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TmfmellMutiset.
(^ilausilnioitus.)

Täten ilmoitetaan tilattamaksi ,,Tampereen Uutiset"niminen suomenkielinen ja suomenmielinen sanomalehti,joka täällä ilmestyy neljästi nmkottain, nimittäin jokatiistai, keskiwiikko, perjantai ja lauantai —
5 ja6-palstaise-na, tarpeen maatiessä jopa 7Mäkin Palstalla.Lehden synnyn syy on lyhyesti seuraama: Sekä

tämä että useimmat muutkin paikkakunnat maassamme,
joissa sanomalehtiä ilmestyy, kaipaamat maltiollista ää-
nenkannattajaa, joka masituisesti pitäisi welwollisuutenaanpuoltaa ja uudestaan wirittää niitä henkisiä, kansan si-meellistä uskallusta karaisemia moimia, jotka tähän asti
omat Suomen mäcstön onnena olleet ja sitä tukeneet waa-
rojen uhatessa. Uudet aatteet", yhtä hämärinä kirjoitta-
jien aimoissa kuin oudoksi kiusaukseksi lukijoille, liikkumat
milloin missäkin muodossa melkein kaikkien waltiollisten
sanomalehtiemme palstoilla, — aatteet, jotka omat tar-
koittaminansa yhteiskunnan uudistusta ja parantamista
sekä omantuntojen taika-uskosta," mutta
jotka itse teossa emät saa muuta aikaan kuin siellä ja
täällä harmittamalla mullistusta elämässä ja lcmotto-
«uutta heikoissa sieluissa. Eikä löytyne yhtäkään wal-
tiollista lehteä, meidän tietääksemme ei ainakaan suo-menkielistä, joka, jos luetaan pois muutamat lähetetyt
kirjoitukset, makamasti ottaisi osoittaakseen että kansanmanhalla, taatulla katsantotawalla myöskin on armonsaja pyhyytensä. »Jumalan pelto on miisanden alku",
mutta nuoret miisastclijamme omat tämän hymän neu-
won unohtaneet ja saarnaamat sanomalchdissään kypsy-
mättömiä tuumiansa, ammentaen tictowaransa jostakin
eilispäimän lentokirjasta, joka on ottanut leioittääkseen ai-
kamme muka realistista" wiisautta.

..Tampereen Uutiset" omat uutiset siinäkin kohden,
että ne, poiketen useimmista muista lehdistä, aikomat Pi-
tää lukijainsa silmät auki, kun yleisön luettawatsi tarjo-
taan liian paljon ja liian törkeitä uusia aatteita". Jos
lehteä tämän tähden sanottaisiin monessa kuhdcn wanh-
alla-olijalsi". niin olkoon menneeksi, sillä onhan jultlses-
ti esiintymä wanhalla-olija" tähän aikaan taas jo
jotakin uutta.

Tämä tietysti ei estä meitä tunnustamasta ja
woimiemme takaa kannattamasta kaikkea todellista hymää,
mitä missäkin pyrinnössä liittuu.

Niinpä kuuluu ohjelmaamme m. m. köyhälistön ti-
lan parantaminen: työmäen ja yleensä köyhemmän kan-san saattaminen simistyksen ja runsaamman elämän ilon
nauttimiseen, — seikka, joka, jos kohta marakkaiden ja
köyhien Malinen juopa ei meidän maassamme ole niin
suuri tuin muualla maailmassa, kuitenkin juuri näinä
aikoina on kansallemme waltiollisesti tärkeä, koska tun-
netulta taholta on tahdottu loukata Suomen asemaa erit-
täin tämän tähden.

Tllmpereen Uutiset" tulemat harrastamaan suoma-laisuuden kallista asiaa niin, kuin mielestämme nykyisen
hetken kipeä tarwe walttämättömästi waatii: nostamatta
katkeruutta toisin ajattelemissa ja kokemalla Pitää uh-
dessä kaikki isänmaalliset moimat. Tarjottootpa ennem-
minlvanhat riitameljet toinen toiselleen kättä, tuin että
kolmas, outo molemmillen, riidan-ratkaisijana lvievi totu

sillä onhan sekin tumallaan jo päi-
wän kysymyksiä, on meillä useimmista muista lehdistä
poikkeamat ajatukset, Perustuen yleiseen kantaamme noiden
uuden aatteiden" suhteen, joihin ylempänä multasimme;
ja tulemme mielipiteitämme selittämään pitemmässä kir-
joitus-sarjassa.

«Raittiusliike" on tietysti hymää tarkoittama py-
rintö, ja tulemme sitä woimiemme mukaan hartaimmasti
kannattamaan, jos kohta peri-aatteellisesti poikkcemuukin
niiden kannasta, jotka — ihmishengelle alennukseksi —
tieltämät tahdon mapauden.

Uutisten" kanta useimmissa päimän
..polttamissa" kysymyksissä selwenee sanotusta. Wilpirtö-
mästi ajatuksiamme lausuen, suomme tietysti aina teh-
dessämme sijaa, mikäli tila myöntää, myöskin toisin-ajat-
telewien kirjoituksille, kunhan ne wain owat säädyllisesti
kyhätyt.

Koti- ja ulkomaan-uutisia, sekä waltiollisia että
muita, keräilee ja julkaisee Tampereen Uutiset" niin
wereksinä kuin mahdollista, ja olemme tätä warten m.
m. hankkineet lehdelle omat kirjeenwaihtajat sekä Helsin-
gissä että Pietarissa, Tukholmassa ja Parisissa.

Paikkakunnan kunnallisia asioita ja muita tapahtu-
mia on lehti seuraama walppaalla mielellä, jota marten
sillä m. m. on käytettälvissään »vakituiset aputoimittajat.

Maanwiljelysta, kauppaa ja teollisuutta, erittäinkin
mitä tulee tämän paikkakunnan seutuihin, aiomme niin-
ikään tarkalla silmällä pitää, ja omatpa useat asian-tun-
tijat, jotka T. U.n" pyrintöjä harrastamat, tässä toh-
den lumanneet meille armollista apuansa.

Walaisemia ja opettamia, kansantajuisia kirjoitus-sar-
joja tieteellisissä ja kirjallisissa aineissa on lehti niinikään
tuon tuostakin sisältämä.Kertomus-osastossa julkaisemme pienempiä alkupe-

räisiä nomelleja sekä suomennoksia ulkomaan parhaimmista
kaunokirjallisuuden tuotteista.

Toimitus: Tyko Hagman (päätoimittllil). K. K. V. Wlckstrand. T Leander (talouden hoitaja).
rSe^&crt fiCcms* ja

StoMenSäniipuolcltß: E, SSejanberiiilirialaiippa; Ititiläiétrn flfitißn »uotiA. Scirtaicn ja i!. iiinbenin jaltiiietaiit>at; walnri I. laraibiaiicn Imiiloori;
roultiat 3B:nuna Slfjliiroift, 9tattä 3'öennerblom, A:ma s;alc:iiii6, Slaroliua iiiiina,
M, peilin ja Lydia ohiitafäion; lai,PPiaat "$. lurt!, S. 2cnbprliii(j SS Tultu31. F. iiinbftcbt. St. C. itteuforS, H. Stiiell, 10ha,»,» Citer. SI. 3aatine.;, V. l!»,,,
tell, sl'i. Selcniuc-, 21. .Helander, iioiuita 3. (ii. Jyori-bcvfl, 3. P. i^inbi
i»os. D. Warii, !>!, Siaittiiic», E. Tuominen, I,iörnaroift,21. StattifSß, C.Haartman, W. i;inb6prg. S: Biöllqmist,VI. Wclilman. H, iieäfinon (S Hclmi,ic,,
Edw. Enilrll, H, (Sirönlimb,Mag», Himnincn, R. 3. Wramimiit. A, Ahlstedt. 3.St. Pietilä^ Puumilla 11- 1) t,: F, Lrlma,, ja 3. Hagman; Vapciit c l, t.:
St.<>>, iiiljcrooS ja Äi, Helandci; H v« p a!e b, t.: T, Vlnbcrjjon.

jafiopaifiaf ftaupungtsfa:
SoSrcn 3tSviii)lrl((i: «i,?ta»ll fiabca'in tcioäiHioti; 8. ii, i'!(irtin'iu> » firiataupat; faittipiaat W, öraiibfrq, Ä, I. «rönbafil, S. SBriäiien, W,

Hliaiiéjoii. SI. S. Inf:H, ratonen, JS. Salonen. <!. £r[ii!9, 21. Siitti>! nréii, .'l, C*. Eslola, kamiina iiinbflrfn, H. Solanbcr, Ifäffliu, iKoia titn. Surna< öa,,dell, iUarii! BSaum, Amanda ifinbljolm, Saitifon, Hovvc, « I, ilinoen" ja nafifnri (5, Jäyroi; Pinni s s T. «aitita; raasta! ronlaja tilini,'
t{ cl!a 11)a!ch t.:I«inbgrni, Edw. pionen.Travande, ja Sluaiiofi Inna

i fatt ano1la roatjtrucft. ninbftrSm ja 3. fnlj, T,Flaming,

Lehden tilaus ja jakupailat kau-
pungissa:

Kllö.'ci!
Kauppalat!!: 6. Wes.nid:vi» kirjakauppa,

■J:;öfiii3ten l)!)tiöu puoti.
jänteen latu: A. Parinien jaltintfanppn.

Hallitus latu: W. I,!li^in puoli.

Srttaina katui 5. »eiibeiliiig'i:t ja P, Zur*
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Uäiwäc.Vta.
Posti

V ost kontto ori on amoinna lähtewää
vostia marten joka aikipäiwä kla '/,9—
12 e. pp. ja '/,5— 7 j. pv. Tulemaa
postia marten klo 3— ll e, v?,3

— '/,4
ia Vl5— 7 j. pp. sekä sunnuntai' ja
juhlapäiwinä kello 8— !0 e. pp. ja 4—
9 !- vp.

*tirjelaatifot kaupungissa tyhjennetään
No 9e. pp. ia l/tl Päiro. sekä j.pp.,
laatikko povtifonttoonnetcl)i''e3fä ja taupp,
G. O. 2umeliu?'en kulmaosa postin läh>
tiessä asemalle ynnä rautatien asema»
huoneen seinässä 1Jminuuttaamen posti»
juniin lähtöä.

Jota painia lähtee posti junallaHämeen»linnaan,Turkuun, öelfintim, Pietariin ja
yleensä tantatiea mieresii olemiin paik»
koihin.

3aruon madalla fulfercat poitilähetylsetowat
pantan/at velsnain janaan.

Postilab e tg se; tuikun ja sen lautta
finne päin t, tim.,,han ,eta Ruotsiin mc-
lteinät erotit nrfiuaitnini jiitettätnätposti»
fonttooriin ((o 9 e. p?., uutetut lii»

jeet, satelit ia ronpaafirieet 110 7:7 j.pp.
Postiasema Tampereen rautatien ase»

ntalia cioetäcin aruoinna sisääntiriuitettu»
jen ja ro ifuuttamattomien fhjeibsn setä
po-Jtbnevflien myymittä icarten jokaarki»
päiroä telo 12— 3 ja 4?m. j. pp. Sun»
nuntaiftn ja juhlapäiminä klo I—31

—
3 ja

47 m. j. Stfäänfirjoitetut kiljut omat
ju'sänj iettätnät, moidakseen samana päi»
«änä lähettää,miimeistään !ln 3.

Vosti läbtee
Tunnunliina: Raumalle, Iymäkkylään

Keuruun r. k., Wirtaille, Poriin, Ikaa-
lisiin, Nanta^npäähän, Lomiisaan, Mou>
hijarmelle, Parlanoon, Hämeenkyröön ja
Sysmään.

Blaainant a na: Noloon, Kangasalle,
Pälkäneelle, Iywästylä^n, Jämsään ja
Läigelmäelle.

Tiistaina: Poriin, ®urt.an, 2auttafu<
lään, jUiou^ijuroelle, P> ntalaitumellc,
Sqntääfen, Kangasalle, !t iiuuu, iKuoroe-
belle, Teiskoon, 3Bittaill'- ja SpSmään

llestimii'tona:Poriin,Lomiisaan,Mou>
hijänvelle, 3vu::"t'!!I-, jääneelle, Iymät»
kylään, Kangasalle,Seuruun t. k., Vtul.
lialle, Pälkäneelle, Ikaalisiin, hämeenku»
Idiin ja Euraan.

Sorätaina: lämsäiin, Kangasalle,Kuo>
ccbroebeHe, Poriin, Lauttakylään, Tyr.
maäfen, Pältäneelle, Kuruun, Ruome>
oelle, tttäaoß, Äirtaille ;a saloon.

Perjantain!:: ©nraau, Lanttatylään,
Raumalle, Iywäskylään,Kangasalle,Reti-
ruun l.k., Längelmäelle; Multialle, Po»
nm, Ikaalisiin, Parkanoon, Kankaanpää»
hän, Hämeenkyröön,Iymäslylään, läm>
sään, Kuoiehmedelle, Saloon.

Lauantaina Poriin, Lauttakylään,Tyr»
määsen, Punkalaiwmelle, Kangasalle,
Pältäneelle, Ruomedelle, Syömään jo
Euraan.

Nautatie
HllNl. lähtee: Hämeenlinnaan No 6,30

e.pp, ja 3,4? iltap.ynnä tamaiajunanyh>
teydessä3:nenluotanmattustajamaunutNo
7,45 j.pp.— Vaasaan klo 2 päiw.ynnä
illwlliajunllnyhteydessä3:nen luokanmat>
kuötajawaunut No 11,36aamup.

—
Tur>

kuun klo 10,15 aamuv. ja klo 3,4? j.
pp. seka Toijalaankello 8,15 illalla.

Juna lulee: Hämeenlinnasta 1,48 ja
11,50 j. pp. sekä 3:nen luotan mattas»
tajamaunut tamarajunan yhteydessä klo
8,10 aamup. — Waasasta klo 3,33
ltap.ynnä3:nen luokan matkustajaloau-

mtt tamarajunanyhteydessä klo 9 e. pv.— Turusta klo 1,46 päimällä ja 7,15
iltap

Rautatien makasiiinin konttoon amoinnaklo
B—l8 — 1e. pp. ja 3— 6 j.pp.sunnuntaisin
No B—lo e. pp.

Tiniitarien pafetti-- ja oikatawaralnimisto inka
nrftpäiirä No 8 e. pp.

— 5 j. m. funmin-
t.iiriu feliö -v — 10 t. ia.

ÄSiraStot n.nr. ataninna arfifidiminö
!'a3tnrin kanslia fin B—ll8

—
11 e. pp.

■anttori S. Hellman',!! rairfat)uone klo— ,1 e. pp.
kanttori &r- 6nbom'in rair'ab.udne klo 7

e. pp, 9 j, p. SatamakonNoori 7—
9 e.

pp. -6 j. p.
Svir'fDinaariinhuone klo B—l28

—
12 e. pr>. ja

B—6 j. pp.
Tuomen pankinkonttoon klo 10— 2. p.
Suomen pankin di^konttov.itea kokoontuu
Dhdyspankin kllnttoori klo '/2IN

— 2. p.
Pohjoismaiden osakepankki klo 9—2 päin,.
iiansallis>osakcpankki kello 9— 2 väinMä,
Tampereen säästöpankki klo I—21 — 2 j. vp. ja

sitäpaitsi teskimiikiona ja lauantaina klo
6—3 j. pp.

Rahatoimikamari klo 10— 2 p.
Tullikamari klo 10— 1 väimiillä ja 4— 6

j. pp.
Pakkahuone No 11— 1 päiro.
Gähtölennätmkonttoon kaupungissa ja rau

tatiellä klo B:3ta e. pp. 12 yöllä.
Kaupungin lainakirjastoamataanklo 7 paitse

lauwantasm klo 6 illalla.
Kaupungin lukusali sunnuntaisin No I—9

j. pp. laumantaisin No 4—9 ja muina
päiminä No 5—9 j. pp.

Kaupungin moutien lonttoorit klo B—lo
e. pp.

Panttilainakonttoori klo 10
—

2 p. ja 4—
5

j. p?.; laumantaisin 4— B illallaSelinin
timirakennuksessa.

*JDhfjutou rototuS Naastun-assat10.10 —12
■3 pp. jota torstai.

W. P. K:n Kirjasto amoinna KeZkimiikkni-
sin ja Lauantaisin kello'28— '/«10j.pp,

W. P. K:n Lukusali amoinnakello 7— V«lO
j. pp. ja sunnuntaisin kello 4

—
B j. pp.

Waiwnishoitohallituksen esimiestä tawc>t«an
joka näiwä ello 9

—
lo e. pp. ja I—31 — 3

j. pp.
Sairashuoneeseen otetaan sairaita klo 12—

1 päiwällä. Tapaturman talsineita kait,
iina aitoina:

iifiafdiTsn BwötasnsttBo}at:
Viirilääkari T:ri E. o. V?nZoorff (i-ntaSfa

lalosm, vanhan kirkon läheisuudessä''
activäiniinll klo B—ll8 — 11 e. r>p. ja 4

—
j.pp.; pyhäväiroinä kw 9— lo s. pp.

T:ii R. Idman (Apteekari Aiolinin talne.
ja)klo B—il8 — il e. pp. ja 4— i, j. p,
v-, pyhinä 9— ll.e. pp.„ N. G. Turchman (kaupp. Selinin
puurat.) klo «S— 10 e. pp. ja 4— 5
j. pp. sekä maanantaisin,fesfirouffojmi
ja lauwataisin I—21

—
2 j. pv. naisten

laudeissa.
T:ri Roos, KasööriMolini» talossa, Hal-

lituskatu N:o 7 9—lo e.pp. ja4—
5 j. pp.

T:ri Ostar W. Moberg Kuninkaankatu 14.
aikipäiminä klo B—lo8 — 10 aam. ja 4— 5
eht; — sunnuntaisin klo 9— lo aam.

I:nä sunnuntaina loppiaisseta
sa>lrnaawat:

Aleksanderin liitossa: pastori Fontellsuom.
ja pastori Tandberg ruots. pp. saarnan
sekä pastori Grönblad iltasaarnan.

Wanhassa liitossa: pastori Fontell suom,
Vuomal. rippi ja herran Ehtoollinen Alek-

sanderin kirkossa. Rippi saarna lauan-
taina klo V.^B illalla.

I:nä sunnuntaina Loppiaisesta Messukylän
kirkossa saarnaa w. t. kappal.Lönnmark.
Kolehti kootaan Tunmmtaitouluyhtiolle.

Teiskon kirkossa w. t. kavval, Tandroo»,

Kuolleita:
Paperiteht. työm.I.Gronbergin l. Anna

3 k. 5 p., työm. waimo M. H, Grön»
for» 23 w, 11 k. 26 p., kaupoiaZ K.
t>,ö»i. I,Tammisen l. Anna 5 w. 3 k.2 p,;
F. Hjorth'in l. Elma 1 w, 6 k. 16 p,,
niokatauppiasE, I,Ahlgrenin I. Anna
2 w, 5 k. 7 p., työm, A. Höyoenin I.
Lydia 2 w. 6 k. 13 p., kauppiasK.O.
Renforsin l. Armo 2 m. 5 t. 10 p.,
Warjärin sälli A. h. Koskisen l. tzilnw
1 m. 7 k. 22 p., teht, työntek.I.F.
yeurikssonin I. hilma 9 l. 7 p,, teht,
työntek. Wilhelmina Wiiman 35 w. 2 t
p. wääpeliI.W. Nyqwistin l.Lauri «i
w. 23 p. nainen I.M. Hellstenin I.
Emma 1 w. 4 k. 23 p., talonomistaja
I. K. Heikkilän l. Armo 4 w. 7 t. 11
v,, suutari K. -'Leslinin l. Selma 13 w.
10 l. 27 p,Masuunin työm.R. Tähti»sen l. Aleksander 1w. 3 k. 20 0,, työm,
Nikol. Wchonen 33 w. 6 k. 29 p., pa»
pcriteht. työm. E. Solinin !. Arthur 2
w. 17 v., työm. I.K.Peltosen l. Kaarlj
5 m. 3 t. 18 p., talonomistajaK. Ahl

43 w. 11 t. 10 p., työm K. K
Ocllstsn 43 w, 5 k, 5 p.^työm,I.K
Gustafssonin l. Juho 7 w. 4 t, 28 p.

