
iTppereen Sanomat
N:o 32. 1897.lauantaina velMkuun T< palwan^

Lehti ilmestyy:
neljästi lviikossa: Tunnuntaisin, tiistaisin,

laumantaisin aamulla. torstaisin ja

Ilmoitushinnat owat: lekziin edellä 16 penniä ja tekstin jölessä 12
penniä vmillirimillä. Waihloilm oilv k s ia mäliletään taitkii» maamme
sanomalehtiin. Ruotsinkieliset ilmoitukset suomennelc-a» ilnmisetsi.

Toimittajat:
il. <|örncfun|f. I. <|>.

Wastaawa. >, Telefooni 4u,'>,(

Toimituspaikka ja kirjapaino vJllcfiani>erinfatu '_'S. icki 44.'.
iontfnui!v?i"n tl. 4—6 j. p.p. ■

ilonttoliri:yäimvufatu 14, rHuuSfaiim fiiuitalo. Awoinna klo fl
Toimitus ta-

päiw. Telef. 447

Tilaushinnat:
SJ!aiijeubi;u\i.tumpcmUx

Kok» muadella ',: ',0

4: 25.

Tilaajat uit »mailla laäntolßöt juontaman Icbbcii lonttooiiiCpiiclccii. Bmfl
Mc liit)rtcttDiii> matfiia W>tt toto nmobeUu 4 r. "■'> top., tabutta rtdjfinnetfeftfl :f r 50 hui.
duol. id.

- r. 40 Imi. ja ncljäni^lu-liii1 r. -O 100.

Kurssit.
3uo:n?u pankki 2ti p. »elmifnuia.

Myuntillirssi. 55tsllli?si.

2G7: 26aPietari 1. n.
iioutoo 1. n.

Sfcii 9S
I<!<>: 30 !»!1i 70

90 p. .
Pariisi I, ». .

90 p. .
Anlmerpen l. v. !<▲:' »): <i()

90 p, Fw: Tu
U:l: 70Öctnpuri 1. n. s^390 p,

Lybckki I. <!,

122: *)>!<» p,
Veriini !, n 123: 70 12:i: 10

12.}: 122: .'JO90 p.
Franlfurt a, M. l. » 123: 70 12Z: 1,,

!»0 p
Alnsterd.im >, ii 208: 80

207: 00«JO p. .
Tukholma 1. n.
MöpLitliitiuiua 1. n.
Chrisliania 1. n.

18»
139:
139.

135 ;>0

13* 40
136 40

Päiwälista.
«liuuuuTiitiiii:

Po?ti lählee Poriin, Kristiinaan, Lautta
h)U\Hn, ilasfifiiu, Äauhijär^ellc.

Awoinna joka Piliwil.
Postikouttoori on «moi:»!» !ä()a'iuää

postia tuatten arfipäiuiinä 9-1 t. yp. ja
3—7 j. pp. Tulemaa posiia warten .S — 12
f. pp. 3-— 7 j. pp,, sekä pyhäpäiniinä tule»
maa B— '/M t. pp. ja 3-V2* ja lHhte-
tsää postia marten S -10 c. pp.

Postilaatikot kaupungissa tijriftnnetci.iu
tnuuttit klo 9 ja 12 e. pp, sekä

' ja
1/210 j, pp. ja G. D. Sumeliuficn, apt.
Srf)éelcn ja poEtifonttoriu seinällä olemat
postia rautatielle toicöestä.

Postiasema Tampereen rautatien ase-
maila pioeiään o.moiuna nwfuuttainattoniien
firjeiöfit :uaStaanottanii*tii, sekä postimerk-
kien mynmistä «arlcn, joka arfipäiiuä kello
12 2 päimällä ja 2Vj— ■öVs '" P- 2nu°
nuntaifin ja ju^|a.i>äi:ninä tlo 1 2 puiitj.
jc> !>,„ .'»l ,z Ut«p,

Pääoma- ja l«ll!,lortolaltl>tl«,» tjiittouti
»n anioimia, StortenlalpeutatuR» 3-1, 110
4—5 iltapäiioäiiä.

Juna lähtee: SjäinecitUmuain, Heljin"
(iin ja Piclliliin joka päiiuö flo ti,a aa
mulln, ja :"),.>(, illalla setä UuaatajjaiM til?
i"),so illalla.

— Turkuun kla K),,.-, aaumUn
ja "1,3,, illalla |'oEä Ji-aafaan ilo 1,-^ päi=
wällä ja lla 11,.^, lMä iclä Wwsrajm« klc>

WJnua tulee: Pietarista, Öcltmgiätä ja

MflHlNflHUflitfl klo 1,30 päinmUä ju ll,g

yöllä. — iurustii fla' 1,M piiim- ja l-!,^
illallii.

—
Säofd§ta klo (5.SI namulla ja4,

illaUa lef5 taiuiirajnmi Toijaloina tio S,40
ja Shnitäa klo 9,! aaimiUa.

Porin juna: lähtee Tampereella, 1,r.o
ftAuifftt ja .',,^, j, FP-.- tulee r> j. pp, ja
!>,Hu e, pp.

Lola päiwä läh!« po-sti jnnaDa £>&:
tHcciiliimaan, Turku»!!, .yolfiiifiin, Plciariin
ja i)lctnjä rautatien RMOtS{j olciuiin paik-
foiiriii,

2awlli> rad«!l« il,it»!^l p4Sti(i^)ff^
»,vat pautaiuat Helsingin junaan.

Postilähetykset iiirfuun ja sen fau;:a
sinnepäin kotimaahan setä Ruotsiin meiu\uät
ornat arfiväiioinä iäicNäwät po-JtifDuttjoriiu
{to O {; l)y:; walu^lemt fitjcei, Pqtctii ia
tuapaafivjset'i'v l'a 7iil<!»!^

Tähköleuuiitiu touttoovls«» tuupi,,,.
gissa etta iau,tq:ic.llä pidetään aiujinna ilo
Ö;stä aainuiis 12 yöllä:

äUutffiiru nl<,f«sii»li>» fynttourl o»
arooinua jof» ijffipciiuiii lll> I— l«> M'- j-'
3 7 i, pp. ja fiini|i|itftttiM n -p! (HWltHä.

Nautatlen paketti- ja pil«tawaf!»-
toimisto »li a>uoi!i»>l jM arii^äii^.i llc,

S e. pp. S i.p;i^^^^^^^^^^H
Mlaupuugin lukusali aiooimm joka av
päifiiuä kl.' 11

— 1 päinwllä jo 5-9Malla.
pp!)SpSiuiinä klo 11 1 pälwällä ja 4—9
illalla lalHZsa 23 Puutarha warrella.

Paiuoasiamielien kanslia, AKksantc
tinfntu 31, tiistaifin torstoifin ja lauman-
aisin fti) 1- --1 päimällS.

Tcrweyshoitolautakuunan tarkas-
tnsqsema luvojinia lj IQ.jiU-.jtiiiiHnf.rtii.iiiiliV.i tunttuovi on
fliuqiiina iok<> arfipäiiuä fli^ H— Q aamulla.
Unillani m» Ss

jantal li— -ly e, vti-
Eatamakouttoor! ? e, »v, >"^^

WWaiwaiöhoitohallituksenesimies ta<
ivataan ilo 11— 1 päinullä faupuiujinta»
[olla.

Maksuton rolonistutns Kaupungin
talossa Wllltuusmicsten etuhuoneessa, fä»-
tämä Hämeenkadulta, joka torstaina klo 10
—12 p:lin.

s(juoiHint joka avtiyäitoä;
Paotyri» li»nslist !, N ftäilMq,
Nauttorln lanslin Ns * N «. »v.
Klrtkow««irtin huone(Id8 12 cbeilct-

ja 4
—

6 j. pp.
Rahatoimikamari Ho W— 2 paimäUä.

PlchtenjolMja lamataan tlo 1-2 päiioällä.
Tullitoimisto Ho 91jo 47.
Pakkahuone 9-1 jo 4-7.
Tuomen Pankin tonttoorl H. 10—9

päiiDÖUä. Tiskonttilomitea kulaonluu lla
11—12 päiwällä.

ghdyspantin tonttoori Ho 91.—2
pähiuUci.

Pohjoismaiden osakepankki 110 9-
-2 päitoäliä.
~shinf<iUiS.>fafct>a.iMi flo 9-2 pm-
wä!lä. ._

Säästöpankki flo 12-3 j. pp. ,eka
lauioantaina ö— B j. pp.

Waasan pantti on cuoainna 110 9 2
piimällä.

W^° Halvin ja edullisin aika rakentaa Huviloita on käsissä. "MUofvf[^lir FS/iffflrnni Rakennustoimisto Tampereella.
<,%iIXJXX V VII V^Vlii|iiVllly Mmecnkatu 10, itäp. koskea Tclcf. 341. Käytäkää tilaisuutta hyväksenne ja kuulustelkaa hintoja

Björnyik & Helanderin Asianajotoimisto Tampereella: --^fIHSSSi5
'
1^

WP" Omistajat: Vapatuomarit 2>n,«.N' "3.>jovnu>iU ja o). £. S.sdanbcv. .eudaille. "^BUToimisto awoinna klo 9— 2 ja 5 6. Telefooni :caan maas

«,H« K! 4« 4 HHO! t (kirjansitoja Toiwoscn talosia Hämccukadun warrella). "^Cy4lw(ln(lJVWlmWW, Ajaa laki- ynnä muita asioita maamme kaikissa oikeuksissa ja wirastoissa.
JM" Omistajat: gaftttebetten kandidaatit Akjel Äkcsson ja Berndt Procops. Jotcfooiit. "^®|Wastaauottoi klo 9— ll c. Pp. ja 4— o j. Pp

Aksel.^.ia.^-d.er- Asianajaja Helsingissä.
Kolraikulma 5. elef. 1872.

Meisecn saiiashnonecse» otetaan sai-
raita luaiitaau 110 12 -1 päiiräilä. Japa=
turmiin färiir.eitä kaikkina aikoina.

itaup:m>;iuwlnll>lu ionttoori tlo 8
10 e, pv.
ilausakouliijcn tarkastaja lamataan

kello ' ' päiwällä kansakoulu:! opel-
tajal!',w!,ee?!>:.

Lääkärien iv<iétaiinottoa\at
T:r! G. R. Idman, apt. GlaiiliillciMu talosja

ctrfipflinnnä flo H- 11 9, pp: ja 4
f> j. j.ip.j pijljiuniuiiuu fjj '.Ij

j, pp- fcsfiiuiiffojiu ja louan=Aniisi,! l- "J j. VP. naisille,
Gösta $nnan (HaSt(m(ttt)^wfatii -4.i

artiu. B—ll öomuu.
, BngMtS 110 '/a'J Väli a.p. ja
5— U i, p,, pyljiua' ti —10. Asunto:
aptcefari Nolinin talo «auppatorin
luarrella.

.Kiiroliim Gsfedn, Sauppaf. ±, Sait-
faUiöoiijfcpiutfin talo, tclcj. "JiKi, av
fipuiiuiuä (paitfi torStaifin) fto 8 -
11 c. pp. ja 4 "> j. ftp., pyhinä U
—10 e. pp.

SraSt af ,vMsN'u>!i, 3tä»®SpCtmafchrf.

K!7, Spriitotjtaau talosia, taiunlaan
>tlo '/#— llc, pp,, '2> --ja 5—
M> j. pp. arfipäiioiiiä sekä ';■/)--1(J

M fc»ä äjci-flfjvällij I,T«Il-it3E>l»pliuci! UlÖ|"fiii-l), fupnrtjci.ipa --!l)Uv.;iiU;.n !al^>2>a
6ämo«i',fiU» ii,uurnaan 110 U -11
t, p, ja 4 7."» j, p,, ;mhi!,ci 1U -11.„ M. tUrfaik'll ijva sii. iiiiinaiun talosiu

fotäiioit piität. warrrtta n:o 11 la-
luutaan 8- 11; l)ammaminimita uw
tc:i 1"2 "J piiim. fcfä tehtaalaisia puu-
n)illiitcl)t. lairasljuoncjlla flo3 -7 i.p,

haiuiliasläätäri Siijfr. $ttn%, Selinin kiwi-
ta(o Kauppatorin aorttaa, lautattua
arfip. f)— 12 ia 4 -n.

kirkollisia iimoituksia.
Taarualvuorot.

Laski«nssllNlluntai»a.
Alels, firfoaia par.t. kronblad \\\o\\\; p, P.

hunni }lo U !>, 12, i»M pa?t. onnbluTu
iitaiaaruau.

'^','.nha?sa fivfoafa paSL -Jtijftrom motf
pp. saar», l!o 12,

"i.'iu[). rufoi(Sbi'.oiiecl(a pl.i^i KStffl wi\n.D!
bc^a, rfl-iinatiini^ittlf.'?1! t>o > tilalla.

3imuuit. .'ÖMWueljtooUip.tii illctjaitbieKU ftr=
fosja klo 1"2. '»iippisa^^na lauumntama
klo pt;oii S iilal(a.

.tfc-jfhuuffoiui t. k. "J+ B, yttmi päät, W;'6n;
hjab rnairia!;tnftilit«ftc!i i§Bi||fsja fi^°
(i)sfa kello 7,' , i!!a^>.Messit, fii-f^ifM P"*'- "tmniuio..

Sitjoitetaan lipphtiicraiui IM "Itufonopii'!
ii)äfjj jälfwn,

loisiou lirlo^s^ pi,«t, Sauai-aos,

Mfmlshuoncctla
HeUaiimU't);fliV<\f«n! '■!■>

Stwntaja piturt Umiäu tio 8 j. pp. ja
!,U!,Il!!!l,U,!,> t^l>l puoli !<> n, p. i« puoli li

J. H. ,^lti

Matkustawaisia.
Wicraskodi.»)!.;..

Me,ij>ir!sl! ,l,tinnu?litn "ilHV.npulasta,asioil
sia "ibclcmuS '-WaataSta, hra virtanen «ar
tulta, neiti Liikanen Mtä.iffnläätiS.

Kuollut

Surulla ilmoitamme ciiq Herra o,n
hAuqlfi nähnyt tHfti uoiH

f,i:jllrt i-ttffa«li >iflW
ti)ttiii\'inmo

Katri Matildan,
jata tapaturman tuottamaa tuskaa »h-
-den muorokauden furfit.'i)ään, rauhalli-
sesti uulkui kuolo» uneen Tampereella
Öclmifuuu 24 p. ISJI7 tlo "'o".', del-
bpisfä '-' iyuo;ta 10 kk. 9 päiiuää, sur>
.tcn kaipaa hauta isä, äiti ja pikku sisko.

Tilda ja A. Taariuen.
3icU' on »yt ,«atri tallella, hän luo*

«a Herran, suo ociu-J, että mekin saani-
mc myös sinne tulla ja hänen tuulla
n>.'isaawan lyotton wirttä sulosuulla.

YOOOOOOOOOOGOGOOOGGGGGOO^

Varatuomari
rsblom.Ä. Fl<.

Ua]^la,sia,lrLtolzn.lsto.
Tampere.

Kauppias Selinin taicssa torin varrella,

MOOOOOOOOOOGOOOGGGOOOOGMV

aP^ zfuuKenma
|g. w. osoneN.myy

Tampereella.

Verner Breitholtz
Hämeenlinnassa,Lääninregistraattori

Toimittaa kaikenlaisia asioita virastoissa, pankei.-wa ,j:» kassoissa
y. m. liiinliuiii inkasso-asioitu j<i vel^iiliakuja, asiukirjaiii sisiiänjäUuii
ia ulosottoa, raliain uostoa, nuimmtilain perinnöksi ostoja, lainhuu-
datus- ja kiiimitvs-asioita V, m., laatii velkakirjoja, kontrahteja ja
i\\i(.it>luokit;joja sekä vaivitutokiijo konkui-sseissa. viilittitä lainojenja
(lankkiniista ja eläkeliakuju v. m., v. m. Telef. N'.O 117.

Kauppaa ja Teollisuutta varten,

3M«^sW^E^N^V^ll^WHl!»^^».»^^

/Kantarahasto 8.000.000 Sm.\
<,Va72!-H»,aBto 1,525,000 " )

makeaa inhoista, jotka tä.-tälähi:i jätetään

Talletustilille:
;e.Uafa W kuukauden ivtjsiuitxinis

■ 2"2

F 2 '/. " I

G ja Juoksevalla tilillä 2 %.

Kaikkein parhaita

Heinänsiemeniä
niinkuin suomalaisia TimQiein9io;neniä '.»!» #/« pulitaudella ja 98% iti!-
vyydellä. Pvm apilan, Valko apilan, Alsike apilan, Alopekurus ja Wik-
kiisin B«aeniä. Joka säkki on Maanviljelys ja Kauppakemiallisen Tar-
kastuslaitoksen tutkima, todistama ja leimaama.

