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"3*äm>ciCista.
«posti.

Pusiik ontt o » ri on awoinna lähtewää
vsstia rsirten joka aitiväimä klo 9
I e. pp. ja 3-7 j. pp. Tule»

wua postia warten klo B—l28 — 12 e. pp.
3—7 j. pp.

L>unnunt«i< ja juhlaväiwinä «eneroä pos
titoimisto kello B—lo8

— 10 e, pp,, posti-
säästöpankki kello 9

—
lo e. pp.; tule»a

postitoimisto klo B—V,lO8 — V,10 e. vv. ja
3— >/,4 j. pp.

ltirjelaatikot laupungissa tyhjenne-
tään klo 9ja 12 e, pv. sekä >/,,4 ja
l/,,10 j.pp..laatikko postitonttoerin etehi
seslä ja avteekkuri Vcheelen kulmassa
postin lähtiessä asemalle ynnä lautalien
asemllhuoneen leinäslä 10 minuuttia en-
nen postiiunien lähtöä.

Joka p ä iwä lähtee posti junalla hä>
«eenlinnaan Turkuun, Helsinkiin, Pie.
tariin ja yleensä rautatien wieiessä ole
wiin vlllkloihin.

Postilähetykset Turkuun ja sen
kautta sinne päin kotimaahan sekäRuot»
siin menewät omat aitipäiwinä jätettä
roät postitollttolliiin klo 9 e. pv-, n>a>
tuutetut kiijeet, paketit ja wapaakirieel
No 6 j. pp

Postiasema Tampereen rautatien «!e-
-«alla pidetään awoinna snäänkirjoitettU'
jen kirjeiden sekä watuuttamattomien ja
postimerkkien myymistä roarten jotaarki»
rZiwä kello 10- lisi e. pp, >/,1- 2 päi
malla ja 4— >/,>i j. pp.
Sunnuntaisin ja juhlaväiwinä No I—21 — 2
päi». ja 4,,,- 5,,, j. pv.

DoSti läbtee:
Sunnuntaina: Raumalle, Iymäsky

laän Keuruun kl., Wirtaille, Ponin,
Ikaalisiin, Kangasalle, Pälkäneelle, Kan.
kaanpäähän, Lownmlln, Mouhiiärwelle,
Parkanoon, Hämeenkyröön ja Gysmään

Vlaanllntllina: Saloon,Iymäskylään
Jämsään ia fiänaelwäeQe.

Satoon radalla fultematpostiladetylseiomat
pantllnillt Helsinain junaan.

Si i s t a ina: Poriin, Euraan, Lauttaky.
lään, Vlouhiillimelle, Puntalaitumelle»
Tvrwäälen,Nancasalll,Pälkäneelle,Ken,
luulle. 9Ruowebelle. Teiskoon, Wi:lM,

Keskiwiikkona: Poriin, kowiiwar.
Mouhiiärwelle, Raumalle, Dläneelle,
Iymäslylään, Kangasalle, Keuruun, tt..
Multtalle, Ikaalisiin, Hämeentyiöon ja
Euraan.

Torstaina:Jämsään,Kangasalle,Nuo»
rehwedclle, Poriin, Lauttalylään, Tyr>
määlen, Pälkäneelle, Kuruun, Ruowe
delle, Teiskoon. Wiitaillt ia Saloon.

Perjantaina: Euraan, Lauttakylään
Raumalle, Iywäshlään,Kangasalle,Päl-
käneelle, Keuruun tl., Längelmäelle,
Vlultialle, Poriin,Ikaalisiin,Parkanoon
Kankaanpäähän, Hämeenkyröön, Iylvös
kylään, Jämsään, Ruotelj beUe, €a
loon.

Lauantaina: Poriin, Lauttakylään
Tynvaäsen, Punkalllik-velle,Kangasalle
«u°«edelle. e,««ään, lu«u» i» Vl».
iiim Ie

Nautatie.
lunalähtee: Himeenlinnaan k:lo 6,4S

e. r*p. ja 5(t6 utap. ynnä taraarajuTtan
yhtend?3sä i:ncn luokan matfustnjaroau-
nut tlc» 5, j.DP. Vaasaanklo1,46

päin,
ja 110 l',S5i. p. ynnä tawarajunan yh.
teydessä 3:nen luokan matfu-3tciaroau
nut No 11,«aam!lv. Turkuun klo '0,.-
-aamuv ja klo 5,16 j.pp. — Poriin
matfii?tajajuna f(o 1,

M
päiwällä ja

taroarajuna No 5,,
0

j. pp.

Juna tulee: H:linnasta klo 1,88
väin»,

ja 11,,, j. Pv !ekä 3:nenlnokan matfii?
tajaroaunut tarearajunan yhteydessä No
8,,, aamup.

—
Vaasasta klo 6,,, a

p. ja klo 4,ln i. pv, ynnä 3:nen luokan
matkusilljaniaunut tarcarajunan pttepbe?
sä klo 9,, e. pv- — Turusta No 1,
päiwcllö ja 8, iltor.

—
Po nl^ tre

kustlliajunll klo 5,, j. pp. ja taroarajuna
No 9,, e. pp.

Wira«i«t n.m. awoinna ar?ipäiwinä.
Pc>storin kanslia klo B—ll8 — 11 e, pv.
Teiweydenhoitolautakunnlln tar?llstus<asemc,

kaupungin talossa wiilon joka arkipäiwä
B—lo t. pp.

Maksuton rokotus Kaupungin talossa mal
tuusmiesten etuhuoneessa joka torstaiklo
10—12 e. vp.

Kiikkomäältin huone No B—l28— 12 e. pp. ja
4—6 j. pp.

Painoasiamiebenkanslia,Aleksanterinkatu 31,
tiistaisin, torstaisin ja lauwantaisi l:ll>
12— 1päiwällä.

Tähkölennätinkonttllllii kaupungissa
rautatiellä No 8:«ta e.pp. 12 yöllä.

Kaupunginlainakirjasto awataanNo? j. vk>
paitse lauantaisin klo 6 illalla.

Hhoyspankin konttoori No >/,10- 2 v.
Pohjoismaiden olakevankki No 9

— 2 väin,,
Suomen pankin konttoori klo 10 2 p.
Suomen pankin oiskonttokomitea kokoontuu

No 11—12 e. pp.
Tampereen säästöpankki No I—21 — 2 j pv,

ja sitäpaitsi kestiumttona ja lauantaina
klo 6—B j. pp.

Rahatoimikamari klo 10-2 p.
Rautatien paletti» ja pitatamaratoimisto

joka arkipäimä No 8 e. pp.— 6 j. pv.
sunnuntaisin klo B—98 — 9 e. Vv-

Sairashuoneeseen otetaan sairaita No12—
1väimällä. Tapaturmankärsineitä kaik
tina aikoina.

Rautatien tulcwain tamaram toimisto
awcinna klo 7— l e vv. ja 3-6 j.
pp. sekä menemain ta»urnin toimisto
awoinna klo 8-1 e. pp ja 3— 6 j.
vv.

Tullikamari ja pakkahuon awoinna 10—2
väimällä.

Köyhäinasianajaja Varatuomari
l). L. Helander tawataan a!unnos>
saan talossa N:o 8 Uudentadun war
rella joka arkipainiä kl« 8--9 aamulla,

Naurunginwoudin lonttooii on awoinna
jota aitiväiwä kello B—lo e. Vv, ta-
lossan:o 149 OjlltadunmairellaItavuo

litoskea. (Toinen pLliisimahtltonttoon.)

Lääkärien »astaansttoajat:
Piirilääkäri, tohtori A. Hj. 3tmori tauntaati— 12 aamnpliiwlillä ja 4— 5 j.p. p

faiööriP. 3)iclm'in taloSfa.
T:ri N. O. Turchinan (omassa talossaan)

klo B— loe.pv ja4—sj. p.sekä maa-
nantaifin, feäfinniffofin ja lauirantat.
Nn \— 2 i. v?, naisten tauift?ia.

T:ri S. Bergroth apteekkari Vlolinin talo,
aitipäiwinä klo '/,9—

ViH e. pp. ja— g j.pst.,pydllväi». klo 9
—

lo e. pp.

T:ii Gösta Idman, Selinin kiwirat. Kaup-
patorin »anellfi, arfip:iirinä B—ll8 — 11
e. op., pyhäpniminä 9

— lle. pp.
Tri @rnft af Hällström Spriitebtaan talo,

ItäPuistokatu n:o 27, arfip. klo '/,9— 11 e. pp. V,1—
2 päin), ja — 6

j. pp., sela pääpahoina klo '/.9— lo
t. vv.

T:ri Otto Bergström Tennb<>ig'in kimitalo,
Satama ja Lant. pitfänfabun fulmaäia
artiväim. 9— llt. pp. ja 5—6 j. pv
pobäpäiroinö 10— 11.

Läänin eläinlääkäri N. I. Gröndahl No 8
—11 e. pp. "alossa >vo 16 Aletsan'
d«w ladl» «ariell».

|| liil liiM||iamtQlmlil@9 il
Varatuomari

?f jaluiar Under
£j|S ajaa asioitäkäikiss^ikuiksiss^öhtuullisilTahinnoilla.

Jj->?fs Tavataan kotona klo 9— lle. pp. Ijs3n
*;fi>?fö Rakennusmestari Helanderin talossa Kyttälässä. £«<i"-1

« »

A 6. Östman,
Tampere.

Ajaa lakiasioita. Välittää kiinteimistöjen kaup-
poja. Hankkii kiinnelainoja kaupunki- ja maataloihin.
Toimittaa rahainnostoja y. mf asioim stehiäviä hal-
vasta palkkiosta.

T:ri I,B, Makkyla wastaanottaa sairaita
maluri Wickströmin talossa, torin lul-massa. Arkipäiwinä No '/, 9— ll,
I—2 ja '/,5— 6 sekä pyhäpäiwinä
klo '/, 9—lo.

eirfilfii 3w,itM«.
'ma Sunnunt. Paastossa

saarnaamat:
Ale! ant. ftrfD*ia v»st. Fontell suom, P».

sllarn. 110 9 ja 12 setä pa«t. !ilyström
iltafaornan.

SBan&aSfa firfo*fa pa«t. @rßiiblcb ruot», pp
faarnan ilo 12.

suom. $>erranf6torHtncn Slettant. liitossa
No 12. Rippisllllina lautpantatnaHo '/,8
illalla.

fttäfiiniiffona fitää paBt. ©atibbeig raama»
tunselityllen SBan^aSfa tiifoSia 110 V/t 'llal-
la.

Mesi,lnlän firfoJifo »o?t. FSnmnarcf.
Kolehti kootaan tjliopiStoloijill'.
Jetsfuii fitfi«ia pust. Sandroo?.

Kuulutettuja:
Tampereen kirkossa: Työm, O. E, Grön

bo m ja tril>oteht, työni, Olga Nord
lund, työm. A Huttunen ja työm,leZ!i
Henriika Illikainen, röätälinsälli K. S
Eiliander ja työm, tytär Alma Helin,
työm. K. flinen ja lesti Karoliina Sa>
rén.

Messuk. kirkossa: Webmuan Giöötin renki
Karl Ludwik Farm ja Messuk, Aakkulan
itsellisen tytär Olg,Maria luhontytär
Aitoniemen llumin itsellinen Kustaa Kai
lenpoika aikoo naida nllcseurakunnasta.

Kuolleita:
Tampereella: Työm. Aleksander Meriläinen

28 m. 6 t. 10 p,, teurastaja F Pc>sti>
len l. Yrjö 4 m. 7 k. 3 p,, työm, K
M. Ketosen l, Lauri 3 k. 8 p. työm. K
A. Nieminen 43 w. 3 k- 10 p., työm.
K. Nymanin l. Juho 1n>. II k., lesli
Juditba Lukander 84 w. 1 k. 18 p,,
valmelia Cesilia Tulminen 26 m. 11 k.
18 p. tydm. A, Lehtosen !. Yrjö 3 o-,
teht. työnt. Johanna Skoglund 7<> m
3 l. 8 p., työm. N. E. Valkolaisen l.
A!sel 2 k. 16 p,, työm, K. V. Arenin
l. Lauri 11 k. 28 v., työm. M. Tan-
nerin l. Katri 6 k. 24 p., työnt. Karo»
liina Frang 59 w. 5 k. 3 p.

Messukylässä: Hitanvä^n itsell. And. hem>
ming Wisellin l. Kaarle 1 tunnin n>.

Muuttamia:
Tehtaan työnt, Sanni Lindfors Naasaan

Omrelia Hilma Peltonen Ikaalisiin. Sa-
tulas I. E. Paidan Nlileentliupunkiin.
Työm. tytär Ida Siren Waa!ac>n. Tor»
wensoittaja N. h. Helenius Helsinkiin
Kiljun lt.h. Keskinen Lappeenrantaan.

