
(»vastapäätä kirjakauppaa).
Lehti jaetaan Tampereella jota arti maanantaina, leskiwiitkona ja lauantaina

Ilmoitushinnat:
Kuolonilmoituksct raamissa 2 ,55,^7 Ilmoitukset wihityistä ja synty

neiötä 50 /«, Munt ilmoitukset 10 7»!, ja ensi siwulla 15 /,<, riwiltä. Waih-
toilmoitnksia muiden sauomien kanssa wälitellään ja »vieraskielisiä suomenne-
taan ilman eri maksna. Lehden jotopaikat, jossa myöstin tilauksia wastaan-
otetaan, owat: H:ra F. Bactman'illa pumpulitehrnnmyymälässä, h:ra F.K.

pcllawatehtaalla,h:rlla Hjorth ja K:lla Kauppatorin »varrella,
h:ra B. E. Martinilla Kyttäläosä ja taupp. Ida Saarisella Mnstalahdessa.

Matkustama
Kauppiaat Lundström Oulusta, Björklund

Turnstn, Gutman ja Wolff perheineen Waa
sa^ta, Holmberg ja El sekä tuomariHjellman
Helsingistä, < öwersti Costiander Hämecnlin
nasta ja asianajaja Wolginsen Pietarista,
Seurahuoneella.

hylviu laitti tttstannutsct
i^t^t

miehelle niin

kinnoksi piirimichen waiwoieta työnpc
räänkatsomiscssa neljä markkaa kultakin
siinä knlnneclta ftäiwältä, cli päiwän
osalta, laitti tässä ts:ösä' määrätyt pal
tinnot kannetaan samassa järjestyksessä
tnin piirimichcn palkka. (latk.)

Päiwälista.

251: -
Suomen Pankin kurssit.

Myyjät. Ostajat.Huhtikuun 2l piiiwä.
Pietari l. n. . . .

99 Päiw
Lontoo l. n.

124: 30

.- 80 98: 50
124: .'3O
123:20122^]
123: 20 122: 50

122-50

Q: :iO I,'iS: 40éms^"s!l
205: s")0
18«: 40

Pariisi l. n.

Lubcct l. n.

Amsterdam W päiw

Verlin l. n.

wiimpuvi l. n. ... flj^^^^9^)äiiv . . fl
. . . T^

Hj^ . . . vikFrankfurt a. Main ._^L_^fl

Tukholma l. n.
Köpeuhamina .

Maanantaina Huhtik. 2.'! p.
Raastuwan oikeno istuu k:lo Il> e. pp.
Suomeu pantin wekselitoimitnnta totoontnn

l:lo 11 e. pp.
PoSti lähtee: k:lo 11,,», e. pp. Poriin, Uuteen-

tanpnnkiin, Naantaliin, Muotialaan, Kimi
tolle, Naumaallc, saloon: t:lo 4,>» j. PP.Haminaan, Iywäötylään, Jämsään, Muo-
laan, Mäutsälään, Kcurulle, Kuopioon, i!o-
wisaan, Nautalammillc, Mikkeliin, Wihtiin.

Tiistaina Hnytik. p.
Suomen Pankin oiotontti toimikunta tokooutuu

k:lo 11e. pp.
Posti lähtee t:lo 4,,0 j. PP. Ewoon, Heinäwe-

dellc, lisalmelle, Impilahdellc, laatimaan,
loensuuhnn, Käkisalmelle, Kiteelle, Kurkijo
clle, lammelle, Lowisaan, Sa-
»vonlinnaan, Patajoelle, Parikkalaan, Pieli-
selle, Pnumalaan, Rantasalmelle, Nnokolah-
dellc, Halmellc, Zortawalaan, Tohmajär
wcllc; k:lo ,^ j. pp. Raahculinnaan, Kokko
laan, Haapawcdclle, Ikälisiin, Pietarsaarelle,
Kalajoelle, Kemille, Ristinään, Waasaan,

Nnternkarlcpyyn, Pyhäjoelle, Tor^
nivon, Oulun».

Kcskilviikkoua Hnhtik. 25 P.
W. P. K:nlutnsali awoiuna k:lo >/,^— '/,10

j. pp.
Posti lähtee t:lo 11^ e. pp. Etterö>>in, Maa

rianhaminaan, Mnstialaan: k.lo 4,1u j. PP-
Haminaan, Hartolaan, Hrinolain, Heinä
wcdcllc, loensunhuu, luwaan, Joroisiin,
Iywäökylääu,Hiäntsälään,Nurmekseen, Ha
woulinnaan, Orimattilaan, Pieksämäelle,
Pnumalaan, Rantasalmelle, Ruokolahdelle,
Someroon, Mikkeliin, lyömään, Wihtiin:
t:lo tt j. PP.

Kuulutlltsm.
/^^ttä siwiili-msmöörit Nichard¦v 9Kunftcrl)icltt! ja August
\^/ Ahlberg sekä mevtfapteeui

Neiuhold 3)aunbcrg owat
määrätyt tarkaötusmichiksiAtulcwal-
la scilausajalla täkäläisille matkus
taja höyry-wcucillc, jotka pitämät
liikettä KaupMWU ylupäristölt »ve-
sistöillä, annetaan tätnt yleisö» tie-
doksi.

Maistraatm puolrsta:

Tamporccil Naastuwassa '20 p.
Huhtikuuta 1883.

on lainattawanatlnotettawaa wa-
Isompi NalilMlliiirii

tuutusta'waötaanwiökaaliVlom-
felt^iu kautta.

