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Tilaushinta!
Kuusipäiväinen painoa:

Viv.»/«v. V,v.y«v.
Tampereella jakopaiKoissa.... 7: 6,« 3,« 1,«
Tampereen poßtikonttoorissa... 9,», 7,i« 5,» 2,,,
Muissa maamme postilaitoksissa 10,», 7,« ib,,« 2,,,
Venäjälle listisit. lähetettynä r. 6: 4,,, 3: 1,«
Kuukaudelta 75 p.

—
Kotiinkannosta1m. vuodessa.

Tietoja Tampereelta.

Tllanshlntai
Kolmipäiväinen painos:
, - '/■'.'/«». Vt t.V«t.Tampereelta jakopaikoiM»....4: 3: 2: 1:

Tampereen poBukonttoori»a... 5,», 4,,, 2,,. 1,«Mahaa maamme postilaitokmsa 5.». 4,« 2,.t 1.«Venäjälle ristisit. lähetettynä r. 4,?» 3... 2,« 1^»Kuukaudelta 40 penni».

fi.Ö lvv, KolmipäiväinenPainos Hio M 1886.Torstaina 23 psnä Heinäkuuta.

Toimit''.ja: K. Wiljäkäinen. — Lehti ilmestyy: Sunnuntaisia, Tiistaisin, Keskiviikkoisin, Torstaisin, Perjantaisin ja Lauvantaisin klo 8 aamulla.
—

Ilmoitushinta: IS pH» ja etusivulle painettavista18 pH» rivilti.
Ruotsinkieliset suomennetaanmaksotta.

—
Lehdon konttoori on avoinna klo 8 e. p.p.

—
8 j. p.p. Lähetyksiä, joiden kirjoittaja el toimitukselle ole Ilmoittanut nimeänsä, el jnlaista.

A Y>+Vmr> aP Uöllr»-fnÄyn Rakennustoimisto Tampereella. "** erittäin halvaUa kaikkia *«*/«**»"«*««« kuuluvia osia, niinknin
Ärinur ai nausirom, Hära«nkrtu ,o, m. _̂

T.w..«.. _
Pmee a.-

Päivälista.

Avoinna on jokaarkipäivät

Pastorin kanslia klo B—ll paiv.
Kanttoorin virkahuone kloB—ll.Xirkkoväärtin huone klo B—l 2edellä,4—6

j.p?.
Kansakouluntarkastajan kansliauudella kan-

sakoululla 7,12—7,1.
Tampereen Säästöpankkiklo 12—2 j. pp. ja

sitä paitsi lauantaina klo 6
— j. pp.

Pohjoismaiden Osakepankki klo 9—2 Mv.Kanaallis-Osake-Pankki klo 9—2 „
3oomen pankin konttoori klo — 2 „
Suomen Yhdyspankin| kontt. klo 7i10— 2

V»»»2ll Osakepankkiklo 9—2 Miv,
IlHllataimikauiariklo 10— 2.
Suomen pankin äiskuuttikomite» kokoontuu

klo 11—12 e. pp.
I«llikamari klo 9—l ja 4—7.
?»kkaunon« klo 9—lja 4— 7.
Mllkölennätiukollttooiikaupungissa ja ran-

tatieil» klo 8-sta e. pp. 12 Mlä.
lerveväenlloitolautakunnan tarkastusasema

«»uiuisin B—lo.8
—

10.
Painoasiamiehen kanslia, Aleksanterinkatu31, tiistaisin, toistaisin ja lauantaisinklo

12—1 päivällä.
Köyhäin-asianajajankanslia UusikatuN:o 8,

avoinna joka arkipäivä klo 8— e. pp.
Xanpungin lainakirjasto avoinna joka arki-

päivä klo 7»7— 7»9 illalla,paitsi lauvan-
E taisin 7,6— 78, talossa 23 Puutarhaka-

dun varrella.
V. ?. X. lainakirjasto on avoinna keski-

viikkoi»in ja lauvautaisin klo
—

»/,1(1
«iltoolla.

H«»»lilv»eon kirjastokeskiviikkoisin11
—

12.
I»npun^iuvoutien konttooritkloB—lo8 — 10 a.p.;

t»inen talossa n:o 34 a länsipualell» ko»>
ke» ja toinen talossa n:o 149 itäpuolella.

KaupunginpalvelijainkonttooriRaatihuoneen
talossarahatoimikamariavastapäätä,avoin-
na 7,9— 10 e. pp.

Vluvaisnoitonallitukseu esimiestä tavataan
jok» päivä klo 11—1 kaupungintalossa.

Hautalien makasiini: tulevain tavarain toi-
misto klo 7— la.p. ja 3—? i.»p.; mene-
väu tavaran toimisto ?

— 1 a.p. ja 3
—

?
i1I»lla.

Hautatienpakeni- japikatavarataimisto joka
»rkipäivä klo 8 e. pp— ? i.pp. Bunnun-
t»ina klo B—lo e. pp.

2l»k»uton rokotus valtuusmiestenkokoussalin
eteisessä luoneessa, sisäänkäynti 2ämeen-
kiululta, torstaina klo 10— 12 e. pp

Avoinna on viikon joka päiväi
Sairashuoneeseen otetaan sairaitaklo 12— a

päivällä. Tapaturman kärsineitäkaikkinl
aikoina.

Kaapunginlukusali avoinna joka arkipäivä-
nä klo 11—1 päivällä ja klo 5—9 illalla,
pyhäpäivinä klo 11—1 päivällä ja 4—9
illallatalossa 23 Puutarhakadun varrella.

Foatikonttoori on avoinna lähtevää postia
varten joka arkipäiväklo B—l e. pp. ja
4— 7 j. pp. Tulevaa postia varten klo
B— l2e.pp.,7>3— 7>7 J.pp.sekäsunnuntaina
ja juhlapäivinä menevä postitoimistoklo
B—lo8 — 10 e. pp., tuleva postitoimisto klo 8— l/,10 e. pp. ja V«3— 3 j. pp. sekä posti-
säästöpankki 9—lo e. pp.-, kirjeenkanto
alkaa klo 2 j. pp.

kastimerkkejä myydään: arkipäivinä klo 8
e. pp. 7 j. pp., sunnuntai- ja pyhäpäivinä
klo B—lo e. pp. ja 7j3— 3 j. pp.

«laatikot kaupungissa tyhjennetään klo
9 ja klo 12 e. pp. ja klo '/,4 ja 11%10 i.-p.
Laatikkopostikonttoorin eteisessä vähää
ennen joka postin lähtöäjalaatikotkaup-
pias (t. O. Sumeliuksen ja apteekari
Scheelen kulmassa postin lähtiessä ase-
malle.

postiasema Tampereen rautatienasemallapi-
«letään avoinna sisäänkirjoitettujeu j» va-
kuuttamattoluienkirjeiäensekäpostimerk-
kien invvmistä varten joka arkipäivä klo
l/,12— 1/,2 e. pp. ja 3—5 j. pp. Bllunnll-
laisin ja junlapäivinä klo '/,1— '/,2 p.
j» 4— 5 i.p.

päivä läntee posti junalla 2ämeenliu-
llllan, I^lrkuun, Helsinkiin, Pietariin ja
Fleensä rautatien vieressä oleviin paik-
koinin.

Savon radalla kulkevat postilähetykset orat
pantavat Helsingin junaan.

Juna tulee:Hämeenlinnasta klo 1,14 päiy.,
10,53 yölläsekä 3:nen luokan matkustaja-
vaunut tavarajunan yhteydessä klo 8,30
aamup. — Vaasasta klo 6,45 »kuu. ja 4,20
iltap. ynnä 3:nen luokan matkustajavau-
nut tavarajunanyhteydessä klo 9,1 e. pp.—

Turusta kello 1,14 päiv. ja8,20 ill.—
Porista matkustajajuna klo4,37 i.-p.; t»v»,
rajuna klo 9,20 a.-i>.^^^^^^^^^H

'Janalähtee: Hämeenlinnaanklo6,57 aamup.
ja klo 4,57 iltap. ynnä tavarajunanyhtey-
dessä 3:nen luokan matkustajavaunut
klo 5,15 j. pp. Vaasaan klo 1,25 p. ja
11,5 yöllä ynnä tavaraj. yhteydessä3:nen
luokan matkustajavaunutklo11,40 aamup.—

Turkuunklo 10,15 kam.
—

Poriin klo
1,34 päiv. ynnä 3:n luokan matkustaja-
vaunut tavarajunan] yhteydessä klo 5,10
aiallei

Kurssit.
Suomen Pankki Kesäk. 16 pinä.

■Myynti-kurssi. Osto-kurssi,
Smk. Smk.

■A/v 268:
—

265: -kietari
I^ontoo »/v 25: 30 25: 15

3 k. 25: 20 25: 05
kariisi »/v 100: 40 99: 40

3 k. 99: 8U 98: 80

3 11. 99: 6U
99-20
98: 60

» 3 k. 123: ia 122: 20

122: 2U
livvpekki »/v 124:

—
3 k. 123: 10

Berliini a/r 124:
—

3 k. 123: 10 122: 20
?r»nkl. ». A... »/v 124: —

12&
st 22: 20Tmstérdäm^^^7^(ÄBO
3 k. 2U7: ?U 205: 40

138: 60
138: 50
138: 50

TnShö!m^^^^a7vl39r3O
Kristiaania.... A/v 139: 30
Kööpenhamina.. a/v 139: 30

Ix»utoa 94: 15.— : — .
Leiliini45: 85. ,
kaliisi 37: 32'/,.
kuoli imperiaali 7: 3N.
viskonto 6—?»/,.

M ■ Hwkivakautat-

milfflnllln^'1" 11
"'

UUIIUUIUU Bi Sundgren.

Werner BreithoStz.
Registraattori, Senaatin ylim. kopistu

Toimittaa kaikenlaista
asianajoa Hämeenlinnankaupungissa.

Asunto: Seppä Nybergin talo. Sahköoa.:
Berner Breitholtz, Hrlinna. Telefooni 117.

HlfOM.! lltapostiaaasaapuneetkiireelliset
uiakirjat toimitetaan seuraavana päivänä
sunen klo 12 asianomaiseenpaikkaan.

Lääkärien vastaanottoajat:
V. t. piirilääkäri, tolitori 2. Al 2ällstrizm,

2? (Bpriitelitaau talo)
arkipäivinä klo 7,9—11 e. pp., 781
—2 ja 5—6 j. pp.;pyhäpäivinä klo
7.9-10.

Toht. G. R. Idman, apt.Clayhills'in talossa,
arkipäivinä kloB—ll e. pp. ja 4— B
j. pp.; pyhäpäivinäklo 9

—
lle. pp.

» N. Durchman, oma talo undensillan
korvassa,klo

—
11e.pp. ja4

—
b j.pp.;

sunnuntaisin B—ll8
—

11 e. pp.
» E. Bergroth, apt. Molin'in talo, klo

7i9— 7t1l e. VV» ja 6—6; pyh. 9—
telef. 23.
Otto BergstrÖm, Ahlqvistin talo,Ha
meenk. 23, klo 9—ll e. pp., 4—5 j.
pp. ja pyhinä 10—11 e. pp.
J. B. Mäkkylä, Hämeenkyrön Kir-
konkylä.

Hammaslääk. Sigvald A. Preng, Selinin ki-
virak., arkipäivinä klo 7,10—7,1.

B:na Su»nnnt. Kol«. saa»naa:
Wanbass« kirkossa past. Nyström suom.

pp. saarn. 110 9, past. Fontell ruotsal. pp.
saarnan 110 12 selä past. Sandberg ilw-
saarnan.

«uth. Nnkoushuoneella past. Fontellsuom. pp. saarnan No 9, pllst. Nyström110
12 selä past.FontellRaamawnselitylsenNo
?>/< illalla.

Suomal. Herranehtoollinen Vanhassa lirlossa
110 9. Rippisaarn» lauwant. No >/,Bill.

ssesliwiillon» heinäl. 22 p.pitääpast.Nyström
raamatunselitylsen Wanhassa liitossa ?'/<
illalla.

Pirllalan lirlossa: past. Iwmdorff.

Rukoushuoneella
Puutarhalatu 17.

Tänä iltana 110 8 saarnaa suom. Paamali
Virtanen. Peiiantaina 110 8 eht.pillusaliösa
Nuort. Miest. Krist. Yhdm lol°us. Huom!
Sunnuntai iltapäiwällä 3t. M.K. Y:n wuosi»
lolous! Katso erit. 'lmoitusta!

Maknlatuuria
amul. konttoorissa.

VARATUOMARI

K. k FÖRSBLÖ&
Lakluiatßtoiaitts.

Tampere.
Ksnppiu Q-. Selinin taloa» torin tutcU».

'^S?MWSWMi« f*te3MK&

löytyviä S

H tayy huokealla B
9 G. W« Osonen, ■
H Tampereella. 8
H Huom.! Rientäkää tilaamaan ennenkuin varasto loppuu. H

Ipäivästä Elokuuta 1896
toimittaa

Tampereen Asianajo-Toimisto
lakitieteellisiä toimituksia! maan kaikissa virastoissa ja
tuomioistuimissa, välittää kiinteimistönkauppaa sekä toimittaa
muita asioimistointituksia.

Omistajat
Axel Åkesson.

I>akitieäetteu kanäiäaatti.
2ovioikeuäen ausknltautti.

