
MuiMii!
Kuulutettuja:

Flessukylässä: Naadonsalou ÄiMiin talon,
isäntä, nuorimies Johan Gustaa Hcilinpoi»
la Kangasalan emäseurakunnasta ja Taka-
huhdin Raholan talon tytär Susanna loh.
Kustaan tytär Messukylän emäseurakun»
nasta.

iTsmgori; >̂''"'-

Maanantaina.
Posti lähtee: Turun junalla Ahwenan>

maalle, Kemiöön,Saloon, Naantaliin, Uuteen
laupuutiin, Raumalle ja Poriin, setä I.ty.
liian Jämsään ja Padasjoelle.

Tiistaina.
Posti lähtee Kyröön, Ikaalisiin,Poriin

Rilomeoelle.Virroille. Kristiinan setä itään>
päin.l

Tampereelta Helsinkiin Elokuun 14
päiroä kello 10 j. Pp. ja Helsin-
gistä takaisin Tampereelle 15 päi-
wä kello^ 10 j. Pp. Piletin hinta
7 markkaa.

Huom.! Olisi hywä, että pää-
syliput ostettaisiin aikonaan, jotta
woitaisiin tilata wannut wäkiln'un
mukaan. Pääsylippuja on saata-
wana: Vlom^ii: pnodissa, Aamu-
lehden konttoorissa, Raittiusrawin-
tolassa, räätäli Kilmellä, Ahlgren'-
illa paperitehtaalla ja talonomistaja
Siren'illä,

erinomaista laatua kaikkein pie-
nimmistä suuruuksista aina 80
tuuman pitkiin valmistetaan Grön-
vikin Lasitehtaalla. Lasi on täy-
delleen tasaista, helposti leikat-
tavaaeikä auringonvaikutuksesta
muutu sinertäväksi.

Varastossa löyty}^ reikälaseja,
kuten purkkeja, maitokehloja y.
m., olut-, punssi-, konjakki-,
seltteri- ja kivennäisvesipulloja»
Kaikki parahinta laatua ja help-
poiu hintoihin. Summakaupassa
annetaan runsas hinnanalennus.

Vaasa ja Grönvikin tehdas.
Axel Grönberg.

(Vlil15 k. 23 I.) HmsijnlKu
Ohjelmaan luulnu

miettää Kangasalan W. P. K,
sunnuntaina 15 p. nykyistä Elo-
kuuta Kirkonharjulla kl. 4 j. pp.

Toimikunta.

Tonvisoittoa
Kilpa ammuntaa,
Taussia y. m. y. m.

Tampere.

Avoinna iola väiwä:
Postilonttoori on amoinna setä lahtemää

että tulemaapostia»varten arlipäiminä B— '/«12
p. ja >/z5— 7 j. Pp., pyhäpäivinä tulemaa ja

lähttwää postia narten »-10 e pp. ja 4—5
j. VP.

Turtuu» ja ien lauttaRuotsiin selä kotomaa,

han menemat postilähetykset owal artipäiwiuä
ätettawä: postilonttooriin 11. 9 e. PP. ja
Helsinkiin, Pietariin ja niiden lautta mrncwät
11. '/i!2pänvällä K irjela a t ilot kaupunzlssa
tyhjennetääu 11. 9 e. PP.. l-> ja ?j.
pp. sekä laatikko postilonttoorin sisällä lävtä.
«ässä klo 8 j. PP. ja lvähää ennen

postin lähtöä rantatielle; laatikot rautatiease»
man seinässä mähiiä ennen junan lähtöä.

Nautaticn makasiinin louttoori on
ota arlipänuä ?— l e. Pv. ja "— ? i- pp- ja

uununtaistn 7—ll aamulla.

Siihlölenniitin lonttoori srtä kaupungissa
että rautatiellä pidetään ''^oinna U:«ta aa»
mulla 9:ään thtoolla.

Kaupungin lulusaUz.sunnuntaisin tl. 1-9

l. pp., lauantaisin 11. <— !) j° muina päiwi la
5—9 j. PV-

Juna lähtee::HameelUinnH>»n ja Helsiuliin
ja Pietariin jota päiwä 11.3,30j.pft.ja 11. 5 e.
p.; Turtulln 11. 9,50 e. pp. ja Vaasaan tl.
1,30 e. pv.; tamarajuna lello 10 e. pp.

Juna tulee: Pietarista,Helsingistä, H
eenlinnasta jota päimä tl. I,W j. PP. <e

11. 11,45 Mä; Turusta kl. 7,15 j. PP. ja
1,10 j. pp.Waasasta N. 3,10 j. p. V.

Ilmoituksia
Höyryalus

Elias Lönnrot
lähtee joka:

Tuorstai kl. 6 aamulla Kurusta,
poiketen Teiskon Pöllölään ja
joka

Perjantai, kl. 9 aamulla Tam-
pereelta Kurunn, poiketen Teis-
kon Pöllölään ja joka:

Lauantai, kl. 5 aamulla Kulk-
kilasta poiketen Annenltaan, sekä
Tampereelta kl. 3 j. pp. poike-
ten Aunesiltaan ja Kulkkilaan.

MsseHöyttMlUS

Awoinna joka arliväiwä:
Pastorin, kanslia «-!2 vänuällä.
Säästöpankki tl. 1-3 j. Pv. sekä lestimiil.

taisin ja lauantaisin myös 7—B j. pp.
Nahlltoimilamari. tl. 10-1 väiw°llä.
Tnllitoimisto 11. 10 2 e. pp. 4-6 j. pp.
Pallahuoue 9-1e. pp. ja3—6 j.pp.
Suomenpankinlonttoori 11.10—2 päiruällä.
Yhdyspankin lonttsori kllo— 2.päiwällä.
Pohjoismaiden oialepaulli tl. 9—l väi

wällä.
z^Kaupungtnwoudin lout toorikl.l«— 1«^p

Huutokauppoja.
huntolaupalla, jota

D pidetään Otania- nimi-
sessä hotellissa, Maanantai-

na, Syyskuun 20 p. k:lo 12 päi-
wällä, myydään Rarointolanisännän
F. A. Engström'in konkurssipesää'»
kuuluma talo ja tontti N:o 53
toisessa kaupunginosassa Porin kau-
punkia ja sille rakennetut huoneet,
nimittäin: Iksi 2 kerroksinen kiwi-
rakennus, jossa on 8 huonetta
matkustamia Marten ynnä raminto-
lahuonc ja suuri juhlasali; tiilillä
muorattn asuinrakennus puusta ra-
Mintolahuoneella ja pienemmällä
juhlasalilla, tarpeellisia huoneita ra-
Mintolan pitäjälle sekä palmelusmä-
elle; pienempi asuinrakennus lcimin-
ja Pesuhuoneella sekä huoneita mat-
kustajia Marten; ulkorakennus, jos-sa on talli, Mcmnuliitcri, makasii-
ni y. m.

Maanantaina, Syyskuun 2? p.
k:lo 10 e. pp. ja 3 j. pp. myy-
dään myöskin hotelli OtaMassajulkisella huutokaupalla äskenmaini-
tulle konkurssipesälle kuuluma a-
rentioikcns lohanneslund- nimiseenulkoramintolaan, joka on kaupungin
micressä sekä suurempi joukko ir-
tainta omaisuutta, kuten parempia
ja huonompia huonekaluja, sänky-
pito- ja liinamaattcita, lasi- ja
Porsliiniastioita, ramintola- sermi-
scjä, kcitinastioita sekä paljous tar>
mekaluja y. m. yksi helvoncn, smvi-ja talmi ajopeliä, josta halullisille
ostajille täten ilmoitetaan. Porinhuutokauppakamarissa, Heinäkuun 3
p. 1886. Henr. Sourander.

Hnom! Tarkempia tietoja
antamat sekä suullisesti että kirjal-
lisesti toimitusmiehet mainitussakonkurssissa, kauppiaat F. A. Ju-
selius ja G. E. Ramberg, Porissa.(B. T. 6 kert. 60 r).

Kirje Länsisuomesta
(Jatkoa 82 numeroon.)

Jos palaisimme aikakausiin, jolloin
suuri osa Suomenmaata oli maltion
omana, näemme hymin, kuinka maltio
on antanut, lailla millä tahansa,
maata yksityisten suosikkien omistet-
tamaksi, joita Suomen hallitus on
Miime kuluneilla muosilla lahjoitus-
maan nimellä lunastanut, sekä niillä
mailla asumat arentaatorit eli lam-
puodit saaneet asutut tilansa ivasta
ostaa tältä hallitukselta lunastusta
mastaan omaksensa, ja itse sekä per-
heensä nauttia niissä perintöoikeut-
ta. Samaan suuntaan on kaiketikin
talonpojan pääsö itsenäisiksi täytynyt
tapahtua. Sillä josko tarkastamme
nykyajan perintötiloja eli jos taas
tekisimme tarkastuksia tiloissa, joissa
jo tuhat tahi kaksituhat ajastaikaa on

Kaupungin liiiiliirien wastaanotto-alat.
T:ri O. Vläfteld l:lo It):neeu asti aamulla

ja arkipaitoina —
3 päi«

»viillä.
„ E. v. Vonsdorfi t:lo «— li e. pp. ja

4—5 j. PP.
T:ri Idman !:lo B—ll e. p. p. ja 4—5

j.pp., pyhinä9— lle.pp.

nojassa, myöskin kumernöörinluona,
hakea ja ostaa tilansa itsenäiseksi pe-
rintötilaksi, jonkalainen menetys wal-
tion puolelta alamaissansa kohtaan
osottaa sulaa säälimäisyyttä ja isäl«
lisen rakkauden matamia aikeita
amittaa kaikkia rehellisiä lapsiansa
saamaan etsittyä onnea ajallisen elä-
män uralla.