M Sandbergin Rautakaupassa.
|a %gtf Tiistaina ja Ko.skiviikki.ua 2 ju 4 p:nä Maaliskuuta m

D Kineniatograaffi". — Eläviä valokuvia". D© Nykvnjan suurin keksintö. Suurtahuomiota herättänyt. äEjEl Pääsömaksu 1 markka. Seisoinasijat 50 p. |||

Kokouksia.
Työw. Asunto-Ojakcyhtiön

Wuosikotous
huoneustoosa Äiiaa

liskuun 14 p. I,^!>7 klo i^ j. pp.

W" T. k. 21 p. Taiotun ta
lolla pidettyä Tainpercen

seppäin
>]\ IIIIf leikkaajain+w w sonvarien

ja huonctaluwerhoilijaln
fofou-jta jatketaan Taiston talolla iunmm
taina t. k. 2,-! p. fto .'i i. p.

Öuom.! Uusia jäieniä kirjaileman ja pi
bctään ooljtofitmtatt t). m. maalit,

Sanpufan niieln^fä!

Liiton lvuofikokous
pidetään huomenna klo 4i stä alkaen Rait-
tiustaloLia. Puhe, laulua, nnlufikertomus,
maalit,

jäseniä lehoiletacmlnkuisasii sanpu-
»w»! koloukscen.

ilmoituksia.

Miaman
toimeenpanee

I,UVit!I!MI!<UNt2

lavateliti\an juhlasalissa.
OHJELMA:

Soittoa lLMlavat. soittokiinta)

Esitelmä.
Laulua.

Soittoa.
Krolm.i

1.3U11!2.
Soittoa.

Runonlausuntoa.
Soololaulua.

Murrejuttu.
I'ääsyinaksu 50 poimia.
Iltama alkaa klo 7 j. pp

Ulfotnöuiäeit «f)öi'jtt)f['.*n apurenknat
Toimi l<>l"ia,,glieuto101"

tulimaan miehisiä koolle yl>oi2l!)tse!i l>uo-
ucufltiun 2immin:niua "JS p, l. k. klo
J päiiuällä. valitaan leukaille toimi'
Ihinnat, ja sen jälteen tncmiään laatta»

ininän neljännen renkaan jäsentä n.o 4
« Nalle :Hantai>ta!uii,!!eiscni leposijaansa.
D Esimies.

uhtlllllllis-senrllll
Vuosijuhla

suniluntaina t. f. 28 p:wä klo 6 i.
p. 3rt)isiuäcni)l;biöii)f|eutalolla. Oh-
jelmassa on: Soittoa <3>!öwäcnsoit-
tokunta» Santaa, "Jiäntclmä:Cmittn=
sia sairaita." WuosikertomuS. Waale-
\c, itcskustelua sääntöjen 4 |j: iän
muuttamisesta.Puhe. lausuntoa. Ta-
tu ja karkeloa.

,vuom.! Ohjelman suoritns alkaa
klo «> ja uäntelmä on heti alkusoiton
perää», joten jäsenten olisi tultawa
täsmälleen!

jsen KonsertHelppota
antaa

tiiliä iltana Seurahuoneella klo 8

Orkesteriyhdistys.
Pääsymaksu 1 markka

Liitto
toimeenpanee

JfHJHItIHIHÄ
jäsenilleen tänään tlo 8 illalla '<iait-
tiustalolla.

Ohjelmaa!! kuuluu : esitelmä,soit-
loa, uäylelmä, leikkejä y. m.

Tuutarimnmatti yhdis-
tykscu

apu renfoajetht (sotaan kipurahaa fco M
2,', penniä hengellä ja u:o 68 ja 44 mafio
mälttnmätöin, 38 painia t. k, kellu 2 j. ]>¥■

Mu2:anlal>!>e,i kaiu n:o 2<!
I.Jokinen.

Näyttämöyhdisi
iltama

Bauerintänään klo 8 j. pp,
kahvilassa

OHJELMA:
Soittoa, Esitelmii. Kvartetti-

laulua. Lausuntoa. Soololaulua,

Keskustelua (Tampei-een tcaatte-

rihuonei^staL I'ilakuvaelmia.
Työväenyhdistyksen

Juhlatoimikunta" r
toiinecnjianiM

ll»1"^W^^
Suuiiuntanui t. k 28 p:nii

l2!BtaN t210112
OHJELMIA

Soittoa. Esitelmä (Maist. A.Dahl-
Berg), Laulua.

Mustalainen"
l-navtr,ks. näytelmä. Kiri.Satigiigeti

Soittoa. Runonlausuntaa, "satu

■Skanarene"
Laulunäytelmä l:.-sii nilyr. Mukailii1

käännös ranskaiikiclfstii. Alkupe-
i'äiii!'ii tck>ti Moliércha.

Marssi
Tlrama uikaa klo , i. ]>. Lippnja

-myyllään klo ö:st;i iilkacn i. O. iltama
paikan etebiseSSS. Liput maksavat 1
mk., 75 ja -~>lIp.

P^ Villaisista ja
pnolilmllaisista lum-
puista maksetaan tt

Tanl-penniä
kulu-pereella nyt

lvalla »vuonna 15
Zitaalis-pailvästä

kunta.
Tampereen

Kattohuopatchtaau
Qiakcyhtiö.

» Palovakuutus Osakeyhtiö

POHJOLAN
täkäläiset asiamiehet orat.

H. T. BÄRLUND.
Kauppakatu

G. XV. OSQNEN.
Hämeenkatu f).

>3«iO««!

Soi\)o 5n211,
g Kimpunkinvouti Tiuni»MV(-llii[

I\ yrn^kaiknllalsi^aiioiniistentavia
rahainnostöja,

i 1: Isullo karpin 1
«<^ Maalurinliiklic !

JntnpercfKiT, l(i. i'uufcppii*
Öctra A. JaUqiyifti:t ta(j. i]

S^F" laitkin manlaviiicutinattiiitJhnrfmrifl töitä otetaan tetitäianfij^L j
» —^—^^^^^^^^^^^^^

IHuulclliucll työ.
Hinnat tolituullisrt

IR,p( He il. 21p.
Kirje inaltiopäi-

lviltä.
i 2an, tirjeenwaihlajalia>.

%}itltioUtiu'it äänioikeus ja
aatelittoman» säätyjen

kokoonpano.

TaloupoikaissääN;

3raloupoifaiöfäiibi)n möalitatöaSta
on tohtii anomuksia setä porwaris-
että ta(onpoifatö)ääbi)siä.

Po rna r is s ä abä b i) os a ()rain
(s'kun, Komosen ja Sifioit tcfcinäit
anotnuffett ponnet kuulumat:

etta St M. fuuHutfcift malmio:iit=
taa ja ensi fä{iöi)ille antaa ann. esi-
tyksen ta[onpoifaio[ääbi)ii uialttopät=
uuimieöuHiatcja ko6ken'ien säädöksien
muuttamifeäta siihen suuntaan, että
äänioikeus nioömictiiän,mikäli mah-
bolliöta, kaikille maalla asumille kun-
nalliskoti täysiwaltaisillc kansalaisille
(attHfeöti pestattuja palkollisia isän-
nän ruuasfa sekä makinaiscn fotamnen
miehistöä lukuu:: ottamatta;

että maaliscnsus määrätään i.iin
alhaiseksi kuin sääoettämään kunnal-
lisen äänioikeuden alimpaan rajaan
nähden on mahdollista i

että maali järjestetään siten, että
ääniasteikka joko kokonaan poistetaan
tai rajoitetaan mahdollisimman alhai-
seisi ja wä!i!iiste:i maalien ohessa
suoranaisia maaleja moidaan käuttää,
jcä waalipiiri niin päättää.

% alo np o it aiS s a a b o 5 s a
taaö on t:l)ti) kaksi anomusta, joiola
toisessa pyydetään sangen nmatima:=
Utni.i muutoksia, maan toisessa jo-
tenkin samaa kuin pormari^äädy^ä
tehdyssä auomnffcofa. Edellisen omat
tehneet cbuont. Äieurman ja JUtpula,
anoo».

että H. ii.äitinsä snioaitsisi >r>al-
!iosääoliillc esitettämäksi maliniotn!-
taa arin. csitistsen W. 1.-sen 1^
muuttamisesta siihen suuntaan, el!ä
äänioikeus talonpoilaiLsäädygsä aniiel-
taisiin kaikille maalaiskunnassa asu-iville, meroa maksannlle, muuhun sää-
tyyn kuulumattomille kansalaisille,
paitsi niille erityisesti mainituin
poikkeusryhmille, joille maltioilis^
äänioikeutta ei mielä katsotanwitairan
suoda.

Jälkimäisen taas oivat allekirjoit-
taneet cdu2m. Aulin,ivsikonen, Ähe,-
faS, Saabgcén, Perho, Jammclanber,
Sailinen ja Pitlänen anoen,

että H. SL il[:tit!i|a funmitfifi!ua!=
mistuttaa ja ensin kokoontumille sää-
dyille antaa arm. esityksen Taionpo

-
laissäädyn ioattiopäiiuämieöiuaale,'o
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koskemien säännösten muuttamisesta
siihen suuntaan, että äänioikeus myön-
netään läikille nniille maalla asumille,
kunnallisesti tänsmaNaisillc kansalai-sille, paitsc laillisesti pestatuille pal-
kollisille isännän rimassa setä maki-
naiscn sotamäen miehistölle:että, säilyttämällä mälillisen maali-
taman, nialilsijamiesten lutumäärää
enennetään niin, että ytsi malitsija-
mies maliiaa» luitakin tuhannen hcn-
qcn lunnilta lukemalla äänet mero
äyrien mukaan ja maarinotlanialla,
että 10:ntä ääntä suurempaa ääni-
lukua ci kukaan saa malitsijanuesmaa
lcissa käyttää.

Kuten näiotä anomuksisla näkyy
on taloilpoikain lesken olemassa kaksi
suuntaa: toinen joka umpimähkään
main anoo »lipäänsä äänioikeuden
laajennusta ja pyytää siitä arm. esi-
tystä, jättäen hallituksen maraan
mille ryhmille maltio!lista äänioi-
keutta ei mielä katsota moitaman
suoda"; toinen taas määrittelee tar-
koin tahtomansa äänioikeutta »läikille
lunnalliscsti täysimaltaisille kansalai-sille, paitse laillisesti pestatuille pal-
kollisille isännän rimassa sekä maki-
naisen sotamäen miehistölle". 3uo
jälkimäinen ryhmä tahtoo myös ma-
lilsijamicsten lukninäärää lisättäiväksi
setä äänirajoitnsta toimccnpantamaksi,
10 ääntä korkeimpana. Ten ryhmän
mliiitaoehdolulset sulautumat mcllein
yhteen pormarissäädyssä tehtyjen eh-
dotusten laussn, joissa on main se
lisää, että äänirajaa maaditaan yleen-
sä laskettamaksi niin alas tnin sniu-
lin, ellei ääniasteifloa ivoida kokonaan
poistaa, ja ehdotetaan, e!iä nuiali-
piiri saisi myös käyttää suoranaisia
maalia, jos niin tahtoa.

Tuo talonpoilaissäädyn manhoil-
listen tekemä anomus on jotenkin
mieta ja melkeiinpä mitätön,kun siinä
jätetään lailli tlion »isällisen" halli-
tuksen huostaan, mitä se main näkee
hymälsi ehdottaa. 3osin on säädyillä
sitte mastedcs tilaisuus ehdottaa muu-
toksia arin. esitykseen, ivaan knn ker-
ran jotain muutoksia näinkin tärkeään
kohtaan kuin äänioikeuteen ehdottaa,
pitäisi tali osuttaa selmempi suunta,
että hallitus tietäisi sev mutaan esi-
tyksensä laatia.

Talonpoikaissäädyssä ei tosin kes-
kusteltu jätettyjen anomusehdotusten
johdosta ollenkaan, ne lähetettiin kes-
kustelutta lalimaliatnntaan, maan
sopii ja edeltäpäin armata ettei ta-
lonpojat ole yleensä auliita suurem-
piin muutoksiin, katsoen siihen millä
kannalla ho olimat knnnalliscen ääni-
oikeuteen nähden. Tuntuu siltä kuin
mapaamielisctkin ehdnSmichet olisimat
jotenkin cpäilemällä kannalla tässäasiassa, peläten kai ehdotettuja muu-
toksia liika jurkiksi j.l luullen etteimät
näin suuret oilciifsicn laaicnnulset
maiknttaisi termeellisesti talonpoikais-
säädnn kokoonpanoon. Waan siinä
pclkäämät tiirhaa, sillä se äänioikeu-
den laajennus, mitä dusm. Äulii-
uin y. m. anomnkseosa ehdotetaan,
ei tulisi suurestikaan maaleihin mai-
luttamaan, ei ainakaan ratlaisemasti.
Muutokset omatkin tarpeelliset etu-
päässä periaatteen muoksi, ettei su-
lettaisi äänioileudesla pois kansalais-
ryhmiä, jotka siihen omat aiman yhtä
kypsyneitä tuiu suuri osa nykyisistä
äänimaltaisista. Toinen tärkeä syr,
minkä muoksi olisi näillä maltiopäi-
millä tarpeen yhtyä anomaan jotenkin
laajalle mcnemiä muutoksia talonpa:
kaissäädnn ivaalitamassa, on se ettei
ruotsinmieliset pääsisi sanomaan, että
suomenmieliset tahtomat lyllä muu-
toksia pormarissäädyn maaleihin, knn
niillä ci ole siellä enemmistöä, ivaansen säädyn maaleja, jossa enemmis-
tönä omat, eimät he ollenlaan ha-
luaisi järjestää mapaampaan suuu-
taan eimätlä siis soisi ihmisoikeuksia
muille äänioileudcltomillc kuin niille,
joitten kautta suomenmieliset ivaltaan
pääsisimät.

Tämän tapaisiin »väitteisiin onkin
syytä, jos talonpoikaissäädyn jäsenet
pysymät itsepintaisesti manhoillisuu-

KirjeTmpereeltll.
3is ält 6: Worutteila, - Mulawa taulu.

Turhaa pellon, Mivjc
porista. -

.Öausfoja pcrlic
iltamin. J4ivjccmuail)tnji[=
leni.

stun nykyinen fulkulaitosloimikun-
nan päällikkö »vapautti siioinalaiset
tuosta miikinkiläismallasta äskettäin,
määräämällä suomenkielen käytäntöön
olettamaksi rautateillämme, niin oli-
mat koko maan suomalaiset siitä
iloissaan. Eimätkä syyttä olleetkaan,
sillä tiesimät nyt matkustaessaan
olemansa omassa maassaan, kun ci
enää tuota naapurimaan kieltä heillesaa »mölöttää", ja onhan se hanskaatulkeissaan nähdä aseman nimen kir-
joitettuna oman maan kielellä, jossa
ei ole tuollaisia määristelyjä, kuten:
»Ostermyyra", »Trästenda", »Ur-
diala" y. m. Nuo maassamme ma-
jailemat »viikingit kun tuon uuden

määräyksen saimat kuulla, olimat
mahalla menettää järkensä, niin ko-
masti se koski heidän heikkoja aimo»
jansa. Ia Rantatienhallitns se tuli
kun tulisien hiilien päälle ja mani
pikku aseman mirkaherra kämi kahden
käden tukkaansa kiinni ja lausui:
T...mcli, johan nyt on maailma
nurin, kun täytyy noille maalaisille
antaa kuitti heidän kielellään. Kun
sitten Rautatienhallitutsen suuripalt-
taiset papat olimat säikähdyksestään

dessa tai sitte tyytl)wät main edusm.
Meurmaiun hämärään anomukseen.
Railin mokolnln olisi 1897 n^n ta
lonpoikyissäädyn edusmiesten ryhdyt-
täioa aivoimesti ajamaanäänioikeuden
laajennusta.

Ei ole kyllä mannaa mille kan
nalle muut säädyt kysymyksessä aset-
tumat, sillä emästystctztuotelussapor-
»varissäädyssätään ei paljoa puhuttu,
silloin kuin hra Erkon y. m. ano-
mus lakimaliotuntaan lähetettiin.
Äinoasti hra Heikel ruotsinmielisten
puolelta täytti puhcenmuuroa, pannen
ivastalansccilsa sitä äärimäisyyttä
»vastaan, että tahdotaan ääniasteikkoa
kokonaan pois. Hänen mielestään
oli ääniastcikka pysytettämä ja ääni-
raja alcnnettama Io:een sekä sensus
piNntettäivä kullin korkeana, noin 500—

UOO mkana. Tuainenmicliscltä ta-
holta ci puhuttu senkään mcrtaa.
Kailti on siis toistaiseksi tietämättö-
missä, ja hartaasti odotetaan malio-
knnnan mietintöä.

Auomusehdotus pai-
nowapaudesta.

