
kaupoissa:
Ihmisen oleminen

kuuleman jälkeen.
Marinoja todistuksia ihmis-rlämän pitkittymi-

sestä' Fnolemau jalfecn ja rota^tcttnmnic handan
toisella puolelta natemiscotn. TohtoriEmil Rein-
bcct'in fivjotttama jail.ii— £'en iiunncntama.

—
Toinen painos. — Hinta 1markka. (431)

mata prof. Nordenskiöldin kcnraalikonsulin
luona, joka »viimemainittu laittoi säätämiin
samppanjaa, jossa tvaahtoalvaSsa juomassa
juotiin prof. N:u malja. — Tiistai-aamuna
lähti prof. N. Valeuciaan, Andalusiaan ja
Madrid'iin.

Professori Nordenskjö'ld'in kertomusta Ve-
ga»! matkasta Euroopan ja Aasian ympäri
kääunctään paraikaa Hispanian kieleksikin,ker-
too sama lehti.— Eräs neekeri, Sierra Lconosta Afri-kassa, nimeltä Wiljam Ncnucr, on Bryssel'in
yliopistossa suurimmalla kunnollisuudella suo-
rittanut ne kolme tutkintoa, jotka »vaaditaan
lääketieteen tohtorin armoa »varten. Hän ai-
koo nyt jälleen palata Afrikaan, ammattiaan
toimittamaan Guinea lahden rannikolla, jonka
tcrmcydcttc »vahingollinen ilmanala on hai-
taksi malko-ihoisille lääkäreille.— Kauhea werisauua. Sähkösanoma (^apc
Coast Castle'sta Translvaalissa, Afrikassa,
joka on saapunut Viwerpooliiu ilmoittaa,
että Ashantin tuningas hiljakkoin on antanut
teurastaa 200 vuorta tyttöä, joitten »veri sit-
ten on sekoitettu numrisamccn, jota on täy-
tetty hänen mustan majesteettinsa palatsin
rakentamiseen. Eräs nuori tyttö, joka on
päässyt »vcrisauuaöta pakenemaan on kertonut
jutun Englantilaisille Eapc Eoast Castlessa.

/^urwottna Sokeria myy
Wcljcksct Sandas,

Ull!ls
Parhaita ja halwimpia täsl- ja poljm-Omp?

lukoncita myy Wcljcksct Sandas.
Ompclukone-öljyä ja neuloja myy

Wcljekset Sandas.
Punasta ja walkosta portwiiniä,
Malaga- ja Nanskan-wiiuiä,
Kirsimarja-wiiniä a 3 markkaa kannu myy

Wcljcksct Sandas.
Ruoka- ja Kahwilusikoita,
Nuoka-weitsiä ja -haukuja nndcmmasta n,,?.

hopcastamylW^^^^^^^^^^^W
Wcljckset Sandas.

Saf)b:n olntta, nondcttawana,
jahtia

Ht. (^röiiholni'illa.

CVauloja
<^)Nlinejä,tfX herneitä,* Kahmia ja soturia

OY K. Grönbolm'illa.

Johtokunta.

Ilmoituksia.
Wäliaitame» Yhtiötotous.
Vaasan Pmnpnlitchtaan 31sake Dhtiön o-

sanonnstajat tututtaan tämän lautta wäliai
täiseen yhtiökokoukseen, jota pidetään yhtiön
toimistohuoneella Waasassa, Tiistaina cnsi-
tulcwau joulukuun 20 päiwänä kello 5 j.pp.,
walitsemaan uutta jäsentä johtokuntaan, wuo-
delle 1882, herra Howioikcudcnneuwoö E. A.
3)tontin'in sijalle, jota on paitkakuuualta imuit=
tanut pois. Vaasassa lokakuun 27 piit-
unilta r^^^^^^^^^^^^^^^^^^^lI

Palowakuutus-Dhtiö

Plioenix
PSillullI"