Kuollut.

Ilmoitetaan
että rakas sisareni

Softe .föydén
vitkan kiwulloisuuden jälkeen äkillisesti
nukkui kuolon uneen Tamrereella helmi-
kuun >9 p, 59 ikämuod.ss an, faipauf'
'eksi minulle ja muille omaisille.

Marie Sumelius
Job. Ilm. k 21: 4.

T:fors ' k.

Tiedoksi annetaan
että

rafaStettu puolifom

Mllllllll Sofia Sutii
(synt aJioberg),

on saiiastettnaan autuaana lewolliseZN
nukkunut ylösnousemisen aamuun,Tain-
peieella 29 räimänä Helmikuuta kello
6 aamulla 1896; eli tatoomaista elä;
mää 42 rovotta, 10 fuufautta (a 24
paiwllä, Saircattu vuolisolia, lapsilta,
sukulaisilta ja tuttawilta.

B. <f. Martin.
loh. Ilm, 1: 5. 6.

—
19: 7, 8.

'! hautaus on sides päimä maaliskuu-
uudessa lutherilaisessa hautauZtar-llhassa, kello 2 >/, j. pp.

Kotoukfia.

«»M
kokous keskiviikkona 4 p, maa
lisk. klo 8 j. pp.

Tomstereen
Mhtmest. Klubin
muofikokotto

pidetään tänään, maaliskuun 3. p. 1896
klo puoli 8 j. p. p.

IlmMulfta
0 0
(\ Palovakuutusosakeyhtiö r

l Pohjola, i
Smk. 5,080,000. flW Vakuuttaa kiinfeätä ja irtainta S£

»maisuutta. Täkäläiset asiamiehet: UL G. W. Osonen.
Hämeenkatu 9 QÄjJ^Lßärlunt ö

3< KauppakaluU^^^^^^P
X Huom.! Kotimainen yhtiö kor Vk
V vaa vahingot nopeaan ja auliisti. \)
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Alemmat kruunun*
wirkamiekot.

(MtelijäNhteeri senaatin maltioma
räin toimituskunnaksi maltioneumos
T. Aminoff on äskettäin antanut ma-
laiseman ja laajaperäifen mietinnö
alempain maltionmirkamiestcl», nimit-
täin kruunu!',moutien, henkikirjoittajan'
ja nimismiesten mirkain uudesta jar
jeMmisestä. Tämä kysymys näet o>
ollut useain eri komiteain tafiteltamäua
aina muodesta1888 saakka. Puheena
olemassa mietinnössä mitä jyrlim-
mästi Vastustetaan niin hymiu taa?
nunmoudin kvin heniilirjurirwirkaw
lakkauttamista, kosla se lisäisi suuressa
määrin nimismiesten ennestäänkinmar
fin erilaatuisia ja liian monta tchtä
wiä, mitkä näyttämät oleman yllä
lisäytymässö. Nimismiehet sitä paitsi
eimät yleensä ole lykencmiä hoitoonsa
ottamaan useita niistä tebtäJDtöt^,
jotka lruununwoudsille kuulumat. ©rit
tainkin ulosotto-asioissa olisi häiriöuä
odotettawissa, jos muutos fanottuun
suuntaan toimeen pantaisiin, jota paitsi
ylöölantojen tarkastus tulisihankalam-
maksi ja tilitys mutfalltfemmaffi, kun
51 ylöskantomiehen (kruununwoudin)
sijassa olisi 264 sellaista tai nimis-
miestä. Samallaisilla Väitteillä moi-
baan myöskin Vastustaa henlikirioit-
tajain Varsinaisten tehtämicn fitrtä-
mistä nimiSmtebilie, mikä seikka sitä
paitsi aitaan saisi sen, että nimiSmieS
tulisi muutamissa tapauksissa kruunun-
lvoudin tchtämicn tarkastajaksi, maikka
hän on Miimelsi mainitun fdSfmialai-
nen. Mietinnön laatijan mielestä on
turhaa mielikumittelua, että tämän
walwonnan woisi jättää lunnallisasia»

miehen tnimefft. Wiklä mahdottomam-
paa olisi Bljbisiäi lruununmordin ja
hctififirioittnjan Britat samoihin frftin,
loska mainitut mittamiehet lontrollee-
raaiuat tai tarkastamat toisiansa. Jos
fruununrooubin wirat Icffnutettaiftin,
niin silloin lääninljallituffilta riiStet-
täisiin tehokas apitfeino hallinnon eri
fiaaratii roulmomtfeSfa moafeubuiQa.
Wielä fatfotaan lruununwoudit ja
henlikirjurit erittäin fopituifft Välittä-
mäen maltion ja kuntain yhteistyötä
«enkin «vastaisuudessa tai kun kunnal-
listen asiain hoito tulee yhä kellitty-
necmmälle kannalle kihlakuntll- tailää-
nin ebuStuSlaitoffen lautta.

Mietinnössä sitten seilkaveräisesti
tarfaStetaan ja armosiellaan muosien
1891 ja 1894 komiteain ehdotuksia
lrummnmoutien, henlilirioittajain ja
nimismiesten tehtämien uudesta jafa-
mifeSta, 2B:n 1894 fomitean ehdo>
tusta tarfaStaiSfa huomataan, lausuu
mietinnön antaja, että komitea useissa
tapauffiSfa on fationutmoimansa käyt»
tää nähden Virkamiesten ohjesääntöjä
muuttaakseen eli kumotakseen moimassa
olemia asetuksia eli säädöksiä, millä
koskemat puheena olemia mirkamiehiä
tai toisin sanoen: komitea on olettanut,
että ohjesääntöönotetulla määräyksellä
on lain moima muuttaa tailakkauttaa
ennen annetussa asetuksessa toi kuulu-
tnffe^fa julkaistut säädökset. Tämä
k sityslllva M) selmille kaikista ohje»
säännöistä. Siitä huolimatta ei mie-
tinrön antaja moi puolestaan hymäl-
>yä tätä mielipidettä, ei ainakaan siinä
määrin kuin komitean ehdotuksesta
jelmiää. Ohjesäännön tarkoituksena
on olla henkilölle, jota se koskelojen»
nuSmiorana hänen Mirka-alaansa kuu-
!uwissa telitmissä. Siis ei ohjesään-

-1 ön tef)tätt)änä ole sitoa muidenMirka-
mielten tehtäwiä .ja tDtrfatDeltDDllt-
faiiffia tai olla perustuksena eli tu-
'ecna siinä mainitulle yleiselle oikeus-
eli muulle fubtfelle,maan päinmastoin
nojautuu obiefääntö itse jobonkin toi-
seen asetukseen kysymyksessä olemassa
f'h-eessa. Niinpä esim. jos katsottai-
siin tarpeelliseksi poliisikonstaapelien
ol)j?sääntöö!i ottaa määräys, missä
'avauksessa he omat oikeutettuja käyt»
täeniiän wökiwaltaa joic«lin henkilöä
ja omaisuutta mastaan — asia, joka
ei luonnollisesti koske konstaapeleita
q'finään — niin ei sillä määräyksellä
ole lam moimaa fen talia, että se on
otettu llhmääntöönmaan fen muoksi,
että ja jos se on sopusoinnussa asiaa
koskemien määräysten kanssa rik^s-
[aiSfa. Ia jos ol'je'äöniö,imääräyl-
fet poilleoMat rikoslain säcdö'sistä,
ei niillä ele lain moimaa. jotensellai-seen ohjesääntöönperustuma mäkimal»
takin on kerrassaan laiton, maikka sen
harjoittaja ohjesääntönsä turmin pää-
sinkin rangaistuksesta mapaalsi, jos
lanne häntä mastaan nosteltaisiin.
Jos siis tahdotaan muuttaa tat lal»
lauttaa määräystä, jola on yleisessä
asetuksessa ja koskee yleisiä oloja, ei
ainoastaan yhtä ainoaa Virkamiestä,
niin ei se käy päinsä ainoastaan siten,
että ohjesääntöön tehdään uus: mää-
raps, ©aan on uusi asetus asiansa
toimeen saatama.

Mietinnön antajan mielestä on hal-
linnon kehittyminen siinä mennyt har-
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haan, etta kruununvouti, Men sijmn
että hän ennen oli päällikkö kihlatunnassaan, kuten futtiernööriläänissään,
on joutunut syrjään paljaalsi virka-
mieheksi hallinnon alalla, jota vastoin
suuri osa hänen valtaansa m joutunut
osittain luweriwörille osittain niinin
michelle, jonka viimasi mainitun mer-
litys vähitellen on kasvanut,c!il'ciw^t
vaatimukset ntmt«mtcéteti njirfan

pääsemischtoihiii nähden ole nousse i

samassa »uuteessa.
Läänin hallintoa roarten on !ää>,n

kussaliu kihlcililnnassa fr«ununmouii
ja henkikirjuri, jotka ovat läcninbal-
lituksen alaisia, sekä niinikään jok,
nimismiespiirissä ylsi frnuiunnimis
mies sekä ylsi eli useampia poliififn'-
staapeleja. Kuten sanottu, omat trun
nunvonti ja hcnkiknjuri välittömään
kuvernöörinl»funolaifet, jota tDa?tnir
nimismies on iiin huvin kruunu^mou-
din kvin henkikirjoittajin källmialllil^n
ja poliisikoi^stiapelit touoro^tiion ow^t
nimismiehen käskyläisiä. Olle» opetet-
tuina bletfeu hallinnon p^lwel,ils>e
maaseuduilla tulee kruununvoudin,hen.
liliriuittajan ja nimi^mteiien yleensä,
kunkin virtansa piirissä, ei ai:oa^ai
totella luveri-ööriä ja täyttää Mn
laskujaan, Vaan myöskin muulla ta-
Voin rUa apuna mainitussahallinnos'!,

osittain antamalla luweri öörilletietrji
läänin tilasta, oloista ja tarpeista,
osittain latu, afetufften ja cftauoir.ai-
sesti anrettujen mänrät)«ten mufarn
itsenäisesti lärjmötlii tcljäii toimrer
lasiksi tai toimia yksissä ncnvom
muitten wallio- ja funtnljaainnoupal-
welulsessa olcwllw Virastojen jahen
lilojen kansia. Kihlalunnan y'.e:scci!
siviilchalliiitoon faifoen oi, kruunu- -
Vouti korkein virkamies pirissäni',
hänellä on kortein polunpäitä seka
ylin syyttäjän^ ja ulosotto oifcu* j^
hän valwoo hallinnon menoa sen eri
haurain alalla, mikäli osa niistä eri
tyisesti ei kuulu jollekin toiselle virka
michelle; sitä paitsi on hän trumma
ylöslanlllmies. Hcnkikirjmttajan teh
täwiin taasen luuluu silmällä pitäc,
että kruunulle tuloja tuottamat oifcu-
tetut ja ebut lihlatunnassa otetaa;

Varteen ja ettei niitä veroesiueitä,
joista mainitut oikeudet ju edut job-
tuvat tai owat riippumin, määrin
täytetä, mitta tehtävät nykyisin ovat
jaetut kruununvoudin ja henli'arjoit-
tajan Välillä, Henliliijuriii roeltDOllt-
suMin" sitä""paitsi erityisesti kuuluu
maakirjan laatiminen, henlilirjoiiulsc»
pitäminen, lruuimn ja muiden yli
määräisten Varain Vellominen, jotc
paitsi hänen tulee fontrolleerata frnu-
nunwoutia ja nimismiehiä, jos niillä
on hallussaan tällaisia varoja, sekä
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(Suomennos T. u:sille)

He olivat taaskin riidelleet. Hr
linailivat aina, vaan tällä lertaa oli
tora ollut kiivaampaa kuin koslaan
ennen. Neiti oli sanonut, että här
oli ,no!lawiisas, itsepäinen jailettävä"— ja hän näytti niin hurmaavm!
suloiselta Iwgitessaan nuo kovat sanai
vastustajansa silmille, että tämä tunsi
hurjaa halua ottaa hänet läsivarsillccn
ja suudella häntä leskelle täyteläisiä
ruusuhuuliaan.

Sitä h^n kuitenkaan ci tehnyt,wacn
otti hattu! sa ja mitä walinpilämättö
mimmin hymyillen sanoi hyvää iltaa— jonka jälleen hän meni klupitr
Täällä istui hän tunnin aikaa kulmini'.
ja ylewänä, vaikka hänen »isällistä
ihmistään viha ja tiuktu lauheasti
raatelivat.

Tyttö odotti Nlsi, kunnes hän oli
sulkenut ovensa, ja puhui sitte hucmc
kaluille, että hän «todellakin opettaa
tuon miehen .. ."

Sitte pölli hän jalkaa permantoon,

walwoa lruu!!UN etua konkursseissa,
wnosihaasteissa, maa ja rästitutki
mulsi^sa y. m.

