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Tietoja Tampereelta
MNo Dl B Lauantaina 5 päivänä Marraskuut?

Toimittaja: K. W iljukainen. Lehti ilmestyy: Sunnuntaisin, Tiistaisin, Keskiviikkoisin, Torstaisin, Perjantaisin ja Lauvantaisin klo 8 aamulla.
—

Ilmoitushinta: 15 p:iä ja etusivulle painettaräte 30 piiriviltä.
BuoCmnkieliset suomennetaan maksotta.

—
Lehden konttoon on avoinna kello 8 e. pp.

— 7 l. l»p.
— Lähetyksiä, joiden kirjoittaja el toimitofcseUe ole Umotamut nimetaa* ei jnlitoti.

Suomen Yhdyspankki
Perustettu 1862.

OsakepääomaSmk. 4,000,000:
>^«l,^l^^ ii iin uuniararal as o „

Ottaa vastaan rahoja
Talletustilille ja
Juoksevalle tilille,
Diskonttaa vekseleitä,
Myöntää lainoja ja Kassakreditiivejä,
Antaa Matkakreditiivejä ulkomaille,
Ostaa ja myy Vekseleitä, ulkomaan rahaa sekä ulkomai-

sia Pankinseteleitä,
Ostaa Valtio-obligatsioonien kuponkeja ulkomaan rahalle,
Myy Postaähetysvekseleitä,
Ostaa ja myy Valtio-obligatsiooneja ja muita arvopape-

reita,
sekä valtio-obligatsioonienToimittaa rahanperimisiäH

muiden arvopaperien ostoa ja rnyyntiaj
Pankille voi kirjeellisestikin antaa asiöitatoumtettavaksi

osotteella Suomen Yhdyspankki.

A Etta kauppias Gust» Weckström ffi*
on f

IMäntän kofeloitfen japussien!
M ainoa jälleenmyyjä V
V Tai pereella ja senympärtetögeiä,saan täten ilmoittaa. 7
A Mänttä, 1 p:nä heinahuuta 1898. A
M G. A. Serlachus. M

IVlUsti2.
G å

M 'i^
TT Rautaputkia ja

Putken-osia.

Pumppuja,
KTraanoja,

Ilmanvalhtotorvia,
IVlanoraeetriä,

Lubrikatuviria
ja muita kone johtoja.

Puuvilla-, Kamelinkarva-,
?Qahka-, Kummi- ja Vallita-

Käyttöhihnoja.Konetilkkeitä,
BLoneöljyjäy. m. alitusesti varastossa.

MSandberginRautakaupassa.
JOH. H.

p— Kellokauppa. —
»̂akatu 1111Kau ppi

"£^^^.r'>vS^

G. Borell Neuchåtel Schweiz, suosittaa kauttani suuren va-
raston hyviksi tunnettuja kulta- ja hopea taskukelloja miehille
ja naisille kohtuullisiin hintoihin.

Ainoa välittäjä Tampereella. Joh. H. Ekendahl.

Höyryalus

fawirrr
Kapt Alb. Sandell,

lähtee, alkaen 1 p. Lokat. Tampereelta
Wisuwedelle jota Tiistai, Torstai ja
iiauwanlai kello 8 e. p. p. ja palajaa
takaisin jota Maanantai, Keskiwiitto ja
Perjantai kello 6 e. pp., kuljettaen mat-
kustajia ja tawaroita.

G.O. Sumelius,
Tanlpere,

Köyrylaima

.MM"
kapteeni I.Mäntynen,

lähtee alkaen 1 p:stä lokakuuta
Tampereelta Virroille joka Maa
nantai, Keskiumkko ja Perjantai
klo 8 e. pp. sekä palaa Tampe-
reelle joka Tiistai, Torstai ja
Laumantai, Virroilta »varhain aa
mulla. Laumantaina klo 4 j. pp.
Murolecseen, josta jatketaan mat
kaa sunnuntaiaamuna Nuoiveocn
kirkolle, ja sieltä samana päimänä
Tampereelle.

Ayrshiren-rotuisen sti-
toskarjan ja filiojeil

näyttely
Maanwiljelyshallitus on julaissut

kuyumulsen sen kesät. 8 p:nä 1899
Riihimäellä toimeenpanemaan Ayrshi-
renrotuisen siitoskarjan ja sikojen näyt-
telyyn. Kutsumuksessaan lausuu maan-
»viljelysyallitus:

Samoin tuin »naamnle pääelinkeinoa
yleensä on edistttty siten, ettäosa suu
remman maanwiljelytsen harjoittajia
on siihenuhrannutrunsaammassa mää'
rässä älyä ja »varoja, samoin on ko-
tieläintenkin hoitoon jo pitemmän ajan
kuluessa samalta taholta suurempaa
huomiota, kiinnitetty. Näillä toimen-
piteillä, joilla ehkä toisinaan on ainoas
taan koetettu saada käytäntöön jotain
uutta ja ennen koettelematonta, mutta
jotka mannaan useimmiten omat saa-
neet aiheensa tämän elinkeinon haaran
todellisesta hyödyttämishalusta,on kui°
tentin nyt useimmilla tahoilla saatu se
warma wakaumus, että kaikista maa-
hamme tuotetuista karjaroduista ayr-
shirerodulla on suurinmahdollisuus ko-
tiutua meidän ilmanalaamme menettä-
mättä silti suuresti kotimaastaan pe-
rittyjä ominaisuuksiaan tai maatimatta
eläinten omistajain puolelta suuria ra-
hallisia uhrauksia.