Maatila kaupaksi.
Maatila Ilmajoen Pitäjässä, 18 wirstaa rantatien-

ascmaota. Ala: 400 tynnyrinalaa peltoa ja niittyä,
joöta 135 tynnyrinalaa peltoa ja 95 tynnyrinalaaniit-
tyä, talon käytettnwäksi, jnnnnöé torpparimnaata. Atet-
säci (1,200 tynnyrinalaa) tarpeisiin riittäwä. lf4(^ol

f4(^0
wapaata jalka-päiwätyötä. {^uoneiiCfet cuimnutcu ny'
kyään rakennetut ja hywäösä klinnoösa, fhiHuawetta
7^:llc lehmälle, meijeri waötciawa nykyajan waatinlnk^siin. Bowelias paikka tylämeijerin rakcutamiscksi^Hinta 55,000 markkaa. 3)iatsnchdot erittäin ednllism
Tarkempia tietoja antaa Arth. von Numers^

Siren.

Lontoossa,
perustcttn »v. 1782, palomaknnttaa allctirjoi
tctun kautta tehtaita, höyry- ja mesi^saho ja, olut tchtait a,höyr y -ja purjc-
lailvoja tallvisatamassa, rakennuksia,
irtainta tamaraa, kauppa- ja puutmvarastoja
y. m., halmimpiin palkintoihin

«?cnaa

oikeus-raatimics Waasassa,
ajaa asioita Waawn howioikcudeöia ja luomen

AYaasan Lehti
»välittää ilmoitnksia ja kuulutuksia sekä
suomalaisten että ruotsalaisten sanomaleh-
tien kanssa.

t£j n
Tulkaa ostamaan!

Mainion Wväii jahalpaaKahwia.

--^ «H 3
-

?? «?
--

Karamellejä Nvrjau raswasil-leja, Petroleo- ja Kaasu-öljyä
sekä Steariini-kynttilöitä.
(^^) Jaakko WasteraMa. Maasan Dainoylitiön

Kirjapainossa:
Suomalaisia Wckselikaawoja.
Kulmalliswcrutuittia,
Wattkipadsitutsia,
Welkatirjankaawoja.
U^" Tilauksia otetaau wastaan ja
toimitetaan kaikellaista ammattiin tuu-
lnwaa työtä, hywin ja kohtuullista
maksua wastaau.

Nisujauhoja

4*.£\)flttftraittaa, monen kotoista ViTH
jaali-terästä eli n. s Reki-te-
rästä setä lajiteltu warasto Wa-

lintawaraa, alennetulla hinnalla.
uinuin ja Sokeria, parasta, erittäin

l)alnmlla.
:)imnuljn, uicai^r^^Bn, IN, jautjoja.

moucnlaiota.
Atapafalujn
Posliinitawaroita ja Pumpuliteok^

fia i). ra. t). m., laitti crillomaisen lialmallii
mm st.

Tcppä Viuibéiun taloja.
Nitolainlaupuugissa,

Waalan PainoMiön kirjapaino, 1881

Eckasanomia.
- Luonnon kyntäjät. Mainio luonnon-

tutkija Eharlcs Darwin on äskettäin julaissut
kirjau, johon hän on koonut hamaintonsa
40 »vuotisesta tutkimuksistansa maamntojcn
elämästä ja niiden »vaikutuksesta luonnossa.
Jo »vuonna 1873 kirjoitti hän ensikerran ly-
hyen kirjoituksen samasta aineesta; mntta sen
perästä on hän yhtenään tuttinnnt, »nitä ma-
dot toimimat luonnonsuuressa taloudessa. Hä-
nen tutkimuksensa on seuraama: Epäillä todente-
olla täytyy, löytyykömonta muuta eläintä, jotta
omat olleet ja omat niin tärkeitä maailman
historiassa kun vuo hennosti rakennetut kas-
temadot. Hän nimittää niitä luonnon kyntö-
michiksi ja selittää, että jos niitä elämiä ci
olisi ollut, ei monessa kohdassa maanpallolla
olisi auralla mitään tehtämää.

