
otetaan Alhtanin kirjakaupassa lehteen
pantawikfi, jos niistä maksetaan 2 kop.

P. M-a.

Tulis turkki turmiolle
Kaulus-nahkansa katoisi,
Muta-maita matkatessa
Weteliä wellotessa.

Saimaan-Kanawan aukai-
semisesta.

Weime sunnuntaina, 7 päimä Syys-
kuuta, mietti Suomen kanssa suuren rie-
mu-juhlansa. Saimaan-kanama on au'-
aistu. Suomen suurin mesistö on me-
ren kanssa yhdistetty. Suomen fimistyk-
selle on tie raiwattu. Waikka Saimaan-
kanawa oli ainoastaan alku niitä mesi-teitä, joita Suomeen toimotaan, on sekuitenki simistyksen kulkua suuresti aut-
tama ja liikkeestä hitaisuuden poistama.
Omilla monnillansa, omalla ahkeruudel-
lansa on Suomi kanawan walmistanut,
joka monien miespolwienmuistossa pysy y
ja monille tuhansille hyötyä tuottaa; tä-
mä kanawa aukasi Suomen itä-osalle tien
muille maille, se miepi Suomalaisia mui-
den siwistyneiden kansojen panneen ja an-
taa sillä tamoin meidän oppia, mauras-
tua ja hengellisesti simistyä muiden kan-
sojen kerällä.

Ei löydy jotka kansaaalkuperäisestä raakuudesta hengelliseen
sekä ruumiilliseen simistykseen niin hetikoroittaamat, kuin hymät, nopeat ja etui-
sat kulkutiet. Tiet owat maassa kuin
suonet ruumiissa; teitä myöten wirtailee
kansan oikea elämä, kansakunnan meri
ja moima. Pitkin kulku-teitä juoksee it-
se-tunteminen kansalle ja saattaa erityi-
selle sen suloisan, ihmistä toroittawantiedon, että olen jäsen siwistyneessä kan-sassa, ja tämä tieto, joka ahkeruuden, wi-
reyden ja urhollisuuden synnyttää,koroil-
taa ihmistä luonto-kappalienjoukosta. So-
weliaatkulku tiet eiwät ainoastaan yhdistä
palstoa paistoon, ne solmiaawat myös
ihmisien mieliä yhteen; kaupunki ei aino-
astaan kaupunkia lähesty waan, mikä
parempi on, ajatukset puhdistuuwat, toi-
wo muuttuu yhteiseksi ja kallsa moimis-
tuu, sillä mielensä puolesta omat ihmi-set meljeksiä, kansan jäsenet toistensa aut-
tajoita malistuksen tiellä ja totisen on-nensa polulla. Saimaan-tanama on, niin-
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Tuosta ukko tuskauntuipa
Karhu wiimenkin wihastuj
Kontio kowasti suuttui
Karwa-turkki kauheastiKetulle wihansa wiekoi
Paiskasi pahat rewolle,
Että ottikin eronsa
Rewon parwesta pahasta,
Heti heitti Ystäwyyden
Ketun kanssa yhteytensä;
Kohta potki korpiteihin
Samosi sydän-saloille,
Johon kettu ei kerinne
Repo wiekas tulla wiitst,
Kussa häntänsä häweisi
Kaunis karwansa pilausi,

Mutta tuolta tultuansaPohjolaan potkittuansa
Ketun lapset kelwottomat
Ilkeän isän su'ustaEleliwät, uiinku ennen
Hlivän wanhemmat wajelsit,
Eta kohta ennättiwät
Pian alkoiwat alussa
Kawaluutehen kajota
Warkautehenpa warota.
Kaiwoit karhulta tawarat
Weiwät paiötiset paremmat
Ottiwat omin lupinsa
Ihan ilman käskemättä
Mitä yhtyi millonkiini
Kuta sattui kullonkiini.
Wielä weiwät wiimeisekst
Warastiwat waimoksensa
Kontiolta kohta kaikki
Tyyni tyttäret talosta,
Josta suurensi sukunsa.Repo kaikiti kawala,
Teki pentuja perätin
Laittoi lapsia enemmin,
Joista warkahat waluiwat
Lisäntyiwät liiemmaiset,
Sekä selkkasi su'unki
Pian karhulta pilalle,
Jotta syntyi joutawia
Wiekkahia wierahiaKarhun kansassa omassaKontion koti-majoissa

Päinpä päiwän nousentohon,
Josta poikansa jokaisen
Että eukkonsa omansa
Pojes osti orjuudesta
Pani päiwiltä pahoilta
Karhun kauniilla rahoillaKolikoilla kontioisen
Sekä sitten sieltä tänne
Pojes muutti pohjolahan.Runo.

Karhusta ja Rewosta
(Lähdetetty.)

Repo ennen näin saneli:Hywä ilta, itse herra,
Metsän kultanen kuningas!
Otatkos mua omakseis,
Karhu kulta, kumppanikseis
Pohjan potrille saloille
Karjalassa kaunosillc?
Mua poikoa polosta
Katalata karkulaista,
Joka waarassa wajellan
Orjan maalta matkustelen,
Kussa lapsia latelin
Teinpä orjia olommin
Alle ilmanha itäisen
Alle tuulen tuonempaisen,
Jonne poikoni poloiset
Sekä waimon warsinaisenTäydyin jätteä jälemmin
Orawien orjuutehen?"

