
riiautfclnta:
Kolmipäiväinenpainoa:

Tampereella jakopaikoiasa...4: 321Tampereen postikonttoorisaa. 5,», 4.». 2,« l|«,
Muissa maamme poatilaitoks.. 2,« 4... 2...' 1,.,
VenajaH» riatuit.Lähetettynär. 4... 3... 2... l.«Kuukaudelta 40 penniä. iilllll.llli'! Tilaushinta

KuusipUviinen^psinos:

Tampereella jakopaikoissa.. 8: 6: 4: 2:;
Tampereen postikonttooriasa IU,« 7,m b » 2,»»
Muissa maamme postilaitoka. 11,»» 8,« 5,m 2,«
Venäjälleristiä, lähetettynär. 6: 4,« 3: 1,«
Kuukaudelta 76 p.

—
Kotiinkannosta 1m. vuon.

Tietoja Tampereelta

NlO iM A aaaaaatapaiaakaaa >,» ISO Lauantaina 5 päivånfi Marraskuut*

Toimittaja: K. Wlljakalnen. —
Lehti Ilmestyy:Sunnuntaisin,Tiistaisin,Keskiviikkoisin, Torstaisin,Perjantaisin ja Leuvantalsla klo « aamulla.

—
Lt»: 16 pH» ja etusivulle painettavilta»O pH» riviltä.

makaatte.
—

Lahden konttoorl on avoinna kello s a. pp.— 7 l.pp. —
Lfthetykalft, joiden kirjoittaja ai toimitukselle oi» ilmoittanut »l»»»»»» «l jnlatfta*

Paiv&liata,.

Avoinna on joka arkipäivä.

Pastorin kanslia kloB—ll p»iv.
Kanttoorin virkahuone klo B—ll.
Kirkkoväärtiu huone klo 8-12 e. pp., 4

-
s j- pp.

Tampereen Säästöpankkiklo 12-3 ja »i».
paitsi lauvantainaklo s— B j. pp.

Pohjoismaiden Osakepankki klo »/,10— 2
päiv

Kansallis Osake-Pankkiklo VilO-2.
Suomen pankin konttoon klo 10—8.
Suomen Yhdyspankin kontt. klo »,,ia— «

Mv.
V»»»» Osakepankki klo "/"!»— 8 v"'.Suomen Maanviljelys- ja TaoUirau-Pankki

Osakeyhtiöklo VslO-V.B.
TampereenPääoma- ja elinkorkolaitos kes-

kiviikkoisin klo 4-5 ja V«7-ViB MKä
lauantaisin 4

—
H^h»t/rimilr*m*ri Klo 10—2.
Suomen pankin diskonttikomitea kokoontuu

klo 11 12 e. pp.
Tullikamari ja pakkahuone pidetään ylei-

sölle avoinna klo 10 a.-p,— 3 i.-p. p»i»
Tällä,

«U»k«l«u2»tiilkouttooli k»nplu>Bj«» j» »»»
t»t»Il» klo 8-8t» «. pp. 1« vtlli».

L«rv«vH«lll»oitol»»t»knuu»» tTiluxtn»»»»»»
»»mui«in klo B—lo.

Painoasiamiehen w««n^ Aleksanterinkatu
31, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisinklo
12-1päivällä.

COyhäin-asianajajan K^'», Aleksanterin-
katu 28, avoinna joka arkipäivä klo 8—
9 e. PP.

V. t. kaupungininsinööri tavataan joka
arkipäva klo I—2 j.pp. vasijohtokont-
toonasa.

V. t. kaupunginarkkitehti tavataan joka
arkipäivä klo I—2 j. pp. vesijohtokont-
toorusa.

Kansakoulnn tarkastajan kanslia Uudella
k»m»k. »»»»»ut., kaakiv., perj. klo >/"!—

V»2; poikakansak. tiist., tont., I»,
«llt. klo '/,12— »/,1.

V.P. K. lainakirjastoon avoinnak«lkiviik-
koisia ja lauantaisin klo >/,B— '/,10 il-
lalla.

»««Mv,»» Hij«to torstaisin '/,12— 12
Kaupunginvoudin konttoonklo 8 10 a.-p.

kanpungintalesaa.
Kanpunginpalveliiain konttoori Raatihuo-

neen talossa rahatoinukaaaria vastapäätä
avoinna klo '/»s

—
10 e.pp.

YaivaishoHohallituksen eauiiaatä tavataan
joka päiväklo 11—1 kaupungintalona.

Tulevain tavarain toimisto täkäläisellä »n
tatienaswnalla pidetään avoinna klo B—l
i» 5 s.

»l«»«v»iu t»v»r»i> »oi»i«to t»k»l»i«U» »u-
-<»U«»»««»»U» ,»<«»»» »voi»» klo »— 1
j»»— «.

Äautatien paketti-japikatavaritoijnirtojoka
arkipäivä kloBe. pp.— B j. pp. Sunnun-
taina klo 8 10 a. pp.

Maksuton rokotus valtaumitttan kokoussa-
lin eteiuMä huoneesta,sisäänkäynti Ha-
Hamnkadulta, joka torstaina klo 10—12
a, p,.

Kaupungin lainakirjasto joka arkiilta kloV.7-'/,», P*i*«n laaantaiiin Vi«-VtB,
Puutarhakatu 23.

Avoinna on viikon joka piiva.
Sairashuoneeseen otetaan sairaita klo 19—1

päivällä. Tapaturman kärsineitä kaikkina
aikoina.

Kaupungin inkmsaH avoinna joka M»» klo
10 a-p.klo 9 lp., talona 28 Puutarha-
kadun varrella.

Fostikonttoori avoinna: arkipäivinä m»-
navien postien osasto klo B—l28

— 12 e. pp.
ia 8 7 j. pp.

—
Tulevien postien osasto

klo B—ll e. pp. ja — 7 j. pp. Sunnun-
tai ja juhlapäivinä meneiven postien
osasto klo

—
10 e. pp. ja tulevienpos-

titn osasto klo y,9— 10 e. pp. ja klo
2— V»3 j. pp. Sisäänkirjoitetut javakuu-
tetut kirjeet, jotka tahdotaan lähetettä-
viksi aamupäiväjunallaTurkuun jailta-
päiväjunalla Turkuun, Helsinkiin y. m.
paikkoihin, ovat sisäänjätcttävät, edellä-
mainittuunviimeistäänklo 9 e. pp. ja jäl-
kimmäiseen viimeistäänklo >/,L j. pp.

Kirjelaatikot kaupungissatyhjennetäänklo
8,I( ja 11 e. pp. sekä klo4ja9j.pp.
Sumeliuksen ja Schéelen kulmassa olevat
laatikot tyhjennetään postia asemalle
viedessä.

Postiasema rautatienasemalla pidetään
avoinna arkipäivinä:klo 9 9^i e.pp.
klo 11,,,— 1,,,päivällä ja4— j.pp.Sun-
nuntai- ja juhlapäivinä klo 12,,« 1.,,
päivällä ja5— 6i.pp.Poetimerkkiåmyy-
dään jokapäiväklo 8 e. pp. klo 8 j. pp.

ftsäänkirjoitetut ja vakuutetut postilähe-
tykset sekä vapaakirjeet ja tavarapake-
tit, joita tahdotaan lähetettäviksi aamu-
päiväjunalla Turkuun jailtapäiväjunalla
Helsinkiin,Turkuuny.m.paikkoihin, ovat
sisäänjätettävät ensimainittuun: viimeis-
tään klo } 10 e. pp. ja jälkimäiseen vii-
meistään klo 4 j. pp.

P&iväjunalla Waasasta tullut posti jaetaan
konttoonsa» vähintään puolituntia jäl-
keen postintarkastuksen.

Joka päivä lähtee posti junalta Hämeenlin-
naan, Turkuun, Helsinkiin, Pietariin ja
yleensä rautatien vieressä oleviin paik-
koihin.

lavon radalla kulkevat postiUhetykiet ovat
pantavat Helsingin junaan.

Juna tulee: Helsingistä klo 12,41 i.-p., 8,8
i.-p. ja 11,68 i.-p. —

Vaasasta klo 6,31
a.-p. ja 5,44 i.-p.

—
Turusta klo 12,41

i.-p.
—

Poristaklo 5,29 i.-p. — Vilppu-
lasta klo 8 a.-p.

— Toijalasta sekajuna
klo 8,10 a.-p.

— Tyrväältä selluun» klo
8,30 a.-p.

Juna lähtee:Helsinkiin klo 6,44 a.-p., 1,5
i.-p. ja 5,59 i.-p. —

Vaasaan klo 12,56
i.-p. ja 12,12 yöllä. — Turkuun klo9,45
a.-p. ja 5,59 i.-p. — Poriin klo 1,10 i.-p.
ja 6,20 i.p.

Km»s!t,
»non, »2 pankki 28 pm» Lokat.

LMyyuti-"iqrs-i. Ojtoka» i

. a/v 537: 60 i6S:So. »/T 20. 36 25- 20
13 k^^^^^Hi

Pietari
Lontoo

»
fanisi

»

au.pari .
Lyype'ki

»
Berliini...
yiaskf. a. M.

Am«ter3iiii^^»7^lss^Ö, 8 k.
— —

Xnkholm» ....*/? 189: ~
Kristtani» 1..."£ IM-
gWpffnhamta>- " ■/▼ 188:

—

La/v ivo. -
3 k
A/v 99: 80

Q k —. »»

S

A/v 124:
-

Sk.
— —

24: »8
99: 40
«8: 7.t
93: 3^>
»il: 50

123. 30

123: 30
123: -
123: 30
122:

—
807:

—
138: 40
138: 80
188: 80

K. A. Forsblomin
Varatuomari.

Tampereen Asianajo-Toimisto.
Omiatajati ».««»«»«»»«»n kandidat» Axel *kesaon ja Berndt Prooopé»

JQPOtrnniQI1»
flöoiiH DpUPfiTlå^]

N»k»ll»u«»«t»^
anaJ°*o*II"sto Tampereella _jz=z—

fiidilllllllnl 1 llliain S IPMllfls H Rakennusmestari Helanderin talossa Hämeenkadun varrella lähellä rautatisnaKeoiaa." UAUiilulUlUl ?3Uht~UiX M. IVUiS^** Äwoinna klo "■—lja S— S f. pfu

O.L.Helander
Varatuomari. JUeksanterinkatu 28. (Aleksanterin- ja Verkatehtaank. kulmassa).

Ajaa lakiasioita kaikissa oikeuksissa, ==
-*-§- hhs- Hankkii kiinnityslainoja,

V»l!«U lcllnt,lm!««! ien kaui f. «.
Vastaanotto,

klo 9-11",pp.
j« *— " I- PP-Telefooni432.

Toimittaa oiksudsnkäynti-afdoitai kaikissa mummituomio-
istuimissa ja virastoissa,valittaa talonkauppoja ja

hankkii lainoja.

Vastaanotto» ika B— ll e. pp. ja — j. pp.
Ajaa lakiasioita; välittää maa- ja kaupunkitalojen kauppoja^y. m.

Matkustetaan maaseudulle.

Asianajaja Tampereella.

!_3l(l3Bl2intoiml3to lampswblla
Itäinen Pitkäkatu N» 11. Viskaali Palanderin talo.

Konttooriaika 9—2 Ja 4-8. Talat. Hio 188.
Hämeenkatu A, 2»3» kerroksessa, lähellä rautatien asemaa.

Ajaa laki- y. m. asioita
maamme battrtraa oiltealtglMaJa -rlraatolaaa.

4O A 4 M tå»— 49 AO (lifnniii^n a a h\yin laji Maa varastonsa k«m!kaa!»ja, a-9hd«^si«i v «>UM«»iK,

J\UUUU^HÄUyiy Ä-^UUO 6*'&?*iTioY&&\\VL \Uil\\ 'm," m, ulko»aataiaan not«rauk»cn
ja saippuoita <^|aa

Kaapipa- ja Esplananriikatujaiikalmassa. luihin halpoihin hintoihin.
Pietaria» 5 p»» Slok. t. 1.

Lontoo 93,96; 94,40;
Amsterdam78,20;
Berliini 46,86-, 46,37:5
Ptriiai 87,175/, 37^6,'
Puoli imperiaali
Oiikonto

Kaupungin kiertelevien sairaanhoi
tajattarien asunnot:

Neiti J. Amnell
— kauppias Tirkko-

sen talossa, Kauppakatu 22.
RouvaH.Wetterstrand— nahkuri

Koskisen talossa, Itäinen pitkäkatu 30.
Neiti M. Koskinen — Viinikanka-

tu n:o 26.
ll«iti 8.

—
?uut»ru»k»tu 29.

IdUUtarien
FurSHiiän^öhtörHf^j^linönitavatuin

10-12 aamupäivällä fcaööriF. Mo
lm'm taloon.

ToLt. (i.R. Idman, apt. Olayhillaintalossa
arkipäivinä klo 8 11 e. pp. ja 4—5
j. pp.pyhäpäivinä klo 9—ll e. pp.

» 11. Durcbr oma talo undensiUan
korvassa, klo 8 11 e. pp. ja 4—
j. pp.,sunnuntaisin 8-11e. pp.

» N. Bergroth, apt. MoluTin talo,klo
Vi9-ViH «- PP- J» 6—6 j. pp.,pyh.
9—lo telef. 23.

» S.af. Hällström,Hämeenk. 10 (ark-
kitehti »l Hällströmin palatsi) klo'/,9 He. pp. V.l-« Ja 5-6 j.pp.;
pyhinä</i 9 10
GöstaIdman, Mustanlahdenkatu 34
arkipäivinä klo 8-10 e. pp. ja 2—5z-pp. _ .
Q. A. Backman, Puutarhakatu 16,
Tallqvifltin talo, joka arkip&ivä klo
8 -11e. pp. ja 4 »j. pp.
Oskar Nyman, Hämeenkatu 23,Ahl
qvistin talossa, <!o B—ll e. pp. ia
4-5 i.p. Pyhäsin 9-11a.p.Telef.
483.

■ K.Pitklnenklo »/,9 -11a. pp^ sekä
» E. R. Ahlman, Itäinen puistok. 29,

9— 12 a.-p. ja — 6 i.-p.Sunnuntaina
10-11. Telefooni411

Hammaalääk. SigvaldA. Freng,kauppatori,
Selinin kivitalo, joka arkip. klo 9
'/.11 ja l-»/i4.

Toht. Kaarlo Palkonen, kunnan- ja»n!»-
-tienlfiäkäri Toij alassa, v«t. klo
3— N 8. pp. ja I—2 j.pp.

Kohtutauti»ten sairuhuoneeseeu Tampe-
reella otetaan myös Bynnytyssairaita.
KauppakatuN:o 18. Laurenin talo.

Kätilö Emma Lindroos.
Sairasvoimistelua ja hierontaa.

l». Ståhl, OtavaUank. 2. klo B—lo e. Pp.
3-4 j. pp.

Elin Sederholm, antaa sähköllä hieromista
Satamakatu10, 9—lo e. pp.5—6 j.pp.

AJdéle Kinge1in. Läpikäynyt toht.
Arvedsson'in sairasvoim. kurssin Tuk-
holmassa. Hallituskatu 17, 11—12.

Aina Molin. Läpikäynyt toht. Arvedsso-
nin sairasv. kurssin Tukholmassa. Halli-
tuskatu 21; 10—12, telef. 112.

IdaForsberg. Suorittanut toht.Ar-
vedsson'in sairasvoimistelukurssin Tuk-
holmassa.Länt. pitkäkatu 33a. '/,4— '/»5j. pp.

Höyrylaiva «Tampere> lähtee Tiistaina
Torstaina ja Lauvantaina klo 8 e. pp.
ja saapuu takaisinMaanantaina, Keski-
viikkona jaPerjantaina päivällä.

Pyhäinmiesten päiwänä
saarnaa:

«lelsand. kirkossa post.Grönblad suom. VPsaarnan No 9patzt.Fonlell ruots.vt», saar-nan No 13 selä Kirkkoherra Hannula ilta-saarnan kello b
Wanhasj» kirloss» LähetyssllainaajaHannulasuom. pp. saarnan.
Luth. Rukoushuoneella on tee-iltam» lw 7.«uom. verran ehtoollinen Aletianterin Ni-kossa No 8
Rippisaarna lauvantaina klo '/H illalla.Vlessuknlän kirloss» saarn. pas». Leino.Nippi ja herran eht ollmen
Teislon tirloss» saarn. pa«t. Holwberg.
Pirllalan lirlslsa saama» pastoriLandberg

(vaalisaarnan).
Suomalainen rippi ja Herran pyhä ehtool-linen.
Möjärvnlkirkossa saarnaa past. Rudanlo.

«nkVnshnoneella
Puutarhakatu 17.

Pyhäinmieslenpäivänä suomalaisen saar-
nan ll« puoli 4 j. pp. pitää P. Ahlgren.

N»kvnshnVneella
Rauiatienlat» 12.. Sunnunt. suomal. faamoja Ho puoli 6K'«N» "° 'pp lähetyksenhyväksi. Pääsövap»».

