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—
Kotiinkannosta lm. vuod

MiTietoja Tamperejelta u^iäö)

Ma 270 MSunnuntaina 20 päivältä Marraskuuta
Tonteista,PaijantaUtn j» I«av«ntaidn klo 8 «lunniin

— Lt»: 16 pH» j« etmivuUe painattavilta »o p.il rivilti.TolmttUj»: Jt. Wtljakalnen. —
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BaotatnktoUMt ««»«»»»«»«n maksatte. — Lehden koattoor^^^iTofaäni^ello^^^P^M^p!— LihetykiU, joiden kbjolttaja «l toiuiltukaelle ole ilmoittanut nbaelnil»l jol«late.

PaivaUstn.
Avoinn» on jok* arkipäivä.

Pastorin kuulia klo B—ll päiv.
Kanttoorin virkahuone klo B—ll.8

— 11.
Kirkkovaartin huone klo 8-13 s. pp., 4-
-6j.pp.

Tampereen Säästöpankkiklo 12 2ja liti-
paitå lanvantaina klo B—B j. pp.

Pohjoismaiden Osakepankki klo >/*lO-3M,.
Kansallis Osake-Pankki klo »/t1n -2.
Suomen pankin konttoon klo 1» 2.
Suomen Yhdyspankin koiitt. H<> '/»10 2

Waauan Osakepankki klo 'M0-2 pait.
Suomen Maanviljelys- ja Teollisuus-Pankki

Osakeyhtiöklo '/,10— »/A
Tampereen-Osake-Pankkiklo l/«10— 2 päiv.
Tampereenkun»»»- ja elinkorkoiutos kee-

kiviikkoirin klo 4—6 ja */t? ~ViB ««K»
lanantaifdn 4" 6.

suomen pulllin si»lcl«ttilluMit«» llollooutnu
klo 11 12 e. pp.

TnUikamari ja pakkahuone pidetään ylei-
sölle avoinna klo 10 a.-p.— i.p. p»i°
valla.

SähkOlennätinkonttoori kaupuu^
-

a ja ran-
tatieilä klo 8:»t» e. pp. 12 yöllä.

Terveydenhoitolantaknunau ta-H.,dtUiUwemi
aamuisin klo 8-10.

Painoaeianuehen kanelia, Alek^uterinkatn
31, tiisuuHin, torsiai-iin ja UftuuiUirin klo
12 -1 päivällä.

Köyhäin-asianajajan kanslia, Aleksanterin-
katu 28, avoinna joka »rllip»i' » klo 8—
9 e. »p

V. t kaupungininsinööri tavataan joka
arkipävä klo I—2 j.pp. vesijohtokont-
toonssa.

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

Kansakoulnn tarkastajan fc*n«li^ Uudella
ll»u»»ll. maanant, keskiv., perj. klo '/»I—

Vi2; poikakansak. tiist, torst., laa-
vant.klo '/,i2-l/,1.

Y.P.K. lainakirjasto onavoinna keskiviik-
koisin j» lauantaisin klo l/iB— ViM) il-
l»ll».

Jleaalilyseon ;kiriasto torstaisin V»12— 13
Kaupunginvoudin konttoon klo B—lo a.-p.

kaupungintaloefl».
KaupunginpalveUjain konttoon Raatihno-

neen talossa T»*»^t^imiir»m»r^» vastapäätä
avoinna klo V»9— lo e. pp.

▼aivaiahoitohallitakgen esimiestä tavataan
joka päivä klo »/»s— l2 kaupungintalossa.

Vulevain tavarain toimisto täkäläisellä i».
tatienasemalla pidetäänavoinna klo "— 1
j»3 6.

Meneväin tavarain toimisto t»li>I»i««ll> ran-
tatienaßemalla pidetäänavoinna IJo B—l

3-6.
Hult»tie« paketti- japikatavar«toimisto joka

arkipäivä klo 8 e. pp.— j. pp. Sunnun-
taina klo 8-10 e. pp.

Maksuton rokotus valtuusmiesten kokoussa-
lineteisessä huoneessa, ligäänkäyntiHä-
meenkadulta, joka torstaina klo 10—12
e. pp.

Kaupungin lainakirjasto joka arki-ilta klo
'/,7— '/,9, paitsi lanantaisin V,6—
Pnntarhakatu 23.

Avoinna on viikon jok» pilvi.
Sairashuoneeseen otetaana> iraita klo U— l

p&iT&ila- Tapaturman kärsineitä kaikkina
aikoina.

Kaupungin lukusali avoinna joka päivä klo
10 »-p. k'o 9 i-p., taksaa 23 Puutarha-
kadun varrella.

Postikonttoori avoinna: arkipäivinä me-
nevien postien osasto klo B—l28 — 12 e. pp.
ia 3—^ j. pp.

—
Tulevienpostien osasto

klo B—ll e. pv. ja 2— j. pp. Sunnun-
tai ja juhlapäivinä meneiven postien
osasto klo B—lo e. pp. ja tulevien pos-
tien osasto klo l/»9— 10 e. pp. ja klo
2— >/,3 j. pp. Sisäänkirjoitetut javakuu-
tetut kirjeet, jotka tahdotaanlähetettä-
viksi aamupäiväjunalla Turkuun jailta-
päiväjunalla Turkuun, Helsinkiin y. m.
paikkoihin, ovat sisäänjätettävät,edellä-
mainittuunviimeistäänklo9 e. pp.ja jäl-
kimmäiseen viimeistäänklo '/»" j.P?

Kirjelaatikotkaupungissa tyhjennetäänklo
8,1, ja 11 e. op. sekä klo4ja9i.pp.
Sumeliuksen ja Schéelen kulmassaolevat
laatikot tyhjennetään postia asemalle
viedessä.

Postiasema rautatienasemalla pidetään
avoinna arkipäivinä:klo 9ylt—S At e.pp.
klo ll,io— l.Päivällä ja4—6 j pv.Sun-
nuntai- ja juhlapäivinä klo .12.,»— 1,,«
päivällä ja 6- 6 i.pp.Postimerkkiä myy-
dään jokapäiväklo 8 e. pp.klo 8 j. pp.

Sisäänkirjoitetut ja vakuutetut postilähe-
tykset sekä vapaakirjeet ja tavarapake-
tit, joita tahdotaan lähetettäviksi aamu-
päiväjunalla Turkuun ja iltapäiyäjunalla
Helsinkiin,Turkuuny.m.paikkoihin, ovat
sisäänjätettävät ensimainittuun: viimeis-
tään klo i10 e. pv. ja jälkimaineen vii-
meistään klo 4 j. pp.

Pihräjunalla Waasasta tullutposti jaetaan
konttoorissa vähintään puolituntia jäl-
keen postintarkastuksen.

Joka päivä lähtee posti junalla.Hameenlin-
naan, Turkuun, Helsinkiin, Pietariin ja
jleeuaa rautatien vieressä oleviin paik-
koihin.

Savon radallakulkevat poatiUhetykset ovat
pantavat Helsingin junaan.

Juna tulee:Helsingista 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.

—
Porista klo 5,29i.p. — Vilppu-

lasta klo 8 a.-p.
—

Toijalasta sekajuna
klo 8,10 a.-p.

— Tyrväältä sekajunaklo
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 k10.9,45

a.-p. ja 5,59 i.-p. — Poriin klo 1,10 i.-p.
ja 6,30 i.p.

Kui«sit.
Suomea pankki 5 p.-n* Marrask.
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K. A. Forsblomin
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Omistajat» Lakiti«d«tt»n kandidat» Ax«l «tkaaaon ja Berndt Procopé.

iJert a k.
—
:

-
Fitnkf. a. M a/T 124:

—
6 k.

—
:-

Aimtardaa ... a/v 909: 60
Bl' -" —

KrißtUnl» J....a/T 18»:
-

KOOpcnhuuM.. "/▼ 189:
—

122-
—

m- —
«o?:

—
188: 40
ta* so
IM: 80

FletarlM» S pat Blok. v. 1.
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Ptriißi 37,175,; 5?,36,
Pn»!5 imp«ri>tJi — -
DUkonto

Kaupungin kiertelevien sairaanhoi
tajattarien asunnot:

Neiti J. Amnell
— kauppias Tirkko-

sen talossa, Kauppakatu 22.
Rouva H. Wetterstrand — nahkuri

Koskisen talossa, Itäinen pitkäkatu 80.Neiti M. Koskinen —
Viinikanka-

tu u:o 26.
Ileiti 8. X8«l»»n

—
?»ut»rl»»ll»tu 29.

Lääkärien YMtaanottoajat
Piirilääkäri, tohtori A. Hj. Ilmositavetana10-12 aamupäivällä kuOOri P.Molm'm talossa.
Totit. Q. SL Idman, apt. Clayhilk'in talossaukipairinft klo 8 lie.pp. ja 4—6j. VV- pyhäpäivinä klo 9 11 e.M.' 11. Durefcr oma talo undcnsillan

korrasa». klo 8 11 a. pp. ja 4—6
j. pp.,sunnuntaisin 8-11 e. pp.

» N. Bergroth, apt Molin'in talo. klo" ""' '"'
> K. af. HältetröH!, fiämeeiik. 10 (ark-

kitehti »l Hallstrffmin v»I»t»i) kio
Vt

-
.n.,^pfr 'f*l-* l» »- "!" vvipyhinä '/,9 10, GöstaIdman, M»«tanlahdenkatu 84arkipäivinä klo »10 e. pp. j» »—3i- PP-

» O. A. Backman, Puutarhakatu Is,
TaUqvistin talo, Joka arkipäivä klo
B— ile. pp. ja 4 »j. pp.

» Oskar Nyman, Hämeenkatu 23, Ahl,vi»ti» talona, *io B—ll e. pp.ia
4-6 i.p. Pyhäsin 9-11a.-p Telef.

» K.Pitkänenklo 7,9 11 a. op., «el*
korva-, nenä-, kurkunpää- ja l»»M'
mastaudeissa1-3 i.-p.

» E. R. Ahlman,Itäinen puistok. 29,
9—12 a.-p. ja 5—6 i.-p. Sunnuntaina
10—11. Telefooni 417:

Hamnuslftak. SigraidA Frang,kauppatori
Selinin kivitalo, joka arkip. klo 9
'/.11 ja 1-Vi4.Toht. Kaarlo Palkouen, kunnan- i» rauta-
tieuUakäri Toijalassa,raßt. klo
8-11 e. pp. ja 1-3 j. pp.

Kohtutautisten sairashuoneeseen Tampe-
reella otetaan myös synnytyssairaita.
KanppakatuN:o 18. Lanrenin talo.KätilöEmma Uskali-Lmdroos.

Sairasvoimistelua ja hierontaa.
l». Ståhl, OtavaUank. 2, klo B—lo e. pp.

3-4 j. pp.
Elin Sederholm, antaa sähköllä hieromista

Satamakatu 10, 9—lo e. pp.5—6 j.pp
Aina Molin. Antaasähköllähieromista

Hallituskatu 21; telef. 112.
Adéle Kingelin. Läpikäynyt toht.

Arvedsson'in sairasvoim. kurssin Tuk-
holmassa. Hallituskatu 17, 11—12.

IdaForsberg. Suorittanut toht.Ar-
vedsson!in sairasvoimistelu kurssin Tuk-
kol»»»». Länt.pitkäkatu 33a. Vi4—V«sj. pp.

Tno«i,sunn«nt«in« s««nm««:
»lelsand. lillo«« past. Fontell suo», pp.

laaman ll» 9 ja 12 lttä lähetyssaarnaaja
Hannula iltasaarnan lell» 5

Wanha»sa lirlo»sa lähely»p»«t°li Mustalallio
ruori. vp. saarnan No 13.

LuH. 3rulmi»huon«ll» ««'iltama No 7 illalla.Suo», verran ehtoollinen AlelXmterin lir»
lossa No 12.

Rippisaarna lauwantain» 110 '/>8 illalla.Me»fulyl2n tirlolsa saarn. pa»t. PyhAä.
3ei»kon lirlo»s« saarn. pa«l. Holmberg.

Wiwilanlatu 7.
Luomal. saarnan 110 9 e. pp. pitäälunl

Ruotsol. 110 11 e.pp. j« suomol.U^ j.pc>

«lwlilotolou» No 5 i.P?

Rautaisia Hautaristejä,
noin 50 eri maliia valmistaa

Veljekset Friisein konepaja
Kalajoella.

Hintaluetteloja ilmaiseksi pyydet-
täissä,

Asiamiehiä halutaan.

Kokouksia.

Suomalainen Klubi
kokootuu maanantaina 21 p:nä
muurasit,kello 8 illalla. Keskus-
telua puolue-oloista.

Jasenmaksoja kannetaan.

f~?a^'~£^- *^l ■

''"* *^.

Pyöri; & Laakereita

Ratavaihtoja
sekä kaikenlasia kiinteäin ja siirrettävien ratojen tarpeita

Freund & Pels

Rautakauppa-Osakeyhtiö
8i»lcö08oit«

äntnnmfSPl ikl^l/t^! BMIfHIIIé^ tt»lc»y»ll»ln»jjt»ri
Asianajotoimisto Tampereella

r!i il,,l«ln«.>>»m«.inilPleil^l! lihXi/P! « IIMJIiIp rUk«nanHa(*st«ri H«iaud«ria talossa Hämsenkadan virrellä lähellä raaistieassenuuu* vw*«^ * v **f -
Avoinna klo "— Ija S— 6 f.

O.L.Helander
Varatuomari. Hfelis«inleeinkatsix 28a (Aleksanterin- ja Verkatehtaank. kulmassa).

Ajaa lakiasioita kaikissa oikeuksissa, =====
-h^ -Hf- Hankkii kiinnityslainoja,

VlllttHH lllll,t«lml«ui«ll luulsisi»j« m.
HasisjMiottoi

klo 9—ll "" pp.
ja 4—6 j.pp.

Tftlaffooni 432.
Toimilta» oik«uden£äynti-asioita| «»il»»»» maamme tuomio-

£StttiiMc»«K j» yiiipastoisfta» välittää talonkauppojx ja
hankkii lainoin.

¥*;*t©.*sfcotf.Ä^iäkÄ B—il8 — il e. pp. ja 4— 5 j. pp.
Aj*£. !ski&sioit&; valittaa maa- js ksupnnkit&lojfln kaappojsjy. m.

Matkustetaan maaseudulle.

Leipuri- Ja Kondtlttorl Ammatti-
osasto kutsutaan varsinaiseen

Kuukausikokoukseen
Maanantaina 21 p:nä Marraskuuta Työ-
väenyhdistyksen talolla.

Nuo». !Ungia jäseniä llirj«it»t»»n.

Yjimääräinen
Yhtiökokous.

Suomalaisen klubin, Konversations klu-
bin,Kauppaseuran j» Näyttämöyhdistyksen
valitseman komitean kysymyksen johdosta,
onkoTampereenseurahuone-osakeyhtiöeri-
tyisilläkomitean ehdottamillaehdoillaha-
lukas avustamaan tänne aijotun teatteri-
huonMO- etuja, kutsutaan Tampereen seu-
rahuone-osakeyhtiön «sakkaat ylimääräi-
seen yhtiökokoukseen, jokapidetään täkä-
läisessä seurahuoneessa tiistaina ensitule-
van Joulukuun 6 p:nä klo 7 i.-p.Tampereellamarrask. 19 p:na 1898.

Johtokunta.
Tampereenmetästys-
ja Ampumaseuran

herrat jäsenet suvaitkoot kokoontua
perjantaina marraskuun 25 p:na klo
'/«8 i.»p. Engströminkahvilaan saa-
maan tietoaampumarata-alueenmyyn-
titarjousten omistamisesta, sekä joa
sellainen pidetään sopivana käsittele-
mään erityisistä syistä lykättyjä asioi-
ta, joiden sääntöjen mukaan olisi
pitänyt joutua esille vuosikokouksessa
kesäkuulla.

Puheenjohtaja.
Elo. Luth. Nuorisoyhdistys
lilooutuu Mllllnantlli«lltllna klo V, 8
Luth. rukoushuoneella.

ilmoituksia,
Telefooneja,

Pattereita,
Telefoonilankaa.