Messukylässä Joulut. 24 p. Nurmin Kan,
gas Mikkolan ent. piian Susanna Alek
sauderin°tytt,'iren l. Wilhelm Viktor 2
w. 8 k. 18 p, louluk. 29 Hallilan Suu-
talan ent. talon emäntä Liisa heitin ty-
!äi 77 w. 2t. 3 p. Joulut. ,^1 p. luwc»
lan Männyn itsell. Josef AugustMuulan
l.GuZta 10 w. 6 k, 2t> p.

Kuulutettuja.
Tyom. Mikkc Ahonen ja ti,önt,M.T.lu>

hontytär, pella«atebt. tnom. poikaK,A.
Lindström ja työntekiä W, Ahonen, Ha<
taanvään itsellinen Teiskon Humppilasta
nuorimies Juha Kustaa Inusen poika >
Rantamn Teiskon tappelin seurakuntaa l
ia teht, työntek, Ewa Karolina Niittyne».I

piljjnisiiiftiiint Oftlzezilllllin
Konttoon Tampereella

/ Pantin pghla- ja umalllhllstot yhteensä \V^" V,RZ«H,OOG mlllllaa
maksaa TattetustiliÄe MttlMista rahoista

JgBT 4^2°|o koron. TBi
Juokseman tilin lotto on

2'<2 o!'

C3Jf I ? Cjp ■

TmGNslllll TN «00,000)

Talletustilillä
korkoa 180 pNiwän irtismwmisella!
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18. Ilme!! piiitatn 18.
Ajanmukaisia huoneita matkustawai-

sslle. Oylvii kohtelu, kohtuulliset hinnat.
Äsm.§ultl!érj|,

Muuttawia: f^S,. .Ann. \t#mt tilaa*jia ja Pljllita no\mt hy-
»iitaJitiifNti llll^istWßN ti-
Iftiitjenji

»Tampereen Uutisia" faafcaar, tilata £ampcvcclfci
nyt heti lehden konttorissa Kauppatorin marrolla her-
ra Oskar Vjörkcll'in talossa N:o 26 )rfä jafopatfoic-fa
ja tulemaksi niuodcksi kailissa maanune poStifonttornSftL■ampereen Unt^ten tilaushinta on £aupnngi§[a :

louobelta.... 4 marffaa.
neliännetieltä . 3 „

Puolelta wuodclta
Nl'ljännckscltä . .

ja maaseuduilla postikonttoreissa kaikkine maksmncmKoko imtobclta... 5 markkaa — penniD
kolmelta neljännetfcltn 3 „ 95^8^8
luoteita muodolta , , 'J^K^^^^M75

65Neljännekseltä . 1
Tampereella joulut, 4jx1890
Tyko Hagman,^^^^^

filosofian tllndidaatti^^^^^D
! oi:-;;ituja.H

K. K.S. Wickstrans,
ylioppilas.

Tl!lllpttttll lllttistt" jllttNll
jotaarki tlistainll.keskiwiitkona.peijaiitllina ja lauwantai.
na k:Io '^B,gam.Ilmoituksia otetaan neljännelle siniutl?
10 v:nin,ja ensi simnlle 15 v:nin maksusta riwilt»;
suomennetaan ilmaiseksi. —

Maamme san,m«-
lehtien kanssa suoritetaan nmihtoilmomlksia. Lehden
konttori on kauppatorin roarrell» te!!t»ilija Njör>
kellin talossa ja on amoinna k:lo 8 aam. — 8 eht.

Tamperclta: rantatien kirjuri I.A. 3ei>
?elperheineenSEnltcalaan,Naskisep. opp.
K. A. Jansson Waasaan, ent. konepa,,
työm. A. Willgren, ton(»aj. työm. I,
Nigell molem. Helsinkiin, puuroillatebt.
työntekijäM. Mäkinen Poriin,palmelus
tyttöU. Lindell Kangasalle, talon?mi§t.

I. K. hörtsänä aikoo naida ulkoseinä»
kunnasta.

Messukylästä, Messukylän Viialan renki
loh. Gust. Aielinpoika Zääksinäclle.

Matkuetawia.
Rouwa

Tammik. 6 p. howioikendenncuwc>s Munct
perheineen, öwersti af Fonelles ja poi^a
Karkusta; howioik. auskultantti Roos Toi-
jalasta; yliopp, Voisman me»
tanikus Thureson ja i.Porista,hrat Pernu
ja Palander Kokkolasta.

Ilmoituksia.
.og (26. Läntinen Pitkäkatu 26.) r^< ajanmukainen räälälinliiki', valmis- 5*

taa nmista sekä tilamain kankaista
J vaatofnksia huolellisesti ja kohtani- C

lisiin hintoihin. L
■4 -"-''* '■■»-^'■■o'.:i.i*.vArv li CTampereella 20 Läntinen pitkäkafi 26 S

IBF Siro* W muotien ti-
lllujille fanpnnijisiii, kmctM
(tltenie totiin fan eri lml-
juu jos tiliins teliin Wenfonttflorigj»,
*j Huoneita matkuskmU* 8*

|RAITTIUS TALOSSA \*j Mnstalahrtcnkatu 18. >
■|Ravitsevaa mokaa ja Virvoi- »
#j tus juomia. §■

►jj Vilhelmina Ahlqvist. g,

Soi. 8p^Sontiiien Pitkäkatu 15, n|malmi«taa joutuisasi! ja helppnihinQ
mintoi^in pukuja sekä omistaettä teet- 8
«ajan kankaista. Q
303D33030 COOOOOOOOOOOOO
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$ii|ii)ii Scklli
Tmpemllll

Suljetaan tunn. flrifii fwjiilijffi imun. Hotelli
piiftii 18 nfiiiiiti ja tiiuiiti slftstettN husncttll mattns-
ttiiiifi utta, tlllsi rnofafalia fcfi Kahwilllll riifmisji.
hotelli öll laitettu njfiijn matilMen mtM cnfi lVlall
riiiiitihfiL Aihttmlo! Plllwclijoita on VllstllSja uute'

K«Oi«itlilicIll:
Fred. Zngelberg.

Köyhänkin kansalaisen pitäisi p tty»
malta saada kääntyä heidän puoleen»

ValkolaMänty
MYYPI E. 2aj

Welmii tzelftgistil.
(T. U:llc)

2.
Tammil. 5 p.nä.

(Kllnsaliisosalepanlli ja heuliwalun»
lv»- osakeyhtiö' Suomi. — Wiimeiset
jahlat ja tulemat waltispaiwät.— Uu-
,:a puuhia länsan hywälsi ja tallis e-
lä«a päälaupungissa. —

Lasten rait-
liusseura.)

Toiwottttuani sydämellisesti T:n
U:Slen" luljclunnaUt häwää jo aljeltua
uutta wuoll», tahdon lausua muutaman
sanan niistä ilmiöistä, jolta ,-, enncen
wu^dcn l«luessa nousiwat kansallisuuden
.^Vaalle, llltastutlaen sen illslaau ja.hillutsia waalii^anpäiwätyönhedelmiä,
siten luoden uusia toimcita kansalli-
suusaateen tulew^isuudcllt.

Mahtama jawustuSlamatoninto nou>

si wiime wuonna lansallismieliSlen ri-
lycissll oman pantin t«>imeen>sllllmiseS-
ia. ztllnsaUiSosllttpllnttl" on peruStet-
u ja sen hllllill-osaetoja jo on monessa

maamme kaupungissa .Muutamassa päi-
nillssä »limat laitti tarjolle pantut o-
salleet tehneet lauppansa, ja olisi niitä
loiclä enemmänkin laupalsi käynyt, jos
»?aw olisi ollut tarjolla.Innostus siis
illnsallismieliSten puolella oli ennen
lilnlumlltonta. Walilttaan suomalaisuu-
den harrastajia löyhiisi ja lvaslapuo-
luetta rillaitsi, multa tuoSia pankin pe»
luztamisesla päättäen jaatlaisi luulla
äin toisin,ainatin ruotsalaisten ii»veis>

sä. In sielläpä sitä lyllä niin otaksu»
taan ja wäiletaäntin. Mutta jos tan>
sallismielisct »lisiwat yhtä litlaita tuin
ruotsinmieliset, nun he jo aikaa sillen
l,l:siwllt lilpaillcet jällimmäiöten tan?°
ja äänimääräin paljoudessa, jo aikoja
Men olisimat he korkealle kehottaneet
voittolippunsa. Niln wäitetääll suomc>i-
> inliSlcn riweissä. Eitä luola wäilei-
lä ole kukaan woinut pcratluaiätsi ju-
listaakaan.

Kansallisoslllepanlin lantarahaSto on
ollut muutaman kuulauden 2 mil»
i/ioaaa maittaa, muttu tiistaina rniimc
luun 30 p. oli osakeyhtiöllä kokous,
;as''a melkein yksimielisesti päätettiin
.lyydä osakkeita wieläpuolcnto.siamil»
jonlian martan armosta, jolta pantin
i^ntaiaha tulisi olemaan neljä miljoo>
i,aa marllaa. On kuulunut huhua,eitä
noita uusia ojalleita jo olisi nlattutin
i,:ellein koto määrä. Onlo se lolla, sila

ola la'atalseni.
Suurta ihmettelyä on herättänyt

liajoiSsa piireissä tuo »vauhti, jolla
i'.ainiltu pantti astuu lulewaisuuttansa
lohden. Erittäintin ruolsinmiclistcn
lnriSsä on se herättänyt suurta tum-
mastuSta ja sen ohessa latcutlalin. fil-
liniin suurta meneelySlä ci millään
liidän puolueensa lcsluudesla synty.
>,«Uä puntilla olt ollut.

Multa mihinkä suuntaan on oitcas'
taan tuon onnellisen lansallisenrahalai-
tulsen toiminta lääntywä? Riin, luin
ensin oli aijoltu, nimittäin, jotta tämä
l.iilos etupäässä t«lisi walwomaan loy»
l»:mmä> länsan etua, ei se luilentaan
l.lhlln saalla wielä ole tehnyt. Petty-
neellä loiwslla on j« ufca löyhä s^a-
i,ut turhaan nousta mainitun pantin
lynnylselle. lolainen todellinen isän
i^aan-YSläwä tietysti onnittelee läikkiä
lV.nsallisia laitoksia, mutta samassa toi»
l-oisiwat myöstin, ett» ne eroaisiwat
siinä tohdcn muiSta, jotta heidän maa-
iimuljensa eiwat olisi yhlä anlarat.

Millaista menestystä tuin edellinen
ci ole saa»ulta«ul niin itään miime
»vuonna perustettu lansalliuen laitos,
henkimakuulus-osakeyhtiö „Suomi."
Sen owat luolslnmillisetlin hamain
met, eiwällä hc niin paljon ole wau
wanneelkllan itseänsä nioiliimalla tätä
laitosta lniu edellistä. Mutta millään
loumalla lannalla ci tämätään laitos
ole, sillä se jo on astunut Kalewa"
yhtiön rinnalle siinä, että waluutustcn
luluon nousemistaan noussutialieneekin
jo yhtä suuri luin Kalemanlin,yhtiön,
jota tähän saakka on pidelty kansallisena
laitoksena. Ia ihmepä olisiiin, jos
hcnliwatuutus-osllleyhilö Suomiei me-
neStyisi yhtähymin, sillä sen ehdot lo»
dcllolin owat paljoa suotuisammat tuin
Kalcivan, waisinlin siinä lohden, eitä
jota määrätyn ajan on suorittanut wa-
luuluSmatjons», pääseeosattaalsiyhtiöön.
Wielä on Suomi-yhtiöUä siinä hywä
puoli, lun se on «vakuutusmaksunsa laS°
lenut joukon halwemmalsi tuin muut.

On siis meillä taiisallismielisillä
täysi syy näiltä lllitolsillammt paljon
hywaa aiuccllisttn olojuhleitlemme le-
hiiylscssä tulewaijuudessa odottaa.

Mennyt on nyt joulu, lv» ilon ja
kauhan sanansaattaja, jota niin liih>
teäSti odotettiin, ja ajateltiin jo mon-
ta «viiltoa emiln, milentä sitä oileaS»
taan unetettaisiin ja mitä lahjoj» lu>
iin silloin tulisi omaisillensa aniamaan.
Joulun aattona puolen pä»w^n aikaan
laltllsiwat töistä ja toimisia tehtaat ja
muut työpaikat,pääStäatsensä työmäeS-
löänsä walmistelemaan louiunsa was-
taan^oltoa.

Entisiin aikoihin »verraten oli tämä
joulu melkoisia rauhallisempi ja jui)-
lallisempi, niin kuin tällaisessa taupuu»
gi?|'a sopii odottaakin. Mutta foSfa
tämä juhla pitäisi oikeastaan oleman
fanan fauni'a!niaB ja merkityksessä van-
han ju hla,niin sopii toirooa etta [illoin
liuiötStiii rauha Vallitsisi. Mmta ci se
fumminfaan taalla [ilta tuntunut, sillä
tuo tattpaton foupantcto joulunätjttclnisfä
ja niuiSsa kauppapaikoissa, jota joulun
aattona harjoitettiin myöhään yöhön,
ci suinkaan todista rauhasta. Eiiö-
hc.n moiiuifi toimittaa niin, jotta jou-
lur^uha jo aöttilsi faiffialla näkymiin
illalla, sillä tuo yö se mielestäni on oi-
kea tartoitulscn muiair.cn joulujuhla.

Mitä yleisiin miclipiteisin tulee, niin
siinä suhteessa l»li näinä juhlapäiwina
malliisi täydellinen rauha, ja jydämt'
löntä palanallisuultaolisikin osoittanut,
jos loisin olisi ollut. Multa tuinka
taulvan tämä rauha lesti? Kun tuetin
pyhät ehtiwut si»u, niin jo puolueet
altoiwathampaiiac-n hioa. Sopinee siis
epäillä, olito kcnentään, ainoankaan ih>
miseu mielessä rauha tuona rauhan
ja ilon juhlana ja lolculuiko tenessä'
tään luo enkelin lolnolus: rauhamaassa ja ihmisille hywä tahto!,,

On mennyt myöskin altaneen wuo-
den cnsimllincu päiwä, juhlapäiwä, jo>
ta llllllscnsa jälll muoden 1890 surui»
neen ja kaikkine »vaStalohtincci!. Min»
kalaisia uutisia saamme tuulla ja ta»
pllhiumia totea, enncntun lama wuosi
on mennyt samaa tietä, se on luojan
määrätllllvänä. Niisiä ennallotoimiSla
päättäen, jolla tulu»cena wuonna tat
leroiltiwat mieliä, ei suintaan ole iloa
odolcltamissa. Mutta murhee» waltaan
emme saa heittäytyä ja scnlähden jät-
taydä lulewllisuulemmc suhteen lewapt'
raijyytcen.

Tämä wuost tulee meille olemaan
sangen tärkeä siitäkin syystä, että läs<
sä luussa allllwat waltiopäiwät owat

näyttämät, minkälainen asemamme on
ja mintäluiiien se olisi olema.Niinluin
ennakkotoimenpiteistä huomanmme, tv-
Ice näillä walliopciwillä Suomen pc«
rustuSlait lartimmaii tuttimulscn alai-
seksi. Mutta mitä siitä tutkimuksesta
on seuraama, on tällä hetkellä wiela
kerrassaan aawiStamatonta.

Omituisia huhuja liittuu siitä wal-
laöta, jola tcnraalikuwcinöörille olisi

näiden waltiopäiwicn suhteen.
Tliola huhua en tuitcntalln lähde lcwit°
cämään julkisuudessa, toska en tiedä
ivariiiuan, onko siinä perääkään.

Wiime kyhäelmässäni terroin kansan-kodista, jotaNeiti Alli Tryggin toimeS»
ta lällllä perustettiin wiime wuonna.
Mainitsin myös m. m. niistä monen-
laisista eri puuhista, joita on yhdis-
tetty siihen, mutta mainitsematta jäi
wielä t,uppayhtiö," joka myöskin on
sijoitettu lansan.totiin. Tämän yhtiön
tarkoitus on poistaa jäsenillänsä niitä
menoja, joita he saamat suorittaaa tä-
käläisille yksityisille kauppiaille myymä»
palllioilsi, heiliä lawaroita oStaessansa;
sillä ne prosentit eiwät suinkaan ole
wähäisit, mitä he tislowal ja owat
pakoilcltutiu kiskomaan. Tuon yhllön
jäsenet os«lkeiStulln inalsawat tantara»
hasloon 25 maittaa ja latvalla sillä,
jolta yhtiöön»oi jäscnctsi ryhtyä töy-
hintin, sillä tuon osatemalsunsa saavi
suorittaa miten ilse tahtoo, lvaitta 25
p:lla wiitossa. Ihliön osatleita ou j»
myytykin paljon, ja »arma on, että
niitä luhansiltain tulee wielä kaupaksi
menemään. lotaincn, jol» sitten letee
kauppansa yhtiön myyntipaikassa, sa«sicliä tawaioilaniin suurella alennukset'
la, jotta tuon osakemaksunsa saapi ta
taisin ja aina sentin jälcSlä ilman
kiiloja. Sitäpaitsi nauttii hän osatkccS»
taan wuoluista korkoa, tulen luonnot»
lisiä on. Luulen, ella n>imä lauppayh»
liöt, joila jo on perustettu useissa pai»
toin maatamme, owat »varsin tcrweelli»sec läällä pääkaupungissa, jossa löy»
hcmmalle wäesiölle altaa elämä tulla
ylen kalliilsi. Ei siis nyt puhettakaan
enään siitä, että kauppiaille pitäämal>
jaa moninleitaisei loiot myyntipallti»
oksi, maan maallliSlaloaratlin nousemat
lllir«tlomiin hintoihin. Ainakin koko
lviimcitsi tuluneena wuonna, aina le>
waimeSlä slllltta, owal kaikki tawarat
olleet ylen lalliila, jotta töyhemmällc
kansalle on katsomista mitä huomiseksecn
ostaa. Perunain huono sato tosin telisen, että muutkin tawarat owat nous-
seet korkeampiin hintoihin,mutia pait.
si näilä owat asuntojen »vuolrat niin
lalliita läällä jola paikassa ja työmies»
tcmmc palkat niin huonoja, että kyllä
wain tukalaksi »vetää. Näiden waite
utsien poistamiseksi omatkin siis laitti
mahdolliset keinot terwctulleita.

Neiti Alli Trygg, joka fuljeslelluan-
si> nionisia ulkow^lwtunmssll on luo»
nut iillStll mulanausll uusia aatteita,
on pitänyt rllittiusseurain toloulsiösa
esttelmiä laSten raitllueseuian pcruS-
tllllilscSta sekä raittiuden opetulseSla tou»
luisj»mm:. Englannissa ja Amerikas-
sa sanoo hän oleman sellaisia lasien
rllilliuSseuroja, joissa ainoastllan 8

—
14 wuoden ikllijel lapset ylsi», ilman
w^nhcmpia ihmisiä, yllä piiäwät näi-
ta seuroja. Warsin järlewästi ja toi»
meliaaöli hoitamat nuo lopsel raittius»
seurojansc:. Neiti Trygg on alollauut
puuhaamaan tuollaisia lasten raittius-
scuroza tännekin ja sanoo muiden
Hentilöiden awnlla tclewänsä wäsymät-
lä lyöla, tunnes meidänkin maassamme
saadaan altoholin wailutus ihmiseen
crilyiselsi oppi-aincelsi kouluissamme.

