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Posti.

Posti t onttoori on amoinnalähtemää
p»stia marten joka arkipäimä klo 8
—12 e. pp. ja 3—7 j. pp. Tule»
maa postia marten klo B—l 28

— 12 e. pp, 3
—7 j vp.

Sunnuntai» ja juhlapäiminä menemä pos
titoimisto kello B—l 98— 19 e. pp., posti-
säästöpankki kello 9—lo e. pp.; tulema
postitoimisto klo B—'/,l<l8

— '/,1<1 e. pv. ja
3—'/^ j. pv.

Kirjelaatikot kaupungissa tyhjenne-
tään No '/»Id e. pp, ja >/,1 paim sekä
'/,? j. pp., laatikko postikonttoeiinetebi
sessä ja apteeltllli Scheelen lulmnssl,
postin lähtiessä asemalle ynnä rautatien
llsemahuoneen seinässä 10 minuutia en-
nen postijunien lähtöä.

Postilähetykset Turkuun ja '«,'
lautta sinne päin lotimaaban setä Ruot>
siin menemät omat aitipäiminä jätettä-
mat postilonttooriin klo 9 e. pp, wa>
luutetut kirjeet, paketit ja mapaalirjeet
klo >/,? j. pp.

Jota päiw ä lähtee posti jun«lla hä-
meenlinnaan, Turkuun, Helsinkiin, Pie»
tariin ja yleensä rautatien mieressä ole»
miin paikkoihin.

Postiasema Tampereen rautatien «se-
malla pidetään omoinna sisäänkirjoitettu»
jen kirjeiden sekä waluuttamattomien ja
postimerkkien myymistä marten jokaarki»
päimä kello 12 3ja4sm.j.pp. Sunnun-
taisin ja juhlaplliminä klo I—3,1 — 3,<».
j. pp. Tisäänkiijoitettuja postilähe»
tylsiä lvastaan otetaan ainoastaan klo
3:meen j.pp.

«posti lähtee:
Tunnuntaina: Raumalle, Iymäsky»

lään Keuruun kk., Mittaille,Poriin,
Ikaalisiin, Kangasalle, Pälkäneelle, Kan.
taanpäähän, Lonnisaan, Mouhijärmelle,
Parkanoon, hämeenlyrddn ja Sysmään

Maanantaina: Taloon,Iymäslylään,
Jämsään ja Längelmäelle.

Tamon radalla kulkematpostilähetyksetowat
pantaroat Helsingin junaan.

T^iistain a: Poriin, Euraan, Lautta»
tylään, Mouhijärmelle,Punkalaitumelle,
Tyrmäasen,Kangasalle,PEläneelle,Keu»
ruulle, Ruomedelle, Teiskoon, Nirtaille
ja Sysmään.

Keskimiiklona: Poriin, Lowiiwan,
Moubiiärwelle, Raumalle. Yläneelle,
Iymäskylään, Kangoslllle,Keuruun kk,,
Vlultialle, Ikaalisiin. Hämeenkyröön ja
Euraan.

Torstaina: lämlään,Kangasalle, Nuo»
rehmeoelle, Poriin, Lauttaylään, Tyr>
määsen, Pälkäneelle, Kuruun, Ruowe>
delle. Teiskoon, Nirtaille ja Saloon.

Halutaan ostaa
Hirnui, lauant, tiist.. lanani. 12 r. 1s:

MflMflTillit0■fmmmmmUUIVU
ajettuna Hämeenkyrön ja Mou«
hijärven vesistöillesekä Kulove-
den rannoille Karkuja. Lähem-
min hinnoista v. m. K. A. Sills
manin kanssa Siurossa.

MmMiii
myydään tämän lehden lont-
toorissa.

ELDORADO
Paperossia,

uusinta tuotetta
J. &E. Humelin'in tupakkatnhtaasta Turussa, on tästft päivästä läh
tien myytävänä täällä.

Paperossia, pantuina niin hyvin ulkoa kuin sisältä mauk-
ka»Bti koristeltuihin koteloihin — viime mainitut ovat jotain uutta
sillä alalla — suositellaan mitä paraiten herroille paperoShiu-
polttajille.

Tehtaan tukuttain myynti Tampereella on

Tlj. <;iönhloiiriln.

Kunnioitettavan
Matkustavan Yleisön

suosiolliseen muistoon pyydän nöyrimmästi sulkea omistamani
—

HOTELL WASA»
—

ynnä siihen yhdistetyn vasta järjestetyn I:n luokan
DM" li;iliAill»,, j,^ lijiviiitolrt.il"^R|

rantatien aseman TieressH Tamprreella.
'SS. BAUER.

Iuusi 1
S Hjalmar JLind^r M£l ajaa asioita kaikissa oikeuksista kohtuullisilla hinnoilla.
y* Tavataan kotona klo %— lle pp. B
H Rakennusmestari Helanderia talossa Kyttålisga. g

Nam,, T fors 1l.1 s

innoilla
kiljeemchtHll
Pyydetään postissa kuljetettawaksi
aiotut Joulu- ja Uudenwuoden-
kirjeet, kortit, Paketit y. m. hy-
lyissä ajoin ennen Joulua tai
Uuttawuotta postiin jättämään,
warustettuina selwillä päällekir-
joituksilla: „Jouluaattona." Uud-
enwuoden-aattona," tai Uud-
enwuoden päiwänä." Siten
merkittyjä Postilähetyksiä ei jaeta
Postitoimistoista ennen kuinmai-
nittuina Päiwinä.Paketeista, jotka owat kotiin
kannettawat maamme kaupun-
geissa, suoritetaan kotiinkanto-
maksua 25 penniä kappaleelta,
jonka maksun joko lähettäjä tai
wastaanottaja woi suorittaa.

Paketteja, jotkapainamat enem-
män kuin 6 kilogrammaa tai joi-
den arwo on suurempi kuin 200
markkaa, jaetaan ainoastaan Pos-
titoimistosta.

Myöskin Pyydetään arwoisia
sanomalehtien tilaajia tekemään
tilauksensa niin hywissä ajoin,
että keskeytyminen jakamisessa
uudenwuoden alussa woitaisiin
estää. Tampereen Postikonttoo-
rissa Joulukuun 13 P:nä 1894.

C. 3. Ungern.
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V Ajaa lakiaiiioita ■innat 9
jk kaikissa oikeskstssa; toimits jmN taa rahainsostoja; ralittaå fij
W kiinteimistajen kaappeja. a

Tamv.14 v. Joulut.
Tärkeä tehtäwä !