Mutta se suuri wuorowaikutus, mi-
kä on olemassa yhdeltä puolen karjan-
hoidon ja toiselta puolen maan ilma>
suhteitten ja maanwiljelytsen tilanwä-
lillä, maikuttaa, että Vaatimukset eläin-
ten laatuun nähden owat soivellutetta-
wat luonnonsuhteitten mutaiseksi ja
waihtelewat maanmiljelyksen eri kehi»
tysjatsojen mukaan. On senivuotsikäy-
nyt malttamattomaksi, jotta mainitut
maatimulset tulisimat tyydytetyiksi,aset-
taa kaksi karjarotua jalostuttamistyim
alaiseksi: kotimainen maatiaisrotumaan
pohjoisempaa ja keskiosaa sekä yleensä
pienempiä maanwiljelijöitäwarten,yn-
nä ayrshirerotu enemmän kehittynyttä
maanmiljelystä sekä maammeilmastol-
lisista suhteissa parempiosaisia seutuja
marten.

Tänä muonna suomalaista maatiais»
rotuista sanvikarjaa marten toimeen»
pantujen kahden näyttelyn tarkoitukse-
na oli antaa kuivaus tämän sarmikar-
janhaaran tilasta maassamme. Sa-
maa tarkoitusta marten ayrshiresiitot-

sen suhteen, on tämä ayrshirerotuisen
fiitoskarjan näyttely suunniteltu.

Koska maanwiljelyshallitus toiwoo
lukuista osanottoa tähän näyttelyyn
kaikkien niiden puolelta, jotka harras-
tamat ayrshiresiitoksen edistämistämaassamme, ynnä asianomaistenmaan-
wiljelysseurojen suurta myötäwaikutus-
ta. niin toiwoo se myöskin, että tämä
näyttely on waituttawa herättäwästi
ja muodostuma käänteeksi anrshirero-
dun mastaiselle kehitykselle ja lewene-
miselle maassamme.Määräys että näyttelyssä olisi siko-
ja sekä jalostetuista että maatiais-ro-
duista, on aiheutunut siitä kokemuk-
sesta, minkä muiden maiden ja etenkin
Tanskan teurastussioista saamutettu
tulos on antanut. On mm. onnistut-
tu saamaan mitä halutuinta kauppata-
waraa niin kutsutulla yksinkertaisella
sekasiitotsella maatiaisrotuisia ja julos-
tetwja suuritasmuisiaenglanninrotuisia
sikoja keskenään parittamalla. Waan
yksinkertainen setasiitos edellyttää aina,
että on tyllältä puhtaita rotuja, jotka
tällöin tulemat käytäntöön. Tässä tar-
koituksessa on Tanskassa laadittu n.k.
siitoskestuksia näitä molenlpia rotuja
marten, s. o. on pidetty huolta siitä,
että sopimissa paikoin kumpaakin rotua
kaswatetaan puhdassiitosta turwaawal
la tamalla.

Kun moinee pitää warmana, että si-
kojen kehitys meilläkin tulee käymään
samaan suuntaan, niin on sekä maa-
tiais- että ulkomaarotuisten sikojen
näyttelyllä suuri merkitys. Tälläkinko-
tieläi^siitoksen alalla on tarpeellista tie-
tää, mitä meillä on olemassa.

Maamme pohjois- ja itäosissa ja
ehkä muuallakin löytyy siellä tääUä
muutamia aiman alkuperäisiä, pieniä,
hitaasti kasmamia, torkeajalkaisia ja
muutoinkin huonorakenteisia sikalajia.
Näitä lajia, jotka owat sopimattomia
sekasiitoksen pohjaksi jaloimpien sikojen
kanssa, ei ole tarkoitettu sikanäyttelyyn
utettamiksi. Mutta paitsi näitä on ole-massa toisenlaatuisiakin maatiaissikoja,— jotta osittain ehkä polweutuwat ai
taisemmin tapahtuneesta sekasiitoksesta
ja joita kauemman aikaa on yhtä mit-
taa ruokittu paremmin kuin alkuperäi-
siä maatiaissikoja nämät maatiais-
sijat omat pitkähköjä, sywäwartaloisia
ja suurikaswuisia, maikkapa ne kehitty-
mätkin hitaasti. Tämmöisiä sikoja toi'
woo maanwiljelyshallitus tähän näyt-
telyyn, iotta täten woilaisiin saada joi-
takuita lähtökohtia tuon tärkeän kysy-
myksen ratkaisemiselle, onko nyt ole-

massa olemissa maatiaissitalajeissa tel-
mollista pohjaa »vastaista teuraslussi-ka°siitosta marten.

