
Tilaushinta!
Kmusipaivftinenfpainoi:

Tampereella jakopaikoiMj».... 8: 6: 4: 2:
Tampereeapostikonttooriißa ... 10». 7^, bM 2*t
Muissa maammepostilaitoksissa 11 B*, 6,*, 2,*
Venäjälle rirtitit. lähetettynä r. 6: 4*, 8: I^,
KnnkaadelU 76 p.

—
Kotiiakanaosta 1m. vuodessa.

N:o 159.
Tietoja Tampereelta. s&

Tilaushinta!
Kolmipäiväinenpainoi:

'/.,.'/.'.'/.'.'/4'.
Tampereella jakopaikoisaa.... 4: 3; 2: 1:
Tampereenpoetikonttoorisaa...6* 4*l 2M l*,
Muissa maamme poetilaitoksisM £B^o 4*. 2|M 1*»
Venäjälle ristisit, lähetettyni r. 4,,, S** 2^, 1,»

Kuukaudetta 40 pennia.

Keskiviikkona 14 psnä Heinäkuuta.
Toimittaja: K. Wiljakainen.—

Lehtf ilmestyy: Sunnuntaisin,Tiistaisin,Keskiviikkosin, Torstaisin, Perjantaisin ia Lauvantaisin klo 8 »mniia.
— Umoituihinta:16 pH» j» oturivulle painettavista 20 «Hl riviltä../-;

Ruotsinkieliset suomennetaanmaksotta.
—

Lehden~konttoorf on avoinna klo Be. p.p. B ?. p.p.
—

Lähetyksiä, joiden kirjoittaja ci toimitukselle ole ilmoittanut nimeänsä, erjjulaista.

MW» 'liikamailla; kokemus.

Tfonotnnmnni flooinil Dnnnnnn'n =Asianajotoimisto Tampereella=. «-«^>»«-«^»^--*^w~~"«»-«-<»-te-
"

Avoinna klo 9—l ja 5—6 j. pp- - ~

I'oielooiu.vapa|l£ii »>»»>»!» »*««»>,«««»>»«« N:o 21, lähellä rautationasomaa.

1897.

Pfihralfsta.

Avobsaai «hb I»»l» arMpKvAi

raxtorin kansliakl» B—ll M,.
£anttoorin vizkahuone kloB—ll.
Slrkkoväartin hoone klo 9-12edellä,4—

h pp.
"Aftas£konlimtarkajtajan kanalla niidellä kan-

»akoalulla Vil2-'/il.
fMRperten Säästöpankkikio 18—2 ]. ,p.ja
iii*pätsi lauantaina klo 6—B J. pe»

''cijckasaidos Osakepankki klo 9—2 M?.~
«aallJF-Gsake-Paukki klo 9—2 „

"uuaen pankinkonttoon klo10—2 „
■aomea Yhdyspankin kontt. klo '/»lv— 2

tm.
Wassan OsakepKnkki klo 9—2 piiv.
Tamp. Pääoma- ja Blinkorkolaitos klo 4—

5. keakiviikkoßin myöskin 7,7— J/iB.
Sahatoimikamariklo 10—2

itea kckoontnu
11—12 e. pP.

fuUikamari klo 10—2 Mv.
Pakkahuone klo 10—2 Mv. ja 4—7 Lp.
lankolennat,nkonttoorikanpnngisaa ja rau-

tatiellä kio B:3ta e. M. 12 yöllä.
fsTveydenhoitolautakunnaa tarkasi

aamuisinB—lo.
fal&oasiamiehen kanslia, Aleksanterinkatn

81, tiinfiirin,toistaisin ja lauantaisinklo
13—1 päivölä.

ilCj-h&iii-asianajsjankanslia PeUavatehtaan-
katn 21. «Toinnt joka arkipäivä klo
B—B «. ??.
Tiikkoisin ja lauvantaisin klo "/»■» "'/»12sssasna.

»««lii?»»» kirjasto perjantaisin 11
—

12.
I(«apanginvoutien konttooritklo8 10 a.-p.;

Ksacn talossa no 9*. a länsipuolella Kos-
itez ja toinen talossa n-.o 143 itäpuolella.

K «,3punginpalvelijainkonttoonBaatihuonees
Mo«»« iahatoimikam»i» vastapäätä,avoia-
&a '/»s 10 e.pp.

viiTsiskoitohallitukßen esuniestä tavataan
:ofci p&ivä klo 11—1 kaupungintaloaea.

rautatien makuiini: tulevain tavarain toi-
misto klo 1- 1 a.-p. ja 3

— 7 i>p.l mene-
7&c te,varaii toimisto 7—l a.-p. ja

—
7

HM».
JKsutatienpaketti- japikatavaratoimieto joka

» aipaiva kio H e. pp.
—

8 i. pp. Sonniin-
taa* klo S- 10 e. pp.

sfi:.tusaUinrokotus valtuusmiestenkokoussalin
eteiseeeä huuneeasa,sisäänkäynti Hämeen-
kadulta, jokaKintaina klo 10—12 e. pj.

ft»»i«aa £>- «iikoa joka palvii
Sairahuoßeeeeen otetaan aairaita klo12 1
feiväilä. Tapaturmankärsineitä kaikkina
sikoina.

Ktu].anginlaJ-asfliavo.nna joka arldpäivä-
iä kio 11—1 päivällä 'a klo 6—3 illalla,
Ejkänäivinä klo 11—1 päivällä ja 4—9
liialla t»l««» 23 Puutarhakadun varrella.

?«tikouttooli on avoinna lähtevää postia
varten joka arkipäiväkloB—l 2e.PP. 1»
\%—\l j. pp. Tulevaa postia varten klo
j—la e. PP^, zz— i? j.jpp. sekä sunnunt
■s juhlapäivinä menevä postitoimisto klc
s— II)e. pp., tolev» postitouaisto klo J9
—10 e.pp. ja */»S

—
3j. pp. «k» posti

«ftäatOpankki 9—lo e. pp.; Urjeenkanto
alkaa klo 2 j.Pp.

fQttimerkkejä myydään: arkipäivinä klo 8
s. vk- 17 j.pp., eunnuntai-japyhäpäiviisä
«o 8 e. 0,.

— '/,? j. I»?
K rjeiaatikot kaupungissa tyhjennetään klo

v,9 ja klo '/,12e. PP. ja klo 8 ja 9 1..P
Liaatitcks tostikonttoorin eteißesßä vähää
"unen jok* postin lähtöäjalaatikot kanp
piaa tt, O. Sumeliukßen ja apteekan
Scheeles kulmassa postia viedessä ase-
iÄ*'; r

-
ia*«eni» LM Ram

feSEttamattomien kirjeiden sekapostimeikj
Iden myymistä Taiten joka ukipftivi kk
»Hi— lo,i»; i» ll^i— l* t. pp. ie 8 6 j
pp.Snnnnn « *in ja johlapiivinft klo 12,«
~l*> ja t-B i.-p.
ta pftiTt lähtee posti junalla Hameenlin-
naan, Tuiknun, Helsinkiin, Pietariin ja
yleensä rantatien Tieten* oleriin paik-
koihin.

*iTon radalla kalkeratpostilähetykset oTtt
»antavat Helsingin janaan.

."«n* tulee Helsingistä klo 1,14 M,
[ j» 10,58 illalla; aekajma B^o Ulalla ja
V Uvarajnna 760 a.-p.

—
Vaasasta klo16,42 a.-p. ia 4,22 i.-p. Ja «aTarajnna kloig!Ta.pi_— Tnrngta kello 1,14 p»i,. ja

H^jji^MHaastA^klo 4J7 i-». ja ta-
VfttafruiAtklo 9,10 ».-fJ

Juna lähtee Tampereelta Helsinkiin kello
6,66 a.-p. ja 4,67 i.P. sekä tavarajuna
kello 6,16 i.P.

—
V»»»» klo 1,38Mv.

ja 11,6 yöllä sekä tavaraluna klo 12,25
Mv.

—
Turkuun klo 10,16 a.-p. - Po-

riin klo 1,34 Mv. ja tavarajunaklo 5,6
i.P.

Kurssit.
«■mmm PaakklIas«l heinåk.

Myjnä-kuniL Osto-vatfL
Smk. Smk

detari .. a/v 267: 60 266: 60
[eontoc A/v 26: 38 26: 11

878 I&TlJ 21T99
fHriM »TV i3ll:»3

» Lk. 99: 8(1
W-?3
99: 80Rtwpe^^^^/Tiööraq, »k. 99: 70 8«: 1Usunpnr^T. , «/? 123: 80

> 3 k. 123: 10
KiTTo
122: 40

iiyypekki a/v 123: 80. 3 k.123: 10
KaTTo
U2 msSmnTTTT .. »/t 123: m, S k. 123: 10 122: to

'82: HU
fiankf. h. M. .. «/t 188: 8Q. Sk.

— -JU^erSS^^^nr208: 80
3k. 207: 60 206: 60

138: 50
138: 40
138: 40

fSS3S^. ,. %tf 139:
"

« raitani». .»/» 139:
—

'%'cenhuninK,.»/t 139:
—

IpialHmhtik. «c L
»örte» 94:
åa:3terdam 77: 60
Suliini 46: 96,
?«u«i 87: 32'/».
i'soli imperiaali 7 50
Dukonto k»/.—?'/,

ikglstnattiffi, S«aaaUß; ytis. sopUth
Toimittaa kaikenlaista'

asianajoa fikihcenliucan kaapußS^M
Anrato: Scppft Nybergin talo, aUKa,,*,

Werner Breitholts, fl-Jinn*. Teklscsi 113
MUOM.I XlUfiostiua saapussetkiireeltiat

«iaorjat toimitetaan «Ni»»v»n» p£b>.iv
ehto klo IS atianrtoaifseea paikkaan

Läikiriaii vc*taftaona«j«ts
Piirilääkäri, tohtori A.»j. Ilmonitavata».?,

10—12 aamupäivälläkasMri P. «0.
lm'm t»lo»«».

fei? G-. H.Idsnac,spt Glayhill<>'iusaloä«s
arkipäivinä klo

— IIa. pp. ja < f

i- YP.; pyhäpäivinä klo s*--AI e. ip.
> S. DurcbmaiL, oma Mu uudensdLa

korveäu,kloB— lla.HP. ja4
—

5 j. aa,
araunnntaieia

—
11 e. $£." JB. Bergroth, apt. Molin'in talo. Ll».

V.»— '/.!» «. ?p. Jm E— 6;pyh. 8— sO

S.af Hällström,Hämeenk. 10 (ark
kitehti af HäLUtrömin palatsi) klo
'/.9 li e. pp, V.l-2 ja b 6j.
pp.; pyhinä /.9-10.
(iöscs Idman, Mustanlahdenkatu 24.
pois matkustanut.
K. Pitkänen, lt. Pitkäkatu 20
Clayhills'in talo, 3 kerros, klo B— ll
a.-p., ja hammassainita4-6 i.P.O. A. Backman, Puutarhakatu 16,
Tallqvistin talo, joka arkipäivä lo
8 11e. pp. jal-V»8 j. PP.
J. B- tdäKkyia, HameenaytöuKb
korskviä

Hammasläak. Sigvald A. Freng, matkalla.

ll:ns s<n»n«»taina K«l«<»«

«l«l». lirlnss» fuo». p.p. s»«n. No « j» 12
past. Sandbtl» I«li iltalaar». No li palt

«Lanhasfa HrfoSfa »ots. p-p. saan». Ll« 12
päin. post. ©rönbtab.

©ctr ehtoollinen on »letland. Hrto«fa Ho
12 ja tiwifaans lauantaina No '/»6 UI.

L«th «llonsh. pitää opett. haanisto toamot
(elit 110 7 ill.

«esliwiiNon» t. l.14 p »itää V»«» ©rönblab
raomatnn felit SBan^alfa !irfo«[a U« 7>«
idolia

«««iulyla» lirlo«l« p««t. Pyhil».
Iei«lo« litloifa MM. «««droo».

SI Dl 11 Ik,
Parhaita

Maalivärejä. väraissoja

Lakkoja.
Tapetteja, Pinnepapereita ia

Ya^U
myydäfin halvimmalla

Rautakauppa-Osakeyhtiö.
affl IIIIIUIIII Iffl Ir

Deeringin Ihanne Niittokone.
Niinä muutamina vuosina, jolloin De«ring'in Ihanne»«G»

t&kon* on löytynyt Skandinavian myynti-alalla, on se tunkenut syr-
jään melkein kaikki muut koneet Samoin on käypä täällä Suomessakin.

Koska arvattavasti useampia Deering'in Ihanne
Niittokoneita tulee tilattavaksi, kulu tänä vuonna voi
saada, pyydän ekomiiiin tilaukset hyvissä ajoin.

W:m Sandbergin Rautakauppa,
Deeri»g'in Niittokoteitten asiamies Hämeessä.

Smyöntää Pailo» ja Henkivakuutuksia. Hai-
|S^ vimmat vakuutusmaksut. fimk

Kilpisen, sekä oikeita Moran Banko

Viikatteita,
niin myös Euralaista tekoa myy

G. Rs» Osonen.

Varatuomari
K. A. Fopsbiom.

Vi«k«li l»»l»ä»si« t»l«»»« t«1« »««««.

IllVBMz'en ?llllBByzllM6.
Osoite: Puutarhakatu n:o 39. Tampere.

Aistikas Ja hyvl «R» kohtuullisesta hinnasta.

ompelijatar,KivistönhuvilaNäsijärvenOlut-
tehtaan vieressä, telef. 419. Tavat ffistai-
n» ]a torstaina klo 10—8 Kauppalntu 4.
pihanpuoleisessakivirakenuukseaM.

Höyrylaiva »Tampere» lähtee Tiistaina
Torstaina ja Lauvantaina klo 9 e. pp.
ja saapuu tllklllsiu I^lf>s>^»'>t»''>» Keski-
viikkona ja Perjantainapäivällä.

Uutta WcfitlliiVilua!
(Hämem» ja snninloanladnn kulmassa ol«-
-««» myymLl22mm«). Nnoinn» 1010 «u«b«».
Warastoss» laillnlaifi» Ul«le> ja winoolejno-
mi», le!« Vl»ll»s«ltl»M», Tenveyssuola»,
»mylosta. Stomatolia,. «rioitnsmnttett» y.
m.

