
TiItuihint*.
Kolmipäiväinen painoa:

Viv.*/«»"'/. v. 'A v.
Tampereella jakop*ikoissa.... 4: 3: 2: 1:
Tamptreen postikonttooricsa ..öM 4,,« 2.<>< l.«
Mimh maamme postilaitoks... 5,» 4,« 2.»s I»,
Venäjälle nitisit, lähetettynä1.. 4,» 3,« 2^o 1«o

Kuukaudelta 40 penni».

Tilamhint*
KuaßJsälvSijven painoa:

'A v.1/* v- V» v. 'M
Tampereea jakopaJkoiss.*. 8: 0: 4:; H
Tampereen poitikonttoorisia.. 10,M 7,,, i», 2,,;
Muissa maamme postilaitok». .. ll,n 8,,, «,u 2,»
Veaäjälle ristii, lähetettynä l..." 4... 8: 1,«
Kuukaudelta 75 p.

—
KetMnkanaestta 1 m. vaod.

TIETOJA TiIPBRBELTA
MM löifUSunnuntainaIpinft Lokakuuta
Toimittaja: K. WUJ»k>ln»B. —

Lehti ilmestyy: Bunnuntalifn, TiUtaliln, KeiklvUkioMn, Tontaiiln, PorjantaMn ja lauvantalsin kello 8 aamulla.
—

Ilmoltuihlnta i 10 p»»»l» ja afcutlvulla painettavilta « ptaall rivtltl.
Buotalnkialliet luomannetaan »»»»«t»».

—
Lehden konttoorl on avoinna kello 8 t. pp.— « L p. Lihvtykiii,Joiden kirjoittaja ti tolmltakMll* ole Ilmoittanut »w»«»»«». ti julatota.

?slvsUst».
Avoinna on joka arklpilvft.

Futorin kanslia klo 8-11M»,
Kanttoorin virkahuone klo B—l 3.
Kirkkokonttoori klo B—ll e. pp.
Rahatoimikamari klo 10—?
Tullikamari Ja pakkahuone pidetään

yleisölleavoinna klo
-

-1 ja 4—7.
Terveydenhoitolautak' anan tarkastus-

asema aamuisin klu 8—
Köyhäin-asianajajan kanslia, Aleksan-

terinkata 28, avoinna joka arkipäivä
klo B—9 e. Pv.

Kaupunginvoudin konttoon klo 8 10
a.-p.kaupungintalossa.

Kaupunginpalvelijain konttoon Raati-
huoneen talossa, rahatoimikamaria
vastapäätä, avoinna kloVi?-10e.pp.

Vaivaishoitohallitukaen esimiestä tava-
taan jokapäivä klo '/«9-12 kaupun-
gintalossa. ..

Tulevain tavarain tokcisto täkäläisellä
rautatienasemalla pidetään avoinna

i^kloB—l ja 3—6.
Meneväin tavarain toimistotäkäläisellä

rautatienaaemalla pidetään avoinna
klo B—l ja 3—7.

Rautatienpaketti- ja pikatavaratonni9-
gto joka arkipäivä kloBe.pp.— j.pp.
t "^Sunnuntaina klo B—lo e. pp.
Maksuton rokotus valtuusmiesten ko-
Igkoussalin eteisessä huoneessa,sisään-

Hämeenkadulta, joka torstai-
Q}na klo 10—12 e.PP.
Kaupungin lainakirjasto joka arki-ilta

klo '/.?— '/»N, paitsi lauantaisin S /S6-'/,8 Puutarhakatu 33,

a.vo!nna on joka viikon pilvi.
?»ir«liu<)NLy«el» otetaan sairaita klo

ia— 1 päivällä. Tapaturman kärsi-
neitä kaikkina aikoina.

Kaupungin lukusali avoinna jokapäivä
klo 10 a.-p— 9 i.p., talossa n:o 23
Puutarkadun varrella

Kaupungin lukusali,Viinikankatu,Haa-
viston talo, avoinna joka päivä klo
10 a.-p.— L-p.

Juna tulee: Helsingistä klo 1,15 1.p.,
8 i.p. ja 11,22 i.P.

—
Vaasasta klo

5,38 a,-p. ja 5,6 i.p. - Turusta klo
1,15 i.p.

—
Porista klo 4,50 i.p. —

Vilppulasta klo 9 a.-p.
— Toijalasta

Mkajuna klo 8,25 a.-p.
- Tyrväältä

sekajuna klo 8,50 a.-p.
Juna lähtee: Helsinkiin klo 5,54 a.-p.,

IJO i.p. ja 5,80 i..p.
—

Vaasaanklo
lali.p. ja 11,42 yöllä. — Turkuun
kio 10 a--p. ja 5,30 i.p. - Poriin
klo 1,50 i.p. ja 6 i.p.

— Vilppulaan
klo 330 i..p. .,...«Postikonttoori avoinna: aKipaivinaklo
8 a.-j,.— 6 L-p. Vap*aflftMinå myy-
dään klo 8 a.-p.-8 i.-p. Ehinnuntai-
na: tulevainpostienosasto klo'/i9
10 ja klo '/,3

—
3 jam^neviftu postien

osasto klo B—lo e. pp.

ECurseit.
SmomojMPjnkki SO p:n» »yytk.

BMyynti-fcurssi. Ostokurssn
Smk. Smk

Bä/v 267: 60 266: 80
■a/Y 25: 40 25: 18

56
§«tari
Lontoo

»
99: 60
98: 90»

Aatverp«n . . a/y 100: 33 99: 30
9»! 503 k. -:-

a/v 124: 90
8 k.

— : — 123: 30
121: 70

i

Hampuri
LyWkki

3 'M
123: 30
121: 90€

Berku ÖO 123: 30
121: 70■i K.

Frai»^ 123: 30
121: 70

'3 5.
—
:

—«

« SOS: 60
138: 50
138: 40
138: 40

Tukholma .. a/v 139: 10
Kööpenhamkii a/v 123: 10
Kristiania . . a/v 139: 10

LUkirlen vastaanottoajat.

Teht. 6. R. Idman, Kauppak. 2 arkip.
B—ll ja 4—6.

€ A. Presta-Jius, Itäinen pitkäk.10
arkipäivinä klo B—ll e. pp. j»
s— j.pp., piisin9—ll.

« N. Durchman, oma talouv len-
sillan korvassa,klo B—ll e. pp.
ja 4—6 j. PP., sunnuntaisin 8—
11 e. pp.

« E. Bergroth, apt K.Molin'in ta-110, klo VtS-ViH e. pp. ja5-6
i- pp-t pyh- s— ia. T 6, E. af Hällström, Hämeenk. 10,
(arkkitehti af Hällströminpalatsi)
klo Vt?Tll «. PP- a B~s j.PP-
arkipäivinä.

» GöstaIdman Mustanlahdenk.24,
arkipäivinä klo B—lo e. pp. ja
2—3 j. pp.

€ 6. A. Backman, Commersin ta-
lo, torin varrella, toinen kerros,
joka arkipäivä klo 9—ll e. pp.
ia 5—6 j.pp.

» Oskar Nyman, Hämeenkatu 23,
Ahlqvistfin talossa, klo B—ll e.

« K. Pitkänen, klo V»9
— 11 *"-?""sekä korva-, nenä-, kurkunpää-

ja hammastaudeissa 4—6 i.-p., E. R. Ahlman, Itäinen puistok.
29, 9—12 a.-p. jaB— 6 i.-p. Sil-
mätautisia 11—12. Sunnuntaina
io—ll. Telef. 417."* Hngo Ståhlberg, Länt. pitkäk.'
22 b. (Tervon talo),arkipäivinä
klo '/,9— lla.-p, ja klo4—5 i.-p.

« Karolina Eskelin Läntinen pit-
käk. 38. Klo Vil2-1arkipäivinä.. Kaarlo Palkonen, kunnan ja rau-
tatienlääkäriToijalassa,vart.
klo 9—ll a.-p. klo I—2 l.p.

Hammadääk. SigvaM A. Freng,Selinin»»I», Wita vaw., arkip.«" 9-12
i..4-5.

B. A. Knåpen
Räätalinliike

Kauppakatu N:o 7.
Hienompien räätälintöiden erikoisliike.

Mi«eli»päiw«»ä s««r»««:
«Ulf. (itf»ff«: palt, «andberg su«m.pp. faarn. No 9, past. Sanbroo* ruotf.pv- faarn. 110 12 sela vatt. Fontelltltafaotnan 110 5 j. f£"W«»h«ss« ki«k,ss«: valt. s-ndb«gsuom. pp. sellin, f!o 12.
Httttf. »»t,»»h«,»eell« pitää opelt

Ha»wi«to raamaniT!feli^(fen 110 7 ill.
Sno». i« rnotfal.Herr. eht»olwe»

Älels. fiitolfaNo 9 i» 12.
«<»»«»t«i»« «iPpls«««t ruoifal. No

6 j» su«nal. 110 '/«S ta.
M,«s»kyl«i» Nrk,«s« saarna» paiieti

Sranber. Rippi ia Herranebtoollinen.Teisko» lirk»sl« P»»t. Holmberg

Kuolleita,

Ilmoitan.
«Ull

Rl>la« watmoni
Kiljs Muia Kellm»

(lynt. Siren)
kuoli Tampereella ivy«l. 28 v:nä
1899, 20 to.,6N..18p:wLn ijä<sä.
ilaiwatnmaminulta, äidiltä,isoäi'
dilla sela muilta lukulaisilta ja
tUttfltPtitfti

W. W. Hell»«n.
S. ». l.511: 4, 5 w.

3otfa halu<lw«l jaottaa wai«m>«
toatnajatani, hln«n wnme motfol*
lensa, ilmoitan, että furufaattoILb»
ie« fununtatna lokal. lp:nä Ho3.
Talolla 9t:o 2 Mu»t«nl»hd»nl»iu.

Kokouksia.

Säästöpankit!
Täten kutsutaan «v. Säästö-

pankkien edustajia Satakunnasta ja
Hämeestä saapumaanyhteiseenkes-
kustelu-kokoukseen, joka pidetään
Tampereella ensi Lokakuun 13 ja
14 päivinä. Kokous avataan por
jantaina Lokakuun 13 päivänä klo
6 j. pp. Ktupuogin juhlasalissa
jossasilloin myös ilmoitus osanot-
toon tehdään.

Helsingissä, 25 p:nä syysk. 1899

Georg Lemberg.
Säästöpankkien tarkastaja.

Myytävänä.
Lehmiä,

pian kantavia, myydään Kyttälänkatu
N:o S Davitson'in luona.

Metsästystarpeita
Luotikoita

&
Haulikoita

y. m. y. ra.

Tamgerees Batenniistoattoorlssa,

MM ena
ja Tapeettla

MMW Balennnstoattöortssa.

Lomma & Stettin-Gristower

§af^ Hal S^Ifå fvl9
Rautaa, Rautapalkkia,

Ratakiskoja & Raitiotarpeita,
Rekiferäksiä,

Ampuma-aseita ja Metsästystarpeita.
HUONI.! Sementtiä varastossa Raumalla.

Rautakauppa-Osakeyhtiö,
Tampere.

H Tampereella Ham
ac^h

n
tia;u IO

S H af JfaUßtrgminJrigitalfla

ASlänä»
Ajaa ja toimittaa lakiasioita kaikkialla maassamme sekä välit-

tää kiinteimistön myyntiä.
DM" Toimisto avoinna: 9—2 a. p., 5—6 i.p. Telefooni 690. ""H

Monivuotinen kokemus asianajajana
»M. HELSINGISSÄ. -*B

psF* Kone- ja Ompeluhihnoja, Konepak-
kauksia ja Trasselia,

Koneöljyä,

i; g SeparaattoriöljyjS,
«C3L Sylinterioijyä,

»iL^X c LubrikaattoriöijyX,
Valaanöljyä,

m^^m Valaanrasvaa," Ifr Vaseliinia,
Oleinis.

myy varastostaan

Hämeen Maanviljelijäin Kauppa-Osakeyhtiö
IzullZmeUil.

!VlUBtl2
10* 4 &
■ AÉÉI

TT TT Rautaputkiaja
A O Putken-osia.

Pumppujaj
M*33IIOJ3j

Ilmanvaihtotorvia,
ManomeetriSiLubrikatuuria

ia muita konejohtoja.
Puuvilla-,Kamelinkarva-,

Nahka-, Kummi- ja Balata-
KSyttShihnoja. Koneliikkeitä,

Koneöljyjä y.m. alituisesti varastossa.
W^ Sandbsrgin Rautakaupasisa*

Laskuplankettia
Aamulehden konttoorisaa.

Turun läänin paloapuyhfiö
52n1«3.

HUOM.! V»lculltl«M2!l3uM«lIv»t.
HU OM.! Vakuutusmaksu lasketaan vuodelta" ja kuukaudelta.
(AuraBk.2or.)

WF%^ft Baaaa^ Sanomalehdissänä-
M WDR^^^^^ keneen uutisen joh-

täkäläinen tehtaamme hallitusvirasto-
jen toimesta olisi suljettu, tahdomme
täten ilmoittaa kunnioitetuille kauppa-
tuttavillemme, että päperitehtaamme ja
sen turpiinit ovat täydessäkäynnissä ja
että me edeskinpäin samoinkuin tähän
asti voimme toimittaa tulevat tilaukset.

'lampereella svvskuun 15 puiä 1899.
J. C. Frenckell & Poika.

Xunnillit. kauppatuttaville
ilmoitetaan täten, että huolimatta siitä palovahin-
gosta, joka hiljattain kohtasi tehdastamme, tullee
työskentely jälleen alkamaan noin kuuden viikon ku-
luttua.

Tampereella syyskuun 25 p:nä 1899.
Tampereen Tulitikkutehdas-Osakeyhtiö.

jCansallis-Osaks-panKX:
ottaa vastaan rahoja korkoa kasvamaan (a7a % 4VO
%) ostaa ja myy koti- ja ulkomaan vekseliä, toimittaa
rahan perimisiä ja kaikkia pankkiasioita.

Urllkitektuusiloimizlo
Lars Sonck. ■Birger Federley.

It^splanaadik^7. Telefooni 380.

»sv. ll2NB2>lllU>chn I!MH»ö
pyydän huomauttaa,

että ilmoittamani

KpeluzyMappalMn
nyt on osittain valmiina ja täydennetään sitä yhä sm
mukaan kun tavarat ennättävät saapua.

Näyttely sijaitsee haarakaupan huoneustossa Hi-
meenkatu 12.

Kunnioituksella

WesanderinKirjakauppa.
Arnold

Tampere.

l\nna £lfvengrén'in

Valokuvaus-Rtelieerf
on avoinna joka päivä klo 9-3 ja 4-7 päivällä.

Pellavatehtaankatu 21.

=Tampereen Asianajo-Toimisto,=
Omistajat!LakitiodottonkandidaatitAxel Åkesson jaBerndt Prooopé.

Taratieaari OssianNO
Kohtutautisten sairashuoneeseen Tam-

pereella,otetaanmyössynnytys-
sairaita Kauppakatun:o 18,Lau-
renin talo.

Kätilö Emma Uskali-Lindroos.

Tamparet lähteeTamparaelta klo
9 aua jok* tii^»z. tontxi ja lanvantai.

Zätllät.
Kätilö*lidaStengvist, Uusik,23.

