta enentyneet kustannukset pa-
koittawat koroittamaan hintaa 15 mark-
kaa »vuosikerralta (Wenajällä 5 ruplaa).—

Tilaus tehdään maisteri Waldemar
Churbergin tykönä (Mariankatu 12) ja
G. W. Edlundin kirjakaupassa Helsin-
gissä sekä kaikissa kirjakaupoissa maa-
seuduilla.Dawid Coppcrfieldilmestyy kol-
messa osassa, joista ensimäinen »val-
mistuu tilaajille jaettalvaksi joulukuun
keskilvaiheilla; toinen ja kolmas niin-
ikään tulelvau kelvään kuluessa. Jo-
kainen osa lähetetään heti »valmiiksi
tultuansa tilaajille ristisiteissä postin
kautta, jonka wuoksi pyydetään, että
tilaajat tarkasti ilmoittamat nimensä
sekä mihin kirjakauppaan tai postikont-
toriin tahtowat tilatut kirjat lähetyksi.

Joka hra Churbergille lähettää tilaus-
rahan 10 kappaleesta, saa 1 »vapaa-
kappaleen.

Kirjakaupoissa myydään teos »vasta
sitten kuin sen kaikki osat owat »valmis-
tuneet, jolloin myöskin hinta koroitetaan.

Tapoja kmvailewan romanin alalla
on Charles Dickens nyky-ajan etewin
kirjailija; hän on mestari humorilli-sessa esityskeinossa ja samalla yksi mei-
dän aikamme tosiperäisyydcn lviehätta-
lviministä edustajista. Erityisesti tulee
Dickens'iä kiittää siitä jalosta, perisi-
weellisestä katsantotawasta, joka yhä il-
mestyy hänen tosiperäisimmissäkiu ku-
ivauksissaan. — Dawid Eopperftcld saat-
tanee ehkä paremmin, kuinmikään muu
Dickens'in romaneista, lukijaa rakasta-
maan tätä suurta neroa. Siinä kuwa-
taan kaikki ihmis-elämän »vastakohdat,
hirweästä rikoksesta ylewimpään itscn-säkieltämiseen, raa'asta »vihasta suloi-
simpaan rakkauteen, hillitsemättömistä
intohimoista rauhallisimpaan jalmnieli-
syyteen; mutta näitä kuivauksia ympä-
röi ihmisrakkauden lämmin ilma, joka
juuri on humorin elin-ehto.

»Uuden Romani-jakson" on onnistu-
nut saada paljon ystäwiä. Toiwottalva
on, että yleisö tätäkin yritystä snosii
ja osanotollansa edistää. Puheenalai-
nen,', nyt jatkuwa sarja kaunokirjallisia
teoksia ansaitsee sitä täydestä syystä,
sillä kieli siinä on puhdasta, huolelli-
sesti wiljeltyä, ja suomennettawat teok-
set owat olleet hywin walitut. Tästä
lähin onkin aikomus julkaista wain sel-
laisia teoksia, jotka sisällyksensä puoles-
ta tyydyttälvät korkeitakin »vaatimuksia.—

Toinen palkinto alkuperäisestä
suomalaisesta näytelmästä. Hra E.
Edlv. Törmänen, joka itse on ollut
näyttelijänä suomalaisessa teaterissa ja
suurella taidolla on tätä teateria roar-
ten suomentanut useita näytelmä-kappa-
leita, on äskettäin teaterin johtokun-
nalle tulleessa kirjeessä ehdoittanut, että
hänelle muutamien näytelmäin suomen-
noksesta tulewa palkkio, 400 markkaa,

WenäMtii.
Sotaretki Teke turkomanlja lims»

taan Aasiassa, Kenraali Voinakin on
lähettänyt fettraawan lvirallisl..! 'äbtö-sanoman, kirjoitetun Beurmasia (noin
300 »virstaa Tshikisbljarista, JO p,
syysk.!