991 tvätta*

Uufl taultistipidetty tnrkki. Hiil-ID ta 110 markkaa, Vifemmiu'^^ Stelefont fontortefa.

Meisöllc kiiytettiiwinii owat wiikon
kaikkina piiiwinä:

Nautatien makasiinin toilttoori t:ioX:sta e.
pp. f:lo Otteen j. pp. Snnunntaisin f:lo 8—
10 e. pp.

Kanpungill lukusali snnnnntaisin t>lo I— 9
j. pp., lauantaisin f:lo 4—94 — 9 j. pp. ja mvi
na päiwinci f:lo 6—9 j pp.

SiilMcnniitinhkonttoon?[t:lo Z.8 :*toge. pp.
f:lo 9:u j. Pp.

Awoinna joka arkipiiilvä:
Tuomenpantin'tonttooliU:l>,i 10—^'päiwällä.
ÄhtMs pantin fonttoovi t:lu 10— 2 paiiuällä.
Pohioismllidcu !osatrpa«liu fouttomi f.(o 9— päiwällä.
HllMiNlltollttoori It:lo 9—2 päiwällä,
Tnllitoimisto t:lo 9—2 päiwällä.
Pastorin fanilta f:(o s—l2päiwällä.
Nllhlltoimitl!Mllriht:lo 10—1 päiwällä.
Maiipiiiuiiii lainakirjasto awataan lauantai

sm l:lu (i j. PP. ja muina artipäiwinä f:lo
7 j. pp.

'ZäiiStöpautinlonttoorit.lo 1— :ipä,wällä sekä
feoliwiitlona ja lauantai iltoina k:lo 7—B.

Postit junat:
PllStitonttoori?!pidetään autismin tukiuaa

tum lähtcwää poötia wartenavtipäiwinä f :Io
1 /a/a9

— 1 päiwällä ja ''G—7 j. pp. PM
päitiHuä|t:los<S— lo e. Pp. ja 5— G j. pp.

lähetykset Turkuun ja sen kautta ornat arki
päiwiuä jätcttäwät pootilonttooriin t:lo 11
e. pp.; lähetykset Helsinkiin setä fen kautta
t.:lo 1päiwällä.

.Hirjelaatifot talipnugiosa tyhjennetäänk:lo10',4
e. pp. ja BjA j. pp. laatikotpostitonttoorin
eteisebsä ja^vautatien asemalla tylijcunctään
wähää^cnncnzpoOtin ja junan lähtöä.

Juna lähtee Waasaan wiikon kaikkina päiwi^
uä ilman sunnuntaita k :to 7^,, e. pp. Tur-
kuun !:lo 11, e.PP. Hmneenlinnaan,Han-
koniemeen, Helsinkiin ja Pietariin k:lo 4,,«> l- PP.

,Aamujuna Helsinkiin lähtee k:lo 5,3U e. pp.
j«o tulee: Pietarista,HelsingiStä, Hantonie>
>nstä ja Hämeenlinnasta t:lo B,t» h PP-!
jaasasta wiikon kaikkina päiwiuä ilman
mmttaita f:lo 10,,0 j. PP. Ehtojuna Hel
«st» ja Tnrnota tulee t:!o 10,10 j. pp.
'ääkärieu »vastaanotto ajat:
-. Vläfield artipäiwinä t:lo 10 :n e.X 2—32

—
3 j. pp. Pyhäpäiwinä t:lo 10*

Vonsdorff arlipäiwinä t,:lo 8—
Ija 4—5 j. pp., Pyhäpäiwinä t:lo

ittllitcberfl artipäiwinä t:lo 9—9
—

ja 4—5)4 — 5) j. pp. Hiebkiwilttona ja
t:lo 12

—
1 päinnillä.Botetaati

uaiswäteä waötaan.
',)Olb arkipäiwinä f:lo {)— II e. pp.

i- pp.

hänen »viereensä sinne eräs noin 25-
»vuotinen nainen, joka myöstin tahtoi
rulvcta saarnaamaan. Kirtonpallvelijat
lvci»vät häiritsijän kuitenkin pois sieltä,
tiaisen sanotaan kuuluwau pieneeneri
koissenraan, jota mnla on muodostnnut

lasitehtaalle Wirolahdcsta
lohaista»vaan pitäjään.

(Ensimmäinen siniwuokto ta
uä »vuouna poimittiin t. k. 17 p. Fi-
starin seuduilta, tertoo H. D.

Weren myrkytyksestäkuol-
lut. Kaupuugiupallvelija ja lukusalin
»vahtimestari Viipurissa Kukkonen on,
sairastettuaau »viisi ftäiwää, tuollut,ku-
ten Ilnnlle on kerrottu, sen johdosta,
että häneen oli isketty suonta puhdis-
tamattomalla raudalla. Täiuinöisiä»ve-
ren myrkytyksiä tapahtuu, erittäinkin
maalla, uscammasti luiu yleisceu luul-
laan, ja »varsinkin lcwittäwät kupparit
huolimattomasti hoitaiuillausa raudoilla
myrkyllisiä tauteja. Erittäinkin tärkeätä
olisi scntähden, että yleisö tässä kohden
noudattaisi mitä tärkeintä warowaisuut-
ta. Suoncu lyöjät, jotka ilman lääkii-
riu tulvatta, kultakin eri kerralta, har-
joittamat ammattiaan, oivatkin edeswas-
tautscu alaiset.