Näytteille asetetut elukat tulemat kil-
pailemaan seuraamissa osastoissa ja
luokissa, joissa allamainitut palkinnot
on määrätty annettamiksi:
I:uen Osasto. Nautakarja.
I:nen Luotta. Ryhmä: !sonni, ei

kahta muotta nuorempi, ja 4 lehmää,
ei yli 12 wuoden, jos omistajalla on
3N lypsamää lehmää tahi sitä enem-
män, maan 1 sonni ja 3 lehmää, jos
omistajan lehmien luku on alle 30:nen.— 1 ensin», palkinto 200 mk., 1 toi-
nen palk. 150 mk., 2 kolmatta palkin-
toa 100 mk., 3 neljättä palkintoa kun-
niakirjoja.

ll:nen Luokka. Ryhmä: nuoria elu-
koita, isonni ei 2 muotta wanheinpi ja
hiehoin, jotta eimät ole poikineet), jo-
hon kuuluu 1 sonni ja 4 hiehoa, jos
omistajalla on 30 lypsämää lehmää
tahi enemmän, »vaan 1 sonni ja 2 hie-hoa, jos lehmien:luku on alle 30:nen.—

1 ensin», palkinto 100 mk., 1 toi-
nen palk. 75 mk., 2 kolmatta palkin-
toa 50 mk,, 2 neljättä palk. kunniakir-
joja.

Ill:s Luokka. 2 »vuotta »vanhempia
sonneja — 2 ensimm. palkintoa 100
mk., 2 toistapalk. 75 mk.. 3 kolinatta
palt. 50 mk.. 5 neljättä palk. kunnia-
kirjoja.

!V:s Luotta. Sonneja 1 ja 2 wuo°
de>» »välillä. —

2 eusimm. palkintoa
»0 ml.. 2 toista palk. «0 mk.. 3 kol-
matta palt. 40 mk., 5 neljättä palk.
kunniakirjoja.

V:s Luotta. Lehmiä 3:sta 12:een
muoteen. 2 ensin», palk. 80 mk., 2
toista palt. 60 mk., 3 kolmatta palt.
40 mk., 5 neljättä palk. kunniakirjoja.

Vl:s Luotta. Hiehoja (semmoisiatin
jotta omat poikineet) 1 ja 3 wuoden
»välillä. — 2 ensimm. palt. 60 mk., 2
toista palt. 40 mk., 3 kolmatta palt.
30 mk., 5 neljättä palt. kunniakirjona.

ll:nen osasto. Sikoja.
A. Siitossikoja. Suomalainen maa

tiaisrotu,
X:s Luokka. Karjuja yli Iwuoden.

2 ensimm. palkintoa W mk., 2 toista
palt. 20 mk., 3 kolmatta palt. 10 mk.

Xl:s Luokka. Emäsikoja porfaineen.
2 ensimm. palk. 30 mk., 2 toista

palk. 20 mk., 3 kolmatta palk. 10 mk.
XII:s Luokka. Ryhmiä: 1 karju ja

2 emäsitaa. - 1ensimm. palk. 50 mk.,
2 toista palt. 30 mk., 3 kolmatta palt,
15 mt.

B. Siitossikoja. Yorkshire rotua.
Vll:s Luokka. Karjuja yli1 wuoden.— 2 ensimm. palk. 30 mk., 2 toista

palt. 20 mk.. 3 kolmatta palt. 10 mk.
VIH:s Luokka. Emäsikoja porsailleen

2 ensimm. palk. 30 mk., 2 toista
palt. 20 mk.. 3 tolmatta palt. 10 mt.

lX:s Luokka. Ryhmiä. 1 karju ja
2 emäsikaa. — 1 ensimm. palk. 50 mt..
2 toista palk. 30 mk., 3 kolmatta palt.
15 mt.

Teurastussikoja, mitä rotua
hymänsä.

XIH:s Luokka. — 1 enfimm. palt.
25 mk., 2 toista palt. 15 mk., 3 toi.
matta palt. 8 mk.

Näytteille aseteltujen elukoiden pal-
kitseminen jätetään joillekuillemaanmil»
jelyshallituksen Valitsemille paltintotuo»
mareille. Naytteillepanija ei moi olla
palkintotuomariua siinä luokassa, jossa
hänen eläimensäkilpailemat.

Nautakarjaa palkitessa otetaan huo-mioon, että ainoastaan lypsymuotoiset
palkitaan. Palkintotuomarit päättämät,
mikä on tatsottama ayrshiren roduksi.'

Näytteille pantujen elukoiden pitää,
»voidakseen saada palkintoja, olla pa»
rempia kuin muut samaan luokkaankuu»
lumat, setä myöskinitsestään ollahuo»
mattamia ja siitoselukoina palkintoja
ansaitsemia.

Näytteille pannun elukan pitää olla
ollut omistajallaan mähintäin 4 kuu»
kauttaennen näyttelyn amaamista. Sa»
man elukan moi ilmoittaa kilpailuun
setä ryhmässä että yksittäin; kuitenkaan
ei moi ryhmään kuuluma elukka, joka
on saanut palkinnon, samalla saadapal-
kintoa yksityisenä elukkana.

