
Kestiwiiktsna SNUst. 2-Tam een KeMwiittonaSMst, 23 V
»

£^jfå£r

N:0148. 1891 4»k

♥-«"

Vilausyinla
v.».'«.».'K».'z.».

vlaamme posttlaitotsiss» ..5:
—

8:95 «75 ISS««näjällä n,tisit.lähetettyni 4 75 1.. 8 50 1.,

Vtsichlstt MMvrot «aksawat 10 pennli.

Kurssit.
huomen Panlli Syys?.22 p. 1891.
j^^^^^^ «"-—»- *■-■"" O3to.(ur?fi

26Pietari
Lonto»

25: 05
Parisi

98: 70
Uiltwerpen

l. 11.
l. a. 25: 30
90 p. 25: 15
l. a. 100:

—
90 p. 99- 30
l.a. 99: 90
90 p. 99: 20
l.a. 124: 40
90p.123- 20
l. a. 124: 40
90p.123: 20
l. a. 124: 40
90 st.

— __

98: 60»,

Hampuri
122: 60

Lybekki
122: 60

Neilin
122 60

Franks, a. Kl. l. a. 124: 4U
122: 60

Amsterdam
206: 40

90 p.
— —

l. a. 209:
—

90p.208:
—

l. a. 139: 40
l. a. 139: 40
!. a. 139: 40

138: 60tutholma
Kristiania
KLvenhamina

138: 50
138: 50

Igäiwåh&ta

Jo&ti
Post lonttooii on amoinna lähtemän

postia marten joka mkipäimä klo V,— 9
12 e. pp. ja V,5— 7 j. pp. Tukolla
postia marten tlo B—ll8 — 11 e.pv., 3

— V,4
ja V'ö

—
7 j. pp. setä sunnuntai» ja

uhlapäiminä lello B—lo8
—

10 e. vv. ja 4—
5 j. Pv.

ltiljelaatikot kaupunaissa tyhjennetään
No 9 e. pp. ja '1 päim. seka >/,? j.pp.,
laatikko postikonttoormetehisessä jakaupp
O. O. Sumelius en tulmassa postinläh»
tiessä asemalle ynnä rautatien asema,
huoneen seinässä 1)minuutta ennenposti.

nen lähtöä.
Jota päiwä lähtee posti junallaHämeen,

linnaan,Turkuun,Helsinkiin, Pietariin ja
yl«nsä rantatien wieressä olemiin paik-
oihin.

t ..-ron radalla k:<lkewat postilähetykjet oma
Dantamat 6elf.ngin juniin.

$osttläl)eti)Het Turk un ja lev kautta
unne päin k< limaahan >eka Ruotsiin me»
«emät oma! atftpciiaina jätettänsät posti»
konttoariin Ho 9 e. pp., makuutetut tit-
ieet, paketit ja wavaatiiieet kla 7i7 j.pp

Postia s Santpercen rautatien ase
malla piöetaän arooinrj fifäänfirjoitettu-
jen ja mifmtttantatt.mien kirjeiden iet^
postimertklen myyn! Marten jotaarki-
piimä telo 12—3 ia 4? m. j. pp. Sun-
nuutaifiu ja jit-J^pätromä tlo I—31

— 3 ja
47 m. >. Stfiiin irjoitetut kirjeet omat
fifääni ltettämöl, ooiöaffeen samana pai-
aina (äbettSi,mameistaan Ho 3.

Hiosti läl,tee
Sunnunttin i: Raumalle,Iymäskylään,

Keuruun i. ?., Wirtaille, Poriin, Ikaa»
lisiin, Kinka-npäähän, Lomiisaan, Mou»
hijärmelle, Parkanoon, Hämeenkyröönja
SqJmään.

Vlaananta na: Keloon, Kangasalle,
PÄläneelle, Iymäslylään, Jämsään ja
Läagelmäelle.

Tiistaina: Poriin, Surcan, Lauttaky»
lään, Mouhij/irmelle, P>.ntalaitumelle,
Tyimääsen, Kangasalle, K'.iruuu,Ruome»
delle, Teiskoon, Wirtaille ja Snsmään,

lteslimiilkona:Poriin,Lomiisaan,Mou»
hijärmelle, KcrmS*, Eläneelle, Iymäs.
tylään, Kangasalle, seuruun k. k., Mul-
tiaSe, Pälkäneelle, Ikaalisiin, hämeenly»
rödn ja Euraan,

loistaina: I,ilnsään, Kangasalle, Kuu»
rebaiebelle, Poriin, Lauttakylään, Tyr.
wääsen, Pälkäneelle, Kuruun, Ruome.
oelle, Teiskoon, Wirtaille ja Saloon.

Perjantaina: Euraan, Banttafqlään
Raumale,Iymäskylään,Kangasalle,tteu-
ruun l. L. Längelmaelle; 3«ultiaUe, Po-
cim, IlaaiiNln, S4satfanoon,Kanlaanpää-
hän, hämee kyiöon, Iymäslylään, lä«>
sään, Ruoxt medelle, Saloon.

Lauantaina oriin, Lauttakylään,Tyi»
maisen, Pun laitumelle, Kangasalle,
Pälkäneelle, R.,?medelle, Bysmään ja
Euraan.

K tuui>t
Juna lähtee: Hämeenlinnaan 110 630

e.pp. ja3,4?i'!up.ynnä tll»«ajun»nyh»

teydezsa3:nen aofanmatkustajamaunutklo
7,45 j.pp.- -Vaasaan t!o 2päiw.ynnä
tamarajunanyhteydessä3:nen luofanmat-
tustajawaunut 110 ll,36aamup.— Tur>
kuun klo 10,15 aantup. ja 110 3,47 j.
vp. sekä Toijalaan lello 7,45 illalla.

Juna tulee: hameenlinnasta 1,46 ja
11,50 j. pp. seka 3:nen luolan mattus.
tajamaunut taroarajunan yhteydessä klo
8,10 aamup.

—
Vaasasta No 3.33

'Uap.ynnä3:nen luokan mntkustajawau'
nut tavarajunanyhteydessä No 9 e. pp,—

Surusta 110 1,46 päimälla ja 7,15
iltap

Rautatien matastiinin konttoori amoinnaNo
7—l e. pp, ja 3—7 i- ?p.sunnuntaisin
klo B—lo e. pp

'Kantatien paketti» iipifatnnmtatoimistojofa
arftcSinjä Ho v e. op.— 5 s. np. funnur
taisin feHoH— !O e. no

Kirastsli),m. amotnna arftpain>inä
lastorin kansl>a klo B—ll8 — 11 e. pv.
Kanttori S. hellman'in mirkahuone Ho— »11 e. pp.
,'llnttoil Isr. Enbom'in mirkahuone tlo 7

e. pp. 9j. p. Satamakonttoori 7— 9 j.
vv. 4-6 j. v.

Kauvunginpalmelijan konttaori klo 9—lo.
Kirtkomäärtin huone tlo B—l 2e. pp. ja

4—6 j. pp.
Suomen pankin konttoon klo 10— 2 p.
Suomen pankin distonttotomitea kokoontuu

tlo 11—1 2 e. pp.
Dhdispankin konttoori No V«lo— 2 p.
Pohjoismaiden osakepankki No 9—2 päin».
Kansallis osakepankki klo 9

—
2 päim.

Tampereen säästöpankki klo I—21 — 2 j, pp. ja
sitäpaitsi keskimiiktona ja lauantaina klo
6-8 j. pp.

Rahatoimikamari 110 10
— 2 p.

Tullikamari No 9— lpäim. ia 4— 7 j, pp
Pakkahuone tlo 9- 1päim. ja 4— B j, pp
Tähkölennätin konttoori kaupungissa jarau>

tatiella klo B:sta e. pp. 12 yöllä,
ssanpungin lainakirjasto amataan No 7

paitse lnuantaisin tlo 6 illalla.
Kaupungin lukusali sunnuntainn klo I—91 — 9

j. pv, laumantaisin klo 4—
9 ja muina

päiminä klo 5 -9 j. pp.
ztaup. muoti K. Snell'in tonttoori Kunin

kaankatu 34, arnoina klo B—lo8— 10 aam,
Vanttilainatonttoori klo 10

—
2p. ja 4

— 5
j. v?.; laumanlaisin 4— B illallaSelinin
k'lw'rlltennukses!a

ttteffutou rokotus Raastumassa No 10— 2
e. vv. joia torstai.

93. P, K:n Kirjasto aroonna Keskimiilkoi-
sin ja Lauantaisin klo 7*B — 7*lo j.pp.

18. P. lt:n Lukusali amoinna klo7— 7»10
i. pr», ja sunnuntaisin kln 4— B j, pv.

Sairashuoneeseen otetaan sairaita No 12—
1päimällä. Tavaturmankärsineitä kait-
kina aikoina:

Waiwaishoitohallituksen esimiestä tamntaan
joka paimä klo 9—lo e. pp. ja klo 1
—2 j. pp.

Poliisitamaiin kanslia ackipäiwinä tlo 1^
e- pp.
Lääkärien Vastaanottoajat:

Piirilääkäri T:r< E. v. Bonsdorff lomassa
talossa, wanhan kirkon läheisyydessä)
arkipäiminä No B— ll e. pp. ja 4— 5
j.vp.; pyhäväiminä No 9—lo », pp

T:ri N. Idman (Apteekari Molinin talos»
sa) tlo B—ll8

— 11 e. pp. ja 4— 5 j. p.
p., pyhinä 9

— ll.e. pp., N, G, Vurchman (kaupp. Selinin
puurat.) tlo B—lo8 — 10 e. pp. ja 4

—
5

j. pp. sekä maanantaisin, teslimiiklosiinz« laumataisin I—21 — 2 j. pp. naisten
taudeissa.

T:ri Roos, Kasvon Molinin talossa, hal.
lituskalu N:° 7 9—lo e.vp. ja 4—
5 j. pv.

T:ri Ostar W. Moberg Kuninkaankatu 14,
V,9— 10 e. pp. ja 4—5 j. pp.,pähä>
päiminä ja sunnuntaina '/,9— lo e. pp.

Hammasläällan Freng N:o 5 Kauppasorin
mariella ailipäimänä klo 10— 1e, pp. ja
4— 7 j. pp.. pyhäpäiwina 10

— 11.
T:n E. Bergroth hra Sillman (Kujana!»

sen ent.) talo Kauppatorinmariella, ar-
kipäiwinä klo B—ll8 — 11e. pp» ja 5— 6 j.
pp., pyhäpaim. No 9— loe. pp.

Ma! ilstawill.
Kaupungin hotellissa:

Kauppiaat Fager h gistä, WallbergTuk>
Holmasta, Tömmerh:burgistä,Loeck Cbem-
nitzistä, Ehrick H:burbista, Lundgren Tvk»Holmasta, Lindberg Turusta.

«suwa Lindroos illa:
Hra SymälahtiParkanosta,ruununmuoti

Laurikainen Orihmedeltä, ruustinna Ced-
berg Punko!ailiolta, rouma Lundsn Mul>
tialia, paötori Bränder jarouwa Ikälisistä,
hra Häggman Keuruulta.

Kuollut.

<^^^^=-^
Täten ilmoitamme

että
herra Jumala kaiktiniiisaassa neumos»
saan näki hymäksi kutsua rauh n ma>

joihin hellästi rakastetun poikamme

Wäinö Johanneksen,
joka syntyi Marraskuun 4 p. 1887 ja
kuoli syyskuun 1< p, 1891. Häntä
katkerasti surren kaipaa me manhemmat
ja neljä sisarta.

