
Alenhan minäkin jokaupassa ollut neljä-
toista luuotta, multa en ole hmvainut sem-
moista lurjuksen lyötä kenenkään harjoitta»
wan, —

wielä lvähemmin luulisin kenenkään
niin tyhmäksi, että lamaika-rommiua ostaisi
semmoista tavaraa, ja ilman pcräan*) kysy-
mätä sitä nauttisi.

Tälnä uäyttäisi, kuin joku wiiua'kauppias
olisi rumennut luomoista lorua ilmoittaan,
saadalscnsa paremmin lviiuansa myydyksi, tuin
se cu puhtaasta lviljasta.**) Kuitentiu saan
muistuttaa lähetläjää^olkoou näet knka hy«
lvänsä, toista lcrtaa semmoista kirjoitusta
esiin tuomasta, sillä olen wissi, että jomuis
pulaau. kuin tulis pcrääu*) kysymys. — täK<
ta ci uyt tällä klrtaa taida tulla sen kcwem-
paa,*^) sillä ci siitä nyt kukaan huoli, näke-
wät että se ou käsin pidcttäwä tyhmyys lä-
hettäjältä. S— kus.— Kyttälastä 29 p. Tammilnuta. Vii-
me »vuotena toimitti täälläpoliisin«wirlaa Kau-
puugin.Fiolaali, Herra E.Nigren, jota saam»
mc liittää hylväSlä järjcslylscn pitämisestä.
Wiime fuwcna larloilti hän täältä setä lau»
pnugista M!ot häijyt Kortti.lvcijarit, jotka oli-

sillin l;t;UMit fuurena pöhcnuulscna; ci aino»
asli sculähdcn että puijasiwat tyhmiltä' maa»
laisilla rahat ja talvarat, ivaan saimat myöS
heihin (maalaisiin) semmoisen kauhun, ett'ei
tahlcuut enää heitä saada rehelliset ihmlsctkään.
torilla tattareita saaltaan, fauocn waan:"siel-
lä ryöslclöciu".— 9<yt wucdcu clusla elrw,
me saaneet oman nimikmilhcn sclä lcmisari-
uksen.

— perjantai yönä I5:la p. lvabtaan.
kulti täällä eräs hurja poikapanvi arwatta-
lvasli laupurgiu puolella. rj)ic pitivät pahaa
melua; hallaisilrat rilli hucmillcn illrnoita
ja lnuuttc&at cwia pois oikeilta sijoillaan
toisi paillcihm. Ychlymcu nimi*»miehem-
me piti tätM te'.ru!slu lön l. 16 p. iltana,
jcssa hän lsitlcU lisää yölvurlioila sekä teli

*) KyNäh'c!n p t x aS n
—

mihin milloinlin - yh.
t'd ja Iloie'.a pietttiicn, muita kuinka siihen scpii ly.
syä, sila. m työläs ynnl-ällää.""

Minun mieleeni taas jctiun foncn|joift: "G«koi.a liljasee. jcl,tu talilta fcttuu."
**?) Tielalccn »rcon "Teinlydenharrastaja" vl.

(a tallaUeefa laupiubesta liitvlliftna.
?otc|ott mntltntuff tai

Matkustavia.
Tammil. 24 p. Tuomari Tcnuberg ja Sihteerililltthausen Eurasta, 28 p. mctjätcira teit Hansen

«urusta. 30 p. Öftottttf Pauajefi Hämeenlinnasta

S:a 821 1.128 . 2.1W !)?0 9i17 I<i.
Täötanäkyy, että wiime tuluuciua neljänä

lvuotena kuolleitten luku on cllut synlynciltcn
määrää 307 henkeä suurempi ja että scura-
kuntaau cu muuttanut 1,228 hculcä cucmmäu
luin muultauut pois sekä wäcslöu lisääuuyS
tällä ajalla tehnyt 921 hculcä, jotta laupuu»
giu lvälilulu tämän lvuodcn alussa oli 6,459
henkeä. Kaupuulimme omiluisct kohdat, scu
ollessa etupäässä tchdas-kaupunlina, lvailut-
talvat, että wäliluku lvucsittaiu lisäänlyy. eh-
kä kuolleitten lulu clisilin synlyucittcn suu-
rempi, silla tehtaat tanvilsrlratmäarälyu wä-
cstöusä. Hanvapa oli se lunta, joula lväli-
lulu w. 1568 lrchcnchi aiucasli Iti hculcä.
Anvattaira on, että laupunlimme wastaliu
wuosiltaiu melkoisesti enenee, luu tehtaitamme,
clenli pumpulitchdasta, yhä laajcuuetaan.—

Pakkasia olemme »tytöin saaneet, jol-
laisia emme lvicla tänä taiteena ole taruun*
ncet koetella. Myöhään suuuuutaiua chtoclla
näytti lämpömittari lähes 24 astetta. Toi»
woa wcipi, että tun ilmat lcht oivat käyneet
fimremtnilfi, »vakaantuen talvallisclsi tiimi*
fäätfi, liittuwa hnvoistautitiu helpottaa. —
Wanhat cnnlistutsct wäittäwät tulcw^« leivän
lvuotentulcu, luu Kyuttilällpäilvän aikaan on
pakkasia. Tästä cnnustutststa scpii luilculitt
muistuttaa, että sen laita on, jommoinen mut*
dculiu wanhojcn meritien, että jokopitäjät
potffittifo tahi owat pitämättä.

Tiistaina Helmikuun 1päitvanä

Tampereen Sanomat.
1870, Nro 5.Nro 5, 1870.

Tammik. 26 p. liriuri Lindwall Uudestataupun»
gista, 28 p. tapleini BjörtbcmHämeculimiasta.her»
ra Nylund Ruonedcltä, 29p.elverstilllNluanltiHart»
Wall ?jlcjälweltä.30p. maakauppiasGrönholmMou«
hijärweltä lesttieniarissa.

Kuulutetutta.—
Messukylän kirkossa: TyömiesleskimiesKarle

Gustaa Juhanpoika Tampereen lauplmginscuralun»
nasta ja Pcllawateht. lyönt. Maria Ruotsalainen
Messukylän emäseuraluntaa.