Te anomusehdotns painomapau-
desta, miilkä hrat Löfgren ja Vilja-
kainen jättimät pormarissäädylle, oli
näin tnulnma:

Hnmtnarmoisalle Poriuarissäädylle,
Ten sunnilan ja hengen ilmauksia,

jokaperustuslaillisen ivaltiomuotonunc
jälleen mireille sai, oli myöskin se,
että ivuoden maltiopäimille esi-
tettiin arm. ehdotus asetukseksi paino-
ivapaudcsta ja sen käyttämisen eh-
doista, ja että sen johdosta saatiin
arm. asetus heinäkuun Ik päimältä
I«US, joka oli sen painoasiain jär-
jestelmän mukainen, mikä silloin oli
moimassa useissa muissa Euroopan
maltioissa ja oli luonnollinen aste
cnnalrosensiinrin ja sen täydellisemmän
painaivapauden»välillä, joka sittemmin
on tullut tunnuetctuksi useimpien
maitten lainsäädännössä. Tauottu
asetus oli moimassa main 1 2
muotta. Kun säädyt IBU7 muoden
maltiopäimillä cimät hymäksyncet sil»
loin esitettyä uutta ehdotusta paino-
ivapanslaiksi, annettiin taas tontok.
:j1 p:nä samana muonna hallinnol-
linen asetus painoasioista, jonkakautta
painaylihallitus ja sen asiamiehet
jälleen saimat laajan mailan ja jata
teli painoiuottcidcn ulosantami'cu
riippuioaksi niiden hymäfsymisestä.

Teuraamilla eli 187^ muoden
maltiopäimillä alamaisesti anottiin,
että Keis. Maj. säädyille esityttäisi
arm. ehdotutscn painoiuapauslaiksi,
joka ivoisi olla pääasiallisesti yhtäpi-
täivä m. I«05 annetun, painoma
pautta ja sen käyttämisen ehtoja kos-
keman asetuksen kanssa. Wastaus
oli kieltämä ja masentama.

Ten jälkeen cimät säädyt kymme-
neen muotccu tehneet mitään uutta
anomusta painotoimen saattamisesta
lain turmiin. Mutta maltiapäimillä
m. 18,^ sellainen anomus taas teh-tiin, ja seurauksena oli, että senaatti
sai käskyn tarkastuttaa maimassa
olemaa painoasctusta ja ehdottaa
siihen tchtämiä nnmtoksia. Kenraali-
kumernöörin maikutukscSta päättyi
tarkastiis siihen, että painotoimi
maassamme m. IBUI annetun ase-
tuksen lautta, joka sisältää muutoksia,
ja lisäyksiä painoasctuksccn toukokuu,!
->I p:ltä 18U7, joutui cntistäänkin
ahtaammalle. Tanomalehdet ja aika-
kauskirjat jautuimat kenraalilumer-
nöörin rajattoman mielimallan alai-
siksi. Hän antaa liiman niiden ulos-
antamiscen ja hänellä on myöskin
malta lakkauttaa ne '.väliaikaisesti
tahi kolonaan »harkintansa mukaan".
Aikakautisten painotuotteiden ulos-
antajilta moidaan ilman laillista,
tuomiota, yhden ainoan henkilön käs-
kystä riistää heidän omaisuutcusa.

Perustuslailliseen henkeen kasma
tcttua kansaa ei moida pakottaa mai-

ivahan selminncet, niin alloimat heaprikoinman, eiköhän nyt enää mi-
kään auta? Tennatille laadittiin
pitkä ja heidän mielestään hymin
älykäs esitys, että edes mahan aikaa
saisimat noita ruotsin ohjia pitää
kourassaan, duossa esityksessä mai-
nitaan muun nniassa, että jos tuo
ylipäällikön määräys nyt kohta pitää
kylmää, niin an siitä suuri taloudel-
linen mahinto maltiollc, heillä kun on
niin ja niin paljon painotöitä ma-
rastossa, joihin on uupunut armaa-
mattomat summat. Mutta luulta-
masti Tuomen Tcnaatti huomaa
tuon maan lörpötykscksi ja kääntää
tnollc hätä-huudolle selkänsä. Tiliä
eihän tuo muutos ale tullut niinkuin
rikka silmään. Vuosikymmeniähän
kansa on jo sotinut oikeuksiensa puo-
lesta ja nyt se on saanut »voitan,,
kun se sai oman maansa tunteman,
johtajan. Kuka käski Rautatienhän
luusta painattamaan noita »raport^
teja" ja »blankettcja" niin paljun^
että niitä nyt ehkä piisaisi kymmeniksi
muosilsi. Te oli kai pelko, että jos
kansa terran moittaa sille kuulumat
oikeudet, niin onhan silloin miclä
mctää tuo maltti esiin, että täällä
on niin paljon tahrittuna puhdasta
paperia ruotsinkielellä, että maitia
tulee kärsimään suuren »vahingon
siitä, jos maan suamalaisct»tntsför-
tekningit" y. m. surnaalit" otetaan
käytäntöön. Ia sitten asemain nimet
nehän masta Rautatienhalliluksen
mielestä suomalaisina tekisimät ih-
meitä; lunltamasti menisi koko maa-
ilma härtäpyllyä". Miten esim.
ulkomaalainen lähettäisi Teinäjoen

tenemaan, knn olot tukalitsi käymät.
Äskcnmainittu 1891 muoden asetus
sai lain kautta järjestetyn painoma-
pauden kaipuun maassamme tlintu-
»vainmaksi kuin kostaa» ennen, tämän
afetulsen määräykset kun omat ilmei-
sessä ristiriidassa perustuslakiemme
hengen ja sen oikeustajunnankanssa,
mikä näiden lakien pohjalla on kan-sassamme »vakaantunut. Ia tuo
taipuu ci saattanut olla puhkeamatta
ilmi »viime maltiopäimillä. Täädyt
tckimät kolmannen anomuksensa pai-
nomapaus-laista.

Tästä anomuksesta antoi Keis.
Tenaatti seikkaperäisen lausunnon.
Te ehdotti painolakia, joka olisi ra-
keuncttama pääasiallisesti sadoille
perusteille, kuin 18<i5 muodcn paino-
asctus. Ia tämän asetuksen pääpc-
rustect oliivat,että painoriktumuksista
oli, niinliiin muistakin rikoksista,
mastaamincn ainoastaan laillisessa
oikeudessa, ja että sanomalehtien ja
muiden painatuotteiden omistajiltaei
moitu tätä heidän omaisuuttaan riis-
tää minkään hallinnollisen »viraston
tahi hallitusmiehen mielimallan käs-
kystä, maan ainoastaan laillisen tuo-
mion kautta. Nämä tärkeät perus-
teet ehdotti Tenaatti säilytettämiksi
anotussa uudessakin painolaissa, sillä
poikkeuksella kuitenkin, että, jos pai-
notuote sisältää loukkaamia lauseita
Venäjästä tahi ulkomallaista, paina-
ylihallituksella olisiivalta ilman oikcu-
dcntutkintoa ja tuomiota panettaa se
lopulliseen takamarikkoon. Mitä pai-
notuotleiden sisällyksen malmontaan
tulee, ehdotettiin sama järjestelmä,
kuin 18U5 muodcn asctutsessa ali
säädettynä, jola järjestelmä ci tosin
»vastaa kehittyneen painomapaudcn
muotoja, mutta mitä lähentelee.
Painotuotteen ulosantamiseen ei tar-
»vittaisi painoasiamiehen hymälsymistä
cli lupaa, jamaikka painomiranomai-
silla olisi ivalta panettaa painotuote
tatVimariltoon, ei tämä takaivarikka
olisi pysymäincn ilman oikenden tuo-
miota, paitsi yllämainitussapoikkeus-
tapauksessa, eikä mieliiualta näissä-
kään tapauksissa »voimaan pääsisi,
sillä painoylihallitutsen päätöksestä
saataisiin malittaa Tenaattiin.

senaatin lausuntoa ei kuitenkaan
korkeimmassa paikassa hymäksytty, ja
säätyjen alamainen anomus paino-
mapauslaista jäi tälläkin kertaa huo-
mioon ottamalta.

Niinkuin kcnraalikumcrnöuri, kun
Tenaatti muonna 1890 ailtoi ehdo-
tuksen uudeksi painoasctukscksi, puo-
lestaan teli !.!.'2tatkaisen ehdotutscn,
niinpä scna^.:i7. miimc muonna anta-
maan lausuntoon samalta taholta
liitettiin se esitys, että painoasiat
Tuomessa järjestettäisiin samalle tan-
nalle, luin ne Venäjällä oivat jär-
jestettyinä, ja, tntcn tietty, onkin
senaatti saanut käskyn laatia ehdo-
tusta siihen suuntaan. Titen aiotaan
täällä panna toimeen järjestelmä,
joka ei meidän oloihin ollenkaan so-
ivellu.

Jos millainkaan, on Tuomen kan-san cdusmiehillä nyt pakka jälleen
lähestyä Hänen Majesteettiansa ala-
maisella anomuksella siitä, että paino-
toimi tässä maassa, missä se cl kos-
laan ole antautunut yhteiskunnallista
järjestystä järkahyttämienmirtausten
palmel»ksecn, »vaan aina on siliuä-
määränään pitänyt yhteiskunnallisen
järjestyksen mahmistamista ja ma-
listuksen Icmittämistä kansan kaikkiin
kerroksiin, saatettaisiin lain turmiin
ja että kirjailijat, uiinkuin muutkin
kansalaiset, saisimat mahdollisista hai-
rahduksistaan »vastata ainoastaan
laillisen oilenden edessä.

Vaikka Keis. Tenaatin yllämaini-
tussa lausunnossa ehdotetaan suun-
taan laadittu painolaki ei »vastaisi-
kaan »varsinaisen painomapnudcn maa-
timuksia, tulisi seilaillen laki luitentin
olemaan suuri edistysaskel nykyisissä
painostamissa paina-alaissamme, se
kun poistaisi rajattoman mielimallan,
asettaisi kirjallisen toiminnan enim-
mälseen lain ja aiteudcn turiviin setä

asemalle sähkösanoman, mutta Oster-
myyrään se menisi tuin itsekseen.
Tiina on kysymys, johon tuo mah-
tama hallitus ci osaa antaa mas-
tansta, mutta kyllä minä osaan,
maitta olenkin ivasta maan Penttu,
jos Rautatienhallitus antaa minulle
cnsiu tiedon, kuinka monta suoma-
laista aseman nimeä löytyyulkomal-
takuntain rautateillä? Jos niitä ci
löydy, niin miksi se sitten tuppaa
micraan maltion nimiä meidän sopot-
taatscmmc?

Te aika on jo kohta unholastahacttamana, jolloin »viikingit olimat
yliherroja Tuomessa. Ia sentähdcn
Raiitaticnhallituskin tahtoa pitää siitä
ajasta kiinni, kun se ci ole miitsinyt
opetella sen kansan tieltä, jolta se
ansaitsee leipänsä. Nyt kun se tulee
pakolliseksi, huutaa se hädissään:
»Valtiolle tulee siitä suuri mahinta".
Mistä se nyt tuli huomioon, eihän
siitä ole ennenkään ollut mitäänsurua, maikka maltion »varoista on
maksettu korkeata palkkaa suomenkie-
len kääntäjälle? Nyt ei ole se aika
enää, jolloin sanottiin palmelijalle:
»tule minun kanssani tuonne hornin
pihaan, siellä kuuluu oleman suoma-
laisia, että minä näen minkänäköisiä
ne omat". Ia sitten kun ne oli
nähty, sanottiin palmclijallc: oi,
kuinka »e omat kamin ihmisen nä-
köisiä; miekää ne talliin ja antakaa
niille heiniä syödä." Nyt uskaltaa
jo kansan mies astua mirtaherran
komeaan mastaanottohuoncesecn ja
puhua asiansa omallakielellään,maan
ennen ei laskettu partaita ylemmäksi.

suojelisi sanomalehtimiesten omai-
suutta. Jos näiden perusteiden mu-
kaan tehty lain-ehdotus maltiosää-
dyille esitettäisiin, antaisi se mahdol-lisen pohjan kansan-eduskunnan myö-
tämaikutukselle perustuksen laskemi-sessa painomapaudelle Tuomessa.

Rohkenen sen »vuoksi nöyrästi eh-
dottaa.

että torkea-armoiset Waltiosäädnt
kääntyisiwät Keisarillisen Majesteetin
puoleen alamaisella anomuksella siitä.
että Hänen Majesteettinsa sumailsisi
ensi maltiopäimibe esittää armollisen,chdotnksen asetukseksi paiuoiuapaudesta
ja sen käyttämisen ehdoista, joka
ehdotus olisi laadittama pääasiallisesti
niiden perusteiden mukaan, jotka
csiiiUuodaan siinä lausunnassa,minkä
Keisarillinen senaatti on antanut
miime maltiapäimillä tehdyin, paino-
mapaus-lakia koskeman alamaisenanomuksen johdosta.

Tampereelta
ja lähiseuduilta-

Ensikesäiset reserlvihar
joitukset. Tittcnkuin Keisarillinen
Tenaatti yksin ncumoin Hänen
häisyytcnsä iv. t. Kenraalilumcrnöö-
rin kanssa onmahmistannt scuraaiuat
määräajat rcscrivilainppaniain har-
joituslolouksille tänä »vuonna, nimit-
täin:

Il>9<> muadcn kutsunnalle eli en-
simmäiselle ikäluokalle aamusta 6
päimänä ensi Kesäkuuta iltaan 17
päiiuänä Heinäkuuta ;

1«i»5 muoden kutsunnalle eli toi-
selle ikäluokalle aamusta 1^ päiiuänä
Hcinätuuta iltaau :.'!) päiivänä Elo-
tuuta ja

1894 muoden tutsunnalle eli tol-
manncllc ikäluotalle aamusta 25 päi-
mänä Elatuuta iltaan l>> päimänä

Tyystuuta;
niin lutsutaan täten kailti rescrmi-

michct, jotka omat melmolliset saapu-
milla olemaan tämän »vuoden har-
joituskotoulsissa tässä läänissä, mu-
»ncistään kello 9 illallakolouspäimän
edellisenä päiiuänä ja siis

IK9U muodcn kutsuiita cli cnsim-
»näincn ikäluokka päiiuänä ensi Kc-
säluuta kello l) illalla;

1K95 muoden kutsunta eli toinen
ikäluotta '^1 päiiuänä Heinätnuta
klo 9 illalla ja

1894 muodeu kutsuitta eli talmas
itäluokka 24 päimäuä Elokuuta kello
9 illalla;

jokaiuen itse sanpnmaan allamai-
nituille kokouspaikoille, nimittäin:
25:nen rescrmikomppanian kokouspai-
kalle talon Parikkalan ky-
lässä kammin pitäjää maalle raken-
netuille sumikasarmcille referivimiehet
Hämeenlinnan kaupungista, Hämeen-
linnan maaseurakunnasta, Hausjär-
mcn, Janakkalan, Vanajan, Tuulol-scn, Luopioisten, Hauhon ja Hattu-
lan pitäjistä, Tyrmänuönkappelista,
Pälkäneen, Padasjoen, Asikkalan,
Hollolan, Nastolan, Kärkölän, kam-
min ja Kosken pitäjistä;

2<>:nen resermikomppanian harjoi-
tuspaikalle, Heikkilän rusthollinHuh-
din kylässä Urjalan pitäjää maalla
olemille sumitasarmeille resermimiehet
Reugon kappelista, Kalmolan,
Tääksmäen ja Äkaan pitäjistä. Kyl-
mäkosken kappelista,Urjalan ja Tam-
melan pitäjistä, Jokioisten, Hump-
pilan ja Perttulan kappelista, To-
meron pitäjästä, Tomcronicmen kap-
pelista, Pirkkalan pitäjästä, Zlöjär-
men kappelista, ja Vesi-
lahden pitäjistä sekä Tottijärmcn
kappelista; ja

27:nen rescriuikomppanian harjai-
tuspaikallc Parpolan talon
den kirkonkylässä maalle rakennetuille,
sumikasarmeillc rcserivimiehet Tam-
pereen kaupungista. Messukylän,
Kangasalan ja Tahalahden pitäjistä,
Kuhmalahdcn kappelista, Ruomcdcn
ja Kurun pitäjistä, Tcisloil kappe-

Turhaa se on jo Rautatienhallituk-
senkin ruikuttaa.

Eräs herra-sakki, johan kuuluu
tuollaisia pikku mirkamiehiä armol-
taan ja oikein ehta miikinkcjä luon-
teeltaan ja mieleltään, an rumennut
käymään suomenkieltä oppimassa
»hetulassa". Tähän joukkueeseen
tuuluu puolitusinaa oppilaita. Ensin
he pitämät moimistelu-harjoitutsia la-
duilla yön aikaan, josta sitten jär-
jestyksen malmajat apastamat heidät
koulupaikkaan. Ensi kuun alkupuo-
lella kuulumat menemän ottamaan
julkisen tutkinnon raastumanoitcu-
dessa, saas nähdä, jos armonumerot
tyydyttää oppilaita silloin. Että
tutkinto olisi todellinen, omat he pal-
kanneet itselleen »juristin" wasta-
mäittäjälsi.