» Edla Earoos Itäin, pitkäk. 10.
Frestadiuksen perillisten talo,
ensimm. rappu vasemmalle.

« Anna Vig/en, Viinikank.26.
« Naemi Wallin, Länt.pitkäk.41.
« Maikki Saario,Tammelan puis-

tekatu No 24.

Salrasvolmlfteiua ja hierontaa.
P.B.t»b l.Otavallank. 2, klo B—lo e.

pp. ja 3—4 j. pp.
MalinKandell, Puutarhak 26klo10—11

ja 3—4.
AdéleKingelin. Kirkkokatu8. Pa-

landerinkivimuuri.

Kaupunsinkierteleväin sairaan-
hoitajattarienuunnot.

Neiti J. Amnell.
—

Kuninkaank. 31.
Rouva H.Wetterstrand.

—
Nahku-

riKoskisen talossa Itäinenpitkäk.30.
Neiti M. Koskinen.

—
Otavailan-

katu n:o 3.
>!«»! 8. A*ehan

—
Ponterbak. 29.

TÄrataoEiasi F. A. Fo.-tsioia
G«»«emn talo KoattMiikfta 9-2
jj» 4 b. l«i«£oonj N:o (Ä

Psppion Mun&ot!
Past. Font aiI

—
Papinkatu 6.

» Sacdbetg
—

Läat. pitk&k.29.
» Grönblåe

—
Länt. pitkäk.11.

» 8»u<lroo!!'- Satamakatu 10

Simon Kanniainen
'Kalevan piiriasioitsija.
Aleksanterinkata 37. Telefooni 502.

Ottaa henkivakuutuksia Kalevaan, vä-
littää arvopaperein, maan ja kaupun-
gin talojen kauppoja y. m.

■—-! Asianajotoimisto
--—

Telefooni 230. iTAMPInDUkT T A Håmaankatu 7.I* r\.xJXx CX\lJ*Cl^l^l\j Helanderin talossa.■Ajaa laki y- "«? asioitta i Neuvoja varattomille Ilmaiseksi tiistaisin ja ptrjan-
w»«mma tmknM oikeuksissa ja virastoissa. 1

«M- Vastaanotto kello 9—4. "IMJ l talsin klo 4—5.
MT latkuitetm muualla. *FM

Gummerus 9t Björksten

Asianajotoimisto Tampereella
Osaksyhtiö Commwmt kivitalossa Kauppatoria vmrwlla.

Avoinna klo »-I Ja 5-8 J. pp.

Turulla ja kaipauksellailmoitamme,
että

Rakastettu tyttäremme

Martta Aleksandra,
joi» yhden »iilon sairaltettuaan
hiljaa ja nmhallislsti waipui luo-
lonuneen,Kurussa Kollen myllyllä
syysl. 29 v. 1899. elettyään täällä
10 11. ja 4 p. hlntä surewat tai'
pauksella vanhemmat ja1w«li sekä
muut slllulaistt l« tuttavat.

Maria jo H. lanuninen.
l»iw«an enleli ihanainen.Puut»

tui yljtä yltäwää,M»»<l«a»t» lau-
n«l«lnen. Päätti sitä «tNä, Martta
silmään sattui hälle, Hän hänt»latseli, Tuo on liian lallil. Maa»
ilmalle belmllfi.

Rakastettu laiwaltu,

Rautaisia Hautaristejä
noin 50 eri mallia valmistaa

Veljekset Frlls'eln konepaja
Kalajoella

Hintaluetteloja i!ii!!U3«^!^ pyy-
dettäissä,

Aiiamiehiä halutaan.

R«l««sh«o»eeU«
$uutar(alatu 17.

Sunnuntaina Uolal. 1p. suomal.saar-
na Ho '/,4 i. vp. hj. Nraren. ruosalai'
nen saama 110 6 eht. hra Wi>l»«d.

(Helsingistä)

MaVmeealu.tn 5, 2sa karroksMsa, lähellä raaUtian asaotaa

Ajaa laki- y. m. asioita
maamme atalklsss olkenksiass Ja trlraateliaa.

Vasfaanaifoi
kello l-ll"■pp.

Ja 4—3 |, pp.
Telefooni 482.

Toimittaa oflwadtnkäynti-affloita kaikissa maammo taiomio-
Istaimissc javirastoista, väKttä* taloakanppoja ja

hankkii lainoja.
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3onas Castrenin flsianajo-toimisto.
—

Helsinki, Erottaja 4,
—

WC Avoinna 10—2 a. p. ja S-7 i. p. Telefooni 1285. "M>
Omistaja: Lak. kand. Jonas Castren. Hoitajat Lak. kand. Jonas Castren ja Varatuomari Sakari Castren. Matkustetaanmaaseudulle. Maariita-asioissa taitavia ammattimiehiä käytettävänä.

8uoi!l«i!i!!lell8te vMMMBteil
YLE

lMllaBlLN 28MWl8Ll(8l

pidetään

NEN KOKOUS
illalla

I.M.B päivänä toimitettavaa valtiopäivämiesvaalia varten
3 p:näk:lo8^H

Suomenmielisiä valitsijoita kehoitetaan
runsaslukuisesti saapumaan kokoukseen.

jSuomalaisen JClubin Vaalivaliokunta.
Parasta

Kalkkia ja
Gementtiä

Tanera» Bateunilonttoorlaa.

Kattamisja
Kattotervaustöita
toimittaa

Tampereen EateniiiAonttoorL

DM- Puusepät
huomatkaa!

Tampereen SorvariteollisuusO -Y
tehtaalla Kyllikinkatu 19. Telefooni
553 otetaan höylättäväksi huone-
kalu-tarpeita niinkuin: fuukia y.m.
Myydään useampia erimallisia lis-
toja, kantillisia sorvauksia niinkuin:
kirjahyllyntolppia,pilastereita,ovaa-
la-kehyksiä y.m,y. m.

Hinnat kohtuulliset!

Palvelukseen halutaan.
v. 3..Ndl. 2 le.

Kolme hyvää

Seppää
saavat pysyväisen paikan

Tampereen konetehtaalla
Osakeyhtiö

Sommers, af Hällström & Walden».

Koneenkäyttäjä.
Taitava ja raitis koneenkäyttäjä saa

paikan nyt heti suurenlaisessa paperi-
tehtaassa maassa. Todistusosotteet ja
palkkaehdot lähetettäköönmitäpikem-
min merkille «X» Hbl:n konttooriin.

(HbL3k.lor.)

Ilmoituksia.

Oikeusasioita
kaikissa maamme tuomioistuimissa,

eritotenylioikeuksissa,sekämuita asioi-
mistehtäviä virastoissa suorii nopeaan,
halvasta ja huolekkaasti

Harald Holmberg,
Varatuomari,

Turku.
Sihköosoite:TuomariHolmberg, Tur-

ku.
Huom.! Edellisen päivän postissa

saapuneetpaperit jätetäänasianomaisiin
paikkoihin seuraavana päivänä «m»
klo12 p.

Lasten

Työhuone
avataan jälleen maanantainaLoka-
kuun 2 päivänä.

htokunta.

Opetusta kaksinkertaisessa
MML

Kirjanpidossa
antaa

Sev. Lindström.
Aleksanterinkatu 26.Telef. 492.

Mooses Lahtinen
jakaa Aamulehtiä

Rajaportilla.

Lastenseimi
on muutettu Läntiselle Puistokadulle
N:o 12 (toinen kerros.)

Avoinna: kello 6:sta aamulla kello
B:saan illalla.

Huveja.
Tampereen Orkesteriyhdistys.

Ensimmäinen

Kansan konsertti
Kaupungintalon juhlasalissa

sunnuntaina.1p:nä lakak klo s]j. pp.
A. E. Westerlind.

Johtaja.
Pääsymaksu 60 p., parrelle25.

Tampereen Orkesteriyhdistys.
Ensimmäinen

Helppotajuinen konsertti
Seurahuoneella

sunnuntaina 1p:nä lokak. klo 8 j. pp.
A. E. Westerllnd.

Johtaja.
Pääsymaksu 1mk. 60 p.

taiNii

TEE-ILTÄMÄN
sunnuntaina lokak. 1p.näklo 7 il-
lalla Raittiustalolla. Ohjelma: Soit-
toa, Puhe, Laulua,Lausuntoa,Vuo-
rokeskustelua, Näytelmä.

Tampere, 1p. Lokak.
Katsaus ulkomaihin.

Ven jälleen luin Treyfusin juttu
nyttemmm on enään woinut aino»
altaan wshemmässä määrässä we>
tää yleistä huomiota puoleensa, on
Transwaalm asialta sen sijaan tul»
lut yhteinen puheenainetallenmaa»
ilman politiloitsijoille. Jo edellises»
sä latsaulsess» koetettiin tehdäselloasen linastukfen ailaisemmista wai»
heistä, jonla seurauksena hywin to»
dennälöisesti on sota Englannin ja
Transwaalm millillä EteläHfrikas»sa. Niilon luluessa onlinastus käy»
nyt yhä lireömmälsi ja lolaluun
ö päimänä pitäisi olla ratlaisnva
päiu»ä, sillä silloin loppunee armon»
aila Transwaalm tasawallalle ja
sen presidentille Krugerille. Siksi
päiwöksi kuuluu Englanti waatiwan
wastausta uuteen kirjelmäänsä ja
tästä «lastauksesta sitten riippuu,
saako Transwaali sodan tai rau»
han.

Onko sitten Englanti todellakin
päättänyt «antaa lanuunainpuhua,"
ellei Transwaali nyt taiwusen suu»

riin Vaatimuksiin, jola ainakin tätä
nykyä näyttää mahdottomalta? Vi»
ta tysymyitä nykyään lomin ahle»
raan pohditaan, ja wastaus on vl»
lomaisten lehtien mulaanhywinwä»
hän rauhoittama. Tietysti ainarau»
haa toiwotaan, ja wiimeifeen asti
toiwolliin sitä wiimelfi fillomlin,
kun esim. IhdySmallat alloiwat ha»
tyyttää Espanjaa himoitessaanalus»
maita, mutta lun on lysymykfessä
suoranamen ryöstämisen himo, niin
paremmat toiweet owat sellaisilla
markkinoilla liian telwollista tama»
raa. Kun kerran Englanti tahtomat'
la tahtoo tehdä lopun Transwaalin
itsenäisyydestä, niin jää Krugerin ja
hänen kansansa asiaksi ainoastaan
hallita, suostutaanlo siihen hywälls
tai pahalla. Hywällä suostuminen
olisi samaa tuin itsemurha, joka, jos
se jo yksityiselle ihmiselletin on ha»
peällinen loppu, on paljoa häpeälli»
sempi elämän päättyminen tolonai»
selle waltiolle. Transwaalm tasawal»
lan loko tähänastmen käytös wiit«
taa siihen, että se on walinnut wii>
metsi mainitun ja paljoa lunnia!'
laamman suostumistawan, jossasitä
paitsi wielä on selin, joskin wahäi.
nen mahdollisuus, ettei larmitse ol»
lenkaan suostua.

Äsken mainittu esimerkki Yhdys»
walloistaonlehoittawa fenlin wuolsi,
että Nhdyswallat saiwat rauhassa
läikiltä muilta suurwalloilta toimit»
taa roswouksensa. Vumwaltain les»
len näyttää tämmöisissä afiossa —
aitaifempiatin efimertlejä woisi mm.
luetella — muodostuman säännöksi,
että elleiwät he wallan pahasti sot»
ke lähimmäisiään liilawarpaille, he
saawat rauhassa näiden puolelta
panna toimeen minkälaisia roswo»
retkiä kulin haluaa. Kaikki mahdol»
linen marmuus on jo englantilaisilla
olemassa, ettei kukaan svurwallois
ta asetu poikkiteloin heidän häwit»
täessään Transwaalin itsenäisyyden.
Ainoa suurwalta, jolta Transwaa»
lm wäestö mvhdollisesti saattoi
odottaa jotain apua, on Saksa, jon»
la keisari lamesonin retlen aikana
lähetti kuuluisan sähkösanomansa
presidentti Kryger'ille makuuttaen
moraalista kannatustaan. Nut on
Vatsan maituttaVissa lehdissä tuuli
kolonaan Välinpitämätön Trans»
maaliin nöhden. Yhdestä suusta
neuwotaan Transwaalia sopimaan
hywällä asiansa Englannin kanssa.

Mitä taasen Ranskaan tulee, niin
sillä kyllä taitaisi olla hampaan lo>
lossa wanhoja wih?ja Englantia
mustaan, mutta ensiksikin on Rans»
talla tällä haawaa kylliksi telemistä
kotoisissa asioissaan, ja toiseksi on
Trans«aalin kysymys niin laukai»
nen Ranskan ulkopolitiikalle, etiei
mitään aihetta ole sekaantua ikä»
maan kinastukleen. Englanninmaa»
rallisin kilpailija on Wenäjä,mutta
juuri Wenäjään nähden on Trans»
waali semmoinen lohta maapallolla,
jossa tällä wallalla on niin «vähän
tuin mahdollista syytä fetaantua
Englannin wlllloitushonmliin. Tois»
ta olisi, jos asia toskifi jotainmaa»

palaistÄ Itä» tai Keski°Aasiasfa.
tai esim. itäism Wälimeren ranta»
mia. MuttaEt«la.Afcikasfa! Päin»
mastoin «voihan olla hyödyllistälin,
että Englantilaisten on pallo reh»
tiessään tällä tulmalla. heilontaa
toimintaansa muulla. Transwaalin
suuri onnettomuus on se, että se jo
asemansa nmolfi niin Vähän luin
mahdollista houkuttelee muita wal»
tioita sekaantumaan.

Hollanti on ainoa waltio Euro»
passa, jolla olisi syytä tehokkaasti
rumeta pitämään Transwaalinpuol»
ta, sillä tuon tasawallan sekä Oran»
jewaltion asullaat omat suurimmaksi
osaksi joko suorastaan hollantilaisia
tai heidän jälkeläistään. Kap»fiir»
tomaa joutui wasta tämän wuosi»
sadan alussa Englannin haltuun,
siihen asti oli je kuulunut Hollan»
nille hollantilaisen Itä.lntian
komppanian omaisuute»», jota sm
w, 1«0l pernstilin. Mutta wali»
tettawasti «i ole Hollanti milään
suunnalta, ja mailtakin sen apu on
parempi luin ei mitään apu, niin
Englannissa olettanee hywin wähän
lutuun, mitä Hollannissa puhutaan
tai toimitaan. Muuan tieto onlin
kertonut, että Hollanti olisi koetta»
nut wiime wiilolla tarjoutua wälit»
läjäksi, mutta «nglantilaiset woiwat
fm arwelematta hyljätä puolueelli»
sena. Ennustetaan Hollannin w«»
toowan suurwaltoihin Haazin rau»
hanlonferenssin perusteella ja sa«
moin huhutaan Transwaalw ailo»
»an tehdä. Mutta diblomatia lui-
kertelee tuin ankerias. suur»allsille
on sangen helppoa letfiä, jos tahto
on hywä, jolin muodollisuuteen pe»
rustuwa syy, joka «tällä kertaa" es»
tää ylitä asiaan sekaantumasta.
Paljoa tehokkaampi rauhan säilyt»
täjs on Englannin ijätäs kuninga»
tar. jonka kerrotaan tätä nyylä joka
päiwä rutoilewan Jumalaa, että
tämä antaisi hänen wastuunallnsille
neuwonantajillensa sellaisen leinon,
jolla rauha Voitaisiin säilyttää.
Paljoa enemmän luitenlin vamaa
rauhan säilymisessä se, että Oran»
je«waltio on päättänyt asettua mah»
dollisessa sodassa Transwaalinpuo»
lelle, sillä tämä merkitsee että Eng»
lännillä ei Etelä.Afritassa tule ole<
maan muita liittolaisia luin omat
kansalais ensa.

