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Toimittejas K. Wiljaksinan. —
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Valmistaa:
Höyrypannuja, Höyrykoneita, Turbiineja, Puuhiomo-
koneita, täydellisiä saha- ja myllykoneita, sekä kai-
kenlaisia transmissioneja sopimuksen mukaan.

Asettaa:
ja voimajohtojatäydellisiä sähkövalaistuslaitoksia

uusimpain keksintöjen mukaisesti.

Toimittaa:
Höyryveneiden ja kaikenlaisten koneiden uudistuk-
sia ja korjauksia kokeneiden ammattimiesten johdolla.

Varastos:a:

H|ii

sähköjohdon-«sia, m. m. Kochin parhaiksi tunnatuita
dynamoharjoja, Höyry- ja käsipumppuja, monomete-
terejä, lubrikatoria, hanoja, remmejä, sekä muita ko-
neosia ja tarpeita.
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Sommers af Ha sironi S la ÉSl Tampere.
(Tammelan konepaja)

Sähköosoite: Motor.
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flonehihnoja,
useammanlaatuisia ja levyisiä,

iOiirpeliiliihjQLoia, IMäm*
jpj-if. Separaattori- ia Koneöljyia, .M^^,

Jmm^u^t. Konerasvoja,

M^^^H Separaattori- ja :||4^i»
Konepakkauksia, M^M

myy alituisesta varastostaan

nänsu Msaavjljelijäia fitt||i%ki|iitt§
Tampereella

Suomen Maanviljelys- ja
Teollisuus-Pankki-Osakeyhliö.

joka harjoittaa kaikenpuoleista pankkiliiketta, maksaa raha
sijoituksista

liasi

Itäinen puistok. 13. Sisäänkäynti pihanpuolelta.
Ottaa vastaan tehdäksensä piirustuksia, kustannusarvioita,

rakennusurakoita y. m. rakennusalan kuuluvia töitä.
Huolellisella työllä ja kohtuulli-/" <, hinnoilla toivomme saa-

vamme arvoisain rakentajain luottamusta.

SilTiiiiisti läliljsliiU
Raumalla.

Nopea ja huokea toimitus.
Monivuotinen kokemus speditiooni liikkeessä

4V2 % y^den kuuk. irtisanomisella,
3 % kolmen päivän irtisanomisella,
47a % kasvavatta talletustilillä,
27a °/o talletuksista a vista ja
272 % juoksevalla tilillä

Matkakreditiiviä myönnetään Wailririin suurempiin liike-
paikkoihin Europassa ja muissa maanosissa.

Tampereen Haarakonttoori
Hämeenkatu 14.

Must metsästyslaki.
(Jatkoa.)

Hautaa eli kuoppaa, rautoja, wlpua
tahi muuta ihmisille tai kotieläimille
Vaarallista wahinkoeläinten pyyntilai-
tosta niin myös myrkytettyä syöttiä
ei saa tehdä tahi asettaa 200 metriä
lähemmäksi yleistä tietä tai toisten
asuntotonttia, eitä sellaista syöttiä pi-
tää ulkona Huhtikuun 15 päimän ja
Marraskuun 15 päiwän wälillä. Jos
joku tahtoo käyttää sellaista pyyntita-
paa, on hän welwollinen ant«maan tie»
don siitä ja paitasta, jossalaitosta ta»
hi syöttiäaijotaan pitää kuuluttamalla
edellisenä sunnuntaina saman seuratun»
nan kirkossa sekä toisen seurakunnan
kirkossa, joilta raja on 10 kilometriä
tahi sitä lyhemmän matkan päässä sa«
notusta paikasta, sekä maallasitä paitsi
kunnanhuoneeseen julkipannulla ilmoi-
tuksella; tehköön myös, jos pyyntineu»
n»o on myrkytetty syötti, ilmoituksen
asianomaisellekruununnimismiehelletahipoliisimiranomaiselle, janäyttäköönsa-malla, että on oikeutettu ilmoitetulla
maalla harjoittamaansellaista pyyntöä.
Jos pyyntineuwoa käytetään kauwem»
man aikaa yhtä mittaa, on kuulutus
uusittawa kerrankuukaudessa. Keihästä
ja ampumll'llsetta älköön käytettäkö
pyydykseksi wiritettynä.