Ainoastaan näyttelyn eläinlääkärin
tarkastamia ja termeiksi ilmoittamia
elukoita otetaan näyttelyyn. Nautaelu»
tan, jokaei ole todistettamastikestänyt
tuberkuliinikoetta, tutkii tuberkuliinilla
näyttelyn eläinlääkäri, jos elukka nim.
on ehdotettu saamaan palkinnon. Jos
elukan huomataan reageeraaman, ei se
moi saada palkintoa.

Kaikki näyttelyyn aijotut elukat omat
ilmoitettamat jollekulle näyttelyn asia-miehelle Viimeistään toukok. 1 p:nä ja
pitää asiamiesten »viipymättä lähettää
nämä ilmoitukset näyttelyn komissaa-rille.

Ilmoitus osanotosta näyttelyyn teh-dään laamoille, joita maksutta on saa»

11',''

sia, joita hän tutki mitä suurimmalla mieliha-
lulla. Nämä olivat luonnonpiirustuksia konee-
seen, jonka kaikki erityisosat olivat hyvin
tarkasti piirretyt.

Epäilemättä on lukija jo tuntenut 15lii5t
t^aranä'ia tässä ensi luokan matkustajaskl»,
vaikka tämmöiseksi muuttaneena. Hän xc oli,
työmestari tentaasta, murkapolt-
taja, varas ja isäntänsä muinaaja.

Vaan mistä tuli, ettei nau, niinkuin ka-
ko maailma luuli, tullut kaupatuksi kukistu»
neitten raunioitten alle?

Ernst oli huutanut: »Apuun! Apuun!
Tukehdun!» sittenkuin hän oli hyökännytpa-
lavaan rakennukseen, että ihmiset luulisivat
hänen osoittaneen ihmeteltävää uskollisuutta
yrittämällä pelastaa herra Labron'in rahoja
ja arvopapereita.

I^ömestari oli ronkea ja viekas konna,
joka uskalsi kaikkea turvataksensa tulevai-
suutensa, vaikkapa nenkensäkin ulialla. /o-
kainen siispiti näntä kuolleena, ja jos )onan>
na I^oretier s^ttäislkin näntä, niin ei ku-
kaan uskoisi tätä, vaan kaikki pitäisivät ka-
»en 52N2N82 nalpamielisenä valneena.

Lrnst luonnollisesti tiesi n^vin,kuinka
konttoorirakennus oli sisustettu. I^än tiesi,
että portailta akkuna antoi tentaan ta
kana oleville kentillepäm. l^^ökkäessään «a-
-vun ja liekkien sekaan oli nänellä jo koko
suunnitelmansa valmis, kattia notkui kanen

—
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—
<I^äktee K^llä, mutta ei m^6ä enää pi-

on juuri läkciössä».lettiä
Matkustaja ilmoitti pettymiksensä aino-

astaan kököttämällä olkapäitään.
»Ikävä,» nän sanoi. »Oll^aa k^vä ja

ilmoittakaa minulle, koska seuraava junaläk
tee samalle suunnalle».

»Kello kuusi ja kolmekymmentä»
EJa koska pääsee perille Havreen?»
>Kello yksitoista Avusi,
»Kiitoksia!>
Matkustaja lähti asemalta kulkien pitkin

Amsterdam-katua. >Saatoinhan arvata, että
tulisin liian myöhään>, hän jupisi. »Mutta
tahdon kumminkin mieluimmin matkustaa
päivällä. Silloin ainakin näkee ihmisiä ympä-
rillänsä. Noh olkoon miten tahansa; en aina-
kaan aho jättää tätä tilaisuutta käyttämättä,
tahdon syödä vähän, koska vatsa jo tuntuu
levottomalta».

Hän meni lähellä olevaan ravintolaan
ja huomasi, että siellä paraiten kävi ulko-
maalaisia matkustavaisia, englantilaisia ja
erittäin amerikalaisia.

larjuri läkest/i kanta ja k^/i kanteli
aa.-iti

«haluaako nerra murkinaa?»
»kaluan; antakaa minulle ruokaliäti»,

aikataulu junien ltulkuvuaroista sekä kirjoi-
tusneuvot».
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tmana asiamiehiltä, jotka muutenkin
ntamat neumoja ja tietofa.
Maanwiljelyshllllitus koettaa senaa-

tilta saada rahtiwapauden walnonrau»
tateillasekä asianom. höyrylaimoienisän-
nistöittä samat ebut näyttelyyn aijot-
tuia elukoita warten^W^W^^^WMNäyttelu kestää 2 päiwää. Elukat
omat kuitenkin j>o 2 päiwää ennen näyt-
telyn awaamista — siis Kesäkuun 6
p:nä aamulla armioimista, mittaa-
mista ja walokuwaamista marten tuo-
tamat näyttelypaikalle.

Näyttely awataan ensimmäisenä päi-
wänä k:lo 9 a.-p. ja suljetaan k:lo ?
i.°p.; toisena päimänä tapahtuu awaa-
minen t:lo 8 a.-p. ja suljetaan näyt-
tely k:lo 6 i.«p.

Näyttelyyn ja keskustelusokoukseen
pääsee jokainen, joka on lunastanutpää-
sytortin.