Eräs wiimeisempi tieto kertoo,
että keisari Nilhelmillä olisi aito.
mus ruweta rauhaa wölittämään,
ja muuan loinen wiesti kertoo ha»
nen ryhtyneen siihen Hollannin ke»
hoitulfest». Ranskan sanotaan ole»
wan myöslin walityshomNissa.

Näiden tietojen rinnalla lumail»
laan willlaasti Transwaalin jaEng'
lännin fotawarustuksia. Trans»
maalilla on se etu, että sen sotilaat
taistelemat kotonaan, jota mastoin
Englannin on ryhdyttäwä suunnat»
lomiin kuljetuskustannuksiin. So»
täinen mieliala on sangen yleinen
EteläAfcilassa ja warustukstin on
ryhdytty kaikella innolla ja psnte»
»«»della. Englannissakin laajat
kansankerrokset hu»ta»at>sotaa, jola

MHhetlellä näyttäätin wälttämät»
tömlns olewan owen edessä.

Uutisia
Tampereelta ja lähisend

— S«,«e« w. t. «i»iste»l»
W«lti«sihtee»i tod. salaneuwos
W. K. v. Plehwe lienee, Pietarinlehtien mulaan, näinä paiwinä pa»
lannut Virkalomaltaan Kostroman
läänistä Pietariin ja siellä perjan»
taina lähtenyt Helsinkiin—

G>gl««»i» l«»s»lit. HraEug. Wolffia lukuunottamatta on
nyt laitliaan kahdeksan neljästä»
toista Suomessa olewista Englan
nm konsuleista tästä toimesta eron»
nut. lälellä olewat wiisi owat
yrat U HLckert Kemissä. O.Bulo»
Koltassa. G. Bucht Waasassa, O.
Rawander Oulussa ja H. Rosenlew
Porissa.— «tzws l,»s«li E. Wolf»
fi» e«otta«isee» Englannin ton.
sulin wirasta mainitsee Now.
Wremja »hänen osanottonsa liihoi»
tutseen Wenäjän halliwsta wastaan
setä itse Suomessa että ulkomailla»
lin, etenkin Suurbritanniassa, ja
kosla hän oli allekirjoittanut Vuo»
men Pietarissa käyneen lähetystön
adressin". Wielä tietää lehti ler»
tsa, että ennen lonsuli Nolffin
erottamista oli saatu felwille, että
laitti suomalaisten englantilaisille
sanomalehdille osottamat jaHaroldPerrottin allekirjoittamat lirjoitul»
set omat wlleneet Englantiin hra
Nolffin lautta".- G»gla«til«iset fii««k,«.
sulit. Kenraaliluvernöörion, ter»
Hbl., senaattiin ilmoittanut, että vl»
toastain ministeristöstä saapuneen,
tiedon mutaan brittiläinen stjaiston»
suli Eug. Wolff Viipurissa on pyy»
tänyt eronsa, ja on «uitettu sijais»
konsulin toimestaan politiikkaan se»
laantumisensa lähden. Ulkoasiain
ministeristö toiwoo, että Umoitus
tästä julaistaisiin Virallisten lehtien
Virallisessa osastossa. Kolme lap»
paleltu sitä numeroa, jossa sanottu
iln.oitus on, ennen 8 päimilä loka»
luuta toimitettewa tenraalilu«e«»
»öörin tansliaon l<nraa!ikuwern»o»
rille esitettäwälst.— ««hdi» »le»»n«se» eli»
tys. Maanwiljelyshalliws onpäät»
tänyt esittää senaatille rautatierah»
tim alennusta wäkirehusta ja peru»
noista. — Hbl.—

«kk,llis«fiai« t«i«U»«»««»»«» p««M«,«»»irt« Hbl.
ottaa perjantain numerossaan s«na<»»
tm lirtollisafiaw toimiwstunnan
päällikön wiran puheeksi. Lehtt huo»
«auttaa, »itm kaikenlaisia huhuja
on ollut liikkeellä, että muuan Hu»
huisfa mainittu henkilö nimitettsi»
stm tähän tärkeään toimeen — lv»
kijamme katt lästttäwst. leta wiini»
osaston hoitajalla tarkoitetaan —
maan että näitä huhuja on pidetty
Viattomana pilapuheena. Muttalun
nyt allaa luulosta» siltä, että pv»
heena»ole»aa henkilöä todellakin ta»
hän Virtaan hommataan, niin lau»suu lehti, että puheena olewa hen»
hilö on terrassaan tähän toimeen
mahdoton «nfinnätin Mä syystä että
hänen stwislyslantansa ei ole näin
tärkeän aseman lanssa sopusoinnussa
ja toiselfi sen »uolfi, että hän on
Vastenmielinen maan »väestölle.

Yhdymme täydellissti «dellämai.
nlltnihin mieliviteistw.

— I««kk, F,»s««»i« h«»
t««s tapahtui eilen No 2 päiwäl»
lä wanhalla tutherilaisella hautaus,
maalla Helsingissä. Ruumisfaa»
tossa, jola lähti mainajan asunnol-
ta Vuorikadun warrella, wlli lä»
Hinna munnsVaunujen jälessä yli»
oppUaStunta, jonla etunenässä lie»
hm laululuntien ja osakuntiensuru»
harsoihin puetut liput. Saattajien
joukossa oli paitse yliopiston opet»
tajat hallitulsen jäseniä,entistä wal«
tiopaiwämiehill lailista säädyistä,
Vanhempia ja nuorempia lukunne»
hiä y. m.

Arlun lantoiwat hautaan waina»
jan Veljenpojat selä pohjalaisen osa»
kunnan kuraattori toht.A.H.Snell»
man. Kun arkku oli laskettu hau»
taan lauloiwat ylwppilaslaulajat
kapellimestari R. Kajanuksen joh»
dolla: Ma kuljen kohti kuolemaa".
Ruumiin siunauksen toimitti pastori
Walter Lampan. Wainajanomais»
ten täyttäessä hautaa lauleMin:
..Wilen tidens flyktiga minnen" fe»
lä Kajanuksen säweltämä kansan
wirft.

Seppelten laskeminen haudalle
muodostui suuremmoiseksi tuttais»
sateeksi. Ensinnä aswiwat havdal»
le yliopiston w. t.waralansleri Fr.
Rein ja rehtori magnfibus Edw.
Hjelt lastien haudalle seppeleen,
jsss« oli kirjoitus: Jaakko Fors»

manille liiallisuudella uslolliseZta
ja jalosta työstäsi, sinua sywästi
taipaawa Suomen yliopisto. Wal»
tionemvos Rew huomautti siitä
sMresta tappiosta, jonla eiwät ai»
noastaan yliopisto ja tiede ole lär.
fineet »ainajan kuoleman kautta,
»aan toto isänmaa. Puhuja huo<
mautti «ielä »ainajan etemistä
ominaisuulfista ja puoleensa metä»
»asta luonteesta, jonla lauttahanoli
sllllwuttanut Valtiollisten waswsta»
jiensalin lunnioitulsen. Pohjal.osa»
lunnan inspehtoori E. Aspelin laili
seppeleen pohjoisen osakunnan puo,
lesta että surua mai-
najan kuolemasta linvenfi tieto sil.
ta, että ne tiedon siemenet, jotka
hän oli kylmänyt nuorten sydämiin
oliwat kaswaneet hywitsthedelmiksi.

Seppeleitä laslettim wielä Uv»
den Suomettaren, suomalaisen lir>
jallisuuden seuran. Lainopillisen yh»
distyksen, entistm waltiopäiwämies»
ten, lakimiesten, kouluopettajien, y.
m. puolesta. Seppelten luku oli
noin 40.

Hautlljllistenlestäessä mallitst kir»
kas aurinkoinen sää.

(S. V. T.)

VMMiiMmM
Pielaweden womiokunnan waltio»

paiwämiehelst waliltiin eilenytfimie-
lisestt maanwiljelijä PellaKallinen
Tuusniemeltä.

Käkisalmen tuomiokunnan edusta»
jalst Valittiin kansakoulunopettaja
A. Wihonen 8 äänellä.

Pielisjänven tuomwlmman edus»
mieheksi on walittu ent. waltiopäi»
wämies Juho Manen.

(V. S. T.)

—
M««»»illeNi«t «,,ll«

t»l»«i» iohd,«t«. Eilenlello13
päim. oli parikymmentä maan«ilje»
lijää Messukylästä. Teislostll. Ylö»
järmeltä, Kurusta ja Ruowedeltä
selä parin mainituissa lunnissa teh»
dasliilettä harjoittaman toiminimen
täkäläisiä edustajia loloontunut»Toi»
wo"«rawintolaan Tampereella les»
tustelemaan, mihin toimenpiteisiin
olisi ryhdyttäwä Vllhinlojeu ehläise»
miselsi, joita wefitulwat etenkin le»
»väisin ailaansaawatNäfijärwen «m»
tamilia.

Koloulsen awast sen hommaajana
Tnston maanwiljelijä Heilti Toija»
la, tuoden ilmi tässä lehdessä ennen
julkaisemassaan kehotuksessa esittä»
mänsä näkökohdat.

Kun puhetta johtamaan oli walit>
tv kokouksen «uvaaja ja pöytäkirjaa
pitämäänmaanmiljelijäGeorgPalm»
roth Ruowedeltä, ulotettiin keskus»
lelu.

Ileisenä mielipiteenä ilmeni, että
tulwain tuhot maanwiljelytselle, lar»
janhoidolle ja osin tehdasliitteellelin
owat Näsijärwen rantamilla niin
raslaslaatuifia, että tehollaal tsi»
menpiteet niiden ehkäisemiseksi owat
kerrassaan Välttämättömät. War.
muutta ei ollut, mistä tulwat oite»
astaan joka »ouost uusiintuneina ai«
heuwwat, mutta todenperäisenä pi»
dettiin, että kapeiden Vesistöjen pit»
läailainen perlaamattomnus on p2«
hm syy.Tammerkosken nislaanepäil»
tim aikain luluessa keräytyneen lo»
solu lailenlaista hyllypuuta. joka
estää »eden säännöllistä tultua, ja
Wilppulanlosleen Ruowedellä tie»
dettiin pohjalle painuneen ison mää»
rän n. s. räläpuita juoljua haitta»
maan. Niin ollen katsottiin suota»
walst, että tarlla tutkimus mitä pi,
limmin toimeenpantaisiin lulwain
synnyn ja tuhojen selwille saami.
seksi.

Päätölselst tuli.että walitaanwa»
liolunta, jola asiasta huolehtisi ja
lääntyist hallituksen ja asianomaisten
»irastojenpuoleen pyynnönryhtymi»
felsitoimenpiteisiw, joihw asia antaa
aihetta ja jolta parannusta tuotta»
»vM katsotaan.

Valiokuntaan, jola »valtakirja!»
seen sai loloulsen pöytälirjan, tuli»
»at maanwiljelijät Heilti Toijala
Teiskosta, Georg Palmroth Ruowe»
delta, I.Korpi Messukylästä jaH.
Vanhakylä Kurusta sekä kauppiaat
I.Rikala ja Matti NigeliusTam»
pereelta makinaifina ynnä maanwil.
jclijät luuse Kuusniemi Teiskosta
ja K.Marttila Messukylästä mara.
jäseninä.

Waasai
Ut-hÉI).

sbl-ustottu 1879.
o»HliyMom» Bm. 3.000.00V.

Vararahasto Sm. 1,800,000.
Tampereen haarakonttoori

pidetään avoinna klo */,1V e.
pp. klo 2 j. pp.

Kaikkia pankkiliikkeeseen
kuuluvia asioita toimitetaan.

wifitiioiwiri

Paavo Brander
Tampereen Kaußunglnvevti.

Toimittaa:
Lakiasioita,

Rahankeräyksiä.
Tavataan:k:!« B—lo e.pp.Kau-

pucgiEToniin konttoorissa Raastuvas-
m ja 4 6 j. pp.asunnosMuuo.

Kasppakat» N:« 18. L«» kerres,
Telefe«4il 474.

Ensi toimilseen waliolunta otta»
nec selon päätöksistä, joita pelätty»
jen tulwain ehkäisemiseksi Näsijär»
wen rannoilla on ennen tehty.Piat»
toin se luisunee uuden loloulsen la»
hemmin päättelemään asiasta.

— t««peree» «rke»t«i. Ti»
nään lotat. 1p., alkaa Ta»np«reen
orkesteri jälleen faitantokautensa.
Orkesterin johtajana tulee olemaan
edelleenkin nmstillitirehtööri A. E.
Weslerlind, jota »astoin kapMmes»
tari Rob. Lajanus ei enää tästä
puoleen läy sunnuntaisin johtamassa
suurempia konserttia ja »iimeistele»
mäsfä orlesterin harjoituksia, niin»
luin wiime soittolaudella. Orles»
terin miesluku tulee olemaan yhtä
suuri tälläkin soitantokaudella luin
ennen, »aitta tätä nykyä »ielä or»
kesterista puuttuu neljä nnestä ol»
lakseen entisessä jäfenluwusfaan.
Kymmenen uutta soittajaa tuleeole»
maan orkesterissa tällä foitantolau»
della. Wanhain soittajain joukossa
mainittakoon muun muassa «tewät
solistit, konserttimestari ja«iulutai»
teilija Schröeder sekä sellonsoittaja
Carbach. Konsertit järjestetään st»
ten, että helppotajuiset konsertit an»
netaan seurahuoneen juhla» tai te»
aatterifalissa torstaisin ja sunnun<
taistn No 8 i..p. ja tansankonsertit
sunnuntaisin klo 5 i.»p. kaupungm»
talon juhlasalissa. Ensimmäiset lon»
sertti annetaan kuten mainittu, ta»
nään. Lausumme täten orkesterin
jäsenet taasen terwetulleilfi ja toi»
momme, että yleisö tällä alkamalla
lonsertikaudella entistä enemmän
suopi kannatustaan ja myötätuntoa
suuttaan orkesterillemme, jola puo»
leltaan loeltaa tehdä parastaan,
tarjotakseen yleisölle tilaisuutta ja»
lostawaan ajanwiettoon ja taide»
nautintoon.— Negl<t»««tt,»i» »i»t««
fupliitliafioitll »arten H:linnan Isä»
ninlansliassa owat määräajan kulu»essa hakeneet: »aratuomari LeonardIdestam, lääninlanslisti Santeri
WUtman sela ylimääräiset lanslis»
tit Richard Henricsson, Frans Hen»ril Elblom ja Richird Renfors.joista hakijoista läänin luwernööri
t. l. Is päiwänä sanottuun »irkaau
on nimittänyt VaratuomariL.Ide«»tamin.— W«lti,P«i«H«le«w«««
Tampereella. Pleinen suomen»
mielisten Valitsijamiesten lslous eh»
dolasten asettamiseksi t. l. 6 p:nä
toimitettawaa waltiopäiwämieswaa»
lia warten pidetään ensi tiistaina
klo 8 illalla Raittiustalossa.- Naisyhdistykse» k«l,»k.
se<s« eilen illalla Valittiin lasten»
seimen johtolnntaan entiset jäsenet
romvat N. Lönnqvist, G. Andelm,
S. Selin, S Kupiainen ja neitiiI.
Sumelius.