Kruununvoudin valvonnan alle
kuuluu henkikirjoittaja siinä maarasia,
etta edellinen voi sanoa, josko jälki
mainen kykenee virkaansa hoitamaan
eli et, joten fruunumnoubiUa Hentilin
j'!ttllj^aii näbben on samanlainen oi-

'?, luin mut .intin masllnoletiuin
D Itiön virkamiehin |a p.Umelijir-
,nt nähden. M^sja topautfe-fa
je fifirjoittoja ei ole tnaßßßtßonäin

k?- ftcialainrn. — Nimismies on esi
miehenä kaikissa nimismiespiireisiä ja
oi hänellä oikeus ja welwollisuus fll«
iiälla pitää, että kaikki hänen piilis-
sään topaiituu lain ja asemsten mu»
teisesti. Hän on feta lruununwo> d n
rttä myöskin betififirjoittajati fä^fDit-
alaiiien, ja on hanen velwollisumcrsa
lain ja asetusten mukaisesti auttaa
h?ita kumpaistakin heidän toimissaan
filminä nimismiehen alaisena on po
iisiklmstaapel!, osaksi käsillä olewana
,i'Ulaisena nimismiehen toimissa ja
'salsi myöskin toimtltamassa wähem»
nän tärfettä asioita, jotka tähänsaakka
mat olleet nimismiehen toimitetta*
rct.
Iempäi mainittujen perustelujen

nojalla efiinturbaan mtcttni seu-
raamia elibotiiffta: 1) Dujeiänniö
l!ä!!ii!hlllli:usteii olaifille virkamiehille
h öoltpelijnlle maali,; 2) sama frun-
»m.Voudeille; 3) sama benfifnioitta-
jille; 4) fema nimismiehille; feta
5) sama poliisikoiiei', mäelle.

hd.tellnan timlössä
että niiltä inmismiehilsi pyrkiviltl',

jotta yliopistossa eiwät ole semmoista
titftntoa suorittaneet mitenkä oifcuttaa
>'«v'il'wlral! föamtfeen,wa^l'edcs maa
dittaMli t^di'-lulsct feuraoniiåta opin--
nitittei^t:: l:o seitsemännen lucfcn
kurssi fotftefa muissa aineissa, paitsi
vieraissa lielicsä, semmoisessa ly-
fcosfa, joeto pubutacin foulucfetuf-
fei-fa 8 p:ttä elokuuta 1872 ja kuulu-
rn^ses'a 4 p:ltä tl>mmiluuta 1873,
foåfema aika.-, ja tapaa mainitun afc-
lukien toimeenpanemisesta; 2:o hl!v!'l-
syttv, afianomaifen yliopiston opitta
jan cbe^fä suoriteltu tutkinto Suomen
wa!tttchalli!itol?.issa setä finarSft
tio rpillife-"fa- ja taloilsopiUisessa lam»
s'.l,dä:inössä, luin na)ö3fin siviili- ja
:rimiuaalilain päätol.biöfo, erittäin
tiucmioou ottamalla siviili- ja rikos'
lain toimeenpanon ynnä tjleilcn syyt-
:äjän oifenbfi; ja 3:o että hakija wä-
hintaan kahden Vuoden ajan on ollut
toimessa alioikeuden tuomarilla maalla
ja vähintään ytiden Vuoden palwcllut
läänir^ittituffe^ia; sekä

ja sitte meni hän huoneesensa ja jcr
jssli putuaan aikoen lähtea ulos ta-
vaamaan sitä nuorta miestä, mistä he
oliwat kinastelleet; ja sitte heitta^ksc
hän vuoteelleen ja icli katkeria kyyne
lntä!

Ia nämä hullut ihmiset eivät olleet
puolisoita, kililautuneita,ei edes rakas-
tuneita toisiinsa;he oliwat ainoastaan
'>uwiä ystäviä. He eivät uskoneet
valkautta olemankaan — jemmoista
luu'ottelua!" Maailmaa nähneen miel-
lmtävimmällä itsetietoisuudella oli hän
useammin luin lerran sanonut:

Rakkaus on Vanhanaikaista; te ja
minä olemme hyviä tovereita, Ral-
kaus — ainoastaan turhaa lorua!

Ia nuori mies oli samaa miclipi
dettä. Hän tiesi, että naiswapauiuS-
kiwko oli vallannut tuon iniellntläwän
olennon ja että hänen täytyi odottaa
siksi, kunnes tuo hurmaus ohi menisi

Nuori nainen nautti siitä, että hän
oli M!den ajan itsenäinen vapaa nai-
nen". Hän oli puettu tärtkikaulutseen
ja laojalastuiscen nuttuun, jonka tas-
kuihin hän itsetietoiset pisti kätensä
ja loe'ti näyttää miehekläälle, vailla
itse tnMa se teki hiukan naurettavan
vaikutuksen, sillä luonnostaan hän oli
miti rakastettavin ja naisellisin vie
noinen olento.— Amioliilto, se on inhottavin
orjuus naiselle, sanoi hän. M.' tah-

että. jos edellä mainituilla opin-
näytteillä varustettuja hakijoita jo-
hollin nimismicspilriin ei ilmaantuisi,
lumen oöri oikeutettaisiin toimeen va-
litsemaan muuten soveliaan henkilöi,
joka voi täyttää ne vaatimukset, joista
uuhntaaw asetuksessa heinäkuun 11
p:ltä 1857 koskeva opinnäytteitä, joita
ma, dttaan oikeudesta hakea nimiSmie-
ien wkkoja Suomessa.

Mimelsi mainittu poikkeus oli voi»
ma^sa ainoastaan niin lauman, tuin
ennätin taloustoimitusl-mta lnsoo sen

,ijan olevan lasilla,että läikiltä nimlS'
mieh-lsi pyrkiviltä Vaaditaan cdellises-
si kappaleessa mainitut opinnäytteet.

Mieiinliössä tuodaan esille, että ma»
luulsec nimismiesten ijuonoista pal-
koista omat perättömiä. Päinvastoin
on nimismiesten taloudellinen asema,
muihin Virkamiehiin verrate,, jotensa-
kin hyvä, ja ainoastaan aniharwain
nimismiesten tulot ovat vähemmän
tyydyttävät. Jos nimismiehet saawat
korvauksen niistä salto-osarahoista,
mitkä uuden rikoslain woimaanastut
tua heiltä joutuiwac poi«, se tahtoo
ianoa, että he saavat pitää tulonsa
muuttumattomina,niin on ainoastaan
noin 40 nimismiestä 250:tä, jmd?»
wuotui>et tulot eivät ole laynä 2,000
ml.; jos tcaskin he eivät saa korva-
usta yllä mainituista sakk,'rahoista,
nousee niiden luku, joiden vuosnulot
ovat 2,000 markkaa pienemmät, 59:n
257 nimismiehestä.

Waan huomioon ottamalla mietin-
uön tarkoituksen näyttää tarpeelliselta
se, että nimismiehet omat hyvästi pal
kattuja ja ainoastaan siltä kannalta
kat-oen luulee mietinnön antaja voi
V6nsa ehdottaa, lukuun ottamatta nu-
ten saklorahaosuuslysymys lopulla tu-
lee ratkaistuksi,että nimismiesten pal
ta> ollsivat järjestetmvät seuraavasti:

a) tutkinnon suorittaneelle nimismie-
helle — katsomatta siihen, josko ni-
mismiehellä viirissään on päälle eli
alle 2,000 m:?an vuotukia tuloja —
2,000 m:kaa palkkaa ja 500 m:kaa
palkkiota viiden ja kymmenen vuoden
nuhteettomasta palveluksesta ( — lor»
keiiltaan 3,000 m:laa palkkaa, palkkiot
siihen luettuna);

b) tutkinnon suorittamattomille ni-
mismiehillesemmoisissa piireissä, jois-
fa vuositulot ovat alle 2.000 ml

—
1,600 m:kaa palkkaa ja 400 m:kaa
palkkiota setä 200 nukan palkkion to-
rotus viiden ja kymmenen vuoden
palwcluksesta (

— korkeintaan 2,400
nutaa Vuotuista Vakinaista palllal:),-
-ja

c) tutkinnon suorittamattomalle ni-
mismiehelle sellaisessa piirissä, missä
tulot owat suuremmat luin 2,000

domme näyttää miehille, että me tv
lemme toimeen ilman heitä.

Niyttäälseen sitä ajoi hän polku-
pyörällä, puettuna turkkilaisiin homui»
hm, ja oli sihteerinä »Naisten teslus-
telubissa".

Kaikkea tätä oli nuoren miehen mai-
lea sulattaa ja usein pyrki epätoiwo
puhkeamaan raiwoon hänen pomessaan
ja hän toiwoi, että hän olisi mninut
sulkea tuon miellyttämän towerinsa"
syliinsä ja lantaa hänet lauwas pois
sekä leslusteluklubista että polkupyö»
rältä ja noista turkkilaisista ...
waan walitettawasti eiwät he eläneet
naisruöstönlultaisessa lesliajassa.

Heidän wiimelsiliistellessään hiukan
kiiwaammin oli nuori mies waatinut
ettei hän enää housuihin puettuna
ajaisi polkupyörällä luin mikähän lo-
mcUaiitti tuon hirtehisen, urheilut ika
rin kanssa — waan seuraus oli ollutse, mikä edellä on kerrottu.

Istuissaan klubissa ja miettiessään
tätä pulmallista seikkaa sai hän pää-
hänsä onnistuneen tuuman Tytön
luttujcn joukossa oli muuan nuori,
s>'uM tyt'ö, jota hän oli, joslin jon-
kinmoista katkeruutta ilmaisemalla ää-
nenpainolla sanonut hänen hakkaileman.
Tämän tylöu luo päätti hän mennä
ja pyytää liäntä seuraamana päimänä
iltapuolcenratsaslusretlelle. Hän pu-
hui tämän aikeensa »towerilleen" ja

m:kaa wuosittain, — 1.000 m:laa
palkkaa ja palkkiota 2, 200 m:laa Vii>
den ja tummenen wuoden palwelukscsta
( — korkeintaan 2,000 mk Vuotuista
roaisinaista tuloa.

Nimismiesten oikeudellisestaasemas
ta ja siitä,että heidet kuwernööri woi
toimestaan eroittaa on mietinnön an-
taja sitä niiclipidctta, että siinä suh-
teessa pysyttäisiin entisellään.

Tampereelta
ia

Mhz^e kuilta.—
Hämeenlinnan lääuinwan

kilan tirehtöörin wirkaan on
vankeinhoitohallitus ehdolle asctt^N'::
1) wanlilantirehtööri H L. Studd n,
2) wanlilanlirjanvitäjä N ÖManii,
jli 3) Vanlilanlirjanpitäjan w.-tuomari
I.E, Boijen—

Uudenmaan ja Hämeen
läänien maanwiljclysseuranke
wättotoutsessa tämän maalisluu»
28 v:nä tulee m. m. nöytettäwakii
vuid'.:n Viljan k^ivausnihen malli,
jonfa on to strucerannut tirehtori C
IM,'st-n.

Uusi wenäläinen kirkko
Hämeenlinnaan. W n jw kruu,»

liuluu nyttemmin myöntäneen 50,0W
ruplaa lullassa uuden kirkon ralenta.
milcen Hämeenlinnaan. Työhön en
rnhdyttäwä ensi lesäu kuluessa.— H

-
nnl.— Tamperelaisten 1 äänen
puoltajain anomus, jossa pnude
tiän äaniasleikon poistamista p?iw>i
rissäädyn Vllltiopäivämiesmaalcissc,
iätcttiin wiime llluwal^taina senaattin,.
Anomuksen olla oli 369 nimeä. —
Työm.—

Matkaapurahat insinöö»
rejä warteu. Niitä kahta 1,900
maitan matlll-apuillhllll, jotka tie- ja
vesirakennusten ylihallitus on julista-
nut haettamaksi opintojenharjo'ttamis-
ta Varten instnööriammatissa ullo»
mailla, owat eilen päättyneen Hale-
musajan kuluessa hakeneet siwiiliirsi
rööritO. Avpelberg. A. Granfelt,R.
Calamnius, T- Öller, S. Gräsbcck,
N. Norell ja A. Wulff.,

— Maanwiljelysstipendejä,
joiden yhteissumma nousee 8,000mark-
taan, owat hakeneet seuraavat alla-
mainitut henkilöt anoen eri suuruisia
eriä: inspehtori K. A. Löfman 350
marlkaa, ogronoomi K. Rae 1,200,

tämä kehoitti häntä siihen nauraen.
Seuraus oli, että kun sankaritta

remme tuliurheiluleilarin kanssa aj^en
polkupyörällä ja puettuna turkkilaisiin
housuihin sekä miehen nuttuun sai hän
yht'akkiä nähdi sen miehen, jota hän
oli kiusannut kaikilla mahdollisilla lei-
noilla ja jota hän jo latsoi aivan
luin omaksi omaisuudekseen, ratsasta
van toisen tytön siwulla, joka olipued
tuna siistiin, naiselliseen ratsastuspu
luun ja näytti hyvin hienolta selä tosi
naiselliselta.