Sähkövaloa,
Ukkosenjohtoja

toimittaa maan suurin javanhin liike
sähkön alalla.

Dan. Jon. Wadén'in
Sähköliike.

imlli.

Siilien Kansanteiit gpi
Tampereella.

Sunnuntaina 20 p. Marrask.
näytellään Seurahuoneella

Voimakkaita, naisia
Ilveily 3:»» näyt. kirj. W. Sardou.

Näytäntö alkaa klo 7 i. pp.
Maanantaina 21 p. Marraskuuta

Päiväkummun pidot.
Kolminäyt. näytelmä. Kirj. Henrik Ibsen.

Näytäntö alkaa ko 8 j.pp.
Viimeinen näytäntö.

"II
"II
mm 1?»»vet«8»

8»vonlinn»»»».

Viipurina.

Mnnarviikia Lasitehdas
lähellä.

aaaVlasitehda*Utrai

»I«^«MMI^»I»5I»7«I««»I»

fampereea Baks&ntiikoßttoori.
i.m Halvimmallaj<

ra
myy l »»

Taapero*& laktaiiiteatteari.

A Etta kauppias Gust* Weckström S
V on y

{Mäntän koteloitfen ja passien!
¥ ainoa jälleenmyyjä V
T Ta) pereell» ja senympäristössä,saan täten ilmoittaa. 7
m Mänttä, 1 p:nä heinahuuta 1898. m
S G. A. Serlachius. 9

Ratak zllllj
uusia käyttämättömiä, teräksisiä (ei
valmistettuja rakennustarkoituksiin,
käytettyjä rautaisia, huokeimmasta

ISuomen Akkunrlssi-As o misio [g
Peljo;tfcainmyynti seuraavien lsaitehtaitten akktmalaaia: ÉÉ]

Grdnwllkln Lasitehdas Nuutajlrvsn Lasitehdas

Kalllokesksn Lasitehdas Rokkala-KoskenLasHahda^afl

Pääs1

rautasi») nimenomaa»
sekä myöskin tavallisia

OI:» Sandbergin Rautakaupassa-

Hankkii l&inoja y. in.
Varatuomari Paa?o MM l*****.«^m^^^"

Tampereen Kaupunginvouti

Lakiasiaintoimisto Tampereella
Itäinen Pitkäkatu N:o 11. ViakaaU Palanderin talo.

Konttooriaika »— ja 4-6. Talat.Hm» 138.

Hämeenkata il» 2«» kerroksessa, licll»U3 rautatien asemaa.
Ajaa laki- y. m. asioita

Asianajaja Tampereella.

Vaunuja
NlutiotiolllBkoj2

Käännelaattoja

Hamburg
Varasto Pohjois-Suomea varten

Telefoonit
147 & 562.

Jtrkkitebtuuritoitntsto
Lars Sonck. ■Birger Federley.

HämeenEati^^Telefooni 380.

SilTiiiiisii Hlitjuliits
Raumalla.

Nopea ja huokea toimitus.
Monivuotinen kokemus speditiooni liikkeessä.

JCsnsallis-Qsak.e-pankkJ
ottaa vastaan rahoja korkoa kasvamaan (2V2 % 41/a %)
ostaa ja myy koti- ja ulkomaan vekseliä, toimittaa rahan
perimisiä ja kaikkia pankkiasioita.

Uusi
oniisyhtiö

Itäinen puistok. 13. Sisäänkäynti pihanpuolelta-
Ottaa vastaan tehdäksensä piirustuksia, kustannusarrioita,

rakennusurakoita y. m. rakennusalaan kuuluvia töitä.
Huolellisella työllä ja kohtaullis.ia hinnoilla toivomme saa-

vamme arvoisain rakentajain luottamusta,

KonehiKnoja,
useammanlaatttisia ja levyisiä,

OmpeluMhnoja,
j-n^ Separaattori- ja Koneöljyjäl

jJBB3A Konerasvoja, MH
»jj& TAMPERE.JjjM r

Konepakkauksial
myy alituisesta varastostaan

Tampereella.

toinm

Ekspressivuorot Tukholmaan
Wellamo"

Hangosta joka torstal-aa-
mu 2.frJauskan Jltanjan

Työv.-yhdistyksen talolla.
Sunnuntaina Marraskuun 20 päivänä

OHJELMA:
Soittoa.

Esitelmä.
Runonlausuntaa.

Satu.
Kuvaelma.

Pukutanssi.
Yleinen Tanssi.

Iltama alkaa klo 7 illalla

Pääsyliput maksavat: 1 mk. istu-
ma- ja 75 p. seisomaliput.

Tampereen« Orkesteriyhdistys.

Kansan-Konsertti
Kaupungintalon juhlasalissa

Sunnuntaina 20 p. Marrask.klo 5 j. pp.
A. E. Westerlind.

Johtaja.
Haksu 50 p:iä. Parvelle 25 p:iä

Hrtetiliinen Raittiusyhditys
t«imeeui>»u«s

Tee-iltaman
Puutarhakadun Rukoushuoneella, tä-
nään kello 8 illalla. Vaihtelevallaoh-
jelmalla. kaaso vapaa.

Haoin.! Ylimääräinen juna Hy-
vinkäältä Hankoon joka keski-
viikko 9,A 0j. pp.yhtyen suoranai-
sesti Tampereelta 5,M j.pp.tulevaan
junaan. Saapuu Tukholmaan tuors-
taina 3 j. pp.

Palaa Tukholmastajokalaa-
vantai O jpp.;saapuuHankoon
sunnuntaina yhtyen kaikille Suomen
asemille menevään junaan.

Piletteiä saadaan Suomen Höyryl.
OsakeyhtiöltäHelsingissä,Karl Boströ-
miltä Hangossa sekä junassa Tammi-
saaren ja Hangon välillä.

Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiö.
Helsinki.

(8.8.1.7414.-

Tampereen Orkesteriyhdistys

SiDlaniiaKonsertti
Kaupungintalon juhhlasalissa sunnuntaina

20 p. Marrask. klo 8 j. sist.
Robert Kajanus

Johtaja.
Pääsymaksu:numeroidut paikat 3 mk.,

numeroimattomat2 mk., parvelle1mk.

Kuoletuslainoja
lvi vl>.r»,tuow»,ri

K. A. Forsblom.

Tavata*^; kb 4 G j, pp. asunnossaan
Kauppakatu N:o i». atnec ksrros.

TtlilOOki 474.



Sunnuntaina 20 p;r& Marraskuuta, AAMULEHTI fto 270
—

MW

Arvoisalle yleisölle,
jotka eivät vielä ole tilanneet

calvipukuja ja ?3allvsnuttuja.
en nyt tilaisuus saada suurella hinnanalennuksella sekä 'hyvillä tarpeilla ja aistikkaasti
valmistettuja pukimia.

L. A JCnåpen piätälinliikkeesfä
Tampereella, Kauppakatu N:o 7.

M»t jAaakauppiaat y. m.
huomatkaa,

Lasten raamattuja.
Almanakkoja V^^H p-

M.Kirjeenkuoria kaikenkokoisia y.
myypi halvimmalla

EiPiiWM-
Hämeenkatu 25.

[ampere, 20 p. fcrruk
NMMnm lwtjitW.
Ranskan korkeimmassa oikeuspaikas-

sa näytellään nykyisin kuuluisaa Drey»
fusin jutun Viimeistä ratkaisemaa näy-
töstä ja koko simittynyt maailma seu-
raa suurimmalla jännityksellä tuomio-
istuimen tutkimusten tuloksia. Kärsi-
mättöminä niitä odotetaan ja omatpa
tuomarit saaneet kuulla moitteitakin
Vitkllstelemisestaan, mutta siihen ei ol-
lenkaan näytä syytä oleman. Päin-
mastoin näyttää kassatsioonioiteus ah-
kerasti täyttämän jutun pohtimiseen
taiten mahdollisen aikansa, mutta imn

selamaa wyhteä ei hopussa selvitetä.
Gi enään epäillä, että totuus on pää-
snvll täyteen kunniaansa, maan asian
loppu näyttää mielä epämarmalta.
Mitä ristiriitaisimpia tietoja on lemi
tetty Dreyfusin termeydentilasta; hänen
sanotaan oleman kuoleman kielisfä ja
heti fen jälkeen Vakuutetaan ha»
nen tenveyttään tyydyttäwätsi. Tärkeän
teon on kalsatsioonioikeus tehnyt wan-
gin kärsimysten liementämisetsi päät»
taesfään. että tartastutfesta on hänelle
tieto llnnettawa ja että hän s«a walita
asianajajanpuollustajalseen. Myöhempi
tieto kertoo mielä, että Dreyfus itfe
aiotaan tuoda Ranskaan. Ei taida
«nlän kukaan epäillä Dreyfusin wiat>
tomu«tta, ja sinä päiwäna, jona ha»
nelle hänen lunnianfa annetaan takai-
sin, on koko oikeutta harrastama maa-
ilma tuntema tyydytystä. Tuomiois.
Win on faanut nusia todistuksia siitä,
mitä jo lauman on tiedetty, eitä nimit»
täin Esterhazy on kirjoittanut tuon
paljon puhutun asialuettelon, jonkape»
rusteella Dreyfus altujaan tuomittiin.
Tlltä totuutta ei moida enään polkea,
maitta kolme fotilastuomaria ja koko-
nainen rimi asianymmärtämiä on felit-
tänyt luettelon Dreyfusinkäsialalla kir»
joitetutsi, ja maikka kolme sotaminis-
teriä, yleisesikunnan päälliköt ja kor»
leat upseerit omat edustajakamarin ja
tuomioi«tuimen edessä makuuttaneet ja
wannoneet samaa. Petosta ja Vää-
rennystä pitkin mattaa — on yksin
jälellä kaikesta siitä, minkä on sanottu
todistaman Dreyfusin syyllisyyttä.

Jutun wiime näytöksen kestäessä
sopinee muistaa niitä miehiä, jotka
omaa turmallisuuttaanpelkäämättäomat
sankarillisesti totuuden puolesta tais»
telleet. Ne omat Zola, Picquart ja
Biisfon. Tosin ei Zolan nimeä kas»
sutsiooni.istuimen asiakirjoissa mai-
nita, mutta esittelijän ja yleisen syyt-
täjän lausunnot tuntuimat melkein ta-
hallaan olewan puollustusta Zolan me-
nettelylle. Mitä Zola rohkeassa tirjoi-
tulfezsaan laufui, se on saanut asian-
tuntijain lausunnoista täyden wahwis»
tutsen. Picquartin todistukset taasen
owat olleet sangen Valaisemia ja opas-
tamia oikeusistuimen jäsenille. Mitä
kaikkea tämä mies onkaan saanut
kärsiä miehuullisessa taistelussaan to«
tuuden puolesta. Hän lähetettiin,
kuten tunnettu, hurjimpia heimoja
mastaan Ufrikan erämaihin siinä kau»
missa toimolfa. että hän kaatuisi
taistelussa ja siten ainaiseksi sulkisisuunsa. Kun tämä siimo suunnitelma
ei onnistunut, erotettiin hän armeijas-
ta ja manailtiin kolme kertaa, mutta
ei mitään saanut häntä luopumaan
tuumaakaan päätöksestään^paljastaa
Väärentäjät, Vapauttaa miaton japuh-
distaa yleisesikunta. Brissonin suuri
ansio on, että asia nyt on semmoisen
oikeusistuimen käsissä, johon eimät
mitkään yllytykset ulotu. Olkoot syyl-
liset kuinka korkealla tahansa, oikeuden
käsi on saawutiawa heidät.Kassatfioo-
nihowi on, niin toiwotaan, näyttämä

ansaitfewanfa tuon ylpeän tunnussa-

nansa: Kassatsioonihowi laatii tuomi»
oita, ei palmelutsia.

Rauhankeskustelut EspanjanjaAme-
rikan Vhdyswaltain wclilla uytaawar
nunna vallan myttyyn sen mautimut-
sen wuolfi, että Espanjan tulisi luo-
multaa Filippiinit Amerikalle. Muuan
kirjeenwaihiaja on jo tietäminään, että
Nydnswallat aikomat sitten luomuttaa
nuo saaret Englannille, joka niiden
Vastineeksi antaisi Jamaikan Ihdys-
malloille. Tämä olisi kominlystiäkaup-
paa toisen omaisuudella. Kun alusta-
masta nauhasta sotimien maltain wä-
lillä somittiin, tyytyi MacKinley maa-
limaan Vhdysmalloille ehdottomasti
ainoastaan meriasemaa Filippiineillä,
maan noiden saarien lopullinen kohta-
lo jätettiin muuten Pariisin rauhan-
konferenssille, Presidentti einähtämästi
ole tahtonut lykätä rauhanpöytäkirjan
allekirjoittamista eikä myöskään toisel-
ta puolen sitoutua mihinkään Filippii-
nien Vastaiseen kohtaloonnähden, kos-
ka ei tainnut alla silloin wielä selwillä,
tarwitsisiko Amerikka tuota kaukaista
saariryhmää mai eikö. Hän tahtoi
moittaa aikaa tiedustellakseen yleistä
mielipidettä, niinkuin hänen tapansaon
kaikissa tärkeämmissä kysymyksissä. —

Amerikkalaiset miehittimät Manillan
kaupungin masta kun rauhanpöytäkir»
ja oli allekirjoitettu jaottimat mangiksi
sekä kaikki sikäläiset Espanjan miras»
tot että sotamäen. Samaan aikaan ot-
timat kapinalliset, joillaon noin 40,000
miestä, ja jotka omat julistaneet Fi-
lippiinit tafamllllllksi, Luzonin jamuut-
kin tärkeimmät faaret haltuunsa Van-
giten ja Voittaen kaikkialla Espanjan
sotawäen. Alkuasukkaat omat lähettä-
neet edustajia kongressiinkin, jota par-
haallaan pidetään Malolon kaupungis-
sa muutamia kymmeniä peninkulmia
ManillaZta. Filippiineillä elää 10—11
miljoonaa ihmistä, suurimmaksi osaksi
jotaisia ja puolisimistyneitä heimoja.
Missä määrässä kapinallisten päällikkö
Aguinaldo ja hänen kongressinsanäitä
kaittia eduetaa, ei tietysti woida sanoa,
mutta kyllä sekä amerikkalaiset että es-
panjalaiset näyttämät ottaman hänet
lukuun. Amerikkalaisten ja kapinallis-
ten wälillä ei ole sattunut mitään rii-
taisuuksia, maikkakaan jälkimmäiset ei-
wät ole suostuneet luopumaan aseis-
taan selittäen pitämänsä ne, kunnes
saariryhmän kohtalo Pariisissa lopulli-
sesti rattaistaan. Missään tapauksessa
eilvät he aio, niin on Aguinaldo selit-
tänyt, jäädä Espanjan Vallan alaisiksi.
Näyttää siis siltä, kuin Espanja ta-
malla tai toisella ennemmin tai myö«
hemmin menettää Filippiinit, eikäpä
niiden onni taida Espanjan hallussa
tasmaakaan.

Mälyt wittiuswaati"
mukset mirkaiehta

wissa.
Ratamestari R. Rytkösen alustus

wiime juomalakkolaisten kokouksessa oli
räin kuuluma:

Joka ihmisellä (täysi järkistllä ja
ikäisillä nim.) täällä maailmassa on
olema jonkunlainen toimi: mirka, am-
matti tai elinkeino. Ei ketään ole tän-
ne kutsuttu waun tyhjäntoimittajaksi.
Jos senlaifia Hentilöitä ja jäseniä yh-
teiskunnassamme on, tuten todella iva»
lite tamasti on laita, niin on se waan
merkki ja todistuskultuwäylämmemar»
rella wielä olemista joko näkymistä tai
salaisista kareista, joihinka nuo jotkut
joukostamme, Vähemmin warowaisiaollen omat saattaneet tai mahdollisestisaattawat haatsiritkoontua.Niin monenlaiset kuin ihmiskunnankutsumukset, wirat, ammatit ja elinkei
l>ot omatkin ja kaikki waatiwat huo-lelllsuutta. tarttuutta ja täsmällisyyttätetiältllnsä, on kuitenkin totta ettäkaikkimirat, ammatit ja elinkeinot eimät oleyhtä tärkeitä itse tetiään ja yhteistun-

taan tai kanssaihmisiin katsoen. Sel-
laisen ihmisen mirta, ammatti taitoimi
joka ohjaa maan oman ja mahdolli-
sesti perheen elonpurtta, kuten esim.
käsityöläinen ja pienitilainen maanmil»
jelijä, on mähemmästä merkityksestä
yhteiskuntaan katsoen kun sen henkilön
jonka johtoon ja käytettämätsi on us»
tottu esim. maltion tai yksityistenomai»
suutta tuhansien markkojen armosta,
wielä kymmenien jopasatojenkin ihmis»
ten turwallisuus ja henki.