H»om.l Tehtooss» «yttUan «aw p«hdi».
ttttUll »että ja limonlladeihin ln»nnollifi»
mana- j» h«del«2mehnlll.L«iiNei«.Uel»tlll«e» U«hd»«.

(«inca tiUliinen li»«n»2is«esttehd»s).
Telefoonit:

W»«din «:» 454, Tehtaan «:o 279.

MotyMlienyhdistyllen
lailki apurenlaa» jäsenet kutsutaan lo»
toulseen periantaina 16 pv,2 No 8 j.pp.

Miehissä, tärleä asia!

Suurella

hmllNlemlllslllll
loppuun myydään tämä» knnn ajal-
la Valkosia ja kellasta pllsihattuja, sekä
pestäviä lasten hattuja.

Oslar Holmbergin lesti.

I.zM<!lW
Aain«l«hd*n kontt,

Wi«.
Hyvtä punasta ja rautapawineita tii»

llä myy

Ossian Alwe,
Hämeenkyrössä.

Telefooni: Hämeenkyrö, Alve.

Palvelusta haluaa.
SBaatimatott,

18 wanha lyltö, läpikäynyt tyttökoulun.
puhuwa maamme molewpta kieliä, sekä
tottunut lotoaslareihin ja lafitöihin, ha
lualst rouva» apulaiseksi «»alle, Ar°
»olsal ronwat, jotka sellaista haluava,
lähettäisivät «vastuu» t. l. lonttoorli»
nnnlmerlillä

». Z. 18.

llmMMi».
Wt^«,^4«,^ mieluummin Itäystho».LUslllllVN, to», halu»» nyt heti
nuori mies. Vastaus t. l.kontti

O. I:lle.

Palovakuutus Osakeyhtiö

IRT. Bärlund. Wmm K»npp»k»tn 12. jaH
M G. W. Osonen. H

KStilöEmma Lindroos,
arava Laurén'in talossa, Kauppa- jaLänti-
sen Esplanaadik.kulmassa, sisääni. Kaup-
pakadulta.

—
Ottaa myöskin kotiin sai-

raita.

fampere,14Heinät
Turwakodin

johtaja» »nofilntomulsestalluodelta 189S
m»inittaloon t2sft muutamia oltnta:

Mahtavaksi on ralttiusliik paisunut
alkaen plenestä alusta, ««aasfa isä««»aassamnu. Jokaisessa Mjsesä, jokai'
sessa lyllissÄ i» Pienimmässäll» salomaan
tölllssll se tu»n«taa», ja laillialla on se
herättänyt mlMtuntoisuulta fiunausl»
tuottavien seuraustensa tähden. Tämän
lttlleen helmassa on TurValotltln syn»
tynyt, joka nyt Jumalan «molllsell»
tnonlla on saanut pällllää lahdelsannen
»allnlnswuotensa.

Waatnn»tt«««»a, hlljalsnndess» ll«»n
«wkäiinlatlitta «Naameitta on se tyos«
lennellytmonissa »asloinlsymiNssH, mut»
t» nmsait» hedelmil on Jumalasallinutsen tuottaa. Useimmat niistä henNlöts,
la, jotka oikeassa tarloiwlsessa owat
Tumaa» tulleet, ovatparanMueinatHHl»
«H lähteneet. Mutta snrulla täytyy sa«
»oa, etts suuri osa hoidollatst» tule» tän«
ne syrjäsylstz. jolo toimeentulon puut»
teest» tal awoastaa» pääslälieen Mcc»sukulaistensa ja estmiestenlä suosioon,
wailla helllil ei ole ailomnstalam pa»
ranlna.

Iläusllists on. tv» sellaisia tännel2«
httetään. Kodln säännölsjä tofin sano»
l^an, että lotlln »astaanotetaan a!noa«>
taa» sellaisia, jotka »apanehtolsestl h««
luavat tän»e p2ä«2, waan niwtnln jo
mainitsin, sangen »sein plllee toNW pyr»
lljän wapalllhtoisuude» takana todellinen
pallo. Warsi» waileaa on tiettä Hale»
«nspaperelsla päättäen kuka tosttarloi»
lntsessa täme tulee, mutta kyllä sn»«lst
snmlsi uselnlin lohta hoidollaa» täun»
lulwa saa hnomata afia» oikean lato»
ja ylfikt» syrjäisten afianhaaialn pakot»
lamana tänne lähetetty ho>boka» jo saat»
taa tehdä suuren hätrlön lcdssa. H«
esi», saa huomata, että jollakulla o» ai»
lomns etsiä tilatsuulta lväNmomlen saan»
tlin j» tawalla tal toisella mtden lainal»



Keskiviikkona 14 ptnft Heinätn-iin,
s

tamiseen lotiin, nll» täytyy silmälläpito
tarkistuttaa ja vapaus supistaa melkein
liilanaisuutfiin saalla. Tästä wonnollt.
sestl lälsiVät netin, jolta omastapuoles»
tansaN» loettavat aikansa Turvassa par»
haaksensa käyttää ja tarkasti »oudallaa
sääntöjä.

— Kaikki hoidollaat lnonnolli.
sesti ovat hyvin hennoswneita tänne
tullessa, ja pieninkin mielipaha «lelä
ärsyttää heidän beitloj» hermojansa.

«ulin hotdolas lyllä tiettä, että kun
lott kerran o» suostunut »astaanotta»
maan jonkun henkilön holdotlaalfi, niin
stlloi» on se fitouw»ut welwollisnulfiwsa
sitä henNlSä lohtaan ja todw on täytet»
tävä »elvollisuulensa huolimatta hoidot»
laan ja häne» snlnlaistnlsatln olknist».

dln. säännöistä lmollmatla, sallia heille
höllät ohjat lailellaiien irstande,harjoi»
tntse», ja vtUäpa sellaiset waatlfi»»t,
ettei heidän huonosta läytölsestänsät»«l«
IL mitään HUslnttaifi heidän sululaiftll»»sa ja efimiehillensii, «utta lodin tarlol.
tv« luonnollisesti tällaisestamenettelystä
suuresti Ulfisi. Turwalodin ja holool»
laiden omaisten wöllllä tulee olla ter.
weelli»en wuorowailutus. ilnmmaltaNn
puolella on loetettawa latsoa hoidollaan
parasta. Olenpa huomannut wielä mm»'
tamili» holdollaiden läheiftllilw hein»,
laisilla olewa» sen tarloitnlsen,«M l«l
holdolas terran on tullut Turwalotlln,
nii» saaloon hln siellä elää ja läyttäy.
Ty« »tten hytoänsä, lunhan »aan ei ryy«
plslele. Mutta siinä «ielpileessään he
erehlywät. Tmwaloti on sellainen loti,
missä «sim, epäfiweelllsyyttä ei »otda

hoidolas lotiln tultuansa oiletn pyytä»
«ällä pHfi, että en snwlaan millääneh»
doll» päästäisi häntä lii«u«a«m pols lo»
dt«a, walNa hän mtnlälalsia «emUetta
hywänsä sepluäifi. Ma l°«lus tnlee ha.
nelle sellaisia aitoja, että hän panee laU«
limahdolliset leinot liitteelle saadalsensa
wälljnomia. ja sell»lfia alloj» pelNä h»,
itselle» lnlewan wielä Tnnoaloblssalln.
Harwa on lwnmlnlw nsln awosydinnl»
»e», muUa malnitt» hoidola» lnltlin lo«
tlin wllpaasta tahdostansa apua hal««
«aan, sills han tunsi luchmtensa, jaha»
nellä oU harnls haw pääsUi wapaalsi
htnveäslä taudistansa. hatoa<nnut olen,
«Ui «ellew lailUla holbollallla on alla»
ajow sanoja wammojaleslettawäni.Hi<
«o ltihtyy joslus «ellew wolUamatlo»
«alfi. Mell wlee silloin tyytymitt».
Mlfi ja lältlyiselsi. Ruumis el tahdo
saada sijojansa, ja sanunumalo» jano
näyttöä watwaanml hoidolasta jonkun
ailaa. NähUelle» tuollaiset lohtanlset
lnUenl» harloenevat ja »ilmein latoa»
lvat lÄlouaan.

Mmä sellat pnhunevat tylli» selväs»
ti puolestansa, että tarpeeton todista
polslumine» hoidollailt» täytyy lobl»
lää»nötssä olla jyrlasll Nelletty. Syr»
jäinen saattaa pitääkin tällaista Nettoa
aivan luonnollisena, ja luonnollinenhanse onll». nnltta o» olemassa sellaisia yl«
lytlii,iä. ,olta tu«s?utl«levat hoidoNaMe
todleia nangitiemisest» y. m. ja silloin
nämä nnholluvat tai, paremmin sanoen,
ovat mchottavinansa, että jmri^linsaul»
fia paloon ja niistä peräti pääslälsensä
vapailsi he ovat fitsi ajalfi Tunvalotiin
turvautuneet ja sitoutuneet sen sääntöjä
noudattamaan, tunnes ruumiilllset jahen»
«set voimat vah«isluu»t linfautfiales»
tiunään.

Hauslaa o» nähdä, että useat hoidot,
laat todista polstultnansa ystävällisillä
Uutteilla muistelevat Turvalotia, sillä
kyllä täällä saa johtajaNlUämättömyyttä
ja suoranaista hävyttömyyttäkin osalsen,
sa syvää» raalnnteen vajoutunellta ra»«
loilla, joita on lanne syrjäsyistä lähelet»
ty, ja joilla ei ole aikomustakaanparan»
tua. Sellaiset lyllä osaavat kodissa ol»
lessulsa johtajanaseman mahdolliftmnum
»ailealft tehdä. Mnulamla o» täytynyt
jatwvaetl sääntöjen rillomlfista ja huo»
nosta läylölsestä todista eroM«a.

Vanullaisiin lolemnlsiin Turvan tn»
lolfista olen tullut viime vuonna tui»
«bellifinälin vuosina. Ne, jotla oilew
ovat täyttäneet aitansa Turvassa ja
Annalalta ovat ruvenneet «omaan
»olmia vastaifiw liusaulfiin, ovatTur.
vasta lähdettyä mellei» järjestäjärail»
tlma pysy»e«t, ln» sitä va»toln usea o»
langennut, jolla omiin voimiinsa, »ail»
lapa valavastllin ovat luottaneet.Na>
rotttavana efimerllinä lähi» oli esim.
eräs hotdolas. Paheidenharjoituksen riu.
dutlamana, heittona ja sairaaloisen» hän
wli Tmwa.lotlin. lväh»
«alv pilasta raittUlfi. Wuotensa loppu»
luulanfina puhui hän wnollaastitolstlle»«» hoidollaUle nlltttndesta ja loliM.
M hellle. Etl« «it« s»urw häpeä olisi,
jos holoola» Tunoalodist» lähoeUpiän
«npeatfi ryppislelemHH». Muttasalmenpelto» ei H2n iltlänyt muolaUawalsi.
MHUnvästl lutsui H«M Jumala »sew
lurwalodissalw ollessa tuhlaajapojanta>
wow palalamaa» Isän a««o<hi«. Mutta
turha»». Ha» sanoi olevausa <,nusi»

«attelden »le«" ja lerSlaM tahtonansa
»«lonnolltfiss» asioissa asettua .epäile,
»alle lammlle" ja siten tnlatMttt o«an<
tnntons» Unen. »attttllsi tahtoi hiin tul-

la ja sanoi Varmasti tulewansa, «»««
uskonnollisia asioita el hän suosinut. 3»
»it«lä« kävi? Vuoden Turvassa oltu»ansa ja täältä Me erottuansa ei tämä
omasta mielestänsä innolas ja jyrllä
raittiusmies päässyt kovin monta penin»
kulmaa omim voimiinsa luottavana lul«
lemani. kun jo lanlefi. Omat henkiset
volmcl olivat heikot, samoi, myös hy<
vät päätökset. »Ainoastaan tämän ler»
ran maista» vaan," ajatteli hän war«
maa», mutta »tämä kerta" oli hänen
l»r«lonsa. luomahlmo oli nyt jälleen
riehnmaan wilitetty. Se sat miehen un»
destaan valtaansa. Sairaaloinen ruumis
ei enää altoholimyrllyjä sietänyt. Se
riutui uudestaan, ja muut>unie» luul»u«
fien luluttua »äin sanomalehdissä llmoi»
tnlsen mawltu» he»lilö» kuolemasta.
Ilolla luin kuitenkin ilmoituksesta,että
puheenaoleva nuorukainen Vapahtajaan»
sa tnrvate» nukkui rauhallisesti kuolon
unee». Toivolaamme, että hän ei täältä
maailmasta «otessaan enää Vapahtajaa
ja hänen armoansa epäillyt.

Eräs toinen hoidolas erosi edellisenä
syksynä todista nttnilään hyvillä päätöt,
sillä. Mutta päätöksen juuret eivät ol»
leet otollisessa maassa. Ne »uihtuivat,
ja jonlnn aja» kuluttua luulin, että sa»
ma «ies e»Ns«n himonsa orjana ja epä»
toivoon joutureena oli hirttäytymällä
päättänyt päi»2»sä.

Nlwluw jo edellisessä vnofllertomul'sessa mainilfin on Pöytyän, Orlhpään
ja Mäneen yhteise» kunnanlääkärinlans»sa tehty sllplmns, että hän leiran luu»
laudessa tay laitoksessa hoibollalden ter»
veyttä tarlastamassa ja antamassa lää>
larinholtoa. Km»a«sa tapahtui tosin laa»
lärinwaihdos, vaan samaan sopimolseen
on l««a» nytyinenlin lääläri suostunut.
MyösNn piirilääläri, tohtori H. Viren
lavi kerran laitosta tartastamassa ja
lausui hän tyytyväisyytensä laitoksenolol»
hm ja järjestykseen.

Päiväjärjestys kodissa on ollut sama
luin «dellisenäli» vuotena ja ylimallaan
on samallaifia «itä lovissa tehly luw
en»enlin. Hallojen sahaaminen ja pilko»
«inc» selä luusohlllojen h«ll«a«wen
lannan setuan ovat olleet päätöinä tai»
vella ja vnutarhatyöt setä leveämmät
maanviljelyslyöt lesällä. Weistohuo»ee«>sa ovat myös »e holdollaat työslennel»
leet, joilla on ollut tylyä ja talpumusla
velstelnniseen.