Längelmäeltä on meille lähetetty
jullaistawalfi seuraawa lirjmtus:

Aila luluu ja ajan kera asiat wal
mistuwat. On sentähden tärkeätä,,
että pidämme tarkan huolen tehtäwis-
tämme, olkootpa ne sitten yksityistä
tahi yleistä laatua. Mutta yhtä tär >

keäta on, että meillä aikanaan on sel-
wä tieto siitä, mitä tulee tehdä, saa«
daksemme työmme tarkoitustaan was
taawaa. —

Kirkkomme korjaus ja la-
wennus on meillä nykyään filsi tärkeä,
että fe waatii kuntalaisten walpatzta.
pemsteellista ja johdonmukaista toi-
mintaa. Saanen sen johdosta lau-
fua sanasen.

Tarpeellisten ennaktotöitten. kuten
arkkitehdin tarkastuksen, korjauksia ja
lisäyksiä koskewain piirustusten Val-
mistamisen y, m. suoritettua päätti
seurakunta kirkonkokouksessaan maa-
liskuun 8 p. 1891 kirkkoa koijatta-
walsi ja lawennettawalsi silloin esillä
olleiden piirustusten ja niiden nojalla
tehdyn knstannusarwion mukaan. Työ,
jonka suunnittelussa sitä warten wa-
littu toimikunta kuntalaisten käskystä
oli supistanut kuluja mahdollisen wä
h^iän, päätettiin tehtäwäksi kahtena
wuotena niin, että kirkko on walmiilsi
korjattuna «syksyllä 1896". Tehty
päätös hywälsyttiin ja wahwistettiin
no idlltettawaksi. Wähitellen rupesi
kuitenkin kuulumaan ääniä, että olisi
taruxnnut saada kirkon myös lampi-
matsi, kun sitä kerran muutenkin lai-
tetaan, yksityisissä ja yleisissä kes-
kusteluissa tuli aina wälimiteu ilmi
lämpimän kirkon tarpeellisuus. Kun
wielä seka kirkollis- että pappeinlo
luksissa lausutut toiwomulset edellyt'
ti»at samaa tarwetta ja waatiwat
asian lähimmässä tulewaisuudessa pa-
kolliseksi saattamista, kiinnitti ralen
lmstoimiluntakin, työtä suuunitelles-saan, huomionsa lämmitysseiktaan.
Ia kun alkuperäinen ehdotus semmoisenaan, koska siinä esim. Penttien
päät ulotetaan seinään asti eikä lat-
tiaa tarkemmin roarusteta kylmää
mustaan, ci antanut wastaiscstillaa,i
mahdollisesti palostalisättäwillemun
reille tilaa, maikka arkkitehti tarkas
tulsessaan jotain lämmitylftstä mai-
niisikin, mutta aika on wasta kyvsyt-
tänyt sen tarpeellisuutta, oli aikanaan
ryhdyttämä n. s. epäkohdaksi muodos-
tunutta seikkaakorjaamaan. Asia elpyi
siksi, että sanottu toimikunta kai päätti
kuntalaisille ehdottaa muun korjauksen
ohella kirkkoa lämmitettäroäksilin saat-
taa. Woidakseen taas asian ratlaiö-
tawalsi esittää, täytyi toimikunnalla
olla sitä koskewa lisäys ja muutos
piirustuksiin sekä sen tuottama meno-
arwio, joihin saattoi esityksensä pe-
rustaa. Mtä perusteita päätti toi-
mikunta arkkitehdiltä pyytää, jos se
korkeintaan sadan markan lisäpalkkiolla
olisi mahdollista". Mutta sen joh-
dosta oli wiime lokat. 7 p. pidettyyn
kirkonkokoukseen saapunut oikeen pak-
sulta piirustuksia, joiden lunastus
nousi yli 600 markan. Tuo kunta
laisten tietämättä japyytämättä saa-
tettu melkoinen lisämaksu jännitti mei-
dän asiaa sen tarkemmin tuntematto-
main mielet niin,että näytti parhaal-
ta hyljätä kerrassaan kaikkiehdotukset,
ottamatta niistä edes mitään selloa.
Niin tamilin, kuten kyllä tiedämme,
japäätös oli tawallaan oikea, jopa
perusteellinenkin. Rakennustoimikunta
näkyy sen nojalla jo julistaneen urak-
katarjouksen.

Wast'ikään olen kuitenkin saanut
tilaisuuden katsastaa etupäässä tus-
tannusarwioita, joita ei kokouksessa
ehtinyt saada kalloonsa mahtumaan.
Tarkastelin piirustuksiakin, ja kohta
huomasin, että niiden suhteen mallit-
see yleensä se erehdyttäwä käsitys
joka minuakin tähiin asti on kiusan»
nut. L»ulin nimittäin toimikumian
ehdotelleen kunnalle uutta pMapiir

rosta ja siihen kuulumia muita pii-
rustulsia oikeen summalta. Nyt tie
d a n jo toisillekin erehtyneille wa-
luuttaa. että muut piirustukset, nel-
jää lehteä lukuun ottamatta, «luu»
luwa t osiin, joita sen-
ratunta on päättänyt
käyttää". Luultu ,uufi pohjapii-
rustus" taas selwästi on t y öp ii-
rus t us N:o 1, josta ainoastaan
nähdään, miten ennen tehtäwäksi pää-
tetty työ on järjcsteitäwä, jos tah
dotaan kirkkomme lämmityslaitoksella
marustaa ja mihin paikkoihin kirkossa
tarwittawat kolme tamiinia tulisiwat
fijoitettawicsi. Se piirustus on siis
nimenomaan lämmityslaitok-
sen ehdotusta loskewo ja
sitä tarkoittama. Mitä tu-
lee siihen aiman erilleen liitct
tyyn uusien siwiilehterien piirrokseen,
niin se todella on erillään itse asias-
takin eikä missään tapauksessa teesitä
paperia pohjapiirustukseksi. Sano-
tussa, lämmitustä koskemassa piirus»
tukscssa on kolme huoinattamaa seik-
kaa. Sanoin jo pohjapiirustuksessa
penkkien ulottuwan seinille asti, joka
tulee siitä ettei lämmityslaitos sitä
tehtäessä wielä ollut yleisesti tun-
nettuna tarpeena eikä niin käytännös-
sä, kuin nykyään. Jos nyt sen mu-
kaan tehtäisi työ ja wasta jälestä-
päin, joko seurakunnan omasta tah-
dosta tai pakollisesti, tulisi kirkkoon
luättöwakfi lämmityslaitos, niin täy-
tyisi Mikkiä lyhentämällä saada lisää
laytäwiä seinustoille ja muurien ti»
la. Penkit tulewat uusinta,kaunista
tekoa, mutta lyhentäissä täytyisi ne
lähes kolona n hajottaa ja seinänpuo-
liset pääpuut uusiinpaikkoihin lattiaan
kiinnittää. Seliu ja pilaisi wastateh-
tyä työtä ja saattaisi maalauksessa
muotopuolia.