Vieläkin on olemassa suuri ala
maltion maata Länsisuomessa, jonka
edellisessä osassa sanoimme piirtele-
wä'n kymmenen kunnan maiden wä-
lissä ja keskuudessa, enimmästi lui-
rumaisessa muodostuksessa itsenäisten
tilojen maiden malissa, mieläpä
Marsin ymväröimät useoita tiloja.
Näille omat suurena haittana oman
talouden toimissa tällaiset asumatto-
mat maat, joissa on samanleisia
neumoja, korpia ja muita rämeitä,
joista muosittain nousee kylmyyttä
yli koko lähellä oletvain tiluksien,
niin että useinkin saattamat kaiken
toilvon maan tuotteista Marsin tär-
miölle, sekä siinä samassa synnyttämät
mielikihkoa siitä, kuin ei tämänlaisia,
työksi kelpaamia,maita anneta lviljel-
tämäksi, maikka pyrkimiä olisi kuinka
paljo, jonka kautta tuo uusi uhkaama
kylmyys tulisi katoamaan. Tällaisiin
työmaihin pyrkimiä olisi kyllin niissä
kunnissa, missä kruunun maatakin
on olemassa, sekä mieläpä on koe-
tuksia tehty päästä alkamaan työtä
sitä mukaan, kuin jo mainittu ar-
mollinen asetus 2? päiwältä Joulu-
kuuta 1877 osottaa ja 9 § säätää,
maan kaikki on elämän kummituksia
kokemalle sekä asetuksen tuntemille
ollut suureksi hämmästykseksi, kun
eimät säännöt pidäkään
lumattua paikkaansa. Samaa »voi-
mattomuutta osottaa myöskin armol-
linen asetus 15 p.Tammikuuta 1883
joka jo 1 p. seuraamaa heinäkuuta
kämi Moimaansa, missä kunnille lu-
mataan kormaukjia sillain ja teitten
ylöspitoon, missä Puistoksi mainittu
kruununmaa luiruttelee,mutta Maikka
takseerauksia kunnissa olemain kruu-
nurmaan manttaalisuuruudesta on
tehty, kuin myöskin armiomakso
manttaalille, jotka omat asianomai»seen paikkaan lähetetyt, ei sittenkään
ole mitään kuulunut, täyttääkö wal-
tio kunnille tehdyn lupauksensa wai
ei, tahi antaako se kruununmaalla
nyt olemille torppareille manttaalinsa,
jotka sitte ottamat kuntien kanssaosaa teitten ja siltain rakennuksessa.— Kummallisilta kaikki lupaukset ja

määräykset tässäkin suhteessa kunnille
Länsisuomessa tuntumat, ikäänkuin ei
niissä olisikaan minkäänlaista hen-
kistä moimaa toteumiseensa nähden.suomen pankin kursftt.

Elokuun 5 piit». Myyiilt.

Pietan l.n 246.
— 242:

—.
Lontoo l.n 25: 35:

90 vilio.^ . . . 25: 17: 25: 05
5.0:

— — —.Pariisi n
90 päiw. . .

Amsterdam 90 päin». . . 208:50: 206: 40
Tulholm» l.n 139:

—
Fraulsurt a. M. l. n. . .

Hampuri l. n. . . . . 184' 2):
— —.

„ 90 pfii»^^^. . 123: 20: 122: «0,

MyytiMnii

Kaakein
Posliini

Aamul., T. A..8 t.

I.Rikala.
Varastosta myy hallvalla

lähtee kaupungista joka urkipai
Wä kl. 7^4 ja 11e.pp.,2'/4, 3'/2
ja 6 j. pp. Kaikkina sunnuntai
ja iuhlapailvina kl. 8 e. pp
12 päiroällä ja 2 j. pp. Käy seu-raamilla laitureilla:

Hatanpaan, Pyynikin,
Tulitikkutehtaan, Wiikinsaaren ja Partolan sekä her-
rojen Cajanus'en, Sandbergin ja
Sommerin hulvilain.

W:m Sandberg.

Keskiwiikkoisin jaLauan-
taisin tehdään ylimääräinen mat-
ka Huttuloihin kello 6 e. pp. kau-
pungista.

Pilcttien hinta on kaupungista
20 penniä Hatanpäälle ja Pyyni-
kelle, sekä 25 penniä muille laitu-
reille, laiturein roälimatkoilta 25
penniä.

Höyryalus ttmokrataan roälia-
joilla, josta sopimuksen woipi tehdäjoko koneenkäyttäjä Nordberginkans-sa paikalla tahi allckirjorttancenrau-
takaupassa.

asuttu, löytyypä niissä selmiä todis-
tuksia, että kruunu on ne ilman wä-
hintakaan esteettä luolvuttanut alku-
asujalle tahi hänen oikeutensa omis-
tajalle itsenäiseksi omaisuudeksi. Täl-
laista omistusoikeuden saantia on
kestänyt esteettömästi kaikissa kruu-
nun tiloissa, joissa asujamet olvat
ainoastaan kumeruörin antamalla
immissionilla lvakuutetut tilan nau-
tinnosta, maan ei suuremmasta it-
senäisoikeudesta. Kuitenkin, jos
asujan maan haluaa, saa hän tämän
hänelle tilaan annetun immissionin

joka silmiin pistälvästi tuntuu siinä,
että paikallismetsänhoito saapi ehdo-
tella, miten tahtoo hoitonsa hallussa
olemien maiden kruununlveroista sekä
niissä olemista torppareistakaikki waan
maan käy metssylihallituksen hymäksyt-
tämäksi. Maikkapa esitys koskisi kruu-
nunmaalla asujamien perikatoa tahi
kuntain rasituksen enentämistä heidän
takiansa, ei metsähoito niiden suhteen
huomaa mitään sääliiväisyyttä tar-
mittaman, kunhan waan omat tarkoi-
tuksensa tulisi täytetyksi, jonka nyky-
ajan menettelyt kruununto rpparia

1886. N 4. 1886.
pJiiiiKrccii Sanoma
|:o 94. Maanantaina Elokuun 9 paimauii. Mm -1
tilaushinta: £et) d c v tilaus- ja jakopaikat kaupungissa: «e Mi ilmeet
f l/lw.'/<w.'/«w.'/4w. Äo«rtn l««flf«»ltll«: Äo«feu itäouolell.,: M^aniintaisin. K. 1pp.'Keskiwiiks
'aitot«fafefäafla« EmilHagelberginkirjakauppa. Kauppias I. A. Pietilä. > Kauppias Tuoma Leander. Kauppias W. 3afo«eit. fcjo 8 aamuna. I

t7°re?«s»' ''' 4 '« 2-!« !',,' H. Grönlund. . Neiti Hideu. '^ «. A.
N. E. Martin, jawmht°ilm°ttutsia «älit!täää mu

tWenäialle-''/,'w 4rpl' >/,w.2rpl. « H. Hautanen. ..I.Hagman. „ M. Ojanen. Kelloseppä I.H. vSlcubo^t. Äoiittoori: Em!lHagelbcrg'iul
metoin hinta: 10 penniä.

'

M. Qranbft-fl. .yca-n X 0». Mu, <^. '^,i 'i,n^' ',i, s. ViiiMU-ö.h. _btini^_i_^i^iiMui^^^

Tampereellajalc?
miesten luona m
Tampereen postil
Muissa poStilant
Ristiside lähetylse

YMyiStennu

Oilin jaPerjantaisin

15 penniä ensi» ja
omennetään emaffoi*feinmaamm tentitinIkviatauppa,Kauftp.

Be.pv.-»j.

PäiMälista.
unnuntaina Kolminaisuudesta

saarnaamat:
Messukyliinkirkossa: w. t. kappalanen Sand-
roos.
Katlismusluulustelemiseen tulee Hatanpään

luluruoti.
Ttislsn lirlussa: w. t. lapftal. Lund.

lähtee
Mmillm

LM"Pienempi,hyw»ssäkun
nossa oletoit soutumme onmyy-
tälviinii Ijnltmmiimlln hinnalla

Sr. «Ula.
Läntisen Pitlänka dun marrella N:o 4!'.