Konsulinna Tali Ta«lla»ber »aina»
jan aitanansa osottama helleys Turva,
kodin hoidotlaita lohtaan wli vielä w»
luneenatm vuonna tnntnvall» tavalla
nälyvlin. Hänen jälelle jäänyt avlopuo»
lisonsa lonfull Tamelanber lähetti täme
viime lesänä joulon ltwa« ja villa vaa»
telappaleila holdotlaille jaettavatfi selä
vainajan johtaman ompeluseuran rahas»
ton jäännötlen. 89 »arllaa 26 penniä,
lodw säästölaatilloon köyhimpien hoidol»
laiden walttämäNömimpiw tarpeifi».
Kauvan elää ihmisystävällisen loxsu»
linna Tmmlander vainaja» muisto Tur»
valodissa ja sen hoidollaissa.Paitsimal.
»lttua lahjaa leräänlyl vuoden luluessa
lodin säästölaatilloon 4 m. 37 p. ja 1
rupla.

Näistä lahjarahoista annettiin joulu»
lahjaksi viidelle enin tarvitsevallehoidot»
laalle b «arllaa lulleli» ja vuoden»ar
rella lahdelle varattomalle hoidollaalle
»aatewlseen ynnä muihin taiptifin setä
matlarahollN lovista erotessa yhteeniä
44 «. 40 p. Siis yhteensä 69 m. 40
p. Joulukuun »ilmeisenä päivänä oli
näin säästölaatilossa rahaa 24 m. 23
penniä ja1rupla.

Klrjanfitoja I.Elfwing Helsingistä
lahjoitti lodllle 12 lp. ruotjalalsia jo10
lp. suomalaisia virsikirjoja Nltnilää»
eräs entisen hoidollaan vaimo lahjoitti
muutamia uslonnollifia kirjoja, jamuuan
enti»en hotoolas täällä käydessään lolia
tervehtimässä loi mulanansa muutamia
täytettyjä vaatelappaltila »alattomille
hoidollaille avulfi.
1 p. tammit. 1896 oli kodissa 12

holdolilsta. Wuoden luluessa on vastaa»,
otettu tllmmlluulla 1,helmikuulla2, maa^
lisluulla 3. toukokuulla 2,hetnäluulla 2,
elokuulla 1, lclaluupa1 ja joululuulla
1. Siis yhteensä 24 henkilöä.

Samaan allaan on lodlst» «onnut:
tannniluulla 1, maalisluulla 1, hnhti«
luulla 1, tonlcbuUa 3, lesswulla 2,
heinäluulla 1. «loluulla 4, jyPiuulla^
ta marraslu""' 1.
Ml p. Mlulmtta 1896 oi! näin 10.
dissa 9 hoidolasla.

Hoidollalsta olt lstoisi»: Uudenmaan'
läänistä 14, Turun l. 5, Oulun l. 5
ja Wtlpnrln l. 1.

Ammatiltaan ovat hoidollaat jakaa»»
tnneet lemaavastl: 4 lonttolistia, 2 ap<
teelllmiestä, 2 räätäliä, 2 merikapteenia,
2 maalaria, 2 ajuria, 2 entislä ylioppi»
lasta, 1 apulainen sanomalehdtssä, 1
wloudenholtaja, 1suutari, 1nillarl, 1
msanvilleUjä, 1utt. telegraflsti,1lanp.
»»»apulainen ja 1polytel»llolainen.

Sanonullehliä on viime »noden luln»«ssa wllut totiw seuraavat: Tilauksen
lautta: Uust Suometar,Hufwndstadsbla»det, Kyläkirjasto ja Kyläkirjaston luva»
lehden «olemnutt sarjat selä lahjoUulsi»
na: Aannmatmt 2 lp., Vartija. Meri»
«ichnnMvä, Sjönlansvännen,Sanan-

saattaja. Sändebudet. Lastenlehti. N«-
nawännen ja Hemvänne». Myöskinon
Uusi Kuvalehti antannl nyttln numeron»s» lodllle puolella hinnalla.

Tilikirjojen mnlaan oli päiväannos»
te» luku kodissa 8.471, joten lmckinhoi.
doll-an rnola, lahvi ja t«e yhteenlaslet<
tuna Wli maksamaan noin 72 penniä
päivässä.

Hankittujen tietojen «ulaan o» alla»
»alnlltuin» »«osin» laitoksesta päästetty
potilaita:

liIIVuonna.
S" S

«3s o

II
Is

1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896

Snmma 43 38 39 17 138

l»l«,«>lll,
— U«fi pun»ill«tehda< T««»

pereelle. «.Tampereen Puuvillatlollt»
su»s'olaleyhtiön" säännMe ovat senaa»
tlssa pyytäneet vahvist««ta lauppa»«u«
vos Arlhnr Som«er,pa»llnjoh<aja filos,
tohtori Atle Kaarl, Knstaa Genetz y.m.
Kantapääoma o» lalfi»ljoonata Suomen
narllaa, jaettuna 200:aan 10,000 m»r«
lan osalteeseen. jotla ovat asetetut luu»
»etuille henkilöille.— S»o»e» sot«wski Hämeen»
läänin sotalomlsaariolfi nimilelty övers»
ti Ludvig Lo»osn on, «rotessaan livu!»
loisuuden talla Suo««n s»«n, K»oplon
tarlrampnjapataljoonan päällikön viras-
ta, lorotettu lenraalimajnrtlfi, saaden
ollenben t»ntaa virkapukua.

Suomen 3n»en, Vaasan tartt'»»»»-
japataljoona» nuorempi esiupseeri ja ta»
londenhoitaja. öwnsliluutnanUi Hans
Sundsttöm on virassa ofottamastaan
lunnollaisundestaan lorotettu överstilsi
ja nnnltelty Suomen 5»»», Kuopion
tarl'a«pulapataljoonan päällilölfi.— T»mpe«««« trikootehdas
»satetzhtiSn säiiunSUle on vahvl»
tusta pyytänyt panlinjohtaja Hj. Grön»
blom. Kantapääoma on 100,000 ml.,
jaettuna 100:aan 1,000 marlan osallee»seen.— M«a»»iljely»»»i»ka»ie«te»
kokous 2NTampereella tuleva» elokuun
4 ja 5 pnlä. Kolouljeen osanottajat
saavat 50 prosenlm alnmutse» rauta»
tiemetsuissa.—

H ylh »i»iste»i»«ltiofih.teeri, ken»««l» 88- von D«ehn
ia ki»k«lli»aft«i» väällltkS, se»
naattorl,»apaah. 3- N»jS aiRo«»
tinen olesteliwal yhdessä viime vii»
lolla Viipurissa, kertovat ftlälätset leh»
det.—

Edistystä. Matnetodtsluste,
eli n. s. vapinlllj<lw suhteen aswl uusi
asetu» voimaa, l. l.1pstä. Muiden
muutosten ohessa «ainittaloon tässä vaan,
että tavallisiin matnetodislulfiin ei«nään
lirjoileta tatlellalfia rttolsta, vaan mai«
nilaan ainoastaan, joslo lysymylsessä.
oleva henkilö nauttii lHnjalaUlnottamus»
ta »ai ei. Ut»oasta»« ntihi» matnetodis»
tutfii», jotta otelaan oi<eubentslunnolhtn,
lirzottetaan settlaperäisimmin »ainetta
rasittavat rllolset, jo» sellaisia löytyy.
Muute» o» hu»»alt«wa, «ttö ma<»elo»
dt«tnsta pyydenäissä on a«a ilmoll«N«.
»a, mlhi» tarloltulsem todistus on käy»
tettävä ja on lä«2 tarlollus myös lo»
distulseea meclillävä.— «eehdytfieo tilaisuutta maa»
lai»!a»salou>ultn johtolunnUle tarjoomat
yhtenään henkilöt, jotka n. s. hospitant»
tetna ovat semtnaarelssa suoritlamet
Vaaditut tutkinnot ja kokeneet »nissa ai»
neissa paitsi harjoitus^lnelssa. «un
tämmötset pyrkijät, ntinlul» monet «Ml»
ttn, jolla eivät ole täydellistä seminaa»
linlnrssia s«orlUan««t. esiintyvät »alt.
naisten «aalaisopettajien vlrloje» hali-
jowa, »iin voi helposti erehdyksiä ta»
pahtna. Hyvä on sentähden johtolun.
tien muistaa, että »alwaifilsi opettajilfi
«aalaistoUluilli» lelpllavat ainoastnan
sellaiset hnltilöt. jotta owat varustetut
seminaari» päästöllrjalla tahi ovat l«a«
neet täydellisen hospitanMtodlstulsen, f.
o. fnorittaneel seminaarlssa «ylsli» har«

joilusaweet: piirustuksen ja
laulun. — U.S.— «esklpiii»«P«lkk« paraikaa
tel«l«8 olevilla rautateillä oli kesäkuun
jälkimmäisellä puoliskolla: seuruun —
Jyväskylä»— Sunlahden radalla päivä»
palltatyössä miehelle 2 ml. 32 p ja
hewoselle 4 ml. 54 p. sekä urakkatyössä
miehelle 2 ml. 80 p. ja hevoselle 5ml.
60 p.; Turun— Karjan radalla päiwä<
palkkatyössä miehelle 2 ml. 72 p. ja
hevoselle 4 ml. 5b p. sekä urakkatyössä
miehelle 2 ml. 92 p. ja hewofelle 5 ml.
39 p.

ien felonl'
seen eri lääneistä lertyneet edustajat
loloontuivat Helsingissä t. k. 12 p»a
keskustelemaan truunnnvoulin» virlateh»
tavien luuluvista eri asioista M. m.
leslusteltiw kruununvoutien palllasuh»
teista, veronkannosta y. m. Osanottajia
oli vastoin luuloa kertynyt »shänpno.
leisesti, jonka tähden lolous tyytyikin
vain alustaviin keskusteluihin ja päätti
ensi syksynä vastedes tarkemminmäärät»
tavalla ajalla loloonln» täälläuudestaan.
Toiwomulsena lausuttll», että tolou»fil<
loin saisi yleisempää lannatusta.— Liikemaailmasta Toiminimi
W. Nolealev 8c Kumpp., jonla omista-
vat lauppias Carl Petter Nosenlev ja
leslilauppANtuvolsetar Emma Caroll»a
Rosenlew Porista, ilmoittaa prolnristetl»
see»: Porissa hrat Hugo Nosenlevin,Ed«
värd August Lydeclenw ja Geoig Wil.
helm Rosenlevin selä Tampereella hrat
Uno Anders Rosenlevi» ja Oskar Wil«
helm Rosenleww.

Toimwimen lirjoUla» hra Carl Pet«
ter Nofenlew.—

ziiikealalta. Tervakosken pa>
perttehtaan osakeyhtiön hallintoon luuluc
vat vakinaisina jäseninä Mlonsuli
Adolf Fredrik Vasenins, lauppanenvos
Leonard Borgström ja senaattori Leo
Mecheli» Helsingistä ja varajäseninä
lauppanenvos Otto August Malm Ple»
tarsaaresta ja salaneuvos Torsten Co^
ftiander Helsingista.

Yhtiön toiminimen llrjoitiaa isännöit-
sijä, päälonsuli A. F. Vasenlus.

Osakepääoma 2.000,000 markkaa on
jaettu 400 « 5,000 mk.osatleistln. jotla
ovat asetetut tunnetuille hentllöill», ja
on täydelleen malsettu sisään.— Tyswäen »ale«te»in kirjoi-
t»»«lp««l«. Siihen pallwtoltlpailuun,
lonla tinnlln wnotisen lylwsen Kal«n«
t«lw toimilus lullaisi työväestönltrjoit.
tamia työwLenafiaa loslewi» Nrjoltnlfia
»varten, saapui miiärlajan lulnessa 35
ktlpaliriottn»ta. Näistä on palltntolau^
talunta ps»ttänyt vallita seuraawat li^
M pall. 30 ml. »Hwlan työwiien»
äffllsta". ltirjolltanut ionla
telijän oltea nimi on ltijanfitoja Wilho
Wlrta Kuopiostll.

2 pall. 2k» ml. mlelelmtä
lyövän,lysymytsestä". »lrioittanut ,Tol<
wo." Telijä vanginvartija Vihtori Wii
tanen Turusta.

3 pall. 20 ml. »Samuli ja Minna",
Alaston lertomus. Kirjolttanut »Tepul»
la". Telijä työmies Selh Htttlilä Tam»
pereelta.

KaM lehoitnspaltintoa, lumpiltn 10
ml. liijoitutsesta »Onko ullomoi en »il»
jan tuontia ehkäistävä? Kirj.
TeW sahan työmies W lltam Li,den
Lempääläslä ja runos a te-
kijä nuorulainen Wllllnlouhitmen Weh
lalahdella.

Kirjoitusten laatuun ja lesltnäiseen
arvoon nähden latsot pllllintoluutalun,^
olevan syylä jalaa palkintoina enemo-.
luw ensin oli aiottu, selä myöskinmum»
laa palkintojen suhdetta toisiinsa. Munta
muutalt» ansiokasta, vaikkei edellisten
vertaista llrjoltusta oli kilpailuun lähe»
tetly. LoS lila «yöntäs, aikoo Kalente-
rin tHtmituslunta jnllatst» niistälin muu»
la»ia osoitteeksi chövätstönlyvyslä la«
fitellä o»aa asiaansa.— «l»nkei»,a. Työnjohtaja» leSli
Olga Hallongren on tälsläiselle mats-
tra.ttille UNvltlanut rupeaVa»la harjoit-
tamaan kauppaa koti» ja ulkomaisilla ta<
varoilla.—

Wahwistettnja «atenuuS»
piirustutfia. HHm«e«lääni, lume?»
nööcinvirastoon t.t 10 pula vahvis»
tanut infin. losiph Rmgglin laaltmat
piirustukset uutisralennulsla varten toi»
minimi Finkysou H Kumpp:» omista»
»alle tontMe n.o 222 Vnmessä laupun<
ginosassa.— V»«t«»i««««ttiyl)di«thk»
sellä oli luulauftlolons viime lnaanan»
tawa Työväenyhdistyksen huoneustossa.

»lulfi keskusteltiin ammattiyhdistytse»
taloudellisten asiainsaamisesta suotuisa»»
malle lannalle.