Tässä tuonoin oli paikkakunnan
lehdissä uutinen, että täällä läntisen
Pitlänkadun marrella eräässä sau-nassa oli tarjottu halkoa tylpymic-
raalle. Tämä uutiuen herätti kum-
mastusta muminoissa ja mamma-
maisissa miehissä, siinä määrässä,
että moni pelkää niin, että ci uskalla
mennä tuohon saunaan lainkaan.
Vaan se on turhaa pelkoa, sillä kai-
kissa saunoissahan on kuppari, joka
on malmis muutamasta pennistä
imemään m.rta ihmisen selästä ja
sääristä, ja ne omat maan tamallisia
»u.mhaja muaria, joilla tietysti an
sit/i mahan leutamoim,'.a, että ne ei
moi taitlia pl,tsu:u.risiä pappoa ja
mammoja tyhjät>l im^ä. Ten äh)en

lista, Orihmeden, Kuorehmeden ja
Längelmäen pitäjistä, Eräjärmen kap-
pelista setä Korpilahden, Jämsän ja
Kuhmoisten pitäjistä.

Wientitawarain rautatie-maksut talwisaikana. Tenaatti
on määrännyt että sittentun senaatiniviime tammik. p:,lä mahmistettuliikennesäännös, jossa myöskin an'
liitennctatsn ja tamaranlajitustaulu,
on astunut ivoimaansa, on kaikki kol-
meen ensimmäiseen tamaraluokkaan
luettu tamara, jota joulukuun 15 ja
toukokuun t p:nä tiiljctetaan »valtion-
rautateillä mientitamarana johoiikin
maan satamakaupunkiin, luettama
4:tecn tamaraluokkaan ja maksu siltä
kannettama saman luotan rahtihinto-jen mukaan ",«:n alennuksella,
kuitenkin siten, ettei rahtimaksu ole
»vähempi kuin s:nnessä luokassa.
Titämastoin on kaikilta s:teen ja
L:teen luokkiin kuulumilta tamarailta
kuljetusmaksu perittämä näiden Inak-
lain mutaan.

yllämainituilta micntitaivaroilta ci
lämmin- ja jäähdytysmannujcn käyt-
tämisestä talivisaikana oteta muuta
kuin "/«:» hinnan ylennys.

Titämastain on liitenneohjesään-
uössä löytymiä määräyksiä tilaiuista
tamaroisia ja happisista, ivaaralli-
sista ja räjähtämistä tamaraista sein-maisenaan läytettäiuä kun mainittuja
tamaroita kuljetetaan »uicntitaivaroinä
edellä olemilla ehdoilla.

Tuontitaivaroista ei minkäänlaista
rahdinalennusta myönnetä.

Nämä säännökset astumat moimaan
tuleman juuluknun 15 p.nä.—

Tcollisuushallitnsonmyön
tynyt insinööri A. H. Talinin pyyn-
töönsaada ero polyteknillisen opiston
opcttajanivirasta tulciuan syyskuun 1
p:nä. Kuten enncminin olemme lcr-
toiicct, tuuliin insinööriTolin tule-
man täkäläisen pellamatehtaan ione-
pajan johtajaksi ensi syksystä hra
Munsterhjelmin sijaan, joka on ni-
mitetty ammattitartastajalsi.—

Tampereen lääkärit,
kintöhallitnä on määrännyt tohtori
K. Pitkäsen hoitamaan ensimmäisen
kaupunginlääkärin tohtori O. R. Id-
manin mirkaa Tampereella sillä aikaa
kuin t:ri Idman on maltiopäimillä.
Tahtori K. Pitkänen, kuten tunnettu,
on maltiopäimien amaamisesta saakka
jo hoitanut mainittua ensimmäisen
kaupunginlääkärin mirkaa.

— Taloukauppa. Kustaa Pe-
re on myynyt omistamansa talon
muokratontilla N:o 3«« 7:ssä kau-
punginusassa, talollisen poika livar
Verner Jussilalle Hämeenkyröstä.
I.'!,s!0(» markan Hinnasta.

Walokuwaajau oikeudet
on tumernööiiumirasto myöntänyt
Taksan alammaiscllc »ualokiiivaaja
August Tchuffcrtille, Tampereen kau-
pungista Turun kaupungissa. Hra
Tchuffcrt amaa siellä haaraosaston
ivaloluivausla »varten.

Meiueu waltiorahasto ja
Tuvllle» Paukiu woittowarat.
H. M. Keisari o» suostunut siihen,
että ensitulemana rahainhoitokautena
saadaan yleisestä maltiaivarastosta
suoötnntaivaroihin siirtää yhteensä
l»,000,l>l»<» nik. sekä määrännyt, että
niitä 249,541 mk., mitkä »vuosittain
Tuomen Pankin moittomaraista on
täytettymaanmiljelykscn edistämiseksi,
lelnillisiä rcaalikouluja, hauruiilhaitoa
ja Tuomen ivaltiokonttoria »varten,
älköön enään muodesta !«'.»!-! alkaen
näistä moittomaroista suoritettako.

Pohjoismaidenosakepa»
kiu sekä herrain Telissman
H Ttcttheimerin »välinen' juttu
somittiiil Pohjoismaiden osakepankin
osakasten ylimääräisessä kokouksessa
toissa päimänä. Kokous suostui ylsi-
mieliscsti Teliginan >,^ Ttetthciinerin
ehdotukseen, jossa he 300,W0 Talsan
marlail lorivausta ivastaaii luopumat
kaikistaperustajaivaatimutsistaaii pan-
kin iviimeisicn osakkeitten ulosantoo».

on siihen yhteen saunaan asetettu
mies, jota moi täyttää maikeammat
kupparin tchläwät, siliä hän hieroo
seipäällä ja kuppaa meitsellä. Tiis,
jos joku tarmitscc tällaista kupparia,
niin tietäköön mistä sen saa. Hei-
kommat menkää muualle.

Minä sain tässä joku miikko taka-
perin erään kirjeen Porista, jonka
tässä näytän teille kaikille. Te kuu-
luu:

Porista armon muonna I«i»7.
Hymin armoisa Penttu!
Koska te olette aikaanne seuraama

mies, niin otan mapaudenkysyäkseni,
koska teidän kaupungissa tehdään se
uusi kalojen liusauslaitos, jata sano-
taan »myömähalliksi" ja mihinkä se
tehdään? Tehdäänkö se siihen toh-
tariiuainaan talon paikalle, wai mi-
hinkä? Minä olisin halukas siihen
toimimaan färskiä" silakoita ihan
eläminä. Ällää, hymä Pcuttu, luulko,
että puhun liikoja, kun sanon kalojen
tuleman eläminä, sillä kyllä pidän
sanani. Niitähän moi sinne hymiu
helposti tuoda uittamalla täältä.
Olen kuullut, että ne teidän kylän
hcvrat meinaisiivat tehdä siihen kau-
pungin parhaimpaan paikkaan teaat-
terihuoncen, maan eihän toti sitä somi
»Hallilta" riistän, sillä miltäs leaat-
terihnane haisisi siinä kesäkuumillasen suhteen luin »Halli". Hallista
olisi paljon hymää kaupungin asuja-
»nille, moni saisi sen h.ijnit.i jo mat-
sansa täyteen, että ei kotoinen ruoka
enää maistuisi. Ia siinä olisi mu-

Ehdotukset waltiopäiwä-
esitykseksi tulee tehtämätsi näillä
maltiapäiiuillä suostuntamaroista pyy-
detyistä rahanmääräytsistä sekä kei-
noista niiden suorittamiseksi.

Suomeukausalaisoikeutta
on hakenut Tanskan alamainen oluen-
panija K. E. Klintrup Tampereelta.

Teollisuusklnbin lokoulscssa
kesliiuiilko-iltana päätettiin perustaa
oma lauluseura. Hra I.Holmst^nan luivannut ryhtyä johtajaksi. En-simmäinen yhteinen lauluharjoitus
pidelääu ensi sunnuntaina klo 4 j.
pp. klubin huonenstossa.- Käsityö ja Tehdaslch-dlstyyeu ivaltuutettujen tokouksessatuorstain illalla malittiin kolmimiehi-nen komitea antamaan lausuntoakäsityökoulujen järjestämisestä. Ko-
mitean jäseniksi tulim>'.t hrat I.Holmst^n, K. E. Viitanen ja (h. A.
Ekuerg. Komitea, joka saa täydentää
itseänsä tarpeen mukaan, jättää lau-
suntonsa yleisen kokouksen tartastet-
tamaksi. Vaskiseppä K. F. TlUidcr-
berg'ille kirjoiteltiin oppiin nuoru-
kainen Julius Eliel Tjöulom, joka
sällinäytteekseen saa herrain 3. A.
Vaskisen ja A. A. Ahlqmistin tar<
kastuksella tehdä laatimainsa piirus-
tuksien mukaan tllhmilannun. Täksi
muodeksi^ pääteltiinyhdistykselle tilata
10 muosikcrtaa »Tiiomcn Teollisnus-lehteä" lehden täkäläisen asiamiehen,
hra K. E. Viitasen kautta.

Myytyjä: wcfitehtaita.Tehtailija John Ttarck on hra Otto
Turtosellc myönyt Tampereella ja
Kangasalla sijaitsemat mcsitehtaansa.Vastaanotto tapahtuu heti. Kaup-
pahinta 11,500 mk. — T. N.

Aptceliu kauppa. Äpteet
kari Pyllkäs-mainajan perilliset omat
prowiisori W. A. Tcheclelle Tampe-
reelta myyneet Jääsken pitäjässä ole-
man apteekin, johon haaraosastoinakuuluu kolme aptecktilaatittoa, nimit-
täin Nuokolahdclla,Kirmnssa jaImat-ralla.

Tulipalon alku oli tuors
tain illalla Frenckelin tulitikkutehtaalla
Pyynikillä. Tuli oli päässyt irti
koneesta tulitikkujenkuimaushuonecäsa,
mutta saatiin, ennenkuin ehti laajem-
malle lemitä, sammumaan.

Kaswatusopilliseu yhdis-
tyksen kokouksessa torstaina piti
opettajatar Alina Tohlman esitelmän
mätijuomista kasivatiikscn esteenä.
Tcn jälkeen alusti maisteri Ta-
dcninS kcskusteltaiuaksi otetun ty-
symyksen historian opetuksesta pohja-
koulussa eli rcaalilyseoitten miidellä
alemmalla luokalla. Asiasta synty-
neessä keskustelussa lausuttiin eroa-
mia mielipiteitä, Marsinkin siitä mil-
loin isänmaan historian opetukseen
olisi ryhdyttämä. Keskustelu pidet-
tiin mastaukscna kysymykseen.

Hra Faustiuus, jota on
Helsingissä iviiine aikoin^antanut an-
tispiritistisiä näytäntöjä, tulee maa-
liskuun IN ja II p:nä esiintymään
Tampereella taikatemppnjaan näytte-
lemässä.

Huutokaupalla myydään
täkäläisessä huutokauppakamarissa tä-
nään kla 1^» alkaen j. pp. puuseppä
I. lahtisen, kauppias K- Kurikan ja
leipuri H. V. Enqmistin konkurssi-
pesiin kuuluivna irtainta omaisuutta.

Kauppa apulaisseuran
sunnuntaista kokousta jatkettiinkcski-
iuiikkunn ja päätettiin, kuin tilintar-
kastajat ollen poissa kaupungista,
elivät alleet maineet tarkastaa iviiine
muodcn tilejä, pitää ylimäär. kokons,
jolloin ratkaistaan tilinmapaudeSta
eronneelle johtokunnalle.

Valittiin u-michinen komitea, jonka
tnlee tarkastaa lähemmin ehdotustasiäntöjcn munttamisesla ja niistä
samaten päätetään ylimääräisessä ko-
kouksessa.

Päätettiin samalla hanttia huo-
neisto kcskemmältä kaupunkia.

kaiva suoja »hampuuseille" y. m.
Mlitta mitäs teaatterista,eihänsinnepääse ilman rahatta sisälletään. Iaolisihan hymä tehdä kinsaa kaka tei-
dän kylän asukkaille, kun ei olisi kos-
kaan säätämissä kunnon huonetta
teurojen käytettämäksi. Älkää toki
mielä laillako teaattcritaloa että hu-
minhalnisct tnrivaantliisiilmt aina
enemmän kapakoihin, siitä sitten tart-
tuu marojakin anniskeluyhtiöillc, joilla
raittiuspapat saamat maksaa seuran
meltoja, joita raittiustalojen raken-
nus on tuottanut. Tuskin lienee
hauskempaa ja sopimampaa rahaa
käyttää raittiusasian ajamiseen, kuinse, jota tuolla kirotulla mäkijuomalla
on koottu. Niin, koettakaa nyt toi-
mia, että halli tulee pian malmiilsi.

Nöyryydellä
jamppa.

Taakan uittaja Porissa.
Minä puolestani mastaan, että ei

jamppa hnoli miclä alkaa silakan
uittoa tänne, sillä »Halli"-kysymys
on nyt juuri hapatuksessa, ja siitä
ei tiedä, miten sen hapatuksen käy-,
jos maan pääsee porsaat syömään
hapatuksen, niin siinä menee pian
Hallikysymys mukana.

Tiemän konstin omat muutamat
kaupunkimme huminhaluiset keksineet,
josta jo sentään on ehkä tullut lop-
pukin, kun jokunen sai siitä ja pikku
sakon tässä äskettäin. He nimittäin
panimat toimeen tanssi-iltamia ilman
että siitä mitään suorituksia tclimät

— Palokuunanarpajaiset.
Niitä armoisia naisia, jotta omatkoonneet woittoja W. P. K:n ensisunnuntaina pidcttäiuiin arpajaisiin,
pyydetään suosiollisesti tänään klo 3
alkaen j. pp. tuomaan woittonsaTeurahuaneelle ja olemaan amullisi-na »voittojen ja arpajaisten järjestä»
misessä.

Näyttämöyhdistys toi- >
mccn panee iltaman tänään tio 8
j. pp. Bauerin tahmilassa. Ohjelma,
jata on »mhtäivänä toisessa pailas-sa lehteämme, on waihtelewa ja ar-
»vatas.

Perhe iltama on Uiko
työwäenyhdistytscllä Työmäenyhdis-
tyksen talolla tänään klo 8 alka>
en j. pp.

- Poliifikamarissa sakotettiineilen 2 henkilöämäenlastusta tumat-
tomalla paikalla 5 mk. tumpanenkin,
1henkilö mesilaiturin kunnossapidon
laiminlyömisestä 10 ml. 2 henkilöäsimutäytämän puhtaanapidon laimin-lyömisestä toinen 5 ja toinen 10 mk.
16 henkilöä luwattomasta taussijais-
ten toinieenpnnosta 10 mk. tukin,
2 ajuria ajurisääntöjcn rittamisesta10 mk. tumpaincnkin, muuan nainenyötulustals mk. ja muuan henkilöhuolimattomasta ajosta 20 mk.

HWark.Nldesia on täfäläineitpoliisimirasto pidättänyt ja pannut
syytteeseen erään miehen, joka sanoonimensä oleman KarlEberhard Karls-fou ja olemansa kotoisin Mäntsälänpitäjästä, syystä etta hän on anas-
tamit tomcrinsa rahakukkaron.—

iiöytvtawaroinaon etsiivänpoliisiosaston haltuun jätetty puuhka,
nenäliina, naisen »ormikkaat ja harso,
2 tamarinamainta, kalossi ja leima-sin.

— siaiwanuou siltajuttu
Kaussasalla on nyt miimeintin
päättynyt Tcnaatissa ja päättynyt
siten, että Kangasalan lunta on »voit-
tanut ja »valtio häminnyt. Vanhansilliin palan jälteen määrättiin siltatahtämätsi raudasta, ja sen tustan-uus aijattiin sälyttää mainitun kun-
nan haltioille. Tästä tietysti »valitet-tiin, ja nyt on Tenaatti »valituksethymäksynyt ja »vapauttanut Kangas-
alan kunnan ll.aantientckoiuclmoilisetjäscilct noin Ao,ouu salan maksuista.—

Tillan hintaa on jo monena
»vuonna kunnassa loattu, nyt tulee
»valtion tietysti somittaa malfetuterät takaisin.— Koukursseja maaseuduil-
la.Hollolan tuomiokunnan tuomaril-
le omat toiminimi P. I.Walkosenperilliset kahden kauppalassa 22 pnä
t. k. jättäneet konkurssihakemuksen.Velkojain kuulustelu toimitetaan 8
pnä ensi Maaliskuuta Layden kaup-
pala» keStikiemaritalassa.