Murtowartaudenyritys teh
tim, M. T. mukaan, Jomalan kirkkoon
Ahwenanmaalla »viime »viitolla; waras
cli »vartaat oliwat tuntcunect kirktoon
eräästä akkunasta; rappuina oli käytet
ty hautaristiä. Sakariston owen mur-
taminen ei ollut kuitenkaan onnistunut,
jontatähdcn »vartaat sailvat palata toi
mettomina. Koska säästölaatikko itse
tirtossa oli koskematta, täytyy otaksua,
että »varkaat eiwät tunteneetpaikkoja ja
siis olleet »vieraita.

Toinen asia myöstin puolustaa tätä
luuloa. Ahlvcnanmaalaiscn tuunettnha
lv satccnwarjoihiu olisi »varmaan tiin
nittäuyt »vartaan huomion, jos tämä
olisi ollut ahlvcuanmaalaincn, että hän
olisi ottanut itselleen erään tirttoon v
nohdctun sateemvarjon, jota oli ripus
tcttuua truulluuu.

Kolmenkertainen murha
Mikkelissä. Mikkelistä kirjoitetaan
H. D.dlad'iin, josta lehden lukijat jo
owat saaneet tiedon, on liikuttanut mic
lct kaupungissa, nimittäin murhat ja
luultu itsemurha laupungin tasarmiiu
tuuluwassa piirissä. Poliisituttinnossa
tuli esiin seliraalvia asioita.

Elokuussa »viime wnonna muutti täu^
ne alaupseeri Pärnä Helsingistä, jossa
hau oli ennen palwcllut kaartissa. Hän
tuli täällä asetetuksi esimieheksi cli wää-
pcliksi täällä olclvau pataljoouan lasa-
rettiin. Hänellä oli uintanaan »vaimo
ja tatsi lasta, ytsi tyttö4 »vuoden »van
ha ja poita 2 »vuoden. Waimon sano
taan olleen antauuut »vätclvicn juomien
nauttimiseen, jota saattoi riitaa awio
puolisojen »välillä ja toisiuaan ättinäis
ta täytöstä. Päruä tcrrotaau olleen tel
»vollincn mies, hän oli Zrjön ritari,
»vaan jotcntin ättinäiscllä luonteella.

Nykyään piti äkkinäisen tohtautseu
pnolisou »välillä tapahtuuecu sillä seu-
rauksella, ettämanuu olimolemmin puo
lin otettu raastuwau oikeuteen, jossa
asian piti tnlla esille Ni p. tätä kuuta.
>tlliteuti!i ilmoitctaail yliteiselämän to

Tampereelta ja kotimaalta.
- Uudet »» markan setelit

woitance pian päästää liiktccscn, tietää
H. D. Ne owat osaksi wanhojcn nä-
köisiä. Wiiri on knitcnkin,punaisen si-
jasta, waalca rnsteanteltaincn. Kirjai
mct owat lnyöskin osaksi erilaiset. Sa-
uat pantin johtaja" ja pantin wirka-
mies" owat poisjätctyt; ainoastaan ni-
mitirjoituksct owat jälcllä. Kahdelle pic-
uelle wärittömallc siloratulinaisclle poh-
jalle on, suuremman »varmuuden saa-
wuttamisetsi, itse paperiin painettu wcsi-
painolla toiseeu kirjaimet ,,S.P." sTuo-
»uen Pantti), toiseen iv. A." (Finlands
Bank).

Kansatsulutilastoa. Tam
»nik. 1p.nä 1882 oli Turun ja Porin
läänissä 11U maalaistuuuassa s^j tan-
sakoulua, jota wastaan niitä puuttui 60
kunnasta, tertoo H. T. — W. 1882
tuli lisäksi kansakoulut 8 kuntaan, joissa
ci semmoisia ennen ollut. Tammit. 1
p. 188^i oli siis kouluja <>7:ssä ja puut-
tui ."i2 lunnasta.

Uniwormun muutosta tuu-
lutaau hankittawan Suomen tadcttiton
lnun. itcis. scnatin esitys siitä lnuluu
tartoittawan, kertoo N. Pr., että uni-
wormn muutettaisiin Tuomen armeja
pataljonaiu puwuu »nutaisctsi.

Pohjoismaiden osakepankki
kauppaa ja teollisuutta warten
on awannnt asioimiston luopiossa.Joh-
tokunnassa siellä on hrat (i.Sundman
asianuehcnä, A. E. Piispanen ja A.
Thcslcfs tarkastajina sekä.B. Granit
waratartastajana.

Vuomalaisen Kirjallisuu-
den seuran »välitotoulscssa perjantai
na ilmoitettiin ettäkauppias (^. <v. Ahl-
gren wainajau pesänhoitajalta oli tullut
kirje, jossa seuraa tehoitcttiin mitä pi-
temmin walwomaau wainajan testamen-
tissa sille määrätyltä etuja. Ecura »val
lunttisiihen »varatuomari Acjmclaeus'cn.— Sähtölennätinlaitos Buo-
messa. Wirtatoimi on alotcttu tcll^
7:stä c. pp. tcllo !).sään j. pp. l (iIN
päiwältä tätä Huhtikuuta Hämeenlinnan
asemalla.

Pidennetty »virta aila puoliyöhönsaat
ka tnlcc tästälähin jota wnosi pnrjch-
dnlscn aitana olemaan Nilolain taupun
qiu asemalla.

Waasan rautatie. Wirta
eron anomntscn on,H. D.mukaan, jät-
tänyt .'l.-ncn työpiirin päällittö <Waa-
san), insinööri sl. F. Hilden.— Lahja. Neiti Tockenström wai-
naja on, tuten Ä. T. kertoo, testamcn-
tissääu säätänyt tuuromyktäintonlullc
Turussa 4,000 marttaa.