Tuon latten railliuescurau aitaan
faamincn on fieltämätta menc«lywa.
mutta fitfeaefä on, pääseekö milloin^
faan oppi lllloholista ja sen roaiiututj
fcöta louluihimme pnjaljiamaan, wai»
{g ie Hilla olit totH)auanJiUL.^^^M

Timo.

Työwäen asun-
noita

A— h— l— kirjoittaa
Hbl:iSsa seuraamaa

On olemassa millointaan sammu-
maton halu omaa totia omaa asumus-
ta jokaisella silvislyneellä kansalaisella— niin, luultawasti on se olemassa
samassa määrässä siwislymättömällä^
kin ihmisellä. — Mutta mitä korte-

ämmälle maan orwo ja elämän ehdot
nousemat, sitä lvaikeammotsi tulee töy
hemmillc, lyötä tclewille lansanluotiltt,
koskaan saada oma suojansa.

Wiime ajoilla on alettu ottaa yhä
enemmän huomioon työtansan tila ja
monet owat ne keinot, joihin sen pa-
raiitclmisclsi niin hywin waltio luin
yksityinen lyöntecttäjäkin on ryhtynyt.
Työmiehet owat myös liittymällä yh-
diötyksiin »voittaneet suuremman wai-
kutuksen yleisten asiain menossa, wie-
läpä jossakin suhteessa parantaneet elä'
män ehtojansllkin. Ihä wielä on
työwäen-kysymyskuitenkin aikammepolt-
tawimpia kysymyksiä ja sen lopullinen
ratkaisu tuskin lähimmässä tulewaisuu-
dessa saadaan selwille.

Erittäin tärkeä kohtaus tässä kysy-
myksessä on se päätös, mintä nykyinen
Saksan keisari, jonka työwäcn ystä-
»vällinen usema yleisemmin lienee tuw
nettu, hiljakkoin teli. Ei näet ole tysy-
mys wähemmäStä, tun että Saksan
päälaupnngin työwäclle hankittaisiin
omat, tilawat, mulawat ja ajanmukaiset
asunnot,

Tämä tapahtuu siten, etta waltio
aluksi maksaa suurimman osan siihen
larwittawasla pääomasta, josta työ'
miehet sitten kahdenkymmenen wuoden
kuluessa matslllvat toron ja luoletul-
sen. Ne luslnnnulset, joita tyämic-
hille siten tulee, eiwät nouse tsrteam-
mallc tuin wuotuincn wuotr^i siitäasunnosta, jota heidän tailiSsa tapauk-
sissa on tuyttäminen. Mutta se huo-
neisto, jonka he tällä halwalla hi..-
nalla tahtcnalymmencnä wuonna omis-
tamat kuten kokonaan ylsilyislä omai-
suutta, on sitä paitsi tyllin tilawa jot-
stlin osaa wuotillltawalsi, setä tulee
siis paljon haltvcmmatsi niitäuseimmi-
ten tpäterweellisiä, ahtaita, ilmaa ja
waloa kaipaamia asumutsi, joita he
nyt työwäen lortcereissa läyttciwät.
Siitä päättäen on luultawa, ettei mi-
tään lyöwäen perhe, jota wain woi
hanllia tuon summan, lolmesataa mark-
laa, jota etukädessä waaditaan siltä, jo»
ta tahtoo tulla osakkaaksi lyöwäcnasun-
noissa, ole laiminlyöivä tätä tilaisuut-
ta tulcivaisuudessa päästätseeu talon
ja tilanomistajaksi.

Meilläkin on työskenneltysijhen suun»
taan, että työwäelle saataisiin parem-
mat ja mukaivammat asunnot, tuin
mitä nämä taiuallista wuolraa was-
taan woiwat saada. Huomautamme
siinä suhteessa ivaan niistä tyowäen
asunnoista, jotka cnemmässä kuin yh>
dcSsä tohdcn Helsingissä jo o»vat nous-
seet. Näissl asunn9iSsa kuuluu jota
huoneustoon ylsi huone ja keittiö,omal-
la rapulla ja käytäwällä. Wiimcksi
ratcnnctuiesa on sitäpaitsi joka perheet-
la erityinen pieni puutarhansa, johon
se saa tylwää, mitä »vaan haluttaa.
Mutta tärlcä ero on toki näiden asun»
tojen ja niiden wälillä, joita Salsan
waltio tulee rakentamaan: työmic-
het o»o at täällä hyyryläisiä
einiätlä k o skaa n wo i tulla
niiden asuntojen omiStajit»
si, joissa he a s u w a t. Rama
asunnol tarjoowat siis helpotuksen het-
keksi wain. Kun wuokraa ei enää mak-
seta, on hyyryläisen siis poistuminen
sitä lukuunottamatta, onlo hän kaksi'
kymmentä, neljäkymmentä tai ainoaS»
taan yhden wuoden asunut tyäwäen
asunnossa.

Käsittäen tärkeyden siitä, että, wan-
huudcn tullessa, lun wähencwä työtyty
luikin riittää päiwän raminnon hanl>
timiseen, ainakin on oma suoja, onkin
sentähden joukko Helsingin työmiehiä
yhdistynyt rakentamaan asuntoja, joissa
jokaisella osakkaalla on yksi huone ja

lcittiä setä tarpeelliset ulkohuoneet ja
kellari. Kun lunnninlin tontin ja tar-
peellisten rakennusaineiden ostaminen
selä asuntojen rakentaminen maatilvat
werrattain suuria summia, omat tie
tysti ainoastaan semmoiset työmiehet,
joilla jo on käytettämäniill pieni pääo-
ma, moincct muodostaa semmoisen yh
tidn. Koko suuri työntekijäin joukko,
jotta tuskin moiwllt itseään elättää ny
kyisissä olosuhteissa, on siis estetty
siihen osaa ettamasta,>hy»villään siitä,
joS edes owat onnistuneet saamaan
asunnon työwäen asunnoissa, joissa
»vuokra kumminkin on helpompi, kuin
yksityisten omistamissa taloissa. Tällä
kansanluokalla, työnpariilla, ei todelli-
suudessa ole muuta manhuuden tur-
waa luin — löyhäinhnonc!

Aiwan toiseksi muuttuisi '.äman ih-
misluokan kohtalo, jos täällä rakennet-
taisiin samanlaisia asuntoja kuin ne,
jotka tcisari Wilhelm nyt aitoo Bcrli-
nin työlvaelle lahjoittaa. Se ei tai-
wilfisi täällä tapahtuu niin suuressa
määrässä, kuin siellä on ehdotettu.
Ilsihuone ja keittiö «armaankin tay»
delliscsli tyydyttäisi läikkien meidän
lyöntetijäimme lvaatimulsct mulawuu-
desta ja hauskuudesta, sillä, niinkuin
tiedetään, ei suomalaisella tyimiehellä
hctilään aina ole niin suurta asumus»
ta. Usein lyllä on päin »vastoin mon.
ta perhettä tukittuna yhdessä ainoassa
huoneessa, eväilcuiältä suureksi haitaksi
heidän tcrwtydellcnsa. — Työwäen
asuntojen rakentaminen siinä tarkoituk-
sessa, luin yllä sanoimme, sitä paitsi
tustin luottaisi mitään rahallista hä-
lviötä,ryhtylööiipä siihen sitten w»l-
-tio tai yksityiset henkilöt. Kun korkoa
siihen pannuieta illhoiöta wuosiltam
saataisiin ja sitä paiisi koto pääoma
määrätyssä ajassa tulisi kuoletetuksi,
niin olisi la!Nlll>jll-rllkent»j^ hymin suo-
jeltu tappiolta. Mitään wailculsia asi-
ain sclmittämlseSsä, siinä tapauksessa,
että työmies, jota on ottanut osaa
rakennukseen, tuolisi ennen kuoletuksen
loputtua, ci olisi pelätläwissä. Lesti,
lupsct eli muut mahdolliset perilliset
semmoisessa tapautseSs» epäilemättä pi«
täisimit huolta tondrahdin täyttämiset
ta, tahi möisi sen toiselle
henkilölle. Sillä tämmöistä tiin-
teimistöä tietysti omistajan pitäisi
saaÄa myydä yhtä hywin kuin muuta,

kin yksityistä omaisuutta.
Kuinka tärkeää laatua tämmöiset a-

suiinol^ olisimat ei ainoastaan ylsithi'
selle työmichelle, waan yhteiskunnille
koionaisuudessaan, «n helppo ymmär.
tä^i. Taatun wauhuuden warmuns,
tlllonomlstamisen tunne warmaanlin
siunaolvciiscstl waikuttaisi lyömieheen.
Hänellä olisi silloiu todellii en, tosi maali
saawutcttawana, eikä ainoastaan, lv»
ten nyt epäw2ima toiwo ehki aikojen
tututtua, jotden pituutta hän ei moi
määrätä, omistaa jonkin hökkelin kau
pungin syrjässä. Onko tämmöisten
olosuhlcitlen »vallitessa niin kummaa,
jos työmies, jolla kaiken waiwansa
pulkkana ainoastaan on ylsi warma
turma — köyhäinhuone,—
kokee unhottaa toimoltoman asemansa,
surullisen tilansa humalassa.

Aika työwäcn asuntojen ralcntami
scen, semmoisten kuin ylempänä olem-
me maininneet, onkin nyt warsin so»
piwa. Tuuli kun elokuun 28 päiwäni
k«nsi niin suunnattoman paljon met-
sää, saataisiin luultawasti rakennuSai<
neita lähimmässä tulcwaisuudessa pal>
joa hallvemmalla luin tatualliseSti.
Sen pääoman, jola semmoisten asun-
tojen rakentamiseen olisi tarpeen, ei
siis nyt tarwitsisi olla niinsuuren tuin

muuten. Kunluonnollisesti niiden työ»
mieSten, jotta tahtoisiwat itselleen ti-
lan korto> ja kuoletuSmaksujll wastaan
aina etutäleen tulisi maksaa pienempi
määrätty summa, esim. 3000 mk., ci
se pääoma, jota sen lisälsi tarwittai-
siin, tulisi niin kotvin suureksi, että sitä
ci hymällä tahdolla möisi saada totoon
työmiesten etuja haluamat yksityiset,
tahi — wielä paremmin

— waltio,
eli kunta. — Suotawa olisiscnlähocii,
että semmoiseen toimeen pilemmiten
ryhdyttäisiin kaupungissamme, jossa,
luten tunnettu, työmiesten useimmiten
täytyy asua komin huonoissa ja tum-
minlm lslliissa asunnoissa. Luulta-
wasti esimerkki pian maituttaisi maani'

mc muissakin kaupungeissa.

Kuolemanfaalis
w. 1890.

(Jatkoa wiime n:roon)

Liiltmiehiä ja tehtaili-
joita: kauppias Per Ferdinand Si«
belius, 70 m.; — Varakonsuli Kaarle
Maurit; Malm, 34 w.; — lauppiaS
G. A, Wikinan, 57 w,; -- maakaup-
piasM.Paawola; — kauppias TobiaS
Nyman. 41 m,; — kauppias August
Ottelin.32 w.; —

ent. kauppias Kurl
Gustaf Lundberg, 80 w.; — kauppias
Albert Herlin, 56 w; — kauppias
Erland Illppi, 29 m.; — jalkinetehtai-
lijll Fred. Alfred Loslröm, 40 w.; —
iusinörl Adolf Fredrik Mellin, 45 w.;— kauppias Fred. Kräki; — kauppias
Knut Konrad Wuoriiim, 26 w.; —
insinöri Gustaf le Bell, 36 w.; —

ent.
lewyicppä Äo> rad Wcillanci!. 62 w.;— nifmöri Wi!h, Pctcr;o!i. 43 m:; —
tctitaairmieruja Frit tof ;pultman, 5C
m — cnt. fauppici? éwonft Ekman,
45 ro.; — nahfnv. grrbri! glorentin
9h)b'iian, 6(J m.; - faiippiagjtntti
Pur? ftrogiiié, öTu^^^^iljraanisäntä
ilHlljflm uni! jftoiitktf, 74 n?.; — faup-
fiäi Kaarlo Hcin-f s.?aUtnuiB; —
kauppias Filip .No? Itf, 63 ro.; —
kauppias Uliit Vilidiiolm, 63 ro.; —
fauppaiuuiDOS Hugo August Lignell,
49 w.; — fauppiaö A, Björkmcii,, 46
b.;

— maakauppias Juhana Rosenlund,
48 ro.; — tauppills H. 3inrotiiin«, 59
ro.; — kauppias Fredrik Nerncr Pct>
rell,47 ro.; — kauppias Samuel SCott),
66 w,; — fauppiaé Aleksander Gott-
frid Boehm. 88 id.; — kauppias G.
G. Nordlin. 39 w.: — kauppias H.O.Fontell. 71 ro.; —

muurarimeStari
Erik Sjerlund, 70 ro.; —

nahkurimes-lariHenrik ©uätafafon, 47 ro.; — ent.
tehtaanomistaja Hcnril Sjöberg, 78
ro.; — kauppias Swen Lastbom, 69
ro.; — ent. kauppias Aleksander Ka
janber, 72 m.; — fauppiaä August
Johan Bergroth, 55 ro.; — räätäli,
meetari (tero Huttunen, 46 ro.; —

sa^
hanhoilaja Oskar Th. ©eriin, 48 ro.;—

nahkuri Anders ©uit. Johansson,
72 ro.; — kirjansitoja Albert Anders-son, 35 ro.; —

kultaseppä HermanMiettinen, 47 ro.t
— scppamcstari

Johan Fredrik Hollming, 77 ro.; —
kauppias Karl Johan Lindholm, 67
ro.; — tuhanomlstaia H. Makkonen,
48 m.; — maakauppias i£arooniu«.;— talakauppills Jakob Grönwcill,71
w.; — ent. kirjakauppias A. W. Grön>
Holm; — kauppias Kaarlo Rosncll, 40
>v.;

— tehtllanomistllja Robert Ma^>
rit; v. Fieandt. 69 w.; — lauppias
it. I.Hohenthal; — läkkiseppä Dahl.bäck, 85 w.; — waStiseppä F. Wik,,
Holm, 49 w,; —

sorwarimcstari Antti
Filen, 73 »v,; — tupallatehtailija I.
W. Wiljanen, 26 w.; — tehlaanomis»
taja Karl Magnus Mauritz Armfelt,
54 w.;— taupp. Johan Häggqwist 45 w.

Merimiehiä:mentävieni E. A.
Ekholm; — meiikapleni Juhani AdolfLönnroth,48 w.; — mcrilapteni Karl
Wilh. Julius Lindcroos. 69 w.; —
mcritaptcni Henrik Wilhelm Lar, 60— nierifaptent Gustaf Mattsson,■ mcvifjpteiu Slrruib granit,

I-- merifaptcnt Kaarle Roni!»
■merifaptcni Otto Wcstcrling:

75 w.:
37 w.;
berg; -
— »ieriloulun-johtaja KarlEwcrr Sle-
niuS, 65 w,; — laiwurl Obed Elias
Ankar, 40 w.; — mcrilapteni Berndt
Oskar Lindholm, 59 w.; - laiwuri
Mittel Emil Grönlöf.30 tv.; — me-
rilaptcni Johan Wt berg, 63 w.; —
merikaptenl Johan Orönmart, 53 w.;— incrilaptcui Antti Oriander, 72 w.

ivbhmK

AurmionHlhri.
suomalainen alfiitcoé— « B —n,liij.M

(Ia:l. wiime neroon)

Uljaana seisoo tuolla Lintuwaaran
rinteellä Lehtclä niminen woipa ta-
lonpojan talo. Se on wcroltaan
puolentoista manttaalin suuruinen.. allitsija wali oli siinä lempeä lnon-
toinen ja armelias kaikkia löyhiä ja
puutetta kärsiwiä kohtaan. Tuonne
mahtamaan taloon oli Lnoja armol-
l,,csti johtamit meidän pikkuHcikkim-
r.ie taswattipojaksi. Nytpäs alkoikin
rnuolle onnen ajat. Talossa ci ol-
I^t muuta lapsia kuin pieni Hannes,
lhden ikäinen Heilinkanssa. Heikkiä
lohtelitvat kaikki talossa aiwan sa-
idalla tawalla kuin Hannestakin', mi-
tään sääty-cioitusta' ci tullut kysy-
mykseen. Heikillä oli aiwau sama
mncllisuus kuin Hanneksellakin, sama
ilo ja huwi, sama opintie ja kaswa-
lus Jumalan pelwossa, ja siten kas-

lapsista kauniita nuorukaisia ja
innokkaita isänniaan hstäwiä.

Eräänä iltana, kun molemmat nuo-
rukaiset istuiwat muutamalla metsän
rinteellä olewalla tiwcllä, asteli Lch-
iclan jalomielinen isamä arwotkaisinlislelin heidän lMksensa. Han aina

tapasi käyttää kaikki joutohcttcnsä nuo-
rnkaistcnsll opctnlsccu. Nytkin lstm
hän heidän wicrccnsä kilvelle ia altoi
ncrollisin ja wakawin sanoin wutata
heille elämän tietä. ..,

..Hlljaisina ja noyrma istutte te
siinä, näyttäen masta anwemmlta tu-
kilta," alkoi isäntäHYwm jnhlalliMl.
Puhtaat owat wielä teidän nnii,ct

silmänne ja taswojennepiirteet,nunpa
ehkä sydämmcnnekin. Ne owat kaikki
Luojan lahjoittamia, ja luoMi tyo
on aina puhdasta ja ialoa. Teihin
ci ole wielä Vaikuttanut maailman
myrlyttäwä puhuri saastuttamalla
henacllänsä. Mutta kun taiastaapi
eläiuännc pnolipäiwä, silloin alkaa
omain töittcnnc hedelmät tulla näky-
willc Tuo surullinen katse, moarka
silmä, joka ei rohkene toista silmää
»vakaasti kohdata, waan painunmaa-
ta kohden-, nno runsaita kärsimyksiä
todistawat kaswojcn piirteet, tno pu-
ncrwa nenä, ja nno harmaat haiwc-
nct pnhnwat kaikki niin lanhistawaa
kieltä niaailman turmelewista ja myr-
lyttäwistä paheista. Mutta katso-
taampas toisaalle.... Tuolla koh-
taamat silmänne arpi-otsaisen wan-
hutscn. Hän on Lchtclän entinen
,rnstinkimies", jonka silmä wanha-
nakin on makaa ja katse jalo ja ur-
hoollinen, niinkuin sankarin ja isän-
maan ystäwän ainakin. Hän on sei-
sonntmonessa weriscssätintaistelussa,
Varjellen isänmaata, kestänyt kum

mies eikä milloinkaan luotunaanMs-
tä:iyt, missä niitä lvain on tarmittu.
Welton ja arfamaifeii turmio lakas-
tuttaa, maan rohkea ja urhoollinen
seisoo kauniina ja puhtaana ainaelä-
mänsä iltaan asti. Te lapsukaiseni
tulette jo pian miehuuden itään,näy-
tättehän niin reippailta japontcwilta
nuorukaisilta. Olette kaikissa auuan
toisenne kaltaiset. Kyläläiset sanowat
teistä: he ornat tum weli ja wcli,
yhden näköiset kuin metson munat"!
Nientätää siis yhdessä ja yhdiste-
tyin woimin elämän häilywää rataa.
Sillä kaksi yksimielistä hywässä so-wussa ci teot niin äkkiä hywältä huo-
nolle polulle horjahtaa; ennen puoli
maailmaa mullistuu ennen tum kam
nffiiniclic-tä poifrciumL-^^^^^M
HSitoiucn faufa on pieni fanfa, ja
onneton on pieni suuren päälle In)o=
katcssä. Hän woiinalkaalla ladyllään
lyö maahan nuo harwat puolustajat
wiimmeisccn mieljecii acti. Silloin
on tuo pieni tansaperikadon partaalla,
cpätoiwoon langenneena, tietämättö-
miin, unohtinnaisillaan. Uhitta fat=
sos! Tuolta salon sydämmcM herää
uutta nrf)ontta, mitta woimaa, ja
tuossa tnotio-ösa on koko liäniitijffcn
kauhistus hurraa-huudoilla poistettu.
Niiu sitä on annosta £iioiniinaatain=
mekin satoja kertoja pelastettu ivaa-
tm hetkinä. Vtillä uioianilhivß

tutsesta?...Yksimielisyyden järkäh-

tämättömällä woimalla omat Suo-
nien miehet mickkojansll uiitcllcct mil-
loin missäkin, isanmaanralkandestll
syttiwin sydämin: Wenäjän jättiläis-
tllnsllii keskuudessa, oman maan rak-
kailla rannoilla,Jaksan rantakourais-
ten ritarein lammolkcina, hatlapelit-
oina," Norjan jähmistäivillä tuntu-
reilla y. m. Kaikissa an isämnaan-
rakkanden ja yksimielisyyden mahti
kansamme urhokasta mieltä terästä-
nyt.