Urahteli tuohon ukko
Sanoi karhu kaunosesti:
los oot uljas, uskollinen
Kerälläni kelwollinen
Sekä suora mun su'ullein
Lapsilleni laadullinen;
Niinpä ainakin asua
Saanet ollakin omilla
Tämän maani mantereilla
Salon täänki saapuwilla,
Kaunosissa kammarissa
Huonchissa Honkasissa".

Tuosta kettu tepsutteli
Repo wiekas repsutteli,
Luwan saatua samassaKuninkaalta metsäkunnan,
Potki pohjan kankahilleSaipa Suomemme saloille,
Jossa alkoi aikojansa
Wiiwytellä wiekkaudella,
Jotta karhulta kapisti
Kopisteli kontiolta
Palat paikalla paremmat
Varasteli walmihimmat,
Joita itse irwistellen
Söi ja laittoi lapsillensa
Itäpuolle ilmaseSta

wuosi-kerta 1 Ruplan t»

Hinta-.
Nlhtanin kirjakaupasta tilaawille, Kolikko eli hopearupla foko-

naisesta wuosi-kerrasta, polttina puolelta wuodelta ia 23 kopeikkaa
hopeassa wuosi-neljännekseltä.

Posti-kontorissa maksaa

Jaetaan jokaisena lamvantaina-.

kautta, ja
Neitsytniemellä. Skullbakan tykönä.

Viipurissa Alhtanin kirjakaupassa;
Pietarporin lopotissa Sonvari Shildtin

Suomen kirk.puolip.»saarnan Lehtori Korander.
Nuotsal.kirk.puolip.»saarnan Linn. Saarn Segerswärd.

17:nä Sunn. Kolminais. p:stä saarnaa:
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Erinäisiä ilmoituksia

hoveassa joka paino-riwiltä.



Tämä Mohamed kun eräänä päiwänä hcr-
rojeusa kanssa ratsasti pitkiil Glwira-wuoren
laitaa, näki hän mnutamia alamaisiansa, jotka
kotiin palauntniwat, kristittyjen maalla ros-
wattuansa. Heillä oli pitkä rata aasia, jotka
sclässänsä kantoiwat ryöstettyä tawaraa ja
monta, tappelussa otettua kristittyä wankia.
Wankien seassa oli kaunis tyttö rikkaassapuussa, joka itki aasin selässä eikä antanut
itseäusä lohduttaa, waikka oma palwelus-pii-
kansa, myös wangiksi otettu, koki häntä loh-
duttaa; tämä tyttö weti muhamcttilais-kuuin-
kaan silmät luoksensa.

Tytön kauneus liikutti kuuingasta; hän sai
tietää, että wangitettu oli päämiehen tytär
eräästä raja-linnasta, jonka suojat Moria-
laiset oliwat tyhjiksi ryöstäneet. Tästä hy-
wäotä saaliista waati Mohamed kuninkaal-
liseksi osaksensa tämän tytön ja antoi wiedä
hänet Haremiin eli siihen kartanoon, jossa
monet waimonsa asuiwat. Siellä koetettiin,
jos jollaki lailla, saada tytön surua häwiä-
määu, ja kuningas, joka tyitööu aina enem-
män rakastui, pyysi tyttöäwaimoksema. Es-
panjan kaunis sirkkuinen ei tätä kosijaa su-
waiunut — hän oli mabomcttilaincn ja kris
tikunnan julkinen wiholliuen — ja,mikä wielä
hullumpi oli, hän oli jotensa wailhaki.

Kun kuniligas näki, ettenvät anomuksensa
mitään toimittaneet, puhutteli häll sitä pal-
welus-piikaa, joka tytön kanssa yhtaikaa oli
wangiksi otettu. Piika oli Andalusiassa Kor-
dowan kaupungissa syntynyt, waan hänen
kristitty nimensä on unbotuksiin jäänyt, sillä
Morialaisiosa saduissa kutsutaau hauta ainoas-
taan se wiisas Kadiqa; wiisas ja sukkela
hän oliki, sen todistaa koko tämä tarina.
Tuskin oli kuningas häntä hätäisesti pNhu-
tellut, ennenkuin piika jo ymmärsi kuinka pai-
nawasta arwosta kullinkaan sanat oliwat ja
alkoi siis kuningasta naima-kaupassa auttaa.

No, mikäpä syy teillä on itkeä ja walit-
taa!" sanoi piika emännällensä. Eikö ole
paljoa parempi olla ruhtinaatar tässä kauniissalinnassa, naiden puutarhojen jaruisku-lähtei-
den keskellä, kuin ollaeläwäuä haudattu isän-
ne wanhaosa raja-tornissa? Tämä on Mu-
hamettilainen eikä kristitty, — - no, mitä se
haittaa? Te mänette hänen kanssansa nai-
miseen, waan ci hänen uskonsa kalissa; ja
jos hän ompiki wähä iäkäs, sitä wälemmin
joudutte leskeksi ja omaau waltaaune; muu-
ten oletteli nyt hänen wallassansa, ja teidän
täytyy joko muuttua ruhtinaattareksi eli orjana
eleskellä. Kun ryöwärin käsissä on, niin ai-
uaki on parempi myödä tawaransa waikka

limunkaan kolme tntärtä.
Itämainen satu.
I. Alku.