Ia entäs muurien perustaminen?
Sekin waatisi ensiksikin suuren osan
penkkiä pois paikoiltaan ja sitte lat-
tiaa rewittäwäksi niin laajalta, että
woidaan kaiwaa perustukset ja täyt-
tää ne kiwillä. Siitä lähtisi siis ar-
waamatou lisätyö ja wielä ehdoton
penkkien rikkominen.

Tasapuolisuuden tähden ja maisin-
kin lämmön säilyttämiseksi olisi kirkon
lämpimäksi tehtäessä myös miespuo-
len lehterille johtawat rappuset siir-
rettäwät kirkon sisäpuolelle, niin että
kirkon ja eteisen wälinen seinä tulisi
ehjäksi. Siihenkin työhön olisi aika»
naau paras mahdollisuus.

Kustannusarwioistakin huomasin
erittäin hupaista ja tarpeellisia muu-
tosllihtia. Alkuaan oli 12 kohdassa
chdotettä lisättäwälsi uusi perusmuoto

wanhan päälle ja se siweltawälsiliin-
öljyllä. Kokemus on arkkitehdin kui-
tenkin opettanut neuroomaan sen mai>
nion keinon, että entiset uljaat per-
mantolankut otetaan irti, silitetään ja
asetetaan uudestaan palwelukseensa.
1,2 kun wielä sen alta seinustat ter<
wlltaan, tilkitään ja warustetaan
puolta metriä leweällä multaper.lillä
sekä lattia päältä maalataan märilli-
ftlsi, tulee kolo lattia siistimmäksi,
lämpimämmäksi ja — kokonaista 570
markkaa 70 penniä hrokcumnwlsi!
Emmekä uusista puista saa ollenkaan
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KONSERTIN
Raatihuoneen juhlasalissa

sunnuntaina, 16 p.Joulu*
kuutit klo 5 j.p.p.

laulukvartetti Sedecim'in"
suosiollisella avulla

Amatööriorkesteri.

Fimißorttia
saa tilata tämän lehden tont-

tOTmSr Polttakaa aina Fr. EIITTIJ «€:" tupakkateiltään kyriä t*t»k»ia. "&BI MW

Ilm»it«lsta.
Kansan

antaa

Pääsymakso 50 p
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nu m 1894 Tampereen Uutiset Periantaism Joulut. 14 p.
niin tuimaa ja paikallaan pysymää
lattiaa, kuin niistä. Ottakaappahuo-
mioon tuo melkoinensäästö, jonlatie-
tysti moimme lenenlään estämättä
hywalsemme täyttää.

Wielä toinenkin kohta. Sileelsi ha
kutusta limestä tehtyjä ullorappuja
en luule kenenkään meikäläisen kirk-
koomme haluaman, sillä ne owat
suotta liian komeat jaloin tallatta-
wiksi, saattawat ehkä Vahinkoa liul>
kaudellaan sateella ja owat liian kal
liit. Minä ainakin tyydyn Varsin
hyVin karkeaksi hakatustakin tiwestä
tehtyyn rappuun, jota muutoksessa eh-
dotellaan, kun tiedän saataman 270
markkaa huokeammalla.

Wail a nyt jätämmekin kirkkomme
katon, seinäin, lehterien y. m. korjauk-
seen ehdotetut lisäykset omaan ar-
moonsa, niin hywiä ja tarpeellisia
luin ne olisiwattin, lisäämme edes
edellä janotut säästöt alttaritaulun
hinnasta jääneeseen säästöön, joten
saamme 2,490 markan 70 pennin
säästösumman ja ajattelemme wala-
wasti, mihin olemme oikeutetut ja
welwoitetut sitä summaa täyttämään.

Sanottu säästö on kaikilta lunnan
maksukykyisiltä jäseniltä koottu. Ia se
on koottu kirkkoa ja sen alttaritaulua
Varten. Mutta kun jo alttaritaulu
on jo Valmiiksi tilattu, niin mihinkä,
hän muuhun Voitaisiin sen hinnasta
säästyneitä Varoja luonnollisemmin
käyttää luin kirkon korjauksen ldistä-
miseen ja juuri nyt, lun sitä kerran
korjataan. Kirkko on kolo seuratun
nan, ylhäisen ja alhaisen, nuoren
woimapuolutsen ja Vanhuuden heilon-
taman, rikkaan jaköyhin,orwon ja tur-
wattoman

— jopamierolaiseutin kallis
omaisuus. Ia iloksemme näemmetin
pyhäpäiwinä läheltä ja laulaa, ihan
ulommiltatin kuntamme ääriltä rica»
täwän ihmisiä kirkkoon, siellä lähes-
tyätsem Jumalaa, että Hänkin lähes-
tyisi heitä. Mutta mikä saattaa mo-
nen Vanhuudesta töyristyneen ja tal-
Vistuneen, mikä saattaa monen wä»
hilla, hataroilla Vaatteilla sinne saa-
puneen lapsukaisen, jcpa sangen usean
miehuullisenkin ihmisen talmiaikoina
lirlossa hvyristelemään. jalkojaan ko»
pistelemaan, käsiään hierustelemaan
ja joskus ennen jumalanpalwelutien
päättymistä sieltä poistumaankin?
Suruksemme saamme nähdä ja tietää
kylmyyden heidän hartauttaan häirin-
neen, lesleyttäneenlin. Kuulemme Va-
lituksia: Monen Viikon perästä us-
kalsin tänne wuowata, mutta nytkin
olen ihan kylmästä lontettua! Jos
kehotamme Valittajaa toiste lisää-
mään Vaatteita, saamme tietää, että
joko ei ole, tahi ettei woi pitkää mat-
kaa paksuissa «aatteissa laahustella.
Marsin monen täytyy siis sisintä tar-
wettaan ja haluaan kirkkoon talmi»
kaudet kesän lämpimän odotuksella tv
lahuttaa! Mityisten henkinen elä»
mä siten ainakin ajaksirappeutuu siitä
syystä, että kirkko on kylmä.