Nuori tyttö ei tiennyt itsekään,mik-
sikä hänen oma pukunsa nyt näytti
niin rumalta ja sopimattomalta. Hän
punastui, kun tuo ratsastama nainen
ohi kulkiessaan heitti aran, paheksu
mista osoittawan katseen hänen lewci
hm housuihinsa. la ,,urheilukeikari"
lisäsi hänen onnettomuuttaan ajattele-
mattomaöti lausumalla:— Milen somalta hän näytti!Hm,
kun lailli käy ympäri, niin on se sen-
tään ihmeellistä, miten loistawa pulu
tekee naisen lcmcalsi.- Luuletteko niin? Vastasi hän
kuiwasti. Minäajankotiin — minulla
on luwa päanlimistys.

Hän ei enään luullut urheilutowe-
rillsa Vakuutuksia, että tulinen ajo
polkupyörällä on omiaan parantamaan
pieiiä päänsärkyjä, waan jätti hänet
silmänräpäy sessä ja pyöri tiehensä.

maanwilj. V. Äjälä 500, maanm. F.
T. Matturi 500, meijerin hoit. A.
Sunbftén 500, alleisopettaja K. $u-
hanen 3,000, työnjohtajaI.Nylan-
der 300, meijerikoulunopett. K. Hi.
Göös1500 arg. G,Malmgren 1,500,
meijer§fa L. Bergroth 500, agronoo-
mi H. $j. Lmoberg 800, opettajatar
F, Siljander 500, meijerinopettaja N-
O. Sten 800, agr. G. ilgern 500,
maanw. I, Laitinen 1,000 a 1,200,
maanw. M. B^rck.r 800, maaußKljc-
lystoulunopett. ©. r>. Kc>now 1,500,
sama ISnwälahti 1,200, neiti A.
M Lindgren 200, läänin mcijersla
Th. Laukkanen 150 å 200, fil. land.
O. H. Petöji^tö 700, cgr. I.E
Hrlisttöm 1,200 å 1400, «-gr. H.
Srarb.r 1,200, ja maanw. O. ©.
Könni1,000 mk.— Maamittausalalta. Wara»
maamiltari V. E. Laurell, on mää-
rätty toimittamaan osalasjaon A'i ja
Yläuotilan tilalla Pällireen pitäjä!
Siukolan lylyssä. —

Häm.— Armouofotuksia, jotla ta-
malliscstt jaetaan W'Nlijän pääsiäiseks',
?i tänä wuonna nle odotettaVissl!
e>!ie!'tuin lrnunaulsen ailana, tietää
obl.

— Kuolleita.W ime lauwantaina
'uoli täällä pitemmän aitaa kestäneen
'"wulp;fm)b''! perältä neiti Soft f
Hu dc n 59 if^wulde!laan.

2Snmc lauamntatna tuoli täällä
»iikani f;rja< furjon rouwa A m an
da Softa M :tin 42 Vuod,n
ii Bffi.— Kuollut. Torstama waipu-
Öitneenltiinna^i i"lf,'l!isen taudin joi
leen rauballfe^tt fuolftnan uneei

H u^järmei' kappalainen Johan Frcd-
rtf Hällfors 80 vuoden 6 tl. ja 4p:n
iiassä. Wiii-aja oli syntynyt Mouhi-
jännettä elokuun 23 v:nä 1815, tuli
Dltpppilaafjt 1837 ja vihittiin papiksi
1841. Piiäjänapulaisena oli hälisitte
Liedossa vuoteen 1851, jolloin hän
tuli Hausjärven kappalaiseksi. SU 'ra-
pMorin arwonimen sai vainaja 1-62
Häntä jäi suremaan ijaläs lesN, tytär
ja vävy seka 4 lapsenlasta. — H.S— Aikaista. Eräässä kyyhkyis-
lakassa Hämeenlinnassa on jo kyyhky
sillä täysin höyhentyneet poikaset ja
toisilla munat pesässä. — Häm.— Kansanopiston johtaja 2
S. Nymanin ilmoitulsei johdosta,
että aivokuume liikkuu Sääksmäen
kansanopistossa ja sen läheisyydessä,
on Hämeen läänin kuvernöörikäske
nyt Tammelan piirilääkärin pitämään

fßfflSHßSailää-^:>.i.-
Lopun illasta vietti hän miettimällä

sitä jääkylmää,satiiristapuhetta,millä
han ailoi musertaa »hyvän toverinsa",
lun tämä tulee tavalliselle iltavierai»
lulleen.

Waan tuo ei tulluttaan.
Kun hän wiimeinlin huomasi, ettei

nuori mies aikonuttaan tulla, sai hän
omituisen kouristuksen sydänalaansa,
tuntui ikäänkuin jotain oliss noussut
lulkluun. Hän oli ollut aivan Vakuu-
tettu «toverinsa" tulosta; tuo ei kos-
laan ennen ollut loukannut häntä.
Mia mahtoi hän nyt ajatella? Woi-
sttohan olla mahdollista, että tuo toi-
nen tyttö ...

Hm luuli näkevänsä tuon nuoren
miehen nujautuwan hymyilevän rat-
sasiustumppalinsa puoleen, ja taaskin
uusi, kiusallinen tunne wakasi tämän
itsenäisen wapautuneen naiser. Ensi
kerran elämässään tuli hän kokemaan,
minkälaista on sairastaa »mustaa
tautia". Olisikohan tuo poilaraullalin
kärsinyt yhtä kauheasti lun hän lielsi
häntä seurustelemasta «urhciluleilarin"
kanssa? Tämä ei ollut mikään miel-
inttävä kysymys, vaan siitä ei woinut
päästä erilleen.

Hän mietti surkean illan. Hän loetti
lulea erästä teosta »Naisen Vapautta-
misesta miehen orjuudesta"; waan
"vo luiwat todistelmat ja päätelmät
väjyttiwät häntä, ja miehellään lau-

tutkintoa asiasta ja ryhtymään niihin
toimiin, joihin katsoo syytä olewan —
H. S.—

Kauhea dynamiittiriijäh
dys rautatiellä. Kun viime sun»
nuntal-aamuna wähää waille klo 9
Mipurista päin saapuva juna oli
tullut Antrean asemalle Karjalan ra-
dalla ja noin pari minuuttia ehtinyt
seistä asemalla, tapahtui eräässä toi-
sen luolan waunussa kauhea räjähdys,
jolloin koko vaunu lensi palasiffi ja 2
henkilöä menetti henkensä selä 7 haa-
vcittui. Toinen kuoleman uhriksi jou-
tuneista oli rakennusmestari Tlieodor
Skutl^abb, jonka räjähdyksen kauhea
vuhti oli tiidMäryt oniicttcmuuspai-
lalta noin 60 metrn puupinojen päälle,
josta hän löudettiin mäsäksi menneenä.
Onnettoman pää oli tipahtanut asema-
sillalle. Toinen kuolleista ol: muuan
nlcincn nainen. Ha moiuunntteu jou-
lossa oli neiti Aili lärtiefett, jolta
meni molemmat jalat poikki polven
alapuolelta. Waunussa, iossa räjäh-
dys tapahtui, oli useampia henkilöitä
vaan ne haavoittuivat onnclsi aino-
listaan lievemmin. Räjähdys oli niin
maltawa, että osia säilyneestä wau-
nusta heittyi llsemahuoneen seinää was<
taan ja tunkeutui laudoilulsen läpi.
Aiemahuoneen allunat muöslin siirtyi»
wät ilmanpainosill. M»utaman toi-
sen luotan odotussalissa odottavan
rcmmasinmisen ilmanpaino niinikään
o>.isl> sikumoon, jolloin häneltä polwi-
lumrpio Vikautui.

Luullaan, että Skutncbb oli tahal.
laan räjähdyksen toimeen pannut. Hän
oli näet ottanut mukaansa tätä war»
tenkääröndunamiitia, joka tämän lau>

tuhoton aikaan sai. Kuolleen
Skutncboin kirjeessä Veljelleen ilmoi-
'etaan, että hän aikoo räjähdyksen
panna toimeen. Muuan junassa ollut
rouva on kertonut kuulleensa pienem-
män paukauksen jo silloin luin juna
sulli Wuolsm sillan yli siis ennen
A"trean asemalle tuloa. Junassa sat-
tui olemaan muassa tMori Wenmarn
Wiipurista. Hän jäi Vahingoittumatta
ja antoi loullautuneille ensimmäistä
lääkärinhoitoa.

Tästä kamalasta tapauksesta an-
noimme taupnrgissa oleville tilaajil»
lemme jo eilen lyhyitä tietoja erityi-
sessä lisäleddessä.— Wnoden 1893 heukirahain
rästejä kannetaan rahatoimikamaria
vastapäätä olevissa huoneissa tänään
klo 10-1 e. pp. taloista n:o 180—
243 ja 110 s—B j. pp. taloista n:o
244-307 länsipuolella koskea.— Talon kauppa. Talonomis-
taja Heitti Mattsson onmyynyt omis»
lamansa talon n:o 673 13:sta laup.
osassa täällä talonomistaja I.E.
W lonille 17,300 mkan lauppahinnas-
ta. Ostaja Vastaanotti talon maa-

niit, hellät Maswot tunleutuiwat lal,
laamatta hänen jakirjan wäliin. Sitte
sai hän kasiinsa eräänpilalehden, johon
oli piirustettu pari polkupyörällä aja-
maa naistamähimmän kadehdittavalla
tavalla; hän ihmetteli pöyristyen,
josko hän itsekin pollupyölätamineis-
saan näytti samanlaiselta.

Lopultakin lämi kailli tuo hänelle
kiusalliselsi, ja hän istuutui kirjoitta-
maan lyhyttä pilettiä pannen juuri
parahiksi ystäwyyttä sanamuodostul»seen, luten hän itse ajatteli, että hän,
tuo uppiniskainen nuori mies tulisiseuraamana päiwänä latuwaisena syn»
tisenä hänen luo!!een.

W^an hän pettyi.
Nuori mies ei tullut, waan lirje-

lappu mastaulsekss, jossa tämä hywin
kohteliailla sanoilla selitt', ettei hän
ennemmin tule tyttöä terwehtimään,
ennenkuin tyttö olisi taipuwainen nou-
dllltamaan tavallisia tapoja, se kyllä
tekee hänelle pahaa, waan ei taida
sille mitään, pyytää täten anteeksi.

Tämä oli musertava isku! Hän
oli jo niin lauman noudattanut ja lär»
sinyt tytön pieni?, omituisia oikkuja,
että tämä nyi oli tytölle sama, luin
olisi saanut lylmää mettä niskaansa.

Kun tyttö Vihdoinkin oli tointunut
huumauksestaan, sanoi hän päättävästi
itsekseen:— 3hi, minä en häntä sure, enl
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No 35 1^« Numet Tiistaina Maalisl. 2 p.
limuun 1 p:nä» Kaupan välitti A.
G- Östman'in asiuimisto.— Maatilainkauppoja.Alaruot
sulan rustlMin Jämsästä on maan-
wiljeliäIA.Kelonius ostanut12 000
maikan kauppasummasta. Simoii
Pietilän V 2manttaalin perintötalon
Savpeen lylää Pälkäneellä mm Kns»
taa Tyrni luka Tmkalle Kokemäen
pitäjästä 18.000 markan hinnasta.
Wiimekfi mainitun kauvau välitti
Matti Ojasen Asioimistoimisto.— Vuth. rukoushuoneella wii
me sunnun'ai iltana toimcenpa^nussl'
tee iltamassa oli yleisöä niin paljon
luin suojiin sopi. Hengellisiä p»l>eit<i
pitiwät pastorit Fontell ja Petrell
sekä lähet2s>aarnaja Hannula.— Rehellistä menettelyä.Wii
me laskiaisinarllinoilla Tampereelle
osti muuan Hauhon mies talonomis-
ja Selinin p'HMa toiselta tuntcm^t
lomalta mieheltä hevosen. mutta tuin
la olikaan, niin huomasi newosen os»
taja totona rahoja lastassaan anta
neensa myujälle Vähempi rahaa lur
olisi pitänyt. Mielipahoillaan tästä,

luuluuttaa nyt äijä sanomalehdessä
sitä uevosen myujää. jo näin on hä-
wiölle joutunut, tulemaan maalisl.in
p:nä samaan taloon Tampereella,
missä laupat tehtiin, saamaan tav»
dellisen maksun hewosistaan. — H.S.— Lutusijoja pidetään tänää?
Filnaysonin tehtaitten tnöwäenkanssa,

alkaen klo 11 e. pp. U^deösa kirkossa
täällä.