Tanlperecn
toimitetaan lima Uiucjinn fnninlln^^^Jja samanlotoisena luin cbcfiifcnäß
otoin on hintakin muuttumatta.
Tomp. rirjnraupaefa Fpfo rouofifcrralta S tn.

—
p.

Tampereen poOtikontt. „ - » „ 4© „

tavalla
Sa-

Slmomat

lssa poitifonttot

p»»tiraha ja postinhoitajien »««»anpaltkio tähsn

ltolmen<Wtmtit^onofittttaa . . , S „ VO J
H>uoli»wuosikerta . » „ —^

KyntMiinpiiitväna' saarnaamat:
Tampereen kirkossa :ruots. w. pastori Bergroth.

» „ suom. uilnit. lirkl<h. Nybergh.
Kolehti Lähelystoimelle.

«««snkylän kirkossa: prolvasti Grönberg.
Suomalainen Herranchtoollinen.

I«i»ron rirkosfa: w. t. tappal. Grönberg,
virkkalan kirkossa: tappal. Tallroth.

Kursit.
lammituun ,v piii». Myyjät. Ostajat.

Wenäjän papcrirlipla 311p. 306 v.Hypoleekiulilien Wtkim.»relfllseltlit - m. 580 m
yhdyspankin 100 m. osakkeet. . 108— 10«

Kuolleita.—
Tampereella: Tammil- 31 p. tydm. Herui.He-

landerin l.Johan AlbinuS 2 luut.

. 181 .. 424 .. 397 .. 126 .

Tampere.

1868 156
1867 210
1866 222

— Tampereen »väkiluku 1865 lvuoden lo«
pulla oli 2,449 miespuolta ja 3.089 nais'
puolta, yhteensä 5,538 henkeä. Seuraamien
lvuosien kuluessa ou sattuuut allamainittalria
muutotsia:
W .Synty- Kuolleita, muult. muult. lisään» wäl)cn»

neitä. sisään, pois. nys. nys.. 321 . -
- . 16
10 . —

6. 89i

«.l«ir. Muistolista.
m. ?. Ikaalisten kauppalassa myydään talo u:o 11.„ Mo«liiit».^!Slewisir,li Hämeenlinnassa.
M Ascllojicu tolous ruStliollanKaarleHarltulan

Tammelassa.
3.10. Kartun Sipilä Ikaalisissa myydään Turun

tont. Kiljatan puuslellissa kempääläsiä.
8. Tammelan ja Ilmajoen tär.„ Keuruun tär.

K. I.Maa,niltöuerewisicniKnuston lestlittrarissa

maatansl.
P. 11. Kokemäen lär. sekä Vesilahden ja Ikaalisten

lär., MaamrttHnSrewisioni Huutijärwen les«licwa«
risja Kangasalla.,Walwp. taloll.Millo Holmströminlonk.Mc»

Heitti Antinp. Kuritan lcut. Wesilal,deu tär.
<» „ WercjyN'äinmalso Kalnil sta.„ Maamittausrelrisicni Ikaalisissa.

rikanviau )är.
k. 12. Wal»rentap. talcll. N. Heilinp. Kurikan ja

—
H>«r<«to«. Le«liprowastinna G. S. Lilius'en

perilliset l«b«itelaan ilmoittamaan itseujä laillisen ajan
kuluessa.

—
Huutokauppoja. Tllruuma alan sliass a-

Huhtit. 28 p. Suemiiänren Leppäniemi Kanvialla,
Howelahde« kuoma, «lcelilammi ja Powi Itaali»
sissa.

—
Hämeenlinnan maalansliassa:

huhtil- 12 P. MoislalanHartunen eli Kirpariläm»
siissä.

—
Porissa: maalibl. 7 p. puoli taloa ja

tonttia n:o 27^.

—
H»Ä«tvrseu taloll. Juha Seppälä wainaan lon»

kurssissa antaa helmik. 14 P- Längelmäen tihlalun»
nanoiteusPääslvlän Mattilan talossa.

—
VZastiuta. Tampereen sanomain 4:n-

ncssä numerossa on eräältä tcrweyden har«
raStajalta kirjoitus, osoittama hänen tulleen
sydämmcstä sangen sairaaksi roinmin lnyrky-
tylsestä, ja lnyrtyn tilviStylscn tuuteista ou
hän ruweunut waroittamc.au ihmisiä osta-
masta tätä juomaa kaupungin lauppamiehil-
ta, tosla ne muka scloittalvat romminsa wiht-
rilli-öljyllä.



Palaneista tamaroista nimitetään myössuu-
rempi joukko sekä jo walm'cka, että keSlente»
koisia rautalienwaunuja. 7 hywin lauuiSta
londuktörilvaunua, 2 komeata »naNustalvaib'-
lvaunua ia »vielä 29 iawara»va»mua paloi.
Mitä tulee werStaan järestytseen panemiseen
ja töiden jatkamiseen, siitä ei ole »vielä mi-
iään päätetty. Työmiehistä, joita on noin
200, on joku osa saanut työtä maan muissa
lonepajMa.

Maaseuduilta.—
Teiskosta 22 p. Tammikuuta. Nyt

on jo yli talmcu selän pääsch, koSka jo Hei»
kiu pänvä oli »viimeS keski »viiktoua, jolloin se
taittui. Ia jo uyt päästään Näsiselkäätin
aj.nnaan ja kuuluu uyt j.' lvahmaslipitämän,
Maikka on se jo joulusta astikin pitäuyt, eitä
ele tuuluullt mitääu tapaluruiia tapahtuneen,
maikka se heikko on ollut. I.K. Tampereen
Eauomaiu 3 N:ssa sauoo cr.iän torpparin,
myllyn ki.vcä luljettaissaan, ainoan helvoscnsa
meucttänec». Ohutta tämä on kuppari a»n
mäin juttuja. Ia uuta I.K. armclee orait»
tcu säilymisestä, «iiu hau kai on tullut sen
siitä huomaamaan, kun päästään kaupunkiin
halloja ajamaan että kyllä oraat jo säilyy.