Elokuuu 22:« ta 2!>:äänp. (m. l.) te-
Haat etufaartin esijoukot wasnriétettuja
tiedustusretkiä Scfe kosteikkoou, josta
meillä, niinkuin näkyi, siihen asti oli
aiivan niukkoja tietoja. 28 p. meidän
etuwäkemme (s)coftepen tykönä lahtasi
joukon tckejä, jotka useat erät hyökkäsi-
ivat kolonnaimmc päälle, mutta joka
kerta tarkoitettiin isolla tappiolla. e«
oktepen tykönä teket olilvat rakentaneet
wahivan warustllksenDengiltepessä, jota
oli

'
miehitetty noin 15,000 aseellisella,

Waikka he tekiwät hurjaa »vastarintaa,
asettuiwat ctmr>ä'fentmc joukot ulkoilai-
siin »varustuksiin ja saattiwat Wt|oflt«
felte hirmuisen häwiön. Sen jälkeen
ammuttiin »vahwasti »varustettua lvi-
hoillisten kylää kuusi tuutia kahdella-
toista kauuunalla. Sinne oli mellciu
koko tekewäestö waiinoineen, lapsineen,
yli 20,000 henkeä, kokoontunut. Ty-
kistön waikutus oli kauhistaw.i; otta-
mamme »uaugit arwaawat »viboillisten
tappiota useaan tuhanteen. K:!o 5 il-
tapänvällä meidän joukkomme uudisti-
wat hyökkäyksen ja karasiwat wihoillis-
ten päälle, pajunetit tanassa; kuitenkin
täytyi heidän, kun eteenpäin tunkiessa
woittamattomia »vastuksia joka askeleella
oli heidän tiellänsä, pimeän tullessa
seisahtaa. Mlä wihoilliuen peräytyi.
Häntä takaa ajaa oli mahdoton» jonk-
kojemme uupuneen tilan tähden, jotka
oliwat tapelleet koko päivän. Wäkcm-
me käyttäytyi tappelun aikana kiitettä-
wästi, mutta sai melkoisia tappioita;
yhteensä poistui rintamasta 7 upseeria
ja 234 alempaa sotilasta, Tiedustus-
rctken kantta on wastaisten liikuntojem-
me järjestys aiwau selwillä; tänään
mina pääwoimalla miehitän Beurmau
linnoitnkseu, mihin asetetaan ruoka- ja
tykistöivaraiu säilytyspaikka. Minun
ajatukseni on, etta tekein kärsimä iso
häwiö ja tuntuuni tappio on »armaan
helpoittawa tehtäwäämme."

Sähkösanomia.
L iw a dia s ta3O p. syysk. H.M.

Keisari käwi tänään Se»vastopolissa
pitämässä sotawäen katselmusta ja pa-
lasi sieltä Jaltaan.



JB i,Tiistaina 14 päiwänä
askljäb lokakuuta ja fcuvaatutuam?9a&r myydään täällä
olewassahuutokauppakamarissa K.
W. Peterseniu konkurssipesän ta-
warasto, jossa on: Lyhyitä ta
waroita, Wiinejä, Rommia, Ar-
rakkia, Punssia, Teetä, .tallota,
Situria, Wiikunoita, Rusinoita,
Mausteita, Paineita, Lynepurin
Suoloja, Muotia, Nahkaa, Nau-
loja, Lasia ja Fajansseja y. m.

Mämainittuja tawaroita myy-
pi myöskin käsikaupassa

Alfred Hedman.

taan ottaa Otto Alcenius,
kauppias Wallenin talossa

Kauppatorin partaalla.

Panoksia Waasan E-
linkoron- jaPäaoman-
wakuutuslaitokseen was-

°" muutettu lehtori
Kihlmanin talosta kap-

teeni Hässgstromin entiseen taloon Vrändö»
sillan tykönä.

Karkeita walkoisia Marsalan
Suoloja jaLynepurin Suoloja jou«
kottain myypi Joachim Kurten.