Wätijuomien on mäitetty mähentä»
män ihmisen lihaksien moimia. heikon-
tuman sen henkisiä kykyjä, sekä weltos»
tuttaman melmollisuuden tuntoa. Ta«
män kaiken on jo tiede todeksi näyt-
tänyt. Tosi asia on myöskin se että
kuolemainen ruumiimme on kuolemat-
toman hcnkenlme ajainen asunto, jota
ei ole lupa myrkkyjuomilla turmella,
ja käsky: olkaa raittiit, nämä laitti
melmoittamat jota ihmistä ehdotto-
maan raittiuteen. Jos nyt sitte mielä
otamme huomioon kutsumuksien ja toi»
mien eri tärkeyden yhteiskunnassamme
ja muistamme mitä mäkijuomat saat-
tamat aikaan siinä, joka niitä nauttii
niin me emme moi tehdä muunlaista
johtopäätöstä tuin

— jota tärtiämpi
toimi tai mirka. sitä tähellifempi on
olla raitis. Sillä mitä tähellisempi jo-
ku mirka tai toimi on, sen enemmän se
kysyy sekä ruumiin että hengen moi»
mia. kuin myöskinmelmollisuuden tun-
toa; mutta nämä kaikki säilyttäälsensä
maaditaan malttamaan niitten maaral»
lista mihollista — mäkijuomia.

Mitta nyt sitte omat niin tähdellisiätoimia, joihin ei edes kohtuuden mies»
tään kunnolla kykene?

Kaikki ne toimet joissa maara moi
uhata joko jonkun tai usiamman omai-
fuutta, termeyttä tai henkeä. Semmoi-
sia toimia omat, mainitatfeni maan
muutamia, esim. työnjohtajan toimi
tehtaissa tai yleisemmillä rakennuksilla,
liimamiesten, olletikin kapteenin jape-
rämiehen toimi joko merellä tai sisä»mesillä kulkemilla laimoilla ja kaikkien
rautatien palmelijoitten mirkamiesten
toimi.

Että työnjohtajan raittiudenkannas»
ta riippuu suureksi osaksi työntetiäinei
ainoastaan elämän tamat muttamyös»
tm elämisen mahdollisuus: warat, ter»
meys, Vieläpä usein Hentilin, on kiel-
tämätön tosiasia. Sillä missä työn-
johtaja maikkapa niin kutsutulla koh
tuudellatin käyttäisi mäkijuomia, siellä
työmiehet hymällä syyllä tekemät sa-moin; mutta kohtuuden miehestä koi-
tuu juomari ja juomarihan on ainamaarassa langeta ja loukkaantua ylsin
tasasellll tantereellakin, mitä sitten teh-
taissa ja rakennustelineillä, joissausein
on Hentilin kysymytsessä, puhumatta»
taan siitä että jokainen olutpullo tai
miinaryyppy on ollut halla-aamu riis»
tämässä leipää lapsilta, einettä jamer-
hoa häneltä itseltänsä sekä heikentä-mässä hänen sekä aineellista että hen-kistä työkykyänsä.

Se joka on astunut jalkansa lai-
maan ja mennyt merta kyntämään,
tai purjehtinut maan maikkapa sisäme»
siemme pinnalla, se tietää miten suu-resta merkityksestä laiwawäen walp»
paus, perämiehen tarkka silmä ja jän»
temä käsi sekä mihdoin kapteenin tark-
ka huomiokyky on. Usein on tuolla
ulapalla aukealla, keskellä meren selkääjoku miitta lvaroittamassa määräpai-
kasta; mitähän jos ei perämies sitähuomaisi ja sehän möisi helposti tapah-
tua jos hänellä olisi mäkijuomien tuo-
ma ..siikanen silmissä" silloin möisilai-
wa helposti käydä karille ja onnetto-
muus uhata koko mattuetta. Mutta
karithan nyt on kaikki jo mullan wii°
toitettu tei ollaa ihan mannaan Va-
paalla aukealla, kapteeni käy sisälle te»
kemään totia, onhan kaitkihymin. Lasitoisensa perästä tyhjennetään ja laima
kiitää kuin lastu laineilla. Mutta yh-
täkkiä kuuluu huuto: laima, laima.
Silloin rientää kapteenikin kannelle,
mutta pää on täynnä tuutinkia, käsky
käy epäselmästi, laiwa törmää toisenpäälle, joka kohta maipuu Vellamon
syliin; onnettomat huutamat apua,
maan kapteeni ei tuule niitä hätähuu-
toja syystä että päässä takoo sata sep-
pää ja laima kaikkinensa majoo ah-tolan uhriksi. Woiko kamalampaa
enää ajatella. Missä on silloin miehentarmo, hänen henkinen kykynsä; missä
on silloin — melmollisuuden tunto.

Wähemman suuresta armosta, kuin
edellämainitut esimerkit ei suinkaanraittius ole rautatien wirta- ja palme-
liatunnalle. Iksi ainoa määrin lau-
suttu tai määrin ymmärretty lasky.
yksi ainoa ehkä epähuomiossa mää-
rin annettu tai kokonaan laimin-
lyöty merkki eli signaali tahi taitamat-
tomasti tehty liike rautatien palmelus»
toiulissa moi tuottaa mitä armelutta-
ivimpia ja ikämimpiä seurauksia: ruh-joa kallista kalustoa, mielepä uhata
ihmishenkiäkin ja tähän kaikkeen on
sitä parempi mahdollisuus mitä enem-
män itse toimimiehet omat tekemisissä
mäkijuomien kanssa.

Asian näin ollen ja koska ei kenen-
kään aineellinen omaisuus ole niinala-
armoista että sen möisiuskoa mäkijuo-
mien tuomien turmioitten alaiseksi, mie-
lä mähemmä'! ihmisen termeys ja henkijoita ei moi millään tormata, olisi siis
suotawa että lakkotokous,raittiusseurainja raittiusmielisten kanssa ryhtyisi
maammo hallitukselta anomaan sen-laista toimenpidettä:

I:ksi, että kaikki ne henkilöt joitten
käsiin on uskottu kanssaihmistensä ta«
wara, turmallisuui, wieläpä bentitin
melmoitettaifnn sinä aikana olemaan
ehdottomasti raittiit.

2:tst. että isännistS työn taiNa liil.
teen lakkauttamisen uhalla kiellettäisiinpalmelutsessansa pitämästä yksityisen
tai yleisön tawarata ja turmallisuutta
koskemassa toimessahenkilöä, jonka tie»
tää käyttämän Väkijuomia.

Uutisia
Tampereelta ja lähiseud.

— Tampereen Osakepankin
johtajaksi on malittu Varatuomari E.
Borenius, joka myöskin'on suostunut
toimen mastaanottamaan.

— Tnnlaakimaksut. Iywäsky-
län pormestari F. A. Aejmelaeus on
erinäisten sisämaantaupuntienpuolesta
jättänyt hallitukselle pyynnön,että hal»
litus tulemille Varsinaisille maltiopäi-
mille antaisi esityksen sellaisista muu»
toksista tuulaatia koskemiin lainsään»nöksiin, että tukin kaupunki saisi kan-
taa tuulaaklmaksut siihn tulemista ja
sieltä wietäwistä tawaroista.

Gnomen kirtolliswiraston
leski- ja orpotassa on wiime kir»
tollismuotena kasmanut 91.054 mk. 7»
p. ja nousi sen pääoma toukok. 1p:nä
1898 5.244.641 mt. 42 penniin.—

Ulkomaiset arvopaperit.
Läänimme hra kumernöörion läänin
ruununmoudeille ja nimismiehille lä-
hettänyt seuraaman kiertokirjeen: Wii«
me kuluneina aikoina omat sanoma-lehdet maan eri osista sisältäneet tie-
donantoja, joissa kerrotaan että kai»
tenlaisia ulkomaisia armopaperia on
kuljeskelemilta henkilöiltä kaupiteltu
Varsinkin yhteisen kansan kesken niin
korkeisiin hintoihin tai sellaisia kaupus-
telijoilta luwattuja etuja ja sitoumuk-
sia mastaan että sellaiset kauppatoi-
met omat tatsottawat ilmeisenä petok»sena.

Tämän johdosta saan minä täten
tehoittaa Teitä itfe puolestanne ja
Teidän käskynalaisten ruununpalmeli-
jäin amulla ei ainoastaan tarkoin pi-
tää silmällä fellaisten kuljeskelemien
kaupustelijoiden toimia sekä maroittaa
yleisöä ryhtymästä mihinkään kaup.
poihin heidän kanssa, maan myöskin
aina säälimättä laillisessa järjestykses
sä ehkäistä ja syytteesen saattaa rikot,
sia mainitusta laadusta."— Palkankorotus anomuksiaPalkantorotustu omat pyytäneet kau-
pungin kansakoulujen opettajisto, tau°
punginwoudin»apulaiset ja rahatoimika-
marin konttoorikirjuri, nti Amanda
Holmberg.— Miedompai» wätijnomien
«nniskeluoikenkfia on leskrouma E.
loselin anonut.— Tuomarit. Tammelan tuomio»
kunnan tuomari Vald. Kyander on
mapautettu pitämästä tämän Vuoden
lakimääräisiä fyyskäräjiä Tammelan
pitäjän käräjäkunnasfa sekä Varatuo-
mari W. O. Tenln määrätty lihla.tunnanoiteuden puheenjohtajana toi-
mittamaan sanottuja täräjiä. tietää
U. A.—

Turun howioitens. Notario
P. E. Sminhufivud on saanut malta»kirjan apulaistannemiskaalin mirtaan
homioiteudessa, tietää U. A.— Kunnanlääkärit. Kokemäen
kunnanlääkärin-Mirkaa on hakenut ai»
noustaan läätet. lis. Ludwig W et-
terstrand Tampereelta.—

Arkkipiispaksi puoltaa ..Päi'mälehti" Samonlinnan hiippakunnan
piispaa Gustaf lohansson'ia.—

M«ist»«ati»kVko«<. «uomen
Kaupunkim YleisenPaloapuyhtiön lei»
salillisen ohjesäännön 27 p:ltä lakat
1885 9:nnen pykälän nojalla omatyh-
tiön tässä kaupungissa asumat osakkaat
kutsutut maistraatin kokoukseen huo»
mennä, marrask. 21 p:nä klo 11 aa-
mup. malitsemaan kahta armiomiestä
ja kahta niiden Varamiestä.—

Wefijotzdo» wetämistä Korte-
lahdenkadulle on talonomistaja I.Us»
kali anonut ja talonomist. Katariina
Lindgren mesijohdon metämiltä omis,
tamansa talon kohdalle.

Kanfankonserti» antaa Or»
kesteriyhdistys tänään kaup.-talon juh«
lasalissa NoHS ip. Konsertin johtaa ta»
pellimestari N. E. Westerlind. Ohjel.
ma on seuraama:

Fra Bombarda marssi — Czibulta;
Umertyyri opr. ..IHana Galathea"

Suppe; Gamotti Merikanto;
Le retour da Printemps" (kewään
jälleen tulo) walsfi Waldteufel;
Zug der Frauen" oop. Lohengrm
Wagner; Fantasiia laulusta O bitt
euch liebe Vöglein" soolo sitralle —
Gumbert (herra Wieritz); Loin du Val,
joufiort. — Gillet; Kasattain tanssi-
M. Krook.—

Maafeututeeatterivsakevh»tisn walmistawalta toimikunnalta ky«
selimät sanomale idet joku aika takape-
rin yhtiöntoimeensaamisenmiipymistä,
Siihen astiseen toimettomuuteen oli
syynä, ettei senaatin päätös, jolla yh-
tiön säönnöt oli mahmistettu ollut ehtinyt malmistua ja saapua toimitun»
nalle.

Niin kun Mmlöt saatiin, lähettitoimikunta painettuja kappaleita niistä
joka paikkaan, missä osatleita oli kir-
joitettu, saadakseen luwatut osakkeetyhteissopimustirjaan mertityiksi, mitä
mälttämllttömästi täytyy tapahtua,
ennenkuin yhtiö saa alkaa toimintansa.
Samoin on toimikunta hankkinut kaikki
Wiipurisfa kirjoitetut osakeet yhtiäfo
pimuskirjaan.

Tätä etemmätsi ei toimikunta taas-
kaan moi asiassa päästä, ennen tuin
osalkeet muiltakin paikkakunnilta saa»
daan merkityiksi. Toimikunta rohkenee
sentähden nöyrimmästi anoa, että ne,
joita on pyydetty osakkeita keräämään,
niin pian kuin suinkin suorittaisiwattämän tehtämän ja palauttaisimat lis.

tat, että yhtiö wihdoinkin wielä tänä
muonna saataisiin perustetuksi jamaa-
seututeaatteri matamalle kannalle.

Talonkanppoja. Talonomis-
taja Wille Harata on myynyt omista»mansa talon ja tontin n:o 574 Tam»
pereen kaupungin 11:sta osasta talon-
omistaja Anselm Rautiolle täältä
«2,500 markan hinnasta. Vastaan-
otto tapahtuu joulukuun ensi päiwänä.

Koneenkäyttäjä D. Lehtonenon myy»
nyt omistamansa taloni ja tontin n:o
600 Tampereen kaupungin 11:sta osas-
ta talollisille Kalle ja Kustaa Hara-
lalle 67,500 markan hinnasta. Vas-
taanotto tapahtui heti.

Talonomistaja Ä. Rautio on myy»
nyt omistamansa talon ja tontin n:o
695 Tampereen kaupungin 13:sta osas»
ta talonomistaja Wille Haralalle Tam-
pereetta 35,000markanhinnasta. Was°
taanotto tapahtuu joulukuun ensi päi-
mänä.

Leipuri Juho Randen Nokiasta on
myynyt omistamansa kauppahuoneet
Wiikintartanon maalla Pirkkalassa hraJuho Lindellille Tampereelta 6,000
markan hinnasta. Wastaanotto ta-
pahtuu joulukuun ensi päiwänä.

Ajuri JuhoLindell on myynyt omis-
tamansa talon ja tontin n:o 695 Tam-
pereen kaupungin 13:sta osasta leipu-
ri Juho Randeinille Nokiasta 34,200
markan hinnasta. Vastaanotto tapah»
tuu joulukuun ensi päiwästä.

Kaikki olemat kaupat on wälittänyt
August Hemmingin afioimistoimisto.—

VV wuotta täyttää tänään
rouwa Hed wig Charlotta Raa
Winterhjelm, etewä näytttelijä-
tär, joka suomalaisen näytelmätaiteen
historiassa on saamuttanut kunnioitet-
tawan, rakkaan ja ijäti kiitollisuudella
mainittaman nimen. Rouma Hedmig
Charlotta Raa»Winterhjelmhän näet
oli, »joka", käyttääksemmerunoilijaSuo-
nion sanoja, teli mahdottomat mah»
dollisiksi, oppi, niin ruotsinmaalainen
kun olikin, suomenkielen, jota moni
omassa maassamme sanoi mahdotto»
matsi oppia, ja 10 p:nä toutok. 1869
näyteltiin A. Kimen L eu" ihastu
neelle yleisölle".

