Suomalainen nro 32 23.4.1889

Kuntain kuulumisia.
Konginkankaalta.
Huhtikuulla.
Tänä tavattomana lumitalvena on
saanut hevoskurjat jos miehetkin
kärsiä talven kovuutta, kun täällä
vielä harjoitetaan muiden raskasten
ajotöiden rinnalla tukin ajoa, josta on
nyt niin peräti huonot ajopalkat, että
niillä tuskin mies ja hevonen hengissä pysyy; eikä se riittäisikään ylöspitoon, jos elo olisi kalliimpaa, vaan
kun tätä nykyä vielä saapi tynnyrin
rukiita 20 markalla, niin käy se
päinsä. Elukkain ruoka alkaa nousta
kalliiksi, eikä tiedä saako sitä kalliillakaan hinnalla, jos vaan talvi kestää
kuten se näyttää, yli tavallisten
määräin. Tuolle mainitulla tukin
ajolla aiotaan mukia ajaa ”Mattia”
taskusta pakoon, mutta Mattipa
kuuluu vaan hankkivan oikein
asunto oikeuden tukin ajajien
asuntoihin.
Meidän pieni kuntamme puuhailee
kuten suurtekin eteenpäin. Kirkkomme vuoritettiin ja maalattiin viime
kesänä ulkoa päin ja hankittiin uusi
kello, joka on valmistettu Döbergin ja
Baden (??? loppui fraktuuranlukutaito - OR)
valimosta Helsingistä. Maaliskuussa
saimme sen ja heti seuraavana lauvantaina kiskaistiin se ylös tapuliin,
soitettiin ja koitettiin, kuunneltiin,
tuumailtiin ja moitittiin, jopa muutamat tuomitsi sen aivan romukoppaankin, pitäen sitä aivan hajallisena
rämänä. Siihen antoi aihetta se, että
kellon sisällä on hyvin rumia valurosoja ja siinä on kylläksi syytä
tuomioon; koska raha, jonka lähetimme hinnaksi, oli aivan ehjä, niin
olisipa pitänyt kellonkin oleman
ehjän. Lähetetyn laskun mukaan
pitäisi mainitun kellon painaman 46
leiv. 13 naul; sen hinta on 1,826
markkaa ilman kieltä, joka maksaa

100 markkaa, siis yhteensä 1,926
markkaa. Kaunis summa noin
epävarmasta kalusta. Tehtailijat
varmaankin arvelivat, että samahan
se on sydänmaan ukoille, kunhan
heille jotakin könttiä lähettää.
Siinähän tuo menisi, kunhan edes
kestäisi. Muutamat ovat antaneet
sille kellolle kiitoslauseitakin, kun
luulevat sen kuuluvan kaksikin
peninkulmaa, joka lieneekin
mahdollista telefoonin avulla!
Tänä vuonna perustettiin kuntaamme omituinen Palovakuutus-yhtiö,
jonka ohjesäännöt on jo hallitus
vahvistanut.
Parhaillaan ollaan toimessa perustaa
kuntaamme säästöpankkia. Tänä
talvena pyysimme ja saimme luvan
kuvernööriltä arpajaisten pitämiseen,
jotka päätimme pitää tulevan kesäkuun 29 päivänä kauppamies Paatelaisen kartanossa, jossa tilaisuudessa
aiotaan tarjota yleisölle huvitukseksi
torvisoittoa, laulua, kilpa:ampumista,
kilpajuoksua ja voimistelua.
Vielä sopii siis oikeissa ajoin odottaa
kesää, koska jo huhtik. 12 päivänä
kuultiin leivosen laulaa lirittävän.
Toiste lisää jos eletään.
M.P.