Puheenjohtaja, suutarimeslari Leander
Lindan uublstl elonpy^ntbns». Ylftmte»liseslt suostui lolous hra Luldmtn ano»
«ukseen ja asetti puhee»johtaja.ehbol«
taaksi suutarimestari 2). Koskisen. Wa«
lltsnnise» toimittaa lestnudessaa» johto»
lunta.

Muutamat henlilöt lausuivat julli
mielipahansa siitä, ett'cl ammattiyhdistys
ollut ruvennut chläisemää» äskettäinpäät»
tänytlä työlattoa ellahieromaan sovintoa
rlitapnolien leslen.

Apurenlaan lolous p«2teUiw pitääpi»
altoin.

Helsingissä tulewan eloluuu 16—17
päiwinH pldettäwään maamme suutarien
yleiseen loloutseen päätettiin ottaa osaa
edustajia lähettämällä. Edustalla pää.
lettiin ©aitta lalfi työnantajaa {a lalfi
lhöntelijää. Edellisistä valittiin (tat
Paul Leppäne» ja R. Laine felä jällim»
maisista yrat OttoH.Malw jaA.Palm»
rot. WarannelM cwlttttin hrat H. N.
Lilja ja I.Jokinen. Kukin edustaja
saa 18 «alla» «atlurahan.

Keskustelukysymykset lähetetään ennen
elo?. 1 päuvää Helfintttn.

Kokouksessa johti Valapnheenjohtaja,
hra I.Ioli»e» puhetta. Ammattilaisia
oli joltisestt lä«na.^^^^^^^W

piwiyttyä oli perhe>wa«a
larltloinen».— Oulun k««p»»gin urkurin»
»irkaa on umpeen menneen hakemus»
ajan luluessa m. m. halmeet: urkuri A.
V.Lindell Loimaatta. neUi itione» Kuh»
moisista ja urlnri O. T. Leander Wefi»
lahdelta.— Pajunparkkia tähän aitaan os»
tavat nahlnrit lilvan ja maksavat 1010
hyvän hinnan 7 p. lllolte. Tämän joh»
dosta ja lun nuo luorilullat jo lnnwvat
olevan loppumaan päin, on nahlatehtai»
lljain piireissä ruvettu ajattelemaan
toista ltinoa. Onlin muna» Hampurin
liile näinä ailowa täällä tarjonnut uut>
ta parlitjemisainetta, jolla paitsi että se
valmistaa nahan puolessa ajassa milä
tavallinen parkitseminen waatii, olisi se
etu ettei sitä läytläessä yhtään tarvita
ammetta. lola elää saapl nähdä.— »ulip«lo tell täällä ellissä
aamuna No 3» ailaan lnhojaan talossa
n:o 3 It. pntstoladun variella. Nal>
lea sal allu»s» eräästä leltlUstä ja le-
»tfi nti» nopeasti, että tnnneli kolo la»
dmpuollse» r»len»nlsen. Palokuntie» ret.
pas tolmwta esti lulen pidemmälle pää»
semlstä. Tnle» irtipääsyä ei tunoeta.

Talo, jo»la omistaa talonomistaja
Olto Nybergin lesti, o» Suomen laup.
yleisessä paloapuyhtiössä valuulett»
6,700 ««lasta.— Soitto» toimittaa Esplanaadilla
tänä Ntana 110 8 Oclesterlyhdtstys..— Suome» kauppa «pulaiste»
elsketzhdisthksellä oli vuosilolons
t. l.10 p. Turussa. Tillntarlastajatsi
walittiw m. m. laupp. <lonr. Temberg
Tampereelta.—

Hn»yttö«»ys »euee i»
liian pitkälle. Seinäjoen Nuorisoseu-
ran Ilmajoen lansanopislon hyvälfi toi.
meenpantavitn suuriin arpajaisiinon solu
Seinäjoen aseman liihkeislä sveessihn»
roista lähettänyt —vanhan loiran luo»
nokopan. Häveliäifyyttä kuuluu miel»
losella vielä olleen sen verransäästössä,
että oli häpeän puna noussut poskille,
kun lähetyksen osotelirjoitusta hänelle oli
näytetty.

—
Aynossn se»«ak«»n«» »ei»

snunjohtaia Karl Fredril Bergroth
täytti eilen 80 vuotta. TtMääseenhän
tuliveisuunjohtajolft, viime vapunpäiväs»
ta 59 vuolla talaperi». Stta ennen oli
y<in samassa loimesji Tampereella yh»
delsättä vuolta. Ullo toimittaa itse wir«
t^anja apulaisen ohessa, läyden liitossa
jäannölllsesti. Seurakuntalaiset häntä
talastavat ja suosivat. Jumala suoloon
hänelle ttlveyttH ja vielä pttlää elon
ailaa. —

N. S.— Maa»»itta«stoi«itns. Va»
ramaanmtttart F. L. Maylberg on mää»
rätty toimittamaan jaonWäisälän tilalla
n:o 1Multian pitäjän Haaiajärwen ty«
lässä.—

«ahde» p,ltti»»>VsakehhtiS
on oileutettu tämän vuoden luluessa
vielä valmistamaan 20,000 litraaviinaa
entisen polllomäärän llsätfi.— ««»»is efl«er»i fuurtilal
lisille. Alnstalalstnlsa vaVastumtsetfion kauppahuone A. Ahlström lahjoitta»
nut aluslalaifillem niittyä 2b mailan
arvosta jokaiselle illalliselle. Sanotn se»
littämäUömällä llitolltsuubella ottivat
elämä» taislelussa koetellut lampuodit
lahjan vastaan liittäen niittyjen antajil,
selä pyysivät heitä tullitsemaan lahja»»
saajan, llttollisuutta jalomieliselle isä»,
nislölleen. Jalomielisyyttä lofiaan sa»
nottu lahjoitus osoltaalt», sillä niw
suuresta alustasta, tuin kauppahuoneen
sanottu lahjoitus ulottuu, vie sanottu
lllhjoltns vuotenlsa heinämaata tnha»»
fien «arllojen arvosta. Multa toisetta
puolen o» lauppahuone lahjoitulsellaan
saanut alnstalai«tnls« Mimman rallau»
den, sanomaltoma» lnnnloltulsen ja ainakauppahuoneen onnea harrastavan mieli»
ala». Tietäen itsensä voimattomilfiisän»
«islöään pallitsemaa», toivottavat he

näislä y,»a muistakin edellisistä lahjoi,
lulfista lsänniSlölleen «ailllvaltiaan fin»
nausta.— Unfi kansakoulu T l12
p«H päätti Längelmäen lunta yksimieli»
ses^l päättänyt perustaa lolmannen yl-
häisemmä» lansaloulun, lmman luoteiset»osaan Koulu tulee yhteinen pojille ja
tytöille ja «lottaa wailutulsenfa ensi lu>
tuvuobe» alusta naisopettaja» johdolla.
Wlidelfi vuodelfi sijoitetaan se vuotia»
huoneisiin Tiiholan tilalle, luonnon lha-

t »alle paikalle, valtatien »alleen. 23 N'
f lom. päähän Orihweden rautatie-ase-
imalta.—

Seinäjoenkin kansakoulu»i,ht»««»t« holhouksen alaisena
Äskettäin kerrottiin U:l«lH«sjs, «tlä Kuo»
«hveden k..loulnn johtolnnta olisi hoi»houksen alaisena. Tämä johtokunta el
ole nykyjään ainoa maassamme, joka
o» sellaisessa «päluotettawasla tilassa,
sillä niinkin edistynyt lv»ta, »uin Tewä<
joli on asettanut l.«l.'lohto!!ulttllnsa hol»
houtsenalaiselfi. Fohtolunta näet viime
toukokuussa valitsi Niemistön1.-loulun
tyttöjen lästlyöopettajalfi epettajatar H.Ksrrm. Tästä on nyt jolu kuntalainen
tehnyt kysymyksen kunnan loloutseen, ja
on tämä nyt lnmonmtt johtolunnan
vaalin kuulon mutaan sillä perusteella,
että opett. Korri tämän tulon tantta
liiaksi rikastuisi. Johtokuntaan kuul,u
m. m. kuonon vappl ja kunnan valistu'
nelnnnat isännät.— «ipiiitiwiliuwoksee» kuoli
Beinäjoen Niemistön kylässä torppari
Penttilän h,e»i tyttö. Tyttönen oli löy»
tänyt pullon, jossa tätä ainetta oli, ja
nautti sitä sillä seurauksella, että lovia
ftsälliNä polttoja kärsittyään «om N»o»
«lauden sisään lnoli.— W. P. «:n »uofijuhla»
Hilinnassa viime sunnuntaina suosi erin«
omaisen lllunls ilma, jonla takia vältä»
li» oli juhlaan kerääntynyt noin 3.000
hengen paikoille. Palokunnan saavuttua
puistoon alkoi lohta varsinainen juhla.
Juhlapuheen erittä» onnistunee», piti
opettaja V. Waltanen. Sen jälleen sai»
vat tunniamerlit seuraavat henlM, jot»
la luntaan olivat lnulnneet 20 vuode»
alla»a:

Työmies Helander, ralennusmetztari
Ellöf ja talonomistaja Hollming: 15
vuoden palvelulsesta lauppias Fors-blom, räätäli Wuorinen, työmies Isa»
loff. lanppias Novoschiloff, lynnöriseppä
Mattson, melanillo Erllso» ja lo»tro!«
löörtEdv. Johansson: selä 10 vuode»
palwelulsesta lanppa-apul. Wirtzenius
ja Lindberg.

Tällä kertaa oli huvlohjelma haus°lempi ja vaihtelevanmpl lun tavallisesti.
Nsytelmälappllleestll .Murtovarlaus"
»Hytllliw Imen näytös ja lans?llistansfi
tanssittiin »äylelmälaVllUa, jllaralol»»'
nan talolta vartavarten oli puistoon
siirretty. Kaikenmoisia huVitutsi,oli sitä-paitsi. Kilpaa ammuttiin, voimapuntaria
selä lyötiin että »edettiin, leila» heitet»tim, pussilla tatslelltin, ämpärillä weitä
niskan kaadettiin, rengasta helvettiin ja
huvitelliln setä Nlpailtit» monella tavol».
Kilpailuista jaettti, pallintowa tatlen«
moisia pieniä esinettä ja rcchaa. Ahkerasti
myöskin tanssittiin ja leikittiin oman
soittokunnan ja kolo Tum» pataljoonan
soittokunnan soitellessa.

Palotunnan mlebMölle tarjottiin kun»
nan puolesta virvoituksia, mutta poille-
uksena »ranhoista tavoist? ei tällä ler»
taa mtnläänlalfia päihdytysjuomia. Klo
9 tienolssa palattiin iloiftn mlelin lau»
pu««w, sitä ennen iiitti lunnan w. t.
päälliilö miehistöä hyvästä läytölseötä.
Elämä juhlassa oli ylipäänsä filvoa.

Huvimatloja laupunliin oli juhlania»
tia tehty laivoilla ja proomuilla selä
Sääksmäeltä että WallealoSlelta.

—
H. S.— Wanginknljettaiat,i»i Ur»
jalan nimismiehenpiirtssä tolmenvuoden
2jalsi luettu tolevan1898 vuoden alus»
ta on anneltu ralsutilalliselle KaarleUo>
tilalle 450 mailan vuotuista paltltota
vastaan paitsi ruunulta tulevaa L,yti<
rahaa ja vanlimuonaa.

—
H. S.

Poliisi- ja ei*eusas»it3,
—

TSrk«««ts »«»kaudesta tuo-
mitsi täkäläinen raaStuvanoil«us eilen
täällä lotoifin olevan työmiehen JuhoNntinpoila Wittasen I^/, »uodelfi luri'
tushnoneeseen ja olemaan rangaietulZen
tärftUYään 4 vuotta todistajaksi kelpaa»
mattomana. W. on en»enlln tuomittu
varlaudeeta.— ««pistelystä tuomitsi raastu.
wa»oileus eilen 80 marlan salloon erään
henltlön.—

Varkaudesta on etsivän po»
liisin toimesta pidätetty ja asetettu syyt»
teeseen Koslen tappelin ent. lappalainen,
pastori lebelh lefiel ludi ludin.

Pastori Inden oli eräältä räätälUti
anastunut vaatteita.

AAETJLIHTL Rs sK»
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raaewvanoileus «ile» salloihw 5 henl».
Uä. Salot Vaihtelivat 15—20 ml.

«S,tSea»«r«»a saadaan etsivästä
osastosta periä satteensuoja.

liutlsl»

— Tv»v»— Ka»ja« «ata. Uv»
betunaan läänin furcewfiöttntoitaStoon
uiääraMUjt Sofian kihlakunnan fainnun>
woudw, howineuwcs K F.Ekholmin sekä
maanwiljellM $. Nönwgw ja wavaa»
herra Hj. v?» Trotll» jäseniksimaanluo»
»ntuslautakuntaa» Uudenmaan läänissä
tapahtumaa maonluowutusta warte» Tu»
nm— Raijan radalle, määräten samalla
howineuwos Ekholmin lautal«n»an pv«
heenjohtajatN sett brat BSnwgin ia von
Tlvilin arwiomiehilfi waltion puolesta.— P»«il«ito«. PoStlylihaUltns
on ryhtynyt keskusteluihin Ruotsin pää.
postlhallitulsen kanssa tailenlaisen postin
luljettamtsesta höyrylaiva »Softalla"
Tukholman ja Suomen wältllHymäpsw
wastoin.

WirlaNllpantta kahdeksi kuulaudeksi t.
lnl 14 pHtä lukien, on liwnllotfuuden
takw myönnetty postiwaunupiirin elspe»
dlloöMe hj. «rojerulselle, jonka wirlaa
sillä aikaa hoitaa lajittelija A. WeSsell.— V,in»ie»tt. Wllme wiilolla
löhttelttin hangosta ullomMe ?.6?2
astiata »oita, jolla painoivat 422,367
llloa. Niistä wei höyryl.Torneä Pieta»
riin ostiata (38 kg), Nidaros K2öpen«
Haminaan 1.533 a»tiala (83.994 kg),
joista 54 astiak (3.240 lgj. Wenäjällä.
sels Nitraea ilööp«nhami»aa» 2,181 °s«
liata (122,337 kg), joista 584 astiata
<35,149 kg) venäläistä votta, ja Hul<
litn 3,956 astinta (215,998 kg). Astran,
»el sitäpaitsi Kööpenhaminaan33 lollya
(3.000 kg) Venäläistä juustoa.