Lakitiedettenkandidaatti
Varatuomari.

5.5.1.2188— 30r.36k.)

MMlckM.Virkoja haettavana.
Haettawolst ilmoinetaan Huvimatkan

Vilh. Witikkala. '■=£

miesopettajan ja naisten käfitydopet»
tajattarenVirka itarhen selalansaloulussa.
Pallla: wllltioapu, j° kunnalta: 20U mlaa,
wapaat asuinhuoneet ja lyölli,polttopuut ja
«alo, perunamaata 16,5 aaria, laidun yhdelle
lehmälle, 2 leiwislää heiniä jaIlyhde ollia
lultalin talon sawulta, joita nyt on 81 ja
naisläsitöiden opettajattaralleIbomlaa(huom.
naineelle opettajalle edullista!) Lulumursi al>
laa 1 p:itä Syyskuuta. Ies hakijaa ei il»
maanllu, otetaan louluun wälioiloinen opetta
ja, mies tai nainen. Halemuslirjat lähetettä»
löönelokuun 20 päiwään asti osoitteella: Hä>
meenlyrö ek Wiljatkala allelirjcittaneelle.

Wiljaltlllassll. heinät. 15 p. 1898.
A. F.M.Bergius,

johtol. esimies.
»;se«ssffl

Palvelukseen halutaan.

liiti tarjona.
Nvin 2V tiN«e«nannia

U«— 3o ulkotyömiestä saa oitis
työtä täkäläisellä Puuwillateh»
taalla. I«oittauduttawa2

InstMri Rengglille.
-1O »n wuotiaswillasjo raitisleipuri;
lö IV fefä leipurin ammattia taitona
nainen eli tyttö nyt hetiLeipuriSt. Norftrömille

Urjalan asemalla.

toimeen panee

Taisto
Sunrjuntaina t. k. 26 p:nä Naisten-
matkan KurikallehöyryalusNeptun
llLlla. Laiva lähtee klo 11, 1, 3,
5 ja 7. Tuo takaisin viimeisen ker-
ran klo 9. Lippujen hinnat: lai-
vassa 60 p., lotjassa 50 p. Virvok-
keita saatavissa. Perillä soittoa,
leikkejä y. m.

å ittanut
tavataan asunnossaan toistaiseksi
joka Perjantai klo B—ll
e. p.p.

Osvald Bonsdorff.
H,mmatintarkastaja.

Kiikan N.P. K.
Itoimeenpanee

Vuosijuhlansa
Arpajaiset

Ruotsilassa Kiikan aseman luona,',
Sunnuntaina t. k. 26 p. klo 4 i.-p.

Vaihteleva;ohjelma.;
Tanssia. (Satak.lk.lsr.)

s. Huvttoimikunta
toimeen panee

HiivimllM
ensi sunnuntaina t. k. 26 p:näTeis-
konKämmenniemenMikkolaan
Teisko-laivalla lotjan kanssa. Läh-
detään Kortelahdestakello 8 aamul-
la ja 1päivällä. Tarkemmin lau-
antain lehdessä.

Tampere. 23 Heinak.
Aulje.

jonka maisteri Albin Järvinen piti Ur-
jalan Nuutajärvellä kansankirjaston hy»
välfi toimeen pannussa kansanjuhlassa,
oli näin kuuluva:

Arv. lans.!
Wertaillessamme tätä päivää eiliseen,

huomaamme kaiken muuttuneen; muuttu-
neen ainakin siinä että kaikki on päivää
lähempänä loppuansa. Mika ellen wie<
la tuoreelta hajahli metsässä, saattaa tä-
nään olla luihtul.ut, kuollut. Meidän
ihmistenkin teslestä on ftlrlynyt mana-
lan majoille ystävä. Alakuloisuutta onomansa herättämään tuo huomio kaiken
katoavaisuudesta. Nousee kysymys, luih-
tualseenlo, soilualseenlo elää luomalun»
ta. Ia jos pidämme silmällä vain jo
taluta lyhyitä lljanjahoa, olemme tai-
puvaiset vastaamaan. Min luomakunta
elää sortuakseen.

Mutta jos luomme katsauksen vähän
pitempään ajanjaksoon, niin el alakuloi-
suus voi jcada mallaa miehissämme.Huomaamme fillom ympäristömme stt-
lenlin versovan entistänsä ehommaksi.
Syy siihen ettei edistystä huomaa yhtä
nopeaksi luin luolemista on vain se että
edistys lulloinlin t.pahluu hitaasti ja
taloaminen ylen nopeasti, mula suurem-
pi osa ympäristöämme on edistymässä
ja vain pienempi osa katoamassa. Een-
tähden emme saa laskea alakuloisuutta
mieliin katoavaisuutta nähdessämmelään.

Kuitenkin sen tiedämme että kunkin
ylsilön on täältä lähteminen. Millomse on tehtävä, sitä ei liidetä edeltäkäsin.
On vain sovitettava elämä niin, että
olemme «hneet niin paljon welwollisuut»
tamme luin suinkin. Ia että mm me-
netellen paljon saavutetaan, sen osotlaa
historia. Velvollisuutta ei kuitenkaansaa käsittää komin ahtaas i.

LoS luomme silmämme ajassa taakse»päin tuhannenlin vuolta, niin näemme
milä velvollisuuksia meillä on. Silloin
tälläkin paikalla satalsvuotinen honkaluislaeli laihojaan ja iloojan. Karhutkorven komeroissa asuskelivat ja sudetplmetnä talviöinä salon takamailla
virilttlivät nällälanneltaan Silloin
saapui Suomen niemelle Aasian aroilta
vähitellen siirtynyt tulolas. Kaatamalla
met>änilistaa hän eleli, tietämättämuuS-
ta laista kuin omasta tahdostaan muusta
Jumalasta luin haltioistaan. Ailaa
voittaen sai hän naapurin. Tulollaan
omiljeen ottamat alueet saivat rajan,
z lun vähemmästä alueesta saa»
da suurempi voi.to lun perhekin sillä
välin oli kasvanut. Kaadeltiin laski,
aurinko pääsi paistamaan maapintaan,
jota se ei ollut vuosisatoihin nähnyt.
Lopuksi tuli lasleamisellelin raja. Pel-lonviljelyö varttui vähitellen ny-

lyiselle lan^allen» Sumaan allaan
oliwat uSlonnolliset faittteet felwin»
neet, suhde toisiin i uunin oli tullut
tolselliiiselst, tatfo.n soitteluksi nim,et-
tei toisen toiminta saanut toisen oileulsia
iamulllwuu!tc> haritä. JRuun y'.silö mies»
ikään päästyään tunsi ja ajatteli nyt
paljoa täydellisemmin luin esi-isämme.Elatuksen hankinnan waikealsi täydessä
oltiin tarpeen henkisten lylyjen varttu»
minen niin, etlä niillä saattoi woittaa
nuo vaileudet, jolla nutiin päiwä päi-
isältä owat lasa?amassa. Slllä Wall»
luwun yhä laritueösa on tietystikin sa»
ma maa alue saatawa lylenewämmälsi
tätä lisäänlyiää wäleä elättämään.

Senhän Suomemme tekeekin Tosin
on ankara se työ, joka on suoritettava»
«amme jos tahdomme elää, mutta lvi»
teniin Suomi nyt elättää paremmin
puolilolmatta miljoonaa luin ennen puo«
lilolmatta tuhatta. Maalliset olosuhteetsiis owat lulemattomin lverroin edisty»
neet.

Sama on tosin yleensä henlistenlin
olosuhteitten laita. Mutta huomatta»
wasti on henlinen edistys epätasaisempi
luin aineellinen. Tässä esiintyy ylsi jo»
laisen Suomenltn kansalaisen velvolli-
suulfia. Jokaisen meidän welwollisuus
on fitleällä, lakkaamattomalla työllä, lu-
ten elatuksen hankinnassakin, koettaa ta-
soittaa henkisen edistyksen leviämistä.
Enemmän saaneltten tulee antaa vähem»
piosaifille mahdollisimman paljon. Wä»
hempiosaisten taas tulee käyttää jokais-
ta tilaisuutta päästäkseen lilemmälsi
yleistä sivistyksen tasoa maassamme.
Miksikä tämä on velvollisuuteni,kysy»
nec joku. Äsken jo osotin, ettemme tie-
dä matkamme määrää ja että meidän
sentähden täytyy tehdä velvollisuudes-
tamme, minkä suinkin en«ätamme. Se-
littämättälin tunnustamme velvollisuu-
deksemme paitse oman tulevaisuutemme,
myöskin jälleistemme tulevaisuuden huo-
lehtimisen. Ia jos myönnämme että
väestön karttuessa, sen kunkin yksilön
tulee olla edeltäjiään lyvylläämpt elät-
tämään itseään, niin jää meidän vel>
vollisuudelsemme antaa jälleifillemme
yhä enemmän tätä kykyä. Mutta an-
tamalta se jää. ellei kulin omasta puo«
lestaan hanki lisään henkistä omai»
suutta.

Mutta meidän, Suomen asukasten,
kuten läikkien pienten kansain, w lvolll»suus hankkia sivistystä johtuu toisestakin
syystä. Meidän nskontomme, lalimme.
tapamme ja sanalla sanoen laitti olom-
me owal meille rakkaat. Me emme
tahdo vaihtaa niitä muuhun. Tämä
muunlaisten olosuhteitten tuominen
maahamme on meillä kuitenkin la»
hemvan» uhkaamassa luin muualla.
Mutta koslaan nuo muukalaiset olot
eivät voi meillä kotiutua niinlau-
an zluin omamme ovat etevämmätl
Ia siitä että ne pysyvät etevämpinä on
meidän ja jälleistemme vastaaminen.
Sen laulta on velvollisuutemme aina
kalkin voimin uurastaa valistuksen las»
vamtsta sekä itsessämme ella ylnpäris»
tossumme.

Ia tämän velvollisuuden täyttäminen
on erittäin helppoa, lun siihen yhtyy
suuri nautinto. Ken ei tietäisi, kuinka
hauslalta tuntuu, lun ihmisluonnossaasuva tiedonjanomme saa tyydytyksen,
luinla hauskaa on lun saa tietää jotaltn
entistä enemmän.

Sentähden arw. lans. älläämme empi-
kö tätä velvollisuutta täyttälssämme.
Henkisen viljelyksen työala on nykyisin
jo länsan enemmistön filmissä yhtä an<
laran työn arvoinen luinpellonviljelys»
lin. Sitä todistaa jo selm, että tänne
lulutfin joukoin saapunut yleisö on tul-
lut tänne kannattamaan tämänpaitlalun»
nan vallstusrientoja. Kiitos vain saa»

Helsinki, Konstantiminkatu 17. Telef. 20 35.
■■■■■■■■Ajaa laki- y. m. asioita oikeuksissa ja virastoissa.
gS7* Tavataan '10—\Ua. p. "W



N:o 168 — V ...»Torstaina 23 Mä Heinäkuuta» AAMOLEiin.
USulil JLjOjailQÖrill V BbIÖK.U. VSrLLS-XSIUUilOei.l i^ M̂n^ tunnettuihinhuö-

mST Kr-sMstssskarta SSL Telefooni ISS. — Valokuvataian joka päivä 8- "* kaisian hintoihin.
Viimastanne! Mutta samalla se on to-
distus fttiä, eitä «aallclil! tahdotaan kai»
lm tarinoin työskennellä sivistyksen saa»
vultanusetsi ja sen levittämiseksi.

Kanfanlirjastot ovat soviwimpia wä-
ltlappaleita tämän tarkoituksen saawuttll'
miselsi. Senlähden on hausla ajatella,
että tämä pittiin aitoihin ainoa juhla
tällä paillatunnalla, on juuri sellaisenlirlaston lannaltamlselsi pantu toimeen.
Kun ta >a lesärä usealla muullakin seu-
dulla on vietetty juhlia samaa tarkoi-
tusta warten nlm litnee warsin paljon
aihetta iloita siitä, että valistuksen ta»
saisemman levittämisen harrastus on
maassamme 1010 yleinen. Ia hywä on,
että niin o» lait». Sivistys, yleinen
lansanwaliötus on kansan tulevaisuudenparhaita tuk<ita. Sen avulla armas
Suomemmi kansa on varttuva wahwalsi
leötömään aikojen myrskyjä. Senawulla
jälleisemme yhä paremmin saattavat les-
tää taistelussa luonnon vihaisia valtoja
ja sisällisen pimeyden naaroja vastaan.
Toivolaamme vain, että valistusrien-
töihin wielä yhtymätönlin osa kansaani»
me on heräävä niitä harrastamaan.
Toivolaamme että tämä herätys nope-
asti leviäisi! SilloinonSuomemme tule-
vaisuus taattu. Silloin ei sitä Jumala-
laan hylkää, lun se itse telee voitavan-sa. Silloin kansamme saa elää lansana
kansojen jouloZia.

Arv. lans.
Yhtykäämme yksin suin toivomaan,et»

ta näin läwifi:kauan eläköönSuomemme
kansa, sen wapcms ja valistus!

Eläkööt!

litisti Tampereelta
izllizsuiullt».