Warasto Kyrönkosken Paperi-
tehtaan erinomaisia teoksia niin-
kuin:
Käärepaperia,
Pusiipavelia,
Kartuusipaperia,
Tapettipaperia
tehtaan hintoihin alennuksella

Joachim Kurtenilla.

Huutokauppa Ilmajoella.

oimitusmies

f^(uifilen huutokaupan kautta, jota tiistaina
<\1 tämän kuun 21 p:nä, k.lo 11 e, p.p., pi«
betfiän paikalla, uu)iibään enimmät) maksa»
ivalle Hannuksolan fj osaa manttaalin wero>
talo R:o i Ilmajoen pitäjän Kirkonkylässä,
ehdoilla, jotka huutokaupassa tarkemmin mää-
rätään. Talossa on: 50 tvnuyrin>alaa pel-
toa, 40 tynn »alaa nuttua ja 15 tvnn.<alaa
kytöä, sekä laajalta hmviä pellon» ja kydön»
telomalta, kvin myös aiuutliiiPii kartano ja
metsä; samana pänvänä myydään myöstalon
ivtaimioto, joetta myöskin paikalla ennen myy»
mistä (ifemmin määrätään. H

Ilmajoella, lokakuu» 3 p:nä 1879. ¦
(Sr. Alf. MalmberM

f1499) I^^^^^^H

I.Kr. Swllllljung,
oikeus-raatimies Waasassa,

ajaa asioita Waasan howioikeudessa ja Euo>
men Senaatissa,

Kirjannitoja Waasassa

wernissataan allekirjoittaneen

aantieteeliisiä karttoja, luwuu»
lasku ja° muita tauluja kou>
luja wcnten wuorataan ja

luona, uiinmyös muita nito-
jautöitä suoritetaan nopeasti ja halpaan hm»

Wiipnrin Steariinik^nttilöitä

Petroleum ia

myypi Fr, Aug. Hartman
Menäjän Stealiinik»,ntlilöitä

myypi m, Aug, Hartlnan
Äviipurin Palmu- ja Talikynttilöitä

myypi Fr, Aug. Hartman

Reltaista saipuaa
nnwpi F»'. Aua, Havtm,m

ja Söhnen tykönä Frankfurt am Mainissa,
Norddeutsche B>!nk'issa Hainpurisia, Mendels»
soh» ja kump, Berliinissä tai Suomen Hy-
poteekkiyhdistyksessä Helsingissä maaliskuun 15
p, 1880, josta päiwästä alkaen kortornhoja
niistä ei lueta.

Allanimitettyjä ennen ulosarwotcttuja wel°
kasetcleitä ei ole wielä lunastettawitsi tuotu
ja owat laanneet korkoa tuottamasta.

Litt >, I0'!0 th,ilerin anvosta: N:o 581,
makiettcnua !5 p. syyskuuta 1875, N:o 633,
maksettawa 15 p, maaliskuuta 1877, ?t:o 323,
maksettawa 15 P, maaliskuuta 1878, N:0328.
inattettawa 15 p. syyskuuta 1878. N:o 635,
matsettawal5p. maaliskuuta 1879.

Litt. I!. 500 thalerin arwosta: N:o 2188,
maksettawa 15 p. maaliskuuta1873. N:o2?9l,
makscttaw,, 15 p, maaliskuuta 1874,N:rotl44l,
1584, maksettawat 15 p. syyskuuta 187U,
)l:rot 325, 2314, maksettawat 15 p. syyskuuta
1877. N:rot 530. 1075. 1077. maksettwat 15
P. maaliskuuta 1878. N:o 1467, maksettawa
15 p, syyskuuta 1878, N:rot 1490, 17>2.
maksettawat 15 p maaliskuuta 1879,

