
Emme tiedä kuinka meidän lehtemme
on aiottuihin paikkoihinsa saapunut,
mutta sen Moimme Makuuttaa, että sit-
ten kuin meitäkin siitä eräältä haaralta
huomautettiin, on lehtemme aina lähe-
tetty maksetussa ristisiteessä,Maikka itse
huomauttaja, Päijänne, on lakannut
tänne tulemasta.—

«pyyntö. Kun minun lähettämis-
täni pienistä tiedoista ja muistutuksista
U. S:ressa on Tamp. San. laatinut jok-
seenkin lameat kirjoitukset, joissa minua
persoonallisesti soimataan, niin pyydän
nöyrästi, että kunn. Tamp. San. toim.
sanoo kaikki sanottamansa jakumaa kaikki
kuivattamansa minusta, sekä lausuuMii-
meiset ja päätössanansa ensi tiistaina
eli 8 n:rossaan; sillä minäkin aion Ar-
mollisen painoasetuksen 12 H:leen 10
momentin nojalla ottaa sijaa Tamp.
S:ssa pitemmälle keskustelulle nyt rii-
taan nousseista asioista ja tekemistänsä
kuivailemista jo 9 n:rossa. Tampe-
reella helmik. 23 p. 1878.

A. Termo.
P. S. Aiottu kirjoitukseni ei tule rii-

dan ja kumausten ainetta antamaan
Tamp. S:lle, Maan päinmastoin lopet-
tamaan koko tämän, hyttysestä synty-
neen, mutta nyt jo kameeliksi kasmate-
tun riidan.—

Vastaus hra A. T:n pyyntöön.
Kun sanotte että Kirjoituksenne ei tule
riidan ja kumausten ainetta antamaan.
Maan päin Mastoin lopettamaan", niin
emme Moi ymmärtää mitä Marten pyy-
dätte nöyrästi" meitä sitä jatkamaan.
Tarkoitus näyttäisi oleman että saisitte
pitää Miimeisen sanan. Semmoinen
peri-aate, jos oikein olemme pyyntönne

Nykyinen taloudellinen asema.
11.

Raha ei ole sekään muuta kuin ta-
>ara, joka on samojen lakien alainen,
nn kaikki muut tamarat maailmassa.
imittäin että se joutuu polkuhintaan,
ylyksi, kuin sitä on yli tarpeen.
Moni kai ihmettelee että tässä pu-

yumme rahan hinnasta, tahi sanomme
että sitä möisiyli tarpeen löytyä. Kuinka
Moi rahalla, joka on hinnan määrääjä,
olla hinta itsellä,eikähänkukaankyllästy
rahaan, kuten ruokaan ja juomaankin.
Ia kuitenkin on rahan hinta yhtä maih-
telema kuin kaiken muunkin tamaran.
Jos jotakuta tamaraa, esim. rukiita, on
saatu mähemmin kuin tarmis maatii,niin
kustakin ruistynnyristä maksetaan enem-
min, maikka siis samalla rahallasaadaan
Mähemmin rukiita, niin se ei todista,
että rahan armo eli hinta olisi Mähen-
tynyt. Maan että rukiin hinta on kohon-
nut. Mutta kun Yhtä haamaa kaikki ta-
marat nousee hinnassa, työpalkat kart-
tumat ja yleinen elämänlaatusen ohessa
käy komeammaksi, silloin moidaan war-
maan päättää, että rahan hinta on alen-
tunut, ja että sitä löytyy enemmän kuin
tarme Maatii.

Mikä siis on oikearahantarpeenmää-
rääjä? Siihen saamme mastauksen, jos
muistamme mikä onrahan tehtämä. Na-
han tehtämä on Mälittää tamarainkaup-
paa, niiden siirtymistä tuottajankädestä
auttijan käteen. Tamarain paljous

määrää siisrahatarpeensuuruutta. Jos
nyt rahaa löytyy enemmän kuin mitä
tarmitaan tamarakaupan mälittämiseen,
niin tapahtuu sama, kuin jos on ruista
liiaksi, joka ei moi käydä kaupaksi. Sil-
join tuo liika tamara etsii muitamaita,
missä sitä kenties paremmin tarmitaan
ja missä siis enemminmaksetaan. Mutta
jos ei missään enemmin makseta, niin
tuo liika tamara, olkoompa se rukiita
tahi rahaa, alenee hinnassa, ja menee
sitten joinkuin kaupaksi.

;os johonkuhun maahan ilmaantuu e-
emmän rahaa kuin mitä sen olema ta-

Mutta tässä on aiman outo seikka
esillä. Eihän sitä ennenkään, ruisten
kalliimpana ollessa, marsinaista nälkää
nähty, eikä sitä nytkään ylenmäärin moi
syödä. Mitä mastoin sitten rukiita pa-
remmin menee kaupaksi, kun hinta wä-
hän alenee. Sitä ei moi suorastaan sa-
noa. Niitä käytetään useimpiin tarpci-
sin,esim. elikoille,kalliimpia elatus-ainei-
ta säästetään, ja mihdoin armattamasti
tuhlataan helppoa tamaraa. Pää-asia
on se, ett'emme Moi kieltää, että aina
halmempi tamara menee suuremmassa
määrässä kaupaksi.

Tässä on meillä koko rahankinseikka.

warakauppa tarmitsee, niin rupee raha
tulmaamaansemmoisiinpaikkoihin, missä
sitä enemmin tarmitaan, jossa sitä siis

— Tili toissa sunnuntai-iltana pide-
tyistä iltahuMeistaseurahuoneessa osoit-
taa tuloja 557 m. 80 p. ja menoja 249
m. 10 p., joten puhdas tulo tekee,mikä
niinkuin tietty lankeaa Runeberg-Mai-
naan muistopatsas-rahastoon, 308 m.
70 p.—

Pariisin näyttelyyn on täkäläinen
pe llamatehdas lähettänyt 120 eri lajia
kankaita ja 50 eri laatuisia lankoja.—

Ilma on muuttunut aiman kemäi-
seksi. Wiime Miikolla sulasi joka päimä
ja pari-kertaa Mettä sataa rimahutti.
Keli kaupungin kadullareellä kulkea hy-
Min huono. Tänään pyryttää.—

Kilpa-ajo oriilla ja tammoillapal-
kinnoitten kanssa pidetään Pälkäneellä
1p. maaliskuuta tai ensi perjantaina
Närinkartanonalla jäällä. Helvoset si-
sään kirjoitetaan klo 8 aamulla.

—
Hä-

meenlinnassa tapahtuu kilpa-ajo, niin-
kuin ennen on mainittu,5 p:nä maalis-
kuuta.—

Uusi lainaustapa. Kekseliäisyys
ja keinollisuus on aikamme mainiois-
tuttanut, synnyttäen uusia elinkeino-
haaroja ja tulolähteitä kaikkien kansa-
luokkainkeskuuksissa. Innostuneena siitä
menestyksestä, mikä Marsinkin wast'al-
kamia pyrinnöitä kaunistaa, on kaupun-
gissamme muodostunut ennen kuuluma-
ton lainaustapa, joka useoille sanotaan
tuotteliaasti onnistuneen,muttaMalista
on yrityksen toimeen panija ylenmää-
räisessä luottamuksessaan haaksirikkoon-
kin ajautunut. Seikkailu sanotaan käy-
män seuraamaan tapaan. Joku kätyri-
ämma tietää että roumat K. ja L. omat
hymät ystämykset keskenänsä ja että esim.
ensin mainittu on köyhemmässä tilassa
ja siitä syystä joskus rahan tarpeessa.
Asioitsijaksi pukeutunut rientää rouma
K:n nimessä rouma L:n luo, pyytää
muutamia markkoja —

ei aiman paljon
Mälttääksensä epäluuloa

—
rahaa lai-

naksi, sanoen rouma K.lla oleman nyt
satunnaisen tarpeen, selittäen syyt miksi
ei hän itse tullut lainaamaan ja min-
tähden hän lähetettiin asialle y. m. y.
m. Onnistuttuaan toimessansa .hän
kiittää nöyrästikumartaen jamenee mat»
koihinsa teille tietymättömille, joilta tul-
lutkin oli. Lainan maatija on niinkuin
ymmärrettämä tuntematon ihminen, ja
jos hän saa aikeensa luonnistumaan,
niin hän pitää rahat hymänänsä jakoit-

pidetään paremmassa armossa. Sem-
moisissa maissa on siis taMara helppo,

se on, raha kallis, ja sieltä rumetaan
metämään, jos jotakin tamaraa tuohon
raharikkaseen maahan, josta siis rahat
MaheneMät,kun taMaramaksetaan. Mut-
ta jos niin tapahtuu, että yhtähaamaa
rahaa löytyy kaikkialla ylenmäärin,niin
ett'ei sitä missään tarmita tamarakau-
pan Mälittäjänä, niin rahan armo ale-
nee, joka näkyy siitä, että kaikki tawa-
rat nousee hinnassa. Samarahasumma
mälittää mähemmän taMarajoukon kaup-
paa, ja rahaa tarmitaan siis enemmän.

Itsestänsä on hywin yhdentekeMä,
mikä hinta rahalla on. Jos raha on
korkeassa hinnassa niin sitä tosin on
Mahan, mutta sillä wähällä saadaan pal-
jon tamara, jos se on polkuhinnassa,
niin käy päinmastoin. Saattaa kyllä
kuulua aiman Miehäitämältä meikäläi-
selle työmiehelle, kun hän kuulee että
päimäpalkka Amerikassa on 5 ja '8 mark-
kaa päimäässä, mutta Miehätys katoo,
kun hän kuulee että kaikki elatus- ja
Maatetusaineet siellä owat niin kalliit,
että tällä palkalla mahalla ei ole nälän-
hätä. Kamalat seuraukset tuosta hää-
lymästä rahanhinnasta owat se epäma-
kuus, jota se saattaa kaikkiin elinkeinoi-
hin, ja ne häiriöt, jotka syntyy siitä
tuotannon ja nautinnon suhteen.

Kun saksalaiset faiwat Ranskasta 5
tuhatta miljonaa markkaa sotakulunkia,
niin nytkö tätä maata pidettiinrikkaana
ja onnellisena. Rikkaudestaan pitää tie-
tysti nautittaman, ylellisyys siis kohta
karttui, ja yhä enemmin koetettiin ri-
kastua, jonka tähden rumettiin kaikkiin
mahdollisiin ja mahdottomiin keinottele-
misiin. Samassa siis tietysti työpalkat
kohosimat tamattomasti, ja sen muassa
t yömäen maatimukset, sen tyytymättö-
myys ja sitä seuralvat työnlakkaukset ja
muut rettelöt.

Samaan aikaan oli Ranska samassa
määrässä sotakulunkien suorittamisesta
tullut rahaköyhaksi. Täytyi ryhtyä to-
denperäisesti työhön. Työpalkat lvähe-
nimät, mutta samassa myös niiden tar-
metamarain hinta, jolla työmies elää.
Ranskalainen työmies tuli yhtähymin
toimeen kahden markan päimäpalkalla
kuin Saksalainen Miidellämarkalla. Mut-
ta kun esim. rautaa tuotiin kaupaksi,
niin ei saksalaista rautaa, jota oli Mii-
den markan miehet woitu
myydä siihen hintaan kuin Ranskan,
jota oli 2 markan miehet sulattaneet.
Kaikki tamara oli helppo Ranskassa,
eikä kannattanut Saksalaisen tehdä mi-
tään, koska halmemmalla hinnalla saa-
tiin samaa tawaraa Ranskasta. Sak-
salaiselle mihdoin eikannattanut mikään
muu, kuin olla työttömänä ja ostaa
Ranskan taMaroita. Mutta se ihme ta-
pahtui, että Mähempään aikaan kuin
mitä oli tarmittu 5 tuhannenmiljoonan
metämiseen Saksaan, olilvat ne taas
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Tampereen Tammat
878. N:o 8.

