
Tandläkaren
A. Grimnestad

frän Kristiania, utexaminerad
iKjöbenhavn och Kristiania,
har anländt tili Tammerfors
och vistas härstädes 2 il 3
veckor. Bostad hos fru Lin-
droos. Träffas fran kl. 10—
1 f. m. och 3—43 — 4 o. m.

Obs! Vistas härstädes emiäsi
tjll den 11 dennes.Nyt tullut:

Kilmill Klllxjll
Hywiä

Pohjoismaiden
Osakepankki

Kauppaa ja Teollisuutta
Varten.

Tämän luun loputtull juo!feit>a
loiko pauffun talletetuilta rahoista
ma![ctaau tämän lmm 10Päiwäs-
tä «llaeu pantin kaikista lonttoo-
reistä. Viipurissa Joulukuu» 1
p, 1886.

Johtokunta.tukussa ja Vähittäitt haimalla myy

G. Telin. Sllsmin

'Awoinna iola väiwii:
Postllonttoori on amoinna sekä lähtemää

ilta tulemaapostiaMarten artipänvinäB— '/*l2
p. ja '/»s— ? i. Pp., pyh«Päiwmä tulemaa ja

lähtemää postia »»arten B—lo e pp. j» 4—5
l. VV.

Turkuun ja ienlauttaRuotsiin selä totomaa-
han menemat postilähetykset omat artipälMlNä
)stett&n)st po«tifonttoorim ll.< 9 e. PP. ia
Helsinkiin, Pietariin ia niiden lautta mencmät
ll >/2 2 oä.mällä K ir j el a a tilot laupun^ t]a
tqMennetSäri tl 9 e. <»»"" l^l° '"? i.'
py. sekä laatikko po»ttfowttootiu sisällä lavta
wässH tlo 8 l- oi- ja mahaa ennili
postin lähtöä rautatielle; laatikot rautatleale-
man seinässä mahaa etmeu junan !<ihtoii.

sählslennätin lonttoori setä kaupungissa
ena rautatiellä pidetään amainna >i-.stll aa.
mutia 9:aän ehtoolla.

Rautatien malasiinin lonttosri on aw°,un°

»la arlioäimi ?— l e. oy. ia .l— ? l. PP. ia
unnuntaisin 7— liaamulla.

»auvungiu lululali sunnuntaisin N. 1-«. pp., lauantalsill 11. 4--!» ja muma palwl «a
5—9 j. dv

lähtee::Hämeenlinnaan ja Helstnlii
ja Pietariin lala Mw° ll3,43j.pp^j° 11. 5 e
v :Turtua tl. 10.15 e. pv. za Maisaan «l.

tamarajuna lelloll p.; Mvarajuna Tol.
palaan 7,40 j. PP.

Inna tulee: Pietarista,HelNngistä, Hä-
meenlinnasta jota päimii 11. 1.50 j. PP. se
ll 11.4? MH; Turusta N. 7,15 j.PP. !°
150 j. VV.Waa,llst° kl. 8.33 j. P. V> tama»
rajuna Toijalasta 7,35 e. pp.Vaasasta 9 e.pp

Avoinna iola arft&aiuja:

Pastorin lanalta 8-12 v°iwällä.
SällstiipanM11. 13 j. Pv. sekä lestimiil.

toisin ja lauantaisin mt)ö« 7—B j. p»).

Nahatoimilllmari tl. 10--1 v«iwällä.
TullUoiMisto U. 10Ie. pp. 4-6 j. PP.
Pallahuoue 9—l e. pp. ja3—6 j.pp.
Suomen panliulonttoori ll10—2 päiwällä.

Mdysyanlin lonttoori lli')— päimällä.

Pohloismaiden olalevanlli M. 9-1 vä;

mälla.
Kauyunginwoudinlouttoori %8— p.pp

Kaupungin liiiiläricn vuaStaanotto ajat.

E. v. Mfttifthorff t:(o H— H t. PP. jj

Drildman klo 8—1! e. P. P. la 4—5
j.pp., pyhinä9—ll e.Pp.

„ W. Lcontieff L— IIe PP. ja 5—5 j. PP.
pyhiiftiiilvinii 9—ll e.pp.

T-ri N. G. Durchman 8- 10 e.pp. ja 4— y
j. pp teslimiitlosin j.
lauantaisin 1-2 j. Pp
naisille.

kiitollisuudellaottamat

Lastcnkodon hywäksi täällä panee
kuntoon Nouwaswäcnyhdistys Tam-
pereella Seurahuoneessa tiistaina 7
päimänä Joulukuuta 1886 kl. 5
j. pp-

Lahjoja
wastaan:

Rouwat:
A. Vcrgrot
I.Björlcll,
V. Blom,
A. Hakuiin,
E. Hammarin,
O. Helenius,
A. Mörtengrcu,

F. Olan,
V. Sand

A. Niemi,

M. Solin,
Tl,, von Zanstn.

(T. A. 3 l.)
Toimikunta.

H. Snmelius.
Pääsymaksu 50 P. sekä 25 p.

lapsilta. Lahjoja otetaau myös was-
taan Seurahuoneella maanantaina
6 p. Joulukuuta j. PP.

Palmqivist.
M. Procov»»

Hagelberg
s. ,ptl,mgm».
N. Idman^
3^. Vilma^B

S. von Bonsdorff,

joilla on lainoja Tampe->>/ recu Siiiistöpaulista Mdc-
Mn ennen tämiin umo-
denloppuasuorittamaanniis-

tä lorot jelil lehoitetaan niitit joilla
on mstalirjoja lvalttamattb-
mastiMmäiinnetarlastettmalsi
ennen uutta touotta

Tampere Joulukuussa 1886.
« Johtokunta.

Aamul. 1 l.

Seurahuoneessa.
Keskiniiikkona louluk. 8 p:stä

1886 alkain antaa allekirjoittanei-
ben Voimistelu-, Pautomimi-,
Balletti- ja Lauluseura, jossa on
5 rouwashenkilöä ja 3 Herras-
miestä, joka ilta suuren Variete-
näytännön Tampereen Seurahuo-
ncessa^^^^^^^^^^^^^^^DOhjelma:

R:nen Osa.
N:o 1. Suuri japanilainen moimiStelu p«t«

pourria, jossa toimii 4 roumasheulilää

toiminta.
N:o 3. Amerikalaista laulua ja tanssia, her»

ja 3 herraa.
N:o 2. Japanilainen tanssi, suurilla' hypyillä

eteen ja taaksepäin, hra L. Fautin

räin Viktorin ja Bajerin toimintana.
N:o 4. Kuuluisa chanzonnetti-laulajetar Neiti

Bertha esiintyy.
15 minutin wäliaika.

»:nen Osa.
N:o 1. Niagarau pudotus, hra Fautin toi-

minta.
N.a '.'. Kaksi pirua, koomillinen esiintymä,

jossa hrat Viktor ja Baijer toimimat.
N:o 3. NeitiBertba esiintyy.
N:o 4. Koomillinen Neeleri-tanssi ja laulu,

jossa hrat Viktor ja Bajer toimiwat.
15 minuutin »Väliaita.

Suuri eläuiinn lulvainnäytäntö,
jossa koto seura esiintyy.

Imen taulu Hektorin hymäsn jättö.
ä:n Hettor waatii Ajasta taisteluun.
8:s „ Ajas taatun.„ Aj«s kuolee.sxs „ Lukas !a Likas-taistelu Trojau

edustalla.
7:s „ Amazonein tappio.
Lopputaulu, Roomalaisia sotalumia bengalilai»

scssa malaistuksessa.
Näytäntö alkaa k:lo » ja päättyy

klo »R ehtoolla.
Nälihetkinä soittaa orkesteri- musiti.

Vaikkei seuran näytäntöjä ennen
ole nähty Suomessa toilvomme saat-
awamme tarjota arwoisalle yleisölle
hupaista illan wiettoa.

Sisäänpääsyhinta: 1 m. 50 p.
herroilta 1markka, naisilta ja lap-
silta 50. Piljettejä myydään olvella.
Huom! Joka ehto» uusi ohjelma.

Virkistyksiä tarjotaan pikkupöytäin
ääressä.

Johtajat.