Rouwa Hedmig Charlotta Raa-
Winterjelm on syntynyt murrask. 20
p:nä 1838 Tukholmassa, missä isänsä
olikultaseppänä. Alkuperäinennimensä
on Forsman. Suomeen tulihänHelsin
gin ruotsalmsen teaatterinpalmelutseen,
ollensen etewinnaisnäyttelijä. W. 1866
hän meni naimisiin etemän näyttelijän
Frithiof Raa'n kanssa, sekä tämän
kuoltua norjalaisen kirjailijan Kristian
Winterhjelm'in kanssa w. 1874.—

Tybwäenyhdistyksen tnn°
kanfikokons pidetään tänään klo 3
iltap. Kokouksessa keskustellaan ehdok-
kaista johtokunnasta eroawain jäsen-
ten tilalle. sanomasehti>ilmoitukfista
y. m.

Johtokunta kokoontun puolta tuntia
aikaisemmin.— G. Puutarhaliiton Tampe
reen haaraosastolla on kuukausiko-
kous tänään klo H7iltap. Bauerinkah»
mitassa. Kun kokouksessa on tärkeitä
asioita esillä, on ruusas osanotto suo-
tawa.—

Esitelmä. Kuten ennen on
mainittu, pitää lehtori I.A. Maunu
toistamiseen esitelmänsä »Moosesko mai
Jeesus?" tänään klo 6 iltap. kosken
täpuolen uudella kansakoululla.

Useat kansalaiset omat hra Maunua
tähän pyytäneet.— Tampereen wätijnomalak-
kokomitean kokoukset pidetään
tästedes klo 10 a.-p. sunnuntaisin
..Taiston" talossa.

— Gnomalaisen Klubin to
kous on huomenna, maanantaina klo
8 illalla, eikä tiistaina, kutenaikaisem-min on ilmoitettu. Keskustelua puo-
lueolois ta.

Kolmannen wapaakonsertin
antaa Orkesteriyhdistys maanantaina,
21 p. t. kuuta klo 8 illalla Raittiusta-
lossa.

Näytelmä-iltaman toimiiTyö
mäenyhdistyksen humitoimikunta tänä
iltana klo z 8 ..Taiston" talossa. Näy-
telmäkappaleena on ..Samon sydäm
messä". Ohjelman täytteenä on soittoa,
esitelmä, lausuntoa, kupletteja ja satu— Lippuja myydään klo 6:«ta alkaen.

Toimomme runsasta osanottoa.—
Tee iltama pakanalähetyksen

hymäksi pidetään tänä ibana klo ? luth.
rukoushuoneessa. Puhujina esiintymät
m. m. lähetysjohtaja, lehwri loos.
Mustakallio ja lähetyssaarnaaja Frans
Hannula. Toimommi iltamaan nmfas
ta osanottoa.

Klo 8 illalla toimii Kristillinen Rait-
tiusyhdistys teeiltnman rutoushuoneessa. Puutarhat. 17. Pääsy manaa.-Iltamia tänään. Iltaman toi-
meenpanee työmäen lauluseura tänään
klo H ? j. pp. pellamatehtaan juhlasa-
lissa. Ohjelmassa on soittoa (pellama-
tehtaan soittokunta), laulua (työmäen
setokööri),Xylophon-soolo(hraKönings-
berg), runonlausuntoa, laulua, soittoaja tanssia.

Hauska iltama on Kirjaltajayhdis-
tytsen toimesta tänään klo ? j. pp.
Työmäenyhdistytsen talossa. Ohjel-
maan kuuluu soittoa, esitelmä, runon-
lausuntoa, satu, kumaelma, pnkutanssi
ja yleinen tanssi.

Raittiusyhdistys «Liiton" huwitoi-
mikunnan puuhaama iltama on Rait-
tiustalossa tänään klo ? j. pp. Oh.
jelma sisältää esitelmän (tarkastaja I.
A. Peltonen),soittoa, laulua,lausuntoa,

unkarilaisentanssinsekä näytelmät Pud-
onnut kenkä" ja »Tyttö majassa",
kirj. Z. Topelius.

Toimomme runsasta osanottoa ilta-
miin.

Nleinen kaupungin kirjal»
tajain kokous pidetään tänään klo
jii a.°p. Työmäenyhdistyksen talossa.— Ew.Buth.Nuorisoyhdistys
kokoontuu maanantlli-iltana klo ',8
e. luth. rukoushuoneessa.

— Hautinta. Kosta rautatien-
hallitus aikoo tulemaksi muodetsi1899
ostaa ratapölkkyjä,rakennushirsiä, säh-
lölennätinpylwäitä ja parruja, kehoite-
taan halullisia hankkijoita wiimeistään
tämän marraskuun 25 päiwänä, joko
rautatienhallitutselle tahi lähimmäiselle
asemapäällikölle jättämään suljetussa
kirjeessä, merkittynä ..Ratapölkky- ja
puutamaratarjous", tarjoumutsiansayn-
nä hintamaatimuksianfa. Tarkempia
tietoja mitoista y. m. saadaan rauta-
tienlMitutsen warastonlontrollöörin
tonttoorissa sekä Suomen maltion-
rautateiden kaikilla asemalla ja pysä-
keillä.

Taiston" perheiltamatoi
mikunta kokoonwu tänään klo 2 i.-p.— Tilit Ultotyömäen arpajaisista
marrask. 13 p:nä 1898.

1,220: 30
Tuloja:

Myydyistä arpalipuista
Pääsylipuista arpajaisiin

ja iltamaan
Rahaa lahjoina

242: 30
42: 95

myydyis-Iltaman aitana
ta nrmoista 60: 50

Smk. 1.566: 05
Menoja
Puhdas jäännös

397: 65
1,168: 40

Smt. 1.566: 05
Samalla pyydämme lausua milpit-

tömät kiitokset niille arm. kansalaisille,
jotka tawalla tai toisella owat ottaneet
osaa arpajaisten onnistumiseksi.

Tampereella 18 p:nä marrask. 1898.
Arpajaistoimikunta.

— Rantatie-asia oli taas perjan-
taina illalla Hämeenlinnan kaupungin
»valtuuston käsiteltämänä. Rautatiekö-
mitea ehdotti:

1) että Hämeenlinnan kaupunki sii-
nä tapauksessa että maltio rakentaa
normaaliraiteisen rautatien Iymäsky-
lästä Längelmäen, Luopioisten, Hau-
hon y. m. kuntain kautta Hämeenlin-
naan, antaa Valtiolle 200,000 mk. sii-
nä tapauksessa että työradalla aletaan
ennen m. 1908. Tämä summa mak-
settaisiin kymmenenä muonna, 20,000
mk. Vuosittain, luettuna siitä ajasta,
jolloin Varsinaiset työt owat radalla
alkaneet.

2) Jos taas hallitus ei katsoisi so-pimaksi rakentaa yllämainittua rataa,
maan sen sijaan edellämainitun ajan
kuluessa alkaisi rakentaa rautatietäPa-
dasjoelta, tahi jostakin muusta koh-
dasta Päijänteen rannalla, Lammin ja
Tuuloksen kuntain kautta Hämeenlin-naan, niin kaupunki uhraisi radan hy-
wätsi 100,000 mk., maksettllwa k^m»
menen muoden ajalla rautatien raken-
nuksen alkamisesta luettuna.

3) Edellämainittujen rahasummain
lisäksi lahjoittaa kaupunki omistamas-
taan maa-alasta kaiken sen alueen,
minkä maltid mahdollisesti tarmitseejompaakumpaa rautatietä marten; kui-
tenkin sillä ehdolla ettei lahjoitus koske
kaupungin Varsinaisen piirin aluetta.

Ehdotus lykättiin pitemmän keskus-
telun perästä rahatoimikamariin lau-
suntoa warten. millä tawalla warajen
antaminen mukamimmin määrättäisiin.Enin osa maltuusmiehistä kannatti
ehdotusta pääasiassa. Puheenjohtaja,
asessori L. Peterson piti sentään lap-
sellisena situutua määrätyllä rahasum-
malla kannattamaan rautatietä, jonka
rakennustyön alkamisen ajasta ei ole
mitään määrättyä tietoa. — Häm S.—

Tila» kanppa. Maanmiljelijä
A. Aschan on myynyt omistamansaSalmen kartanon Nihdin pitäjässä la-
tit. tand. A. Vuoriselle 90,000 mar-
kasta. — N. S.—

Tum» Hewoswakuutusyh
tio» johtokunta on t. k. 2 p:nä myön
tämjt tuolleisia ja loukkaantuneista hewosista m. m, fcuraatoat palkkiot:
U. Åaaciren (Somero. . . 343: 75

Ä. Sinkkonen, Lempoinen . 202: 50—
Nykyiset »aatila».ka»v«t.Katsi wiitkoa takaperin möi — k,rjoi-

tetaan Hämäläiselle — taloll. liwari
Lietso omistamansa Lietson tilan Lin»
naisten kylässä Sääksmäen pitäjää
16,500 mk. sekä korjatut elot ja maan-
wiljelys«tarpeet 7,500 markasta kaup-
pias Wallinille Toijalasta. Vastaan-
otto oli kauppakirjan mukaan tapahtu»
Va marraskuun 15 p:nä, jolloinmyös
10.000 mk. kauppahinnasta oli suori-
tettawll. Mutta marrask. 13 p:nä
myi kauppias Nallin tilan eloineen
tal. Wintalalle Sontulaukylästä Akaan
pitäjää 500 markan Voitolla.

Poliisi* ja oikeusasioita—
ztuuniaulouttausjutt». Se»

naatin oikcusosaston tuomio on nyt
langennut kunnianloukkausjutussa, jon-
ka Tampereen kaupungin ral,a»asiain-
maliokunta, hrat Gene^z, Solin ja
Borg, nostiwat Nya Pressenin Vas-
tuunalaista toimittajaa toht. A. Lilleä
wastaan. Oiteusofasto, jonka mieles-
tä kanteenalainen kirjoiws on käsittä-
nyt herjauksen, mntta ei niinkuin ho°wioikeus oli katsonut herjausta ja sol-wausm, on kumoten yowioiteuden luo-mivll, jonka mukaan toht. Lille tuo-
mittiin 600 m:ka« faktoihin, tuomin»
nut hänet metämään sakkoa 500 mk.,

ill ft R vi r? Q

USilllf-rtlttL
VÄl2s3.b3.BtolätwBBiu. 1,805t,000

Tampereen haarakonttoori pi-
detäin avoinna klo l(%10 e. pp.
klo 2 j. pp.

Kaikkia paakkiiiikkeesen kuu-
luvia asioit», toitaitetaan.

mutta muuten mahmistanut alaoiteuden
tuomion.—

Tuomittu isänsä murhaaja.
Orihweden käräjillä on isänsä murhaa»
ja Aadolf Lindell tuomittu 10 muo-
deksi turiwshuoneeseen. A. Lindellin
waimo Eriika, jota syytettiin osallisuu»desta murhaan on mapuutettu.

Muistilista t«M«.
klo 9 a.-p. Tuomlll. jumal, palw. sle.j. i:s»sa (past. Font«ll).
..j!0 a.-p, Suomal. saarna Nautalient:n

rutou«h:ssa.„ 10 a.-p. W.-j.-latkokomit«m l,lous..lais-
ton" talossa.

pc»lw. Äl«ls

„ 12

patio. Suotnal. Mna!^^^^^^^
t:s<a (post. Fontell),
pato. Stuotfal. jumal. jjato^äiiW
k-ssa (pait.I.Mustalallw). I
päiw. Tamp. s£uon)ojeuraii puhujaseu-
rankotousomassahuoneistossa,Kmiin»
taant. 9.

„ 12

i.»p. (..Taiston"
nan kokous ..Taiston" omass« talossa.
i.-p. Työwäenyho:n tuutausilolou»
omassa talossa.
i.-p. Suomal. saarna pu^larhakm rl<-
t«ush:ssa.

„ !4

i.-p. Iltasaarna Alets. k:«sa (lähe-
tyssaarn. F. Hannula).
i.-p. Orke«t»iiyho:n lansanl«ns«tti lni-
pungintalossa.

n »6 i.-p. Suomal. saarna Rautatienkin
rutouslMa.
i.-p. Ruotsal laama Puutarha l:>l
rutou»h:ssa.
i-p. ««ht. I. A Maunun «sit»lmä
Moose«o »ai Jeesus?" itäpuolen
uudella kansakoululla,
i-p. Puutarhaliiton luutausilok. Hau»
erin kahwilassa.

„ z?.
17

ii i< i.-p, Työwäelilauluseuran iltamapel»
lawatehtaan juhlasalisft.
i.-p. Tee îltama luth. rukoushisfa.
i.-p. Kan anteaatterin näytäntöseura»
huoneessa (..Voimalkaitanaisia"),
i.-p. »Liiton" iltama Raittiustalossa.
i.-p. Kirjaltajayhdm iltama Työwäen»
vhd:n talossa.

\8 i.-p. Työwäenyhd:n näntelmä-iltama
..Taiston" talossa.
i.-p. Crfe3terig&b:n finfcniis f.nfertt
laup.-talo3sci,
i.-p. Tee-iltama Puutarhan rukous»
h:,sa.

. 8

Uutisia
muualta S:uoraesta.
— Kanpunginwaltnusmiehet

oitentetnt walitfemaa» szsstS«pankin isännät. Joensuun kaupun»
gin säästöpankinsääntöjen ehdotukses»sa, jolle Kuopion läänin tuwernöäriltä
haettiin wahwistusta. sisältyi ehdotuk.sen 4 §:ssä se määräys, että säästö,
pankin isännät omat kaupungin mal»
tuusmiesten walittawat.

Säästöpankkientarkastaja huomautti
tämän johdosta, häneltä maaditusfalausunnossa, että jos säästöpankinisän»täin maali riippuisi kaupungin mal»
tuusmiehistä niin isänr.ät eimät tulisiedustamaan säästöönpanijoita, kuten
kesäkuun 19 p:nä 1895 fäästöpankeista
annetun asetuts.n 6 §:ssä säädetään ja
oli ehdotus säästöpankin tarkastajan
mielestäniinmuodoinristiriitainenmai-
nitulle lainkohdalle. Hymätsyen tämän
mielipiteen kuwernööri päätöksellään
kieltäytyi wahwistamastasäästöpankin
sääntöjä semmoisinaan.Senaatti, jotka tuttittamatsi Joen»suun säästöpankki Valittamalla saattoiasian, on sen nyt ratkaissut; ja kosta
säästöpankin isännät edelläsanotun ase»tutsen 6 H:n mukaan omat malittamat
sillä tamalla ja siinä järjestyksessä tuinkullekinsäästöpankillemahmistetut sään»nöt määräämät ilman että rajoitusta
on waalitawassa säädetty kaupungin
waltuusmiehiin nähden, sekä Joensuunkaupungin säästöpankin sääntöehdotuk-sen 4 §:sfä olema määräys, että isän-
nät omat kaupungin Valtuusmiesten
»valittamat ei muutenkaan ole lain ja
asetusten mastainen, on Senaatti pu-
heenalaisessa kohden kumonnut tumer-
nöörin edellämainitun päätöksen ja
mahmistanut sanotut säännötIcensuun
kaupungin säästöpankkia marten.

Tämiin kautta on saatu prejudikaatti
kysymyksessä, joka on antanut syytä
erimielisyyteen useiden muidenkin kau-punkien säästöpankkiensääntöjä mah-mistettaessa kun nimittäin toiset ku«mernöörit omat hymäksyneet, toiset hyl«zänneet sääntö-ehdotuksissa olleen mää»
räyksen, että säästöpankinisännät omatkaupungin maltuusmiesteil malittamat.— P:lehti.