Jaetaan Tampereenkirjakaupassa jokaisena arlitiistaina kello 1 päiwällä. —
Hinta: Tampereen kirjakaupassa koko muostterta 3 markkaa 60 penniä ja Tampereen postikonttoorissa 4 markkaa; muissa

istitonttoorissa koko nmosilerta 4 markkaa 66 penniä, tolmeneljännestä 3 markkaa 84 penniä, puoli 3 markkaa 25 penniä ja neljännes nmosilerta 1markka 97 penniä. Tähän luettuina postiraha ja postin.
)itajain waiwanpalkta.

—
Ilmoituksia «aStaanotetaan 10 pennistä pieneltä riwiltä, eikä mitään ilmoitusta oteta 25 penniä «ähemmällä.

—
Ruotsalaiset suomennetaan samalla hinnalla.

— Ilmoitukset, joita
ielitiiän ensi n:roon,tuotakoon nmmestäänkin maanantai-iltapuolclla kello 3 ja suomennettamat lauantai-iltana,muutoin jäämät pois ensi numerosta.

Tampere. tulw anneei Ranskaan takaisin. Sen suh-
teenolikylläkaikki tullut entiselleen.Mut-
ta sen ohessa oli kaikki Saksan elinkeinot
joutuneet täydelliseen häwiöön. Rans-

kan uuteen tamattomaanMireyteen. Saksa
oli köyhä. Ranska rikas; se oli loppu-
seuraus tuosta suunnattomasta raha-
rikkaudesta.

Harma taloudellinen seikka onsenmer-
ranaukaissut ihmisten silmätkäsittämään
rahan oikeata luontoa,se olikoko maail-
man Moitto tästä jutusta.

taa jossain toisessa paikassa samaa kei-
noa harjoittaa. — Tämmöistäkeinotte-
lua ivastaan ei liene muuta neumoa
kuin ettei kukaan anna tuntemattomille
lainaksi, maikka kuinka tuttuin nimessä
hymänsä pyytäisiwät. Karttakoon jokai-
nen kaikkea teeskentelyn muotoa ja äl-
köönolko liiaksi pikainen uskomaanluu-
loteltuja tarpeita ja puutoksia, sillä ar-
meliaisuudellakin on sääntönsä, ja wä-
listä ylen hätäinen anteliaisuus wai-
kuttaa enemmän turmiota kuin hywää,
n iinkuin jokapäimäisissä leskuus-oloissa
on useasti nähtämänä.— Vaihtosanomat owatmeille lakan-

neet tulemasta, minettei niitäole nähty
kolmeen Miikkoon. Kysyttyä postikontto-
rista on mastattu ettei niitä ole lähe-
tetty postimerkillä Marustetussa ristisi-
teessä, josta syystä ne owat lähetetyt
takaisin. Huomautamme tästä asiasta
niitä lehtiä, jotka owat ryhtyneet kans-
samme waihettamaan,että jos tahtomat
sanomansa käsiimme, owat ne Mälttä-
mättömästikruunattawat 5 penninposti-
merkillä. — Hämäläinen" on tullut
säännöllisesti ja Ilmarista" saatiin
nyt juuri 3 miimeistä numeroa, joten
siitä ei jäänyt enää paljon tulematta.



Emäntä kysyi, eikö hän saisi kutsua
pappia hänen luoksensa.

Taitaa niin tapahtua, ettei minulla
ole pitkää aikaa jätillä", oli hän sano-
nut Maunolle, jonka luona hän asui;
minä luulen niin."

äsittäneet, on lumalla sanoen ämmä-
näisyyttä, eikä miesten kesken saa tulla
mheeksikaan. Väli siitä kuka miimeksi
iuttelee, kun maan seikat tulemat selmi-
letyksi ja mäitekohdat saamat rauhallisen
la oikeasuuntaisen lopun. Meillä ei ole
halu jatkaa enää koko jupakkaa, joka,
tunnustamme rehellisesti, on jo ilman-
kin ylen ankaraksi paisunut. Tarjoam-
me jo edeltäkäsin sominnon kämmentä
ainoastaan sillä muistutuksella,ettei kir-
joituksenne tulisi aiman pitkäksi,sillä leh-
temme ahtaat palstat eilvät semmoisia
kärsi.—

Paperitehtaalta>''/^ 78. Mikähän
lienee, kun ei täältä ole mitään näky-
nyt sanomalehtien palstoilla? Sitä on
ehkä moni kärsimällisyydellä odottanut.
Siitä on, jollenMäärin muista,likikolme
lvuotta, kun täältä onmitäänkirjoitettu,
lvaikka ei täällä olekaan niin suuresti
huomioon olettamaa tapahtunut, sillä
täällä eletään niinkuin hiiret jauho-
tuokkosessa" hiljakseen. Paperia tehdään
rajusti, jolla on ollut oikeinkolva kiiru.
Lyhyesti tahdon mainita edeskuluneita
aikoja. Ennen niinsanotun Saksanw-
allan" aikana täällä oli niin tamaton
wäen muutto, että sitä ihmetteli kaikki
tehtaan manhat miehet. Aina kun uu-
sia tuli, niin ei ehtinyt Mielä oikein tu-
tustua, tuskin tuli nimen tietämään, ei
aina sitäkään, niin se jo taas meni ja
toisia tuli että oli kun kestkielvarissa.
Sillä silloin oli hymät ajat,kun oli rau-
tatien teko, niin ei maittanut meidän teh-
taan ykstoikkonen työnteko,maikka siihen
aikaan sai täälläkin tehdä mielmmäärin
ylituntia ja Mielä mahan enempikin. Se
oli Masta aika se, kun lehtiin työtä ko-
Masti, mutta ei tahtonut tulla malmista
Miime muoteen lverraten. Mutta sitten
tuli toinen ja säännöllisempi aika, se
suuri ylituntien teko Mähennettiin ja
palkka hiukankoroitettiin, säännöllisempi
010 tuli mukana. Sitten myös rumet-
tiin puuhaamaan tehtaan parannusta.
Ms' osa kimimuurista lisättiin toisella
kerroksella ja entisen Tennberg'in talon
kohdalle kosken rantaanrakennettiin ihan
uusi tehdas, jossa jauhetaanoljista mas-
saa. Sen pihamaalla seisoo samupiippu,
joka näkyy hymin etäälle ja sanotaan
oleman 200 jalkaa korkea kosken pin-
nasta, jonka pinnan tasalla sen perus-
tus onkin. Se on kiinteästi yhdistetty
paperitehtaasen kahdella taivalla: ensin
tulee sinne mesi paperitehtaan ruuhista,
joka johdatetaanöljymyllynruuhiensialle
tehtyä ruuhta myöten, ja toiseksi rauta-
tiellä, joka on tehtykanalvanpäällä ole-
malle sillalle. Minun luullakseni on se
suurempi elukka kuin meidän maassa löy-
tyy olkia syömässä,sillä ei yks' kuorma
ole kun haukkapala sille. On täällä toi-
nenkin rautatie tehty, mutta en tiedä
mikä on syy, kun ei sitä olepaljonkäy-
tetty, Maikka olisi kyllä tarpeellinen kul-
jettaa talvaraa makasiinin ja tehtaan
Malilla.

Mitä taas tulee työn juoksuun, niin
ei täällä ole työstä puutetta ollut, jota
muitten tehtaitten työmäki on tvalitta-
nut. Täällä oliMiime syksynäniinkuru,
ettei tahtonut ncumot piisata millä olisi
Malmista saatu pikemmin. Mutta jou-
luksi onni kääntyi, kun meni yks' tur-
piini rikki, joka käytti suuremman osan
tehtaasta, ja sen tähden on tarminnut
koko tehtaan seisoo monta kertaa päi-
lvittäin,mutta pian toilvomme taas käy-
män manhaa mauhtia, kun saadaanuusi
ja parempi turpiini. —

Mitä taas hen-
kiseen elämään tulee, siitä en tiedä erit-
täin annostella. On meillä ollut pieni
lainakirjasto, noin neljättäsataa niosta,

Ulkomailta.
Nauhantoimeet omat häälymäiset kuin

huhtikuun ilmat, ja mieläkään ei kukaan
kuolemainen moi olla manna mikä ny-
kyisten epämakaisten olojen lopuksi tu-
lee. Tietysti rauha, mutta milloin ja
millä ehdoilla? siinä kysymys, joka ei
mielä näytäläheskäänselminneeksi. Lon-
toosta on 23 p. tätä kuuta tullut taasseuraama sähkösanoma:Standard" leh-
den mukaan kulkee Perässä se huhu,että
Suuriruhtinas ylipäällikkö,sittenkuin hä-
nelle on kerrottu ettei Turkki hymäksy
Venäjän rauhanehtoja, marssii Kons-
tantinopoliin. Asemakireimmällään. Pa-
latsissa ministerineumos. Muutamatmi-
nisterit omat taipuisat antamaan Venä-
jälle perään. Standardin mukaan on
kanalvalaimasto määrätty Maltaan, jos-
sa sen tulee odottaa lähempiä tietoja."
Koko kertomus suuttaa olla pelkkä ta-
rina, ja semmoisenaan se paras olisikin.
Huhuja liikkuu muutoinkin tähän aikaan
paljon ja monenlaisia, joista useimmat *) Hemwännm" mukaan.

julistetaan heti ilmestyttyänsä perättö-
mäksi. Mutta asiat omat yleensä mielä
sillä kannalla, että Mähempikinmaroma-
ton liikunto toiselta tai toiseltapuolelta
saattaa sodan liekin leimuamaan, ja sit-
tenpä masta melske syntyisi. Englanti
marustaikse ankarasti ja samoin tekee
Venäjä, juurituin uusisota olisitulossa.
Ollaan lvaroillaanmolemmin puolin kaik-
kia mahdollisia tapauksia Marten.

Sähköllä ilmoitetaan että menäläiset
omat, kenraali Todtlebenin johdolla, tä-
män kuun 20 p:nämenneet Rustshukiin,
jossa bulgarilaiset termehtimät heitä rie-
mulla ja turkkilaiset maltteliaasti. Sa-
maan aikaan owut Menäläiset maltoi-
hinsa ottaneet Ertserumin päämarus
tuksen.

ja luetaan niitä joksikin ahkerasti; wa-
roja se tarmitsisi. On joskus ollut pv-
hettaarpajaisten tarpeellisuudesta,mutta
ei ole ollut mielä semmoisia johtokun-
nan jäseniä, että siitä olisi mitään tul-
lut; onko edes otettu kokouksessa pu-
heeksi, sitä en tiedä. Tulee tänne sano-
malehtiäkin alku toistakymmentä, joista
on enempi puoli isännän lahjoittamalla
rahalla tilattu.

—
Olisi wielä jotakin

kirjoitettalvaa, mutta ei auta armelui-
nni pistellä, kun en Missiä tiedä. Sii-
)sn saa kunn. lukiakin olla tyytylväinen,
'un maan on tullut uuteliaisuus tyydy-
tetyksi, -b. —la

——
Ahlmanin kouluun Messukylässä

on sisälle kirjoitettu 71 oppilaista, ni-
mittäin 45 poikaa ja 26 tyttöä, niiden
seassa 5 poikaa ja 4 tyttöä uusia oppi-
laita.