Kunnioitutjella:
L Fanti i" F. Vaier,

Mi kauppatawara-myymälä (bu-
tiiki) kaupungin kcskipaikoilla. Tie-
toja annettakoon ennen tulemaa maa-
nantaita Emil Hagelbergin kirja-
kauppaan.

Halutaan saada mokata!

«»riisi l.

Huomen pankin Kurßjtt.
Marrasluun 29 »st», mm-

Pietan l.n 239.
- 235.-

Lontoo l. n 25:
„ 90 »ii o 25: 17: B

90 p«i». . .. . . itX 50:
99». 50: 98: 80,

25: 05

124: 2Qj

lutholma l. n.

„ 90 ftäim

90 ftäiw. .»eriini l. n^^i^^^^^^& 20: —^^
Hampuri!, n 20:

- -., 90 Päi» 123: 2.: 122: 60.

Amsterdam 90 ylin,. . . 203: 50: 206: T3
ii»: —38: f> »1

122: 00

Hammaslääkäri
A. Gunnestad

Kristiamasta, suorittanut tutkin-
non Kööpenhaminassa ja Kristia-
niassa, on saapunut Tampereelle
ja oleskelee täällä 2 tai 3 Wiik-
koa. Asunto ronttia Lindroosilla. (Aamul. 1 l. 10 r.)

>^nsimäincn jako-osuus Talon-
RHff' omistaja Alczaudcr Lehtosen
«D konkurssissa jaetaan Tors-

tuista 9 päimästä tätä kuu-
ta alkaen allekirjoittaneen ty-

könä. Tampereella 2 p. louluk.
1886.

Alexander Österman.

Gmg Kchreckm
Arkkitehtunri- ja kllytlllllMisrakcmms-tllitttll

toimisto
Tampereella,

29 Itäinen Puutarhakatu 29 (Fontell'in talo)
ili 111 1 Hiiliuuniini ii lullin in In lumin ihiihhi^^^^^^^^^^^^^^^Msekä johtaa rakennustöitä.

JJU^^^^[ BiT AMinna k!. 4—o j. 1U1-
mUs+ll***4-Jl liiraööifenpastciii» fero. rnota-aiuiotsia' moilcipiHiiJiitiiä »a illlllliölänuläl^nlMlll^mmMVtyUNrMll I.O. Gronqunsn

Illil6. 5. 1886
oi>in Perjantaisin

15 penniä ensi< ja
»mennetaa.l em«lj»i»
ihin mnamm tenttiin
kirjakauppa,Kaupp.
t^/lBe.pv.-Bj.

Tampereellajal»,»
m esten tuona m
Tampereeu po»tij
M>ll«sa postiko^
Ristiside lähetyt»

>J)!fttmStcnni

TmMen Sanmllli
N:o 145, Maanautaina Joulukuun 6 päiwanä. fco H

aascudmlla ..4 3 2 l I.F. Olan'm kirjakauppa. . F. Mgren. "
fwenius

'' Seiti (S. Helin. 10 p:ici tala«stwulla. Ruotsalaiset sulonttoorlssll... j:«fc 4:,2. Jt4. i:«. H^ppias H. Grönlund. " Neiti Hiden.
" *'

« Brandtbill. Kirjansitoja B. E. Martin. ia waihtoilm°ituksta «alitetaan mu
ÄÄ;-'.> » rÄ^röt r H. Hautanen. ..I.Hagman. 1' K.Oi«S Kell°seppä I.H. Lkendahl. Konttoori: ««iti Hagelbergin
Ä JS«taT' "> A? P ; M. qrantetq. Herra I.<» »len. I j[nna ®aubett. aSafttim^taci 3. «i«bfttBm. fahu^i^^^joomud

Päimälista. Taivutaan 10
—

1 e. pp. ja 3—43
—

4
j- pp-

Huom.l Ainoastaan tämän luun
11 päiwiiäu.Maanantaina.

Tiistaina.

Posti liihteel Turun junalla NhmenaN"
maalle, Kemiöön,Saloon, Naantaliin, Uuteen
l>mpuuliin, Raumalle ja Poriin, setä 1.-ly»
lään Jämsään ja Padasjoelle.

Posti lähtee Kyröön, Ikaalisiin,Poriin
Ruomedelle, Virroille, Kristiinaan selä itään
päin.

alvataau
DMllllNM

Kyttälässä.

Ilmoituksia
Mialau Maitoa.

Osoite: Viialan asema.Theodor af Forjelles.

Tammikuun 1 P:stä 1887 ha-
lutaan Tamperen kaupungissa pääl-
lcluotettawa myyjä Viialan mai-
dolle. Tarjomuksia woipi tehdä
suullisesti eli kirjeellisesti allekirjoit-
taneelle; mutta jclla ei ole esittää
hywiä puoltosanoja eli muuta ma-
kuutusta, älköön waiwatko itseänsä.
Viialassa Marraskuun 27 p:nä
1886.



— Lempoisten asemalta saa jou-
lukuun alusta lähettää sähkösanomia
myös Venäjälle. (Finl.)—

Lähetysalaltamme Afrikassa
miimeksi tulleiden tietojen mukaan on
likellä lähetyssaarnaaja Neikkolinin
asuntoa Ondongan rahwas murhan-
nut kauppias W. W. Jordanin, jät-
täen lähetyssaarnaajan »vahingoitta-
matta.

— Kasteoppilaita on nyt la-
hetyssaarnaajillamme siellä likemmä
50, kertoo U. S.—

Uutta kirjallisuutta. Hra W.
Söderströlnin kustannuksella on il-
maantunut: P ohj o is maio e n
kaunokirjallisuutta. I.P er-
he Viljellä.Kuivaus neljänneltä
»vuosikymmeneltä. Kirjoittanut lo-
na s Lie. Norjan kielestä suomen-
tanut L— iS." 187 siw. Hinta 1mk.
75 p.

Niinikään on hra W- Söderströ-
min kustannuksella ilmaantunut wih-
konen, joka sisältää kertomukset:
Pekka Sallinen. Kertomus
1808-9 w. sodasta. Kirjoittanut
Kustami Saarni" sekä Juha-
ni Herttuan h o mis sa. Histo-
riallinen kertomus. KirjoittanutK v s
ta »o iSaarni. Nihon hinta on
80 p.— Lapsi kuollut palohaawoihin.
W. S. kertomat: Eräässä kurjuuden
kodissa Käkisalmella olimat manhem-
mat jättäneet lapset yksikseen huonee-sen, jossa yksi lapsista sai jollakin
taivalla tulen »nettoonsa, joka poltti
ruumisen niin pahoja palohaamoja,
että lapsi »vuorokauden kuluttua kuoli— Ottopojaksi omistaminen. Hil»
jakkoin aatelissäätyyl! korotetun ent.
senatorin, kenraaliluutnanttiTh. Thi-
lenin anomus, saada omistaa otto-
pojakseen sisarensa pojan, hmvioikeu-
den-notariI.A. Rehusiroinin,kuuluu,
kuten N. Pr. tietää, oleman korkeim-
massa paikassa hylätty.—

Lääkkeiden kauppa Tuomessa.
Senati on päättänyt teettää ehdo-
tuksen asetukseksi lääkkeiden kaupan
järjestämiseksi Suomessa, tietää
U. S.—

Tunri rahalahja. Huhu tietää
kertoa, että kenralikumernörin a-
pulainen, »vapaaherra E. af Forsel-
les, äsken tapahtuneen 50 »vuotisen
mirlariemujuhlausa johdosta, h. ylh.

fäatrtpereen Kctncxnot.Maanantaina Joulukuun 6 p. 145. 1886.
—

Valtuusmiesten waali, jonka
piti oleman perjantaina, jäi toiseen
aikaan sen muoksi, ettei »vaa-
liluettelo ollut tarkastettaivana,
kuten asetus säätää. Valitsijoita oli
saapunut runsaslukuisesti »vaaliin,
mutta tyhjin toimin saimat palata.— Talontnuppa. Miime perjantai-
na pidetyssä huutokaupassa osti talon
N:o 150 4:ssä kaup. Os assa nahkuri-
mestari A. Salminen 4012 m-kalla— Tapaturma. Niime perjantaina
loukkasi muuan poikapumpulitehtaan
kehruu osastolla kätensä poikki.—

Varkaus. Murtamalla marasti
leski Nilhelmina Lundqmist talon
304 Kyttälässa »vaatteita, mutta saa
tim kiinni ja ja istuu nyt odotta-
massa tuomiotataan.