Siwu Tupalaincn.—
NZesilahdcbta Talnmiluun 28 p. Tä-

män »vuoden ensi päilvästä alkaen, on Vesi-
lahden pitäjä kuulunut Hämeeulääniin, jaon»
pa siitä jo ollut muutamia etuisuuksiakunnan
asukkaille. Kuu armollisesta täslystä Wesi-
lahti ja Lempäälä yhdiStettiiu samatsi nimis-
mics^piiriluunatsi, uiin meillä ci nyt enää ole
»vantieu »vartia, josta siis pääselvät tilalliset
»vapailsi »vanlien luliettajan matsosta.

— 3ly-
kyiuen piirikuntamme Herra nimismies kir-
kossamme kuulutti,että hänen kauttansa saapl
tilata sanemalchtiä (se onlin ainoa poslilauk»
ku, joka nyt pitäjaäinme tulee), josta setä yl-
häiset että alhaiset olvat hänelle liitoksen wc«
aSsa.

—
Ilmat olvat olleet kolvin muuttele-

maisia, toisina sataa mettä ja lnnta selasin^
toiseua paimäl'ä taasen on wähä paltanen ja
suuresti sumulla ilma sekoitettu. Wiime les-
lilviilkona lello 10 e. pp. nälyi taivaalla-p«^
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— He»osNlpa tulee Hämeenlinnassa pi»
dettamälsi ensitulelvan maaliskuun 17 ja 18
päiminä, johon osaa ottamaan täten kaikkia
kehoitetaan Suomessa syntyneillä, lvirhcettö»
millä, hy»vin hoidetuilla ja siitokseen kclmolli»
silla oriilla ja tammoilla, ollen palttioiuäärä
2,000 markkaa »valtiomaroista. joiden jakoon
määrätty scuraamaiscsti:

O r llS t a
juoksioista

I:nen palkkio . . . 4UO .
2:uen palkkio . . . 200 .
3:maS palkkio . . 100 .
4:jäS palkkio . . . 100 .

o is t a

s.dls p
4:jäS palktio .

I:ncn palkkio .
2.ucn palkkio .
3:mas palkkio

75 . .. . 50 ..
killvoituspäinzanä, 17 p. maa-

llökn.ta, pitää hewosct, joilla kilwoitclla aiwo»
taan, ilmoitcttaman toimikunnalle koetcltawitsi
kello 10 e. pp. ja samana päilvänä kello 4 j.
pp. pidetään tillvoitus wetohewoisilla. Maa»
liskmln 18 p. kello 10 c. pp. alkaa juotslche-
wosten kilmoitus. Kilpaa juoksemaan ci las-
keta hclvosta, joka ci koetuksessa juoksemiihin»
täinki nurötan 2>/2 minuutina. Ticdolsi il-
moitetaan myös että ue hewoset, joista täällä
edellisissä killvoitulsissa on annettu palkkio, ci
tässä killvoitutsessa tule saamaan palkkiota,
jahka ne ci ole cntisestäusä parantuneet. En<
simäincll palkkio oriista annetaan aiuoasli kcl<
lvollisesta ja uljaasta hewosesta, joka juoksee
luirstan korkeintaan kahtena lninutina. Ellei
semmoista s.ttn olemaan, saawat palkkiotuo-
marit jakaa sen palkkion nsiammalle.
»nät säännöt annetaan ennen kilmoitusta.

(Häm.)

"Koska Keisarillinen Senaati Suomessa on
käskenyt kruuuua »varten maassa ostamaan
noin kaksikymmentä siintöoriitta, jotka sittem-
min astujiksi Suomeu erityisiin paitkaluutiiu
sioitetaan, ja Keisarilliselta Senaatilta osta-
jiksi määrätyt henget, Maalviljeliä Birger
VcstzynthiuS ja Gmverucmenliu sihticriFranS
Thure Holmström omat määräuucct seuraa»
»vat ajat ja paikat uiittcn oriittcn näyttämi'
seksi ja syynäämiselsi, jotta asiano-uaiset omis-
tajat haluamat myydä, nimittäin:

Helmikuun 23 p. IymäSkylän kaupuugissa.
18 ja 19 p. Hämeeuliuuan kaupuugissa.——

21 ja 22 p. Tampere» taupuugissa,niin
saa Kmvcrnöörinoikeus tätä ilmoittaa kehoi-
tnksella kaikille, joilla on wirheettö»niä, kellvol-
lisia ja sikiöön täydellisesti kelpaalvia oriitta
noin »viiden ja seitsemän elikahocts.m ikäwuo-
den »välillä' ja jotta tahtomat joko myydakruu-
nulle tahi myymälä ainoasti antaa oriinsa
astujiksi, että maiuituissa kokouksissa läänissä,
joissa Kruuuun Nimismies Karl Ludwig Laug
Läänin oikeudelta määrättynä asiamiehenä
myöskin tulee apuna olemaan, näyttää oriinsa
ja ilmi antaa niitten hinnat eli ne ehdot joil»
la ne astujiksi annetaan, jonka jälleenehdotus
niistä oriista, jotka ostajat hywälsywst oS-

«etäjiötä
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lykymyksen. olisiko kasakoita tarpeen, y. m.;
Mitään ci hylväksytty. Näinä päilvinä on
täällä toimittanut asukasten ylösottoa eraö
täällä asuwa niin sanottu "Sihteeri". En
»armaan tiedä, onko sen tehnytniml>michem»
me pyynnöstä »vai omasta kolvasta työhalus-
taan; sen »vaan tiedän, että palloilleen oli
paljokas, sekä cpätasancn. Jokaisen huoucen
omistajan piti hälle suorittaa häneu palkkansa

jälkeen, miltä 20 miltä 30 pen
ma; sanottiin muutamin palkoin Marttaakin
kilvcrtäncen. Sekä itse että »nuutamain Kyt'
täläSfa asulvaisten pyynnöstä pyydän kirjot'
tajalta (Sihteeriltä) selitystä, millä oikeudella
hän onrohjennut »vaatia näitä mielestämme
laittomia n«alsoja. Tällainen mäcu-tirjoituS
on täällä usein ennenkin pidetty, »vaan aina
ilman maksotta. Häpeä on ilmoittaa, »raau
wielä kipeempi kärsiä, että löytyy taito-mie»
hissä semluoisia, jotka niin mielellään tahtoi-
siwat elää toisten »vähästä ansiosta. Sopi'
nec llnelä »viimeiseksi sanoa että useat kyllä
tiesimätkin tän ylläuimitetyn makson sopimatto-
maksi, »vaan eipösainutkirjoitusmicstä lahteen
huoneestaan pois, jos ci ensin suorittanutha«
nen määräämänsä maksu«su»umaa. Ei jiiua
kyllä,että moni hälle pisti »viimeiset roponsa,
waan saiwatpa jotknt juoSta kylästäkin lai-
naksi hakemassa. Kyttäläsfä asuwa.