- Häiriö kirkossa. >inn tirllo
herra K.?indh wiime snnnuutaina nousi
saarnastuoliin virolahden kirkossa, tuli

Kylä Järjestyssääntö.
«Jatkoa 45:nn:roon».

4^nku.
Määräyksiä tulipalon estämisen

ja sammuttamisen suhteen.
5 20.

Paljasta walkiaa cli tulisoittoa ci tav
uettato ultona, tartanoöta toiseen, eitä
pidettäkö nawctassa, ladossa, tallissa cli
muussa semmoisessa huoneessa, jossa
löytyy tulenarkoja aineita niinkuin lii-
noja, pcllawia, törkyjä, lastuja tahi
muuta semmoista, samoinkuin myöstin
tnpataupoltto semmoisissa huoneissa ol-
koon kielletty, laitti laillisen cdcswas
tantscn ja wahimMpalkintowclwollisuu-
oen setä uhkasaton tymmcucstä
netjääntymmenecu (40> marttaau haas^
tolla tustatin rittccstä erittäin; jota
paitsc palowatuutettnihin tartauoihin
nähden asianomaisen watuutusyhtiönoh-
jesääntö on^noudatettawa.

Puoshatoja, torstciniluntia setä wä-
hintänsä kolme wahwaa tikapuilta eri
pituudesta ratcnuustcn lorlcndcn mu-
taau, tnlcc tuutin tartanonomistajan

hankkia ja tyydyttäwässä tunnossa pi
tää, wiidcn l-^) markan nhtasatolla tuo^
tatiu puuttuwasta eli huonokuntoisesta
semmoisesta kappaleesta.

Röörien ja torstcinien puhdistamia
scsta tulee kartanonomistajanpitää hnol
ta, muissa uuuissa tarpecu mutaan,
luutta töötin- ja leipoma-uuucissa wä
hiutänsä kerran kahteen kuukauteen,uh
tasatolla kahdcstakyminencstä (20) nel-
jäänkymmcnecn <40) mnrtkaau.

Talossa olewilla taiwoilla setä lähei-
sillä awennoilla tulee omistajan aina
woimassa pitää tarpeellisia astioita we-
den nostoa warten,ctt'ei wcttä puuttuisi
tulipalon syttyessä, sillä haastolla että
huolimatoin saafti sattoa latsil2) nmrk-
taa tustatiu puuttuwasta semmoisesta
astiasta. ,>tsc taiwot taas owat, kym-
menestä (19) ncljääntymmcnccn (40)
marttaall ulottuwau uhkasakon haastolla,
aina pidcttäwät semmoisessa woimassa,
ett'ei niiden täyttäminen tnlipalon ai-
tana käy waikiaksi.

Dlnatin wuouna ensimmäisenä arti
Maanantaina, sekä jos tarlvis sen waa<
tii, seuraawina artipäiwinä tulee piiri-
miehen kahden kylämiehcn seurassa ty^
län taitissa kartanoissa toimittaa palo-
syyni. Tässä toimitntscssa, johon ei
inkaan tylänmies saa, 10 markan salon
haastolla, piirimichcltä tieltää hänen
»vaatimaa apna, tulee tarkasti tuttia:
jos semmoisia poikkeuksia ratennussään
noista on tehty, jotta uiidcu lautta tn-
lenwaara woipi syntyä; jos witoja löy-
tyy uuneissa, niiden piipuissa, eli wesi-
katoissa: jos kaiwot owat määrätyssä
tnnuossa, ja jos ennen mainitut palo-
sammlltusascet ja astiat owat hantitut
ja woimassa pidetyt. Jos palosyynissä
jokn uuni löydetään niin Malliseksi, että
sen täyttäminen woipi tulipalon mat-
taansaattaa, tulee piirimiehcn tieltää
huouccnomistajaa teettämästä tulta scm
moiseen uuniin luuuc »vita ou täydel-
lisesti parannettu; jos scllaineu kielto
rilotaau, tärsitööuhuouccnomistaja uh
kasatkoa tahdcstatymmcucstä <A>) nel-
iääntymmenccn (40) martkaau, waikt'ci
mitään wahintoa tapahtuisitaan.

Palosyynissä tnlcc piiriinichcn tehdä,
tahi teettää pöytätirja, johon tulee tar^
tasti lncrtitä laitti ne muistutukset, jot^
ta toiinitutscssa owat tohdassa tahi toi.
scssa tehdyt, jonla iältccn hnoncen omis
tajalle määrätään tarpeen waatima ai-
ta, jontn tutuessa laitti wiat owat pois
tettawat. Tämän määrä-ajan tllluttua
tulee piirimiehcn wiipymättä samain
apnmicstcn tanssa, jotta häntä scnrasi-
wat palosyynissä, tartastaa joo asian
omaiset owat noudattaneet »vasta mai-
nitut määräytsct. huomataau wcl
wollisuutcusa tohdassa tahi toisessa lai
miinlyönccu, »vctätööu uhtasatloa lyin-
mencstä <1U) neljääntymmcnecn (40)
marktaan ja on sitä paitsc wclkapää uu-
desta syynistä matsamaan paltintoa,
piirimichelle neljä ja hänen apulaisil
lensa kummalletin talsi marttaa. itor
jaamattomat wiat owat nyt wiipymättä
piirimiehcn toimesta poistcttawat, ja tv
lee talwlomistaja» Heti suorittaa piiri

1883.N:« 46.
!5 penniä.