— Orkesteriyhdistyksen kon
sertissä Viime sunnuntaina oli vä-
leä niin pUjo.kuin l^uvu gi^taloi! juh-
lasallin madtu», nim. 450 henkeä,
muutamien oli täywnyt jäädä poie
konsertista, kun huoneesen ei enään
useampia sopinut. Tämä oli eiisi ker-
ta, kun Tampereen yleisö näin lukui
sana oli saapunut luulemaan nuord
soittokuntaamme ja siten antoi sill»-
-hywin ansaitun tunnustuksensa Mnö"
lin osottaa tämä. että lauvuiigi^wal-
tuusmiehet tekiwät hywön pää'ök'e-
myöntäessään kaupui gintalon juhlana
lin Orkestermlldistuksen ilmaiseksi k, N-
tettäwälst helppotajuisii tansanlonsert-
teja varten, joten soittokunta wi'i
pientä sisäänpääsymaksua Vastaan val^
mistaa mähemvimaraisillekin tilllisu.it
ta jalostamaan tmdenantintoon.

Mitä Viime sunnut isen, tohdcksa
numeroa sisältävän ohjelman suoritut'
seen tulee, niin katsomme tarpeetta
maksi ruveta sitä numero numerolta
arvostelemaan, Kcipoaleet eiwät to»
fin olleet uusia, waan ne olivat niin
hyvin valitut ja suoritettiin niin puh-
taasti laitti, että joutuisi pulaan, M
täytyisi sanoa mikä niistä oikeastani'

Waan hän suri. Mitä useampi
päiwä kului, sitä enemmän rupesi hän
kaipaamaannu?renm/chen ystämällistc»,
ritarillista alttiilsiantavusuutta,näne-
miellyttävää keskusteluaan, heidän uh
teisiä, haukkoja heiliään — ja myös
lin linastulsiaan.

Ajanpitlään lavi se sietämättömälsi,
ja lopullakin voitti nainen itsepiniai»
suuden hänessä, ja hän kirjoitti suloisen, sudämmell!scn kirjeen, jossa här
pyysi nuorta miestä tulemaan luokseen
ja sopimaan kaikista erimielisyyksistä.— Mutta,sanoihän itsekseen pukies
saan sen purnun ylleen, josta,,toweri"
enimmin piti, minä en jaa olla liian
ystämällinen ja peräänantavainen
Kaikki miehet ovat tungettelevia.
Minun täytyy puolustaa asiaani kuten
wapautettu nainen!

Waan kun hän meni nuorta miestä
vastaanottamaan ojennetuin käsin ja
punastuen, näytti hän niinsanomatto-
man rakastettavalta ja naiselliselta,
että tämä äkliään tarttui hänen la-
siinsa ja suuteli häntä kiihkoisasti.— Ei, tämä ei ole toverillista,
alkoi nuori tyttö, ja loki irtautuamie-
hen syleilystä, kuitenkaan onnistu-
matta.— Rakastettuni, vastasi tämä, älä
välitä meidän toveruudestamme enem-
pää! Me emme enaän ole mitään
hyviä ystäviä ja tovereita

— , minä

alisi paras sekä sähellykseen että esit-
täriiseen nähden, ja kaikkia palkitsi
nleisö innokkailla käsientapiituksilla.
I'ss numero, ..Tnrtkil^inenetuvartio'-,
soitettiin yleisön pyynnöstä toistami-
seeu.— Teaatteri NäntnNöiltcmcx-.r,
-nikä eilenillalla toimem va- tii» tätä
liise» S'ura!noiden teaatterisalisso,
oli yleisöä saavunut wähwlamsti.
Wiian sitä hauskempi oli niillä, jotka
nliwat tulleet tätä hullunkurista loh
tauksista rikasta näytelmää katsomaan
uudelleen esitettynä. Näyttelijät suo
rittiwat yleensä tehtöwänsa hywin.
Erittäinkin mainitsemme Otlilian osan
esittäjän, joka tästä reippaasta, iloi-
sesta ojasta loi warsin micllyttäwär
''uman. Myöskin Echumrichin osan
esittäjä oli kerrassaan onnistunut ja
mieltnmykse!, osoitukset, jotka hän sm
esiripun Yläsillä ollessa osakseen oliwat
hywin ansaittuja. Hywin onnistui
tehtävässään myöskin Oswald Bir-
naun roolin suorittaja samoin luinhä-
nen sisarensa olain näyttäjät, jmlle.
jo naamioitus oli erinomainen. Mos-
kin muut tässä kappaleessa esiintyvä!
'noriutuiwat erinomaisesti osistaan.
I'eisö sai melkeinkaikenaikaa ollanau-
rutuulella ja wiltlaat käsien taputukset
vaukluiwat näyttelijäin palkinnoksi joku
läytänröii loputtua.— Uusi torwisoittokunta hank
teissä. Wiime sunnuntai iltana pi-
detyssä Taiston kokouksessa lestustel
tim oman tcrvisoitokunnan perusta-
msesta mainitulle yhdistykselle. Asia?
hommin valmistamaan walittiin wa

liokunta. johon tuliwat hrat Törn-
quist, Sjölurd ja Pihlman. Näiden
on koctettawll saada s.lville, mitef'
valjon torwlsoittokunta tulisi seuralle
naksamaan, Samc>n Valiokunnan toi
mclsi jätettiin muöskin eteenpäin wie-
d: laulukunnan perustamishanketta.

— Tawattoman paljon tau-
tisuutta oli taupnrg^scimme viime
viikon kuluessa, Varsinkin n flimitsa

naimasi innvsiä sanotun viikon ku>
!ues'a, sillä siihen ilmoitettiin sairas
tunern 130 henkilöä. Keuhkokatarria
'"moitettiin niinifä^n tawa'on määrc^
sairastumisia tai kaikkiaan 85 taudin
'ohtnu?ta, tnlikarolkoa 20 ja vaisako-
arria 17 kohtausta. Kailliaan ilmi^i

lettim, kuten toisessa paikka olewasta
luettelosta löhcmmin näkyy 316 tau-
dinkohtausta.— Muutos Tampereenwuot
ra ajurien taksansa Maivtraatl,
on w. k. 24 p. tekemällään päätälscll
lehnyt sen muutoksen kaupugin vul>k
ra-ajurien taksaan, että ajosto lau>
vungista Ilomäen takana Pyynikin
ttclä- ja länsipuolella oleviin huviloi-
inn on maksettava 1 mk. 25 p. jc

,-alastan sinua! Ia sinä rakastat
minu^, muutoin et sinä olisi kirjoitta'
int minulle, Mian minä uiene>i iki-
väivilsi matkoihini, ellet sinä suostu
minun ehtoihini, rakastettuni.—

Ia ne ovat? kuiekasi tyttö ja
ja piilottiMnastuncet kasvonsa hänei,
rintaaisa vasten.— Että si.iä antaut armoille. Ei
mitään leslusieluklubeja, ei mitään
mapautussuunnitelmia, eikä turkkilaista
housuja! Waan häät ensi luu sa.— Tyttö epäili wielä hetkisen —
saattoiko hänpettäänaisasiaa? Sitten
nosti hän kasvonsa, nyökkäsi myö tä>
wästi ja latsoi mieheen sanomatoin
onnellisuuden ilme katseessaan.— Kauleppas, luiskasi hän, war-
maankin olen minä rakastanut sinua
koko ajan, muutoin en olisi woinul
kinastella niin sinun kanssasi?

.Lrheilukeitariraulka" sai halea it>
selleen toisen toverin.

"v3knj îl'''l^-^!

Pyynikin eteläpuolella olewista huwi
loista Pispala n 1mk. 75 p.

Warkaudcsta pantu syyt
teesen. Täkäläinen etsiwä poliisi on
'idättänyt ja syytleesen pannut suuta
rin Juho AntinpoikaHietalan Helsin-
gistä wiime lauantaina talossa n:o
13 Kunintaanludmi warrclla olewassasaunansa tekemästään paidan ja py-
heliinan Varkaudesta.

Tampereen muurariam
mattiyhdistyksen perustamis
hanke ei ota oikein luonnistualscen.
Wiime suiiliuntai-iltana näet piti alla
perisuwa t^^!>, jossi oU aikon,ui-

j htokun-li!, zascnet, sekä tr-
jntiin tilaisuutta y^d-styksen jäs neksi
rupeamiseen. Waan ainoastaanmuu
tamia >ie l'>öi a kiiMttalUui jäjklllis-
taan. Johtokunnan maalistaniinikääi
ei tullut mitään. Aikomus lumminki,-

'uuluu olewan saadi ammattiyhdis-
Mstä toimeen vastaisuudessa parem-
malla >"!slla.— Waugittuja wartaita.Wir
tain liHyslylassä on wiime wiikolla
useampien henkilöjen luona löydetty
noin 1,000 markan arvosta varas
tettuja kauppatavaroita, jotka kaikki
on varastettu kauppias H. Mäkiseltä
Wktailla. Kolme henkilöä on epä
luulonalaisinll mainittujen tavarain
varkauteen wai-gittu.— Pottuktlkkojen käyttäminen
in Marissakin tullut nuorellekansalle
m»e!uisalfi ajanvietoksi ja terveelliseksi
'ulluneuvolsi talviseen aikaan. Kesällä
ta,sen nähdään Aisärin tiellä poNn-
'yöriä wi isemän ja joukosw on joku
'Mlite^oipen puircn pc>lkupyöiälin, sa-

!wo kirjcenwaihtajamm?.
— Suomalaisen kansakoulun

ystäwäiu huwälsi on limsässätin
kokoontunut Vapaehtoisina lahjoinakol
-nckummentä markkaa, mutta kosku
tämä wielä näin suuresta kunnasta
l^n v rsin vahan, niin toivottava
olsi että niitä yhä ennemmän kart-
miss, L'l>ilija verille saattaalsensa,
«am^in luin jäseniäkin joita täliän
sialla on ilmoittautunut 7, ottaa was-
wan T. Koskinen. — Suom.— Luterilainen pyhäkoulu
yhdistys on julaissut painetun fer-
tlim!!'sen toiminnastaan 1895 Turun
htft)t)<i?unna§fa oli w 1894 kouluja
2242 (edellisenä wnonna 2,154), Md
tnjia 1,827 (3,484) ja oppilaita49,585
(48,567); P-rvo^n lliivvaknnnassa,
u>. 1894 kouluja 3.367 (3,250), opet-
tajia 4,700 (4,500) ja oppilaita 68,242
(67.205); selä Kuopion hiippakunnassa
m. 1895 kouluja 1,899 (1,971 ovet-
tofta 3.375 (3,315) ja oppilaita
45,655 (49,248) Kolo Suomessa oli
naiden lastujen mutaan 7,508 koulua,
11.901 opettajaa ja 163,482 oppi-
lasia.

Saarnamatkoilla owat läyneeetpas-
toritI.Br^gNousiaisissa. Wehmaalla,
Mynämäellä, Urdessalaupurgissa,
Naantalissa, Turussa ja TnrunNum
mella; H. Hahnsson Merimaskusi;
R- Sarlin Miehittälässä, Luumäellä,
Sivvolassa, W^llealassa, Kumissa
Kotkassa ja Anjalassa;I.Smolander
Kuhmllisissa.Padasjoella, Tuuloksessa,
Hinholla, Luopioisissa, Petäjävedellä,
Uuraisilla, Saarijärvellä, Laukaassa,
Jyväskylän maaseurakunnassa, Koi
pilahdella, Jämsässä; A.Lönroth Wii-
vurissa, Lappeenrannassa,Haminassa,
Hämeenlinnassa, Turussa; ja A. Au-
winen, Lohjan Nummella, Pusulassa
ja Rautalammilla.

Pllilallisyhdisiylsiä on ollut kulu
neena wuonna Vaikuttamassa Hami-nassa ja Vehkalahdella, Keiteleellä,
Kymissä, Lahdessa ja Längelmäeltä,

Tampereen taksoitusluet
telo on w. k. 19 p:stä tähän päi-
wään saakka ollut asianomaisten näh-
tävanä täkäläisessä lllhatoimikama-
rissa. Kun nyt tämä taikastusllila on
loppuun kulunut, niin saamme täten
huomauttaa niitä kaupunkikunnan ve-
ronalaisia jäseniä, joilla sitä nastaan
on muistutuksia, että valituksia tal-
soitusta vastaan vielä yhden wii-
lon kuluessa, tästä päiwästä lukien,
woipitehdä jolo rahatoimikamarille eli
laupurgin hra pormestarille.