Nantatientalo Tampereelle
Senaatti o» sallinut rautatiehallituksen
alottoa awlun uuden talon rakentamisen
valtionrautateltte» lastuun tontille n:ro
593 XHsä laup.-osassa Tampereella.
Talo tulee sisältämään paitsi 2 lonttoo-
rlhuonetla, 16 asuinhuoneuöwa, 2 luku»
salia ja 2 huonetta matlustaville vir-
kailijoille. Kuötannulfet on arwioittu
»ouse«an 256,000 maittaan, joista
100,000 ml. on myönnetty tänä vuon«a
läytettävälfi. Uudet, alluperäifiä ylsin-
lertaistmmat fasaadipillustulset tulevat se-
naatin määräyksestä tehtäviisi. — Hbl.—

Woinkuljetus. Sanomaleh-
dissä olleiden ilmiantojen johdosta, että
woinluljetulsessa maksu olisi laskettu
jäähdytysvaunujen taksan mukaan, wait>
la kuljetus on tapahtunut tavallisessa
latetussa tavarajunassa, on rautatiehalli-
tus pannut asiasta toimeen tutkimuksen.
Tässä on saatu selville, että rahtiKau-
»atsan, Nakkilan ja Peipohjan asemiltasamassa junassa lähetetyistä voidritte-
leisla eräissä tilaisuudessa on laskettu
kuljetusmaksuksi jäähdytysvaunuissa,vail-
la dritttlit lastattiin jäillä varustettui-
hin latettuihin tavaravaunuihin. Rau-
tatiehallitus on tämän johdosta ryhtynyt
toimenpiteisiin, elt'ei moisia väärinkäsi-
tyksiä voinluljttusmalsuja laskettaessa
wasl'edes tapahdu, ja tulevat liikamak'
sut takaisin suoritettaviksi. — Hbl.

— Kelp«awaisuuswaati«nkset
wirloihinwaltionrautateillä.Sen
johdosta, että oppijärjestelmä maamme
reaalilyseoissa on nyttemmin suunniteltusiten, että 5 alimman luolan oppiainei-
den suorittaminen mucdostaa täydellisen
päätetyn kurssin, on rautatiehallitukselta
vaadittu lausuntoa, kuinka ja millaisiin
toimiin voitaisiin tuon kurssin suoritta-
nein oppilaita ottaa virkaa tekemään
valtionrautateillä. Wedoten aikaisempiin
lelpaavaisuusehloihin on rautatiehallitus
antamassaan vaötinelirjelmässä lausunut
mielipiteenään, että mainittua kurssia yli-
malkaan voidaan pitää oikeuttavana
konduktöörin ja samanarvoisiin taialem-
piin virkoihin valtionrautateillä, sallienasianomaisille tirehtööreille luvan myön-
tää poilleulfia säännöstä. — Hbl.—

Gwon Metsäopistoon ovat
41 pyrlijästö oppilaiksi otetut seuraavat:
Fil. maist E, V. Biilzov, agronoomi
K. Frigien ja ylioppilaat G. R. S.
Nnlell,E. L. Nlumenthal, E. A. Nore.
nius, M. H. E. Borg. K. O. Elfving.
Nrth. Ericsson. H. V, V. Hackman, K.
H. Heikel, B.K. R. Lange, O. W. 28.
Litzell, Kaarlo Lojander, E. Th. Ny-
holm, M. G. Masalin sekä H. L Tam-
melande».

— Porin— Tampereen telefoo
nilinja on nyt täydellisesti wlllmis ja
silen i)n ny: saatu tämä lauwan laivat-
tu p^helanka vihdoinkin Uiklem palve
luiseen. Linja on varustettu kahdella
pronsnlangatla ja on sillä 98 prosentin
johtovoima, siis tuntuvasii suurempi
luln vanhoilla linjoilla, joiden johtovoi-
ma on noin 50—60°/,. Keskustelut
tällä 13^/» peninkulman pituisella linjal»
la tapahtuvat selvästi ja kuuluvasti.
Johdon on rakentanut insinööriStenberg
Helsingistä. Wirallisesti avataan linja
puheluille näinä päivinä. Kun Tampe-
reelta jo e«nen on telefoonijohto ole-
massa Helsinkiin, niin saamme nyt Po-
riSta suorann Tampereensentraalin laut»
ta keskustella päälaupunlilaisten kanssa.
-S.P.—

Malmön teollisnusnäytte
lhnPalkinnoujaossa sai U. Slle
wlleen sähkösanoman mukaan Herman
Renfors Kajaanista hopeamitalin lalas
luSneuvoista. Pronssimltaltn salvat An-
na ja Maila Renfors lärpäSlouluSta
selä tapeltitehlailija Villor NyholmWit«
purista. Tärpätistä sai Matias Bonn
Kolhosta kunniakirjan.

—Pyhäkouluyhdistyksen wno-
fijuhla pidetään Lappeenrannassa elol,
2 ja 3 p. Ohjelma sitä vartti» on seu-raava:

Sunnuntaina 2 p. elol.
Suomalainen puoizpäiväsaarna Lap«

peenrannan llrlossa, jonka pitää yhdis-
tyksen sihteeri, paSt. Auvinen.

Paillalu«na» pyhatouluopettajat esiin
tyvät luollinensll.

Suomalainen ehtoosaarna tl. 5 i. p.
pyhäloulullstllSta, jonla pitää pastori A
Lönnroth Helsingista.

Keskustelua l:lo 6—B kysymyksistä!
I. Mitä olisi tehtävä lehlllyälsenme

yleneviksi pyhälMlunopettajilsi?Alustaja:
past. Auvinen.

11. Mitä voisimme toimia pyhäkou-
lun läpikäyneen nuorison hyväksi? Alus-
taja: pastori A. Renvall Turusta.

Iltarukous.
Maanantaina 3 p. elol.
Lastenjumalanpal»elus l:Io 9—lo,

jonla pitää lirlloherra N, O. Blomberg.
Wuofilolous, jossa vuosikertomus yn»

nä muut vuosikokoukseen kuulumat asiatkäsitellään, klo 11.
Keskustelua klo 12—2 kysymyksistä:
111. Mikä laulukirja on sopimin py

hälouluSsa käytettäväksi?
IV. Ellö olisi ryhdyttävä jonklnlai.

siin toimiin pyhäloulujen lainallrjaStoi,
hln soveltuvan lirjallisunden lartuttami-
selfi?

V. Mitä olisi tehtävä lurinpldon
suhteen pyhäkoulussa?

KysyNylset alustaa pastori A. Ren
»all TuruSta.

Yhteiset päivälliset,
Yhteinen illanvietto No 4:Stä, joS

mahdollista, ulkoilmassa, jossa juhlaan
saapuneet seurakunnan ja pyhäkoulun-
opettajat ovat tilaisuudessa pitämään
sopivia kehoituspuheita.

Kokoukseen osanottajille on valtion»
rautateillä matluStaessa myönnetty 50
prosentin alennus plletinhinnoissa. Alen-
nus lestää heinäl. 30 p:s!ä elot. 30
p:aän.— Hakenmsaika oppilaiksi pyrki-
ville Mustialan Maanviljelys ja Mei-
jerlopiston sekä ylempään maanviljelys-
ja meijerlosasloon että alempaan tarjan-
hoito osastoon loppuu t. l. 31 p:nä.

Opinnot alkavat marrask. 2 p.nä ja
on opetuslielenä ylemmälle
osastolle tänä vuonna otet-
taville oppilaille suomi ja
alemmille osastoille otetta-
ville ruotsi.—

Suomen rantateiden lcndul
töörejä ja ylilonduttöörejä on näinä päi-
vinä lähtenyt Nishni Nowgorodin näyt-
telyä katsomaan, kertoo St.Pet. Herold.
Heillä on vapaa matla sinne ja takaisin.— Teollisuusklubin kolonrses
ta eilisiltana ei osanottajien vähyyden
talia tullut mitään.

— Unfi seisahduslaiturl Nli-
nimaan leisahduslaiturl, joka sijaitsee 10
lm. pohjoiseen päin Alavuuden ja 11
lm. etelään päin Sydänmaan asemalta,
on luovutettu yleisön täytettäväksi mat>
lustajien ottamista ja jättämistä sekäpilkutavarain ja kokonaisten vaunun»
lastien lähettämistä varten. Kuljetus-
maksut mainitulta laiturilta lähetettä-
västä ja sinne tulevasta tavarasta las-
ketaan todellisen tiepttuuden mukaan.— Kiertokoulnnopettajatta»ekfi
valitsi Kälviän liittoneuvosto 15 ha-
kijasta neiti Amanda Haikaran IlaallS'
ten pitäjästä.

— Kansanjuhlaa arpaj2i?ten lanö»sa vietettiin Ucjalan Nuutajärvellä vii-
me sunnu«tai>a lansa»tlljaston larmtta'
mlSta varten. Tehtaan höyrymyllynla>

»ea ylinen oli aistillaasci loriStettu li>
puilla ja löynnölfiUä. Mellem lolonai»sen seinän peitti arpojen näyttely, joka
sisälsi etupäässä tehtaan ompeluseuran
valmistamia neuletöitä. Arwat 1,650
luvultaan menivät pnrisja tm»lss, laik«
li kaupaksi. Tehtaan torvlviisillösoitti
alkusoiton, jonka jälleen maist. Albin
Järvinen piii juhlapuheen, jola on lolo»
«aan jultalstu tässä numerossa ja jossa
hän huomautti, tui»la aineellisen edistyt-
sen rinnalla hentinen oli epätasaisempi
ja kni»la «vähemmin valistuneitten tulee
pyrltä yhä lähemmäksi maan sivistyksen
keskitasoa samalla luin enemmän saaneit-
ten tulee volmatnsa mulaan antaa omaS>
taan.

— Puheen jälleenlintettiinMaan-
me«laulu. Muulloinkin lauloi tehtaan
nuori setakööripuhtaasti ja tyhbillää«ti
muutamia somia lauluja tehtaan la»sa>
koulun opettajan N, Järvisen johdolla.
Laulun tauottua marssi esiin yhdeksän»
miehine» joukko Valkosiin puettuja, sini-
vöisiä voimistelijoita, jotka op. Järvi»se» johta«i«a suorittivat sarjan sieviä
ja reippaita sauvaliilleltä.Uutta jamiel-
lyttävää oli tämmöinen ohjelman »ume»
ro maaseutu huveissa. Seuraavana nu«
m«o« oli lausunto». MaiSl. larVi»en
lausui waluutnksella ja vailutlaVasti rv»
non martltnamutsto". Laulua
ja soittoa saatiin taasen luulla, jonla
jälleen op. Järvinen hauslalla lavalla
esitti kertomuksen Tahvo Taslijen lau>
pungimnatlaSta. Kun vielä oli saatu
luulla muutamia vlehättäwia lauluja, ja
luin »oitol olivat jietut, alkoi »illas
tanssi, johon osanotto oli vallanyleinen.
Nuoret ja »anhat siinä notkuttelivat
polviaan hileä luivaellen.

Kaikin puolin onnistunut oli juhla ja
»arfintin siinä ellei näin tehdaspailalla-
laan 1010 juhlan aikana nähty väkijuo-
mista ilahtuneita ollenlaan.

— Waltioapuja. Senaatti on
myöntänyt 80 ml. walttcawun sorwituo»ltn ostamista varten Lavian luman
lansalouluun.

Lahden fusmalainen yhteis»
koulu. Paikkakunnalta luvattuun NM'saaseen vapaahetoiseen kannatukseen ja
oppilaiksi tarjokkaiden lukuun nähden on
Lahden yhteiskoulua varten valittu toä»
liaikainen johtokunta varmasti päättä»
nyt ulottaa koulun ensi syyskuun alussa
lahdella luolalla. Atlomus on kouluun
jatkaa luokkia vuosittain aina viiteen
asti. Päävaatimulset tulevat olemaan
yleensä samat luin Tanchereen, Waasany. m. kaupunkien realilyseoissa ja ope-
tusaineet sellaiset, että koulu tulee vas^
laamaan yllä mainittujen lealilyseolden
viittä ensimmäistä luokkaa.

Siina varmassa toivossa, että aio»
tulle koululle saadaan asianomainen lupa,
on johtokunta lähettänyt kuulutukset
useihin lähiseudun lirlloihtn kehottaenoppilaiksi aikovia ilmoittautumaan joh-
tokunnalle ennen elokuun 15 p. Oppi»
lasmalsu tulee olemaan 50 ml. lutu»
laudella eli 100 m. vuodelta. Jos
samosta perheestä tuli useampi oppilas,
niin laitilta seuraavilta on malsu puol-
ta vähempi. Tähän maksuun, jonlasaa
suorittaa lukukcmden kuluessa, on luet»
lv myöskin fisäänlirjoitusmallu, joten
ei sila enään erilleen kanneta. Wapaa-
oppila-lalin otetaan johtokunnan harlin-
nan mulaan lorletntaan 20 °/v.Kolo Lahden seutu on ytnmielisesti
täta koulua hommaamassa. Puoluejako
on saanut tässä asiassa astua aivan
syrjään. Ia sellainen y!siml«lisyyshän
onkin voimaa, kirjoitetaan U. Sille.— Lahden kansanopiston joh
tokunta, t. k. 20 p. pitämässään to»
loutsessa »valitsi opiston apuopetta-
jälsi, 12:Sta hakijasta, maisteri Wol-
mar Utterin Sauwosla ja läsnöiitenyn-
nä piirustuksin opeltajilsi hra Matti
Pasosen, Hirvensalmelta.Oppilaaksi pyrkijät Lahden kansan-
opistoon, ynnä emäntä- ja isantäkouluun
saavat ilmoittautua'opiston johtolunnalle
ennen 1 p. lokal. Oppilaat saawat sa-
malla ilmoittaa, haluawatlo opisto'ojal«
laan syödä alkavassa emäntäkoulussa,
jossa moka tulisi maksamaan noin 20
a, 25 ml. kuulaudessa. Jota useampi
oppilas rupeaa opiston ruokaan, sitä
huokeampi tulee olemaan maksu.— Kunnallista. Maanantaina
tämLn heinäkuun 20 p:nä oli Pällä-
neelli väliaikainen lunnan lokous. jossa:

I:ksi. IMluettiin Hämetnläänin her-
ra lulremöörinantama välipäätös, los-
leva Pälkäneen lainajyvästön hoitajan
wiran asettamista, josta herra lanttoori
51. N, NlleniuS ja lirlon isännöitsijäI.
Mustola tyytymättöminä olivat valitta-
neet; näiden valitusten johdosta heira
kuvernöörin lähettämään välipäätökseen
lunnan puolesta selilystä antamaan wa»

iittin maanviljelijä Aug. Nyman Onl-
taalasta.