. . . si<!

leydci^onttooriösa.lm
i^TKotiakantaminen maksaa wi

>oötilaitotsissa

Tilaushinta: »/, w. '2 w. '/< w.
Tampcveclla, lehden toltttlioris'a ja jakopaikoibsa 'l:

— p. 1: 75, p. 1:
— v,

Ainissa
,iset numerot

Alaallantaiua Huhtikuun 23 päiwänä

ampere
Tilaus-, Ilmoitus- ja Toimituskonttoori

Tllmpcrecllll Kauppatlltu N:°
tcllo K) e. pp. sekä lehden tunttoorissa että jakopaitoissa.



o» myytäwänä Wiinapolttimos-
sa täällä.

Tampere,
£aftuiöt)f)tiön tirjapainoli^

Suomen kaupunkien irtaimiston

sillmlil»i!i!8-s!iiii»
välittää allehirjbittaveen kautu
palovakuutuksia kaikdlaiseUc ir
taimelle tavaralle ja tavaravaras
'olle. i
IIUOm.f Vakuuhismah

halvempi kuin muissa vakuuty
laitoksissa. /

Aiislu-

Werner Wege/i
1

otta nllekir;.)itctlin k;/
paiovakttutuksia huoj
kttusmaksgiiln.

Paraisten
Kllltli»,

tukussa ja wähin osin, myy

Oskar Htjörkell.
Situritehtaalla.

tona miimcisinä kahtena päimänä olleen
erinomaisen hiljaista.

Waimo kertoi että hau mcvi aamu-
sella heti k:lo 5 jälteen upsieritlubiin,
jossa hän on teittäjättärenä. Pärnä oli
myöskin noussut ylös ja leititellyt katsi-
muotiaan poikansa kanssa, joka oli ol-
lut hereillä, maan neljä muotias tyttö
makasi miclä. Kuiu maimo tuutia jal
tecnpäin palasi, löysi hän kaikki kolme
makaamasta sängyssä poikki leikatuilla
kurkuilla. Tcrämätsi hiottu pöytämcitsi
oli ollut murha aseena. Mies samoin
tnin lapsetkin matasimat peiton alla, joka
oli medcttynä Pärnän lcutaau saakka.
Wcrta oli muotanut paljou, ja myös-
kin Pärnän toinen jalka oli mcriucn.
Wähän matkaa sängystä oli nuija lat-
tialla, ja myöskin siinä näkyi ikääntnin
mcrisiä sormcnsioja, kuitenkaan ci saa
tettu mitään nuijan lyöntiä huomata
kuolleitten ruumiissa.

Mitään ääntä eli kolinaa huoneesta
ei ollut tuuluuut mille, jotka asumat
mierciscssä huouccssa. Omien päättää
maimo olleen lukitsematta.

Waimo lienee heti tehnyt hätähundon
ja ilmoittannt asian poliisille.

Gnsimäinen pääskynen.
Mbl. kirjoitetaan: !6 p:nä tätä Huhti-
kuuta nähtiin Prästkullan kartanossa
Tenholan pitäjässä pääskynen katon alla
amonaisessa liiterissä, jossa tilan omis-
taja ja muita henkilöitä oli työssä; se
lensi ja miscrsi niin iloisena tuin ei
siltä olisi pnnttnnut ruokaa ja lämmin-
tä. Kninka tno pikku matkustaja oli
tullut sinne, uiin yksin, ja niin aitai-
sin, kuin ci miclä ainoatakaan mätästä
ole paljaana, maan pakkanen joka yö
mahmistaa kyynärän paksuisen lnmcn.
Samalla huomattiin muutamia puna-
pulmusia, lähellä seisomassa puussa syö-
män lehden nuppuja. Että keskellä huh-
tikuuta nähdä ensimäisen pääskyisen ja
ehkä nmmeiset pulmuiset, saanee lukea
merkillisyyksiin tänä talmena.—

Siniwuokkoja, joitameille suo-
siollisesti näytettiin, on poimittu Pyy-
nikin metsästä.— Vapaaehtoisen Palosam-
mutuskunnan warsiuaisesfa ke-
wät-kokouksessa eileu aunettiiu kun-
nan puolesta muutamille ansiokkaimmille
ja uutterimmille kymmenen muoden tu-
luella olemille työtä tetemille palokun-
nan jäsenille kiitollisuuden setä kunnioi-
tuksen osoitteeksi hopeaiset ankkuri-kellot:
Umpikuoriscu taskukellon sai Johan
Lindholm setä amotauluiscn K. A.
deman, I. Andersson ja K. A. Väli-
nen. Kellojen kanteen oli piirretty:
..Muisto W. P. K.lta 1873—1883."
Nämät jakoi kunnan päällikkö.

Sen jälkeen luettiin palokunnan joh
tokuunau muosikertomus, jota olikiu jo
kymmenes tilimuosi. Tilit julkaisemme
masta tarkemmin. Olkoon maan mai-
nittu, että tuuuan kassa oli miime muo-
della tasmauut 1,400 m:talla; raken-
nuskassa 40 m:kalla; juhlakassa 700
matalla; kirjaston kassa oli tehnyt pie-
nen mähennytsen ja soittokunnan kassa
osoitti 86 m:tan t9 p:in mailingin. Tili-
kirjat, tunnau talustou ja omaisuuden
omat tarkastaneet h:rat G.Lindberg, A.
F. Manner ja I.F. Olan, jotta todis
timat tilien teon hymin tehdyiksi, maan
tetimät muutamia pieniä muistutuksia
muutamista sammutuStunnan tnlustois
ta. Asianomaisille myönnettiill täydet
linen tilinmapaus.