Ruomeden tuomiokunnan tuomaril-
le on kauppias Aleksander HeleninsOrimeden pitäjän Parolan kylästä
2^ pnä t. k. jättänyt tonkurssiana-muksen. Velkojain kuulustelu toimi-
tetaan 15 pnä ensi MaaliSt. 110 9
aam. Karppilau tilalla ky-
lässä i7ri»ueden pitäjää— Valtionrautatiet. Rauta-
tienhallitus on ottanut rautatienlää-
äriksi Vaasan rautatiellä Tuomilan
—Tcinäjoen rataosalle kunnanlääkäri
H. A. Fontellin, Tciliäjoen^Mylly-
mäen rataosalle piirilääkäri H. Bo-
reniulsen. Myllymäen— Lylyn rata-
osalle piirilääkäri A. A. Brandcrsin
ja Lnlyn—l)rih,ueden rataosalle tuu-
nanlääläri V. Mannerin.

Uusia kouluja. Tämänkuun
15 p:>iä pidetyssä kuniiaukokouksessaHuittisissa päätettiin yksimielisesti
perustaa talsi uutta lansatoulua, toi»
nen Loimaan ja lainen Tammun ty-
lään. Molempiin malitaan naisopet-
taja ja palkkaa kunnanpuolesta mak-
setaan 250 m:kaa paitsi maltioapua.

Kuiidenncn kiertokoulun tunnussamyös ollaan, koska 5 entistä näyt»

enempää kaupungille kliin poliisita-
marillekaan. Nämä iltamat oliiuat
maan perhe-iltamia muka, maikka
pilettiä myytiin rahalla niin paljon
kuin ehdittiin jokaiselle, joka maan
tahtoi ostan, olipa ostaja sittenmistä
päin tahansa. Wiiton mittaan niitä
esimerkiksi tehtaissa myytiin aikeen
runsaasti eikä ne olleet lujaksi help-
poja, maikan maksoiioat kappale.
Ia että elämä niissä ei ollut aina-
kaan saminnollisen perhe-elämän mu-kaista, todistaa se, kun poikkeuksetta
jokaisessa tuollaisessa lekkerissä täytyi
olla poliisi rauhan rakentajana,maikka
sitä ei ollut alusta alkaiu käsketty.
Ruolcn yön aikaan tarmitsi mennä
kadulta apua pyytämään ja tuskinpa
sitä ensi kahakkaan haettiinkaan.Tellaisct lainkicrtajät tarmitseisimatkahdenkertaisen sakon ja huoneen
muokraajat ainakin hymin matamat
maraitutset.

Ne kirjeet, jotka olimat hapatut»sessa minulta ja joista miime terralla
puhuin, cimät teatäneet sitä mäte-
myyttä, maan liukenimat olematta
miin. laittakaa uusia ja loivempia!

Penttu.
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—
tämät oleman riittämättömiä. Nytkin
3 kiertokoulussa on lähes 100 oppi-
lasta. — Tat.

— Huittisten Isäutiiyhdis
tyksen lvuofijnhln pidetään Kor-

teakosken Praaoilla laökiaistiistaina.
Ohjelmaan tuuluu palkollisten käsi-
työnäyttely ja palkinnon jako. Pal-
li ,tija jaetaan myös karjanhoidosta.— Sat.— Tammelan työwäcnyh
distys Kuha" toimeenpanee hiih-
tokilpailun lastiaissunnuntaina t. k.
28 p:nä kello ? a. p. Kaukjärmen
jäällä 10 km. matkalla.

Jaetaan neljä palkintoa, joista
ensimmäinen on Smk. 15. Sisään-
tirjoituömakso on yhd. jäseniltä 75
p. ja simullisilta 2 mk.— kunnallista lain:»utta.
Eräästä Tampereen lähikunnasta on
meille juttaistamaksi lähetelty seuraa-
ma kirjoitus:

Laimeaksi käy kunnallisten merojcn
täsmällinen suoritus samalla tuin
itse meromclwollisuuksia kierrellään.
Ia itse parempi osaiset omat usein
syylliset siihen. Esimerkkinä woitaan
mainita, että eräässä maalaiskunnas-
sa jonkin marakkaan liikemiehen tur-
minmenestyy työmiehiä, joilla ci oi-
teaötaanole mitään totipailtaoikeutta
ja ne joilla on paikkakunnalla koti-
paikkaoikeus ne cimät maksa ulostcko-
jailsa. Kun tämmöinen mastahakai-
suus menestyy, iäljeliä olemat mak-
sumelmollisct miiivytlämät kunnan
merojensa maksua toiseen, jopa tol-
manteenti muotec, he tahtomat saada
myöskin jonkinlaista mukanmutta, eh-
teiivät suoraan ticltäy maksamasta.

Uskomattomalta kuulunee ettäesiin.
I»! nniotta saa joku tauppaasioitsija

puuhailla marakkaimman miehen toi-
missa, ja ehkä hymällä palkalla, mut-
ta ei maksa mitään yhteiskunnallisia
maksujansa. Semmoista kuitenkin ta-
pahmu. Kun tämän mapaaherrau"
maimo synnyttää lapsia ja niitä
miedään lähimpään p«ppilaan kasteel-
le, ilmaistaan main papille, että
eräässä Suomenmaan toisella syrjällä
olemassa pitäjässä tämän lapsen
mauhcmmat pitäisi olla kirjoisin.

Niinkin pitkälle menee tämä mero-
mapaus ja mapaus welmollisuuksista
että tuommoisessa hymässä talossasaa Niojaa semmoisctkin jatka cimät
tahto suorittaa asemclmollisuuttaan
eikä maksaa sakkojaan.

Joka ilmoittaa koiransa merotctta-
maksi, siltä mcro otetaan; marakkaim-
mat usein eiir,ät ilmoita eitä heille
siitä tehdä muistutusta.

Kenenkä malmottamana omat täm-
möiset asiat? Karjattamia epäkohtia
siiilä main on, maankäsitäänkö niitä
oikomatta'!'- Lempäälän kuuluulifia.
Lempä ala il Työwä e n y h-
distyisen kokouksessa lau-
mantaina 20 p. hclmil. päätettiin
seuraamia asioita:
Iiksi. Arpajaiset päätettiin pitää

25 p. maaliskuuta;
2:kn. lupaa kumernööriltä pyy-

tämään malitliin: G. Koskinen ja
33. lindcn;

3:ksi. Arpajais-toimikuntaan wa-
littiin seuraamat henkilöt: neidet
Hilma Hollo, lida Mäkinen, Hanna
Leppänen ja herrat G. Koskinen,
Hj. Karlsson, A. Fors, K. Vcsslin
ja E. Peltonen.

Ensi kokous päätettiin pitää kaup-
pias Kaskisella KuokkalaSsa maalisk.
13 p. klo 8 j. pp.

Lempäälän Nuorisoseu-
ra piti kokouksensa sunnuntaina 21
p. hclmik. ja keskusteltiin siinä seu-
raamia asioita:

I:ksi. Ensi sumena Tampereella
pidettämään Nuorisoseurain yleiseen
kokoukseen keskustelukysymyksien lä-
hettämisestä. Teura malitsi keskuu-
destaan kolmimiehisen komitean mal-
mistamaan kysymyksiä, johon komi-
teaan malittiin esimies W. Linden,
kirjuri Hj. Tamander ja maanmilje-
lijän poika iD. Kingelin;

2:ksi. Keskusteltiin kirjaston pe-
nistamiscsta, joka jätettiin ensi muo-
sikakoutseen;

3:ksi. Kysymykseen pantiin, perus-
tetaanko Nuorisoseuran keskuuteen
erityinen raittius-osasto. Kysymyksen
pohjusti I.Tuominen pitäen innot-
taan esitelmän ratttiusaatteesta, wa-
laistcn asiaa parilla esimerkillä. Sen
jälkeen eräs puhuja mastustierityisen
raittius- osaston perustamista,sauocn
että se hajoittaisi Nuorisoseuran työ-
moimat, jonka jälkeen kysymyksen
pohjuStaja maStasi, että pitäisihän
sitä jo esimerkin tähden noudattaa
ehdotonta raittiutta. Wielä eräs
toinenkin puhuja muistutti,että rait-
tius kuuluu jo Nuorisoseuran aattee-
seen. Tentin jälkeenkäytettiin useam-
pia puheeumuoroja, missä muun
muassa eräskin lausui, että eihän se
haittaa tee, maikka joskus pari kolme
naukkua nappaa puremaan matsaan.
Tuurella äänten enemmistöllä päätti
Nuorisoseura hyljätä raittius«osaston
perustamisen, joten hymä asia raukesi
sikseen. Tästä näkyy, että raittius»
aate on kunnassamme huonolla kan-
nalla, kuntamme elinwoimaiucn uuo-

risokin hylkää raittius-aatteen, joilla
nuorison juuri pitäisi tarmonsa takaa
astuman eturiwissä taisteluun kunin-
gas Altoholia" »vastaan. Esitelmän-
pitäjä oli rehoittanut käymään yh-
teiswoimin yhteistyöhön tuota ai-
tamme määrällistä wihollista was>
taan. Mlitta älkäämme wastuksista
mäsykä, käykäämme »vaan tarniok-
laasti eteenpäin,maikka siwistyneetkin
wielä suivaitseiuat totilasiansa huoli-
matta siitä, tuinta monta se onkaan
syössyt ja »vielä syöksee turmioon,
kuiula moni perhe on saanut mieron-
teitä kulkea, kuinka monen äidin ja
lasten kyyneleet se onkaan saanut
muutamaan.— Pirkkalan uutisia. Tors
aina ensi maaliskuun 11 p. klo 10
e. pp. pidetään Kankaantaan Antti-
lassa Pirkkalan ja Mäjarweu kun-
tain yhteinen kuntakokous, jossa:

1» päätetään Laajanojan sillan
uudestaan rakentamisesta tahi kor-
jaamisesta;

2) kysytään ottamatko mainitut
kunnat rakentaakseen ja »vastedes kun-
nossa pitääkseen Mi-Pehula» maan-
tieosalla oleman sillan;

3! päätetään niistä toimipiteistä,
joihin Hämeeuläänin Herra Kuwcr-
nuöril! päätös Siuron sillan korjaa-
misesta tehtyjen walituksien johdosta
ehkä aiheuttaa;

4i päätetään maanteiden korjans-
sorapaikasta Tampereen rajail seu-
dussa.

Heti yhteisen kokouksen jälkeen pi-
detään Pirkkalan kunnan marsinaiuen
kuntakokous, jossa:

1) luetaan kunnallislautakunnan
esimiehen wuosikertomus wiime wuo-
den hallinnosta;

2) kysytään suostuuko kuuta mak-
samain palkkiota henkikirjoituksessa
tehtäwistä muutoksista hcnliluette-
luon;

3< tarkastetaan tämän muodcn
kutsuntaluettclo, joka on t.k. 2« p:stä
alkaen nähtäivänä kunnanhuoneessa;

4» kysytään, yhdytäänkö Vesilah-
den ja Tottijärwen kuntain kanssa
pyytämään Hämeen läänin kumcr-
nööriltä että niille laiwoille, jotka
mäliltämät matkustajaliikcttä sanot-
tujen kuntain ja Tampereen malilla,
ei enää myönnettäisi anniskella mäki-
juomia;

5» annetaan lausunto Hämeen
raittiuspiirin toimikunnan kiertokir-
jeen johdosta, koskema mäkijuomain
myyntiaikoja kaupungissa;

U< annetaan lausunto Piispalaan
perustetun Edistysseuran sääntöehdo-
tuksesta;

?) malitaan asiamies pyytämään
toista lainhuudatusta Anttilan ta-
loon;

t<> päätetään Anttilan huoneiden
korjaamisesta sekä siitä, mitkä huo-
neet jätetään kunnan huostaau;

!>> päätetään Kankaantaan kansa-
koulun huoneiden rakentamisesta joko
yhtä tai kahta opettajaa »varten;

1»j patruuni F. Idestainin »vaati-
muksesta kysytään: suostutaanko pääs-
tämään Nokian tehdas taloineen ja
alustalaisinecn eri kansakoulupiirik-
si? ja

11) kysytään, suostutaanka maksa-
maan waimaismarastoon wiljaa sa-
moilla perusteilla kuin ennenkin?

Wiime wnoden kunnalliswcroja
kootaan seuraamina päiminä ja seu-raamassa järjestyksessä:

Lainuantaina maaliskuun »! p. klo
'.> e. pp. Kaukaanta'an Anttilassa
Pappilan puoli kuntaa ja Taimal-
tunnan puolelta seuraamat kylät:
Nokia, Wihola, Tyrktölä, Keho ja
Hamonen; ja maanantaina maalisk.
l-l p. klo !» alkaen Pispalasta Lant-
taalaan saakka setä 12 p. Penttilän
kylän Knuutilassa loppu kuntaa.

AänirahaStoon maksetaan 20 p.
ja waimaisrahastaon 25 p. jokaisel-
ta kunnallisääneltä. Wainiaisrahas-
toon maksetaan heukilömatsuna 1m.
50 p. mieheltä ja 1 m. naiselta.
Kansakoulurahastoon maksetaanmyös-
kin erityinen hcnkilömaksu. Mant-
taalilta tulciva maksu on 130 mk.

Lamoina päiminä ja samoissa
paikoissa kootaan kirtollismaksut, 74
mk. manttaalilta ja 20 p:iä henkilö-
maksua.

Huomautus laiwanomis
tajille Hämeen läänissä. Hy
min muistanee jokainen ne walituk-
set, joita iviime nmonna nähtiin sa-
nomalehdissä sekä »vaillinaisen että
usein suorastaan huolimattoman mci-
jeriivoin kuljetuksen ja pitelemisen
tähden rautatiellä ja lannoissa. Ei-
»uätkä nämä malituksct suinkaan ol-
leet syyttä.

Tuuremmoisiksi ainakin
asanottajain lumun suhteen näyttää
muodostuman Forssassa minne sun-
nuntaina alkaneet kansakoulun jatko-
kurssit, koska osanottajia ilmoittausi
hymä joukko seitscmättäkymmentä.
Niille lausui opettaja W. Weckmail
tcrwetuliaisiksi moniaita sanoja ja
neiti Knall piti rukouksen, jonka jäl-
leen opettaja Kimikosti pitiesitelmän
historiallisista ihmeistä erittäin huo-
mauttaen Tuomen kansan kohtalois-
ta, joista pelastumisen puhuja piti

suurimpana ihmeenä. Esitelmän lo-
puksi laulettiin yksin äänin, täyteläi-
sin rinnoin Maamme laulu, jolla en-
simmäinen yhdessä olon tilaisuus lo-
petettiin. — U. A.— Topimaton tahtoo nykyi-
nen talwi olla »varsinkin niille juu-
rille metsätöille, joita Tammelassa
tehdään. Ensin häiritsi ylenmääräi-
nen lumcntulo ja nyt on taasen tiet
wallitscwain suojailmain tähden käy-
neet ajalle hyivin epäsuotuisiksi. U.A.

Tammelan yleisen opet-
tajayhdistyksen kokous oli helmi-
kuun 20 p:nä Kojon kansakoululla,
jossa ensin keskustelun alaiseksi otet-
tiin kysymys:

Mitä olisi tehtäwä, että saataisiin
kansa jättämään puheestaan siwcyttä
loukkaamat sanat ja puhetamat?

Kysymys pidettiin kylläkin tärkeänä,
maikka hieman arkaluontoisena ja kat-
sottiin suotamatsi, että opettajat ko-
lisnuat ivaikuttaa kysymyksen alaisen
seikan parantamiseksi. Keinuja mai-
nittiin oleman useampiakin' warsintin
koulussa lasten kanssa tulisl opetta-
jan siitä puhua, ja muuallakin,missä
maan tilaisuus tarjoutuu. Erittäin
pidettiin suotawana, että opettaja
huomauttaisi asiasta lasten manhcm-
mille, että saataisiin nämä perheis-
sään malmomaan palmclusiväkeusä ja
omaakin puhetapaansa, kosla siten
lasten puheet muodostumat saman-
laisiksi.

Vielä keskusteltiin lasten alkuope-
tuksen parantamisesta, koska katsot-
tiin siitä riippuman sen, ettei kansam-
me, kuten niin monta kertaa on huo-
mautettu wielä osaa sisältä lukea.
Nykyiset lasten ensimmäiset kirjat
aapinen ja katekismus pidettiin lcrrassaan tehtämäänsä sopimattomina
ja myöskin opetustapa tuomittiin
kelpaamattomaksi. Kuitenkin jäi tä-
mä kuten myöskin kysymys: Miten-
kä opettaja woisi herättää kristillistä
hartautta oppilaissaan:' pöydälle seu-
raamaan kokoukseen, joka pidetään
maaliskuun 20 päiwänä kello3 Kuur-
tan Lana 11. A.— Postilaitos. Maaliskuun
1p:stä muodostetaanKiikoisten pos-
tiasema 2:n luokan postitoimitukseksi
ja tulee kuulumaan Tyrivään I:sen
luokan postitoimituksen alle.