Seminaarit. Haettu wirta:
Soitannon opettajattaren mirkaa Sor-
tamalan seminaarissa omat hakeneet:
rouma Ida Nyberg sekä neidit Alma
Rapola ja Ida Gammal.— Kanfatonlnt. Waltioap»a on
puolletw opettajan palkkaamiseksiLem»

1899 2 20

A filii** kiirii *S
»keaietikä^.ntiä, taatavain perimisiä, Imin>j«, knufetroirtö-
:i. kauppoja. — Matirjstetaan maar.cuduill«.
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:W<£& 4*%.W^ft "^Pi:;^fe^'^^'lS'f £% *L*Ui~A*» G. ».-lii*» tfti*. Kristu» pitkittää puhettansa sanoen:
Jolla on, hänelle pitää an,

nettaman. ja häneltä, jolla
ei ole, selin, mitä hänellä
on, pitää otettaman poil.
Uskottomalla palmelijalla olitoden tot»
ta ollut yksi leiwislä, mutta hän oli
antanut olla sen hyödyttömänä jahal»
weksiuut sen woimaa hedelmää lanta»
mana. Sentähden se otettiin häneltä
ja annettiin sille palwelijalle, jolla oli
kymmenen leiwislää (eikä sille, jolla
wiisi oli). Kenellä enimmän on tai»
maallisia lahjoja, hänellä on niitten
Vastaanottamiseen awonaifempi sydän,
hän itäwöitsee niitä palawimmin ja
rukoilee hartaimmin. Mitä paremmin
opimme tuntemaan Herran Jeesuksen,
sitä Voimallisemmin lasmaa pyhä ha»
lv tuntea Häntä yhä täydellisemmin,
ja hänen tuntemisensa kautta tulla yhä
täydellisemmäksi. Tämän tietää jokai»
nen hänen ilmestystänsä rakastama,
ja tämä on pääsääntöh-istillisesfa elä»
massa: Jolla on, hänelle pi.
tää annettaman. Vapahtaja
on näin usein sanonut. Katsokoon siis
itse tutin tarkasti eteensä, ettei hänsaamaansa Jumalan armoa tee kuol-
leeksi pääomaksi. Herra tulee kuin
waras" uskottoman palwelijan luokse
(Ilm. 1«: 15). Mitä meillä on. se
laskekaamme joka päiwä rnkoukseUa
tailvaalliseen ..waihetuspanktiin", jossa
kaikki pyhät enkelit owat kirjanpitäji-
nä; silloin me saamme korkoa torolle.

Ne, jotka eiwät tahdo antaa Kris»
tutsen hallita itseänsä elämässä, heidän
pitää myöntyä, että hän hallitsee hei»
ta kuolemassa. Ken ei tahdo antaa
johtaa itseään Karitsan laitumelle, hä-
nen pitää korwessa nääntyä. Muista»
kaamme kauhistuksella Lotin wciwyjä,
joista kerrotaan että he katsomat lei-
kiksi mitä Lot puhui heille. Tuskin
itsekkään ymmärrämme, millaisia me
olemme. Herra olkoon meille kurjille
syntisille armollinen!

Nämä puhuttuaan meni hän Jeru-
salemia päin — antaakseenitsensä tap-
paa näitten wihollistensa. ja samalla
meidänkin edestämme. Elkäämme mil»
loinkaan unohtako kuinka paljo maksoi
Jeesukselle se, minkä hän ansaitsi meille
kauppaa tehdäksemme!

Venäjältä,.—
Tulipalo. Yöllä toispäimää

Vastaan syttyi tulipalo eräässä puu-
talossa lähellä Pietaria Pietarhomin»viertotien warrella. Tuli lewisi niin
nopeasti että talossa, jossa oli rawin-
tola ja räätälin työhuone, kymmenen
ihmistä hukkui liekkeihin. Ne omat
ramintoloitsijan kolme lasta, palwelus»
tyttö ja kolme miinuripoikaa, sekä rää»
talin ylsitoista-Vuotias tytär ja taksioppipoikaa.—

läätehdas. Mostomaan pe,
rustetaan tehdas jään keinotekoista
Valmistamista warten. Ensi kewäästä
alkaen saamat Moskomalaiset tilatakei-
notekoista jäätä, joka tulee olemaan
halmempaa tuin taimesta säilytettty
joen jää.— Klorofor«i-«y«khtyksee»
kuoli Pietarissa äskettäin eräs yliop-
pilas, jota hammaslääkäri oli kahdet»
fan hampaan ottamista marten pitänyt
nukutettuna 55 minuuttia.— «ansa» säästöt erimaissa.Venäjän rahaministerin lehti Vjestnil
Finansow tekee laajasti selloa säästö»
kassoista Europan ja Pohjois»Ameri>
kan eri maissa. Nämä wertaawat tie»
dot osottawat että suotuisissa oloissakansan pienetkin sässtöönpanot muo»
dostawat suuria pääomia ja ettasääs»tokassa jo nyt monessamaassa on kun-
niasijalla krediittilaitoksien joukossa,ol-
len woimatkaana rahalähteena joko
waltion tai teollisuuden ja kaupan lai-
natarpeita warten.

Seuraaman taulun on lehti laatinut
ojottamaan (ensi sarelteessa) teskisääs»
töä ruplissa kullekin asukkaalle ja (toi»se«sa farekkeessa) säästöönpanojentoto
määriä, miljoonissa ruplissa.

rempaa ymmärtämystä ja ehkäistätatteroittamispolitiittlll. Brittiläinen
laimasto on pidettämä mastustamat»
tomana ja tylenemänä kohtaamaan jo»
kaista toetusta, jonka alaiseksi se moi
joutua. On aika pomenmsti maalia
uusia linnatykkejä. Hallitus tutkii huo»
lellisesti kaikkia puollustussuunnitelmia.
ennenkuin maatii tarpeellisia suurempia
uhrauksia.

Yhtä ja toista.—
Ystswalliset sanat Yksi ai»

noa katkera sana moi panna koko per-
heen kuohulsiin, yksi ilkeä silmäys woi
pimentää toto talon ilon, jota mastoin
iloinen hymy moi mintuin auringon
säde malaista furullisimmatkin elämän
hetket. Niinkuin odottamattomat tukat,
jotta kukkimat tiellämme, täynnä tuo-
reutta, lemua ja ihanuutta, niin teke-
mät ystäwälliset sanat, herttainen esiin»tyminen ja säwyisä luonne talon asu°
jamet onnellisiksi ja tuottamat rauhaa
ja siunausta totiimme!— Lasten hinslaswua pitäisi
huolellisesti hoitaa jo ensimmäisistäwuosista saakka, sanoo eräs terweyden»
hoitolehti. Päätäpitäisi aina pitää hy-
min puhtaana japestä sitä lämpimällä
saippua-medellä (maan ei tuumalla),
ja täytyy se tapahtua maromaisesti,
sentähden, että iho on hywin hieno ja
ohut. Koilvatakseen sen raswamenekin,
joka johtuu ahkerasta pesusta, pitäisi
silloin tällöin hieroa päähän jotainpo-
maadaa, recin-öljyäsekoitettuna jonkun
hajuweden kanssa tahi muuta liemää
rasmaa. Pesun jälkeen on pää pyyhit-
täwä pehmeällä pyyheliinalla ja wa-
rottawa sitten kylmältä tahi »vedolta,
ni!!'kau'an kuin pää on kostea ja tuo-
re» pesun jälkeen. Kun tutka on tm-
Mlllntt, harjataan pää pehmeällä har-jalla warowas.i, niin ttä ohut iho ei
wllhi^goitu.

Jos hoidettaisiin la?t>'n tutkaa, ei
löijuiifiicon niin paljon taljupäitä ja
buonotuttaifta ihmisiä,- Tyhjiä tulitikkulaatikkoja
woiwat lapset köyttää siemätsi joulu-
lahjaksi äidilleen tahi siskoilleen, seu-
raamalla lamalla: Otetaan kaksitoista
ehyttä hymää laatitloa. jotta talalii-
malla liimataan toisiinsa aina neljä
päälletysten, ja sitten tun nuo tolme
laatittorimiä on kuimanut, liimataan
ne syrjistä kiinni toisiinsa niin,että laa-
titoua on kolme rimiä Vierekkäin, ja
neljä paallettäin, jotta ne siten muo-
dostawal pienen nukte-piirongin, jossa
laatikot hywästi woi awata molemmin
puolin. Nyt muorataan kaapii, ympä»
rys sametilla tahi silkkinauhalla ja ro»
setti täytetään kaapin päälle. Laatikko-
jen päihin moi liimata samanlaista sa-
mettia tahisiltkinauhapalasia, jotta koko
kaappi tulee saman märisetsi. Sitten
kun kaappi on malmis, täytetään laa-
tikot nuppi- ja silmäneuloilla erilaisilla,
hakasilla ja napeilla y.m. pienillä neu-
lomatarpeilla, ja pistetään joka laati-
kon päälle kiinni semmoinen esine, joita
laatikko sisältää, joita neuloja^ hake-
matta tietää, mistä laatikosta mitäkin
löytää.— Käsien hoito. Joka ahkeraan
askaroitsee kuokissaan, saa useammin
tarkeaihoiset kädet, jotka sierettyivät ko-
min ruman-näköisiksi. Tämmöisetkädet
pitää useasti pestä lämpösessämedessä
ja hywin tuohuamalla saippualla. Kun
tädet on huuhdottu maan ei kuiwiittu
kaadetaan niille noin teelusikallinen gly»
seriiniä, jola hierotaan käsiin hyivästi
ja pyyhitäännepehmeäänpyyheliinaan
medessä enään huuhtomatta.

Hoitakaa siis ahkeraan käsiänne, sillä
hauskaa on nähdä siistit kädet työnai»
sellukin.— «ntto Intiassa. Viime wii»
kolla yltyi rutto Vombayssa hiukkasen
ja Dsharmarin piirissä niin suuresti,
että siellä 2,200 henkeä tuoli ruttoon.
Myöskin on Bombayn maakunnassa
tila käynyt armeluttlllvammaksi. Mad»
rasin piirissä on 40 henkeä kuollut
ruttoon ja myöskin on Bangaloressa
mton yltyminen huomattllwissa. Sa»
moin on muutamia ruton lewiämisentapauksia huomattu sisä-maakunnissa,
testi»lntiassa jaRaiputanagsa.— Alaikäiset tupakkamiehet
herättämät matkutztajain huomiotawar»
sinkin Etelä- ja Kesti-Amerikassa.

Ranskalainen tuttimusmatkustaja
Charner kertoo Viettäneensä muutamia
päiwiä eräässämetsikolaisperheessä Ta»
bascon waltiosfa, ja hämmästyneensä
aita tawalla nähdessään talon 4° ja
3-wuotiset tyttäret aika sikarit suussa.
Paraguayssa, kertoo eräs toinen mat»

Mutt&\ "\£utta\
Polttakaa yksinomaan Tupakkatehdas Osakeyhtiö

Virginian Tampereella parhaasta tupakasta valmistettuja
erittäin hienoja

Argos" jaPasfal" paperosseja,
joita on saatavina kaikissa hyvin varustetuissa kaupoissa.

Kestävät kaiken kilpailun.

Bäilundin Kirjakaupassa.
Konttori Mvstetolppo

jHon plus Ultra
I.Bärlundin iakau 2382.R

H.T.

fff 'm * (Sr rmEnH

Byoiä pitollMola
Tasku-,Sana- ja herätyskelloja parhaista tehtaista

Ktllosspän jahlenomekanlkon
työkaluja,ja, tarpeita

SruamNitti- ja metallisahoja, viiloja, tonkia y. m.
Kravatti- j» rintaneuloja, sormuksia, sormustimia,

Kellojakorjataan hyvin ja nopeaan.
Kaikki todella huokealla

Tam- iereen Sello- ja Konekaupassa.
Hämi

vastapää
leenkatu N:o 10.

—
af Hällströmin kivitalo,

Itä Ososen taloa, UuttaRautakauppaa y.m.
ilauksia ja toimia voi antaa kirjeessä ja
illaNo 141.Telefooni

päälän Lopen piirin koululle setä 600
mk. opettajattaren palkkaamiseksi Lem-
päälän Sotamallan koululle.— Kemi» lanpnnai» puolesta
owat järjestysmies H. Nisula ja pan»
tinjohtaja E. Hirmu käyneet Helsin»gissä senaatin jäsenille esittämässä senanomuksen, että perustettamakst aiottu
seminaarinofasto miesoppilaitc: warten
sijoitettaisiinKemiin.Kaupunki tarjoo il-
maiseksi seminaaritalon rakentamiseentarpeelliset asemat ja tontit sekä kaikti
kaupungin tiluksilta saatawat rakennus-
puut ja muut rakennusaineet, luowut»
taa siksi, kun seminaaritalo Valmistuu,
wuotrawapaasti nykyisen lukuhuonera-
kennutsen. joka sisältää 1« asuinhuo»netta, tahi par'aikaa tekeillä olemankansakouluratennuksen, ja ottaa kustan»
taakseen seminaarin mallitoulua, jossen Vuotuiset kustannukset eiwät nouse10,000 markkaa suuremmiksi. — U.E.—

«ajshtswis aineitapostiS-s«. Postia awattaessa Nummenpos»
tikonttoorissll t. k. 3 p:nä olipostitan»
kusta löydetty paketti, jonka ilmoituk»sen mutaan piti sisältää kirjoja, mut»
ta sisälsikin ilotulitus-aineita ja pape>
rista nallchatwja. Ne oliwat tiellära»
jähtäneet, saattamatta kumminkaan ai»
taan suurempaa wahintoa.Postihallituksen pyynnöstä on Uv»
denmaan läänin kuwernöörinwirasto
määrännyt apulaiskaupunainwisllllllin,
nimituomari <». Lagerbladin nosta-
maan tästä lanteen paketin lähettäjää,
kauppias Hanna Herliniä wastaan
Helsingistä.—

Sunri merio»»ett«««n<.
Porista kotoisin oleman höyrylaima
Ainamon kapteeni on perjantaina säh»töttänyt Raumalle Dangsaaltaseuraa»waa: Vaara onnellisesti Vältetty.
Asutaan talastajamökissä. Ainamome»
nec luultawasti hylyksi.

Sähkösanomasta päättäen, on siislaiman miehistö onnistunut ilmaneri»
tyistä waaraa jättämään laiwan ja
asettunut kalastajien luo asumaan.Laimaa sitävastoin näyttää pahempi»
kin waara uhlaawan.

Kuten aikaisemmin mainittiin, on
Ainamo isompia höyrylaimoja. Se
on Vakuutettu 350,000 markasta. —
5». L.

||» f! f: T «I ti

-^ Sinfoniakonsertin antaa or-
kesteriyhdistys tänä iltana klo 8 alkaen
taupurgintalcn juhlasalissa tirehtööri
R. Kajanuksen johdolla. Tämä on jäl-
leen suuri ja woimia lysywä koetus
orkesteriltamme ylewän soittotaiteen
alalla. OhjelmanpöänumeronaonBeet»
howenin 7:2ssinfonia (A»dur), joka
on fiiiä merkillinen, että kuuluisa sä»
meltäjä sillä moitti itselleen ehdottoman
tunnustuksen suurena musikaalisena ne»
rona. Se esitettiin ensi kerra Wienissä
w. 1813, ja edellisen wuoden suuret ja
ratkaisemat sutatapautset Ranskan ja
Venäjän malisessa sodassa owat anta»
neet paljonkiitollista aihetta tähän kuu»
luisaan säwelluomaan. Sinfonian eri
osissa tuumillaan taisteluja ja woitto-
ja, murheita ja iloja, hautajaisia ja
kansanjuhlia tansseilleen j. n. e., ja saise heti alussa kaikkien suurten säwellä-
jsin rajattoman ihailunosakseen. Tällä
teoksellaan awafi Beethowen itselleen
kunnian ja maineen ponit.

Paitsi sinfoniaa kuuluu illau uhjel»
maan wielä Epohrin uwertyyri les-
jondaan ja Griegin Zwiiti n:o 1 Per
Gynt, jonta osat owat: aamutunnelma,
Asen tuolema, Anitran tanssi ja Vuo»
rituninkaan luona.

Orkesterimme konsertti tänä iltana
muodostuu epäilemättä harwinaiseksijuhlahetteksi, jonka onnistumisen takaa
konsertin johtajan kyty ja taito, ja jo»
hon yleisöei suinkaan lyö laimin mie»
hissä ja naisissa saapua. Helsingin or.
kesterista saapuu neljä ammattisoitta»
jaa täkäläisen orkesterin wahwitteetsi.
Kuluja säikähtämättä on siis wirteä
orkesterimme taas tälläkin kertaa koet»
tanut tarjota yleisölleen suurta taide»
nautintoa, ja toiwottawasti musikaali»
nen wäki osoittaa tunnustustaan wä»
hän reaalisemmalla tawalla kuinkiittä»
willL suupuheilla, jotka tosin eiwät afi»

anomaiselle mitään maksa, mutta jois»
ta ei orkesterikaan mitään kostu.