Täysivaltaista



I Menäläinen palkinto-obligationi
1864 muoden ulosautoa 1,820 mar
kasta;

—
Anvopaperien huutokauppa

toimitettiin t. kuun 4 p:nä k:lo 1 j.
pp. kauppaseuran huoneuksessa, Alek
sauderinkadnn talossa n:o 12, Hel-
singissä, ja myytiin seuraamat armo-
paperit:

2 menäl. palk.-obligationia 1866
muoden ulosantoa, toinen 555 ja
toinen 560 mk:sta;

10 Suomen Maltion 10 taalerin
palk.-obligationia, joista neljästä
maksettiin 54 mk. kapp., kahdesta 54
mk. ja neljästä 53 mk. Z5 p. kapp.;

7 osaketta Kaisaniemen keilarata-
osakeyhtiössä, joista yhdestä malset-
tiin 51 mk., neljästä 50 mk., kapp.
yhdsstä 47 mk., ja yhdestä 46 mk.;

2 osaketta Suomen Höyrymene-ds-
potiosakeyhtiössä (nim, armo 1,000
mk. kapp.), 500 mk:sta kumpainenkin;

1 osake Etelä-Suomen höyrylaima-
osakeyhtiössä (nim. arm 400 mk).
45 ml:sta;

5 Suomen Ihdyspankin osaketta
(nim. arw. 100 mk. kapp ), 405 mk.
kappale, kertoo U. S.—

Hukkuneita. Torpparintyttäret
Adolfina ja Fanny Tanni, edellinen
15 muoden ja jälkimäinen 10 mno-
den manha, kotoisin Mielanlliemen
kylästä, Kiikan kappelia, hukkuimat
molemmat puoNpäimän aikaan miime
k. 21 p. uidessaan Kokemäen Mirras-
sa, Haipalan kylän luona.

Torpp^riilrenki Kustaa Lindblom,
Kurun torpasta, kuuluma lennon
säteriin Paraisissa, hnkkni,heinäk. 23
Paraisten portin luona, uidessaan
saatuaan halmaukseu. Mainaja, joka
oli 25 muodcn manha, oli ollut wuo-
dcu uaimisiHsa ja jätti jälkeensä les-
ken ja pienen lapsen.

(T. L.)

Heinäk. 28 p. illalla on itsellis-
mies Milhclin Mattson, as uva Pit-
käpellon torpassa, Häntölän tilalla,
Liedon pitäjän Tammentaan kylässä,
tuntemattomalla taivalla hukkunut
Aurajokeeu lähellä mainittua torppaa.

— Padasjccn nimismieheksi lienee
lääniukanslisti Johan Fredrik Seikku
aiottu, kertoo H. S.— Tulipalo pääsi Hämeenlinnassa
alkuun miime keslimiikkona kello 2
tieuoossa Nauhassa kaupungissa me-
näläisten upseerien kahdenkertaisessa
asunnossa. Äkkiä asetettiin miehet
jonoon meden lappamista Marten
sangoilla rannasta ja rumettiin sam-
mutus- ja pelastustöihin, jota tehtiin
uutterasti tunnin merta. Paikalle
saapui kohta kaupungin palokunnat ja
asemelmolliset auttamaan. Muistut-
tamista ansaitsee kuiteukiu se seikka,
että ei kohta tehty reikää kattoon ja
sen kautta tulta ahdistettu, Mian
masta myöhemmin ja että kalnja
särjettiin yläkerrasta pelastaessa.
Pari miestä saimammoja käsimarteen
sammutustyössä. Huoucen seinät ja
mälikatto sekä katon kannattiinet tur-

Qctnxpeveen SanonetMaanantaina Elokuun 9 p. .15. 94. 1886.

kohtaan tarpeeksi osotlamat, josta
asiasta ja sen laadnsta saamme
Masta tarkemmin mainita; nyt aino-
astaan huomautamme metsänhoitajia
tarkemmin tutkistelemaan ja noudat-
tamaan säännöt metsänhoito afetuf-
sessa 13 p. tonkoknuta 1859. § G.

slatk.)

meltuimat osaksi paitsi sitä mahinkoa,
jonka mesi sai aikaan. Tuli lienee
päässht irti maromattomuudenkautta
kyökistä, kertoo H. S.- Waisailäyttclyitä paneeHämeen-
linnan hemosystämäin seura toimeen
syyskuun 1 p. Tampereella, 9 p.
Längelmäellä ja 18 p. Orihmedellä,
tietää Häm.—

Suomen Teollisuuslehti n:o 14
on ilmestynyt jll sisältää: Msuna-
ja NMsneitten näyttely Tukholmas-
sa. — Maamme Käsityö- ja Tehdas-
yhdistysten mastaukset Teollisuus
hallituksen tiertokirjeesen Heinäkuun
8:lta p:llä 1885.

— Etikan malmis-
tamisestä.

—
Ammattitiedettä räätä-

leille. (Manhin matematillinen leikka-
ustapa). Oppilasoloista Ihdysmal
loissa.

— Pienempiä teknillisiä un-
tisia.

— Ilmoituksia. Lehteä sen
raa miisi kumalntettä, joista neljä
sisältää räätälipiirustuksia sekä mndes
rnoka-astiakaapin ja teekeittopöydän
piirnstuksen.

eläköön-hnndon kuunan menestykseksi.
Illan kuluella lausui hra T.Leander
Oksasen runon Immellem", soiton
ja lanlnn sämcleet Maihtclimat ja
tanssi tämi vilkkaasti. Paitsi pie-
nempiä kilpailuja pikku pojille, oli
myös tilpa-ammnnta huonckimäärillä
sekä kilpajuoksu, johon otti osaa 30
henkeä. Ensimäisen palkinnon, 10
mrk. saiE. Källros,Orihmedeltä, joka
juoksi noin l">0 syltä pitkän radan
kolmen kcrtaail 49^/.> sek.; toisen 8
mk. AdolfHöggren,Messntylästä, 50
>/^ iek,- kolmannen 6 mk. Kalle Ki-
miniemi, Pirkkalasta, 50,^ fek. ja
neljännen 4 mk. Oskar Birkman,
Tampereelta, 50 /.< sek. Myöhempään
iltasella poltettiin loistama ilotulitus
monimäristcn lyhtyjen »valaisemalla
kentällä ja kello 10 palasi kunta lyh-
tyjen malossa kentältä, joten tämä
onnistunut ja hauska juhla oli päät-
tynyt.—

Itanislaiu tähdistön l luokan
kunnianmerkki on, knten H. D. tietää,
annettuPriussiOldcnburgin Pietarissa
perustaman lastenkodin johtokunnan
kunniajäsenelle, kollegian asessorille
Noldemar v. Fr^nckellille.—

Plantnasnoerot sekä lännen
että idän pnolelta koskea omat suori-
tettalvat rahatoiinikamariin hnomenna,
keskimiikkona ja torstaina.

teilian miehuisuutta. Tämä ei ole
ensimmäinen kerta, kun Sarah Bern-
hardt on tappelussa. Muistetaanhan
esim. hänen riitansa Marie Colom-
bierin kanssa.— Häiritty häämatla. Ikämä ereh-
dys on tapahtuuut Napoliu polisille.

Muutama päiwä sitten tuli uinut-
täin Benedigin prefektillä sähkösanoma,
jossa maadittiin lvangitsemaan eräs-
tä herraa ja erästä naista, jotka
eräässä höyrylaimassa olimat lähte-
neet Venedigista Neapoliin. Ne oli-
Mat kaksi rakastamaa, jotka olimat
karanneet Menäjältä, mieden muka-
naan suuren rahasumman.

Kaikki kämi toimon mukaan. Höy-
rylaiman tullessa nuori pariskunta
oli mukana; he Mangittiin heti, huo-
limatta heidän »vastalauseistaan ja
heidän matkalaukkunsa otettiin taka-
Marikkoon. Eimitään epäilemistäkään
siinä oli 80,000 markkaa matkara-
hoja.

Riemullinen sähkösanomalähetettiin
Venedigiin. Mastans oli hinkan
jähdyttämä ja kuului näin: Wapautt-
akaa heti maugitut ja pyätäkää hy-
win nöyrästi anteeksi! Se onikämä
erehdys." Nun olikin, sillä molem-
mat henkilöt kunluimat erääsen mah-
tamaan hallitsijaperheesen.—

Aunuksenkaupnngissa,Arkange»
lm läänissä, on miime knnn 17 päi-
mänä raimonnut kanhea tulipalo,
joka poltti poroksi toista sataa taloa
ja teki kolmannen osan kanpnngin
3,000 asukasta kerjäläisiksi. Sammll-
tiiskoneiden puute edisti tulen pi-
kaista lemiämistä, niin että kaupun-
kilaisten oli pakko piamiten pötkiä
pakoou. Mahiugou annellaan non-
seman yli 250,000 ruplan.—

Maailman asukasluku. Uuden
laskun mukaan on maailmassa noin
1435 miljonaa ihmistä, joista 432
miljonaa omat kristittyjä. 1,100 eri
uskontoa löytyy maailmassa.—

Maanjäristys Uudessa See-
lannissa. Tänä kesänä tapahtunees-
ta snuresta maanjäristyksestä kerro-
taan eräässäulkomaan lehdessä muun
muassa seuraamaa:

Notonamuoren ympäristöllä knuli-
watasnkkaat w.k.9p:naamunakauhean
pamauksen, joka saatti heitä siihen
luuloon, että koko saari oli halkea-
Maisillaan ja meren symyyteen uppo-
amaisillaan. Eimätkä olleetkaan ai-
wan määrässä, sillä monessa paikkaa
nähtiin snnria ankkoja maassa, johon
huoneita, ihmisiä ja luontokappaleita
oli haudattuina. Äkkiä peitettiin
taimas ikäänkuiu pilmellä ja tulella.
Nuoren kukkulasta uousi nimittäin
samu- ja liekkipatsas taimastakohden,
estäen anringon säteitä lemittämäs-
tä waloa maan ylitse. Kauhea pau-
hina kuului, johon pakenemien ih-
misten hätähuuto sekauntui. Tuo
ihana saari, jossa joku aika sitten
ranha hallitsi, oli joissakuissa minu-
teissä muuttuuut pelottamaksi kor-
meksi. Maa oli polttaman kuuma,
mesi jännissä sakea ja kiehuma, kuu-
mnus ja polttama tuhka, jota satoi,
kuoletti kaiken elämä». Ihmiset ko-
ettimat paeta, mutta kaatuneet huo-
neet estimät heidän pakoaan. —
Kuinka monta ihmistä henkensä ka-
dotti, ei ole mielä tunnettu, mutta
tämän luonnon mullistuksen matkaan
saattama mabinko on ääretön.