Tampere.

Taaskin waltio" lahjoit
telee

Tuskin on mieläkuulauttakaan ku-
lunut siitä, kun yli maamme kuului
mitä suurin paheksimine»'. sekä nurina
niistä suurista lahjapalkkioista, joita
waltio" nykyäänM jaellut ensiksikin
erään ylhäisen »virkamiehen leskelle
ja sitte Oulun radan insinööreille,
joka »viimeksi mainittu lahja ei ollut
sensuurempi eikäpienempi kuin 50,000
markkaa. Tämä nuriäa tuli kaikki-
alta ilmi paikkakuntain sanomalehdis-
tössäpälähän on »valtio nyt »vastan-
nut, lahjoittamalla taaskin Suomen
asiain kansliassa, Pietarissa,palmel-
leen homineumos Lermonius-maina-
jan leskelle ja turlvattomalle tyttä-
relle 3,000 markkaa sekä aiman ny-
kyään, kuten H. D:ssä ollut huhu
tietää kertoa, kenraalikumeruörin apu-
laiselle, »vapaaherra E. af Fsrsellek-
selle hänen äsken tapahtuneen 50
lvuotiseu »virka-riemujuhlan johdosta
12,000 markkaa, ikäänkuin se olisi
suurikin ihme, että ihminen
Vanhenee. Aikahan sen toki wai-
kuttaa! Että tämä on tapahtunut
hänen ylhäisyytensä kenraalikumer-
nöörinesityksestä, ei »vaikuta mitään
asiassa. Jospa »le herrat Helsingis-
sä tietäisimät, miten köyhä' talollinen,
torppari tahi työmies, jolla on suuri
lapsilauma ympärillänsä ja jolla ei
edes ole. mistäsuorittaa henkirahansa
ja kunnan- sekä maltion »veronsa, hikoi-
lee, miten hänkyynelsilmin käy ryöslö-
wouoin polmia syleilemässä,rukoillen
tätä armahtamaauja odottamaan,kun»
nes hän on »voinut jotakin ansaita ja
»voi pennipenniltä kantaa tuon makset-
tamansa edellämainitulle,sekamitenhän
taittaapuoltapienemmänleipäkannikan
lapsillensa, »voidakseen Mihdoin saada
nuot »välttämättömät pennit kokoon,
jospa he sen tietäisimät, miettisimät
he »armaankin tarkemmin, ennenkuin
aniaisimat suostumuksensa tällaisten
lahjapalkkioiden jakelemiseen. Mutta
sitä he euvät tiedä. Me puolestam
me olemme olleet sellaista näkemässä ja
makuutamme, ett'eitarmitseolla kansan
»villitsijä, huuoahtaaksensa: älkää tuh-
latkokansan hikeä ja»vaimannäköä ylel-
lisyyden ja ylenpalttisen komeuden
ylläpitämiseksi! Pitääkö köyhän riisua
»viimeinen rääsy yltänsä, elättääksen-
sä ylhäisten »virkamiesten leskiä ja
muita turwattsmia," joiden miehet
ja isät eläessänsä omat nauttineet
kymmenin tuhansin »vuotuista palk-
kaa, mistä kyllä, siilvosti eläen, olisi
pitänyt riittää »vuosittain sellainen
panos joko eläkekassaan tahi elinkor-
kolaitokseen, ett'eimät heidän jälkeen-
jääneensä tarmitsisi »valtion apuun
turmautua? Ennen näitä lahjapalk-
kivitä toki annettiin niukemmin, mut-
ta nyt ne omat tulleet niin tamalli»
siksi, että, jos ei maltiosaädyt pian
tee loppua tästä hurjasta tuhlaami-
sesta, koko »valtion rahasto mähitel-
len muuttuu joidenkuiden hallituksessa
ole»ville henkilöille mieluisien,,tur-
mattomain" yhteiseksi omaisuudeksi.
Hauskaa olisi myös tietää, montako
tällaista ylhäistä eläkkeen tahimuun
lahjapalktion saajaa »valtiollamme
tätä nykyä oulaau. Isll'emme ereh-
dy, ei niiden luku olekaan Marsin
»vähäinen, jotka yhdessä tahi toisessa
muodossa tätä maltion auliutia niin
runsaassa määrin hymäksensä käyttä-
mät.

—
Uusi aikakauskirja. Tuletoan

»vuoden alnsta tulee G. W Wil6nin
luona, Turussa, ilmaantumaan aika-
kauskirja, nimellä: Py ha n Raa-
matun Selittäjä", se on:
Koko Pyhä Raamattu Vilh. Carls-
son'in ja Gust. Dahlberg'in selityk-
sillä warustettuna. Helppohintainen
painos." Sen päätarkoitus on erit-
täin huokeaan hintaan ja latvalla,
joka ei käyne rasittamaksi, tarjota
seuraawien 4 muoden kuluessa kulle-
kin Pyhän Raamatun ystylvälle tä-
mä teos. Tätä raamattua jaetaan
kerran kuukaudessa. 25 p.ns, 4p»i-
noarktinen mihko eli 64 si»vua suur-
ta kahdetsantaitteista kokoa. Koko
teksti tulee sijältämään 3.550 siwua,
ja seuraa sitä 3 pipliallista karttaa.
Vuosina 1887. 1888 ja 1889 tule-
mat nämat mihkot olemaan äsken
mainittua kokoa, mutta w.1890 »uo-
den mussikerrsssa tulee kukin wihko
sisältämään noin 7 painoarkkia.
Hinta lvuofikerrasta on kustantajan
luona Turussa 4 mk. ja postilaitok-
sissa 4 mk. 58 p. Koko teoksen hinta
on Turussa 16 mk., jaettuna 4»uo-
delle.—

Koron alennus. Kuten Finl.
tietää, omat vankkimaltuusmiehet,
Suomen pankin johtokunnan ehdo-
tuksen mukaan, lvahlvistaneet tuleman
»vuoden alusta seuraamat kertomaa-
rät noudatettawiksi, nimittäin: dis-
konto-koron kotimaisista selvistä
kauppamekseleistä kolmeksi kuukaudeksi
ja mähemmäksi aikaa 4 "/(.-.ksi.
kaikista muista »vekseleistä 4'/2 °/o:kss
ja uudistuksista 5 "/u:ksi. Pisin
kotimaisten »vekselein ja muiden kre-
ditipaperein maksuaika tulee olemaan
niinkuin ennenkin 6 kuukautta: ulko-
maisia mekseleitä, joiden maksuaika
on pitempi kuin 3 kuukautta, oste-
taan waan poikkeustilassa. Lamois-
ta panttia »vastaan kullassa ja Hope-
assa. Suomen maltion ja Hypoteki-
yhdistyksen sbligationeissa, maltisn
antamissa tahi lvaltion takaamissa
obligationeissa sekä lunastettalviksi
merkityissä pankin talletustodistuk-
sissa luetaan 4 "/«, lamoista panttia
»vastaan maanlaatuisissa obligatio-
neissa, jotka owat yleisen walwon«
nan alaisia ja säännöllisesti julkai-
semat bilansinsa, kiinnitetyissä »vel-
kakirjoissa, sekä Suomen Miljassa,
randassa ja puutalvaroissa 4'/2 "/.,,
sekä lainoista muuta panttia was-
taan 5 "/.,. Pisin laina-aita tulee
olemaan 6 kuukautta, poikkeustilassa
1 »vuosi. Kassakreditilvejä, >/4 "/o:n
sisään kirjoitusmaksulla, myönnetään
samaa prosenttia »vastaan kuin lai-
noja, pantin laadun mukaan. Pos-
tilähelys-Mekselem maksu tulee »le»
maan '/^u ''/,, mutta wähintäin 10
penniä.—

Helsingfors Dagblad ilmestyi
w. kuun 30 päimänä ,,juhlanumeron"
muodossa sen johdosta, että lehden
tvinen näyttönumero tuli ulos mar.
raskuun 30 päimänä 1861 ja H. D
siis nyt täytti 25:nnen waikutuswuo-
tensa.—

Tohtori V. Maseniuksen oppi-
kirjaa Ruotsin ja Suomen kirjalli»
suushistoriassa tulee käytettämäksi
oppikirjana naiskoulujenkorkeammilla
luokilla ja jatko-opistossa, sittenkuin
jenati on antanut siihen suostumuk-sensa. Sitä mastoin on senati hy-
lännyt koulutoimen ylihallituksen esi-
tyksen tekijäpallkiosta siitä teoksesta,
kertoo U. S.- Kuollut. Kollega Lelviisan
alkeiskoulussa, filos. kand Juhana
Eugän W cg elius lvaipui, kuten
Ö. N: tietää, pitkällistä tautia sai-
rastettuaan, kuolemaan Kangasalla
miime kuun 17 p:nä. Vainaja oli
syntynyt w. 1852 ja tuli nykyiseen
Mirkaansa w. 1885, oltuaan sitä en-
nen opettajana Iymäskylän y. m.
lyseoissa.