Tämän olen sanonut niiden puo<
lcsta, jotka kirkon lämmitystä lipe»
ämmin kaipaamat. Ia puheeni pe-
rustuu todellisiin, aiwan läheisiinlin
hawannoihin. Joskus olen minäkin
kirkossa kylmää kärsinyt jasiitä johtu-
nut yhä enemmän säälimään niitä
raukkoja, joita eimät Voi senkään
Vertaa itseään suojella.

Edellä olewat kohdat kirkkomme
korjaushommista olen kertonut siinä
wahwassa toiwossa. että arwoisat
kuntalaiset miehissä ottaisimat huo-
mioonsa, mitä sanotun työn perus-
teellisuus ja johdonmukaisuus meiltä
Vielä Vaatii. Arwosteltoon waan
jokainen kuntalainen asiaa tunnollises-
ti ja asiallisesti, niin olen Varma
siitä, että lesluudessamme löytyy ai-
noastaan ylsi mielipide, jola luuluu:
Korjailuissa on lirlto
laitettava myös lampi-
maksi.

Eila se mielipide ole suinlaan mah-
doton ei edes wailealaan toteuttao.
Niittaamaani säästöön esim. tarvi-
taan lisää waan noin 1,500 marllaa,
lun kolo lämmitys on maksettu, enkä
luule sen Viemän muutakun lullin yh-
den pellllwalilon tai15 maitolitranker-
man hinnan tullinkin maksajalta. Aila
tässä tosin ou lyhyt, sillä luukaudm
perästä pidetäänurakkatarjous. Wam>

riittää setin, kun sitä tarkoin täyte
tään. Suonette anteeksi, että ehdo
tan erään jouduttaman keinon. Se
on tämä. Joka ensin saa tämänkir
joitukseu käsiinsä, ilmoittaa siitä heti
naapureilleenkin ja leslustelee heidän
kanssaan asiasta. Joku heistä woisi
esim. Pappilassa ylöslantopäiwänä
ilmoittaa asiasta syntyneen mielipiteen
kirkkoherralle ja pyytää häntä otta
maan asia siihen kirkonkokoukseen, joka
kirkon työn Virallisen tarkastajan lau»
sunnon johdosta kaiketi tulee pidettä»
wälsi. Ja woisihan asiasta yksinään-
kin kokous syntyä.

Kun waan mainitsen, etten ehdo-
Niksilläni suinkaan waikuta uralkatar-
joulseu enkä työn rahtuakaan siirtä-
mistä, maan että lie perustuivat lau-
suntoon: .työpiirustukset ja pienem
mät muutokset eiwät tarvitse wah
Ulistusta", jätän asian seurakuntalais-
ten walistnreesen harkintaan, toiwot>
taen sille menestystä siihen suuntaan,
mikä oaras on.

Kuntalainen

Ramperee£ta

Lähiseudulta.
Suomeu ja Wenäjän tul»

litomisfiooni alottaa nyt joulukuus-
sa istuntonsa Pietarissa,lertoo Grazh-
danin.

— Kirkollismaksnjen rästejä
kannetaan tänään ja huomenna hra
G- Lumenin asunnossa illalla 110 4—
8 niiltä tehtaalaisilta, jotta losken
itäpuolella owat henlilirjoissa.

— Nahamääräys. Senaattion
muöntänyt määrärahan erityisen rau-
tatiepoliisin asettamiseksi Keuruun ni°
mismiespiirissä.

— Lääkintölaitos.Ehdolle Tam-
pereen piirilääkärinwirlaan on lääkin-
töhallitus asettanut: 1) piirilääkärin,
lääket. lis. A. W, Fabritiuksen puol
tolauseella, 2) piirilääkärin, toht. A.
Hj. Ilmonin ja 3) sairashuonelääkä'
rin, läälet. lis. K. v. Fieandtin.

— Tarkastajaksi Tampereenhöy-
rypolttimo-osakeyhtiön ja kauppias O
Björkellin Viinatehtaisiin on nimitetty
apteekkari Volter Mchan ja täkäläis
ten wäkijuomalauppain tarlastajalst
kauppias Ludwig Tallqmist.— Kahdeksas yleinen teolli-
suudenharjoittajain kokous. Tv
run tehdas- ja täsityöläisnhdistylset
owat päättäneet toimeenpanna Tu-
russa ensi kesänä kahdeksannen yleisen
teollisuudenharjoittajaili kokouksen. Tä-
män johdosta omat sikäläiset yhdis-
tykset Valinneet wäliaikaisen toimitun»
nan, joka puolestaan on lcihtttänyt
maamme käsityö' ja tehdasyhdistyksille

- Tilien tarkastus. Täkäläi.
sen annisleluosakcyhtiön ja ulkomais-
ten Väkijiiomain osakeyhtiön tämän-
wuotisia tilejä tarkastamaan on lää>
niichallitulsen puolesta määrätty pan
liu proluristi I.Smalen.

— Wiinapolttimot. Nääsin
wäkiwiinatehtaan osakeyhtiö on ano
nut lupaa saada omistamassaan Wi-
ralan polttimossa Janakkalassa wal-
mistaa 300.000 litraa palowiinaa ensi
wuoden kuluessa.— Palowiinaweroja. Osuutta
tämän wuoden palowiinaweroStaowat
saaneet Lamian pitäjä 357 mk. 19 p.,
Tyrwään pitäjä 1,594 ml. 67 p.,
Kiilan lappcli 850 mt. 70 p. ja Kii-
koisten kappeli 191 ml. 64 p.— Selityksen antajiksi siihen
walitutseen, milä on tehty kuwernöö-
rinmirastoon täällä pidetystä raastu-
wanlolouksesta, loslewa weroäyrinpe»
rusteen määräämistä Tampereella,
Valittiin laastuVankoloulsessa toissa
päiwänä Varatuomari W. Palandcr
ja lasööri I. Kupiainen. Wähem-
mistö ehdotti toimeen i>lsi> ööriNord-
mania ja asioitsija P. Ikosta.

— Palopäällikön»virkaa Tam-
pereella omat hakeneet arkkitehti V.