—
Aitolahden kiertokoulua käys-

kentelee 18 oppilasta.

—
«astenseimi onperustettuHämeen-

linnan kaupunkiin. Moni köyhä leski
tahi maimo, jolla on juoppo mies ja
Mähäisiä lapsia, saa lapsensa miedä täm-
möiseen laitokseen aamulla työhönmen-
nessänsä janoutaa ne taas ehtoolla työs-
tä palatessansa. Lapset saamat niissä
huolellisen hoidon ja terlveellisenruuan.—

Uusi sanomalehti. Ahti, aal-
tojen kuningas" niminen sanoma-
lehti ilmautuu tulemanmaaliskuun alus-
ta Kristiinankaupungissa joka lauantai.— Yhdyspankki kuuluu lviime wuo-
delta antaman osakkaillensa 15 "/".—

PiispanmaaliPormoon hippakun-
nassa. Esittelijäsihteeri Vaennerberg
sekä professori Granfelt omat keis. se-
naatissa luopuneet maalisijoistaan, jo-
ten uusi Maali on pidettämä. (Hbl.)—

Apurahojamaanmiljelys-oppilaille.
Koska neljä apurahaa, jokainen 800 m.
muodessa, on määrätty kahden muoden
ajaksi annettalvaksi maanmiljelys-oppi-
laille, on nyt kaksi näistä apurahoista,
melmoituksella seurata jonkun maltion-
tahi lääninmaanmiljelys-neumojan mu-
kana heidän mirkatoimituksillansa, julis-
tettu hakukelmollisten henkilöin haetta-
miksi ennen maaliskuun loppua maan-
miljelys-toimikunnalta. Hakemuksia tu-
lee seurata asianomaiset maine- ja taito-
todistukset.—

Suomalainen »voimistelu-yhtiö on
äskettäin perustettu yli-oppilaitten kes-
kuudessa. Yhtiön harjoituksissa, joita
johtaa yliopp. I. Vilkman, käytetään
maan suomalaisia komentosanoja. Har-
joituksia pidetään 4 tuntia miikossa.

Eipä minkään", oli hän mastannut.
se hyödyttäämahan;" mutta hänen ää-
nensä kuului erittäin omituiselta ja lem-
peältä tällä kertaa. Sen perästä eipu-
huttu mitään siitä asiasta.

Viimeisenä yönä oli hän houraillut
ja puhunut unissansa. Kauan olimat
hänen sanansa fekamia ja maikeitakäsit-
tää, mutta hänpuhuiinnolla ja löiusein
käsillään ympärillensä. Vihdoinkinnäytti
hän hiljaisemmalta, näötmuuttuimatkai
leppeämmiksi. Kas! niin, niin,min...
minä tiesin sen, että tässä oli oikeapaik-
ka", kuultiin hänen sanoman. Sitäseu-
rasi sylvä hengähdys ja sitten hänkuis-
kasi: Kiitoksia! Nyt taas taidan uskoa
Jumalaan." Tuokio sen perästä amasi
hän silmänsä. Nyt oli hän täydessä jär-
jessä; hän lepäsi rauhallisesti silmäillen
olvea kohti,ikäänkuin olisi odottanut jon-
kun sisälle astuman.

Hetken kuluttuanosti hän kättäänpää-
tänsä kohti ja pyyhkäsi sillä otsaansa.
Hän huokasi. Se oli maan uni",sa-
noi hän hiljaa itseksensä ja sitten hal-
litsi kauan äänettömyys tumassa. Hän
nukkui taas. Nyt sai hän lelvollisen unen,
häntä ei häirinneet näöt ja houreenku-
Mitukset. Hoitajatar käänti päänsäpal-
lilla istuissaan seinää masten, ja pian
oli hän unen helmoissa. Manhan kel-
lon naksutus seinällä oliainoa kuultaMa
ääni, yö kului hiljaa, huomaamatta.

Seuraamana aamuna paistoi piltvet-
tömän taitvaan aurinko huoneesen, jossa
sairas lepäsi. Ilma oli erinomaisen rai-
tis ja selkeä; tumassakin tuntui kemeäm
malta. Auringon säteet heijastimat ta-
kaisin jokaisen huonekalun kulmista asu
muksessa. Takanmuuri hohti taMatto-
man lvalkoiselta, ja katto näytti niin
kuin se olisi nyt juuri lvalkoiseksi maa
lattu. Vuoteen ylitse, joka oli pesän
ja akkunan Malilla, paistoi myös ih-
meellinen hohde. Sairas amasi himeäl
silmänsä, niistäkin näkyi miattomanhy-
myn lempeä loiste.

Vähäisellä lautakolla seinällä Masta.
päätä oli kirja. Hän kiinnitti silmäyk-
sensä siihen. Sitä nähtiin hän useasti
ennen lukeman. Useasti huomattiin hän
ajatuksissa ja mietteellisenä kirja kädes
sä; mutta se oli kirjoitettumieraalla kie-
lellä, ja hänen haltijalväkensä eilvät tien-
neet mikä kirja se oli. Ensimmäisellä
lehdellä oli maimoihmisen nimi kirjoi-
tettu. Siinä kaikki, mitä siitä ymmär-
simät.

Kirjan selkä- eli niskapuolella olikul-
tapainoa, ja auringonsäteet lankesimat
terälvästi sen kirjaimiin. Ne hohtimat
melkein häikäisemällä loisteella, ja sai-
ras piti kääntämättä silmänsä niihin.
Näytti kuin masta-heijastus olisi niistä
lelvinnyt sairaan kasmojen ylitse. Ne
saimat lempeän ilmauksen,aimansaman-
laisen, kun hoitajatar huomasi silloin,
kuiu hän unissaan houraustilassa oli
sanonut: Kas, niin, niin", ja lopetti
sanalla »Kiitoksia".

Aurinko meni silvulle, akkunan-puite
Marjosi sen säteet hyllyllä olemasta kir-
jasta, kultakirjaimet olimat himeät ;tus-
kin taisi hän niitä kauemmin nähdä, ja
silloin olimat taas hänen kasmonsa syn-
kät.

Se oli kuitenkin maan uni!" huusi
hän kiihkeästi, ja niin alkoi uudestaan
houreenraimo.

Onko, löytyykö solvintoa? Sano,
maimo, uskotko oleman somintoa",huusi
hän houreissaan. Älä mastaa niin,
äläMastaa niin;sillänyt en anna kauem-
min pettää itseäni. Pettää, ha, ha,ha!
Koeta pyyhkiä pois nuoruudenhairaus
koko elämän rakkaudella. Luuletko sen

Wlllonwilaus/)
Vähäisen,laihahkon koimumetsänreu-

nalla löydämme tulvan. Seon kunnaan
kupeella, ja näyttää itsekin oleman hiu-
kan hämiämään päin. Kukaan ei taida
sanoa että sen ulkopuoli ilmoittaa mi-
tään rikkautta, ei sisäpuolikaan, mutta
se kuitenkin antaa somuudenmaikutusta.
Tulvan ympärille ei koota rikka- jaros-
kaläjiä; tulvanrappu pidetään puhtaana
ja siilvottuna, akkunanlasit omat eheät,
ja Muoden manha tomu ei estä päilvän
lvaloa sisään tunkeumasta. Kun ulkona
kämellessä menee siitä simuitse,tekeemieli
pistäytyä sisään ja kuluttaa hetkisen ai-
kaansa juttelemalla.

Siinä asui Manha kunniallinen pari.
Minä tunnen Mahan niitä, mutta enpä
heistä aiokkaan kertoa. Jonkun aikaa
olilvat ne suojanneet muuanta mierasta
luonansa, josta tahdon puhua. Se oli
lvanhanpuoleinen mies. Ei kukaanpaik-
kakunnalla tiennyt tarkasti,kukahän oli,
mistä hän oli tullut tai mintähden hän
juuritälleseudulle rupesi asumaan. Siitä
on pian muosi kun hän tuli. Hiljaan ja
enimmästi itseksensä olihänelänyt. Usea
Mäittikin että hän oli äreä ja jörömäi-
nen, ja hänen uskontoansa ei kukaan
tahtonut mennä takaamaan, sillä hän
nähtiin harwoin kirkossa japapin luona
tuskin oli käynyt. Sitä lvastaan oli
hän usein sunnuntai- ja arkipäiminä ul-
kona käwelemässä, Malista metsätöy-
ryillä, Malista pitkin maantietä seudun
herrastaloihin päin, wäliinympärimet-
siä torppaintupien luona. Pitkin pitä-
jänwaiwaishuoneitanähtiinhänen myös
silloin tällöinkälvellä letustatvan. Oli
niitäkin, jotka huomasiwat hänen köy-
häin tyyssioihin sisällenki menneen. Siitä
ei saanut juuri kukaan selkoa, millä hän
eli, sillä hänellä ei ollut usein mitään
työtäedessänsä; mutta säännöllisestihän
maksoi ruuastaan ja asumuksestansa, ja
kun Malista oli tulvanlväellä tukala elo,
ei ollut mahdoton saada häneltä muu-
tamia markkoja ylimääräistä apua. Sem-
moisissa tilaisuuksissa luultiin huomat-
tawan, että hänessä löytyy hellyyttä ja
sydämellisyyttä. Muutoin olihänen käy-
töksensä joksikin umpinainen ja mietis-
kelemä, niinkuin olisihänellämuisto elä-
mästä, josta jokaisen lvieraan silmäys
tulisi olla pois suljettu ja joka teki hä-
nen mielensä kalseaksi.

Nyt hän on ollut kipeänä muutamia
päilviä.



Tielegarene i Tammerfors utminute-
1^ rings och utskänknings aktie Bo-
lag sammankallas tili ordinariebolags-
stämma, idet afseende § 18 idet för
Bolaget Nadigst fastställda reglemen-
te föreskrifver, thorsdagen den 14in-
stundande Mars kl. 4 eft. m. iBtadens8 ta-
dens Rädhus. T:fors den 12Februar-
1878.

BeBtyrelsen.

Talo myytälvana.
Tässä kaupungissa olema talo myy-

dään edullisilla ehdoilla.Talolla on kauppa- ja elatustukkeellesopima paikka. Likempiä tietoja antaa
Conr. Tenuberg,

Kauppias Seuderlingin talo,
Läntinen Pitkäkatu.W. P. Km laulajat

kokoontukoot laulut)arjotuksiin Tiistaina ja Tuors-
aina kl 9 illalla kunnan luku-saliin.

onnistuman, uskotko sen onnistuman?—
Ei!" kiljahti hän,noustessaanpuoli-

istualleen sängyssä, — janiinmeni tain-
nuksiin.

Illemmalla, kun kuolema yhä selmem-
min alkoi lähestyä, rienti maimo ulos.
Kuruilla askeleilla meni hänpitkin suurta
maantietä kauemmaksi. Pimeys saapui
hänenmennessänsä; muttahän tunsi tien
hymin japitkitti matkaansa kiiruummalla
kululla. Niin kului noin puoli tuntia.
Väsyneenä ja hikisenä pyörähtihän wa-
semmalle maltatiestä maitoiseksi maalat-
tua huonetta kohti, jonne hän aikoikin.
Alikerrassa oli kolme neljä huonetta run-
saasti malaistu. Kenties siellä oli nyt
Mieraita.