Espoon piirin kruuuuu-
uimismieheu ivirkaa on hakenut
m. m. lruunu.mimismics K. I.
(Hroundslrocm Längelmäellä.— Tnomarit. Turun homioi-
tcus on suonut Nuowcdcn tuomio-
kunnan tuomarille, ritari Ä. M.
Jaatiselle mapautta pitämästä tämän
wuoden lakimääräisiä talwikäräjiä
Nuomeden pitäjän käräjätunnassa se-
kä määränimt holvioikeudenauskultan-
tin Martti Emcrt Arin tihlatunnan-
oikeudcn puheenjohtajana sanottuja
käräjiä toimittamaan.

Tammelan tuomiokunnan tuomari
V. Kyander on saanut wirkamapaut-
ta ensi tuleman maaliskuun 4 päi-
mästä seuraaman toukokuun ? p:ään,
minkä ohessa hrmiuikeudcnauskultantti
lakit. tiet. tand. Kaarle Salomon
Listo on määrätty sillä aikaa hoita-
maan tuomariniuirkaa sanotussa tuo-
miokunnassa.— Papisto. Vaalisaarnansa
Ikaalisten kappalaismirkaa martenpi-
tämät maaliehdolle asetetut 25 p:nä
ensi huhtikuuta setä 2 ja U p:nä tou-
kokuuta. Vaalintoimittaja on Hämeen-
tyrön kappalainen K. Töyry.

Haettamana on Mouhijärwen kap-
palaismirka »10 p:äu kuluessa 25 p:stä
t. t. lukien.

Torwituoliuostamista mar-
ten Nyttylän kansakouluun Hausjär-
mcllä on K. Senaatti myöntänyt 50
markan apurahan.— Opettajan palkkaamiseksi
Tammelan kunnan Teuronkylän ylem-
pään kansakouluun poikia ja tyttöjä
warten on K. Senaatti niinikään
myöntänyt KOO mk. suuruisen apu-
rahan.— Palkkion korotusta niiden
muoden palmcluksesta oivat hakeneet
manhempi poliisikoilstaapeli Lempää-
län nimismicspiirissä I.E. lähteen-
mäki ja nuorempi poliisikonstaapeli
samassa piirissä Anshclm Fagerström.— Nusia asemien nimiä.
Senaatti on tnääränni)t, että jtijmin
rautaticnascman nimi on olema
nmötabcQ ilorja, itoimioton nimi
Tliruii radalla Humppila, tempoinen
Lempäälä ja Karhulan aseman nimi
.UnmLH

H?irtta(iut Työwiieuyh
distyksen fuiifaufifofouö pidetään
Öinttalaola huomemla klo 4 j. pp.

- Pirkkala» Työläisten
kauppa osakeyhtiö» pcruötaiua
kokous pidetään Riuttalan |"oti[aöunr=
fataloöfa huomenna klo l/t 2j. pp.— Hiihtokilpailu» toimeenpa:
uce Nuorisoseura Kiwi-
rainiail jäällä tänään 110 4 j. pp.— Ruuuunrahain ylöskauto
toimitetaan:

Jämsän kihlakunnassa :
Hclmik. 15 p. Korpilahden pitä-

jässä Markkula»! tilalla kirkonkyläs-
sä.

Helmik. Ili ja 17 p. Jämsän
pitäjässä Könkkölän tilalla Seppä-
län kylässä.

Helmik. 1« ja 11) p. Kuhmoisten
pitäjässä kirkonk. majatalossa.

Helmik. 19 p. klo 2 j. pp. Weh-kajäriuen ja Pajulahden kyläkuntien
kanssa, ensimainitun kylän Rantalan
talossa.

Helmit. 20 p. Luopioisten pitä-
jässä Mikkolan tilalla kirkonkylässä.

Helmik. 22 p. klo '.) e. pp. Kuh-malahdcn kappelissa Mäkelän tilalla
Pohjan kylässä

Helmik. 22 p. klo 3 j.pp Eräjär-
mcnpään majatalossa.

Helmik. 23 p. Längelmäen pitä-
jässä Alasen tilalla Vinkiän kyläs-
sä'

Helmil. 24 p. Kuorehmeoen pitä-
jässä Kolhin yksinäistalossa.

Poistettawa epäkohta onse, että Haapamäen — Iymäskylän
rantatien matkustaja-junassa anne-
taan matkustajain pelata korttia
rahan päälle", jota uäkyimät »viime
lauiuantai-iltaiia Iymäskylään tulc-»vassa mattustajaiuaunussa muuta-
mat, nähtäwästi työmäcn luokkaan
kuuluivat henkilöt harjoittaman.

K. S— Oi yhtään piiiiuää pois-sa koulusta. Pohjanmaalla elää
kansakoulunopettaja, joka ei miclä
ole tarwinnut laiminlyödä ainoata-
kaan tuntia koulussansa, maikka hän
jo pian tlilcc täysivalmellecksi. Kerran
oli tosin hänelläkin poikkeus likellä:
paha pistos iski häntä selkään ja
kotimäki ulisi mielellään pannnt hänet
muoteescen. Mutta tuo ehdotus tun-
tui opettajastamme koniin itämältä
crinomattainki sellaisella tunnilla päi-
mästä, jolloin hän aina oli tottunut
luokan edessä seisomaan. Varomasti
kulkien ja seiniä masten nojautuen
pääsi hän kuin paasikin pistoksista
huolimatta opettajan paikalle luokan
eteen. Ia nyt ei ollut enää hätää
mitään. Tuolla manhalla tutulla ja
rakkaalla paikalla tuntui taas niin
hauskalta, paljon hauskemmalta kuin
sairasmuoteella. Kerrotaan, ettei hän
aiju täysipalmellecnakaan miclä erota
koulustaan ja opettajatoimcstaan. —
Kasmatusop. San.

— Kaksi salawiiuapolttimoa
häwitti t. t. IX p.nä äsken nimi-
tetty Kuortaneen poliisikonSt. Juha
Mä-Kulju Alamuudcn sydänmaan
kylässä Kuotesjärmen rannalla. Te
oli surunäytclmän ihmeellisin puoli,
että poliisia awustimat ivanhan ta-
man mukaan Kuortaneen oppimatto-
mat talonpojat. Niin se un imeläkin
että hulln paljon työtä tekee, mii-sas elää mähemmällä", sanoo Poh-
jalaisen tirjeenmaihtaja.

Vteijeriliikc Tatakunnassa on edistynyt wuosi wuodcltasuuressa määrässä, jakaenrahoja kar-
jainomistajillc. i)n laskettu, että
esim. Tyrmäällä jakamat meijerit
maitorahoja 300 — 400,000 markkaa
muodessa, mutta on tuntia, kuten
Kokemäki y. m. m., joissa liike on
mieläkin suurempi. - Nykyään maih-
telcmat maitojen hinnat '.» - 11pen-
niin litralta.

Ilkiwaltaisuutta. Pahj:!le
kirjoitetaan: Komin on wielä meidän
Alamutemmc Pahanjocn kyläkin siwis-
tymätöntä. Viime sunnuntaina oli
joitakuita nuorukaisia yhdessä koossa,
jotta mahan tanssimat Vaesoja» ta-
lossa mainitussa kylässä. Siellä
tanssissa oli joku nuorukainen, joka
ci ollut omasta pitäjästä, maan Ät-
säristä, kuitenkin nykyään paikkakun-
nalla asuma. Kun toiset taussiwat
sisällä tumassa, niin silloin pari kol-
me poikanuliktaa ikäänkuin merenhi-
moisct hautisääsket ryhtyimät ulkona
pimeässä pihassa tuota yhtä lupiloi-
maan. kuitenkaan ci siitä suurem-
paa seurausta tapahtunut kuin suus-
ta ja nenästä wuosi meri. Tangcn
paljon simistyä tarmitsisi mainittu
paikkakunta, ettei tuommoisiarettelöi-
tä tapahtuisi kristillisen kansan kes-
kuudessa.— Messukylä» v»l isiä.Maa
nantaina I:nä päiwänä Maaliskuuta
pidetään warsinaincn maiwaiskokous
kunnan huoneessaKansakoululla Mes-
sukylän kirkolla, jossa määrätään
apua tarmitsijoillc sekä tehdään luct>
telo niistä henkilöistä, jotka saamat-
tomuuden ja köyhyyden takia katso-
taan wapautettawaksi ruumin, kirkon
ja kunnan maksoista.

Lauantaina maaliskuun U:na päi-
wänä alkaa Kangasalan ja Messuky-
län pitäjäin käräjät Ticwon huwi-
lassa Kangasalla ja käräjäsaaruan
siellä pitää Kirkkoherra ValleniuS.— Kalliita jäniksiäampui mu
me syksynä eräs metsästys-retkikunta
Somerolta. Seurue, jota oli neljä
miestä, oli mennyt jänistämään 2o-
mcroniemcn tansakouluopettajan jä-
nistarhaan, yhteen lansakoulutalollc
kuuluman järmen saareen. Mutta tä-
mä retkikunnan omawaltaiuen menet-
tely ei suinkaan oikein jänistarhan
omistajaa miellyttänyt, kosta antoi

manata erään seurueessa olleen kar-
tanon omistajan oikeuteen. Asia tun-
tui ensin jäuistäjästä naurettaiualta,
mutta ennen kuin leikistä lanttiin,
maksoi kartanon omistaja sowinnolla
jänisten oikealle omistajalle, kansak.-
opettajalle 100 markkaa ja tämän li-
säksi wielä oikeuden kulungit. Jänik-
siä kuuluiiuat jänistäjät ampuneen 4,
joten kappale tuli maksamaan »vähin-tään 30 markkaa. Mahtoi ne pais-
tit maistua kuin niin hmvin maksoi-
watkin eikä mennyt maanomistajan»
kaan »uaiivat turhaan.

—
U. A.

llimltg. BIIOIMt9.—
Keisari Aleksanteri l:n

muistoja. Oulun museoon ostettiin
t. k. 23 p.nä pari pöytämeitsiä, jot-
ka oivat ostetut keisari Aleksanteri
I:n maralle ja joita hän on käyttänyt
Kajaanin kappalaisen Äppclgrenin
luona kotteeria pitäessään. Veitset
«ivat aikansa kuosia, hienoilla messin-kilcmyillä päällystetyt ja marustctut
kaimcrrctuilla päillä, jotka uutenaol-
len owat nähtäwästi olleet hopcoitut.
Pastori Appelgren, joka tuuli Totka-
mon kirkkoherrana, jätti nuo muisto-
rikkaat mcitset perintönä pojalleen
Oustaf Appclgrcnille, jonka ijäkäs
leski Gustama Appelgren«synt. Ståhl-
berg» meitsiparin nyt möi sanotulle
museolle.

Samalla matkallaan, jolloin Alek-
santeri 1:n käytti yllämainituitameit-
siä, Kajaanissa oli hän syönyt erään
ateriansa Paltamon pitäjässä Vuo-
lijoen talon hcmostallissa. Samasta
talosta kulki tuo jalo hallitsija pie-
nellä soutumencellä yli Oulun järmcn
Paltamon kirkolle. Tämän tapauksen
ituistuttamiseksi on Paltamon kunta
lunastanut sanotun talliu ja muut-
tanut Paltamon kirkon Inokse. Puhee-
na olemassa huoneessa talletetaan
eocllämaiuittu soutumcnc kaikkine sou-
tuneumoincen.

Kansan kertomuksen mukaan oli
perämieheltä, sanotulla soutumatkalla
ankaran tuulen mallitessa katkennut
peräsin, jonka johdosta perämies pu-
nastui. Keisari kysyi perämieheltä:
Pelkäättcku?" Mies ivastasi: En
pelkäisi, jos ci kuljetettaivani olisi
niin korkeita »vieraita". Peräsimen
katkettua tempasi perämies airon, jol-
la onnellisesti johti purttansa ja wei
korkeat wicraansa kunnialla määrä-
paikkaan.— Lakanneita sal«omalehtiä.
Kun postihallituksellc on ilmoitettu,
että sanomalehti Kipinä" on lakan-
nut ilmestymästämiimc muoden huh-
tikuussa ja Kunna!lisct Sanomat"
tämän muoden alussa, on mainittu
hallitus käskenyt postilaitoksia luo-
muttamaan tilaajille takaisin tilaus-
hinnat Kipinästä" Smk. 1: <;o ja
»Kunnallisista Sanomista" koko wuo-
deu tilaajille Smk. 2/34 japuolen-
nmoden tilaajille Smk. 1: 11.— Kunnallista. Nurmijäriuen
kunta on päättänyt ettei kunnan ra-
jojen sisällä saisi 3 markan sakan
uhalla yleisillä maanteillä pitää sika-
eläimiä, jotka mapaasti liikkuessaan
sanotuilla teillä rikkoivat ticnmicret
ja tukkimat maanticnojat. Tämän

päätöksen on läänin kuwcrnööri wah-
wistanut. - li. S.

Kuolema hiihtäessä. T.k.
20 p. sattui Nantasalmen kirkonkyläs-
sä sellainen ikämä tapaus, että torp-
pari Kokin 14- muotias poika syöksyi
suksilla mäkeä laskiessaan niin komasti
kantoa masten, että mahan ajan ku-
luttua heitti henkensä. Lääkäri, joka
heti toimitettiin apuansa antamaan,
ci enää moinnt mitään,sillä tutkimus
osoitti että maksa oli haljennut, josta
kuolema oli seurauksena. Suurta
maromaisuutta siis tarivitaan tuossa
muuten miu hauskassa ja terwcclli-
scssä mäenlaskussa.— Uutta fuuutaa kaupan
alalla. Pohjalaiselle kirjoitetaan:
Maassamme luultamasti ainoa ja
cnsimäincn koe lienee se suunta kau-
pan alalla, jota kauppias JaakkoLep-
pälä Kauhaman Aalakylässä aikoo
toteuttaa. Hän on hoitanut Kauha»
wan Alakylään sijoitettua Mhärmän
kauppaosakcyhtiön haarakauppaa yli
10 wuotta, ja nyt miitto takaperin
osti yhtiöltä sanotun kaupan karta-
noincen kaikkineen 15,000 markalla.
Viime sunnuntai- iltana piti hän seu-
dun asukasten kanssa kokouksen, jossa
tarjoutui omituisiin ehtoihin. Hän
itse hoitaa liikettä, maatien itselleen
main määrätyn, kohtuullisen »vuosi-
tulon, eli palkan työstään ja jokai-
nen, säätyyn, armoon ja sukupuolccu
katsomatta, jota lunastaa itselleen
waötatirjan, nauttii liikkeen mahdol-
lisesta wuosiwoitosta sen mutaan,
minkämerran hän muodcn pitkään on
tehnyt kauppaa sanotussa liikkeessä.
WaStatirjn.au merlitään kunkin kau-
pat, ostat niinkuin myönnitkin sum-
mittain ja liikkeen isoon puotikirjaan
samoin, jotka muoden kuluttua laske-
taan ja markkalumun mutaan jae-
taan moitto-osinto niin pian, tun si-
tä warten walittu johtokunta sopi-

maksi näkee. Kokous suostui ehtoi-hin ja uiin »valittiin 5-miehinen joh-
tokunta, joista 4 seudun tulokasta ja
liikkeen hoitaja, eli mastuunalamen
kauppias itseoikeutettuna miidenncksi.Niin johtokunnan kuin yleisessä muo-
sikokouksessa äänestää kukin yhdellä
äänellä. Johtokunta »valittiin »vii-
deksi »vuodeksi kerralla.

Tuo teko osoittaa ennen kuuluma-
tonta yhteisen parhaan yritystä, josse maan nyt itse teossa toteutuu kir-
joitettujen sanain mukaan. Totta on,
että .hiihdettämä latu on tuntematon,
mutta on siihen eräältä toiselta, ni-
mittäin meijerin alalta jonkunmoista
hoimaa. Kuten tiedetään,olnuat Sip-
polan ja Eskolan kylämeijcrit cnsi-mäiset ja ainoat laatuaan maassam-me, joissa jokainen maidontuoja on
osakas markkamääränsä mukaan ja
liike yksin on rakentaja jakustantaja.
Kun ne oivat antaneet marsin hyivät
tulokset ja omat muille malliksi kel-
ivannect, niin »voi olettaa tuon uu-
den kauppayritykscnkin luonnistaman.
Kun siihen ivielä lisää sentin, että
tuo tylämeijeriaate on juuri samainaiwojen kantama tulos, uiin »voi si-täkin paremmin luottaa yrityksen on-
nistumiseen, kuin äskenmainituilta
kylämcijcrien kannattajiltakin, sillä sii-nä ci kukaan »voi leikata siitä mihinei ole kylmäuyt. Jospa tua yritys nyt
todellakin onnistuisi, niin se ei tulisiolemaan wiimrinen, tuteu se nyt on
cnsimäinen.