tettalvilsi eli muutoin aSlujikfl mastaan ote»
taan, Keisarillisen Senaatin MamoilielhS toi-
miötoon lcihctetääM^^^^^^^^^^D^^D—

Suetz'in kanawa kuuluu olclvan hy-
»väSsä luuuoesa. Suuri höyrhlaima on 16
tlluuissa lulleuut lauamau läpi. Monta höy»
rylailvaa useoissa Europan hamiuoiosa lasta-
taan uytyään talvaroilla »victämätsi kana»van
kantta Itä'»indiaan. Kaikki lailvataptenit, jot-
ka oivat lliatklislaueet kaualvalla, ihmettelnvät
ctlä sitä niin helposti »voipi kulkea, Euglanti,
Itämältä ja Wcuäjä o»vat enemmän tuin muut
»vallat lähettäneet lailvoja kanatvan läpi rit»
kaaseen Indiaan.—

Yleinen ma«nwiljelyskolous. Keis.
Majcsteeli on nähnyt hymälsi sallia ettäkuu-
des yleinen Suomen maamviljclyStokonS, yh<
distykscssä koti-cläinten, työ-aseiden setä maan-
»viljely» ja sen simu-eliukeiuojeu tuotteiden näyt»
lclön kansaa, toiinitettakoou Hclsiugin kaupun-
gissa elo tai syyskuussa täuä wuol«na. Hno-
ueen »valmistamiseen kokousta ja uäyttelöä
»varten, palkintoihin setä muihiu siihen kuulu»
»viin matsliihiu ou Suomen yleisistä »varoista
määrätty täyteltewätsi lahtccutoiStatuhanteen
markkaan aSli. Kehoiluksetsi ausaiuueilleuayt»
tcillepauijoille uäyttclössa tulee »nyös sopimia
metaljia j..ettawalsi.—

Uusl kirkkolaki on uloStullut ja on ole-
wa woimassa tuleman heinäkuun I:stä päi-
mästä.Muualta.

Työmiesten lukumäärä rautatiellä wii»
me joulukuun 31 p:nä oli 3.999.—

Porin konepajan palosta kirjoitetaan
pailkakunnan sanomalehdessä: Konepaja paloi
tämän luun 18 p:nä 11. 9:stä e. pp 11. 12.teen
päimällä. Nallea ilmestyi suuren nikkari»
»verstaan Minnillä. Verstaassa ci ollut »var»
sinalsia uunia, mutta siellä olisuurempia rau»
talaminia, joista lämpökulctuStorwia oli ase-
tettu pitkin seiniä, ja seinien läpi mcimät tor-
wet sawun ulos. Luultama on että näistä
kamineista joku kipinä kohosi kattolautojen »vä-
litse Minnille ja siellä fylytli tulen. Yhtey-
dessä pitkän niklarimcrstaan kanssa oli ris»
tinmuotoisesti rakcunettu, korlia niinsanottu
MarimerStaa, jossa löytyi mouta höyrynmoi»
malla tullelvaa masiuaa. Tuli lcwcui criu-
omattain sukkelasti ja pian oliwat molemmat
namät rakennukset ilmitulessa, joka tuu>uuu«
tensa kautta eSti kaitlia läheuemästä. Ruis.
kujen awulla saatiin toti pelastetuksi riittaus-
kontlori, kaksi magasinia, konttorirakennus ja
kaksi wähau syrjässä olclvaa »valauS- japaja-
rakennusta. Palaneet rakennukset olilvat wa«
kuutetut laiktiaan 3N9.000 markkaa,'. Wa<
luutuksista takaamat ulkomaalaiset yhtiötSkan-
diaLja«Nort British.

.«



Maistraatin alle klliiluwicn tehdasten- ja täsi-am- ,
mattien Incltcloidcn johdosta, jotka Maistraatin tn»
Ice £fc(li>niibeii iolitcfniinaUe antaa, tästelääu täällä
clcnncn tehtaitten ja fäjt-amniatticn Oaltijat, elivita»
jät, fal;beiifi)tiiiiteuen maitan sakon uhalla, määrätyt
tiebot lirjoiteitniua antamaan raastupaan tnorötaina
17 ja peijuitaina ISp. .'nleivaa Helmikuuta kello10
c. pp. j,, 1 j. pp. »välillä. TampereenRaaStuwassa.
Tammituuu 26 p. 1870.

Ne joilla on lainoja kauppaseuran aputasftst»
p\)\)t'dn hywäntahtoiseSti matamaan minulle'kaölvut
uiislä, ennen tämän luun sp.Tampere,Helmit- 1p.

I'.I.Hammarin.
HandejMnoietetS understödsfcassa rosp- delegare

kallastill allnunt arssaunuantrade, Ju/dagen deu5
i^ebruuri kl 7 e. m. Ime H. Joselin-

liaiideJsföreningen.

Kytlälän piirin »ranvaS ra^iit ylöStannetaan loha
Selin'in taloöfa maanantaina 7 päiwä helmitnuta
1870. Kyttäläejä 29 p- SCauiöiif. 1870.