Ratavaihtojal
sekä kaikenlasia kiinteäin ja siirrettävien ratojen tarpeita^^^^^^^J

Fr eunci & I^^^s
Hamburg

Varasto Pohjois-Suomea varten ■

Rautakauppa-Osakeyhtiö

Wilskman&Hidén, Omistajat1
Varat J.E.Wilskman jalak.kand.H.E.Hidan

Vaunuja

Käännelaattoja

■I*
Surulla ilmoitan, ettäVerrällliNiwiisällssaneuwöisään^nhywälsi nähnyt poilkutsu» ralaan

puolisoni, talon-istnnän
Matti Kustaa Jutilan,
joka pitemmän aika, sairastettuaan
rauhallisesti nukkui kuoleman uneen
Lempäälässä «arrasl. 2 p:nä 1898
{edo 1 Päiwäll» Elettyään 51 * 8
fuuf. ia 18 päiV, ©urufft ja laivau!-
selli minulle, 3 pojalle, 5 tyttärelle,
veljelle ja 2 fijarelle puolisoineen ja
lapsineen Y.m. sukulaisilleia tuttaville.

Amanda Jutila.
Taivaaseen oileaan lotihin luolovei mun, Murheistani päällä maanMaiseen iloon, riemuun. Jesus itf«johdattaa, Taivaaseen mun taluttaa.

l(ol(0Ull3l'2.
Työväen ja Ulkotyöväenyhdistystenja
näiden ammattiosastoin jäsenetkut-

sutaan miehissä
yleiseen kokoukesen
huomenna, sunnnuntaina täsmälken
klo 5 j.pp.Työv.-yhdist.huoneustoon.

Työväen puoluehallinto.
Lempäälän

Telefooni.Osateyhtiv«

Perustawa kokous
on keskiviikkona tämän kuun 16 päivänä,
kello 4 j.pp. Lempoifiss» kunnan huoneessa.

Myytävänä.
Ankan tiilitehtaalla
SMll KM.

Edward Sonrander.
«empiiälii

Vuokrattavana.
1 p. Kesäk. huoneusto

sisältäen salin, 7 huonetta, kyökin ja
eteisen. Huoneustossa on vesijohto
ja muut mukavuudet kuin myöskel-
lari ja ulkohuoneet. Lähemmin il-
moittaa

K. Tallqvist
Puutarhakatu 16.

Palvelusta haluaa.

JAeijerska,
joka ehdottomasti taitaa valmistaa, hie-
nointa meijeri-voita, saa paikanisonlaises-
-8» vesi-meijerissä. Todistukset palkka-
vaatimuksilleen on osoitettava allekirjoit-
taneelle, ennen Joulukuun 15 päivää ja
toimi on vastaan otettava ensi Tammi-kuun alusta,

Kuhmoisissa, 4 päiväMarraskuuta 1898.
J. E. Koskinen.

Kauppias.

Suoma lien Kansanteaatieri
Tampereella.

SunnuntainaMarrask. 6 p.1898
Seurahuoneella näytellään

S irkka.
Kansannäyt. s:ssä näyt. 7:ssäkuvaelmassa

George Sandin novellinmukaan, kirj.§g
Charlotte Birch-Pfeiffer. Suom.

E. Törmänen.
Ovet avataan 1/tl.Näytäntöalkaa 7.

Vaasan Pohjanmeren Höyry-
laiva-Osakeyhtiö.
Muutettu lähtöaika.

Höyrylaiva PATRIA
lähtee Hullista Köpenhaminan kautta
Turkuun ja Raumalle Marraskuun 15
päivänä.

ifteli-ItaaD
toimii

Tampereen Nuorisoseura
sunnuntaina, marrask. 6 p:nä

>Taiston> talossa.
Näytellään

»Roinilan talossa".
Näytelmä 3:88» näytöksessä, kirj

Minna Canth.
Näytännönalussa ja lopussa sekä

näytöksien lomassa
Flyygelinsoittoa.

Runonlausuntaa.
Satu.

Alkaa klo ',«8 MaUa. Pääsylippu-
Mlmk. 50 p., 1mk., 75 p. ja
50 p. myydään klo '/ly:»»» alkaen
eteisessä.

nuv!.l»e»2V2tent»«m v. j..!2kln,l»iBten
toimllluntil tolmii

jltaman
ensi sunnuntaina t.k. 6 p. klo ? ill.

Pellavateht juhlasalissa.
OHJELMA:

Soittoa.
Esitelmä (opett. A. Mäki).
Laulua (Teht. seuran kööri).

Wuorela).

SolttoaM
Puhe.
Lausuntoa (reiililya-eöTjH
Laulua.
Kertomus.

Pääsylippuja, joiden hinta on 50 panniä,
myydään klo 6:delta illalla.

Tampilta Bakiaatiskoattooii.

Halvimmalla

«1
myy T Ä

Tampein Babuukoßtioail.

Matdil<le<l2lin «
parhaaksi tunnettuja

Silppukoneita
sekä Nikandefin patenttia, etta Spångbergfin mallisia.

Juurikkainleikkuukoneita,
hyvin kytännöllisiä

myy varastostaan
TffW Ur e»e «ccCCt W fll^ TL. LA eitlIIBS2K IIUVIi{BU|iU liippa^UiypO,

Tampereella.

Raittiusseura Elo
toimii

Arpajaiset
Raittiustalossa

sunnnuntaina t. 11. 6 p:nä klo V»4 i.-p. Arpojen hinta 25 penniä. Pääsy-
maksu 25 .penniä. Arpajaisten aikana soittaa puuvillatehtaan soitokunta.

■eIltama
samassa paikassa alkaen klo V» j- PP

Ohjelma:
Lausuntoa.
Huilusoolo.
Satu.

Alkusoittoa.
Laulua.
Esiselmä.

Näytemät:
»Ainoa hetki'* ja »Juhannusaatto".Pääsylippujen hinta: 3 ensimmäistä riviä 1 mk., muuut rivit 75 p:iä,seisojat 50 p.

SUURET
«set

Suomalaisen Yhteiskoulun f\yvåksi
pannaan toimeenI

Lauvantaina Marraskuun 5 pj><!» 8 j. p>>.

Kaupungintalon juhlasalissa.
jSivuhuoneissa:

Pudonnut kenkä.
Marin rukkaset.

Sisäänpääsy: Arpajaisiin 25 p. Sivuhuoneisiin 50 p.
Arpojen hinta 50 penniä.

Rautaisia Hautaristejä,
noin 50 eri malliavalmistaa

Veljekset Friisein konepaja
Kalajoella.

Hintaluetteloja ilmaiseksi pyydet-
täissä,

Asiamiehiä halutaan.

-<^?''^>.

Pyöriä & Laakereita

kuolleita.

»»L«

Surulla ilmoitamme
että

hellästi rakastettu tyttömme

Lyydi Glwiira,
joka lyhyen, mutta kovan taudin sai»
rasteltuaanrauhallisesti nukkui kuole-
man uneen,LempiäMsä 29 päivänä
Lokakuuta 1898, kello 10 illalla. 4 kuu-
lauden ikäisenä, häntä lähinnä kai»
paavat i>2, äiti,2 veljeä ja 2sisarta,
s«lä lukuisat sukulaiset ja tuttavat.

3»«ria jaWilhelm» «rö»l»nb.
Tää kukka oli loman» taivahasta,
Eli hetken, tuoksui päällä maan.
Vi sulje haut» »iäisyyteen lasta,
Hän täältälotihins» onmennyt vaan
M,ls' murehdimme. Enkelinä kerran.Hänmeitä tnvehtiipi,luon» Herran.
Nyt ompi Lyydi poissa, hänmuutti

taivaaseen. Slell' ilon asunnossa, on
Lyyli pienoinen.

88köo8oit«

Teisko
lillites tllnääu klo 2 i-p.

Naitiotivl(l3!loj2

llmoitullsia.

Varatuomari hm BraiAer i^i^****£££ =
Tampereen Kaupunginvouti

Asianajotoimisto Porissa
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Suomen Maanviljelys- ja
Teollisuus-Pankki-Osakeyhliö.

joka harjoittaa kaikenpuoleista pankkiliitotta, maksaa raha
sijoituksista

P41/» % yhden kuuk. irtisanomisella,
3 % kolmen päivän irtisanomisella,
47a % kasvavalla talletustilillä,
2»/, % talletuksista il vista ja
a7a % juoksevalla tilillä

Matkakrcditiiviä myönnetään kaikkiin suurempiin liike-
paikkoihin Europassa jannuissa maanosissa.

Tampereen Haarakonttoori
Hämeenkatu 14.

huomen Yhdyspankki.
ll«Äl«M«M zmll.t.M.M.VlllllÄ!,. Bmt.8.A1.N32:?!.
Tamporeen haarakonttoori avoinna joka arkipäivä klo 7a 10

e. p. — klo a j.pp.
Ottaa rahoja talletettavaksi myöskin

Karttuvalle talletustilille,
jolloin korko pankin puolesta aina Kesäkuun ja Joulukuun viimeisenä päi-
vänä lisätään pääomaan korkoa kasvamaan, ellei tallettaja ole ilmoittanut
tahtovansa nostaa koron.

Karttuvalla talletustilillä löytyvistä rahoista maksetaan korkein ilmoi-
tettutalletuskorko.

%0% F. «Uströmin Asianajotoimisto.
X*m*etecUa, Hil»ee»k«t» 9ho 2», Hra I.O. VUeninse» talo.
T»i»itt««: »ahainperimifis, «loshakuja, »alwonnoita, «fianajoa
»«enkfissa ja »irastoissa, pernnkirjoitnkfia ja perinnönjakoja,
h»lh«»«. ja konknrsfitilejii h. »4 laatii kaikenlaisia asiakirjoja,
W«lttt«« rahainlainanlfia seks Ninteimistöje» mehutta ia ostoa;
«Kta« »e«»,j« ia selitykfis y.m.kohtnnllista palkkiota »astaa»

<hw»U 9Ratfsiiteta«i PyydettiiessämaasendnMe.Telef. 111
Muurarien Ammattiosaston

3ttamu,
"m sunnuntaina 0 p. t. k.klo 7 illalla

TytJvfltnyhdigtyksen talolla.
Objolma:

Alkusoitto,
kittinä,

Kuvaelma,
Satu,

Ntvtelmlkappal» (Passaripoikaj
Monoloogl (Huilusoolo),

Pukutansti (msrimies).
Yleinwi t»n»l.

?ll»Ul»ll hinnat: Istumasijat 1mrk.
s»iBoma«jat 75;p.

errat
Käsityöläiset
Käsityö- jaTthdasyhdislyksenlaatimia
oppilukontrahteja on saatavana.

Juho HohmtéiTilta.
««6a(flmtt»tto(itettelo®.flß. Wileni»«^ «»r»«s« e»»t«u»t««i»t« titiattol*
st»t« M&etotMn pyyd«M«»s2 franto lailllle
j»tl» Mhouuwot.(6.t5L4r.)

Luth. Rukoushuoneen
hywillsi pidetään

Tee-iltama
«nfi smmunUlina tämän luun sp. Rulous-
hu«n««ll«. Kirlloh«ra Hannula y. m. piti-
»«t puhlita.!

»ll«a 110 7 Malla.

p. MarrastTampere,
Hampereen— «Lahden

rautatie.
Arvoisassa lehdessänne wiime Lo-

tat. 20 p:ltä n:o 247 on aijotusta
Lahden— Tampereen rautatiestä, tir-
joit««, jonka johdosta pyydetään tuo-
da «fim seuraamat selitykset:

1) Gyy miksi rautatielokous Hau-
holla päätti ehdottaa lemeäraiteista
«ataa oli se että ehdotettu rata tulisi
nom 100 kilometrin pituinen, josta 14
kilometrin maiheilla jo oli malmista
lnveäraiteilta rataa Tampereelta Kan-
gasalan asemalle, jolta ehdotetun ra-
dan otaksuttiin alkaman ja päättymän
Lahden asemalle tahi sen läheisyyteen,
jossa taas yhdyttäisiin lemeäraiteiseen
rataan.

2) Kun matka Tampereelta—Lah-
teen nykyistä rautatietä myöten tekee
175 kilometriä ja ehdotettu uusi rata
ainoastaan 100 kilometrin maiheilla
tulisiwat Tampereen kaupungin nm»
saat teollisuuden tuotteet Itäsuomeen
ja Venäjälle kulkemaan tätä uutta ra-
taa myöten, moittaen siten sekä rahti»
kustannuksia että aikaa. Jos taas ra»
ta tehtäisiin kapearaiteiseksi tarmittai»
fim näiden tamaroiden kuljettamista
marten muuttaa ne toisiin maunuihin
sekä Kangasalan että Lahden asemilla.
Nämä muutot tetisimät tyhjäksi mo-
lemmat: niinhymin rahdinalennuksen
tuin ajan woiton.

3) Lukiessa Aamulehdenedellä mai-
nittua kirjoitusta näyttää Mä että sen
tekijä käsittää kysymyksessä oleman ra-
taosan melkein yksinomaan paikallis-
radaksi. Siinäkin on mirhe, sillämait»
la rata kyllä tulisi erityisestitin pai-
tallielnlleeseen nähden sangen tärkeäksi,
on sen päätarkoitus kuitenkin mälittää
Tampereen, Porin. Rauman sekä Ete«
lL- ja Länsi-Pohjanmaan läpitultulii-
tettil ItH»Suomeen jaVenäjälle.

Onko Jinbréc todellakin
(raftfatitiit?

Kaikilla tämänwuotifilla pohjoisna-
paretkitunmlla on paitsi tieteellisiä teh-tawiään, ollut aikomuksena samalla et-
siä jälkiä Andrsesta. Nyt omat jotkut
niistä jo palanneet, ja toisista on muu»
ten saatu tarkkoja tietoja. On siis asi»aan kuulumaa luoda silmäys retkitun»
tien saanmttamiin tuloksiin setä tieteet»
lifessä suhteessa että siihen nähden,
mitä he rohkean ilmapurjehtijan löytä»
miseksi omat saaneet aikaan.

Ensimäisenä palasi Huippumuorten
mesiltä saksalainen, erään Lernerin toi-
meenpanema retkikunta. Jotkut saksa-
laiset lehdet kiiruhtimat silloin heti
maailmalle huutamaan kuinka suuren-
moiset retkikunnan faamuttamat tietee!»
liset tulokset olimat. Lerner ja hänen
matkatomerinsa ilmoittimat tarkoin tut-
kineensa Kuningas Kaarlen maan, löy»
täneensä uuden suuren, tähän asti ai-
man tuntemattoman saaren, ensimäi-
senä käyneensä Huippumuorten koilli-
sella rannikolla, keränneensä eläintie»
teellisiä aineksia joukon, jonka selwittä«mifeen menee muosia, setä sen ohessa
toimittaneensa tarkkoja tutkimuksia And.
reen kohtalon selmille saamiseksi, maikka
menestyksettä. Pian kuitenkin saatiintuulla, että retken tieteelliset tuloksetolimat sangen mähäpätöiset, ja että
retki suuressa määrin muistutti jotakin
seikkailumatkaa. Ia pian Lerner itseBerliner Lokal»Anzeigerissä selitti,että

hän matkallaan oli tarkottanut toteut-
taa jo lauman miettimänsä tuuman
malaanpyyntillsemanhankkimiseksiHuip»
pumuorillll saksalaisille malaanpyytä-
jille. Sitä marten hän olikin Karhu-saaren etelärannalla, mistä löysihu-man sataman, haltuunsa ottanut mel-
koisen maa-alan, mitannut sen ja paa-
luttanut. Sataman nimitti hän »Olga-
hafeniksi" ja ilmoitti asiasta maltio-
tanslerille pyytäen suojelusta. Siinä
oli tämän ..oppineen" ja »tieteellisen"retkikunnan tarkoitus. -Millaista mä-
keä nämät ..kulttuurin kannattajat" oi-
keastaan omat olleet, käy muuten sel-mille eräästä tiedonannosta, jonka
..Berl. Tagebl." äskettäin julkaisi. Se
nimittäin tiesi kertoa että Lernerin ret-
kikunta oli hämittänyt kaikki muona-
y. m. marastot, mitkä Andree oli läh-
tiessään Huippumuorille jättänyt siltämaralta, että hän tahi joku tomereis»
taan mahdollisesti joutuisi sinne takai-
sin. Mitä todistaa tämä muuta kuin
suurta raakuutta.

Samaan aikaan ja samoilla paikoilla
kuin nämät kursailemattomat tutkimus-
retkeilijät, liikkui ruotsalainen tiedemies
prof. Natyorst, joka kolme miitkoa sit-
ten on palannut matkaltaan. Hänen
tieteellinen saaliinsa on runsas. Hän,
paitsi muuta, kartoitti koko Karhusaa-
ren ja tutti sm geoloogisesti, Suuren
muonon seuduilla hän harjoitti eläin-
ja kllsmitieteellisia tutkimuksia, jonka

jälkeen hän wielä käwi Waltealla saa-rella. UudessaIrlannissa,Kaarle XII:n
saarella ja Eeitsensaaiilla. Myrskyjen
ja jään liikkumisen muoksihäu ripaus»
syt pohjoiseen pitemmälle kuin 81 ast.
Kaikki esineet, mitä löydettiin joko me»
resta tahi tuimalta, tutkittiin tarkasti,
mutta mitään jälkiä Andrsesta ei ha-
maittu.