Tässä maassa kaadetusta karhusta,
sudesta, ilmeisestä ja ahmasta sekäketusta, joka on tapettu aikana Huhti-
kuun 1 päiwän alusta Syyskuun 30
päiwän loppuun, saakoon se joka on
eläimen tappanut, yleisistä maroista
palkintoa kustakin eläimestä seuraavin
määrin, nimittäin: karhusta ja karhun-penikasta 25 markkaa, sudesta sata
markkaa ja sudenpenikasta 50 markkaa;
ilwetsestä ja sen pojasta 25 markkaa;
ahmasta miisiknmmenta markkaa ja sen
pojasta 25 markkaa, setä ketusta 5
markkaa ja ketunpojasta 2 markkaa.
Kunta on welwollinen jokaisesta sen
alueella tapetusta kotkasta,huuhkajasta,
kanahaukasta, merilokista, korpista ja
waritsesta suorittamaan palkintoa sen»
raamin määrin, nimittäin: kotkasta ja
huuhkajasta 5 markkaa sekä pojasta 2
markkaa; kanahaukasta 3 markkaa ja
pojasta 1markan; merilokista 2 mark»
taa ja pojasta 50 penniä, sekä korpista
ja warilsista 15 penniä ja pojasta 10
penniä.

Miten se on rangaistawa, joka lv«
n;attoma§timetsästää semmoisella maal-
la, jolla hänellä ci ole metsästysoike-
utta, säädetään rikoslaissa. Jos joku
ajaa tahi luoksensa houkuttelee hyödyl-
listä otusta toisen maalta tahi panee
lurnia lähemmäksi kvin määrätyn mat-
kan päähän toisen rajasta, taikka yh-
teisellä tahi omalla maallaan täyttää
lameampaa metsästysoikeutta, tumhä-
nelle lam tahi erityisesti tassa edellä-
mainitunpäätöksentahi sopimuksen mu-
taan tulee, on laki tuten rikoslaissa on
tumattomasta metsästyksestä säädetty.
Joka tumatta pesään tappaa tahi pe»
sästä tahallaan säikyttää karhun, jonka
hän tietää vlewan toisen ttettämfin,

sakotettakoon enintään kaksisataa mark-
kaa Jos otuksenpyyntiin käytetään
kiellettyä pyydystä tahi jos laillista
pyydystä pidetään Viritettynä tai myr-
kytettyä syöttiä ulkona muulloin kuin
siihen tumallisella ajalla tahi noudat-
tamatta mitä siitä on säädetty,on sakkoenintään 100 markkaa; ja saakoon jo-
kainen, joka tapaa sellaisen pyydyksen
tahi syötin, sen häwittää.

Joka tumatta Pyytää, tappaa, haa»
woittaa tahi muuten metsästää tahihäiritsee otutsia niiden rauhoitusajalla,
tahi luwat:omasti koiralla metsästää
kielletyllä ajalla tahi pesästä ottaa tahi
häwittää rauhoitettujen lintujen munia,
sakotetaan enintään100 markkaa. Jos
otus on hirmi, on sakko mähintään 50
enintään 500 markkaa. Otus ja mu-
nat, jotka näin saadaan, tahi niitten
armo mcnemat kruunulle, milloin met-
sästysoikeuden haltia itse on tehnyt sen
rikotsen tahi saalis on hirmi tai kaiken
muotia rauhoitettu otus, mutta muus-sa tapauksessa metsästysoikeuden halti-
jalle.

Jos koira kuljeskelee wieraalla met«
sästysmaalla, on metsästysmaan omis-
tajalla tahi haltijalla oikeus ottaa se
kiinni ja ilmoittakoon hän siitä omis-
tajalle, jos tiedetään kuta omistaja on,
tahi muussa tapauksessa kuulututtakoon
kiinniotostaanseuraamana sunnuntaina
seurakunnan kirkossa ja pankoon ilmoi-
tuksen siitä kunnanhuoneeseen, ja on
omistaja welwollinen lunastamaan koi-
ran 3 markalla, siihen lisäten 50 pen-

niä kultakin päimältä, jolloinkoiraa on
kiinni pidetty. Jollei koiraa lunasteta
7 päiwän kuluessa siitä Win kiinni-
ottaminen on omistajalle ilmoitettu tahi
15 päimänkuluessa kuulutuksen julista-
misesta, on koira menetetty sille, jokasen otti kiinni. Kuitenkin on omista»
jalla oikeus, niin lauman kuinkoiraon
kiinniottajan hallussa, lunastaa se nyt
mainittujen perusteiden mukaan. Enin-
tään 50 markan sakkoon on se mikä»
pää, jolla on tapana antaa koiransa
kuljeksia metsissä ja hakamailla aikana
Maaliskuun 1 päiwän alustaElokuun
31 päiwän loppuun tahi sellaisten we-
fijatsojen rannoilla, jossa otuksia oles-
kelee, ensinmainitun päiwän alun ja
Heinäkuun 31 päiwän lopun wälisena
aikana. Mitä tässä on sanottu, ei so°
wellu paimenkoiraan, joka seuraaporo-
karjaa tahi muuta karjaa.

Maanomistajalla ja metsästysoikeu-
den haltijalla on lupa tappaa kissa,
joka tamataan hänen puistossaan tahipuutarhassa tailta ulkona hänen tiluk-
sillaan tahi metsästysmaillaan wahin-
täan kahdensadan metrin päässä asun?
tontista.