Aliina ja Frans Wiljakka.
Ah autuasta! Näin hän pääsi mar-

hain, ztui» keirät kukka kukoistaissaan
parhain; Hän rauhaan waipui, Ennen»
kuin haipui Pois cksyksiin ja synnin
teille taipui, Sicl Wäinö tallella on
luona herran; Tuo, Jesus, että mekin

«saame kerran Myös finne tulla Ia hä>8nen kuulla Weisaawlln woitonwirtläsu-
yiofuuUo!

Ilmoituksia.
KIRKKOKONSERTTI

annetaan

Aleksanterinkirkossa
huomennaTuorstaina

klo **> j.pp.
sekaköurio avulla

Ohjelma:
1. Triumf marsch Lemmens.

a) A(i lagio Ollini
[b) Revcrie Bottesini

3. a) On Herran päivä nyt j. n. e.
b) Vaeltaja erämaiden j. n. e.

(sekakööri.)

4. Toccata och tuga
5. a) Avo Maria . . Bach.

Schubert.
Schumann.b) Träumerei . . , ,

6. Marsch urcMidsommar»
nattsdröm> . . . , Mendelssohn

Pääsylippuja a 1 mk. siiätyhenkilöiltä
sekä 5U p. lapsilta ja palvelusväeltä myy
ctään konserttipäivänä' hra Emil Wesan-
derin kirjakaupassa sekä ovella klo 7:stu.

Otto Hutschenreuter.
Karl Ekman.

Käytännöllinen AsioimiskoMioori
Chr. lacoliscnK Pojat,

Helsingissä
Pohj. Mllkaninitlltu 9

Ostaa ja myy maatiloja,Kaupunginta-
loja, Tamaroita ja cnwopapereita y. m.
Toimittaa sisäänmatsuja ynnä muita asioi.
mistoimia.

g^uonitnnclip äänwal-
tmftll kutsutaltn tM

iltanak:loBSemahuo-
neelle sopimaan ehdokkais-
ta tuorstaina tapahtuwqan
ljsttthjcn vlaltuusnlicstcn
toaauin. ,

Suomat,ktubi.

Ijgggj**- tantottettaiuaHe nlnfiUle [aan täten ilmoittaa, tttä»^^^ kotilcipurilaitotsestaniolenawammt haarakaupanSprii-
teljtaan talossa Kauppakadun tparreHa u:o 16 ja seuraan yleisön
toiwomuksia, tarjoten tuoreita ja piiriä leiwokfia,niinkuin föfe
rileiwoksia ja joka lajia leipää.

Kahwia, teetä, woileipiä ja wirwoitnsjnomia tarjotaan.
Tilauksia Vastaanotetaan ja toimitetaan kiitollisuudella.

Emelie Laurentjefi.

Infrrtö
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Päätotmittajll Gerhard Sahlften.
«paikat Raup-angisfa:

Kiihttiikimt ainoastaan Tampereen tuliMuja!

annetaan

KllUMllgilltlillln juhlasalissa
tänään keskiwiikkona t. k.

23 p. klo V 2 j. ftp
Ohjelma eilispaiwäu lehdessä.

Pääsylippuja a 2 m- 1: 50
istumasijoille ja 1m. seisojille,
myydään kouserttipäiwänä tlo
6:sta alkaen owella.

« Juho Wesslund V
S Pllllsepiillliile TllMllereellll, t( 168, 2a»rt»c»t.lanoobtr. 168. \M SBoJtaanottaa ammattiin luuluwlll tSi I2 tl niml. Huontlalnill,«»i- jsaffuna= jf
H titta uutiäraftnnuffiin, i). m. halwalln B

Ktlllii H NllhllllllnpM.
13 a. Puutarhallllu 12 a.

Vlitntntn »«illsto:
Miesten, naisten ja lasten jalkineita,

seli kaikenlaisia lentä»työalalle luu>
wml» työtarpeitamyy helpolla

G< ». Lejman.

pl!,ilIV28t0ill:
HöyryKPEHRBKAHE,

kapteeni Th. W. Bergman,
lähtee joka toinen lauantai,nimittäin

Lybekistä:
Toukok. ftesäk. Heinäk. Elok. Syysk. Lokak.

10,24

Hankoniemestä Lybeckiln
jälkeen junan tuloa4.

Toukok. Kesäk. Heinälc. Elok. Syysk. Lokik.

I 19 |3,17,31
Turusta lähtee laiva lauantaina 8

ja 22 p.Elokuuta; sja19 p- Syys-
kuuta ja 3 p. Lokak. klo 8 aam.
Lähempiä tietoja antavat:L Schröder. Starck & Bähr.

riehl & Fehling. Karl Boström

BLybekissä. Hankoniemessä.
Lars Krogius & C:o.

Helsingissä.

lampcre mil 23 p.

Mäntän Koski.
Tarpeellista on ensiksi tutustua ase-

maan. Keuruun mesistö purkaa Veten-
sä Mäntän kosken kanttaKuoreweteen.
Kuorewedcn 2V« peniknlmaa pitkä we-
si yhdistyy Mäntän alapuolella olewien
Kcuruunwcsicn kailssa pari jkilometriä
ennenniiden yhteistätulkuwäylää,pitkää
Melanenä'/z jalkaa korkeaakoöteaWä-
limctccu, josta pitkä jalankorkea Wä-
likoski johtaa weden Kotaselkään, jos-
ta wesi purkautuu 7'/« jalkaa korkean
Filppulan kosken kautta Msijärween.

Weden korkeuden ero Filppulan kos-
ken yläpuolella olcwassa Kotaselässä
ja Kuorewcdessä on 3'/2 jalkaa, mikä
ou tärkeätä tietää, käsittääkseen kuore-
wctelaivtcn 5 wuotta kestänyttä oite-
ndeil käyntiä hra G. A. Serlachiusta
ivastaan laittomasta weden sulkemi-
sesta.

Noin 65 wuotta sitten puhdistettiin
Melanen koski kruunun kustannuksella,
ja kosken itäiselle rannalle rakennet-
tiin koskesta otetuista tiwistä ranta-
silta helpoittaakseen weneiden kulctta-
mista wirtaa waste».

Kun sahatukkien kuletus näillä seu-
duin alotcttiin,pilattiin wetoticksi aiot-
tu rautasilta, ja kiwet putosiwat kos-
keen, niin että nykyään ei enää woi
löytää merkkiäkään ihmistyöstäpitkin
rantaa. Wuosina 186U— 1867, jol-
loin wesi oli hywin korkealla, nousi
wesi luonnollisesti näissäkin wesiösä
tawattoman korkealle kuten kaikkialla.
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!Wpelttu lllllijlt" jlUtlU
jolallllitii3tll!na,le«liwiikkona, perjantainaja Inuma.,.
naMo '/.B,aain.3ltnoitufria otetaan neljän neue jnmlb
10 pntin, ja ensi fimulle 15 p:nin maksusta rimN.k
(uoiiunnetaan llmaiselsi.

—
Maamme sanoma,

lehtien lanifa fuoritetaan mailitoilmoitufrta. Lehden
fonttori on ltauPp atorin narrella tehtailija Söjör-
tell'in t»l««l<, i« on aaoinna l:lo 8 aant.
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91:0 148 1891 Tampereen nmtjet. KestiwitttonaGyysl. 23 p.
Ehkä oli liiaksi pyydetty, että asiano-
maiset olisilvat huomauueet, että tämä
oli ohitse menewää laatua runsaiden
sateiden Vaikutuksesta, ja Vesi saikin
taas tawallisen korkeutensa Vuonna
1868. Kumminkin pyysiwät rannan
omistajat KuoreVcdeu laskemista kah-
delle jchatle yleisillä Varoilla alcnta-
mall» Melanen koskea. Tämän asian
selwttykseksi tehtiin tarkastuksia 15
Vuoden kuluessa, mutta eiwät kuwer»
nöörieitä.tie- ja wesiyhdistystenylihal-
litus olleet suostuwaisia laskemiseen,
Vaikkapa yritystä puolustiwatkin tar-
kastamat insinöörit.

Knn ei Vielä ollut mitään toimetta
Waasan radan rakentamisesta itäpuo-
lelle Näsijärweä, pyysi hra G. A.
Serlachius kiwernööriwirastolta, että
Melanen koski laskettaisiin 2 », 3 jal-
kaa, jotenka höyrylaiVllkulku saataisiin
toimeen ei yksin Mänttään Vaan pit-
kin koko Kuorcwctta, ja ha» puolel-
taan olisi ottanut osaa kustannuksiin.
Mutta tätä ehdotusta, joka näytti
soweltuwan kuoreweteläisten yllä ole-
maan tarkoitukseen ja sitä paitsi edul-
linenkulkusuhteillc, wastustiwatyleises-
ti juurituorcweteläisetjamuuttllrkllstut-
sessa läsnä olleet.Kun tämä yritys tä-
ten raukesi, ehdotti hra Serlachius
eräänä kuiwana wuonua kun Mela-
nessa oli wetta wain pari tuumaa,
että perattaisiin Melanen yhteisesti
kuorcweteläisten kanssa. Hra Ser-
lachius tarjosi työascet ja aineet
sekä työnjohtajan, ja olisi sulkenut
Melasen niiksi päiwiksi kuiu työtä teh-
tiin, ja ainoastaan yöllä aukaissut
sulun saadakseen Filppulan tehtaan
käyntiin. Työtä olisi kumminkin Voitu
tehdä ilmllu sulkemistakin kun Vesi
oli yhtä alhaalla marraskuusta kcwää-
sen asti, ja arwion mukaan olisi työ
Voitu toimittaa 2 miehellä joka ta-
losta 2 a 3 Viikossa. Olisi luullut
kuoreweteläisten tähän ilomielin suos-
tuwan. Mutta tätäkin wastustiwat
rannan omistajat, koska kruunu kyllä
teettää työn".Jättäenhuomiotta muut
pikku seikat tässä omituisessa järwen-
laskukysymyksesfä mainittakoon maan,
että piiripäällikkö H. Nordenswan lä-
hetti hra Serlachiukselle kysymyksen,
mitä hän lvaatisi wahingonkorwausta
Vuorokaudelta, jos Kuoreweden laske-
mistyön aikana sulkemisen kautta Vesi
nousisi aina 13 jalkaan, ja sen kautta
Mäntän tehdas joutuisi tulwaweden
alle ja Filppulan tehdas jäisi ilmau
liikewoimaa. Samallaisen kysymyksen
saiwat myöskin Tampereen tehtailijat.

Aikomus koroittaa Veden pinta 2'/»
penikulmaa pitkässä järwessä13 jal-
kaa puolen wuode» ajalle on lnulta-
Vasti ainoaa laatuansa Suomessa
ja ehkäpä muuallakin.

Höytiäistä laskettaissa uousi Vesi
Oriselässä muutaman Viikon 5 jalkaa
ja Vahingon korwaukset oliwat sangen
tuntuwat. Wuolsen laskussa nousi
wesi Taipaleen penikulman pituisessa
jokilaaksossa 10 jalkaa, mutta kum-
painenkin paisumus oli satunnainen ja
pian ohitsemenewä. Kun kumminkin
lcölilorteus Mäntän paperitehtaan
lattian ja Kuorcivedenpinnanwälilläon
noin6 jalkaa,olisi tehdas koneineen saa-
nut olla 7 jalkaa Vedessä kuudeu kuu-
lauden aikana.