Blom, lirjapauppias Hj. Hagelberg
ja maalarimestari A. Andersson.
Palotoimisto on antanut puoltolau
seensa ensin mainitulle.
- Maanwiljelijä K.IBo

manwainajan pesän selwittäjitsi on
asianomainen kihlakunnanoikeus Päl-
käneellä pidetyissä wälikäräjitzsä mää'
rännyt lakit. land. Jonas Castrenin
Helsingistä ja kaupunginwouti Toiwo
Snellin Tampereelta.

— Jäätyneitä lintuja ostaessa
tulee olla hywin warowaisia ja huo-
lellisesti tarkastaa linnut, sillä warsin
waikea on silloin tuntea, omatko lin-
nut pilaantuneita ja Vanhoja, Mo-
nitin on täällä tullut ikäwään loke
mulsecn jäätyneiden lintujen suhteen,
kun näet myyjät omat makuuttaneet
niitä tuoreiksi, maan sulattua outin
huomattu ne puolittain mädäntyneiksi.— Antinmarkkiuoille eilen oli
kaupunkiimme saapunut yleisöä jota-
kuinkin, joskin ei siihen määrään luin
joskus muina Vuosina. Syynä siihen,
ettei kaupunkiin ollut tulwinut kansaa
niin runsaasti, oli tietysti kelirikko
Ei näet ole oikeaa karri eikä reki-
keliäkään. Maalaistawaiaa sentään
oli torilla runsaasti. Palwattua ja
tuoretta lihaa näli isot määrät tar»
jona. Palvatusta raawaanlihasta^
maksettiin 45-60 p.^ kilolta, tuore
raawaan liha maksoi 40— 55p., lam-
paan liha 60-70 p., läski 1mk.-i
10 kilo. Noita sai lilon 1: 60 p:llä
ja meijeriwoista maksettiin hiukan
enemmän. Kylwyyeinät 60-65 p.
kymmenen kiloa, luonnon heinät 50p.
10 kiloa.

Lintuja oli jotakuinkin runsaasti,
Vaan kallis hinta niistä Vaadittiin.

Hewostorilla hääri eilen hewoshui-
järeitä laiken päiVää. Enimmätscen
huonoja lonia olimat laupittawat he
Voset. Huonoimmista Vaadittiin 25
m:kaa. Tawallisia työhewosiasai100
markalla ja siitä ylöspäin,hyVänpuo-
leisia 150-300 markalla. Oli sen-
tään joukossa hyViätin pekuiioita, joi-
den hinta Vaihteli 250—450 mtan
wälillä. Muutamia Venäläisiä hcwos-
saksoja oli näitä parempia hewosia
ostelemassa.

Päihtyneitä nähtiin mälijoukossa ja
jo toissa iltana kuului juopuneiden
ökinää katuloilta. Markkinoille oli
saapunut temppujaan tekemään muu-
dan Voimistelijajoulluelin. Minkälai-
set markkinat sitte se lienee pitänyt.
Ei se ainakaan aamusta päiwinwielä
eilen kauppojaan kehunut.

Poliisin kanssa tekemisissä oli eili-
seen iltaan asti 30 henkeä, nimittäin:
juopumuksesta ja järjestyksenhäiritse»
misestä 11, hurjasta ajosta 4 jahuo-
non ruokatamaran laupittelemisesta 2
selä loput muista pienemmistä riko!
sista. Naastuwanoikeutcen or. lykätty
9 juttua, muut jutut eiwät ole anta-
neet aihetta enempiin toimiin tai owat
menneet puliisioileuteen.

Poliisioikeudessll saloitettiin joeilen
eräs henkilö 5 hergen kuljettamisesta
ntsillä ajoi,euwoilla 5 ml. ja 1 hewo-
sen laupittelemiseeta luwattomalla
paikalla 20 mk.— Hywäksyttyjä piirnstutsia.
Läänin kuwernööri on joulukuun 11
p:nä wahwistanut ptirustnkset hra El-
lundin omistamalle tontille n:o 712
lolmanuessatoistakaupunginosassa teh«
täwille lisärakennuksille.— Odottamaton kohtaus.
Mennessään wiime tiistaina Pyynilillä
olemasta humilastahuoiielaluja nouta-
maan huomasimat laupp G. O. Su-
meliulscn rcrgit, että humilan ikkuna
oli rikottu. Samassa kuului sisältä ih-
misten liikuntoa. Toinen rengeistä
jäi owelle ja toinen läksi sisällä oli»
joita ulos Vaatimaan. Nyt hyppäsi
3 nuorukaista ulos ikkunasta, mutta
rengit saimat heidän kiinni ja maali-
wat heitä lulemaan poliisin puheille.
Ensin nuorukaiset seurasimat kauniisti,
mutta rupesimat ennen pitkää masta
rintaa teleinään. Tappelussa lyötiin
toiselle rengille pitkä hcama päähän.
Kaksi nuorukaista pääsi pakenemaan,
mutta kolmannen, 16 muotiaan työ-
miehen pojan Kustaa Lmdclliu saimat
rengit tuooulsi poliisikamariin. Mpä.

lämäkeen päässeet omat etsimät polii
sit myöhemmin saaneet kiinni. Hei
dan nimensä omat Kaarle Johannes
Saarwen ja Kaarle Helenius. Ihtä
ja toista piltu tamaraa olimat nuo»
rulaiset anastaneet ja owat he pidä-
detyt.

Samassa huwilassa ou wähäistä
ennen kerta murrettu nlko-men lukko,
mutta ci sillä kertaa huomattu mitään
kadonneeksi.— Ruplan seteliä satamarkkasen
sijasta tarjosi ent. renli Juho Allo
nen Muroleesta täällä toissa päiwänä
eräälle Hämeenkyrön miehelle, jonka
kanssa ensin oli hewoskauppaa tetmyt.
Seteli oli tarjottaessa lasluksiin tai
tettuna, mutta wa^taauottaja rupesi
onneksensa sitä heti tarkastamaan ja
huomasi petoksen. Mies joutui kyllä
tekemisiin etsiwän osaston kanssa,
mutta pääsi kuitenkin tällä kertaa il-
man pahempia seurauksia.