— Kilpa piirustuksia Tampe
reen kauppahallia warten on
kaupungin valtuustolle jätetty kaikkiaan
14. Aika, jolloin piirustukset oliwat
valtuustolle jätettävät, kului umpeen
viime lauantaina.— Uusia kauppiaita kaupun-
kiimme. Tampereen maistraattiin
ovat seuraavat henkilöt jättäneetano
muffen saada täällä harjoittaa faup-
paa, nimittäin: nainen (Serafia Wir-
ancn Mc^sulyläsla ruofitanjarut:,
'>mamiehen lesli Maria Wiluelmiin,^

W ekman tuoreiden lalain, talonomis-
tajan vaimo losefiina Lindroos seka<
tavarain, työm. Herman Antinpoika
Siltanen sekatawarain, talonomistajan
maimo Hedvig Qwist sekatawarain,
inöm vaimo Mathilda Ch>rlottc
Isaksson setaiawarain, e»t. aliupseeri
Karl Arwid Luhtanen selatawarain,
kauppias Juho Haapanen selatavarain,
työm. Vaimo Eewa Selma Tiiainen
selat, ja työm. August Helin ruokala
marain kauppaa.

Paitsi näitä edellä mainitutta on
puuseppä Johan Henrik Selin maist
raatilta saanut luvan täällä harjoit-
taa puusepän liitettä palkatulla työ-
väellä.

— Ideyhdistykfen kuulausko-
taus pidetään Jämsän lokiwarren
seurahuoneella Maaliskuun Bpäiwänä
kello ',«6 illalla vaihtelevalla ohjel»
malla. — Suom.— Messukylän uutisia. Tiis
taina 3 v:»a maaliskuuta kello 10 e
VV. pidetään Messukylän kansakoululla
moimistelusalissa yhteinen waiwaisko
kous. jossa tarkastetaan ne henkilöt
kunnassa, mitkä tulewat wapautetta
maksi tämänvuotisista henkirahoista j"
muisia maksuista sekä määrätään apua
tarvitsijoille.

Maanantaina 9 p:nä maaliskuuta
kello 2 j, pp. pidetään pastori Lönn
markin vekkojmn kokous kanttorin ti-
lalla Messukylän kirkolla ja samassa
tilaismdessa alkaen kello V«^l) e. vv.
julkisella lontursihuutokaupalla myy-
d^än lanttoori Heleniulsen irtainta
omaisuutta sekä asuin ja ulkohuoneet
?''d<Ma, mitkä paikalla määrätään.

Perjantaina 15:sta v:nä toukokuuta
"lkaen kello 8 aamulla Tampereen kau
vungissa tarkastetaan 1896 wurden
ascVelvollisnuorukaisia Messukylän
vitäjästa.

Tuorstaina 11 p:nä kesäkuuta pid?
tään henkikirjmtus Vehmaisten kesti-
kievarissa Messullllän pitäjässä— Porin anniskeluyhtiön
woitto viime vuonna nousi 86,391
m:kaan 74:äänpenniin, joistavaroista
waltiolle menee ja kaupungin wal-
tu,ismiesten jaettavaksi V5osaa, elikkä
50,035 markkaa kaupungille ja 33,391
Valtiolle.

— Palowahinko Hämeenlinnan
teurastushuoneclla on arvioitu 4,000
mkaksi. Rakennus oli vakuutettu
..Pohjolassa" 6.000 markasta.— Äänestys Porin wirallifen
kielen asiassa. Suomenkieltä kun-
nan viralliseksi kieleksi äänestiwät Po-
rin valtuuskunnan viime torstain
kokouksessa hrat E. Krook, K- G.Ro-
,'enberg. K. E. Stenvall,IF. Ne-
warder ja K. Widbom. Ruotsinkieltä
pysytettäväksi taasen herrat R. lun-
nelius, K. F. Levonius, G. E.Ram-
berg, I.Bohm, H. Rosenlew, F.I.
Färling. K. Tig°rst?dt, K. P Malm-
gren, B. Juselius, F. Liljcblad ja O,

Schildt. Eri säätynsä ja ammattinsa
puolesta jakaantuvat ruotsinkielenpuo-
lustajat siten, että virkamiehiä on 5,
kauppiaita 4 ja panklimiehiä 2. —
Sat.— Uusia postitoimistoja. Se»
naatin luvalla tulevat maaliskuun 1
p:stä osittain seuraavat uudet posti-
toimistot perustettaviksi, nimittäin:

I:sen luolan postitoimituksta: Jo-
tiaisten kappeliin — nimellä lokioi-
nen — Hameen lääniä, ja Äänekosken
kylään Laukaan pitäjässä Vaasan
lääniä;

2:sen luolan postitoimitulsia : Lie
don rautatieasemalle — nimellä Lieto
As.— Toijalan — Turu jaHaistilan
rautatienpysälille Tampereen— Porin
rodalla, luin myös Muuramen kylään

Korpilahden pitäjässä Hämeen lääniä
ja Sorrun tehtaalla Karttulan vita
jässä Kuopion lääniä,welwollisuudella
Sourun tehtaalla olewalle lähettää
ja jakaa makuutettuja lähetyksiä aina
kolmen tuhannen maikan armosta, sa
massa postissa samalta lähettäjältä
samalle saajalle meneViä;

postiasemia: Mattisten — nimellä
Vaatimen — , Karjalan ja Wiljalka-
lan kappeliin Turun ja Porin lääniä,
Rutaladden kylään Kcrvilahden pito-
jäöfä £>imeen lääniä, Biörnilän lu>
lään Hirwcnsalmen pitäjässä ja ha-
lokin sahalle Heinäweden pitäjäsfr
Mikkelin lääniä, Tuowilanlahden ky-
läan Piclawcden Majassa Kaopioi
lääniä,,^owjoen rautatienafemolle Sei
näjoen— Oulun robiHa, Töysän —
nimellä Töysä k. k. — ja Ullawai!
kappelim Waasan lääniä, Paawolan
pitäjään ja g)[ifitrton kylään Timor
pitäjässä Oulun lääniä sekä Röytäl,
satamapaikalle Tornion kaupu:g'n lä-
heisyydessä, tuin myös Vuoksenniska!'
rautatien asemalle Imatran—Vuok-
jenuislan sivuradalla ja Mspilan sa
tamapatfGlle Kokkolan laupurgtn lä-
heisyydessu, joista kaksi wiimemainit-
tua kumminkin ovat toiminnassa ai-
uoaStaan purjehduskautena kuudenluu-
kauden aikana, tahi toukokuun 1 p:stä
lolaluan 31 päivään;

osittain allamainitut postitoimisto!
mucdostettamilsi,nimittäin:

I:sen luokan postitoimituksilsi: ny
'yiset Haapakosken, Hammaslahdci-,
Herralan ja Leiwonmäcn 2:sen luolan
postitoimitukset,

2-scn luokan postitoimitulsiksi:Al^-
wuuden A?. Havhon, Nakkilan,O'>ka
mon, Peipobjan, R'äktylän Sofnir,
Suomesniemen ja Turtolan postiase-
Ttat sen ohessa melmollifuiibella Hau
fioHn ia Rääkknlässä olemille, fcmni
kuin täSfä yllä on määrätty nöt pe-
rustetulle 2:sen luntan önStitoimftuf
srlle ©ourun tc^tontla. lähettää \r
ma§taanottaa lunfuittettuia lähcttifffn
aina kolmen tuhannen martan artuopr

asti,
jonka ohessa K"o?kalan 2:lunf,i!

vostitoimitus aulipidetään ympäri wn"
den.

SilhkösllllllMll
(Tc^mp. Uut-ll?).

sähkösan. toimiston kauttaSuom.

Helsinki Z p. Maalisk.
Dynamiittiräjähdys

Antreassa.
Räjähdys tapahtui 2 minuuttia sen

jälestä. kun juna oli tullut asemalle
Useimmat malkustawai>'et oliwat jo
ehtineet poistua junasta. Pahoin haa
woittuneita owat, paitsi neiti lirne
felt, ruotsalainen insinöörin rouws>
Bellander ja rakennusmestari Kotilai-
nen Sitäpaitsi ympäri siuloilewat wau
nun kappaleet helposti haawoittiwat
insinöäriBella» derinPietarista,rouwo
Malisen synt. Silgbcrg. palwelustyttö
Muhosen, työmiehet Viktor Fagerin,
Janne Lehtosen, Sylwester Mankin,
neiti Silwerdoisen ja asioitsia Kettu
sen kolmevuotiaan pojan. Slutnobb
ilmoittaa isälleen Hämeenlinnaan ja
veljelleen Wiipuriin osoittamissa kir-
jeissä, jotka hän on ohi kulteissa jät
tänyt Hannilan pysäkille, päättäneensä
lopettaa päivänsä rakastajattarensa
kanssa. Slutnobb on lauantaina Wii-
purissa ostanut 5 kg dynamiittia. Ha
ncn aikomulsensa lienee ollut räjäyttää
juna ilmaan Wuolsensillalla, vaan se
ei onnistunut, kun hänen seurassaan
oleva nainen huomauttanut siitä kon
dultöörille. Mukana olleet matkusta-
jat todlstawat tuulleensa sähinää Slut-
nabbin pailalta junan kulkiessa sillan
yli. Skutnabb on 28 vucden vanha
käynyt 5 luokkaa Tampereen lyseota!
Hänen rakastajattarensa oli Sanna
Viinikainen,erään Ameriikassa olevan
työmiehen vaimo. Molemmat olivat
mainitussa tilaisuudessa juovuksissa.
Neiti I:n molemmat jalat on poikki
sahattu. "Hänen tilansa tänään wer>
rannollisesti hywä.

Muita kotimaan
uutista.

— Waltioapua onsenaatti myön-
tänyt käsitvönopettajattaren palkkaami»
seksi Elimäen kunnan Filppulan ja
Napankylien yhteisen koulupiirin . lem»
vään kansakouluun 500markkaa selä
600 maikkaa opettajattaren pallkaami»
'eksi Vromarwin kunnan etelä piirin
ylempään kansakouluun. — P:ti.

Valtionrautatiet. Awonais-
ta asemapäällikön virkaa Lapinlahden
asemalla ovat määräajan kuluessa ha<
'eneet asemaväälliköt A. M. Lu> dström,
E. W. Londen, N. Porthin, A. Sta-
dius, K. L. Nsqwist, A. Hathin, G-
G, Berdh. R. Nordlund ja V. Wil-
ström, ensimäiset kirjurit E F. Bru-
nou ja B. F. Lohman sekä toiset tir>
jurit E. Henelius, U. W. Lindberg ja
aliluutnantti I.I.Thesleff.—

Tarwer«hojen korwaus.
Senaatti on määrännyt, että maan»
wiljelysinsinööreille ja agronoomeille
tulemat palkkiot kustannuksista, joita
he kirjevaibdosta asianomaisten viras»
tojen ja yksityisten tilaajain kanssa
luinmyös luulutulststa sanomalehdissä
('vat suorittaneet, ovat yleisillä wa-
roilla korvattavat, —

P:ti.— Suomen waltiokalenteri
ja almanakat.Etuoikeuden painosta
julkaista ja myydä Suomen valtiota»
lentereja ja almanakkoja 5 Vuotena,
nimittäin Vuosina 1898—1902, tar«
josi eilen yliopiston konsistorin talon?»
nia§to enimmän malsawalle. Kaikkiaan
tehtiin 5 tarjousta, joista korkeimman
eli 45,100 mk. Vuodessa teki kirjain-
f:!§rnnnu?toimt«imt Weilin & Göös.
3J?!Tut tarjoutfentefijät oliwat §?irtrgin
re"trnalitirjopainon ofafenbtiö,I.C.
Frerckell & P^ika selä F. Tilgmannin
ftrt '- ja ftmipamon osakeyhtiö Heisin»
g st":sekä O W B ek nanin kirj^vaino
.QupoioStn. Hra B ckmanin tnriou§
eli 45,000 mk ol' for'etrtta 'äl):nnä,
ilimman tarjpuffen elf 29,000 mk. teki
Fre ckll &P'lka. Ti'gma7nin ofcfe«
tv ö t,'lj ns 'l' 36,700 mk ja Sent-
r^niifirjipampn :iH,OOO m'.

T hän asti on toiminimi W'i!in &
Göö" fbi-D'» mainitusta oikeudesta
maffnnut 21 600 mk.

Mosanlajan welwollisimtera on an-
taa ulos kolme vainosta almanakkaa,
nimittäin yksi suomalainen jaNtfi ruot»
salainen kumpikin Helsirgin horisontin
mukaan sekä ykss suomalainen painos
iDulun horisontin mukaan. — US.—

Maarekisterikomitea lopetti
miime perjantaina työnsä. Komitean
jäseninä owat olleet senaatinkamreeri
E. Erenius puheenjohtajana, läänin-
maanmittarit lamarineuwos N. Hertz
ja hovineuwos A. Wahlroos,kruunun»
mouti O. Silsn ja nuorempi komis-
sioonimaanmittari A,T'ger. Komitea,
jonka aikaisemman mietinnön johdosta
asetus jo on ilmestynyt, sai wiime
syksynä toimelseen tehdä ehdotuksen
ohjesäännölsi uusien maakirjojen val-
mistamista sekä maalirjatutlimusten
toimittamista warten. Komitea on
nyt tehnyt mainitun ehdotuksen selä
taawan maakirjoja warten.