Ennen wanhaan hallitsi Morialainen ku-
ningas Granadan waltakuntaa Etelä-Espan-
jassa. Hänen nimensä oli Mohamcd, mutta
alamaisensa kntsunvat häntä El Haygari, se
on Suomeksi vasenkätinen. Muutamat
sanoowat häntä niin kutsutuksi, sentähdcn että
enemmän käytti roascmpata kättänsä kuin oi-
keata; toiset taas sanoowat hänen saaneen-sa tämän nimen siitä, että tawallisesti ai-
na alkoi asiat wääräötä päästä. Tiedettn
waan on, että hänellä oli monta wastoin-
käymistä ja wabinkoa, tuliko tuo sitte tyh-
myydestä eli pahasta onnesta: kolme kertaa
oli hän kuningas-istuimeltansa lykätty ja kilt-
ti silloin kerranki onnea, että kalastajan waat-
teissa hengissä pääsi yli meren Ahrikkaan.
Kuitenki oli hän urokas ja miehulllncn, ja
waikka wasenkätincn, käytti hän sapeliansa
niin taitawasti, että hän miehuutensa kautta
aina jälleen pääsi kuninkaaksi takaisin. Was-
toin-käymisistä ei hän kuitenkaan wiisantta
oppinut, waan paatui yks-päisyydessänsä ai-
na hullummaksi. Mitä onnettomuutta hän
tällä tawoin saattoi yli waltakuutansa, siltä
juttelee Granadan historia; tämä satu ilmoit-
taa ainoastaan wähänhänen koti-asioistansa.

kuin jokainen Suomen totista tarwista
täyttäwä kulku-tien parannus, se mirta,
jota myöten Suomen kansa soutelee ainasuurempaan ja suurempaan anvoon jaan-
sioon maailman silmissä.

Maallista eli ruumiillista rikkautta on
myös Saimaankauawa Itä-Suomelle
tuottama. Muutaman muoden kuluttua
on kyllä nähtämä, että kanama kohta on
myrskyltä sekä luonnon hämitykseltä moi-
ton ottama. Hongat, joita nyt myrsky ris-
tiin rastiin kaatelee ja mätänys lopettaa,
tulkeewat kohta ulkomaille, turto puut ja
muut rojut owatmetsistä raimattamat,sillä
niitä kannattaa nythaloiksi pilpota taipyö-
riksi, asteiksi, lusikoiksi weistellä, ja näillä
sitte Wiipurista sekä muualta suoloja lu-
nastaa,— woita,terwaa ei enää kuormissatuletcta, niitä tuodaan aluksittain ja mies
sekä hewoinen saapi rauhassa peltoa kyn-
tää, korpia raadella, soita kuiwaa jamaa
wiljelystänsä toimella parantaa. Ila-
huttawa on tämä tieto, ja Suomalaisen
tunnettu ahkeruus ja uutteruus ei suin-
kaan heitä etuansa hakematta.

Tämä elämän maihe, tämä työn mi-
reys Suomen sisä-maissa maikuttaa kaup
pa-wireyttä ranta-maissa, meren seu-
dulla ja etenki kanaman suussa Wiipu-
rissa. Kuopio wesi tien alussa, Wiipuri
sen lopussa owat nousemia kaupuukiloita.
Se wanha, wireä kauppa-paikka ja tuo
hymää lupaama Samon pää-kaupunki lyö-
mät kättä yli Saimaan ja lupaamat, et-
siessäusä omaa hyötyä, ei koskaan un
houttaa isä-maansa yleistäkää» etua. Isä
maan rakkaus kaunistakoon heidän työn-
sä ja muistissaan pysyköön se tieto,
että Suomen kansa ja etenki talonpojat
omat kalliin kanaman kustantaneet heidän
hyödyksi, — lemittäkööt ahkeruutta ja
mireyttä ympärinsä ja poistakoot raa-
kuuden, laiskuuden ja köyhyyden seuduil-
tansa! Kehoittakoon kanama Kuopionseu-
tua teollisuuteen, sillä teokset antaamat

nyt woiton ja työ on heti palkittu. Wii-
purin tienoilla taas on maamiljelys ensin
autettama. Tämä kaupunki, joka rahdil-
la on tähän asti elättänä lameoita pitaitä
ympäri Saimaan etelä-rantaa, kehoitta-
koon ja saattakoon näitä raukkoja, joilta
kanama leiman sieppaa, tuntemaan, että
talonpojan totinen rikkaus on pellossa
ja karjassa. Ummärtäköön nyt se per-
heen isäntä, joka ei löydä lankku-kuor-
maa mietämäksi ja kuulee maimousa ja
lapsensa nälässä parkuman ja siis kar-
maalla silmällä kanamaa katselee, ymmär-
täköön bän, että me Suomalaiset olem-
me kaikki meljeksiä ja toisiltamme rakas-
tettamia; ymmärtäköön, että kanama on
monelle tuhannelle hyödyksi, maikka muu-
tamalle rasitukseksi, eikä niillekään rasi-
tukseksi, jos oikean etunsa tunteemat, jos
tietäawät että työ ja ahkeruus on kai-
kille ja siis talonpojilleuki kauniimpi ja
hyödyttämämpi tuin mankkurissa laiskana
loikoa; tarttukoon hän itse lapioon, aat-
raan ja miitakkeen, opettakoon lapsiansa
käsitöihin, tehoittakoon maimoansa neulaa
ja sukkulata käyttämään! Tämmöistärah-
maan mieli-muutetta tarkoitti euimmäksi
osaksi se pitoki ja ne ilot, joita Wiipurin
pormaristo antoi miime sunnuntaina.Jaa, Wiipurin kaupunnille suotiiu rie-
mu saada ramita kansaa, joka oli ilo-
päimänä, 7:s Syyskuuta, kokouutnna
kanaman rannalle, ja kaupuutimmekokiki
tyydyttää jokaista, niinkuin mahdollista
maan oli näin kansatkaan joukon tultua.
Ilma oli siuä päiwänä sangen ihana ja
tätä mukomaa riemu-juhlaa mietettiin seu-
raamalla tamalla:

Jo pänvää euuen oli osa mieraita tul-
lut kanalalle ja marhain sunnuutaki-
aamuna oli tuhansittain mäkeä koossa.
Iloisata oli nähdä, että maimo-mäkeäki
oli tokountunut paljon ruusaammalta
kuin edeltäkäsin luulla woitiiu.