Pilettien hinnat omat 3, 2 ja 1m.

Kansanteaatteri esitti eilen
kolme pientä tappaletta Tyko Hagma»
nm muodostelman K yök iss ä ynnä
kaksi operettiaFr itz 2if e ja La v»
lulintunen. Tänään klo 7 esite»
tään Sardoun Voimaktai ta
naisia ja luultawasti kertyy yleisöä
salin täydeltä katsomaan etemää kap°
paletta, jossa tekijän satiiri koko terä»
wyydessään esiintyy naisemansipatsi»
oonia wasta«n.

Huomenna on teaatterilla tällä ker-
taa wiimeinen näytäntönsä.Esitettäwä
kappale,Henrik Ibsenin Päiwakum»
mun pidot, on setä teaatterilla
että tamperelaisille premieeri. Kappale
on kuuluisan kirjailijan ensimmäisiä
tuotteita ja siinä ei wielä esiinny tuo»
ta sywämietteistä hämäryyttä, joka
hänen minneksi ilmestyneissä kappa»
leissaan on niin silmiinpistämä omi»
naisuus. Osat owat iaetut seuraawasti:

Nengt Gautenpoika, Päiwätummun
herra — Alels Tamminen; Margit,
hänen puolisonsa — Jenny Åkerman;
Signe tämän sisar — Hilma Liiman;
Gudmund Alfinpoita, heidän orpanan»
sa — Aaro Itkonen; Knut Gaesling,
kuninkaan wouti — Robert Reino;
Erik hänen ystäwänsä —

Ernst Vack»
lund; kuninkaan lähettiläs — Albert
Kerttula; eräs wanhus — VilhoLaat»
konen.—

Kirjallisuutta. Otawan tus-
tanuuksella on painosta ilmestynyt:

Sufi. Historiall. romaani Perttuli.yön ajalta. Kirjoittanut Stanley I.Veuman. Suomentanut Teuwo Pat,
kala." 197 siivua, hinta 1: 25.
Kuuluu n:ona 3? Otawan helppohin-
täiseen kirjastoon.

»Koditon. Kirjoittanut HectorMalot.
Suomentanut Teuwo Pakkala. Edelli-
nen osa." 218 fiwua; - Kuuluu n:ona
38 Otmvan helppohintaiseen tirjas-won.

»Kustaa Vaasa ja hänen aikalai»sensa. Kirjoittanut Varl Nlink. 14
mihko." Hinta 25 p. miholta.—

«oti ja Yhteiskunta n:o 11
on ilmestynyt ja sisältää: Uro»työ. 3wnu,suum. tanttlln kielestä. Naisen toimin-
nasta. Esitelm» pitänyt Mikko lipponen.- liluiitoja menneiltä ajoilta. I.»ahwiMaija." — Hawaintoja Guomen taiteilijain
syy»näyttely«tä. Kirj. N— a. Eläs25-»uo-
t'«'«ui«to.

- Puhe, pidetty Suom Nais-yhdistyksen iltam»»sa marraskuun s p:nä
1891.

—
Oman maan luulumifta. Ta-

wuden alalta - Mwärinteen Vynnöwe.
Kiri. Nj. Björnson. (Loppu.)

—
Xa»»itarhasilältää: Joulukuun nmistolista. ,<lirj. N.G ff.

—
Falbin ilmanennusmlset joulu-

kuulla. <elal«mna«ta. Kirj. A. « ff.Mistä rikkaruohot syniywät. Kirj. A. S ff.— Raparperista sananen. Kirj. U. V ff.
—

Kuolleet myyrät haudattakoonmaahan!Käsitöitä sisältää: Lenmkikangasta (kuwa ja
näytetilkku), Kahdelsanniitiitä dlellilan-
gasta(l tuwaa).

—
Leninli ,luwa).—

Aamu»
puiu <kuwa). Valtoista torloompelua (7
kuwaa). Tytönpuku (tuwa). — Joululah-joja: VI. Lamppumatto (2 luwaa). —VII.PyyhinliinanPeite, (kutoa)

—
VII!. Jänis,kahwimyssy (3 kuwaa). IX. harjalaullu

(« kuwaa). - X. Paperiwasu (2 luwaa). -
Xl. PölyrieVun Pidin (kuwa). — (Kolme
Viimeistä lahjaa sopii hywin lasten töiksi.)Monogrammeja.

Tämän numeron tonssa jaetaan Suomen
Käsiiyön Istäwien toimittama Värillinen
tuosilehti VIII, toinen sarja.

oiNifiifiilfiflfiftrttffcfii
tehkää tanppaa, tnnnes

minä tulen.
Luutk. 19- 11—2»

mw. 20—28.

Ia kolmas tuli ja sanoi: Herra,
katso, tässä on sinun lnwiskäsi, jota
minulla hikiliinassa kätketty oli. Sillä
minä pelkäsin sinua, ettäs loma mies
olet: sinä otat, jota et tallelle pannut,
ja niität, jota et kylwänyt". Hiki-
liinaa täytetään muuten hien tai kyy»
nelten pyyhkimiseen. Mutta tämä pal»
welija oli waronut itseään hiestä ja

kyyneleistä. Sentähden hän täytti
tarpeettoman pyyhinliumn hänelle us»
town leiwistän säilyttämiseksi. Jospalmelija olisi tehnyt kauppaa leiwis»tällä ja jos se olisi mitään tuottanut

Mikä kuitenkin on mahdoton taimaal»
lisen leiwislän Viljelemisessä),olisihän
kuitenkin saanut kiitoksen, sillä Herra
ei katso tuomiolla työn meneltylseen,
maan uskollisuuteen työssä. Emä et
tarmitse olla mitään ..mainio" mies.
jos waan pysyt uskossa. Mutta pal«
melija on mekkuli. Hän puollustaa
laiskuuttaan pelollansa ja nuhtelee her»raansa, että hän olisi syy hänen pel«
toonsa. «Sinun käskysi olenminä hy>
win tietänyt — tahtoo hän sanoa — ,
ne omat liian lomat. Sinä olet niin»
tuin se, jota tahtoo koota miljaa ait»
taansa, mutta ei kuitenkaan toimita
siementä aitastansa: samaten maadit
sillä palmelijaltasi enemmän tuin se
moi, enemmän kuin mihin sinä olet
tehnyt ,en tytenemäksi". Tämä on tay.
dellisesti toimottomain ihmistenpuhetta,
sillä he eimät ymmärrä minkä liiton
kolmiyhteinen Jumala on heidän tans»
saan tehnyt pyhässä tasteessa, nimit»
täin järkähtämättömän armoliiton.

Ottakaamme läksi esitumaa. 1. Ei»
nua ahdistaa jota painia jaunissasitin
ylpeät, siweyttömät y. m. sopimatto-
mat ajawkset. ja sinä et tahdo poistaa
niitä, maan löydät niissä humisikin.
Kasteesi liitto welwoittaa sinua luopu»
maan pahoista himoista ja haluista,
ja siinä tosin koetattin niistä luopua,
mutta siinä et onnistu. Silloin sinä
sanot: Nämät owat enemmän kuin ih«
miselliset kiusaukset; minä en tahdo
panna kristillisyyttäni miten moittajat»
si; minä olisin pakotettu epäilemään
kristittynäolemistani, jos sellaista waa»
dittaisiin. Ia kun sinun itsepetoksesi,
hikiliinaan kiedottu kristillisyytesi ei suo
sinulle mitään lepoa, kun tulet mur»
heelliseksi sielustasi, silloin syytät sinä
Jumalaa ja sanot: Sinä olet ankara
mies." Rakkaani, sinä erehdyt ajatuk»
sissa Jumalastasi ja Vapahtajastasi!
Etsihäntäsamallakahdestapaitasta,ris»
tiltii ja hallitusisluimelta; molemmista
paikoista sinä löydäthänen asunnos,
sasi. Nämä omat ne paikat, joissa hän
on kylwänyt ja wielä lylwää, mi»
ta sinun on niittäminen. Sillä täs-
säkin toteeutuu nämä sanat: «Toinen
on joka kylmää, ja toinen jokaniittää.
Minä lähetin teidät niittämään, jossa
ette ole työtätehneet" (loh. 4:37. 38),
Työ on hänen, niittämisen suo hän si
nulle. Katso kaikki pahat ajatuksesi
nautittuna hänen ristiinsä. Hän on
nekin maksanut, ja ne annetaan sinulle
anteeksi. Katso hanen woittoansa tai»
ten synnin ylitse, awaja uskosi suu ja
anna sen täyttyä hänen lupauksensa
sanan woimalla: silloin sinä et «nää
sano häntä lomaksi mieheksi, kun hän
sinulta waatii kuriaajatuksillesi. 2.Sinä
tunnet tämän käskyn: «Te isät. eltää
yllyttäkö teidän lapsianne wihaan, kas»
mattakaa heitä kurituksessa ja Herran
nuhteessa" («f 6: 4). Mutta sinä sa>
not: Mitä auttaminun kaswatukseni ja
»varotukseni? Enhän mini moi tään»
tää lapsiani ja huonewäkeäni! Muis»
ta kuitenkin, että Herra tahtoo tään»
tää ne, ja sinun kauttasi. Sinä et to»
fin taida antaa niille Pyhää Henkeä;
mutta sinun tulee olla se johtoputli,
jonta Välityksellä pyhä öljy juoksee
niihin. Woi niitä isiä, jotka tutkimat
kurin ja umrotulsen putken, wailta
heidän pitäisi se puhdistaman. Usko
Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin
sinä ja sinun huoneesi tulee autuaaksi"
(Ap. T. 1«: 31). Usko antaa roh.
keutta ja eloisuutta, epäusko tekeearaksi
ja laiskaksi. »Laiska sanoo: jalopeura
on ulkona, ja minä tapetaan kadulla"
(Sananl. 22: 13). Muistakaamme
apostolin huomautusta: Ei yksikään
meistä ilsellenlä elä" (Room. 14: 7).

Hän sanoihänelle: Si nun suus.
tasi minä sinun tuomitsen"
j. n. e. Jos palwelija pelkäsi herran-sa lomaksi mieheksi, eilö hänen pitänyt
kiiruhtaa jossain paikassa ja jollain
tawalla saattamaan leimislää, jota oli
kylmö, hedelmällisenä leikattawatsi?
Herra Kristus sanoo jokaiselle laiskalle
palwelijalle: Jos ei sinulla ollut tyl»
liksi uskon lujuutta minun työssäni
katsoa kaikkia maaraja ja kiusauksia
päin kasmoja, niin olisi sinun pitänyt
edes mennä minun rohkenin ja ahte-
rien palwelijoitteni, oikeain waih e t»
yajoitten luokse, ja esittää heille
itsesi, ehkä mahdollisesti olisit niin
woinut käyttää hyödyllisesti leiwiskäni
ja palwella minua. Jollei siis joku
ole tylliksi kywytäs rukouksellaan, to»
distutfellaan, rakkaudellaan ryhtymään
työhön yksinänsä, ei hän kuitenkaan
saa istua hiljaa, maan todellisessa
nöyryydessä Herran antamalla lahjat» !
la asettua wahwempain ja uljaampain
weljien käytettäwäksi. Aaron ja Hur
eimät moineet rukoilla Mooseksen ta»
walla, mutta he tutiwat hänen käsiän-
sä (2 Moos. 17: 12). Emme kaikki
moi esim. uskaltaa henkeämme pata»
nain pelastukseksi; mutta me moimme
uskossa rukoilla pakanamaille mene»
mäin puolesta ja auttaa rahoillamme,
jotka luutumat Herralle, lähetyslaitot»
sia. Wäärin on jos sanomme, ettem»
me mitään saata tehdä Jumalan ja
hänen Valtakuntansa hywälsi.

Hän käskee antamaan leiwislänsille,
jolla on kymmenen leiwiskää, wailta
hinta Mä huomautetaankin. Herra

Itäw.°Unk.
Tanska
Saksa
Norja
Yhdyswallat
Ranska
Ruotsi
Belgia
Englanti
Rumani»
Italia
HollantiSuomi
Venäjä

143..°126,1055,«,
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33.9.
23,t0
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3,353,6
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12.7
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19.«

409..
Suomi on tässä tilastossa asetettu

Venäjästä erilleen. Venäläisissä Vi-
rallisissa tilastotauluissa, mikäli niissä
tansainwälisiä Vertailuja on, tämäHar-moin tapahtuu.

Ulkomaalta.—
Kreetan knwerniwri. Atee»

nasta 18 p. marrast. Prinssi Yrjöä,
ottimat kreetalaiset ja Ateenan wäesiösangen sydämellisesti mastaan. Piraiosoli liputettuna. Virallisen nimityksen
johdosta Valmistellaan suuremmoisiamielenofotuksia.—

Englanninwarnstnkfet.Ply-
mouthista, 18 p. marrast. Sotami-
nisteri piti puheen, jossa tenvehti rie-
mulla tsaarin esitystä aseidenriisumis»asiasta. Puhuja lisäsi, ettei mikään
maa woinut suostua sidottamaan ka»siansa, kaikkein wähimmin Englanti.
MUaitki woi konferenssi edistää pa»

6
—

?appi, joka ei koskaan ollut kuullut pu-
nuttavQn tämmöisestä juomasta — sellaist»
voi tapantua — naistoi lasiinsa ja avasi suun-
sa jotain lau3uak3een.

I'ontori kuomasi sen.— Vaiti minä tiedän,mitäsanoa aijot. Se
haisee havunoksilta, hautajaisilta. Aivan oi-
kein. On hupaista nähdä, että sinulla on
niin mainio arvostelukyky. Koska sinä et
vielä saa puhua, sanon minä, mitä ainetta
tämä likööri on. Se on muuten salaisuus,
jonka Fécamps'in munkit ovat säilyttäneet
aina vuodesta 1510 alkaen.—

Mte" kitossa sinä olet voinut »na6a
selvän siitä, Icvsvi salaperäisesti neljäs, joka
oli sllosoolisen tiedekunnan edustaja ja pian
odotti nimitystä eläintieteen dosentiksi

lian ei koskaan pitänet juhlimisista ja
tuli kelpo»ti kärttyisäksi.— Vaiti, sanoi loktori, en ole koskaan
sanonut, että tunnen valmistustavan, vaan ai-
noastaan useimmat tarveaineet, niin alkoi
esitelmä — eikä joutava. Kuulijat vaipuivat
suloiseen raukeuteen. I°oktorin kasvot lois-
tivat t^vtvväisvvttä. Zilloin tällöin kostutti
kän kaulaansa. Niin pukui kän jälleen ja
kuunteli omaa ääntänsä kaksi kertaa niin suu-
rella ikastuksella, kuin rakastunut nuori mies
kuuntelee morsionsa kopeankeleätänaurua.

kappi alussa koetti seurata mukana,
kinus palustris. LikökänLe ole jonkunlainen
niäilt/. Kali? Nitäkan ainetta se ou? Olkoon

tustaja, eimät ainoastaan naiset mutta
pienet lapsetkin polttamat yli 20 cm:n
pituisia sikareja. Hän näki myöskin
miten eräs äiti, miihdyttäätfeen sylis»
sään itkemää rintalasta, pisti hänen
suuhunsa pureskelemansa sikarin tyn-
gän. Laosissa on tupakoimisen halu
erittäin kehittynyt lapsissa. Ranska-
lainen luonnontutkija Henri Mougau
piti tapanaan antaa pikku pojille, jot»
ka hänelle toimat hyönteisiä, palkin»
noiksi paksuja sikareja, joita pojat aa»
rettömällanautinnolla polttimat. Kym»
menmuotiset pojat eiwät enää säikähdä
wäkewintäkään sikaria. KunLaosissalapset mieroitetaan rinnalta ivasta pa-
rin kolmen wuodenwanyoina,niin moi
mannaan sanoa, huomauttaa Mougau,
että lapset beti siinywät tupakan, war»
sinkin sikarien, nautintoon.

Hnwiwatkat Pirunsaarelle
omat uusin amerikkalaisten keksintö.