— Tuuri iullilililltolailppa rnnnun
metsissä toimitetaan tämän cloknun
ajalla, kuteu tämäupäimäisessä nu
merossamme olema ilmoitns tarkem-
min osoittaa.

Sijaa on pyydetty seuraamalle:
Maikka Eräs soittaja" T. S. 9!

numerossa sauoo »vastineen saman
lehden 89 numerossa olleen niin
Mähäarlvoisen, että maiti 010 olisi
parasta ei Eräs soittaja" kuiteukaan
malttanut olla maiti

—
maan älähti

knn älähtikin mielä kerran. Sanoopa
mielä minun ihmerftsti Maletta las-
ketvani ja rumenneeni annostelemaan
asioita, joita en ymmärrä ja jotka ei
minulle kuulu. Mutta kyllä se on
paras, että Eräs soittaja" sentään
myöntää minun totta puhuueen, sillä
muutoin tulen sen todistajien kautta
näyttämään Mitä tarkmt-
taa Eräs soittaja" sillä, kun sanoo
palokuntalaisten pitkin Siitaman si-
muja tormet kainalossa,miinaryypyn
tähden hyppäämän? Kuuluuko se
Eräälle soittajalle," jos palokunta-
laiset menemät kestiin, johon heitä
on kntsuttu?

—
Kyllä meidän soitta-

jain jonkossa oli miime talmena
Mielä muuau soittaja, joka uäytti
huonoja näytteitä eräässä iltahumis-
sa, tahraamalla toisten Maatteita y.
m. Qlen siksi armelias jotta en Mielä
tällä kerralla häntä ilmaise, mutta
jos Eräs soittaja" mieläkin tahtoo
tirjoitnksiani maleeksi määntää, kyllä
sitte sanon, knka oikeen haaksirikkoi-
nen soittaja on. Se sama mies on
jo sentään aikoja sitte meidän soitto-
knnnasta pois siirretty. Kangasalla
Clok. s. p. 1886.

Adolf Wilhelm Mattlin.
— ?uwallinen metsästysaika kai

kille otuksille, paitsi peltopyylle, alkaa
huomenna. Lintuja kerrotaan tänä
syksynä runsaammin oleman, ja poi-
kueet omat marttuneet täysikokoiseksi.— näkyy runsaasti
tiistai- ja keskilviikko öinä.— Hurjaa ajoa. Miime perjantai-
na ajoi eräs lnnnettu henkilö Länti-
sen pitkäkadun ja Puutarhakadun kiil-
mauksessa erään koiran yli, jolta se
kuoli. Koskahau tällaiset inhoittamat
raakuudet kristillisessä yhtcisluuuas-
samme lakkaamat!— Kilpurjehdukfcöta ei eilenkään
syntynyt mitään, Maan täytyi sen il»
man tyyuyyden lähden siirtää ensi
sunnnnlaiksi.— Waltuuömiestcll koloulscn mii-
me perjantaina täytyi maltuusmies-
ten mähäluknisuudcn Muoksi siirtää
täksi illaksi kello s:tee«.—

Hukkunut. löllä miime per-
jantaita mastaan putosi höyryalus
loettaren laimamies K. Palm, hy-
pätessään lotjasta toiseen, järmeen
ja kuoli. Nuumis saatiin Masta pa-
rin tunnin kuluttua ylös.— W. P. Km w!losijllhlnlla eilen
oli mäkeä runsaasti, noin 3,000hen-
keä. Saakin muuttui kau-
niiksi, maikka Mielä tiimaa ennen
jnhlan alkna satoi mettä komin ran-
kasti. Sekä oman, että kanpungin
soittokunnan soittaessa astni knnta
kanniisli koristetulle jnhlakentälle,
jonka lunuiavortin päältä pstämälli'

nen Terme!' tulijoita termchti. Knn
oli kentälle saamntln, astui kunnan
päällikkö, herra F. Sumelius, puhu-
jalamalle, termehlien knntaa ja mie-
raita juhlaan termetulleiksi jaesittäen

—
Venäläisiä konepajoja Suomeen.

Menäläiueu lehli Smät' tietää,
että Menäjän hallitus on päättänyt,
että eri paikoilla Suomen etelä ja
länsirannikkoa on rakennettama 3 tai
4 konepajaa, kertoo U. S.—

Kruuuuu wiljawarat. Miime
kesäknuu lopulla oli kruunulla Milja
maroja yhteensä kaikissa lääneissä
91,124 tynu. N k. rukiita 05,908
tynn. 11 l. ohria ja 4,291 tynn. 9k.
kauroja, tietää U- S.— Kirjallisuutta, Kirjakauppaan
on ilmestynyt: Pyhän Na m a t un
His t ori a. Kansa- ja kiertokonlu-
jcn tarpeeksi toimittannt N. Tarlka-
nen. Neljäs paiuos." Hinta 75 peu-
niä.— Tuomioprowastiksi <porwoon
htpftakuntaan on keis. senati ehdot-
tanut Hauhon kirkloherran, tuomio
kapitnliu asessorin, promastiil ja toh-
torin I.N. Lindelöfin.Maalissa oli,
paitsi häntä, promastit I. W. Fred-
riksson ja A. W. Lyra, josta edelli-
nen sai enemmät äänet, tietää U. S—

Rymättylänkirkkoherraksi ou keis.
senati ehdottanut samau senrakunnan
kappalaisen (^. L. Wermasen, kertoo
U: S.- TohtoriISzinneyi, tunnettu
suomalais-ugrilaistcu kielten tutkija
ja suomalaisuuden ystämä, joka tä-
hän asti on ollut Suomen kielen ja
kirjallisuuden dosenttina Anoape^liu
yliopistossa, on äskettäin nimitetty
ylimääräiseksi Unkarin kielen jakir-
jallisuuden professoriksi KolozöwHr'in
fKlausenburg'iu) yliopistoon, kertoo
N. S.— Myönnetty laina. Senati on.
kuten N. Pr. tietää, suostunut Hol-
singin kaupunnin pyyntöön,että kan-
pnnki saisi ottaa 200,000 markan
lainan mesijohtomerlon laajentamista
Marten,— Totaloäcn tallai-lntsia. T. kuun
4 päimänä,tarkasti kenrali Damidoff
Vaasanpataljonan ja ampnipataljona
silloin oima lls es ti > 8,.; ja kos-
ka kcskitnlos kaikilla Malilla oli yli
oimallisen, joutui pataljona kaikkien
luokkien ulkopuolella. Tarkastus oli
muutenkin hymin onnistunut, josta
kenrali Damidoff lausui tyytymäisyy-
tensäkertoo N. S.—

Ollin» railtatie on kohta mal-
mis. Kiskot on pan,matta ainoas-
taan 5 mirstan pituisella taip aleella.

Maaseuduilta.— Kiitä:, kappelista. Hihhuli-op-
pia on lemynnyt tänuekiu. Enimmi-
ten oilsen Ulnnustajia Haapaniemen
ti.'!lMa ruilsaam nm. Suutareihin
ja kuppareihin se enimmiten käy
kiinni, ja muihin semmoisiin ihmisiin,
jotka saamat seoiettna joskus muuta-
kin kansaa, mutta minä suutarei-
ta ja kuppareita maron niitten sen»

— Käsitöitä Nftsalan^Yliopistossa
Upsalan yliopiston hallitus on kans-
leriumirastolta anonut, että yliopis-
ton maararahastosta saataisiin käyt-
tää 500 kruunua neljän höyläpenkin
ja kahden sormauspeukin ostamiseen
ylioppilaita Marten. Ne asetettaisiin
Manhan Linn«n-puiston rakennukseen,
Ivsfa siis tulisi olemaan ylioppilait-
tiil käsiiyöhuonc.—

Japanilainen lähettiläs Tkau-
diuamiassa. Japanin hallitns, joka
harrastaa kalastuksen kehittämistä
maansa rannikoilla, on lähettänyt
yyden Mirkamiehistään, hra Makinin
tutkimaan eri kalastustapoja Euro-
possa ja Amerikassa. Hra Malin
tnli miime torstaina Köpenhaminaan
ja lähti sieltä Norjaan. Ruotsinkin
kalastuspaikoissa tulee tuo kaukainen
micras käymään.- Kaksintaistelu konlnmiesten
kesken,Klauseuburgissa,Siebenbnrgis
sa, haasloi muudau koulunjohtaja
erästä kouluntarkastaja a kaksintais-
teluun siitä syystä, että jälkimmäinen
oli lonkannut edellisen maimoa. Tar-
kastaja sai kuolinhaaman.

Dynamitillä lastattu laiwa
räjähti äskettäin ilmaan Hamrcn
satamasta. Kaksi ihmistä saisurmansa
a useita rakennuksia hajosi.