Maimo astui kuitenkin pelkäämättä.
Hännaputti yhdelle omelle eteisessä. Ast-
ukaa sisään", kuului huoneesta, ja hän
totteli kehoitusta.

Sisällä istui wanhanlänta lihamahko
mies, Harmoilla, harmaanmoimilla hiuk-
sillapyöreitten,suopeainkasmoinsa ylitse,
taaksepäin nojautuneena sohmansa kul-
massa. Runsas määrä ilomielisyyttä ja
tyytymäisyyttä oli lemiintynyt koko hä-
nen ulkopuolensa ympärille. Piipus-
tansa tupruutti hän mahtamia samupil-
Mia, ja lähellä hänen mieressänsä istui
nuori tyttö. Hän oli nain 19 muoden
manha, solakka marsi, notkea ja siemä
kaikessa käytöksessä, tarkkuudessa jamu-
kamuudessa. Se oli kuin auringon säde,
joka tunkeutuu pilmien läpitse.

Hywää iltaa, äiti. Mitänyt?"Mirk-
koi mies sohivankulmassamaimon sisään
astuessa.

Suokaa anteeksi, kunnioitettama pas-
tori", oli hänen mastauksensa, meidän
huonekuntainen lepää nyt kuolemaisil-
lansa. Tänään on ollut raskas päimä
hänellä, ja minä pyydän ettäpastori on
niin alhainen ja kurkistaa meille sisäll e,
ennenkuin hän menee kaiken maailman
tietä."

Vsai niin, hän on nyt kuolemaisil-
laan, sanoo äiti. Ia lähettääkö hän
nyt pappia hakemaan? Sitäpä tuskin
olin odottanut." (latl.) A. F. Lindstedt.

I^P» Kankki-rautaa, 3leenanturoita
l^V ja Teräskankea \y. m. y. m.
myy halpaan hintaan

(A.P.)

Rullgardiner
af de vackraste och smakfullaste mön-
ster iGeorg Ricks Tapetmagasin,

¦Slottsgatan n:o 9.

Kuolleita:—
Tampereella: Helmikuun 19 p. kraatarimes-

tari Juha Nymalm 69 m, —
20 p. tehtaantyön-

tetijä Josefina Mansner w. —
suutarinmaimoAnna Stengrund 57 w. —

Tehtailta Brander'in
l.Kaarlo Aksel Gabriel 7 kuuk.

Moderna vär-Paletäer
iAho InduBtri~Magasin.

Skodon
i

Ett stort urval afMöbler Speglar
iAho Industri-Maga.Binet.

Wuoden 1877 uudenkirkon-
ralennusrahan ylöskanto pide-
täänRaastulvankamarissa ensiMaaliskuun 7 päimänä kello
9-12 edellä ja 3—6 jälkeen
puolenpäilvän numero I:stä
W9:ksään ja 8 p:nä jäljellä
olemista wanhan kaupungin
osista sekä 12 ja 13 p. Kyt-
tälän puolelta ylöshuudonjäl-
keen, koska ei maksamat miime
ylöskannossa ole tienneet nu-
merostansa, jonka omat ylös
antaneet miime manttaalikir-
joitukseen. Saan myösmuis-
tuttaa, että kirkolltsmaksoja
saadaan suorittaa minun tykö-
näni joka päimä kello 10 aa-
mupuolella, joka täten maksa-mille tiedoksi annetaan. Tam-
pereella16p.Helmikuuta 1878.

G, Lum^n. Aihan tasoitusmultaa (fyllningsjord)
saadaan kuin ilmoitetaan Seura-

huoneessa. N. Bauer.

Ilmoitetaan
että

hellästi rakastettu poikamme

Karl Axel Gabriel
hiljaisesti nukkui kuoleman uneen keskimiilkona
20 ftäim. Helmikuuta 1878, 7 kuukauden ja 5
Päimän ijässä.

Pauline ja Axel Brander.
Luk. 18: 16.

W. Wikholm.

DW^ Talo myytämänä hymillä kauppa-
ehtoilla Tampereella Kuninkaan kadun-
Marrella N:o 51.

E Martin,
pyydetty toimitusmies.

Huutokauppoja.
Nauantaina Maalisk. 9 p. kll. 3 j. Pp. myydälln<- huutokaupalla Tanhuanpään torpalla, Liimolan
talon lähellä Möjärwenkappelilla6huonetta;niissä
asunhuone kamarin ja porstuankanssa, 14 kyyn.
pitkä, 8 kyyn. leweä nurkkain mäliltii, 1sauna, 1
nawetta ja 2 ulkohuonetta,kaikkihywässäkuunosia.
Ylöjärttii Hclmik. 23 v i»7«

Kihlak.-tuomari.
Gustam Sminhufmud

julkisella mapaaehtoisclla huutokaupalla, joka al-
<^) kaa maanantaina tuleman Maaliskuun r«h-
deesantenatoista(«») p:nä klo»e. pp. ja jatketaan
samalla aikaa seuraamina päiminä niin lauman
kuin tamaroita piisaa, myydään Tolmilan Säteri-
rusthollissa tässä pitäjässä kaikenlaista irtainta ta»
Maraa, nimittäin: hemosia, lehmiä,lampaita,sikoja,
hanhia, kanoja, rukiita ja muuta Miljaa,perunoita,
ajo-, pelto- ja kalastus-kapineita ja Mahan myös
huoneenkatuja.

—
Ensimmäisenä amisioonipäimänä

puolipäimästä myydään hemoset, joistayksi on tois-
ta rekeä Metämä ori, hymäärotua.

- Huudotmak-
setaan amisioonin päätettyä ja muistutetaan että
huudokset ei anneta ulos ostajalle ennenkuin ne
omat maksetut.

—
Kuitenkin moidaan tunnetuille,

luotettamille ostajille antaa Mahan aikaahuutojensa
maksamista Marten. Lempälästä Helmikuuu 19p:nä

Kuulutetutta.—
Tampereen kirrossa: puuhiomontyömiesKarl

Forsblom ja tehtaautyöntekijä Henrika Kiminen;
ent. työnjohtajaLulas Albert Hjort Träjärmeltä ja
tehtaantyönt.Nendla Karolina Taametintytär. Anmmikalossia miesten, naisten ja

lasten myy halpaan hintaan.
A. F. Lindstedt.Asuma Nahkuri Klingsten'in talossa

Kuninkaan kadun marrella.

cMlllllisk. >5 p. kl. 10 e. pft. enemmän tarjoo»"^ Mille luotettanna takuita maStaan huutotau«
palla 8 Muodeksi paikalla ilmotettamilla ehdoilla
arennille asuttamaksi taritaan Työrön '/« mantt.
talo, Väärinmajan kylässä ja Ruomedenpitäjässä.
Talon saa hymäksytty huutaja paikalla haltuunsa,
joka sitä haluamille tiedoksi ilmoitetaan.

RuomedeltäHelmik. 16 p. 1878.
Herman Nenonen,

huoltaja. saapas» Marsia ja päällisiä, Safia->^ nia, Plikiä ja korkotyftiä myy
A. L. Findstedt.H. Bergman.

iljenneen wuotiset kruunun ulos»*"l teot annetaanRaaötuwassaMaaliskuun 7 päimänä kll.9-2 edellä
puolenpäiwän taloista N:o 109saakka,
ja 8 päiwänä samana aikana loppu
Tampereen kaupungin taloista' sekä12
ja 13 päimänä samassa kuussa Kyttä»
län puolelta kaupunkia sillä muotoa,
että jokainen tulee huudettamaksi senjälkeen kuin ne omat manttaalikirjoin
itsensä edesautaneet, niinkuin ensiksiN:o 17, 3, 236, 4, 9 janiinedespäin
jota tämän kautta julistetaan. Sam*pereen kruununkassoörinkonttorista16p, Helmikuuta 1878.

fikkarin lakkaa, Polituuria, Santa->^ paperia ja Liimaa myy
A. F. Lindstedt.

Nsjlankku' ja justeri Sahoja y. m.
H? kaupatatvara myy halpaan hintaan

A. F. Lindstedt.

julkisella huutokaupalla, joka pidetään
x) keskiwiikkona ensitulewan Maalis-
kuun 20 päimänä kll. 11 e. pp. rauta-
tien täkäläisen talvaramakasiinin tulli-
osastossa, myydään yhtä ja toista ta-
kawarikkoonotettua kauppatatvaraa,niin-
kuin: werkoja, willa- ja puulvillakan-
kaita, silkki-, Milla- ja puumillaliinoja,
nahkalaukku y. m., josta seka ettämakso
tapahtuu heti lyönninperästä, halulli-

Matkustavia:
Seurahuoneessa.

Helmik. 17 P. Johansson Helsingistä, kaupft.
Stenius Pormoosta, 19 p. laupp. Kurten Waa-
sasta, promisori Hard Helsingistä, von FranckenHelsingistä, apteelari lunnelius Porista, 20 p.
kaupp. Drejman Helsingistä, 21 P. taupp. StahlHamburgista, laupp. TrastLubeckistä, kihlakunnan-
tuomari Nybergh Karkusta, 22p.neitiHyd«» Kris-
tinasta, kaupp. Hyd«n Kristiinasta, emestiluut-
nantti af Forfelles Elimäeltä, insinööri Hallberg
Helsingistä, 23 p. kihlak.«tuomari Tesche rouma-
neen Ruomedeltä, insinööri Backman Mäntästä,
24 p. Edlund Helsingistä,Villen Turusta, kaupp.
PalmgrenPorista,kaupp.StenroSTurusta, laupp.
Schiler Hamburgista. rTpolmoero.

Zusmen Pankki.

uuta 187Ä

Suomen pankin täkäläinen konttoriostaa: Suo-
men waltiowaraston4>/2 "/» 1862 wuoden welka-
seteliä Taalerissa ja 1874»vuoden weltaseteliä wal«
tiomarloissa sekä Suomen hypoteekkiyhdistyksen
4'/l«/n welkaseteliäTaalerissa. Tampereella10 p.

sttTEtfl
sille ostajille tieto annetaan. Tampe«
reen tullitoimistossa Helmikuun 231»,
1878. Axel von»HAaupunginmaltuusmiesten 9p:ns tammiwutasekä">> 13 ja 16 p:nä Helmikuuta pidetyissä lokoul»

sissa tehdyt protokollat julliluetaan Raastumassa
Lauantaina enfituleman Maaliskuun 5 päimänä
kello 5 j. pp. Tampere Helmikuun 22 p:.,ii1878.

Käskystä:

Kuulutuksia.

«lrsel Zidbälk.

Mleisölle ilmoitetaan täten, että diskontto-komitea
/^ lainain myönnytystä ja Suomenpankissa dis»
kontteerattamalfi tarjotuita tvelseliii Marten kokoon»
tUU joka arki-maanantai, tiistai, torstai ja P«r-
jant»i en. «»e. pp., japyytääkonttori,ettälaina»
asiakirjat ja Mekselit, jotka edellämainitwinapäi-
minä omat jätettämät konttorin päätettämäksi, ja»
tettäisi konttorille enuen yllämainittua lellonlyö'
maa. Suomen Pankin konttori Tampereella10p.
tammikuuta1378. <3. Holmberg.

Det vid Stadsfullmäktiges sammanträdenden 9"
Januari samt den 13 och 16 februari förda

protokoll uppläses offentligt » rädhuset lörda-
gen den 2 nästkommandeMars1:1. 5 e.m. Tam-
merfors, den 22 februari 1878.