Mikäs sitten on tuo isänmaan rak-
kaus? Lapseni! Se on sndämen ja-
lompi tunne; se on rakkaus siihen maa-
han, jossa olemme syntyneet ja elä-
mämme ensimmäiset päiwät wictta-
ncct. Isäumaanrakkaus kchoittaapi
jokaista tekemään kaikkea siiä, joka
on hänen maallensa, kansallensa, sen
uskonnolle, kielelle ja kirjallismidcllc
N. ni. hyödyksi. Isänmaanratkauden
ääntä totellen on moni mcunyt kuo-
lemaan, ja onnellinen se, joka isän-
maan edestä saa kuolla, joko sitten
sodan wcrileikcissä,»ucriruiisuihiu pu-
kcutnnccna tai hiljaa kirjoitnsuöytäusä
ääressä, tarttuman rinta- ja silmä-
taudin iiuwuttamaiia. Isäuinaaurak-
kauZ on sydämen kaunistus ja kirk-
kaus, ja keueu sndämmcssä tuo jalo
aate asun, siellä majailcepi myöskin
lnnvät awut ja raiiis onnellisuus.
Pyhänä perintönä olemme sen saa-
neet esi-isiltämme: pyhänä ucrilitönä
tulee meidän se myöskin jättää jäl-

keen tulewaisille. Isänmaanratkaus
on kalliin meille uskotuista omaisuuk-sista, ja senpä »miokfi on myöskin
meidän kalliin wclwollisuntcmme, senkäskyjä alati noudattaa. Siis ra-kastakaa, poikani, ijäti tätä ihanata
synuyinmaataune, sen kansaa jakieltä',
rakastakaa toka sydämmcstänne ja
olkaa aina walmiit uhraamaankaikki,
sen todellisen edistymisen hywäksi.

Sen tahdomme aina tehdä," was-
tasiwat pojat melkein yhdestä suusta.

Oikein, poikani oikein," hymyili
Paawo-isänta, - - mntta eiköhän jo
lähdetä lcwolle,,.... ?

Mcnnäänpä main," arweliwat po-
jat, ja niin lähtiwät he yhdessä as-
tumaan kotia kohden.

kesäyön hämärä harso wcrhosi jo
siintäwän salouffellää,leivolle waipui-
mi myöskin Paawo-isäutä ja nuo
»verewät nuorukaiset. Heidän wuo-
tecUaaii ci näkynyt mitäänylöllisvyttä,
maa tmuallisotta taloiipojan karkealla
wuotcella nauttimat he makeata ni-
uahdusta. Heidän unensa olikin sn-
loinen, heidän laswojensa wieno kai-
nous fänn)ifm)ben kalpea, mutta ter-
meillä [telmi ja ruumiin woiinilla wa-
tuetettuina clänuiiitjät !)iieloötfmtttfltiiminä, He mfbnxoat niin ra;i!)alit=
si!ia ja tiNNY'ici:iä, lii!i oliroat now=
oatteneet toifeumtian taSf^ä: teö)ät=
tää ja suloinen rauha olioon
tei11e...."

Kiitettäwällä isällisen welwollisi!!!

den tunteella piti Lehtelän isäntähuolta nuorukaisten kasvatuksesta.
Itse oli hän monesti opettajana, kn-
tcn edellisestä jo naimme. Mutta
kun seurakuntaan wihdoinmonien was-
tnksicn woitettna pcrnstettiin tansa-lonln, niin saiwat Hannes ja Heikki
kahtena wnonna peräkkäin nauttia sen
siunaamaa waikntnsta. Kouluolipo-
jille mieluinen paikka. Siellä saiwat
he ammentaapaljon aineellisia tietoja,
sillä lonlun innokas opettaja, Toiwola,
oli ahkera, toimellinen ja työ-alallaan
kunnokas mies, joka ci katsonut omien
maiwojensa suuruutta, maan oli iloi-
nen siitä, että siemenet, joitaHerralta
sinnausta anoen tylwi, näki runsaastitoiwojen idussa.

Stooria laamana oliwat kaikki op-
pilaat, toiset ahtcroiia, toiset huolet-tomia, kuten ainakin. Edellisten jouk-
koon tunluiiuat Hannes ja Heitti, ja
he saiwat nauttia setä opettajan että
loweriensa lnnnioitustll. Ennät hekumpikaan silloin wielä tainneet luwi-
telia, mitä tiilcwaisiins oli heille tuo-ma, ci luäliääfään mielifiiit johtunut,
mihinkä ammattiin olisi rylidyttäioä
auieeStfen elämän lalinatukseksi. Niin,
lie oltoat »vielä nrrrndtmnattnmia,
iii!!iiöiai!:i;a; he ciioät surreet huo!i!i-
fe»ta p^iiväciä. Wiik uralle sitten
lääiimh-idt £a;m^ ja »ikli, saamme
BJaSfeöe^ aöljbä. r:,m\n=
lii: täöfd airtääffl uil^sani>irwoötele-
maan eri cliiifduojcn luaifufiicta l^cr

Maa n» ilj e lii°i 1a: maanwil-
jtlijä Abraham sKiffolo, 35 w.; —

ta-loUinen Juhana Pulilkala. 78 m.; —
tullltas Juho Kustaa Sawo, 20 m "— talotas Johan Pahittula. 78 tn!-
—talollinen Seriffi Klemola, 53 m.-
—nillllnwiljelljä Abraham Heikkilä, 79
ro.; — maanviljelijä Robert Magnus
Hausen, 47 m,; —

talonisäntä HenrikRytjlllä; —
talollinen Johan Niltll'

rincn, 67 w.; —
maanwiljelijä H. L.

M. K. Adlercrculz, 65 w.; — talon-
isäntä Olli Riikonen, 72 ro.; —

talol-
linen E. Rayhä; — cnt. tilanomistajll
A. W. Ruth. 71 ro.; - ent. roaltio-
päiroämtee Juhana Idansiää.Heitlilä.72 ro.; — lunnallislauialunnan esimiesJuhana Kotlila, 62 ro.; —

rustitilal»
linen Karl August Becksliöm, 53 ro.;—

herastuomari Matti Poltto, 74
ro.; —

ruStitilallincn granöFaärtti,
30 ro.; — talollinen Otto Kanninen;— ent. tilanomistaja Samuel Viktor
Ruuih, 61 ro.; — tilanomistaja C. G.
R. Ehinroth, 27 ro.; — talonisäntä
Benjamin Isola, 63 ro. — maanroilj.
Karl Strandberg, 35 ro.

Naisia:kirkkoherran lesti Amanda
Mathilda Nysten, 68.; —

raatimiehen
lesti Natalia WilhelminaNldderstao,72
w.; — postitoimistonhoitaja rouwa Ida
Lindqwlst, 42 w.; — rouwa Hilma
wisa Gröndahl, 92 w.; — luwernörin
leski Rosina Lawonlus, 99 w.; — les»
tirouwaI.M. Björtqwist, 92 w.; —
lanskntirjaijan waimo TuomiloSli»
59 w.; — tullihoitajan lesti JohannaWilhelmina Dahlbeck, 90 w.; — «vetta»
jatarAina Dawidina Eklund; — ylisai»
raanhoitlljlltar Anna Aroms, 26 w.; —
leskirouwa Maria WilhelminaSommer
56 m.; —

neiti Johanna WilhelminaBrofeldt, 76 w.; — laidemaalaaja neiti
Hanna Äergh, 26 w.; — lirjatauppi««
neiti Augusta Zchlilter;— rouwa Mar-
gllietha Cajan, 93 w>;

—
leslirouwa

Fredrika Masaliu, 89 ».; — tapcenin
leski Wilhelmina Gadding, 78 w.; —
neiti Aurora UnoniuS, 80 w.; —

neiti
Amanda Mustelin, 63 w.; — neiti
Karolina B^ngc, 88 m.. —
lappalaisen leSli Johanna Karolina
leivän, 60 w.; — neiti Beata Grön-
holm, 95 w.; — professorin lelli Beata
Sofia Aminoff. 81 w.;

Muita lllnsalaisia: lontto-
risti Matti Ringwall 28 w.;— tyo-
mies Mikko Nissinen. 61 w.; — lont'
toristi G. I. Rosendahl, 38 w.; —
yliopp. Kaarlo Ewald Rajander, 21
w.; —

tonttoiisti Emil Wuldemur
Wilstrum, 21 w>- — yliopp. Georg
Richard Creutz, 25 w; —

m«°-
laiinllsälli Johan Adolf Selander,
85 w.; — insinöri John Granstedt,
27 w,; — filos, maist. K. A. W.
Malmborg. 66 w.; — lauppatirjuri
Oskar Tallus, 24 m.; —

urturi ja
kanttori Viktor Th. Forsgren, 56 w.;— yliopp. Herman Ujellan 26 m.;— kapellimestari Emil Pahlman, 52,;— tirjalaupan-apulainen Gust. Wer>
ncr Edlund; — kirjapainotailuri Gu-
staf Adolf Berggren, 73 w.; — Leo-
pold Wilhelm Krohn, 84 ro.; — puu-
tarhuri Juhana Bergholm, 90 w.; —
lulkari Antti Maötonen,76 ro.; yliopp.
Kustaa Wilhelm Haren, 20 ro.; —
yliopp. Berndt Nygrsn, 22 ro.; mci<
leriöli Johan Enl Alfred Lindeman,
22 ro.; — yliopp. Karl Imar Petrc-tiu«, 24 ro.; —

konttoristi Johan
Gotifrid Wileström, 33 ro.; — firja«
painaja Carl Edward Wahlroos, 57
w; — yliopp. I.I.Gröndahl. 26 ro.;— kirjapainon faktori Kustaa Adolf
Sillen. 45.; — rautatien asemumiesViktor Nyholm, 40 ro.; —

kauppa-
konttoristi Wilhelm Ramsell, 26 ro.;— tiriapatnaja Frans Oskar hieroen»
dal, 72 w.; —

suntio Paamali Fri-man, 70 ro.; — konttoristi Ernst
Rostedt, 39 w.; — fittaroouti A. Sa«
toniuS, 71 ro.; — torpllnwanhuS Jaa-
wetti Köyttä, 108 ro.; —

filos^mis-lcii Wilhll Zcdirholm, 27 w.j^WW
[aantffo Enni Sollianber, 44 tS^Bkonttoristi Tuomas 3)tan«ner, 46 tS— konttoristi Karl Gust. Ewert Wal-I
lönen, 27 m,; —

ralennusmestaru
Uno Hammarström,24 ro.; —

kanttori
Johan Reinhold Enckell, 73 m.; --
cnt. vahtimestari Anders Johan Bo-
ström,6Bw.;— kontt»riötiEowinAejme-
laeuS, 42 w.; — lukkari Juho Ahl<bäck, 67 m.; —

pianisti HermanDahlberg; — Arkkitehti F. A. Oden-
wall, 47 ro.; —

arkkitehti Karl Leonard
Lindberg, 32 w.; — polisilonStapeli
Benjamin Salo. 36 ro.; — kontto-
risti E. I.F. Söderström,45 w.; —
tullilvahtimeslari Johan Holm, —
soittlllllituii Oskar Reichard, 54 ro.;— teleqraftStt Waldemar Tollct. 2^

— me-

w.; - optiteri Johan Wallman, 85
w.; — lalsontamies Gu«t. Adolf Iv»scliuS, 65 w.; —

tirweSmies JohanLeander; -- suntio Aatami Karhunen,
90 w.; eläinlääkäri Erik Berg, 29 w.;—

lukkari Henrit Silander. 62 w.;— yliopp. Emil Benin, 23 w.; —
yliopp. E>r° Emil läaslö, 20 w.; —
msinori Alfanö Icrume o. Haaliman,
53 w,; — yliopp. Johan Emil Gran-
luud. 21 m.; — filos, malst. Wil»
Helin Ferdinand Holmberg, 28 w.; —
lultascpäosälli P^lla Toiwonen, 48 w.;— asioitsija Gabriel Häyrinen,
47 w,; — lauplmgmpaiwcllia Henri!Milaiidcr, 76 w.; —

ent. maannut»

joittajiinsa. Sillä liekköhäntotta, ettäkauppaliike esim. wailnttaa turmele-
waiscmmasti harjoittaMnsa luinmaanmiljclys, tehtailu tnnnelcwai-
scmmin luin yksityinen käsityönharjoi-
tus? Todistukseksi woiminc kääntyä
oppineiitcn puoleen, silla he lansnwat
tästä aineesta näin:M aan wil-
jelian ammatti on onnelli-
sin maailmassa;s c on kun-
niassa pidctty, se o n huwit-
talua ja oik eiv h o id e t t una
t u ott a w a."

— Mutta kaikki am-
matit cihlcnmdella ja taidolla hoidet-
tuina owat oiwalliset. — (latt.)



»:o 3. 1891. Tampereen Uutiset. KestiwUtkona Tammik. 7i»
tarinoppilas Johan Albert Piponius.
<>6 w.; —

sanomalehden apu-toimittaja
v>. G. Mustelin;— näyttelijä Sigfrid
Waial«.

TMtteeltll j<l liijiMdlliltll.— Kaup.waltuusmiesten toto-
»nsessa wiime maanantaina luettiin
N'ii,dcn maihtuessa eronneei, sihteerin
nniosikertomuS, j»sta muun muassa lä°
wi selmille, etta waltuusmichet oliwat
1890 wuoden kuluessa olleet koolla 15
kertaa ja päättäneet 106 heidän rat-
laiStawalsensa lytättyä anomusta ja

asiaa. Kuusi erityistä Valiokuntaa ja
lomiteaa oli aseteltu. Niistä mamit-
taloon: teisen Helsingin junan pyytä»
:niStä warten asetettu, lunnallisraati-
miehen palkkausta pohtiwa, synnyty«°
laitoksen perustamista esittelemä ja
kaupungin ralennussällnto-ehdoitusta
tarkastama maliolunta sekä myllyn ja
schköMlllaistulsen rakennus-komitea,

luonen tuwille oli waltuuston jäse°
:iiStä muuttanut tehtailija I.V. Vil-
jcnen. Waltuust»lle oli kaikkiaan la«

!> tetty 245 tirjettä. — Kertomus pää-
tettiin jättää arkistoon.

W«ltuu«ton puheenjohtajan »aali,
sitte lun hra lappaneumoS Hammarin
jyrläSti oli kieltäytynyt, päättyi siten,
ctä pankinjohtaja hra F. Sumelius
nalittiin puh«njohtaj«lsi 28:lla aa»
nellä yh!ä wastaan. Uusi puheenjohtaja
tcrwehti «oltuuston jäseniä lyhyellä
puheella, jota kuului melleittäin näin:
Herrat waltuusmiehet! Kiitän teitä
i linullc osoittamastanne yksimielisestä
luottamuksesta, maikka minulla tähän
toimeen ei ole sitä taipumusta luin edel-
täjilläni. Sitäpaitsi ei minulla ole riit-
iäwä«ti Voimia,jotentämä tehtäwä tulee
minulle sitämaikeammalsi,etenkinluin e-
deltäjani owat tällä sijalla hymin toimi-
reet j» menestyksellä Vaikuttaneet. KoSta
ilinulla ei kuitenkaan ole laillista syytä
olla waetaan'ottamllttll tätä puhcenjoh»
tajan tointa, ryhdyn siihen, toimoen
että menestys ja siunaus olisi Valtuus-
miesten töissä tänä Vuonna!

—
Ryhdyttiin sitte Valitsemaan wal>

tuuSton Varapuheenjohtajaa. Vaali
päättyi niin.että maisteri F. E. lern-

tuli Valituksi 28 äänellä yhtä
loastaan, joka oli annettu tohtori R.
Hdman'ille.

WaltuuSmiesten alituiseen Valmis'
tamaan Valiokuntaan malittiin uudes-
taan hrt F. E. Jernberg, G. O. Su-
melius ja H. Liljeroos 26:11a, kun
'.illllisneuwos Åkerlund 27:11ä ja hra
F. SumeliuS'en sijaan laupp«ncuwos
Hammarön 26:11 a äänellä. Varaja-
senilsi tulimat Valituksi hrt Enqmisl
'Hlla, Sommer 24:11ä, A. Poutiainen
22:11 a ja arkkitehti Echrecl 21:l!ä ää-
nellä. Hlljaaäniä saiwat hrt H. Solin
<!, tohtori Idman 7, apteekari Clay-

Hills 3 j. n. e.
WaltuuSton pöytäkirjain tarkastajiksi

walittiin hrt G. O. Sumelius, F.
Sumelius ja R. Idman, heidän ma-
ramiehelseen tohtori E. v. Bonsdorff
ja tthtaan'hojtllja A. Sommer.

Kaupungin omaisuuden tarkastajiksi
.valittiin hrt H. Slählbcrg ja A. Ö-
sterman sela heidän sijaismiehetscln
lchtaan-omistaja K. Hakuiin.

Kaupungin rahastoja tarkastamaan
-.valittiin uudelleen entiset lnottamuS-
miehet: hrt A. Sommer ja H. Solin;
waiamieheksi hra I.V. Blom.

llaunistuskomiteaan tuliwat mali»
tuiksi her E. von Bonsdorff, Q. R.
Horg. Th. Cloyhill», O. Björkell ja
I. V. EnqmiSt, eli kaikki entiset jä-

senet.
Eräs rahatoimikamarin jäsen pyysi

saada eritä toimestaan. Tähän mal-
tuuSto kuitenkaan ei suostunut, syystä
että eronpyytäjä ei tuonut esille päle-
,oiä syitä.

Koitelahden laiturin rakentamista
pyysi höyiymene-osakeyhtiö ..Reptun"
jätettämälsi ensi amomeden ajaksi, syystä
että yhtiö on suurilla kustannuksilla
uttanut mainitun laiturinsijalle talmi-
teloilleen pari proomua, joita on
mahdoton siirtää siitä pois, etenkin kun
proomut laipllllMllt suuremmoisill lai
tolsia. Asia lykättiin rahatoimikamariin.

Muutamia pöydälle jätettyjä asioita
ei ehditty ottaa tässä kokouksessa käsi-
leltämitsi.