Paikallistoimituntana omat seuraa-
mat henkilöt: telegraafimekanitko N.W.
Bergman, tilanomistaja Hj. Bränder,
agr. I.lernftröm, wuotraajaI.Kihl-
ström, tilanomist. K. Kiipula, rataim
sinööri N. Thuneberg ja M.«hoit. Ä

l^Komyaarina on insinööriFr. Wilh
Lindroos.

Untisia.
— Väliaikaisessa kuntakotonk-

fessa Keuruulla miime maanantaina
Lokakuun .^1 p. käsiteltiin seuraamat
asiat:

1) Kansakoulupiirin jakoa marten
walittawaanwaliokuntaan walittiinseu-
raamat: taloklls Juho Lintula, JuhoHäkkinen, pehtoori O. S. Landbo, ta«
lotas Emert Saxberg, Kolho,PaamaliWaissi, Edwin Murtomäki, EmilHei-
näsiniemi, Juho Paloranta, Aapo
Mäyrämäti, Wihtori Lihjamo, Kust.
Jukola. Alfred Ampiala. past. I.
Schroderus ja tohtori N.I.Arppe.

Komitean kokoonkutsuu past. I.

laatimat säännötKeuruunkunnan sääs-
töpankille, ne muistutuksetta hymätsyt-
tiin sekä walittiin näille hakemaan
wahwistusta läänin kumernöörin wi
rustosta past. I.Schroderus.

3) Keuruun kunnalle miime wuo°
delta wlewa osuus miinarahoista, joka
summa tekee 570 mk. ?? p. käytetään
tvnsakoulujen hymäksi kuhunkin piiriin
manttaaliosuuden mukaan.

4) Kysymys heikkomielisen Juho
Hymylän hoidosta ei antanut aihetta
mihinkään toimenpiteesen tällä kertaa.

5) Kauppias Simo Konradjeffin
pyyntöön saada harjoittaa kauppaa
kunnassa myönnyttiin.— B«ttari°«rt«ri»wi»kaaBä««
aelmäellä omat hakeneet seuraamat:
Räisälän lukkari ja urkuri S. A. En°
qmist, Alastaron urkuri T. V. Rimpi-
nen, Sysmän m. t. lukkari ja urkuri
F. H. Rajaan, Kullaan m. t. lukkari
jaurkkuri K. F.E.Leino, Taipalsaaren
m. t. lukari ja urkuri I.V. Eriksson,
Kerimäen m. t. lukkari ja urkuri O.
W. Wiljannen. Rustealasta lukkari- ja
urkurikokelas H. Keinonen, Tenholasta
lukkari- ja urkurikokelas W. Kämpe,
Längelmäen w. t. lukkari ja urkuri A.
W. Lehtinen, Polwijärwen m. t. luk-
kariI.O. Helin, Pöytyänm. t.urkuri

K. E. Selenius,Pälkijärmen m. t. luk-
kari K. O. Prihti, Saktolan m. t. luk-
kari ja urkuri N. M.Hannus jaKron-
stadtin suomalais-ruotsalaisen seurakun-
nan lukkari ja urkuri ynnä kirkkoko»
lun opettaja A. Mantere.— Kirjalahjoitus. Tampereella
ilmestymän .Mäinamöisen" toimittaja
A. Mäki on Lapuan juomalattokomi-
tealle lähettänyt suuren joukon juoma-
lakkoa koskemia juhlalehtiä sekä pieniä
kirjasia joko ilmaiseksi jaettamatsi tai
myntämitsi lattokassanhymätsi. Tämän
jalomielisen Aahjoituksen on Lapuan
juomalakkokomitea päättänyt täyttää
siten, että se jaetaan eri kyläkuntien kes-
ken ja koetetaan niissä saada aikaan
lakkototous, missä kirjat myydään alen-
netulla hinnalla ja mara.tomille jaetaan
ilmaiseksi. Maksua otetaan etupäässä
siksi, että kirjaset siten ehkä tulisimat
tarkemmin luetuiksi.

lärwetjäätyiwätEräjärwellä
aiman umpeen miime lokakuun 1? ja
18 p:nä, maan nyt ne taas jälleenlai-
nehtimat kutenkesällä. Wiime lokakuun
18 p:nä kuoli 14 muotias kansakoulun-
oppilas Mikko Manunp.Ula°Kmwane!i
luistellessaantoistenkansat,lastenkanssa
Niktilänjärmen jäällä, mutta jääolikin
heikkoa, joka petti pojan ja hän suistui
pohjaan; pian kyllä hän saatiin sieltä
ylös,mutta hengetönnä; kokeita tehtiin
henkiin palauttamiseksi maan neei aut-
taneet.—

Junasta pudonnut. T. t 2
p:nä lamattiin radalla Pihlajameden
aseman läheisyydessä W. Konttinen ni«
minen mieshenkilö, jota oli pudonnut
junasta n:o 125. Mies ei kuitenkaan
ollut joutunut junan alle, maan pudo-
tessaan loukannut masemman jalkansa.
Pihlajameden asemalle hänetlähetettiin
dressiinalla sekä sieltä edelleenKeuruulle
lääkärinapua saamaan.— Rnowedellä tapahtnwia
wäenwuutokfia merkitään kirkonkir-
joihin seuraamaisesliz
fattano§foß

Marrast. IL p.Pap°
pilassa.