Ehkä katsotaan johonkin määrin
oikeutetuksi, jos tällainen suunnitelma
herätti arweluja tehtaan omistajassa.
Samoin saanee myöskin otaksua, että
tällainen hukuttamisyritys saatti ran-
nan omistajat johonkin määrin raitti-
utta harrastamaan. Kuu hesen ohessa
asiasta pidetyssä kokouksessa saiwat
tiedonniistä tatlluswaatimukslstll, joita
Tampereen ja Mäntän tehtailijat
waatiwat, laimeni jarwen laskemis-
into ja asianomaiset sclittiwät olcivan-
sa tyytywäisct sillä, että Melanen saa°
tettaisiin samallllisccn kuntoon, tum
se oli ennen 1825 Vuoden pertamis-

lllWtteelte ja liihilellillilk.— Kausakoulun «pettäjät. Wii
me sunnuntllilia pidetyssä johtokuiiiian
kokouksessa Valittiinopettajattaret Jäm-
sän pitäjän neljään äsken perustet-
tuun kausllkouluun. luokslahden kan-
sakouluun Valittiin opettajatar Fan-
ny Salonius, lämsänniemen kansa-
kouluun opettajatar Sofia Myrberg,
Luomen kansakouluun opettajatar Til-
da Huitu ja Hassin kansakouluun
opettajatar Maria Lappalainen. Wal-
mistawaan kansakouluun Valittiinsa-
massa kokouksessa opettajattareksineiti
Hilda Friman Hämeenlinnasta.— Kyläkirjaston «uwalehden
A sarjaa on 9:äs numero ilmesty
nyt ja sisältää: Kuivia lintujen elä-
mästä. II Suojassa sateelta. (Kuwa
ilman tekstiä).

— Pää, sydän ja työ-
lyly. (Työmiehen kirj.) — Sllmäu
luonti liittomme juhlamenoihin, (jat
loa). — Käynti hollantilaisessa kir-
lossa, (kirj. Jonas Dahl), Votokuu
dit, (kuw. k.) Arapialainen hcwonc»
I(kuw. k) — Haudankaiwajan ker-
tomuksia III:s MörköMaija, (lat''
koa). — Uusia kirjoja ja ilmoituksia.— Kaswatusopillisenyhdistyt
sen Hämeenlinnanhaaraosaston
entisiä jäseniä, kaupungin opettajia ja
opettajattaria seka muita lasten kas-
watusta harrastama henkilöitäolikut-
suttu kokoon wiime lauwautaiua täkäl.
lyscescu.

Oli teskusteltllNimill ja päätettäwä
nä, olisiko samalllliucn yhdistys jal
lccn herätcttäwä eloon.

Entisellä yhdistyksellä oli wielä tal-
lella rahawaroja kolinatta sataa mark
taa. Päätettiin nyt sääntöihin tehdä
uscitakiu muutoksia, joista tärkeimmät
olimat:

että pääosastolle wast'cdcs lähetet-
täisiin ainoastaan muosikcrtomus, eikä,
kuteu cuncn, joka kokouksessa tehtyä
pöytäkirjaa;

että kokouksia pidettäisiin syysluku-
kaudella Vähintäin 2, kewätluknk. ww
hintäin 3, eikä joka kuukausi;

että wuosimaksu olisi kaikilta2 mart
laa.

Wahwistusta muutetuille säännöille
pääosastolta pyytämään ValittiinLeh-
tori E. W. Palander. Knn se on
saatu, pidetään heti seuraama kokous,
johon jotakin kysymystä pohjustamaau
Valittiin Tohtori K. LindeqVist.

(H. S.)
— TurwaSsa", paramiuslaitck-

scssa juopposairaita warteu, joka joku
aika sitten muutettiin,,HNwituksen"kar-
tanoon Ilänecllä ja laajennettiin, niin
että siellä uyt woi olla 25 potilasta
yhtaikaa, on muutania sija nyt saa-
tawaull ja toisia sijoja yhäti aukcuce.
Kuii eräät kaupungit laitokselle apua
antaessaan owat Vaatineet, että hei-
dän piirissään muutamia ensikädessä
laitokseen otettaisiin, kehoitetaan kaik-
kia, jotka laitokseen tahtowat tulla,
hetimiten siitä ilmoittamaan pastori
Bcrgrohtin luona Helsingissä (Eläin-
tarha, huVila n:o 5), jotta toimikunta
olisi tilaisuudessa sijoittamaan hakijat
sopiwiinmin. Laitoksessa potilaat oivat
jaetut kolmeen luottaan, toisilla on yk-
sityinen huone, toisilla ei, toiset owat
Vapautetut raskaimmista maatöistä,
toiset owat welwoitetnt kaikkiin töihin.
Wuosimaksut cwat 600, 300 ja 100
markkaa. Alhaisimpaan luokkaan ote-
taan köyhiä maksutta. Ei kenkään ole
tähän asti Varojen puutteesta jäänyt
laitoksesta, eitä wast'edcs kenkään
siitä syystä jää. Hakemuksessa on sa-
nottama mihin luokkaan hakija pyr-
kii. Niinikään on hakcmnksccn liitet-
täwä mainetodistus sekä todistus lää-
käriltä, ettei hakijalla ole tarttuwaa

S.)— Nimismiehen wirla Tam
melan piirissä, johon kuuluvat
Tammelan pitäjä sekä Humppilan,
Perttulan ja Jokioisten tappelit, on
julisteuu haettaVatfi 21 päiwän ku-
luessa t. l. 17 päiwästä lutien. Sa-

nottu piiri tulee ensi wuoden alussa
senaatin päätöksenmukaan jaettawalsi
niin että kappelit muodostamat eri
nimismiespiirin.

— Kuntakokouksessa Pälkäneellä
t. k. 15p:nä käsiteltiin toista kymmen-
tä kysymystä. Wiime wuodcu tilit
tarkastettiin ja tulewalle wuodelle eh-
dotetut kulunki'arwiot wahwistettiin.
B. Mrmiswainajan sijaau walittiiu
kuunMskokoukseu puhecujohtajaksikant-
tori K. N. Allenius, joka äänestä-
essä sai 260 ääntä. Tal. Fr. Joki
nen sai 273 ääntä, mutta kosla niis-
tä oli yhdellä äänestäjällä enemmän
kuin '/« osa koko äauiluwusta,sai en-
smmaimttu muutaman äänen enem-
mistön. (Tästä kuuluu tuleman Va-
litusta). Säästöpankin johtokunnasta
eroamien sijaan Valittiin kansakoulun-
opettaja I.Wuori, taloll.I.Anttila
ja K. I.Boullln luudcstaan ioalitin»
rumasti Noschier oli kirjallisesti pyy
tänyt päästäkseen tullauudestaan wa-
lituksi. Pankin johtajaksi walitsi ko
kons opctt. Wnoren. Paulin hoita-
jalle ei myönnetty mitään palkkaa.
Nomasti Noschier on lupauksensa
mnkaan ollm 3 wnotta johtokunnan
csiinichcnä, tirjuriua, kasörinä ilman
palkatta. Säännöissäkuuluu:näidcu
palkat määrää kunta asianhaarain
mutaan" s. o. kunta ci woi welwoit
taa tctääu hoitamaau naita wirkoja
palkatta.) Pankin antokorko toroitcl-
tiin 4'/2°/«:tsi, ottokorko taas 6«/«:ksi
lainoista alle tuhat markkaa, s'/,"/c,'ksi
tuhat markkaa suuremmista lainoista.— Ehdotettua palkkaa kunn.lautakun-
nan jäsenille ci inyönnctty ja holhous-
tilien tarkastajille ci suostuttu maksa-
maa!: tarkastusproscuttia. Mielisai-
rasten turwakotia wartcu ci luwattu
mitään, mutta kunn. lääkärin palkkaa-
miseksi lmuattiiu kuusisataa markkaa
ja käskettiin kysyä Sahalahden ja
Luopioisten kunnilta, yhtymätkö nämä
maksamaan jotakin samaan tarkoituk-
seen. — Kirktohcrramvirastllu kirjaili-
scen ehdoitutsccn ryhtymisestä keinoi-
hin nurkkawicrailcmiscn" ehkäisemi-
seksi Vastattiin milt'ci yksimielisesti
kieltämällä.

Lcikkanshuoue päätettiin tchtawäksi,
sanoo H. S., hautausmaan läheisyy-
teen ensi Vuoden kuluessa.—

Onnettomuus oli tapahtua
cilcu, kuu talonomistaja Nekalan he-
wonen puutarhuriGauffminluova säi-
kähti sautawauuuja ja törmäsi yhteen
erään maalaisen rattaisiin, jstta sär-
kyiwät. Wanha Nekala loukkaantnipa-
hasti tnn putosi kuorumlt« saaden
usiampia haaVoja päähänsä ja nnckasi
hetken tunnotonna.— Porinrautatietä rakennetaan
nyt Viidessä paikassa, sittenkuin kulsi
uutta työaluetta, joiden pääpaikkoina
owat Karkku ja Kiila, hiljattain on
tullut lisäksi. Rakennustöitä Kar
kussa johtaa insinööri Reijman ja
Kiilassa insinööriGrönmark. Niin-
tuin tiedetään, on tällä radalla enti-
seltä kolme työaluetta, Tampere,
Si«u ja Kokemäki pääpaikkoina.

Vtuistopaperi entisestä kau-
punkimme poliisijärjcstykscstä ouVielä
eräs kaupungin Viskaali Wigren Vai-
najan laatima ehdotus poliisijärjes-
tyksetsi Tampereen kaupungille, joka
oli aiwottu käytäntöön asetettawaksi
toukokuun 1 ft:nä 1881. Sanottu pa-
peri sisältää tarkinunasta warmim-
paan säädöksiä ei ainoastaan yleistä
rauhallisuutta waau myöskin kansan
pedagogillistakaswatusta wartcn".Tuo
60 pykälää sisältämä sääntö- eli jär-
jcstyschdotus sisältää myöskin mää-
räyksen siitä että talonomistajainVuo-
tuiset tiedonannot asukkaistaan oivat
kohtmillista maksoa Vastaan pidet-
täwät kirjakaupassa yleisön saata-
Vana". Osoite kalenderit owat siis
tarpeettomat ja 12 § asetuksessamää-
rää esim. että se joka täypi kadun
siwukäytäwäu oikealla puolella ei ole
patoitcttu wastllmitiililln tieltä syr-
jääntymään, Vaan on se wastaantu-
lijau tehtäwä".Pilaautuucista ja pi-
latuista juomatllVaroista on säädök-
sen 36 §:ssä määrätty, että ne omat
maahanlastcttawat. — Silloinei tuu-

netw siis meidän nykyistä jaloa hol-
ipompelia". Kupparit ja suoumlyöjät
eiwät olleet oikeutettujamyöskäänhar-
joittamaa» ammattiaan ilman kaupuu-
gin lääkärin lupaa.

Tätä asetusta tehtäessä on Vis-
kaali Wigren käyttänyt tietoja kMciu
maamme kaupunkien silloisista poliisi-
järjestytsisiä, jotka tietysti maksoiwat
sekä waiwoja etta waroja. Asetusta
laatiessa oli,sitäpaitsi, apuna yksi kau-
pungin lääkäri ja kunnallisoloihin hy-
win perehtynyt insinööri. Kaikki py-
kälät olvat niin hywin laaditut, että
niistä ou tekijöilleen todella auuet-
tawll k: nnia, maikka sääntö ei ok
tullut, syistä mistä tahansa, wah-
Vistetuksi.— Uutta kaiwoa, joka tuouoiu
waltuusmiehistössäpäätettnnrakennet-
tawaksi kalatorille, on jo alotettu.Jouk-
ko työmiehiä on nykyään siellä perus-
tusta klliwamassll ja kaiwoa puhdis-

— Wiemärl, esplauaadilta sai-
rashuoueen siwu Pyhäjärwccn on nyt
hywässä tunnossa joten tulemana kc-
wänuä ei liene pelkoa tnlwawedestä
siinä notkossa asumille.