Kastemadoilla ei ole silmiä eikä konnia,
mutta haju- ja maku-aistit niillä on, koska
osaamat ruokansa »valikoida. Niiden ruoan
sulattimet omat sangen yksinkertaiset, melkein
kuin linnun kupu. Rnokansa on enimmäk-
seen lehdet, »nntta ennen kaikkia kaswien sipulit.

Ne kuljettamat lehdet tckemiinsä reikiinmaa-
han ei ainoastaan ruoaksi, mutta myöskin
reikiensä seinien muoi-itukseksi, »varmaankin
kylmää »vastaan. Reiät omat kaimetut huo-
lellisesti, omatpa usein silitetyt mustalla mul-
lalla. Näiden eläinten merkillisyys on siinä,
että kaikki, mitä sanotaan ruokamullaksi al-
kuansa on niistä ja pitäisikin se multa oi-
kcimmiten nimitettämän cläinmullaksi. Ne
niclcmät yhtenään maata ja pieuiä kimiä
ja antamat ne kulkea ruoausulatuskanamansakautta, jonka perästä nostmvat sen maanpin-
taan erittäin tasmillisuutta tuottamassa ti-
lassa. Ne niin muodoin lannoittalvat »naata
ruumiillansa. Sillälailla on maanpinta yh-
tämittaa munttumassa tilassa.

Maanpinnan ylimmäinen osa on nimittäin
tä-ynnänsä matoja: niitä lasketaan tynnyrin
alalle 50 H 70 tuhatta. Maanpinnan muut-
tumiseen ci ainoastaan maiknta se, että ma-
dot yhtenään syömät kimiä ja muita koman
maan aineita, maan myöskin se, että kaima-mansa reiät omat ikäänkuin salaojat hymin
»viljellyssä maassa, joiden kautta ilma pää-
see maau sisään »virtaamaan ja sillä maiku-
tnksellaan musertamaan maan mudaksi.

Madot siis omat ne, jotka luonnon pno-
lcsta malmistamat maan siihen siunattuun ti-
laan, että siinä kaikenlaiset hcdelmä-kasmitmoimat kasmaa. Ihmiset omc.t matojen jäl-
keiset, joiden toimeksi lnonto on antanut ja-
lostaa maanz kasmattamaan jaloja ja hcdel-
mäkkäitä kasweja.

takana? Siinä kysymys, joka nykyään pa-
nee siellä monen pään pyörimään. Mutta
selkoa siitä ei oteta ennenkun hän jo on tar-
koituksensa perillä, sillä Bismarck on sennno-
nen pelaaja, ettei hän näytäkään korttejaan
toisitte, cnnenkun ne lyö kaikki yht'ailaa pöy-
tään, ja silloin niissä on malttia sellaisia,
joita ei pistetä pampulla. S:t Pbg Ztg"
armclee, että Bismarck tahtoo eri puolueita
hcitontaa ja saattaa kansaa luopumaan sen
kannatuksesta, kuu aittaa heille suuret chdoi-
tuksensa jauhettamaksi, tässä työssä kun kyllä
tulemat osoittamaa» saamattomuuttaan. Ken-
tiesi toimoo hän sitten saamansa toimeen aito»
mukscnsa, jotka nyt omat waan märcpaloina
maltiopäimien eri puolueilla.