Siltä, joka weretseltä tawataan lu-
wattomasta metsästyksestä, on asian-
omistajalla tahi sillä, jolle hän on oi-
keutensa uskonut,lupa tunnustodisteetsi
ottaa pyZly, metsästysneumot ja koirat
ja pitää niitä, kunnes wakuus on ase-
tettusakon ja wahingonkorwauksenmak-
samisesta. Jos asia on mirallisen syyt-
täjän ajettamia, olkoon mirallisella syyt-
täjällä sekä kruunun», kaupungin- ja
poliisipallvelijalla sama oikeus.

Kruunun maalla metsää tahimetsäl»
tystä hoitamaan asetetulls mirkamie-
hellä, palmelijalla ja malantehneellä
metsänwartijalla, niin myösyksityisellä
metsästylsenhoitajllllll, joka on tehnyt
malan, olkoon oikeus niissä jutuissa,
jotka koskemat rikoksia tätä asetusta
mastaan ja jotka hän ilmiantaa, itse
todistaa samoin kuin Oik. K:n 17 lu°
mun 11 §:ssä on truununpalmelijoille
sallittu.

Asetusta seuraa arm. julistus, sisäl»
tämäerityisiämääräyksiämetsästyksestä,
joista mainittakoon seuraamat:

Koirashirwenmetsästäminenon, waa«
rinottamalla mitä siitä metsästysasetuk-sessa on säädetty, toistaiseksi lumalli»
nen Rannan, Kymin, Lappeen, Jääs-
ken, Äyräpään ja Käkisalmen kihlakun-
nissa Wiipurin lääniä. Luman hirmen-
metsästykseen antaa yhdeksi muodeksi
erältään kuwernööri, jolle luwanhake-

mus on jätettäwäennen elokuun1päi»
mää. Oikeudesta harjoittaa sellaistametsästystä suoritetaan, kun luwan-
antopäätös saadaan, kruunulle menemä
25 markan maksu sekä sen jälkeen wie»
lätin100 markkaa jokaisestakaadetusta
eläimestä. Lupaa annettaessa woidaan
myös määrätä, montako hirmea kor-
keintaan saa kaataa, ettämaksu joltakin
eläinlumulta on edeltäkäsin tallennetta»
wa tahi watuus matfusta asetettawa.
Joka on saanut sellaisen luwan, on
myöswelwollinenennenlokakuun 1päi-
wää asianomaiselle kruununwoudille lä-
hettämään tunnettuin ja luomutetta-
wain todistajain wahwistaman ilmoi-
tuksen kaadettujenhirwien luwustaynnä
maksun niistä, ellei sitä jo ole tallen-
nettu. Lupaa metsästää hirmeä älköön
käytettäkö, ennenkuin lumanantopäätös
on näytetty paikkakunnan kruununni-
mismiehelle ja, milloin päätöksessä on
määrätty että maksu on tallennettama
tahi wakuus siitä asetettawa, todistus
tallentamisesta tahi asianmukainen ta-
kaus maksusta hänelle jätetty.

Palkinnon, joka on tapetusta wa»
hinko-eläimestä maksettama yleisistä
waroista, suorittaa asianomainen kruu-
nunnimismies määrätyn laaman mu-
taan tehtyä kuittia mastaan. Sellaistapalkintoa pyydettäessä on wahinkoeläi»
men toto nahka näytettäwä ja ennen-
kuin se annetaan takaisin, sm päähän
korwien wäliin lyötäwäkolmenäkymää
reikää kolmion muotoon tahi felmäpy-
symäinen leima. Jos joku palkinnon-
saamisoikeuteen waikuttawa seikka on
epäilyttämä, saadaan siitä maatia sel-
witys ennenkuin palkinto maksetaan.

Waatimus sellaisen palkinnon saarni»sesta, joka kunnan tulee tapetusta ma-
hinkoeläimestä suorittaa, tehdään asian-omaiselle kunnalliswiranomaiselle; ja on
kunnan annettawa ne tarkemmat mää-
räykset, jotka sitä marten katsotaan tar-
peellisiksi.

Sen wahingon, minkä hirmi on teh»
nyt kaswawlltle wiljalle tahi kootuille
eloille tahi rehuille, korwaa kruunu.
Tällaisen torwautsen waatimus on kir-
jallisesti ilmoitettawa paikkakunnan
truununnimismiehelle ja siihen liitettä»
wä tuomioistuimen edessä toimitetun
todistajain kuulustuksen kautta saatu
selwitys wahingon synnystä jasuuruu-desta, jonka jälkeennimismiehen on hetilähetettälvä asiakirjat niiden lisäfelmi-
tysten kanssa, joita mahdollisesti on
saatawisfa, kuwernöörille, joka oman
lausuntonsa ohessa lähettää asian se-naatin tuttittawaksi.
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>0Ii»,
»Oliko melkoinenkin summa?»
»Valitett-lvasti, kvllakin suuri»
»^a kaikkiko on mennyttä?»
»Kaikki».