Komitean ensimmäisenä tehtäwänä
on ollut saada aikaan samaan muo-
toon laaditut maakirjat koko maata
warten. Komitean ehdotuksen mukaan
tulemat maakirjat, jotka tähän asti on
tehty pitäjittäin, wastedes tehtäwilfi
kunnittain. Mitä maakirjojen tarloi»
tukseen tulee, lausua komitea, että sit-
tenkuin maarekisteri on nyt olemassa
ja lainwalmistelukunta on tehnyt eh.
dotuksen kiinteistörekisteriksi, näiden
kirjojen tarkoituksena onolla luettelona
kaikista kokonaisista taloista jamuista
tiloista, jotka owat yksilöjämaatilojen
jakamisesta, samalla luin se selwittail
niiden lameraalisen luonnon ja wero-
luwun sela siitä seuraawan weron ja
sen käyttämisen.

Maakirjatutlimulset owat tähän
saakka olleet kuwernöörinasiana,«vailla
hänellä on ollut walta antaa ne lää-
ninkamreerin suoritettavaksi. Komitea
puolestaan on arwellut, että luwer-
nööri olisi kolonaan wapautettawa
tästä tehtäwästä. Sen sijaan olisi se
annettava lääninlamreeiille;kumminkin
olisi luwernöörillä oileus esittää toi.

mikkomakitalo
Highlight



9t:o 35 1896 TampereenUutiset. Tiistaina Maalist. 2 p.
«een toinen sowelias henkilö,kun asiat
niin waatiwat. Tärkeä kumminkin on,
että sama henkilö jcchtaa tarkastulset
loto läänissä. Asianomaisen kruunun
woudin ja henkikirjoittajan luonnc>lli
sesti on oltawa läsnä, samaten luin
nimismiesten ja lunnanesimicster;
maanomistajille on myöskin pidatetiy
heidän entinen oikeutensa olla saapu-
villa.

Murtoluwut manttaalinosia merkit-
täessä owat nykyisin useinkin hywin
muodottomia, kun moi tapahtua, niin
luin Liperin kihlakunnassa 1875, eitä,
nimittäjässä on 27 numeroa. Sen
wuolfi komitea ehdottaa kymmenmurto»
luluja läytettäwätsi ja arwelee, että
lymmenysnumeroiden lukumäärän moi
rajoittaa neljään. Luonnontuotteissa
suoritettawalsi määrättyjen werojen
merkitsemiseen, on ehdotettu ainoastaan
kilogramman jahehtolitran käyttäminen
yksikkönä.-U. S.— Kruununmetsätorpat. K
M:in arm. asetus, jossa yleisiä syyt-
täjiä, metsänhoitowirastoon lunluwia
Virkamiehiä sekä lääninwirlalunnan
Virka- ja palwelusmiehiä lielletään
hallitsemasta truununmetsätorppio, an
nettu Helsingissä 9 p:nä joululuuta
1895, säätää: Me olemme nähneet
hywäksi armossa määrätä että yleisiä
syyttäjiä, metsänhoitowirastoon kuulu-
una Virkamiehiä setä läänin mukafun-
nan Virka- ja palwelusmichiä tästä
lähin älköön otcttalo lruununmetsä-
torppain asutkailsi.
- Kaupunkien yleisen palo

Vakuutusyhtiöntilejä tarkasta
maan Heinolan puolesta on faupun-
gin maistraatti Valinnut panfinboitajc
S. W. Somerin ja hänelle roaramie-
helsi kauppias Niilo Helanderin.

—
3ör-

— Tullikamaria Iywäsky
lään owat Valtuusmiehet päättänee
anoa. — K. S.— OtsakkeellaEn Finlande"
on eräässä Parisissa ilmestymässä
Gazette Europeenne-nimife§fä leh-
dessä pitempi kirjoitus Suomesta.
Siinä esitetään meidän historiallisia
lohtaloitamme ja Valtiollista asemaani
me nähtävästi lelencffin kirjan mu-
laan, josta äskettäin olemme tehnee:
selloa. Kirjoituksen tekijä, joka käyttää
nimimerkkiä E de M., arwostelee afi-
oita fåmälta lannalta kuin hra 3- ja
otsat hanen mielestään tämän johto-
päätökset Suomen nykyisestä maltiolli-
feSta asemasta ja tehtäwästä tDiifaat,
otolliset ja täynnä jaloa tarkoitusta".— Muistopäiwä. Sunnuntaina
W- t.23 v:nä oli wiisikoimatta wuotta
Vierinytsiitä lun Pöytyän lirkkolierio,
prowasti G. I- Adlman piti ensim-
maisen saarnansa Pöytyän kirkossa.
Tämän johdosta oli prowasti A kut-
sunut seurakuntalaisia luokseen tätä
muistopäiwää Viettämään. Parin sa-
dan lukuinen wierasmäära oli kutsua
noudattanut. Heille lausui prowasti
sydämellisen kiitollisuutensa lailesta
mitä hän tämän neljännes-wuofisadai'
l»luessa oli seurakuntalaisiltaan osak
seen saanut. Uiea wieraista,niin oman
luin Oripään kappeliseurakunnan jäse-
nistä, lausui paiwän sankarille liitolli
suutensa siitä Valppaudesta, jolla pro-
wastt Ahlman tänä aikana oli näittei.
seurakuntain paimenwirkaa hoitanut— Aura.— Meijerimaidon piimetyt
tiimine». Muutamat Pohlanmaan
»llllnwiljelijat omat rumenneet ha-
pantamaan meijerimaitonsa (lurnaal-
ia") siten, että siihen heti meijerissä
separeeraulsen jälkeen,ennen kuin m>iito
on ehtinyt jäähtyä 20 astettaC. alem-
maksi, pannaan poyjapiimäksi noin V,
litraa lirnumaitoa taikka tumallista
piimää 10 litraa kohdenmeijerimaitoa
Täten pohjapiimitetty meijerimaito pi
detään sitten hapantumista warten
lämpymässa, ja on tällä tawallasaatu
moititusta »lurnaalista" warsinhuman
makuista piimää. Keinoa on jokaisen
helppo koetella. U- S.— Pikakirjoitusyhdistys on
julistanut talsipalkintoa «, 100 ja 50
ml haettllwalsi. Kilpailuainee-a on:
»pllatirjoitus ja sen täyttäminen eri
aloilla" ja lilpatirjoitulset owat jätet

t Vät huhtikuun kuluessa vbd Stuksc^
sihteerille mai^t G N. Sncllma» ille.— Löydetty luuranko. Asian
omaisen tlmmtutfen nvifaan oy.K'rllo-
nummen pitäjän ©xbrjn folän Nilun
rustitilann fuuluwasta farjafma-ta
löpbetit)miehen luuranko, joka tun;et-
tttn oleman työmies ©mil ©fin Hel-
singin kaupungista. ©f oli joiilunai-
lana w. 1894 kadonnut. Arwellaan
hänen mielenhäiriössä hirttäneen it-
sensä. — 11. S-

— Waasan asemahnone lulee
lähimmissä tulcwaisimdessa muutetta-
malsi siten, että nyMet asemaväälli-
lön huoneetkin tulemat toimitushuo-
neilsi ja ascmllpaällilölle rakennetaan
erityinen ylsi^errolsinen asuinrakennusaseman pohjoispuolelle — W. T.

— Kurssi Wenäjän tultara
halle. Senaatin tDaltionjaraiiutnim!-
tuSfunnan määräyksestä on Neljän
kultarahaa, jc§ sitä postimaksujen
suorittamiseksi tarjotaan, mastaniiotet»
tatr>a fc^raanmn Suomen $anfin,
ilenöjän Waltiopanlin noteerauffen
mukaan, määrääwiin ostohintoihin,
nimittäin:

Vuoden 1885 jälkeen lyödyistä 1
imperiaalista 40 ja 1 puoli-imperiaa
lista 20 Sucmen markkaa;

aikaisemmin lyöd^iZtä 1 impeviaa-
lista 41 markkaa 20 penniä. 1 puoli-
imperiaalista 20 ml. 60 p. ja 1 du-
kaalista 12 ms. 36 penniä

— Waiwaaishoitokokouksen
Salon kauppalassa aitoo wai-
waishoidou-tarlastelija pitää lavan»
taina maaliskuun 14 p:nä.

Seuraamat kysymykset otetaan kes
lustelun alaiseksi:

1) Miksi lisääntyy woiVaislMto
laisten lukumäärä ja miten on sitä
ehläistäVll? (pohjustaa hra Hllsin-
gius) ja sen ohessa

miten on meneteltätDä, etta lyuwoi
massa oiewa jjerl)eeu-tfä, jota on jät-
tänyt veiheensä waiwaislioidon eliter
täwatsi, pafotettaiftin työtiöliperbeer-
sä elllttämisctsi? (esittää Tapio
losto)
Muulla tuwalla woidaan nmofipaliDe-
liif e- fa oletmanaisia, joitta m öpi-a-
lajjfta, fafottaa ottomaan osaa las
tenfa elatufieen? (esittää hra H-ll
man Paimiosta).

2) Owatko waiwaistalot hyödnl
lisiä laitoksia ja miten on niiden hoi-
to tarkoituksenmukaisesti M-jestMäm,?
('siltaa pa^ori Silwandcr Perniöstä)
ja sen yhteydessä:

mitkä rargiistuffet owat luwalliset
ja tGrh>ituffeenfa frtocltaat tottelemat
toinain ja uppiniskaisten wain?cistcn
ojentamiseksi? (esittää rowasti Crcut
lein Paimiosta) seka

kuuluuko lahwi ja tupakka waiwais-
talon hoitolaisteu ruolajärjestylscen
wai Voidaanko ne kokonaan poistaa
siitä ? (esittää sama)

3) Waiwaishmtoon kuuluwicu las-
ten elätteelle antamisesta ja kiroat-
tamisesta (efinöwät rowasli Creutlein
etla hra M. Finni Somerolla) ja sen
ylneydcssä:

Pitääkö waiwaishoidon elättämille
lapsille kustantaa kansakoulu-opetus?
(ssittää hra Julkunen Kiikalasta )

4) Onko edullista että waiwais-
hoitohallitulsen esimies tDailjbctaan jo-
fa kolmas wuosi? bra Vi!
M5) Kunnallisista houruinhoitolai-
tolsista (pshjustaa hra Helsingille)

6) Voitaisiinko mitään keinoa täyt-
tää sen suuren oluenmyynuin ehkäise
miselii, joka Salon kauppalan ympä-
ristössä waituttaa waiwaisten luku-
määrän lisääntymiseen? (esittää hra
Tavio).

7) Olisiko tarpeellista hywwä wuo-
Nna koota jonkunlainen Vararahasto
löyhiä wuosia warten ? (esittää hra M.
Finn,).

Nlklllll«llltll.—
Korean tapahtumat. Lon-

toosta säyköteiään helmik. 29 p. seu-
raamaa: Ulkoasiain aliwaltiosihtceri

Cv:zon selitti, ctte^ät wenäläisct ole
mietittäneet Soulia eikä mitään muu-
lafaan paiffaa Koreassa. Mikäli tun-
netaan ei ole semmoisesta miehitöffe§-
ta pelkoakaan. 150 wenäläistä laiwa-
mieltä wortioi wcnölaitztä lähettiläs-
tDiractoa Soulissa, jonne kunirgas ou
oaetii ut lupinata paloon. Koreassa
on 500 jllpanilllisllllin sotamiestä.
Sitopaitft arweli ©urjon, etta Wenä-
jän itäisillä mesillä liiffuiDaa latn)a§-
toa on wiime tcurben kuluessa lisätty
miidrllä laiwalla. Kysymulseen onko
Tullli taikka joku muu suurwalta eh-
dottanut Englannille, että sen olisilor-
jattaroa vois sotawoimansc! Egiptistö,
wastasi ©ui3on kieltäen. Lopullisesti
fcurtiin Ijäneltä, onko totta, etta We-
näji sopimuksen lautta on saanut
Kiinalta luwan rcFentaa rautatien
Nenshinslista 3:3:farttn lautta SBlc-
-o!woötoliin ja Z zi.arista Port Arlu»
riin jo, etta Wenäjä sitä paitsi on
tjonffinut itselleen semmoisia kauppa-
etuja, joita ei ole muilla n. s. enite
suosituilla Baltioilla. Singon Vastasi
©rgtannin hallituksen saaneen Wenä>
jan hallitukselta ilmoituksen, etteinais-
sä huhuissa ole perää.—

Uusiaarmeenilaiswainoja.
Ad^inaeta ilmoitctcur, että siellä
on tapahtunut Väkiwaltaisuulsia. 15
armeenilaistll on surmattu, yhtä mow
ta haavoitettu.