Kaupunki oli pyytänyt 60,000 mar-
lan waltiolamaa myllyn rakentamista
warten ja 50,000 markan lainaa latu-
sähkömalaiSluksen toimeenpanemiseksi,
kaikki 3°/s korolla. Tähänpyyntöönsena-
tista oli saapunut kieltämä maStauS.
'Mätettiin että näin tärkeät rakennus-
hankkeet owal toteuteitamat siten, että
lainataan Varoja kaupungin omista
lahaStoista. Niinpä olettanee 53,600
inirlkaa saatuja maanlunastuSmarojll
Elliinrautatielle luowutetusta kaupun-
,',in alueesta, yli 11,000 markkaa Ly«
seon Varastosta ja noin 45,000 mart-
!aa Kyttälän tonteista saatuja maroja.

—
Hämeen läänin tuwernööri

on täkäläiselle maistraatille lähettänyt
kirjoituksen, jossa kysytään kuinka kal-
liiksi nousisivat huoneitten hyyryt, jos
ehla Vastaisuudessa tulisi tarpeelliseksi
sijoittaa wenäläistä sotawäkcä Tampe-
reelle. Mukana seurasi laama, jonka
mukaan wastaus on anncttama. Muidenmuassa oli laamassa kysymys: Mitä
maksaa naineen janaimattoman lenrai-
lin asunto j. n. e., kunnes tullaan M
sotamiehen kortteerilyiylnnisecu.

Maistraatti oli lllkaimyt laman fl)'
symytsen laup. Valtuusmiehille, jotfa
puolestaan ornat jättäneet fen raha-
toimifaraarin ja hra faptceni fy. Mor-
tcngrén'iti waStattawatsi ennen t. f.
25:ttä paimäa.

— Rahatoimikamari oli lir
jeessä laup. maltuusmithille puheen-
johtajakseen tämän muoden ajalsi esit-
tänyt edelleen hra G. Selin'in ja ma-
rapuheenjohtlljaksecn äsken malitun ra-
hatoimikamarin jäsenen hra G. W.
Ösosen. Tähän taup. naltuusmiehet
miime kokouksessaan suosluimat.—

Hiukan tilastoa. Täkäläisen
w. palo kunnan kirjastosta lainattiin
wuoden1884 kuluessa 1.341 lirjaa

1885 „ 1,533

1886 1.704
1887 17713

1.5621888 ra1889
2085

Kirjasto on useita nmosia ollut awoin-
na lesliwiiktoisin ja lauwantaisin l:lo
V28

—
l/2 10 iltllp.— Täkäläisessä teollisuustou

luss< alkaa luten jo olemme mainin-
neetkin,oppijakso koneen-täyttäjiä Varten
tänään tumalliseen aitaan.—

Wätiluwun muutokset Hä-
meenlinnan kaupungin seurat.
W. 1890. Syntyneitä 49 poikaa 55
tyttöä — yhteensä 104;

naisia oliwat äpäriä 10, kuolleina
syntyi 5. katsoisin synnyttimät 3;

kuolleita 43 mieshenkilöä, 35 nais»
henkilöä, yhteensä 78. Syntyneitä siis
25 enemmän kuin kuolleita.

Seurakuntaan muutti 144 mieshen-
kilöä 145 naishenkilöä — 289.

Seurakunnasta muutti 126 mies-
henkilön 167 naishenkilöä — 293.

Siis poismuuttaneita 4 henkeä enem-
män kuin sisään muuttaneita.

Amioliittoon Vihittiin 40 pariskun-
taa. Väkiluku, joka muoden kuluessa
lisääntyi 22 hengellä, trkce nyt 4595
henkeä.

— Huutokauppa. Tänään klo
12 päimnllä myydään täkäläisellä pal-
tllhull!,ecsla eräs määrätyn ajan lulu-
e«sa uloSottamaton miära gumiui put-
kia.—

Uusi palo-ruisku on äskettäin
ostettu Haapasaaren kylä» «. palo-k:llc
Tam?creclt, V:m Sandberg'!» rauta»
kaupasta <T. Wilholm'm wcrStaa«sa
tehty). Viime kuun 29 p:nä otetlii-.'
ruisku w^staan Kuhmalehder palatun-
nan ylipällUitön ja useiden Haapa,aa
re» palokunnan jäsenten läSnä'olless«
ja antoi mettä oimallisesti, nim. 100
kannua r.'.'.:iuliSsa 52 aSlclccn päähän
korkeuteen. RuiStu piti antaman wct
ta ainoastaan 65 kannua minutiss»
40 jalan päähän. Saadaanpasitä siis
Suomessakin jo jotai» aikaan.—

Wäliluwun muutoksia Kii-
kan kappelissa w. 1890. Hyntynei-
ta. 57 micsp., 60 naisp.Kuolleita: 39
miesp., 44 naisp. Awioliiton ullopuo
lella syntyneitä 4. Vihitty: 16 paris-
kuntaa. Poismuuttaneita: 83. Sisäan-
muuttaneita: 87. Seurakunnan mäli-
luku on lisääntynyt 38 hengellä ja on
tätä nykyä 1,725 m. p. ja 1,680 n.
p> eli yhteensä 3,405 henkeä.— Sairauskaupungissa Tois «

laumantaista wiime lauwantaihin
kaupungin lääkärille ilmoitettu seuraa-
mat taudin-kohtaukset tapahtuneiksi:
Tuh' 'aro' 30,

!° . .. . 6
Vesiro o . . . .
Lämmintau^

2! '. '. 8'. . .10.Vahäkuume
Ruusu
Niwelleini 2.
Punatauti 1
Sikotauti,

*hirttinnät^ ■ " > " '^
Hinkuyskä .
Kurkkutauti.
Keuhkokatarri . .
Keuhkokuume .
Vatsa, ja suolilatar" . 1Mahaklllmon tulehdu

Yhteensä 171,
— Näpistyksiä. Viime sunnun-

tai'iltana «arastettiin kauppias Hen-
rikssonin talosta ..KaatinmaaSsa" yksi
lakkinen kannu, sisältämä marjoja, ja
maanantai!» mäsien yöllä maras-
lettiin ylsi leipäsätti samasta paikasta,
ensimäinen pihaSla, toinen lukitusta
liiteristä.

— Kuhmalahden m. palokunta
on aikeissa pitää arpajaiset ensi
helmikuun 8 päiwänä laluStonsa lisää»
miseksi. niiden pitämiseen pyy-
detään näinä päiminä.— Markans. Jolla t. k. 4.ttä
päimää wuSten on Porin rautatie

rafcnnuf|.'; fatupuTaSfa Pi«p,,laSs^
maraStettii '2 tcröv'anfea, ioibtu tatci
fin tul>j"!lc (utrota.-! 10 matfan pa!
(into.
-Kiinni saatu pieni»veitikka.

Wiime joulukuun al'upäiwiiä N'arasti
13 ttuoben ikäinen po;'unen erään cS«
tajan lukin muutamasta kiupp^puodis'
ta kyttälciss^. spotta tun::u«ti jonlun
piimän perältä samassa puodissa puo*
(Ittain tetn-isa ja lupasi naffefl lakin
hinnan, 5 uuirffap, mähin ,i!, mutta
pysäytti maksunsa fnotUdtaaafd 50
pennia. Hän oli tntfittaio^na poliisi-
tamarissa miime perjantaina, jolloin
hänen äitinsä lupasi suorittaa sominto-
ja ja kuluja kaikkiaan 13 m.— Kolme juopunutta miestä
mastaau-otti juhlallisesti wenäläistä
joulua putkassa.

— Iltahuwit pidettiin K vh m a-
lahden Haapasaaren palokunnan hy^
matsi Knuuttilan talossa samassa ly-
lässä. Ohjelmassa oli tanssia ja eräs
näytelmä-kappale, joka onnistui marsin
hymin, katsoen siihen, että näyttelijät
oliwat enimmäkseen ensikertalaisia. Kan-
gasalan soittokunta soitti. Ainoastaan
wirwoitusjuomia oli saatamana, joten
juopuneita ei ollut nimeksikään. Tulot
tetimat 251 m. 40. Puhtaaksi moitot»
si jäänee kuitenkin ainoastaan 80 m.

— Toisen wahinko,toisenhnö
ty» Tuonnoin lerroimme eräästä har-
monilan-marlaudeSta, milä tapahtui
joulun edellä. Varas saatiin liinni heti
lun oli ehtinyt muutaman astelcen
poistua siitä paikasta, mistä kapineen
marasti, ja sai maksaa sowintoja niin
poljon, että sillä saatettiin ostaa 3 lei-
«iskää muita, minkä harmonikan omis-
taja lahjoitti Waiwaishuoneelle.— Liitto yhdistyksen iltamaan
eilen raittiustalolla kokoontui yleisöä
juhlasali täyteen. Ohjelmassa oli m.
m. jouhilmartetin soittoa. Esitel-
män piti hra K.Viljakainen, jonka pc
räslä lausuttiin,laulettiin,näytettiin lu-
waclmia j. v. e.— Työwäen-yhdistuksen juh
latoimikunnan toimeenpanemassail-
tamassa eilen huwitettiin yleisöä soi-
tolla, laululla ja parillakumaelmalla.
Ileisöä oli ahdinkoon asti.

— Lastenjuhla eilen seurahuo-
neella oli warsin onnistunut, vetämän-
hoja eltä lapsiaoli, huolimatta lomasta
pakkasesta, tullut jotcslin runsaasti saa^
puwillc. Iloa kesti tauniin joululuusen
ynpärillä lcllo 9 saakka, jolloinse ryösl-
ettiin" paljaaksi ja jonka perästä wan
hcmmat rupesiwat hauskasti hyppcle-
mään.—

ylioppilasten toimeen-
panemassa iltamassa, jota mielet-
tiin wiime sunnuntaina täkäläisen Kau-
uungiu-hullNttn juhlasalissa, oli noin
400 henkeä läsnä.

— Malwojan" joulukuunmihko
wiime wuudclia on ilmestynyt.—

Kirkonkäymisessä on mali
tettcwasli jo Vanhoista ajoista otettu
lamaisi, niin täällä Tampereella tuin
useissa muissakin seurakunnissa, et»
ta saarnan jälkeen, lun pappi astuu
alttarille lausumaan herran siunauksen
seurakunnalle ja hinen alottaessaan
messua, yleisö Heli alkaa poistua
kirkotta. Tästä syntyy jommoinenkin
humina ja jytinä, että tuskin pappi
itsellään moi kuulla lausumiansa sanoja,
sitä Vähemmin ne, jotka sitä jäämät
halusta kuulemaan.

AjlltcltaappaS millä mielellä sielujen
paimen katselee laumaansa lun se allaa
poistua, ennenkun hän on tcrjennyl jo-
kaiselle sielulle jakaa Herran pyhän siu-
naulsen.

Helsingissäryhtyi kymmenkuntamuot-
t» takaperin kirkkoherra siihen hank-
teesen, että lumalanpalmeluksen alje-
tessa liiton omet lukittiin. lola ei
saarnan alussa saapunut kirkkoon, sai
olla pois sillä teilaa, ja se, joka oli
kirkossa, ci myöskään päässyt kesken
lumalanpalmeluSta juoksemaan pois.
Silloin oli suloista saada hiljaisuudessa
ja häiritsemällä luulla Jumalan sanaa
ja ajatuksilla tutkia sitä sydämessänsä.
Tämä tapa olisi kyllä suotama meidän-
km tirloss, lmme, Kas!— .Tampere — Puhäjärun—
Uusilaupnnti, wanha kauppa-
tie."onerään äskettäin inotsinkielisena
Uudessakaupungissa ilmestyneen len-
totirjan nimi, jonka on tehnyt hra
K. A. Cajander. Kirjanen sisältäämuutamia warsin hanskoja tietoja
Hämäläisten entisestä kaupasta ja
Uudestllkaupiingista. Syyksi sen il-
mestymiseen mainitsee tekijäettä semm-oisessa ajassa tuin tämä, si-ä--maan kauppa kokiessaan päästä naut-
timaan niitäetuja, joitanykyajankulku-
licmuot tarjoowat,etsiiitselleen edulli-sempaa wienti- jatuonti-satamaamaan
länsirannikollll, sopii, jos jolloinkin,
heittää silmäys myöskin niihin teihin,
joita tämä kansipa menneinä aikoina
on tietänyt itselleen raimata samallerannikolle ja joita se oikealla hämä-
läisellä sitkeydellä,huolimatta monista
esteistä,monena wnosisatana ou käyt-
tänyt."

Tekijä huomauttaa sitten, miten jo
300 wnotta takaperin tärkeä kauppa-
tie kami Näsijänuen tienoilta Pirkka-laan,Wihdin ja Pyhäjärwen seutujen

kanttaWakka-suoinlllaistcu alueelleKa-
laisissa, joösa Mämiäistcu kylä oli
Walka-suoinalacstei! ikiwanlia m,u'tti
ila-paitta, mutta miten täniä wielä
koko wuosisadan sai taistella Kustaa
Waasan kauppapolitiilkiä ja Tukhol-
man ja Turun kateutta waZtaan, cn-
ncukun se sai laupuiMu-oikendet, kun-
ncZ Kiistaa II Aadolf toukok. 4 p:nä
K» K» personalliscsti käwi katsomassa
wiikkomarkkinoita Mänuäisi^sä ja scl-
wä»ti tajuten olosuhteiden tarpeita
saman ,kuun 17 p:nä julisti patentin
Mäunäistc» kanpunssillc, joka patentti
kuitenkin Wakka-snomalaisten pyyn-
nöstäseuraamana wuonua lakkautettiin
ja sen sijaan kauvmigm-oikcudct an-
nettiin Nn delle k aup unssille,
joka perustettiin Mayhölän, Pietolan
ja Rnokolan kylien maalle sataman
ja wcdcnlaskun tähden, jotka siinä
omat olemassa."

Tämän jälkeen knwaa kirj. tuon
nnoren kaupungin elon- taislclna,ali-
tnisiawalitnksill etnoikcuksienftipistami-
scösa kilpailemien kaupunkien ja talun
poikainpnolclia;kuinkakaupunginetuoi-
keuksia wäliinenennettiin,wäliin supis
tcttiin, risti riitaisten harrastusten ja
wallassaolcwicuerinlaistenkatsautota-
pain mukaan; kuinka 1685 snuri osa
kaupunkia kolonaan paloi poroksi, ma-
han sen jälkeen loma nälän hätä ah-
disti maata ja häwitti Uudcnkaupnn-
gin kaupan, joka sitten melkein koko-
naan häwitettiin ison mihan aikana.
Uudenkaupungin rauhan jälkeen w.
1722 warttui kuitenkin kaupunki uu-
destaan, mutta sai koman kilpailijan
Männäisten maasnunissa Uudenkir-
kon pitäjäässä, etuoikeutettu joulut.
15 p:uä 1741, jota weti omaksensa
ison osan Hämeen kaupasta. Kaikki
malitnksct jäimät sikseen omistajan,
tauppllncuwos Nordenciantzin snnrcn
ansijon tähden ja riita kesti lakkaa-
matta siksi, kunnes maasuuuni tämän
wuosisadan alussa lakkautettiin.

Kuiteutiu oli ilusitaupunki w.1765
saanut laajennetunpurjehdus-oikeuden
ia siitä ajasta marttui kaupunki uu-
delleen, mutta uudemmat kulkutiet,
Marsinkin rantatiet, omat osaksi wie-
neet hämcenkllilftan uusilleurille,mutta
sitten tun nyt Kotka, Helsinki, Han-koniemi, Turku ja Waasa, jotka omat
olleet mienti-slltamina manhoillekaup-
pateille, owat tulleet rantateillä yh-
distetyiksi sisämaan kanssa ja Pori-kin kohta saa saman edun, lopettaa
kirj. lausumalla sen toiwon,ettäKauw-
an ci moi wiipyä, ennen knin Unsi-
kanpnnkikin on moitettu Hämeen kau-
palle ja höyryhcpo torsknu manhalla
kauftpaticllä Tam p e r e— P yhä-
jä r w i^Unsik a np nnki.

— Ne arpajaiset Märtan teh-taalla, jotka toispäiwänä pidet-
tiinKana, a s alla olewan
Kansanopiston hy-
w ä k si,tuottiwat,meilletulleen
sähkösanomanmukaan, noin 500
markkaa puhdasta woittoa.

— Ilmat owat käyneet talmimai-
sitsi. Eilen oli 27 Celsii-asteen palla-
nen.

W^° Se paperi, jolle lehtem-
me pari wiimcistä numeroapai-
nettiin, oli walitcttawasti niin
huonoa, että monta kappaletta
palstawiiwojen kohdalta useissa
paikoin painaessa oli särklMtja
sellaisena joutunut lukijain kä-
siin. Itawä seikka, josta pyy-
dämme anteeksi, tapahtui pape-
ri tehtaassa jattuneen erehdyksen
tähden. Tämän päiwän nume-
rosta alkaen on epäkohta pois-
tettn ja lehtemme pamettn pa-
remmalle paperille.

— Messukylänuutisia. Lukusi.
joja pidetään Messukylän seurakunnassa
maanantaina 12:ta päiwänä tammi-
kuuta cdelläpuol. päimän Kilrenniemen
Ruodissa Ruokosella; samana päiwänä
jälk. puol. päimän Sorilan ruodissa
Paloon Rekolassa; tiistaina 13:Sta pai-
mänä edellä puol. pöimän Nurmin ruo»
dissa Iuopslla; samana päiwänä Taka-
hul>din I:sä ruodissa WenttolaSsa jäll.
puol. päiwän. Lukusijoilla ennen toi»
mituSta kootaan promaStin ja urkunis-
tin saatamat, mutta myöskin kirkollisia
maksoja, kirkon melko- jakorko» sekä ra
lennus-rahoja, hautausmaan aitarahoja,
miinirahoja, pappilan korjaus.rahoja
ja muita liitolle tulemia pieniä saata»
«ia. Jälkeen toimituksen kootaan
«vapaehtoisia lahjoja piispa Agricolan
muistopatsaascn, Suomen Lähetystoi-
melle, kunnan lainakirjastoon ja vr«
tukassaan.

Tuorstaina B:na päiwänä tammi-
kuuta on lukkarin maalin kokous Lukta»
rin tilalla Messukylän kirkolla.— Ulosottamaltomia kirjeitä
Tampereen postitonttoorissa.
Vakuuttamattomat kirjeet:
K. Hämenniemi. E. Lindgren. Aron
Sulin. K. Salonen. Mimmi Näsman.
Alexandra Mustonen. Johan Emert
Pollarinen. Mathilda Willgr^n. Anton
Järwincn. Fru Saarela. Hilda Witlut.
Elna Stadigh. Lina Salonen. Damid
Riihinen. Heitti Kortti-mäilin. E.
Nirtancn. Tuomas Alanko. Topias
luhai!p. Komonen. Emil Lehtinen. A.
Laitinen. Emma Kontinen. Damid Lind
Holm. Karl Rihilainen. Wcndla Vind-
grön. Wilhelmina Juslin. Johan To»
liiasson. Amanda Pajunen. Alfred Val-
lon. 6. Kullberg. Viktor Niemi. I.
Nuoleni. A.Konbcrg. Juho Heikkinen.
JohanHonkala. Janne Halandcr. 3?.5-
-lar Vahrcnborg. Johan Alenius. N.
Jokinen. Moses KouSte. I.Harkman.
Sifäänkirjoitetut kirjeet.
Kaupustelija Frans Viktor Nylund.
KaatclitehtllllntyönjohtajllluhanaHälli.
KarjantauppiaS N. Toiwonen. Kello-

sepän waimo Amalia Pesonen, (ibroart
Albinus Hcesclgren. ®o(&etg. Gustaf
$ohnlkrg(jßo.icn papnritrfftaaUa.) Ta-
lollinen Kaarle Kurilta (Pirkkalassa.)