Kansanmalistustyön teslustomi-
tean tierlotirjeen johdosta päättiyh>
distys laajentaa alknSlursfejaan sekä
ehoittaa yhdistyksen jäseniä lotitou»
lun harrastukseen.

Kanfanlirjallifuutta, jota yhdis.
tys on ostanut, päätti yhdistys ja»
taa ilmaiseksi haluamille »arattomil»
le kansalaisille yhdistyksen jäsenten
ta»tt«.
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1t99 AAMULEHTI Sunnuntailla 1 yni Lokalmta
Lopuksi leslusteltiv lodw aitaan,

saamisesta koululapsia warten.— M««»e»,ltt««we». Laa»nmkuvernöörionpäätöksellään»ah»
loistanut senmaaneroittamisen. jolla
maanmiljelijs Otto Lönnholtzin
omistomasta Paamolanpermtötilas»
ta n:o 3 Mäslälän kylässä Nana
jan pitäjässä ja Hauhon kihlalun»nassa on palstatilaksi muriettu pii»
rilaäläri K. von Fieandtin ostama
Onnela"»mminen tiluskappale. Pin»
ta.alaltansa I.i, hehtaaria.— «e««te,Sit,i« t«w«»>
»«kkejs. Retisteröity on wpak»
tatehdas»of»keyhtiö «Virginian" la»
waramerkti, jota tehdas on käyttä
nyt paperosfilaatitoiden etiketissä.
Samoin on Suomen kenkä» inah»katehtoan merkki rekisteröity. Mer»
kissa on alustana maapallo, jonka
keskustassa on lenlä. Pallon päällä
seisoo siimet lemällaän ylfipäinen
lotla. Ph. U. Stengbergin tupat»
latchdas Pietarsaaressa on myöskin
tmwamwt hywm tunnetut teoksensa..Armiro" ja ..Fennia" paperossit
rekisteröimällä niiden etiketit ja side»nauhat.

toimitetaan huomenna Hämeenlin»
nan kaupungissa ja Kristiinanlau»
punglssa sekä Rantasalmen, Rauta»
lammen ja Piikkiön tuomiokunnissa.— BNke«P»l«lste« eilen iltai«
seen Utamaan oli kerääntynyt ylei»
söä »shän puoleisesti, »aitta oh»
jelma olitin jokseenkinarmokas. Erit»
tainkin liinnolla kuunneltiin mais»
teri S. Rosengrenen pitämää efitel»
mää Augusti Ahlqwist'in elämän»
työstä.Mainitsemista ansaitseemyös»
tm koko hymin esitettynLytelmälap»
pale «Molemmat kuurot" ja hywin
onnistunut kumaelma «Pohjolan
neiti ja Väinämöinen".— tyi)l«kk»« yrittiwät saada
aitaan miehet Frenckelin massateh»
taan rakennuksella eilen. Asta meni
jo niin pitkälle, että kutsuttiin pai»
talle llmmattitllrtastaja; jola eikui.
tenlaan saanut sowintoa aitaan,
»aan toistalymmentä miestä erosi
työstä. Asialla ei tuitenlaan liene
sen laweampaa merkitystä.— Tolperee» te»Ms»«<kV»'
l»« »arftnaiset luolat allalvat lv»
kuuuotensa huomenna klo 8 a.»p.
Vählötursst allaa huomenna 110 S
i.«p.— N«tzt«l»s»ilt«»«» toimeen,
panee Tampereen sekakuoron humi»
toimikunta tänään Taiston talossa.
Ohjelmassa onkirjailija Teumo Pak»
kalan nelmäytötfinen laulunsekainennäytelmä »Tukkijoella", jota paitsi
saadaan tuulla soittoa, lausuntoa
y. m. Jo ylsin arwolas. hupainen
näytelmähoukuttelee yleisöärunsaasti
tähän iltamaan. Iltama alkaa klo
7 j.pp.— L«<te» t,sh«»«« awataan
jälleen huomenna.— Ty»»se«»Pi«t,«s« luen»
noi huomenna klo 8-8 i.»p. mais»
teri Vvveri Nymanomaisuuksien ja»
osta j« 9—lo i.»p. lehtori I.A.
M»unu juutlllaistnn oloista Kns«
tutsen aikana.
'

«» Pell«wi« onH:linnanmark»
tinoilta rautateitse lähetetty ainoas»
taan ».000 kiloa.—

«««»«i»e» p»lok»nt«
hälyytetiin eilen klo 6.42 illalla
Suokadulle, missä taasen joku ilkiö
oli särkenyt palolellon.— O»pelnse»««t. Henkilöi»
ta, joilla on ollut «Taiston" ompe»
luseuran töitä, pyydetäännämä jät»
lämään seuran huoneustoon huo»
menua No s— B i.«p.— JMfottlfia. Puuseppäinar.
pajaistoimilunnallll on lotous tH>
nään 110 10 a.»p. TyöwLenyhdis-
tulfen talossa-^^^^^^^^M

kokoontuu
huomenna No 4 i.»p. Lantisen Pit»

warr. sijaitsemaan lasten»
kotiin neuwottelemaan paillalunnan
kansanwolistustyön lestushMnnol»
ta saapuneen kirjelmän johdosta.— G,ih««t»lk«eel, panewat
polkupyöräilijät toimeen tänään.
Soihdut jaetaan Kuninlaank. 14 klo
z ? i.»p.—

Tee«Ut«««» toimii »Liitto",
yhdistys tänään klo 7 i.'p. Raitti»
ustalossa. Ohjelma : Soittoa, puhe,
laulua, lausuntoa, Vuorokeskustelu»
ja näytelmä,

Wapaa»iltama onE». Luth.Nuo
risoyyd:n ompeluseuralla tänä iltana
luth. rukoushuoneessa.— Welk»j«i»««»l»«tel« «i»
Vityömiesten rakennusosakeyhtiön
konkurssissa toimitetaan ensi maa»
nantaina tätäl. raasmwanoiteudessa.

Tamperem uust tele-
foonikeskusasema

sn nyt «ime päiwinä lopullisesti
Valmistunut. Se on aseteltu tehtai»
lija G. Lindell» limitalonylimpään
kenokseen Kauppakatu «.

Kestusasnnan huoneustoon luu»
lv» «eljä huonetta. Isompaan nii<»

ta owat yhdistämlspöydät asetetut,
ja niitä on nyt jo tuhannelle tilaa»
jalle. mutta tila myöntää mielä
1.000 tilaajaa lisää.

Vhdistämisvöytis on 5 kappaletta,
tulin 200 tilaajaa »arten, ja ne
malsawat S.LOO m. kappale. Joy»
tomattoa pöytien alla on 1,000
metriä.

Yhdistämispöydlstä johtuwat lan»
«at n. s. risMpla»»statN»iin, j«la
on ralennett» 1.200 johtoa loar»
ten. Sen tarkoituksena on estää
onnettomuuksia syntymästä ukkosen
tai liian »ahman »irran takia. Ku»
tatin johtoa »arten on tässä laitot»sessa n. s. suojarnlla, jonka liian
»ahma mirta katlasee ja »irta es»
tyy sen lautta pääsemästä tuhoja
tekemään. Langat johtaa tähän ri«»
tikoplausstatiimiin 50 millakaabelia,
joissa kussakin on 42 lantaa. Vta»
tiimistä langat menemät torniin ter»
»ataabeliin, sieltä kattotelineelle
josta kahdeksassa eri ryhmässä ha»
jaantuwat kaupungille. Willalaa»
belia on 1,600 metriä, termaabelia,
10.500 metriä.

Loppusoittojen marmistuttamisekfi
on keskusasemalla 240n. s.relais'ia,
joista 10 kuuluu kaupunkien »ali»
seen yhdistämispöytäsn. Niiden
wastuswsmoima on 2,000 ohmia
ja kullekin yhdistämisnyöriparille
kuuluu ylsi tällainen relais.

Sitäpaitsi on asemalla mittaus»
kone, jonla amulla »oivaan mitata
linjojm mastustusmoimat sela tut»
lia mitä laawa sattumat miat tul»
loinkin omat. Koettelutoneesla jal»
leen käypi felmille, onko mikä les»
tusasemalla mai johdoissa.

Kaupunkien »alinen yhdistämis<
pöytä on «illään muista. Puhut»
taessa muihin kaupunkeihin tai pi»
temmälle maaseudulle yhdistetään
johto ensiksi »astaamastll yhdistä»
mispöydästä kaupunkien »aliseen,
josta sitten toimitetaan soitot «del»
leen. Tänne muualta puhuttaessa
käypi se päinwastaisessa järjesty!»
sessä. Tämä yhdistämispöytä on
maksanut 1,600 m. ja siinä on Ma
20 johdolle.

Katolla olewa teline on 2.96» ti»
laajaa »arten; se painaa aluswa»
rustulstneen 9,500 kg. ja maksaa
paikalleen laitettuna 6,900m. Joy»
toja kaupungissa on laskettu oleman
kaikkiaan noin ? miljoonaa
metriä (noin 700 peninkulmaa)'
armolleen noin 30,000 m. Keskus,

asema nykyisessä kunnossaan maksaa
noin 50,000 m.

Keskusasemalla on yhdistämis»
työssä Is neitiä, ja tämän luun
alussa tulee sinne »ielä yhdistämis»
työn»allvoja. Tilaajia on nykyään
»ähän yli 700.

Nykyinen telefooniyhtiö perustet»
tim nmonna 1891. Siihen asti
oli teltfsonilaitos ollut erään turku»
laisen, kapteeni Nordforfin käsissä,
ja siihen aikaan oli kaupungissa te»
lefoonin omistajia «ielä alle sadan-

Nykyisen yhtiön perustamisen jäl>
keen «li tämä laitos »ielä olemassa
pari muotta, jolloin kapteeni Nord»
fors myi sen eräälle täkäläiselle yh»
tiölle, jolta jälleen nykyinen yhtiö
sen osti noin5 muotta sitten. Wii»
me »uoftna on tilaajia tullut sään»
nöllisesti toista sataa nmofittain.

-«U««te»l,hk««ifi« Laa»nm kumernööri on mahmistanut sentilusten lohkomisen, jolla Nastinpe<
rintötilasta n:o 2 Löyliäistenkyläs»
sä Lopen pitäjässä ja Hauhon kih»latunnasfa on murrettu 36,7« heh»laaria maata itsenäiseksi kruunulle
suorastaan »eroa malsa«akfi «Syy.
jälä" nimiseksi uudeksi taloksi; sekäsen tUusten lohkomisen, jonla laut»
ta Upilan yksinäisestä perintötilllsta
Hollolan pitäjässä jaHollolan tih»latunnassa on murrettu 25,« heh»taaria maata itsenäiseksi kruunulle
suorastaan weroa matsamatsi ,San»
lila" nimiseksi uudeksi taloksi.—

Vyys«»»kki»,tt« miete».
tiinH:lmnassa »iime «iitolla. Iou»
tolansaa oli kerääntynyt runsaasti
tänne juhlimaan ja maantuotteiden
myyjiä siihen sijaan tuskin nimeksi.Muutama »oipytty ja lampaanni»
muftt rattailla fieUä täällä, siinälaitti. Markkinoiksi tuskinkannattaa
näitä nimittää, sillä mitä ruoka-ai»
neifiin tulee, on sitä lajia torilla
ollut muina päiwinä runsaamminsaatamana luin nyt. Rihlamata»«araa oli sen sijaan paljon ja pit»
lämelloifet talarit kyllä haäräfiwät.muttakaupat eiwät oilew ..rotsineet."Woi, se wähä mikä sitä oli mal»
soi 2: 20 ja 2: 30 p. lilo. Muist»
hinnoista ei kannata puhuakaan.
Hnvofia «li tuotu runsaasti jaos»
taji» paljon, hinnat tawallifille työ»
hemofille 250-450.

Elämä mieluisata, kuten juoppojen
on tapa. Olut, se oli poikaa, ja
la»i niin laupalfi, että oluttustit
envät ehtineet täyttää lailtia «y^
«Hlsitä, «aikla juhlalliset olntkno,.

«at kulkiwat ehtimiseen kavalla.
Surkea »alitus luulun olleenerääs»
sälin myymälässä, lun odottaa saa»
tim lähes pari tnntia. Par»haimmat kaupat siis telnvä, näillä
marllinoilla olutpapat jaheidän ta»
lyrinsä ja lurjimmat ne, jottaheille
rahansa heittiwät. Selwimmin t»,
disti tämän se lauma, jola pää»
tään piteli ja »alitti perjantai»»»,
muna poliistlamarissa.

Tappeluita, rähinöitä ja tasku»
»arlautfia tapahtui kuten ennenkin.
Puukon haawan sai käfiwarteens»
kaupungin hotellissa »artiamies ja
saman talon pihassa muuan tuulot»
selainen sa»enwalajan»oppilas lau»
kasi rewolmerinsa. Tämä urho oli
warustanut itsensä mainiwll» aseella
ja oikein tuudenkertaisellapanoksella.
Putkassa olijoista sai 23 »iestä
haasteen tulla H:linnaan, ei »arkki»
noille, »aan mustaamaan raastu-
manoileudessa teostaan.

Poliisimoimaa oli kaikkiaan,paitsi
omia Vakinaisia, parikymmentä apu-
miestä, kaksi Tampereen poliisia ja
35 sotamiestä;kukin heistä telipa»
rasiaan järjestystä walwoessa.Humej» oli entistä »ähemmän.
Päähumit suoritettiin taaslin Miet»
tisen rsumlm pihassa, jossa kurja
karuselli naukui illasta aamuun. —
Häm. S.— He»»fi« on Hämeenlinnan
markkinoilta rautateitse lähetetty 8
hemosta Pietariin, 53 Helsinkiin,
180 muille asemille,niistä 30 Poh»janmaalle.

—
H. S.

3»» H«li»»lk«a. Asianomaisenkunnallislautakunnan esimiehen il»
moitettua, että Kylmäkosken kappe»
lin kirkonkylän lapsiin olisi ilmesty,
nyt tulirokkoa, on miranomainen
piirilääkäri määrätty ryhtymään
semmoisiin toimiin, kuin hän katsoo
tarpeen waatiwan.— M»ist,. Ikaalisten tuo»
miokunnan ent. tuomarin B. O.
Stenius »ainajan muistoksi, jota
»ainaja enemmän tuin 15 muoden
aitana Helsingin raast.>oileudenpv»
heenjohtajana. on joutlohänen mir»
tatomereitaan raast.»oiteudelle lah»
joittlumt D. Nyblinin malokumaa»mossa walmistetun suurta kokoa
oleman malokuman mainajasla. Wa»
lokuwa on asetettu toisen osaston
istuntosalin seinälle.—

Ak«a» sl«ri<j«»»e« yl«
häisempi sekakansakoulu alotti ensi»
maisen lukukautensa t. k. 27 p.
Kun aluksi oli «etsattu mirfi,M
koulun opettajatar rukoukset. Ta»
män jälestä johtot. esimiesIKar»
tano piti tilaisuuteen somitetun ma»
laiseman puheen tämänmertlitapah»
wman johdosta. Kohdistaen pv»
bemsa kodin ja koulun Maliseensuhteeseen, lausui puhuja hartaanatoimomulsenansa, että tässäkin lou.
lussa opiskelemalle nuorisolle tulisi
puhtaat ihanteet, ja ennen kaikkia
Herran pello, joka on kaiken wii»
sanden alku. Tehden lopuksi felmää
nykyisistä tapahtumisfa, lopetti puh.
toimomutsella, että tämäkin masta»
perustettu opinahjo olisi yhtenä etu»
marustutsena sisäöistämihollifiamme
mustaan. Tämän jälkeen fisääntir»
joitettim 38 oppilasta; useita täytyi
jättää pois tilan ahtauden «uolfi
Toimitus lopetettiin »virrellä sekä
rukouksella. Joukko lasten »anhem.
Pia ja koulun ystäwiä oli tilaisuu»
dessa läsnä.