BUS joutuneet suureenkin»Olemmeko
velkaan?»

»I^oin Kak6enBa6antukannen markan vei-
kaan».

>Kaksisataatuhatta markkaa!» rouvaLer-
tin hämmästyneenä toisti. Miten voidaan se
maksaa? Se on mahdotonta, sillä minulla ei
ole mitään rikkautta. Ja minun veliraukkani
muistoa ei saada tahrata».

»Lemmoista ei tarvitsekaan peljätä, ar-
mollinen rouva,» k,ssööriarveli. »Kukapa
tahtoisikaan tanrata rakkaan isäntäni muis-
toa?»

»Ne jotka hänen kuolemansa johdosta,
kadottavat rahansa».

»Kuka taktoisi olla niin tunnoton.Xaik
ki känen saamamiekensä tiesivät,että kerra
I^adron oli kunnon mies. I^ikos on teknvt
lapun känen akkerista ja rekellisistä p^rin-
noistaan. Li kukaan voi syyttää kanta mis-
tään. ainoastaan vaan surkutella, tunnetaan
sääliä känen poikaansa, tuota lasta koktaan,
joka n^t on kadottanut k»iken turvansa.
Kaukoittukaa, armollinen rouva, rakasumma,
jonka kerra Isbron vielä on velkaa, mak-
selaan».

»Kuka sen maksaa?»

Kahdeskymmenes neljäs luku.

Kassööri Ricou'n sähkösanoma herra
Labronin sisarelle vaikutti häneen n inkuin
ukkosennuoli. Vaikka lyhyesti kirjoitettu, oli
kuitenkin sen sisällys liiaksikin selvä.

Rouva Bertin käsitti heti paikalla, kuin-
ka suuri tämä onnettomuus oli, mutta hän
oli ponteva luonteeltaan, eikä antanut vas-
toinkäymisen voittaa itseään. Sittenkun en-
simmäinen suru oli asettunut, huomasi hän,
että hänen piti toimiman, eikä surra. Että
hänen piti matkustaa Alfontoilleen, sen hän
käsitti; mutta sitten hän taas joutui suureen
hätään, kenelle hän siksi aikaa uskaltaisi jät-
tää pienen rakastetun veljenpoikansa.

Aika kiirehti. Rouva Bertin teki äkki-
naisen päätöksen. Hän noudatti kelpo talon-
poikaisvaimon, joka asui läheisyydessä, ja
jonka uskollisuuteen ja siisteyteen hän saat
toi luottaa. Vaimolle hän esitti, että tämä
muuttaisi asumaan hänen huvilaansa siksi
aikaa, kun hän olisi poissa. Vaimo suostui
Iheti ehdotukseen, teki niinkuin rouva Bertin

ja asettui istumaan pojan sairasvuo-
Nea



Tiistaina 29 p:nä Marraskuuta
Katsaus

uutisiill.
Wahwistetutyhtiöjärjestyfl-

se t. yhtiöjärjestyson wllhwistettuTampe-
reen pmiklluppllosakeyhtiölle (pääoma 15,000
ml.)
Kuollut. T. k. 25 p:n aamulla kuoli

Jämsässä liilemies Sewerus Konkota M
wuoden ijässä.
Hautajaiset.Tampereen w. t.«ileus-

raatimiehen, liimituomali. lakit, kand, Kaarle
Salomon Siston maalliset jäännökset tätlet-
t,in t. k. 25 p. klo a i.-p, maan polveen >ä-
jäläisellä uudella hautausmaalla. Saaton,
jossa oli Tampereenlaastuwanoikeuden jäse-
net ju muita täkäläisiä lalimiehiä,saawutlua
hautausmaalle ja ruumisvaunujen pysähdyt-
tyä haudan kohdalle isoa käytäwätä. tantoi-
wat ruumiin hautaan oikeusraatimies, lalit.
kand. FelirF. Seienius, kaupunginwistaali,
nimituomaii Veiner Palander, w. t. oileus-
neuwosmies, nimimomaii M. Eewert Ax,
nimituomari O. L. Helander ja W. t. kun-
nallisneuwosmies, filos, maisteriI.O. Fie-
stadius Tampereelta,Hämeenlinnan kaupun-
ginlääkäri, toht. Akseli Forsman sekä maan-
Viljelijät K, Mältylä ja K. B. Sjöstedt Mö-
järweltä. Weisattua Pari wirrenwälssyä,
siunasi pastori K. O. Fontell haudan. Sen
jälkeen, kun ystäwät oliwat luoneet haudan
umpeen, alkoi seppelten laskeminen, Kaipaa-
wien wirkatowereinpuolestaTampeieenraas-
tuwanoikeudessa laski seppeleen tunnollisen
wirtailijan haudalle oikeusiaaimies F. F.
Eeienius. Lähimmän towcripiirin seppeleen
laski tohtori Akseli Forsman, johtaen»ali-
tuin, lämpiminsanoin mieliin wainajanus-
kollisuuden ystäwänä ja hartauden suomalai-sen kansan plllwelijanll. Seppeleennauhoissa
luettiin: »Kaarle Salomon Sistolle. — Luok-
katoweieilta" ja Kiitos toweruudesta!" Tam-
meiankihlakunnan tuomarinWald.Kyanderin
puolesta laski seppeleen nimismies nimituo-
mari K. A. Forsblom. Nauhoihin oli lirjoi-
tettuna: Kaarle S. Sistolle. Wald.Kyan-
der" ja »Lepää rauhassa!" Hra K. A. Fors-
blom myöskin laski Tampereen asianajajain
puolesta seppeleen, jonka nauhoissa luettiin:
Kaaile Salamon Sistolle. — Tampereen
asian-ajajat" ja Till «aarle Salomon Sisto
af adwokatcrnaiTammerfos." Wielä laski
seppeleen nimiluomari Verner Palander, pu-
huen lämpimästi wainajan oiwallisista tuo-
mariominllisuukMa.