Enligt uppdrag:
AXEL ZIDBÄCK

Aästtyöläisyhtiönesimiesten kokous pidetään alle-"^ kirjoittaneen luona tämän kuun 28 v kello 6'
Huomaa! Pyydetään tuomaan Elätelassal!»vastakirjat samassa tarlastettamalsi.

Huomaa! Satakunta 1kert.
WM" Torstaina Maaliskuun 14
päiwiinii poismyydään huutokaupalla,
paikalla, Andilan, Sattulan jaWeit-
tolan talot Miholan kylässä Pirk-
kalan pitäjässä.
edullisella mapaehtoifella huutokaupalla, jola ftide<
<v) tään ensituleman Maaliskuun 1 ja2palmana,
eli perjantaina ja laumantaina, Suomelankylässä
Isotalossa Kangasalan pitäjässä, poismyydäänkai-
kenmoista irtainta tamaraa, nimittäin: hemosia,
lehmiä, lampaita, yksi kahdenkertainen huoneraten»nus, I:ksi Viskuukone (Kastmastin, I:ksi muuri»
pata, rekiä, rattaita, olkia ja perunoita ynnä kai-
kenmoista irtainta tamaraa, josta halullisille osta»
jille tieto annetaan KangasallaHelmikuulla 1878.

O. A: 2ewun.
h.h.medlemmar sammankallas tilimote
d BocietetBhuBet omdagen deu 27 den-
«es kl. 7 e. m. ioch for slutuppgörel-
sen af klubbens affärer.BeBtyrelsen. loh. Pisfta.

Myytäwänä.
Uss^iisiseinänen asunhuoneenkrantti Kaupastasaa>^^ sopia allekirjoittajan kanssa Pirkkalassa.

Mksi 2:den maattama imperioli Sänky resorimat-
rassin kanssa P. W. Ahlforsilla,

räätäli.

En tvämans imperialsäng jemte resärmadras
hos P. W AHLFORS.

Skräddare.

«Maistraatin alle kuulumien tehdasten ja läsiam-JJ+ mattien luetteloiden johdosta, jotkamaistrall-
tin tulee teollisuuden johtokunnalle antaa,käsketään
täällä olemien tehtaitten ja täsiammattien haltijat
eli Pitäjät kahdenkymmenen markan sakon uhalla,
määrätyt tiedotkirjoitettuna antamaan rahatoimi-kamariin 4:nm ja 9:nen päimän ajallaensitulemaa
Maaliskuuta td. 10 ja 12millilläpäimällä. Tam-
pereen raastumassa helmiknun 16 p. 1878.

Maistraatin puolesta:
Fredrik Procope.

Weiwi-mankeleita,
Paloruiskuja,
Pelumyllyja,
Wiilapenkin frttitu»? ja

A. A.Brander illa.

jV|^^^P^^ Jemlikt Kejserliga
Senatens for Finland
iskrifvelse af den 7

innevarande Februari gifna befall-
ning, varder allmunheten tili kän-
nedom häYigenom meddeladt, att
Kejserliga Senaten mcd stöd af
Hans Kejserliga Majestäts nädiga
bemjndigande forordnat att, ide
fall, da gods transportein » jern-
vägen frän station inom Finland tili
station inom S:t Petersburgska gu-
vernementet eller tvärtom samt li-
qvideras ikreditsedlar a den inom
sagde guvernement belägna statio-
nen, de irubel och kopek uti ta-
xan utsatta fraktsatser »kola for il-
gods och vanligt fraktgods mcd un-
dantag endast af militäreffekter och
transitogods, frän och mcd den 4
nästkommande Mars (20 Febrnari)
debiteras mcd tjugu (20) procents
förhöjdning, intill dess derom var-
der af Kejserliga Senaten annor-
lunda foreskrifvet. Helsingfors, af
Jernvagsstjrelsen, den 11Februari
1878. Enligt befallning:

C.B.Federley. Sititrt frtfn tässä kaupungissa,UUll HUH sisältämäuseamman
kauppahuoneuksen ja jolla on erino-
maisen hymä asema onnyt heti my y-
täwänä Conr. Tennberg'in kautta.

Kauppias @euberhng'iu talossa
Läntisen Pitkänkadun marrella.

Pa Magistrateus vägiiar:
Fredrik Procope.

»Ed anledning af Magistraten meddelad före-
skrift att tili Manufaktur Direktionen af-

gifva förteckningar öfver de Magistraten un-
durlydandc fabriker nok handtverkerier varda
«B»rs tili och in»eli»kv»rs af nämnda fabriker
och handtvcrkarene uti staden älagdt, vid vite
af tjugu mark, att de föreskrifna uppgifterne
skriftligen aflemna » drätselkammaren under
tiden frän nok mcd den 4 tili neli mcd den 9
instundande Mars emellan klockan 10 f.m.och
12 p» dagen. Tammerfors rädhus den 16 fe-
bruari 1878.



sndsors.

Halulliset entisen tehtaan-kirjurin Johan Sjöstrandin
tässä kaupungissa omistaman
talon ja tontm V 2162,Espla-
nadin ja pohjoisen Rantaka-
dun kulmalla, ostajat ilmoit-
takoot mitä pikemmin itsensäallekirjoittaneen tykönä, joka
myy talon hywillä ehdoilla.
Tampereella 11 p. helmikuuta
1878. Ernst Wigren.

Skrit-instilul
Den som önska taga en kurs iVäl-

akrifning, torde godhetsfullt anmäla
sig sednast tili den sista idenna mä"
nad. Tavastgatan N:o 90.

Math. Lindblad.
Koomilliset

Sunnuntaina Maaliskuun 3 päilvänä
antaa allekirjoittanut pyynnöstä

Seurahuoneessa.Alkaen kello 7 j.PP.DSllällepääs^alonliin 1markka ja työkansalta lehterille 50 penniä.
lohLohmann.

! Huomaa! Raunntoa saadaan salongissa.

U^P* Plisse veckningar tiliklaanin^-garneringar af de tjocksta ylle, alla
slags siden, saint de tunnaste skira
tyger Vapeur m. m. utföres mcd ma-
skin och emottagas i

Juselius skjortmagasin.
Kesäkuun ensi päiwästä kauppa-

puoti ja 3 kammaria.
H. Viitanen.

awander.

Aurun puustelliin Kurun kappelissa o-«»- tetaan yksi maatorpan asukas. Li-
kempiä tietojaannetaan mainitussa puus-
tellissa ja Suutalan talossa Messukylän
pitäjässä. OttoEtt större möbleradt rum mcd möbeJ och up-" pasning uti A. Syrjänens gärd.

A.. Lajfoi'Ström.

Onder sommaren uthyres 3 rum och kök,med,
«^ om 8» önskas, inubel, sängkläder Ilari och
ved 6 verst frän Tammerfors «t»6, » Heikkilä
lägenhet i Birkkala socken. Närmare under-
rättelser erhälles pä stullet.

Hugade köpare tili loria
fabriksbokhällaren Johan
Sjöstrands idenna stad e-
gandc gärd och tomt '/2 162
lhörnet af Esplanaden och
Norra Strandgatan mä for-
dersammast anmäla sig Kos
underskrifven sow försäljer
garden pä formänligavilkoi\
Tammerfors den 11Februari
1878. Ernst Wigren.

Sidentvger
Mirino
Rips
Crepe
Orleans

billiga, hos
Ludvig Tallqvist.

D^r Ka|)|)körnin«;silai(en den 5
mars serveras middag a la table
«l liöte a soeietetshuset iTavaste-
hus stora salong kl 3 c. m. mcd
tatfcliiiusik^^^^H^^^^^^^H(ltäm.)

Aansantvalistusseuralle jäseniä »vastaan ottoaalle-«l kirjoittanut. Nuosimakso 3 markkaa.
9. St. Vrandthill,
Seuran asiamies.

c^ästä päiwästä kaikenlaista lyhyettä
tawaraa alennettuun ja halpaan

hintaan tukussa. Tampereella 4 p. hel-
mikuuta 1878. Ludwig Tallqwift.

Kesäkuun I:stäpäiwästähyy-
rätään 2:ksi kauppapuotia a-
suinhuoneiden kanssa. Lähem-
min Ludw. Tallqwist'inkanssa.

Illan 1 Juni uthyres 2:ne
butikermedboningsinm,när-
mare mcd Ludvig Tallqvist.

Ln^iannist», Rans-

Gelatinea.
Lyijyinutaa,
Kiiltovoidetta,

vusta.
Kenkävoidetta, metsäsaappaita var-

kasta.
Tervaa, Pohjanmaalta.
Liitua, höyryllä puhdistettua.
Tärkkelystä.
Kivi-kattopahvia.
Kattopeltiä, parasta, Englannista.
Kengännauloja, vaahterasta ja koi-

S.A.ELMGREN.
18 Rantakatu 18.

ten.
Pärenauloja, parasta Belgiasta.
Sieroja.
Kahvia.
Tiiliä,tulenkestäviä, Stephenson'in,

Set'in y. m.

lämmin huone on alituisesti amoinna
«>» yhteistä matkustamaa kansaa Marten korttee-riksi huokealla maksulla.

Lars Drling,
Ruokakauppias.

D^-Ensimäisestä pnimästä tulclvaa Kesäkuuta
mukawa kauppapuodipaikta Läntisen Pitkänkadun
»varrella. Siihen kuuluu 4 kamaria, lyötki, tam-
puuri, makasiini ja puuliiteri. Likemftiä tietoja an-
taa maalarimestari I.W. Messiin.

W. P. K:an Yöwartiat.
Tiistai-iltana O. Nikander. A. Tamminen.
Keskilviikko „ I.Syr n. K. A Helin.Torstai „ K. K. Grönholm. G. A. Elqtvist.
Perjantai „ I.Rooslund. W. HelanderLauantai „ A.O. Andersson. IW.AnderssonSunnuntai „ K. W. Karlsson. I.Saarinen.
Maanantai „ E. Al^n. E Matsson.Tiistai I.O Nikander. O.W.Kaukonen

Mielitään ostaa.
Eläimen kynsiä ja Hewoisen talviöitäkorkeimpiin

hintoihin ostaa allekirjoittanut,SatulamaakariHelenius'en talossa. !. Knopp,

L«ita ostaa korkeimmilla hin-noilla Ruokakauppias Lars Örling.

Ieärden N:o 127 vid We-
sterlanggatan uthjres 2:ne
boningsrum; närmare mcd

Ludvig Tallqvist

T. Vstlnndin patentilliftä tulenkestäwiä
WalkeansNtvttimia

myy C. W. Akerluud.
Mtyytawana sk. Molinin

apteekissa:
Nestlen hywin tunnettua jakiitettyäLasten jauhoja,

Töölönmaprikin teoksia.
Parasta Glycerini nahka kiilo«woidetta.
Kautschuki saapas ja nahkaraswaa.
Snickari polituria kannuttain ja pullottain ynnä

muuta.
Nigrocinia eli nahka«laklafernissaa,
Woi'färiä,
Parasta lvanilliChukulata Borgmanninmaprikista.

Paltvelukseen otetaan.
Bn svenska talande tjenstejungfru, vanvidenk-** l»rs matlagning erhäller plats nu gonast,da
anmälan görcsiStarkmans gärd hos

G. A. HEJMAN.

Mielitään hyyrätä.
«Ayt heti tahi Maaliskuun 1P«iw. 2 siistiähuo-»^ netta kyökin kanssa. VastuutaodottaaA.Kir-
jakaupassa.