— 3taastun»anoikeude«sa tuo
mittiin Viime maaullntaina nainen
Aurora Walcuius kolmannen kerran
markandesta kolmeksi Vuodeksi turi-
tlishuoueesen ja kärsimään 8 Vuoro-
kautta wesileipäwantcutta; Herman
Ahonen ensikerran Varkaudesta 16
pciiwää wesilcipäVankcutta ja Herman
Miittala Ruowcdeltä Varkaudesta,
Vaan niNiialla tekcmiciisä Väärennyk-
sien y. m. johdosta jätettiin tnoinitta-
Vllksi Hämeenlinnan raastnVanoikeu-
dessa.

Inopiiinntscstll saiwat sakkoa kaksi
henkilöä ensi terran, yksi toisen ja
yksi kolmannen kerran.

— Poliifioikeudessaeilen saiwat
salkoa taksi henkilöälikaisuudesta kum-
pikiu 20 m:kaa, kaksi heukiköä hur-
jasta ajcsta kumpikin 20 nukaa ja
taksi wositkaa ajosta istutusinaalla.
toiuen 10 ja toinen 20 nukaa sekä
molemmat ajurin toimeen kelwotto-
mitsi.— Sähköwaloa koetettiin wih>
doinkin eilen^ suurella joukolla lamp-
puja ja hywin ne paloiuiatkin. Kuu,
joka Viime aikoina on Valoa jakanut,
katseli alussa waan punastellen itäi-
seltä l.taiwaan rannalta, mutta yöu
kuluessa yleni se ja Vihdoin kilpaili
lustollaan. Sähkön sammuttua lers»
kui se kuitenkin ylsin ylinnä.

— Hra G «. v «Ufthanin esi
telmää tai oikeammin lawertelua oli
kuulemassa lähes sata henkeä, miehiä
ja naisia. Hra Alfthan kertoili mat-
koiltansa Afrikassa yhtä ja toista,
mikä kuulijoille lienee ollut jotakuin-
kin outoa. Aiwan toinen asia on, oli-
watto nämä kertomukset kaikki tosia-
kaan. Hullunkuriset wälilausect uäylti-
wät hyViiikiiimiellyttämän,,hcrraswä-
keä" janaurupalkitsi liiankinusein puhu-
jaa, jossehautamiellytti. Miutcuci täs-
sä puheessa ollutmitäänyhdistäivää aja-
tusta, mikä olisi knnliaa Varsinaisesti
miellyttänyt. Puhuja katsoi itsekiu
olewan syytä pyytää meilkciu jota toi-
sessa lauseessa anteeksi.— Herrojen Hutschenrenterin
ja Ekmanin konsertista tänä iltana
k:lo V2B kaupungin huoneen juhlasa
lissa huomautamme tilcisöä. Sama!
taiteilijat antamat kirkkokonsertin Alek-
sanderin kirkossa huomen illalla k:lo 8,

— yleineu «vaalikokous lisä
Valtuusmiesten Vaalia Varten pide
tään huomenna 1110 8 j. pp. Senra-
huoneella.— «tulipalolelloja alkoi taaskiu
eilen soida wähää ennen Viittä. Tuli
oli tällä kertaa syttynyt kauppias G.
Selinin pnurakcnnukscssa Uirktokadnn
warrclla holwatussa kellarissa, missä
säilytettiin Tampereen rakcnmiskont-
toorin tmvaroita, etupäässä öljyjä ja
fcrnissoita. Tuli ci päässyt cnämpi
lewiämään eitä kellarissakaan laitti

tamarat wcchiugoittuneet. Wahinko
uousi kuitenkin pariin tuhanteen mark-
kaan. Koto tawarawarasto oli wakuu-
tettu Tkänessa 30,000.— Painoafiamiehen palsaksi
Iywäskylässäonmäärätty 2,000m. sii-
tä lähtien kun Virkaanastuu wakinai
nen Viran toimittaja. Oikaisemme
täten eiUMuutisemme.— Mapaaksi päätettiin ja lon*
teestä Vapautettiin Keuruun käräjillä
entinen talollinen Abraham Kaunis-
niemi, joka Vaimonsa kuoleman joh-
dosta Vangittiin wiime talwi kärä-
jissä. Lääkärin todistukscu mukaan
oli kuolema tullut jostain sattumises-
ta päähän; jonka tähden oli meri juos-
sut aiwoihin, josta seurasi kuolema.
Mutta ci ole Voitu todistaa, onko fe
tapahtunut lyömisen lautta »ai onko
Vaimo kaatunut lattialle, niinkuin
Kaunisniemi itse Väitti, jonka tähden
asia raufeni sikseen.— Hoslarin murhaajasta ei
ole wielä warmaa tietoa, mutta kui-
tenkin luullaan sitä roswo Wester-
backan työksi.Kuin eräs Keuruulainen
käwi tutkimassa niitä tawaroita, joita
on siltä kiinni ottaissa löydetty, ja
niissä oli yksi lusikan marsi hopeai-
nen, johon oli piirretty uudesta nimi-
merkit E.N. ja josta Vanhat mer-
kit oli koitettu takoa pois, mutta kum-
miukiu niistä Vielä woi eroittaa A.
(5. jotka owat Hoskari wainajan lu-
sikassa olleet. Muutkin asianhaarat
tähän luullaan aihetta antaman.— «iestappo. T. k. 14 p:nä on
renki Hnho Vihtori Antinpoika Lan-
koski, Hcngon kylästä Honkajoen kap-
pelia, jouduttuaan sanakiistaan itselli-sen Gabriel Gabrielinpoika Perasen
kanssa halolla iskenyt Perästä pää-
hän sillä seurauksella että Peranen heti
heitti henkensä. Lankoski on lähetetty
Turun läänin Vankilaan odottamaan
tutkiutoa ja tuomiota asiassa.

(Aura.)
— «yöwHye. Merimies G. F.

Gustafsson, synt. Huittisista, tawat-
tiin Viime lauantaina Kupittaan puis-
tossa pahasti lyötynä päähän ja pa-
leltuneena. Mies oli edellisenä iltana
ryypiskellyt muutamien miesten seu-
rassa sekä sitten joutunut uiideu kans-
sa käsikähmään. Hali oli tappelussa
saanut selkäänsä ja niin kowau iskuu
päähänsä, että oli mennyt tainnuksiin.
Mies Vietiin lääninsairashuoneesen.
Kuten Ä. T. on kuullut, oli Gustafs-
son muutamia Viikkoja sitten palan-
nut ulkomailta, oltuaan poissa nseita
Vuosia, ja tuouut mukanaan säästöä
lioin 5,000 m. Osa siitä summasta

puhutaan 1,000 markasta — kuu-
luu hänellä olleen kätkettynä saapas-
wartecn. Se oli, kun mies löydettiin,
leikattu auki ja rahat oliwat menneet

S.)menoiaan.— «yötäwii sieniä ei tänäkään
syksynä näy karttuwan metsiin. Aina-
linHämeessä, jossaniille kowin suur»
ta armoa ei osata aittaakaan, on sie-
niä hywin Vähän ilmestynyt. Sitä
wastoin on niitä enempi laswanut
Uudenmaan lunnissa, luten esim.
Mäntsälässä, Tuusulassa ja Nurmi»
järwellä, joissa, erittäinkin wiimeksi-
mainitussa pitäjässä niitä halustaan
syödään, jopa otetaan hywät rahat
lin niistän (U. S. )

— Krapujen wienliä Hämeestä
harjoitetaanyhä, Pietarista saakka on
tullut krawustlljia jotla niitä oste-
lavat Verrattain halwasta hinnasta,
esim. 50 p. sadalta, ja sitte Wenä-
iällä saawat niistä 3, jopa 4 ruplaa
sadalta Tawattoman suuria summia
on niitä j» telakin syksynä Viety
Pietariin. (U. S. )

— Ankara rangaistus. Erään
talollisen tytär Hämeessä meni pari
kuukautta sitten raittiusseuran koko
ukseen ja kirjoittautui seuran jäseneksi.
Kun isä sai sen kiulla, kielsi hän ty

tärtänsä koskaan ,,hewosella kirkolle"
pääsemästä. Kun tämä keino ei tep-

sinyt, nhkasi hän tyttärensä ajaa pe-
rinnöttömänä pois totoa, ellei lv«»
puisi,,sellllisesta>illiläisttn seurasta".
Tytär ei sittenkään tahtonut ottaa
totellaksensa, mutta kun isän lynnet
ei tahtonut pysyä pois hänen tukas-
tansa ja riita ei loppua, erosi bän
Viimein raittiusseurasta ja sitten

sowinto. Mutta nyt,on isä nuo-
rissa pidettäwä, sillä hän on tullut

(U. S.iUOp! iohulluksi
— Urjalasta kirjoitetaan meille,

että siellä tänä Vuonna on tullut kai-
kin puolin hywä wuosi. Rukiita on
saatu hywin ja owat ne painamia,
samoin ikään suwiwiljaa.Heiniäkään ei
ole tullut niin wähanpuoleisesti kuin
monessa paikassa Valitetaan. Peru-
noita karttuu myöskin, Vaikkakin halla
aremmilla paikoiu niitä wahän Vahin-
goitti. Ei ahkeraan tänäkään Vuonna
tarwitse Valittaa, ett'eiJumalaole siu-
nannut hänen waiwojensatyönsä hedel-
miä, Vaan saapäinwastoinjokainenollll
sywästikiitollinenkaikenhywänantajalle.
MetäälläUrjalassaolemmekintottuneet
tekemään työtä ja elämme onnellisina
ja tyytywäisinä, kun työmme tulee siu-
natuksi. Huoleti saamme tänä Vuonna
odottaa ensi Vuoden satoa, joka sekin
näyttää lupaamalta, rukiin oraat kun
owat hywin kauniita.— Eläinmarkkinoita Vietettiin
Somerolla Joensuussa edellisenä kes-
kiwiiktona. Eläimiä olikin tuotu hy-
win paljon, mntta enimmät hnonon-
pnolcisia. Hinnat oliwat halmat,sillä
30 markalla myytiin lehmiä ja 40
markalla härkiä. Kaikenlaista rihkama-
tawaraa sekä kulta- ja hopeatöitäoli
tuotu hywin runsaasti sinne. Nahkiaisia
ja siikaa sekä lintuja ostettiin paljon.
Markkinawäkea oli saapunut sangen
lukuisasti sekä läheltä että kaukaa ja
tyhjäntoimittajia häälyikaikkialla.Luul-
taivllsti oli heillä hauskaakin sääriwar-
siin saakka ulottumassa rapakossa liik-
kua ja katsella wieraita naamoja, tut-
tuja kaswoja sekä marklinalelull jos
jonkinlaista. Olihan siellä jonkinlai-
nen sirkustiu yleisöä huwittamassa ja
kiskomassa rahoja. Elämä oli tawal-
lista markkina-clämää, ei kumminkaan
aiman pahaa, maikka kyllä juopuneita-
kin oli jotakuinkin. Somerolaisten
puolustukseksi ontumminkinmainittaiva,
että pahimmat reuhaajat »luvat ulto-
pitäjäläisiä. Niinpä sidottiin kestikie-
warissa illalla pari Forssan herraa
nuoriin, kun muuten ei niitä saatu
hillityksi. Tätä ei kumminkaan toi-
mittanut saapiiwilla olewa poliisi, pi-
täjän jahtiivouti, sillä hän pakeni kun
luuli saawansa selkääusä, ivaanmuut.
Kestitiewarista ci yleensä annettu
olutta rajattomasti, Vaan matkusta-
wllisillc; päihtyneille ei annettu ollen-
kaan.