— Urakkahuutokanpassa rahatoi'
mikamarissa otti maakahuoneen »vuok-
ralle ajurin leski Helander, joka siitä
suorittaa 5 70 mk.

Katulyhtyjen sytyttämisen sai toi-
metseen 1 taup. osassa muurari Fri-

man 3 markasta lyhdyltä kuukaudes-sa, 2:ssa Silmän 3 m. 50 p., 3:ssa
Dahlström 2 m. 80 p, 4:ssä Pellinen
2 m. 65 p. s:ssä Friman 2 m. 95
p. 6:ssa S. SääksijärMi 2 m. 95 ja
7:ssä F. Lindholm 2 m. 70. Idän
puolella koskea 1 osassa 3 m. 40 p.
2:ssa 3 m. 80 p. A. Koskinen ja
3:ssa 3 m. 80 p. Manda Saudell.

Postin ja sähkösanomien kuljetuk-
sen lähimpään kielvariin sai työnjoh-
taja G. V. Helien, joka siitä saa
35 mk.—

SairllslMlieen läiiläritsi Tam
pereelle lienee Hbl r.lukaan lääketie-
teen kand. K. Paqmalin nimitetty.— Talwi näyttää alkaman »va-
kaantua. Lunta ei tosin Mielä ole
paljon, mutta sää on Pysynyt kyl-
mäkkönä.

lAnncttn).

Ta m p e r e e n Sanomain"
t o imit v ks elle— Nöyräkysymys asiantuntewille.

Tämän kuun lolmantena päimänö
tapaltnneessa huutokaupassa raha-
toimikamarissa tarjottiin tämän kau-
pungin »vaakahuone, arennille ensi
muodeksi. Huutajia oli ainoastaan
kolme, ja huudot tapahtuiMat seuraa-
masti: Eräs henkilö tarjosi »vuokraa
570, toinen 575 ja kolmas 580
markkaa. Kummallista kyllä, että
pienin tarjous hymäksyttiin. Koska
ei »vuokraa heti ilmoitettu maksetta-
maksi, olisin luullut,että enemmän
tarjoojalla olisi ollut Mannaan luo-
tettamat takuut. Koskahan rahatoi-
mikamarissa tapahtumat huutokau-
palla-tarjoukjet rupeaaMat oikian
järjestyksen jälkeen meliemääu, koska
erehdyksiä usein on tapabtuunut?
Sentähden pyydän »vastauksen »vaa-
kahuoneen ulos »vuokraajalta, mikä
oikia syy siihen oli, ett'ei suurempaa
tarjousta hymäksytty? Näyttää siltä,
että rahatoimikamariin kuulumat jä-
senet eilvät enää tahtoisi kaupungin
yhteistä kassaa kaslvattaa.

Asiaan kuuluma.
To im. muistutus. Raha-

toimikamarilla on tietysti oikeus hy-
mäksyä tahi hyljätä tehdyt tarjoukset,
sekä antaa urakka sille, joka on tuo-
nutpätelvimmät takaukset jaon jo en-
tisistä urakoistaan tunnettu, huoli-
matta, onko urakkajumma jotakuta
markkaa kalliimpi. Vaakahuoneen
urakassa »vaadittiin takaukset, mutta
lienekö kaikilla huutajilla niitä ollut?— Urut Pälkäneen kirkkoon Wii-
me sunnuntaina, kirkkolvuotemme 1
päimänä pidettiin kirkonkokous Päl-
käneen kirkossa, jossa muideu asianmuassa keskusteltiin urkuin hankki-
misesta kirkkoomme. Melkeinyksimieli-
siä oltiin siitä, että ne oivat erittäin
tarpeelliset kirkkomeisumme huonou-
deukin tähden, mutta enemmän miet-
timistä antoi ukoille, miteu rahat
mainittuun yritykseen hankitaan. Kui-
tenkin siitäkin somittiin ja päätettiin
teetettämäksi jollain kotimaisella ur-
kuin rakentajalla niin piankuin mah
dollista.

Asiaa lopullisen päätökseenajaman
»valittiin usiajäseninen toimikunta. . . i.- W. P.K:u iltamiissa elen il-
lalla oli lvähälikönmäkeä, maikka oh-
jelma lupasikin »vaihtelemaan haus-
kutusta. Soittajat toimittimat tehtä-
wänsä hywin ja kamaelmat o limat
onnistuneita.— Basaarin lastenkodin hymäkn
huomenna kello 5 alkaen seurahuo-
neella suljemme kaikkien armeliaitten
kansalaisten suosioon. Illan kuluessa
on soittoa, laulua y. m, pienempiä
huivia; pääsämaksu ainoastaan 50
ja 25 p.—

Nolimaltca oli eilen aamulla
eräästä talossa idän puolella koskea.
Triangelillakin ennätettiin jo antaa
mahan palomerkkiä.

kenralikumernörin esityksestä olisi
saanut 12,000 mk. suuruisen raha
lahjan, annettawaksi Suomen »valtion

— Kasvatuslaitos alaikäistä ri
koksentekijöitäw«rten Korkeimmassa
paikassa on, kuten H. D. tietää,
kaslvatuslaitoksen perustamiseksi ala-
ikäisiä rikoksentekijöitä Marten Tuu-
sulaan myönnetty 158,000 mk.—

Sanomalehdet. FinskMi-
litär Tidskrift ilmestyy ensi
muonna samassa koossa ja saman
hintaisena. Toimittajina omat hrat
H. Palm, mastaama toimittaja, F.
L. Munck, V. Neolvius, F. Blafielo,
A. Procops, taloudenjohlaja, G. A.
Gripenberg, F. G. Björnberg ja Ar-
mid Neomius, toimitussihteeri.

Finland ilmestyy ensi »vuonna
saman kokoisena ja hintaisena kuin
tänä muönna. Toimitukseen tulee
entisten lisäksi maisteri Aug. Hjelt.
Lehden ohjelma tulee pysymään en-
tisellään.„Sanomia Turusta" il-
maantuu ensi Muonna kunakin arki-
päimänä k:lo 8 aamulla, paitsi maa-
nantaina, jolloin lehti jaetaan wasta
k.lo 1 väimällä.

Vaikka lehti mainitulla tamalla
ilmautuu joka artipäimä, annetaan
sitä kuitenkin kaksi painosta, joista
toinen on nelipäimäinen ja ilmaan-
tuu joka arki maanantaina, tiiistai-
na, torstaina ja perjantaina, sekä
toinen kaksipäimäinen, ilmautuu joka
arki keskimiikkona ja lauantaina, ja
sopii tilata nämät painokset joko
erikseen tahi yhdessä. —

Lehden
mastuuualaiseksi toimittajaksi tulee
ensi muoden alusta kansakoulun-
opettaja S. Hir won en.

Folk »vanuen ilmestyy ensi
muonuakin ja suurentaa kokonsa ne-
livalstaiseksi, tilaushinnan pysyessä
entisellään. Lehti aijotaan jakaa
myöhemmin iltaväilvällä, kilo 5 ai-
kaan.