Torstaina Marrast. 17 v. Wisuwe^den

22 p.Pohjas-

Marrast. 21 p.PuH
jaslahden Talusella.

Tiistaina 3)lavva>3f^B
lahden Alatuukosella.

Kestiwiikkona Marrasts p.P^pilllssa^^^^^^^^^^^^^WD
Marrast. 24 p. PihlaW

lahden

Wäärin-
MMllllnantllina Marrasl 28 p. Ajol
taipaleen Ylä-Ajoksella.

Tiistaina Marrast. 29 P^^^^Wmajan Mannisella.
Keskinmtkoua Marrast. 30 p. «BBäa?

rinmaian Enorannasfa.
is^Lempäälän juomalaktolais-
ten wapaailtamassa sunnuntaina
t. l. 13 p.pitää maisteri Matti Hele-
niuspuheen.Iltamasta annetaan wast'°
edes tarkempitieto.

— Wapaailtama. Lempääläntyö»
mäenyhdistytsen toimesta, pidetään
yleineu wapaailtama, ensi sunnuntaina
t. k. 6 p. klo 3 j. pp. Lempoisten Kii-
liäisellä. Tilaisuudessa pitämät puheita
pastori A T. Appelberq. K. Jalmari
Säde ja toimittaja K. Viljakainen
Tampereelta. Muutatin ohjelmaa on.

Kaikki owat terwetulleita, erittäinkin
nuorisoseuralaiset ja juomalatkolaiset,
jotka yhdistys on kutsunut yhteistä
iltaa mieltämään raitiiusaatteen toteut-
lamisetsi paikkakunnalla.— Messukyläuuntifia. Kunnal-
lislautakunta Messukylässä kokoontuu
tiistaina marraskuun 8 p. kello 9 e.
pp. taksoitusta marten »valittujen lisä-
jäsenten kanssa kirkon puoleisen kansa-
koulun tasityöhuoneeseen tekemään kun-
nallismeroäuriluetteloa.

HnwejaLängelmäellä. Ilta-
humit toimeenpanee Längelmäen mas-
taperustettu soittokunta ensi teskimiit-
kona marraskuun 9 p:nä alkaen klo 4
i.-p. Attilassa. Ohjelma sisältää pausi
soittoa myöspuheen, laulua, lausun-
toa, kumaelman, näytelmän ja kansat-
listanssin sekä lopuksi yleistä tanssia.
Kun ohjelma on merrattain maihtele-
wa ja tarkoitus hymä. tulot kun
käytetään mainitun soittokunnan kan«
nattamiseksi, on suotamaa. että yleisö
lukuisasti rientää tilaisuuteen.

Niinikään pidetään arpajaiset Län-
kipohjan Uotilassa maanantaina mar-
raskuun ? p:> a mainittuun kylään pe-
rustettaman lutuluwanhywäksi. Ohjel-
ma, joka täälläkin tulee olemaan «vaih-
telema, sisältää soutua edellä mainitul-
ta soittokunnalta.— Kupparin saunapuista ka
räjiin. Eräitä syystäräjiä on äsket-
täin istuttuparisen wiikkoa Asioita on
ollut monenmoisia. Onpa eräsrusthol
larihaastattanut oikeuteenmiehen, joka
asustaa oika ajoin weljensä luona tuon
rusthollarin maalla olemassa torpassa.
Tämä mies, nähkääs on mahan kimul-
luinen. niin että joskus kun torpassa
on ollut kuppari, on tuo mieskin silloin
antanat metää muutaman sarmen nis-
kaansa tai sääriinsä. Tuosta on isäntä
nyt nostanut oikeusjutun maatienmic«
heltä maksua niistä puista, jotkapolte»
taan saunanpcfässä sarwittamista mar-
ten läininittäessä. Asia un ollutkin jo
oikeudessa waan syystä tai toisesta ly-
tättiin se seuraamiin täräjnn.

-6^l'

ilmoituksia.
Höyryalus Teiskon

kulluwuoloi 10 p:stä Lotat. t»9B.
Maanantaina,

lla 6 e. pp. ViitapohjastaKulllilaan, Poh-tolaan,Wattulaan,Kuusniemeen, Aunesiltaan,
Tampereelle,takaisin tlo '/»2 j. pp.

Tiistaina,
klo 6 e. pp. Pelälahdesta,PöWään,Rama»
laan, Teiskolaan, Tampereelle,lalaism No >/«2
j.pv.

»esttwiikkona,
Ho 6 e. pp. IntliltäHannuun,Parmalaan,
Kuljulle,Runsaalle, Tampereelle, lakaisin Ho
V.2 j. PV- Torstaina,
No 6 e. pp.Pohillntyläslä.Kuöstilään,Run-
saalle, Tampereelk, takaisin klo >/,2 j. PP.