Kello '/, W tuli sala-nemvos, paroni
von Haartman Räihään. Hänen Mäi-
snytensä alkoi juhlallisuudet lchnellä pu-
heella, jossa hän Ruotsin kieleksi selitti
kokouutuneelle kansalle päiwäu arwoa,
ja autoi lääui-hallituksen suomeukieliselle
kääntäjälle käsknn suomentaa osan puhet-
tansa, että rahwas sekä paraadissa sei
somat ruotu-sotamiebet savoja ymmärtäi-
simät. Sitte laulettiin suomalaisesta wir-
sikirjasta N:o 77> ja pitäjäämme romasti
Norring piti täydellisen jumalan palme-
luksen isä-maamme omalla kielellä. Ju-
malan palwelnksenlopetettua kulettiin pit-
kin kanawaa Pälliin kolmeosa höyry lai-massa ja suurissa Mattiloissa, joitamai-
nitut höyryt kulettimat. Pällissä syötiin
aamiainen ja sala-neumos von Haart
man esitteli riemu-maljan juotamaksi,
koska Saimaau-kanama nyt onnellisesti
oli malmis, ja malja tyhjennettiinrajusti
hurraten. Syötyä ja juotua kulettiin
alas luustilaau.

Koko joukko nuoria M-opiston oppi^
laisia oliwat, matkatessansa Helsinkiin,
poikenneet kanawalle ja koroittiwat pal-
jon riemu-päiwän iloa. Kansalliset lau-
lut, joita uämä Suomeamme rakastamat
nuorukaiset innolla lauloiwat, liikuttavat
kuulemaa kansaa ja waikuttiwat paljon
päiwän oikeaan juhlallisuuteen.

luustilassa, jossa noin iM henkeä
söi puolpäiwäisensä, esitteli sala neuwos
von Haartman maljan HH. MM. Kei-
sarin ja Hänen korkean Puolisonsa on-
neksi, ja sittemmin toisen Snomen muis-
toksi, jota tyhjentäessä burra-huudot oli-
wat niin kiiwaat että tanota tnskin tiesi-
wät. Viimeiseksi esitteli herra vonHaart-
man myös kiitos-maljan Wiipurin por-
waristolle, johon kaupungin pormestari
Om wastasi pitemmällä pnheella.

Ruolu-sotamiehet, kanawan koko tnö-
wäestö ja läsnä olewa rahwas rawittiin



J. K— n.

Sekasanomia.
Wastaus kysymykseen viime numerossa:
Haan, joka nuhteli saatua kolni-ruplaa

kovin vähäksi, oli suorassa. Koska tästä
tehdään retiinki ja pannan 12 naulaa pai-
namaan joka leipä, niin niistä tulee 60
naulaa, ja niistä tuli heille joka miehelle
20 naulaa; nyt jolla oli kaksi leipää, siltä
ei joutanut kumppanille kuin 4 naulaa, ja
jolla oli kolme leipää, siltä jäi 16 naulaa,— ja niin myöskinsai haan 4 Ruplaa ja
toinen 1 Rublan.

hnokeampaanki hintaan, kuin peräti kadottaasen tyhjän wasta-hakoisnutensa kautta."
Wiisas Kådiga pääsi woitolle. Kaunis lyttö

pyyhki kyyneleet pois poskiltansa ja otti
Mohamedin, sen Vasenkätisen, miehelsensä;
wicläpä hän muutti uskonsaki, jos ei muuta
niin toki ulkonaisesti, ja hänen wiisas pii-
kansa kääntyi myös kohta kinvaaksi Muha-
mettilaiseksi; se oli silloin kuin hän sai Ara-
bialaisen nimensä Kådiga ja luwan jäädä
ruhtinaattarensa luo palwelukseen.

Wuodeukuluttua, olikuningaspulökanäöltän"
sä ja iloinen, sillä hän oli isä kolmelle lapselle;
ruhtiuaatar oli synnyttänyt kolmoisct ja tyttä-
riä jokainen. Mohamcdolisikernaammaoti suo-
nut lapsensa olewankolme poikaa, waan häntälohdutti se ajatus, että kolme tytärtä yhtai-
kaa oli kyllä niin wanhalta mieheltä ja wie-
läpä wasenkätiselta!

Niinkuin Muhamettilaisien kuninkaiden ta-
wallineit tapa on, kutsutti kuningas kaikki tie-
täjät ja tähti-tutkijans.l kokoon. Kolmois-
parin elämä-cnnuötin asetettiin, ja tietäjät
puistiwat paitansa. Tyttäret, ah kuningas,"
sanoiwat he, owat ainaki waarallinen ta-
wara; waan etenki nämät waatiiwat sinulta
wartioa ja walpautta, krm naimisen ikään
ehtiiwät. Ota tyttäresi silloin omien siipicsi

warjoon, cläkä usko näitä kennenkään muuu
halttuun."