Sirkk a, tumallinen las-
tenlehti," on julaissut tilausil-
moituksensa. Lehti ilmestyy Helsin-
gissä joka toisena ja neljäntenä lau-
untaina kuukaudessa, ja tilaushinta
on 4 mk., postimaksut siihen luettui
na. Lehden toimitusta hoitamat
neidet T. Topelius ja A.Gripenberg,
jotapaitsi MaltioneuMos Z. Topelius
on lmvannut armokasta apuaan.
Muista, jotka omat lumanneet muis-
taa lehteä kirjoituksillaan, mainitta-
koon: professori I. Krohn, rouma
Minua Krohn ja nimimerkki P. C.
Maria y. m.

Su om a lain e n Viralli-
nen L ehti" on julaissut tilausil-
moitalsensa ensi muodeksi.

»Suomen Lähetyssano
mia" ja M is sions tidning
för Finland" ilmestyivät tule-
mana muonna saman kokoisina ja
hintaisina sekä samaan aikaan kuu-
kaudessa kuin tähänkin asti. Toimit-
tajina omat edelleenkin pastorit C.
G. Tötterman ja A. Hirn.

Ka r j ala tar" ilmoittaa il-
mestymänsä ensi muonna tiistaisin
ja perjantaisin eikä,kuten tänä Muon-
na, keskiwiikkoisin ja lauantaisin.
Toimitus sama kuin ennen.

Aura" on julaissut tilausil-
moituksensa, ja ilmoittaa ilmaantu-
mansa ensi lvuonna kuudesti wii
knssa, maan muuten saman kotoisena
kuin ennen. —

Maaseutua »varten
toimitetaan eri painos, joka ilmaan-
tuu kaksi kertaa miikossa, melkoisesti
lalvennettuna lehden nykyisestä koos-
ta. Sekä jokaväilväiseen että maa-
seutupainokseelin tulee kunakin per-
jantaina Uudenkaupugin
Uv t iset", jvita toimittaarealikou-
lun johtaja siellä K. A. Cajander.—

Lehden »vastuunalaisena toimit
tajana pysyy hra Kosti Wehanen.

—
Kuuromykkä tuomittu Eräs

18 »vuotias kuuromykkä torpparin
poika Euralta marasti Tammelassa
kellon ja joutui siitä kiinni. Hän tun-
nustikin rikoksensa Tammelan käräjis-
sä '^/>l ja tuomittiin 16 wuorok.
Mesileipä-mankeuteen. Olkeuden tut-
kinnossa lienee kirjoituksen awulla
tultu toimeen, sillä tuomittu on käy-
nyt koulua Turussa. Liewentäwien
olojen johdosta armeliaan hänen
pääsemän 8 päiwän »vankeudella, ker-
tso W. S.

a lääniin.

—
MiljelySlainoja myönnetään



Tyhjään meni »valtuusmiesten
maali miime perjantaina ja paras
taisi ollakin, että niin kämi sillä »val-
mistukset olimat liian hajanaisia.
Usean »vuoden on täällä jo jatkunut

iiurHalla loiBtolla. Ota takain ns 3anat, ne saat-
tavat minulle verisen loukkaukBon ! Ota ne t»>
Kai3iu, talli kuulet BoikkoH«, Hotka eivät korviisi
k»i'v Bul(iiBelta.— Ben pakempi, olen pulmnut totta kui»-
kasi tiilHaa Viktor.— I^ottli! Nt, Banonka sinulle totuuden.
Keisarinne on psttänvt kuninkaamme Ha 8»mon»
uut ver6ullilnoiB6na ro8von» maanamme.

Naria! KsBkevtti känet Viktor.— Olet nimittänyt iBääni pstturikBi Ha ro3»
vokBi, jntkoi nuori t^ttö pelottomaBti, Ha uvt
saat tietää miBBä var3inaiBet petturit Ha roBvot
ovat. Koko NBpania on nouBBut, porvarit ovat
Hättäneet raukaisat toimenBa puoltaakB6NBa uliat-
tuHa kotiansa, unattua kunniaansa,Hokaiuen,'Hoka
kokenee aBeita kantamaan taiBtsl6s teitä vastaan.
Vieläpä vaimot Ha lapBetkin astuvat 80tilaitten
riviin; LaHaäoxiBsa ovat 12 vuotiaat poHat Ha ty-

töt keskellä luotituiskua vieneet sotilaille vir-
vokkeita Ha ainpumaneuvoHn, kun itse vielä oli-
vat lieikko^a pVBBvä kantamaan. Bitsn puolus-
taa itseänsäkansa roBvonlivokkävkBsltä,Haka ai-
koi pettuuäella Ha tssskentelvllä,Honka vertaiBta
turliaan Baa otBiä.— «soB Hoku kuulee B»na3i, en voi Binu»
B:läBtää.

Tahdot siis minua uskoinaan— £ttä raka

— Ota sitten takaBin IBäBtäni lauBumat 8a»
naBi, k«Bks^tti Ilaria vakavalla äänellä taln en
tnliäa BlläBtämiBtä. «lätä minut va^(leilleBi ;me-
nsttele kan»3anl niin, kun minä en milloinkaan
oliBi menotellvt kanaasi. Ntliän taliäo muut»
tenää kuin mikä on ranBk»laiB6ile arvokaBta.
li,aknBtin 3inun kun Baiualla kunnioitinBinu» mie-
nenä. Osoita n)t, ett'et ole tätä KunniaituBta
anB»innut Ha Bama!la Retkellä olet ouniiztunut
muuttamaan rakkauteni villakBi.— Haaveksiva KanBa! Banai Viktor itBek-
itBekBsngä, Bitten lis»Bi lian ääneen :

kautes^nTnuunoli muutakuin pilantekoa? Ta"
ilot minua uskoinaan että espanialaiseu haaveilu
ei ole karkottanut naisellisia tunteitasi, :a että

l.jJ

epäilevän katseen. Mitä on lemmellämme teke-
mistä kansakuntien taistelun kanssa, mitä sillä
on tekemistä vuoriston kahakoissa? Miksi sekoi-
tat pyhän ja epäpyhän ja miksi ajattelet niin
pahoin minusta, että hetkeäkään saatat otaksua
minun voivan pettää lempeni sinuun tahi iBän-
maahani ? En ole milloinkaan ajatellut mahdolli-
seksi, että voisit pettää Ranskan siitä syystä
että rakastat espaniatarta, ja olisin sinua hal-
veksinut, jos sen olisit tehnyt. Miksi ajattelet
pahemmin minusta?— !6<.: on aivan toiBta, Banoi Viktor, Honka
nuoroil tytön Bg,nat tekivät nolokBi. Mnä kuu-
lun urmeiHaau Ha olen valallani Biäottu, mikä ei
ole BINUU laitaBi; minä olenelänyt raunaBBaBiuun
KanBBaBi, mutta Binä olet 80tinut minua vastaan.— Sotinut sinua vastaan, huudahti Maria.
En, en sinua, vaan kansaasi vastaan. Mitä olen
voinut tehdä Ranskan joukkoa vahingoittaakse-
ni, sen olen tehnyt, Ha ylpeilen siitä;mutta sinä,
Viktor, sinä olit minulle kaikki, ja kuinka usein
elämäsi ja vapautesi olikin käsissäsi, et ole mil-
loinkaan tässä maassa ollessasi ollut varmempi,
kuin siitä hetkestä, jolloin lempeni varjeli sinua.
Nyt ovat osat vaihtuneet. Elämämme ja vapau-
temme ovat sinun käsissäsi, ja miten »iHot käyt-
tää valtaasi, sen huomaan hyvin linnan pihalle
asettamastasi vartijasta. Sinun ei tarvitse v»8-

tata minulle, tiedän, mitä hänen on tekeminen
ja selitys siis on tarpeeton. Mutta jos sallit
hänen pysyä paikallaan, et voi poistaa vaaraa,
joka meitä uhkaa.— Unohdat aina eron sinun ja minun ase-
massani. Sinä kuulut kansaan, minä sotajouk-
koon; me taistelemme, sinä et. Sitävastoin suu-
resti pelkään, että isäsi on ilmi kapinassa ja se
on vaarallinen asia. Jos hän tahtoo meitä vas-
tustaa, on hänen paikkansa Espanian joukossa;
hänen tulee taistella meitä vastaan aatelismiehen
aseilla, eikä petturin salaperäisyydellä Ha rosvon
verenhimolla.— Uskallatko niin sanoa isästäni? huudahti
Maria nousten ylös, samalla kun veri katosi hä-
nen kasvoiltansa H» hänen silmänsä säkenöivät

/Sissipäällikkö.