— U. S.-T«U P,lttt Jämsässä t. k.
26 p:nä Vaarilon riihirakennuksen
abdolstneen juuriaan myöten. Sen
lyakfi olipeltolalujakinriihen edessä
koto joukko, jotla samalla paloimat.
Riihi oli matuuteitu 1000 markasta
Hämeenläänin palomaluutus yhti.
össä.—

K,k»»«. Pispalan ja Hy»
hyn W P.K:n syyskokous pidetään
tänään klo 3 i.»p. omassa talossa.— V»,reh»«d«» ««hdenly'
ls» k«ns«k»»l» alkoi syyslutukau»
tensa m. k. 2? p:nä. Oppilaita kir«
joitettim koulun eri luotille yht. 23
Koulun mäliaitaifena opettajana on
neiti Amanda Hailara Ikaalisista.
Visäsnkirjoitustoimen loputtua piti
koulun entinen poismuuttama opet»
tajatar neiti A. A. Sjöblom tunne-
tulla taidollaan pari tuntisen sydä»
miin käymän hymästijättöpuheen.
Lahdentylän k. koulun opettajattare»
na oli neiti Sjöblom 9 wuotta;nyt
muuttaa hänItäneelle Touwlankan»
saloululle opettajatoimeen. Kaipauk»
fella tulemat Kuoremeteläiset neiti
Sjöblominpaikkakunnalta poistumis»
ta mn»stamaan. —

Tuomal.— Nyty«i«» lipp»j«. Nyt tun
ajat omat nnn ahtaat, ettei enäänsaa täyttää stnimalloista tansallis»lippua ja tun ei näytä haluttaman,
«itä humittaman »mirallifentaan"
lipun liehuttaminen, näkee etenkin
maaseuduilla mitä erilaisimpia ja
omituisimpia lippuja, tai sen tapai»
fia ainakin. Niinpä näkyy erään
asumuksenpäässä, Korpilahden Muu»ramessa, roikkuman tyhjä olutpullo
seipään päässä ja toisessa paikassa
lakkinen piimäastia. Nämä «matta»
masti omat raittiusf«ura.wainaan
lippuja, joista edellinen «erlitsee
eltä: pullot pois ja jälkimmäinen:
piimää sitä olla pitää. Saapas näh»da kielletäänkö näidenkin läyttämi»
nen. — Suomal.

Uutisia
manalta Suomesta.

P«pf. I««lk, Bs,»s«a»
»«i»«j«» muotokuman jaelämän»
terran julkaisi Tukholman ..Afton»bladet" hänen kuolemansa jälkeisenä
päimänä.

Useissa muissakin Nuotsin leh»
disss on laajoja kirjoituksia »aina»
jan elämästä ja toimesta. Niin»
ikään kertoo St Pburger Ztg »ai»
najan elämäntyöstä.- «il«« lll«»»iet,«s» neiti
Aleksandra Gripenbergin ja rouma
Aino Malmbergin kunniaksi, jola
oli torstai»iltana ja jonla oli toi»
meen pannut joullo nais«ylioppi«
laita, puhui neiti Gripenbergille
nMM. v. Troil ja rouma Malm»
bergille ylioppilas Aura Keinänen.
Kutsuttujen puolesta liittineitiGri»
penberg seuraamin sanoin:

lama tilaisuus lienee parhaita tobis»
luksia ftitä «lttiist» isänma»nr«ll»ude»t«,
joka nykyään «etssä lv«llits««, sillä «nu«
ten ei olisi herlttanyt huomiot» niinluon»
nollmen «fi« luin se, etU»e lalst lytym»
«« nul««n olemn» loettaneet «du»t««
m»»t«mm« ullo.»» suuress» m»«llm«ss«.
leidän lausuesftinne Nitolsenne tänä il»
t«n« olemme kyllä «ole«m«t saaneet tun»
te», «itä täll»isi«l« tavcmlfiss» tavall».
sesti <unnet»2N, nimittäin että o«»t heck-
loulemme l« epätäydellisyytemme vielä
»»«llisenmin luin tavallisesli lirlistävät
mettä filmiin. Mutta luonnollisesti i!«»
hutta» meitä että hyväksytte sen suun»nan, jossa olemme edustaneet «eila suur»
»en knsaluntain jouloss». Meidän lan»
samm» tulee nimittäin nyt selvittääitsel»
teen ja sopi» siitä suunnasta, johon«ei»
dan sisällisen lehitylsnn», tulee läydä.
On sanottu ihmiskunnasta, että se vuo»
fisatoj» lulle» eteenpäintietään «rä«»»»l»yön »e»h»«nisl« «joist» kohti päämilä»
rää, jol» on siltä kätketty". Mitä tulee
meidän siis san»» «malta lans«»ta»«e,
jonl» päima»!» nyt näyttii olevan lal»
sinlerroin, lymmenin kerroin melltä lät»
letly? Aino» lohduiulsemme »oi Vain
olla uslo että täytyy oll» t»rlo«us l«n»
sain, s»»oinluin yksilönkin kärsimyksillä.
Tahi toisin sanoin:

*Bitr hw«l> slelfwislt är fölgHttt,
Vlir inom ojl gubl&elStet
hälligaie banabt ut
genom fligte efter (lagte,
UaO, )ui långt an öl;en läckte,
du äotbonen nä till jlutJj^^H

Mlinoaltaai^äll^einllä wol lansam»
m» »oitte».

Lontoon kongressin muistojen olkss»
Vielä hlmmenemättölnlnä, t»htoifin «ie»
lelläni l«usu« muutamia ftnoj» «rittäin
t«He nuorille

—
Unnän longressin, jot»—

huolinutt» sen muist» puuttelst»
—

kuitenkin »n luvattu s«nom»ll», että s««
mtt: »a»tuun«laisuuden j« »elvollisuu»
dentunne kauttaaltaan siinä tumuivat.
Me elämme »apaammiss» »loissa luin
»anhempien sukupolvien n»isel. Gllää
pyytäkö tämän uuden »apeuden »«h»»on, »«»n läylää sen syvyyteen, saatte
silloin havaita, että n»isen »apaus ei,
niinluin naisasian »»»tustajat tahtovatluulotella, ole sama» luin hyvän t«»«n
omavaltainen laiminlyönti ja welv»lli»
suuden itselä» unohtaminen. Ei,hän on
silloin pikemmin «nlara, »alava semalai»»en, jok» vie meidät elämän »htaist»
»langoist» ylös sen »»«ruutfiin. Monet
teist» o»at tänä kesänä

—
kenties ensi

lertaa
—

hengittänee» Norjan ihanaa il»
«a», te olette unohnunattomina päi»i«
näRomsdlllshornetin m»ht«»a»s» fiiimel»
sessä ja samoin »j«U«le»ie, s«ur«»s« nun»
ruuden innoll» liittyneetihmiskunnan»»»
l»v»in lybniiHn. lLssäryhmissä l«l»o,
jollaan n »ielä ai«« tunnustettun» j«
tunnettuna, naisasia. Riippuuteistä, j«tl»
«dustatte tul«»»isuult«, saalo se Pitää
paillans». sillä selin »oidaan, nlinluin
laM wht«Uin«n, »etaa »»»h«n j« tuli»
om»lfi inviluvatseen,mmtinnon «vanle»
liumin P»piU»retsi. En tahdo tässä pi-
temmältä puhua tavast». joll» tämä»aa»
ra voidaan »älttää. Tiedätte sen itse.
Mutta yhtä t»hdon teille «uistutta». Äs»
lettäin näin vanhasi» hämärässä l»ll«g«>
tirlosl» Oxfordissa plirtolirloitulsen maa»
I»tun »llun»n alla. jol» oli pystytetty
rallaan mulslon iluistamizest». s«n»t
olivat: ..syvin »irt» ei voi sammuttaa
rallautt» «ilä »eri »oi fitH tuk«hnU»».«
Nun onkin. Tälllä m»«n päälläkin on
kuitenkin lopulla rakkaus »ahwin. Kai-
kella mitä tahdotte tehdä ja työskennellä,
täytyyoll»««kl»»l. se on.«päitsetälsyys pe»
rustulsen». Mtä «uill» »»ikutti«i»t»
tehdään, se »«»listuu j» «enettää »oi»«ansa, «vtt» «»itä r«kl»us «mun «aail»
m»»s«nl on rulenttmut,sitä «n r«»i «a»,
han". Tähän wllalsnmne »äychsi »«idän
pvrllil s««m»»n suuret sydä»met »sellaiset
sydämet, jotla. »»!<«»««» l«ill«, eivät
koslaan jäädy", 6 «de» sittenläan,lun ly-
hyt nuoruuden ail» on mennyt. Ia»ie»
löön tienne jalo lodin pyhitetyn lieden
luo, tieteen hiljaiseenoppllammioon, las»
vattajan lmsumulseen, — rukoilla» tätä
suulta sydäntä, «vtt» ellaa rul»illo ai»
noastaan loholtetun käsin, ruloillaa läfi
auralla.— ««»»i t»lip«l,. Wiime
leslimilkona Ns 4 i.p. pääsi tuli
Valloilleen Konginkankaalla kaup»
pias Matti Pasasen tawaramala»
fiinissä palttam sen poroksi aina
perustuksiaan myöten. Pelastus,
työtä suuressa määrässä «oikeutti
se seikka että arwollain osa waras»
tosta oli makasiinin toisessa terrol»sessa ja alakerrassa tiedettiin löy»
tywän noin 20 kiloa dynamiittia,
jonka pelättiin räjähtämän millä
hetkellä hymänsz. Senmuokfi saa»
tiwtin pelastewkfi ainoastaan mä»
häinen osa kauppamarastosta, jonka
armo nousee pariinkymmeneen tv»
hanteen.Suurella maimalla saatiin wulen
alapuolella olema asuinrakennus pe>
lastewtsi.

Wahinlo omistajalle on melkoi»
nen, sillä mainittu »arasto oli»a«
luutettu ainoastaan slldft markasta
ja makasiini I,boo:sta. Torstai»
iltana pidettiin paikallapoliisUuttin.
to, mutta tulenirtipääsö jäi tunte»
mattomatfi. — K.^.—

««i»,is« ««««»t«j«.
Wiime tiistaina Helsingistä Wnpu»
riin klo 6,^, saapumalla junalla
seurasi muiden matkustajien mukana
eräs Venäläinen Krjuloss niminenmies, jola wälijuomia nauttineena
käyttäytyi junassamatkustamiaksh»

taan mitl raaimmalla tawalla.
luonmspäissään alloi hän näet en»
stn hurjasti pottia »aunun seiniäja penNejä, ja lun läsnäolijat hän»
tl tästä huomauttiwat, niin rai«
wostui hän »immoihinsa, syleksten
erästäkin masten laswoja ja lyöden
häntä woimiensa talaa lepillä pää»
hän. Samalla luin hän näin elä»
möi, lehusleli hän sitä, tuinla hy«
wä tuttawa hän on maamme len»
raaliluwernöörin lanssa y. m. sel»laista, jota osoitti mitä hän oli
miehiään.Mies, jola on lotoistn laros»lawin tuwernementista, mutta asuunyt Kotkassa ja on ammatiltaan
leipuri, »vietiin Wiipuriin saawut»wa poliisin wtlittawalfi. Täällä
lielfi hän tehneensä mitään pahaa,
mutta todistajien lausunnoista lämi
lumminlin felwille, mitä edellä on
kerrottu. Päimvastoin luului mies
selittäneen, että läsnäolleet suoma»
laiset huomattuaan hänet menäläi»
seksi mula altoiwat repiä häntänmkfistä selä muutenNn osoittaneet
wihaansa häntä lohtaan.Asia on lylätty nimismiehen la»
hemnnnksfiteltsmälfi. — Wiip.Kuu»
lu«ifia.—

A»l«r««Pi« kei»«i«. Hel»stngw konepajojen työmiehet owat
täta nylyä kiihkeässä mielm tilassa.
Hämäriä huhuja mula allawasta
työnseisauksesta liikkuu yhä edelleen
miehestä mieheen. Sen tähdm et»
ta luusi miestä ammattiosaston joh«
tajia eroteMin Kone» ja filtaralnl»
nusosaleyhtiönkonepajastatyönmä»
hyyden talia, on »rauta ja metal»
lityöntekijäin Väliaikainen liittohal»
linto" painetuilla kiertokirjeillä lut>
snnut laitti taupungin mainittuun
ammattiin tuuluwat työmiehet fa>
laiseen kokoukseen. Viimeinen to»
lous pidettiin tiistai«iltana. Asetet»
tim 10»henkmm komitea ryhtymään
«anlarampiin leinoihm" noidenkuu.
den ammattitowerin hy«ätsi. Mitä
nämä «ankarammat keinot" owat,
on toistaiselsi salaisuus.

— U. S.

Kirjal l»tt!! jz IM—
W«p««he«r« A.von K«»

the» antaa konsertin täällä loka»
kuun 4 p:nä.

Hra K. on muslkaalissa piireissä
laajalti tunnettu selä loti» että vl»
lomailla. Erittäin liittäwästi owat
häntä arwostelleet monet sanoma»lehdet, joista m. m. U. S. Mainit»see: Wphra v. K. laulaa sydämes»
ta sydämeen. Hänen laulunsa kiel»
tämättä tuutijaa setä liikuttaa että
innostaa, maikka hän ei suureen
yleisöönmailuttaakseenkoskaanalen»
nu sentimentaaliksi eikä muutenkaan
hae minkäänlaisia pintapuolisia es»
settejä. Hänen laulunsa on puh»
dasta ja jaloa ja osoittaa selmästi
että hra v. K:lla on runsasti selä
tumallisia mufitaalifia lahjoja että
sitä paitsi intelligenssia ja hienoa
stelultaisuutta. — Päimäl. armoste.
Lee: Wphra v. K. lauloi ohjelman»
sa nyttin samalla sointuisalla äänel»
la ja musikaalisen fywällä tunteella
ja esityksellä, kuin olemme häneltä
tottuneet tuulemaan. Ohjelman mo»
nista anvotlaista numeroista tah»
domme etupäässä mainita Beetho»
venin ..Erltönig", jonla erittäin
maituttaman ja launiin fämellytjen
lonserttiantaja esitti hymin lumaa»
masti ja draamallisella moimalla.
MyöskinSchumanin ..InderFren»
de" ja Schubertin »Der Neugieri»
ge" esitetnin musikaalisella hienou»della. Ia Collanin sekä Hämäläi»sen pienet laulut nousimat ikäänkuin
uudessa matossa taas pillistä ajois»
ta ilmoille, miellyttäminä ja hert»
täisinä luin ensimmäinen lemät»
aamu. Wiip. antaa hänestä sen»
raaman armsstelun: Wphra v.K.
on harminaisen musilaalinen laula»
ja. Hänen äänensä jo on mitä su»
loisin ja on täynnä lämpöä ja tun»
netta. Italiasta on laulaja täynyt
hymää koulua, jola sallii hänentäyttää äänimaransa mapaasti ja
taiteellisesti. Eiitystapll on eloisaäynnä tempperamenttiä.— Helpp,t«j«ife» k«»sertt»
antaa Tampereen Orlesteriyhdistyl»
sen^ orkesteri tänään alkaen klo 8
seurahuoneen teaatterisalissa seuraa»
malla, hauskalla ja monipuolisella
ohjelmalla:
i. Uwertyyrioop. «Fr» Di»v«lo, Au»

ber.
—

2: Dolores w»l<si, Waldteufel.
—

s.j Gntraet o»p. .Mgnon",Thomas.
—

4. «»»otti. Merilanw.
— 5. Uvertyyri

..NUHelm Tell" Nossine
— «, Konsertti

(a«»ll) sellolle (hr» E.Corbach), Golter»
m»nn. — 7. Johdanto oop...liohengrln",
Wagner

—
8. Fmtafii» »»p. ..Carmen"^Nizet.