Vellniauin retkikunnasta ja hänen
turhista Andreen etsimisistään Frans
Josefin maalla on jo aikaisemmin ollut
puhetta. Kuten tunnettu, aikoo hän
tunkeutua pohjoisnamalle Frans Jose»fin maan pohjoiselta rannalta, jossa
retkeilijät talwehtiwat jakewään alussa
lähteivät edelleen pohjoiseen. Heinä-kuun 30 p:nä Wellman Tegethoff-
saarella löysiihmisjalan jälkiä. Hänettäytti luonnollisesti iloinen toimo, että
mahdollisestiMndr/e olisi läheisyydessä,
mutta kun ei ketään näkynyt eitä kuu-
lunut koko saarella, ajateltiin, että jäl-
jet luultamasti olifnvat malaanpyytä-
jien, jotka satunnaisesti olimat saarellakäyneet. Kuitenkin makuutetaan, ettei
kukaan norjalainen Valaanpyytäjä ole
ollut saarella koto muonna, eitä myös-
tään ole tietoa kenenkään menäläisenpyyntimiehen käynnistä siellä. Niin
ollen toimomat mielä monet, että jäljet
sittenkin omat Andrien retlituntalais-ten, maikka he armatenkin olimat saa»relta lähteneet mahan aikaisemmin ja
siten jääneet Vellmania tapaamatta.

Näinä päimina on palannut ruotsa-
lainen läderinin retkikunta, jonka tart
koituksena on ollut malmistamat toi-
menpiteet ensi muonna Huippumuorille
lähettämää suurta ruotsalais-menäläis-
tä retkikuntaa warien, jonka tehtäwänä
on täydellisten astemittausten toimit-
taminen. Retkikunnan marustamat
Ruotsin ja Venäjän hallitukset ja tv»
lee se työskentelemään 2—3 wuotta.
läderinin retkikunta, johan otti osaa
myöskin menolainen ömersti Schullz,
suoritti tehtämänsa hymin, mutta An-
drsen etsimiseslä. joka sen ohjelmaan
samalla kuului, ei mitään tulosta ol-
lut.

Norjalainen Sini rt Nraekmo, jonka
tarkotus oli yksinomaan Andren retki-
kunnan jälkien etsiminen, on palannut
kaksi miikkoa sitten. Retkeötäan on
Vraekmo kertonut: »Lähdin Vardösta
heinät. 6 p. aikoen koettaa tunkeutua
Uuden Siperian saarille ja lähdinKanan merta kohti. Muttamastatuu-
len ja sumun muoksi pääsin Vaigatjhiin
masta heinät. 17 p. ja sitä seuraamanaKanan porteille, jotka olimat täynnä
jäitä. Elok. 8 p. suurella maimalla
tunkeuduiu Vaigatshin pohjoisrannalle.
Elok. 11 p. nousi kauhea myrsky ja
sade jotta uhtasimat joka minutti tu-
hota alukseni. Kun myrsky hiukan
hiljeni, nousi tähystystynnyriin jahuo-
masin etäällä jäälautan, jolle merk-
titanlo oli pystytetty. Heti suuntasin

laimani sinnepäin. Jäälautalla oli
kaksi samojeedia. jotka olimat mitä
amMtomimmassa tilassa: ilman ruokaa
olimat he 9 muorokautta ajelehtineet
milusta puolikuolleina, tietämättä missä
olimat. Koska he olimat lalmalista,
ohjasin alukseni sinne ja laskin heidät
maihin. Andreen retkikunnasta heillä
ei ollut Vähintäkään tietoa eikä käsi-tystä. Wielä muutamia päimiä ristei-
lin lalmalin seutuwilla ja Valkeansaaren luona, mutta jää tuliyhtähan-kalammaksi purjehtimisille jaminä pää-
tin palata,"

Stadling. jota Pohjois-Siperiasta
läksi samassa nimenomaisessa tarkotuk-sessa, ilmoittaa heinät. 19 p. kirjeessä
..Daily Nems/ille". että hän 01, saa-
punut Vulkuriin. Uuden Siperian saa-
rilta palaamat pyyntimiehet eiwät hä-
nelle olleet moineet antaa mitään tie-
toja Andreesta. Jos syyskuuhun ei
wielä ole saapunut mitään tietoja, ret-
kikunta aikoi foutuweneellä lähteä Ole-
nekiin ja sieltä poroilla tai koirilla
Krasnojarskiin Anabarin, Hotangin,
Taimurin ja Tudinon kautta.

Lopuksi omat Norjan lehdet O.
Smerdrupin retkikunnalta Grönlannis-
ta saaneet pitkiä kirjeitä. Kukaan alku-
asulkaista ei ole Andrksta mitäänkuullut. Augmogfalikin eskimot maan
omat kertoneet miime muonna lokakuus-sa kuulleensa jäältä pyssynlautauksia ja
arwelewat että se olisi ollut Andree.

Tuskinpa sentään tämä kertomus an-
saitsee matamaahuomiota, sillä eskimot
omat tunnetut merkillisistä mielikumi»
tuksen tuotteista.

Siten on Andreen jälkiä etsitty mel-
kein kaikilta tahoilta, mihin hänen pal-
lonsa on otaksuttu moineen laskea.
Mutta kun kaikki etsimiset omat olleetturhat, ei enää liene epäilemistäkään,
etteikö onnettomuus olisi häntäkohdan-
nut. Kuitenkin on mielä useita, jotka
eiwät ole nenettaneet kaikkea toimoa
hänen pelastumifestaan; niiden joukos-sa on prof. Nathorst. He luulemat
pallon ohjaantuneen Grönlanninitä-
rannalle. Jos niin on, niin on man-
naa että Andree nyt on siellä ja on
mahdollista, että hän tapaa Swcrdru-
pin tai tanskalaisen luutnantti Amdru-
pin retkikunnan. Juuri siinä seikassa,
ettei pallosta ole mitään jälkiä löy-
detty. Nathorst näkee hymän merkinsiitä, että Andree tomereineen on on<
nellisesti laskeutunut maahan. Täysin
mahdollista on niin ollen, että hemuu-taman wuoden kuluttua palaamat yh-
dessä Smerdrupin kanssa Framilla"Suokoon sen Jumala!

—
Ainoastaan silloin. Kesä-

wieras: Minun huoneeseeni tulee ka-
ton kautta mettä. Kolo yön on katto
muotanut.

Se tapahtuu waan silloinIsäntä:
kun sataa.

4) Kun huomioon otetaan ettäpel»
lo ja wastenmielisyys kapearaiteisia
ratoja maitaan meidän maassamme
on niin suuri, etiä semmoisetkin erä»
maan radat luinHaapamäki— Iymäs-
kylän, Iymäslylä— Suolahden ja ra»
kennettamanaolema Kuopio— lisalmen,
omat lemeäraiteifia, ei rautatiekokous
Hauholla moinut ajatellultaan ehdot-
taa Tampereen— Lahden rataa, joka
tulisi kulkemaan maamme tiheimmin
asuttujen ja paraiten miljeltyjen seutu-
jen läpi, kapearaiteiseksi.

5) Mitä taasen koskee Aamulehden
kehotusta koneellisen tutkimuksen toi»
mittamifestll samalla kertaa sekä lemeä-
että kapearaiteista rataa warten, sekä
että kapearaiteinen rata ehkä tulemai,

suudessa moitaisiin muuttaa lemeärai»
teiseksi, on tämä ehdotus käytännössä
mahdoton ilman hymnikin suuria kus-
tannuksia. Jos näet otetaan huomioon,
että kapearaiteisella radalla moidaan
käyttää suurempia mutkia ja nousuja,
jotka omat aikaistamat ja tasattamat
rataa lemeäraiteisekfi tehtäessä ja että
näin ollen myös radan suunta moi
olla suuressa määrässä erilainen kapea
ja lemeäraiteisella radalla, puhumatta»
kaan silloista, zotla omat tehtäwät le»
lveäraiteisella radalla paljon tukewam-
pia kestämään raskaampia weturia
luin kapearaiteisella radalla, tuntuu
turhalta ryhtyä toneelliseen tarkastut-
seen kahta näin. erilaista tarkoitusta
warten.

s s.

Heiden jaMain raken-
nus ja kunnossapito.
Niinkuin jo aikanaan olemme mai»

ninneet, on komitea, jonka tehtäwänä
on moimassa olemien, teiden ja siltainrakennusta ja kunnossapitoa maalla
koskemien asetusten tarkastaminen, as«
kettäin joksikin aikaa hajaantunut ehdit»
tyään periaatteessa käsitellä tärkeim
mät kohdat tehtämästsän. Niistä pää-
töksistä mihin komitea tällöin on tul-
lut mainitsemme seuraamat tärkeimmät
seikat:

Tiet maalla jaetaan yleisiin teihin
ja kyläteihin. Pleiset tiet omat kahta
lajia, nim. maanteitä ja paitlakunnal»
lista teitä. Viimeksi mainittu tielaji
on uusi otettu ruotsalaisesta janorja-
jaisesta lainsäädännöstä. Molemman»
laatuisten yleisten teiden tulee olla
yleiselle keskusliikkeelle hyödyllisiä ja
tarpeellisia. Maanteiksi luetaan ne,
joilla on suurempi merkitys yleiselle
keskusliikkeelle, paittatunnallisilfi teiksi
taasen muut, niiden joukossa manhat
n. k.kihlakunnan- japitäjäntiet. Maan»
tien tulee olla mähintäin 5,,,paitlakun»
nallisen tien mähintäin 4 ja kylätien
mähintäin 3,, m. lemeän. Kumernöö»
rin asia on, liikkeen suurempaan tahi
mähempään milllauteen katsoen, mää-
rätä onko yleinen tie suoritettawa koko
lemeydeltään mai maan osalta siitä.

Yleisen tien, Man ja lautan raken-
tamiseen ja kunnossapitoon nähden
muodostaa tutin kunta erikseen tiente-
tolahon, kuitenkin erinäisillä paikallis»
ten y. m. olojen maatimilla poikkeuk-
silla. Jokaisessa tientetolahosfa on
asetettama tiehallitus, jonkamuodostaa
joko kunnallislautakunta tahi siihen
erittäin malitut henkilöt. Jokaisella
tientetolaholla on tiehallituksen höidet-
tamana olema tierahasto, josta suori-
tetaan tiehallinnon, tienjaon (paitsisel-
laisen joka ensi terran toimitetaan ase-
tuksen ilmestyttyä), Man ja lautan
rakennuksen jakunnossapidon, talmitien
pidon, kilometri-, kestikiemari» ja tien-
wiitta-pylwäiden hankkimisen ja kun-
nossapidon, uuden tienrakennuksen, mä-
kisen tahi muuten liikkeelle epämukaman
tien uudistamisen, uuden tien kunnos-
sapidon, kunnes se on saatu jakoon,
tuottamat kustannukset setä erinäiset
muut menot, joistamastedes mahdolli,
sesti päätetään.

Ileisen tien, sillan ja lautan raken-
nus- ja tunnossapito-melmollisuuteen
ottamat osaa seuraamat merotusesineet:

a) kaikki manttaaliin pantu maa,
jolla nimityksellä tartotetaan myöskin
sellaisia erikseen »erotettuja torppia ja
ulkotiluksia, joita omistusoikeudella tahi
makaalla asukasoikeudella hallitaan;

b) kruununpuistot ja kruunun muut
metsämaat; sekä

c) kaikki kunnalle werowelwolliset
henkilöt ja yhtiöt, joilla miimeksi toi-
vutetussa kunnallistaksoitutsessa on ar-
mattu oleman mähintäin 500 markan
puhdas tulo kiinteimmistöstä, joka ei
ole manttaaliin pantuun maahan luet-
tama, ynnä elinkeinosta, liitteestä ja
muusta kunnallistatsoitutsen alaisestatulosta, kuitenkin niin, että Me, jonka
puhdas tulo nousee 500 markkaan,
mutta ei I,ooo:teen, on 400 mk. me-
rosta Mllpaaksi pidätettämä. (Tähän
miimetsi mainittuun etuun ei ole oi»
keutettu manttaaliin pannun maan
omistaja, joka sitä paitsi nauttii muu-
ta meronalaista tuloa).

Tien kunnossapito luonnossa on ai»
noastaan manttaaliin pannun maan
omistajan tahi hallitsijan melmollifuu-
tenä, jota mastoin muut tientekomel-
molliset ottamat osaa tientekorasitutfeen
raha-awuilla. Näiden raha-apujen suu-ruus määrätään siten, että tierahastonkaikki menot lasketaan yhteen sen sum»
man kanssa, johon luonnossa tapah-
tuman tien kunnossapidon lasketaannouseman, ja tästä loppusummasta
jaetaan taksi kolmannesta manttaaliin
pannun maan osalle ja yksi kolmannes
muiden merotusefineiden osalle. Vii-
meksi mainittu osuus taasen jaetaan
siten, että kruununpuistojen jamuiden
truununmetsien osalle lasketaan 25
penniä jokaista 100 markkaa kohti tat-
soitusarwosta, setä ruukkien, tehtaiden,
sahojen, olutpanimoiden, miinapoltti-
moiden y. m. suurempien teollisuuslai-
tosten samoinkuinmaakauppiasten osal-
le 1 mk. jamuiden tientelomelmollisten
merotusefineiden osalle 40 penniä jo-
kaista 100 markkaa kohti puhtaasta
tulosta, mikäli se ei ole tierahastoon
maksusta mapautettu. — Mitäerittäin
tulee kruununmetsien osuuteen tässä
suhteessa on komitea lähtenyt siitä edel-
lytyksestä, että näiden metsien armonousee 106 milj. markkaan, joiksine w.
1893 armioitiin. Kruununmetsien osuus
tientetorasitukseen nousisi siten 265,000
mk. muodessa. Otatsuttama on kuiten-
kin, että tätä osuutta moidaan melkoi-
sesti alentaa, ainakin 20 penniin 100

markalta, jolloin koto osuus tekisi
212,000 mk. muodessa.

Jo» yllämäärätyllä lamalla lasketut
raha'llwut eiwät riittäisi täyttämään
edellämainittua kolmannesta tienteko-
rasituksenkoto kustannutsesta, onpuut»
tuma määrä manttaaliinpannunmaan
omistajien suoritettama kunkin samassa
suhteessa tuin hän ottaa osaa teiden
ylläpitoon luonnossa. Jos taasen mai-
nittujen lastemisperusteiden mutaan
tierahastoon kertyisi enemmän lum sa-
nottu kolmannes, on muiden meromel-
mallisten tuin manttaaliin pannun
maan omistajain suoritettawa määrä
suhteellisesti wähennettäwä.

Jos kustannukset teiden ylläpidosta
luonnossa tetisimät mähemmän tuin seosuus eli kaksi kolmannesta teiden yllä,
pidon kokonaiskustannuksista, josta
manttaaliin pannun maan yllä sääde-tyn jakoperusteen mutaan tulee musta-
ta, on puuttuma määrä pantama asian-omaisten maanomistajain maksettamak-si, tunkin sen mutaan tuin hän ottaaosaa ylläpitoon luonnossa.

Ylijäämää, jota ehkä tierahastoonsyntyy, kun kaikki siitä suoritettawatkulungit omat maksetut, älkööntiente-
komelmollisten kesken jaettako. Sitä
mastoin tulee tumernöörin tiehallituk-sen ehdotuksesta, tientekomelmollisia kuu-
lusteltuaan, märätä ylijäämän käyttä-
misestä teiden perustuksen parantami-
seksi setä, kun sitä ei enää siihen tar-
mitä, tientekorafitutsen helpoittamiseksi
sopimalla tawalla. — U. S.

Uutisia
Tampereelta ja lähiseud.

—
Tyswäenopisto» johtajaksi

on johtokunta yksimielisesti Valinnut,
maisteri Semeri Nymanin, Sääksmäen
kansanopistosta.—

Nli«sar6ifia junia. Niin-
tuin tiedämme, oli Suomen Höyrylai-
»«osakeyhtiö rautatiehallitukselta ano-
nut, että kerta miikossa lähetettäisiin
Hyminkäältä Hankoon ylimääräinen
juna, jotta Pietarista ja Helsingista
tulemat matkustajat moisiwat suoras-
taan jatkaa mattaansa Hangosta höy-
rylaima Vellamolla. Keslimiikkoisinklo 6,30 i. p.Helsingistä lähtemät mat-
kustajat siis moisimat Hyminkäältä jat-
kaa matkaansa klo 9,10 i.p. ja saapua
Tukholmaan seuraamana päimänä päi-
mänä No 2 i.p Pietarista kestimiitto»
aamuna lähtenyt matkustaja siis ehtii
Tukholmaan seuraamana torstaina.

Niinikään oli turkulainen ..Nore"
yhtiö pyytänyt Toijalan ja Riihimäen
matille afetettamaksi ylimääräistä junaa,
milloin Bore ei ajoissa ehdi perille
Turkuun.