2:lsi. Valittiin läksi lunnan jäsentä
kunnan puolesta tarkastamaan lainajy»
»ä«tön tilaa uudenhoitajan muutoksessa.
Niiden tulee antaa kunnalle lausuntonsa
Illinajyvästön tilasta. Tähän toimeen
valittiin maanvlljeliät K. Hiissä Kir-
pusta ja Nug. Nyman Onllaalasta.— Lähetlls-jnhlat. Sunnuntain»
Elokuun 23 päivänä pidetäänMläneen
kirkossa lähetysjuhla palanalähetyksen
hyväksi. Tilaisuudessa tulee puhumaan
m. m. lähetyssaarnaaja pastoriHannuti.— Olkaa »a»owaisia uimaan
mennessä. Wiime lauwantaina meni
karvari Lindellln 1? vuotias palvelus-
tyttö lahden muun tytön kanssa Kostian
jokeen Pilläneellä uim,a«. jossa häntä
tapasi äkkinäinen suonenveto; tyttö alkoi
pamua pohjaan useat kerrat ja olisi ar-
motta jäänyt Wellamon saaliitsi, ellet
läksi alaikäistä poikaa, jotka olivat vas
tällaisella rannalla, olisi rientänyt apuun
veneineen ja neuvoklaisuudellian pelas»
taneet tytö».— Heiuä alkaa olla tehtynä Pälkä-
neellä, jahyviä kai ne nyl tuli jolaiselll,
kosla kaikki sanoo, ettei nyt saatukaan
ensinkään »lang-n" heiniä. Ruista lei»
lataan paraillaan Piilkän;ellä. Kova
kuumuus on vallinnut jo kaksi viikkoa;
auringossa 39

"
C.s. Sadetta kaivat-

taisiin.— Punatautia on liikkunut muu-
tamissa! ylissä Pälkäneellä. Kuulialan ja
Kukkolan tylissä on jo muutamia lehmiä
siihen luollutlin. On llävää, lv« ei
tieteen ole onnistunut kelfiä »armoja
keinoja sitä vastaan. Köyhältä itsellis
perheeltä lun sattuu kaatumaan ainoa
hatasarvi maidon antaja, niin se tuntuu
hyvin hailealla.— Tutkimisen aihetta tiede»
miehille nimisen uutisen johdosta kir-
joittaa meille U. S.

Saatan mainita, että eräs henlilö
noin parikymmentä vuotta sitten keräili
taskuunsa Pällä«eellä käydessään muu-
tamia limenpalafill, joissa löytyi uuti»
sessa mainittuja särmälltsiä, kirsilanpU'
nertavia ja lovia liviraleita. Näistä
livistä irroitettiin useita ja havaittiin
niiden olevan samansärmäisiä, vaikka
suuruus olikin eriävä. Päästäkseen
kivien aineen ja arvon perille, lähetti
kerääjä muutamia niistä Tukholmaan
kuninkaalliselle hovijuvelifepälle saadenvahtaulsekfi, että kivet ovat aineensa
puolesta puhdasta granaattia, vaan käy-
tännöllistä arvoa niillä ei pienuutensa
vuolsi ole. Ehlä re nyt tähän maail-
man allaan soveltuisivat noihin lau>
passa löytyviin pieniin sormuksiin, jotka
useinkin ovat koristeltuja ainoastaan
erillaisten livien jäljitelmillä. Sopisi
loetteelfi tarjota kultasepille, ainalin
suurempia, sillä kirjoittajanmielestä ovat
ne sormuksien loristeelsi omiansa ja eh-
käpä muihinkin lorulaluihin, luulisi nii-
den kauniin ja säännöllisen särmäisyy-
denlin vttälrän huomiota puoleensa.—

«aittiusyydistys Koin ja
se«iä tehllittaa seuran essmits saapumaan
Nokian lansalonluun enss pyhä»aaNuna,
t. k. 26 p. kello Muutamien tai-
teiden asioiden tähden olisi suotava, että
jäsenet saapuisivat oilein miehissä ja
naisissa.— Sahalahden, Pälkäneen(ja
mahdollisesti Buopio,sten) rait>
tiusseurat telewät yhteisen tesäretlen
Luilalan niemelle Pälkäneellä. Ohjelmaan
kuuluu m, m. puhe, esitelmä jc laulua.— Hukkunut. Toisp:nä l:lo 1ai»
laan paiwällä, hullui Katajanokan uima-
huoneen edustalla Helsingissä työmies
Johannes SchNonen kotoisin Asikkalasta.
MieS meni työzjan päätyttyä uima,»,
mutta paiaulkin älliä pohjaan. Hänsaatlin tyllä htti ylöv ja vietiin Diako»
niösalaitotseen, missä paikalle, kutsutut
lääkärit koeltivilt saada häntä »irtoamaan,
mutta turhaan. Watnaja oli 20 vuo-
tias, — U. S.

— Iso kuusi kasvaa 2 lilom. pääs-
sä Kurun Pirkolta ja Näsijärven poh-
jotspääsiä Keihäslahden solilaspuusttlltn

metsästä. Metriä lorlealta maasta o>,
sen lyvi ympärmitaten 308 senttimetr.
joten siitä saisi 98 senttim. leveitä lau»
toja. Korkeana jättiläisenä levittää se
noin 5 syltä pitkiä oksiansa ja sieppaa
Heli juhlatuulelle katsojan.

— Vuosijuhlansa viettää ensi
sunnuntaina Uljilon Nuorisoseura Huh<
din Mälelän talossa lilellä Urjalan ase»
mata. Erinomeisen arvollaasta ja run-
saasta ohjelmasta mainittakoon esitelmä
(toht. Wäinö Dahlberg), murrejuttu,
näytelm^lappale, panttomlini ja juhla»
runo. Toivottavasti ei yleisökään vä-
linpitämättömyydellä kohtele seuran huo-
miota ansaitsevaa vuosijuhlaa.

— G»»«st«» tulipalosta, jola
wiime sunnuntai»iltana raiwosi Hämeem iétåTOtöJ^emiiärtoet^pSfä^lOTÖuéta^^äifUfemifiStä "otettiin raaStutta*
meille lähemmin seuraavaa: Tuli ai I oikeudessa eilen toistakymmentä henlei.alkunsa Hämvlän talon ruumasta, jonne Salot waihleliwat 10—40 ml. Sari
aiwllttnli, joku waromaton oli tulitikun. ■ salotetuista oli hsirinnyt pelastusarmti»
pään toistanut. Kowa tuuli tun läwl,
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ltwifi wallea ihmeellisen nopeasti, niin _, __ . ., ,
että irtaimiston pelastaminen suurelfi ,,.~ S"f ?aa
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nan paperit, isäntä tun on tuntaiDfou!. ,nat"tn Aliina W.lhelmima Lmdfors.
[en esimies. Palamatta jäi talosta »nain

' _ 9&inßiamatoiua on elsiwäMjyrittä Toinen aitta jossa oli suuri °s«st°S.a pe^ "dfen eSJjI
maata

ralennulslt porolst. Kotwasm
ffll;Mefa Je^en latfi^^^Jmuuliin ratennu^tt porotit- Rottoaftn

kuluttua ci naapuritalosta Parkkisesta' giÉfll
laan ollut jlllella muuta luin raunioita.l
Talolas Kaarle 3wusin omistamastaI
Pentin talosta ahmasi tuli myöskin ti» ■
taanSa muutaman talennuffen, jossaasu^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Djoitakuita muonamiebiä perbtinem^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^W««»»»N» Suomasta.Onneksi oli Rämpiä, jonfa futfnra^^^^^^^lennulset ollwat uhkeita, hlljcm ralennet-
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tuja, »afuutettu Turun läänin yhtiössä « ,t . q-^^!!nSil
12 tn*, ia PaiMntn 8 tiu», marlasta. . T.*?1*11?1
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0*- PaapostttirehlÄ?

Suurilla ponnistuksilla saatiin läheiset "£& ««fl?»'»» .°n smrauden peius.
talot pelastetuiksi uhlaawalta waaralta. tulella pManyl w.rtawapautta lulew««

Mtte» tyyten palantista taloista taißi ""luun aJalp< -U. °-
omaisuus joutui tulen uhiltfi, todistaaI — Wuodentuloker<o«ulfia.selin, etta asultaltten oli meneminen ly- Oulun läänin luwemööri ilmoittaa t.
lasta illallista potemaan. l. 14 p:nä, etia niin hywin lailiSta wil«

Surkeata oli, että vallollisraukatlin jalajeiSta luin myös pnunoista ja hei.menettllvät !aife* tawiransa. Olisipa jo nistä odotetaan mitä ermomaisempaa sa^aila huolehtia heidänkin omaisuulsiensa tog^ Ainoastaan muutamien luntien sub^waluuttamisesta. ,M^^kt HB^^feit^^LnneeMi

ganairaum pclppllassa. Se on jo par» ,.. ,^,»j_».^^.=,
'

*„.,..„„„.«; 6,1 <

ole 81.14 stWms«»t. - «anoi ■„„ „„ lu[h]i rtmajjj, päta,a,;<,,,,—
Moitittawaa käytöstä Pe- > ovat oll«t lämpimät. Kailli laSvulli-

lastajilleen osoitti viime summntai-päi- ' fuus on w»oden ailaai' katsoen hywin
vana Tottijärven Patulahdessa muuan edistynyt. Heinistä, joila parhaa^aan
luopunut renkimies. Tarpeeksi asti teh- : tehdään, tullenee niin hywä sato etl'ei
tyäim juopuneen ilkeyksiä maantiellä suis- lsemmoista lienemiesmuistiin saatu. Kuu-
ti mies viimein vesille wuotawan ja,man ilman vallitessa on uklosen jyrinää
airottoman venheen hypäten itse siihen. ', ufeaSti kuulunut ja on se myös palloin
Luonnollisesti tuli »ene vettä täyteen: lyönyt alas felä myös vahingoittanut
la miehelle hätä tätee", jolloin patlalle 'viljakasvia, matta nu? wahwgot owat
saapuneet lakfi herrasmiestä lähti kanoo- atwan vähäiset ja paikallista laalua.
tilla onnetonta pelastamaan. Tästä ei! Lohen pyynti, jola «suklaille läänin
nyt e»e»pää olisi puhumista, ellei ha- jrannitolla ja isompien jokien varsilla on
däN'»lainen olisi ruvennut estämään lsuuresta arvosta, on ylpäänsä antanut
pelastajiaan toimesta, yrittäen laitella leskinlertaisen sadon.
tavalla venettä laataa, jossa tapaulseS» <» » «. «

"
toisessa, Katazanolalla olewaösa on j»
useita wliltoja työtä tehty. Siwa oli
työmiehillä m. m. oiklul läntän-
töön10tuntinen työpäi»ä ja muutenkin
työ mi,le«sä mukaan järjeSlää. SMrilla
toiveilla se siis alkoi; mutta äskettäin on

— Wuofijuhlaansa mieltää Län-
gelmäen Nuorisoseura TalviaiSten Ha»rolasfa sumuntaina elokuun 2 p:nä al»
laen kello j. pp. Ohjelma fisältäli:Soittoa, puheen, laulua, lausuntoa ja
kuvaelman seka moninaisia kilpailuja,
joista annetaan palkinnotta. Lopuksi on
larleloa.