Litt, <!. 200 thalerin anvosta: N:o 78, mak»
settawa 15 p, maaliskuuta 1870,

Litt, 1». 100 thalerin anvosta: N:o
maksettawa 15 p. syyskuuta 1869, N:o 148,
maksettawa 15 p syyskuuta 1871, N:o30ll,
matsettawa !5 p.maaliskuuta 1872, N:o 1956,
maticttawa 15 p.maaliotuuta 1873. N:03642,
maksettawal5p. syyskuuta 1873 N:o 1067.
maksett.nva 15 p, syyskuuta 1876, N:rot 1867,
2167. maksettawat 15 p, maaliskuuta 1877.
N'.rol 173, 404. maksettawat 15 p, syyskuuta
18<7. N:rot 12^7, 2660. 329 1. maksettawat
15 p, maaliskuuta ,878, N:rot 104, 1097.1147, 2712. 3236, mak'ett,nv^t 15 p maalis»
kuuta 1879, josta mainittujen welkasctelie»
omistajille tämän kautta ilmoitetaan, Heisin»gissä, syyskuun 24 p, 1879.

Johtokunta

Huomaa!
lokakuun 27 päiwänä keNo

12 päiwällä tarjotaau huutokaupalla,
joka pidetään Kalajoen kirkkoherrantilalla.areN'
»Me puoleksi toista wuotta eli marraskuun
1 päiwästä 1879 toukokuun l.seen päiwään
>881 sanottu kirkkoherran-puustelli ynnä noin
25 lehmää Maasta korjattiin tänä syksynä
35 tnn», ohria, 20 tynn, rukiita jal4tynn,
kalnoja; syyskylwö on nyt 2 tynn, 20 kapp.
Pitäjä tuo tarwittawat heinät-, ainoastimuu-
tamia lähellä o>ewia ketoja on puustellilla,
Tainassa tilassa myydään kaksi hywäsiä kun-
nossa olcwaa hewoista, ja, jos arentimies ha-
luaa ostaa, myös pelto»työkaluja y. m.

Kadonnut.
Ö^^j^^^p? Sille, joka korjuun ottaa ja
r, vfk^fdg talon s)ho ! Saubonfiibufla

Waasassa omistajalle tuopi fa»
TTPwTW^^fe- ranncen metsäkoiran, mustan-fanu.iifen, jalat ja kuono rucleat, tuntcwa

nimen230 m", luwataan 20 markkaa palkkioksi,

Mbbelngnin Schweitfin
-
Juus-

toa ia Saaren Juustoa myypi
C. I.Hartman.

Hjelmafors'in Teräs-
Auvoja ja rautaisia woikirnu-
jen Käytinrattaita myypi

C. I.Hartman.
Tulkaa ostamaan!

Seinäjoen seurakunnassa Pilonkvläöiä ole-
wan Rengon sahan kaikin kalumensa myypi
helpolla hinnalla Victor Mannelin,

Hyyrättäwänä:
Hallilan kauppapuoti Kuortaneella ynnä sii>

he» kuuluwai asuin- ja ulkohuoneet sekä mi»
tat ja painot 300 markkaan wuodelta Halul°
liset kääntt,köötsuullisesti tai kiijallisesti
Victor Äianuclinin puoleen Waasassa,

Myytäwänä F. W. Unggrenilla
Waasassa sekä Waasan, Kokkolan,
Pietarsaaren, Uudenkaarlepyyn ja
Kristiinan kirjakaupoissa
nistä

AsewelwoUisuus-laki
Suomen Suuriruhtinaanmaassa.

Puhtaalla rahalla ostettaessa allekir-
joittaneelta saadaan joka 6:es kappale
ilmaiseksi. Kirjalliset tilaukset, joita seu-
raa makso, suoritetaan tilaajan tanuit-
sematta maksaa postirahaa.