— Mailman näyttelyä puuhataan Roo-
maan m. 1885 ja 86, siis 3—4 muodcn pe-
rästä. Kuitenki ollaan jo niin lomassa tou-
hussa, että komitcoja on perustettu ja sano-
malehteäkin toimitetaan yksinomaisesti tätä
marten.— Oikeudenkäyntiä Guiteau'ta wastaau
seurataan kiihkeällä mielenjännitytscllä. I-
lccnsä uskotaan että Guiteau tecskcnteleiksi
hulluiksi oitciu taitamasti, maikka silloiu täl-
löiu unhottaa tämäu tchtämänsä. Tämä oi-
keuden käynti näyttää tulcmau mcnymääu hy-
miu pitkäksi, juuri tuou selkoa saamattomuu-
den takia. Daily 9tcws" lehdelle kerrotaan
.'.'ashington'ista, että G. marraskuun 18 p.
oli hulluakin hullumpi; hau oikein raimosi.
Tnomarit uhkasimat ajaa ulos hänet, ellei
hän Pysyisi alallansa, mutta G. mastasi puo-
lcstaau, ettei heillä ollut oikeutta sitä tehdä,
että se oli laitonta, että, cllcimät tuomarit
pysyisi alallansa, niin hän menisi toiseen oi-
keutccu, huolisi heistä wiisi. Wihdoiu saa-
tiin hän leppymään. Kun sitten todistajia
rumettiin kuulustelemaan, huudahti G. mahan
perästä osoittaen inhoansa heidän todistuksil-
lcnsa. Sitten rupesi hän torumaan asianaja-
jansa kanssa, sanoi häntä kclmottomaksi ja
käski häntä lähtemään niin pitkälle kun tietä
piisaisi. Kääntyen tuomarcittcu puoleen pyysi
hän heitä laittamaan hänelle toisen paremman
asianajajan tai saada itse ajaa asiaansa.
Näitä pyyntöjä ci kuitenkaan katsottu tarpeel-
liseksi noudattaa. — Jota pitemmäksi tässä
asiassa päästään sitä hullummaksi huomataan
syytetty.

Muita hulluja taas ilmestyy, jotta taas
muoroötansa pyytämät häntä murhata, niin-
tnin hiljan tullut sähkösanoma ilmoitti, että
eräs hcmosclla ratsastama mies on ampunut
(^uitcau'ta setä häntä myöskin haamoittanut,
mutta tämä uusi murhanyrittäjä on myös
hulluksi huomattu. Niin paljo on kuitenkin
tässä hulluudessa todellista, että kansa näyt-
tää pelkäämä» Ouitcau'n, hänen mielenmikansa
tähden, pääsemän hengissä murhastaan »va-
paaksi, jota kansa ci sallisi. Ia jos luottaa
moipi sikäläisten sanomalehtien ilmoituksiin,
niin löytyykin salainen liitto, joka on jyrkästi
päättänyt tarmittacssa panna kansan kuole-
mantuomion toteen Ouitcau'ta mastaan, huo-
limatta kaikista oikeuksista ja mirkakunnista.