Karl 15. Dahlgren'

Karjalan kaunokainen.
ilatko N:o2).— Eliina! Ettekö loskaan tahdo ottaaosaa

tuntcisini?
Salonen koki näyttää surnllisclta.—

Kninta se »voisi olla m»chdolliSta?
—

sanoi Eliina, mallimalla samaa ääntä.—
Pidättäkää kertakin häijy pillkannc, joka

»varsin musertaa minun. Jos liclaisiltc,tui.l°
ta suuri mu» ratlautcni on, niin ette olisi
niin lolva-luontoincn.—

Ahaa! Nyt taas olemme ralkaudcn jn«
tuSsa?

— tcSltylli Eliiua. Ei herra Lalo<
ue» loskaa» puhntlaa» mnnta. Se rupce jo
käymää» jolculiu ylsi-:oiltoisctsi ja rasillawatsi.—

Eliina! huudahti hän, tarttncu hälicn
käteensä, — lopcltalaa terran tämä illvchii-
«r.incn. Ettclö ollenkaan sääli minua? Enlö
milloinkaan woi tauvullaa sydäntänne? Sa-
nokaa! Ettekö koskaan »voi rataStaa minua?
Sanokaa . ..— Nythän tulee tawattoman paljo kysy'
mytsiä yhtämittaa! — kcölcytli Eliina. Aii»
ta apua viiStä o«? jo niin moncöti
kuullut, etl'cn »voi rakastaa lcita, ja luulisin
jo olelvanne »varman siitä. Istukaa siis
sohlvalle ja olkaa tanniisli, tai muuten emme
tule hylvilsi ysläwitsi.

Salonen toti näyttää tnskistnncclta. Elii»
ua siitä ci ollut millänsatkään, waanmcm lie-
dellä »vaihottamaan uutta tuumculajaa sili-
tysrautaansa. Sitte alkoi hän yht'mittaa sili-
tcllä »vaatteita. Salonen istuessaan sohwal-
la seurasi hauta alati silmilläusä. Häucn
»niclestäusä uäytli Eliiua nyt kahta »vertaa
kauniimmalta luin ennen. Walloincu röijy
»vaatetti hänen nyt niin hywin ja lämmin
saattoi kauniit rnusnt hänen postillensa.

Noin puoli tuntia kului tanlaiscSsa häirit'
semätlömassä hiljaisuudessa. Wihdoin nousi
Salonen hetllll^i,jona Kustaa tuli olvcn tataa
ja pysähtyi siuue seisomaa».—

Eliina! — sanoi hän.— Vai, niin herra ei taida olla enää
pitempää aitaa alallausa?

—
Vastasi hän

lysylväiseSti.

Ah! jos fä tallaisit.. .

—
Ei niin jyrkällä äänellä, Eliina,— pit-

kitti hän iunottaasti. Älähän toki jäähdytä
minua. Minuu sydämcui on aina tyttiwä
rakkaudesta sinua lohtaan.—

Caada herra Salosen taukoomaan sem-
moisia puhumasta,

—
nauroi hän, — olisi

juuri tyhmästi.—
Älä keskeytä minua! Eliina» täytyy

sentäänlinkuunnella minua loppuun aSli.
sydämeni Vaatimuksesta tullut siihen päätök-
seen, ett'en taida elää ilman sinulta.

Uuden kirkon rakennusrahaa wuodelta 1869 ylös»
lautaa 9iaa«tu*r<anfamari«ja 17 ja 18 p:nä tuletvaa
Htlmilnuta kello 9—12 edellä ja 3-6 j- PP. Tam«
pereelta 22 p'M Tammitunta 1870. "" «««*«*

jasesta länteen kolme taimaankaarta, joista
päällimäinen oli isompl toisia ja kntill,eri wä"
rillistä toisiinsa lverrattuna. A. L— nen.
l>— Mefilahrebta. (Jatko). Kuntakolontsessa
7 p. »viimeiskul. Maalisk. oli tnnla määränyt
lvailvais» ja työhuonctt lililirjoja tntliniaan
ja tarkastamaan Herra maanwiljrljä Ernst
Bcrgius. Talonisäntä Kaarle Hcittilä ja Jahti
foudi Efraim Friman,uiinmnoron ci talsi,niin'
kuin Lehtonen sano, »vaan kolme kunnalta uskot'
tua micStä. Niimciseu fulveu alla oliwat näluäl
miehet tämän työn täyttäneet, ehkä he »vähän
fellvitytscn puutteessa silloin oliwat jättäneet
nimeensä alatirjottamata. Tämän selityksen
saatua hywätsyiwät he näitä lirjoja ja kirjot-
tuvat tässä tilaisuudessa nimensä naiten alle.
Sitä ennen olilvat namat ylöSluelut »liitteu
micStcu edessä, jotka waiwais- ja lyöhnoneiu
toimituksessa olilvat olleet, ja uamät uiiukuin
myöS Herra wara Tuomari Törngr^ni, jolla
naittäu kanssa erittäin oli tekeminen, olilvat
näitä oikialsi katsoneet ja tuunustaneet; pääl-
liseksi oli Lehtoucu itse lläitä tilitirjoja Tam-
pereen Sanomain N:o 44 mcnncu »vuoden
edeStä erittäin p.lolnstancct craStä lirjoiltajata
wastaan ja sanonllt: "3iis en ollcutaan rpäi«
le, että niissäkään olisi ollut sckasotkna". )<yt
on han kniteligin »oihoisausa, ettei väitä tässä
kuntakokouksessa rmvctlu uudestansa tarkasta»
maan, ja yönäillä» kanssa kuluttamaan,niin'
tuin panua jo oli tuluuut hauen muistutut»
seusa tutkimisessa, josta lunta luitcugin hä-
neltä hno,lon kiitoksen sai, niiukuin jo nähneet
olemma.