F. W. Unggren,
Waasassa.

Myytäwana.
".Kauppias E, A. 3crnfirömfn foufuvöfipc'
TlI**1
**

fan omittama tontti ja talo N:o 13
Hoiuioikeuden esplanaadilla sekä N-o !sNaas°
tuiuanfainifla tassa kaupungissa owat myytä>
winä. SRafennulfet owat: taksi puurakennusta
vhteexsä yhdeksällä huoneella, ulkohuonekin»!
sekä »vielä fiiuotamatoin kiwihuone.rakennus
peOifaton alla, sisältäwä paitfc maatertaa seit»
seinällä (luoneella, erittäin aiottu lcipoinat)uo'
neuksitsi. faffi kertaa, joissa kumpaisessakin o»
Offitoidta huonetta; ja owat kaikki rakennuk-
set tätä nykyä palovakuutetut 47,0')0 mark-
kaan. Talo on kaupungin wiltkaimmanliik-
leiseosä osassa, liki kauppatoria ja tulewaa
faupuitiiintiuonetta. Kiinnitetyn 11,000 mar-
fan suuruisen laman woipi oötaja saadapääl-
lensä ottaa.

Gustaf Duwnldt

Ostontarjomutsia wastaan ottaa tulewan
inarraokuu» 10 päiwän loppuun allekirjoitta»
nut. joka sekä kirjallisesti että suullisesti antaa
l.nkeinpia tietoja, Nikolainkaupunqissa 4p,
lokakuuta 1879,

Warasw
Tampereen Paperitehtaan

hywin tunnettuja ja palkittuja
teoksia: kirjoitus-, konsepti-, suo-
to-, pingoitus-, pussi-, tartuufi-
ja makulatuuripaperia, tehtaan
hintoihin ja ehdoilla, myypi

Fr. Aug. Hartman.

MyytäwänäF.W. Unggrenin kir-
japainossa Waasassa:

Kansakoulujen nimikirjan plankctteja.
Palowakuntus

-
planketteja Maalaisten

yleiselle yhtiölle ja pitäjänyhtiöille.
Kunnalliswerojen ylöskanto-kirjanplan-

ketteja.
Tilastollisten tietojen planketteja.
Liistoja paiwätyöläistenmerkitiemiseksi-
Wiimliistain planketteja kirkon tilikir-

joja warten.
Kunnalliowero-lippujen plaxketteja.

NikolainkaupunaMa,
W. Ung^rcn'in kirjapainossa, 1879.

ujf>a(miita Kulta» ja $opeateotfiahelppoihin
-¦J 3hintoihin »»yvpi S, 8. Sundholm,

Kauppaesplanandi 9i:o 7.

Ilmoituksia.
Suomen Hypoteekiyhoistys.

Litt, I!. 500 thaleriu arwosta: N:rot 93,
469, 650, 672. 1162, 1537. 1553. 2048. 2468.
2737,

Tänäpäiwänä ulosarwottaessawelkaseteleitä.
jotka kuuluwat fi1 n 41 prosentin lainaan,
miniä Suomen HypoleckiyhdiotyS otti pankki-
huoneita Vt, S*, von Nolschild ja Söhne
Frankfurt am 9Raint6fa, owat seuraawat nu-
merot sattuneet arpaan:

Litt 1000 thaleriu arwosta: N:rot 354,
415, 647, 780,

Litt s>, 200 thalerin arwosta: N:>ot 38,
286, 673.

Litt, !» 100 thalerin anvosta: N:rot 43,
150, 272, 573. 855, !162, 1552. 1560. 1900,
2070. 2087, 21'O. 2267, 2609, 2^55. 2988,
3006, 330,. 3780. 3975,

Nämät welkasctelit lunastetaan »imeNisar»
Woonsc>, joko herrain M, A, von Rothschild

Suomen Hypoteekiyhdistys.
Tänäpäiwänä pidetyissä arpajaisissa niistä

Suomen Hypoteckiyhdistykse» kotimaisista 5
!5 welkaseteleietä, jotka owat ilmoitetut osalli-
seksi niihin, sattnuvat seuraawat »umerotar»
paan:

Lill, l!. 500 markan arwosta: N:rot 239,
654, !032, 1107. 1130, 1140. N54, 136'..
1534 1601. 2150, 2363. 2543, 2546. 3245,
3524, 3706, 3770, 4011, 4239. 4252. 5644,
59^8, 5960, 6097,