Muutokset kaupparelisteriin-
Toiminimeen n:ro 205 I. K. Enqwist on
kaupparekisterissä tehty lisäys lasi-,porsliini-
ja flljanssikaupan haijoiltamisestaTampereen
kauppatorilla.

Untisia.— Kylmä kirkko edelleenkin.
Akaan kirkonkouksesta t. k. 20 p. oli
m. m. käsitöltälvänä kysymys kirkon
lämpymätst laittamisesta talmiaikana.
Kysymyksen herättäjä kirkkoherra Tro-
bery ynnä moni muukin, kannatti eh«
dotusta tosi tarpeellisena parannuksena
hywin käsittäen, että kustannukset yh»
della kertaa tulisimat rasittamaan ylen-
määrin pientä seurakuntaa, Marsinkin
jos, kuten myös ehdotettiin, kirkkoa
muutenkin sisäpuolelta korjattaisiin,
Keinona asian toteuttamiselle ehdoitel-
tiin sen lisäksi, että hankittaisiin n. s.
kuoletuslaina, jota saisi pitemmälti suo-
rittaa eikä siten tulisi niin tuntumaksi
rasitukseksi. Wastustajia ilmaantui
kuitenkin kuten tawallista m. m. sillä-
kin perusteella, ettänousema sukupolmi
muta saisi meitä wanhempia syyttää
mokoman welan tekemisestä, jota he
ehta eiwät olisi tahtoneet, ja niinrau-
kesi kysymys tällä kertaa sikseen,olkoot»
pa seuraukset mitä tahansa. Sakaris-
ton suhteen ainoastaan päätettiin teh-
dä semmoinenparannus, ettähankitaan
1 tarkoituksenmukaista lamppua, joiden
«oiwottiin, ainakin koetteeksi, poistaman
ylellistä kylmyyttä jo ensi taimena.

Muuten päätettiin hankkia sakaristoonetehinen, joka ennen on toistaiseksi ja»
tetty. sekä Väliaikaisesti korjata kirkon
mesikattoa Virheellisistä kohdista.—

Toimia juopottelemiseneh-
käisemiseksi. Toijalan Wäkijuoma
laktokomitean ehdotuksesta, käsiteltiin
Alaan kuntakokouksessa t. k. 21 p:nä,
mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttämä
yhä enenemän juopottelemien ehkäi-
semiseksi Toijalassa ja mursinkin olut-
tehtaan ympäristöllä. Asiasta syntyi
wiltas keskustelu, ja yksimielisiä oliwat
kaikki siitä, että jotain olisi toetettaiva
tehdä tuon paheen poistamiseksi. Toi-
jalaiset paitsi omaa syytänsä saamat
yhänähdäenempi muualta kokoontumia
juopottelijoita rakenteleman keskuudes-saanmursinkin fumiaikana, jolloin luon-
nonhelmassa ulkopuolella keneltäkään
lupaa kysymättä moisia ryhmiä kokoon-
tuu, josta sitte tuo tuttu elämä onseu-rauksena. Lopullisesti päätettiin, että
kaikellainen oluen ynnä muiden mäki-
juomaien nauttiminen yleisillä teillä
ynnäkaikkiallaulkosalla lukuunottamatta
perhejuhlia, on Akaan kunnan alueella
30 markan sakon uhallakielletty. Pää-
tökselle hankitaan asianomainen wah-
mistus.