— Kutsuntalautakunnan jäse-
niksi Valittiin raastumanlokouksessa
täällä toissa päimänä kaupp A. F.
Lindstedt, talonomistaja K- F Bor-
genström ja isännöitsijä H. Ståhlberg
ja heidän waramiehilseen kauppiaat
K. P. Ruuskanen, A. Poutiainen ja
H. Mäkinen.— Tulipalonalku. Kun eilissä
iltana wähää waille 110 7 muudau
lienkilö poikkesi Kyttälän kaupunginosassa kauppias T. Nordlundin asun-
toon A. I.Damidsaisen talossa,Vii-
nikan ja Otawallan katujen kulmassa,
huomasikin hän, että huone oli niin
tännä sawua, ettei eteensä nähnyt ja
hengittäminen oli aiman mahdotonta.
Kun owi pantiin seljalleen nähtiin,
että tuli oli irtipääsemäisillään. waan
se tumminkin saatiin sammutetuksi.
Nouwa Nordlund näet oli lähettänyt
palwelustytön asioille ja itse jäänyt
kahden pienen lapsen lanssa huoneeseen, jonka taiassa wallea paloi.
Waan paneuttuaan pitkälleen olikin
hän nukkunut ja tällä aikaa lienee li-
puna lentänyt talasta uunin ja pesu-
kaapin Välissäolemaan lapsen patjaan,
kun se oli palanut melkein poroksi ja
tuli oli ehtinyt Vikuuttaapesukaappia
ja lattiaakin. Ellet sattumalta Vie-
ras olisi taloon tullut ja tulta sam-
muttanut, olisi pian tuli päässyt suu
rempia tuhoja tekemään. Eiwätkä
huoneessa olijatkaan olisi enää pitkää
aikaa sawussa hengissä pysyneet.

Paketti-iltama toimeenpan»
naan Kangasalan opistossa ensi tiiL-
tai-iltaua stipendiwarain hanltimiselsi
Varattomia opiston oppilaita Varten.
Iltama alkaa k:lo 6 j. pp. ja luuluu
ohjelmaan näytelmälappale, luwael-
mia. laulua ja soitantoa setä pakettien
myyntiä. Mitään sisäänpääsymaksua
ei oteta, waau toiwotaan pakettien
myynnillä saatavan Varoja hiukan
kokoon warattomain oppilaitten hy-
maksi Äskettäin julkaisi muudan tun-
nettu nimimerlli tässä lehdessä kw
joituksen, jossa kehotettiin ryhtymään
toimiin stipendirahastojen perustami
seksi Varattomia lansanopistolaista
warten. Kangasalan kansanopistossa
onlin jo tässä suhteessa alku tehty, kun
on rumettu sellaista stipendirahastoa
puuhaamaan ja Varain hankkimiseksi
sanottua tarkoitusta Varten toimeen»
vannaan edellämainittupaletti-iltama.
Tätä esimerkkiä sopisi muuallakin seu-
rata, silla siten moni nuorukainen,
jonka marainpuutteessa nykyisissä
oloissa täytyy jäädä kansanopistojen
laswattllVasta Vaikutuksesta osatto«
matsi, olisi tilaisuudessa henkistä nä-
köalaansa laajentamaan. Toiwomme,
että Valistuneet kansalaiset Kargas-
alla rientäwät lukuisasti mainittuna
iltana tätä hywää tarkoitusta Varten
toimeenpantuun iltamaan.

Sääksmäen kansanopis
tolla Vietettiin Kustaa Aadolfin juh-
laa wiimesunnuntaina. Kokoonnuttiin
opistolle klo 4 iltapäiwallä. Johtaja
Seweri Nyman puhui Kustaa Aadol»
Ma, ja oppilas K. A. Hiissä lausui
A. Genetzin runon »Hakkapeliitta".
Maist. B. Lagus lertoi30 Vuotisesta
sodasta. Kun Välillä oli laulettu 30-
-wuotisen sodan marssi, jarouwa Hilja
Nyman oli lukenut oppilaille Juhani

Ahon Uutisasullaan", päättyi ilta
Maamme laululla. Jatkettiin sitten
seurustelua oppilaiden jo opettajien
leslen. Välillä isänmaallisia lauluja
tajahutellen.

Pappilainrakennuskassat
T. t. 10 p.piti Turun tuomiokapitulin
määräyksestä pastori E. F. Eränen
Kangasaita kirkonkokouksen Keuruun
kirkossa, jossa keskusteltiin, kertoo
Suom-, kuinka suuri pääoma tulee
pappilain rakennuskassassa olemaan.
Kuteil tietty, on Keuruulla jo ennes-
tään kirkkoherran Virkatalolla 63000
ja lappalaiswiilatalolla 40.000 mar-
kan suuruiset rakennuskassat, jotka
omat saadut metsän myynnillä. Täl-
laiseksi se »yttin päätettiin jättää ly-
hyen keskustelun jälleeu. Pöytäkirjan
allekirjoittajiksi walittiin talolliset Aib
Jukola ja Nikodemus Wihmen.—

Kilpa-ajot pidetään Jämsän
luoksulahdella t. k. 28 päiwäna. Kil-
pailuun saawat tulla oriit, tammat
ja ruunat.— Uskollisuuden ja kuuliai-
suuden walan Keisari Suuriruh-
tinaalle otti Keuruun, Multian ja
Pihlajaweden käräjäkuntalaisilta Vii-
me maanantaina t. t.10 p. homioi-
leudenuuskultantti Wilho SelinKönt-
tärin läräjätalossa. Walan ottaja
ensin piti ytimekkään sydämiin painu-
man puheen hallitsija-maihteen joh-
dosta ja luli julli armollisen mani-
festin, jonla jälleen Vannottaminen
alloi.— Uskollisuuden walan wan
noiwat Tyrwään prowastilunnan pa-
pisto ja kirkonpalwelijat Keisari-Suu-
riruhtinaalle Hämeenkyrön kirkossa t.
k. s:nä väiwänä. Walan luki lont»
rahtiprowasti I.H. Ilwonen.—