Miten j 'odaau
kahmia. Ku:i talon emäntä Fogels-
gebirgessä. Saksassa, kutsuu pcrheeusä
kahmille ripustaa hän kuimau mäs-
kynän kattoon kiinnitetystä langasta
riippumaan pöydän koskipaikan yli.
Kuu kahmia tarjotaan, ottamat perheen
jäsenet toinen toisensa perästä Mäs.
kynän suuhuusa sokeripalan asemasta
ja pitämät sen suussansa jnnri uiiil
pitkän ajan; kuin tahmikulaus ou
suussa. Ensimmäisenä on^talonisänti,
tyhjeuuoltyään puolen kahnnknppiusa;
heittää hän wäskynän emännälle;
knn tämäkin on juonut tarpeeksi, ou
pojan wuoro, sitten tyttären,sisäpiian

karjapiian, rengin j. n. e. Vihdoin
wäskynä, kuljettuaan hywin moni-
mutkaisen tien, koko joukon pieuenly-
necnä palaa isännän luo, joka sen
tyytymäiseuä syö suuhuusa.— Kuuluisa näyttelijätär Tarah
HmihlN'o kuuluu Uykyään oleman
waukeudessa Brasiliassa, jollei hän
jo ole päässyt siitä mapaaksi. Syynä
tähän rangaistnkseen oli taas näytte-
lijättären kolvin tuliuen luonto.Cräs
hänen teaatteri joukkoousa kuuluma
näyttelijätär oli aikeessa rikkoa kont-
rahtinsa. Tästä syntyi naisten wä-
lillä riita, ja kun Sarah eimielestään
munten saanut hymitystä, kuritti
hau riita sisartansa niin, että soi ym-
pari konnien.

—
Brasilian pölisi

kuuluu hiukauoudoksuman suuren tai-

Niin kertoo, U. T., mntta lisää siihen
huoaten sen surnsanoman, että Onln»
seurahuoue, jossa se rautatiejuhla"
olisi mietettälvä ia ne sampajat"
jutka olisi juotamat, on wielä keskite-
koisena.

—
Hlllkllliut. Talollinen Elias

Hirmi, Malkenlan pitäjässä, on Miime
lauantaina hukkunut Kymin jokeen.
Ruumista eikä wenettä wielä et ole
löydetty. (?lnO

— Wcllamun ul)r i. Turusta kertoo
Aura": Miime maanantai illalla
kuultiinhätähuuto.Prikilaima,,Ahdon"
kapteni Sahlströmin 8 muotias poika
hukkui silloin. Lnultamasli poika oli
laskurappusia myödenastunut laimau
micressä olemaan lvenesen ja silloin
pndonnut mereen. Nasta kuu pojan
hattu nähtiiu kelluman medellä, huo-
mattiin onnettomuus. Ruumis saatiiu
ylös wielä samana iltana.



Pietarista, elok. 7 p. H K.
M, Keisarinnan uimipäimän johdosta
oli Pietarhomin kirkossa juhlallinen
jumalanpalmelus, jossakeisarilliset ja
heidän ylhäiset »vieraansa olimat
läsnä. Sotasataman ja siinä olelvien
sotalaimojen tykeistä ammuttiiu ta-
malliset kunnilaukaukset. Aamiaisen
jälkeen Heidän Majestettinsa läksi-

sella kertaa.

raan menemästä,
—

niihin minä s en
luulen varaiten tarttuman, armel^l
siitä, kun tässä seurassa on ollut e.
nempi tämänlaatuisia henkilöjä. Nii-
tä on monesta kaupungista ja vita-
jästä ja tahdon kertoa niiden kum-
mallisia temppuja. Ne olvat juowi-
nansa jotain ja sanomat juomansa
taimaallista »viima, ja sitten on heidän
määräkuolla;hekaatumatkumoon,mon-
ta yhteen läjään, miehiä ja maimo-
mäkiä, jossa tirkuwat, tiljumat ja
potkimat niinkuin muurahaiset kuu-
massa auringon paisteessa, ja sitten
kuu noustaan, niin toiset kysymät niil-
tä, jotta omat kieritelleet, jostain
»vanhanaikaisista pyhistä, että näit-
tekö sitä taikka sitä, mitä he kullos-
tikin kysymät. He omat oleminansa
silloin taimaassa, kun he kierittelemät.
Olisipa mielä paljo muutakin, jot«
en minä kerkiä tällä erällä kirjoit-
tamaan, mutta kyllä kirjoitan toi-

A. W. K. H- VMjattala, Elok. 5 p. Yöllä
t. k. 2 ja 3 päimien Välillä Korpe»
lau eli Pyyn torpasta, Koimistou
kylässä, Viljakkalan kappelia, »var-
kaat, sisään murrattuaan aittahuo-
ueesen, meimät uudet pitkämartiset
saappaat, miehen takin ja liimit,
tehdyt hienosta tehtaan »verasta, yh-
den maimon silkin, isomman summan
»villoja ja »villaisia lankoja sekä 5 m.
rahaa. Samana yönäkämimät »var-
kaat, niinikään sisäänmurron kautta
lähellä olemassa Sounun kylän Hie-
turin torpassa ja meimät sieltä muun
pienemmän kaman kerällä yhden
»uaimomäeu silkin ja 3 m. rahaa.

Kun näin »varkauksia tapahtui,
tahtoi edellä mainituu Korpelan tor-
pan omistaja, H. Korpela, nimis-
miehen tutkittamaksi saattaa erään
reissupassita kuljeksimaisen miehen,
joka on ollut ja Yhän mielä on mai-
nitussa Koi»viston kylässä H:n ta-
lossa työnansiolla. Sitä tarkoitusta
»varten hän t. k. 4 päimänä, miiden
miehen seuraamana saapui H:u ta-
loon, mutta kun tämän talon omis-
taja sanoi sen tuntemattoman mie-
hen, jota'hänon työssäänpitänyt, ole-
man Tampereellakotoisin ja makuut-
ti sitä pitämänsä niin kauwa,i, että
se un ehtinyt saada kirjansa, niin
taantuiKorpela tuumastaan. Mutta
Korpela on siitä alkain pelännyt jo-
tain mahdotointa tapahtuman, ja jos
päimänkiu ou poissa kodistaan, niin
haulki siksi ajalsi kaksi miestä »vai-
monsa »vartijaksi syystä, että kansan
keskessä liitteelle päässyt huhu tahtoo
uskottamaksi tehdä, että erään talon
pojat, tunnettu ahkeroitsi tapveluk-
onkareiksi," olisi lausuneet kammot-
lamia uhkaussanoja, joilla Korpela
pelkää häntäkin tarkoitetun.

—
Naa-

kuutta on, kun moista kuuluu. Usein
on myös nähty, että jotkut kielaat
ihmiset epäiltyjen henkilöitten ni
messä herättämät kammottamia hu-
huja ja sillä saattamat ihmisille le-
wottomuutta ja harmia ilman syyttä.

Mutta näillä metsämaan ukoilla
on tapana, kun niitten keskessä wä-
himviäkin »varkauksia tapahtuu, kohta
asettua sotajalalle, martoellen hirlvei-
tä merinäytelmiä. Ne taistelemat
omaisuutensa puolesta. Mutta tämä
on täytymisestä. Metsämaan miesten
mielestä ei oikeuden palmelijain toi-
mi nlotu tarpeeksi saakka. F— »n.

Muntamain maimoitten
miesten wiimeiset

sanat
Kuoleman »viimeiset sanat omat

usein samat, kuin koko elämäkerta.
Niissä usein kuoleman sisimmät aja-
tukset tulemat ilmi ja siltä, joka koko
elinkautensa on menestyksellä liuker-
rellut eteenpäin, tempaa kuolema naa-
miosi kasmoilta. Hänen täytyy olla

Glalväna haudattu
Usein on Indiasta kuultu kerto-

muksia henkilöistä, joiden ammattina
on hautauttaa itsensä elämänä, ly-
hemmän tahi pitemmän ajanperästä
kaimettamaksi haudasta.

Eräs saksalainen lääketieteen toh-
tori Honingöberger, joka on ollut
henkilääkärinä useoissa indialaisissa
homeissa,kertoo matkamuistelmissaan
eräästä Harridas-nimiseslä fakiirista.
Muuan indialainen ruhtinas oli täs-
tä kuullut, että hau saattoi hautaut-
taa itsensä malokuolleessa tilassa ja
herätä taasen henkiin, kun hän pil-
kan ajan päästä laimettiin haudasta.
Ruhtinas kutsutti fakiirin luoksensa,
ja tämä ilmoitti olemausa »valmis
panemaan taitonsa koetteelle.

Fakiirit, jolla itsensä »valekuollee-
sen tilaan saattamat, leikkaamat en-
sin tamallisesti kielen jänteen poikki,
jotta moimat ojentaa kielen pitkälle
suusta, taimuttamat sen takasin niin
pitkällä kurkkuun, että se kokonaan
peittää sisimmätnenäaukot. Nenä ja
korlvaaukot sulkemat he »vahalla ja sil-
mät sidotaan kiwi. He omat kaumau
edeltäpäin totutelleet pidättämään
heligitystään ja saattaneet ruo'au
sulatuksensa hitaiscksi. Muutamia
päilviä, ennenkuu hautaus tapahtuu,
ottamat he jotaiu ulostamaa ainetta
eimätkä sitten nauti muuta ruokaa
kuiu »vähän maitoa. Vihdoin hau-
tauspäimänä nielemät he pitkän kan-
gassaarron, jolla puhdista»vat wat»
sansa, jota paitsi suolet »virutetaan
hymin »vedellä.