Siinä yhtyisi kolme eripuolta:
Taloudellinen etu, kausallinen etu ja
simeelliuen »voitto! Sillä myyjän ja
ostajan »väliltä katoaisi tuo ilkeä pe-
toksen mainuamincn ja »vilpitön re-
hellisyys »voisi »vakaantua, joten tu-
loksena olisi »maassa rauha ja ihmi-sillä hymä tahto."Tuomen lääkäriseura oli
koolla iviime laumantaina. Puhecn-
joht. prof. Pipuing luki runon äsken
kuolleen englantilaisen kirurgin Tho-mas Spencer Wells'in muistoksi, jo-
ka aina w. 1872 oli ollut seurankunniajäsen. T:ri Leontjefs tekiselkoa
omasta ja prof. Palmbergiu osano-
tosta Pietari» äskeiseen läätarikong-
ressiin, jossa »nain. herrat oliwat
Tuomen lääkintöhallitnsta edusta-massa.

Lopullista päätöstä tehtäessä kysy-
myksessä koulujen lukukausien piden-
tämisestä äänestettiin prof. Pippin-
gin ja t:n Fagerlundin ehdotuksista.
Prof. Pippingin ehdotus on näin
kuuluma: Lääkärisculan mielipide
on, ettei lukukausien pidentäminen
kouluissamme korkeintaan kolmeksi
Miikaksi termeydellisessä suhteessa ole
haitaksi nuorisolle, siinä tapauksessa,
ettei »vaatimuksia koroteta, ivaan että
pitennctty aita käytetään lupa-aikain
enentämiseen ja ruumiinharjoitustcn
järjestämiseen. Suotaiva olisi, että
muutos pantaisiin käytäntöönkoulu-
jen neljällä tai miidellä yläluokalla,
ja että pidennetty aika tasaisesti ja-
ettaisiin syys- ja kemätlukukaudclle."
T:ri Fagerlundin »vastaehdotus kuu-
luu seuraamalla taivalla: Suomenlääkäriscuran, jonka mielestä nykyään
käytännössä olema lukukausien ja lu-
pa-aikojen jako kouluissamme hymin
mastaa maassamme »vallitsemia yh-
teiskunnallisia suhteita, täytyy terme-
ydelliscssä suhteessa kieltää lukukau-
sia pidentämästä ja lupaaikoja lyhen-
tämästä, erittäinkin mitä kesälnpaan
tulee, »varsinkin loska kokemus meil-
lä on osottannt, ettei sellaisesta lu-
kukausien pidentämisestä, jota nyt on
ehdotettu, ale säätämissä tarkoituksen-
mukaisia etuja."

"äncötytsen tuloksena oli, ettäseura yhden äänen enemmistöllä hy-
iväksyi t:ri Fagerlundin ehdotuksen.— Kansanlvalistusseuran
wuosikokous oli eilen. Puheenjoh-
taja, A. Meurman amasi kokouksen
mainiten muutamin sanoin kansan-
»valistustyön hyivin edistyneen »vii-
me mnutcnakin ja luoden lyhyen sil-
mäyksen kansanmalistukscn tilaan ai-
koina, jolloin kansa »voi puhutella ai-
noastaan Jumalaansa omalla kielel-
lään ja jolloin luku- ja etenkin kir-
joitus taito oliwat hariuinaisia. Vii-
me ivuouna on seuran kirjallisuutta
myyty 5,0,000 markan armosta. Ilah-
duttamana ilmiönä mainitsi puhuja
osaksi seuran toimeenpanemat kansan-
apistokurssit. Osanotto, joka paikka-
kunnalla oli ollut hymä. Seuran jä-
senluku ei tosiu ole noussut toimot-
tamasti. On »valitettu, että seuran
sarjatcokset cimät tyydytä malistunccn
yleisön matimuksia, mutta eihän te-
oksien simumäärä eikä muoto ole
niiden ariuon määräjinä, ivaan sisäl-
lys. Sitä paitsc on »vuoden alusta
alkanut seuran toimesta ilmestyä B.
sarja, joka käsittää armakasta luke-
mista walistuneillekkin. Kiitti lopuksi
seuran innokasta sihteeriä, tri Kran-
feltiä, seuran sielua hänen toimestaan
kuluneenakin »vuonna seuran hymäksi.

Kokouksessa nostettiin kysymys
oliko seuran johtokunnassa ollut pu-
hetta siitä, että yleisiä laulujuhlia ci
enää »vietettäisi jota »vuosi, selittiseuran sihteeri, että laulujuhlat pa-

nee seuran nimessä toimeen paikka-
kuntansa, jossa niitä pidetään. Seu-
ran on »vaikea »vastustaa semmoista,
tuskinpa se olisi oikeinkaan kieltää
jotakin paikkakuntaa semmoista juh-
laa toim^ipauemasta. Kysymyksen
tekijä toiivoi, että kesällä 1k!»k ci
mitään yleistä laulujuhlaa unetettai-
si, waan annettaisiin siten jokaiselle
paikkakunnalle tilaisuus parhaansa
mukaan »valmistautua suurta yleistä
laulujuhlaa »varten, jota kesällä 1«l»6
armattamasti tullaan imettämään seu-
ran 25 nnioiisen juhlan yhteydessä.
Puheenjohtaja kiitti kysymyksen teki-
jää asian perustelusta ja luuli puo-
lestaan, että johtokunta ottaa sen
kernaasti huomioonsa.

Kirjallisuutta ja taidetta,

Painosta on ilmestynyt 5v ir-
kolli s c s t a T ia k o n a a tis t a
eli Seurak ii nna n p al»v elus-toi»ucsta, esitelmä, kir-
joittanut I. A. Maunu.Vihkosessa, joka on painettu Maj-
lund Lyytisc» tiriapainussa täällä
un 17 limua ja myydään sitä Tam-
pereen diakuuaattirahastan hyinäksi.

— Tampereen «anunnaiit
toimituspaikla ja tirjapaiuo
on SUeffatttertttfatu n:o 28.Telefooni n:o 445. — Toi-
mitus tawattawissa klo 4—6 j. »p.

Yleisöltä.

Sijaa pyydetään seuraamalle:
Kutsumus ZtMäsklilält ylei-

sccu hiihtokilpailuun.
Herättäätscon paikkakunnalla suurem-paa innostusta hiihtourheiluun, toi-
meenpaneeKeski-Suomcnnuonsosclnayleisen hiihtokilpailun Iymäskylässä,
sunnuntaina maaliskuun 14 p:nä ai-Msccn aamulla, johonmaamme hiih-kourhcilijoita täten kutsutaan osaa-ottamaan. Hiihdcttämä matka tulee
olemaan 30 kilometriä, ja jactnan
paraillc hiihtäjille »vähintäänkin neljä
palkintoa, joista suurin on 100 mk.
Ensimmäisen palkinnon saamisetsiivaaditaan »näärätty ennätys, jonka

'"
palkintotuomarit kilpailuväimän aa-^muna kelin mutaan tarkemmin mää-räämät, jiilpailuuu saaivat ottaa^osaa kaikki I,^ »vuotta täyttäneet ja,'
tcrivcct henkilöt. Osanotlajiksi moi-
daan ilmoittautua ennen hiihtoltlpai-
lna Iyiväskylän apteekissa sekä itsekilpailutilaisuudcssa. Sisääncirjoitue-
Nlaksu on 2 mk. -'"i

Iymäskylässä helmikuulla 1«>,7. <
Hiihtokilpailiiioimikunla

Ulkomaalta,

Sotaliikkeet
Kreetassa.

Valtain laivaston läsnäolo Ka-
nsan edustalla ei ole voinut es-
tää kansalaissodan jatkumista
Kreetassa. Huolimatta laivapääl-
liköille antamistaan lupauksista
on eversti Vassos antanut käs-
kyn hyökkäykseen turkkilaisia
varustuksia vastaan. Ateenasta
saapuneiden sähkösanomien mu-
kaan teki mejuri Konstan-
tinidas voissa perjantaina jouk-
koineen hyökkäyksen Viikolin
linnoitusta vastaan, jonka turk-
kilaiset pitivät miehitettynä.Tais-
telussa kaatui sähkösanomatiedon
mukaan 100 turkkilaista, mutta
ainoastaan11kreikkalaista.Hyök-käyksen tulos oli. että linnoitus
valloitettiin.

Tämä ei ole kreikkalaisten ai-
noa valloitus. Laskettuaan väki-
neen maihin penikulman verran
länteenpäin Kaneasta —

maalle-
nousu muistuttaa nopeutensa ja
notkeutensa puolesta suuresti ja-
panilaisten sama!laisiä sankari-
töitä itä-aasialaisen sodan kulu-
essa — eversti Vassos heti val-
loitti A a h ia n linnoituksen, jos-
sa 100 turkkilaista otettiin van-
giksi. Sen tehtyään hiin asettui
leiriin (ioniaan. jokasijaitsee itä-
puolella Kisamo- ja Kanealahtien
välistä niemekettä. Siinä kreik-
kalaiset pysyivät neljä päivää
toimettomina, arvatenkin siitä
syystä, että laivastopäälliköt ki-
venkovaan olivat kieltäneet hän-
tä ryhtymästä mihinkään vihol-
lisuuksiin. Perjantaina valloitet-
tiin kuitenkin, kuten kerrottu hä-
nen käskystänsä Viekolis.

Sunnuntaina kapinalliset sitten
tekivät sen hyökkäyksenKanean
turkkilaisia varustuksia vastaan
josta suurvaltain laivasto, kuten
tietty, rankaisi heitä pommituk-
sella niin sauvan kunnes kapi-
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nalliset vetäytyivät takaisia ja
laskivnt Kroakan lipun. rl'.n!-."iii-
pia tietoja tästä tohtaiisesta
kuitenkin vielä puuttuu. Aiaoas-
<!>!!!! sen verran OVIN >!!!>!<
Domat kertoneet, <-tt;i kaikkien
valtain laivat, niviiskiii englanti-
laiset ottivat pommitukseni osaa
ja etti kaikkiaan laukaistiin 7(i
laukausta kreettalaisteii asemaa
vastaan. Mikäli kerrötaao eivät
kreettalaiset kuitenkaan tnenettä-
neet ainfiatakaan miestä.

Ilse asiassa on Villiini! välitys
tiimiin tapauksen kautta kehitty-
nyt siilo kannalle, että suurval-
lat esiintyvät turkkilaisten aut-
tajina kristittyjii vastaan.

Suurvallat uhkaile va 1
A aitojen laivaston amiraalit

ovat antaneet kreikkalaisen lai-
vaston ylipäällikölle ja eversti
Yassosille tiedon, että heidän on
aikomus ampua sekä kreikka-
laisia meri- että maasotaväkeä.
jos eversti Ya.-sos rohkenee tun-
kea syvemmälle sisämaahan.

Ateenasta julistetaan perättö-
mäksi kaikki jutut, että muka
kreikkalaiset olisivat Kreetassa
rääkänneet turkkilaisia ja har-
joittaneet muita julmuuksia. Sa-
moin Kanean englantilainenkon-
suli ilmoittaa, ettei siinäkään tie-
dossa ole perää, että turkkilaiset
olisivat Kaneassa elävältä poltta-
neet kristittyjä eräässä Leipomos-
sa. Leipomon raunioissa ei ole
uunin uiko- eikä sisäpuolellalöy-
detty mitään ihmisruumiin jät-
teitä.

Kreetan muhamettilaistenmie-
liala kuvataan hyvin masenta-
neeksi. Useissa paikoissa tehdään
valmistuksia piiritettyjen turkki-
laisten joukkojen vapauttami-
seksi.

..Kölnische Zeitungim" kirjoi-
tetaan Berliinistä, että Berliinin.
Lontoon ja Pariisin eduskunnissa
pidetyt ministeripuheét yksimie-
lisestä vastustavat Kreetan yh-
dislämistä Kreikkaan. Puheissa
tunnustetaan välttämättömäksi
suoda Kreetalle jonkunlainen
sulttaanin yliherruuden alainen
itsehallinto sekä tehdä loppu
Kreikan nykyisestä menettelystä,
joka on kaiken kansanoikeuden
kanssa ristiriidassa. Kirjoitukses-
sa sanotaan samojen mielipitei-
den vallitsevan Pietarissa ja Vie-
nissäkin.

Vallat ovat sitä paitse nyt yk-
simieliset siitäkin että Saksan eh-
dottama keino sulkea Kreikan
satamat on tehokkain keino,mil-
lä Kreikan vastarinnan saa mur-
retuksi, ellei se .sovinnolla onni?!-
trli.»<i.

K an oa s s l! vallitsee
]■ a N lia

Ottehija ei ole ollut maanan-
tain jälkeen. Aseina on paljo
rauhallisempi kaupungissa ja sen
ympäristössä. Laivoja on sijoi-
tettu pitkin rannikkoa. nSuehetv
korjasi Siliasta noin -'ioO haavoi-
tettua, kristittyjä ja muhametti-
laisia, joita hoidetaan laivalla.

Turkkiiais -kreikka!ai'
iie n sota tulos s a.

Monella taholla ollaan Euroo-
pan asiantuntevissa piireissä sitä
mieltä, ettei kreikkalais-turklvi-
laine.n sota ole vältettävissä.
Kreikkalaisten taistoluliahi oi 010
laisinkaan laimentunut. Päinvas-
toin. Agence Havasin mukaan
on n. k. kansallinen liitto t. k.
"19 p:nä lähettänyt Kreikan ku-
ninkaalle ja pääministeri Delyan-
nikselle kirjelmiin, jossa sano-
taan, että. jos Eurooppa aikoo
astiiä Kreetan yhtymistä Kreik-
kaan, on liitto valmis nostamaan
kaikki Turkin valtakunnassa asu-
vat kreikkalaiset taisteluun va-
pautensa puolesta.

Uhkaus ei ole vaarattomaksi
arvosteltava. Liiton Sofiassa si-
jaitsevalla niakedoonialaisella ko-
mitealla on runsaita rahavaroja
käytettävänään ja kuuluu luvan-
neen kahden tai kolmen viikon
päästä alkaa kajiinan Makedoo-
niassa.

Muut Baikanin niemimaan val-
tiot valmistautuvat myös otta-
maan osaa sotaan, jos sellainen
syntyisi. Romaania ostaapatruu-
nia ;J miljoonalla markalla. Ser-
biasta kutsutaan reservi aseisiin.
Tämän toimenpiteen selittäähal-
litus tosin olevan vain varokei-
non siltä varalta, että sotarau-
liattomuudet Kreetastasiirtyisivät
mannermaille. Yleinen käsisys
on kuitenkin se. että Serbian
välinpitämättömyydestääkkiä tu-
lisi loppu, Kreeta joutuisi Krei-
kalle, jos Bulkariasta tehtäisiin
hyökkäysMakedooniaan. Yleinen
mielipide Serbiassa pakottaisi
epäilemättä siinä tapauksessa hal-
lituksenniinikääntekemäänhyök-
käyksen Makedooniaan.

Huutokauppoja.
/£>iii-.iiU-!iMi!.'. maanantaina Maalis-"

fuun lpäiwänä klo ><> c. pp.
myydäänHuutokauppakamarinpihas-
sa julkisella foufursfilmutotaupalla UtnppiaS
S!. sJl[)[öicn'in foufuröfipcfään fuuluinna nel-
jä (4) wahwaa työhcwosta. Siulat
paikalla matseltawat. Tampereen Öuuto--
kauppakamarissa Helmikuu» 25. p. 1»!»?.

Nich. Thule

Wap«aehtoisclla

ljlttttoluntpalla
mnnDääu manliofnnn 1'>p:uä Teiskos-
sa 2aailal)DeuHeitlilän talossa,hewo
nen, lehmiä, lampaita, su,r,i- ja taimi
ajofaluja, n. m. ialouöfaluja.
huudoilta oivatpaikalla mafjettamat.

loh. Heinilä.
rjlrt:mil. 1 k. 1.1 r,i

Julfuclla linutovaupaUn, joka toi-
mitetaan I)öt)nimcijcriöfäCril)=

i> tucbenpitäjässä keskiwiikkona,:i
\y.ni\ maaliskuuta klo 10 a. p..
mn!?dään r.tcijeriulioitajn lo-

lianneöIullni!! foufuröfipc|nnnkuulu-
maa omaisuutta:

1höimikoue panuuinceu, 1 l)öim)fe=
paraaiton, 5 käsiscparaattoria, <> ka-
unini kattilaa, 8 fommcnnöinonfaa
painoinecn, 1 woitirnu, 2 kermatnn-
nieriä,1uioipuriöttn, 16 maidonkulje-
tULpulloa, 11maidon jääl^nttäjää',2
astiaa kone o'ljliä, 1 astia soodaa, 5
aötiaa woisuolaa,4 pakkaa jäffifain^ao=
ta, Iss Htoibrittcliä, ] tt)örattaat,4
raCoa uioifanaaora, 1sirkkelisaha,11
lämpömittaria,40 cremmoetrilasiasetä
joukko muita tanmroita.

koneet jammiomaisuus oivat ainian
uudet,känlett» ainoaltaanpariknutau-
ta. kannat, fuurcminan määrän oö;
tajat laamat .'5 kuulauden maksuajan
takauksella wanwtcttua roelfafirjaa
taotaan sekä <! l! (i korolla, muut mnk-
samut huutokauppatilaisuudessa.