Litt, l», !000 markan arwosta:N:rot 247.595. 701, 738. "62. 1018. !180. 1474, 177^.2251, 2303. 2348, 3033, 3709, 3899, 3993.
42! I. 4261. 43^3. 5070. 5105,

Litt, I^, 5000 markan arwosta: N-rot 193.
432. 433,

Mämaiuitut ulosarwotut welkasetelitilmoi»
telaan tämän kautta lunastettawiksi ensintule-wan helmikuun 3 päiwänä, jonka päiwän pe>
rasta kaikkinainen rcchakaswun makso niistä
lakkaa. Jos puuttuu welkaseteliin kuuluwia
ci lunastettawia kaswulippuja, wedetään nii»
den arwo pois welkasetelein summasta.

Allanimiteltyjä ennen ulosarwoitettuja wel°
kascteleitä ei ole lunastettawiksi tuotu ja owat
laanneet korkoa tuottamasta,

Litt. ,V 100 markan arwosta: N:0752, mak»
settawll 3 P, elokuuta 1874, N:o 1451. mak.
settawa 3 p, helmikuuta 1875, N:o 630. 782,
1035, maksettawat 3 p, elokuuta 1875

Litt. !l. 300 »narkan arwosta: N:o !ol.mak.
settawa 3 p. helmikuuta 1874,

Litt. «'. 500 markan arwosta N:rot 1580,
1696, 3544. maksettawat3 p,helmikuuta !874,
?i:o 3514, maksettawa 3 p. elokuuta 1874,
N:rot 285, 1374. 1494, 2005. 2025, 5019.
5373. matsettawat 3 p helmikuuta 1875, N:rot
I«57, 1«,4. 268!. 3-153, 5046. 5079, 6110.
maksettawat3 p, elokuuta 1875. N.rot 2420,
6372, maksettawat 3 p. elokuuta 1879.

Hjalmar Nordgren
Waasassa

sulkee l.'ötajain suosioon Parisi» maailmanniiutte-
lössä l«78 hopeametaljilla palkitut teoksensa, niin-
tuin:

Qiwallista Pomcransfiwiinaa,
Oiwallista Kuminawiinaa,
Erinomaisen hywin puhdistettua,

höystämätöintä wiinaa,
Oiwallista Pankko-Pnnssia y. m.

Hjalmar Nordgren.„ paksu, 11 m. 50 p.
Potaska 2 m, 50 p. >ciw,
pattfl 12 m. t«nn
Tärpätti l Rl, 20 fannu.
Korweet, l >», 25 p— 1 m, 50 p.
Pytyt ja sangot, 50-80 p,
éawitfat, maalaamattomat yo p.— l m.p.Kap
Lawitsat, maalatut, 2 m kapp
Sohwat, maalaamattomat 4—74 — 7 m.
Sohwat, maalatut, 10—l6m.hywät,
Piirouqit, maalaUJt, 15—35 m,, hywät,
:Huofaienfit 10—15 m.
Halot, koiwuiset 8-9 m, syli.
Halot, kuusiiet ja mäntuifct 6—7 m. syli.
Sammalet, 2— 3 m. kuorma.

Kuusiset, 9 m. (50p. toltti
gtattenfU, 9 m, 60 p. toi tli.
Vandal, 3—5 m. toltti.
Lattialankut 3—5 m, toltti.
Kuuscupihka 40—60 p leiw
Terwa, hieno. 12 m. 50 p.

Metwpari 2- "> »>
ieeripari ! Rl.

— 1 m5O p,
'pienemmät linnut 50 p pari,
>>ampunßniu'iu'l 18 m, tvnnyri.
vj.Vllau\infinncnel 20 m. tynnyri.
Villat, l m.

—
1 m. ,'0 p. Ranta.