Kuu Harridas oli täten menetellyt
laossansa ja joutunut näennäiseen
kuoleman tilaan, neulotutti ruhtinas
hänet koko holvin läsnä ollessa
»vaatteen sisään, hänpantiin arkkuun,
joka lutittuua haudattiin erään mi-
uistelin puistoon; mihooiu kylmettiin
»viljaa haudan päälle, ja se ympä-
röitliin muurilla, jouka »vieressä
»vartija aina oli. Neljäkymmentä
päimää hautauksen jälkeen saapui
ruhtinas haudalle. Arkku kaimettiin
ylös, ja siiuä lepäsi fakiiri kylmänä
ja kankeana. Multa sitten »vedettiin
kieli nlos ja taimuteitiin paikallensa,
puhallettiin hänen kurkkuunsa ilmaa,

siiliinkin. I^ian,pian!Niin,nälidossäuikuninkaan,
tulon lioti viomään liänot mukaani naamiaisista— liBäBi noiti Iludonsl liöld,vrittäon laskoa loik-
kia, —

minä tunnon känot tuiiansionkinhaukasta.
Nuutama minuutti tämän halkoon olivat lio

kaikki kadulla.
kultuansa oporaliuonooson, löi kolio nslMn-

nosta vaillo KaksitaiBta. Nuutama Bilmänräpäv»
tainan lilkoon olivat 110 poräBali3Ba, ali ka-
r>Btottu linnan sivusoinämillä. Ankara
kuumuus, nuikaisova valo, naamiaitton kir-
Savion värion vilinä^ rioliakka, valiatain ila
Ilurmaava Baitto

—
sollaison vaikutuksen tunsi

vat nuot mnlommat naisot, kun lio, kantapäikin
ulottuvassa äominopuvussansa pitoiivät kiini toi-
sistanBa.— Kuinka lapBolliBia mo alommokin alloot,
KuiskaBi noiti liuäonsollölcl, — olonpa oikoin
tvvtvväinon, ottä tulin tänno. Niin,minun tar-
vitsoo tadollakin rauliaittuaksoni nälidä tätäkur-
lnaavaa iloa.— Ninapa sitä on aio, on, on! I^ävttäkää
lujiauksonno, noiti liulionsoliöld, näotto
kuninkaan, kaottakaatto saada liäutä »ilmänräpä-
)kBo3sä lälitomään . . .—.I^ap»ollisuutta !— alotto luvannoot, luvannoot!— Niin, minä täytän kaikoti lupauksoni.
Näotioku tuolla Alarivillä, kuninkaan loosis»» ...— .lumalan KiitoB! . .. XuninFÄB !— paroni li)B3on'in sourassa!— Vioiä on aikaa, älkäämmo viivvtolkö!

läBBä BillN!"lnräpä)'ksosBä Bul^'ottiin kullatut
ratikat kuninkaan laosi^ga.— Niin, mis3ä mo nyt liänot tapaammo?
Varmaankin tliloo nän tänno alo» . .. älkäätto
tuolla lailla vapisko, to saatto minut lovottamaksi!
Ivas, tuolla, luulon ma...oi, »o oi 010 kän!
Kävolkäämmo Korian ympäri salia! Vi, p)Bäli-
tvkää silniän.iäpävksoksi! Näottokä tuata roto-
vaa «ultaania, käsivarrossa tua »iovä pai-
montvttö Bip3uttaa; tualla oäompänä luulinnäkö-
väni vilaildukson . . . tulkaa, riontäkäämmo !
läBBä au pioni avonainen paikka . ..kuulkaapa

— Nitä to rauva-livväni,tarkoitatto ? ta-
(lollakin minua poljäBt)tätto ! onkaan ta-
palitunut? — kysyi noiti liuäonso.kölä, viitaton
Kama>inoitB)ttänBä paiBtumaan.

- Tänään edelläpuolen päivänä olin eräässä
KauppapuodiBBa tekemässä joitakuita ostoksia ja
kuljin pitkin katua eteenpäin, jolloin joku aivan
minun takanani lausui: — Tuleeko hän varmaan
naamiaisiin? — Tulee, ole huoletta, siellä syntyy
väentungosta. Mutta palatkaamme takasin, —
lausui oras toinen. Minä seisoin liikkumattomana,
ja heidän äänessänsä oli jotakin, joka muistutti
minua tuostapuhelemisesta Uudenvuodenpäivänä,
jonka te, armollinen neiti, kontiot . . .— Niin, minä muistan!— Luuletteko, armollinen neiti, kuninkaan
ensi yönämenevän naamiaisiin?—

Niin olen kumminkin kuullut.— Jumala, oi Jumala häntä varjelkoon!
Neiti Rudenshöld tunsi tuon nuoren vai-

mon ahdistuksen tarttuvan itseensäkin, tämän
jatkaessa:— Olon tänään miottinvt tuliansiakin koi-
noM, vaidaksoni varoittaa kuningasta,
varma toivoni nlotto to, armnllinon noiti!— Ja minä, ku palasin kotia niin myöhään!
Mutta emmeköhän ole pari hupakkoa, me mo-
lemmat?

— lausui neitißudenschöldJieleällänau-
rulla.

— Pari henkilöä ovat kadulla jutelleet
naamiaisista, jutelleet luultavasti jonkun tapaami-
sesta ...kukapa tänään muusta onpuhunutkaan!— Ei, ei, joku tunne sanoo minulle, että
joitakin hankkeita on tekeillä, ja että ne tarkoit-
tavat kuningasta. Hyvä Jumala, minuutit rinotäc
vät! Nyt, nyt on kaikki liian myöhäistä!

Tulkaatta !
Mmuuaon vaatteita, lotka voivat sopia teille!. . . mutta 8« käy liian vitkallisoBti,daminapuku
«n parompi; minä m)ö'Bkin otan vlloni BollaiBon,
vaikka »s kontiosi oi tävdolliso3ti savollu minullo
onkolinä. Iva» niin, ! Ninun kama-
rinoitsvni »aa moitä sourata. Niin, minä tunnon
taa» samaa levottomuutta kuin tokin, »6 an vktä
käsittämä! ".ntä, kuin so porustuu säröttömiin

McgdaUna Mudenschöid
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mät Aleksandriaan, jossa ylioppilaat
Helsingistä termehlimät Keisarinnaa
laululla. Illalla oli Olgasaarella
balettiuäytäntö Keisarillisia sekä hei-
dän ylhäisiä »vieraitansa ja muita
kutsuttuja Marten, joiden joukossa
olimat »vierasten maltojen lähettiläät
perheineen. Pietarhomin saaret ja
puutarhat olilvat suuremmoisesti »va-
laistut. Tämän jälkeen §.§. KK.
MM. seuroineen lälsnuät Zarizinsaa
celle, jossa tarjottiin teetä ja »tt«
mokkeita ja ajoimat sitten amonaisissa
»vaunuissa komeasti »valaistun kau-
pungiu ja puutarhojen kautta, katse-
lemaan sotalaimoilla poltettua ilotu-
litusta. Kaikkialla oli kaduilla suuria
kallsanjonktoja, jotka riemulla tcnoe&-
ttiuat Heidän Majeöleltejänsä.

Mllrhayritys suurwisiriä
Wastaan

Konstantinopolista, elok.
5 ft. Tiistaina ampui eräs turkkilainen
suurmisiriä, »vaan luoti ei sattunut.
Tutkimuksessa sauoi murhayrityksen
tekijä suurien »vääryytsien kautta
menettäileensä omaisuuteusa jatahtoi
täten herättää sultanin huomiota
siihen.

otettiin Maha pois, lämmitettiin ha-
nen päätänsä, hierottiin ruumista, ja
»vihdoin rupesi fakiiri hengittämään,
aukasi silmänsä, tuli tuntoihinsa jaoli
pian tertve ja rimakka.

Kaksi englantilaista, jotka olimat
läsnä hautaa amastaessa, kertomat
ien tapahtuneen seuraamasti: Sinetti
ja lukku arkuisa olimat liikuttamatta,
Maate, johon fakiiri oli neulottu,ho-
mehtunut. Harridas makasi pää ol-
kapäätä »vasten ikäänkuin ruumis,

nahka jaloissa ja käsissä oli rypyssä.
Lääkäri ei »voinut missään hänessä
hamaita mähintäkään elon merkkiä.
Hän »valettiin kylmällä medellä, pan-
tiin nlärkä huilvi hänen päähänsä ja
»veitsen amulla sekä suurella lvaikeu-
della amastiin leuat, sekä hierottiin
silmilautoja sulatetulla moilla. Nyt
Märähytti ruumista ikäänkuin suonen-
medon tapaiset liikkeet, jamuita elon-
merkkiä rupesi näyttäymääu; puoli
tuntia oli haudan amaamisesta kulu-
nut. Vieläkin puolen tunnin kulut-
tua »voi fakiiri maimoin sopottaa:
«uskotteko nyt miuua?" — Palkiu-
noksi sai hän Helmisen kaulanauhan,
kultaisen rannerenkaan ja juhlapu-
mun.

totulldessa, ja hän onkin siinä itse tie-
tämättänsä. Sen muoksi omat sellaiset
huudahtukset huomattaMia, ja tah-
domme mainita muutamia paremmin
tunnettuja:

Näytelmä on loppunut!" «.Keisari
Augustus).