Molemmat anomukset esitettiin tors»
taina senaatissa ja päätti senaatti täksimuodetsi loetteeksi asettaa Hywinkään
—Hangon malille ylimääräisen junan,
joka kestiwiittoiltana klo 9,10 lähteeHelsingistä ja saapuu Vellamon läh-
dölle Hankoon setä Turun— Riihimäen
malille toisen ylimääräisen junan, joka
lähtee Turusta,milloinVore" ei ajoissa
ehdi Turkuun.—

Ikaalisten rantatie. Itaa-
listen jaHämeenkyrönkuntainpuolesta
on H:gi«sä käynyt rautatietomitean jä-
seniä puhuttelemassa lähetystö, johon
kuulumat mainittujen seurakuntain ni-
mismiehet K. SparswenjaB. Nyström.
Lähetystö on tahtonut kääntää rauta-
tiekomitean huomiota siihen, että tule-
man, Ikaalisten kautta kulkeman rau-
tatien, jota on aijottuPorin radanEpi»
lan pysäkiltä haarautumaksi, tulisi mi-
kälimahdollista kulkea asuttujaseutuja,
etenkinHämeenkyrönmesien simua,kosta
sen merkitys paikallisen liikkeen Välit-
täjänä olisi erittäin tärkeä. Jos käy-
tännöllisistä syistä olisimahdotonsuun-
nata rataa Hämeenkyrön asuttujen alu-
eiden lautta, niin se olisiHämeenkyrön
kirkolta mietämä Kuljun pysäkille Po»
rin radalla. Lähetystö on komitealle
tehnyt selkoa siitä melkoisesta paitallis-
liikteestä, jotauudella radalla olisi odo-
tettllVllna. — U. S.

— TnUiwapantta an myönnetty
tehdasosaleyhtiölle John Dahlberg k
Kunlpp. koneista setä willasta ja mil-
latankaasta remityistä Milloista (shod-
dista).

—(2 U) Keisarillinen Tno
men Talousseura walitsi eilen pu-
heenjohtajakseen yhdeksi Vuodeksi eteen-
päin, senaattori Leo Mechelinin ja »a»
rapuheenjohtajalseen. pormestari Ferdi-
nand luseliutsen, molemmat uudelleen.—

Eläke. PostietspeditööriB. V.
Wikström on saanut 500 markan elin-
kautisen eläkkeen helmik. 1 v:stä 1899
lukien.

— 3ft<l» markan wnotninen
apuraha on myönnetty asemamies
W. Saren'ille Lempäälästä.— Maanmittantfia. Asianomai-
nen kuwernööri on määrännyt mara-
maamittari K. A.Saarisenpäättämään
suurjaon Oriniemen kylässä Punkalai-
tion pitäjässä ja laatimaan kustannus-
ehdotuksen sekä antamaan lausuntonsa
siitä kylätiestä, joka poikkeaa yleisestä
maantiestä n. s. Miharinsillan luona
Hämeenkyrön pitäjässä jakulkee Pinsi-
ön kantaan kautta Pirkkalan pitäjän
rajalle.—

Krnnnnn wiljawarat syys-
kuun lopussa 1898 tetimät Hämeen-läänissä: 14,246,?8 hehtol. ruliilll,
5,018,,5 hehtol. ohria ja 1,006,,» heh-tol.kauroja.

Kannatettawat arpajaiset.
Kuten jo ennen olemme maininneet,
toimii raittiusyhdistys Elo" huomen-
na arpajaiset Raittiustalossa. Kun
tiedämme arpajaisia tauman puuhatun,
tarkoituksen hymäksi ja moitot armot,
kaitsi ja lukuisiksi, Voimme mitä lam-
pimimmin sulkea ne raittiusmielisenyleisön hartaaseen suosioon. Elo",
jota arpajaiset hommaa, on osottautu-
nut warfin wirteäksi yhdistykseksi, joka
puhtaan raittius-aatteen eteen on suun-
nannut toimintansa.

Arpajaisten päätyttyä on iltama,
jonka ohjelma on laadittu anvokkaaksi,
Siinä mainitaan soittoa, laulua, esitel-mä, lausuntoa, huilunfoolo, satu setä
näytelmät ..Ainoa hetki" ja ..luhan-
Nilslllltto".

Arpajaiset alkamat klo i.°p. ja
iltama klo H 8 i.°p. Arpojen hinta on
ainoastaan 25 p. ja saman maksaa
sisäänpääsykin arpajaisiin.—

Euuri työlväenkokous.Tam-
pereen työmäen oman puolueen hallinto
on kutsunut Työmäenyhdistyksen,Ul-
kotyömäenyhdistyksen ja näiden ammat-
tiosastojen jäseniä saapumaan kokouk-seen, jokapitetään huomenna klo 5 iltap.
Työmäenyhdistytsen huoneistossa.— Myyty taideteos. Helsingin
taiteilijain näyttelyssä on myyty tai-
teilija Kaarlo Vuoren taulun Tuulenpuuska".- Suomalainen lirjainkus-
tannnsliike Nuotfiin. Täkäläinen
tirjainkustantaja, hra Isak Julin on
perustanuthaaraliitleenVähittäismyyn-
tiä Varten Malmbergiin (Ruotsissa).
Liikkeen hoitajaksi on otettu hrat Carl
Bergman ja Johan Pietiläinen. Tämä
toimenpide tulee olemaansuureksi eduksiPohjois-Ruotsin ja Norjan Suomen-
kieliselle mäestölle.— Hämeenlääni» Maanwilje-
lyss e nran karjanhoitajatonsn-
lentti, agronoom» Hj. Göös antaa
neumoja ja opetusta karjan-ostamises-
sa ja» tasmatutsessa setä kaikikissa kar-
janhoitoa ja maitotaloutta koskemissaasioissa. Tilaukset konsulentin saami-
sesta lähetetään joko seuran johtokun-
nalle tai suoraan herra Hj. Göösille
osoite Parola.

Tilaajalta saa konsulentti Vapaanasunnon ja ylöspidon toimituksen ai-
tana sekä 2 mk. tilauksesta.— Tulipalo oli toissayönä Vii-
nikan ojan marrella olemassa rautaja-
lostustehtaan makasiinissa. Useita tilke-
palkoja ja rakennuksen seinä mahin-aoittuilvat. Vakinainen palokuntamme
kaikessa rauhassa uteliailta sai tulipa-
lon sammuttaa ja ensi terran yksin
koettaa taitoaan. Sammutus käwikin
reippaasti ja hymästi, maikka olikin

wähän medestä puute, koska wesijoh-
toa ei sillä kaupungin kulmalla wielä
ole. Tulipalo alkoi noin klo 3 ajoissa
aamupuolella yötä.—

Liikealalta. Osakeyhtiö Tam»
pereen Meijeri ilmoittaa myyneensä
täällä harjoittamansa meijeriliikkeen
ynnä kaikki maaseuduilla olemat siwu«liikkeet hra Kaarlo Ollille, joka liitettä
jatkaa toiminimellä »Tampereen Mei-
jeri, Kaarlo Olli".

—Tampereen wäkijnomalatto''
totonkseeu ennät Lapuan makijuoma-
lakkolaiset ole katsoneet, marojen niuk-
tuuden tähden, moimansa lähettää
omasta kohden edustajaa. Mutta jos
hra opettaja K. Huhtala, jota asuuTampereella, on tilaisuudessa ja hy-
mäntaytoisesti suostuu edustamaan la-
pualaisia, lähetetään hänelle malta-
kirja.— Talonkauppoja. Talonomis
taja F. E. Lindqmift on myynyt omis-
tamansa talon ivuokratoniillll n:o 705
tämän kaupungin 13:sla kaupungin
osasta talolliselle K. F. Packale^ille.Sääksmäeltä. Kauppahinta 30,000 mk.

Talollinen K. F. Packalen myi taas
omistamansa talon ja tontin n:o 591
tämän kaupungin Io:ssä kaupungin-osassa talolliselle F. E. Lindqmist'ille
Tampereen kaupungista 66,000 Suo-
menmarkan hinnasta. Vastaanotot ta-
pahtumat Joulukuun 1 vaimänä.

Talonomistaja Juho Neto on myy-
nyt omistamansa talon ja tontin n:o
353 tämän kaupungin ?:ssä kaupun-
ginosassa kauppias K. W. Jokiselle.Tampereelta. Vastaanotto tapahtuu
joulukuun 1 päimänä. Hinta 20,000
mk.

Talonomistaja K.Karlsson on myy-
nyt omistamansa talon ja wntin n:o
310 tämän kaupungin 7:ssä kaupungin
osassa talolliselleluholärmiselle19.900Smk. kauppahinnasta. Vastaanotto ta-
pahtui heti.

Seppä Kaarlo Martin myi omista-mansa talon ja tontin n:o 269 tämän
kaupungin 7:ssä kaupunginosassa ta-
lolliselle Herman Sällille 27,000 mar-
kan hinnasta. Vastaanotto tapahtuu
joulukuun 1 paimänä.

Talonomistaja Herman Salli on
myynyt omistamansa talonmuokraton-
tilla n:o 317 tämän kaupungin 13:sla
kaupunginosasta seppä K. Martinille.
Vastaanottotapahtuu joulukuun 1päi-
mana.

Luetellut talonkaupat on mälittänyt
hra Anton Tuuralan asioimisto.— Vuokratkaa asuntoja wäki
juomalakkokokonkfen edustajille!
Ihmeen mahan on mäkijuomalakkokoko-
uksen edustajia marten asuntoja wuok-
rattu, mikä ei suukaan tuota kunniaa
meikäläisille. Kun täällä ennenkin on
kokousten edustajat saaneet asuntoja,
on häpeäksi kaupunkilaisille, josnyt ka-
misi päinmastoin. Tiedämmekyllä täällä
asunnoista nykyisin oleman puutteen,
mutta somittelemalla saadaan paljon
aikaan ja tulee muistaa, että juoma»
lakkolaisten kokouksen edustajat eiwät
ole maatelijaita asunnostaan ja ylös-
pidostaan.

3
—

Maatilantanppa. Talonomis-
taja Juho lärwinen on myynyt omis-
tamansa Kapalan l,osa manttaalin
perintötalon,MouhijärwenpitäjänMus»
tijaonojan kylästä, talolliselle A. Karls-
son'ille.

Kauppa on tapahtunut Anton Tuu»
ralan asioimiston »välityksellä.— Woittojenkerääjiä ..Elon" ar-
pajuisiin pyydetään hymöntahtoisesti
»uomaan keräämänsä moitot Raittius-
taloon tällään klo 4 10 iltap.— Kanppaapnlaisfenra» irtain
omaisuus on myytämänä. Tähän kuu-
luu huonekalusto, sisältäen m. m. tay,
tetyt salin huonekalut, 60 kpl. mieni»
täistä tuolia, pöytiä, akkunamerhoja,
lamppuja, mattoja y. m., uuden bil-
jaardin seka hymän piaanon. Kalusto
on nähtämissä joka päimä seuran huo-
neuslosfa Läntinenpitkäkatu 30 a. Lä-
hempiä tietoja antaa hra K. Helminen
kaupp. G. Helmisellä. Omaisuus on
myytämissä mähin erinkin.— Hnntokanpalla myydään tä-
nään klo 4 j. pp. talossa n:ro 13 It.
Puistokadun marrella työm.Josef Pihl-man'in ja hänen maimonfa Emman
kuolinpesään kuulumata irtaimistoa.—

Iltaman toimiiMaalarien am»
mattiojasto tänään klo H8 j, pp. Työ»

Viisu
ÖSiiifi-Paufki.

Förasietla 1879.
Osakepääoma Sm. 3,000,000.
Vararahasto lähesSm. 1,800,000.

Tampereen haarakonttoori pi-
detään avoinna klo l/»ii» e. pp.
klo 2 j. op.

Kaikkiapankkiiiikkeesen kuu-
luvia asioita toimitelaa.ii.

mäenyhdistyksen talossa. Ohjelmassa
on esitelmä, soittoa, näytelmäkappale
..Seinä malia", kupletteja, runonlau-
suntoa ja tanssia.

Aamulehtiilmes.
tyy tänään tak

soisnumerona N. ja L.

Komeimmat
arpajaiset,

mitä Tampereella on saatu aikaan,
uhkaa tulla niistä, jotka täksi päimätsi
on hommattu täkäläisen suomalaisen
yhieistoulun hymäksi kaupungintalon
juhlasaliin. Voittojen näyttely tarjosi
eilen illalla loistaman näyn. Enim»
mästi huomiota ehkä saa puoleensa ta-
mattoman aistikas ja suomalaiseenkuo-
siin ommellulla kankaalla päällystetty
sohma, joka semmoisenaan on tokonai»
nen taideteos. Sen omat roumat Id-
man malmistaneet ja on sen armo työ-
hön nähden laskettu mähintäin 400
m:ksi. Hymin armokas on myöskin
komea lepotuoli. Näistä ynnä muista
on juhlasalin esiraadille kalustettu ko-
konainen hupainen kodikas huone pöy-
tineen, keinutuoleilleen, meisto- maa-
laus- ja ompelu'teoksineen, tauluteli-
neineen, hyllyilleen j. n. e. j. n. e.

Rouioat omat hiljaisuudessa aiwan
ahterata mäkeä. Kun he sitten tahto-
mat oikein parastansa koettaa, niin
mailvaisensanomalehden-kirjoittajanaja-
tus jää mallan seisaulsiii katsellessaan
sitä upeata käsityökokoelmaa, joka ikään»
kuin taikasauman miittauksesta sukeltaasuurena arpajaispaimänä esille. Joka
ei tätä usko. menköönhuomenna ar»
pajclisiin ja koettakoon tehdä selkoa kai»
kesta siitä ihanuudesta, jonka näppä-
rät sormet tälläkin kertaa omat luo-
neet jaeltamaksi onnellisten moittajain
kotien kaunistukseksi. Kokonainen om«
peluyhdistys on malmistanut m. m.
pöytäliinan, jossa märisomitukset teke-
mat mitä herkullisimman maikutuksen.Lapualla kudottuja lattiamattoja —
somaa kansallista kuosia —

on taksi,
kumpikin 100 m:n arwoisia. Kutoma»
koulusta on saatu puolitoistatymmentä
metriä pitkä pala komeata ripsikangas-
ta, puhumattakaan pienemmistä kuto-
matuotteista, Sohma- ja matkatyyny,
ja on pitkä rimi; niistä metää huo-
miota puoleensa marsinkin yksi, jonka
»valkealle silkkipobjalle muuan tmteelli-
nen käsi on maalannut wiehättäwiä
ruusuja ja lehtiä. Akkunamerhoja on
useita paria toiset toistaan upeampia.
Ei liene wielä arpajaisissa nähty niin
komeita lamppuja kuin näissä: miiden
hinta niistä »vaihtelee 50.60 markan
mällllä. Veistoteoksia on ..kadunlakai-
sija" ja Apollon rintakuma.

Voittoja on kertynyt noin 1.000
maiheille; mielä tänään aamupuolella
otetaan niitä kiitollisuudella ivastaan
kaupungintalon juhlasalissa.

Arpajaiset alkamat klo 5 iltapäimäl-
lä. Sisäänpääsy arpajaisiin on 25

Nimituomari ID»M^^ D «-» 0%>« »M, Asianajotoimisto.
Helsinki.Kasarmink.4B. Ll11%J DUC>>Hl Kiinteistönmyyntejä.
Vastaanotto 10-3. T«l. 3286. Matk^^fl^^budaitM>»»». maaseu

Tapettia » Reunuksia SSSSL";aiin*jfim
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Bcudej^äyntiä, t&atavain perimiaiä, lainoja, kiinteimiatö- ■■■■■^P'Afll I H^F iHI Wtå/? ■■Mr■Midhv I1^» I^^ Konttooriaika 9—l kesäaikana. 1—
Matkustetaan maaseuduille. Kirjeisiin vastataan ensi postissa.^sr. in. auppoi

Au ust MalmSuosittaa hyvin lajitellun varastonsä^^lliikkeeseen kuuluvia tavaroita. Kauppakatu 2.
kaikkia k< »Uo««,

Kon plus
Bärlundin KirjakauH.

Asianajoalainoia Aksel Alander
Pieni Boopertlnk.Nio 11. tav. 5—6 i.-p. Tel. 1872."W« v»>z»«»« ms?*

Bäilundin Kirjakaupassa.

Kellosi

Iftinki

Konttori

7.
penniä, siwuhuoneifiin, joissa wähän
ohjelmaa suoritetaan, 50 penniä. Ar»
pojen hinta on 50 penniä.

Koitin arpajaisiin! !

— Lahjoitus.Pirkkalan Hämeen-
puolen ompeluseuralle, jota työstente»
lee köyhäin koululasten hywäksi, on
neiti Aina Malin lahjoittanut 200
markkaa. Arw. lahjoittajalle pyytää
ompeluseura saada lausua täten lampi»
mimmät liitoksensa.- Kangasalta. Kun »Kangas»
ala," uusi rautatienpysäkki, tämänkuun
15 p. amataan liikkeelle, niin wiettä-
wät kangasalaiset tapauksen johdosta
juhlaa siten, että torwisoittokunnan
kanssamenewät wastaanottamaanTam.
pereelta asemalle saapnwaa paiwäju»
naa ja sieltä sitten yhteisille päiwälli»
sille Seurahuoneelle. Maalaisten olisi
miehissä otettama osaa tähän juhlaan
iloisen tapauksen johdosta.

polll3l-Moll<eU333lolt3.
— Warkaukfia: Wnme lauwan»

tama walastettiin eräiltä tästä laupungista
kotoisin «lewalta lyömiehelt» asMtonsa n»u-
lasfa olleiden housujen taskutta rahalutlaro
ja pienempi summa rahaa. lasta warlau-
desta on syytteeseen asetettu muuan tästä
kaupungista kotoisin «l«wa työmies JuhoOslari Tohlman, jotaon omistanutottaneen-sa rahat ja käyttäneensä ne wiilijuomiin.