Mitll lstmlllln uutislll.
Kansakoululaitos. Haet-

tujamatta-apurahoja. Niitä
matkarahoja, jotka omat otetut kuukin
scmlnarin muosirahan-säantööi!,omat
hakeneet seminarin johtaja 3?. Hynsn
Sortawlllasta. johtajatar H. Sohlbcrg
TammisaareSta sekä johtaja Z. Scha,
lin, w. t. lehtori A. T. Aööt jamal-
likoulunopettaja K. F. Spolander llu-
desta-Kaarlebyystä.

— Hippak. sancmia (Turun.)
Pafilsi mihittiinmiime torstaina juma-
luusopi!! ylioppilaat A. S. Nurtkinen,
ja A. A. Simola, jotta määrättiin:
Nurtkwcn lirttoherra» apulaiseksi Kau-
hamallc ja Eimola kirktoh. apul. Me-
rikarwialle. Vihkimisen toimitti arkki-
piispa suomenkielellä.—

Valtionrautatiet. Tulot
Suomenmaan maltionrautateiltä alla»
mainittuina aifoinacm.it

1890. 18S9.m. p. m. p
■Iliarvflvtuulio.. 83&54& 30. 735,328: 21.
Ldellis. fmitnuf.10.014,383: 11. 5.975.518.8!)

filteerna 10,b00,73l l.8,713,647: 10,

— Kochin parannusaineesta
on kiimc aitoina»iin paljon kirjoitettu,
että saattaa humittaa lukijoita kuulla,
missä muodossa se tätä nylyä tetce
licrlokullunsll ympäri maailman. Tur-
meltu on, miten maitea on saada tätä
ainetta Berlinissä. Millä lamalla ja
minkä suosituskirjan nojalla Halilan
parclinuslaitotsen johtaja toht. Ditt-
man lienee saanut tätä lymfaa, on käsit-
tämätöntä,multa tunnettu onettä prof.
Runeberg palasi Berlinista saamatta
tätä ainetta, jakerrotaan että toht. Sie-
mersin, maitta hän matkusti Suomen
mallion muroilla,onnistui saamaan sitä,
maSta sitten kun hän oli käynyt Nenä-
jän Berlinissä oleman ministeri.»
puheilla ja tältä saanut suosituskir-
jeen.

Millaiset omat sitten ne ihmepullot,
jotka toht. Sicwers sieltä tänne toi?

Ne oliwat yhdistettynä puutönllöön,
johon oli tamerrettuna kaksi sylinteri-
mäistä reikää ja niihin oliwat paperiin
käärityt pullot pistettyinä. Pullojen
kääreessä oli kertomus aineen täyttä-
miStawasla. Itse pullot omat tamalli-
sesta lasista, Varustettuina lasitulpal-
la, ja sisältämät noin 10grammi» nes-
tettä, eli melkein yhtä paljon tuinsuu-
renpuoleinm sormustin wctää. NeSte
on tirtasta, mustaa merikullannäköistä
ja jotenkin tahmeata, siis melkein munt>
kililiivin tapaista.

Eufimäisiin ruiskutuksiin uudella ki-
rurgisellasairashuoneella täytetään lym>
saa siten, että sitä otettiin 1 desigram,
mi (noin 2 tippaa), joka määrä as-
teilla Varustetussa lasiputkessa miedon-
nettiin satakertaisella painollaan (siis
10 grammilla, noin 200 tippaa was-
taawalla määrällä) tar-
polihappoliuwosta.Putki pidetään pvm«
pulitulpalla suljettuna. Tästä miedon»
netuSla nesteestä, joka siis sisältää100
milligrammia alkuperäistä lymfaa, teh-
dään nyt ruiskutus aina sen mukaan
kuinka suuri annos tahdotaan antaa,
tarkotulseen sowitctulla Pruwa,;'inruis
tulla (morfiniruiskulla). Ruisku on niin
jaettu asteisiin, että aina kahden wii-
wan wäli wctää 1milligrammin nes-
tettä. Jos siis esim. on ruislutettaVa
5 milligr., niin medetään mainitulla
tawalla miedonnettua liuwosta ruiskuun
s:ten wiiwaan saakka.

Kun nyt noidin wiiteen ensimaiseen
ruiskutukseen meni tuskin 20 milligram»
mia, niin woidacm walmiStetusta Itjm-
famääräStä tehdä 20 50 milligrammin=
suuruista ruiskutusta, ja siis kolo
pullosta Kochinalkuperäistä nestettä
2,000 yhtä mälemää ruiskutusta. kiit-
tää sitä siis semmoisesta pullosta,
mutta lun maailma on suuri ja tuber-
kulosi hywin lewinnyt, on näillä pie-
nillä kalliilla pulloilla kyllä hywä me-
netti ja 25 markkaa kun maksamat,
tuottamat ne Preussin waltioille kau-

Pv.»a summia.
— Suomen terweyoen- ja sai-

raan hoivon alalla työskentele-
wicn henkilöiden ll.tu on seuraama:
Piiiiläätä r t it a on 53, joista
9 Oulun,Viipurin ja Turun lääneis»
sä, 6 Kuopion,Hämeenlinnan jaVaa-
san lääneissä, setä 4 Uudenmaan ja
Mekkelin lääneissä. Kaupungin,
lääkäri on 31 kaupungilla, joista
Porissa, Tampereella, Oulussa,Vaa-
sassa ja Turussa on kaksikin kaupun-
ginlääkäriä. Erityistä kaupunginläätä-
riä ilman omat Kajaani, Kaskinen,
Kemi, Naantali ja Mikkeli (Mikkelissä
on luitenlin kolme maltion palkkaamaa

lääkäriä: piiri-, lasaretin- ja pataljo-
nanlääläri, jonka wuolst erityistä fau»
pungin lääkäriä ci taiwata). Sun»
nallislääläri on18 maalaiskun-
nnöa.8 a a n in s a ixas h„ o n e it a
on, lufuunnottaniatta s>etfingta laa»
ninsairaöhuonclta, jo^sa on sioitta osas»
töa, 17 paifafunafiu', muu^'!iiissa on
taksikin lääkäriä. Hulluinhoito-
laitoksia on 4. '.')fsi!yisestiharjoit-
tclewia lääkäreitä o.: useissa kaupun-
ge!ssa, m. m. Helsingissä nom 60.

—
Sairashuoneiden apulaislääkärein, ja ta»
(ouben^oitajien luku on mef toinen.SH a u «

tatieN'läätäreitaonl2.So»
tilaslääläreitä Suomen wa-
tinaisessa sotamaessä on 14. G fätn*

lääkäreitä on 21. Ap te e leja
on kaikkiaan 118, joista Helsingissä on
9, Viipurissa ja Turussa 4, Tam-
p:reella 3, sekä Porissa, Kokkolassa,
Kuopiossa, Vaasassa, Hämeenlinnassa
ja Oulussa 2. (Folkm.)—

Painoeste.SanomainTu'
r uS t a ihan ensi numero tänä muonna
myöhästyi syystä, jota ei lehti sano
saamansa ilmoittaa.

— Seurattawaa. Hatanpään kar-
tanon omistaja, hra latitiedctlen kan-
ditatiN. Idman on talsilin muodeksi
tilannut 30 muosikertaa Aamunairutta
Tämä on jo lotmaS wuosi, kun hanen
kustannuksellaan lewiää raitliuslchti
plliksakunnalla, ja ansaitsee tällainen
toimi saada ylempää kannatusta.— Lohjan rautatieasema tulee
piakkoin nykyisestä, sopimattomana pi-
detystä paikastaan muutettawatsiMon»
golan tiluksen maalle, jota on kaksi kilo-
metriä litempänäLohjannummea

(Lqm.)— Tapaturmainen laukaus.
Kun renki Edward Ragell, Pcrttelin
vitäjän n, l.Haalin kartanon alueelta
ulinuntaina wiime joiluluun 21 p:nä,

renki Kalle Niemisen pyynnöstäHannen
pyssystään ampui latingin ulos, jonka
Nieminen oli ladanut, niin murskaan-
tui Pyssy ja tuli latinki takapäästä
ulos ja meni Rangellin otsaluusta pää-
hän ja on hän näihin saakka maannut
puhumattomana. Epämarmaa on mielä-
tö hän enään elää. — Mitenkä Niemi-
nen lienee ladannut pyssyn ja miksi
hän maati Sangellia ampumaan, »n
toistaiseksi tuntematonta. (Aura.)

— Tuomesta jaSuomen olois-
ta sisältää Ruotsin almanakka l?:lle
1891 kaksi asiallista kirjoitusta, jois,
sa lansaiitlljuiscsti kerrotaan Suomen
hallituksesta ja hallinnosta.

— Uudenkaupungin rato. Eu-
ran kunta on äskettäin pitämässään
tunnalliskokoutsesta tieltäynyt luowutta-
masta maata ilmaiseksi ehdotetulle Uv«
denkaupungin radalle, maikka suuria
ponnistuksia on tehty paremman pää-
töksen aikaansaamiseksi. (S. T.)

— Kansanwalistus seuran toi-
mikunta on myöntänyt seuran tansa-
novistorahastusta neiti H. Käkikoskelle
300 markan matla-amun hänen lähte-
äksensä Ruotsiin ja Tanskaan sikäläi-
siä kansanopiston oloja tutkimaan. Nei-
ti K. aikoo takaisin tultuansa julkaista
painosta kirjasen matkahamaintojensa
perustuksella. (U. S.)— Kilpa-ajotmarsanäyttelynkanssa
pidetäänAlaan Toijalassa tämän luun
27 p:nä.—

Tullitulot w. 1890. TullitU'
lot Viime »uodelta telemät yhteensä
Sm. 21,023.968:17. nimittäin tulli,
rahoja Sm. 20.449,451: 83, sahaus,
maksuja Sm. 509.989 :81 ja maraS-
to»npanomalsuja Sm. 64.527: 53.

Wu,nna 1889 tekiwät tullitulot Tm.
17,984.751:03 ja Vuonna1888 Sm.
16,244,240: 85.j

Suostunta typakasta tel! wiime wuon»
na Sm. 1,467,418:83, tatllwarikloon-
pano- y. m. rahat Sm. 35,040: 14
sezä majatlamalsut Sm. 573,202:71.— Postimerkit. Ensi huhtiluun1 p:Stä altain tulemat Venäläiset posti-
wntit käymään täydestä Suomenposti-
laitoksessa, tiet. F. P., ja heinäkuun1 p. panemat ne Miralta ne postimerk-
limme, joita käytetään ulkomaiden lir-jewllihdossa.

Dmitnifelta näyttäwä se-litys. Viipurin läänin luwernörion
antanut raha-asiaa koskemalle julistuk-
selle sen selityksen, että se on pantawa
kcslitiewareissllkin käytäntöön. Kun
majatalot tumminkin omat myödyt,
sanoo Laat., Suomen rahan perusteella,
niin syntyy tästäkin melkoinen eroitus,
semminkin Viipurin läänissä, jossa jo>
lainen hankkii itselleen tuota rahaa ja
matkustaa sillä tyydin-pitäjäin wahin»
golsi.—

Kruuuun wiljawarastossa
oli wiime marraskuun lopulla yhteensä
112.282hettol. 40 litr.rukiita,115,464
hettol. 01 litr. ohria sekä 2,323 hektol.
78 litr. tauro (U S),—

Poika juowutsisfa tappanut
Jaalassa isänsä. W. l. 27 p. ta<

pahtui seuraama hirweä tapaus. Torp»
porin poika Kalle Salamoninpoika Der-
waojaJaalan kylästä tuli maimonensa
kotiin jostain joulukestistä. Kotiin
päästyänsä rupesi hän hirweästi elä»
möiinään,piesten esiksi waimoaan, sitte
hyökkäsi hän isänsä kinippuun lyöden
häntä halolla,sekapurrensormenpoikki^!).
Sitte lm hän useita kertoja äitiänsä,
joka oli rumennut häntä hillitsemään.Niimein oli hän mennyt lähellä ole«
«aan kylään, josta pyysi miehiä awuk»scen, loska muka ei uskaltanut mennä
totiinsa. Muutamia miehiä menikin
Kalle T:n kanssa, mutta Tm torpassa
olikin jo paikalle hankittu ruununmitS,
joka pani Tm rautoihin. Isä Salomo
Tcrwaoja tuoli saamistaan mammoista
w. k. 28 pmä. W. l. 29 p. pidetyssä
ftoliisitutkinnossa sanoi murhaaja Kalle
T. ei muistamansa mitään. Wiin«
kuuluu olleen syynä tähän kauheaani

ma)—
KrununtaföritstHsmeenlin-

uaan on sikäläinen maistraati neljästä
hatijastanimittänyt lruununwoutiGrön-

(H»m.)— Helsingin suomalais-
ruotsalaisen seurakunnan
m a t ilvulv teki wiime muoden lopulla
kirkonkirjan mukaan 6 0,232 henleä.

(U. S).—
Hämeenlinnan kaupungin

seurakunnassa oli syntyneitä 49 poi.
taa, 55 tyttöä, yht. 104; näistä oli
äpäriä 10, kuolleina syutyi 5, katsoisi»
iynnyttimät 3; kuolleita oli 43 mies-
henkilöä, 35 naishenkilöä, yht. 78.
Syntyneitä siis 25 enemmän tuin kuol-
leita. Seurakuntaan muutti 144 mies-
henkilöä, 145 naishenkilöä, yht. 289;
seurakunnasta muutti126 mieshenkilöä,
167 naishenkilöä,yht. 293; siis pois-
muuttaneita 4 henkeä enemmän kuin
sisään muuttaneita. Amioliittoon wi-
hittiin 40 pariskuntaa. Väkiluku, jota
muoden kuluessa lisääntyi 22 hengellä,
tekee nyt, 4,595 henkeä.— Churbergin jutussa luuluu
Turun howioikeus wahwistancen Hel-
singin raastuman oikeuden päätöksen.
Kuten muistanee, julisti raastuwanoi»
teut, että tun lääkintöhallitus on selit-
tänyt, että Churbergin telo e! ole ta-
vahtnnut Vapaasta tahdosta ja lun
Ehurbergiä siitä syystä ei moida syyn-
taleisclsi talsoa, niin raukeamat laitti
maatimulset rangaistus-määräysten so-
mittamisesta Ehurbergiin, mutta jätti
oikeus kumernöörin ratkaistaVaksi. kat-
sooko hän tarpecllisc'si ryhtyä Chur-
bergin suhteen mihinkään toimeen.

(Päimäl.)— Kansanwalistusseuran toi»
mitunta on myöntänyt seura? kansan-
opistorahastllöianeiti H. Kätikoskelle
309 markan matka-limun hänen lsh-
teälsensä Ruotsiin ja Tanskaan siläläi»
siä kansanopisto oloja tutkimaan. Neiti
K.ailoo takaisinpalattuansa julkuistapa!»
nostakirjasenmatkahawaintojensa perus-
tuksella.

Kalastusten tarkastaja toht.O. Nord-
qmist on Kniisanmalistus-seuran hal-
luun antanut joulon suomenkielisiä la-
lastusta ja lalainkaswatuSta koslewia
kirjasia, jc>tlll seuran toimikunnan vää»
töksen mutaa» lähetttäiu: lahjalsi er
kansankirjastoille maalla.

Toimisoittonouolit Kuopiossa ensi
kesänä pidettävää laulu» ja soitto»
juhlaa warlen owat painosta ilmesty»
neet jasaadian kirjakaupan kautta lailla
suoraan tilaamalla seuran toimistosta.
Hinta on tllwallinen,8 markkaa.

KanslliiMllliStus'seuran toimesta il-»
meStyy piakkoin painosta toht. P. Wa>
seniutsen lclemä »hje kansankirjaston
hoitajille ynnä siihen liitetty kirjaluettelo
näihin kirjastoihin sopimasta lansanta>
juiseSta kirjallisuudesta. Tämän luet-
telon omat tarkastaneet sekä seuran
toimikunnan jäsenet että wielä Suo»
malaisen kansakoulun ystämät nimisenseuran toimikunta, jonla ohessa otetaan
huomioon ne toimeet ja ohjeet, joita
asiassa hymäntahtoisesti omat antaneet
noin neljäkymmentä eri lansalirjaStojen
hoitajaa maamme eri paittatunnissa.

«vaattaa toimaa, että mainittu lu-
ettelo, tällaisen laajan myötäwailu-
tutsen hedelmänä, huomatalln edes jo»
taluinlin täyttämän tärkeää tehtämäänsä
olla luotcttama neumonantaja kirjastoja
perustettaessa ja lisättäessä.

(U. S).
— Lahj« «alttiuden Ystäwille.

Keis. senatin sotilas-toimituskunta on
läyttom aroistaan lahjoitta^ut Raitti-
uden Islamille 500 mt. seuran työn
edistämiseksiasewelwollistenkeskuudessa.
Jo lahja sellaisena on erittäin nyky-
oloissa tcrwetulliit, ja jos sitä saa lat-soa jonakin tunnustuksena siitä työstä,
joka masta on alkuun pantu asemclmol-
listen kesken, lisää se mielä suuressamäärin lahjan armoa, sanoo A:airut.-Kontrollileimalla merkittyäkultaa ,a hopeata. V. 1890 olilulta,eppien lukumäärä maassamme 50.Omattuja teoksia Valmistettiin täys-
arwol,e«ta lullasta 26.154 kintiniä
ia nmkka-arwoiseSta kullasta 362 '/,
llntmill seka täysarmoisesta hopeasta37,<5? luotia ja niulta-armoisestahopeasta163 '/^ luotia.Leimamatsuza on tertynyt 9,497 m.88 p., joista kruunun osuus telce 7,039m. 77 p.

(U. S.)^



N:o 3. 1891.—
Suomen »vientiyhdistykscllä

on p:rusieltama kokous laman kuun 17
p. kello N j. pp, Helsingin scurahuo
neella. Koloutjcssa walilaan yhdistyt-
selle walinainen johlokunta. tilinlurkaS-
wjut ja niiden wirlamiehet. Jäseniä
on tähän saakka ilmoittautunut noin
280. Senaatti lienee >o muhmiklunut
yhdistyksen säännöt. Waeiaisuudessa
painetaan jäsenluettelo ja jaetaan kai-
lillc jäsenille.

— 'Happo jiiominlienpäätöl-
senä Wiime luun 13 p. löi Heisin^
a/ssa »venäläinen puutarpurireuti Mb
lotat Mtlniloff lyömics Kaarlo Sii-
mosla, joka onkotoisin Asikkalalla, sei-
päällä päähän sillä fcurauffeUa, että
Siimonenheti heitti henkensä. Michel
juimat ensin aitansa yhdessä, funne?
riilausiwat niin surkeasti, etta kamala
telo lehtiin.

Kirjeitä Maaseu
duilta.—

Pälkäneellä mietti joululuun
28 paiwänä 1890 Onttaalan ja Kuu-
lialan kyläin mapaaehlllinen palosam
mutuslunta arpajais-humit Onkkaalan
elnltilassa. Kansaa saapui runsaan
"uoliscsti, uimat meniwät hymin lau<
paksi eila iärjestystälään moitittu. —
Emme liijoin tuijoilellaali humeissam»
me »maljoja eila mälcmiä taljoja".

esilttli Ilioppilas Tiililä
kansan- opisto asiaa ja keräili hanllcclle
maroja. — Kauppias Sihmoncn lausui
mulawasti lyhäilemänsll runon pulo»
lunnalliscSta aatteesta. —

Ztöycä liitos tallille tähäntin lilai-
suutcen apuansa antaneille, ja tiitosta

lansuntin täylös! —
Puhdas

la«sa>tulo oli 359 ml. 35 penniä.
Niinpä sai jo edellä mainittu palo-

lunta, wiime lokaluun 25 puimana
Kauppias Syrjäsen luona tapahtuneen
tulipalon reippaasta sammutuksesta
Suomeen maalais paloapuyhtiöltäpalt°
liolsi miisilymmcnlä maittaa. Olemme
liitollisel antajille ja toimittajille. Ra-
hat käytämme kalustomme hymälsi. Lo-
pulsi loimoo palokuntalainen: Elälöön
ntomme ja ahteruutemmc.