Sinun käsiisi, oi herra!" (Tsrq-
wato Tasso.)

Koko kuningaskuntani ainoastaan
Muutamien minuuttien elämästä!"
(Englannin kuningatar Elisabet.

Kyllin!" (silosoosi Locke.)
Käteui omat merestä puhtaat."

(Fredrik V.)
Eikö kuolema ole muuta kuin tä-

ma?" (Englannin Krjö VI.)
Sallikaa minun wielä »viimeisen

kerran kuulla soitantoa!" (Mozart).
«Minä olen lunastettu!" (Crom-

vell.)
Kaikki käy hymin!" (Nashing

ten.)
Sallikaa kuollani soiton sä»velissä!"

(Mirabeau.)
Aina paremmin, aina tyynemmin!"

(Schiller.)
«Enemmän »valoa!" (Gölhe.)

neliö!"(Napoleon.)
Puserra kättäni, kallis ystämä,

nyt kuolen." (Alfieri.)
Tunueu palaamani itseeni."

(Valter Scott.)
Hywin käy" (V-llington)

aa kun Saksan lirjalli-

Vörneltä kysyi lääkäri kuoleman
edellä, millainen maku hänellä oli;
tähän »vastasi hän: Ei minkäänlais-
ta - ene
suudella."

Jos »vedetään wiiwa tästä paikas-
ta Batumiin, tulee se kulkemaan mo-
nen pienen »valtion kautta, joita
Englanti on »valmis auttamaan ra-
hoilla ja muilla sellaisilla »välillisillä
keiuoilla, mutta mikään puolue ei
kuitenkaan tahdo sotaa Venäjän
kanssa näiden maltojen itsenäisyyden
säilyttämiseksi. Intian puolustus on
tapahtuma Indian rajalla. Kaikissa
tapauksissa se seikka, että erimieli-
syyltä ja riidan syitä yhä esiintyy
Englannin ja Venäjän Malilla, on
omiansa pitämään »vastaisen sodan
pelkoa »vireillä.—

Unkarissa owat mielet yhä
kiihtyneet. Sanomalehdistö puhuu
jotenkin ankaraa kieltä. Pesti Nap-
lo"waatii Unkarilleeri armeijansa, ja
että tätä komentamaan asetetaan
Unkarin kansan »valitsemia miehiä; ei
enää pidä kärsiä, että Unkarin lau-
punkien »varustus-mäkenä on wieraita
sotamiehiä, jotka halmeksimat maan
historiaa ja joilla ei ole niitä omi-
naisuuksia, joita »vaaditaan sen itse-
näisyyden puolustamiseksi. Myrsky
tosin pauhaa pahimmin sanomalehti-
en palstoilla, mutta on tämä liike
tunkeutunut paljon symemmällekin.
Elokuun ensimäisenä vaimänä aijo-
taan pitää suuri kokous, jonka tar-
koituksena on »vastalauseen tekeminen
kenrali Edelsheimin eroittamista
nastaan. Armeliaan, että kokous
myös kehottaa Tiszaa edeskinpäin
»vastustamaan saksalaista sotilas-
puoluetta. Edelsheim sai eronsa
aikana, jolloin parlamentti ei istu,
jonka »vuoksi siinä ei ole »voitu tehdä
mitään interpellationeja Tiszan hy
mäkft, mutta tämä seikka on ehkä
»vielä kiihkoa. Opvositonin
puolelta uhataan kamarin kokoontu-
essa panna toimeen oikea epäluotta-
muksen osotus nykyistä sotaministe-

Ulkomaalta.-
Uusia eripuraislluden syitäWc-

näjänja (^nglaunill wälillä. Afgha-
nistan rajan järjestämiskomissionin
menäläisten ja englantilaisten jäsen-
ten malilla ou syntynyt eripuraisuus
siitä, missä rajan tulee kohdata Ok-
susmirtaa. Venäläiset wäittäwät
että 1873 wuoden sopimuksen mukaan
raja on kulkema Kojah Saleh'in kaut-
ta, jota wastoin englantilaiset mäit-
tä»vät, että asghanilaisille jo monta
»vuotta on kulllunut maa 10-12 pe-
nikulmaa Pohjoseen päin tästä vai-
kasta.

Sähkösanomia.
Juhla PietarholviSsa H. M. Kei-

(U:lle Suomettarelle).

sarinuau nimipäiwän johdosta



Kaikenlaista.
«Mariehamns Posten" kertoo Ah-

lvenenmaan saaristossa saaduksi ah-
wenen, jolla oli kaksi pyrstöä. Leh-
ti ei näe siinä mitään kummallista
tässä turnyyrien aikakaudessa.

12
2,098

86
16

Kmlllltulsia.
l^^iistaina tämän fiuiii)&j H) PM, OMwiit-

tonallp:näjaTuols-
taimi 12 p:nä laimetaan
Rahatointilonttoorissa Irto
10 e. pp. 1 j. pp. sisällä
oleman muotien plantaasi-
»eroja sclä läntiseltä että
Milliin puolelta.

Tampereen Rahatoimi-
lontoorissa Elokuun 5 p.
1886.

Mahatoimil. pnolcsta.
Ludwig Tallqmist.

Fr. läderholm.

HENKIVAKUUTUS.
1) Vakuutus kuoleman varalta (perheen vakuuttami-

nen, j. n. e.)
2) Vakuutus elämän varalta (pääomat vanhuksille)

myötäjäiset neitsyeille, j.n. e.)
3) Elinkorkojen vakuutus (eläkkeet vanhuksille ja les-

kille, apurahat nuorukaisille,j.n. e.)
Tarkempia selityksiä sisältävät Vakuutus-yhtiönRossia"kolme lentokirjaa/ joita maksutta jaetaan, ja pyynnöstä

lähetetään haluaville Yhtiön Pääasiamiehiltä Helsingissä(Kluuvikatu N:o 4) ja Viipurissa (Katrinankatu No 27),
niinkuin myös Asiamiehiltä Suomen kaupungeissa.

Vuonna 1885 Yhtiö päätti 5,767 uusia henkivakuu-
tuksia pääomaan 40,940,725 Smk.

Vakuutettuin saamaosa vuonna 1886 tekee 12 %.

(U. S. 6 k. 28 kaksoisr.)

Lcponciml.

Karhujärmenmaa .

GbcSntcmnpuunuuöiS^^^^^^^

Muhalan majatalossa Nuowe-
pitäjässä:

Khania (tilusta) . . . . . . . . . ~. . .
tsitnniuima

stmista) _,

[ .̂ ". ~. ". \ . . ~. ". .
I Sama
Pukalanmaa

Sama (kuusta)

Lauwantaina Eloluun 28 päiwänä:
Seppolan majatalossa Jämsän

pitäjän kirkonkylässä:
|©är!ila^ttISama (aarniopuita)
ISama (kuusta) JISama (aarniokuueta) .^KMl)lnialal)ti:

ifaabottuja rmii'1
lpuunmluia) . . . . . . .

lKllitajärwenmall (puurunkoja) -
Askonicmi (puurunkoja) .^

sen ohessa ilmoitetaan:
ta puut tarjotaan ehdoilla, jotka Armollinen kirje Loka
ouittcn myymistä maan ruununmctsistä sisältää:

että puut, jotka huutokaupassa ostetaan, omat kaadettamat ja poismietämät metsästäkahden muoden kuluessa, Päimästä, jona Keisarillinen Senaatti hymäksyy tarjouksen;
että missä mesimäylän perkaaminen on puiden lauttausta Marten tarpeen, se huutolaup<

patilaisuudcssa erittäin ilmoitetaan;

e!
ma saha

uun 31 Päimältä 1873, koske.
että metsänhoitajat kukin alucssaan antamat tarkempia tietoja niille, jotta haluamatennen huutokauppaa itse paikalle hankkialietoa puiden laadusta ja muista asiaan kuulumista

seikoista;
ett'ci ruunn ota toimekseen puiden hakkuuta, metämistä ja lauttausta, maan omat nä-

mät työt ostajan toimitettamat;

että ostajan, joka käyttää lupaa lääninrahastoon tahi asianomaiselle metsän rahaston-hoitajalle jättää makuuden hänen tarjoukseusa otollisuudesta, tulee kolmen miiton kuluessasiitä, tuin tarjous hymäksytään, miuulle sisään antaa semmoinen ominainen takaus tahi muu
makuus puuhinnan maksusta ja kauppaehtojen täytiämisestä, jonka minä woin hymälsyä;

että metsänhoitajalla on malta, jos tukissa löytyy tantomätää kahden tuuman tai wä-
hemmältä läpimitalta, joka K:nen kohdan mukaan osastoja A. mainitussa Keisarillisen Senaa.
tm kirjeessä, poisluettaa miisi jalkaa tukiu pituudesta tahi, syytä siihen löytyessä, poislcitata
Mähempt osa sitä osoittaksecn punn termeittä;

ettei ostajalla ole oikeutta sen »vajauden tormaukseen, jonka sydänlaho taimuu mahinkomerkityissä puissa saattaa huudetussa puulu'ussamaikuttaa;
että ostajan on kustannettama tarpeellinen työnapupuiden mittaukseen kuutioimista

Marten;
että, kun puut kuutioimista Marten uloswedetääu ja läjätään lautattawan weden ran-

nalle, ostajan myös tulee hankkia ja kustantaa päimätyöt, jotka saattamat olla tarpeelliset
puulajien puhdistamiseksi lumesta ja tukkieu luokitamiseen, kun puut kuutioimista Marten omat
mitattamat;

E, von AMMONDT.
Aug. Grönroos.

m:tty.

että, tun ennen mittaustaan kuoritussa puussa latman läpimitta paitsi salonaista tuu-
malukua sisältää tuuman murtolukua, murtoluku on muutettania l/»:stä tai V^stä ja siitä enem»
mästä lähinnä korkeampaan puoli- tai koko tuumaan sekä, jos murtoluku on >/,:sta tai '/^stawähempi, lähinnä matalampaan puoli- tai koto tuumaan;

että jo» ruunu haluaa toimittaa ulosannettujcn puiden tartastuskuutiaimista, ostaja on
wclwollincn antamaan panna sellainen kuutioiminen toimeen, setä että hmttokauppaftöytäkirjaa
tehdään ainoastaan yksi kappale, jonka alle toimitusmics ja ostaja kirjoittamat, jonka jälkeen
se tumallisessa järjestyksessä lähetetään Keisarilliseen Senaattiin. Hameenlinnau lääuinkonttoo'
rissa 23 p. Heinäkuuta 1886.