Chikagon oopperan tirehtööriBles-sure on pyytänyt saada wuoden ajaksi
Vuokrata saaren 25,000 dollarista.
Hra B. aikoo rakennuttaa hotellin saa-
relle ja panna toimeen humimattoja
sinne. Kerran miikossa lähtisi höyry»
laima Nem-Dlirtista ja meisi uteiliaiia
matlustajia Dreyfusin mankeuspaikalle.
Hra Vlessure maksaisi 5,000 dollaria
lisäksi, jos wanginwartijat saisiwat
jäädä pmkoilleen ja antaa yleisölle tie»
toja tuomitusta kapteenista.

Kaikki paikat lahdella ensiksi lähte»
malla laimalla onmt jo loppuun myy»
dyt.

Amerikalaiste» sanomaleh
timiesten kilpailua.

On tunnettu asia, kirjoittaa eräs
New-Vorkin lehti, että on kerrassaan
hengenwaarallista olla sanomalehden-toimittajana jossatin länsiwaltioidenkaupunsseista Amerikassa.

Niin on asianlaita Marsinkin niissä
pienissä äsken perustetuissa kaupun-
geissa, joidenka asukkaat omat yksino-
maan kullanklliivajia, kauppiaita ja ka-
pakoitsijoita.

Sellaiseen pieneen Coloradossa ole-
waan kaupunkiin, jossa oli noin 20—
30,000 asukasta, tuli puoli wuott» ta-
kaperin sanomalehtimies tuoden muka-
naan kokonaisen kirjapainon ja kolme
latojaa.

Pahaksi onneksi oli kaupungissa jo
ennestlllln sanomalehti, joka puolen
wuoden ajan oli kullankaimajille syöt»
tänyt juttuja, jolka noihin wiattoniiin
sielmhin menilvät yhtä helposti kuin
tuove leipä heidän watfoihinw.

On helppo arwata, että tämän leh-
den toimiltaza joutui senomattomaan
raiwoon kuullessaan, että kilpailija oli
asettunut aiioan hänen nenänsä eteen.
Ia wielä enemmän raimostui hän näh-
dessään ensimmäisen numeron, jokaoli
täynnä ihania kumia nykyajan tunne-
tuimmista henkilöistä ja meristä juttu-
ja, jotta kotonaan paniwat warjaon
hänen omansa.

Tämä waati weristä kostoa.
Mukanaan kaksi latojaa ja aputoi-

mittajansa, kaikki hmnpaisiin saattaaseissa, läksi wihastunut toimittaja kil-
pailijansa luokse jota oli ilmoittanut
olemansa jättiläissuurilla ilmoitustau»
luilla kaupungin hienoimman kadun
warrella.

Uusi toimittaja istui toimistossaanja kirjoitteli punaisella musteella, niin
että se räiskyi pitkin papereita. Kun
hän näki tuon aseellisen joukon lähene»män, hymyili hän iwallisesti. Hän oli
ennakolta ottanut lukuun moiset Vie-
railut.

Aiman kynnyksen alle oli hän aset»
tanut pienen dynamiitti-latingin, jonka
saattoi sytyttää sähkölangan awulla.
Samassa silmänräpäyksessä kuin nuo
nel>ä hercaa rewolwerit kädessään as»
tuimat sisään, painoi l,än tyytymäise»
nä nappulaa.

Katsi tuntia myöhemmin lähetettiin
lackfonmillestä Chicagoon seuraama
sähkösanoma:

juomaa!
Bulm hinnan alennus <

r-*^g(! Hii>lasorttMksillt.
Kannattaa käydä kysymässä hintoja

Kuitasoppä
Gust. LindelTillå

Tvrnpcrwll*.

»Coloradon Soihdun" toimittaja rä-
jähti eilen ilmaan; samassa tilaisuudes»
fa sai surmansa hänen kilpailijansa
aputoimittajineen ja latojilleen. Kau-
pungissa Vallitsee suuri liihtymys, On
jo alkanut ilmestyä uusi lehti, jonka
ensimmäinen numero sanoin ja kumin
tetee selkoa tuosta hirwittämästä on»
nettomuudesta."

Kyumt l)e«mst.
Eräs tohtori Edinburghissa, joka

osasi lvlltsassavuhumisen taitoa, tarmitsi
hymähermoistapoikaa amutseenleiktaut»
sissa. Hän sai useampia tarjaumuksia
ja koettaatseen halijan hermojen mah-
muutta, osoitti hän nurkansa irwiste»
lemäa luurankoa sanoen: O>ana työs-
tänne tulee olemaan myöskin tämän
luurangon syöttäminen ja koska nyt
olette täällä, niin moitte koettaa heti".

Muutamat pojat toettimat ja faimat
tätä marten soppa-astian ja lusikan.Heidän mataessa tulikuumaa soppaa
luurangon suuhun, tavasi tohtori aset»
taa äänensä kuulumaanluurangonsuun
sisästä ja lausumaan: Hu— u— h, tuo
on liian kuumaa!"

Tämä oli lukaa pojille ja voikteuk»
setta heittimät taitti astian käsistään
ja syöksyimät ulos omesta. Tohtori
alkoi jo luulla, etiei hän saa souiwaa
apulaista, kun mihdoin hänen luokseen
tuli pi«ni poika. Tämä sai, kuten muut»
tm, lautasen soppaa ja lusikan. ,

Heti ensi lusitallisen jälkeen kuului
luurangon suusta:

AH, sepäs tuumaa!"
Poika maloi soppaa, minkä maan

ennätti, luurangon suuhun, napautti
lusikalla pääkalloon ja sanoi:

No, puhu sitten, ettei polta, sentin
manya rettale!"

Tohtori oli pakahtua nauruun ja
otti heti pojan palmelulseensa.

Kyni »enen seikkaa, jotta saa»
w^t aikaan se», että

eiwät «enoille riitä.
1). Miehet malittamat palioa tupa»

kanmenoa ja kuitenkin he polttamat.
2). Monet »valittamat huonoa wuo»

dentuloa ja lohduitamat itseänsä lasinääressä.
3). Valitetaan maidon hintaa kal»

luksi ,a juodaan olutta teen asemesta.
4). Itketään käsiteollisuudm taantu»

mista ja ostetaon kuitenkin ainoastaan
ulkomaan tamaraa.

5). Valitetaan tallista aikaa ja tay»
dään kapakassa.

6). Moititaan, ett'ei enään löydy
perhe-elämää ja kirjoittaudumme jäfe»
niksi useampiin yhdistyksiin ja seuroi»
hm.

7). Valitamme turhamaisuutta sev»raelämässä ja tarjoomme hienon hienoja
»viinejä ja malmistamme juhlaruotia.

8). Kaikti malittllmat, että nykyään
löytyy liiaksi monta juhlimisen aihetta,
ja juostaan kuitenkin kilpaa niihin.

9). Trikoita ja merioja moititaan
kalliiksi, jahalmeksilaan mauhaa hymää
sarkaa.

10). Valitetaan maalla, että puute
on työnaisista ja »miehistä, ja luiten»
lin laitetaan lapset kaupunkiin epätie»
toista herruutta hankkimaan.

jälleen oli kevät. Puistojen lehmuksien lek»
J det olivat puoliksi puhjenneita. Aurinko
paistaa räkitti ja kaunis sää oli houku-
tellut kaikki, joilla oli joutoaikaa, ulos huo-
neista. Naiset olivat vaaleissa kevätpuvuis-
saan ja kilpailivat väririkkaudessa muisto-
patsaan ympärille istutettujen tulppaanien ke-
ra. Herratkin olivat siistineet itsensä, kuten
koko luonto, Ainoat ruokkoamattomat olivat
harmaavarpuset. Ne olivat yhtä harmaan-
likaisia kuin talvellakin,olivat yhtä iikeänta-
t aisia ja, huolimatta kaikista harjoituksista,
eivät laulutaidossa olleet lainkaan edistyneet,
vaan saattoivat edelleenkin ottaa vain yhden
äänen ja se oli epäsointuinen ja kuului:
tsipp".

Miten siis saattoi tapahtua, että tänä
kauniina kevätpäivänä neljä nuorta miestä
oli sulkeutunut yksityiseen ravintolahuonee-
seen? Niin, he tahtoivat olla yksinäänmuis-
töineen, suojassa uteliailta, tutkivilta katseilta
ja tahtoivat puhella keskenään, pauhaavan
vapaasoiton häiritsemättä. He olivat nautti

nteger yit»



AAMULEHTI Tea £70
—

UK%Sunnuntaina 20 jer! Marraskuuta

ii|liit ostajat
"

.aon
Vuuri hinnan alennus Kihla' ja

MihkimHformuksille. Kannattaa kih-dit ostamassa.
I.K. Weknrin

u«fi «e»lt«. z« H,»««sep«» liike.
Itäpuolella koskea. Hämeenkatu 12.

TnNostn talo.

Kaikellaista.—
Gopiwa tilaisuus. RoumaG.: Minä istuin äsken maalatullepen»

kille, ja nyt täytyy minun mieheni o»>
taa minulle uusi pulu.

Rouma T.: Missä on se penkki?—
Puhui pussiin. Rouma: Kel°

lo on jo 12 ja sinähän läksit maan
lyhyelle kämelymattalle!— Niin kyllä, mutta rupesi sata»maan ja minun täytyi poiketa rämin»
tolaan.— Eikö sinulla ollut sateenmarjoa
mukana.—

Ei onneksi sattunut olemaan.— Sosiaalinen kysymys. Pik«
lv Paamo: Äiti, mikä on sosiaalinenkysymys?

Äiti: Se on kun papat kokoontu-
mat kaikki suureen saliin ja niinkau-
wan juomat olutta ja tupakoimat että
kaikki rupeawat puhumaan yhtaikaa
eikä toinen tiedä mitä toinen puhuu.

Kauppatietoja!

Osaleyhtiö Agrosin
Wr i«oteer«ns

neijeriwoille, lähetetty ulkomaille 12 p:nä
mar»»»l. 18»».

Hienolle
Telundawoille

Smk. 320-340
„ 197- 315

kaikki 100 kilolta netto,
vapaasti Hangossa,valantehneenvaalames-
tann todistaman Hangon painonmutaan.

huom.! Isoista, erittäin hienoistamerleis-
ts «in» 2i7 Smlaan saakka 100 kilolta

Arthur H. Borgström,
toimeenp. tirehtööri.

Huutokauppoja.
(^»ulftfeHa huutokaupllllll, joka maa»inarttuina nykyisen Marraskuunr\^ 28 päiwänä ello sj.pp. toimite»
taanRauman Rahatoimikamarissa, myy-
b&fin talrnnettatoaffi enimmän maksa»
walle tontti n» 11 uuden kaupungin»
osan 9 korttelissa, josta seta etta wal°
tuusmiel)et oroat tontin alimmaksi hm»
Nlllfi huwälsuneet 2,000 markkaa, o«to°
haluisille täten ilmoitetaan.

3!<nlman 3!llt)<ltonm!llmllnssll marras»
hrun 16 paitoänä 1898.

Rahakoimikamarm puoiesta:

Isak östman.
(«.L.A.201) C. Heino,

Guurempi, hyvin hoidettu

UllukntllN
suuremmankaupunginläheisyydessä,luonnon»
ihanalla paikalla myydäin irtaimistoineen,
viljoineen ja larjanrehuineennyt heti. Ti»
lalla löytyy noin 700 tynn. ala» viljelys,
maat» ja ruokitaan 100 lypsävää lehmää, 18
hevosta y. m. kaljaa. Maidosta, jok» on
«yyty kaupungissa, on vuosittain saatu yli
20,000 «l. Lähempiä tietoja antaa

Aksel Alander.
vllstnli. Pieni ««opertinl. 11. t. 5 7i.-p.
3«l«foon<«s» taw. 3—7 i.'p.

(U.e.8120r.
Ulivila Joka on aivan "ähellä Lempää-
ilUVlKly Jän asemaa, ja jossa on kohu»
huonetta; tampuuri, kyökki, laveaulko-
huonerakennus sekä nuori puutarha he-
delmäpuineen ia moninemarjapemaineen,
myydään nyt heti edullisilla ehdoilla.Lä-
hemminneiti Fontellin kautta LempäA*
llaaåf asuva rouva Stigellin talossa ase-
man lähellä.

Runtitiwiä
»«»i saada helpolla. Lähemmin U. Walle-
«i««, Otavallanlatu N:o 6.

Gusti.n Lojanderin Talokuvaus-Atelieeri
Hallituskatu 22. 'lelek. 198.

Polta hyvänmakuisia

Solo k Dum pajirossßja.

— 4 —
neet päivällisensä. todellisen junlapäivällisen,
silla kaksi seurasta ei ollut tottunut semmoi»
siin jutllallisuuksiin. l>lvt l,e istuivat kakvin-
sa ääressä, sikaari suussa,ääneti,puolinukuk-
sissa, ruokaa sulattaen, mutta ajatuksissakäv-
6en läpi nuo vndeksän pitkää vuotta, jotka
nyt olivat kuluneet siitä, kun ne samanapäi
vimä ensi kerran saivat päällänsä asettaa
valkean lakin. I^vt ne olivat kaikin suorit
taneet loppuwtkintons». 3oma sattuma oli
tenn/t, että näissä neljäszä oli kaikki neljä
tiedekuntaa edustettuna.

Kaikki eivät olleet itse valinneet ylä-
mänuraansa. Olipa joku sentään, 'loisia oli
isäin tadto tai taloudelliset syyt ollut mää-
räämässä tämän tulevaisuudelle niin tärkeän
valinnan suuntaa.

lakimies katkaisi ensinnä äänettä-
mvvden.—

Muistatteko pojat, millaisia vekara!-
-t» olimme, kun tulimme Nelsmkiin? 3ii<ä
on nyt vndeksän vuotta. )a millaisia sanka
reita luulimmekaan olevamme! I^vt olemme
saaneet maistaa tämän elämän katkeruutta.

Nm", slmoi pappi, mutta sila känen
ei olisi pitanvt sanoa, sillä poistaakseensuus
taan ravilitolakanvin — jota nän eläissään
oli juonut enkä kolme kupillista —

katkeran
maun, «li nän, paitsi neljää kuppiin viskaa-
m«msa sokeripalasta, vienet vnden suununsa,
ja se oli tämä, joka nyt oli mennyt väärään
kurkkuun.

0. J. Strandell.
Herrain vaaUtustavarain liike.

Paraiten lajiteltu varasto
Paitoja, Housunkannattimia,

Kauluksia, Pumpulisia ja Villaisia
Kalvosimia, alusvaatteita,

Sukkia, Vanttuita,
Vuorillisia hansikkaita, Rusetteja ja kravatteja.

Kumtnikalosseja y. m.

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

Oikeata

Kiinalaista tmi
<P\C\f%~}y^*

Kauppahuone

Häkli,Lallukka jaKlimppi
Viipurissa.

KirNÅUÄISIÅ TEETÄ Ollfln tällä pwikknkunnalla ainoi-Ml jälleenmyyjinä yllämainitun
■Kauppahuoneen erinomaisen afHviksi tunnetuille teelajeille, onmeil-
Ylä täysi syy mitä parhaimmin suo-
Msitella niitä samalla kuin huomau-
M tanime, että teeiehdet, jotka jo
f ovat saavuttaneet hyvin ansaittua
St suo iota. ovat kaikki tutkittu Hei-
ILsingin Kauppa-kemiallisessa labora-
Htoriossa jakääryeetvarustettu,mai-Hnitun laitoksen todistuksella.

Pl WIIPURISSA O
l^lötzik «stt.z!^Zti:.:itr. . *—

K^?. Slastnikoff. I'.Dubatscheff.
Kuninkaan- ja SatämäKäaunKulmä^^^^^^^^^^^Hameenkatu 2Ö^^^^^^H|'

NuoM.! Teetä ostaissanne pyydetään huomaamaan yllä olevat tarara
leimat.

Parhainta

Paraisten
palkkia

joka käytännössä on epäilemättä kaikkein edullisinta
myy täällä ainoastaan Paraisten tehtaitten asiamies

Alfred Selin.
Hämeenkatu N:o 7.