—
9. T«ns« de l« Gipsy.s«nt-V»n«!—

10. Poril«i«ten «»rsfi.
»» K«»»s<»kV»s«rtl» antaa

Tamperem Orkesteriyhdistyksen or»
lesteri tänään No b j. pp. laupm.
gintalon juhlasalissa. Konsertin oh»
jelma on seuraama:

1. Kunin»»» Ka«l«n marssi,UnraH.—
2. Uloertyyri o«p. Fra 3l«»»l»«

«lub».
—

». G»»oUt. Merikanto. —
4

Dolore» »«lssi, W»ldt«uf«l.
—

5. Fanta.
sila oop. C»r«en", Nizet. 6. Entr' «c,
oop. Mignon, Thonul».

—
7. 3«nse de

I» Gipsy. s«wt^«in». - 8. P°ril»i,t«n
«»rssi.

Muistilista tänään.

Klo 9 a..p. Vuomal. iun«l. P»l». Ale«!.
l:»sa (palt. ®anb6erg).„ 10 a.»p. Puusepplinarpaiailtoimilun'
n»n loloui Työwäenyhd:«sä,„12 pato. Suomat, jumal.pato.wanh.
l:»s« (pait Sandberg).„ 18 Viito. Ruotsal. jumal. palw. «ll«ls^
fcifa (pa»t. @anbrooB).„ 5 3Uafaarna^Jl!elf^lMfa^^HTtonttuM

(pa«.

„ 5 i.-p. Orlesteriyhd:n lansanlonserttl
kaupungintalossa.„ j? i.»p. PollupySräUijäin foihtolullue
Kunwl»«nl. 14.

7 i.»p. la«p. selakuoion näytelmä»
ilt»«« ..laiston" talolla <Tullij-
o«ll«".)

7 i..p. «Liiton" t«°ilt«ma Naittius»
talossa.

8 i.-p.Orlesteriyhdmh«lppot.,lons«itti
sem«h:ssa.

Yleisöltä.

«Loukattujen puolesta.
..Kansan Lehden" n:ssa 85 on

..katsaus muihin lehtiin", jossa ni»
mim. M.W— a. liittää »Tampereen
Uutisista" lainaamansa kirjoituksen
loppuun kyhäyksen, mikä sisältää
erittäinkin työmäenyhdistytsiinkuu.
tumattomille uiin ihmisyyttä alenta»
tamill letkaulfta, että en yhdistysten
jäsenenä moi niitä maitiolemallahy>
mäksyä. En tahdo polemiseerata
kyhäystä kotonaan, siinä on asiallis»
takm, oikeata ja hymaä, mutta jos
noita raakoja lettauksia koettaa su»
lattaa »aremman yhteydessä, niin
tulos siltä on se, ettäpuolue>elämän
makupaloja nielemään tottumaton— antaa ylön kaikki.

Kun minulla ei ole auktoriteettia
entä missään tapauksessa tule sitäomistamaankaan, ja kun afianhaa»
rat nähtämästi patoittanut minun
julkaisemaan puolustuskirjoitukseni
muualla eikä ..Kansan Lehdessä",
johon ne oikeastaan kuuluisimat,
annan lukijoille tilaisuuden itse »a»
lita mainitsemissani lettaukfissa il.
menemän ajatuksen ja minun kat»
fantolantani mällllä jalainaanniitä
runsaammin sisältämän osan kirjoi»
tulsesta tähän:

I« entä» sitten n« Villit, joittenomia-
tunto,» «Nokinenä" lollutti. he läyttäy»
tyivät tietysti nimiään täysin w«st»a»
»alla tawall» l« ulwoiwat yhdessä saman»
«ielisten työnjohtaiiens» lanss» «Tampe»
reen sanomissa" luin sudet, nähdessään
»ert».

Näin ollenemme todellakaan »oi ym-
märtää,mitä »n tekeminen päämääräni»
«e saavuttamiseksi. Esteitä tapaamme
lailliall», eikä wähintä jtfien noiden »il»
lien puolelta. Mutta et sitoistyneiUen
Hmilten awunantolaan «le juurimistään
«Nvosta. I» kuitenkin he »oisiwat niin
äärettömän paljon helpoitta» työtämme.

Meinen mielipide kun saataisiin työ»
»äenjärjesjestymiselle, sen edistys ja »»«listus-pyrinnöllle suosiolliseksi, niin olisi
astuttu suuri aslel eteenpäinnoitten»il»
lien lesyUämisessä. ««ettalaamme siis
tehdä työtä noitten raull«in, raulist»
raulimpain,noitten eläint»n lannalla ja
alempan» eläimiä olevien ihmisten hult»
tamiselsi.sanoin «alempana eläimiä". Sillä
eläimetkin toki ymmärtävät Vaistonsa
avullasen Vernm, ettähe ow»t laumoissa,
suurissa laumoissa. Kalat alempanam»
sälläitä olevat eläimet, lasittavat senverran, että ovatyksissä joukoissa,Helin»kastavat toistensa seura», mutta tyo«
väeslösft nimilt. Sm>men työväestössä
on suurin osa meidilnpäivinämme vielä
semmoisia ihmisiä, jotla ovat alempana
näitä laillia eläinlajeja, ylsin kalojakin.

Multa meneppäs heille puhumaantäs»
ta. niin silloin todellalin osoittavat he
vasta täydellisen villeytensä, niin lau-
hioa heidän ulvomisens» «n. Siksi suu»
rin toivomme ja tahtomme on, että näit»
ten»Men työmiesten silmiä »loattaisiin
näkemään tilansa, että heiltä revittäisiin
pois päästä tietämättömyydenharso», että
he tulisivat »ikein näkemään luinl» al«halsell», eläimellisellä lannalla he todelli»
sundess» ovat."

On mailea käsittää, mikä saa ar»
moisan kirjoittajan niin kaikkeaaat»
teellistä armoltuutta puuttumalle
jupakalleWinNokinenän jawillien"
keskinäinen lynäsota oli, tunnusta»
maan sitä armoa, että luopi siitä
lehden pääartikkeliinmomentin. Ia
niin yksipuolisen! Eihän sitä wil»
tienkään" ajatusjuolsua somi puo»
lustaa, sehän oli täynnä äärimmäi»sen Väärinkäsityksen synnyttämiä
olettamuksia, mutta eipä Noline»
nänlään nerontuote juuri erinomai»sen hienoa eikä ylösralentamaaollut«n kaiminä, tuskinM.W- n:laan,
«oisi Vastustajana johtua senlai»sesta watawaan asialliseen miettimi'seen. Jota on saanut kerrankaan
olla syytetyn penkillä tietää hymin,
ettei sättimisestä ole huokea ottaa
ojentuakseen. Jos toisin ajattele»
man itsepuolustus, olloon se nyt
maikka epäonniswneempikin, tekee
meihin senlaisen Vaikutuksen kuin
ikään «eren himoisen pedon ulwo»
minen, niin tulisi sen opettaa meitä
itse käyttäymään fäädylllsemmin.

Työmäestön kohottaminen siitäalennustilasta, missä se yhteislun»
nallisten epäkohtain Vaikutuksesta
on, on, oikein kyllä, pulmallinen ja
raskas tehtämä. Totta myöslin,
etteiwät siwistyneemmät yleensäMäVälitä, eimät ota osaa, eimät edes
hymätsykään. mieluummin mastus.
tamat sitä yhteiskunnan puhdistus»
työtä, M ihmiskunnan filmmnäh.tämästä, huutamasta rappiottlasta
pelastamistyötä. jota köyhälistön
Valistuneempi osa on ryhtynyt suo»
rittamaan. Mutta sanoa, että tässä
n stmistyneiUen ihmisten awun«
antolaanole juurimistään armosta"
on asian tmltemattomuntta todistee»

naerehdys. Puhumattakaanmuista
filvistysmaista on meillä täällämyö»
häisessä Suomessakin, jossa tämä
..willien tefyttämis"»ty2 on jälem»
pänä. ollut jaon siimistyneitä, jotla
omat tehneet asian eduksi ainakin
yhtä paljo, kun M. W-n tahi jolu
muu litfetylläinen suun pietsäjä.
Ketä ne sitte owat, joiden työltä
tässä on tahdottu riistää tunnustus,sm tietää. M. W-a yhtähynnn
kuin minäkin ja jos ei hänen «del»
täjänfä. KössiKoskisen kohtalo olisihäntä opettanut »aromaan seiso»
masta oman mielipiteensä takan»,
luulisin hänen oleman tässäsamallalannalla minunkanssani. En oileen
tietä, minkä merran Tampereellany»
kyään on senlaifia ..järjestyneitä",
jotla uskaltamat omistaa oman wa-
laumulsenfa, osotella omalla tamal»
laan, mutta mikäli tunnen tomereita
muualla, tunnustamat ne sen työn
fimistynein minkä sivistyneet omat
tehneet ja tekemät työmäestönhymäksi
oleman suuresta armosta. Reipas
..Kansan Lehti" eiedusta tässä suh»teessä työmäestönmielipidettä, «l»
laa siis Te, simistyneet aatetowerit,
»«täytykö syrjään riweistämme. Tei»
dan amunantonne on meille suures»
ta armosta!

Jokainen malamasti ajattelema
ihminen ymmäMä ja myöntää, ettäse tila, mihin turmelema alkohooll»
liike ja muut yhteiskunnalliset epä»
kohdat ja eksytykset omat ihckislun»nan, myöskintyömäestön,enemmis»
tön painaneet,on armeluttaman al»
hainen, mutta sittetin jokainen, erit»
tainkin jo kirjoitustaitoinen, tietää
ihmisten oleman muita täydellisen»»
piätin eläinlajeja, mitä sitte alhaistenkalojen luokkaa, ylemämmän. Kuka
esim. työn tekijä ei olisi paljon le»
hittyneempi jo sinänsä ja mitenpal»
jo eilö hänessä ole lehitytsen «ah»dllllisuutta, jos olosuhteet sMstmat.
Ellaa hymät työtomerit ja kohtalo»
tomerit antalo sen annostelun, milä
teistä on ..Kansan Lehdessä" olsen»nettu, pystyä itseenne. Ajatella»
varempaa itsestänne. Tunnustakaa
ja ryhtykää maalimaan itsellenne
täysi ihmis»arwo. Tullaa meidän
joukkoomme, jotla olemme joulotfi
parweentuneet korkeiden ihanteidenympärille ja koetamme oppia niitä
ymmärtämään. Kyllä te olette mci»
dan kanssa saman armoista itse afi»assa. Yhtenä meidän kanssa »oltte
te oppia suuria totuuksia ymmärlä»
maan. Puhukaat kalojen anvsiststaja Vieläkin alhaisemmista ..raulois»
ta" ne. jotla siitä saamat tyydy,
tystä.

Meensä on hymin surullista näh«
da sitä räileätä Min jopa ajatus,
tamanlin muutosta, milä on «iime
aikoina tapahtunuttoweriM.W— «n
tirjoiwksissa, joista edellä kajosin
yhteen. Sujuihan hänen kynsste»
rän siistimpää, säädyllisempää liel.
ta silloin, lun hän ei ollut >Kan»san Lehden" auktoriteettien lomen»
nettamana. Siinäkö se »ika?

Teputta.

Mille, joilla wal-
ta on.

Piakkoin tapahtuu laupungissam»
me maltiopäimämiesmaalit. joissa
malita n tällä terralla luusi edus.
tajaa kaupungillemme. Tämän joh»
dosta pyytäisin lausua muutamansanan niille, joilla malta on.

Useat kerrat on kaupunkimme lv«
tuisa työmäestö ollut tilaisuudessalausumaan mielipiteensä maltiopäi»
mämiesmaalien suhteen. Joka kerta
on se toimonut, että työmäestön
asettama ehdokas otettaisiin hus»mioon, mutta tietääkseni se on ta.
pahtunut ainoastaan yhdm kerran
ja silloinkin oli tyswäen ehdokas eisen omia miehiä. Mutta nyt kuin
kaupunkimme »aliluku on lisäsnty»
nyt niin paljon, että moidaan la«
hettää yksi edustaja enempi, luin
ennen, olisi minun mielestäni wal«
lan oikein ja kohtuullista, että ta«
mä sija täytettäisiin sellaisella mie.
hellä, jota sanan täydellä merkityk»
sellä möisi kutsua työmäen edusta,
jaksi. Siis marfinainen työmies.
Siitäkin syystä olisi tämä sija työ.
mäen edustajalle marattama, kun
kaupunkimme on marfinainen työ>
mäen kaupunki, ja se osa «äen li«
säystä, mikä on tuottanut oikeuden
yhden edustajan Valitsemisen lisää,
etupäässä työmäleä.

Wiime aikoina on yhä enempi
ja enempi rumettu panemaan pai»
noa yhteiskunnallisille kysymyksille
työmäestönkinpiireissä. Kipeämmin
ja kipeämmin on rumettu «aati»
maan äänioikeutta työmäelle, joka
saisi fillenkin oikeuden ottaa osaayhteiskunnallisiin asioihin. Mutta
manhentuneet laitoksemme ei ole ol«
leet niin pian muutettamisfa, jol
tuohon olisi haluakin, maan toiseltapuolen moi hymällä syyllä Väittää
siihen haluakin puuttuneen. On
yhä enemmän ja enemmän
ruweltu huomaamaan, että lain»
säädäntömme ei wastaa tarloi»
tustaan nykysellä lannalla ollen,
»aan että lainlaadintaan on lasket,
tama itse fymät rimit osalliselfi.On mäitetty lainlaadintaamme ylsi»
puolifelst ja syystäkm. eihän ole
mielä tähän piimään asti ollut yh.
tään Varsinaista työmiestä lst»«massa eduskunnassamme. Ia lni.
tenkin myöntäätäytyy,että työ»äe»«
tö on suurin osa kansaa, jonkaetuja
lainlaadinnasfa on otetta»» huo»mioon, jos tahdotaan wdellakinsti»lyttää loukkaamattomat tasapuo»s<t
oikeudet lain edessä.
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Wiime aikoina onyhä fclisemmintullut näkymille e seitka, etta ryt

jos milloinkaan tctn>itaan kansaa,
joka tuntee itsensä yhdeM totonai»
suudelsi. Sclmästi on tyZm3estötin
näyttänyt käfittäwänsä, m:tö mas'
tuunalaisuus ftuä on osallansa.
Multa wo:daanko odottaa, etta asiat
näin tulewat jatkumaan, jos yhä
toaan pidetään työväestöä lapsi»
puolen asemassa. Meidän täytyy
myöntää, etta tyowäestölläkin on
pyrkimyksiä, on ihanteita, joita se
tahtoo toteuttao, ja jos noille \tkAxi
ihan Välinpitämättömästi silmätummistetaan, niin ei ole ihme, josse höllentää ajon pitkään niitä f.tei»
ta, joita se wie!ä tuntee itsellään
oleman.