Qatnpercan #anomat. 145. 1886.Maanantaina Joulukuun 6 p.

rata. Kansan käsi on karttufa ja
penllistä tulee markkojakin, kunhan
maan yleisesti kerätään. Tuskinpa
ketään aineen orjaa löytyy niin sai»
taa, joka ei köyhille raahtisi penniä
nhrata. Lempeyden työhönsiis jo»
täinen!

Puusta katsoja.

saamat päimänpalkkaa 80 p:nä eli I
m. 50 p:nä.

Emäftitäjässämme, TyrMäässä, on
ollut miime sumena isonlaisia raken-
nustöitä. Kirkonkylässä, Marttilan
tilalla, olema oluttehdas on uudes-
taan rakennettu. Rautajoen rusthol-
lissa on oikein suurellainen meijeri-
laitos rakennettu.

—
Vanhimmalle Tampereen paikka-

kunnan äänenkannattajalle, Tamp.
Sille, lukioineen onnea! Tyrmään
»veikko:

I.W. W.

Sähkösanomia.
(U:lle Suomettarelle).
Bulgaria »arustelee.

Giurgelvosta, joulut. 2 p.
Bulgarian armeijaan lisätään 1837
»vuodeksi yksi pataljona jokaiseenryk»
menttiin. Saksanmaalta on tullut
melkoinen määrä kanuunoita sekä am-
pumamaroja. Kiihkeyttä mäestössa'
kestää mielä yhä. T. kuun 2 p.
peljättiin kapinansyttymistä Rilstshu-
kissa, jossa Bulgariasta paenneitten
upserien piti nousta maalle ja pan-
na hallitusmiehiä mastaan kapina-
yritys toimeen. Waan maallensusu e
kumminkaan ole tapahtunut.

Kaikenlaista.—
Kowin rasittamaa. (Moppi-

laitlen kesken): ,No miten sinulta
menee?—

Meneehän se, mutta kyllä mi»
nulla on hirlveän paljon työtäkin",- »Nai on?"

— ..Sepä on komin rasittamaa. Kau-
anko olet tuota jo kestänyt?"—

Huomen« minä masta alan."

—
.Minä nousen makuulta aamu-

im kello 6:lta, luen 7-10:neen, ja-
loittelen hiukka, syön anmiaista,käyn
luennoilla 11

— I:een, tulen kotia ja
luen 4:ää'n, jaloittelen taaskin, syön
päimällistä k: 6 5, luen 6— 9:ään,
tupakoin ja menen makuulle k:lo w".

lakia mastaan sotima mukamuusjär-
jestelmä. Siinä kyllin, etsä maali-
lista on kerran mnodessa yleisön
nähtämänä, tuumimat asianomaiset,
ja noudattamat myös sitä. HyMä
siis, että tästä kerrankin tulee loppu.
Äänet myöskin, etenkin suomimieli-
sellä puolueealla, olisilvat hajautuneet,
sillä tuskin löytyi pari tusinaa äa-
nesläjöitä, jotka ehdottomasti olisi-
matnoudattaneetmitään^ehdokaslistaa.
Näitä tosinoli liikkeellairunsaasti

—
mi-

nunkinkokoelmassanionniitä kokonais-
ta kuusi — ja sittenkin mieläpuuttuue-
räs lippu, jonka kuulin »viimeisellä
minutilla tehdyksi puhdaslveristen
»viikinkien kesken. Omituisin oli tuo
n. s. kompromissilippu, jonka synty
oli täällä sylvimmässä salaisuudessa,
mutta josta Hbo Underrättelserin"
täkäläinen kirjeenwaitaj« tiesi antaa
lähempiä selityksiä. Se oli, näet,
syntynyt jonkullaisen sopimuksen kaut-
ta, mutta, kuten kaikki tällaiset sopi-
mukset, sai se kärsiä ankaraa annos-
telua, moittamatta täydellistä mieli-
suosiota kummultakaan puolueelta.

Maanantain kokouksessa hylväksytty
ehdokaslista ei myöskään kokonaisuu-vessaan saanmttanut kannatusta, sii-
täkin karsittiin nimiä ja pantiin toi-
sia sijaan. Näitä paitsi oli Mielä
noin41 walitsijaneli, kuten sanottiin,
Kyttäläisten lista ,ja eräs maalin
edellisenä päimänä ilmautanut ehdo-
kaslista huomattamimmat, muita
mainitsematta.

Uudessa maalissa toimon harta-
hasti näiden eri listojen kannattajain
sopiman yhteisistä ehdokkaista, aina-
kin pääasiassa jättäen, pois ne, joilla
tiedetään oleman »vähemmän kanna-
tusta.

Ruotsalaisen puolueen ääniluku
tekee noin 1,200 ääntä korkeintaan,
suomalaisella puolueella sitä mastoin
on runsaammin kuin kaksi sen merlaa

käytettämänä ja Maikkapa näistä
500 - 600 ääntä muobostaisikin eri
ryhmän, niin olisi moitto sentään
suomalaisella puolueella.

Tällä en ole tahtonut kieltää so-
pimuksen mahdollisuutta ja tarkoituk-
sen mukaisuutta eri puolueidenkesken
kaupungissamme. Suomalainenpuo-
lue onkin aina osaksi tätä menettely-
tapaa noudattanut,ottaen maslapuo-
lueenkin miehiä ehdokaslistaansa.
Mutta sopimuksen teosta ja ehdoista
tulee antaa tieto koko puolueelle,eikä
ainoastaan kahden kesken tehdä so-
pimusta. Tätä tehtäessä tulee kui
tenkin Maroa liiallisista myönnytyt-
sistä, joita ei tarmitse tehdä, ellei
sotvellu koko puolueen mielipiteen
kanssa yhteen.

Huomenna pidettälvän basaarin
kaupungin lastenkodin hylväksi suljen
kuntalaisten lämpimään suosioon,
Täkäläinen rou»asyhdislys, joka
työskentelee hädän ja puutteen lie-
lvittämiseksi kaupungin köyhän mäes-
tön keskuuudessa on metoutunut ylei-
sön anteliaisuuteen. Osoittakoon
y eisö nyt täysin käsittämänsä tämän
ja kokekoon tarjota roumasyhtiölle
tilaisuutta täyttämään aikeen, joka
»varmaan on pyyhkitvä monta kyy-
neltä köyhien mauhempien silmiltä.
Jouluksi tahtoo yhdistys »valmistaa
kaupungin köyhille lapsille mahan
liemitystä puutteissa, multa tämä on
mahdollista ainoastaan siinä suh-
teessa, mikäli yleisö suosii yhdistyt-
sen hankkeita. Te, joilla on huoleton
toimeentulo, uhratkaa siis penni kur-
jien lähimmäistenne hylväksi, armah-
takaa köyhiä, joilla ei »vuoden kyl-
mimpänä aikana ole lämmintä eikä
ruokaa. Etenkin nyt, jolloin talou-
dellinen pula on yleinen, tulee muis-
taa kurjuuttakin, sillekin roponsa uh

Maaseuduilta.— Kiikka, Marraskuussa. Täältä
läheteltyjä kirjoituksia nälee anihar
Myin sanomalehdissci Viimeinen
sellainen lopvusumella Tamp.Sanom.
julkaistu kirje täältä sisälsi m. m.
kertomuksen hihulilaisuudeöta täällä.
Kirjeessä sanottiin, ettshihnlilaisuus
parhaiten Maikuttaa suutareissa ja
kuppareissa, ne kun ammattinsa ta-
lia kylästä kylään kuleksimat ja sen
ohella lemittämät uutta uskon oppia.
Niin ne tekemät, mutta

—
niin kui«

kirjoituksen tekijä tarloittikin
—

ei
tuo uusi oppi rajoitu yksin omaan
näihin, maan se mysstin tarttuu
muihinkin, erittäinkin waim,ihin.

Tämä uskon kiihko lemiää aino-
astaan niitten keskuudessa, jotka
Mahan ja verin maillinaisesti ym-
märtämät kristin oppia ja omat op

pineet huonosti Raamattua. Tiettyä
onkin se, että taitamatointa on
helppo eksyttää. - Siispä tietoa ja
Matoa enemmän kansallemme!