(H. S. 3 l.

Asillmjokonttoori
Auli jola arlipäiwä 1.10 '^9

—10 e. pp. ja '/25— 6 j. pp.i
Allekirjoittanut suorittaa kaiket-

laisia lainopillisia toimiay.m. y.m.
Uno Montin.

Varatuomari.
Asunto: Kauppakatu N:o 11 (rouwa Cu»

qwistin kimiratenuu» 1rapp. yläs).
Aamul. 5 l. 1k. w.VenZläinen

PflloHiölntntttoi)ljtiiJ

Tampereen suomalai-nen Tyttökoulu
alkaa jälleen toimintaansa uudessa
huoneuksessaan talossa n:o 231
Kauppakadun lvarrclla keskiwiikkona
syyskuun I:nä päimänä kl.10 e.pp.

Kouluun Pyrkiwät ilmoittakoot
itsensä samassa paikassa sisäänpiiä-
sötutkintoa Marten samana päimänä
kl. 12, jolloin heillä tulee olla
mukanaan Papinkirja ja, jos mah-dollista, koulutodistus.

Anna Hlsthan.
(Aamul. 9 t.)

4^aityuiiniittuoitti KarlH», Sncli dii saapunut
lllllpunliin ja asuu

toistaiseksi maalarimestari
F. O. Snell'in luona. ja Kcnkillillkuu-

tus-yhtiö

Mi
Plllo

Huutokauppoja.

Hamul. 2 l.

Ludwig Tallqmst.
Fr. Ääderholm.

huutokaupalla, joka
pidetään Rahatoimikont-torissa, Tiistaina tämän

kuun 17 p:nä kl. 11 päilvällä
tarjotaan:

I:ksi Kaupunginmaantie-osien
kunnossa pitäminen lvuodeksi.

2:ksi Kaupungin katulyhtyin
Syyskuun1p:stä

Tammikuun1p:n tulelvaa lvuot-
ta, ehdoilla, jotka huutajille
huutokaupassa ilmoitetaan, ja
owat kelvolliset takuut maan-
teittenkunnossapito-urakasta jä-
tettäwät Rahatoimikonttooriin
ennen huutokauppaa.

Tampereen Rahatoimikont-
toorissa Elokuu» 5 p:nä 1886.

Rahatoimikamarin puolesta:

Milöu asunto.
Ida Karolina Stenman asuu

Pumvillatehtaan kadun warrellaN:o
21, poikkipytinki.

Valuuttaa helpoim millä lvaluutusmalsuilla tehtaita, sa-hoja, planttu, halko- ja lailenlaisia tawarawarastoja luin myös
irtainta ja tiinteätä omaisuutta kaupungissa ja sen ympäristössä al-
lelirioittaueeu

Verner Megelius.
Asuwa Herra Fontell'in talossa.

(Täydelleen maksettu Pohjara-
hasto 16,000,000 markkaa) was-,, noitaa allekirjoittaneen lautt
Henki- ja Palowaluutulsila
hywillii ehdoilla ja halwalla mal-I

Rich. 91}»16.
Itäinen puistokatu N:o 27.

Pahjoismaidcn Osakc-
pankkt

kauppaa ja teollisuutta
warten

Tampereen Asioimista
wastaan ottaa rahaa talletustilille

kuukauden ylössanomisella 4"/n

myy pankki-posti lvekseliä;
myöntää lainoja ja kassa kredi-

tiiwiä;
dislonteeraa wekseliä.

sekä juoksemalle tilille „

T llmpereella
Emil H»atlberg'm luumpp lirjllp»ino«sa.

1886.

Eriniiistä ilmoituksia.
SuomalainenPaloum-

kuutus-ylitlö,

wastaun ottaa kaikenlaatuisia
palowaluututsia huoleammilla
makuutus maksoilla, allekirjoit-
taneen lautta.

Huom! Konllooii aw«inna kello
9-1 j,,p.

Uudenmaan ja Hämeen läänien
MllMiljclysseura.

Toimeksi saanut:
Sihten: lernström

Johtokunta saa täten tiedoksi antaa:
1. EttäHaloisten meijerilonlussa, Janakkalan pitäjässä ensitulemau marraskuun 1p:uä otetaan 4 naispuolista mapaaoppilasta, joille kaksimnotisessa oppikurssissa annetaan ope-

tusta ja käytännöllistä harjoitusta karjatalonden hoidossa ja meijeritoimissa. Hakijan pitää
olla 18 muoden Manhan ja hänellä pitää olla woimia ottaaksensa osaa kaikkiin tarjapihatossa
ja meijerissä esiintymiin tehtämiin. Hakemuksia pitää seurata maine» ja lääkärin todistus,
sekä todistus taidosta lukea, kirjoittaa ja laskea lukua, ja omat ne jätettämät ennen ensitule-man elokuun 15 piimää koulun johtajalle, Vapaaherra H. G. Boijelle, Hanloinen^Turenki.

ja että Pellalan meijeriloulussa Ruomeden pitäjässä marraskunn 1p:nä 4 nais-
puolista mapapoppilasta woi päästä sisään yllämainituilla ehdoilla ja pitää hakemukset siitälähetettämän johtajalle, tilanomistaja A. AmiuoMe, Pekkala & Ruoniesi.Helsingissä, heinäkuussa 1886.
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hywiilsi tunnettua

Kalkkia
Amnsaaren kalllitehtaan

Korppoosta

Maanantaina Elokuun 9 p. ©antpercctt S<tno»n<»t.

Kuulutus.
Keisarillism Suomen Senaatin 8 päimänä tätä Heinäkuuta hymäkkyttyä Metsänhoito-hallituksen lähctlämä ehdotus yhteensä 15>,21»1 puun hattuun ruununmetfistä Hämeenlinnan

läänissä setä määrättyä, että nämät puut omat julkisilla huutokaupoilla enimmäntarjoamalle
myytämät: saapi lääninhallitus, noudattaen saatua määräystä, ilmoittaa asianomaisille, että
uämät huutotaupat toimitetaan alempana mainittuina päiminä ja paikoissa seuraamassa jär-
jestyksessä:

Sahatta-
Wien hon>
lapuitten

luku.

Summa
puita.

Mattala.
himpään
lauttaus-
mäylään.

Mirstaa.

I— 3'/i

Tampereella Huhtikuussa 1886.

G. Telin.

löytyy minulla alituinen warasto ja on minulla yksinomai-
nen myynti täällä.

Kalkin hmyydestii saan liittää seuraaman todistuksen:
Prima Kalkkia, Analysitodistus.

N:o 346, 347,
Ägrikulttuuri- ja Kauppakemia-Laboratoori-huoneesta

Helsingissä.

Sammutettu faltti: 90, 7 % puhdasta sammutettua lalllia (— «alllihydraatti, c»
CO N) 8).

Helsingissä, 2<; p. Toulal. 1884.

Sammuttamatou kallli 75, 76 "/» puhdasta sammuttamatonta kalkkia («20) li58
"/„ kalkkia hiilihappoon kiintyneenä, hiilihappoiseua talkkina.

Tutkittaissa kahta Äweusaaren Kalllitehdasyhtiöltäsaapunutta loetta sammuttamatta»
mosta ja sammutetusta tallista omat mainitut toteet huomatut sisältämän:

A W Forsberg

Metsäseutu.

riä ivastaan. Jos niin käy, täytyy
keisarin antaa eron, joko tälle minis-
terille tai Unkarin pääministerille.
Viimemainitussa tapauksessa pitää
toimittaa uudet lvaalit jaepäilemättä
maa silloin on puslustalva Tiszaa,— joka olisi tuntuma isku korkeim»
malla taholla. Tästä näkyy mitkä
selkkaukset woiwat oäa seurauksena
tästä asiasta. Kysymyksessä owat
waltiolliset intohimot ja rotutunteet,
joita joku ministeri ei woi mielensä
mukaan hallit», ja mahdollista on,
että molempain maiden sotaministeri,
joka eroittamalla Edelsheimin tahtoi
hyivittää sotilas puoluetta lanskin
jutusta, woi tulla herättämänsä liik-
keen ensimäiseksi uhriksi.

1,681
738

1,004
22