—
Mutta ehkä jotu sanonee: mitä Lehtosta on

nyt niin ärcetsi tehnyt, että kailti on hänen
silmisänsa paha, selin tuin ennen on hänellä
lellvanut ja hylvänsuotista ollnt; on hänen
päunälyuästä toisinansa parempaakin »vuota-
nut? Tähän kysymylsecu cu»voi waru,aa »vas«
talista antaa, wutta arlvclcn sy^)n tähän tui»
tengin olleen se hliono onuistumincu tuin ha«
vella oli siinä samassa tuntakotoutscssa tapah-
luueeofa lnnnallislaulatuuuau csilnichcn »välit»
semisessa. Tässä nyt ci en» ääniä käytetty
heugilmrun jälleen, »vaan ääuiliistan jälteen.
Mutta ei tämäkän lvalitscmisen tapaLehtoSta
auttanut. "Rusthollari" BcrgiuS otti uyltin
woitlon häneStä za alatirjoilettu csiu.ies lan»
geis myös äänillänsä onucttemuudeksensa
Hcrgiutsen puolella, ja tanvitli scutali hauen
lelpo hyyrynsä Lehtolclda sanomissa saada.
Tällähän myöskertomustansa päättää, heitäin
minua »vastaa silmiin suoraan ja puhtaan
»valheen, sanodeu: "pyysin otettapöytäkirjasta

mutta sitä ei minulle
anneltu". Tainkaldaincn hälvyttömyyS ei to«
sm muuta tarmittis, kuin että suorastansa an-
taa hänen päälle sowittaa, mitä kunnallisase-
tuksen 81 §:ä sille määrä, joka kunnan vir-
kamiehiä yhdellä laitta toisella talvalla loutta,
että hän tnlis näkemän mitä tämmöinen työ
maksaa; sillä toto kunuan kokous taitaa sen
todistaa, ettei häneltä mitan otetta kieletty,
waan sen sian päiwä määrättiin, koska hänen
piti tämän saamau. Tällä kerta en tahdo tä-
tä »vielä tehdä, waan katson paremmaksi ha«
neu rikoksensa hänellä anteeksi antaa, tonvo-
tulsella että hän parannuksen tekee. Yleisöö
luil«ngin siitä mitä Lehtoselle nyt vastimeksi

Mcsilahdctsa.

kirjoitettu on, sellvöSti näkee että hänessä suu-ressa määrcssä hallille ei ainoastansa ylpeys
ja omarakkaus, waan ivicla päällisctsi walhen
hcllgi, ja nämät oluat juuri Pääsyyt olleet,
joidel.ga täinen Ncsilahdri, fiiltto ei ele tai-
tanut l;äubä mihiligäi, U'ivfoi!;iu|a tiil;ttvni, cl;-
la tässä pitäjässä on tirjotlis-michi^lä fuuri
köyhyys. Mitä nyt olen faiicnut, tohuoil tm
lewau Lchlosclle paraliuulsclsi eitä p^l^lunl^
setsi. Kulltllkol^ksc^^^^M^

— Nyt taaS!
—

sanoi Eliina; —
kah

siinä päätöksessä on herra aina ollut täällä
ollessaan.—

täytyy snn antaa myönnyt-
tää itsesi — jatloi Salonen, knnlcmatta Elii-
nan nihrtta; — sen edestä panisin alttiiksi
wailka »nila.

Knstaan silmät säihlyiwä't uhkaawasti owen
takana.—

Herra ci omnstn koskaan, -
sanoi

Eliina wakawaöli, eläisin »vaikka sata »vuotta,
niin en koslaan tahtoisi mennä naimiseenkans-sanne.— Mieli, Eliina? Et »voi tietää, mikä on
tnlcwa towu!!tcsi lopuksi.

Ääucusä tnnlui uhkaalvaiselta.—
Mun ci taruitsc sitä miettiä, —

waS-
tasi Eliina närläötyncmä. Ia tahdon lopnlsisavoa, cltä jos ci herra ole scnlaisia sopimat-
lomnulsia puhumatta, niin saatte kernaasti
mennä täältä.

Kustaa näytti nyt oikein tyytywä'iscltä.Sa»
loimen sen sijaan lvähän yämmästynccltä. Kui-
tenkin lvirtidlyi hän.—

Saan tai sitte mennä, loska käskette,
sanoi hän, —

mutta ensin täytyy autaalsen-
nc miinillc suuttlo.— Hyi, kuinka herra häpäisee itsensä sillä-
lailla.—

Sitä en woi sanoa ilscnihäpäisemiseksi,— kcSlcytti Salonen. Päin »vastoin, mä pi«
dan kiluniana saada suutelon niin lanniilla
immcltä kuin Eliina on. No, saanto snule-
on nyt?—

Ett'ci herra häpeä ollenkaan; se todella
ihmetyttää minua.

Kuulutuksia.
Tänäpä'iwänä tehdyn päätöksen mukaansaa Mais»

traati läicu kutsua k.ulpungiu porwaria, talouomista»
jia j,, kaupungin kal.nvcsicu arrculaattoriaMaiStraa»
tiu tolouksccu maau^u.nnal4päiwäuä tuleivaaHel«
miliiuta kello N e. pp. wal,ticmaan asiamicSlä kolo»
uksecu !) päiwä tulemaa inaalistuuta, jolloin tnlee
esitelly nnsl ka!astus°sääiitö osallisille Näsi» ja Pyhä»
järlvicn kalawesis a wal)wistettawatsi. Tampereen
NaaSlupa 2U p. T>'.mmik. 1870.

Maistraatin puolesta:
Fredrik Procop^.

Maistraatin puolesta:
Fredrik Procop^.



THE NORTHERN
Assurans Company

Försäkring-g^ällskap för e\t\ «el, lif
mottager föisäkringar tili billiga premier genora' hädniau Brander.

«kielitään ostaa.
Hywia lampaan willoja o«e.

taa torteimpiiu hmtoiu pumpulitehtaassa.

«tto Iri«ke.

Myytäwänä.
$JB Eriuomaisia kyllvö pellavan siemeniä, 1868
»vuoden taswua, myy Tampereella kauppias

Vsiinatchtaassa
Wiinatchtaassa

Tranktia
Tuh'aa

"North British andMercantile
Insurance Company",

perustettu w. 1809,
ottaa palclvahinloa ivastaan wal:mttaaksensa
tiintcää ja irtainta omaStoa hywin helpoilla
waluulusmatsoilla allelirjoitlanccn kautta

E. C. Wasenius,
joka tankataan Liinatehtaankontoorissa.

Suomen Yhdyspankki.
Sen täkäläinenHaaralonttoori (Kapteeni Gral)»'in

talo) pidetään aivoinna jotamaanantaina, tiis»
taina, keStilviittona j.i perjantaina
edellä puoltapäiwää kello 10—11.