Mainittiin että soittokunta on muu-
ten yleisesti pitänyt säännöllisesti har-
joituksia ja tiitettämällä lamalla edis-
tynyt soitto-taidossaan setä että laulu
jälleen on sijansa saanut tuunan hen-
kisissä riennoissa.

Matsamien (passimicn) jäsenten luku-
määrä tuunassa oli m. 1881 30, joi-
den muosimatsut nousimat 362 uuttaan,
maan miiinc muouua oli maiuittujcn
jäsenten luku 58 ja muosimaksut nou-
simat 732 m:ttaau.

Wäestön lukumäärä tuimassa huu-
don mntaan nousi 168 heutccn, maan
yli 200 niitä sentään löytyy.

Jäseniksi johtokuntaan malittiin jäl-

(Englantilainen sportti.
«kamanlcittiä)

Voraus.
Italialaiset, espanjalaiset, franska

laiset, saksalaiset, melkeinpä kaikki mnut
simistyncct kansat mctäymät miekkaan,
tikariin eli pistooliin, luin he tahtomat
ratkaista riitojansa. He sanomat: eläi-
men sopii nyrkeillä, jaloilla,hampailla,
käpälillä ja muilla luouuollisilla aseilla
ahdistaa toisiansa. Ihmisen sopii ai
noustaan täyttää tehtyä asetta. Ne
haamat, jotka nyrkki tekee, omat har-
millisemmat ja ilcttämämmät, kuin ne
jotka tehdään miekalla eli tikarilla. Sitä
paitsi on se kauhistamaa että ihmisen
oman lihan ja luuu pitää haamoittaa
ihmistä itseä. Kuiu taistelu toimite-
taan miekalla, tulee ainoastaan ase mc
risctsi; nyrklitaistclussa tnlcc itse ihmi-
nen meristctytsi.

Ajettuneilla, sinclmillä jakaikenlaisilla
haamoillapeitetty englantilainen boraaja
(nyrkkitaistelia), jonka silmät omat lyö-
dyt sinisiksi, pää ja posket ajettuneet,
nenä rikki lyötynä,hampaat jakylkiluut
rutistettuna, ja jota päälliseksi on lyö-
nyt rikki omat nyrkkinsä mastustajansa
ruumiissa, on meille mannermaan asuk-
kaille niin ilettämä kuma, että mekaikki
märistyksellä käännymme pois noista
raaoista saaren asukkaista. Meidäu
miekkamme haamat omat sitämastoin
siemät ja kauniit, niinkuin taistelussa
käytetty sukkeluuskin.

Waau englantilaisilla on päätetty
mastcnmielisyys teräsaseihin ja kiittä-
mät nyrkkiä luonnollisempana, Juma-
lalta itseltä puolustukseksi annettuna.
He mäittämät että nyrttitaistelu har-
joittaa rohkeuden ja ruumiinmoimat
paljoa paremmin kuin kaksintaistelu mie-
kalla sillä tällä taistellessa tnlcc aino
astaan taito ja suktelllus kysymykseen.
Waan myöskin nyrtkitaistclu maatii
paljon sukkeluutta ja notkeutta ja sa-
massa paljon enemmän moimaa ja roh-
keutta. Ne monet lyönnit, jotka jokai
nen jataa, totuttamat kärsimällisyyttä ja
tcstämyyttä tuskassa, ja siclunmoimat
cncutymät, sillä lyöunit tähdätään ta
malliscsti päähän.

Kaikissa (^nglandin isommissa tan^
pungcissa on niinkntsnttuja..Sportina.-
hus", joissa huoneissa se michekäs ja
ylcmä boxans-tonsti on sioitcttnna. Ne
miehet, jotta siellä antamat opetusta,
omat tehneet itsensä kuuluisiksi taistelu-
kentällä, maan nyt metäyncet pois siitä.
Samoin tuin meidän mickkailukouluis-
sa, käy näissä boxans-kouluissa oppi-
laita jota säädystä. Myöskinboxauö-
hansikkaita ja taistcluputuja on kanpaksi
näissä kouluissa.

Suurimmat boxaus-toulut löytymät
luounollisesti Vondoossa; euimmäksecn
omat ne yhdistetyt tcatcrcilla, joissa ne,
joilla on boraus toinicua, julkisesti esiin-
tymät näyttämöllä. Nämä teaterit omat
suuria huoneita, joissa ylen ympärion
istumapaikkoja. Keskellä ou puu-teli-
ucitten päällä tuo ahdas taistelupaikka
larcna). Toden teolla s. o. peittämät-
tömällä nyrkillä täällä ei luonnollisesti
saa taistella. Nyrkki on peitetty han-
sikkaalla, ja siinä tulee erittäiu kysy-
mykseen näyttää se sukkeluus, miten
taistelemat ymmärtämät antaa jamalt-
taa lyöntejä. Salissa istuu tuhansia