Toissa Viikolla lähetettiin Hangosta
7,739 astiata voita, jotka painoivat
418.900 kg. —

M. 8.— H»»go» ««fi »,i»«e«iU»i.
Maanviljelys» ja raut»rtehallitulsen te
kemi» Hangon nuo» voimakasiini» eh»
dotulsen johdosta o»at kalkki Haßgosi»
asnwat »oinviejat ja tavarantonnittajat
senaattiin jätiäneet tlrjoitntse,, jossa ky.
symylsenalaista ehdolMa tarkastetaan
ja wa«tal«use o«ittaw pannaan sitävas»
taan. Etenkin pidetään makasiinin fijoit.
lamlsta sopimattomana ja ehdotetaan se»
sijaan uude» makasiinin paikaksi »ylyilen
niotnllljlttelumalasiinin palkka ynnä siltä
eteenpäin «irllowuorta kohti. Myöskin
sanotaan kirjoituksessa ehdotetun «alasti»nm korkeutta ja pint«'alaa atvan liila
pieniksi. —

M. L.— Woi»t»ljet«s. «un höyrylaiva
..^Slfttaea" lauantaina viime l«m 26
p:nä oli HlUigosja, afetettitn s«n perä.
puolcheen iastlruumaan «aanwiljtlys»
hallitulje» toimesta itsejärjeötävä läm
pömittari lampöiuhtlltten selville facmi*
selft lastiruumasja sillä alla» {uin voi
on laivassa Laivan tultua HnLtin tar»
kastettiin lämpömittari ia huomattiin,
että lämpö oli vaihdellut + 12 ja +
15° C. välillä, vailla Kööpenhaminassa
32 asteen lämmössä täytyi ruumaa pi-
tää auki 6 tunnin aion. Isoslarumnas»
fa, jota ei matkalla oltu sroatlu, olilai-
van Hulltin tullessa + 13 astetta.—

D»l»« fantmngin »«i»«is>
talon talondemhoitnjan toitUan
walUtawatsi on vaivaishoitohallitus eftt-
tänyt Oulua pataljoonan IVkomppanian
warnsmestarn, Heilll Hamälän.

—
Ä:u.— H««»o«pia opett«jiako pääsi

tänä leväänä Jyväskylän seminaarista
luin ilymölästä ja I:lyläctälin edellisinä
vuosina, vai «ile» on läsitetlävä se
seikka, «U2 läylännöllisen opetustaidon
«rvottelu numerot oltmat huomattavasti
alemmat tuw tymölaläisten jo I:tyläslä
ennen päässeidm todistuksissa? kirjoite,
taan Pohz.:lle.— Sa«a lali olla Pitäii htr»
roille ja talo,pojille, vallel sitä atna
noudaielil. Erityiselft mielthymätseen sen<
tähden näkivät tolsllan Pletarw junan
matknstajat, että Keravanastmapäällillö
pidätti junasta 3 juovntfisia olevaa
herrasmiestä, jotka atnalin Hywwläältä
astt olivat loisille matluslajoUle liusatst.
Kerawnn wanlla ajemamils «hoiti pois'
htlpoStt junasta sanotut herrat esimte.
hensä maäräytsestz. — P:ti.— Vika hukkui »aitoon eräässä
talossa Rantasalmella. Tämä nös»,
«mlalle niw surullwen kuolema tapahtui
seuraavalla tavalla. Maitoa olt jossain
.sopivass/ kohden »eijniin vientiä war«
te» jäählymässä. Se vietklt »alk«u«
bell««n pttln porsaan »«punaa» astian

laidalle »alnalw «aistllmaan. Mutta
yks kaks luislahtlll» jalat ja fila suin
päin «aitoon, ja lv» el muita palkalle
sattunut, tuin »elilallatsta, ulin hultumi»
»en tuli. Hauska vaan, jos sika olisi
«eljerii» ylety, Varmaankin siltä olisi,
Vllslt» lakia, margarlmia syntynyt sepä»
lllllttorl» läpi mennessä! Olisipa «htä
syytä «o«n muunkw talon sioilla ottaa
tästä onleen, ettei menisi maltoa «aiste»
lemaan, jos M sattuisi yhtä«sopiVilla"
palloilla olemaan.

— Savoni.— Uktain puuhia. Onlnsia ma.
jalleVten mustalatsten johdosta olikylä-
kunnan akkojen leslev syntynyt semmol.
nen huhu, että toinen mustilaislapfista
ei ole äitinsä oilea lapsi, vaan ryöstetty
Torniosta. Sitten ollein miehissä, eli
oilelmmin alottain, tehtiin suurnnmoinen
Mlv. että »vt rymätään «usttloisten
lelrttn ja otetaan se toinen, mnla ryös»
tetty lapsi pois heiltä. Ianiin alkoi
perjantaina iltopsbvällL juosta laputtaa
hameväleä kaikki teltin läheisyydessä
olevat ladut musianua», mikä olt a»o>
päin, mikä sitoen huivia päähänsä. Ia
olleinpahan alkoi mustalaisten paha olla;
tletäähän sen. kun satamäärin, nouseva
allajoullo llelet lerpallaan hettä hätyyt-
tänlään pyrki. Oikeinpa vlslaalissa lich»
lettiin mustilalswaimoa jahänen lastaan,
mutta lailesla touhusta ei apua tullut.
Mnstalalsmuija sai Mä lapsensa ja
ryntäävien alkojen joullo palata tyhjin
toimin lakaisin suutansa pieksämään. —
Louhi.— »a«i««i«ta h«»«ystely«.
Ruotsin lunwlaa» pidoista sanomalehti»
miesten longresfin jäsenille Drottning'
Holmassa äskettäin, kertoo Wlbl. seuraa»
»an lystillään julnn:

j^aisla suomalaista edusta,
jaa —

tämän kirjoittajaakin
—

kunin»
laallinen lsäutä puhutteli." »Eräöltä
toisella hän lysyi, josko Snomessa vielä
«nlstelaan Vanhoja yhdyssiteitäRuotsia
ja Suomen Välillä ja kun lnningas lä-
hän sai Vakuntulsen, ettei näUä mulstoja
täällä koslaan »nohbeta. lnln «yösNn
tervehbylsen, jonka mnutamat rahvaan-
miehet olivat pyytäneet erään suomalai»sen edusmiehe», jos satsi fiihm ttlaisuu'
den, edeslanlanuum Ruotsin Norjan lan«
sanomalselle hallitfijlllle, kiitti Oskari II
sydännnelllsestt siltä."

Oliko tuo» snomalalse» edustajan nls»
la fillol» hywlulin jäylässä,»ai sujuvan
pehmonen, sitä ei Vlbl. lerro.

Ti,,isolta.
Suomen tpöwäen

kal<
Kosla näyttää, että Suomen Tyl<

W2e» kalenterit »ioa walNtöinwat vasta
wuodm lopulla. Wiime vuotinental«,
teri saatit» <-«sta lulioille lämää vuo'
den alusta. Tämä» vuotisen taitaaläy^
da samoin. Laman johdotta rohlenen
esittää maamme Työ» yhd., Suomen
työlväen »altuuslukmallt ja S. T, la»
lenterin toimitukselle seuraavaa:

») että maumme Työ». yhd:let luk»
pltätfivät vuofilolontsensll jo,alin mää.
rälty»ä aika«a, esim. SvySkunssa. Sil»
lowhan talkki pyrinnöt ja harrastukset
alkavat ilää« kui» lts2le«o«ta«m herää»
«ään ja «onellaifia toimia allamaa».
«ailla jokaisella yhbtschtiellä on laval-
lisesli »uostlolouksenft ftkä luussa mis»
sä se o» vaikutuksen'» allanut, «hlä j«l>
lakin on säännöissä», siitä aika mä»,
lätty, nii» ellöhä,sitä sopisi peruuttaa?

b) S. T. WaKuusl«uta taas valtt
loo» se« yhdlstylfe». jonka loimetsi la-
lenlerw toimitus annetaan, niin hytissä
»join, että loimituota ehtlsi lalenltlin
valmistaa allnpuolclla wuotla esim.
Maallsluuesa.

Tämä» «ftlyljen olen tehnyt,siinä tar»
koltussa, että, jos maanime T. y. allai.
sivat pitää vuosiloloulfianja lull» sa«
mana aikana, woisivat ne sitten jokai,
ne» samoihin atlslhl» lähettää wuostler«
tomullensa kalMerln toimikunnalle, ijonla
wnlifin olevan hyödylst, sekä toimitun,
nalle että yhdistyksille. Ia mielestäni
kun Eyysl. lovussa ja Lolaluu» alussa
lähettää kertomukset tolmilnnnalle,niin
toimikunta ehtii h?ww ne sovlttaa ntt»
että lale»teri »almist»ifi alkupuolella
vuotta, jos nim. munt kohdat jo ennen
olisivat valntttta. Pääasia olisi että se
vastaisuudlssa valmistuisi alna sama»a
alka»a, ettei sitä tar»llfist luulaust luu»
kaudelta odottaa Moden lappuun asti.
Nyt ollelill!», kun fti»ä on toivossa
nähdä walfi«aisen työmlehenlin neron
tuotteita »lllpllklrjoltulfista'.

Mela lausun toi»o»»ts« kalenteri»
tämänvuotiselle toimttul»s elle: että senMä
jolla ovat lähinnä parhaat totsen eli

vilnllism pallin»on jälleen jullaM yh«
den «li pari työväen l««lu»de«sa l«wln«
nelssä sanomalehdissä nilnlnl,Työmk»
hessä ja Päivälehdessä, enlä luule, että
näiden tolmitulset sitä estävät. Mielestä,
ni «mtaifi tänlä aihttta monellelt» wle»
vaisuudessa lausumaan ajatutfiaan. lv»saa näistä lläänluin opastusta ja kehoi-
tusta.

Kalenteri» ystävä.

Kakoilija.
Erään tanskalaisen sanomalehden kir»

jtenvalhlaia Kreikan ja Turlw vällfes'
sä sodassa kertoo seuraavan jutun:

Me istuimme yhdessä,muutamia tan««
kalaisia, part suomalaista ja minä. AI«s«
pospetuss», eräössä pienessä kylässä lä-
hellä Termopylaeta. Kerroimme tMI»
lemme kauhistuttavista tapauksista, joi»
ta kulin meistä oli omin filmin nähnyt
sodassa. Erittäinkin olivat he, jotka luu.
lunoat muukalaislegioonaan, näh«e«t yh<
ta ja totsta fiioä snhteessa.

Walollljoitll olivat he myöslln usein
kohdanneet, sillä turlkllaiset — eli ehkä
oileimmin saksalaiset ftaapiupseerit —
layttivöt hyww lehittynyitä »akoilija-
järjeslelmää. Kun muulalaislegtoora
m»jaili Farsalan edMalla. kävi sila
usein tapaamassa eräs albaanilatnen,
jola tull ja latosi ilman että hänellä oli
«itään oikeata asiaa sotajoukolle, hän
veti lopulta huomio» puoleensa ja pää»
lettiin valoilla epäiltyä vakoilijaa. Niin«
pä saatiinkin selville, että yä«Uä oli
apulainen, joka vdotttlt häntä puolitiessä
Larissaan ja vel fin«e ne tiedot, jotka
vakoilija antoi.

Eräällä palvana paneutui muutamia
meidän miehiä väijyttiin mnutamaan
hylättyyn kylää» Larissa» tiellä, ja oi«
lein, iltapäivällä nähtimlm vakoilijan
tnlevan Lartssasta päin. «un h«« yritti
lulltia «luvartijaston lävitse, oteMW
hänet kiinni, sidottli, ja luottin kylään,
jossa muntalaissotllaat ja puoll patal»
joonaa evlsooneja majallt.

Vakoilija vletUn heti setsomaoileuden
«teen ja lehoiteNiln wnnustamaan. Kum>
mwlaan ei häntä saatu lausumaan sa«
naalaan. HL» vaan katseli lieroon, joi»
loin hän näll silloin selvään lailtien
kasvoista, että ha» 01l tuomittu

Jotta kumminkin saataisiin hänet avaa»
maan s»u»sa, sidottiin nuora hänen jal«
lothinsa ja mies vedettiin erään ison
jalavan luo, jola kasvoi kylän torilla.
Siihen hinattiin H2« köydestä jaloista
rllppnmaan. Kun nuora katkesi, vedet»
tim hän toistamiseen puuhun ja jal nyt
siihen riippumaan.

Useat legioonan sottlaat rupesivat nyt
vastustamaan tällaista raakaa ««»ette-
lyä ja vaativat, «tt< mies Heli on am»
muttava. Mutta evtsoonit ewät W
olleet luulevinaanlacn.

Albaanialainen pyHi vaiti.
Nyt loottUn joullo kuivia oksia, jotka

pa»tii» läjää» valciltjan pään alapuo-
lelle. Katseellaan seurasihänkaikkia näi°
ta vlllmistutfia, «utta el vielälään sa-
nonut sanaakaan.

Stlloln oiii eräs pohjolasta oleva
MMlalaissottlas

—
en muista oliko hän

tanskalain» vaiko luomalawen t»
väärlnsä ja uhkasi ampua ensim«äts«n.
ken »aan uslalteisi sytyttiiä la,än.
Mutta silloin allot eräs lreillalai» n
ylioppUas, jola myöskin oli legioonaslu.
selittelemäön, «itä lllbaanialaiuen tylla
saataisiw puhumaan, jahka H2» vc>^n
tuntee saanm tiputtava, nenässäa».
Mitään muuta lewoa el ollut saada yä«
net tumuStannan. Ewtsooneja e!pllälfi
tuomita llian ankarasti, ltsäsi hän, vaan
ottaa huomioon, miten latteraSti he wi«
haavat albaanialaifla. jolla useissa li»
laisu»tsi«sa ovat ltduttaneet lrelllalaista
miehiä, naisia ja lapsia mitil lamaltm.
min. Ei kaulana palkalta, Lamiasja,on
Ntanastas Dotloksen «uislopatsas alitui»
se»2 ««istuttajan» niistä lauhiswltavis»
ta pahoista teoista, joita «uhamttlilal»
set ou»t iehneet Kreikassa. Dollosta
nimlttäl» ltdutettiln, hän nylettn». sei»
väslettim ja paisteltitnhiljaisella tulella.
Et pitäisi sen tähden «ckätu moittiasitä.
mitä he nyt tekivät vakoilijalle.