Jäihinkuolleita. Wiime lau-
mantama aamupäilvälla lähti torppari
Könttärin,Ruomeden pitäjän Pihlaja-
lähden kylästä B°wuotias poika Armas
Emert ulos jäälle. Tämän huomat-
tuaan lähti taksi manhempaa poikaa
Armo Erik 11muotias jaJanne Her-
man 14 nmotias, hakemaan nuorinta
meljeä, mutta ennenkuin he kerkisimät,
oli edellä mennyt majonnut. Heidän
kiiruhtaessaan paikalle upvosiwat hekin
molemmat, manhimman ainoastaansai
heidän äiti hengissä ylös. Tunnin
kuluessa oliwat he kaikki saatuina ylös,
maan henkeä ei enään heihin saatu.
Kauhistaman surullinen tapaus tämä'
kin wanhemmille, ia samalla tuore
muistutus heikolle jäällemenemästä.— Markkinat Porin kaupun
gisfa. Sittenkun Porin'waltuusmie-
het senaatilta omat anoneet, että mark-
kinat ja torlpäilvät Porissa lakkautet»
täisiin, on senaatti waatinut sanotun
kaupungin lähellä sijaitsewainmaalais»
kuntain lausuntoja asiasta. Kunnat
omat tämän johdosta antamissaan lau-
sunnoissa huomauttaneet, että markki-
nat, maikka niitä mätiin on määrin
käytetty humitutsiin ja juoppouteen,
kuitenkin toiselta puolen tuo:tawat kan-
salle suurta taloudellista etua, koska ne
nykyisissä oloissa juuri omat ainoat
tilaisuudet, jolloin ostajat ja myyjät
moimat lukuisammin tamata toisiaantarpeellisen tamaran maihdon aikaan'
saamista warten. Tämän ivuotsi ja
koska kokemus on osuttanut että määrä-
aikaisten martkinain lakkauttamisella ei
ole moitu estää kansaa kokoontumasta
totuttuun puittaan ja aikaan kauppoja
tekemään, kunnat owat ehdottaneet, että
kysymys saisi raueta.

— U. A.
- Jatkokurssit pannaan tmmccn

Kurun kansakoululla ja alkamat jouluk.
2? p:na, kestäen 3 wiiktoa. Opetusta
antamat saman koulun opettajat, hra
M. A. Hiw« ja nti Ella Kangas.— Lempäälän työwäenhhbis-
tytsen kokous pidetään ensi sunnun-
taina joulukuun 4 p:nä alkaen k:lo 4
j. pp. Lempoislen Tankalla. Tilaisuu»
dessa tulee pitämään esitelmän työ-

AAMULEHT
Parhainta

Paraisten
palkkia

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

Alfred Sei:/n,
Hämeenkatu N:o 7.

y. Ö.
Messinkivalimo ja Nikkelöimisliike.

Herrat
Hämesjik. 28. Tololooni 816.

kauppiaat ja satulasepät
Huomatkaa!
sekä talvisiiain pislaitalpaljottain jaSilakeiloja

vähin erin.
« o m.! livom.!
Niklausta ja korjausta hienon mekanikon alalla toi-

mitetaan pian ja puhtaasti.
Hameen- ja Läntisen pitkänkadun kulma

Polkupyöräilijät!
Korjauttakaa talven kuluella vanhat pyöränne uuden-

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

T. Wikholm.
Hallituskatu g.

V* Lyytikäinen,
Kelloseppä.

Kello ja optiliisien esineiden kauppa.
KauppakatuN:o 3, Talii|vist"in entinen talo. Telef. 544.

Myy halvimmalla: kaikkia
tasku-, seinä-, herättäjä- jasoit-
tokelloja, kellonperiä,- avaimia
v. m.
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teen ääreen sekä koetti rauhoittaa pienokais-
ta, niin hyvin kuin hän taisi, joka ei kuiten-
kaan onnistunut, ennenkuin rouva lieriin oli
luvannut tuoda jotakin kaunista hänelle mu-
kanansa kotiin.

Herra Labronin sisar lähti siis pois il-
man erityisiä huolia veljenpoikansa suhteen,
mutta sen sijaan kauhistuksissaan, siitä mikä
kohtaisi hänen silmiänsä Alfortvillessä. Ja tä-
mä näky oli tosiaan sekä kauhistuttava että
sydäntä särkevä. Tehdas rauniona, veli, jon-
ka hän edellisenä päivänä oli nähnyt täydes-
sä elinvoimassa, — kuolleena

—
murhat-

tuna!>
liicou oli neti saapunut kovan onnen

paikalle. Oäoittaaksensa intoansa ja malit»-
-vuutt2r.sa oli nän valvonut ruumiin vieressä
ja siellä rouva Zertin tapasi nänet.