Vierailta mailta.— Kauhea tapaus. Seuraama
kertomus, joka on otettu amerikkalaisista
lehdistä, kulkee ympäri koko Europan sa-
nomalehdissä. Helmikuun alussa tänä
muonna ankkuroi Royal Albert", ko-
mea englantilainen laima 70 tanoo-
nalla, Honolulun pääkaupungin lähei-
syyteen. Muutama päimä sen jälkeen
päätti kapteeni pitää pidot upsicreillcnsa
sillä kertaa Royal Albertin lähellä olc^
Wien laimojcn päälliköille ja lnkuisille
ystämille kaupungissa. Parhaat wal-
mistukset tehtiin ja laima kaunistettiin
tomeimmalla lamalla, Kaikki useampien
muosien aitana kootut kalleudet ja tav
ncudct käytettiin joka paikassa detora-
tioneiua. Satojen tirjamicu lippujen
kaunistamana loisti Royal Albert au-
ringon paisteessa kaikilla taimaankaaren
Mareilla, laimantansi marustuksissansa
näytti tanssisalongilta ja itämaalaisclta
temppeliltä pylmästäytäminccn ja tor
keine holminccn. Soiton soidessa lä-
hestyi pitkiä rimiä mcnhcitä, jotta toi
mat osaksi upsicria ja mattnstamia lai-
masta, osaksi herroja ja naisia kaupun-
gista, yleinen ilo, johon myöskin mie-
histö otti innokkaasti osaa kokontui sen
kautta ettei pieuintään pilmen hattara
peittänyt taimasta,eitä hiukkaakaan mesi
liikahtanut. Noiu 2 tuutia jältccu pi
tojeu aluu nousi äkisti lounatuuli ja
maikka tämä ei ollut aiwan wätewä,
saattoi se kuitenkiu muutamalla tuu-
malla muuttaa tasapaiuou tuossa suu-ressa laimassa. Ne painamat laima
kanuunat, jotka oli saadaksi enemmän
tilaa lytätty simullc, pyörisimät mas-
takkaiselle puolelle, jonka kautta ..Royal
Albert" samassa silmänräpäyksessämeni
kyljelleen. Mi ainoa huuto, jossa ilo
silmänräpäyksessä muuttuihirmcämmälsi
kauhun ääneksi kuului mcdeu ylitse lä-
hellä olemiiu laimoihiu ja kaiku satojen
kuolemahuudosta saapui kaupunkilaisten
törmiin. ..Royal Albert"in mastot tal
listuimat mcdeu piutaau jamesi tulmasi
sisään kanuuna aukoista. Wielä kerran

Allekirjoittanut mastaan- ottaa sai
raita joka arkipäiwä kello — II
e. pp. ja 4—5, j. pp.

Laatari.
Ilmoitnlsia.

C. Leopold.
(T. S. 5. t.) Kauppakatu n:o Ili4.
Herra kauppias Åkerlunden talossa.

tohoutui tuo komea laima koko majes-
teetillisuudeusa, sittcu maipuatsensa sy-
memmälle ja ijäksi kadota. Wielä yksi
silmänräpäys ja musta symyys sulki
pomeensa kaikki ne henkilöt,jotta tanssi
purnussansa, kuoleinatuskassansa turhaan
pyysimät taimaalta pelastusta. 337
henkilöstä, jotta olimat laimalla,pclas
tcttiin ainoastaan 40.— Vlioppilas-rauhattomuuk-
sia Warssowassa on ollut miime
tcskimiikkona ja sen edellisinä päiminä.
M 200 ylioppilasta on eroitettu. Ne,
joilta pääsy yliopistoon kiellettiin,lyöt-
täytyimät yhteen ja hajosimat »vasta il-
lalla kuu poliisi ja sotamäti miehitti
Kratoman ctutaupuugiu.

boxauksen suosioita". Wuonna 1814
oliwat pyhän liiton keisaritkin ja ku-
ninkaat läsmitatsclcmassanäitänäy-

M^öutöösjaannetaan mcltcin päiwit
täm.senlaisia sportti-ta.isteluja", kuten
niitä nimitetään; kiitetyt taistclint mat^
kustawat sitä warten ympäri waltakun-
taa antamassa näytännöltä, ja monta
taisteliaa ei tee mitään muuta kuin
boxaawat. Palkintotaistelut täywät sen-
raawalla tawalla:

Sitte kuin pari taistcliata omat suos-
tuneet mittclemää» toisiensa moimia,
löydyttämät kohta taiteen harrastajat
itsensä jotka omat malmiina maksamaan
palkinnon noin 50 eli IVO puutaa (noin
2,000 markkaa) »voittajalle. Sitte tuin
on suostuttu kaikista muista tempuista
stamallisesti joutuu tottuneen ja ma
taantunee» henkilön johdolla) laittamat
ruumiinsa järjestykseen, ja nämä mal
mistuksct kestämät useiu miitottain siksi
kunnes itse taistclupäimä tnlce.

(latt.)

Th:s Petersonin
Willakehruu- jakangusteh-

das Tampereella
Wastaau ottaa willoja walmis-

tettawaksi: weraksi, saraksi, puoli-
willakaukaiksi, kchrättäwäksi, lankoja
mitä tahansa. Kotitckosia kankaita
prässättäwäksi ja lvalmistcttawaksi.Myy wcrkkoja y. m. kankaita help-
poon hintaan. Ostaa willoja.

Th:s Peterson.Tampereella.

Kunnioitcttamallc yleisölle nöyrim-
mästi ilmoitan että olen työhuoneeni
saanut täyteen tuntoon. Kiitollisuudella
mastaan otan isommassa ja mähcm
missä osissa kaikenlaista tirjansitojau
työtä. Työt malmista» huolellisesti ja
piau.

Osoite: Haniiifaanfntit N:o 76.

Wilhelm Toiwoneu,
Kirjansitoja Tampereella.