Lainahakemuksia otetaan »vastaan j.i ratkaistaan
ainoasti tiistaisin ja perjantaisin, joina
pahvina konttoon on arrotnna kello 12 esti.

laUetustilills otetaan tästälähin rahoja wasta.in
4 prosent. koroilla 4 kuukautta ennenylö-fanoltaissa.
3Vz 3 ,<

Juoksemalla tilillä nielsetaan »vastaliu 2 prosent»

Vekseliä diskontataan lorkeinnatin 3:tsi luulau»
delsi 4'/2 prosentin kaSwilla ja pitemmäksi ajaksiaina
lumeen kuukauteen saakka 5 prasentin kaswilla, toi»
mituspaltkaa eli pro»visionia lukematta: Talupereclla
t ammil.21P. 1870.

Toimikunta.
A NVe.xiö giid i Kangasala socken blaududt lrö

af Ilyd,Alsike ocli bhilkldfvflr orensadt isinafiö-
baljorsaml tiiuothei <!'!>! laddtätel mcd fit*ra sorter,
tili 3 maili. JO penni h'B. A. FAVOHIN.

Ä Wexiö gärd i Kangasala socken 4 styek. full-
blods ayrshirc tjurar, mörkbruna utan tecken
N:o l Holofernes 2</a ar gammal ptis 175 F. m.
N:o 2 Micko 2 „ „ „ 150 „ „
Kto 3 Box I'/l H » n 12ö „ "'
JN:o 4 Knox 11/» „ „ „ 125 „ »>

A. FAVOKIN.

*¦** O rt rt *"^ rl;~- tl *¦, S C* **
a »s
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&& " -s^a
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rr^g-s 1"«s*. ossSo J
S«*s ...

r» v
Perunoita ynnä räätilöitämyy^

E. M. ««terberg. 33V31SsSol !I3!SI I!?
luusloo, 30 penniä naula

myy <5. G. «t. Tall«,»l«t. IIIfp^fII Icp I *.!*.! cc~^gp?
! INISISI l ISIS < SI \? 1^-

O

S»

IIS.?Muutamia osakkeita Nanajarocdcn hayryalu« yh»
tiössä, oiteudella wiimes wucden»oilteon, myy

E.I.Hilden.
I—i | II u-tj-

00 'Tt
' P? \ft

'
??PP?T' ** "-* fr ?F Tf ?

T !^sg^sssi iVggsi i^

Förenings-Banken iFinland»
Dess Uärvaiaude Filialkontor (kapten Grahns

gärd) jbälles öppet hvarjo helgfri manda g, ti s-
dag, onsdagocli fre da g förmiddag klockan
10—11.

Läneansöknii.gar emottagasoeh afgöras endast
t i« dagar och fredagar «oli är kontoret des-
"a dagar öppet tili klockan 12 p» dngtMi.

ka Deposjtions räkniugemottagas hii-
dänefter penningar

Tili 4 proceut pä 4 mänaders uppsägiiing.„ 3'/« „ „ 3 „
,II

"
II M ¦ »> IIPa Löpande rakning godtgöres fortfaran-

do 2 proceut.
VVcxlar diskonteräs s» högst 3 mun»-

der mcd A.x/% procents rauta och för längre tid tili
«oli mcd sex mänader mcd 5 procents rauta, obe-
räknadt provision. Tammerfors deu-31 Januari
1670.

BESTYRELSEN.
Eläder Dofflar ock Trecoer

Kattuncr och ylletyger
n.,8 J. H. ENQVIST. I!ggg 1 ggiSI 33! l i l?

Skotsk Sill Wuojoki Schveilger 0»t, Metvurst
I»n«, J. H. ENQVIST. S?r?

'
"?Ftf

' '
«c. w cj» j*fc>"»*- teocjS?

si8i §sssi i:si i i i i?

f><»<, /. R. BNQVTST.

Amerikansk Uäcks
Karameller
Manpanser

Limoumd pulfver
»«tzttttH? U. f, Seota*

Tampere,
Cmll Hagelbergin ja «umpp. lirjapaino»s» l^7<^

Konfeckt, af G. Landrin, säsom

Huutokauppoja.
Perjantain» enfttuleiv<an Helmikuun 18 P:nB lello

11 e. pp.poismuybään täkäläisessä awisio«ilan,aries«
jullisella wapaehtoisella huutokaupalla, edesmenneen
maantvilieliän A^el B«h»ner'in laillisilta hallitsioilta
omistettu talo 11:0 43 toisessa torttelissa Kumukaan,
(abun »varnlla tässä kaupungissa, joka tätenbalulli»
fUle ostajille ja tiinitteeuomistajilleilmoitetaan.Tam
pfr«n a»ifU>nifamari«ta tammikuun 82 p:n«' 1870

»6»«» »s«n»«».

«. V»«nder.
wara tuomari.

Allekirjoittajan luon» myydään rukilta 20 marla?"
la tynnyri ja ohria 17 markalla tynnyri, mutta e»rvähemmiSfä osissa lnin 10 tappaa..

Tampereen mvisionilamarista Tammikunn 22p:nä
1870. V. H^ander.