Laskiaissunnuntaina s«arnaawat:
Tampereen kirkossa: ruotsia pastori Bergrothsuomea pastori Törnudd.
Kollehti sokeainkoululle Kuopiossa.
Messukylän kirkossa: protvasti Grönberg.
Suomalainen Herranehtoollincn.Kolehti kootaan foteitten koululle Kuopiossa.
Teiskon kirkossa: pastori Grönberg.Helsingissä

S. A.ELMGREN
myypi tukuttain helppoihin

hintoihin:
Oinpeluriliniaa Hrain John Clark

Jun. Co:n tehtaasta Glasgovissa.
Anturanahkaa, punaista Englannista.
Silliä.
Rusinoita.
Konjakkia, Portviniä, Pnnssia.
Liimaa, Ranskasta.

Kadonnut.
c?»än kuun 17 p:näpudotettiin 18 karaattinen3:lla

kiwellä olema, joista kestimäinen isoin, kulta-
sormus Vanhan maantien ja Sorinahteen »välillä
Letveelle ladulle Kyttälässä; löytäjäppydetään kun-
niallisella palkinnolla tuomaan sen tehtaalaiselle

Wilh. Sahlbom,
suutari Sahlbom'illa Kyttälässä.ITGronmvnn

Hyyrättäwänä.
F»nsimmäisestä päiwiistä tulewataKesäkuuta yksi
*zs kanppapuodi salin ja puodikammarin kanssa^lähellä siltaa Kyttälässä, talo N:o 298. Likemftiätictoia antaQ^^»^^^^^^^^^^^«^^>»W

Kurssit.
Helmikuun »» pai»o Myyjät.

1

Ima .... I4l:

Ostajat.
78: — 268:

—
l(X):If3

:»O i(X):«Ä
8b: 55 85: 4l) Vunt

4: — 100:lNl

140: 70 100:lta,
am . . . . 2!0:

—
Z0 100:lta,

Emil Hlll
Tampere,

,elberg'in ja lumpp. lih

MHH-aalisk. l:stä päiwäötä hyyrää allekirjoittanut
MYT- i:den kammarin Amurissa.K.Rosenqtvist.

HNNehen kalossit unohdettiin wiimepyhänä luisti-»v» radalle Pyynikillä, joka ne o« korjannut teh-köönhywin ja ilmoittakoon Kirjakauppaan.

Tampereen Pellatva- ja Rauta-teollisuus osake-yhtiön lvesisahalla myy-
dään hywiä ripa-puita 4 markkaan syli
kuin ilmoitus tehdään Liinatehtaankont-
toorissa.

«Vieni aiwan hieno kultasormus warustettu iso-maisen walloifen kiwen kanssa on kadonnut.
Kunniallista ylösottajaa pyydetään jättämään setyydyttytvää palkintoa »vastaan Herra Emil Hagel-
bergin Kirjakayppaan.

HNiime »viilolla on poistullutwartaanlädmkautta
yksi pasliltalii«a,pruunin ja waaleenwäriue«.

Kunniallista ihmistä pyydettiin siitä ilmoittamaan
Amanda Temppell'ille,

Hagelbergin talossa Amurin maassa,

Korjattu.
HNiime maanantaina on ylösotettuNaldenin ta-

lapihalta rautapuntari, jonka omistaja takai-
sin saa työmies Willenius'elta, asuma Naldenin
talossi.

En scörre Gärd *t
nehällande flere handelslokaler och e-
gande ett utmärkt fördelaktigt läge,
star nu genast tili salu genom

Conr. Tennberg,
Handl. Seiiderlings gard,

We«terlängga;an.

Erinäisiä ilmoituksia.
Huomaa!

Täten saan tunnioitettawalle yleisöll»' ilmoittaa,
että otan mustaan kailtiamaalarinammattiinkuu<
lumia töitä tehdäkseni helpoilla hinnoilla ja koetan
tehdä niin hymäksi kuin mahdollista on, ajomies
P«leniuksen talossa Hallituskadun ohessa N:o 143.

O. Nikander,
Maalaritehtailija.

a Volaset» littntor^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^minut
Takfilt, asfalteradochsandadfl
Förhydningspapp,tjärad tili yttre väggar,

d:o Otjärad tili inre väggar och ägolf-

Tammerfors TakfiltfaMks
Aktie Bolag

Tammerfors försäljesiparti och

FILTKAPPOR,
ASFALTLACK.

För parti af minst 9ihf. 3000 lemnas rundlig rabatt
at äterförsäljare.

Profver och priskuranter erhälles a fabrikens kontor.
OBS! Hvarje rulla är försedd mcdetikett,somupp-

tager Bolagets namn, varans benämning samt bcskaffen
het, och kuuna Bolagets fabrikater genom smstörreseg
het lätt urskiljas frän de utländska.

Tammerfors iFebruari 1878.

Kauppakamara warasto
mvytaniana.

Pienempi Miinl ja Siirtomaan ta-warakauppa Helsinkissä myydään, jonka
halukkaat ostajat saalvat heti lvastaan-
ottaa.

Kauppaehdot laaditaankelwolliselleos-
tajalle niin huokeaksi kuin mahdollistaon, huoneuksella on hywä asema. Lä-
hempiä tietoja antaa Tampereella.

Conr. Tennberg.
Kauppias Scuderling'in talossa
Läntisen pitkänkadun marrella.

DW^ Ensimäistä kaupungin talon in-
täkninkiä wastaan annetaan 3 tahi4,000
markan seisoma laina lähemminsaadaansopia r.IHammaren'in kanssa.
Aita Hentilää joka on joku aika takaperin ilmoit-

tanut Nahkuri Lindström'illä löytäneensä ra-
hapussin pyydetään »vielä ilmoittamaan itsensä sa-massa paikassa sillä nimensä on tullut unhoduk-
siin.SOIRE COMIQUE & BUKTALERI

Söndagen den 3:^jc Mars
Silver undertecknad jiji begäran

a Societetshuset.
ESörjansker tel. Y e.m.

, Entre iSalongen en liiark ocli a läktaren för arbetsfolk 50 p.
,1011. LOHMANN.

OBS! Servering egcr nim i salongen.

yMll Soitua Kyttlllässa
joka päiwä klo 3 j. p. p. Lindanin talossa Lclveen
kadun warrclla, myös kuppari ja hieroja saadaaniola päiwä K. L^W>^^>



Jaetaan Tampereen kirjakaupassa jokaisena arkitiistaiua kello 1 pänuällä. — Hinta: Tampereen kirjakaupassa koko »vuosikerta .'l markkaa 60 penniä ja Tampereen postikouttoorissa 4 markkaa; muissa
»ostikonttoorissa koko wuoslkerta 4 markkaa 66 penniä, kolmcneljännestä ,'l markkaa tt4penniä, puoli 3 markkaa -^ peuuiä ia ueljäuues »vuosikerta l markka !»7 pcnuiä. Tähän luettuina postiraha ja poStin-
Majain waiwaupalkka.

—
Ilmoituksia mastaauotetaan l<» pennistä pieneltä rimiltä, ?ikä mitään ilmoitusta oteta 25» pcuuiä mähcmmällä. — Ruotsalaiset suomcnuetaau samalla hiuualla.

— Ilmoitukset, joita
uielitään ensi n:roon,tnotakoon miimestäänkin maanantai-iltapnolella kello A ja suomcuuettamat lauautaiiltaua, mnutoin jäämät pois ensi numerosta.

näyttelijät esillcn, salissa huuto kaikui
että humisi Hylvä!Hylvä! Samaa teh-
tiiu Väiuämöisessä, jossa oli lvanhana
Mäinämöisenä herra ThulV' ja Poh-
jolan akkana herra lyseisti von Bons-
dorff. Herra Bonsdorff näyttäessään
Pohjolan akan lvoimaa lveti katselijan
huomiou sunresti puoleensa. Ilta ku-
lui erinomaisen hauskasti. Ennenkun
näytäntö alkoi, lauloilvat vuoret herrat
ja neidot Maamme laulun, näy-
tännön jälkeen lauloilvat muita lauluja.
Kuuntelijat kätten taputuksella osoittilvat
tyytyväisyyttään laulusta. Loppu iltaa
lvietettiiu tanssilla pelienkaikuessa. Puh-
das tulo uousi 224 markkaan. Su-
limmat kiitokset lvailvoista ja kustan-
nuksista kaikille näytännön toimittajille!
Hauskaa olisi saada lvieläkinnauttia tä-
mänlaisia iltahnlvia. Niitä kuuluu toi-
lvolvan kaikki läsnä-olleet, ja näistä jul-
kisesti kiittää lvailvan nähneitä

Katselija.—
Suomenkaartipataljonanpäällikkö

on lähettänyt sähkösanoman 25 p. hel-
mikuuta San Stefanosta, jossa ilmoite-
taan että pataljona on 550 miehen lu-
kuisena nyt Marmorameren rannalla,
liki Konstantinopolia, ja että kaikki on
hyluin. Pataljona lähettää snkulaisille
ja ystälville terlveifiä. (H. D.)

teettäjä pitäisi lvaan sen lvcrran teki-
jöitä, että niillä lvoisi aina teettää työtä.
Sillä senlainen ihminen on suuri sääs-
tälväisyydcu ja isänmaan lvihollinen, joka
pilaa cnenunän työlväkeä, knin hänellä
on työtä. Sillä jokaiselle löytyy työtä,
kellä lvaan on haln tehdä, ja on lvapaa

etsimään ja tiedustamaau, mistä sitä on
saatalvalla. Käsityöntekijä.

—
Luennon Raana- eli Meteoriki-

lvistä" pitää hllomenna, summntaiua,
ylioppilas E. Gröuluud.— Kilpa-ajot tnlee tapahtumaau tääl-
lä yksityisteu tonuesta tämäit klluu ku-
lnlla. Sitä lvarteu oli jo muuau sata
markkaa vapaehtoisia autimia. Niinpal'
jou jo tiettääusavoa että eusinunseuä pal-
kiutouatlllee olemaalt vuori jakaunisori.— Kuuuialahja. Paukiujohtaja Neig-
lick Pietarista ou lähettänyt täkäläiselle
sairashuoueeu toimitusmichclle hra H.
Stahlbcrg lahjaksi upeiuta lajia kirjoi-
tuskalut, kiitollisuudcu ja kuuuioituksen
osoitteeksi siitä toimellisundesta,jollahra
S. hoiti liki 10 lvnoden ajankaupungin
sairashuonetta hra Neiglick'in omista-
massa talossa täällä.— Hukkunut. Talollinen K. Räikkä
Pirkkalasta, mentyään kotiinsa tänään
lviikko kaupungista, lähti sitten lvielä
ajamaan Pyhäjärlven yli työlväkeänsä
katsomaan metsässä, lvaan ohjasi hewo-sensa huomaamatta sulaan lvcteen Kai-
lvauuan lvirrassa. N. hnkkui eikä liene
lvieläkään ruumista löydetty,mutta he-
lvonen pelastui uimalla rauualle.— Hurjaaajoa. Toissa päilvänä ajet-
tiin Hämeenkadulla muuanhylyin lvanha
lvaimo maahan, joka siinä tilassa louk-
kaantni pahasti. Ajaja tunnetaan ja
toilvotaan että hän menee solvittamaau
lvallattomuutensa, jos tahtoo lvälttää
laillista seurausta.—

Iltahnmit Kangasalla oli tammi-
kuuu 11 päiwäuä Nääksyu kartanossa,
toisien urkujen haukkimiseksi kansakou-
lmlu, jouka ohessa oli nlyöskolme uäy-
telmää, eusimäiueu 3)ökausi Lahdel-
la, toiueu Helmiw yö jakolmas W a i-
nämöinen ja Pohjolan akka; kat-
selijana olin myös minäkin. Suurella
uteliaisuudella adotin miten onnistnu
näiltä lvähän harjaantumilta näytteli-
jöiltä näyttää nämä kolme kappaletta,
mutta eipä uhookaau, oikeinkälvikiuntes-
tariu taivalla, joista eusiu lveti huomiou
puoleeusa herrat ylioppilaat Niddelin
ja Menrman, näyttäessääll Jökautta
Lahdeu kestikielvarissa. Herra Nidde-
linin lnilli muutamat oleluan suomalai-
sesta teateriseurasta. Lukuisa katselija-
kunta kätten taputuksetta ja jalkaiu lyö-
misellä huusimat uämät vuoret uäytte-
liät esilleu ja huuto kaikui Hylvä!
Hylvä! Helmilvyötä, jota näytti neiti
Meurman ja ylioppilas Meurman,
pyydettiin näyttämäänkaksikertaa. Kät-
ten mäikinä ja jalkaintöminäkutsui taas

Tampere.