— Kauhea ukkosilma raivosi
LängelmäellH viime sunnuntaita vaöten
yöllä. Ilmat, jotta edellisinä päivinä
olivat hehluwan tuumat, joten lilmpö»
mittari jo osotti 35 astetta aurwgon
puolella, muuttuivat kuitenkin Vähitellenlauvantlll.iltaxa, lunneS puoliyön aika-
na ukkosen jyrinä herätti ihmiset luule-
maan ja nälemään luonnon elementti»
kaikessa raivossaan. Ikäänkuin mahla»
wa lainjaarnaaja, jola anlaralla, valli'
valla puheellaan saa seurakunnan mie»
het värisemään ja naiset itkemään, kun»
nes itselt» lopulta ratkeaa valtavaan
itkuun, jylisi tällöinHerran ilma. Kau-
hun valtaamina juoksivat muutamat
ulos katsomaan, luinla taivas oli yhte-
nä tultmerenä. Ukkonen jyrisiankarasti
yhtämittaisesti, huoneet tärisivät, lehmätammuivat, hevoset hirnuin juolfivat
pailusta loiseen, kunnes lopulta myrs-
kyävä vesisade muutti lailen yhteiseksi
pauhinaksi, jolloin ei e»aa voinut la»fittäa, mitä lailltll nllona tapahtui. Pa>ri tuntia lestettyään rauhoittui tämä
taistelu luonnon valtakunnassa vähilel»len. Sitä seurasi sitten hiljaista, mut»
ta toirlistävilä sadetta aamuun aSti.
Omituista oli, että »ailla ilma, jola
olilin nätn ankaraa, lommoista ei monisano muistavansa, ei kumminkan ole
tiettävästi tehnyt mitään suurempata
vahinkoa, paitsi mitä viljoja lienee la-
loonnuttanut. Tsmsn jälleen ovatli»
ilmat tayneet launiilfi ja poutaisiksi, jo-
tenka maamies iloisena ja tyylywilisenä
hyörii heinänteossa, jola onkin jo lop-
pupuolella ja antaa laitin puolin tyy>
dyttävän sadon. Rulimletltuuta o,myöS
jo alettu. Kun siitäkin toi»otaan hyvää
satoa ja lun suvlviljatlin ovat viime
sateesta suuresti virltstyneet, niin on
odotettavissa hyvä vuodentulo, kirjoite-
taan meille Längelmäeltä.

Katsaus eilisen lehtemme
uutisiin.

Vcnaatin toimimalta, ituten wn>
nettu, eimät senaatti ja lenraalitumernövn o><
lect yksimielisiä eräässä kohdin kysymyksessä s>>
naatin toimiwallanlaajentamisesta, jonkan»uol«
si lenraaliluwernöörilähetti senaatin esityl»
sestä poikkeaman lausunnon asiassa. Asia »n,
kuten olemme maininneet, nyt ratkaistu t«e<
leimmassa paikassa ja lienee siinä, sen m»>
taan tuin kerrotaan, senaatin ehdotus hyn»«»
sytty.

Wahwistettuja asetuksia. Ko,.
lelmmassa paikassa on wahwistettu julistnt
elol. 8 p:nä 1872 ilmestyneen kouluaset»l««lIt), 66 ja 90 pykälän muuttamisesta.Samoin on wahwistettu asetus, losle««
»valmistamaa sisäoppilaslaitostaSuomen l«°
dettiloulussa.

Waiwaist»lll'lainat, Korlei».massa paikassa on senaatille myönnetty oit«»us alentaa koilo niistä lainoista, jotka tu»>
nille on annettu ja Masta annetaan waiwais»
talojen perustamista malten, 4:stä 3 een pl«»
senttiin.

Teollisuushallituksen inte»-
dent il<i on lotleimmassa paikassa nimi»
tetty wapaah. K. E. Palmen.

Poliisi- ja oikeusasioita*
—

Työtodistuksen Väärentä-
misestä tuomittiin Nltoläinlaupungin
raastuvanoikeudessa toissa päiwänä vas-
lisepänsälli Herman Friberg Tampereel»
ta N. vanleutee». — Pohj.

— Varkaudestatuomittu.Råas»
tuvanoileudessa tuomittiin eilen1-kertai-
seSta varlaudtöta ennen näpistelystä
rangaistu lauppiaanpoila KustaaEdvack
Permen tästä laupnngisa 4 !!.15p:lfi
vankeuteen ja menettämään kansalais»
luottamuksensa 3 w:lfi.—

läakellarikaljanmyyjät s««»
neet palkkansa. laalellarilaljan lu-
vattomasta myynnistä sakotettiin eil««
raastuwanoiltudessll lolonaista 22 hen-kilöä. Kaksi oli heistä jo toistamisen»rillonul mallasjuoma-asetusta vastaa»,
jotenla saiwatlin 75 ml. salkoa jaeiäik»,
joka jo 4:nnen erän oli unohtanut ial»
peellisen lmmloitulsen asetuksia kohtaa»,
salko nousi 150 markkaan asti. Mu»t
saivat pudottaa 25 mk.



:o 188 — 1896 AAMULEHTI. ITorstaina 23 pM Heinäkuuta.
«010 uralla mennyt n,ytthyn i'nloltu

on ollut kokonaan työmiesten
puolella. ' Yleisesti syyttclwät he husnoa
Ijchtoa, Koko i^cmte^i«iö ei näet saanut
Iwapaasti iohtojaa walila, vaan ehdotti,
»vt ien urallalontrlchdin alleliiiolttaiat.
Jo alunpitatn hnätti weltto johto j:iö
b^t^mätißmö^tta. Ia lun järieslys
«uutenlin warsinlin palllojen malsussa,
«äylti feloifelto, meni mellem 1010 tyS-
miesjoulto flrffite^ti af OrnäsiN
luo walittamaan, Ta 2 purli soptuml.
fen ja määräsi lyön itselleen ja 11'tun.
tisen

*
työajan. ©iins se oli sitte kolo

ilon loppu. — U. S.—
Kotkan tulipalon irtipääsys

ta ei poliifilutllnnossa ole saatu tar-
lempaa selloa. Tuli alkoi kaupungin
kalustovajan ja olkisäiliön takana ole»
wasfa palolujassa, mutta miten, se jää-
nee hämäryyteen, arvelee K. S.— Wakuutus<«««iSta Kolkan
blltpalossa vahinkoa talsineille ei vielä-
lään ole voitu saada täyttä selloa.
Kaupunlien paloapv yhtiön lorvauösum»
man ilmoitimme liia» suureksi, yhtiön
vastuusumma on vaan 90,600 ml.
josta wielä vähenee hieman, muutamaln
palamatta jääneiden jäännösten arvo,
joka el kuitenkaan paljon tehne.

Eri yhtiössä olivat makuutetut.
Fenniassa: Sobolefftn palaneet huo»

neet 3,000 markasta. Irtaimiston va-
hinko teli 192 ml. Andersonin piha»
rakennukset 4,000 ml, laturalennu» oli
vuluuttamatta, lun ei uudistettu 2slei«
sen pienen palovahingon jälleen. Omis-
taja oli myös keväällä alentanut plha>
rakennusten vakuutusta puolella, lun
ne pian olivat polsmuntettaval. Hra
Anderssonin tawarawarasto ja irtai-
misto oli vakuutettu 17,000 markasta.

Urfjetlufanppa 20,000 mf. gennta«fa— omistajat lärsiwät sen Itsalfi 1,840
ml. wahwgon, Nordströmin lauppawa-
ja«to 3,000 ml. kauppias Ketosen wa-
raato 20,000 ms. lewyseppä Mattssonin
3,000 ml. laupp. Airaksisen 25,000 »l.
Nenosen 5,000 ml, kaupungin: polilfila»
matin 1,500 «l, loarasto 1,900, palo-
lalusto 17L00^^^^>^^^^^W

oli waluukttu: Piispan
»a Hannulan talo, wahinlo arwatw
1.800 mailalfi, urheilulanppa 7,000ml,
N. Maljasen lauppawarasto ja irtai-
misto 20,000 ml. Bärlundin nahlalaup.
pa 5,000 ml, I.Aaltosen irtaimisto
1.000 ml. A. Wakljtffin lauppawarasto
22.000 ml, P, Wafiljefftn 15.000 ml.«. Kellosen 2,000 ml, Vanhalan irtai»
mlsto, Herlwin tellolauppa y m.

Wenälälsessä 1827 w. yhttössi:Ernst
Nyskömin rautalauppa 47,000 ml, wli-
nllauppa 17,000 ml, Hj. Saarisen lr«
taimislo 1,000 ml. Pienempiä uxchin-
loja lärfiwät Stenbergin rautalauppa Y.
m.

juuri ollut mitään lnsottawaa. Tien si-vussa seisoi noin viiden tai kuulen kyy
närän korkuinen, neliskulmainen phlwäs,
jonla loisella puolella oli euroopalaisen
Permin maakunnan, toisella taas aasia-laisen maakunnan Tobolslin vaakuna.
Se oli siis venäläis-.fiperialainen raja
pylväs. Eipä mikään paikka 8000 pe-

!mnlulmaa kestävällä matkalla Pietaris-
ta Tyynelle merelle eikä mikään paikka
1010 maailmassa olekaan omiansa niin
herättämään surullisia ajatuksia ja miet-
teitä luin tämä valjaaksi halattu paikka
metsässä kirveellä lolhitluine rajcpylliäi-
nee». Tässä on satojatuhansia yhteis»
lunnasta syöstjyä inhimillisiä olentoja —
mlehis, naisia ja lapsia, ruhtinaita,aate-
lismiehiä ja talonpollia ainalselsi otta»
nut jäähyväiset ystäviltä, isänmaalta ja
omaisiltansa. TäSsä heidän on sallittu
pysähtymään hetkeksi tuon vanhan, vaa»
kunan koristaman rajapylvään ääreen,
luodalslnsa vielä viimeisen kerran sil-
mäyksen isiensä pyhään maahan. Sitte
he raskain sydämmin ja itkusilmin owat
astuneet Siperian rajan yli, samaten
tuin Dante antaa kadotettujensa estua
helvetin poltin läpi, jossa heidän täytyy
luopua kaikesta toivosta.

El mikään lajapllilla maailmassa ole
nähnyt nttn paljononnettomuutta,nähnyt
niin suuria ihmisjoukkoja sydän palah-
tumaifillaan.kulkevanohitse. Yli170,000
maanpakolaista on vuodesta 1878 kulle-
nut sitä tietä ja lili puoli miljoonaa tä-
män vuosisadan alusta.

Ven jäitä.
— Wenäjän nufi laina Hal-ltlulsen sanansaattaja ilmoittaa: Valta-

kunnan rahaston korottoman velan vä»
hentämiselfi on läsketty esittämään mer-
ltttävätfi 3 prosm lultalaina, suuruudel»
taan 100 milj. kultarnplaa. Lainaa ti»
lataan «knäjällä valtiopanllssa ynnä
muutamissa ylfityspanleiSsa ja ullo-
maalla Rothschildin veljeksien luona Pz-riisissä ja Mendelsohnin sekä Nleichiö.
derin wona Salsassa.

Ulkomaalta.

Venäläisessä 1867 v. yhtiössä oli
vakuutettu laupp. Hamfi» lauppawa»
rasto ja irtaimisto 60,000 ml.

—
K. S.

0iuliuUu jll 1aluullu

IP" WiUulii 3Jtafebonta3fa.■öamaan aitaan luin tila Kreetassa ai-Ifaa löydä yhä arveluttavammaksi, m»Ipee »yt luutumaan lapinalllfia liitteitäH-äMeooniaStafm, joSsa mallinneet rau-
■fcattomuubtt myi!s w ime rouenna veti-
Itttåt huomiota puoleensa. Ninakin wa>
■tuuttaa Köln. Ztg Sofiasta saamalnsa■tnatebonialaiéUn tietojen mulaan, että■teulmistaroaan loloumispaiklaan wucris»
■toéja yhtyneiden wanhain liittolaisjoul-
Hlojen ja turlltlaisen sotaväen välillä on
Hfartunut werifiä taisteluita. Sotawäli■en polttanut latfi lylää ja Wlachin ly»
W\ä&}a surmannut lailli asukkaat. Turl-■itlaistcj! vahvistusta näille tiedoille etBfuitfnfaan wieiä ole saatu. Bulgarian■tciranomaiigten läytös kapinallisia lohtaanvihamielinen,

„ — Venezuelan riitakysymys.
antoi ellen 4 ?ontoon ,a N^shingt.nln ministeiistölen

Ulalla onnistuneen lonserttn loseltnin [ »väliset valtiolliset llstuStelut Venezuelan
huvilassa, jonne oli lerlynyt yleisöä \ riitalysymylsesta owat jo filsi pillslle

lohtalaisesli. Ohjelmaosa oli moniaita s joutuneet, etta on yhdytty ftwinto-otleu.
t »i i >!, « /«„ ,^^,.,»<. » ben asetlamlslsta Suur« Britanman jahavskoja ja nboffatfaH» appaleita. j wölisenrajrtiiban ratfat(t.lungman'in etelämaalaista tulisuutta uh. j lQtp. PäLminlsteri Salisburyn ylähuo-
tama Mandolimisert»aadl" sal,' syystä '. neeSsa ösltttäin antaman selityksen mu-
osalseen willlaita lätlentapuwlsia. Pa>! taan «nvät leslustelut luitenlaan wielä
raita numerotta oli »armaankin F!ös.!°le edisiyneet näin pitlälle. mutta lu-
seNn f***» suomalaista fanfan^^ri^iÄn^ S
luja, iofa esitettiin lailin puolin anfiol»,,useista ylähuoneelle, ja lausut samal-
kaasti. £é!er— S?éla« wiehättäwä»alSss lla toiwomulse», etta muutamainpäiwäin
Ihot,an Reinin ranneHa", jonka or-! tulutlua hän woisi jällem asian kulusta
lesleri suoritti erittäin hienosti, herätti j tlmoilulsia tehdä,
tc-walllsw suurempaa mieltymystä. »

—
n^Efiuvlta^tiitft^tUå&n44 ta»