Mohamed se wasenkätinen pidettiin wii-
saana kuninkaana, ja itse oli hän etenki siitä
wakuntcttu. Tahti-tutkijoiden ennustus ei
häntä siis paljo suruttana, sillä hän tiesi it-
sensä kyllä taitawan niin wartioiva tyttäri-
änsä, ettei paha onni heille mitään woi.

Nämät kolmoiset oliwat kuninkaan wiimei-
sct lapset; kuninkaatar ei hänelle enempiä
synnyttänyt ja kuoliki jo muutaman wuoden
sisään, jättäen kolme pientä tyttöänsä kunin-
kaan sekä wiisaan Kadigan hoitoon.

Täällä asniwat nyt kuninkaan kolme tytär-
tä, maailmasta eroitetuina, waan kaikellai-

Monet wuovet oliwat wietettawät, ennen-
kuin kuninkaan tyttäret ehtiwät siihen waa-
ralliseen aikaan — naimisen ikään muka.
Kmtcnki oit parasta jo ajoissa olla warois-
saan," mietti wiisas Mohamed ja päätti kas-
wattaa tyttäriänsä kuninkaallisessa linnassa
Salobrennaosa. Se oli komea ja wahwa
linna lawcan Wäli-meren rannalla. Se oli
kuninkaallinen tunva-paikka, johonMorialai-
sct waltijaat sulkiwat sellaisia sukulaisiansa,
jotka oliwat heistä waaralltsia japelättäwiä;
siellä sauvat he ylöllisesti ja kaikellaisessa hai-raudessa elää laiskana ja iloisina.

Haminasta männeitä: fi9 P. Elok.) Nor-
vanstjernan, A. Moberg, Helsinkiin muut-
to-tawaraa; (1 p. Syysk.) Turwa, F. Al-
brecht, Lybekkiin lautoja; Henrich Johan,
H. Echwerman, Kruunstattiin paino-lastilla.

lileslnliimmt torilla.
Tällä wiikolla maksoi: heinät 18 kop. puu-

ta; tuores raawaan-liha 8 k., lampaan-liha
7 kop., woi 16 k., nanla;hailit 10 kop. sata,
tetret 60 kopeekkaa pari ja kanan munat
13 kop. Kymmene; rieskamaito 10 kop., ha-
pan-maito 4 kop. kannu; koiwuinen puusyli
1 rupl. 75 kop. ja petaat 1 ruplan. 50
kop.; suolaamattomat sienet 50 kop. saahwi.

muisto patsas olisi itsensä polttanut Sai-
maankanamata ja sen tulemaisuutta ter-
mehtiä. Nain ajatteli moni, siksi kuin
säitäys löi ihmiset kaikki hämmästyksellä,— sanoma nousi, että linnassa oli ruuti-
jouklo, ja tämä malhe-sanoma raimasisilmänräpäyksessä sillan tyhjäksi. Sam-
mutusmäestö sai kuiteuki malteata niin
estetyksi, ettei tornista lemeämään pääs-
ft)t, maikka linna jo muutamassa muus-
saki paikassa syttyi. Notija, mestar Grå-
berg ansaitsee erinäisen kiitoksen, sillä
hanen rohkeutensa oli suureksi amuksi
tassa maarassa. Koko maanantain samusi
miela tämä manha, urhollinen torni.

Näin auaistiinSaimaan-kanama, näin
mietettiin 7:s päiwa Syyskuuta Wiipu-
rissa. Mitä kaupunginmalaisemiseen erit-
täin kuuluu, sitä selitämme lameammalta
toisella paistolla.

Laiwa- ja Kauppa-asioita.
Maamme Senaatti on 3 p.Syyskuutakiel^

täilyt yli koko Suomen ja määrännä, ettei
lniotäkään paikasta maatamme saa wievä
rniota, ottaa, kauraa eikä jauhoa, ei otra-
eitä kaura-ryyniä, maltasia, herneitä eikä
potaattia ulkomaalle, joka kielto kestää tä-
män wuoden loppuun asti. Sitä wastaan
on täksi wuodeksi lupa suotu tulli-wapaudella
saada Suomeen tuoda ruista, otraa ja ruis-
jauhoja, herneitä sekä potaattia.

lUiipurista.
Kotimaalta.

Kaupunkimme oli wiime sunnuntaina, 7
p. Syyskuuta, warsin herttaisilla tulilla wa-
laiötu. Kaikkia tulia tässä luetella olisi mah-dotointa, siis mainitsemme waan niitä mer-
killisempia.

Joka kanawata sinä iltana matkusti kau-
punkiin, tapasi ensin wasemmalla eli wästin-
gin puolella H. M. keisari Nikolai I:seu
16 jalkaa korkean nimipirroksen wälkkywän,
tahtoen muistuttaa, että Saimaan-kanawa otti
alkunsa tämän keisarin hallitessa; sittemin
oli nimi Saiman-Kanawa korkeilla tuli-
kirjaimilla luettawa ja lopussa H. M.keisa-
ri Aleksander ll:sen myös 16 jalkaa korkea
nimipirros, jonka hallituksen alla kanawa-
työ nyt walmistui. Koko paljous tiheässä
olewia lasi-lamppuja teki nämä kirjaimet, jotka
wallan kauniisti wälkkyiwät. Oikealla puo-
lella luustilasta tullessa oli kolme walo-
koreusta asetettu Viipurin linnan rannalla.
Keskimäisen 728 neUskulma-jalkaa laweau
koreuksen pinnalla seisoi meren haltia Neptu-
nus, — kolnchaara oli kädessänsä, kun nel-
jää rajua meri-hepoansa ohjaeli' oikealla puo-
lellansa näkyi wanhojen jumalien sanansaat-
taja Merkurius, wilja-sarwi kädessään ja toi-sessa oli lippu, johon Wiipurin kaupungin