38artawasten asetuksen
«lukaisen, hrojen lärwisen ja Nie-
men tanvarilaitokscn rakeuuus Rati-
nassa, saatiin wiime lauwantaina Val-
miiksi kurkihirteen saakka, jolloin kat-
tajaisct juotiin. Keis. senaatin päätök-
sen mukaan lokakuun 26 p:ltä 1888
ci nimittäin ole luwallista rakentaa
karwarilaitotsia kaupungin sisälle.— »aupuugiu lisättyjen »val-
tuusmiesten waali toimitetaan
täällä huomenna maistraatin edessä.
Lisättyjä Valtuusmiehiä walitaaukah-
deksantoista ja toimitetaan waali t:lo
4:stä alkaen ja saa Vaalilippuja jät>
tää k:lo 7:ään asti.

— 3tahatoimika»arin huuto-
kaupassa myydään tänään useampia
kaupungin omistamia Vuokratonttia
Tammelan kaupungin osassa l:lo 11
e. pp.— TäysinPuh»enneita pihlajan
kulti» sekä samassa puussa Vielä
puhkeamattomia terttuja on Suomus-
järwcn kappelin saman nimisessä ky-
lässä metsässä. Marjoja ei siinäpuussa löydy ensinkään.— Padasjoella on maanwilje-
lysinsinööriG.I.von Fieandt Sal-
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salan talossa alkanut rakentaa ets-
traktori-meijeriä (ekstraktori on kone,
uusimpia meijeriimme» alalla, jolla
maidosta suorastaan Valmiste-
taan Voita). Tämä ekstraktormnei-
jeri on ensimmäisiä, ehkä kaikkein en-
simmäinen maassamme ja koneet sii-
hen toimittaa P. Sidorow Helsin-
gissä.

Saksalan tilalle otetaan Vastaan
pari maanmiljelysoppilasta, jotkaowat
tilaisuudessasaamaanharjoitustamaan-
Viljelyksessä, ckstiaktori-meijerinhoi-
dossa, italialaisessakirjanpidossa, puu-
tarhahoidossa y. m. (P:lehti.)— «äärmetten käräiiin sattui
ihan syyttä suotta t. k. 7. p. eräs ta-
lon emäntä Hausjärwellä, kun hän
auringonlaskun aikana ajoi lehmää ko-
tiin heinäpellosta. Paljon käärmeitä
oli kokoontunut Veräjän lähelle yhteen
ryhmään, jossa kiemurassa makasiwat,
ja joukon keskellä oli suuri, musta
käärme pku pystyssä, luultawasti tuo-
marina. Kaikki muut oliwat wasten
Värisiä. Kun emäntä saapui lehmi-
neen, nostiwat ne sellaisen kihinän,
että hän katsoi parhaaksi nousta aidan
päälle ja ryhtyä huutamaan apua.
Lähellä työskentelewä erään toisen ta-
lon renki tulikin pian ja tappoi «tuo-
marin" sesä surmasi «lautakunnan,
syyttäjät" ja «syylliset," mutta sillä
aikaa chtiwätkäärmeet pnrra kahtaleh-
mää jalkaan niin pahasti, että toisen
niistä piti tappaa, mutta toisesta «sai
käärmeen Vihat pois" eräs poppa-
ämmä. Niinkerrotaan asianomaisesta
paikasta.—

Uutisessamme «ei ole kaikkiin
todistuksiin luottamista" mainitaan,
että eräs herrasmies kääntyi n. k.
uuden asioimiskonttoorin puoleen saa-
dakseen itselleen reugin. Tämän joh-
dosta on hra Mathias Bergman
eräässä pitemmässä kirjoituksessa se
littänyt, että tämä herrasmies il-
moitti sanomalehdessä itselleen ren
kiä ja sen johdosta asioimiskonttoori
toimitti hänelle sen. Se oli siis uu-
den asioimistonttoorin Välityksellä
luin tämä kelpo renki sai paikan jos-
kin kohta ei pysymäistä.

Vnitll lstiman notijie.
— Läpikulku oikeus suomen

tawnrollle Nnotsissa. Ruotsin leh-
det kertomat, että kuninkaalta on pyy-
detty oikeutta jäitse Merenkurkun yli
Suomesta tulemien tamarain kuljetta-
miseen Uumajasta lähimmälle rauta-
tien-asemalle sieltä edelleen Göötepo-
rin talitta ulkomaille mietämäksi.— Uutta ruotsinkielistä sano-
»alehteä pääkaupunkiin tietää
«Hangon" kirjeenmaihtaja tuumitta-
wan. Se tulisi samanhenkiseksi kuin
aikanaan «Helsingfors Dagblad". Puu-
han etupäässä pitäisi olla senatori
Leo Mechelin.— Polkupyörällä ajoi wiime
kesän kuluessa ylioppilas Sewerin
Gros, Haminasta, halki Saksan,Hol-
lannin, Belgian, Ranskan ja Italian
Sweitsiin. Oltuaan läsnä maantie-
teellisessä kongressissa Bernissä, pa-
lasi hän rautateitse Maintzista koti->(F.

— Herman Yang «UVmeen.
Lokakuun loppupuolella aikoo kirjailija
Herman Bang lähteä pitemmälle esi-
telmä matkalle Pohjoismaihin, m. m.
Suomeen. Ensimmäinen esitelmä on
Tukholmassa; sen jälcstä pitää hän
niitä Turussa, Helsingissä, mahdolli-
sesti Pietarissa, Kristianiassa ja ken-
ties Gööteporissa. Hra Bång tulee
pitämään esitelmiä W. von Heiden-
ftamista, Dostojcmskistä, Zolasta y.
m. sekä tulee arwattawasti myöskin
lukemaan otteita omista teoksistaan.
Jos tilaisuutta on, näytellään Vangin
surunäytclmä «Veljekset", joka piak-
koin esitetään Köpeuhaminan «Va-paassa teatterissa" ja jossa hän itse
on näyttelemässä, seka Pailleronin

«Kipinä". — Hra Bangia tulee mat-
kalla seuraamaan tunnettu tanskalai-
nen sanomalehtimies Holger Fedcr-
spiel, nykyään «Köpenhavn" lehden
toimittaja, joka tahtoo tutustua Suo-
men ja Venäjän oloihin. (U. S.)

— Pölisin huostassa Helsingin
raatihuoneella majaili Viime Vuoden
kuluessa kaikkiaan 9,44!» henkeä, tiet.
Hbl.

Osakeyhtiö,,Pohjolan" hal-
liutonciiwostonkokouffessa toispäimänä
päätettiin, että ensimmäinen osa osak-
keista on maksettawa ensi kuun kulu-
essa ja toinen osa wiimeistään ensi
marraskuun 20 p. (11. S.)

— Nevielja-lchden kuukautisessa
lisäwihkossa o» pitempi, suosiollinen
kirjoitus «Suomen sydämessä. Mat-
kahawaannoita, kirj. Mies" (suoma-

— «enäjän kieli Suomessa"
niminen kirjoitus oliluettawana Ruskij
Wjeftnitissä. Now. Wr. erittäinmyö-
tätuntoisesti ja tarkasti esittää kirjoi-
tuksen, hillitsemättömällä wahingon-
ilolla lisäten siihen tällaisia wastuksia
olleen wenäjänkielellä tässä maassa
aina nykyaikaan saakka, jolloin asiat
muuttuiwat".

Itse kirjoituksesta mainitaan että
prof. Baranoffstia, jonka aikanamenä-
jäntieli tehtiin Vapaaehtoiseksi oppiai-
neeksi kouluissa, tuuletetaan tässä oi-
kein Venäläisellä tamalla. Ei oteta
huomioon, että jos Venäjänkieli olisi
niin Välttämätöntäkaikille ollut kuin
kirjoittaja kmvaa, niin olisi sitä siltä
jokllinen Vapaaehtoisena aineenakinlu-
kenut, sen sijmm että se itse asiassa
jäi aiwan pols.

v. Kothenin sanotaan asettaneen tar-
koituksctseen lähentääkeisarikuntaa Skau-
dinawiaan («eitti yksin Suomea, kuten
jotkut sanowat") ja tähäntarkoitukseen
piti Suomen yltmyssäädyn olla Välit-
täjänä, jota Varten sen piti hywästi
oppia Venäjää. «Mutta katsomatta
hänen harrastuksiinsa, separatistinen
Vaikutus oli niin suuri että juuri sii-
hen aikaan kun hän oli kirkollisasiain
päällikkönä, tuli V. 1856 senatiltakei-
sarin nimessä asetus, joka rajoitti Ve-
näjänkielen opetusta kouluissa."

Piisannee jo näistä näytteistä. Tuo
kuwaus v. Kothenista, joka samalla
selittää hänen tunnetun ruotsi- ja we-
näläismielisyytensä, ei taidaollaaiwan
perätön.

— Kuollut. Perjantaina t. k. 18
p:nälvaipui äkillisen knoleman kautta
kuolon uneen maakauppias Kaarlo
Kustaa Penttinen Kosken
kappelissa. — Wainaja oli syntynyt
Somerolla 1834.—

Palannut Siperian wanki.
17- Vuotiaana tuomittiin renkiJaakko
Kustaanpoika Malandcr Kauhawalta
tapostaSiperiaan. Oleskeltuna» siellä
38 muotta, sai hän mapautensa takai-
sin puolitoista Vuotta sitten hywän
käytöksensä Vuoksi. Hän lähti silloin
Pietariin ja kirjoitti sieltä Kauhaman
kmmalle kysyen, tahtoisiko kunta ottaa
hänet mastacm, ja saatuaan myöutä-
wän) Vastauksen saapui hän kotiseu-
dulleen noin pari miitkoa sitten. Van-
keudessa ollessaan on M. kehittynyt
taitamaksi puusepäksi ja onkin elättä-
nyt itseään sillä ammatilla.

Syy, mikä saattoi M:n tekemään
tapon, josta hän tuomittiin Siperiaan,
oli seuraama: Palwcllessaan Kleemo-
lan talossa Kanhawalla löi isäntä
häntä useampia kertoja ja lausui ima-
ten lopuksi: «Oletpa aika raukka,kun
et edes uskalla lyödä takaisin." Rääk-

käyksen kestäessä alkoi nuorukaisen
meri mihdoin kiehua, niin että hän
muutamana päiwänä weti puukkonsa
esille ja löisillä kiusaajalleen hengen-
maarallisen haamau. Waitka lyöty
monta monituista kertaa ilmoitti itse
olcwansa syypää surkeaan loppuunsa,
tuomittiin renki kuitenkin Siperiaan.
-W. L.

K««ala itsemurha tapahtui

t. k. 17 pma Alahärmässä Lahdella.
Itsellinen Antti Pykäläaho wiilti
partaweitsellä Vatsansa halki ja pisti
toisen terran suorastaan Vatsaansa.
Kun ei kuolema tästä mielä seurannut,
yrittihänkurkkuansa leikkaamaan,maan
siihen ei hän enää saanut kuin wcri-
naarmuja. Saapuwilla oli häncu Vai-
monsa ja anoppi-muori, waau he ci-
wät uskaltaneet mennä Veistä pois
ottamaan. Waimo lähti heti apua
hakemaa» kylästä ja kuu Vieraitasaa-
pui pailallc, kertoi Pykäläaho ulille
itse tappaneensa itsensä. Ia hän kuoli.
Waiullja oli laumansairastanut mat-
sanrepeämää, (U. S.)