Risut sytytettiin. Ia alvan otlein—
niin pian tuin savu nousi riippuvan
vangin kasvoille ja hän hnomafi, että
uhkauksista tehtiin totta, pyysi h«n piiäs.
ta alas ja lupasi silloin tunnnsta» ja
kertoa kaiken, mitä lM tiesi.

Päästyään taaser jaloilleen,pyysihän,
omitutsta kyllä, ei vettä juodakseen»aan
sigaretin. ja se suussaan kertoi hän ptt»
»M ja laajalti asioista, jotta jo tun.
fimme, mutta myöskin paljon, joista
meillä ei ollnt vihiäkään. Mm« ohes»sa kertoi hän, että turkkilaiset eräässä
tilaisuudessa olivat elävältään palsta»
neet useita haavoitettuja kreikkalaisia . ...Nyt Pääsi «ulln irti ewtsoo»eissa,
ja he ollfilvat heti pätkällä pal»la»«et
»aloUija», ellel lM olisi saa«nt »«ma»

lupauksen fitlä, «ttä hän tulee ammu»
tulfi. ja filhe» täydyttiin tyytyä.

Valoillja heiletttln erääseen taloonja
lnuUaVastl tuli ha» seuraavana aamu»
na ammutulfi.

Myöhemmw saw eräältä ta»«lalais«l«
la tenoeysallupseerllta tnulla toisen mut»
ta Viattomamman walollijahtstorian.
Parina iltana peräkkäin oli hänen luok-
seen tullut eräs mies puettuna vapaa'
ehtoislen puluun, jola varmaan oli »a»
lo»lija. Hän olt näet hyvinzyslävälli.
»en ja mielistelevä ja oli erittäln in
«olas utelemaan yhtä ja loista, kunnes
altnpseeri suuttuneena «lehe» tungettele»
vaisuudesta ja utelialsnudtsta, lopulta
antot hänelle potkun ja karjaa: »Valot»
lija. valoUija!"

Sillow luilki hän hyvää tyyliä »at.
laansa eila näyttänyt Useaa» sen jälkeen.

Venäjältä.
— Gi«»i» kuningas palasi vii.

me lllUNontaina Moskovasta Pletarho»
vtin. Hänen seurassaan saapuivat Sia-
mi» perlntöprinsft Maha Wadshlravuda
ja prinssit Mahisr, Svasti ja Shira.
Asemalla oli heitä vastaanottamassa h.
M. llelsarl veljensä Milaelw ja päi
vysupseerin, suuriruhtinas Yrjö Matsi
miljianowitfhin kanssa sekä useita lor»
kelta vtrkmiehlä.

Pittarista Tukholmaan on luni«g»s
matkustanut venäläisellä Poljarnaja
Znjezda nlmlftllä sotalaivalla. Hänen
ona latvansa saapuu Tukholmaan suo
raan Hollamlsla..— T-«i «. »atali», Pietarin
pollifilllilolse» «nt. yllläaläti. fittemmw
valtakunnan lsälintäneuvoston jäsen, on
kuollut 56 » vanhana. Koleravnofina
levitettiin meidänkin maassa t:ri N:n llr<
joittamaa vihkosta koleran w»tom«kei«tä
ja parantamisesta.— »,»« katow«»fi uhlaa Sa
«aran lääniä. Kihlakunta-edustustenesi-
miehet ovat kutsutut neuvottelemaa»,
miten väestölle voidaan toimittaa ela»
vls<at»eita.— G«hts«««tati« tulee rakennet»
tavaksi SevostopoUn ja laltan »oalillt.
Tie tulee olemaan 85 lm. pillä. pitempi
luw mllää» Euroopan nykyisistä siihlö<
rautateistä.— Pedon h«»P«isN» »artio
paikalla. HabarouVslisla fähköitetään.
»ttä eräs 6:nn«n Ilä'Vipert<m tarllam»
pujapataljoonan sotamies oli flöydetty
varliopallaltaan liiterin raatelemana.
Ainoastaan muutamia luita oli jälellä.
Pailalla nähtlw unätiilerin ja pentulen
jälliä.

iJilLomaiMå
Hurkin wastannta.

Eräälle englantilaiselle lehdelle ilmoite'
taen Konstantwopollsta, että »wtsleli
neuwosto ruolustaa sodan «udellee» al

lamlsta. Snlttacmt on mul» lausunut,
että jolleivät »allat tee myö«nytylfiä,
niin hän msärää rauhanehdot Nlropo»
liilla.

Tähän »oi huomauttaa, että suuret
sanat eivät suuta halkaise. Multa var-
maa» o» sulttaanin paras tarkoilleen
ajatella mitä hän tekee, se saattaisi käy.
da hänen valtaistuimelleen hyvin vaa«
ralllsekff.

Heinäl. 7 p. tlmoiteltlln Konslanti.
Nopolista itävaltalaiselle lehdelle. «lt2
lmltllaisissa piireissä vallitsee ankara
lilhtymys. lolalsm turllilolSjen olo»
jen ja vaiheitten tuntija» on myöntää
»inen, että pelottavia tapaulsta voi
olla tulossa. Tämä on sitä enemmän
lahdelle pantava, kun snurvaUaln lähet-
tiläät eivät näy tätä mielialaa huomioon
otlavan Eräs turltilolntn marsallla
lausui äskettöin: k^luwan tuin o«
puhetta Thlssalian luowuitamlfesta ta-
laisin Kiellolle,niin lauvan älköönodo>
tettalo, että me alamme lcdmteolla rau-
hasla leslustell». Jos meid3n hallitu!»semme noudattaa muutamaw eurovLlllis-
len valtal» tahtoa, niin fillol» länllä ta»
pahwu onnettemuus. Meidän lansam
me ja mtidän armeijamme tahlovat,että
15,000 urhoollisen ««lläläisen sotumie-
he, wlrellä oslettu Thessalta, meidän
Thessalia jää meidän haltuumme rau>
han pantiksi vielasta wlhrllistamme vas»
taan Ennen lnwuloon verisuonlssam»
«e, kuin luovumme.Thessaliasta.' siis
loinen torlea tmlltlawe» fiwiiliwirlamles
sanoi: »Kreikka on meidät palotla,ut
sinne lähtemään, ja kansamme nyt wa°
tli, että emme lähde siellä pois. Woilo
Europa pakottaa meitä siellä lähtemään?
Me emme taistele elääksemme, vaan
kuollaksemme uslomme edestä. Tämä
on kansamme suuren voiman salaisuus.
El kukaan, jola metstä sotaan lähtee,
«jaltele palaamista. Kutsue» Jumalaa
arulstmme menemme kuolemaa». Me
olemme kaikki valmiit kuolemaa» nslom»
me edestä."

Viimeisistä sähkösanomista näkyy että
Ko»sta»lil!opoli«sa mielenkilhlo tofican
on suuri, vailla sitä väitetään »leino-
ttkoiselii". Tämä sana tuntuu epälltä
vältä, sillä kiihko näyttää jo käyneen
niin selvästi huomattavalfi, että lähetti,
läät pitävät tarpeellisena ryhtyä erity!.
fiin varoleinolhln henlensä suojelemiselsi.
Heidät on n2et uhattu tappaa. Sult>
taani pelläs laplnaa, jos hä^l perää an«
ta». Mitä sitte» neuwolfi?' Wenäjän
Mustanmeren laivasto ehlä lylenifi ly»
leillää» pHlaultamaan turllilalfia jär»
liinsä.

Mnua» huhu, iola ei kuitenkaan tnn<
nu luoltttavalta, kutoo läheliläittln
suostuneen »lelä suurempiin myönnytyl.
fiw, lutn ennen on mainittu, saadal-seen Porttia rauhaan taipumaan. Metzo»
von pllrissä alolaan «ula luovuttaa
Turkille 200 neliökilometriä maata, jossa
o» kolme kylää, ynnä Tyrnavonpiirissä
valatlalaiset lM Xerarla jokea myött».
Tyrnavos itje jäisi kuttenlin kreillalat.
sille. Lähettiläät t«st»n menetteltfiVät
vttsaastt, jos tämmöisiin myönnytylstw
nyt jäljestä päin suostnifioat, ne vaan
yllyttäisivät turkkilaisia «aatim-a» yhä
enempää.

— Nauhantek, Krel»
ka» »allills. Wienistä, 10 p.heinäl.
Kaikki sanomalehdet puhuvat keisarin llr«
jeestäsulttaanille. »Frembendlatt" huot«
malttaa,ettet rauha 01l filaattn, jos lrell»
kalaisten asuma osa Thessaliaa joutm
turkkilaisen vallan alle uudelleen. Wal«
lat ovat lolooaan yksimielisiä rauhan»
ehdoista ja keisarin selitykset ovat se»
vuoksi kahta tärkeämmät. Sulttaani
saattaa nyt vastapainoksi sitä lelnote»
loista kiihtymystä vastaan, joka hän»maassaan wallltsee, viitata viisaan ja
eväitsellään ruhtinaan selitylfii».

—
,N«ue Freie Presse", sa»oo kirjettä suu«
reksi valtiolliseksi asiakirjaksi, se kun on
todistuksena yksimielisyydestä Venäjän
kanssa, jola yksimielisyys keisari Frans
lostfln matkan jälleen on Wienin ja
Pietari» välillä ollut voimassa.

—
Eräs kolmas vltnlläinen llhlt lausun,
eitä teisarln kirje on arvokas tue sille
liertolirjeelle, jonka Venäjän hallitus
on nullollle lähettänyt.

Parisista, 10 p. heinäl. Ministeri,
neuvostossa hanotaux luli sählösano»
ma», jonku sulttaani on lähettänyt tasa»
vallan presidentille ja lailtien muitten
suurvaltain päämiehille pyytääkseen, «Uil
Penieios määrättäisiin Theswlian rajaksi.
MtniSlerllttuvoslo leslustelee siitä, «in»
tälaisen vastaulsen presidentti lähettää.

Parisista, 10 p. helnäl. Diplomaa,
tiscll tietä Konstantinovolista eilen saa«
Luneessa lälösanomassa lausutaan, etti
Wenäjan ulkoministerin kiertokirje suur»
Valloille on tehnyt erittäin suuren Vai»
lutulsen. Lähettiläät, jolla mentttelevät
hallitustensa ohjeide» mulaisesl», ovat
eilen antaneet PortMe pontewan nootl»,
jossa Vaaditaan pllaista rouhanteloa.
TälälälfiSsä piireissä suuresti ylistetään
Muravjevin jaloa initfiatiivia, jola on
sen huolenpidon mukaista, jota Venäjä
on alna Krelllaa lohtaan osoltanut.

«o»stantinopoli«ta, 10 p. helnäl.
Viime nootin pontevat sanat, ynnä
»altain seltoästi lausuttu tahto o»at
kaikesta päättäen tehneet jildlsliosliss»
syvän vaikutuksen. Odotetaan, että
rauhllxlestustelut uudelleen a!la»at, ja
että »e nopeaan saadaan päättymään.
Siitä huolimatta on lultenkln Vlel2
luultavasti paljon Vaikeuksia voitettava,
na, loska monet »irlamiehet ja «uuta»
mat ministerit vaativat Peneiosrajaa.
Wtnne aikoina o» liikkunut huhuja siitä,
että mula wrllilalfelta taholta «al«is«
telaan mielen osotntsia. ehkäpä mnrha»
yrttytfiälln lähettiläitä vastaan. Muu»
tamat lähettiläät o»at ryhtyneet waro«
lel»oihtn. Tällä haavaa el luite»laan
2le mitään vaaraa. Huhut on 'kaikesta
päättäe» pantu turllilatselta taholta liil»
leeseen, mutta osaksi ne myös o»at sev«
ranlse»a lewotelolsesta rahvaan lilho»
tntiesla. Viime päivwä on vangittu
paljon sotilaita ja sinMvirlamlehiä,
«uun muassa «untamla sheillejä.— I«,ao«nett«»n»s. Kööpen»
Haminasta, heinäl. 12 p. Wiine yönä
l:lo V«l2 törmäsi eräs huvimatka-juna
yhteen totsen junan kanssa Glt,tofte».
aseman lähellä (parw pmiwlmanpäässä
Kööpenhaminasta). Neljälymmentä ih»
mistä sai surmansa, noin70pahoin ha««
»oittui, niiden joulossa runoilija Sofus
Michaells ja hänen vaimonsa.

Kööpenhaminasta,hewäluun 12 p:nä.
Puoliyö» allaan törmäsi Helfinzöristä

Ent. Hakulinen »»la»»», 2:aaa kerroksessa.

Hja*i laki- U» m* rasioita
maamme\kaJklBßa ollceukisissstjja Tiraatoissa.

—
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—
.Luulen, ettette koskaan ole kieltänyt

sitä," vastasi Gryce heti. .Enkö ole oi-
keassa siinä, että heti ajattelitte semmoista,
koska arvelitte, että joku yhteys murhan ja
kyttyräselän välissä oli olemassa?'

»Kyllä se niin oli", myönsirauhan-
tuomari.

.Hyvin! Noh nyt,' jatkoi Gryee, »kun
semmoista yhteyttä ei millään lailla voi
löytyä,koska kyttyräselkä ei ollut kukaan
muu, kuin minä itse, niin mitä tuleemeidän
ajatella tästä murhasta? Oliko se vaan sat-
tumuksesta yhtäpitävä mainitun haastetun
kanssa tahi oliko murha seuraus haaste-
lusta?'

N eilc» ?erriB v«t»nut.
(3rve«, jolc» enlc» »j»tteli, ett» t»;Hel

Unen vilpittilmvvB oli t»rpeeBt» 8»»H»lc«en8»
t»väellinen luott»muB lis»8j: ,t»p»ni ei ole
«^e«lc»ill» eilc» piivnlceill» omill» mielipiteil»
lini, mutt» j»8 olisin oUnt lcolc«n»»n tiet»»
ln»tsnn» t»8t» »8i»8t» j» jolc» mielustiini
«liBi tullut luomeni j» B»n«nut: s»l»per»inell
murb» on »slcen t»p»ntunut j» lcumln»lll.
Bwt» on. ett» 8e »»ttui t»v»1l». jost» »slcen
vle,BeU» lc»äuU» oli t»»»Bteltu. miten sem»
moiBt» voi tedä» tulem»tt» ilmi. niin olisin
Ic»ilclcien ensilcu lcenoitt»nut ninet b»Ic«m»»n
«itänenlcilS», ja!c» n»»Btelun loputtu» lc»ilclci«n
«NBilcBi j»tti toiBet j» ensilcsi n»vtt»vtvi p»i>
lr»ll», mi88» murn» «li t»?»nt»nut. Ben>
tiuäen. lcun Lvrä lreitoi «inull» timin

Vaataaaetftas
kla «—II o. pp. )■

4-« J. ao.
Telefooni.