Eräältä kaiwaiintyöntelijält» »arastettiin
»iime maanantaita »vastaan yöllä housujen
taslussa olleesta rahapussista pienempi sum-
ma rahaa, nukkuessaan eräässä täkäläisessä
sorwariweistaassa. Martaaksi epäillään sa-massa werstaasfa silloin nukkunutta puuse»
pLn työntekijää.

Wiinie tiistaina on eräältä Sorinahteell»
asuwalta waimolta hänen ulkona ollessaan
waraltettu sänkyyn piilotetusta rahapussista
pienempi summa rahaa.

— svytstawaraua on etsiwään
esastoon jätetty rintaneula' suitset ja kau-
luksia.

Katsaus eilisen lehtemme
uutisiin.

3amp «l e e n saiiash vo v e on sai<
raswuodemlltsuihin nähden määrätty ensi
«vuoden alusta loimen wuoden ailan» ole-
maan selä lolmannessa että neljännessä luo-

luolassa on malsu sairaswuo-
«elta yhteisessä huoneessa ja plllemmalla
nw»lla 1mt. 80 Penniä sekä neljännessä
luolassa sairaswuoteelta yhteisessä huoneessa
ja ylsintertaisellll ruoallaImt. 20 p., tulten»
lin niin, etlalviittiUoista »uotta nuoremmilta
lapsilla kolmannessa ja neljännessä luolalsa
suoritetaan ainoastansa puolet näistä mää-
ristä.

Minen senaatti on »ah»
rajoitukset ja tarkemmat

Gen ohessa leisar
wistanut seuraawat
ohjeet, nimittäin:

että, jos laitlisairaswuoteet yhteisesti täyte-
tyissä huoneissa owat täytetyt,sairashuo-neen johtajan tullittawatst jätetään antaawapaaseen yksityiseen huoneeseen ottaa ja.
kunnes sijaa yhteisessäsairashuoneessa taasen
ilmestyy, hoitaa pyrliwää potilasta kolman-
nen taikka neljännenluolanpäiwänmalsust»,
ruoanlaadun mukaan, ellei potilaalla tailta
sillä, jola wastaa paiwämatsun suorittami-
sesta, tiettäwästi ole waroja suorittaa ylsityi»
sen huoneen käyttämiseenyhdistettyäylempää
malsua;

«ttä, jos wähäwaiaisenpotilaan terveyden-
tila wälttämättömästl waatii hänen hoita-
mistansa yksityisessä huoneessa, tällainen
woidaan sairashuoneen johtaianharkinnan
mutaan potilaalleluowuttaa myöskinpäiwä-
malsulla, jola simiitetaan jostakin lahdesta
alimmastamalsuluota«ta.

A s e w e lw olIis uvu sly s y my s. Se-
naatinwaliotunta. jonka toimena on laatia
ehdotus uudeksi asewelwollisuuslaiksi jajohon
talousosastosta kuuluwat jäseninä senaattorit
Nald. Eneberg, Hj. Palm ja Fredr, W,
Schauman, kuuluu sa»wan työnsäsuoritetulsiaiwan piakkoin.

Lasten leitittelypailat.Polii-
silamari ilmoittaa yleisön tiedoksi, että »al-
tuusto on lasten leikittelypattoitsiluowutta-
nut Mustanlahden kalliota lähinnä sijaitse-
wan setä Hallitus- ja Satamakatujenwäl>-
sessä puistossa ynn» tonteilla n:rot 28 ja

kuudennessa kaupunginosassaolewissapuis-
toissa olewatruoholentät ja lisäksi pellawateh-
taan luona olewan puiston ruohiston siksi,
liin tämä puisto järjestetään uudestansa.

Talonkauppoja. Talollisenpoika
Mommolan tylästtl Wäinö Fäillilä onHuit-
tisista ostanut Ikola-nimis n puoli mantt.a-
>m suuruisen talon StonninlylilstäTurwään
pitäiä» :!»,(XX) milankauppahinnalla. Osa
irtaimistoa seurasi myittä. Vastaanotto ta-
pahtuu 1 p. marrast.

Samoin osti talollisenpoikaFrans Liuhala
ÄoSfuan «,lon Huittisten inlästs Huitoa
ÄoSfualta jW.Oi.io marfaUa.

Uutisia
muualta Suomesta.

(E V X) Ikaalisten tuo
«istunnan tuomariksi lieneesenaat
ti nimittänyt Saarijänven tuomarin
Ingmannin.

Nliopisto. Lääteopillinen tie»
detunta on ilman juhlallista wihlimis»
ta antanut läätet. lis I.I.Karmo-
selle lääket. ia kirurg, tohtorin armon.

Kuuntelemaan esitelmää, jollasomel»
letun fysiikan — Pippingsköldin pra-
fessorinwiran

— professori V. 11).
Homin lautoantaina t. !:n 5 p:nä klo
11 a.»p. yliopiston juhlasalissa aStuu
Virtaansa, kutsuu filofoofisen tiedekun.
nan fyysillis»matemaattisen osaston de-
kannus tieteen suosijoita. harjoittajia
ja ystäwiä tirjoiwksella nimeltä: >Sur
les phénoméncs de luiuiére. natnrell
et artificiels, de la nature de laurore
boréale.

— Observations faites aux
stations de Sodankylä et de Kulta»
la«. Kutsumukseen on liitetty selontekoPippingsköldin professorinwiran syn»
nystä sekä uuden profesforin ansiolu»
ettelo. - Prof. Homenin esitelmä kä-
sittelee «Sowellettua tiedettä.—

Haminan rata. Haminan ra»
dan rakennuksen awustlluusetsi on se-
naatti päättänyt esittää yleisistä wa»
roista myönnettäwäksi tartoitustawar»
tenmuodostuneelleosakeyhtiölle400,000
markan lainan, jota rakennusaikana,
kuitenkaan ei nlikolme wuotta,olisi to»
rottomana. Sen jälkeen owat wuotui»
fet tuoletusmaksut 5 z, josta 3 z z
korkoa. Radan kustllnnusehdows päät»
tyy 1,600,000 markkaan. Osakepääoma
on 800,000 ml., siihen luettuna nyt
pyydetty laina. Aikaisemmin on ralen»
nushanketta warten saatu 400,000
markan waltioapu, jotenka yhtiön on
wielä lisäksi lainattawa 400,000 mk.— Äänekosken— Suolahden
rata. Senaatti on päättänyt esittää
Äänekosken osakeyhtiölle myönnytystä
kapearaiteisen rautatien rakentamiseen
Äänekosken paperitehtaalta Suolahden
asemalle setä 110,000 markan kuole»
tuslainan myöntämistä yhtiölle wal»
tiowaroista. Laina olisi korottomana
wiitenä wuotena. Sen jälkeen omat
Vuotuiset lyyennysmaksut 5 z, joista
z z 8 korkona.— Pariisin näyttely. Suomen
osanotosta Pariisin nlyttelyyn johtu»
wien, not jo tarwittawienmenojensuo»rittamisetsi on jo ennen annettujen
5,000 markan lisäksi myönnetty wal»
tiowaroja edelleen 10,000 mk.

Kirja izM ia Taidetta.
— Kansanteaatteri esitti eilen

illalla G. v. Numersin Tuuttalan
tappelun. Kappaleen esitys on heit»
to, jos Verrataan sitä Kansanteaatte»
rin esitykseen pari kolme wuotta sitten,
mutta nythän omatkin useimmat näyt»
telijät aiwan «tottelijoita.

Seuraama näytäntöon sunnuntaina,
jolloin esitetään toistamiseen Sirkka.—

8«»l«j« Arwi Lindroos ai»
too antaa helppohintaiseikonsertin kau-
pungintalon juhlasalissa ensi tiistaina.

«onl«ki»j«llif««tt«. Werner
Söderftröminkustannuksella Pormoos-sa on painosta ilmestynyt:

»Maantieteen Oppikirja. Kansakou-luja warten. Kirjoitti Arwid TH.Venetz, seminaarin lehtori. Kumilla ja
kartoilla warustettu. Kuudes painos."

112 siw. Hinta 1 m.

laaseutukirjeiti—
Monhijarwells 31 p. Lokak.

1898.
Talmi oli tulla tuossa paikassa, ilma

kylmeni niin että lämpömittari tämän
luun 19 päiwänä näytti kylmää 12
astetta. Johan tuota luulee wähem-

mällHkin talwen tuleman; tällaisia lyl»
mäplimiä testi yhtäarlttaa useampia,
jolloin ilmalm oli niin tirlas tuin ho»
pea. Kyntö lesteentyi maanmieheltä,
maitta ajo monellakin oli wasta puoli»
tiessä. Kylms ajoi kyntäjän pois pel.
lolta. Nyt on jo wettl satanut ufeoita
päimiä peräkkäin. Jo kyntökin sujuu
ja myllytkin talwen waralle mettä saa»
mat, lokaalin on jo, syksy on siis täy-
dessä karmassaan. Hywä olisi, jos
tutin tulisi toimeen omillansa, ettei
tarpeensattuessa tanvitseisi tylästit läh»
tea apuahakemaan. Monta kertaa tar«
peettakin puutetta Valitetaan, maitta
kylläomillaankin toimeentultaisiin. Niin
on esim. laita monessa kohden kotimai-sen teollisuutemme. Kun on totuttu
ulkomaalaista tamaraa käyttämään,niin
ei siitä Vähällä luowuta,maittaoman»
maan tuote olisikin yhtäyywää ehkä
parempaakin, hintansa, kestäwHisyyten»
sä ja muun somuudensa puolesta. Sit»
tentin oma jätetään ja muukalainen
wie woiton. EsimeMtsi urkuharmooni»
teollisuus on meillä Suomessa jo niin
kehittynyt, että siinä suhteessa tulemme
mullan mainiosti omillamme toimeen.
Etewät musiittimiehemme owat anta»
neet liitettäwiä arwosteluita kotimai»
sista harmooneistamme. Etenkin lehtoriMäkisen, Sortawalassa, walmistamat
harmoonit owat saaneet osakseenhywän
puoltolauseen. Tämä tehdas onkin wan»
hempia alallaan maassamme, joten se
on enempi kuuluksikin tullut, mutta on
tehtaita muitakin maassamme, jotka
malmistawat urtuharmoonioitasellaisia,
että suurella mielihywällä niitä soitte»
lee ja kaikille kotimaista työtä suosi»
wille soitettawatsi suosittelee. I.E.
Hedinin. Tampereella, walmistamat
harmoonit omat tällaisia. Heden'in
..harmoonit" owat siistiä, lujaa tekoa
ja ääni on woimakas ja miellyttäwä.
Niistä on jo jäänyt pois tuo tiljuwa
korwia särtewä ääni. jota wielä muu-
tamia kotimaisia harmoonioitamme wai-
waa. Meillä Mouhijänveläistllä on
Hedin^n tchtaastllHarmooni Msta2onkansakoulussa; sm säweleitä mielihy»
wällä kuuntelemme.

Olen tuullut joskus sanottaman,«ttä
sen mukaan kun kansa saa tietopuolista
waloa, niin sen keskuudesta taikellaiset
pahuudetkin sitä mukaanpoistuu. Mi»
nun mielestäni on kuitenkin eräs pahe,
joka näyttää kasmaman sen mukaan
tuin tietokin ja se on - juoppouspahe.
Oluttehtaitahan maan rakennetaankau»
pungeihin jamaalaispitäjiin yhä uusia,
ja muutkin wäkijuomatehtaat eiwät
suinkaan ole mähenemään päin. N
näytä tähän tepsimän walon nnrta.
Kun nMjuomain Valmistus on suuri,
niin sen mukaan on menekkikin. Kun
on joku osa kansasta noussut tätä juo-
mapahetta Vastustamaan,niinsitä suu»
remmalla innolla mäkijuomatehtailijat
koettamat saada tuotteensa kaupaksi.
Oluttehtailijat maaseuduilla näyttämät
oleman tässä kohden urhoollisemmat.
He omat ottaneet tawakseen lähettää
olutpulloilla lastatutta kuormia tierta»maan ympäri maalaispitäjissä; tawara
näyttää erinomaisesti kaupaksikäymän,
kun se tuodaanmuta tilauksesta. Olut»
tehtailijoille ei parantune puhua tästä
asiasta, sillä heille lienee sama kuinka
heidän tuotteittensa kautta kansa me»
nettaa omaifuutensa ja terweytensä,
kuinka «tieto" turhaan näyttää tässä
kohden työtätekemän. Heidän tunnus»
lauseensa luulen oleman: ..tulkoon kansa
miten tahansa toimeen, kunhan me hy»
win woimme". Mikä tässä sitten aut»
taa. Ei mikään muu kuin ehdotonraittius; se on kaikista tepsiwin keino
oluttehtaitten y. m. wäkijuomia was»
taan.

Raittiuden tärkeyttä ja juomapaheen
turmiollisuutta tulee ensi Marrask.
ajalla tunnettu matta»afioitsija A.
Wuori Helsingistä neljässä eripaikassa
pitäjässämme selittämään. Nämä rait»
tiuskokoukset omatMarraskuun 11päi»
mana klo 6 j.p.! p. Terwamäen kan»
sakoululla, 12 päiwänä klo 7 j. p. p.
Uotsolan kansakoululla; 13 paimänä
klo 4 j. p. p. Häjään kansakoululla;
14 päiwänä tlo 6 j.p. p. Salmin
Murajalla. Mennään kaikki, jokamaan
pääsee näihin luennoihin sillä niistä
on meille oppimista.

Ensiwiikto on taas palweluswäen
wapaawiikto, jolloin palweluswäki saa
lewätä wuoden työskenneltyään. Wa»
litettawasti monellekin palwelijoistam-
me on tämä wiitko kaikkea muuta kuin
lewon aikaa. Tällä unikolla whlataankaikki, mitä on raskaalla työllä wuo-
desfa ansaittu. Harma on se palmeli»
ja, joka muistaa manhoja päimiä ja
panee ansaitut rahat säästöönsenajan
waralle, jolloin ei enää jaksa työtä
tehdä. Mielestäni olisi isäntien wel
wollisuus kun maksamat palkan palwe»
lioilleen, wakawasti huomauttaa heitä
säästämäisyyden tärkeydestä sekä ottaa
toimittaakseen, jos palwelija pyytää,
heidän rahansa säästöpankkiin. Jos
palweluswäki saataisiin käsittämään
säästamäifyyden tärkeys, niin että heVuosipalkastaan panisimat säästöönsen osan, minkä he tällä wapaawiikolla
jonkin joutamaan tuhlaamat. Se wai«
tultaisi kuntien waiwaishoitokassaan.
Nyt näet on monellakin se nurja käsi»
tys säästäwäisyydestä. että kun mat»san kunnan kassaan niin sieltayän täy-
täytyy saadakin. silloin kun ei jaksa

työtä tehdä. Valitetaan sitten tunnan
suuria waiwasmenoja, jotkamuosimuo»
delta omat maan yhä kaswamaan
päin, mutta monastitlaan ei walittaja
ota huomioonsa, missä on syy näihinsuuriin menoihin. Syy on siinä suu»rimmalsi osaksi, etteipalmelusmäkemme
pane yhtään säästöön, silloinkun siihen
olisi tilaisuutta, maan tuhlaamat ajat»
telemattomasti laitti ansionsa. Kun
palmeliamme menemät naimisiin, niin
ei ole kummallakaan mitään säästöä,
ei edes monikaan masta alkama paris»
kunta saa omilla säästöillään tunnot»
lista maatteilll. Tällä tumalla M
sille aljetaan. Alussahan se menee jo»
tenkuten, kun ollaan termeitä, maan
kun tulee timuloisuus tai puolitusinaa
lapsia, niin silloin täytyy turmaantua
maimastassaan, olen tahtonut teille,
hymä palmelusmäti huomauttaa täten
säästämäisyydm tärkeyttä. On niin
hauskaa, kun on omaa ansiota, joilla
moipi elää sairauden sattuessa jo man°
hoilla päimillä. Postisäästöpankki ja
muut pantit setähentimakuutus onkäy»
tännöllifiäsäästöönpanolaitokssa, joissa
rahat on mannassa tallessa. Pankaa
rahanne säästöönmanhanpäimän ma»
ralle. Älkää whlatko rahojanne tur<

Mouhljärmeläinen

Kanada äänestänyt
kieltolaista.

Ensimmäisen terran maailman histo-
riassa kokonaisen maan wäestö äänesti
wäkijuomaliikteen lopettamisesta. Wii-
me syysk. 29 p.Kanadankansa, Nowa
Scotiassa Nritis Columpiaan asti, otti
osaa yleiseen äänestykseen, jonkaesinee-
nä oli kaikkien päihdyUawien juomien
malmistuksen lakkauttaminen Dominion
of Canadassa.

Melkein kaikki Kanadan maakunnat
omat jo ennen yleisten äänestysten
kautta Vaatineet mäkijuomaliitkeen lak»
klluttamista, mutta nämä äänestykset
owat olleet laadultaansuuremmassa tai
wähemmässä määrässä main yksityisiin
maakuntiin rajoitetut.

Ontario, Manitoba, Prinssi Edwar»
din saari jaNowa Scotia omat wiskan»
neet 266,493 ääntä kieltolakiehdotukfenpuolesta ja 133.580 M mustaan

—
enemmistö siis 132.918. Nämä äänet
on annettu eri yleisäänestykstssä yksi»
tyisissämllakunnissll.Hänestykseensyysk.
29 p. otti osaa koko Kanadan wäestö
ja Vhdyswalloitsa odotettiin tulossa
mitä suurimmalla jännityksellä.