— Tämän syksyisessä Pohjois
Karjalan pappeinkokouksessaJo
ensuussa kuuluu tulewan keskusteitä
maksi m. m. lonjistoriumin tekemä
ehdotus liertotoulujen järjestämisestä
Ehdotus kuuluu sisältäwän m. m.sen,
että kiertokoulua pidettäisiin yhdessä
paikassa pitempi aika, tuin nyt on
tumallista. Nykyään on se paikas-
saan toisin paikoin ainoastaan 1 ta<
hi 2 Viikkoa. Wielä kuulutaan esit
tämän yhtä liertosoulua 2,000 asu

Hta kohde! U. S.
— Kansakoulu autiona. Anja

lan pitäjän Takamaan howin kansa-
koulu on tarpeellisen oppilasmäärän
puutteen tähden jätetty autioksi täksi

ilumuod (U.S. )
— Säämingin kirkkoherranwaa-

lissa sunnuntailla sai Kälwiän kirkko-
herra Jon. Ingman 110 ääntä 6
äänestäjältä, Halikon kirkkoherra E-
mil von Hertzen 8 ääntä 1 äänestä»
jäitä ja kirkkoherra CederbergUudes
takaupungista 3,219 ääntä 319 aa-

(P: leht,— Pääkaupunginräätälit tuu
mimat taasen työlakkoa, tiet. Finl.
Ollaan tyytymättömiä siihen, että
työnantajat ottawat työhönsellaisia
työmiehiä, jotka eiwät olleet uskolli
sia työlakolle Viime kemännä, ja uha-
taan lakata työstä niissä paikoissa,
missä siten tapahtuu.—

Onnettomankeinonsaadan io
ainaiset kiusalliset kärpäset pois na-
metasta kesällä on eräs Jaalanmies
keksinyt. Hän teki Valkeannawcta3sa
olewaan palaan, aikoen sumulla kai»
lottaa kärpäset pois. Mutta tulipiti
parhaana rumeta «neleinään lähellä
olemia olkien jäännöksiä y. m. ja pi-
an oli koko nametta tulessa stla pa-
ri latoa, jotka lailli paloimat porolsi.

(U. S. )— «alisheffin käännöstäSuo
men laeista mainitaan kiittämällä
Mosl. Wäd:ssa. «Ensimmäisen lä-
wen siihen Kiinan muuriin, joka on
keinotekoisesti rakennettu keisarikun-
nan ja sen maakunnan Malille, am-
pui Ordin, joka on perusteellisesti
tutustuttanut Wenäjän yleisön tär-
keimpien Valtakunnan asiakirjojen to-
delliseen s!) sisältöön ja ollut pionie-
rina Suomen kysymyksessa, kuluttaen
siinä paljo moimiaan, tarmoaan ja
terweyttäan. Mutta hänen työnsä
ei ole rauennut turhaan. Tie tähän
asti lulkemattomiin Suomen rotkoi»
hm on raimattu ja sumu, joka meiltä
niin lauman on peittänyt Suomenky-
symyksen, Vähitellen rupeaa selmia-
mään.

Ei ole pitkä siitä kuntutustutimme
lulijoitamme leleneffin huwittawaan
teokseen, nyt on meillä puhuttawana
tunnetun similioikeuden tutkijan Ma»
lisheffin kunnioitettavasta teoksesta."

Tuommoinen käännös on jo ole
massa w:lta 1824, mutta se on lop>
puun myyty. TämänmuoksiottiMa
lishcff toimittaakseen uuden täännök
sen, joka sisältää asetukset muosien
1538 ja 1891 Välillä ja on teos yli
1,000 siwua laaja; painettu on se
Valtakunnankirjapainossa. Nämä tie
dot antaa arvostelija teoksesta, se-
littäen tarkoin tuon »Ruotsin Valta-
kunnan lain" jakoa ja kokoonpanoa.

(U. S.)

Kirjeitä Maaseu
duilta.

— Urjalasta. Syyskuun I<i p.
1891. Emankcliumi juhlaa Vietettiin
täällä t. k. 13 ja 14 päiwänä. Awa-
us puhe pidettiin kirkossa, sunnuntaina
jälkeen jumalanpalweluksen. Maanan-
taina alkoi juhlan toimitus myöskiu
kirkossa, ja sitten myöhempään pidet-
tiin jmnalllnpalwclusta kirkon por-
taalla, johon juhlapuhujat kokooutm-
wat. Tuiki tarpeen se niin olikin sillä
kirkkoou ei olisi mahtunut luin pieni
osa kuulloista. Maitta Urjalau kirkko
ou jotensakin muara, niin oli se tä-
hän tilaisuuteen kumminkin pieni Väen
paljouteen katsoen; sillä Väkeä oli ar-
Violta noin puoliwäliin toistakymmen-
tä tuhatta henkeä. Suuri kansan pal-
jous nähtiin siis Urjalassakin, jota ei
usein suinkaan nähdä, sillä laittipaikat
oli kirkon tienoillaaina tuugotsecu asti,
niin kirktotarha Win ympäristökin.Mi-
tään puhujalllVaa ei ollut Valmis-
tettu tätä tilaisuutta Varten niinkuin
monessa paikassa muualla on ollut
tapana laittaa sekä puhujalawa etta
myöskiu istuma sijoja. Mutta einiitä
kaiwattukaan, sillä kun ilma oli mitä
ihanin suwiilma woi olla,niinolimaaja
muutkin paikat kuiwia. Kylläpä siiuä
kelpasi istuskella maassakin ja niin
tehtiinkin. Ei sitä juuri haluttanut sei-
soakaan niin lauwau, sillä puhujia oli
monta, jotka selittiwät ja kylwiwät
Jumalansanaa täydestäsydämestänsä.
Teki sitä Vaan mieli kuunnella sen
kenellä korwat oliwat jakuuntelemista
Varten oliwat uilleet. Mitta olipa
tullut muutamia mmitenkiu itseänsä
huVittamaan ja maistelemaan hok-
mannin tippoja. Apteekki sijaitsee tääl
la lähellä kirkkoa. Kuin juhlaa Var-
ten oli puhwetti laitettu,niin sieltä-
han sitä sai kahVia myöskin. Sela-
kahwill näyttiin käyttäwäukin jota ei
suinkaan olisi suotu tällaisessa tilaisuu-
dessa tehtäwän, sillä juhla oli aiwot-
tu todellista jumalaupalwelusta Var-
ten. Näkyipä jokunen olewan oikein
täydessä humalassakin hoiperrellen
pitkin tietä. Kuin Vielä oli sahtitaup-
pa auki, niin mikäs oli eläissä. Olisi
ollut scutääu parempi kun ci olisi sah-
tikauppaa pidetty auki niinä juhlapäi-
Vinä Vaikkalupakin on. Toiselta puo-
len taisi se olla hymäkin sillä kaljat
ynnä ruoka warat loppuiwat liika ai-
kasiiu Monikin olisi Vielä wahwista-
nut itseänsä Vaan kaikki oli lopussa
niin mistäs otti, sillä nisuleilvän myy-
jiäkin oli alussa oikein kosolta mutta
iltapäimällä ei ollut mitään Niiliäkään
ja oman kylän leipurilta oli nisuset
loppuneet myöskin.Eräs sinne useam-
man kilometrin päästä saapunut leipu-
ri oli myöskin myynyt tawaransa lop-
puun. Medestäoli myöskinpuute, sillä
ei ollut kaiwoja montakaan jane mitä
oli kuiwattiin niin tyyni että näytti
miltei kamalalta juoda kuran sekasta
Vettä. Mitta mikäs auttoi kuiu jano
oli niin täytyihän sitä juoda.
Pitkämatkaisten se oli Vielä han-
kalampi kun oliwat Vieraita paikalla.
Wieras on aina Vieras ja juuri Vie-
raita Varten olisikin tarpeellista olla
sekä ruokaaettä juomaa saatawissa, sillä
harwa se on, joka ewään kanssa läh-
tee kotoansa. Kirjoja oli myöskinmyy-
täwänä ja tekiwät nekin kauppansa
kelpo lailla. Ne enemmän halutut P.
Kumisen teokset lunastettujen lauluja
matkalla Siioniin loppuiwat kesken.
Niitä olisi ostettu enempi, Vaan
myyjillä ei niitä enää ollut. Kaikki
kirjat, mitä oli myytäwilla, oliwatkyl-
läkin hymiä Vaan kuitenkin Vähem-
män haluttuja. Nuo äsken mainitut
kirjat owat nyt oikein käytännössä ja
ansaitseekin hra Pietari Kuminen
mitä sydämmcllisimmät kiitokset teol-
sistansa, jotka oVat niin paljon hy-
wää matkaan saattaneet jamonen mo-
nituisen totuuden tielle johdattaneet.
Jumala häntä siunatkoon hänen töis-
sään ja toimissansa ja wahwistakoon

häntä edeskin päin jalossa pyrinnös-
sään. Nöyrät kiitokset ansaitsemat
myöskin kaikki arwoisat juhlapuhujat,
jotka mouikin niin pitkien matkojen
päästä oliwat saapuneet ewankeliumiu
Valkeutta kylmämään. Tässäkin tilai-
suudessa sai mannaankin huojennusta
raskaalle omalletunnolleen kaikki, jotka
,M täydestäsydammestänsä halusimat.
Isä, joka on Valmis auttamaan kaik-
kia niitä, jotka häntä täydestä sydäm-
mestään llMuksi huutamat ja laitti
niitä hän antaa, niin antaa hän il-
man rahatta ja ilman hinnatta. Mis-
tä mc muilta saamme ilmaiseksi? Ei
mistään, ei rahallakaan saada muuta
kuinmaallista tawaraa. Kääntykäämme
kaikki ylimäisen johtajan puoleen ja
muistakaamme, että tämä hetki on pa-
illnnuksen aikaa, mutta seuraawa hetki
on jo ehkä liian myöhäistä. Nyt lo-
petan kirjeeni tähän ja toiVotan on-
nea ja siunausta juhlan toimisioille
ja osanottajille. T.— Hämeenkyrö "/«»!

Tämän syyskuun 29 p. (Mikonpäi-
Vänll) pidetään täälläVarsinainenkun-
takokous, jossa keskustellaan ja pää-
tetään seuraawista tärkeistä asioista:

I:ksi) lulkiluetaausäästöpankinsään-
töjen muutosehdotuksia ja, jos ne hy-
wälsytään, Valitaan asiamies hake-
maan niille laillista mahmistustaKeis.
Senaatissa.

2:ksi) Kysytään mistä otetaan Va-
roja piakkoin rakennettawia siltoja
Varten, kun rahoja tarwitaan jo en-
nen tulemau muotista ylöskautoa.

3:ksi) Neumotellaan josko Mihanin
silta lauootetaan jo ensi taimeksi, taikka
maan muuten korjataan?

4:tsi) Luetaan Symänojan, elok. 8
p. pidetyn tarkastuksen pöytäkirja, ja
keskustellaan mitä sen johdosta olisi
tehtämä?

s:ksi) Julkaistaan kun. lautakun-
nan tekemä tulo- ja meno arwio tu-
lemaksi muodeksi.

6ch'i) Walitaan lisäjäseniä pian ta»
pahtumaa kunnallismeroitusta mar-
ten.