—
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—
,2err»ni'', 8»noi n»n vinäoin l^rveeUe,

,olemme, niinlcvin olette v»rm»»n nuom»n>
neetlcin, VBt»vi»' Icuol«v»1le j» enlc» voiBi
meiäin^ oB»nottomme gen läuäen n»ir»ntu»,
niin ettemme oilce»3t»»n voui nuom»t» vel-
volli«uutt»mme. Mt» «velette, ett» meiä»n
tulee tenä» oll»lcsemme t»vsin oilceuäeMset
sele» b»nt» v»st»»n, j» meiä»n
vnteiBlculln»lliBt» til»»mmc v»8t»»n".

,Se ehkei ole niin tavallista', vastasi
Gryce', henkilö, semmoinen kuin min», an-
taa neuvoja semmoisille herroille, kuin te
olette. V»»n jos saan sanoa, mitä teidän
sijassanne,tekisin, niin olisi, että ensinott»i»
sm lupauksen kaikilta täällä läsnä olevilta,
etteivät kahdeksaan päivään kelienkään
elävälle henkilölle ilmaisisi,mitä täällä on
tapahtunut; vielä yhtä pitkäksi ajaksi lykät-
täisiin asian käsitteleminen oikeuden edessä
ja viimeiseksi että minun ja niiden kahden
detektiyin kautta, jotka jo ovat saaneet tie-
don asiasta, koetettaisi» tutkia, onko herra
Orcuttin edellisessä elämässä löytynyt jota-
kin sitä laatua, jokasaisi teidät levottomiksi,
jos ne sanat, jotka hän kuolinvuoteellaan
lausui, tulisi yleisön tietoon. Tarvitsemme
luultavasti vaan viikon*.

aJa neiti Dare?*
,2»n on luv»nnut viloittsm»Hti oll»

mitiin punum»tt»".
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pikajuna Glentoften asemalle ph>

sähtynee» matkustajajunan päälle. Syn>
tyi lcuhea snrmanleilli; lahdelsa» vau»
»«a »eni pirstaleiksi, kuoli tahiloullau
tni satakunta ihmistä, enimmäkseen työ»
«ithlä ja läfillMifiä. Kaksi salrasjmaa
lnletti tuoUeet ja haavoittuneet Kööpe».
Haminaan, jossa «e sijoitettiin salrashuo»»eesee». Kuolleita 33, niistä 9 lasta.
Mallalla Kööpenhaminaan luoli 5, ja
sairashuoneissa aamulla o» useampia
luollut. Asemalle pysähtyneessä jn«assa
«ll useita Kööpenhaminansoftaalidemo
lraattisenvalltfijayydlsthlsen jäseniä,jolla
olivat lähteneet yhteiselle huvimatkalle;
heistä on moni joutunut tapaturma» uh-
riksi. Johanneksen emällrlossa. jonne
loikki ruumiit Vietiin, samoin kuin sai»
«aloissa, on tapahwnutsydäntä särkeviä
lohtaulfia, suluwisten etsiessä laivattuja.

Tukholmasta. 12 p. heluäk.
— «öö

penhamina. Päälleajettu juna oli täpö.
sentäynnä hnvnnattallijoUa ja myöPshi
11,« yölläGlenloftin asemalla. Aiema-
MlliNö oli jo mennyt maata. Nse«a>
llljurw tuli juuri antaa lählömerlm,kun
hiin lauhulseen näti pilajunan Helfi»gö
«lstä täyttä vauhtia kiuävän alas Gjen
toftin mäleä. Sääntöjen «nlaisesti oli
pikajunalle annettumerlll:pysähtykääase-
««« ulkopuolelle, mutta pilajnnan jarm
ei tehnyllään tehtäväänsä. Lilan myö
hää, pnöylti loneenläyttäjä loneensa.
Sitten tuntui lova jysäys. HuVijnnan
lolme ensimmäistä vaunua murslautul
ja niissä olevat «attustajat vedettiin
raunioista efii» «hjoltnina ja raajarll.
lowa.

K:lo 12«» lähti ensinnnäinnl yltmää.
«äinen juna Kööpenhiminast» onnetto-
mnuspailalle läälärween,päärmeen, »an
hea uutinen leuMnuolen nopeudellalan-
pungiss». Noin l:lo 2n» allaan aamulla
oli suuria ihmisjonlloja toloontunut poh«
joisrata astmalle odottamaan junaa, jossa
Vahingoittuneiden tuli saapua. Tnslan
huutoja lalllialla. Nuo 70 ruhjoutlmut»
t» lanuettlw vaunuisla. Ne olivat lau<
heaSsa tilassa, vereen tahrautmeita ja
puolialastomia. Usea heistä luoll jo
«atkan varrella. Ruumiista on 22 tuu»
u«tw.— «nhtinas Hohenlohe, Sal.san valtlolansleri lunlun Vunchenlssä
Mtänee» leslnstelussa valtiollisten
henllloilten lansia, että hän allso wi>n»ss« pysyä, niin lauvan luinhän» voi-
mansa myöten antavat. Lnft tehtävä-
Nää» hän pitää lotilasoileuden saamista
«udelle, yhdenmnlalselle lannalle. Ruh>
tinas huomautti, että hän nauttii lelsa»rw suurinta luolt»«u«la. Käyntiään
VismarcN» luona ruhtinas luvafi ys«
tävälliselfi vleraiwlsi, jolla ei ole mi'
tään »altiollistll merlltystä. Hän oli
»ves vienyt Nismarlille letsarln terveh'
dylsee— HenkilömnntoksetS«ksa«s«.«reiwi Posadowzlin jMten, joka v. «öt-
ticherw erottua ntmiteUiw sisäasiain wal
tlofihteerllfi, on saatava waltalumwlle
uusi rahaslon sihteeri. Useita »lmiä on
mawittu, ja badilaiselle mtnl«teUlle
Nnchenbngille luulnu »irlaa jo tarjo°
nmlw. watllei hän suostunut fiti ras
taan ottamaan. Nyt mainitaan warma»a,
etl« Salsan lLhettllös Yhdyswalloi«sa
Thjelmann wirlaa» nimitettzisiw. Wiilon
pällsts lhjelmann Uhtee ««ulalle Euro
paen.

Thjelmannista mawitaan,ettähiinmuu»
nmasfa erittäin hyww tuutee wenölätsel
«lot. Tanlä lolemns on hänelle tärleä,
sillä joskauppaliittoja ruwetaanuusinaan,

»iinlnin junkkerit vaativat, niin o> ha»
»ella juuri Wenäjän kanssa päävaikendel
voitettavana. W. 1893 ja 94 hän
edusti Salsaa silloisissa tnllll««l««elnt«sa
Wenäjän Kussa. Hän on «allnstellut
paljon Yhdysvalloissa lamelleiu lalllssa
le«li« ja etelä» N»erllan pilluvallolssa.
Neljä vuotta takaperin hän »imltettiiu
varsinaiseksi lähettilllälfi Washwgtonilu.
Amerikan wlliasiat. jotla balsa» teolli»
suudelle myös ovat tärkeät, Thjelmam»
hyww wntee. Hän on nykyään 51 va»
Uäwen.—

»sessl»<« ja »allat. Ullo
maiset lehdet ovat tllluneet, ettet «ng<
lantllawe» lähetystö saanut »itään ai.
kaan Menelilin luova, mutta siltä huo»
limatta taitaa Englannin ja Abessinlan
välillä nyt olla voimassa sopin»»», jonla
«ulaan abesfinialaiset ovat «uglanNlai»
sille avullisia lohdatlow allavassa tais»
telnss» mahbilalfia vastaan Rennel
Rod, englanlilalsen lähetystön esimies.
nimlteDnee «nglanlUaifttfi Uhettlläätfi
neguksen hoviin. Italia» ja RanNau
hallnnlset allovatnllntläänUheU» Harrarlw omat «bustajausa.— Vaksa» leisari w««,a«s«
Oddesta, 10 p. hewäl. »un Salsan
lelsarl iumalanvalwewlsen jälleen käveli
laivan kannella, putosi hänen väälleen
laivan mastosta tallaasia, ja eräs »uo<
ra sattui hänen vasempaa, silmäänsä
niin lipeään, että «wmmaisessa ftmälam'
miossa tapahtui lohlalai»e« verenvuoto.
Silmä fidottit,. Kipuja el lelsarl ole

—
Va«««aj»tt»« hh»l we»eO«

t«ll««». Pariisista. 10 p. hetnäl.Pa.
n»«alomlsfioonw presidentti Walle on
komissiooni» viime istunnossa lukenut
Cornellus Heiz'« llrjee», jo»sa tämä lv»
paa savo» laitti, mitä tietää, jos lomis»
fioonl H2nen luolse» lähettiä Uhety»
lön.

TSbII ja toista.
— HHt2z»th»tz« l«l»«. Rlstei

Nja .Milan" lohtasi «viime yönä A««>
rilasta Räälveliin lulke«an lolmnnastolsen venäläisen laivan »Illyn" (?), jola
oli masloon nostanut hatämerlit. 3ll«
teiliMtä läheletttm vene upseerin lomen»
nolla auttamaan hätääntynyttä lai»aa.
Viina oli 12 lalvamielMä 7 sairasw
»ut leripnllil», mutta kapteeni, vailla
hän ilse oli sairas, lomenfi jälelle M.
neltä. hinasi laiwon Alaccioo»,
jossa sen täytyy olla laranteenlssa.— Vö««fi«iidat«a«s«sf«. Lau.
«lain» aamupäivällä alettiin nnvelleen
lestustelut lanppiaelunnan ednstajaw ja
vanhempain, Nerlww tuote» ja vilia>
pöisstn edustajaw sela brand«nbulgtlais°
tm maanvillelyslamarien edustaiaw vä»
lilla yliprefidintti Ach:«bichln allnunpa'
nosta, mutta nämä lestuktelnt raulefivat
lyhjiln. Kauppiaat sellttivat eiallovansa
millään ehdolla suostua siihen, eltä pörs
ft« efimiehistöämuulla tavallaasetetaan,
luin pVlsfiyhdysluntai» »apaan waalw
lautta. Ma»nomlstajia saadaan tnitenlin
niltälln valita, jos tuuluvat pörsfiyh»
byslwltiw. ltm ehdotulfla el hyvälsyt-
ly, niin kauppiaat selittivät lailli lesla».
t«wt tämän jälleen turhilfi, jota vastoin
yliprefidenttt ei tahtonut luopua laillsla
sovinnon toiveista.

—
Is» telefooni keskusaseman

palo. Wiime sunnuutatna lello 11 e.
pp. puhlefi tulipalo Tukholma» ylelse»
tellfoonlyhiiön ltslusaseman app»raatti»
salissa. Palokunta saapui ja sammutti
tulen 15 «louutin lulutlua. Katfi alla.
olevaa lerroetatuli vettä täytee». Kaikli
Tnlholman kaupunkiin haarautuvat joh»
dol wahwgolttulvat, eikä luulla »M saa»
tavan loHatuilfi lesän luluessa. Maalle
»<e»Ht johvol eivät vahingoittuneet.
Kllilli leslusaseman henkilökunta saaliin
pelastetuksi. Syyksi tulen syttymisen»
luullaan kosketusta sählövalalstuslaitol.se» johdon kanssa.— »anhlstus «rkolsa. Erää,.
sä Nrysftltn kirkossa syttyi äskettäin tv»
llpalo kirkon ollessa väkeä täynnä. Ih>
nnset tunllvat hirveällä pauhinallao»il<
le ja onnistull» niin että el lnlaa» saa»
nnt lo»i» vaarallista vammoja. Kirkon
sisus palot.—

He»»i »teilhae kuulun saas.täneen kalle» omaisuutensa eräälle toi»
selle lirjallijalle,Louis Ga»deras'llle. Ka»
M oleva omaisuus ei ole suuri,mutta
sitä suurempi tulo vainajan teaattelilllp'
paleiden näyttelemisestä; eräässäkin lnus»sa oli hän osinkoa lappaleistaa» saanut
140 tuh. fr—

«aanjiiristytfiä lanwasta
(Nlbaniassa) ilmoitetaan että siellä on
lahdetsan päivää lestänyt lovia maan»
järistyksiä. Ne ovat olleet aallon muo»
toisia ja lestäueet useampia sekuntia ler«
rallaan. Wäestö on peloissaan, ja ole»»
lelee ulkosalla.

Wollarisf», Gznuan «aatu»nassa
Italiasta on wilme wlilolla huomattu
lolme eri lertaa maanjäristytfiä, jolla
tumminkaan eivät ole t«hneel vähin»
loa.

»elo« itfemnrha. Pariisissaon löydetty neljä nuorta työläisnaista
hätään luolletna. Kirjeessä ilmoittivat
he lnolevanfa wapa3ehtolststl ja sme»
matta.

Kaikellaista.
—

P«««isei»äjoen poikain was»
ta»s Kauha»a» ja ileurmn neidoille.

1. Kauhavan »siiloille".
»Jopa nyt on suhta poi»'

llaileti K»»h»»»lt»" j. n.e. P.
Kiitoksia lirjeestinne

Vannmme nyt teille
I«»la Pohjalaisen lautta
Lähetitte meille

I» se »ielä »sialle
Nnta» lisänuoti»,
«un te »astaan kyhäsitte
Nilva» nmon muotiin.

No sevps takoopi kun
Nauta ompi kuuma"««n on täällä tällä kerta»
Kuuden pojan tuuma.

Ia kun Neidot l»nn»tt»»«t
»iettehiä näitä.
<yllä wlee tänä nmo»n«
Kauhllwall» häitä.

On se sentään »älillannne
Le»eän moinen lääni,
Jotta eihän luulunelaan
Inolulellon iäni.

Kaulaahan se »esi «n»
Maistuu paiemmalt»,
Totta mekin komeat hentutVaamme Kauh»w»lta.

Kuusi sulhaspoilaa.