Julkisen »vapaehtoisen alviNonln lautta poisnryy»
bäiin, täkäläisessä amis!oni'lamarissa, perjantaina
enfttufetvan Helmikuun 18 p:nä kl.11 e. p.p. edes-
menneen Ponvarin lesken Karoliina Nidenin peril»
l slllc k»nl!lw,i talo, Polijnnen pnoli tontista N: 14,
cn|ttnmSi;etiB ftvttrlifta, Itäisen P!ttänk,diin war°
ieU.i, täövi faujpungif a; joka täten halullisille osta»
j lle j, ki-ntiön oin^^ajille ilmoitetaan.

tantan w«oden tainnun ja roailvaisten rahat
sä kaupungissa ylöskannctaan Ra«Stuwas^a Tnors»
taina 17 päiroänä tulewaa Hclmiluuta kello 10— 1
e. pp. niiltä kauvung n asukkailta, jotka asumat I:ssä
lortleliösa[a kello toimesta tunteen 2:? ta forttelista;
Perjantaina 18 p. lamaa kunta e. ftp. B:sta koitte'
lista ja chtoopäiwällä 4:stä ja s;#tä korttelista j,,
ilmoitetaan asiauomaisilli cllä waiw,,kteu rahat m.n-
nitussa ylöStannosia omat määrätyt kiinteästä omai<
suudeSta: 1 luokalla 132 markkaa. 2:3ja Gi'> m. 3,«sa
13 m. 20 Penniä, 4:ssä 2 m. (54 P. jt henkirahaa
l:«fä luokassa 13 martk. 20 P. 9*Jfa t'. marffa.i 60
P.. 3:f|a 2 Mark, «4 P-, 4:^|ä 1m. 32 p. ja li:ssä
luokassa 99 penniä. Tampereen fvminitnfa«iöörin»
tont oorista 22 p. Tammikuuta 1870.

Henrik Bergman.

Hyyrättämänä.
Ensimmälststä Jjain?B«tä litfmvia Tciiifisuta usiam<Pia huoneita sopilvia iuiacmniillt ja pienemmille ycia

F.utytatiuiu »varrella u'eampi«
huoneita hyyrättälvänä I:stä Kesäluuta.

V. N. Vru«m«ft.
Ifräii lista iustiindande .hmi fere rnni,passaiido

bade för större neli mindre familjor hns
J. STAKKMAN.

Julkisella huntok>iup,,lla myydään maanautaiu.i 14
ja tiistaina 15 p:nä tu!cwa Heliniluura Nilonic-
men talossa Nitonirmen lyläsiä Nuen,'cdellä edes>
mcunecn talonisäntä Heikki Heitinprjau Riloniemen
jälkeenjäänyt irtain om.usnuö, niinkuin tullaa, ho-
peeta, »vaskea, säukymaatteita. yksi luuppi seiliueen,
ylsi tlamcri, he»voifia, lebmiä, yksi sonni, lampaita,
sikoja, »viljaa ja kaksi osaketta Kyröskosken oiale.yh.
tiöSiä^ynnä muuta; jota ynnä että elukat p maini»
tutosakkeet »nyydään 14 p. ja wilj.l ja lunppi 15 P.
halullisille ostajille täten ilmoitctaau. Ruoivedellä
21 P. Tammikuuta 1870. Hetda Nitoniemi.

Käskyn mukaan
I.Mcllner.

Kirjallisia hakemuksia W,,ltion maawiljely?opctta-
jien K. I.Horsbeva/in ja h- Glbson'in t.'bi Kyntö»
opettazan G. Wallc;ren'in jl A. kundell'in alvusta
saadaan ennen ensitulcwan maaliskuun loppua läliet-
tää K, Suomen Talousseuralle. Näiden hakemus»
ten tulee siiältää 'ckä sen maawilielySopettaj.n, talii
lyntö opettajan nimi. jonka apua halutaan, että toi»
mitntscn tarkoitus ja maatilan nimi setä arroiolta
laskettu ilmoitus ajaumäärästä, joksi apr.amielitään.
Turusta tammiknun 14 p. 1«70

Korjattu.
Manhan olulehtaan olwitupaan on uuohbeltu ylsi

sateen »varjo, jota saadaan työmies
2»d«rman'il»a.Ensi lamvantaina tän luun 5 päiroänä kello 9 e.

pp. myydään julkisella w>N'ael>toljella hnutok.-.upalla
Uuden maantien »varrella talossa no 9 Äyttälän ky
lässä laikeulaista irtaiilta omaUuutta, niinkuin yksi
pii-.onti. sänlujä. soffia, sänky ja pitomaatteita y.m.
jota halullisille ostajille täten ilmo>tetaau, muistu»
lutsclla, että awisicnirahatpitääpaikallamatsettaman

losua Nyman.

Ne jotka t!etä»vät jättäneensä panttia allekirjoitta-
neelle, niin inlscot lunastamaan ne 14 päilvän si«salla, muulcu tulee ne myylälvälsi.

Panttia lunastcttalvina.

Johan Ralleniu».
Pumpuli-tehtaan työnteliä.

Erinäisiä ilmoituksia.
Den femte snbscriberade dans-soireen anstälics

Onsdagen den l) Kebrnari kl. 7 e. m. i Herr Jo-
selins hötol, bvartill biljctter föricke subscriben-
t«r säljas vid ingängen v 1m. 50 p för heiraroch 1 niark för fruntimmer.

lärroensilvun puolikas ruStliollia Messukylän pitä»
jäsiä myydään 9 päilvänä Maalisluuta 1870 lello
li e pp. »vapaaehtoisella huutokaupallapaikalla. Rnst»
hollissa on intelniussillä kiinnitetty 12,800 markkaa,
jonka maksosta ostaja saa intekningin omistajan tans»
ja snostua.

Jos halullista ostajaa ei tulisi awisjoouiin, niin
tarjotaan rustholli areuuille, joka tämän kautta tie.
doksi annetaan.
Kuolaa länvensuvn »vainaan perillisten puolesta:

Karl Pajunen.BESTYRELSEN

Bolngstämma.

l:sta Bestyrelsens och revisirernes berättelsurom
bolagets förvaltning nnder aretlBG9.

2:de Fräga om decharge för bestyreisen;
3:je Wal af bestyrelse, revisorer och supylean-

ter förnr 1870.
4:de Fräga om utvidgandet af bolagets rörelse;
s:te Fräga om auväudandet af bolaget siukom-

»«tr.

Deiegarene i \Yanajavesi ängbätsbnlag samman-
kallas tili nrdinarie bolngstänima Mändags» <1«ll
28 Kebruari 1870 kl. 6 «st. m. » Joselim hotoll
iTammerfors, hvarvidiöljaudoäreiuler förekomma;