Dominion of Canadan wiimeisenä is»
tuntokautena Sidney Fisher. maanwil»
jelysministeri ja itse elinikäinen raitti»
usmies, esitti alahuoneellej3seuraawlln
lakiehdotuksen kansan rattaistawaksi:
..Suositteko semmoisen lain säätämistä,
jotakieltäisi miinilkeiden,miinien, oluen,
omenllwiinien ja kaikkien muiden alko»
hoolilten juomim maahantuontia. Val-
mistamista ja myyntiä wirwoitusjuo»
mina?"

Tästä kysymyksestä Kanadan kansa
äänesti syyst. 29 p. Lakiehdotuksessa
edellytetään, että kaikki, jotka waalllain
nojalla wuodelta 1898 owat oikeutetut
äänestämään edusmiehiä alahuoneefen,
saamat myös ottaa tähän yleiseen tan»
sanäänestykseen osaa.

Kanadassa kieltolatikysymystä on
pohdittu ahkerastisiitäsaakka luinkaikki
maatunnat sopimat keskenänsä mälittö»
mästa yhteisliitosta. W. 1873 Onta»
rion lainlaatijakunta pyysiDominion ofKanadanparlamentin alistamaankansan
ratkaistlllvaksiaimansamallaistatoimen»
pidettä, kuin mistä nykyään on kysy»
mys. Asia kuitenkin jäi silloin fitsensä,
ja seuraama askel oli erityisen kokout»

kutsuminen Montrealiin. Ontarion
wäestö lausui puolustamansa kieltoase»
tusta 50,000 äänen enemmistöllä.

W. 1878 Mackenzien ministeristö
ajoi parlamentissa läpi Kanadan koh»
tuuslain — eli nk. Scottin lain — ,
jota antoi kaupungeille ja kaunteille oi»
keuden äänten enemmistölläkieltää wä»
kijuomien jälleenmyynnin niiden rajo-
jen sisällä. Tuskin seitsemän wuotta oli
ehtinyt kulua, tuin tämä laki jo oli
moimassa kaikissa Prinssi Edmardinsaaren taunteissa. Viidessä kuudettaosaa
New Vwnswickia, kolmessa wiidettäosaa Nowa Scotiaa, neljännessä osassaQuebeckiä, lähes puolessa Ontarion ja
muutamissa Manitoban kunnissa. W.
1888 laki oliotettu käytäntöön50 kaun»
tissa ja wiidessä suuressa kaupungissa,
yleensä noin 50,000 äänen enemmis»
töllä. Kuitenkin Scottin lakia malmot»
tim niin huolimattomasti, että se pian
joutui kuolleeksi puustamiksi.

SilloinKanadanparlamentti hymäk»
ja yleistajuisemman lain mätijuomien
myynnistä ja käyttelystä, mutta kor»
keammassa paikassa päätettiin, että oi»
keus järjestää mäkijuomien jälleenmyyn»
tiäkuuluueri maakuntien legislatureille.
W. 1884 alahuone hywätsyi wälipöä»
tökfen, jossa selitettiin,että ainoa teho-kas keino juopumusta wastaan on eh-
doton kieltolaki. Huone ilmoitti ole-mansa walmiina säätämään lakeja sii»hen suuntaan niin pian kun yleinen
mielipide sitä maatisi ja kannattaisi.Nyt kului taas kuusi wuotta ennen
kuin parlamentti jälleen sekaantui tiel»
tollltikysymykseen. Mutta w. 1890
käytti kieltopuolue niin towaa pakkoa,
että Dominionin hallitus katsoi sopi»

1.. Mannerin Rfiätälin!
Kuninkaan- ja Hallituskadun kulmassa.

Ajan mukainen varasto koti- ja ulkomaan kankaita. Kunnon työ, nopea ja täsmällinen toiminta.
liuon».! Vanhoja vaatteita korjataan ja kemiallisesti puhdistetaan.
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walsi esittää parlamentille wätijuoma»
liittem täydellistä lakkauttamista. Esi»tys kuitenkin hylättiin alahuoneessa.Ten sijaaan asetettiin erityinen toimi-
kunta tutkimaan mitä wäkijuomakaup-
pa oikeastaan wailuttaa, s. o. tuottaa»
to se hallitukselle ja maalle hyötyäwai
tappiota. Toimikunta antoipitkänlau-sunnon, jossa selitettiin, että wäkijuo»
mien ostosta ja myynnistä itsestääntuskin saattaa olla mitään mahingolli-
fia seurauksia, mutta että Väärinkäy-
tökset kyllä tuottamat wauriota ja tur»
miota. Toimikunta lisäsi, että mikäli
tiesi niin tieltoasetukset, missä niitäoli
säädetty, oliwat osoltautuneet tehotto-
miksi. Sen sijaan toimikunta suositteli
nk. lisenssijärjestelmää.

Ileinen kanfallisäänestys oli suora-
nainen tulos siitä sitoumuksesta, minkä
Sir Wilfred Laurier, Kanadan nykyi-
nen pääministeri ja ent. Vastustus-
puolueen johtaja, antoi sillä ehdolla,
että puolueensa Voittaisimaaleissa. Hänei silti sitonut puoluetta umpinaisesti
kieltolakiin, mutta lupasi joka tapauk-sessa toko Kanadan kansalle tilaisuuden
lausua julki kantansa wakijuomakysy-
myksessä. Ia Vapaamielisten kokouk»
fessa Otawassa tämä kohta otettiin«'
formipuolueen ohjelmaan.

Kieltolain Vastustajat omat pyytä-
neet pyrinnöillensä kannatusta yksin-
omaan siten, että owat lewittäneetkaik-
kialle lukemattomia lentokyhäyksiä ja
Väitöskirjasia. Esimerkkinä tahdommemainita seuraaman otteen ..kymmenen
perustetta" nimisestä sepustuksesta, jo-
ta Toronton kapakoitsijat ja hotellin-pitäjät äskettäin lewittiwät tukuttain
kaupungissa:

..Wastustan kieltolakia.
1. Koska pidän armossa persoo-

nallista wapautta.
2. Kosta yleinen kielto tekisi Vält-

tämättömäksi lisätä suoranaista wero-
tusta lähes 9,000,000 dollaria wuo»
dessa.

3. Kosta mal'n welka lisääntyisi
15,000.000-25.000.000 doll., joka
joutuu törmäämiseksi niille, joidenka
liike sen kautta häwitetään.

4. Koska se erottaisi työstä ja an»
sioZla tuhansia, jotka sitten jautuisimat
jo ennakolta täytetyille työmarkkinoille.

5. Kosta kieltolaki on huomattu
erehdytsetsi kaikkialla, missä sitä on
koetettu, se tun synnyttää irstaisuuden
pesiä ja salakapatoita

—
kuten esim.

Scottin laki.
6. Koska kieltolakiherättäisi mieli»

pahaa ja synnyttäisi ilmiantajia, wa-
toilijoita ja walapattoja.

7. Koska kieltolaki tuottaisi hä-
miötä useille muille liikealoille ja joh»
taisi tukulliseen salakuljetukseen ja tulli»
petokseen.

8. Koska se on puolueellista lain-
säädäntöä ja antaisi aihetta muihinkin
rajoituksiin persoonallisen wapauden
suhteen.

9. Kosia waadittaisiin lotonainen
armeija wirkamiehiä sen woimasfa pi»
tämiseen, ilman, että se sittekään me»
nestyifi.

10. Koska lokemus on osottanut,
että se on kehnoin keino juopumusta
wastaan ja että se houkuttelee heikkoja
ja paheisiin taipuwaisia käyttämään
myrkyllisiä lääkkeitä ja muita maaral»
lisiä kiihdytysjuomia.

Tieto, että kieltolaki olisi woittanut
Kanadassa, ei olisi mikään hämmas»
tyttäwä, sillä siellä on yksityisiä lau»
pungeita jo ennenkin ollut kieltolain
alaisina ja siten olleet ikäänkuin tien»
raiwaajina, joten kieltolaki ei nykyisin
ole mikään uusi kysymys siellä. Että
kieltolaki nyt on maitettu koko Kana»
dassa ainoastaan pienellä enemmistöl»
la, ei ole ihmeteltämää. Ankarin was»
tustus kieltolakia wastaan oli Quebe-
cissa, siellä kun ranskalainen papisto
ajoi kansalaisiaan tapakkapuolueen puo-
lesta äänestämään tekosyiden perus»
teella.

Kuka on kansallinen?
Nimimerkki I.E. lausuu «Uusi»maassa":
Olla »kansallinen" on muuan ai»

kamme waatimutsia, muuan ihmisen
parhaimpia ominaisuuksia, se on ehto
ollaksemme todellisesti isänmaallisia.Me useasti olemme malmiit tunnusta»
maan itsemme kansallisiksi ja jotkut
toimimmekin sen eteen, tietäen sen ole»
wan edistyksen, yhteiselämämme ja
Vastaisen pystyssä pysymisemme elin-
ehtoja, siis tukeman asemaamme.

Tämän aatteen synnyttämänä on
meillä eri aloilla toimimia yhdistyksiä
ja seuroja, meillä on monia yhteisiä
kauppa- y. m yhtiöitä, kaikki kansalli-sen edistymisaatteen aikaansaamia ja
kansa hywäksi toimimia. Mutta niin
hyödyllisiä kuinnämä omatkin,pitämät
moniaat niistä mielä komin wähänwälia, eiwät ota näihin osaa, ja jos
ottamatkin, niin siinä kaikki että saamatnimensä kirjoihin, enempi kannatus
jätetään oman onnensa nojaan.

Kuten olemat olot omat osoittaneet,
on kaikilla pyrinnöillä, hymillätin,
wastustajansa, jotka omat tyllin tark»
koja syöttejä asettaissaan. Waan kun
me kerran otamme osaa niihin, on
niitä myös todellisesti kannatettawa,
eikä annettama toisaalta tulewan, ti la
päistä hyötyätuottaman tarjoilun mei-
tä wetää pois pysywaisempiä etuisuuk-
sia tuottamasta yhteiselämästä. Mitä
moiset yhdistykset omat aikaansaaneet
muualla siwistysmaissa, täwisi tässä
pitkäksi luetella, mutta suun niiden
maikutus on ollut. Mainitsen maan
että Tanskassa, Saksassa, Ranskassa
ja Englannissa on yhdistyksiä, joissa
on aina kymmeniin tuhansiin nousemajäsenluku osallisena. Itsestään on sel-
wä mitä sellainen kanfalaisjoukto yh-
tymisellään aikaan saa.Siis poistataame nurtkapolitiikta ja
ottakaamme sijaan yhteistoiminta. Se
on edistystä, ja sen lannattajia saa»
tamme janoa — kansallisiksi.

Ulkomaalta.—
Dreyfufin jnttu. Muuan tir«

jeenwaihtaja luulee, että kassatsiooni-
oikeus käskee tuoda Dreyfusin Rans»
taan, kosta hänen läsnäolonsa tutti»
muksessa on Välttämätön; toiset taasenluulemat, että Dreyfus kuulustellaan
Cayennessa. Hän kuulusteltaisiin nyt
niiden Hentilöiden läsnäollessa, jotka
1894 todistiwat häntä wastaan, ja jo-
ka kuulustelu silloin laiminlyötiin.

Antisemiittiset ja natsionalistiset leh-
det kiihottamat yhä mieliä kasfatsiooni-
oikeutta wastaan, jonka jäsenten osot»
teitä ne julkaisemat, siinä helposti ym-
märrettäwäsfä tarkoituksessa, että rois»
towäti menisi heidän asunnoille pane-
maan toimeen mielenosotulsia ja teke-
mään wätiwaltaa.

Rochesort kehottaa tehdessään upsee»
reja, etteiwät he millään ehdolla an-
taisi kassatsioonioikeudelle, »noille rois»
töille" salaisia asiakirjoja, koska siitäolisi seurauksena Ranskan perikato.
Presidentti Loem muka heti toimittaisi
nämä asiakirjat keisari Wilhelmin kä-
siin. Maan puolustus on maarassa.
Salaisia asiakirjoja ei saa antaa pois,
ne omat yhtä tärkeä turma tuin joku
linnoitus.

..Courrier du Soir" makuuttaa,että
Dreyfusin wankeus Pirunsaarella on
muutettu selliwanteudesta tutkintowan-
leudetsi. Se olisi wangin kohtalossa
jo melkoinen huojennus.

Lebon, Ranskan entinen ulkominis-
teri on hywin huonosti puolustanut
itseään niitä syytöksiä wastaan, joita
Hess .Malinissa" on tehnyt. Muuan
tirjeenlvaiytlljll on häneltä kysynyt oli-
ko hän omamaltaisestipanettanutDrey-
fusin kahleisiin, muuttanut hänen wan»
leutensa linnoitetussa paikassa koppi-
Vankeudeksi, komentanut hänet puulla
makaamaan, ja oliko hän, Dreyfusin
pahoin sairastuttua jahänen martijan-sa pyydettyä hänelle helpotusta, koska
sairas muutoin kuolisi, mustannut sev»
raawalla sähkösanomalla: los hänkuolee, niin antakaa ruu»
mis ja lähettäkää se Ranskaan."

Lebon ensinnä pyrki wirkasalaifuu-
den turmiin, mutta sanoi sitten: .Mi-
nun huostaani oli uskottu wanki; mi»
nä tein kaikki, mitä pidin tarpeellise-
na, jotta hän olisi warmassa tallesja.
Olin wanginwartija.enkä mitään muu-
ta. Tiedän »että minua sanotaan»Pirunsaaren kiduttajaksi", ja muulsisemmoiseksi, mutta se on luoteltua!
Olin waan wanginwartija, toimekas
wanginwarlija, jos niin tahdotte.

Lebon ei ole siis woinut wälttää
perättömät^ .Matinin" kertomusta!
Semmoiset pyömelit istumat Vapaassa
Ranskassa ministeripenkillä!— Ranskan ministeristö. Lo»
pullinen ministerilista on seuraamaa:Pää» ja sisäministeri Dupuy, oikeus»
ministeri Lebret, sotaministeri Freyci»
net, meriministeri Lockroy, ulkominis-
teri Delcllsft, rahaministeri Peytral,
opetusministeri Leygues, kauppaminis»
teri Delombre, maanwilelyksen minis»
teri Viger, yleisten töidenKrantz ja
siirtomaiden Guillain.

Ribot ei siis ole päässyt ministeris-
töön,koska katsi protestanttia olisi sii»nä likaa. Lebretä, joka hänen sijaan»
fa on oikeusministeriksi nimitetty, pi»
detään remisioonin ja Dreyfusin wiha°miehenä. Delombre sitä mastoin, jota
on ..Tempstn" toimittaja, on remisioo»nm kannattaja.— Fashodau asia. Ranskanhal.
litukselle oli nähtäwästi ikäwä ja odot»
tamaton yllätys, että Marchand on
lähtenyt Khartumiin jaKairoon. Rans-
kalaiset pelkäsiniät, niinkuin on käy»
nytkin, että tämä matka Englannin
puolelta käsitettäisiin Marchanoin pois
kutsumiseksi, ja Ranskan hallitus on
kiiruhtanut selittämään, ettei asianlaita
suinkaan ole semmoinen. Marchand
on waan saapunut Kairoon lähettä»maan kertomuksensa jatkoa, ja hän on
menetellyt kokonaan omin päin, ilman
Ranskan hallituksen käskyä. Etteiha»nen matkansa suinkaan merkitse Fasyo»
dan luowuttamistll, sitä todistaa seseikka, että muut ranskalaiset upseerit
ja Ranskan lippu omat jääneet Fasyo»
daan.

Fafhodan asia ei muutoin ole mii»
me päiwinä edistynyt askeltakaan.
Mutta maitta toiselta puolen makuu»
tetaan, ja monet merkit siihen nmt»
taamat, ettei Ranska aio Fashodanmuotsi sotaa käydä, niin puuhataan
Englannin puolelta suurta laimasto-
mielenosotusta. Aiotaan muka Ply-
mouthin salmeen koota suuri laimasto,
jotta oltaisiin kaikkia mahdollisuuksiamarten Varustetut.

Lontoosta, 1p. marrast. Reuterin
toimisto ilmoittaa, että silla on malta
julistaa perättömäksikaikki toimet, joi-
hin muka Wenäjä on Egyptin muoksiryhtynyt.