Ei työ tekemättä lopu,
Eikä makaamalta uni.

Tämä on lvanha sananlaskn ja on
totena pidettälvä, lvaikka nyt moni kyllä
arlvelee, ettei se ole tosi enää. Mntta
ei siihen ole syynä työn loppu, lvaan
epäjärjestys. Kansa maalta tullvaakau-
punkiin. Tahdomme tiednstaa mikä on
syynä siiheu. Ensiksi on sekin syynä, että
kunlelvat kuinka kaupuugissa saadaau
paljon korkeanunat työpalkat,kninmaal-
la, eiwätkä huomaakkaau että kaupun-
gissa on suuremmat menot. Toiseksi on
monella haln tulla kaupunkilaiseksi, että
maalainen kuuuioittaisi hauta herraua.
Olen kllullut kuiuka moni, oltuaau wii-
ton tai kaksi kaupuugissa, ou walntis
maanmiestä parjaamaan,nimitellen hän-
tä moukka, kollo, j. n. e. Moni kyllä
tuntee mikä ou eroitus ulaalaiseu ja kau-
punkilaisen elinkeinojen wälillä. Maa-
laisen elinkeino on maanlviljelys jakau-
siuukilaiseu teollisuus. Nyky aikoma on
teollisnus mahtawasti edistynyt, lvaan
maanlviljelys ei oletkaan siinä määrässä,
lvaikka se onparas elinkeino maassamme.
Mutta monta maanlviljelykseen kykeue-
wää henkilöä olvat muuttaueet kaupuu-
kiin tai lähteneet mnualle,niinkuin tukki-,
kaualva- ja rautatieutöihilt y. m. Nä-
mät ihlniset olvat usein niin tyytymät-
tömiä, että ottaisilvat rahat sekä kukka-
rot, jos he hylyin korkean makson saa-
lvat työstänsä; kuulee lvielä useiu kes-
kusteltalvan, mennääll sinne eli sinne,
siellä saa tyyriimmän makson. Mutta
lvaikka he saalvat korkean makson työs-
tään, niin harlvoin tapaa heissä sääs-
tälväisyyttä. Usein kuulee sanottalvan:
nälkäämme snrko, maailmaa tää on, an-
taa mennä lvaan". Menot olvat heillä
Yhtä runsaat kuin tulotkiu,lvieläpä usein
runsaammatkin. Jos sattuu loppumaan
heiltä se hylvä työn-ansio eikä satnsaa-
maan toista sellaista, niin hän ennen
kärsii puutetta, kuin rupeemaanmiehelle
työhön, sanoen: en minä lviitsi niin
lvähällämaksolla tehdä työtä,ennen minä
olen ilman", lvaan oluat kyllä lvalmiitsanomaan, ettei ole työtä,kyllä minä
tekisin. Mutta jokaiseu pitäisi muistaa
ettei palkan suuruus ihmistä rikastuta,
lvaan ahkernus ja säästälväisyys. Jos
silloin, kuin ei ole hylvää työn-ansioa,
tekisi hallvallakin maksolla työtä, niin
lvoittaisi kuitenkin laiskan. Nyt on teh-
taissakin työ-ajat lyhennetty ja kehoi-
tettu lähtemään, ken haluaa,maalle ela-
tustansa etsimään, lvaan harlvemmat o-
lvat lähteneet, tyytyylvät ennen lvähem-
Päänkin ja odottalvat parempaa aikaa.
Syy on se, että monetkan eiwät tahdo,
eikä kehtaa niin paljon itseänsä alentaa,
että muuttaisilvat maalle jälleentakaisin,
josta olvat lähteneet, useat lvähän lvas-
ten wanhempiensa tahtoa, waikka tosin
olvat saaneet heiltä suostumuksen sillä

—
Suomen yliopiston luettelo tältä

lukuvuodelta on ilmautunut suomeukie-
lellä. Miopistossamme on nykyään 27
wakinaista ja ylimääräistä professoria,
1anatomiaueulvoja, 18 dosenttia, 8 leh-
toria ja 3 harjoitusmestaria. Aivoinna
on 7 lvakinaista ja 3 ylimääräistä pro-
fessornmirkaa. Moppilaita on läsnä
yhteensä 605, joista jumaluusopilliseen
tiedekuutaan kuuluu 93, lainopilliseen
153, lääkeopilliseen 74, ftlososillisen hist.-
kielitieteelliseen osastoon 144 fys.-
matematilliseen 141.—

Postikonttori kuulutaan asetetta-
wan Keuruulle, kertoo Päj.—

Kilpa-ajot RuowedeNä pidettiin
loinne kuun 15 p:näKirkkolahdella. Nii-
hin otti osaa 9 oritta, 11 tammaa ja
3 ruuvaa. Kilpailu tapahtui lvirstan
pituisella radalla, joka ajettiin kolmeen
kertaan, ja palkintoja annettiin seuraa-
lville:

Oriista: talolliselleE. Salmelle, jon-
ka ori joutui matkan6 m. 26 sek., 25 m.;
talolliselleI.E. Häkkiselle, jonkaori jou-
tui matkau l» m. 49 '/>2 sek., 20 m.; ent.
talolliselle H. Isoniemelle, jonkaori jou-
tui matkan li m. sl> '/.' sek., 12 m.; ta-
lolliselle T.Pulkkilalle Orihlvedeltä, jon-
ka ori myös juoksi matkau 7m.I'/; sek.,
8 m.

Tammoista: talolliselle K.Kailvok-
selle, jonka tamma juoksi matkan 6 m.
47 sek, 18 m.; talolliselle A. Majanie-
melle, jonka tamma joutui matkan 6 m.
53 sek., 14 m.; talolliselle I.Moskarille,

ehdolla, että jollei siellä rupea luonnis-
tamaan, niin saisipalaita takaisin. Mutta
monelle onkin juuri tämä ehto siihenes-
teenä seutähden, että heidän jälleen täy-
tyisi taipua wanhempainsa tahdon alle,
eiwätkä saisi itse itsiään johdattaa mie-
liääu myöten. Eu minä scntääu tahdo
kelääu kehoittaa kaupungista maalle
nluuttmuaan eukä maalta kaupilukiinkan.
Kyllä lvoisilvat tehtaalaisetkiu työnsä au-
siota lisätä, kykynsä ja taitonsa mnkaan.
Ei kukaan ihminen ole ainoastaau yhtä
työtä tvarteu luotu. Ihminen woi tehdäuseammau laatuista työtä sev mukaau,
kuinka hänen tnlee opeteltua. Seulvuoksi
olisi hywä opetella vuorena miu iuou
taa työtä, kuiu waau ou mahdollista,
joista sitteu woisi walita minkä näkee
parhaaksi cliukeiuokseeu, ja tarpeen tul-
lessa taitasi tehdä toistakiu työtä. Esim.
tehtaau uaisetkiu woisiwat tehdä käsi-
töitä joutohetkinään, uiiukuin ueuloa ja
jotka eiwät taida neuloa, woisiwat ot-
taa lvilloja ja p.llauna kehrättälväksi,
sukkia ja tikkuria kudottawaksi y.m., maa-
laiseltakin palkakseeu woisiwat ottaa
maan ja karjan antimiakin. Samoin
woisiwat tehdä miehctkiu lasteilpaijoja,
naulapuita, tauluu reuuoja, pakloodia
j. n. e. taitousa mukaau. Pieuet pojat
woisiwat tehdä tulitikkll-askia japienten
kirjain kaupittelemista, niiukuiu 5 ja10
peunin hintaisia, sillä niin pientä rahaa
ei kukaan kiellä, saadessaan kauuiin ja
hulvittalvau sekä hyödylliseukirjan. Moni
ehkä kysynee: mistä näitä kaikkia on
saatcnvana eliknka niitä toimittaa?" Sii-
hen wastaan, että niitä pitää itse toi-
mittaa eli tiednstella, mistä on saata-
walla. Tähän moni taas wastaa:en
ininä lviitsi". Tämä on se sana, joka
selwästi osoittaa, ettei puutu makaa-
walta uui. Maikka ei hän todellisessa
muodossa makaakkaau, Hall kuitenkinma-
kaa laiskuudessa, ettei hän wiitsi tiedus-
tella mistä ou työtä saatalvalla, luullen
että työ tekijäänsä hakee, ja josniin sat-
tuisikin tapahtumaan, hän pianlvastaa:
en lviitsi niin Mahalla tehdä." Mutta
ahkera ihminen hakee itse työtä, ajatel-
len ettei työ lähde tekijäänsä hakemaan,
waan tekijä työtänsä. En lunle täulai-
sen wälityön olewan tehtaan isäntien-
kään puolelta kielletyu. Maan käsityölt-
tekijän se onkin toista, joka on antau-
tunut toisen isännyyden alle ja on sakon
uhalla kielletty tekemästä toisillen työtä,
eikä saa isännältään. Saa usein lvar-
rota, jopa kuukausiakin, eikä tiedä koska
tnlee saamaan, odottaa waan, ehkä huo-
menna saa, lvaan monta hnomenta ku-
luu turhassa odotuksessa. Jos hywällä
ajalla on saanut säästööu,niin nyt hä-
nen täytyy entiset säästönsä tnhlata,ime-
läpä usein edellekäsinkin. Wielä tulee
usein käytettyä nämä jouto-ajat Mää-
rinkin, niinkuin korttispelissä ja lväke-
wäin juomain nautinnossa y. m. Sen-
tähden olisi hylvä että jokainenkäsityön
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Aliime perjantaina on ylösotettuNihuus-sillan
päästä Kyrön pitäjästä yksi rattaan pyörä,

jonka omistaja takaisin saa tuntomerkkiennäytettyä
Manassc Arkkclinilta.

Tampere 28/273.

Aen markaan käden kautta kohta kuluneen Helmi-"
kuun kcskimaihcella on kadottanut taralukkuun

kuull'.wan kamarin amaimcn, pyydetään käydä pe-
rimässä awaintansa Fiskaalilta.

Kuulutuksia.
henkilöitä, jotka owat kirjoit-

taneet warain apua täällä aiottua
kilpa-ajoa warte«, pyydetään hymän-
tahtoisesti torstaina tämänkuun 7 päi-
mänä kokoontumaan täälliseen Seura-
huoneeseen kl. 7 j.pp. malitsemaan tar-
koitusta Marten johtokunta y. m.