Vaasa & lepua 12 p:nä helmi-
kuuta 1897.

21. Wiscu.
Johannes Julin

(Ä. N. o k. .'!>! r.1

Qaitcuttauut tulnwa» ."pdinthuut 27
fäiuiäiiä, alkaen klo lo c. pp, myy-

dään uifiiliiiicsfä Huutotauppatamariö-
julfurilti nr.ifursfiljutitofinipnKn puufeppä vvSoljtifm, fauppias B. Kuritnii ja leipuri
6. V, (inqiui-jtin foiifurfipefiin fmihmina
trtflintn Oiiniifiiiitta, jonka jout^sa on ilniai-
tettu oleman ()itom*-- ja talouskaluja,
puusepän tuiitalujn,pitowaatteita,se-lä Heinonen jaajuialnja y. m., joista
I)cioouen myi!l>!l«! (Ui 12 päiwällä.
Raha: huudoilta ornat polkalla maksetiawa:.
JTampffM» yuiitofaupprthuiiarisfa iictmifmm
16 p, 1S!)7.

TKidj. <|{)ule.

Kokouksia»
bantut. S. & 2. ja %. A. T. 3 k, 4s, (petit.) lehdet pi>»d.

Velkojat
Talollisen tt.I- Widerq-Vauha-
Piuharin Teiskosta konkknrssissa
saapllkoot kokoukseen, jota pide-
tään allekirjoittaneen nfnnno-?fa
Hämeenkatu 5 ensi maaliskuun
I'ip-nä kello 6 j.pv., keskustele-
maan ja päättämään

1> Miten talon wiljelnksen
kanssa on meneteltäwä.

Velallisen ja hänen per-
heensä elatuksesta.

:;! kysymyksestä josko ou oi-
keudenkäynti uostettaioa jotta
woitaisiin saada welalliselle tule-
wa periutö-osunsMaanunljelijä
tt. ?.- Boman->oainajan kuolin-
pesästä.

41 Usfutmt iitidKit piilfiivtn
i), m. mo^botttfcSti cfitiirunuotii
Éoßfftnsjfyefaå toStäxtäta asioin
ta [a imtietutctonit täten cttii
poi-öfaohMUHii uuilfojicn on to»f-
fitv-öi"ilain iiuifiwu ti)i)tt)iiuiu'it
ltivitäoicu'irii yäiitöffiinß

1 8i"T^^^^^H^B
p

Toiwo Tnell.
Ilskottnmies

Kuulutuksia.

Kuulutlts
Tämän unuuifct lukusiat Tam-

pereen kanpuussin senraknn-uassa Pidetään fenraaioina päi-
minä: Maaliskuussa maanan-
taina l:nä pähutimi ja tiistai-
na 2:im päiwänä luetetaan
Finlaysonin tehtaitten loäki.
teskiwiikkona S:\xa Päiwänäpaperitehdas ja 200 ensim-
mäistä talojen numeroa länsi-puolella koskea- maanantaina
8 päiwänä kaikki muut forten
länsipuolella asnwaiset' tiistai-
na !»:uä Päiwäuä masuunin,
pellau)atel)taan, Punliiomon ja
werkatehtaan wäki sekä keski-
wiikkoua 10:nä päiwänä laitti
muut idän puolella koskea asu-
waiset. Toimitus pidetään kau-
pungin uudessa kirkossa ja
aljetaan kunakin päiwänä klo
11 e. pp. joka tämän kautta
asianomaisille ilmoitetaan. Mes-
sukylässä W p. tammik. 1897.

Jos. Grönberg.

UM" Erittäin suuri
å

tontti
6:sa katspunginosassa. Lähemmin
Tampereen rakennuskonttoorissa.

A. Zoilunen, Vilppula.
Woinwientiluke.
Meijerin omistajille ou edullisinta, kun lähettäwät

»voinsa minun lauttani Englannin markkinoille. Ohdotto
masti korkeilnmat hilluat aina saawntetaau. Tilintekopikaineu.

Nalzaa annetaan etukäteenkin tunnetuille.
Asiamiehenä Tampereella toimii.

Hrrra M. Niininen,
jolta myös aiua lvoi saada korkeimulat ctnmalsnt.

A. Ssilunen.

-ESI iilleivo
myöntää kaikenlaisia

Tapaturmavakuutuksia.
ZEd/U-llisirnrrLa/t elid.ot!

Asiamiehet

G. W. (H FXXTBinr un

Helsingin Asfaltti-Osakeyhtiön
/^sfalfinlaskijat

jonka tähden tilaukset ovat hetisaapuvat ])iakkoin Tampereelle,
ilmoitettavat

Tampereen Rakennuskonttooriin

BK jtfflHja e3k&3 i&itt/>^ FFD SS «OF

ColumSia,
(^mei-il<2!.)

Stam6ler,
(^mel-il<2l)

&laglan-2lnion9
(sngl2Nt!.)

Gfiampion,
(Englanti!)

Quinton,
(Englanti!.)

ffallas-Sreif,
(Ba!(32I2INLN)

Victoria,
(82><32!2!Nen(

Marfford,
(^me>-l!(2!.)

löytyy varastossa ensi kevätkautta varten

ia NLTampeneen Huoneka H- ukaupassa.
Palvelukseen halutaan. fjimnla,

Taitalva ja raitis
paperikoneenkäyttäjä
jaa paita» l:stä )£3til ?olitok, forto.ua pafb
liota luasraau. Jarjous ieljtäfööit .tt
p n" iöufinuagtn&älilfl^tiii tonttooriin.

Halutaan ostaa,
R| Isompia Postimerkkikokoelmia

orkciuijniiLhiiitoihinPostiinerk-
kikaujiiia <<: Aiitikvariati.Katariinan-
katu, Helsinki. (N-Pr.2f4s.4r).

Myytävänä.
untama ueliffo Ijnuuä Silafoita

i**y mnijbään anunnmattcninuhal-
ioa!fa Tampereen niaafaljuoueella, tä-
män ja tuleman luitfou falueSfa.
(j3>< !)cn{i!ö, jcifa tietää uiaitjtaitueitia knlo.',

sii tuor-jtai-i,liana 3(aittiustafoU<t, tul
koon crftibiiflcufii forjmtuiflan oorinahtccll1
3!:o838,

'iile.Haaelbcr,

Joukko maatiloja
usiasta [äänistä, useita aiwan lift
Tampereenfcutpu uk,a,ftaupungi?! talo-
ja, jois a usiat tuottaa !) jalo pro-sen tia.
MattiOjasen3lsia toimistossa

vh>crtiitc()iaait fani (i.

■pPßauia?. ja Rauta|)eiiiä.
Ig Kattohuopaa,

n. Vuorauspaiivia,
B 5Asfalttilakkaa,
K Kalkkia ja
Wp: Sementtiä,
B^. Tulenkestäviä Tiiliä ja
R| sekä Kaakelia,
B:if Savi- ja Rautaputkia,

MlZVteMWzzz K "W^"-Piift!!s{(jd!sciiL ? 5"-a**S^I jtrarifofßjiroUjelijtftti «earoajon ja j " " ''
| ;;uutavl)iniu faatnifefitfi ensi kesänä on i rjy

I,nlullistt'nläljctcttnuui tilnuffeufa en- ] N1I^l^i'^^^Im-il tuleman Maalisluun lomma " ianiutiuuii

luomnmiljonalln paikalla, jllkapäiwäi-
ncn laimafulfu omaan laituriin,sopima
mnöofinkauppapaikaksi, on mijntäiuäini
SBirtmn pttöjäsfö. Sä^etntntn faupp.
Fr. Vjiirkciwistiltä -Tampereella.

Ilmoiiuksia.
Tllllljlereell llllluan mm-

tttllillc jajkllille
rUiuoUctocuiTcttaTsuiTuiuoöcn

lis-taksoitu2l»ettelot omat s<> Annikaan °
iki),asetuksessa 15pdtäelokuuta INN:jJ
tämän ftutu27 päiiuä»<tä nlkni,«
14 päiwää iuil)täM
lminä faiffiua aificiv.-vindß
] paunalla ja 7 8 iiir.iiviß
!reella heliinnni!! 25 p. iT^B
| :fyihJv-irtJtvaru!?hrß

Jampc=

K- F- DUNDERBERG,
Läntinen pitkäkatu 29. — Telefooni 129.

MV" AJJtuinen varasto '^U
Keperi- ja keitinastioita, paloruiskut, peitiuunia ilmanvaih-
tajia, nokiiuukuja, ajoneuvoja, ajokalujen pislaakia y. m. v. m.

*£> Tekee <^
Kaikenlaisia isompia ja pienempiä: vaski-, levy- ja tako-
sepän töitä, (niinkuin isompia ja pienempiä Kattiloita,
Rakennusten kattamista. Nurkkatorvia, Yesijolitotöitä,
Ajokalujen valmistusta ja laittamista,Hevosenkengitystä,
Koneitten v. m. korjauksia sekä kotona että tehtaissa),
Messinkivaiausta, Nikkelöimistä, Poiftupyöräin korjausta y. m.— Kaikki työt toimitetaan huolella ja kohtuullisiin hin-
toihin.

K- F- Dunderberg. Tampere.

Tnkku- M wahittäis-
,^^l^' V a

Tampereella. **l^lMW"NMftiteJti "ttiiitittii:
,^ahwia, 3oknlia. Tikuria, Tiirappia, Nusiuoia, Wäskynöjä,

kaikenlaisia Mausteita, Tillejä, Jauhoja, Ryynejä, Herneitä,
Tnpakkateoksia, siemeniä, köysiä, Knuiijalkineita, kan-
kaita, Lyhyttawaraa, Paperia, Tuolin pohja- ja selkälantola, Loi-
miloyötä. Höyheniä, lamppuja, Posliini- ja
röja,Nanta- ja Terästeoksia. Waluteoksia. Öljy-Wärejä y. m..y. m.

Kusts Ojanen,
siauppakabnu warrella Tautpereella.

IHUOM.! «UM.!|
D Nyt sisääntuilut suuri valikoima G
a Ik£lesten. ja, ZtTaisteix J

If am
w g^y joista vaJmistetaan "^SE Sm

Turkkia, J
Suuri valikoima. Jg

HZaixsilcoita, ▼

£ Miesten
A HSTaliikiala.lcl-ria,,
w Miesten ja Xiiisten.
a ZESIa-u.l-u.sn.alil^oja,

liiunoi^

JOHj\f BLOJVL
G^O^O^O^G^G^O^G^l

sisäänostohintoihin
Tampereen Rakennuskonttoorissa,

G. W. Osonen ITamjKTerila.

Dritteleitä, parasta Voisuoiaa, Käärekangasta,
iuustonjuoksutinta, Voiväriä. Voipaperia*y. m.

huokeilla hinnoilla

"Voinvientillille.

Etenkin kienoimmasta MeiJerivßfeta taataan mahdolli-
simman korkea hinta

■■ii%\- ■K- ■ ... ■■■ ... T
-
;.' ...-. "■■■■ ■ .■--.. ■■ -■ ■ .:

~~~.. .■■ .■".-■■■■ -<. "' <:

I^älefiiisloniiFTampfrpeen
Myy varastosta:

Eakennustakeita

t ,

Rakennus- ja kauppa-
Valutavaroita,

Maidonkuljetus-Astioita,
Talouskaluja ja

Työaseita,

Koneenosia ja kone Öljyä,
Toimittaa Kattamis-

Sementti- ja
Asfaltteeraustöitä,

Valmistaa kaiken
laatuisia

Rakennus- ja Kone-
Piirustuksia.

.ennuskonttoori.
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jo?!) jol)toknn!!allt tahi juurikaswiwil
)di)f.}tn ntuiuojolle eli piiutarl)intUe
itsellensä. Kumpikin Hci2tä saa tilaa*
jalta wapaail afimnoii ja i)löspibo;i
toimitnfieu aiio.ua sekä juuritaswi-
anl|e£t)ffcn nunnoja 2 ja puutarhuri
1 inf. 5!) pennin tultakin toimit»?
päi:uä!tä ,jotapö'.tfi jiiiiriFaöiuiroiljeh)f;
jen ne:i!>!oja o:; fceteitttnw lähimpä^il
feoaeiu.iviia, var.tatie-iifemalfe tahi
lauua-laitiuilir. 3it'.rrifaomiimljth)f|eii
neumoja toimittaa l)t)iiuä siemeniäniille, jotta häneltä sitä plmtäwät'
puutarhuri puita, pensaita ja siemeniä
famotn. luurikabwiiuiljelyksen neuiuo=
jan aqrsnoomi '$. SaalaStin ja puu-
tarhuri K. Helmanin osoite on Ju»
renki.

Hämeenlinnassa Tammik. 19 p
1«97.

Käskyn mukaan
Mstaa Kiipula.

3£uomaa!
Täten sitoudun suoritta-
maan kahdentuhannen

(2,000)
markan palkkion sille tai
niillehenkilöille,jotkavoivat
ilmoittaa ja toteensaattaa to-
dellisen syyn tulen irtipääse-
infoon Korkeakosken teh-
taallayöllävasten Kesäkuun
4päivää viime vuonna, kos-
ka olen varma että viatto-
muuteni tuon tulipalon suh-
teen todellisen syyn selvites-
sä täydellisesti tulee ilmi.
Korkeakoskella 23 p:nä Hel-
mikuuta 1897.

Edvard lallenius.
Korkeakosken tehtaan

omistaja.
Aanml. 2 k.

Apv. Maanv ta
Meijerinomistajia

Hämeen läänissä kehoitetaan
ahkerastikävttämäänhvväk-
sensä Hämeen läänin maan-
viljelysseuran Toijalan rau-
tatie-aseman läheisyyteen
sijoitettua maidon rasva-ar-
von tarkastusasemaa, —
Maksa kustakin tarkastetta-
vaksi lähetetyn maitonävt-
teen koetuksesta on ainoas-
taan 5penniä. Tarkastetta-
vaksi aijotut maidonnäytteet
lähetetäänyhteen laatikkoon
pakatuissa pienissä pulloissa
osoitteella:Maidontarkastus
asema. Toijala.

Maalaiset
Näsljärwcn Nannalla:

Woitte tilata

SanomatTlllltjlkrcell
Mlkminultti. Maksaloat

wuodelta 1897.
N. Naittiuen.

Täkäläisten kätilöitte»
asunnot.

Vmma yittbruo»*, Hauppa ja ÖÄutiicii
csplaiuniiifiiJim t»l,»«3sa, sisäänk. kauppa-
tapulia.

Ida Karolina «triitttaii, asuma Pol,
jotsraitta- ja 3 Jteturißfabßfl kul»la?sa *Ji:o 2.
(Cnia talo.)

(k-dla Roslinss, Aleksanteri» ja Cta>
ißullanfabuit tututa N:a 3.

Aleksandra Härden, asunto 3öber<
nasta tfliosui, Jtuninfaanfatu N:» 2'.'.

Vwa lKlisabcth Kureni»?, asu^>,,
Hu!)[&cri)in perillisten lalo^sa Läulisen (Jäpl.i-
uanDifaiiiun toarvclla.

Edla Carolina Walen, afuina hiv:-
täläsfä M>)lli)kadu» warrell?, talosia 91:j
170.

Ida Helminen,3iufj(anfatit 11Sma-il
päät. i.'vt(). nifousfjuotictta. Ciui poi\:i
fät)täil'ä«fä.

Aleksandra Hällfors, asuma Siat.:'
fiini= jas»c» Ä»mri»kadu» fufmasfa Te.o --'.

Nllrittl ltalideliu, iiiuScmauiu tela
Mutalahden tatu SL

Amalia iid)toncn, Wiimkantatu 19.
enfimmäiiien ttnppu portista oifialle.

Maikki Saario, Ttmtkrgin talo sa^
amatatu S3i:o 7.
Ida lokcla, "Wafatcl)taai!hitu 14
Edla yilicuröm, oma talo tiun 2aisi

melan fnup. ofasfa.
Ida Ttcuawist, (;Kflimelius) itufifu.a

3"J, Sirenin tal».
Aino litukka, ilJar:iatoruiutatu Jfcj

Kl, talo.
Hilma Mncu, 'l^-viwni )!^c, 4<>, ku

-
luiqt-jtiu tiU.fl
HP'*olit (>"lirOUx*, auir.ui [muuna* ,\vei:,>

biuffcn laloöfn, Qjtäiucii yitfäfntu N:» l'i.
finninfäntäuui taMiUiÄ
■(Emilia Johanna Vetoan,aiuioa «ö«:
pttf. }i:o V enfim:iiäin(n vappu portista o;
teclla.

Maria Helenius, asuwa Tai»
melankatu Nio 10, 1!ie»li!!!N lala.

Maria Kosti, tohtori Sonä»orffin ta-
lossa .kauppatorin iui.ra-11*.

Aino Litukka, LapscnpääÄtolaitatsessa,
Telefooni 347.

Tampereella,
sDtajlunb & i*xn>tifcn fiqapainosfa.

189?.