laiwoja.Suomalaisia
Haminaan tulleita: (28 p. Elok.) Nor-

dan st jcr n an, A. Moberg, Helsingistä
tyhjinä; (29 p.) Hcnrich Johan, H.
Schwerman, Lybekistä renskaa ja kappale-
tawaraa;(l p. Syysk.) Moses, E. Kar-
wanen, Helsingistä tyhjinä.

sekä Pällissä että luustilassa. Kaup-
pias Alenem ramitsi yksinään omalla kus-
tannuksellaan työ-mäkeä ja sota-miehiä, ja
eräät muut kauppiaat antoimat näille sekä
rahmaalle sikarria, olutta y. m. ilmai-
seksi.

Kello noin 8 iltaisella ehdittiin kau-
pungin tienolle, jossa eräällä saarella
Vehmin koulu-pojat, laulaen Wa"rt land"
(Maamme) ja Wenäen kansa-laulun, ter-
wehtiwat höyry-laiwaa Saimaata, jossa
sala-neumos von Haartman wtui. Kau-
punki oli kauniisti malaiotu ja pitkällä
sillalla seisoi koko paljous ihmisiä ensi-
mäistä Saimaan kanaman kulkijoita rie-
mulla termehtimassä.

Waan kohta mllutitli riemu hämmäs-
tykseen ja ilo-walkeet waljehtniwat, kun
hirmuinen kokko-walkea alkoi lowtaa ja
walollansa walaisi koko tienon. Wiipu-
rin wanha linna-torni syttui muka tuleen
ja mitä siinä puuta oli paloi sinä illalta
tuhaksi. Alussa heikko waltea otti kohtawoimaa,waikka ilma oli ihan tyyne,ja kas-
woi l)irwittä>.räksi tuleksi; yönpimeydessä
seisoi tämä Torkel Knutsonilta IWiraken-
nettu wanha torni juuri kuin jalo johto-
patsas, lewittäen waloa monet peninlul-
mat ymparinsä. Sinä hetkenä, kun ensi-mäinen walkean kieli tunki läpi rauta-
katon ja mainio tuli-patsas leimahti tai-
wasta kohden ja ne melkeen sulamiksi
waristuneet rauta-pellit, kuin polttama
wirta, waluiwat maahan, waljehtui sil-lan tuhansista lampuista ja lyhdyistä
wälkkywä walo, ja uusi, woimakkaampi
walo kirkasti ihan koko pitkän sillan.
Likellä olewat höyry-laiwat,7 kappaletta,
seisoimat meden mustan-sinisellä pinnatta
kuin kauniille taululle maalatut. Tu-
hansia ihmisia silmäelimät tätä hirmuistakauneutta. Se oli juuri kuin manhuu-
den aika olisi itsensä uhrannut nykyisien
mebkeiden edeotä, kuin tämä manhuuden

nen oli heillä huwitus ja orjia ololta, jotka
tyttölöille pienimmätki toiwot täyttiwät. Ko«
meat puutarhat kaswattiwat heille herttaisim-pia hedelmiä ja kauniita kukkaisia; laaksot
hajnsiwat hywältä ja lähteet ruiskuttiwat wettä
soreasti ja alituisesti. Kolmelta puolelta nä-
kyi tyttöjen kartanosta kukoistamia alangolta
ja lehwakkaita lehtiköitä, joiden takana jalot
Alpuksarra-wuoret koroittiwat korkeoita kukku-
loitansa; toisella puolella awauntui awara,
auringon säteistä wälkkywä, lawea meren selkä.

(Jatketaan.)



W. Philipowan tykönä,
Belgiasta äsken saatuja:

Sirppiä, 35:teen, 30 ja 50 kop:aan kap-
pale.

Keritsimiä eli lampaan rautoja, 75 kop.
kappale.

Puutarha-saksia, ruplasta 50 kop-.sta
aina 3 ruplaan kappale.

Pä itsiä ja Sotkia sekalaisia.
Hohtimia, 10:sta aina 50 kop:aan kap-

pale.
Vasaroita 20:sta— 60 kop:aan kappale.

Viipurissa, painettu I.Alhtanin tykönä,
Irnprimatur: J. F. Palmgren.

töirka-ammattten ja muita
laillisia julistuksin.

Ha'e t t a w a na -. Lukkarin wirka Heinawedellä. wii
den kuukauden sisään, ja kirkonwartian eli uni-lukka'
rin ammatti Ruokolahdella, ennen 23.ttä päiwaäSyYS«
fuussa.

Wastaama'an kutsuta'an kuukauden sisään
Talonmies Samuel Turpeinen Markkalan kylästä
Pieksämäen pitäjästä, kruunun ulss»te'oistawiimewuo-
delta.

Testamenttia.keSkenäistä.Räätäli-kisellin Pie-
tari Kaipaisen ja hänen wctimonsa wälillä, saapi, wuo»
den kuluessa, Joroisin kihlakunnan oikeudessa estää
jolla siihen luulee olewansa syytä.