Ulkomaalta
— Itälva joulu. Pääasiallisesti

Mac Kinleyn esityksen hymätsymisen
ohdosla tapahtunut käänne Wienin

Perlemo-tcollisuuocssa mattaan sai
työmäen rettelön siellä juuri joulupäi-
mänä. Noin 80 lyötönlä perlemo»
lyönletijää loloontui sisäasijain minis-
terislLn huoneulscn edustalle ja tah-
toi lähettää lähetyskunnan ministeri-
presidentti treimi Taaffen luo.Poliisin
lehoittamina läytiwät he kumminkin
pois ja mcnimät posiisi-johtokunnan
luo, jossa 65 heistä mangittiin latuja
jouloissa lullemiseSta ja tuomittiin 24
tunnin arestiin, jola on helpoin ran-
gaistus semmoisesta rillltjeötll.—

Mormonien siirto Mcxi
loon. Columlms

—
seinän jaNorth

Western rautatien presidentti teki wii-
me joululuun 21 pälwäna John K.
Joungin, mormoniprofheta mainajan
Vanhimman pojan, lanssa sopimuksen,
jonla mutaan mormonien lahko tulee
osallaalsi niissä 3 miljoonassa acres-
sa maata, jonla Mefiton hallitus kol-
me wuotta sitten luomutti eräälle Fau-
rotille.

Tämä Faurot sai maan sillä ehdol-
la, että hän rakentaisi rautatien
Denia/ista Uudessa Mellossa Cas-
hilambampa Äay°u'hiin Tyyneenmeren
rannalla. Merilon hallitus sitoutui
wicla maksamaan 200 dollaria jola
perheelle ja 50 dollaria joka nuorelle
miehelle, jotla asettautumat maahan.
Jouug on selittänyt, että 10.000 mor
monia on malmiina Meritoon muut-
tamaan. Nämä tulewat luultawaSli
laitti Utahista. Sittenlunpalanat omat
saaneet Mallan heidän Jerusalemissaan,
omat he hiljaisuudessa latastaneet itsel»
leen uusia asuinpaikkoja.

Jouug onrilas rautatienuraloitsia ja
on hiljakkoin Valmistanut ison rauta»
tien Utahissa. Pieni mormoni>tunta
on jo muodostettu Faurotin maiden
läheisyyteen. Mormonit toiwowat Me-
riloSsa vapaasti moimansa saarnata
ja harjoittaa moni-maimoisuuttaan.

— Paawi ja sosialismi. Sat
,ista kerrotaan, että maan latoli-
nen papisto on saanut salaisia täsly<
>a sosialisminmastustamisecn saarnois
,a ja esitelmissä. Tästä päätetään,
että Saksa ja Vatikaani omat pitä-
neet keskusteluja monesta asiasta ja
etenli sosialismin »vastustamisesta. Täl-
ta lannalta katsoen on latolilaisillepa-
pistolle annettu tästy tärkeä seilla. Se
sopii muutenkin totonaan Leo XHl.nen
politiliin: ei pidä koslaan esiintyä min-
kään hallitulsen selmana Vastus-
tajana, maan auttaasitä silloin,lun
on kysymys yhteiskunnan pysymäisyy-

s ta.

— Tuncsin ja Tripolin ra-
noilla oivat irieletkiilaat. Turltilaie-
cn ja 9ianofa(aiBt;*n foainieäten malil-a onolJut loppclu. Tripolinsa on turkki
aine» ijtaiPoiniQ ottanut 4 ranskalais-
a raisu sulamicSta mangiksi Nalulissu,

■»O lilometcriä Tuncsin rajalt».

Lumen mtnti-BWsenvcrnsteet.
(£viti)tfc?tn pylumöstä julkai-

semme tässä ne perusteet, jotka
luicuti-yhdiitytsen aitaan» saamis-
ta warten Helsingissä wiime
muotina pidetyn lukuisan koko-
uksen walitsema komitea toi esiin.Komitea lausuu muun muassa:Suurissa teollisuutta harjoittamissa
kansoissa on yhä enemmän alettu luo
da huomiota kaikkiin maan wicntiä loS»
terniinkysymyksiin; kaikkialla ahkeroidaansiih n suuntaan, etta jarkiperäisemmäl.
lä ja ajanmukaisemmalla tawalla moitai»
ftin muille maille myydä emiä tuottei-
ta sekä että näille keksittäisiin uusia ja
edullisempia myynti» ja täytänlöpait-
loja. Parannettujen tulkunenmojen kuut»
ta tahdotaan helpoiltaa tawa
ran maistoa ja suoranaisempia laup
va yhteyksiä perustamalla yritetään ko-
roillaa »valmistajan tamaran hintaa.
Kun usein on osoittautunut »vaikeaksi
ja liian falliit]t yksityiselle kauppiaalle
tai teollisuuden harjoittajalle faarouttaa
mitään tuloksia mainitussa t«rtoitulsek-sa, on liitytty yhdistyksiksi, liittoluniiil-
si ja siten onnistuttu yhteisin w,imin
pääsemään toimottujcn turtoiluSlcn pe-
rille. ffaiffiaHa ulkomailla on senwuoksi
perusteltu wientiyhdistylsiä, jotka omat
ryhtyneet edistämään joko maan micn-
tiä yleensä tai myös waan jotakin sen
eri alaa. Niinpä löytyy sellaisia micn-
liyhdislyksiä Itämallaesa ja Unkarissa,
Ranetassu, Saksassa, Englannissa,
Ruoisisja, Norjassa ja Tanskassa, ja
ylsi on tekeillä Wenäjalläkin. Näiden
yhdistysten toiminnan on kokemus luy-
sin selmäSli osoittanut hyödylliseksi ja
hedelmää laulamaksi; komisi kuitenkin
liian pilkaksi läslä ryhtyä crilyisseittoi-
hin siniä suhteessa. Tahdomme maon
tyytyä, silmällä pitäen omia olojamme,
koettamaan ieltuittää kysymystä, mis
sä määrin wienliyhdlslys maassammemöisi edistää sen njienttä.

»ennen l«ittia on hllntlltamll uusia
myyntipllilloja tuotteitamme w«rten se»
ta jolmittawa su«rc.nuisempia kauppa'
yhteyksiä ulkomaisten oSlajain kanssa.

Tay omme koettaa lähemmin osoi!-
-taa muutamia aloja, missä w:c»tiyh»
distyslen toiminta meillä möisi olla hy>
min hyödyllinen.

WientitawaroiStll omat metsäntiiet»
teet elusijaS a. Luonnallista on että suu»
ret sllhalaitolsei meillä wähcmmin omul
micntiyhdislylscn tarjooman amun tai-
peesja, mutta suämastoin olisi joltinen
lin hyöty pienemmille sillä että yhdis-
ty« eri paikoista antaisi luotettamia
tietoja mallitsemiSta hinnoista, ilnioi-
luisia halutun tamaran lauduSla ja lo'-
oSla sekä ehkä etupäässä siitä eitä yh
diSlylsen ulkomaiset asiamiehet moisimu:
tarpeen jailucSsa tarjota suojaa usein
uudistumia miclimallaisill maalimulsia
ja perusteettomia retlelöilä mastaan,
yhdistyksen ulkomaiset asiamiehet moi»
simat myöskin asianomaisille »viejille
antaa neumoja mannoista ostajista ja
luotcttumisla myyjistä.

Muut pohjoiset maat alkamat yhä
enemmän j<l!»etaa puuainettaan; niinpä
on esim. Ruotsin mientiyhdistyksen on-
nistunut myydä Espanjaan suuret
määrät höylättyjä puuaineita ja nikka-
rin töitä. Meillä on sauottuun maa
han hymni tulluneumot ja moimme
mielä käyttää hymätsemme edullisia
kauppasopimusta, mutta toistaiseksi
meillä tuSlin moi puhua mistään sel-
laisen jalostetlM lamaran miennislä.

Mitä terma- ja pikllauppuamme tu-
lee, moisimal yhdislylscn asiamiehet c^
päilemättä löytääuusia j^ suoranaiscm-
pia myyntipaillojll lallc lamarallc. mi
la nyt suurimmalsi osatsi myydään tai
lähetetään malilauppiaillc Tukholmaan,
Lubect'lin selä Englantiin.

Woin mienti on sclmänä todisteena
siitä, miten micntiä moi kohottaa, jos
maun pontemaSti sitä puuhaa. Wiimci
sinä kuutena muonna on se melkein
noussut lahdenmertoisetsi entisestään ja
epäilemättä tällä alalla miVlä olisi pal-
jon tehtäwää. Taustalla ja Ruotsilla
on monta crilyisagcnttia Englannissa,
meidän maallamme ei ole siellä lelään.
Paljo suomalaista moita miedään Lii-
bcl'iin, multa ei mihinkään muuhuu
pohjotSsatsalaiscen satamaan; ainoas-
taan joku murtonsa tuosta määrästä
naulitaan kuitenkin maan s«nolulla pai-
kalla; miksi ei etsitä itse Varsinaisia
ostajia? Paitsi Englanliin ja Satsaan,
miemäl Tanska ja Norja moila mui-
hintin maihin ulkopuolellakin Euroosi»
paa; ma emme.

Lihan mienti meillä alkaa masta nyt
tulla oikealle tolalle. Epäilemättä on
tähän mientilamaraan nähden wielä
paljo tchlämä; ennen taillea täytyy mei-
dän enemmän tutustua ulkomaan mart-
tinain »vaatimuksiin jahintoihin. Sa<
mustettu peuranlihamme »n haluttua
matutamaraa yli kolo Euroopan,mutta
maliteltamaSti kyllä on tämän kauppa
enimmäkseen Tukholman tukkukauppiaita
ten käsissä.

WalmiStamattomia wasita» ja lam
paan nahkoja miedään maastamme maan
280,000 markan arwoSta; aiwan mar-
maan pitäisi tämän summan saada
monta mertaa suuremmaksi. Nyt lar-
joomat ullomaiset ostajat myyjälle ta-
maraSta niin alhaisen hinnan,että hän
mieluummin pitää ja täyttää tawaran
itse enemmän tv mähemmän hyödyl-
lisiin tarkoituksiin. Oman maamme mie-
jät tuSlin edes tuntemat mihin tätä
tawaraa möisi saada kaupaksi. — Mel>
kein samoin on malmistamatlomicn tur-
kiksien laita; niitä myydään tukuttain
aiman pilkkahintaan.

Melsälintuj» ostelemat meillä maa-
kauppiaat tai »vaeltelemat ostajat; että
ampuja tai pyydystäjä ainoastaan saa
mitättömän osan siitä mitä tawara lo'
pulla tulee mo.tso.maan, on aiman luon-

nollista. Jotta tämä epäkohta edes
jonakin la-.aa tulisi korjatuksi, tulisiensi kädessä ostajien mälitlömämmin
myydä tamaransn. Suurin osa mctsä-lintujammc uSlctaan nylyunn Pictoriinsetä micdään sieltä, tamalliscsti Suo-
mcl, lautta, ulkomaille; se käy siis ai'
ivan turhan kierroksen. Ilman »vai
lcutta mnisi kai tässä saada aikaan jon»
luu muutoksen, joS maan paremmin
opittaisiin tuntemaan ulkomaan hintaja kauppasuhteita.

Koko kalan micnlimmc nousee noin
'2 miljoo"unn Inarikaan, josta noin
puolet menee ulkomaille, loput Wniä-
Me. Viittaluonnollinen talain myyn-
lipaitlammc joka muodossa Mustikin
tulee olemaan Venäjä, ei tuitcnkiun
pilaisi muitakaan lulutuspailloja, esim.
Saksaa ja Ranskaa, totonaan laimin-
luoda. Pari mu»sitymmcnlä sillen ei
Ruotsi myynyt mitään taloja Satsaan,
multa nyt on Ruotsin maltiolla, micn-
tiyhdistylsen alkuunpanosta, kalastuksen
asiamies Berliinissä. Meidän tilohai»
limme lienee yhtä hymä kuin ruolsa>lainen, meillä sitä saadaan runsaasti,
mutta siitä huolimatta ei ole syntynyt
mitään Mllinittamill teollisuutta näiden
säilyynpanemisenalalla. Ruotsalaista
ansjomista myydään yli kolo Euroopan,
miksei samoin möisi myydä suomalais.taki>,?

Krapujen mienti Wcnäjällc on jo
joksikin suuri, multa niiden alkuperäi-
jclle pyydystäjälle malsctaan jo'e»tm
alhaiset hinnat, mikä ehkä tulee siilä
ellciwät wicjät tamaraansa Pietariin
myydcssään itsekään saa critlain hy
mia hintoja. Pietarissa maksetaan kra.
muiöta 100 lp:lta s—B marllac. mut-
la samalta määrältä sitä maStoin Pa>riisissä ja Berliinissä 25—30 mark-
kaa, mieläpä enemmänkin. Nykyään
micdään meiltä krapuja noin 80,000
markan armosta. Tämän summau
möisi marinaan saada moninkertaiseksi.

LänliscSla naapurimaastamme wic-
diiän muosittain metsämarjoja, Marsin-
k>n puolaimii,monen miljoonan kri:u-
nun armosta; meillä on näiden mienti
toistoseksi mähäpätöincn. Ruotsissamaksamat puolaimet maaseuduilla 60
penniä 2. 1markka kappi, meillä moi
niitä oStaa 25— 30 pennillä, mutta
siitä huolimalta ei tämä kauppa kuilcn
taan tahdo päästä marsinaiseen mauh-liin. Se mitä miedäänlin myydään
cnimmätseen mälitauppiaille Pietariintai Liibeck'iin. Jos enemmän tutustui»
simme ostajien Vaatimuksiin ulkomailla
sekä paremmin tuntisimme siellä mal-
litscwat hinnat, »iin ci olisi kai mikään
waikcus tehdä suuriakin kauppoja tällä
tamarcilla. on mitä erinomai>
ncn tulolähde tästä tulisi marattomaUe
maalaismäcstöllemme.

Kuminoita micdään meiltä maanhy
miu mahan, siihen nähden cltä maas-
samme löylyy niitä niin runsaasti,
tamaran ottamat mustaan tai ostajat

emmmätsccn firmat. Suo
rsan myymällä niitä suuriin salsalai'
sini lislauslllitolsiin pitäisi saada va-
rcmmat hinnat sekä enemmän kaupaksi.

Wiime muusina on turmcpchlu tul-
lut ulkomailla hymin halutuksi lama-
raksi. Ruotsista miedään sitä jo mcl-
loisia määriä ainapa Ameriillaankin
saakka, meillä, missä sitä löylyy lop-
pumaltomiin, on ainoastaan talsi lur-
mepchtulchdasta. Mitä moisilaan tä-
hän tamaraan nähden lehdä, jos miau
csiuan oikein ryhlyisinnne ja paremmin
lunlisimme ulkomaan olosuhteet. Ny-
knään sitä kysytään Ruotsissa niin pal»
jo. ettei litimaintaun saada kaikkea tai-
metla lyydytctyksi.

Kiwitc llisuuden tuotteiden micnnin
armo oli wiime wuonna yhteensä
378.172 markkaa, josta ainoc>Sl«an
16,111 markan urwoc<ta muualle kuin
Venäjälle. Kuinka takapajulla todella
lin olemme tässä teollisuudessa, näkyy
parhaiten siitä etla Ruotsista jo nyt
miedaän limill toisessa tai toisessa muo-
dossa enemmän kuin 9 miljoonan truu-
»un armosta. Komat wuorilajit lule
mat yhä enemmän käytäntöön rakcn-
uusteollisuudessa ja tekniikan eri aloilla,
multa nuo loppumattomat ja hymin
sijaitsemat maraSlot, mitä meidän muassamme tätä laatuu on, omit yhä «ie-
lätin melkein täyttämättöminä.

Jo muulami muosi sitlen täytyi
maamme paperitchtailijaili Wenäjän
lullin kohoamisen muuksi ryhlyä yrit-
lämään saad» tamoraans» tauplllsi ul°
lomaille; maikka alku oli maikca, omat
heidän ponnistuksensa sittemmin p^ät-
tyneet menestyksellä, josta heidän etu
päässä on yksimielistä yhtcislointansa
liittäminen, ja 'niin on tämä mieuti
muutamassa muodessa noussut »om
kahden miljoonanmaitan armoon. Mel-
tein samoin on luita puumassa» ja
pahmin.

Lantarullia ja lankarulla-ainetsia ci
miedä meillä suuremmassa määrässä;
niilä mieduän yksinomaan Englantiin.
Koimumetsiä on, erittäintin sisäosiesa
maatamme, runsaasti, ja teSlämät ne
kyllä suurempaakin weroitusta. Tätä
teollisuutta pitäisi moioa mauraStutlaa
suuremmalla loimellisuudclla jaetsimällä
uusia myyntipaikkoja.

Sittc kun meidän terran niii, ku»
loistama tulitikkuteollisuutemme on iu-
pistunilt tuotannoksi maan oman maun
turmella Marien, pitäisi luliliktuliucs
ten walmistamisen olla maallemmeai-
man luonnollisen teollisuuden. Run-
saat haapametsämme maairmc sisäosissa
pysymät nyt melkein armottomina.

löytyy miclä paljo tamaroila. joista
möisi olla syytä yhteydessä tämän
kanssa puhu^, multa edellä olemakin
jo riittänee selmaa» osoittamaan, ettei
suinkaan puulu mahdollisuutta setä no-
peaan että moinialkaasli cnentäll wicn>
tiämme, mutla että malttamattomana
ehtona tätä Marten meidän täytyyryh-
tyä suorunllisempaan yhteyteen ullo-
maisten ostajain kanssa, tutustua hei»
dan maatimutsiinsa jahintoihinsa wien>
titawaroihin nähden, oitchin kauppatei-
hin j. n. e. Ne »varsin tuntumat mai-
tcudet, joita mestaan ylsilyincn liike-
mies sellaisessa suhteessa saa taistella,
moi »verraten helposti moittaa micntiyli-
diSlys, jolla on turpeeksi taloudellisia
apuncuwoja ja jotaloimilselwäänmää-
rilellyn suunnitelman mutaan.