*L*L*LwMmaifflfefflHKM' wXßHifflßfflfflfflaiffl&fflH) ifflaxsm

y. 6. Salosen
Messinkivalimo ja Nikkelöi isliike.

H&meenk. 29. Telefooni 516.

Kynttilän jalkoja, kauniita ja lujia.
Kruunuja ja seinävarsia puhdistetaan ja korjataan

Hämeen- ja Läntisen pitkänkadun kulma.

111 4

f*PhfliHl lIDi W..lljllt !l
Polkupyöriä talvikorjuuseen vastaanottaa

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

Ml,e!minl»tu Knut Hildenin

KnÉ-juMarieMiites
Helsingissä

valmistaa Konvehtia, Karamellia, Pipparmyattijäja Marmelaadejayli
100 eri lajia' Huomattavia hienon makunsa, erinomaisen hajunsa ja
kauniin muotonsa puolesta.

Saatavana jokaisessa hyvin varustetussa hedelmä- ia sekatavara-
kaupassa Suomen kaikissa kaupungeisssa.

(&5.1.7096— 7k.30r.)

<4> _^»_ >4»_ ><^ <4» <^» >4»»^^»^^»>^^»^^!»^«ö»^ <^>

G.J.
Kauppakatu 12.

Suuri varasto nyt tulleita mustia ja värSteiK Läninkikankaita,Doffeleita,
Palttoon päällyskankaita, Tricoita, Vuorikankaita, Päähuivia, Käsineitä, Ko-
ristenauhoja, Pitsejä, Ompelutarpeita y. m. y. m. todella halpoihin hintoihin.

G. J. N^rscen.
THT-|-j --^yY~I f Täysi villasta Äninkikangasta 1 Mlk. metri. Silkkistä
nUUlll.. kappaplyschiä 13 mrk. metri.

E.F.
J^^nsepånliike

Tampereella, Pohj. rantakatu 21.
Suorittaa ammattiin kuuluvia töitähuolellisesti j» pikaisesti. £Erikois-

alana ovat huonekalut ja konttoorikalustoi.
Huom. Varastossa valmiita huonekaluja.

H Aistikkaita

I ful(ul(anl(aita 1
kS| hienon hienoja ja halvan halpoja. Tilauksia vas- m|
111ltaanotetaan ja toimitetaan pian ja huolellisesti. S
p^ Suurin varasto paikkakunnalla j||fj
raral valmiita: |S|^

ja« muneja

B Turkinvuoria B
V»! y. M. y. M. «VN
rsl Kaikki tunnettuihin hyvin alhaisiin hintoihin. »D
Ps| Kauppakatu 8 usja

D John Blom. P

Paul Leppäsen
Jalkineliike, Tampereella,

Läntinen^ pitkäkatu N:o 19. Telefoni 531
■Tilauksia ja vanhain laitoksia otetaan vastaan.

jH^^^^^l Halpoja, kestäviä työkansan jalkineita
Lajiteltu varasto hienoja syysjalkineita miehille, naisille ja lapsille.

I"***^^^^ a«.aMl^^^^^^. *-.■
'~ niJES^^^^'

PolkupyöräilijeLt!
Korjauttakaa talven kuluella vanhat pyöränne uuden-

näköisiksi ensi ajokaudeksi Talven yli säilytettäväksi ote-
taan myös halvalla.

T. Wikholm.
Hallituskatu g.

jyytikiiinen
Kelloseppä,

tell,- ja spMisten efittetbeii
tanpp« Tampereella.

MO^Xi-n^i^skMMß^M^

Kauppalat» N:o »,
entinen Tallqvistin «ll».

Telef,,»i «:» »44.

i

Myy^ halmimmalla kaikkia lajia
kelloja, kellonperiä, awaimia y. m.

Silmälasia, Lämpö- ja ilmamit-
taria, kiikaria, isonnuslafia, kom-
passia y. m.

Lääkäri, joka juuri tänään oli tehnyt
virkavalansa, nousi nyt ja meni papinluokse,
joka niinmuodoin tuli hänen ensimmäiseksi
,,oikeaksi" potilaakseen, kiersi vasemman kä-
sivartensa hänen vyötäistensä ympäri, nosti
niin hänet ilmaan ponnistuksitta sekä antoi
oikealla nyrkillään hänelle n inkauhean iskun
selkään, että sokeripalan jäännökset jumala-
tonta vauhtia lensivät pitkän matkaa laattial-
le Niin asetti hän hänet jälleen istumaan,
ojensi hänelle lasin vettä sekä komensi»juo."
Itse palasi hän parannustapaansa tyytyväise-
nä paikalleen ja tyhjensi kilistämättä palk-
kioksi täyden punssilasinsa.

seen
hän sai kiitollisen,ihailevan kat-

IToiset vaihtoivat ivallisia.
|— Mutta sinähän aivan pilasit minun

puheeni, sanoi lakimies. Miksi sanoit hm"?— Tahdoin antaa hyväksymiseni sinun
puheellesi, vastasi pappi. Omasta puolestani
ymmärrettävästi.— Vaiti, ulvoi tohtori,hän ei nyt saa
puhua neljännestuntiin ja hänen pitää juoda
lasillinen munkkia. Se pehmittää kaulaa ja
on sitäpaitsi uskonnollinen, hengen miesten

tilattiin ja sitä heti tuli.
ttCaikki seurassa istuvat tunsivat tarvitsevansa
jotain lieventävää ja hengellistä

Tohtori selitti, että munkki on valmis-
tettu mitä nerokkaimmin valmistetuista lääk-
keistä ja laadultaanmitä terveellisintä juomaa.

Ovat parhainta suomalaista tekoa.
HUOM.! Oikeata turkkilaista tupakkaa!!!

W Falck & Kumpp.
Tukuttain myy Cr. O. Sumelius.

Ottaa tehdäkseen kaikkea kellosepän ja toptitflerin ammatteihin mu
luwaa työtä,^^^^^^^^^^^W^W^^^^^^^^^^^^W
WMHuöUi Silmst koetellaan Tri Nuröw'n Optometerills, pten 10
lainen saa warmasti sopiwat lasit filmMeen.

gNHähän käytetty ylsiovinen vaatekaappi
*» Puuvillatehtaanlatu 39.

St. »ahlstrSm.
Suurin warasto

tuoretta- ja rnolawsita, tuoretta-,suo-
lasta» ja palwattua taatooan, lam
Haan» ja sianlihaa, jnuStoa, flOiä ia
silakoita y.m. myy summissa iaVähittäin
balwimmalla. 3losena»Nt^

hllllltusllltu 12.

Perunoita myytäwänä.
hywalfi tunnewita Hattulan perunoita

myydään ensi maanantain» 21 P. t. luuta
tlo 10 e pp.isommissa japienemmissäosissaaseman makasiinin läheisyydessä vaunusta.

Nestor Mattila.

2lll!lilllilill
Perunsitll

Magnum bonumj

U.»MM.
Leipurit huomatkaa!

Nyt saapunut hywiä
Papillon ja Ganarti» Jauhoja

ynnä
Nisujauhoja

useampaa eri laji». Hinnat bolmat
M. DawidHelin

2men Amulintatu 18. Telefooni 561

Pispalaisct hlwmllttaa!
Edullisimmat Kahwi ja rno-

katawaraostokset woi tehdä M.
Dawid Helinin haarakaupasfa,
Rajaportilla, Lahtisen talossa.
Hnom.! Hywät tawarat, kohtu-
hinnat. Telefooni 625.

M. Dawid HelinTampereella.

Kauroja myytävänä
samassa paikassa

Ameriittalaista
7 w il11

11il

«Minen wklösto
TMM. LllMMllll.

g. hallituskatu 9.

iullisimmat

Yolostobsst
tehdään

Laurellin puodeissa
Hallituskatu 9 Kyttälän Kauppahalli 7.

*fliiMlllftft iMfifllflL ifflirilv rTii mS.":"-■.

Kassakaappeja, |
tiirikan ja tulenkestäviä,val-|
mistaa suurimmalla huolella, par- xg
haimmista aineista halvimmalla fc'

G. R. Grundström'in
Kassakaappitehdas Tampereella.
Kuvallisia hintaluettelojapyydet-

täissä.
I'eltztoouiH:o 158.

;ySiBari3SSßt4.^3i3JK2«e»sss£fe mm

#unmatf a!
Malmilta huonekaluja on myytävänä sekä

tilauksia otetaan vastaan ja vanhoja korja-
taan erittäin halvalla«««pereen Undessa pnnfepanliikkeesfä

Läntinen pitkäkatu n:o 16 a.

Huokeammalla ostetaan
finniä ia kestäwiä, kotimaisiaPuku,

Palttoo y. M.

!>Klllllllll
Juho Kiwiseltä.

H«o«.! Nyt saapuneita, monen kuosisi?,
ei seisoneita.

Naisen talloilllPpaNmatatu10
«annio.

Hyviä

Tilliä
myy

K. Pirjola.
Läntinen pikäkatu 40. Tampereella.

Vuokraitavana.
2 nuorta miestä saa asnnnon
Kastikat» 3, 1rappu vasemm.

»« Joulut, snitt lalu«tettu huone IHl^ tai 2 herralle Tiilitehtaan- jo Kor-
telahdenl. kulmassa. M. Kinnunen.
ipistä Toukokuuta

vuokrataan nykyään Suomen Maan-
viljelys- ja Teollisuuspankin hallussa
oleva puotihuoneußto.

K. P. Ruuskanen,

Halutaan vuokrata.
juomaa!

Lapseton herrasperhe haluaa vuokrata
maalla 2 huonetta ja keittiön;halukkaam-
min ei aivan kaukana rautatien asemalta
koko vuodeksi, jos sopii, lukien1p.Joulu-
tai Tammikuuta. Vastaus pyydetään osoit-

K.F. P. ;onen.

Valkiakoski, Annila.

palvelulleen kalutaan
10 ammlltisfaa» taitllwaa

Puuseppää
ja Yksi forwari saawat vviywäi»tä lyötä
heti, lan ilmoittamat itsen!» osoltteella

ja tumpp.
Rauma.

(R.ii,11.8r,)
t» tirj«nfit««aty»h»n perehtynyttii«^ tyttöä saawat heti paikan Tampereenlirjanfitomatchtaass», lun ilmoittautuvat al«lelirjoittaneelle W«rlat«htaanl«tu N:» 6.

I.«. Flinck.

Isohko juolsupoilg
saa pailan leicurL^^^^^^

F. W. »tenr»o«'ill«
Puutaihlllam N:o 16

2 raitista ja lylenewöä
t«k»sepp«iii, saa pitkällisen työpaikan

91. I»liniU«.
(h,52k.3r.)

Suutarmtyöntelijä'^3»tsaavat työtä pitemmäksi aikaa. O.Tamlander
Urjala.

3 lelvollista

MnmnlieM
saa paikan eräässä kartanossa lä-
hellä kaupunkia.

Lähemmin t. l. konttoorissa.
Tlttmmt

Siiteiiiitijfl
lll« p«il«n.

Wemmin lmitt.
H poikaa

otetaan oppiin seppä
K. A. Eriksson ille

Palvelusta haluaa.
c^tz,ff» ennen palvellut ruoka- ja selata-kalakaupassa haluaisi samanlaista
tointa lPäiväsiä Joulukuuta, Herrat kaup-
piaat, jot?2 tämän huomioonsa oltavat pyy-
detään lähettämään vastaus Lahden posti-
toimistoon ennen tämän kuun 2? päivää
nimimerkillä

T.«.
«/uorl, raitismie« haluaa plllweluspaillaa,taup ngissa. Wastaus vnvdetään ». ll

Kauppa-apulainen,
jata on ennen kaupassaPalvellut,haluaa nyt
heti samanlaisia tointa. Ne berrot kauppiaat
ja liikemiehet, jotka tämän huomioonsa otto-wa?, vvudän btm>äntabj»ile3tt ilmoittamaan
t. 1. tontt. nimimerkillä U.L.K.

Toimelias nuori mies,
palvellut S. R Rykmentissä 3 vuotta, ha-luaa hevosenhoitoon>t»hi ratsuhevostenovet»tajalfi. Ne arvoisat henkilöt, jotta tämän
ottawat huomioonsa, pyydän kirjeellisesti il»maittamaan t. l. lontt, osoitt. N.K.

todista maalla nom
19 wuotias kansakoulun key»

nyt tyttö, joka myös on käynyt kuwma-,
ompelu- ja keittoloulua, haluaisi waate»
eli muuhun myymälän tahi 'romvan apu-
laiseksi siwiStyneesen perheeseen. Was°
taus t. l. kontt. ennen t. 530 p. mer,
5,11,i «Toimelias^
suomea ja ruotsiaftuhuwa nuoiulatnen halva» jotain tointaennen 1p. loulul. Vastaus pyydetään t..1l». «:lle.

Xosjattu.
Rahakukkaro,

sisältävä isomman summan rahaa on ylös»
otettu Puuvillatehtaanladnlta. Jonka oiklaomistaj» saa Kortelahdenlatu N:o 11.M.Hällforsilta.
ÄO kannua vetävä pata 'on löydetty""

NäMrven rannasta. Omistaja saafen I.Niiniseltä. Kalliokatu 20.
»nian ftthii °" 15 b̂ett^ ladulta Dmi|illlwl taja saa sen Puuwillate^
taanfatu 1" i^^—^MMNofeuberg.
««leden palttoo on vlösotettu2Jlel)utt}räsl">**'maantieltä. Dmtliaia saa fen £Mt«län fiuKilalta Mt«sukulä»sä.
NHA«R^«»H*» on löydetty rajaportin ja«lIIUHI.I laupunginväliltä 2 viik-kaa sitten. Omistaja saa sen

Etsivästä osastosta.

Ilmoituksia.
DitthfTltrt vastaanottaa Mandi Malm.

Pinninkatu 9?:o32,

Tilatkaa!
WiMandin Kotilääkäri. Kodin lääketiet,

käsikirja ilm. 30 vihossa » 15 p.ia.
lännittäwä Romaani Nbesfinian hel-mi y. m. teoksia, voidaan tilata kauttani

G.Lahtinen,Tatamakatu 16.
'Sltitttlt on »uliettuna maanantainaVHWIUI ia tiistaina. lohannezkylä

6nbom.
Nimen muutos.

Erehdylfien väluämiselff, jollah,hluvalmonen yhtäläisen nimen suhteen etenkin sa-massa ammatissa, tulee nimeniKustaaHelinolemaan tä«tä alkaen KössiKylmälahtiTampereella, marrask. AI p. «898,
»»Ssi Kylmälahti. Siäätöli.

«nt. Nimismies, i. stterjlel».
Kyttälänkatu N:o 13, aseman lähellä,

toimittaa lakiasioita todellakin huokealla hm«
nalla.Matkustaa myös Kont»
toori avoinna 110 9—2 e.pp. ja 2

—
6 j.pp.

<^ota ehdolla tietää muyneensä rannenn-kaan, 2 kultasormusta ja jota tietää myy<
neensä kellon, tulkoot 14 p. kuluessa olta»maan, muutenpidän omanani.Kaivokatu 22.

W. N»r«i.
Nuoria miehiä otetaan

wlilkoruollllln.Länt, vuistolaw 2. I,Äijäl»,

Mistä
ostaisin nimikortteja? Jo*n Frö-bapg'ifta,Pinsbong. Ruotsi. Aiioit-
sioita halutaan. Näytteet ilmaiseksi.(5.5.1.6820— 26k.5r.)

Kulia- k Hopiaseppä
Anton Klingstén

Tampereella, Kuninkaankatu N:o 13.
Myy kulia-, hopia-, jalokivi- y. m.

teoksia. Ostaa vanhaa kultaa jahopiaa.
Tekee hienommatkin tilaus- ja lai-

tostyöt sopimuksien mukaan. Kai-
vertaa kultaa ja hopioitsee.
__Huom. Hinnat niin halvat, etfeivät

kaipaa suuria alennuksia.

Wt2l^llisjanplllo3B2
antaa

Aleksanterinkatu 25. TeUf. 4»2
Kurssi alkaa t. k. 21 p.

Maneeli
Oiosen talosta Aleksanterinkadun varrella.

Tampvraalla,
Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiö, 1896.
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