- Juutalaisia on kaikkiaan koko mail-massa noin 5>,568,000 henkeä, laskeeRooman
tilastollisen toimiston päällikkö prohmcssori
Vrunialti. ?iäistä, hänen lastunsa mukaau,
tulee 5^ 2 miljoouaa Euroopan osaksi 240
tuhatta Aasialle 500 tuhatta Afrikalle, 308
tuh. Amerikalle ja 20 t. Austraaliallc. —
Kaikista Euroopan maista on Rumänia rik-
kain juutalaisista. Siellä on mitä 7^ pro-
seuttia koko »vätilulvusta; toisena on Wenäjä
(tai on ollut silloin kun tämä lasku tehtiin)
jossa juutalaiset omat 2 proseuttia koko
mäkilumusta, sitten seuraa Saksa, sitten Eng-
lanti, Portugali j. n. e. — Suomessa on
juutalaisia korkeuttaan i^:osa prosenttia mäki-
lumusta.— 2,61)dWcuäjän juutalaista on tänä
muonna sieltä muuttanut Amcrikaan. itä-
mät kurjat mainotut perustelemat nyt siirto-
kuntia Virginiassa, Vousianassa ynnä muualla
Ihdyswalloissa.— Vapaaherra Adolf Eerik Nordenskiöld,
jota nykyaitoina on odoteltu setä Vontoofcn
että Pietariin,oletsinc nykyäänetelä-Europassa.
Ainakin Barcelonassa, HispaniaSsa, ilmcs-
tipua lehti Oronica de Cataluna'' kertoo
marraötnuu li päilvänä: Vtaailman mainio
tuttia ja tiedemies, professori, wapaaherra
'Nordenskiöld, jota taksi wuotta takaperin teki
tuon rohtcan matkan pohjoisen jäämerenlautta
Euroopan ja Aasian ympäri, on sunrimmassa
tuntemattomuudessa käynyt wicraissa kaupun-
gissamme. — Niinpian kuin täällä olemat
ruotsalaiset, norjalaiset ja suomalaiset laima-
päällitöt saiwat täälläolostansa wihiä, päät-
tiwät he kunnioittaa wapaaherraNordenskiöldiä
serenaadilla. Tämän toimittavat nmmc maa*
nantaina, jolloin professori N. oli päimälli-
sellä Ruotsin— Diorjanpääkonsuli Dahlanderin
luona. Afritalaisen jaltawätirylmcntin soitto-
tunta soitti kello 9— l2Vi illalla. Tämän
kunnianosoitulsen toimeenpanijat, merikaptee-
nit ynnä muut Barcelonassa asumat standi»
naamit sauvat myös päimällistcn jälteen ta-

Hiilin NirttrÉi
palkitut t. '«»U -riisi

Hyvää Pumeranssi-viirnaH
Hyvää Kumina-viinaa.
Erinomaisen hyvää Kaura-viinaa (kymmenen-H

kertaisesti puhdistettua; valmistettu ainoastaan Mi-^^^^^^^^^^^^^^W
taasta kaurasta) ja

Kahdesti puhdistettua Mais-viinaa. M^^^^^^^^^^^WKaura-viinaani myy ni/ki/änsä vähissä osissakin, tUL-nlniin .\um>-U^l7^^^
HJALMAR XORDGEEX.

Waasassa
sulkee yleisön suosioon, Pariisinmaailmannäyttelyssä

HU031.! Hyväksi tunnettua

Pietari 7 p.
Pariisi k. s.

90 p.
Lontoo 90 P.
Hampuri 90 p.
St)Ocd 90 p.
Berlin
Amsterdam
Tukholma

Kurssit.
3uomcn Pankki Marraskuun 30 P.

99: 20.
25: 35.

123: 22.
123: 30.
124: 55,
124:

—
139: 10 138: 50. "

y»: —
iuu:tn.

25: — jnuutaft.
122: (50.
122: 60.

£$VY>.aafaupau*afcma f Hnhtalan taion maalla Ala'^JJv härmässa, jossa tie poikkcc Kauhawallc ja
ylihärmään, myydään, joko hywin warnöicttninc kaup-
pataniara warastoine tai sitä ilman, edullisilla matin*
chboilla ja luowntctaan ie ootajalle tnlcwan wuooen
alusta. Rakennus, jota on fangen hywäösä kunnoösa,
sisältää 3 asninhnonetta, kauppapuodin, kolme makasii-
nihnonctta, kellarm, talonö*otran ja pnnliiwerin.

Unsfaarlept)i)*ici, marraötnnn 2H p.1881.
Alfred Häggblom.

(410) Alfred Hedmanilla.

stovjan Rumpu-sillejä
lßnsslmg»

C. F. Wikman.

£öuipavtpcltcjä, Englannin £>amppU'9iuisfuletfnja
"o^ Tinaa, ja Mtipeltejci myy

MMlvänä.
Conrad Frcesm Kirjakaupassa.
pau ympäri. Wihko 4. 1m. 75 p.

Gcrg Ebers, Homo Sum, Romaani. 5 m.
(430)

)iordcnstiöld, Vcgan matta Asian ja Enro-

!Myytäwäuä