G :sawalla» presidenttia wastaa»
SVWKl^Sra^^I'ai gcarcois tarpeefft yle-sön huomiotay*mei!l3"3m*Mat"T"m'mm^mm' jpuoleensa r-edetylfi, niinkuin hän toiwoi-

!lm. Vähällä oli, etteiwät «»simmäiset
Al^^^ ~

t ;^44*;fifi^ inaapurit walijoukossa häntä surmanneet.©tCls tilWPUmnd. i3^ Wten owat seka han itse että hänen' ~
!olosuhteensa tyystin tutkitut. Lyhyesti

Surkeampaa paillaa ei liene maan!sanoen on hän havaittu köykäiseksi ntin
päällä luin Wenäjän ja Siperian wä- jhywin mielen luin elämisen ehlojenlin
lilla clewa rajaseutu. Englanlilamen:puolesta. Hän on löyl^ämielinen ja toi-
Mr »ennän luwailee niilä tunteita, jot- j raton, joka elämiselieen ei tiedä mi:a te>
la waltaawat matfu^iajan mielen, b,snen 'lifi. Kaiken muun ohella on hän toet>
lullieslcan tuon rajan yli, jonka toisella!tanut romaanejakin kirjoitella: sen tapai-
puolella all.'a se ääreiö.l alve, jonlapol-. sia löydettiin hänen huoneestaan useita.
jas mainitseminenlin johdattaa mieleen) Mutta hän haluaisi toirka kaupungissa,
ntin hirweän paljon kurjuutta ja onnetto» jja siksi tahtoi kiinnittää huomiota puo-
muutta. Hän lausuu siitä seuraamaa: lewifa. Mitään pahaa Räntilä ei ollut

Lähdettyämme lelattlinburgista saa- mielessä oman vakuutuksensa mukaan;
wuimme seuraavana päiwänä Moslwa hän oli wiaton kvin lammas. Mutta
ja Tugelintlata nimisten kaupunkien wä-:Yleisö on ollut hänelle raivoissaan, ja
lilla paljaelfl halattuun metsäsarlaan,:häntä vaStaan on nostettu lanne väli-
jossa ajuri älliä pysäytti hevoset jamcl» ivallasta tasavallan presidenttiä vastaan.
hui kääntyen lausui tämän ainoan sanan: Mutta ei ainoastaan Francois saa»
s>?M^^^^^^^^^^^^^^^^fc^LtDuttanuthuomiota puoleensa. Wielä
MMc hyppisimme Heli alas rattailta ja^enemmal^itao^aänu^tiepresidtlW
ftvoimalliset wnteemme saattoivat meldät!Faure. Hallitsijat ja uikowaltaw lähet»
melkein wapisemaan. Muutoin Uiällä ei

'
tiläit rienfiwät häntH onnittelemaan

pe!astu?festH", lukuun ottamatta sitä
myrskyisää mielisuosiota,mikä hänen osa!«seen tuli itse pariisilaisten puolelt., Heli
«murhayrityksen" jälleen. Pariisilaiset
odottivat moMi tavoin, kuinka ht pre-
fidenttiään rakastavat.

Nämä suuret ystävällisen miele» oso-lulset Faurea lohtaan eivät ole kuiten-
kaan kaikkia miellyttäneet. Muutamat
Ranskan sanomalehdet ovat nyt ruven-
neet kertomaan semmoista,että1010 «mur-hayritys" tapahtuikin salavoliisipaällikön
valmistuksesta ja — itse Fauren tieten.
Se olikin muka Faure, joka tuoli' ta<
voin tahtoi vetää yleisön ei awos^aan
huomiota, vaan myösltn rakkautta vuo-
leenfa. Ia sm tähden juuri poliisi' kii-
rehtivät lautta maailman ilmoittamaan
tasavallan presidenttiä vastaan tehdystä
murhayrityksestä.—

Ia«eso»i» asia tutkinto»
k»«»lsfiooni«sa i» oikeuden
edessä. Lontoosta heinäl. 21 p. Hel.nakuun 19 p. julistetussa parlamentin
asettaman tutklmuslomissioonin lausun<nossa lamesonin asiasta oli esitelty
enemmistön mielipide. Mainilun lausunnon on kenraaliproluiaattori allekir.
joitlanul. tehden kuitenkin muistutuksia,
joissa pitää oikeampana erityisessä lau<sunnossa esiteltyjä vähemmistön näkö»
kohtia. TäSsä jälkimmäisessä lausun,
nossa sanotaan, että lommiSsiooni ei ole
voinut näyttää toteen, että Chartered
Compmyn Lontocssa olevalle hallitukselle
olisi kerrottu lamesonin aikeesta ja että
Rhcdes olisi vastuunalainen I^mesonin
hyökkäyksestä. Päinwastoin kommissioonm mielestä RhodeS'illa ei ollut mitään
tietoja hyökkäyksestä ja m tehnyt kaiten
mitä voi, yrityksen estämiseksi.

Olleudenläynli I^mesonia ynnä totitta
muuta syytettyä ivastaan olloi eilen
lorleimnnssa oikeudessa, jonla puheen^
johtajana on lordi ylituomari Russel.
Syytettyjen asianajaja Cltrle ehdotti
syytöksen lumoamista, kcsla se on epä«
määräinen ja epäselvä. Sali oli täyn
nä yleisöä.

Meisen syyttäjän lausunnon ja asian»
ajajan perustelun mukaan lytättiin Il«
mesonin juttu huomiseen.—

Haaksirikko. Lontoosta, heinäl.
22 p. Englantilainen laiva Sierra Ca-
rima matkalla Maritius saarelta Rangu-
niin, vajosi Maldiwlsaarten luona. Kailli
laivalla olewat ihmiset hukkuneet.—

G»gla»»ist«. Lontoosta, hei«
näl. 22 p. Ylihuoneessa lausui maitiisi
asiasta kysyttyä, ettei hän tienyt oliko
ulloasiaixmmisterio saanut sanomaa muta
äskettäi» tapahtuneesta 400 kristityn te-
loittamisesta Harpulin luona. Marliisi
waroitti semmoisista sanomalehdistön jul>
leisemista ilmoltulsista, joiden tarkoituk-sena on wetää yleistä huomiota puoleen-sa, jonla lautta noissa levottomissa seu-
duissa heräle.ään U»an uusia rauhaito»
muulfia selä vlhaa lrlsttttyjen ja mu-
hamellilaisten leslen.

Alahuoneessa ilmoltli Cmz?n, että
voltain edustajat ovat esittäneet Por-
tille uuden sotajoullcjenlomentajan ni-
mittämistä Kreetalle.

Huhut hävityksistä ja murhista Egi-
nissä Armeniassa eivät olenäyttäytyneet
tosiksi.— Kreetan kysymys Konstan»
tantinopelista, heinäl. 20 p. Waltain
edustajain witme neuwottelun johdosta
teliwät edustajain dragomanit Portille
huomautuksia siitä, että aselepoa Kree»
tassa en loukattu, lausuen samalla sen
toiwomuljen, että Kreetan lenraalikuver-
nöörikoettaisi vaikuttaa sotawäen päällik-
köön. Sitä paitsi on Kreetan lonsuletta
käsketty toimimaan siihen suuntaan, että
kiStilyt edustajat ja apinalllsten komi»
tea taipuisivat hyväksymään Turkin
myönnytykset, loska wallat eiwät woi
puoltaa Vaatimuksia, jotka menevät yli
sen, mitä Haleppan sopimus määrää.
Samalla huomautttwat wallat sitä, että
Kreikan hallitus saattaisi Kaneassa ole»
wan lenraalifonsulinsa toimimaan yhdes-
sä muiden konsulien kanssa.Konstanltnopelista, heinät. 20 p.
Portti wastaa »altain huomautuksiin,
että se yhä uudestaan on käskenyt lal»
lauttaa jolaVäen ltillett, rajoittumaan
ainoastaan puolustustaisteluihin sekä koet-
tamaan saada aikaan entisen hyloän wä-
lin lenraaliluwernöörlnja joukkojen rääl»
liklöltn keslen. Portti lisää kuitenkin,
että Aboullah pashan sijaan onmahdoton
saada toista diwisioonal«nraalia.

Yhtä ja toista.
— Miljsonamehiä Newyo»»

kissa luulnu olewan 500 henkeä.
Ylinnä luettelossa on John D. Rocke-
feller, jonla omaisuus nousee 675 milj.
marltaan.— Hlst,riautakaisen ih«is
»odun jäz»«ökfiä on kaksi amertta»
laista tiedemiestä löiitänytCoshcctonissa,
Ohiossa. Eräistä hzutatummusta löy-
deMW wiisi merkillisen näköistä luuran»

loa. Ni luuluv t omituiselle rodulle ja
todistavat että Nmerllan mulnaifimm^it
asullaat owat olleetpaljopie»empiä lool»
taan luin nykyinen ihmissulu. Pää
lallo on paksumpi luin etiopialaisella ro-
dulla: siinä on ulosMäwät sasupäät,
komeat hampaat, mutta sangen pienet
aivotolot. Hautakummuista löydettiin
Mä paitsi kivisiä nuolenlälkiä, weilfiä
ja muita esineitä.— Krokotiilin fySttiä. Ceylo.
nm lehdissä kuuluuusew olevan seuraa»
via ilmoituksia: Halutaan llhavii lap-»
sia syötilfi lrolotiilin pyynnissä: ne tuo-
daan talalsiu lotiin terweinä ja reippai-
na". Gi«U« pyydystetään nim. lrolotw
Ila sillä latvalla että sidotaa» lapsi ra»«
nalle puuhun ja lun krokotiili tulee sitä
sieppaamaan, tunkee puun takana plillyt
mies leihHHn krokotiilin silmään. Kr»
lotiilin pyytäjät maksavat syötiksi lai-
naamistaan lapsista hyvästi, antavalpa
vielä lapsen vanhemmille lahjaksi kap-
paleen lrolotiilinlchaa.— Polkupyöräilijöille a»taa
näs ulkomaan lehti seuraavan neuvon,
miten heidän en ukon-ilmalla menetel-
tävä:

Metsäisellä maalla woi rauhallisesti
tuikea eleenpätn, mutta ankealla ja ve-
den ääressä on pysähdyttävä, asetetta-
va pyörä lyleu>n maaha» ja itselleen
etsittöwä luojaa hiulan edempänä. Pyö-
räilijä muodostaa muuten ilmasählölle
eristäwien kumipyörien lautta altumu-
laattorin (sählön kokoojan), jona ol«mi°
nen on vaarallista.^—

lalotiwiä 12 j »ilj «kn
ar»ost« n»hotett«. Ludwig XVisla
ralastajattarelta, lrelwinna Dubanyltä,
varasteltiin w. 1791 tiamantit jamuut
kalleudet. Parin kuulauden perästä jou«
tulwat tvailaat Lontoossa Nlnni, multa
englantilainen tuomioistuin el ottanut
juttua käsitelläkseen, lvaan päästi war<
laat wapailsi. laloliwet talletettiw si<
netillä waruStetussa lippaassa panttiin.
Sillä wälin tuli Dubarry mestawlsi ja
hän» sisarenpoikansa koetti turhaan saa«
da perityksi annetta Erglannista. Sen
jälteen el 1010 aarteesta ole puhuttumi-
tään, ja luuUawaa on, että mainittu ll»
pas yhä wielälin on säilössäpanlin Hol-
loissa. laloluvet, joiden arwo on yli
12 milj. ml. owat toisin sanoen jou-
tuneet unhotulfiln.— Kuningatar Victoria on
yhtä wanhoilli»en puvussaan, luin kai»
llssa muissakin«lämäntawoissaan. Pääs>
fä on hänellä yksinkertainenmusta hattu,
jonla hän hhwin harwoin walhtaa lewy»
empään, wallolfillastrutsin hyöhenillä lo<
ristettuun hattuun. Hänen hameensa
owat suurimmaksi osaksi hywin wanhan-
aikutfia ja on ne liänelle viimeisinä
20:nä w:na ommellut sama räätäli. Si«
täpaitfi on hän hywin tarkka. Mieluum»
min lorjauttaa hän vanhanham«n, lum
teettää uuden.— Odottamaton työlakonpää-
tös. Pariisissa laklafiwat äskettäin
työstä tulitikun tekijät. Lakostaoliomi»
luinen seuraus: 1,500 henkeä sai ainai»
seksi eronsa ammatista,silläRanskanhal»lituS, jonka ylsi»otleutena tulitikkujen
»almistus on, oöti 30 kpl, irlantilaisen
Pantinin lelsimiä loneita, jotka telewät
lailm tanvittavan työn vaan muutamien
henkilöjen hoitamina.— Kielitaitoinen weijari Tois-
ta vuotta sitten joutui Wieni«!ä oikeu?

i"s PST Buumin varasto "^9S |TIgK Tamptrtella» %j|W\ kulta-, hopea-, uusihopea-, alfeaidi-, nikkeli- ja jaloni* i-

l^fi teoksia y. m käytännöllisiä ja korntavaroita halvoilla liinii^illa. ifcj
I^l liuon».! Kultens-, hopioitru, kaiverrus-, ti!ans- ja korjaustyöt tehdään M
s \ huolellisesti ja halvalla.