Kuusi torpeedonhäwittäjäll. jotka tun-
nissa kulkemat 30 solmmväliä, ja eilen
palmelukseen annettiin, on saanut käs-
kyn liittyä Kanaalin eskaaderiin.Parisista, 2 p. marrast. Lehdet yhä
edelleen selittämät ranskalaisten läh-
dönFafhodasta mahdottomaksi. Siitä
huolimatta Corniin ..Figarosja" selit-
tää, ettei semmoinen lähtö suinkaan
olisi nöyryytys. Järjetöntä olisi Fa«
shrdan wuoksi sytyttää kaikki siwistyk»sen ääret palamaan.—

Englannin warustukset.Lon-
toossa liikkuu huhu, että Wenäjä on
kysellyt, miten Englannin lupaaman
poislähdön laita Egyptistäon, mieläpä
milloinka Englanninhallitus aitoo pan-
na sen toimeen. Tämän huhun yhtey'
teen pannaan nykyiset sotawarustukset,
joita puuhataan kaikissa satamissa ym-
päri toko maailman. Nnnpä Syang-
hllista sähkötetään, että sikäläinen eng-
lantilainen lailvasto on saanut käskyn
lähteä Hongkongiin odottamaan lisä-määräyksiä. Toinen sähkösanoma Ha»lifaxista sanoo, että sikäläisissä laima-
meislamöissä tehdään työtä yötä päi»
wää ja owat saaneet kästyn olla wal»

Buoiiaa!
Suuri hinnan alennus <

-H§j RiMasoriilsillt
Kannattaa käydä kysymässä hintoja

Kultaseppä

Gtist LindelTilia
Tampereella.

miina lähtemään milloin hymänfä me»
relle. Wacoumerista niinikään sähkö»
tetään, että Csquimaultin weistämös-
sä Kanadassa ollaan lakkaamattomassa
puuhassa. Seitsemän risteilijää onsiellä
malmiina lähtöön.

Englannissa walmistetaan lentäwää
laiwastoa, johon tuleekuulumaan noin
9 tllistelullliwaa ja suuri joukkomuita
sotallliwoja. Meriministeristö on os»
tanut sitä marten 200,000 tonnia pa»
raita hiiliä. Luullaan sen kokoonnut-
waan Plymouttiin satamaan sieltä läh»
tewän Gibraltariin.

Yhtä ja toista.
- Rautatien tarkastuskone.

Wenäjän rautateiden ylitarkastaja
Gortshatow on käynyt tarkastamassa
6.92? mirstaa rautatietä erityisen itse»
toimiman koneen anmlla, jonka on ket»
sinyt eräs Lilvtshak. Ylltarkastlljlln
wirkajunaan kytkettiin kiinni nelipyö»
räinen apparaatti-maunu, joka merkit»see tiehen maria priskoittamalla ne
paikat missä rata on epätasainen.
Samalla kone piirtää loppumattomaan
papermauhaan ne paikat missä pirs»
toitusta on tapahtunut sekä samaan
aikaansoittaa sähkötellolla,niinettä tar-
kastaja huomaa. Pääradoilla antoi
kone merkkejä o:sta I?6:een asti mirs»
talla, ja siwuradoilla aina 208 saakka.
Erittäin huomasi tarkastaja että muu-
tamin paikoin oli silloillakin epätasai»
suuksia.

Kokouksia.
TanlMn Työmiesten apn-

lllssan Osallaat
kutsutaan täten wäliaikaiseen kokoukseen
sisällä olewan marrastunn 18 päiwänä
klo 8 j. pp. allekirjoittaneen asuntoon.
Kokouksessa tarkastetaan sääntöehdotustaapukassalle uusiksi säännöiksi. Kokouk-seen kehoitetaan saapumaan kaikkia osal^
kaita.

Tampereella 4 p.Marraskuuta1838.
K. G.Lehtonen.

Nuutokauppakamal-in
ilmoituksia.

<^e«kiwilNona enfitnlewan MarraS-
"»♥ fnnn 9 päiwänä myydään Huuto-
kauppakamarissa iulfdcQa huutokaupalla
i<uffo irtainta omaisuutta m. m. suurempi
määrä tartaria,»aatteita, huonetaluja,
kultaa la hopeata ja tlo 13 päivällä
3 hetoosta fus»i= ja talwiajokal»ineen
h. m./, tj. m. Rahat huudoista owat pai-
lalla malsettciwat Tampereen Huutokauppa-
tamarissa Lokakuun 2^ p:nä 1898.

Rieh Thnls.
© cökiwiiktona enfltuletvan Marras-
«*■ f«un » päiwänii,alfaen 110 10 e.pp.
myydään, ellet laillista estettä tule, julli-
|?lia Huutotaupp«kam«lsfa toimitetta'
»alla pakkohuutokaupallairtainta omaisuutta,
ionla joukossa on ilmoitettu oleman m. m.1
woititto wolatkahewonen, H ompelu»
Tonetta, 1polkupyörä,huonetalnja t).
m., joista hevonen klo 11 e. Pv. Ra-
liat huudoista owat pai*aU& maksettavat.
Tompeieen huutokauppakamarissaLokakuun
28 pmä 1898.

Rieh. Thnls.

Huutokauppoja.
Halkojen

ch°l>mlll!lzlUM
Tiistaina tämän Marraskmm 15

paiwiinä kello 10 e. pp.Nokian tehtaalla
pidettllwallä huutokaupalla tarjotaan mci,

himman waatiwalle ensitulewan talwen
ajalla Nokian tehtaalle ajettavaksi Wi>
holan kylän rannasta 2,320 syltä hal»loja, Taipaleen Hinttan metsästä 150
syltä, Räikän takametsästä 420 syltä,
Räikän kotometsästä 435 syltä,Haamis»
ton Sipilän metsästä 400 syltä halloja
ja ilmoitetaan, että pidetään »alta mie«
lin.iö.l pervistä hymäksya tahi hyljätä
tehdyt tarjoukset. Lähempiä tietoja an»
netaan huutomuppatilaisuudessa ja en»
nen allekirjoittaneen suona.

Pirkkalassa 2 p, Marrask. 1898.
A. Wäyrynen.

Mi-hlllltckllM.
lällisellä huutokaupalla, jokapidetään

Luopioisten kappelin seural. pappilassa
maanantaina 21 pmä ensitulewaa mar-rast, klo 12 p. myydään 1127 mänty,
ja 1633 kuusipuuta eli yhteen 2760 kpl,
jotka täyttämät rinnan korkeudelta 30
cm. ja suurempia ja owat templ. sano»
tun pappilan wirkat. metsästä. Metsä
on hymin manhaa ja siitä ci ole enneu
myutr, tulkin. Virkatalon lautakunta tut»
tn tehdyt tarjoukset ja tulee ostajan, jon-
ka tarjous on hywätsytty, heti suorittaa
2,000 mrk. ja loppu ennenkuin metsää
kaadetaan, Virkatalon lautakunta pidät-
tää tunnin mietintö-aikaa huutokaupassa
tehtyjen tarjouksien hywätsymiseen eli
hylkäämiseen. Lähempiä tietoja saadaanhuutokauppatilaisuudessa.

Luopioinen 24 pmä Lokak. 1898
Wnkat. lautak. puolesta:
V5. Wallemus.

amperee
t. UN Samaonin laailta tunnettu



Lauantaina 5 p:ni Marraskuuta AAMULEHTI M» 257
—

1898

%Vm 9|iiMuttikii|fi Superiin SL Hjorth'illa Selinin llllllch KllMlllllck mmk.
m§- Hyu««itttia, Nalleja, Tulilankaa,Mwirnntia,monta lajia MetssStySnmtia, Ha«lia, PatrosnahylSstii joukottain ja wichinofin myy huokeasta S?. H j t» 1th. "WY«eli»'in talo »anppatorin »«rrella.

XfaMudaaJa M 7iliS7/lUSS€7i,n
Kihlm sMjllt

Oi!
Suuri hinnan alennus Kihla- ja

Wihkimksormutsille. Kannattaa käy-
bä ostamassa.

3- A Uekurin
U»fi Kulta» jaHopeasepän liite.

itäpuolena koskea, Hämenkatu 12.
Tirkkosen Utfo.

Kun3utNs.
Wapllllehtoisella huutokaupalla myy'

bääti torstama ?(iar:aShmn IL p:ilä kello
10 e,pp. Lerolan talossa Pirkkalan M.
jassa Partolan kylässä rooit^an emäntiä ,
Johanna Matintyttären kuulema!! jalkeei!
jäänyttä irtainta Miaisuutin, pito- ja fän-
tyivaatteita, t)*mä muuta, joista liuuiora-
tjat maksetaan hen. Pirttala iotäl 2% v>

Perilliset.
huuto-MMctjtmsclla

faijalla
Myydään t. k. 8 pina Bo *0 ll.^p. Wähän
käytetty ompelukone.Pito- ja fänkywaat-
teitä Pirkkala,! lylän Seppälän maalla»
He« '"lan torpassa.

AnShelm Niemi.

CÄ-f : U

Scuifdcr: pitäjän, NiMikän talon
metsästä nlyydäär! julkisella huutokaupalla
kunnan tumassa, tämä» marraskuun 10
päiwänä kello 10; c. pp., tulipuiksi
ja haloiksi y. m. lailti (otoat, maahan
kaatuneet puut ja rangat sekä kaikki
metsäsaralla olcwai lehtipuut.

Kansakoulujen johtokunnan puolesta:
Ernst Mngelin.

jMtoliMPil.
Vapaaehtoisella huutokaupalla, jol» pide-

tään torstaina tulvwan marraskuun 10 Päi-
wänä 110 10 e.pp., pois myydään Karkun
Pitäjässä lassalan kylässä Wälisen talon ir-
tain omaisuus, karjaa, wiljaa y. m. Huudot
owat paikallam>ksettawat>

itarlussa Marraskuuu 1p:nä 1893.
I.G. Wäkinen.

Kautta:Matti Ojanen.

Urallll-huutotauplllla,
joka pidetään keskimnkkona 9 p. marrask.
110 12 p:llä Tottijarwenpappilassa, tar»
jotaan Vähimmän Vaatimalle ensi kesä-
nä tehtäwäkfi nawettarakennus puusta
ja samaan riwiin mutta waja wäliin,
muutettawalsi wanha talli ja tämän wie°
reen ehkä fikoläättitin. Rakennustyöt, joi»
hm kuuluu myös perustus, kiwijalka, si-
sustus tarjotaan kukin erikseen setä kaikki
yhteisesti. Seurakunta hankkii aineet pai-
kalle,paitsi liwet toimittaa urakoitsija itse,
jolta myös waaditaan takaus työn kel-
wollisuudesta, aikoinaan Valmistumisesta
sekä ennakkorahoista. Huudon jälkeen
pidetään tunninmietintö-aila,jolloinkir-
konkokous paikalla hywäksny tai hyljää
tarjoukset, mutta huutaja on tarjoumuk-
seensa sidottu, Tarkempia tietoja saa-
daan humotllupplltilaisuudessll ja ennen-
kin allekirjoittaneelta.

Rakennuskomitean puolesta
A. S. Nurkkinen.

»iyytävän|Talveksil|saapunut
suuri valikoima

Turkinvuori- ja kaulus-
Nahkoja.

Miesten puku- ja palltookankaiksi
sopivia

Trikoita,
Veikoin

Cheviottia ja
Tohvelia sekä

monenmoisia Vuorikankaita,
Naisten mustia javärillisiä

Palttoo- ja
Läninkikankaita,

Muhvia, Villa- jaSilkkihuivia.
Miesten valmiita Palttoita.

Pukuja ja Talvilakkia.
Kalossia y. m., y. ra.

E. Janhunen.
BoomJ Hinnat huokeat

fiivnsta- ja Päistä wedctl«:.uiä,
Éföfim* i pieniä Pöytiä,1O kpl.
hytn innatuolia,Sänlypeit-
teitä,%alittiä, Takkeja, WäUyjä,
Hewoswaljilita, hywät paakari?
puodin hyllyt, peilinlasi taka^osassa. Nästal!!!!! N?» 1;^

M. Silfweniuij.

Torpan ostajat
huom.!

Vesilahden Piiäjässä lattean Karjaisen
moolia myydääa torppa, jonlaostajasaa heti
haltuunsa turjan ruotineen. Torpassa onelä-
tetty 5 lopsäwää lehmää, joutokarjaa ja2 he-
wosla. Lähempiä tietoja antaa omistaja

E.W. Tonatus Murto.
Woita y m., y. m.

myvtäwänä 4 Amurinlatu N.o 8.
P. Myöhänen.

Frister & Rosmannin
ensiluokan

koneitajT^fe

Pitkä-, Kierto- ja Rengassukkuloilla

Tehdas perustettu 1864.

..I
>^3 ST 3.'

-*j.-jC-^ST'

s©
es

Ei>insfnais!» kestävyydestään, Suc-
erittein keveä^B

äänetönklwitT^ola^iri^lkoasn^myy^
dääii huokeasta, injöskiii vähittäin mak-
sulla.

CiksHa Hn»»^til!i»^l»>»

»Standard"»
ompelukoneita on myöskin varastossa
jotka voittavat kaikki kaupassa esiintyvät
koneet ollen samalla kaunistukseksi hie-
iKiimmassakin kodissa. Kaikkia koneita
seuraa
S V^za^Sl? ssirjali» iafcsus»

(Hr. Jacobsén & Pojat.
Kirkkokatu 11

kalaisiaAmern
Af i!l

altlilNt^n w^r«szs
Tuolii. Laurellilla.

9. öalliiulkalll 9.
Vrittäin hnwiä

Matte® §iUi*
a^iioiitain ja fiiottain, Ijatoiminalla myy

51. F.Slastuiloff.
Suurin waraW^NÄßUdoita u, m. mk)» summissa ja wähittäin
balwimmallaiNosenqwisthallitusk.12.huom!
Enimmän ostajille suuri hinnanalennus.

Halpoja

lljmiesttll MPllitll
Myy

Alex. Partanen.

laman ja talli lapsettomalleperheelle, »as-
l, lontt. W. E:ll«.taus

Palvelukseen halutaan.
Nstalwelustyttö,mieluummin maalta,saa he-ti raikan. |B*ntinen puistolaw 42, lol«
mas rappu vasemmalla.

Kelvolliset
Huonekalu-

puusepät
saavat heti pysyväisen paikan

Osakeyhtiössä Iris
Porvoo.

<8.8.1,?3?3— 8r.)
SKititiiriuättittii taa heti paikan ovet.ipUMrlUSlljllll taia Räsäsellä.

Satamakatu 20.
laa paikan leipuri

PuutarhakatuN:o !6,
Nunanlaittoon tottunutkesti-itäine»

Palweliatar,
saa heti paikan,kun ilmoitus tehdäänRautatien aseman lonttooriln.

Illiti«la rääMifälli» saapl työpaikan<^ pitemmäksi aikaa
lohHalkar«ife» luona

Porisi».
«^irttenweiStäjiit ja h«lt«je«h«kla«-
*Qr jat s-awat edullista työtähalimaan
aieman lähellä Kangasalla. Lähemmin
K. Wilenius Tampereella ja ». Heikki-
lältä W-tialassa.

Näätälit hoi!
3 raitista ja täitawaa raä

linchöntekilääsaa heti pysywäisentyöpailan.P«ltat t«-
rotet. Walkeakoslella K.N. Gnroth.

N. S., T. S,«e»ti-S., Pohjal. 3 t. 25r

Kml«tUs.
mestii

saawat edullista ja kauwan kestäwää
nictslln hakkuu työtä, weistoa ja halon
hllttuuta y. m. Metsä on Kruununmet»
föä, liki Korkeakosken ja Lylyn asemia.
Työlehdään Valtionrautateittenlaskuun.
Matsot hywät. Likempiä tietoja saa
metson wahdeilta työpaikalla, sekä työn-
johtaja G. A. Saariselta.

Korkeakoskella 2 p.marraskuuta 1898.
G. A. Saarinen.

Gustin Lojanderin Valokuvaus-AtelieerL
Hollannin #"T "44 " ""
Skotlannin V|E If^
m» OlvUd

Ahvenasmaan Silakoita^
Brcs»licg!a.

Kuivia-Kaloja
myy huokealla

Fr» Björkqvist
Nizu«l!zeil«

Fr. BJSrkqviit
Akku talasta

suuremmissa japienemmissä osissa myy hal»voihin hintoihin Heru». Lehtinen.
Oriwedellä.

Edullisimmat

Yofostokset
tehdään

Laureliin puodeissa
Hallituskatu 9 littalanKauppahalli 7.

"t^öasasö*! ;i3Sfe^

fj Kassakaappeja, I
■; t?{i«;fer.T ja tuiankeatSvifi,vai-||X't mistsia suurimmalla huolslla, par-

IE haimmista aineista halvimmalla j

H G. R. GTundström'in 1
■Si Kassakaappitehdas Tampereella. M""^ Kuvallisia hintalu«tteloja pyydet^H
j^ täissä. __^^^^^^^ÉBB

Telefooui X:« 158.
■;*-v

Tapetth
Varasto

loppuun myydään

30|
alennuksella

lupakka ja lapootti-
ll2UP2BB2.

3tyt sa punut iso Volltoima
itse liettiiwiii

Rlillllltttilllill
myydään 3 markasta korkeimpiinhmtoi»hm, sekä iso Varasto

Tapettia,
muutetaan rahaksi suurella hnmanalen»
nuksella. Pellawa-fiemen jauhoja
y. m. myy huokeilla hinnoilla

Työläistenkanppayhtiö
Kauppakatu 8

AM«A««4 1p. Joulukuut» Soulan-MaillUri lahden kalliolla .Saha- j«
Yrjönkadunkulmassa. I.G. s«l«e».
(Siii&ii kalustettu huone wuolr«a»n h«>Vllvll, ti nuorelle heltalle. Wastau»
T:fots Nyheterin lonttooriin.

(TN.11.3.)

Halutaan vuokrata.
Asuntoa täysihoidollahaluaa
2 nuorta naist» t. k. 15 p:»ta. Wastau» t.
l.kontt. X. X:lle".