Hosianuaa aiotaan weisata
äänissä Wcsil,?hdm kirkossa wielä
toistamiseen 4:nä Adwentti-sunnun
tama, jolloin yksi-äänisesti Veisataan
Hilariutsen liitos- ja ylistyswirsilin
kolminaisuuden wirtenä, syystä lun
silloin on myös rippi.— «Sanomia Porista" on
näytenumerona ilmestynyt. Se on lool-
taan 6-palstainen. Tilausilmoitul-sessa sanotaan, että lehti pitää lai»
len toimintansa peruslulsena puhtaan
slttmenmielifyyden ja Vapaamielisyy-
den periaatteet". Mutta sen ..korkeim-pana silmämääränä" on muun ohessa
myöskin ..turhien, liihoittawainriitain
Välttäminen". Mitä ohjelman erikois»
seikkoihin tulee, sanoo lehtiliittywänsä
niihin mielipiteihin, joita nuori suo»
malainen puolue ylipäänsä kannattaa".
Wa3taawaiia toimittajana tuleekin
olemaan ylsi Päimälehden nylyisistä
toimittajista, maisteri F. Waren.
Lehti ilmestyy kolmasti wiilossa, ja
koko wuosikerran tilaushinta on pos-
tikonttorissa 4 markkaa.— KuntakokouksessaLuopiot
sissa tämän luun 10 päimänä lasi»
teltiin H. S:n mulaan seuraamia asi-
oita:

1. Takseeraus- ja weronnostoluet
telot hywälsyttiin pienemmillä muis
tututsilla.

2. Kunnallistilien tarkastajiksi Va-
littiin Iwar W- Wallenius, Kustaa
Korkeila, Wihtori Mattila,Noach Jo-
kinen ja K- Wähä-Nissi.

3. Lisäjäseniksi tutsuntatoimistoon
Heikki Riihirauta ja August Wiukari.

4. Padanlosken kylän kansakoulun
rakennus-uraklatarjoulset hymäksyttiin
seuraawille henkilöille: kaikki limityöt
sai tehdäkseen Heikki Kalliopää Luopi
öisistä 562 m. Päärakennuksen täy-
teen tuntoon sai tehdäkseen rakennus-
mestari Noach Jokinen 1,970 m. selä
ulkohuoneet talollinen T Knuuttila
200 m. Äkaikcn rakennusaineen lait-
taa kunta.

5. Siinä tauaulsessa että Hauho,
Tuuloinen, Luopioinen ja mahdolli-
sestiPälkäne muodostaisiwat oman yh
teisen paloapuyhdistylsen, walittiin
näitten kuntain Valtuutettujen kanssa
sääntöjä laatimaan tilalliset K. Lem»
mettylä, Heikki Nieminen ja Iwar
Wallenius.

Kolme eri henkilöä ilmoitti tyyty
mättömyyttään talseerauksesta, josta
ailowit walittaa. Tämä tietäwästi
tapahtuu ensi kerran Luopioisissa.

— Kirkonkokouksen piti M-
neellä lääninpromasti Almarl tuomio-
kapitulin määräämänä t. k. 10 p.
Kokouksessa hymäksyttiin mainitun pi«'
tajän pappilan ralmnusrahastotsi10000 mk., josta ehdotettiin seura-
kunnan osalle >«/,<> ja papiston '/,«-
Möslanto toimitetaan 4:llä °/«:lla.- Tyrwäänprowastikunnan
papistolla oli kokous t. k. 5 p:na
pastori K. Töyryn luona Knuutilankappalaiswirlatalossa, jossa lokoulsessa muun ohessa keskusteltiin, miten
uusi kristillisyyden oppikirja seurakun-
nissa parhaiten olisi käytäntöönpan»
tawa. Oltiin aiwan yksimielisiä siitä,
kertoo Sat., että papiston welwolli-suus on parhaan mukaan koettaa eois-
tää oppikirjan käytäntöön tulemista
niin pian kuin suinkin mahdollista,
mutta että heikkojen ja mähemmän
asiata ymmllltäwäin suhteen on wa-
rowaisuudella mencteltäwä. Tämän
tarkoitusperän saawuttamistlsi papisto
maalisi lulukinkereillä ripillä käymättö»
miltä sisälukua selä raamatunhistoriaa
ja Lutherin wähää katkismusta uuden
läämMen mulaan rinnatusten, ja
ripillä käyneiltä sitä selitystä, jota
kukin ilmoittaa lukeneensa. Nippilou»
luopetuksessa noudattaisi pappi mah-dollisuuden mukaan uuden oppikirjan
järjestelmää, mutta hywäksyisi kou-
luun pyrkijät ulkoluwussa sillä oppi.
kirjalla, jota owat lukeneet, kuitenkin
kehottaen niitäkin, jotka owat lule«
ncet esim, Swebiliusta. myöslin tu-
tustumaan uuteen oppilirjaan. Ialuultiin, että näin menetellen uusi
oppikirja ennen pitkää tulee kaikissaSuomen lutherilaisissa seurakunnissa
yleiseen käytäntöönja rakkaaksi. Hyl»
jättämänä ja moitittawanu pidettiin
sitä. että papisto jollain tawalla ru-
peaisi uutta oppikirjaa, jola on ai»
noa seurakuntamme laillisesti hywäl-
symä kristillisyyden oppikirja, wastus-
tamaan tai epäluulonalaiselsi saatta»
maan.—

Lautamiehiksi tulewalsiwuo-
silolmiolsi, luettuna ensi tammikuun1
päiwästä, on walittuJämsässä luols-
lahden piirin lautamies Pietari Kuk-
konen uudelleen ja Nuuhilulman pii»
riin herrastuomari luonas Witilka,
asuwa Jämsän loliwarressa.

-^ Hurjaa ajoa. Eräs Mallin-
gaisten mies ajoi toisena adwenttina
rippiliilosta tullessaan Janakkalassa
erään Turengin kylästä kotoisin ole>
wan itselliswaimo Maria Rautlinin
ylitse, joka käweli maantien ojan wie>
ressä. Mies, joka takaapäin rupesi
ajamaan toisten hemosmiesten ohitse,
ajoi näet Vaimon nurin lowaan rov»
taseen maahan, josta »aimo sai wam»
mathartioihius.i japäähänsä. Lääkäri
tutkimuksensa jälkeen sansi kowau tä-
rähdyksen woiwan olla waarallisenlin.
Ajaja loetti, kertoo H. S., karkuun
liwistää, mutta toiset henkilöt lielsi-
wät häntä siitä lowasti.

— Asewelwollisten kokous-
paikka. W, 1895 kutsuttawan ase»
welwollisen miehistön tarkastusta ja
arwannostoa warten yhdeksännessä
kutsunta-alueessa on wuokrattu huo-
neita talolliselta Oskar HyrkiltäNois-
malan kylässä Tyrwään pitäjää. —

Kolmannessa warsiuaises-sa kunnalliskokouksesfa läm>
sässä t. t. 8 p:nä käsiteltiin seuraa»
wat asiat.-

I:tsi. Tilintutkijoiksi tarkastamaan
tämän Vuotisia kunnallistilejä Valit-
tiin herrat G, A. Mthman, S,Kon°
kola Vllnh.. ja I.Marelius.