Luettelo Tllmpeleell ptttilllllt
tljllNStll lllllSllttllNllttgMlStll

Pstililletljljistil
S isäänlirj o tt et tuj a

Peter Nicalw. Juho Karlinkin.
Tam ar a v f.f:

S. ©rfftlr, p. r. o. ©rfgor SUoprff.
21. Putkonen.I.Rmhcila.G.Swens

Maksamattomia kirjeitä:
O. W. Li'dsttöm. A. Noih'.
Maksettuja kirjeitä:

I.Aitonen. S. A^lq^isf. E. Stti:
dcli '. E Slrberfi. SB?tpr^. Termo-
nen. A. B rgström. H. Viinaasi. A,
B onqTst. E C rlsson. O SenrtfS.
I.©..tnr.a. Herr. »rl :gI.gric*fon.
H. H Friman F. G' d I. M. G'^-
taföson. IG H g^llie'g. M. Ha
panen © Helin. ©. Hellminen. H,
§a?fgrén. ©. Hl^lm. H £>olnberg
A. Hollmer. T. Hätinen. 3.3fanber.
H Imenius. M. Iwers6'.N. la-
foiyleiDo. H. lurwelius. N. 34n»i-
nen. A R. Kärves M.Kliupvi ©. ©,
Kiweläs, K. F. Kmwunen. M- Ko«-
-ti, en. F. W. Kulj". I.Ku,berg. 21.
Sobmi. A. LatMnnicmi. G. Safari ff.
0. gren. W. Li> bgrrn. S Sirb-
roo?. K. I.Stoßnoff«foi 21. Mans-
rer.L. Mali. (5. N'cun. A.Nenunen.
H. 3iurmi. A. Numan O. Clfrén. T,

3. Monen. M, I. Pcterwr. G
Prplff. 3. Pöyhönen.L. M. Sonti
niren. W. Hjorlmai'. P<dd. S Sals.
H. ©olmi. M- Sjöblom.S. Sror
taofa. ©. Sommrr. F. A. Wall. G
21. 2BiUentu§. H. 3- JBibolairet-, G
F W st öm. 3 Wilkes. I.Wilmaii.
M. Uittanen. A. Wollllff.

Takaisin tulleita:
t awarap:

A Abonen, Wenäjältä. H. Grön»
roos, Porwoosta. N. I. Nilanrft.
Pietarista.

Takaisin tulleita
kirjeitä:

A. F:irlseijkff. Helsinki. W. Grön-
fors, Helsinki. E. Grönroos. Parads.
F.I,Häiwälä, Diitornia. W Kaapeli,
Harju, W. Kallillinen,Kauwatsa. I.
Ma!,uinet', Mouhijärwi. Fru Sailjcff.
K. P. Talwlllo,Kokemäki. M. Ilmo-
nen Helsinki. K. Wcrjelin, Repcs^ri.
I.Åkerlund, Hankoniemi.

Tampereen poslikonttoori tulewien-
postien osastolla, Maaliskuun 2 p.
1896.

Ida Mndell,
m.ty.

Tiuufia ja tyynamtitha
myydään alcn^eUisilifiil

\^cdAv t\I

hintoihin

Ruuti ja Dynatniitti-liikkeessä.

Fampcreen
!inl|ini'.liiiiili|iiHll|tn)nn

nut saapunut
Pesusieniä, useampaa lajia, Waseliini-glyseriinisaipuaa,hWäätuolettisaipullll. Cholepalminia, parasta kylmänaralle iholle.Wiola-odoratoaa, oiwallisinta wiola-hajuwettä. Odolia, ham-
paita suojclcwa ja säästäwä aine. Hajuwesiä, kemiallisia tar-
wekaluja, siteitä y. m. y. m.

R.U-A.ltk.« -A-.Bnnderberg,
V»lNs»^l^^

Läntinenpitkäkatu 29. Telefooni 129.
Alituinen varanto

Meijeri- jaKeittoastioita,Paloruiskuja,Peltiuunia,Ilmanvaih
tajia, Nokiluukuja. Ajoneuvoja, Ajokatujen pislaakiay, m.

Tekee
Kaikenlaisia isompia ja pienempiä: Vaalii-, > t»»5» ja
Takosppän töitä (niinkuin isompia ja pienempiäkattiloita,
Rakennusten kattamista, Nurkkaiorvia, Vesijohtotöitä, Ajo-
kalujen valmistusta ja laittamista,HevosenkengitystS,koneit-
ten y. m. korjauksia sekä kotona että tehtaissa),JVlessiuki-
Yii2;)u*ts>. Polkupyöriinkorjausta
y. ia. Kaikki työt toimitetaan huolella ja kohtuulUsiinhin*
töihin lv.1". I>!in<liTl>^^^^^^^Hfi-^i, Tampere.

Wilho Piruni Biliililiik
]^Yt tuVut

kaunis valikoima kevätkautta varten Herrain

Palttoo-, Puku-, ja Housu-

Kankaita.
Knnnioitul-sella:

ViUio Partanen.
Ha neen ja Länt. pitkänkadun kulmassa.

Myytäwänä.Kokoutsia
S. N. L.. F. A. T Talmloslajat Huom.!0^aiipria? grrbrif smnnin for.

jWT furc-fiieiiin nelfojot iuroaitfopt ti'-
foontua Seurahuoneella, Tam^e

reella leskiniiilkona, 18 pna tulemaa maa
liskuuta klo 5 ip. keskustelemaan ja päät'
tantään:

1. Velallisen ja hänen perheensä elatul-
sesta se!a niistä erikoiseduista, joita me°
iällinen haluaa itselleen pesästä;

2 pesän omaisuuden rahaksi muuttami
sesta;

3 toimitsiiain palkkiosta y. m. pesää
koskemista asioista; ja muistutetaan kon>
kurssikin määräystä, että roissaolemat
melojat saamat tyytyä lasnäolemien paä>
tölsiin.

Tampereelli, 28 p:nä helmikuuta 1896
Toimitsijat

Kuulututsia
fi& ttä maistraatti tänään tefemällään
»%* päätöffellä Voliisitamaiinefitgffe^

ta on päättänyt, että kaupungin
rouofranjurien taksaan on pantaroa lisäys,
jonka mukaan ajosta Pyynikin harjun ete-
läpuolella olemista huivisista Pispalan
kylään Pirkkalassa on m^kseltawa markka
seitsemänkymmentä roiifipenniä, ia kaupun-
gista Ilomäen takana sanotun harjun ete-
lä» ja länsipuolella olemiin huwiloihin
marlka kaksikymmentä miisi penniä, ilmoi-
tetaan täten yleisön liedeksi. Tampereella
24 p. helmikuuta 1896.

Halutaan ostaa.

Vlljillln jll LmpllllNllhllljll
oStaa

Ludniit Tallawist.
Pellawan ja Hampun

Tallqwist.
ostca

Hiwällä liifeoaikalla ja erittäin hy
mcsfä funniiD?fa olema fnupunfitalr,
jl?-sa hnmällä mei-eStt)ffellä on har-
loitettu kauppaa uieoita »iinfii ja tuot-
taa ©urfraa nvkuään noin 9°/ 0 kaup-
Dabt!inG§ta, mutta lisärakeniiul^en wal-
miStnttoo, (\ota on artpnttit tulewan
matfamaan noin 2,500 Sm ) rupeaa
talo tuottamaan 11 eli 12% talon
hinnasta, mprbäin sattuneesta syystä
liymillä malsueldoilla

A G. Östmanin kautta.

Uiflnbnja Sanomin
tämän lehden konttoorissa.

Hollantilaisia

Bil<z!'Ljll
monta eri lajia, %, % &
% laatikoissa, myy huoke-
asta

K.Hforth.
MmlulsttV illllltllllil.

Hdrooflifet
Sahurit

MMvää
Messutn-

jaawat hetilljöniNlsiotaW
Irjalassa.

ilolnwUlsitt

Sllllvomiehill
otetaan työkönheti Mes»
sukylän Iri"lassa.

Halutaan mukrata.
Nyt heti

huoneusto sisältämä neliä tai
wiisi huonetta, eteisen ja keittiön,
aijottn yhdistyksille. Tarjoukset
joko kirjalliset tai suulliset, teh-
täkööt kauppias Tennbergille,
Satamakatu n:o 7.

Wuotrattawana.
i». Kesäkuuta2 salia. 2 kamaria ctehinen ja

keittiö, kellari inmä muita nm-
tawuuksia kiwirakcuuuk essä yn-
nä sali 2 kamaria etchinen ja
keittiö puurakeunutftssa.

W Toiwonen.
Uusitlltu n:o 16

|^_ eiäf. i tiid. Solme huoneuStoa
Ät joissa on liilme huonetta ctehincn
*^^ja leittio. Kaikkiin käynti ka.ulta.

IRikala.

Ilmoituksia.
Talojcnostlljat Huom.!

Maa- ja kaupunkitaloja suu-
rempia ja picucmmä ou hywillä
maksuehdoilla ia haimoilla hin-
noilla myytäwäna

A. G Östmanin
?alltta '^alcniu^V'!'. taloH«llituöl. n:o 17.

ja toisia otetaan aina myytä-
wäksi ja waihctettawlltsi.
Mnstialasfa

leikataan oritta fterwcitä jll
wiallisia) halwalla ja hoide-
taan eri matsntta. >T. L. 4 k.

Maatilain
Kaupungin talojen

omistajat
jotka fiahunuat pikaista kaup-
paa talollensa, tullaat ilmoit-
tamaan, sillä nyt on ostajia
maatiloille, sekä kaupunginta-
loille I)i)iDtn monta.

Tam. llnS lllSoiiiiigtöiniisto.
Puutarhakatu 8. Telef mo 335

Tnrli«

H6V08VäI(!IIlt!I8ZM.
Täten kehoitetaan niitä henkilöitä, jotka

Tampereen asioimiston kauttaovat yllämai-
nitussa yhtiössä vakuuttaneet hevosensa,
allekiroittaneelle piakkoinmaksamaau vuo-
simaksunsa vuodelta IS:■:">.

Albin Lagerblad.
Tampere Lsintineu pitkäkatu n:<> 27,

Tavataanparhainklo iO— 12cp. ja i— 6 j.p,

Osakkeitten
ostoa ja myyntiä välittää

Albin Lagerblad.
Läntinen Pitkäkatu 27,

Kätilöjen «tunnor
Emilia JohannaLeman, asuma Länt.pitt,

Hagelbergin talo.
Edla Enroos, Frefwdiulsen talo Itäi-

nen pltkälatu N:o 10, siläänläytäwä lll>
dult».

Amalia Ledtonen Viinikankatu. N.o 19
ensimmäinen travvu ponista oikealle,
ja kolmannen Amnintadun kulmassa n:s 2
(Oma talo.)

Emma Lindroos, Puutarhakatu N:o 14
©ranqroi?tin talo, sisäänkäynti kadulta.

lifotfft Laari». 9?t)fafcn f'!«.®atatna-
atu N:u 2, iitäänfäfltiti tabutta.

Ida Helminen Siufolanfatu 69.
Ida I?,elll iJßerfate^taan- ja 9iJiitj:itnfa»

ti:ien lulma n:« 14,

dira Elisabeth Hnvc:uu:HPuutarhalatu

Mari» Koski, 2San6affa faniafcututfii. §ä>
meen- ja Jänttien ouietofabim lnl,iili«sll

Tampereen I!,N Kirjapatnsyhtiö
18W.



fifiilflli ssllniUlttn Ibttifillc

Maaiilmtailma niaalislllnn 2 p. IBW

Dvnamiittiräiäbdvs rautatiellä. 2
bcnfcä kuollut, baawoittunut.

eilell MNlllltlli-lllllliNll Murista tlnst. sliAn
jfiianiit llstlllllllll neill pm mtnmittiia, »li»

[jjofjiMjinniusia. %Nn meni pirstlleilji,
Iloinen [«otteista bli «lennns-

lii mnem Nll
8,53sllllMNilt 110

tllMhtui lllllhtil tWllliittiriiWP miisjii tllijciW
ja ( tuamotttuijllN I'ilttyi tlllccn, hcnleä Mhllsti.

lnelitllri TluttllM vmeenlmllstll jll hhNllmiitiV, jlilll riijiWOen llil«u llli, oliNllttlllpl

hiin tllönllt M<lsjllllli junllllll.

Tampereella Uuden Kirjapainoyhiiön liijapainossa. 1896