—
jVanhaa kultaa ja hopeaa ostetaan ja vaihdetaan _ t

Lfj Gust. Lindell. m
fp\ Telef. 241. Kultaseppä Tampereella. Kanppakatn n:o 8. il.

Tapeettia

IY2 —

Idutta Vilnon rokkeus ja voima ei dorjunut
ja L«ter auttoi uäntä kaikin vainun. Xikaa
voittaen toivoivat saavansa jotensakinnaus-
kan kodin sekä toteuttavansa mielihalunsa
pvstvltää hautapatsaan Villen muistoksi.
Uutta sillävälin oli neidinkestettävä useita
vastuksia ja enkä eivät olisikeztäneet niitä,
ellei humalan san» olisi eläuvttänvt ja vir-
llistvttänvt deitä. sillä vibäoin oli totuuden
valo koittanut Rsterillekin, ja dan tiesi nyt,
mikä on iloita humalassa.

den lasiin eräs pahantekijä, joka osasi 14
kieltä ja joka o!l useissa maissa jamaan-
osissa tehnyt pelolla ja monella muulla
tavalla rikkanut lakia. Kärsittyään Wie-
nissä 15 kuukautta vankeutta on hänet
nyt lähetetty Salsaan rangaistavaksi ja
sieltä lähetetään hänet vuorostaan We-
näjälle.

Hänen altuptläistä nimeään ei vielä
tiedetä. Hän näyttää syntyneen Riiassa
juutalaisista vanhemmista ja kasvaneen
Pietarissa, hänen jälkiiän on voltu
seurata Tallinnaan, jossa hän karkasi
sotaväestä, siirtyiHeidelbergiin, Wieniin.
Itämaille ja taas takaisi, Eurooppian,
kaikkialla eläen herlläusloisten ihmisten
kustannuksella. Hyvin on muuten mah-
dollista että Vloch

—
sillä nimellä on

hän enimmäkseen kulkenut — on Pie-
iarissa oppi»vt myöslinsuomea, joka olisi
H2«e» 15.S kielensä, sillä ulkomaalla on
häntä voitu tutkia ainoastaan niissä kie-
lissä mitä siellä yleisemmin osataan.— «Vshkii «agneetinen kaswi
on äskettäin keksitty Nicaraguassa Keski-
Ameiiilaösa. Sähkö magneetlsetominai-
suudet Phylolacca electrica'Ssa. joksikaö-
»la on ruvettu nimittämään, näyttäy-
tyvät sillä tavotn, että jos siitä tait-
taa cksan, saapi lätemsä samallaisen töy«
täylsen, luw jos olisi loslenut sähköko-neeseen. Kompassin neula tuntee vai-
kutuksen jo 7. 8 askeleen päaSjä: neula
kääntyy sitä laueammalsi alkuperäisestä
asennostaan, mitä lähemmäksi se tulee
laswia ja jos sen pistää leskelle lasvia
rupee se pyörimään. Maaperä «i sisäl»
tänyt oirettakaan raudasta tai muista
magneettisista metalleista, joten kasvissa
itsessään olinämät oml»aisuud«t. Säh-
lön voima suurin päivällä 110 2 aikaan
ja pienin yöllä. Jos ilma on myrskyi-
nen kasvaa kasvin sähkö-magneettinen
voima.— Kolera Egyptissä. T. l. 14
ja 15 p:nä llmoitmlin 495 «utta lole»
ralohtausta ja 419 kuolemantapausta;
egyptiläisissä joukoissa sairastui 18 ja
kuoli 13 miestä, englantilaisissa ei Yh-
tään. Toisten tietojen mukan lolera
kuitenkin tekee tuhojaan sikäläifissz sota-
joukoissa siinä määri», että vielä ensi
luulllufinll tuskin on ajattelemistakaan
etelään tehtävää retkeä. Terveyshoito
kyllä on järjestetty eurooppalaiseen mal«
liln, mutta sitä et riitä jokaiselle. Jou-
koissa on vaan 7 englantilaista läälä»
riä ja 55 egyptiläistä, lääkäriä; Wadl
Halfan ja AlaSchin välillä on useita so«
tilassairaaloita, multi ne ovat alotut
etupäässä haawoiltu»«ltll ja muita sat»
raita varten eivätkä ensinkään sovellu
koleran ehkäisen iseen.—

Knltaisystäwä» huomioita.
Kasvien omituisimpia kemiallisia muu»
tokfia on epäilemättä kullit» värin muu-
tos, kun niiden juutille kylvää vissejä
aineita. Jos siihen maahan, jossa ne
kasvavat, sekoittaa himoksi jauhettua
puuhiiltä, niin saavat georgitnit, r»usut,
neilikat y. m. paljoa heleämmä» ja heh«
kuwamman värin. Httlihappomen nat«
rium muuntaa hyasintein teriötvunaisilfi,
raudan jauhe sinisiksi ja sinipnnervltfi;

15 pennistä korkeimpiin hintoihin.

Maalarinväriä jaVirumaa
y. m. tarpeita.

Rautaa ja Rakennustarpeita.
Sementtiä ja Gipsiä.

Kalkkia.
gtT Valmistetaan TS*

Asfalttipermannolta.
Uusi

Rautakauppa
Tampereella.

9 Hämeenkatu 9

AAMULEHTEA
/ painetaan n^

( 6,fSO \
V kappaletta. M

Välittää
Vaihtoilmoiituksia'

muihin lehtiin, j >3

fosfoilhappoinen natrlum muuntaa toiH
te» puutarhalllSvien värinmitä erilaisim-
malla tavalla, aina niiden entisen wä>
rin mukaan.

Kaikellaista.
— Nuhdesaarna Eno (sisaren»

pojalle) Sinulta puuttuu yritteliäisyys
kolonaan. Kun minä olin sinun ijälläfi,
olin jo tehnyt kahdesti lonlurssin.

ffol Minä sanon fii
nulle' että tehtailija Hoillasella^nww
si tytärtä — toinen toistaannuorempia."

«Tolnen toistaan nuorempia! Sehän
on tietty se."

Mpä niintään tiettyä. Woisihan ne
olla toinen toistaan vanhempiakin."

—
189

kaikille, joilla oli halu olla kuuntelemassa,
ja useimmat onivatkin mielellään osaa siihen.
Vilho oli säännöllisesti aina saapuvilla; vit-
kalleen, mutta varmasti imi hän raamatun
totuuksia ja oli hauska katsoa häntä, missä
istui raamattu kädessään ja säihkyvin sil-
min, kun joku uusi totuus kävi hänelle sei-
väki. Ennen oli hän vaan toivonut, että
raamattun kummalliset lupaukset olivat
hänellekin annetut, mutta pian saattoi hän
«aroa. että oli varma niistä.

Mk» autuaallinen päivä, kunnansaat-
toi kirjoittaa kotiin vaimollensa ja 3anoa:
»liedän, että humala on anteeksi antanut
minun svntuii. sinulla on raubaa Herran

Kristuk3en kautta.»
seuraavana päivänä tuli bän rouva

Vinterin tykö ja pyysi päästä jäseneksi
raittiusseuraan.

»Kernaasti», sanoi tämä, »vaan toivon,
että olette vakavasti ajatellut asiaa, sillä oi:
totinen aiia antaa lupaus.»

»Sitä todellisesti olen ajatellut,» vastasi
Lennard vakavasti; »ja minä en tuotakaan
itseeni, sillä olen heikko, mutta Jumala on
varjeleva minua. Etteköusko sitä?»

»Ln,» vastasi kän bvmvillen. »en usko
«ta, sillä tiedän sen.»

Ja samana iltana luopui Vilho polvil-
laan Jumalan edessä klubista sekä sitä
seuraavista juomirgeista, vedonlyönneistä ja

Esterin koti. 45



Torstaina 23 p:nä Heinäkuuta. AAMULEHTI. N:o 168 —SBiS
ißampeveen M^^^tiSc^^kk^tshtctc^H^

ruumisarkku-warasto o» «ytyää» suurin ja parhai» Tampereella, jossa warmasti
aina löytyy kaiken kokoista sekä hienosti että yksinkertaisesti waatetettuja"ja kmatet-
tamartomia ruumisarkkuja. Huomaa! Alennetut hinnat.

Lähellä rautatieasemaa.
—

Telefooni N:o 392.

91 kfaarinen,
Kulta- ja Hopeaseppä,

Esuppakatu 7, Tampereella.
Tiivdellinec varasto: Kulta-, Ho-

pes -, liushopea-| Alfeniidi- ja
Jalokiviteoksia.

Huom.l Knltaus-,Hopioitus-,Kai-
verrns-. Tilaus- ja Korjaustyöttehdään
huolellisesti.

Hinnat kohtuulliset.
Vanhaa kriitaaiahopeaaostetaania

N. Saarinen.
Kultaseppä Tampereella.

Kauppakatu 7.
hO-t

Huvitoimikunnat!
Ohjelmia

5238 lippoja
halvimmalla

Aamulehden kontt.

Lsstßtapoja
Aamulehden kontt

Xuulutuluia.
T. S., T. U, ja ':fors 1 k,

Kaawoja
ilmoituksia warten l«upparelisteiiinon jälleen
saatawana kaupungin palwelijau lonttoorissa.

Tampeircllll 22 p. heinät. 1896.
Maistraatin puolesta:

K. Hj. Schreck.

Huutokauppakamarin
ilmoituksia.

Aesll»iikkona kulnwau Heinäkuun**
2» p«i»ä»ä, alkaen Ho 10 e.pp.,myy»

dään julluella täfä!äifeS|ä Huutokauppa,
kamarissa tapahtumallahuutokaupalla joukko
irtainta omaisuutta, ionia joukossa on ilmci»
tettu olewan kretonkia,karttuunia,tutU
laisi» kaulalta, trikoota, nappi», for»
mitiaite lakkia, fat nojia, aarin»
gon»«rj»j« y. m. Rahat huudoista oroat
paikalle malsettawat. TampereenHuutolaup»
palamansa £einäfuun 21 p. 1896.

Mch. "Pttfé.

Hlcrillntllina kuluman Heinäkuun 3l päimä»
nä allaen klo 10 e. pp, myydään taka»

laisessa Huutokauppakamarissa julkisella lon<
lurssihuutokaupllllll lauppiis Fr. Wessmanin
lonkurssipelän irtainta omaisuutta, jostam.m
on ilmoitetw huonekaluja ja1piänino,
joka myydään 110 11 e. pp. Rahat huudois'
ta owat paikalla maksettawat. Tampereen
HuutokauppakamarissaHeinäkuun 21 p.1896.

HU«. Wul6.

Myytävänä.

Kuliitll,
Seinäjoella lasmaneita, erittäin hywää wiime
wuoden laswoa,.myyn niapaasti waunuun
lastattuna tässä Östermyran asemalla, lahdel»
falla markalla hehton, ja niillekin arwohenli»löille, jotla tahtowat säästää matlatustannul»
set, woiwat lähettää sä?it ja rahat niin mo>
nesta hehtosta luin haluamat, niin lastaan
täydellisen hywin waunuun.

Seinäjoki "/,96.

M.Lamstedt.
Joutukaa ostamaan

Hywiä Tiiliä
Pälkäneen Kallolassa O. N. Seulasella,

Vuullrattavanz.
FHamari, puoti ja makasiini wuvlrataan 1»» p. syyskuuta lohanneslylä 36.

IG.Enbom.

Elo- tai f! Muun 1p.
Kamari ja osa keittiöön sekä 2 kamari» ja osa
keittiöön Rautatienkatu 22. Palari ja 2:si
kamaria sekä kamari ja keittiöalustakerrok-sessa, Pellawatehtaanl. 19. N. F. Gröndahl.
-^ luutana °° '""°

A. Halilalla.

FNllol. tai syyöl. 1p. sali, 2 kamaria ja
keittiö. Kyttälänkatu b. A. Lagerlund.

Virkoja haettavana,
Kätilön wirka.

Kätilön wirka Ikaalisten kunnassa ja
kauppalassa julistetaan täten hakukelpois-
ten.loneellisen lapsenpäästötutkinnon suo-
rittaneiden haettavaksi ennen elol.1päi«
wää, ja wirlaan on astuttawa Ipäiwä
syyskuuta. Mrkaa seuraa walinaista
palkkaa 300 markkaa rahaa, 4 hehtolitraa
95 litraa rukiita, lätilötolmesta säätyläi-
siltä suostumuksen mukaan, talollisilta 3
markkaa, torppareilta 1 m. 50 penniä,
itsellisiltä 1 mk. mutta löyhät ilmaiseksi.
Mössanomisaila wiraSta erotessa on 3
kuulautta molemmin puolin. Ikaalinen
18 p. heinäkuuta 1896.

Xaawetti Kalli,
Kunnallislautakunnan esimies.

»alutaan vuokrata.
«ralutaan wuolrata ylsi kalustettu huone,
'«^ sapiwa nuorelle miehelle. Vastaus t. !.
lonttooriin

38. S

Kamari ja keittiö otettaisiin wuolralle lou»»^» lulaifille Syysk. I p:stä. Ilmoiwksetwuolrahintoineei, t. lm lonttooriin joko svul»
lisesti tai kirjeellisesti .Wuolraajalle".

tai kolme huonetta ynnä keittiö halu»»k» taan »uolrat» 1 p:stä syyöl. Wastaus
jätettäköönt. !. lontt.
Mamari halutaan wuolcata Ip. Elokuuta«» Kyttälän puolelta. W,st»us Wu°lr-
aaialle" t. l, lontt.