—
Tarkoitus saawutettn Hui

tyttärelleen: Jola päivä läyt sinä kyfy>
mäsiä poSte l«sta»ttlirjeitä. Milä hyö.
tyä sinulle siitä lähtee.

Tytär: Lähtee siitä. Saattepa nähdä,
«iin olen «unen pltlää lihlolssa posllfih.
t»«rln lanssa ja silloin on tarloitnlsenisaavutettn.— stasa»»i» pihalla. Aliupseeri-
Tartt'ampuja »:o 23 Mötläle. te teette
temppunne niin rumasti, että jos Aata-
mi ja Ewa eilvät ollfi langenneel synllln,
oltsiwat he kuilenli» karanneet paratisis»
la teid2n l»mppujanne nälemästä.— IlmantekijS Maalainen: Ml«
tl arveletle, lehtori, saammelo tänään

savetta.—
Emme fc.a. Koslaan ei sada en«

nenluin minun lillavalpaUant rupeaa
paloltamaan.

Maalainen, astuen lehtorin jalalle:
No, poistetaan fillen se est», että nämä
poudat viimeinltn loppuisivat.

Myytävänä.
Hmvila,

sijaitseva luon»onihanalla paikalla, Kan»
gasalan kirlonlyläesä, myydään, jolo lr»
laimistclneen tai ilman. Lähempiä tie»
toj» antaa

Mtch. Wdé.
Pamela pateM laUohuopaa,

asfaltti ja peltilalla» «yu
I.«. »os««a.»lst,

Wiinilanl. ?>

ttuvitoimilllmnatl
Ohjelmia

PäSsjljppnja
»»lvi»»».

llontt.

Hyww lafitelttt &>«*«&*
SeinHpaperia

(«apettia)
Pmlo>«perill ja pahvis

MllllltiMärejll,
Bärnisfaa,

PenslelM
{a matta masl»tmtnrpeit<l myy halvim»

Työläisten lauppayhtis.
Tampereella Kauppakatu 8.

Läivanrahtikirjoja
oa myytlvlnl

Aamnlehden kontL

Vuckrattavana.
Ll l»«»ri» j» lyökli,sekä 2 li»ij»ll»'

'«/ pnoti», 1 p. syysluut». hallituskat» s'
Rntti 2ehtonen»

C&.+mm^l kaunis huone ia keittiöM?««»^», »uokrataan 1päiwästä elo«
l»»t», li»irale»n»lseslll talossa «o 19 4nten
>mnlinl»d«n »anella.

lamaiia w «s» lelttiöö» «loluun 1 V'
Itäwen dnistolat» 1.

T»m»ss» myydään, poismuutontähden,u>ä>
hän käytettyjä huonekaluja, 2men rappu «a--semm. I.Fagerholm.
9fX*ttotrataan 1. p. Synöl. falt, 2 lamana«ö ja keittiö,s«lä eteinen, 1T»mmel»»>
lat» 3. Oskar Liahn.

Virkoja haettavana.»- eli»#
tllMMll

Liedenpohjankylän ylhäisemmässä
poika- ja tyttökansakoulussa ju-
listetaan haettavaksi ennen tule-
wan Elok. 1päiwää. Palkkaedut
owat: waltioapu, kunnalta 200
mk., puolet sisäänkirjoitusrahoista,
lämpö, öljywalo,1heht. peltoa
ja yhden Ichmän kesälaidun.
Wirka on wastaan otettawa
Elokuun 1p:stä. Jos ei opet-
tajaknrssin suorittaneita hakioitaole, otetaanväliaikainen opettaja.

Hakemukset owat lähetettävät
kuntak. puheenj. Kaarlo Sihvo-selle, Wirrat.

Virroilla, heinäk. 5 p. 1897.
Johtokunta.

P&iveiiusta linluaa
Mansalonlun läpikäynyt.l3»anh» »illas->»» luontoinen poika 'haluaisi juoksupojaksi.
Pikaista »astaust» pyydetään t. l.konttooni»». M.

»»» halua» lauppolillkeeieenmaalle nyt heti.W«st»»s P»ydetä2« t. l. lontt
F. M:lle.

DM' Kauppakoulunläpikäy-
nyt nuori nainen haluaa paikkaa
konttoorissa. Wastaus lähetettä-
wä Kuusamon postitoi-
mistoon.

Pslveiukseeß laiuts^n
Hluuanlaitolleen tottunut lsuomea ja r»ot>

si» puhu»» palveuStyttö saa paikan,
toisessa kaupungissa, lähemmin

Uudessa »ieraskodissa,
Hämeenkatu 4.

/Hliisti palvelustyttö, jo!» osaa ruuanlait-
'W^ to» laapi1p. «101. paikan ,!sin«senä.
Pnlltarhal.Bs. hj. hagelderg.

Voika
otetaan oppiin, lähemmin t. l. lonUooriss».
«> tyttö» otetaan ompeluoppim, Uufi'. ?».

thilda Thnrnunl.
»»äätälw Mi saa oitis työtä luonani,
V». I.». Ahlgren.

Reipas

jola osaa lirjoittaa ja lastea, felä on
luotettava ja raitis, saa pysyväisen pal»
lan. Halnnulset ja todistukset sopli jät.
tää

Tampcien Meijeriin.
Tanlputtlla.

g*. <^slsH^i^tse
WM° Myy suuresta »arastostaan^

lslllillllisllrllujll
jok» loloa ja myös siististi j» yksinkertaisesti
»aatetetnitn löytyy »in» »««stossa.

Hl»»«t e«ltt»l» b«l»«t.
Osoite: Plwtnrholatn 38, u»st«p«aMH«»

mostOlia.

Tottmult ja taitava
«tzU<w«»k«»n»««e«t«rl, hy»Mä puolto-
lanstill», saa heti vail»n, jos todistukset ll»
heittään insinööriHj»l«« «,»d<»lll«,

(N.«.21.«r.) Imatra.
«» suntarintyöntelijää saa pailan heti,s«l>tari Inho «»Slisella, Hämeenlnross»,

»»NlljanlyUlsls.

a>»uori pal»tlnstyttö saa paila» nyt hetiVt cli 1p. »l»l. Hansche.
SJnntarljafabi 33.

«»ahlurin fällt saa heti pitemmäksi »jälsi
V- pailan Nlawudell»,

O. Peltosen nahkatehtaass».

Koriatta,
al»eri«»llwen we»e on taltee» otettu,o«is>2V». taja periköönh. «. GranbergiU»,

Vaiamlllat» 18.

fesStsfeste

iSo\Uoa
Esplanadilla tänään klo 8 illalla^

Opkasteriyhdistys.

LDu»»ttomllsti on työstänipoistunut sepin»
työntekijä Pekka Pulliainen, jättäm »fi«ansa suorittamatta ja laillism edesvastuu»

»halla liellän lenenlään häntä työhönsäott»«
K. «. «rilslon,

seppä lampereella.

ja läytännöllistäovetnstih»
lut»»» snomenkieleSlä.

«llstNll»
». «:lle t. l. lonttooriin.

'SK* kunnioitettu henkilö, jok» koljasi »ii»'W»^ me sunnuntaina Jyry laiwast» s«»
teenjuojan, tuokoon sen hywäntahtoisesti,pal-
fintoa «astaan Kaimiulse» taloon,

SinlolanlatU 75.

«^ osla Hilma Maria Mattsson on poistu-
nut palweluspailastaan,niin kiellän le»

»enlään häntä pitämästä p»lwelulles>aan, tai
muuten hyysäämästä, laillism edesvastuu»
«halla. Messukylässä, lärwenfiwuU» 1897.

K. Toiwone».
tietää jättäneensä tllwaraarahan »as,

«^D tineelfi, tullo-n !4 v. kulneefa lunasta»
»aan, muuten menettelen lnin om»i»i kanssa,
hallituskat» 29, «. W. Jokinen.

V. W. L.1t.
H^imeni, joka tLhän asti on ollut Ioha»*HNttor Nygäcd. on t«st'eoes olema Jo»
h»n Nittor Kunnas. VleSsnlylän Sepoölässä
10 p. heinä!. 1897, Soljaa Niltor Kunnas.

Moanwil elijä.

DM" Lempäälän Lastenlodin ompeluseura
pitää

Arpajaiset
Heinäkuun 25 p.Hulauden Kerttulassa, »aih»
telewalla ohjelmalla ja tanssilla Sisssnpää»
sö 5N p. ailuifiUll ja 2b ft. lapsilta,

huvit alkamat 110 4 j. pp.
T,i«ik»»t«.

Suuret

AlPjlliftt
toimeen pannaan

Sunnuntaina Heinäkuun18
pmä Keuruun kirkolla
Orpokodin hywstst.

Ohjelma Vaihtelevia.
Toimiluntll.

(Ke«N«l.UlBr.)

gV» "
I, 11, m ja IV osasto kokoon-
tukoot harjoituksiin kalustohuo-
neelle tuorstaina heinät. IS
pms k:lo V»9 lialla.

Joka mies. Nimihuutol
Osastojen päälliköt.

Manteli
vsosen talossa Aleksanterin!,», »arrell».

TummuKW»wino 0»»«,«t« 1897,
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Kaikessa tässä ei ollut mitään, joka

saattoi huolestuttaa heitä — päinvastoin oli
kaikki rauhoittavaa. Rauhantuomari nyyk-
käsi ja katsoi Ferriseen, joka myöskin il-
moitti hyväksymisensä.

Gryce sai heti taikaisin iloisen ja va-
kavan käytöksensä ja ulkonäkönsä.

.Voitte luottaa", sanoi hän, .että olen
menettelevä kaikella herkkätuntoisuudella,
jota itse noudattaisitte. En todellakaan tah»
«10, että poistumalon häpeäpilkku tahraisi
semmoisen miehen nimeä".

Hän kumarsi ja aikoi lähteä huonees-
ta, mutta Ferris,joka jonkunlaisella levotto-
muudella seurasi hänen liikkeitään,pidätti
hänet.„Tahtoisin kysyä," sanoi hän, .onko
taikauskolla mikään osa teidän myöntyväi-
syyteen panna niin suurta arvoa ystäväm-
me sanoille? Sillä koska hänenkuolemansa
rikyi monessa suhteessa olevan samankal-
tainen kuin lesken kuolema, niin eikösiten
voisi tapahtua, että teidän mielipiteesen oli-
sivat voineet vaikuttaa ne sanat,mitkä hän
kuolemanhetkessään lausui?"

(3rvce niivtli uvvin »nlc»l»lt».
.Luuletteko sitten, «tt» se oli tämä

tapaturma, joka ensi johti huomiotani tälle
suunnalle?" kysyi hän.

.Sille, joka yhtä hyvin, kuin minä,
tunti nuo kummalliset sattumukset tämän
tapahtuessa, oli kaikkien kummallisin vaan

—
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se, että Orcutt niin kauan oli vapaa kai-
kista epäluuloista." Tavallisella äänellään
kysyi hän taas: «Oliko jompikumpi her-
roista saapuvilla, kun haasteltiin asiasta,
samana aamupäivänä, jolloin murha ta-
pahtui?"

jMinä kyllä olin", sanoi piirituomari.
.Muistatte ehkä sitten kyttyräselkää,

joka oli niin puhelias, ja tiedätte kentiesi,
kuka hän oli?"

,lei<l»n', »»n«i ?erns puolelcsi dv>
mvillen.

.Noh hyvin, katsokaamme siis, miten
asia muodostuu. Muutamat lakimiehet ja
niiden joukossa Orcutt haastelevat pahante-
kijöistä ylinaikaan ja siitä kömpelöstä ta»
vasta, jota käyttävät, kuin tahtovat salata
rikoksiaan. Kaikki ovat samaa mieltä siinä,
että jokainen murha tavallisesti tulee ilmi.
Silloin esiintyy eräs vieras sanoen, että pa-
ras keino salatarikoson tehdä sitä julkisella
tiellä ensimmäisellä aseella, joka sattuu kä-
teen. Mitä tapahtuu? Viiden minuutin ku-
luessa tämän ilmaiseksi annetun selityksen
jälkeen eli niin pian, että herra Orcutt voi
ennättää kadun yli hänen asuntoonsa, t»v»»
taan rouva Clemens makaavan veressään»
lyötynä kuoliaaksi puulla, joka on oiettu
hänen oman tulisijansa vierestä. Onko tämä
sattumus, niin »e on kummallinen?"

BEn voi kieltää sitä*, sanoi tohtori
TredwelL

SXeKS mieli kysy», \D<xm]
Lonlata se taitaa:
1010 moni tallustelee
Soopelin »uoren laitaa?

Kyllä o»«t näälin poi'at
Olleet moness' wuless'
Oomme filsi elättäneet
EU' on pait» huule».

Nimeämme emme »ielil
Tähän panna saata,
Pohjalainen lewittäis' ne
Pitlin Pohjanmaat».

«imilistan lähetämmeEnsi postin «yötä.
Iltasilla toivotamme
Teille hywää yötä.

Pariisista lnulusttllaa,
Kihlalalnln sortit,
Pohjalaisen lirjapainoss
Lyödään lihlalortit.

Helsingin muotikauppiailt»
Hienot sillit tuodaan,
Kauhawan marllinlltoiill» ne
Kihlajaiset juodaanll

2.K«nrnn» neidoille.
Tyhmäin neitsein tavallanyt

Taisi käydä teille.
Kun niin.myöhäänadressinne
Ilmoititte meille.

Kauhawall' on kaupat tehty,
<i se siitä muutu.
Siell' on kuusi luutta »astaan
Vhtälään ei puutu.

Senlin »uolsi Kauhllwllll' o»Meluisammat naiset.Että ollaan lahden puolen
Ehta pohjalaiset.

Teidän oli ..tarjollaiesa"
Jota toinen litta,
Mikä niistä ontn»» ja
Mikä »anhllpiilll.

Poslipäistä heij»«taapi
stuotfin punamult».
Tulla hiula» harmahtawaNiinkuin .lkissanwlta'.

Kuppari ja hieroja «n
Emännäksi huono,
Ee on piipun polttaj» j»
Wielä nuuska kuono.

..Punamaali" poskilla j»
Yllä ostopnln,
Ui»an noloo peukaloista
Loott» kolo lut».

Koittakaat »aan onneanne
Mailmall' awarall».
Liian Paljonelättää ois
Nyll»n tawaralla.
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