Xassöori,lausuttuaan nänelle muutamia
jokapäiväisiä lonclutussanoja, alkoi pukua ra-
naasioista, koska kysymys oli, miten isättä-
män ja äiciittämän poika-raukan etuja par-
iiaiclen xalvottaisiin, lian kertoi tarkasti,mil»
la tavalla insinöörin ruumis oli lövciettv, ja
mikä kaunistuttava syytös painoi

»Tuoko onneton nainen, jonka veljeni
tahtoi lal-.ettää minun luokseni hankkiaksensa
viinelle ja hänen lapselleenhuolettoman olon,
olisi siis .syypää kaikkeen tähän kurjuuteen,
hanko olisi murhannut hyväntekijänsä? Voiko
toki se olia mahdollista? Etteköhän te ereh-
dy, herra Ricou?» virkkoi rouva Bertin epä-

—
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toivoisena. »I^ttekönän nairanclu? Nontaker-
taa oikeus on ajanut eksvksiin. IVlistäpä nai-
nen o! si saanut semmoisen voiman? Kaikissa
näissä Nirveissä asioissa luulen kuitenkin vai
nuavani mielien kättä».

»Mutta kaikki todistukset kääntyvät rou-
va Foretier'iä vastaan — ainoastaan hän voi
tydella olla syypää kaikkeen tähän, »vastasi
kassööri juhlallisesti. »Siitä ei voida epäillä.
Tutkintotuomari on sanova teille sen saman».

Kouva Lertin ei vastannut mitään, vaan
ei ollut millään lailla tullut vakuutetuksi asi-
asta.

»Tutkintotuomari pyytää,> herra Ricou
lisäsi, »että niin pian kuin mahdollista on,
kävisitte hänen luonansa. Hän ou antanut
minulle toimeksi ilmoittaa teille sen. Jätän
teille hänen osoitteensa).

»Minäkin olin aikonut käydä hänen ty-
könänsä.»

»Puhukaamme nyt sitten rakkaasta, sy-
västi kaivatusta isännästäni. Hänellä oli mel-
kein rajaton luottamus minuun ja rohkenen
myöskin vakuuttaa, että aina olen harrasta-
nut ansaitsevani sitä. Minun kirjanpitoani ei
kukaan voinut moittia».

»Ovatko kaikki kirjat palaneet?»
»Aina viimeiseen lehteen saakka. Mutta

minä voin niitä uudestaan tehdä, sillä mi-
nulla on melkein kaikki laskuitmuistossa».

»Oliko minun veljelläni rahaa rahakaa-
pissaan?»

mäen asiasta toimittaja I.G. Toiwo-
nen ja on paljon tärkeitä asioita kes-
kusteltamana. Sen muotä kehoitetaan
yhdistyksen jäseniä joukoittain saapu-
maan kokoukseen.

Kaikki termetullcita,
— Uusi kauppaliike. Ruoka- ja

sekatawarakaupan on hra M. Damid
Helin awannut rajaportillll PirkkalanPispalassa. Uusi liike täyttää kipeän
puutteen rajaportin taajaan asutussa
kyläkunnassa,sillä ruokaostoksilla» war-
ten on kyläläisten ollut pakko joko läh-
teä kaupunkiin asti tai etäämmä pitä-
jälle.

— Merkillisyyksiä Forssassa.Mertillisuyknä täällä Forssassa o»,
kertoo U. A:n kirjeenmaihtaja. ensiksi
sähköllä käypä ramatienweturi, joka wä-
l-.ttää liikettä Forssan ja Wiksbergin
mälillä. Sitä kun maan ukot ihmeis-
sään katselee, huudahtaen: mikä kumma
tuota waunua kuljettaa, siinä kun ei
näy tulta eitä sauhua ja wielä wetää
toisia u-.aunuja perässään, niin tämäpä
on salaisuus, josta mc forssalaiset olem-
me ivahan noin niinkuin ylpeitä ja
paljon mertitsewäisesti wastaamme: se
käy sähköllä. Wai niin, tuumailee
maan ukko, se käy sitte sillä tyhjällä
»voimalla, joka matotkin saa taanoihintehtaisiin. Sitä se juuri on, sanomme,
sen paremmin selittämättä asiaa, jota
emme niin tarkoin itsekään tiedä.

Toinen merkillisyys on Forssan teh-
taan uusi sawupiippu, joka walmistui
toissa perjantaina. Se nyt masta on
korkea 50 metriä. Sitä rakentamassaoli saksalainen mestari, jolla oli apuna
kaksi suomalaista.