Kaikenlaatuistakellosepän alnmat
-

tiiu kuulumia töitä wastaau-otan
halivalla hinnalla, kellot laitan hy
wätsi, Hämcclt- ja Kuuiukaau ka-
dun kulmassa, leipuri Helin'in ta
lossa.

Kelloseppä I.W. Nyroos,
Tampereella.

leen hrat Fr. Sumelius, O. Borg,
Ncnfors, läderholm, Tukiainen, Tur-
diaincn, L. Tallqmist, Toimoncn, Atcr-
luud ja Oskar Björkcll.

Alipäälliköksi malittiin jälleen sule
tuilla lipuilla hra Hr. Sumelius,mail^
ka hän jo kokouksen alussa pyysi ettei
hauta enää malittaisi muiden kiireiden
talia. Waan kosta tnnnan harras yt
simiclincn toimo oli ettei hänestä luo-
muttaisi, rupesi hän jällecu miclä, sillä
kotouaista 203 ääutä lautcsimat häncu
osallensa. Varapäälliköksi tuli hra H.
Viljcroos.

I:scu osaston päälliköksi tuli hra P.
Blom ja marapäällikötsi hra F.
Holm:

ll:sen osaston päälliköiksi V. Tallqmist
ja A. Turdiaiucu, setä

III:ncn eli korjaus osastou päälli-
köiksi hrat Rcnfors ja Toitvoncn.

Vopuksi teki eräs jäscu chdoitutscn
W. P. K:nnan sääntöjen lnuutotsista,
armcllcn muutamicu entisten tuleman
jo mahan manhanaitaisiksi. Walittiin
miisihcntinen toimikunta chdoittelcmaan
tarpeellisia muutoksia väissä.

Tamoiu malittiin erityinen komitea
keskustelemaa» ja päättämään jonkin-
laisen muistomerkin laittamisesta tym-
mcucu muotta maikuttancille palotun
nan jäsenille.

kirjaston tili osoitti, että kirjoja on
lainaajani täytcttämänä ollut miimc lai-
uauskautcua 880 suomalaista ja 220
ruotsalaista kappaletta, eli yhteensä
1,l0<) setä palokuuuan lukusalissa ou
21 muosikcrtaa sauomalchtiä ja aita-
kauskirjoja.

Näistä siis näemme ettei W. P.
K:tammc ole suiukaan huonommalla
kannalla pyrinnöissänsä sekä henkisellä
että aineellisella alalla; maan samalla
kun se edustaa yhteistä hyötyä tuota
julmaa wihollista tulta mastaan niin
se toimi myös maikuttaa yhteishenki^
ta rientoa ja yleissimistystä sen jä-
senille. Lihaa ja Läskiä

otetaan sawustettawaksi
G. Gngströmin lihatawara

kaupassa.

Kaakelia
MWiiwimii.

Mä ja toista.
Leikilläkö wai todella? ttaksi

juoppoa joutui riitaan ja toiuen simalsi
toista törmälle.— No, tuhat tulimais-
ta! leikilläkö mai todella sinä löit?
Ihan todella! kerskasi lyöjä.— Se oli
finuu onneksesi, sillä tällaisissa tiloissa
minä en leikkiä kärsi.— Uusi Helena. Daily News
kertoo Bakusta-jutun, jokamahdollisesti
synnyttää sodau Venäjän ja Ptrsian
mätitte. Nobelin suuressa petroli-teh-
taassa palmclcmau suomalaisen kaftteuin
voittoa meni hclmituuu 3 p.nä muuta-
mia ystämiänsä tcnvehtimiiän. Joutua,
joka on erinomaisenkaunis,synnyltänsä
ruotsalainen, ei palannutkaan kotia,
jossa häntä siitä saakka on kaiwattu.
Kapteni tuli rouwansa häwittämisestä
melkein mielipuoleksi ja suurilla raha-
uhrauksilla tehtaan isäntien puolelta
saatiin sclwille, että neljä miestä oli
karannut onnettoman päälle, sitonut hä-
net ja micnyt persialaiseen laimaan, joka
purjehti heti Teherania kohden. Sinne
tultua wietiin suloiuen ruotsitko shahiu
haremiin, jossa hauta tähän saakka on
tarkasti martioittu. Suhteet Venäjän
ja Persian wälillä eiwät miime aikoina
ole olleet parhaat ja tästäkin asiasta
sanotaan antaroita tirjoitntsia maih-
betun.

— Dikeudesta. Erästä talonpoi-
taa oli syytetty siitä, että hän oli hant^
tunut toista,

No", sanoi tuomari,..sanoitkohäntä
raktariksi, lurjukseksi, martaaksi?"

3anoin kyllä".
Ia konnaksiko myöskin?
No, jesta, kun et sitä muistanut

taan", mastasi syytetty.

ottaa allekirjoittaneen kautta Palo-,
Pääoma-, Henki- ja Eliukorkonia-
kuutuksia huokeista wakuutusmak-
soista.

IA
Tukholmassa,
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Olto Bjilllltll.
Läntinen pillahti: 0l:o i)8.

ja tämän lesbenfonttcoiiöfo,Ärtii^afatu!iW:oB

niin tumallisiin tuin tomcihin tallnu
uiin, palkittuja, Pietarin, Helsingin,
Parisin jaMostoman näyttelyissä,Hcr
ra Wilh. Andstcn'in Helsingissä kiitet-
tyjä teoksia, ">0 pennistä kortccmpiin
hintoin saadaan tilata

Oskar Björkellin kautta

Plunktia