7:ksi) Kysytään onko ne 1,500 mark-
kaa, jotka kirkonkassa on lainannut
tunnau wimawero-rahoista makset-
tawiksi Vaadittamat?

B:ksi) Keskustellaan mitenkä! owat
Ahlgren'in lahjoitusrahat jaettawat
kunnan koulujen kesken?

9:ksi) Kysytään annetaanko edelleen
maimaisillc apua jymissä, ja, jos se
myönnetään, paljonko ääneltä onkoet-
tama jywiä tänä syksynä?

10:tsi) lulkiluetaan kirkkoherra I.
H. Ilmosen antama lahjoituskirje
kansakoulun maan merosta.

litta)Luetaan waiwaistalon perus-
tamista Varten asetetun komitean laa-
timat ehdotukset tarkastettawiksi ja
hywäksyttäwiksi — ennen on jo pää-
tetty waiwaistalon hankkiminen.

12tta) Walitaan kansakoulun johto-
kuntaan uusia jäseniä.

13tta) Walituan kuntakokouksen esi-
mies jäljellä olemalle Vuodelle 1892.,
kunnasta poijes muuttaneen sijaan.

14:ta) Luetaan kuwcrnöörinpäätös,
koskewa kunnan pyytämää uhkasakkoa
Arkangelilaisten kanssa kaupanteosta
ja niiden hyysäämisestä.

Kas tässä koko joukko asioita, joita
ratkaisemaan saapukoot kokoukseen mie-
hissä, niinmaha kun paljonäänisetkin.

Kirjeenmaihtaja.

Ulkomaalta
«enäjä,Englanti jaHurtti

Etelään päin, Dardanellejä ja Mus-
taa merta kohti owat yhä Vielä Eu-
ropau Valtiasten silmät käännettyinä..
Ei olla Vielä oikein sclwillä siitä mitä
tuolla alhaalla Konstanttiuopolissa
pari Viikkoa sitte oikeastaanon tapah-
tunut. Ei tiedetä oikein Varmaan
onko Wenäjän ja Turki» Välillä ta-
pahtunut jotakin muutakin tärkeätä,
kuin että Wenäjän Vapaaehtoiseen
laiwastoon kuulumille laiuioille on
myönnetty slkrus wapanstl kullen

Daroanellien kautta — jotakin, jota
ei Vielä tohdita päästää päiwän Mll-
loon. Niin sitä nytkuitenkin luullaan,
että jotakin merkillisempää lienee Tur-
kin ja Wenäjän Välillä tapahtunut.

Ensin asettumat, toista wiikoasitte,
ulkomaalaisetlehdet ylipäänsä sillekan-
nalle, että Dardanellien kysymys ei
antaisi aihetta mihinkään pelkoon, että
olisi turhanpäiwäistä ruwcta hätäkel-
loasoittamaan. Sanottiin,ettei Eng-
lannilla olisi Vähintäkään syytä kat-
soa etujensa tulleen loukatuksi Turkin
ja Wenäjän Välillä tapahtuneen so-
pimuksen kautta. Sulttaani ei mula
ollut luowuttanut Vähintäkään oikeut-
ta ja Venäjä ei ollut saavut Vähin-
täkään etua, jolla käytännössä olisi
jotakin merkitystä. Jo aikoja sitte
on muillakin laiwoilla, englantilaisilla
ja saksalaisilla ollut oikeus kuljettaa
sotatarpeita Dardanellien kautta, eitä
ainoastaanVenäläisillä.

Näin sitä Vielä muutamia päiwiä
sitte tahdottiin luulla. Mutta — nyt
alkaa englantilainen epäluuloisuus jäl-
leen pistää esiin. «Standard", joka
ensimmäisenä pani Dardanellien kysy-
myksen Vireille, on jälleen ottanutsen
pohtiaksensa. Ia looroi Salisburyn
äänenkannattaja «Morning Post" ar-
welee, ettei sawua, missä ei tuli pa-
la. Wenäjän sotaliikkeet ensi lewänä
waatiwat Euroopan huomiota Bospo-
ron puolelle. Wcnäjän ja Saksan
Välille on tunkeutunut kylmyys, joka
on poistanut muutaman esteen sodan
syttymisen tieltä. Samanon nimikään
tehnyt Wenäjän ja Ranskan Välillä
iValtaansa päässyt ystäwyys. Näin
on Tmkki yhdenäkin noussut euroop-

palaisen politiikan keskustaksi. Tur-
kin hallituksen uudet neuwonantajat
tetisiwät Viisaasti, jos koettaisiwat
saada Turkkia pelastetuksi siitä ase-
masta pois, mihin se on joutunut.
Turkki woi muutoin jäädä kahden tu-
len Väliin. Ia silloin on mahdollis-
ta, että sen korwat tulewat tärwenty-
mään.

Sulttaani koettaa kuitenkin pysytel-
läitä hywissä Väleissä kaikkien puo-
lueiden kanssa. Hän on äskettäinmitä
sydämellisimmälla tawalla ottanut
Vastaan Englannin lähettilään Kons-
tantinopolissa puheillensa ja siinä ti-
laisuudessa lausunut, että nykyisin ta-
pahtunut ministeriwaihdos ei millään
tllwalla tule muuttamaan Turkin hal-
lituksen kantaa, ei sisämaisissa eikä
ulkomaisissa asioissa. Kuten ennenkin
on Turkin hallituksen päämääränäole-
wa rauhan säilyttäminen ja ystäwäl>
lisen Välin Voimassa pitäminm kaik-
kien Valtojen kanssa sekä maan kai-
kinpuolinen edistäminen. Jos Turkin
hallituksen aikomuksista jotakinmuuta
kerrotaan, niin ei niillä kertomuksilla
ole Vähintäkään perää.

Turkin itsehallitsijan sanoihin ja
Vakuutuksiin ei kuitenkaan oikein tah-
dota luottaa.Ei sentahden oleihmeel-
listä, jos englantilaisetkin nyt eiwät
ole tietäwinään sulttaanin puheista.
«Standard" muistuttaa häijysti, että
Turkin Valtakunnan pysywäisyys on
hywin epäwarmalla kannalla ja että
se kokonansa on riippuwa suurwalto-
jen Välillä Vallitsemasta kilpailusta.
Mainittu lehti ilmoittaa turkkilai-
sille sen hauskan uutisen, että heidänmaansa kohtalo tulee ratkaistawakfi
joko yleisen eurooppalaisen sodan laut-
ta taikka ystämällisellä jaolla eriVal-
takuntien Välillä. Jos Wenäjä koet-
taisi yksin päästä Turkin isännäksi ja
odottamatta ottaisi sen pääkaupungin
Valtaansa, niin silloin »armaan löl-
minaisliitto ja Englanti tulisiwat yh-
dessä ryhtymään toimiin Venäläisten
tarkoittamiseksi Bosporon rannalta.

Niin kauan kuin hallituksen puolella
olemat lehdet Englannissa yksinään
käwiwät yllytyssotllllnsa Wenäjäil jät-
tiläistä mastaan, oli syytä luullaeng-
lantilaisten tahtowau antaa tapahtu-
mille Turkissa suuremmankin merki-
tyksen, kuin mitä ne oikeastaan owat
ansainneet, Valmistaakseen siten We-
näjälle pienen syrjaiskun. Mutta nyt
alkaa myöskin «Daily News", wa-
paamielifen puolurcn äänenkmmttnja

Tampereen Uutiset. Kestiwittksna Syyst. «3 p.
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tuoda ilmi epäluottamustaau Wcuä-
jää kohtaan. Näyttää siltä kuin olisi
kysymys jostakin muusta kuin Mus-
tan meren wapaaehtoisrn laiwaston
wapaasta kulustaDardanellientantta.
«Konstantinopolissa tapahtunut miuis-
tcriwaihdos osoittaa", lausuu Daily
News, «etta Wcuäjä on walmis toi-
nuutaan; (5-urooppa ei woi ilman lc-
wottomuutta katsella nykyistä waltiol-
lista asemaa."

Tetaslllllmia Ullmaalta.
— Julmaa ihmsräältäystä.

Kreiwi Almassyu maatilallaUnkarissa
Kstegukazissa kynnettiin wiime kesä-
kuussa maata ihmisillä. Mi työmies
waljastcttiin kuntin auran eteeu ja
yksi ohjasi. Työmiehet saiwat tällä
tawalla wctää auraa aamusta aikai-
sec» myöhäiseen K 0pennin palkkaa
wastaau päiwältä. Uteliaita kokoon-
tui katsomaail tätä omituista näytel-
mää, joka herätti suurinta suuttumus-
ta setä niissä jotka wctiwät, että niis-
sä, jotka latseliwat.—

«uhtinas Nismarckin lah
jat. Ruhtinas Bisinarck on pitkänä
elinaikanaan ja etenkin 70:ntenä syn-
uyinpäiwänään saannt^ suuuuattomau
paljon lahjoja, enemmän ja moncnlai-
sempia, tuin knkaan muu ihminen
maailmassa, ruhtinaalliset heukilötkiu.
itaitkicu uäitteu lahjaiu säilyttämiseksi
on nyt Schönhauseuin linnassa pantu
kuntoon kahdeksan suurta salia, joihiu
ne owat järjestetyt kotopcränsä mu-
kaan. Kokoelmani loistokohta on n.s.
ruhtinasten sali, jossa on hallitsijani
muotokuwia, kaikki mainioimpain mes-
tarien maalaamia.

— Kilpiä rumetaan taas käyt-
tämään. Pariisissa on asetettu ko-
mitea, jouka tulee hankkia teräs kilpiä
jalkawäclle tiwäärin tulta wastaam
Kööpeuhllminassaonsamatentehtykoc-
ampuniisill tämmöisiin kilpiin.

Kongressi siweetöntätirial
lisuutta wastaan aiotaan pitää
Vernissa tämän kumi lopussa. Kong-
ressissa tulee tcstusteltawatsi:Si-
weellinen kirjallisuus Sweitsissä; mi-
tä waaroja on siwecttömyyden saatta-
misesta julkisuuteen^ tcaterinäytäntö
jeu Väärinkäytösmaaseuduilla; ehdo-
tus kansainwäliscn siweetöntäkirjalli-
suutta wastustawan kongressin kokoon
kutsumisesta. Kongressiin on jo ilmoit-
tautunut 247 osmwttajaa.

— Wielä uusi keino keuhko
tautia »vastaan. Nomau hospita-
leissa on rumettu parantamaan keuh-
kotautia erääu toht. Passcrinin wal-
niistämällä alueella, jota hän uimit-
tää klorfcnoliksi". Sairas hengittää
sitä lasitorwen kautta keuhkoihinsa ja
sanotaan sen heti wähcntäwän taudin
Vaikutuksia ja wirkistäwäu sairasta
silminnähtäwäöti. Vtitään pahoja seu-
rauksia sen täyttämisestä ci ole, päin
wastoin woidaan jo muutamia keuh-
kotautisia pitää täydellisesti parantu-
ueiua. Jospa se olisi totta!

Tom Pedr,n elale. Brasi
liau eduskunta o» päättänyt maksaa
entiselle Dom Pedrolle wuosittaiu
120 contoa, min 300,000 markkaa.—

Kallis hewonen. (sommon"
uimiuen englantilainen hewoncn, joka
wiime kesänä woitti ensimmäisen pal-
kinnon Derbyssä, myytiin wiime tors-
taina lordi Moplclle 15,000 punnasta
(375,000 Maltasta). Itäwallan hal-
litus tarjosi siitä 350,000 markkaa,
mutta se oli omistajan mielestä liian
wähän.

woiton itselleen, jolloin myöskontrah-
ti olisi täytetty.