Meren rannalta korjattu. Koiwiston ran»
nikolta wedestä ko^otuita halkoja, 20 syltää.

Kiinne'»kirjaa woipi, wuodenpitkään, estaa ken sii-
hen löytää syvtä-. 1) loh. Niiles luhananp.Kau'olta,
'/g manttaalille (V-z orawalle)Kau'onperintö-tilaaN.o1
Korplahden kylässä Kokkolan pitäjästä, ja 2) Henrikki
Matinp. Isokainolta "/,<, orawalle perintö-tilaa N.o 2
Uliwetelin kylässä.

llantjärwclt». (6 p. Syysk.) Niin täy-
dellisillä lahjoilla warustettua wuotta en muis-
ta koskaan tulleen kuin tänä wuonna tuli, josta
Jumalalle olkoon kiitos. Vettä on satanut
ei ainoastaan tarpeiksi, mutta myöskinliiaksi,
waan ei tuo sentään näytä juuri paljon pa-
haa tehneen, — paitsi alankomailla esti se
kasrvujen täydellisyyttä. Heinät owat kaswa-
neet hywästi, waan ilmojen cpäwakaisuus
on estänyt ne hywänä saamasta; usealta on
heinän korju jäänyt kesken silloin ajallaan,
waan nyt saawat hywillä ilmoilla päättääsen. Rukiit owat kaswaneet olensa puolesta
hpwästi, waan tähat eiwät näytä oikein hy-
wältä; mutta saadaan kuitenkin keski-kertanen
sato. Otrat owat hywin kukostawaiset, ja
toiwotaan saawan yli keskikertaisen sadon.
Kaurat owat myöskin hywin pitkäksi wiru-
neet, waan alanko-mailta on halla imeksinyt.
Tattarit owat hywästi kaswaneet,mutta halla
on nekin pannut. Mitä juurikas-kaswimiin

Nautjärweläinen.

taas tulee, niinniitä saadaan runsaasti; waik-
ka halla on omenan warsia maistellut, niin
kuitenkin omenia saadaan hywästi. Nauriit,
lanttu ynnä kaali hywin annastawat.

Tcrwcyden tila on hy^ä.

Erinäisin Ilmoituksia.
SUOJIEN TEOSTEN KAUPASSA,
joka on AHihanin uudessa kivi-karlanossa,
myudään vaaprikoissa määrättyyn hintaan:

lokisten verkaa ja. monenlaista vaatet-
ta, vilttiii, malka-laukkuja, latlea-mattoja
ynnä muuta.

Tampereelta valkeata ja värjättyä
vuori-vaatetta, puolisilkkiä; valaistua, v»-
laslamatonla sekä värjättyäpuumul-lankaa;
harmaata paperia y. m.

Mikkelistä palttinaU sekä relli-kan-
kaita, pöytä-liinoja y. m.

Nuottajärven lasiruukista kullatuita
ja kultaamattomia kynttilä-jalkoja, sokur-
ja the-asteoita, karottiloita ja juoma-lasi-
loit» v. m.

Suotlliemeltäporsliinisiapöytä-asteita,
valkeita sekä mustilla, sinisillä ja ruohon-
päisillä juovilla kaunistetuita y. m,

Walkealasta ja Tohmajärveltä
puna-väriä.

Aikihmisille sekä lapsille viltti- ja lankki-
hattuja, verka-myssyjä sekä henksellöitä;
OQkiloila, uistimia, nuppi-neuloja;vaate- ja
hivus-, lattea- ja laiva-harjojasekä hevois-
sukia ja maaluu-pensellöitä; pöytiä,tuolia
lapsien pesu-asteita (vannoja) ja peililöilä,
poltto-, nuuska- sekä suu-tupakkaa; mar-
morierattua paperia; vaskisia, lakkisia ja
rautaisia huonekkaluja, niinkuin pannuja,
patoja, mittoja, rattiloita ja kynttilä-jalkoja
y. m.; pirtoja, piippuja, kampoja, paidan-
ja nutun-nappia, pöytä-veilsiä; koiran kau-
la-pantoja, korttiloita, linnun puuria, lap-
sien leikki-kaluja ynnä muuta suomalaista
tavaraa.