Kamari ja keittiö
eli 2 kamaria jaosa keittiöönmieluummin liki
kaupungin mylly. Wast. koneenhoitajalle joko
t. l. k. eli wesijohdon!Pumppuhuoneelle.

Telef. 520.

2fmnitf>ttrt ia keittiö. W«s»au« mer-YWllMll lille W. Y tämän leh-
den lonttooriin.

fttlttlffff mrtitrm a leimaa |aatan;o«MUIIUU «a ,olaMW2. Ri^
ten mailolaupp». Kytt»länl«tu 13.

Nyt tnllnt
erittäin hywiä

Nuoka rusinoita,
Pnoli luumuja,

Wäskynöita,
Fiiknnoita ja

Omenia.
Kaikki tämän wuoden satoa, halwalla myy

K.F. Slaftnikoff.
Kunin aan ja Satamakadun kulma.

Hjus! raulasäilly ja sitrahalvalla. Lähem-
min Ojalan,149.

Halutaan ostaa.
Yksi muirempi tahi 2 pienempää

Maatilaa
mieluummin hyvällä maatilalla halutaan
ostaa, kun tiedot lähetetäänmerkille«Ka-
pitalist Suomen Säskösanojiatoim. Ilmoi-
tusosastoon H:gissä. (5.5.1.7368-7r.)
Omena-,

Päärynä- ja
Waahterapuita

SorlVllri-Teolliluus-
Oialcyhtiön tehtaalla.
Vuokrattavana.

Siistihuone rataan
26.heti,

MytänMinen verstas
puusepille lp. Joulukuuta. Soukanlahden-
katu N:o 29. ». UotU«.
2 siistiä iteittiiJjSSS
rifji; lähemmin telojan:o 81Pohjoisranta!,
huom.! Alustamalasiini Vuokrataan samassa
paikassa.

siistiä nuolta miestä saawat asunnon;<^ lähemmin N. Johanssonilta Osakeyhtiö
Toimi n:o 2 lohanneslylä.

Huone siiloolle thMe eli
pojalle2:nen Tammelanlatu 15. Ruotamie-
hiä otetaansamassa paikassa. Kulma rappu.
<^ll^atllsiini wuoki! >»n» UufikaM 19.

I.Tilojälwi,

Paul Stäblbobmilla,
Tampere, Kauppakatu 10,

löytyy nyt tulleita hyviä ja halpoja miesten Puku- ja Palttoo-
kankaita, naisten Kappa- ja Sakettikankaita, uudemman kuo-
»»ia mustia ja värillisiä Leninkikankaita, valkosia ja värillisiä
Akkunaverhoja, Huonekalukankaita, Sänky- jaMatkahuopia,
Pöytäliinasia ja Mattoja, sekä parhain lajiteltu varasto Ompe-
lutarpeita.

Halpoja ja Hyviä miesten »adetakhia

0. i^ J. Strandell.
Herrain vaatetustavarain liike.

Paraiten lajiteltu varasto
Paitoja, Housunkannattitnfa,

Kauluksia, Pumpulisia ja Villaisia
Kalvosimia, alusvaatteita,

Sukkia, Vanttuita,
Vuorillisia hansikkaita, Rusetteja ja kravatteja.

Kummikalosseja y. m.

0. & J. Strandell.
Kauppakatu N:o 7.

■■■hHBHHHHIB'

Lasi & Porsliinikaupassa
Puutarhakatu 8 a.

Nyt sisääntullut:
Suuri valikoimaKahvikuppia,Kahvikannuja,Pöytäserviisejä.Juomalasia,Olut-

Viini-, Konjakki-,Liköörilasiay. m. y. m.

Joukko Lamppuja, Ruunuja & Amppeleja rahaksi muuteta»,» perin halvalla
tilaa ahtauden takia. Lampunlasiahalvalla.

Viisaan ukon" (kloga gubbens) voidetta, paras lääke lemille", jäsensärkyä y
m. vastaa».

Herkku-anjovista, ? & lpurkeissa helpolla.
K Lindroos & C:o'illa

Puutarhakatu 8».

Kaksi nainutta mai3r3«nliä saa palweluspailanisommalla maati»lalla,kun ilmoittaa itsensä:
T««P. Uusi Ufioi»iSt«i«ist»Ss«".
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«iestil
saa edsullista työnansiota koiwuhalkojen
hakluufeen vihasulan metsässä Kan-
gasalla.

Lähempiä tietoja antaa ratamestari
Grönqlvist, Sumulan asemalla, sekä
allekirjoittanut itse tilalla.

V. Peltonen.
Gdullistß

halkojenhatknutyötä
saa Kiiltisen ja Köllin talojen metsissä,
Messukylän Hirwenniemen kylässä. Lä-
hempiä tietoja antaa
metsänwartija Konsta lärwinen.asuwa Kiittisen talossa.

Oullistll
hllltslen hllltllchiltll
Kurun pitäjässä antaa

metfänwartija U. Hakkarainen,
asuma Nygärdin tilalla Kumssa.

Ojmit l>«i!
Edullista työtä saatte
Hatanpiiiin lartanossa.

palvelusta kaluaa.
»»»ori, fiwistynyt, tirjanpito-kursfi»
?* läpikäynyt Neiti baluaift joko la--
för§!an tahi lonUimstin pailan. Wllitau»
pyydetään lamp.Uutisten fonticorim mcr«
lille ..»al^Ml^luawa
-« H> wuolias kansakoulun läpikäynyt tyttö-^- haluaa paillaa joka ruokakauppaane!i
sisätytölsi herrasperheeseen. Wastaus t. l. l.
nimim. I.P.

Palvelusta henaswäeslii
Valulla lnallltatulluttvttö SBaliauS t. I

l»eliialleÄ«..P«! e^

Ruuanlaitolleen tottunut,
leski«itäinen nainen haluaa paikkaa nyt
heti. Wastlws l. l.konttooriin kirjeessä
«kille T. K.mer!

Itfisekatawarakanppaan wähäu
harjaantunut tytts

haluaisi samanlaista tai muuta sopiwaatom,
ta. Ne herrat laupftiaat, jotla tämän hu<«
mioonsa ottawat.pyydetäänlähettämään was^taus suljetussa lirjeessä t. l. lontt. nimimer^

in

Nuorutainen,
mus lelatllwaralaupasia,haluaisipaikanmuu-
tosta samanlaiseen taimuuhun sopiwaantoi-
meen. H»,».! Raitis ja luotettava. Wa»«
taulfet läheteUälöönAamul. lontt.nimim.

»«altis ja luotettawa".

luonnut.
Wlllllellnillslea jänisloiran
penillä latosi torstaina. Kaulanauhassa ni-
milapuisa onnimi A. Lulander, liiniottajan
pyydetään womoaan

Hammarenin taloon.
Vomtinffn io!a sisälsi pienenlatsen fum»iLVmyuiWf man rahaa,kadotettiin hm«
temattomal!» t«walla; rehellistä talteenottoa
pyydetään palkkiota Vastaan luomaan se

laupp. M.Niimse» puotiin.

Se tunnettu henMV,
jola lestiwnlo-iltano waihtoi Henrikssoninsaunassa nahlaset kengät, tulloon «ehdylsen»
sä korjaamaan samas!a pailoss».

iHOltttiMfl!
Täten saan anvoisalle yleisölleilmoit-

taa, että olen luvannut Ruoka» ja seka»
tllwarakllupan, Pispalassa lähellä raja»
porttia Lahtisen talossa, ja toiwon hy»
willa tawaioilla ja t)alwoilla hinnoilla
faawuttawani arwoisam ostajainsuosion.

M. Dawid Helin.
Tampereella.

(Ä g» pnufepänoppilas, joka tietää ole-
>»*■ wan keskenjääneitäylitöitäänluonani,
tuKoon hakemaan ne 14 Vuorokauden ajalla,
muussa tapauksessa lorjaan ne pois tieltäni." 3. A. Hellgren.

AiwVisat nmret miehet!Meitä olisi 3 tyttöä, jotka olemme kyllästy»
neet yksinäiseen «lämään, pyydämme niitämiehiä, jotta tahtovat itsellensä ikuista elä»man sulostuttajaa, jättämään wastau» tämänluun 12 p:»ään lämpenen pottilontt. ni»
mim. SlrraiDa 26 w», Eleonora 23 to.,
Naima 21 to.
Arvoisalle yleisölle saan ilmoitaa. että

olen muuttanut
A suntoni

Puutarhakatu 24, kauppias K. Hele-
niuksen talo Kunnioituksella

AinoHellman" Ompelia.
Oikeat ranskalaiset Kultamitallisormukset

palkitut hopeamitalilla.
ovat täydellisesti 23 karaatin kullan kal-
taisia, |eivät mustuta sormea, kieltämättä
halvimmat. Hinta 3 mk. Lähetetäänpös-
tietuantia vastaan, johon lisäksi tuleepos-
tipalkkio. Jälleenmyyjät saavat suuren
alennuksen. Pyydä luettelo keiloista ja
sormuksista Edvin Lindermannilta.

5.5.1.7369— 10r. Tammisaari.

WM' Tiistaina t. k. 8 p.kello 4 j.pp.
pidetään Oriweden Haawistossa tala»
laisten kansakoulun ystämain toimesta
koulun ynnä sen lainakirjaston hywälsi

Iltahuwit

15— Iswuotias
päihteittätyttös»a pailan3 lammelanf. 10.

Tampereen Uusi
j<appamakasiini.

Kuninkaankatu 20.

Talvivarasto on nyt täydellisesti lajiteltu tohvelikappoja, to-
pattuja jaturkkipalttoita ja sirkkelikappoja, turkkivuorisia muhvia
ja turkkikauluksia erittäin halpoihin hintoihin. Tohveleja ja
päällyskankaita uusimpien mallien mukaan. — Tilaukset toimi-
tetaan suurimmalla huolella.

l>. fptiköinen
Kelloseppä,

kello, ja sPtlMSte» efweive»
tanppa Tampereella.

entinen XoQqtirijtm talo.
Telefooni 3t:« 544.

kelloja, kellonperiä, awaimia y. m.^^^^^^^^^^^^^^^WSUmälasia, Lämpö- ja iltnamitÄ
taria, liikana, isonnuSlasia, tomM
passia 9. m.

Ottaa tehdäkseen kaikkea kellosepän ja'^optiiklerin ammatteihin kuu,
luwaa työtä.

Huom.! Silmät koetellaan Tri Nuröw'n Optometenllä, joten jo-
fainen saa warmasti sopimat lasit silmilleen.

Wppaapu!aiz-sma.
joko kokonaisuudessaan taikka vähissä erin, myypi huonekalus-
tonsa, johon muun muassa kuuluu hyvä, uusi Biljardi ja hyvä
uusi Piano, yhden huoneen topattu kalusto, 60 kpl. Vieniläisiä
tuolia, pöytiä, akkunaverhoja, lamppuja, mattoja y. m.

Kaluston^^^^Änähd^seurar^huoneus^ssa^Läntine^i
pitkäkatu 30 a^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B

VOipi

Lähempiä tietoja hinnoista y. m. antaa K. Helminen,

G. Helmisen puodissa.
I. li. k. 8:n joktollunw.

Paul Leppäsen
Jalkineliike, Tampereella,

Läntinen pitkäkatu N:o 19. Telefoni 531
|ii Viiiihiiin l^iliiluiin iilil.un »rillin

Halpoja, kestäviä työkansan jalkineita
Lajitwtuvaraslohienoja syysjalkineila miehille, naisille ja lapsille

t■ g I f

Polkupyöriä talvikorjuuseen vastaanottaa

l^. F. Dunderberg.
Pyörät palovakuutetaan & laitetaan ajokuntoon.
Telefoonilla N:o 129 ilmoitettua haetaan pyörätkotoa.

llmoltullBl2.
Sen tttStoifi auttaa «asta naita,NM lllpUlljl llUllllllantamalla suo.
men kielisiä Puhtaaksi firieitulfta. Osoite pyyd.
Namul.lonit, nimimerk.<Xtfittä h«lnaw«".
<l&««.«¥~«.««***%f«*£fe oietaan tuulau-muolamteytasi w»»» »
ateria selä onno» kaupalla. Rautatien!. 12.

M.Silfwenws.«» nuorta miestä saa asunnon ylöspidon
«5 kanZsa Pinninkatu 17.
RäätäliI.Salminen

Mnstanlahdenkatn 7,
Släden talo.

Nyt sijaan tullut talwi-putu japaltoolan«
laita, joista walmistetaan kaillia ammattiin
kuuluwa» työtänykyajan luosin mulaan.

H»o«.! Woimuja tehdään laillnn wir«
lakuntiin.

Sisäänpääsy aikuisilta 50 p.. lavsilta 25p.
Wirwoitutfia tarjolla!

Huwitoimikunta.
Slfahunjtt

pidetään Kartussa lukutnwan
hywäkfi Heinoon Pakasella 8 p.
Marraskunta »BVB.

Ohjelma waihtelewa.Lopuksi tanssia.Toimikunta.
Wiialan W. P. K. huwitoi».

toimeenpanee
asianomaisella lmualla

Arpajaiset
marraskuun 10 p:nä Psrin talossaAlkulan kylässä, allaen 110 4 j. pp.
Waihtelewainen ohjelma.

Arwat makfawat 25 p. Sisäänpääfö
75 p. istujilta, 50 p. seisojilta ja 2b
p. lapsilta.

Toimikunta.
Hyrwää» Työwäenyhdistys

toimeen Panee

Suuret Arpajaiset
Iltaman

Maanllnt. Marrasl. ? p.KallialanPirasella.Sisältörillaasta ohjelmasta erittäin mai-nittalonn näytelmäkappale (Kolme ralastu-
nulta poliisia^ y. m. Arpajaiset alkawat No
3 j. pp, Huom.l Tulot arpajaisistakäytetään
lukutupain kannattamiseksi.

Toimikunta.(Turw. Tanom. 1 t. 15 r.l

Hauska IltamaYlöjärwen Nuonsofeuran hywilsi toimeen»
Pannaan Keskiviikkona 9 päiwänä Marras»
luuta Kmharin kylän Keskisellä monipuoli»
sella hauslullll ohjelmalla. Alkaa No 4 i.«p.

Sisäänpääsy 5n penniä.
Y. N. «-n buwitoimilunta.

Messukylän Nuorisoseura
toimii

Arpajaiset ja Iltaman
Yli-Huikkaan talossa 10 p:nä marras-
kuuta alkaen klo 4 i.-p.

IltÄman odjylmnnn on
Loitton, pulis, Illulu», lausuntoa, ms-

Haukan
Nuvi i!l»m«n

toimii
Hollon sahan torvisoittokunta

ensi sunnuntaina t. 11. 6 p:nä, Lem-
posten Haikolassa, alkaen klo 5 i.-p.
Sisäänpääsy 50 penniä hengeltä.

Ohjelma
Esitelmä. Lausuntoa. Kertomus,

Näytelmä
Silmänkääntäjä.

I^(1plllt8i 1'»N88ill.
Soittokunta

Manteli
Osofen talossa Melsanterinladun warrella.

Atdieeri HäniCCnkätU 28 Tlenointa työtä. Kaikki toimitetaan suuremmalla huolella .^|^a^;.
t >«» %%a H Ja ai**»!!0- Hinnat samat halvat kvin ennenkin.

on avoinna joka päivä valokuvausta varten
— Ja^^^^^^^Mßl^^^^^^^^^^^^^^BI^f. Rasmuieen, Hämeenkatu 28,

Hallituskatu 22. Telef. 198.

Korjattu,
Waatesäkti

löydettyTammelllnsillanrautatienaseman puo-
teisesta pääitä Olnistaja tuotomertit ilmoi
lettuaan saapi sen takaisin A. Lagerlundilla
Puuwillatehtaan portilla.

seuraawalla ohjelmalla:
». Torwifoittoa.
2. ,nhe.». Laulua.
4. Soittoa.
3 Rnnoulausuutoa.s. Esitelmä.
7. soittoa.
8. »Juttu" (Keisarin tuttu),
9. Laulua.

»O. Tanssia.

Vakuutus- IfalÄVAftilosakeyhtiö
ottavatvakuutuksia Tampereella:hratiNils ldman,Edv.Forström,
J. Smalén, John. AV. Hagan, F. Klingendahl J. P. Lindroot.

—
Nokiassa: Karl Lindstedt.

—
Pirkkalassa Elli Saarinen. —

Tyrväällä: A. Bäckman ja 0. Laitinen. —
Orivedellä: A TGröndahl.

—
Hämeenkyrössä:J. Kyllijoki. Ikaalisissa:E. Strömmer ja A. Okko.

—
Parkanossa: Ina Stenhagen. —

Jämijarvella: F. V. Salonen.
—

Viialassa: Kauppias Jani-
80°.

— littalassa: A. F. Lamberg. —
Kolhossa: MathiasBonn jaP. Hyvärinen. — Pispalassa: K.H. Civil.

—
Inhantehtaalla:Georg Långhjelm. —

Loimaalla:Adolf Töyry.
—

Vesilahdella: K.E. Hilden.
Matkustavana asiamiehenä toimiiM. OinonenTampereelta

ja piiritarkastajana Simon Kanniainen, jonka osoite on: Tampe-
reella, Kuninkaankatu 14. Telefooni 502.

Tampcraellai
TampereenKirjapaino-Osakeyhtiö,1888.
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