Palvelukseen halutaan.
Kunnollinen räätäli saa työtä pitemmäksi''^ aika». N. Samolainen.
«».Hl suutarin työn tekijää halutaan suu»tari Holmberg'ill» Kartussa.Huom.! Sitä parempi jota pikemmin.

Hlalwelustyttö jos mahdollista ruotsi, wi>
tawa, saa nyt heti pailan

rouwa Hanschella
Koitelahdenl. 38.

Aaksi tunnollista palwelustyttöä saawat heti"»- pailan Työwäenleittiössäl
Pellavatehtaankatu 19.

Siwo palwelustyttö
saa pailan. Lähemmin

rouwa Nina Ahlgr^ni» luona.
iluninlaanlatu 30.

Kunnollinen ja raitis
Metsänostaja
saa heti pailan. Hakemus, johon on lli-
tettäwä todistukset ja tiedonantonylyises
ta toimesta, on jätettäpä t. I. lontt,

.FK sZil^

Palv«luBt3 kaluaa.
joku tahtoo tlillenpolttajaa,niin<^DVV asuntoni on Harjun kansakoulun

luona Pirkkalassa osoitteella
K. Lindroos.

Xallonnut.
Hultainen medaljonki pudotettiin ladulle;»»» löytäjän pyydetään hywäntahtoisesti tuo»
maan Hagelbergin taloon Läntinen pitkäkatu
n:o 7, stlittäjä «lelsandra Wanscnille.

kultasormusta, warustettunimikirjai>
»" millä K. E. H,on tuntemattomalla ta»
walla kadonnut Messukylän Pappilan Hankki,
on torpasta. Joka näistä woisi tietoa antaa,
pyydetään palkintoa mastaan ilmoittamaan
yllämainittuun Hanllion torppaan tai laupp.
Kiwisen puotiin Tampereella.

T. U. 1k.
on jo wiilon pälNät ollut

l^N- pienenläntä lintukoira,willaloiraro-
tua, tuntewa nimen «Tarlla", kaulurissaIlVjärwen koiraweromerlli n:r 17. Joka
woi tämän koiran olopaikasta jotain tie-
tää, pyydetään palkintoa wastaan siitä
ilmoittamaan Suojasten talossa.

U. P.|K:n Huvitoimikunta
toimeen panee

Suuvew
Pyynikin kentällä sunnuntaina 26 p^^lHeinäkuuta

kaihteleva ohjelma, josta tarkemmin lauvantain numerossa.

Asfaltti- jasernenttitöitä
ottaa tehtäväksi

NallBlmuBMBBt2ri Richg Helander
Tampereella.

Näytteitä Puuvillatehtaalla, kauppias J. Tirkko-
sen talossa y.m.

BMflflßMDHßHHHHHflDNiiHfllHflffHSflHfli
■HUOM.! Uusi Vesitehdaslß
I tehdas I
Ivalmistaa ja myy paraita Kivennäisvesiä ja Virvoitus-I

W juomia Tampereella. Myyntipaikat kaupungissa ovat:HerraMIV. Aschanin, K Molinin ja F. Borgin apteekeissa, EngatröminI
Ikondiitorissa ja K. Lindgrenin hedelmäkaupassa sekä kaikissaI
Iravintoloissa, kahviloissa ja ulkoravintoloissa. H

H Tehtaan telefooninumero on 279 ja postiosoite Tampere,I
ISantalahti. ■■ Aug. Jakobsson. B
I(T.5.3k.50r.) Tutkinnon suorittanut apteekari. V

Helsingin Asfaltti Osakeyhtiön
hyväksi tunnettuja ja palkinnonsaaneita

jtksfalttikattohuopaa.
naftaliinista puhdas, valmistettu oman patenttimme mukaan.

Asfalttilakkaa, Kattohuopavernissaa,Lysooliaja
Maftaliinikalkkia y.m.

myyvät:
Tampereen Rakennuskonttoori Tampereella.
Herrat C. H. Lampén ja Felix Skogster Hämeenlin-

nassa.
Herra H. Toivola Jyväskylässä.

KULLERVO
myöntää kaikenlaisia

■■■cTapaturmavakuutuksia, uamm
■^^■^^ Edullisimmat ehdot! *

Asiamiehet:
G. W. O»VN»N. H. T. Bärlund.

Emil Jäderholm.

Tapettia,
Reunuksia,

Pinkopaperia,
Rullakardiinia ja

Arabian kaakeliuunia
myy hyvin lajitellusta varastosta mitä halvimpiin hintoihin

jUhed Setin.
Hämeenkatu N:o 7.

8lllls! l.»WllWM!
Huom.! Ainoastaan tämä IlUUll2U8i!

Useampia kappaleita lasikaappeja, hyllyjä, tiskejä, sekä suuri va-
rasto naisten ja herrain kenkiä. -. '.w^i IMU

Mi .... .*: i ,j

Hvom.! Ainoastaan täniakuukauoi!
G. W.rLejman^ "T\

Puutarhak. 12, Tampere

Korjattu.
Elämän kuun 18 p. löydettiin läheltä.myl»
<w lyä tafettt, jossa oli 5 ööimttua;omis»
taja saa ne laurointaitta kauvpias9Jotbfcr§'in
puodista, It,pitlällätadulla.

Sijaituksi*.
Kaikenlainen metsästys ja mesilintujen?am>
"» puminen on laillisen edesmastuun uhalla
kiellettu Mikkolan ja Saticpg-ftijälän mailla
ja mesillä. Möjörwellä 22 p. Heinäkuuta
1896.

Kaarlo Mikkola.

Ilmaantllncesta syystä
peruutetaan K. Heleniuden ja I, I:n
tässä lehdessä ilmoittama Kirkkomatka
Virtain kirkolle Neptun II:lla tämänluun
26 p:nä.

Osakeyhtiö Neptun".

Iltama
Tynvään Lopen kulmalle perustettaman
lainakirjaston hyiiäkn pannaa» toimeen
sunnuntain! tämän luun 26 p. Toiwo-
lan kansakoululla. Ohjelmaan kuuluu
puheita ja esitelmi), laulua, runonlausun-
toa, pila-efilys fonozraafista, nuoriscn»
leikkejä y. m.

Ohjelmansuoritus aloletaan 110 4 i.-p.
Sisäänpääsymaksu on 50 p selä palwt^
luswäeltä ja lapsilta 25 p.

Toimikunta.
3tuorten Miesten Kristillisen

Misiylsen
Tamperelainen haaraosasto wiettää wuosi»
juhlaansa sunnuntaina 26 p. Heinäl. l:l»
? «llaen Tahmelassa Släden huwilassa, (li>
kellä Tirkkosen^, jonne jos ilma on kaunista
lähdetään läwelemllän klo 6 j, pft. Puutarha»
ladun lN:o 1?) Rukoushuoneen puistosta.
Jos ilma on sateista alla, kokous kilo 6 eht.Rukoushuoneella, Kailli terwetnlleita! Tilai»
suudessa wil»o?keitakin.

Otan tehdäkseni
Koriste y. m. maalaustöitä
kohtuullisilla hinnoilla. TY3 tehtaan hy»
wää Berndt Frang.

Asuntoni: Kuninkaankatu 24

Ne amoisat woittojen kerääjät,
jolla Plillalan Työw.Ihbischksen arpa-
jaisiin owat woittoja keränneet pyydetään
ne tuomaan lauantaina 25 päiwänä hei«
näkuuta Wiholan kylän Krawille.

luhlatoimikunta.
Sama kirkkomatka.
milä piti tejjtämätt Nevtun II:lla Hietaran»
naita SBirtain fttfoflc sllttul>«esta syystä hi-
leelin tehtäwlllsi Alho taimellapromin lanssa
entiicn ilmoituffciwitufjatÄ

St Ä»cleniu«jH lA.
Kirkkomatkan

telee irtain ftrloQe Alho sunnuntain»
heinät. 26 (j:nä. Ruvweden Hietaramiasta
lähdetään kello 9 luurcar.taiiltanaia poiketaan
lämingissä, Ruhalassa ja Enoiunnassa;Eno»
rannasta funnuntat-aamuna klo 4 (eli poik«>
taan Sirftorannagfo, Tywinssissä. SBifumebet-
lä ja Tartolla. ■

St. öclrniuM I-A.
jßltrttttf ■

;-må hieroja ja kuppari
«VMVIII* jok, tiistaina, keslimiilkona
ja perjantain» saunassa Satamakatu N:o 2.

D.Gröndahl.

Mliltmt!
Lukutuwan perustamista warten

toimeeu pannaan
Muroleesfa Tokofen talrssa Heinä?. 26 pm«
110 b j. pp.

Ohjelma:
Soittoa,
Lausuntoa,
Laulua,
Kertomus,
Nävtelmäkappale: (fääfäritt «as>

taanottotunti.
Tanssia y. m.

Pilettien hinnat: 50 p. aikuisilta ja 25 p.
Psilta. Toimikunta.

Pirlllllan Työlväcnyhdistys
panee toimeen

ArMjllis-MWit
26 p. heinäkuuta 189» Wiho>

lankylän Krawilla.
Allaa kello 3 j. pp. Arpajaisiin wapaa

pääsy. Arpanumero 25 p:iä.

Iltahuwit
alkawat arpojen loputtua. Ohjelmaan
luuluu: Soittoa, Laulua, Luento, Kil-
pailuja: töydenwedossa, painonnostossa,
ampumisessa, juoksussa y. m. Näytelmä:
Kauppias käweli paljain ja-
loin". (Huvinäytelmä). Lopuksi Tanssia.

Sisäänpääsy 75, 50 ja 25 p.
Rakettia lasketaan illalla.

luhlatoimikunta.
Tampitpaalia.

Tummu KiiinMdno-Onkkiyhtiö,189S.
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kortinpelistä. Hän oli kauvan aikonut sa-
noa hyvästi kaikille semmoisille, vaan aina
jäänyt takalaitaan. Nyt jätti hän tulevai-
suutensa kokonaan Jumalan haltuun, ei
enää luottaen omaansa, vaan Jumalan lop-
pumattomaan voimaan.

Millä hartaalla ilolla — ilo, joka kui-
tenkin eli sekoitettuna surulla hänenitsensä
tähden — kuuli Ester, että Vilho oli teh-
nyt raittiuslupauksen! Hän riemuitsi mie-
hensä, vaikka suri itsensä puolesta, sillä
vielä ei ollut mikään ilonsäde valaissut hä-
nen sydäntänsä. Hän luki ahkerasti raa-
mattuaan, hän rukoili innokkaasti; vaan
vaikka hän täydellisesti uskoi sen sanoja, ei
hän kuitenkaanvoinut omistaaniitä itselleen.
Siis hän ei kohdannut Vilhoa, kun tämä
saapui kotiin, niin iloisella mielellä, kuin
hän olisi halunut, vaikka hänen sydämmen-
sä oli täynnä kiitollisuutta, hän kun huo-
masi, kuinka tyytyväiseltä, voimakkaalta
ja terveeltä hän näytti, Meri-ilma oli ikään-
kuin antanut hänelle uuden elämän ja saat-
toi Joivoa. että hänestä pian tulisi yhtä
kelpc työmies kuin ennenkin.

Esterillä oli hänelle ehdotus tehtävänä.
Naise: Lowesleyn herraskartanossa kaipa-
sivat hänen apuansa, ja heiltä oli saapunut
kirje, missä lupasivat hänelle alinomaista
työtä sekä tarjosivat hänen miehellensä ru-
veta kartanon puusepäksi, joka virka juuri
sattui olemaan avoinna. Esteristä tuntui,

IYI

että heille olisi helpotuksena päästä kai-
kista entisistä, tuskallisista muistoista ja
saada alkaa uuden elämän uudessa pai-
kassa.

»Haluatko sitä?» kysyi Vilho.
>Haluan muutamissa suhteissa,» sanoi

Ester, »vaan kaipaisin herra ja rouva Arm-
strong':» ja Mariaa ja herra Huntia sekä
Henry Curtia— ja hautausmaata.»
Hän katsoi miehensä kasvoihin. »Etkö sinä
halua sitä?» lisäsi hän.

»Tahtoisin kernaasti jäädä tänne voi-
dakseni parantuneella elämällä sovittaa sen
pahan, minkä olen tehnyt.» vastasi hän.
»Jos herra Burton tahtoo ottaa minua ta-
kaisin työhönsä,niin tahdon kernaammiten
mennä hänen luoksensa; muussa tapauk-
sessa onehkäJumalan tahto,että muutamme
Lowesley'hin.

Herra Burton lupasi kuitenkin, koska
Lennard oli ruvennut raittiusseuraan,antaa
hänelle uuden tilaisuuden voittaa takaisin
hyvän nimensä ja maineensa sekä oli val-
mis antaa hänen heti alkaa työnsähänen
luonansa. Niin pian kuin Vilho ja Ester
suinkin saattoivat, alkoivat taas perustaa
uuden kodin itselleen Chesterfordissa.

Mutta tämä oli alussa raskas ja vaiva-
loinen tehtävä. Heidän oh' alkaminen ihan
uudestaan, ilman huonekaluja, ilman sääs-
töjä, pakotetut ostamaan kaikki,mikä ta-
louteen kuuluu, ja ilman varoja ostaa.
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