waatuna oli maalattu, ja lippu-tangon ne
nassä riippui laiwan ankkuri; Neptunin wa-
semmalla puolella seisoi waka, wanha Wäi-
nämöinen ruuhessaan soittaen kantelettansa,
ja ruuhessa Wäinämöisen wiereösä oli suuri
laiwa-lippu, jossa Sawon seka Karjalan waa-
kunat näkyiwät. Molemmin puolin tätä
suurta walo-koreusta oliwat De la Gardin
ja Bjelken rvaakunut asetetut. Koko tämä
kolmoinen oli selittäwinään, kuinka suuresta
arwosta Sawolle ja Karjalalle sckanawa on,
joka jo wuosi-satoja takaperin oli De laGar-
din ja Bjelken mielessä, waikkaaikeensa näiksi
ajoiksi estäytyiwät. Pitkällä sillalla oli myös
tiheöistä lasi-lampuista laitettu wiisi walo-
wempelettä ja niiden wälissä loistawia kolm-
kolkkia, ja jos sillan yli männääu oli ingenör-
upsierien puutarhassa lasi-lamvuista raken-
nettu kaunis linna ja heinä-torilla peitti jalo
walo-koreus mainettujen upsierien koko karta-
non, jota näytti HH. MM. keisarin jaHä-
nen korkean Puolisonsa yhteisellä kruunulla
kruunatut nimi-pirroksct keskellä awaraa au-
rinkoa isossa, tuli-patsaista ja wcmpcleista
walmiStetussa komeassa temppelissä. To-
lin wasemmalla puolella, oli Tcnvaniemen
puutarha tuhansilla lyhdyillä walaistu; puu-
tarhan keskellä oli HH. Majestcettiensä ni-
mipirros myös koreassa walossa ja Pieta-
rin-wnorclla oli kaunis tuli-kukkula, jonka
päässä suuri loistawa tähti liikkui alituiset
ti pyörien. Neitsytniemen esikaupungissa Sau?
nalahdessa oli herra Lconow lasi-lampuilla
tiheään kylwänyt suuren kartanonsa koko esisi-
wun maasta kattoon asti. Jos pienemmät
koreukset jätämme armoonsa ja astumme ta-
kaisin yli sillan wästinkiin, niinnäemme ruot-
sin-kirkon edessä paraat-latsin kirjawilla lyh-
tilöillä ympärinsä piirretyn ja linja-pataljo-
nan kaserman molempien porttien päällä so-
mat keisarilliset nimi-piirrokset. Saman mmi-
piirroksen löydämme wielä kauniimman Naas-
tuwan edessä; tämä koreus oli 400 neliskul-
ma-jalkaa awara. Wenaen kirkko täällä oli
lampuilla ja kynttellöillä walaiötu maasta ai-
na tornin kukkulaa korkeemmalle. — Pietar-
porin lopotissa oli puutarha kyllä kirjawilla
lyhdyittä kaunistettu, waan linnatornin syt-
tyminelt esti sinä iltana luwatuita leikki-tulia.
Näitä poltettiin sittemin keisarin nimipäiwänä
wiime torstai-iltana, ja oliwatki sangen kau-
niit. Samana iltana oli kaupunkimme taas
somasti walaistu ja monta jo mainit-
tua walo-koreusta nähtiin nyt uudestaan;
tämä ci toki ollut mitään sitä kauneutta was-
taan, ku meitä sunnuntaina ilautti. Mai-
niot oliwat silloin walo-koreukset ja monta
ruplaa mahtoiwat ne maksaa.

Silpun hakkuu-koneita ja rauta-aat-
roja löytyy allekirjoitetulla myötäwinä.

Tarkempia selityksiä, kirjallisia
sanalla, antaa Wiipurissa

Bandholtz 8i C:o.

Hipftakunnan sanomia.
Porkoosta.

Papiksi wihi t t y , »ntena Syyskuuta: Kon-
rehtori Heinolan koulussa, magister K. Paul Kollin
Brunon, ja kirthcrran apulaiseksi Wiipuriin mää-
rätty oppilas Aleksander B. S t r ä h lm a n.

Kirkherian tutkioSsa ollut 27.ntenä Elo'
kuussa: Elimäen kappalainen. w. kirkh. Robert Tous»
saint Enk k e l

W a alisa ar na» a j at määrättiin s. pänvänä,
Helsingin kaupunnin ensimäistä komministeri>wirkaa
wart«n.

Kappalais»waall'ssa Mikkelissä kuuluu w. kirkherra
Mo n e ll Lappeenrannasta saaneen seurakunnan kut»
sumukscn.

Simon kappalainen. w. kirkh. N.Si»

Ruopiosta.
Waltautettu on Kihtelyswaaran kappalainen,

w. kirkh. S Strömmer Muhoksen pitäMsen kirk.
koherraksi.

Useimmat huudot kappalais-waalissa Nauti»
olla sai kirkh. apulainen Kuhmoniemellä, w. kirkh. I.
H, Erwast.

Kuollut-
m eliu s.

Määrätty: Kappalais-apulaineu K. A , Ott e «

lin armowuoden saarnaajaksi Simossa.
Surusta.

Waltautettu on Haminan sota» eli kadetti'
koulun opettaja, magister Wilhelm Heikel Uuden
kaupungin ja Uuskirkon seurakuntiin kirkkoherraksi.

Naali »sija: Pyhämaan kappalaisen, w. kirkh-
Nosengranin luowuttua hänelle tarjoamasta waali«
saarnaamisen oikeudesta Lemuan tirkherran wirkaa war-
ten, on kappalainen. w. kirkherra ja tähdistön jäsen
Adolph G k lö w asetettu mainittu'un niin muodoin
jällensä awonaiseksi tulleesen kolmante'en waali-sijaan.

Mä är ä t y it a : Maalahden kirkherra. rowasti ja
Läälitys-opin tohtori lak. W c q e liu s toimittamaan
rowastin ivirkaa Waasan alapuoleisessa rowaSti-kunnassa,
Waasan ja Mustasaaren kappalainen, w. kirkh. Gust.
Tiklen kirkherran huolta pitämään ja koulun opettaja
Gust. Lönnmark wirka- ja armo°wuoden saarnaajaksi
Waasassa. kirkherran apulalnen siellä Karl Johan Id»
man kirkherran apulaiseksi Lappajärwellä, ynnä Par-
ka'an kappalaisen apulaineu K. Robert Malmström
kappalais°siaiseksi Turku'un.

K uo llu nna -. Kelwion kirkherra. rowasti Gr.
Henr. Holm janimitetty Vuorisalonkappalainen loh.
Julius Häggman, Elokuun alussa kumpainenki.

Waa lis a ama- a j'a t määrätty, Sääksmäen pi»
täjään-apulais-wirkaan.