Ei wielä! Minä pidän kyllä huol
ta sisäänwedosta, sitten olemme pian
walmiit!" kuiskasi herra vou (salibaui.

Zisäänwcdou perästä yksi aivoa ker-
ta korkeimpaan ja niin ou kaikki
tehty!"

Mutta häue» omaksi ihmeekseen ei
tapahtunntkaan tuota sisääuwctoa.
Ouuetou häwisi häwiämistään.

Korkein woitto!" kuistasi hau kiih-
tyneenä takaa ja pelaaja ilmoitti nyt
korkeimman woiton. Mutta setään, ci
menestynyt.

Tuhat tulimmaista, mitä se on?"
Herra vou Lalibaui tuli lewmtomaksi.
Hän pisti pelaajan käteen yhä uusia
kultarahoja, mitkä aiua taas häwi-
siwät.

Kattakaamme se tänään !„ huusi
piru wihdoin. Tänään on tässä joku
salainen, wihollincn waötawoima
pöydän ääressä. toi-

Muttasielläkin tappio tappionperää».
Clllibani wcti suosikkinsa pöydästä
kuin tämän kädet oliwat taastiu
tyhjät.

Miuulla^ ei ole onnea tänään," sa-
noi hän hälveten. «Huomenna on kol-
mastoista; se on minnn päiwäui! Mc
tapaamme huomenna siis toisemme!

Puoleksi lohdutettuna ajatuksesta
että ehkäpä saattaa onni olla myötäi-
nen, puoleksi epäillen tulcwaisuudcs.
taan ellei hau tulisi autetuksi, heittä-
ytyi ouneton eräälle diwaanillc nur-
kassa ja ajatteli kaikkia voita kauniita
kultarahoja, mitkä pelipankki oli niel-
lyt. Niitä mahtoi olla ollut sata tv
hatta. Hau oli tosin ollut knlliu wii-
sas salaa pistämään tuhannen francin
kääryn taskuunsa, mutta mihinkä riit-
ti se!

Herra von Valtoani oli myöskin
hywiu hännissään. Hän oli ehtooksi
kutsuttanut niuutamia vuoria nai-
sia luokseen, joilla oli »vapaasukui-
set nimet, erääscn erityis huouccscu
Hotel de Nämä naiset
oliwat launiita, wiehättäwiä apulaisia
hauelle; jotta täällä wicttcliwät uh-
rinsa teurastukseen. Herra von (sali-
banilla oli tärkeätä puhuttamaa hei-
dän kanssaan; hän katsoi tyytymättö-
mänä Casinou kelloa kui» hän paikalle
pili.

Mikä se uyt outaau"? huusi hau
kiiwaasti. Olenko minä wielä pim
tai eukö? Miuä, jota itse oleu keksi-
nyt tämän pelin ja tuuueu scu järjes-
telmä» jok'aiiloan hienommankin mut-
kan, jonka tähden niin monet owat
turhaan waiwanneet päätänsä pankkia
hajottaatsecn sekä lopuksi taittaneet
niekansa — ininä olen kerta tenän
perään kadottanut! Missä on minun
pääni ollut"!

Hän istahti kahmilau eteen miettien
itsekseen kninka hänen olimcnetcltäwä.
Hän mietti micttimistään. Olihan
jo niin kaiiwau siitä, kuin hän Palaiö-
Noyalissa, Parisissa uhkapelin alkupe-
räisessä pesäpaikassa, josta se sitte
jontni Satsaan, oli keksinyt pcliura-
toitsijoita warten tämän miu moui-
uliitkaiseu erehtymättömän laotun —
nyt mahtoi joku hammas eli haitta
olla tästä salaisesta konchistosta hä-
winnyt jota hau ci nyt harmikseen
muistanut."

Awllin!" huusi hau wihdoiu.Awmm-
eu täytyy miuuii saada! Tuleiihau
miuä tämän ilnuiscu edessä aiwau

(latt.)

Piru Mglllltossll.
(SuomennosSaksasta).
(latt. 142 n:roon).

teki ueuwon mutaan jaOnneton
woitti.

Wielä!" kuiskutti hän seuraamalla
kerralla, jolloin onnettoman silmät
m»steniwat, aikoessaan juuri wetää

Huutokauppakamarm
ilmoituksia.

£%& crjnntaina ja lauantaina kuluman
§I|l 2i!i)-?fnun 25 ja 2 ■ päiroinäMYN'

bään julkisella huutrkaupalla ta>
lossa no 284 Kyttälän kaupungin osa?sa
(kauppias Helenius en talo) fouppioS Alek-
sandel Teodor Grdndahlin fonfursripeföan
kuuluma suuri joukko kauppatamaraa,huone»
ja talouskaluja, pito» ja säntywaatkita sela

joukko nmniä y, m., y. m. Rahat huu»
Voista omat paikalla matsettamat.

Tampereen hllutokauppatamaiissa Syys
kuun 16 p. 1891,

2Jticfj. Thuls.
halntaan

Meijeri
ostaa.
woita

ostaa
Lndwig Tallqwist.

Rukiita
.l

Ohria
ostetaan korkeimman hin-
nan mukaan

Ifiiiiöplifioila.
Hywiii, itäwiä

Nll
ostetaan TantalOell ja 3nti-
niemen Anttchtailla.
HHllisillUl,
W Plllill ja Äilil!- ualjkoja ostaa

Lndwig Tallqwist.

JM" Kllmja, Miita ja
Pellamlljiemellia ostaa

kinoin TalllsNlist.
Myytäwänä.

tzyma ja hlllviltjl Pltetllita

Ttllia
löljtljlj MPtmana Ili-öllitlaan
Tiilitehtaalla Meslutylan pita-
jiissa.

Lljpmulset tehl>aan paitalla.

Unt tulleita:
Kalossia,

Ullman llllllislll
Wenäjän jartoja,

Miesten jll naisten

SllllM kclllllil,
UslllmmllnlllislllSWfafui,

Tiewiä

Talwilaktia,
Mnstia

Kaulus nahkoja,
Mm, lallotnita

Klllllllitll,
$\)\mä

Höyheniä,
UlMl tnlnsja jll wahittäin

H. Ntätmen.

»»

♥-"

Aamul,Waasan L., Pohja', ja Häm, San. 4 kr,

af Maalai^tavaroita9
kaikcnlauUiisi ostetun korkeimmista käypä hinnoista Vilho Laurénin toi-
mistossa I"»!»»»»», Kaupi>iaskatu 14. — Kirjallisiin kysymyksiin vastataan heti.

aikakauskirjojen tilauksia
vastanotetaaii kiitollisuudella

H. ?,liiiiMM
HUOM.' Näytenumerolta niistä aikakauskirjoista,

joiden vuosikerta alkaa Lokakuusta, löytyy nähtävänä.

Vf^pv

«TV ililPalm,f
asianaan Tlllllpereellli

Itäinen pitkäkatu n:o 1^
W^" Ajaa oikeudenkäynti y: m. asioita kaupun

gissa ja maaseuduilla;
IW" Laatii wetomus, walitns v. m. kirjoituksia

ylioikeuksiin sekä kauppa- ja »vuokrakirjoja;
MW" Toimittaa perinnönjakoja,holhoustilejä ynnä

perukirjoituksia maaseuduilla, kruununluontoisten ti
lain perinnöksi lunastamista ja immissioonia;

Z^- Välittää maatilain ynnä kaupunkitalojen

rahalainoja kiinnitystä Y. m. wa
kuutta wastaan;

WW" Ottaa suorittaaksensa lainopillisiin teytä
wiin knulnwia suomennoksia kuin myöskinpöytakir
jäin pitannsta kokouksissa ynnä niiden laatimista.

Asunto: Leskirmiwa Willarmin talo N:o 12 Itäisellä pit-
källä kadulla. Sisäänkäytäwä kadulta.

Tawataau B— lpäiwällä ja 4—6 j. pp.

Mlt tullut:
5,,«-j»Is"

tl!lunk«udekjl'.
Vllsselitllppllill, saletteja, wcrtlija, trilllita, dchlia, slll-

tiD ju willlljill lllMplWW, blliillllcetll, mllasaalela. lm*
nklilanlaita, nillstill ju mariUifia sllllillinlllitll, pl^iejö, jillti-
ja pHiiipnliiniiiftiiii,

3ilfiinii!!i)(ii!, jilffijiä pitfia hMeja ja hachja.
illPripunlltjill laMihiu ja lanninleihin- Tlitllliiwejli,

Hanstllja, MlittnjaFramttcja, Sjfelfjii 4: 3lj:sta 20 into hr.
¥ttnninfcifl, tappoja ja hattuja roalmiötctaan tilanlscn mufaan.

G. I.ZllllMllM.

Cutta! Uutta!
Imeytyviä

WWW
erittäin käytännöllisiä

Otto Haartmanilla.

Talo,
sijaitsema Läutisen pitkänkadun
ja Uudeukadun kulmassa myy-
dään uyt heti edullisilla ehdoillajoista sekä hinnasta lähempiä
tietoja antaa
I.G. Eeder. K. Alonen.

Wuokrattawana.
1p:stii Joulukuuta:

Puoti- eli konttoorihnoneusto
sisäänkäynti kadulta, sekä asuin-huone, kyökti jakellari kiwira-
kennutsessa.

K. Hakulin.
(T. A. 4 k. 1k. m.)

Pllllvelnlsttll lalntaan.
Aamul. 2 k,

Useampia
wähän ennen räätälin ammattiin tottuneita
poikia saa heti paikan,

Huom,! Mieluummin maalta.
G. Leikas, rästäli.

zlmoitukfia

W.P.Km
Klubitoimitunta

toimeen panee

Iltaman
seurahuoneella

Tunmiutaiiia t. k. 27p.nä klo 7 j.pp.
Kumaelmilla,

Laululla ja
Tanssilla.
©ifäänpräfö maksu l:nen sija 1mk. 2:nen

sija 75 p. Seifojat 50 pen.

Lähemmin ohjelmilla.

Höyryalus

..Tomm"
kaptem M. Helin.

Lähtee Tampereelta Wisuwe-
delle joka tiistai, tliorstai ja
lauantai klo 8 e. pp. sekä Wi-
sumcdeltä Tampereelle jokamaa-
nantai, keskiwiikko ja perjantai
klo 6 e. pp.poiketen Malilla ole-
wiin satamiin.

IlmoitushöinylaimaIlmari muuttaakulkunsakak»
sipälmäisetsi, alknen Elokuun 26 päimästä.
Laiwll lähtee Wesilahden Hiusalasta maa»
nantaina, kestimiikkona ja perjantaina kello
V«5 aamulla ja Tamvereelta tiistaii,a, tors»
taina ia lauantaina kello 11 päimällä

Kiuttu.Alex.
SS5* Jj«iw

f
|iHtiWi, %s

tillljll, Jnir- ja hMylaimja,
KanpMtllwliraa sela !)inyopiipe*
reja lj.nl.Utaa ja mini
Cht.lacsbsen jaPojat

Hclsinssissä.

Tampereella,
Uubca Kirjapaino yhtiön lirj^painoesu

1891

fumpp ii)i)nti.
Tästä piiiwästä altaen loppuun

myydään sijäänostohintoihm ia al°
letin toto runsas warastomme:
Kattolamppuja
Pöytälamppuja

Werandalamppuja
Kasilamppuja

sjolamppuZK
Useammanlaatuisia IS
lyhtyjä.

Imnmk NiSpofauta 1891.

Ale^. Fontcllin
kuolinpesässä.