Maamiehemme täälläkin omat ah-
dingossa toimeentnlonsa suhteen ra
han puutteen takia. Tätä ei kuiten-
kaan »aliteta niitten keskessä, jotka
eimät ylellisyyteen »arojansa uhraa,
ja joita ei koma onni ole köyhyyteen
määrännyt. Mutta miime mainittu-
jen kohtaloa ei sowi huonojen aiko-
jen tuntomerkiksi lukea. Köyhyys ja

huuto huonoista ajoista täällä ei ole
yhteinen, se on maan arkurien ään-
tä, joka ei minkäänlaista yhteiskai-
kna muodosta. Totta on, että maa-
miehemme eimät ole niin »varallisia,
että enempi ei myötä menisi. Moni
korpi, moni niitty, moni pelto kyllä
wielä sietäisi työtä ja maimaa,mutta
se on todisteena siitä, että maamie-
hen on mahdoton täydellisyyttään
tamoittaa. Mitä yleisesti köyhtymi-
seen ja yleiseen huonoon toimeentu»
loon tulee, ei siitä täällä tiedetä
mitään.

Jos Tampereelta Poriin tehtäisiin
rautatie, se olisi meikäläisten mie«
lests tulta-ajan alku. Ma tilalli-
nen, jopa torpparikin tarjoaa päi-
wätöitä ilmaiseksi sekä ensi mainitut
maitaan Rautatiehallitukselle Porin
rantatien rakentamista »varten. Mut-
ta yksityinen sen tuntee, jos par-
haalla työn ajalla ilmaiseksi tekee
25 työpäilvää. Meikäläisille olisi siis
paljon parempi, että omain kylien
Mäliteitten syrjiin kaiwaisiwat ojat,
jotta paikoin kärryn akselin koskette-
lewa loka kuimaisi. kun että Rauta-
tiehallitukselle osoittawat turhanmois-
ta auliuutta. Mutta meikäläiset luu-
lemat rautatienrakennuksen aikana
saataman rahaa oikein laamaltaan.
Siis pitäisi rautatien rakentaminen
saada aljettamaksi mitä pikemmin.
Tähän sopii päimätöitään ja mai-
taan ilmaiseksi uhrata. Eihän tämä
uhraus jää siunauksetta, rahantul-
Maahan se tuottaa. Mutta mietti-
kääpäs, meikkoiset, minne omaisuu-
tenne uhraatte. Rautatie, kerran
»almuksi tultuaan, tulee »vielä mie-
liharmiksi teille. Sekin pieni arlvoi»
nen rahti-ajo," joka teillä on tähän
asti ollut simutulona, katoopi;maa-
palstanne halli tehdään rautatie,
maanmiljelys, sitä harjoitteissanne
kahden puolen rautatietä, tulee
teille hankalaksi; usein saatte elukoi-
tänne, kun ne owat rautatienradalle
menneet, rautatienpalwelijoilta lu-
nastaa. *) Nämä kaikki »vaikeudet
tulemat siitä, että irtolaisenne rau-
tatien rakennuksen aikana rautatiellä

T. S:n toimit.

«) Nämät haulaluudct eimät merkitse mi-
tään niiden suurien etujen rinnalla, joita
rautatie lähiseuduillensa tuottaa, eila ne ole
missään maailmassa estäneet rautateitä raken-
tamasta.

Puustakatsojan kirjeitä
22.

Jotenkin sekanaisin tuntein ottiwat
kuntalaisemme ivastaan huhun lewit-
tämän ja monikertaisetsi tekemän
kertomuksen lahjapalkkiosta. jonka
»valtuusmiehet olimat myöntäneet.
Toisaalta myönnettiin yksimielisesti,
että työmies on ansainnut palkkansa,
eikä ole soweliasta kaupungin ar-
molle kännittää yksityistä kuntalaista
»vuosikausin kestäwiin, työtä ja wai«
waa kysylviin luottamuswirkoihin
ailvan palkatta. Toisaalla taasen
katsottiin sangen arweluttawaksi as-
tua samalle polulle, josta niin anka-
rasti ja oikeutetusti on moitittu »val-
tiota: lahjapalkkioiden jakelemisesta.
Jos tämä tulisi yleiseksi taivalsi,niin
»voisi jokainen kunnan luottamusmies
»vaatia itselleen waiwainsa mukaan
suhteellista palkkiota, mikä taasen
tuottaisi mukanansa, paitsi melkoisia
menoja, haittoja, joiden laadusta ei
»vielä »voi täysin selkoa tehdä. Luot-
tamuswirat silloin tulisimat hywäksi
silvutulon lähteiksi, joita Mallalla ole-
wa puolue antaisi ystämilleen. Esi-
merkkejä muualta on siihen suuntaan,
ett'ei silloin katsota niin paljon ky-
kyyn, »vaan suhteesen mallanpitä-
joihin.

Tämä lahjapalkkio kuuluu myönne-
tyksi suljettujen owien takana tapah-
tuneessa keskustelussa. Myönnän
kyllä, että etenkin täälläTampereella
ollaan nopeita keskutelemaan^japäät
tämään tärkeistä! asioista lukittujen
omien takana

— sen todisteeksi »voi-
sin tuoda monta esimerkkiä

—
mutta

en käsitä, mistä syystä tämä asia
sai niin salaperäisen luonteen. Täy-
tyypä ainakin päätöksen tulla ilmi
jo pöytäkirjaa julkiluettaessa ja wii-
meiseksi tileissä. Se tällä salaperäi-
syydellä »eitettiin, että yleisössä liik-
kuu asian johdosta kaikellaisia huhu-
ja, yksi toistaan kummallisempia,
mitkä eiwät palkkiota edullisessa lva-
lossa kerro.

—
Sitä ei käyne kieltä-

minen, että tämä palkkio oli rahan
määräys, eikä sellaisista luullakseni
saa päätöstä tehdä, ellei siitä ole
kokouskutsumuksessa erittäin mainit-
tu. Tämä seikka tietääkseni kerran
ennen esitettiin erään rahanmääräyt-
sen waötutamiseksi.

Nyt on kuitenkin lahjavalktio an-
nettu, enkä tahdo kieltää, ett'ei se
ollut kohtuullinen, mutta toisaalta en
myöskään ehdottomasti hymälsy koko
palkkiojärjestelmää, maikkapa se nyt
onkin muotiin tullut. Kun suurem-
pia yrityksiä on tekeillä, määrättä-
köön jo kulunkiarmiota tehtäessä joku
summa komitean käytettälväksi palkki-
oksi heidän menoistaan ja rasituksis-
taan, mutta älköönmilloinkaan jä-
lestäpäin yhdelle tahi toiselle komi'
tean jäsenelle määrättäkö minkään
nimellistä lahjapalkkiota. Sellainen
järjestelmä ei saa päästä »vallalle
yhteisien «arojen hoidossa.
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C W. Äkerlund.
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Erinäistä ilmoituksia.

Pohjoismaiden Osakc-
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kauppaa ja teollisuutta
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Tampereen Asioimista
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Emil

Uudempaa Saksalaista
Kirjallisuutta

Emil Hagelbergin lustannulsella
«n painosta ilmtstynyt ja löytyy

llWäwiillil mellnn lailissa maamme llljalaupoissa:

Sununutai-

HM- Hinla sizoltuull 6 marllaa.

ja luhlaPiiilMln Eumltkeliumtista.
Koko wuosikerta, jonka on kirjoittanut ja ulosantanut Magn.

Friedr. Roos, muinoin Speciaal-Suvlerintendentti ja
kirkkoherraKustnaussa. Ruotsalaisesta käännöksestäsu om e n t a nut I.F. Grönberg.