Kaikkia näitä seikkoja ftlmclläpi»
taen olisi sy^tä puolueitten Tam^e-
reella miettiä asiaa tyystin ennnen»
tum waltiopäilvämiehiä n?^Nts?mat.
Minun mielestäni tällä helb.Aä ci
saisi olla mitkään puolueedut mää»
räämössg, ennen kaikkiapitäisi maan
olla koko kansa yksi, wohwa, mur-
tumaton Suomen kansa ilman sää»
tyrajaa edustettuna naltiopäiMllll.
Mutta onko todclla näin, jo§einb=
tään työwäcn edustajaa mistään
walitll »altiopäiroille? Koska nyt
Tampere on tuöwäenkaupunki,niin
luonnollisesti on Tampereenlaupun»
gin luonnollinen welmollisuus, eitä
|e lähettää ainakin uhden työmäcn
edustajan waltiovöiwills. Minun
mielestäni ei aiv aan ole liitoja
n>aebittn, jos kaupunkimme 6:be§ta
waltiopäiwämies sijastasaadaan yk<
si työwäelle.

Täkäläisen tyowäen puoluemallin'
non lokoonfutsumaisll työwäenylei»
selsä, totoutfe?.fa tofm »sa työwäeZ-
tä päätti olla ottamatta osaa wal»
tiovaiwälweswallleihm. SUlulta näi-
tä oli sitsi pieni joukko, eta se ci
ele mislöän merlitpt|"e§ts ©uutin
osa tyäwäteä ajattelee toisin. En»
ka u?ko, jos nämäkään, joita tuon
päätöksen tekiwäi, oksi sitä tehneet,
jos olisimat tietäneet fen, ettei siinä
ollutkaan muuta kysymyksessä kmn
suurimpana syynä se, ettei arweltu
Hellbelgm saaman työwäestönyk-
simielisiä kannatusta työwäcn eh»
botfeafft. Näin kiihoitettiin ryhmä
työmiehiä tekemään mieletön pää»
tös ja tehtiin näin tärkeästä kysy»
myksestä persoonakysymys. Mutta
että se ei ole työiväestönyleinen
mielipide, sen jo todistaa se etta
3:as osa mainitun kokouksen ofcn«
ottajia oli toista mieltä. Paras ja
arwotkain wastaus, minkä £ampe«
reen ioaGaifa olijat woisiwat näil-
le persooncpolitikoitsijoille antaa,
olisi se, että näyttäisiirat heille pit»
tää nenää ja ttäisiwät yhden
sijan työwäen edustajalle enfitule»
wissa ttaltiopain;ämie§n)aclewia.
Toiselta puolen fp^imman halmeksi'
mifen motit lyöwäeslöosoittaanäil»
Ie isänmaan pylwäille, jotta silleuskottelemat, että se tekee patjaan
palweluksen sillä, ettei ota osaa ajaa»
leihin, ottamana osaa tulemiin
wallicpäiwämieslvllllleihin. Näyt'
täisiwät näille intoili ena he
fåfUtätcät, mitä r>t):ei!ien eiu tällä
hetkellä meiltä roaaui

Puolueet tosin jo omat afeiteneetehdokkaansa, joten jo lienee liian
myöhäisiä puhua lasta asiasta.
Mutta nuo ehdokaslistat ei suinkaan
liene nmlä pysyirmsiä, koska wii»
meinen fana sanotaan kai yleisessä
kansalaiskokouksessa. Ihdenrellätois»
ta petfeiiSftn rooi roielä jotofin teh,
d». Etupäässä lasten tämän ehdo»
tutfent suomalaisen puolueenmie§'
ten huomion esineeksi, sv a siltä ta»
{jolta on minulla jotakin toiwotta»
maa, mutta ei fuintaan liene syy»
ta olla tuotfdaiftUataan tätä puo»
mioon ottamatta. Nim mieltikääpä
nyt te, joilla »alta on, olento eh-
dottanut teidän liikoja m*4önrettä»
wätsi. Niin, miettifää {a topttäfää
meidän harras toinjomnie, siiä toi»
won minä ja monet sadat ja t>chan»
tiet minun kanssani.

Tisjä olen nyt rohjennut tehdä
fuurenlaifen ehdotuksen jo edellä,
mutta rosenen n?ie!ä mmatSaSm,
kosla luulen, ettei minun ole tilai»suus erää lostd enerrpt pupua.
Robkenen nimittäin tuoda f^bo:!canesille, jonka luvlen roastaaffianniitä
toimomuffta, joita tä!'ä hetkillä woi»
baan nr-cotia. SJlirun tarkoitukseni
on esittää ei tuollaista, joka jota»
paikassa esiintyisi, rocian sellaista,
jonka sydän sy!!ii samoja tunteita
kuin tpo"inåe?tö'nfin, ja joka maati'
maltomasti mutta kuitenkin selwästi
toisi esille sen, mitä työwäestönto-
dellinen etu ivaani ©cHoifcna roh-
kenen fuoftttca ebboffaatjt, nim. työ»
»äen, talonomistaia E. E. Heit-
tiläa. Hän, ujaitfa ci lieneekään
noihin tuettansa, jotka jokapaikassa
pitämät kunnianaan esiintyä ensi»
maisena, on kuitenkin tnatjtnainen
työmies ja tuntee selwäsli ne tun'
teet, mitkä warsinainen työwäestö»
lm omaa. Minä en kuitenkaan tap»
do sanoa, että hän olisi ainoa, jon-
ta woisimme »olita sopii fen täh»
den miettiä mu.deniin cftaa ja il»
maista ehdokkaita. Se on »aan
pääafil», että saadaan työwäestön
edustaja wc:lticpäiwille taupungig»
tamme. Siinä ei saa tulla miltään
pikkuasiat määrääwä'si. Siis, wal'
lassa olijat, täyttäkää wielä 11:tais'
ta hetkellä, mitä kolo kansan, mitä
työmäestöntm etu waatii ia muön»
tätilä petlle tuo niin roaatimaton
etu faoba oma edustajansa l?inlaa»
ti;atnntaanjonäillä waltionpäiwillä.
Xitft tm»a» lnoxet fe?ä

V!wi,

Znnnuntailullemista.
u«fi woi«a.

Es. 40: 29-31

Hän, et finö, ei sinun uskosi,
harrastuksesi, walawuutesi, waan
hän, Vanhurskas Jumala, on se,
jolta tulee apu.^ lohduws ja woi>
ma. Hänen luonansa on elämä
lähde, jossa mettä on tylliksi. Huo»
maa tarkoin: antaa, hän antaa.
Ei sanota: hän myy. eikä: hän lai»
naa, wllM',: hän antaa rahatta ja
ilmaiseksi. Kuinka paljon rahaa ja
waiwaa waatii heikontuneen ter»
weyden jälleen saaminen! Se wai»
mo, joka kaksitoista »vuotta kärsi
hiwuttawaa, woimia kuluttamaa
tautia (Luuk. 12), mz-etti taiksn
Varallisuutensa, eikä Mekään saa»
nut apua. Jeesus paransi hänet
maksutta. Sairas kajosi maan Wa«
pahtajan maatteen liepeeseen, ja
heti hän pääsi taudistansa, jolloin
Jeesus tunsi moiman itsestään läh-
teneelsi. Tämä on se moima, jota
hän antaa mäettömille.

Tarkkac! Hän ei anna maan
kerran kaikille, maan hän antaa
lakkaamatta, päiwästä päimään.
„Niinkuin sinun painiasi on, niin
on sinun woimasikin. Jos olet ha»
wittänyt fen woiman, jonka sait ei»
len, niin elä ajattele: Nyt on kaikki
hukassa, sillä Herralla Kristulsella
on wielä yhä uutta woimaa. Hän
ei anna kaikkia yhdellä kertaa, eikä
hän anna esimatsulfi, niin ettet sinä
lautaan aitaan tarwitsifi uutta wä>
kewyyttä. lii,hän antaa wäfyneil»
le wllimaa. ja wäettömille kyllä
wökeä.

Woimaa tylliksi! Wiiwähtäkääm»
me näissä sanoissa. Jumala näkee
mitä me tattmtfemme. Hän antaa
henkeä mitan mukaan, mutta eimei-
dän mittamme, maan hänen oman
määränsä jälteen Meidän täytyy,
jos me muuten häntä odotamme
(m. 31) ja wiljelemme armon wä>
lineitä hyödytsemme,elämämme jota
päiwä ja helli facba Jumalan lav»
peudesta se anno ja raainta, mintä
me kullakin kertaa tarwitfemme,
mutta ei loskaan niin paljoa, että
me itseemme tyydymme. Nnu muo»
boin riittää se wäkewyys, kun me
kestämme, ettemme seulomisen het-
kellä waiwu toivottomuuteen tai
muihin rastaisiin synteihin ja toe>
luksin. Siinä wäkemyydessäon toi*
litsi, kun pidämme waarin itseitäm»
me, olemme tietoiset syntiturmelut»
felramme, lihan ja maailman wict-
telewästä wallasta,emaietä milloin-
kaan laskeu lepoon tai antau sopi-
muksiin minkään snntiliufautsen ke«
ralla. Meillä on, terrassaan sa>
noen, wäkewyyttä tarpeeksi asti,
kun emme tahdo emmekä »oi elää
Jeesuksetta, emme saata olla paitsi
fanan, rukousta ja pyhää ehtoollis»
ta, aiwan kvin lapsikin on woima»
tas. tun se kytenee lepäämään ai»
din rinnoilla ja niistä imee rämin»
tonsa. Villa näin sanoo Herran
fana: Halaitkaa sitä terweellistä
sanan rieskaa, niiatuin asken syn,
tuneet lapsukaiset, että te sen kaulia
lasNaisitte, jos te muutoin maista»
neet olette, etta Herra on sulomen"
(1 Piet. 2: 2. 3). Sellainen wäke>
wyys, jota, tulee toimeen paitsi ar»
mielineitä että tartoitfe rukous»
seurustelua Jumalan lanssa, on
perinpohjin walheen ifa^ia ja olen»
noltaan walhe ja petoS

— näöttä
töönpä kuinka suurta hengen teot
maa tahansa.

Siksi se jää. että nuo r u ta i^
set wäsywät ja nuore
miehet lankeewat. Tämä
on luonnollisten woimain ja wal>
heen hengm antaman ja paisutti»
man wökewyyden tuomio, jotahuu»
taa paljo itsestänsä, mutta ei oi«
keastaan ole kuin tyhjää pauhua,
nhelisewä wasti ja tilisewä tultu»
nen."

Mutta, jotta Herraa
odottamat, ne saamat vv»
den woiman, niin ettähe
menewät siiwillä ylös
tuin totkat: he juokse»
mat ja einäänny, he mael-
tawat ja ei wäsu. Näin luu»
luu edelleen Herran lupaus uudes»
ta woimasta wäsyneMe ja »aettö»
mille. Kuinka me pääsemme woi«
masta osalliseksi ja mitä uusi woi»
ma wailuttaa, sentin saamme tässä
luulla.

Jatka Herraa odottamat, pätene,
wat hauen luoksensa, luottamat HH»
neen, heille luuluu lupaus woimas»
ta. He owat totonaan toisellaiset
t»i» ne, joista edellä puhutaan.
Nämä ei»2t odota Herran jäljisfä
jneltalfnlsa, w»an tullnvat ennal»

ta, syöksywäteteenpäinomassa i»si»
massansa ja nimessänsä, ja niin
nääntyivät ja lanleewat. Herraa
odottamat owat wastalohta näille— he taidetaan werrata pitemmin
wanhoihin, saamattomiin ukkoihin,
tuin letteriin nuoriin miehiin. Lv»
therus puhuu tämän johdostamuun
muassa näin:

..Maailman nuorulaiset januoret
miehet eiwät ole Jumalan kansaa,
sillä he luulevat olemansa woimal»
lisiä, wlllihurslaita ja wiisaita. Sen»
tähden he ei tarwitse Jumalan w>.i>
maa ja apua. Herran lansaa owat
ne, joita profeetta sanoo wäsyneitsi
ja joilla ei ole mitään woimaa eli
wätewyyttä, ne, jatka owat rasite»
tut synneillä ja muilla wastulfilla.
Näissä saa Jumalan woima sijan.
Näin syntinsä tuntewat eiwät pake<
ne Jumalan laswoin edestä, niin»
tuin järki ja luottomme telee, waan
he patenewat sitä pikemmin Herran
puoleen, jota ei meille woifi ollal»
taan Jumala, wanhurslauttaja ja
autuaalfitelijä, jollei meillä olisi
syntiä ja luolemaa."

Tästä nyt näel, että Väsyneet,
raadolliset ja ahdistetut owat ne,
jotta Herraa odottamat. He owat
tyhjennetyt omasta woimastanfa, ja
taistelemat lihaa, maailmaa ja pi»
meyden waltaa wastaan. He owat
herenneet odottamasta parempia ai»
loja. odottamasta synnin ja pahuu»
den wähenemistä, uskon, rakkauden
ja kaiten hywän lisääntymistä. Täs-
sä odotuksessa he owat lerta toisen»
sa jälleen pettyneet toiwomnkslsfan»sa, ja Viimeinen willitys on tullut
ensimmäistä pahemmaksi, joka on
saattanut heidät warowaisemmilfi.
Sentähden ei heillä ole muuta lei»
noa kuin Herran odottaminen, niin»
tuin Taawttti sanoo: Minä odo<
tan Herraa, minun sieluni odottaa,
ja minä toiwon hänen sanaansa.
Minun sieluni wartioitfee Herraa
huomenwartiasta toiseen huomen»
wartiaan asti" (Ps. 130: 5, 6)
Tällainen odotus näyttää wälistä
ei ainoastaan pittälliselst, waan
turhaksikin. Woima, uusi woima,
jllnla Jumala lupaa antaa häntä
odottawille — tämä woima antaa
joslus liian tauwan itseään odot»
taa, eikä tule tawallifesti ennenkuin
kailti toimo on latoamaisillaan.
Minä odotin hywää, ja paha tuli,"
sanoo Jumalan mies Job sA. 30:
26). Kuitenkin on sana luja: Her-
raa odottamat saamat uuden woi»
wan —

huomaa: uuden woi»
man.