Perjantaina,
klo o e. Pp. äBiitapol>asta Kullillaan, Poh-tolaan,äSaitulaon,«uu«mem<-en,Almcsillaail,
Tamp««ell«, talaijin {'o >/,2 j. PV-

Lanwantaina,
"rio ti e. op- ÄulM asia Pohtolani,SBatf.-
-l an, Sua*niemfen, A:mesul2lin, 3amprt?elle
la.atnn No 2 j. pp.

Höyryallls Anne
hilhiimiorot 10 p:llä i'ofaf. IH9B.

Maanantain»,
No ti e. pp. Innillä JpannuuH, Pennalaan,
Shdiufle, 'Jtnnjtmlle, Tampereelle,lataisin ll«

Tiistaina,
110 6 e. pp. KutuSta Toloselle, Tollolle Tam°
ycreeQ?, lakaisin klo V»2 j. PP-

Kestiwiittona,
Terälahdesta PöWään, lollaalle,Teislolaan,
Tampereelle,takaisin klo '/»2 j. pp.

Torstaina,
klo 6 e. t>p. Kurutta Toloselle, Tollolle,Ptzl-löiään, Tampereelle, t,.faiftn Perjantaina 110
9 e. pp.

Vnuwant«i««,
klo 6 e. i»p. )!'.lti>tä Hannuun, Aarinalaan,
Jiuiulie, 3'.unjaaCe, lampmefle,lataisin klo
'/<2 i.p.

Huomaa!
Pirltlllan Vallilan mylly

ei icw R>ntu!2litlona tahi Maiiasluun 7
päiwästä 12 päiwään, multa siitä eteenpäin
ta>, m!ily taas jeta arll maanantai, tiistai,
trstiw itk« ja torstai.

Oikeata

Wn«lM« cetlii
Kauppahuone

Häkli,Lallukka jaKumppHä
Viipurissa.

KKKAUISu Tl Ollen tällä pllill1l»ltunn»tl» llinui-Mj jälleenmyyjinä yllämainitun

ULLUKKAJB

W
kauppahuoneen erinomaisen hy-
viks tunnetuille teelajeille,onmeil-
lä täysi syy rniiä parhaimmin suo-
sitella niitä samalla kuin huomau-
tamme, että teelehdot, jotka jo
ovat saavuttaneet hyvin ansaittua
suo iota. ovat kaikki tutkittu Hel-
singin Kauppakemiallisessa labora-
toriossa jakääryeet varustettu,mai-
nitun laitoksen todistuksella.

tJ IYMPURISSA
t«ai

K. F. Slastnikoff. V. T. Dubatschett
TamnercelJa^^^fl

fKuninÉaä? ja SatamakadunKulrna^^^^^^^^^^^iaméeukatu 20.
] Huom.! Teetä ostaissanne pyydetään huomaamaan yllä olevat tuvans
himat.

Tampereen Ruumisarkkutehda*»
ia

hautai«atoiniisto
myy vanurtofta
lluullzzMlllz,

;tf^h '* ifvfcj jok& kakoa, hienoja |«
yk«fikartain«, séskäli u
Sttstetluja r*«uarkJk«Ji.

Yuokr*ttftTfta*

MB^ Ruumisvaunu "W>
ia kAt&fiailkkia. Kwui* sas oatM ja vuokrata. Pahrska yl«i»U
kaikella. aruiU rwtmiiten hiitnimiMaH.

»«sm«*iQtL*tw 4, tel«t Sys i» Kawppakafctt >».
'-T^^M^H

Aistikkaita

ful(ul(anl(ai

vaimiitH:

V Q H
11?o"i" i t»q ci Ilnntl

llise.sti.

Päällystakkeja,
Pukuja,

Housuja,
Talvilakkeja,

lukkeja
"lu l-K iNVu0 l-i2.

v. xv y. 111.

Kaikki tunnettuihin hyvin alhaisiin h
Kangaskaupass

Kauppakatu Sl
Joliri BlcJ
tn

—
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Alies meni istumaan pö^änääreen, joka

oli jotensakin erillään toisista ja jonon palvo-
»ja nankki, mitä oli pv/ciettv.

»3illä aikaa kuin pö^ääkatetaan, tak
toisin mielelläni läkettää sänkösanoman»

»5e käy kelposti paininsa, äakkösano
makonttoori on juuri läneisvv6essä. niin
suvaitsette, niin K^llä joku notellin palveli-
joista vie sänkösanoman sinne».

»Hyvä. Olen heti kirjoittava sen»
Tarjuri poistui.
Matkustaja otti aikataulun sekä alkoi sil-

mäillä niitä sivuja, joilla oli ilmoituksia. Hän
luki ilmoitukset Havren hotelleista. »Sama
se, mikä tahansa.» hän ajatteli, >pääasia on,
etten hae liian kauan, enkä näytä semmoi-
selta, joka ei tiedä, mihin menee. Sitä pait-
si enhän viivy kauan Havressa, vaikka tosin
minulla ei ole mitään pelättävää, sillä koko
maailma luuleepa, että olen kuollut, palanut
kun yritin pelastaa rahat. Yritin! ha! ha! ha!
Onnistuin, olisi oikea sana. Ja vielä lisäksi,
tuskinpa kukaan enää tuntisikaan minua».