Myytätvänä.
W^" Mksi kahden maattawa melkein nusi sänky

ja yksi sänky-schcrmi löytyy myytämänäMallin ta-
lossa Mustassalahdessa.

Alituinenmarasto monenmoi-«- sia ruumiin kistuja, ynnä
M^M^maatetettuja Engberg'in leski.

Erinäisiä ilmoituksia.
MsZaitotinkiä saadaan nyt oitis Kihlakunnantuo-
"» mari Forsman'in tykönä Leskirouma Sta°
dius'en talossa.

"fi S»
| Lektioner i tanska och|
1Tyska spräken äfvensom i °

H musik meddelas af |
<^ Garfvaren Molins gärd \°

Panttia lunastettalvana.
c^oka tietää jättäneensä panttia allekirjoittaneen
x^ tykö, tulkoon 14 Päiwän sisään ne lunasta-
maan, taikka muutoin tulewat myytämäksi.

W. W. Luidi.

KALEVA
Försiikrings Aktie-Bola^etHyyrättätvana.

oitis Yksi kamari, kaksi kouttooria ja
'V lutcri W. W. Luidilla.

Nloshyyrää 2 kammarianyt oitisU
'"

H. Viitanen,
Karman.

HM oitis yksi kamari
Karman Eklun!

iHelsingfors.
Meddelar genom undertecknad försäk
ririg a lif, lifränta och kapi tai.

Prospecter jemte nödiga upplysnin-
gar lelun»» beredvilligt af

Albin Lagerblad.
träffas a Linnespinn^riets kontor.

jonka tamma joutui 6 m. 51 sek.,10m.;
talolliselle K. Alapynnöselle, jonka tam-
ma joutui matkau 7 m., 6 m.

Palkinnon määrääjille oli jätettyMalta
määrätä palkinnot katsoen kulkuuu, he-
mosen kuutoon ja rikkoma-määrään.

Nunnista: talolliselle H. Tapiolle,
jouka ruuna myös joutni matkan 6 m.
42 '/2 sek., 4 m.

Muista ajajista edellä mniden ansait-
see mainita talollinen H. Loila, Ken-
ruulta. jonka ori juoksi matkan C> m. 52
sek., maan rikkoi kolmekertaa, joistayksi
oli sadan sylen pituinen.

Kilpailna läsnä-olollaan kuunioitti
melkoinen katselija-joukko. Ilmaolipen-
siä ja tyen. Lopnksihemos-ystämät päät-
timät yhä edelleen muosittain pitää tän-
laisia kilpailuja, jopa sitä Marten les-
kensä keräsimät kassalle kantarahaa 58
markkaa, jokakunnan säästöpankissakas-

artutetaan.—
Kuollut. Entinen kirjakauppias

Johan Wilh. Lillja uukkui kuoleman u-
neen Turussa menneen kuun 17 p:nä
60 muoden manhana. Mainaja oli tuttu
lameau Maikutuksensa kautta kirjallisissa
toimissa yli koko Suomen. San. Tur.
sanomat mnunmuassa:20 muoden wai-
kutus-aikaua lisäsi hän kirjallisuutemme
500 uudella teoksella, joista useimmat
suomenkielelle. Hän perusti suurimmau
Manhan-aikaisten kirjain kaupan ja suu-
rimman lainakirjaston, jotkamaassamme
omat löytyneet. Niissä molemmissa oli
yhteisesti noin 50,000 kirjaa."

Wiime lauantaina kätkettiinI.W.Lill-
jan ruumis maanpoMeen. Ei aiman
äsköisin", sanoo S. T., ole Turussa
nähty ruumiiusaattoa, johonniin monta
ihmistä on ottanut osaa ja jota katso-
maan Mäkeä oli kokoontnnnt kadunmie-
rustat täyteen. NuumiinMaunujeu edellä
kämimät kanppaseurau jäsenet rimittäin
ja lähinnä maunnjen jälkeenajoimat wai-
najan lapset ja muut heimolaiset sekä
heidän jälkeen suuri joukko ihmisiä eri-
tyisistä kausaulnokista. Kaikki oliMat
saapumille tnlleet antamaan mainajalle
Miimeisen kllnnian-osoituksen."—

Lämmintauti lemiää Pietarissa.
Pääsyynä taudin lemiämiseenkunlnu ole-
man se, että lasaretteihin tilanpuutteen
Muoksi ei moida ottaa Mastaan kaikkia
niitä lamantautisia, joita niihin Pyrkii.—

kawautauti railvoaa Aasian sota-
tantereetta. Ertseruniin sotakuwernööri
Shelkownikow on kuollut siiheu,samoin
kaukasilainen sankari kenraali-adjutantti
ruhtinas Turkhan Murowjew 2. Ken-
raali Hennann sairastaa myös samaa

(U. S.)—
Kansakoulnt Nuotsstzsa. W. 187«

oli Ruotsissa kiintonaisia ja kiertämiä
kansakouluja yhteensä 8,770. Korkeam-
missa koulnissa antoi opetusta I2opet^
tajaa ja muissa kouluissa 9,299 opet-
tajaa ja opettajatarta. Pailsi näitä oli
94 mies- ja 222 nais-opettajaa, jotka
erittäin opettamat harjoitus-aineissa ja
käsitöissä.

Mielitään hyyratä.
Kesäkuun 1pättväStä mielitäänhyyrätä yksiisompi
«* huone tahi 2:f[i kamaria, mieluummin kyökki
yksinänsä tahi kuitenkin osa. WaStuuta odottaa
hyyryläinen Kirjakaupassa.

Ett större mm eller 2;ne kamrar mcd del i
kök eller helst ensamt önskas li)'»» frän den

IJani. HvM tili "Sökande" torde inlemnas a
Bokhaudeln.

PHOENIX
i l.onllon.

EMIL HAGELBERG.

Afslutar försäkringar mot brand
skada a byggnader, varulager, möbler
ra. m. genorn

Kadonnut.
C> okv niiitko sittc katosi minulta kissa, tuntemam-
vi mcusii Mirri, ja jolla on lMbanta saulassa.
Se kunniallinen ihminen, joka ottaisi sen kiinni,
pyydetään palkintoa mastaan tuomaan ison sillanSir.n.päähän Kyttälään.

Tampere,

Emil Hagelbergin ja lumpp. kirjapainossa,1878

kanssa edistymät. Koska joutumista on^
paljon estänyt Pitkä matka Konstanti-
nopolin ja AdrianopolinMalilla,on Suu-
riruhtinas ylipäällikkö Turkin hallitukseu
suostumuksellamuuttanut pääkortteerinsa
St. Stephaniin, joka on rantatien py-
säyspaikka lähellä Konstantinopolia.
Muutosta kertoo Miralliueu sähkösanoma
että se on tapahtnnnt minne sunnun-
taina, jolloin Suuriruhtiuas ylipääll.
klo 4 aamulla rautatietä myöten tuli
sulttaanin suostumuksella San Stefa-
noon. H. K. Korkeuttansa mastaanot-
tamassa rantatien pysäyspaikalla oli
kreikkalainen papisto, Neuf- ja Mehe-
,neo Ali-pasha.

- Rauhan teko ja maltain neumot-
tclun alkaminen miipyy yhä. lourual
de St. Petersbourg" lausuu siitä ettei
syy suinkaan ole Nenäjän; se on alusta
altain ehdoitellut maltain-kokousta neu-
motteluu sijasta, jonka kokoontuminen
nykyisissä suhteissa ei moi niinnopeasti
tapahtua kuiu suurimaltani johtamain
miuisterein kokous; Nenäjä on myös
syytön keskustelujeu pitkällisyyteen Ad-
rianopolissa, jotka luonnollisesti taas
Miimyttämät neumottelun alkamista.
Mitkä syyt, mitkä neumon-aunot wai-
kuttanemat tuota turkkilaisten maltuus-
miesten »vastahakoisuutta, joilla Mielä
oli suuri kiirus saada aselepoa ja jotka
kantelimat miimytyksistä, joihin he itse
jaheidäu hallitukseusa oli syypää? Mutta
oltakoou Marinoja siitä että Nenäjän
lujuus kaikki sellaiset laskut tekee tyh-
jiksi. Sille on tosin wastenmielistä,,awa-
ta Janon temppelin omia" (s. o. alkaa
sotaa) sillä tämä uudestaan amaaminen
tuottaisi mälttämättömästi Turkiu Mal-
tiorakeuuuksen tukistuksen. Mutta ereh-
dystä olisi luulla Menäjän oikeutettua
Miimyttelemistä,eunenkuin tällaista mul-
listusta toimeen panee, joksikin heikkou-
den ja peräytymisen merkiksi. Jos turk-
kilaiset maltiomiehet onnettomuudeksensa
uudestaan kallistamat konnansa kateelli-
sille kniskutuksille, joidcu tyhjyyttä he jo
omaksi mahingoksensa omat saaneet ko-
kea, niin saamat he myös lukea omaksi
syykseen ne seuraukset, jotka sitteuMält-
tämättömästi tapahtumat."

Kadonnut yksi Pimi Pruuni koira, Mälkösellärin-"^ nalla ja MatsanaluStalla sekä tuntee nimensä'
Penni. Jos joku kunniallista palkintoa wastaau
toisi sm takaisin Kyttäliiiin W. W. Luid'ille.

Sähkösanomia
Lontoosta 25 p. hekmik. Aamulehdet

arMelemat Venäjän rauhanehdoista että
ne, mitä niitä tnnnetaan, omat komin
komia ja että tulemaisuus näyttää hy-
Min hämärältä. Times" lehti armelee
että toimo rauhasta riippuu Weuäjän
kohtuudesta. Jos Wenäjä tahtoo ottaa
huomatakseen muiden isoin maltain toi-
momukset. Maltetaan uusi sota, jokahel-
posti möisi lemiiä Turkin rajojen yli.

Berliinistä 25 p. helmik. Uskotta-
luista lähteistä kerrotaan huhuu mn-
kaau että rauha on allekirjoitettu. Ver-
liiuissä peljätääu kuiteukin ItäMallan
sekaautnnlista, joka on hymin tyytymä-
tön asiain selmiämiseen. Tietojen mu-
kaau on rauhan-ehdoissa tehty se sopi-
mus, että Itäwalta malloittaa Vosuian.
Ruhtinas Nismarck makuutti puheessau-
sa että rauha ei tule häirityksi. Hän
on antanut Englannille ja ItäMallallesen neuwon, etteimät ryhtyisi kemytmie-
liseen sotaan. Hän on Makuutettu että
Venäjä ei anna yhtään perää Englan-
nille ja luulee ankaran riidan molem-
pain maltain Malilla Dardanelleista tai
Bosporosta aiman mahdolliseksi. Hänen
ajatuksensa mukaan on ueumottelu (kou-
ferens) lykättämä rauhallisempaan ai-
kaan.

Ulkomailta.
Wenäjä ja Guglanti omat tehneet sel-

laisen keskinäisen sominuon, ettei knm-
pikaan ota »valtoihinsa Dardanellein ran-
toja; menäläiset eimät Malloita Galli-
polia eikä Vulairia (niemenkapeimmalla
kohdalla', eiwätkä myös mene Aasian
puoleiselle rannalle, jaEnglanti eimyös-
kään lasfe wäkeä maalle kummallekaan
rannalle. Niin ilmoitti mirallinen sa-
noma wiime kuun 24 p:nä ja samalla
sanoi että keskustelut Turkin hallituksen

S:t P:burg 1870.
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