Wielä kolmas merkillisyys on se ja
ehkäpä ensimmäinen laatuaan Suo-

messa, kun lapset tekimät täällä työla-
kon. Tehtaissa, näette, työskentelee
paljon lapsia, jotka omat maan puoli
päiwää työssä kerrallaan. Asian pe-
rustus oli seuraama: Täällä oli isän-
nän hylväntahtoisuudesta yleinen pal-
kankorotus, jota korotusta täytettiin
siten, että pienipalkkaisten tulot koro-
tettiin työn ja taidon mukaan, miten
työnjohtajat sen parhaaksi näkimät.
Näille lapsille myöskin lisättiin, waan
nepä eiwäi ulleetkaan tyytywäisiä, waan
lcchmvät työstä.— Perheiltamasta, jonka Ruo°
weden nuorisoseura t. k. 20 p:nä piti
Pajulahden kylän Sywingin talossa,
oli tuloja 26 m. 20 ja menoja 14 m.
10 p., joten säästöksi jäi 12 m. 10 p.— Ruoweden nuorisoseuran
kuukausikokous pidetään sunnuntaina
joulukuun4 pailvllNll Pajulahdenkyläs-
sä Sywingin talossa klo 5 i.°p. Oh-
jelma: puhe, yhteislaulua, runo, esitel-mä, laulua, lvuorokeskustelua ja leik-
kiä. Jäsenmaksut kannetaan; uusia jä-
seniä otetaan la pyydetään miehissäj^, naisissa kokoukseen saapumaan.—

Kolmen pennin oikensjnttu,
Wirtain ja Ätsärin pitäjien kihlatun-
nan oikeudessa oli tämän marras!. 21
paiwänä käsiteltalvänä kahden talollisenmälliä syntynyt riita siitä ettänaapuri
oli ottanut kolme pajun mitsaa raja-
aitaa pannessaan toisen puolelta, josta
mastaaja tuomittiin maksamaan kanta-
jalle pennin kappaleesta eli yhteensä
kolme penniä sekä käräjä kulut
Tämä näin suuri asia olikäsiteltäwänä
kaksissa käräjissä ja käytettiin todista-
jina useampia henkilöitä. Kannattaako
tällaiset riidat kulkea Ätsäristä? Pa-
rempi laiha sominto tuin lihawa riita.-Pohj.

Myytävänä.
Nyl ja punut iso NMoinm

itse licrtlllViä
MllzMtttnm

myydään 3 markasta korkeimpiin hintoi-hin, sekä iso warasto
Tapettia,

muutetaan rahaksi suurella hinnanalen-
nuksella Pellawa-fiemen jauhoja
y. m. myy huokeilla hinnoilla

Työläisten ka«PP«yhtiö
Kauppakatu 8

Amernktalaista

I»VN
alituinen Varasto

Tuom. Laurellilla.
9. Hallituskatu 9.

Laskuplanketteja
llonttoonBB2.

MePMjllt Mm!
Pyssyjä ja kaikenlaisia ampumatarpeita suuri malikoima uusimpia

malleja. Hinnat epäilemättä huokeimmat.
Kuwallinen hintaluettelo lähetetään pyyd ttäsä

Emanuel Sonue H C:o Asekauppa,
Wilpun.— —

Tampereen Metallivalimo
— —

31 Aleksanterinkatu 31. Telefooni 33.
Valetaan, valmistetaan sekä niklataan kaikkia messinki, pronssi, nikkeli, uusho-

pea, alumiini ja kupariteoksia, Laitetaan polkupyöriä, ompelukoneita ja kaikkia
hienotakeita. Ruunuja puhdistetaan ja laitetaan ehdottomastiparhaaksi.

Varastossa kaikenlaisia ajokalupislaakia, morttelia, hanoja,kirjoitusteliueitä,l:ir-
jankantimia y. m., y. m.

Hitoin» Hyva työ,kohtuhinnat.
«Tampereen Metallivalimo*

K.Lindell.
E.F.|Ahlbomin

Puusepänliike
Tampereella, Pohj. rantakatu 21.

Suorittaa ammattiin kuuluvia töitä huolellisesti ja pikaisesti. [Erikois-
alana ovat huonekalut ja konttoorikalustot

Huom. Varastossa valmiita huonekaluja.

Tamp«r««lla,
Tampereen Kirjapaino-OukeyhtiO,1888.

N:o 277 - 1898
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monenmallisia, sinirannullisista,I

lg| S. ValmiitaI
-o Talvilakkeja,

H < Valmiidea VaattH

feisitta!
Halvalla!
ista täkäläisiltä räätäleiltä

ystakkia
losisia, niin hyvin siieistä
H huomattavan halpahin-

Koetuksia, j||
livut kankaan lujuuden ja |[g|!j
■esitettävät,sekä runsaasti mM
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e ista y.m.kankaanlajeista. j(J:S
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Optillisia esineitä, niinkuin
silmälasia, ilma- ja lämpömitta^
ria,kiikareita,kaukoputkia, ison-J
nuslasiakivenhakkaajalasia.ko^J
palasia )<!>L^^^^^^^^fl

tehdäkseen kaikkia kel-
losepän ja optikerin ammattiin
kuuluvaa työtä halvimmalla.

Huom.! Silmät koetellaanfcri
Biiroun Optometeriilä.

V. Lyytikäinen.
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