Ensimiiinen Venäläinen
Palovakuutusyhtiö

modelta 1827,
Manhin ia warallisin wakuutusyhtiö Menaiallä

wälittää kaikenlaisia waluututsia huokeilla walnntus-matsoilla allelir-

HMmar Hagelbergin
Kirjanfitoma j»AsNtehdas

Tampereella
on roarustettu ajanmukaisilla työkoneilla sekä työaineilla ja ottaa wal-
mistaakscnsa kaikkea ammattiin kuulumaa työtä haimalla hinnalla. Erit-
täin tahdon huomauttaa laina- y. m. kirjastojen omistajia sekä hoi-tajia, että woiwat ilman eri waiwatta saada kauttani sekä suomalaista
että ruotsalaista kirjallisuutta sidottuna tawallisiin lainakirjaston että
hienompiin kansiin tilauksen mukaan. Työt lvalmistetaan no-
peasti seka suurella tarkkuudella. Suuri marasto pahmia
tehtaan hintoihin.

Osoite Hj. Hagelberg Tampereella.
T aUpereella

Emil Hagelberg'»» luump» lirlapaiuossl,

ja laBki raBkaaBti, Viliäoin veti lian Bvvän livo-
KaukBen ja länti Ilitain aBkolin lluonesBenBa.

KOLMAS LUKU.

Vanki.
Donna Ilaria lälltietBimään tätiänBä. 'luota

arvokaBta naiBta ei toki vainut löytää linnaBta,
sillä lian oli läliter»vt kylään, jaB3a lianpoikkeBi
läliimpään taloon. Idällä piti lian pitkän KeB-
KnBte!un eiuännän KanBBa. Beu BouraukBsna oli,
että pieni poika netken pääBtä länti KvläBtä,
Buunnittaen matkanBa vuoriBtoon. Donna Oa-
millä palaBi vitkalliB6Bti linnaan

Donna Italia si l^uolelltiliut llänon poiBBa
oloaan. Kreivi VallierBin KauBBa ollesn päättä-
vän KeBkuBtelun jälkeen tunBi liäu tarvitBevanBa
vkginäiBvvttä levottomalle Bv(lämelle6n. Hänen
tuntesnBa olivat joutuneet uudelle Buunnalle.
Nnneu oli llän miettinyt tulev»iBuutta ja etelä»
ma»la>Bon koko vilkkaalla mielikuvitukBsl!a eli
nän enemmän tulevaiBuuäo.3Ba, kuin nvk)«j!>B«a.
Viktor oli ollut kaikkein liänen unelmail»Ba ks«-
KuB ja BlBältu, llänen epäjumal»nBa, kaikkien llä-

morBiamena minulle antaml»B, «un-
(leima ei ollut käärmeen Biliinätä, kun 80 uou-
kutteleo ullria luokB6UBa.

a»iaa.

— Nn, Bitä en tenn)t; rakaBtin ja kunnioi-
tin Binua jalona ja vlpsänä miehenä.
BsllaiB6na alin amaBi jll olin Binulls uskollinen
ja reuellinen. l^u milloinkaan ajatellut Lataa

enkä pettämi3tä. Nroitin kreivi Viktor 6e Vai-
lisrB'in ja kapteenin li,an3kan arineijaBBa eikä
rakkauteni lBänmaallani milloinkaan joutunut
riBtiriitaan rakkauteni KanBBa Binuun. IBäni tie-
tämättä olen Binullo vannonuut UBkolliBu»tta ja
rakkautta, pelkäänpä vastoin liän<n ta!,taanBakiu

ja lupaukB6ni olen pitänyt; mutta 86 KoBki B>nua

eikä lianBkan Botajc)ukkoa, ja Biuulle lup^nik^en
»nta63Buni en Blllä pettänyt isänmal»ni pvliää

— Uinun laumaani on Binunkin,^'a joB tali-
llot pitää lupauk3«Bi minulle, oi Baa olla BellaiB-
ta taiBtelua volvolliBuukBi6Bi KeBken.— Vielä olen espaniatar ja vielä kuulun
isälleni. Tultuani sinun vaimoksesi ja jätettyä-
ni kotini sinua seuratessani, on seikka aivan
toinen; silloin vien lapsuuden muistot mukanani,
silloin iloitsen isänmaani onnesta ja suren sen
onnettomuutta,mutta en pidä itseäni velvollise-
na enää toimimaan. Se olisi tapahtunut, kun
rauha taasen olisi tehty molempien kansojen
kesken, jos vaan olisit voinut arvostella espa-
niattaren rakkauden, etkä lausunut solvauksia,
joiden täytyy repiä kaikki siteet väliltämme.
Tahdot lähettää isäni mestauslavalle ja ehkäpä
lempeä sydämesi saattaa 6inut antamaan tädil-
leni ja minulle armon viettää loppu elämäämme
vankeudessa. Ranskalaisena olet varmaankin
menetellyt jalosti, mutta minä olen rakastanut
sinua ihmisenä ja sen vuoksi halveksin nyt si-
nua koko sydämestäni.

Kun Maria oli lausunut nämät sanat sano
mattomaBta tuskasta vapisevalla äänellä, lähti
hän etsimään tätiänsä. Kapteeni seisoi vielä
hetken tuijottaen laaksoon. Hänen kasvonsa oli
valkoiset kuin marmori, hänen rintansa kohosi

nsn toiveitt6NBa esius.
Mutta nyt oli tuo kaunis rakennus, jonka

hänen mielikuvituksensa oli tehnyt, sortunut ta-
valla, mikä teki melkein mahdottomaksi hänen
unelmainsa täytänuön. Uhittelevalla tavalla oli
hän ranskalaiselle kapteenille ilmaissut halvek-
siinisensa, eikä edes saattanut katuakaan menet-
telyänsä. Olipa tämä hänen isänmaansa sortaja.
Olipa tämä loukannut hänen isäänsä, vieläpä
uhannutkin1 häpeällisellä kuolemalla, mutta yhtä
kaikki oli toinen voittanut kansalliset ennakko-
luulonsa. Maria oli hänet pitänytparhaimpana,
oli ollut valmis antaumaan hänelle elinajaksi,
uhraamaan hänelle kaikki omat ilonsa ja toi-
veensa. Hän olisi maamiestensä halveksimisen

Mj]m#t'nin liiiiiiliniijiiiiifii.
Sonliiiittijttclt)

&<xtt\peve«t\ K<»«oH^r<»t JK. 145. I.Bfg._Maanantaina Joulukuun 6 p.

Emännät Hei! Hei!
3tythän passaa miiuiä juoda kal-

jan lailla. Myyn erinomaisen hy-
wiiä Kirsimarja-Wiiniä 50 ja 65
p. pullo. Maalaiset, huomatkaa oma
hyötynne, ett'ette ostele kaikkia mar-
kan poroja. lola lajia tawaraa
myyn niin halmalla,että jonkun si-sna kirwelec.

M Silfwenius.
Kyttälässä Uudmmlll-nticn warrella

AVlltaan leslilviillonll t. t. 8 Mä.

MyyMiina.
EmilHagelbergin

AirjakauMsfa-
Vaihdokas. Kumaus wanhankan-

san elämästä. Kirj. Juho Rei-
jonen. 2: 75.

Kasimir Leinon Rnnololeita. Em-
malan Elli, nomclli 1: 75.

Tähkäpäitä Sitomain jonkosta poi-
mittuja. Kirj. C. H. Spurgcon.
Suom. 85 p.

Martijaniiäniii Suomen Siionis-
ta. 3 wihko 65 p.

Kongo.. 6—ll6 — 11 wihko 85 p.

Emil Hagelbergin
Kirjakaupassa:

Pulmuspartui Mustakalliolla.Hin-
ta 3 mk.

Perhe Giljellii. Kirj. Jonas Lie.
Snoin. Hinta 1: 75.

Pekka Sallinen Juhani Herttnan
Holvissa. Kirj.Kustami Saarni.
Hinta 80 p.

Aamul! 5 t.

Talo myytämiinii.
Hymällä liikepaikalla olema talo

Kyttälässä, Uuden maantien War-
rella, myydään heti. Tarkempia
tietoja myymächdoista saa Kyttä-
lässä talosta n:o 312

I.Johanssonilta.

ozen,ti»
kaupunginkartanoiden
ja humiloiden moittiasclii luaihtamista toimittaa

Chr. lacsbsen^
Helsingissä.

Vohiois-Makasiinmkadmi w»riellc>
TEHOKAS IAkKtKAIKKIA TAUTIA WASTAAM^
JOTKA SYNTYVÄT HUONOSTA
RUOANSULAAMISESTA^^S^^M