Mikä on uusi woima? Kenpä
sen taitaa oikein selittää! Niin pal»
jo kuitenkin ymmärrämme, «ttä uusi
woima on Jumalan woima. sillä se
tulee Herralta, jota on »äkewä ja
waltias. W«ma tulee häneltä, jo-
ta sanoi Pllawalille: «Tyydy minun
armooni, sillä minun woimani on
heitoissa wäkewä" (2 Kor. 12: 9).
Mutta jos uusi woima tulee Iv»
malalta, niin ei se smntaan tule
ihmisiltä. Nyt on Jumala monas»
ti salattu Jumala, mintuin kirjoi»
tettu on: ..Totisesti sinä olet sa»
lattu Jumala, sinä Israelin
Vapahtaja" (Es. 45: 15),

— ja
niin on hänen woimansatin salattu,
salattu jHrjelle ja tunteelle, ilmeinen
ja työssä ainoastaan uslolle. Mi»
nun woimani on heiloissa wälewä,"
sanoo Herra, ja ten saattaa epuut»
taa hänen todistustansa? Te pue»
taan woimallakorkeudesta", waluut»
ti Jeesus opetuslapsiansa, ja taasen:
Teidän pitää saaman Pyhän Hen»
gm woiman, jota on tulema teidän
päällenne, ja teidän pitää oleman
minun todistajani" (Luutk. 34: 49;
Av. 1: 8). Niin muodoin woima,
»usilin woima, on Pyhän Hen»
gen lahja, Hengen lohdutus, elämä
ja rauha, jata ei lentään muu tun»
ne luin hän, jata sen saa. Odola
Herraa, «le hiljaisena hänen edes»
sänsä, anna hänen, jota menollaan
Isän tntö on ansainnut meille Hen«
gen lahjan. Anna hänm puhaltaa
sinuun sanallansa: Rauha ol»
loon teille! Niin sinä olet saa»
wa uuden woiman. sen woi
man, jota et lykene tutkimaan tai
selittämään, mutta sydammen war»
malla watuututsella saat sen kokea-

Ulkomaalta.
—

Sod«» »ht«. Kap'ta»'Pun»
li, syysk. 29 p. Trar«waalin roa*.
tauksessa Chamb:rlainin wiime säh»
lösanomaan sanotaan, että tafawal»
ta tarkoin pysyy 1884 »noden so.pimulsessa pyytämättä pienintäkäa»
etua fen yli. Enalanni» yliw«llas»
ta m Mainita minnen.

Lontoo, fyyst. 29 p. Sähtösano»
ma Kriigertdorfista ilmoittaa, että
päälortteeri on wiipymättä fijoitet»
tawa Natalin raja3e. Ylipäällikön
käsky esikunnille kokoontumaan sinne
herättää suurta huomiota.

Kokouksia.
Käsityö ja Tehdasyhdislytseu

Mmm .!il>!i<>lls
pidetään Lokakuun 16 p. 1899, klo
5 j- PP.

Samana iltana klo '/,? waltnn-
tettnjen kokonS.

I.H»«t.
3»h« Holmftin.

Huutokauppoja.
myyd3än iiolal. 18 p

V>,manttaalin perintötilaKämeen»
lyr3»s» Lemmalkalan kylässä, lähempiä
tietoj» saa «UelirjoiUaneen luona. Kau»
p»lt» s»a soplaennen huutokauppa» omis-
tajan lanss».

Matti Helj,.

Myytävänä.
Nytsaapuneit» monta eril«ji«

Kahwia
i» Omenia y.m. myydäänhalvalla puo»
deissani 18 Vellamonkatu 18 ja lär»
wensiwlilla.

Johannes Manner.

Me wM.
Asioimiston ja ompelukone-

kaupan woipi lykenewä henkilö
saada haltuunsa hymillä ehdoilla

Lähemmin.
Ehr.laeobsenH

Poikain lnona
Helssnaissä.
Hywiä

ttUMtl!,
EakfalaistaMagnum Bonum" suu»
remmissä japienemmissä erissä hal»
walla

N. 81-ucr.
Kämeenk«til 1.

Snuretla hinnan-
alennuksella

LOM Wl>Vn
j»M

NM- jll AMi-
Mlk

K. Wseu lllngllslllupllslll.
Illllli ftapunut

UT erittoitiaifett hywiä

Waasan
SilakÄtta

nelikoissa
Kusts Ojanen.
KultllmUllli y. m.

Ulstjllllljlljll
Kusto Ojanen.

Höyheniä
KustV Ojanen.

Myvia

Tohveleita
MMm ja sileitä

myy halvoilla hinnoilla

Juho Kivinen.
G»»rt »«rosl,

W^ pitläwartista**- Sttjiiittita
«^viliw h«l»«»« «il»t. »UISI. 15«. «. «<ht»«e«.

F. V.Forsblomin Kirjakaupassa:

M.Kulmioita, hakaviivottimia y. m., yS
F. V. Forsblomin Kirjakauppa.

Kauppa- & Länt puistokadun kulmassa,

F. W. Palmroosin Räätälinliike
on muutettu. Puutarhakatu 14.

Polttakaa »SOLO" papyrosseja!
> Paras suomalainen papyjossi onehdottomasti nSo-

loM| jota voidaan mitä paraiten suosittaan jokaiselle, saadaan
jokaiselta hyvin varustfttust» kaupasta. W. Falck & C:o.

IV Nyt saapunut ~VR
Arvo Tenlénin KANGASKAUPPAAN

g >

Piirustuslautoja useampaa eri kokoa.
Harppilaatikoita täydellinen varasto.

Piirustuspaperia,rullittain ja arkeista.
Tuschia, juoksevana ja kuivana.

fiummif,palottain ja kilottain.
Piirustusnastoja, useampaa eri N:o,

n»

3.2.

S*

■ta* »^

o ja

H Kaikenlaisia kankaita. H
H Niinkuin H■ Juuri saapuneita H
H Pukukankaita, Sadetakkikank., E
H Palttoodoffeleja, Vuoreja, m
M Leninkikankaita, Satiineja y. m., y.m. H
g| Jälleenmyyjille suuri hinnanalennus ! Malleja pyydät- m9 täessS herroille maakauppiaille ja räätäleille! H
H Tukuttain ja vähittäin B
I John. Blomilla I
S Kuninkaan- ja Kauppakadun kulmassa. H
9 Tireen Halpahintaisin kangasmyymälä. B

V^*1' wuolrawan taluSietiU huone her»'-*>? roille tai neib ille ltauvvalatu 13,
Viitanen.

0

miesten pakakahaita,
Doffelia ja Palttoonpäällyskankalta,

Mustia ja värillisiä lcnlnklkaita.
Kadottuja alusvaatteita.

Sukkia ja käsineitä
miestan, naisten ja lasten.

Hllllnllzllllzik, llnnzteilillllllljz l« llMlllllllwll»itz m.
halvimmalte

Arvo Ten!éii'illä
Commerin talo Hämeenkatu.

c>

Sntftofainen kirjataapftt, pöytiä.
«» tiriahyllyj.3, keinntnoli fcrötnä=
haakäytetyltä puusepän ty»k«lnj«,
E«ta««katn 1punleoVn

V Tuominen.
V|lciu«"tni?fttt)ia, parruja ti m. joa»

neitärakennusaineita faapthuoleaNa.
ft.% Salo I.^h. int'ta fanfa! fagert itäp.

rjQDtemi &3ofiran ro»la myydään Hat»**- litu«Ta(u 17. Vrttonen.
#*emu» ia pmnatuoieia mt)o bueleallaSf- Tuomo Aalto,Läntinen puistol 6

Tnöwäen a|unto=D|afepb-
\JJU%V tion tll'olsa nytheti. läheni'
min F. Sainio,samasta talossa.

utta!
Tehdas-Osakeyhtiö Kankurin

erinomaisia

tohveleja
myy halroilla hinnoilla.

Kusto Ojanen.

Halutaan ostaa.
fHZI»,^4», tlski-w««k<» haittoineen
ÄVUIJIUIU halutaan ostaa heti, wast.
tämän lehden lontt. merkilleIH:lle.

Vudkrattavam
©rtftt siiwoa nuorta mieltä saa♥5»W»f*■ asunnon,mieluummin fisätvö»

loisille. Kortenlobdenkatu 17 3 Mäkinen.
si»woa nunrtamttjltH <aavt asunnon
beti. MoiNonkatu 38. Utti!».

Nuori mies &°^7"' *ftart'
£% «uorta«ie«t<i jaa asunnon,<* fatitn'atit 17.

<HUunriM!«6 ma ajunnon läntinen pil»J+ lal. 40. Karlsson.
»),yt hen imi {flmari ja ltitt>öJohan-Jl ve#m 127. 3 Stitjfinen.
€* raitista»iestä tahi naista saavat<* asuntoaPinninkatu33.viimeinenPor»
tn% oivalle portista.

het» yo t2lu«lcl« huone, lopiwa
2:dell« nuorelle herralle eli koululai-sille, Wlinilan- ja Ronganladunkul»a«s».Natulamaa?«l.

Nalutaan vuollrata.
Vtlnotl,1eli » f«matta, eri fifään<iP fätjtätiänä {« tarpeellinenmää'
ta ntafafttnia lllllutaan wuokrata wil«
leziiitkeisen kadun warreltaTampereella,se»katawar«kau Paa warten. Tarkemmin liv
jeenwaihdon lautta, osoi»teell»58uotraa\a,

Rauman J»o«tifonttooriin.

Halutaan vuokrata,
»H nuoria miestä haluaakalustetun ■"*"■
& neen. wastzus pyydetään osoitteella,
Kaiwol 41, 31. H. W. Malmqwistille.

Palvelukseen halutaan.
MU ia stliityttö

ensimmäisestä päiwältä Marraskuuta
VlrNolan «a»»l««l«.

5 röötttltnfänta'iTKT*
3 «al«»»e», Mu»»anlahd«nl. 7.

H<l» e», 1? wuottasp«lweln«t,tt» !ca
heti pailan kun ilmoitta» itiknsll

WUnikanl 19. Joka on ennen valwellut.
«Nrj««fi«o««tSihi» t«U««»t

T«ttN
a» palkan, lähemmin

nuona herraa !aa osunnon Werla»
!«h<aanl. 12, sisäönkävtäwä kaduta.

sYl«*«t4l lainan ell 2 lamana ia-|?UPfl,«sa leitttßßn nöt beit,
Satotmfahi 18.

<sJ*ät»ät potefi ole»a ftt*ti tyttö saa
T* asunnon toisen luona Ilmalink. 10,
2 rappu wasemmallz.

>lu<te«m huone Vuofiataan n»t heti
rn!trt-lle nuorille mi«b'll< Si?ta». 9.

Äauira la!u«let!u huone 1y.M Mar.
VJ ntiMo<Nonkatu3l.

nnrtmtrå <" asu nonUUllllllCÖ Omatuva n:o N
SiilDoia nuori» m»«hill otetaan a<un-w^ toon lammelanlatu13, *nf?mmäinen
rabbu oi'*olle. Tuomiselle.

i» luetettu huon» tri ftläilnläntävtlll
i3«il. L«nt vi'ka». 18 a, 6u»n.

WnVlrattllwanllip. Lola!.
1 tai » hkfityistä Ammetta
sts««nk»ytzwsll«.

Hett s»«re»pi pnnfepil» s»e«0t«0-
-t,n*mt*9to. «Mftut «f #ftllffcfm.

«i» itiä !aup«sia.

«5° Xutt»
saa paikan E. A. Majlundilla.Tammelan
torin warlella. Ilmarinkatu n:o 16.

Nlli«henlilö taiiawa maan
molempia kieliä saa paikan

puodissa löhennninUusilaw 3l:o 9.
«»llberg

I.Siukonen.
Kuom! Mieluummin»aalta.

ruuanlaittoon oppinut p»I»«lu«tvtlö' saa heti pailan lluninl»anl»w 24,«. Lehtisellä.

Korjattu,
ffitftrtfnriftitä on lshd»tl>, tolilta.«lUUU|UIUIU9 fmtB{oia fa« f«n

t. l.kontt.
«lrwc« on loydetw, omiita\a (aa s»««f heltnilU. «»lat» 1».

Huomaa!
Kihla- j< Mihllimiiftrmlljia

18 karaatin eli '«'/„»» lullasta 3 mnlal»
ta korkeimpiin hintoihin. Eelä hopealu-
sikat y. m. tavarat aina h«lwi«»at
ja parhaimmat
Tuomen ttnltaseppäOsakeyhtiön kaupassa

Tampereella Kauppakatu 3,

i»iM«liiii
otamme kaikkialla levittt-
mään teoksiamme, joista ti-
lemme
tälläpaikalla

ilmoittamaan
ja joista myösitse anna»n«
tarkempia tietoja.

Asiamiehillä on

MaMio,
mutta sen lisäksi 20 yli-
määräistä palkintoa,
joiden stmruus on

500 markan ja
50 mrkan välillä»

Oivallinen tilaisuus sta-
da hyriä Livutulla.

Lähemmin kirjeellisesti

Kustannns-jaKirjapaine-
Osakeyhtiö

SAMPO,
Tampere.

Ilmoituksia.
T. VL, T. S.,I.N. 2 l.

vaivalstalon rantaan ajan»'*'
runeita ia sieltä öIB« ««stettuja tvk«

llvui»a tulfoot asianomaiset 14 vuorolau»
den kuluessa tästä päivästä lulin» pois
lorl-amaan, uhalla että ne muuten Mo»
tetäSn kuten omina. Tampereella Vyys»
luun 30 p. 1899.

W«i»aiShl»it,h«llit»s.

W llvoiiluz llio 8 z.-o— .8 !.- p.
MlllfinNelcsjii^u,^^
toonin

s «»»tfin ia <«ts«»Nele»
tunteihinotan wielä oppilaita.

<3. N.Pewrlson. Älelsand»iink. 21.
slUfrhnilm ft ®« *B»»rt ottaa<X>miUlH\l tbstä »»«taan kodeissaja Pellavatehtaankatu 19.

£. <&.,

IManMginmltnusmiesten
Lolallmn 5 pälwälfi luulutetm lolous on
esiintyneestä lvystä fiiiretty maanant»ilfi
Lalatuun 9väiwälss 1899. No vuoli6 l.VV.

AMmieycMllimen
i« »lntzelutoneiden »hynnin Tampe»
reella »oi pätewä henkilö saada hywil»
ehdoilla. Lähemmin C^h«. laeobse» K

1U,5.2!,6r.)

Näylurin työnlcliät
Sistt, Hno«»ik«a! "MW

Eh»ottou«llti räin», fiiwo ia uuttera
nahlniin työntckiä saa heti pysyväisen
palan joi ilmoitus tehdään

moe «l «spl»»>'i»e
Wa«!'az<ll.

2 Piirustuksia,
kustaonusaryioita ja työseli- J^-> tyksiä y. m. alaani kuuluvia «_—

♥■ tehtäviä suoritan huolellisesti <—
~ti kohtuullisellapalkkiolla. |*2.
_>i H. Tiit o1a. AI">, Erkkilånk.14, lik.uut.k»n»k. |J-

Vaasan— Pohjanmeren
Höyrylaiva-Osakeyhtiö.

Lybeck'istä Turkuun ja
Raumalle lähtee joka lau-
rantai joku höyrylaivoista:

MMjilW.
annetaan iuolstnnele»sä hlll»
walla. Lihemmin t.l.k«nU.

Pnn<epplll.H.Ge!w,
tallitupiani 9. lampu».

Telefooni 496.
N«a3w«s» tralmitta Hu«»ekal»j«.

Tilauksia »vastaanotetaan. Finnet »h»
uul«»«t. «aikli «js|a Wtta MtSXDå&.
Mantelia 3,.,e,t^.^

XnmtitttiMn,
Ummut* *iiHäf#n*&tf*W.* 188».