Luettelon ensimmäisen hotellin osoite
veti hänen huomionsa puoleensa, kun hän
luki: Hotel d'Amiraaté, Lemel, omistaja.
»Noh, tuopa sopii paremmin kvin muut kos
ka se, niinkuin näkyy, on sen rantalaiturin
läheisyydessä, missä höyrylaivatSouthompto-
nista ovat ankkurissa. Siinä tapauksessa ei
minun tarvitse liikkua kaupungissa paljon.
Ensimmäisessä laivassa lähden Englant in,

ss

tr-
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i.Kimin idUmfi
on janomlltta nykyajan edullisin Vstopaitta.

Sillä on suurin ja todel- 'n
sesti parhaiten lajiteltu Aarhaimmitfi tunnetuista «

telloteh-
sta
Uttlta-, Hopia-, Teräs- ia A
Vtelitaskukelloja miehille H
f naisille erittäin fiewiä
qulaattorikelloja, fopiwia £
|ci|bitt y. m. monenlaisia e

wista ja Nikkelistä y motoristeitä Tilaukset maaseu 3
,»ill^lsM<,< lmoleUisesti i" hetiMaikkia k!j»äa!n!natm!^uuluwia töitä otetaan teh- 33

OtiiiJ^ktehtoään htitotn ja balwalla «ntvmtn Yö

O. S ren.

—
15l

—
josta niin pian kuin mahdollinen on, pötkin
meren yli Renkaan>.

Matkustaja pani pois aikataulun, ottipa-
perin ja kynän sekä kirjoitti: »Hotel d'Ami-
raate. Lemel. Havre».

lulen tänä iltana pikajunassa 11,5». l7>l
kaa kvvä pitäkää varalla kuone minua var-
ten.

?aul

Hän kutsui edeskäypää. »Tässä on säh-
kösanoma,> hän sanoi ojentaen hänelle pa-
perin,

»Se paikalla lähetetään >
»Hyvä, nyt saatte tarjota murkinani
Muutamien minuuttien kuluttua matkus-

taja ryhtyi syömäänpöydälleasetettujaherk-
kuja: ruokahalu oli mitä paras, josta saattoi
päättää, että miehen mieliala oli mitä rau-
hallisin.

Syötyään hän ei hhtenyt pois ravinto-
lasta, vaan lueskeli sanomalehtiä, joi muuta-
mia seideliä olutta, poltteli papyrossia. Mut-
ta vihdoin hän kuitenkin maksoi, lähti ase-
malle ja osti ensimmäisen luokan piletin Hav-
reen.

Tarkalleen kello puoli seitsemän juna
lähti liikkeelle. Nantesiin asti vaunuissa oli
muita ihmisiä, vaan siitä alkaen matkustaja
oli yksin, joka näkyikin parhaiten miellyttä-
vän häntä; hän avasi vähäisen matkalauk-
kunsa ja otti siitä esille muutamia piirustuk-

Puutarhakatu N:o 12

Asunnon mnutos.
Arvoisalle MM

jaan kunnian ilmoittaa, että olen muuttanut
asuntoni ja ompeluliilleenija jatkan edelleen-
kin liilettäni Minitanlatu N:o 34.

«i». Niemi.

Juho Karpin
tyaalariliike,

Länt. puistpk. 10. Herra J. Syvälahden
tak).

Suosittelee arvoisalle yleisöllekaik-
kea maalarin ammattiin kuuluvia töi-
tä, niinkuin: »Mi-, ajokaiu-, huone-
kalu ja rakennusten maalauksia. Työ
tehdään kunnollisesti ja kohtuullisilla
hinnoilla. Telefooni 216.

Juho Karppi.

Kulia- & Hopiaseppå
Anton iflingstén

Tampereella, Kuninkaankatu N:o 13.
Myy kulta-, hopia-, jalokivi- y. m.

teoksia. Ostaa vanhaa kultaa jahopiaa.
Tekee hienommatkin tilaus- ja Im-

tostyöt sopimuksien mukaan. Kai-
vertaa kultaa ja hopioitsee.

Huom. Hinnat niin halvat, etteivät
kaipaa Buuria alennuksia.

.^» .■aj.rJffT1r.y.j^jiy\tft*» ■ frh^gr~^i^fr*>vtv*«^i*Mf.v*

Nu3qvarnan

Teräsompelukoneita.
freja, Iriumi ja lllun.

Hra K. P. Ruuskasen talo, Hämeenkatu N:o 14.

Varastossa:
I\eitloj», öljyjäja. koneosia.

Fiskarsin, Sorsakoskea ja Eskilstunanhienotakeita.

jfejfeefcjfcj& jfejfejM^^^^^^^^Syfe^jfej^ty^

y. 6. Salosen
Messinkivalimo ja Nikkelöimisluke,

Hameeni. 38. Telefooni 516.

Kynttilän jalkoja, kauniita ja lujia.
Kruunuja ja seinävarsia puhdistetaan ja korjataan.

Hämeen- ja Läntisen pitkänkadun kulma.

fflfffWffffffffffffffW
Tampereella,

Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiö,18»8.
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