Winniibcinät, 80—40 p. leivo.
Lvpivlehinät 40— so m.
i.ili 5—6 >», K'iiu.
9iaa'at wuod.^t 5—6 m lei».
ÄuiUMt iLMfihumab.it ! m, — l m 50 lapp
Sattfut, honkaiset, 14 m, 40 p. 1o1 11i

Lilt l». KX)O markan arwosta: N:rot1039.
3305, matsettawat 3 p, helmikuuta 1874, N:o
2736, maksettawa 3 p elokuuta 1874 N^rot
37!'., 426. 1095. 3229, 4205. maksettawat 3
p. helmikuuta 1875, N:rot 826, 1488. 2472.
2705. maksettawat3 p, elokuuta 1875 N:rot
743. 1149. 1390. 4076. maksettawat 3 p,elo.
kuuta l8?8.

Litt. !'. 5000 markan arwosta: N-o 4»)3.
matsettawa 3p, elokuuta 1874 Helsingissä,
24 p, syyskuuta «879,

Johtokunta

Salamander
Wakawarainen palowakuutntzyhtiö

Pietarissa,perustettu lvuonna IK4(l,
wakuuttaa palowahinkoa wasta^u niin hywin
tehtaita, ruukkeja, höyry- ja wesisahojn ja raa
kennuksia, tuin myöskin kaikenlaista irtaint-
tawaraa. kauppatawaroita y, m. helpoimmissi
wakuusmaksoista,

C. U. Nordlundin kautta
Kristiinassa.

Huom! ?>btiöantautuu Suomenlain alaiseksi.

20 m. ixsta puudasta
50 m lo lciwiskällä.
45 m. !5 sama
48 m, 13 famn

Il m. 90 p. samaT4m. d\ leiwiskän jätiltä
30 >», fania jama22 m. sama sama
"20 m. !amc> fania
! in. "20 n. leiiöi^faä.

l m, «i 0p
1 m. 70 v

eiwiskäsamasama
sama

Waasan HmiNMlillylt Osakeyhtiö.
Myytäwänä höyrymyllyllä ja jauhopuodeiusa Kauppa- ja Kalatorin partaalla:

Hinta wähinosi». Hinta joukotta,»,
eiwisla
samasama
sama

Ttn. 60 u
lama
[ama
sama
sama
faniasama

"2 niTTO D
2 M,

— p
5 in, —
3 m, 50 p
2 m. 50
"2 m, 25 p
l m. 80 v

lama
kappa
samasama

1m. 40 p.
2 m.
1 m. 75 p
1 m, 80 p

1 markalla lenviskä,
90 pennillä leiwiskä
70 pennillä »eiwiskä
25 pennillä leiwiskä

patentti ruisjauhoja , . .. . .^ . 2 m.
—

ftuifjaußoja täällä jauhettuja(*BHran jauhoja') l >». 70 p
?Kuiöi*iuboja, Suomen 1 m. «SO p
(Neulottuja vuiejauboia 2 m4ou

famoia^^flfliHl
P>,l,'!i>^'l!'ia
Dstanjansoia (feiitojauljojco^PM
Nisujauhoj.! L:O N.o 1 (ujcnäjanj

samoja 1:a N:o 2 , ,

lamoja 2:a 9l:c l ,^^^^W
auranjau

Keittoherneitä

, , .
Kokonaiskryyniä, Tanskan

samoja Wenäjän
Surwottuja lryyniä , ,

Ainoastaan höyrymyslyllä
i )iisun leseitä
/Rukiin leseitä\ Apejauhoja'

Dl)ran leseitä
Waasan

Säästäwäisyysseura
toimittaa yhä maaseuduilta lähetettyjä panok»
sia Waasan elinkoron- ja pääomau°walmis°
tuslaitoksern, kun rahat papinkirjankanssa sekä
ilmoituksella panoksen tarkoituksesta ynnähal-
linnonmafsoNa (paitse warattomilta) kirjeessä
lähetetään Toimikunnalle eli ien puheenjohto
jaNe L, L, Laur eniNc,

Parasta Herkku- ja
Maistijais-Anjowista
lm,Wi Fr. Hartman.

Huutokauppa.

/jJjåHEtt^Sé^Sfc.y^*' '"' w