Wicnliyhdistytsen aijotusta toimin-
nasta on usealla taholla ollut määrä
tnsitys, sillä moni on luullut etta yh-
distys tulisi olemaan kauppayytiö tai
jotafiu fcllaieta, joka tulisi toimimaan
miennin alalla. Niin ci fuitenfaan
ollenkaan ole laita. Ihdislys ci missuan tapaxlscssa tulisi ryhlymäun o$
tamifcen tai myymiseen, sen tehtämäolisi uinoailllllii neumollclcmaa tai n?u-
moja antamaa laatua. Ihdisty fen
päätaikoituksenu hunttia ja saatamillu
pitää jätcnt.-nfä »aralle mahdollisimmantarfat liedot toisaalta ulkomaan mnrf-
finoisti1, niitä tuotteita finne meidän
maasta sopisi miedä, mitä muuli-
muk,ia näipm tamnroitjin pannaan,
hinnoista, myyntipaikoista, liikcfir-moistu p. m. ja loisaalla taas macni-
me omista tuotantosuhlciStll,mitä täällä
suuduan aitaan, hinnoitta, tuottajilta
j. n. e. Näiden tietojen hankkiminentapahtuisi tummassakin tapauksessa
agenttien luutta ja tärkeänä täytteenä
tälle olisi mientimallimuraston perus»
tammen. Waikka Ruotsilla on omat
konsulinsa on, ruotsalainen r ientiyh»
distys luitcnlin hamainnut ogenttiti
asettumisen useihin ulkomaisiin fauppa-
paiktoihin fangen MoimaltaaSti roaifut
lamaksi keinoksi »vientiä toroitlamaan.
Komitea on ajatellut että aluksi maan
yksi agentti asetettaisiin Saksanmaalla,
jonka asemapaikka olisi Hampuri ja
yksi Englantiin jofo Lontooscn tai
johonkin muuhun taiipunliin itäranni
kolla. Aluksi möisi ehkä yhdistyksen
etuja Ruiiskaesll jaEspanjassa malmoa
inatluslamll agentti. Tilan ja »aran
mukaan agenttilufua enennettäisiin.Olemme tässä lyhyesti focttanect
lumata sitä tehtäwää, minkä mientiyh
distys maassamme maisi ottaa suorit-taakseen ja mitä tietä pitäisi yrittää
päästä tarkoituksen perille. On aiman
sclmää että monta muuta kysymystä
samalla möisi tulla yhdistyksen huolen-pidon alaiseksi. Lähemmin ryhtymättä
tähän lienee kuitenkin jokaiselle tiite<
miehelle selmaa, kuinka suuressa mää.
rin mainitun toiminnan pitäisi moida
mirkiStämästi Vaikuttaa mientiimmc jasen kautta tartuttaa maamme maralli.
suutta ja maurastumista.

Naiset RnltenmlM.
(Mukaelma W. S:lle,)

Joka päimä amautuu naisille uusia
toimialoja, joilla he woiwat elatuksen'
sa hankkia. Tuon tuostakin tietämät
sanomalehdet kertoa, mitenkä se ja se
neiti tahi lcskirouma on määrätty pos-
titoimistlinhoitajciksi johonkin maupitä-
jään tai konttoorikirjurilsi kaupungin
postllonttooriin. Jopa eräs ytsilahtci
nen kuuluu päässeen lukkuriksilin Ina-
riin, maikka selivä suomalainen sanan'
lasku sanoo, ettei ole ukosta kuppariksi
eitä atasta lukkariksi. Mutta mikäpä
manha totuus meidän mullistusten ui-
lalaudcllamme paikkansa pilliäkään!

Uusimp ia naieelintcinoja lienee mur-
'llmurlaan ummulti. Ennen on tlion-
tuoolakin terrultu naisten tekemistä
tuslumurkauksisla,mutta nyt miimemar-

rasluun lopulla kerrottiin miten eräs
nainen mangittiin siilä, että hän oli
murtautunut erääseen Viipurin lähellä
olemaan talinen ajuksi autioksi jätettyyn
humilaan. Se oli jotakiu uulta, mai»
lcmme uskalla maittaa ennen kuulumat-
lomaksi.

Nais taSkumarkaita mastaan meillä
ci ole mitään muistuttamista, sillä
joS joku mieS on halukas antamaan
m arkaan taskunsa lyhjenlää, on aiman
luonnollista, että hänmieluummin tun-
Ice hienon naiskäden tuin miehen kar-
tean nyrkin taskuissaan topcroiman.
Moni niicö, joka ei missäin tapauk-
sessa tahtoisi miehen antaa laskujaan
tarkastella, mielellään ladottaisi neljä,
«viisikymmentä markkaa, tullakseennaiS-
taskumartaan perinpohjaisesti tutkimaksi.

Niitten toimialojen joukossa, jolta
jo nyt omat naisilleamoinna, onmyös
tm uskulun miehen toimi. Ainakin yh-
dessa konkurssipesässä on nainen us-
lottuna »miehenä". Melinpuolustam-
me tala tointa naisille, sillä jos usko-
tun miehen tchtämiin mälttämätiömäöli
tulee kuulua laskujensa täyttäminen hoi
dcttllminaan olemista »varoista, on pal
jon mieluisempaa tulla naisen nylkcm-
älsi" tuin miehen perin pohjin pet-
tultamatsi.

Mutta naisten murlomarkaalsi ru-
peamista emme pidä hymänä ollcntaun.
Ajutclkuamme naisen yöllä luleksiman
lehmänjaloilla, salalyhty liepeen suo-
jassa, tiirikalla amailcmaSsa omia ja
ikkunoita. hipsultcllMun lurliSlciemässu
huoneissa — ci, se olisi liian alenta-
maa.

LoS miespuolinen murtomaraSiul«
huonecscn, Moi hänet huomattuaan am
pua, ja jos siitä ei apua, pollaistaalas
rapuista, mutta lcllä olisi halua am-
pua nais-marasta tahi potkaista käsi-
lpuitten yli. Sehän olisi kolonaan luon-° »olunta. Mieluummin antaisi hänen

warastaa kaikessa rauhassa ja sitten
lähteä tiehensä rahoineen päiminecii luin

!häntä ampuisi.
Sitäpaitsi ei tumallinen pistoolin-

luoti moi lamata hänen hcllcmp!ä"
runmiinosiaan. Sydän ja muiitlin
aremmat paikat omat suojellut luodin
tcötämillä lureliimcilln, mahumöiliä,
rintalapuilla ja limmoamilla pailtsa-
reillä.

Ota lureliimi, pingoita se jauhosä-
tin ympärille ja toeta ampua luodiUu,
silloin näet luodin woimaltomana maa-

han putoaman. Koeta sitten ampua
luoti pumpulilla loputun sänlypciton
läpi, niin saat nähdä luodin tarltu-
neen puniplileihin. Pistooli tun on
rihlattu, tnrtää luoti lentäessään ja
pumpulit kiertymät sen ympärille, sei-
sattuen kulustaan.

Topaitu niahawyö on paljon pa-
rc>'!pi ruumiin suoieluelcino luin rau
tupclti, joten nais-n-urtllwaruelll ci
maksa waiwaa anipua muuanne luin
päähän lai sääriin. Mutta ei auiou»

kaan simislynyt mies moi Kinpua tau-
nista naista tasmolhin. Mitä tulee
sääriin ampumiseen, luultunne, lun
naisella on pilla hum?, oleman yhtä
cpämarma odottaa luodin slilluwan
naisen saariin kuin ampua humalaiar-
haan ja odottaa luodin seipääsen sal-
turnan.

Tästä siis nähdään, että naispuo-
linen murtomaras on täydellisesti lur-
mattu pistoolin luodeilta.

Toiseksi tulee miehen synnynnäiien
kohteliaisuus estämään häntä nosta
masta rähinää tamatessaan naismar-
kaan huoneessaan.

Jos tawallincn mies — ja useim-
mat miehethän omat tamallisia miehiä—

heräisi yöllä ja saisi nähdä nuis>
munomarkaan tarkasteleman housujen
sa taskuja ja nuuskiman piironlinsu
laatikoita, lepäisi hän hiljaa paikallan-
sa ja antaisi rauhassa anastaa omai-
suuttansa, uiinkauan luin waia« olisi
siimolla eitä herättäisi hänen maimo»
ansa.

Jos murtomaras sen sijaa.» olisi
mies, tulisi hän yhdellä hyppayks^lli
kamahlainaan ylös sängystä ja, huo
liilatta ohueSta pulimesiaan, ajamaan
murkaat tiehensä. Mutta nousta ylös
ja alusmaatteissaun näyttäytyä n.,is.
markaallc — ci, sellaista hän tulisi
Muromaan. Eikä hän mielellään l2t>
toisi puhutella naista, jolle hän ci ole
esitetty.

Jos hän puhuisi tuolle naiselle lut>
tllmallisesii, tulisi nainen, — ja tie
tysti hymällä syyllä —

huonolle tuu-
lelle ja sanoisi: — Antce si, herrclscni,
mutta minulla ei ole lunnia luitteu
teitä. — Ia on aiman manna, että
hän päälle päätteeksi tulisi taantumaan
scltänsä ja antamaan ymmärtää ole-
mansu snmäsli loukattu.

Kohtelias ja säädyllinen mieS tulisi,
jos nais-murtomarlaan tapaisi maras-
lamassa huoneessaan, tunteniaan ase-mansa tukalaksi siitä, kun hän ei möisi
olla gentleman ja tarjoutua saattamaan
häntä kotia. Ei kukaan tod.lliseSlikohtelias mies txhloisi nuhdä naisen
kulkeman yksin totiinsa lcllo lulmen ta-
hi neljän aikana allmupuhtcclla. Kuinka
tuntuma hänen omaisuus-luppionsa o
lisikin, tulisi tumallinen kohteliaisuus
häntä maalimaan tuota nai»ta totiinsa
snlltlamaan ja aullamaan MaraStcttujen
lamarain kantamiscösa.

Jaa— uh, kyllä se on uiman marniua,
että jos nuisct yleisemmin rupeamat
murtomarkaan ammattia harjoittamaan
tulee heistä paljoa suurempi maötus
maratlaille miehille kuiu mietpuolisiSta
murtomarkaista koskaan on ollut lähi
tulee olemaan.

Kauppatietoja.

Päiwän Woinhinnat,netto
Hankoniemessä

Meijerimoille, jota tänään ulosluhe
tetään, noteeraan ininä seuraamat hin-
nat, mapaasti Hankoniemen asemalla:
Hienoimmalle. . . N^7 128—136
Nienolle 110—122
MuiUe lel eille 106

MMlämllinitut noteeraukset loslkwm
mnvllstlllln nuorta meijcriwoitu, waan
ei tlllonpoilaiswoita cikä talletettua
meiicriwoita.
Hankoniemessä,3 pmä Tammit. 1891

Arlhur H. Borgström.

Osto liintcin kaupoin uutccraukscu
wukaan.

kuoria mcijcriwoita, jofa wiimeis
taan perjantaina faapuuHuiisoniemcen,
ostetaan fätcifellä rahalla jiotccrauffen
mufaan. Tili ja tiunimiiffuaniictajii
tiistai Tiliä .^QI konicuraa emen
Jsjäötäuicétariii ja
roa(aiUDe(iDDi:uficUa

gotomaloplt^ffl
antama inot

oistuS
Ainoastaan nuorta mcijcrimoita oS-

tclaan noteerauksen mutaan, siis ei ta>
lonpoitais moita eikä talletettua meijeri-
moila.

Jos esteitä Hankoniemen ja Tukhol'
man »välisessä kulku yhdiSlyksessa sat'
tuisi, otetaan moi »vaStaan uinoastaan
wälityskauppaan.

W ä lit y s-k anp p a
Kaikenlaista woita maSta^liotcla^n

purnaan mukaan mMäwutsi 2" uiyy-
mäpulkkiota »vaStaan. Jos eiumulsua
annetaan, idätän ininä ilsellc!>i oikcu
den myydä woiu, milen parhaaksinäen

Mci jer i-t a iPc it a

niinkuin britttfeitä, fuofoja, niärrjä,
ivoiroaatetta,pergauieiittipatata,fcurtj-
kangasta roaraötolln. Muitakin rnnjc

/»^»^äten kutsutaan welfojat Ratsu
mestari E. Feiringin konkurs-

J siin luomuictussa pesässäLau/^fe(r antuina Tammikuun 17 päi'
mana lcllo 5 j, pv. lokooulu-

maan täkäläisessä seurahuoneessa,päät-
tämään:

Puutamarumaraston myymisestä.
Pusty«fä olemien tukkien myymisestä.
Kuinka sahoilla maalle »edettyjen tuk-
kien kanssa on menetcltämä.

Ssafartfutteftjati etöffeeetfi ja us^
fottujcn miesten palfaeta, fcfä muistu
pesää foeferoiota asioista, ja muiötutc-
taan fon urrfifrinniiön må&rätflfettå
etta l'll!i>i> 01.'!i!.,t sll^m»t lyylijä lellii-
slijata pSÄtöffcm.

STampcrfClla ;.■:.";.■;!■2 i!::i(i 1891

llöllitllt lllichct.

-— -

Kadonnut.
li) päimä joulukiiutll uneht,!! Tllnr-\u pereen rautatien asemalle, piletr
tlmyyinäläii luutun eteen, yksi 'i l>jas<
toinen raha lompakko; —

sisällä tulonpiirrustus. ynnä yksi 500 Sms. setelija pienempiä paperirahoja. Kunnial-
linen löytäjä ilinoittakoan hymää pal-
tintoa ivastaan TampereenPoliisikont.
toriin.

Korjattu.
(Äoferttoppa on löydettyKangasalan Itt>.^,,l°" '?.Tampereen wäliseltä auo»tieltä, Omiitaia perifeön fen PilkoiltaRaii()a*aMa.

Tampereella, 1891,
Umn Kirjoja .Ij^tiiinfirjapalrtcisa

Tampereen Uutiset.

riliiikcessä lurmitiumia esineitä moidian
nniiuii kauttani lilala.

Huom! Tehokkaaksi Suomen troin
Englannissa luunclulsi faantifecn ct>d?
tctaan, että niin kanteen kuin itic brirte-
liin fin poltetaaH (ci ainoasta maalata)

sanat .Finland Produce". Täta
warten tarpeellisia Doftinrautoja on mi-
nulla marastossa.
Mf^ Pankaa airoan sama merfft setä
säkkiin että ilse drittcliin ja mälttulöa
merkkiä A H B tahi A H.

Kuulutuksia.
cUHoliisi Paulus Berg in tul-

tna otctiiksi tänne toiseksi
kaupunssinplllwelijaksi, on

Maistraati päättänyt, ettäkaikki
haasteet owat klliipnngmpalwe-
ujllin toimitettawat,paitsimitä,
joita tehdään jutuissa, joita
yleinen päällekantaja Mirkansapuolesta ajaa ja joissa jokai-
ucn poliisi ou oikeutettu toi-
mittamaan haasteen; ja että toi-sen kanpunMpalwelijan joka
arkipäimä on oltawa raatihno-nccn rahatoimikammarin huo-
ueusta mastapäätä olemassahuoneessa klo puoliyhdeksästä
pnolikymiucneru aamnpäimällä
yleisön käytettäwäksi, josta tä-
ten tieto annetaan.

Tampereen Raatihuoneessa
29 p. lonliilimla 1890.

SBtofétraatin puolesta:
jyrctiril Procope.

/=|\ant)imgin Valtuusmiesten
\f |)öi)tafirja wiiinc Joulu-"^

kunn 30 p:ltä julkiluetaan
Nahatoimikamarissa Torstaina
8 pina Tamniikuuta klo 9 e.pp.

Kokouksia.
Rellojm tlltsns.

Saamamiehet kauppias An-
ders Kondraticffin konkurssis-sa kokoontukoot Maanantaina
Tammiknnn 19 p. klo 5 j. pp.
Forssan Hotelliin Tammelassa,
keskustelemaan ja päättämään
scnrawista asioista:a) Waraston ja inwcntariu-
unn myynnistä;

b) Uskotun miehen palkkiosta;
sekä mnista esiintymistä kysy-
myksistä, ja muistutetaan kon-
kurssiasctukscu milkaan, että
poissaolewat saamat tyytyä läs-
näolewicn päätökseen.

F. Churmau.
Uskottu mies.

elkojat Maanwiljelijä
Carl Wasastjernan kon-
kurssissa kokoontukoot

lanwantainllTammikuun24päi-
wänä klo 1 väimällä Toijalan
kylän kestiliewariin Akaan pi-
täjässä,keskustelemaan ja päät-
tämään senraivista konkurZsipe-
sää koskemista asioista:

I:si erään hankinmkontrah-din täyttämisestä;
2:ksi käytetäänkö muutamat

metsänostokontrahdit konkurssi-pesän hywaksi?
3:ksi ryhdytäänkö toimiinkiin-

teimistön myyulisen keskeyttä-
miseksi, mikä myyminen on ju-
listettu ryöstöhuutokaupallata-
palitnwaksi;

4:ksi metallisen ylläpidosta
kouklirssm aikana;

s:kst uskottujen miesten pal-
lasta; sekä

6:lsi muista asioista, joista
läsnäolewat welkojat saattamatnostaa kysymyksen.
Ia muistutetaan asianomai-sia konkurssisäännön säädän-nöstä, että poissaolcwat welko-jat saamat tyytyäläsnäolewienpäätöksiin.

Uskotut miehet.

"Mintuin ostoa.
Hanpoja

ostetaan Tampereen Tulitikkutehtaalla

MWtäwänä.
KWllKfi.

Knmill höntllpellllljll, rllltll-
«nshirft ja tllttöpmnjll, Ml-
jllttm jll nliihittilin hnslelistll

Matthias Bonnilla
Kolho et Bonnäs.

IkIUP-Wil
lapsille ja

kiWMoisille.
Mer ANlllch

(Unkarin wiiniä)
Vi ia pulloissa

Tampereen

ViinitehtaassaKunintaantillu 22.

Hljäntysiä tziisia alennetutlt hi«all»N»>""* tinan niemeltä, myypi EatxlasGipä
D. E. Wallenixi.

KllmmiklllliöstZ
miesten ja naisten. Littoisten wer-

taa ja trikoota uscainpia laija;

Miesten lMpMs,
talwilalteja useampaah^iilvcja

laatua.

Patentti harmoonikoita,
«einätelloja, Tapetteja; Hamekin-
kaita mustia ja märillisiä;

NlliSten wisllliilllljs ja
Villlllillllejll,

sekä mustia silMä.
Tarjottimi.i i.pritkllia) maitlllllsinu^ä,

kahmiluppia y. m. porslinitamarua.
Patoja ja pannuja suuri ma-

raslo; hymiä ja mallikkaita tirweitä,
lapioita ja laliloita,Hcmoscnkcnkiä ja
nauloja, uusia puntareita, 35auta«l
ja linjali terästä. Kuorma ja ohjas-
nuoraa.

Saapasmarsia ja puolipäällisiä.San-
tapaperia, lakkaa ja pulituuria.

Peilin laseja, suuria ja pieniä.
Hywiiä kahwia

säkittäin ja »vähissä osiss,:, helpolla.
Riin-,Manna- ja Saagu-ryyinä, Ni>
sujauhoja, Plommonia, Rusinoita, Kar-
demummaa y. m. höysteitö.

Hienoa konjakkia ja rommia
kannuttain setä toto, puolcil ja '/^
litra» pulloissa.

Erittäin hymiä miinejä: Portmii-uiä, punasta sekä Mälköstä, Schcrryä,.
Arrakti ja Vadelma punssia,useampiin
hintllihiin. SamoS ja Marjamiiniä
y. m. y. m. myy helpolla

A. F. Liudstedt.
Puutarhakatu 8.

WST öttora! Xiilaifrt M-mat aina rsllhsllisell j<! Imi--
man tllrtteem mm[\ maja-
hllllnesMi,selli hewlisclifttlllliilt.Ipsfin Jiii)tp yksityi-
nen lmliri niille, jcttll M
hlllumllt. A. t LiliHellt.

Plllnielllltseell hlllllillß.
3!ot^sU<t työteliäs palmeluZ."^^"^^"^ n̂eiti iltnoittaulutoon tä-män lehden fonttoorisfa.

Wuotrattawa;za.
1 makasiinitalossa N:o ? Uuden kadun martt&x, »,,^.

lemmin Waldemar läiwiselln sim>i>utalosia.

Kestiwiitt«ua Tammit.7 ■ft

Suuri
Jalkineita.

Erittäinkin Miesten ja Naisten Natinia ynnä Saappaita

Keander VinVenin

nmlikoima

Jalkine kaupassa,
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