2:kst. Kutsuntatoimiston lisäjäse-
niksi Valittiin, paitsi itse oikeutettua
kunnallislautakunnan esimiestä, myös
talolkaat Juho Keskinen, Edward
Mäyhylä ja Adolf Tuorila.

3:ksi. Kansakoulujen johtokuntaan
arwalla pois eroawien sijaan Valit-
tiin: pastori Johannes Smolander
uudelleen ja talokas Juho Keskinen.

4:ksi. Eläinwälslärintoimi kunnas-
sa päätettiin julistaa haettawalsi kun»
nallislautalunnan esimiehen toimesta
ennen määrätyllä palkalla. Kunnat»
lislolous tutkii halemuspaperit ja

1 NISUJAUHOJ A myy halvimmalla Hjalmar Sundvall.
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määrää Valitun yhdeksi koe-wuodelst,
jonla jälkeen, jos hawaitaan toi-
meensa lelpaawalsi, määrätään wali<
naiseksi.

s.ksi. WaiVaiöhoidou tarkastelija
A. Helsingius'en esitys erityisen sai-
rashuoneen rakentamisesta kunnan wai>
Vllistalolle otettiin keskusteltawalsi.
Monipuolisesti asiasta keskusteltua ja
piirustulset tarkastettua,päätti kokous
esityksen hyljätä sillä perusteella, että
waiwaistalolla on ylikin riittämän
määrän huoneita, joten sairaat sijoite-
taan niihin huoneisiin, mitkä katsotaan
soweliaammalsi sairashoidolle.

6:lsi. Haapajoen ja Wihutin fil
tain osakkaat Vapautettiin ainaiseksi
muiden filtain teko-osallisuudesta sillä
ehdolla, että he sanotut sillat laken-
tawat liwestä ja pitäwät ne wastai
sesti kunnossa.

7:tsi. Vapaaehtoiselle palosammu
tuslunnalle myönnettiin asehuoneen
paikka kunnan torilla ja määrättiin
rakennustoimikunta Vapaaehtoisen pa
losammutuslunnan rakennustoimikun-
nan kanssa katsomaan sowelias paikka
asehuoneelle.

FM Kunnalle myönnetyt wiina-
wcrorahat Sml. 1,068: 50 penniä
ftäätctiiin sijoittaa
Kansakoulujen pöytien

m,

selsi 768: 50.
oppilaille kirja

240-ja koulutarpeisiin
Köyhille oppilaille samoin

kiertokouluissa 60:
Yhteensä 1,068: 50

Rahat läänin rahastosta nosta-
maan ja kuittaamaan Valtuutettiin
nimismies herra H. Palmroth.

9:lsi. Napautettiin ylöslantolirjan
mukaan löyhät tänä wuonna matset-
tawista kunnallisweroista.—

Vandalismia. Noin Vuo-
den Vaiheilla on kulunut siitä kun ha-
waittiin Suodenniemen kappelin lirkon
lähellä olewasta hautausmaasta ka-
donneen messinkinen kahdeksankulmai-
nen, pohjantähden muotoinen hauta-
ristiloriste. Se oli jotu aita sitte
sieltä poismuuttaneen pastori Boijerin
lapsen hautaristin päässä. Mutta w.
l. 22 päiwänä löydettiin se talokas
Kepulin kaiwosta, Pajumemen kylästä
Talon Väki on towm ihmeissäänsiitä,
kuka ja missä tarkoituksessa se on sin-
ne tuotu. Talon isäntä lupasi sen
kiinnittää samaan paikkaan Vainajan
hautapatsaan päähän. — Matkaa kir-
kolta Kepulin taloon on noin 3 kilo-
metriä. Koriste painoi V« liloa.—

Pleisessä raastuwanko
kouksessa tänään toimitetaan 48
taksoilus' ja 8 tarkastuslautakunnan
jäsenen sekä 3 tilintarkastajan ja 2
Varatilintarkastajan waali. WMi«
toimitukset alkaa yhteinen maistraatti
klo 11 e. pp. jättäälsensä tilaisuutta
jokaiselle, jola sellaista haluaa, muis»
tuluksien tekemiseen Vaaliluetteloa was-
taan ja tarkastamaan tehtyjä muistu»
tuksia. Tämän jälteen toimitetaan
Vaalit kahdessa Vaalipiirissä. Ensi
Vaalipiiri käsittää 6 ensimmäistä lau-
punginosaa ja äänestää maistraatin
tumallisessa huoneustossa. Toinen
Vaalipiiri käsittää muut osat laupun-
kia ja kaupungin maalla asuwat hen-
kilot sekä äänestää Valtuusmiesten
kokoushuoneessa. Waali alkaa tum-
massakin piirissä klo 5 j. pp. ja ote
taan Vaalilippuja wastaan klo 9
saakka j. pp.

—
Päättynyt poliisijuttu.

Päätöillään joulukuun 16 p-llä1893
Tampereen raastuwanoileus tuomitsi
poliisikonstaapelit Henrikki Huttusen
ja Kaarle Siweniulsen talonomistaja
Kustaa Adolf Enqmistin laittomasta
Vangitsemisesta Vetämään sakkoa lum-
manlin 120 markkaa sekä palkitsemaan
E^qwistia häntä liinniottaessa rikli
rewityistä waatteista 12 markalla ja
myöskin Enqwtstille suorittamaan 5
m. 50 p:ä, jotka häneltä pidätettiin
wanlilassa rikotusta llosetista. sekä
maksamaan 80 markkaa oileudenkäy-
mistustannuksia. Turun howioileus
on nyt päätöksellään t. t. 11 p:ltä,
lumonnut laastuwanoikeuoen päätök-
sen kokonaisuudessaan ja Vapauttanut

Huttusen jaSiweniuksen kaikestaedes-
wastauksesta ja lorwauswelwollisuu»
desta asiassa sekä we!woittanut En-
qwistin 60 markalla palkitsemaan
Huttusen ja Siweniulsen kulut.

Poliisien asianajaja oliwaratuoma»
ri Hj. Linder.

Hewosen markans. Mart-
kinain aikana on Varastettu hevonen
erään talon pihalta Itäisen puisto-
kadun Varrella.

- Epäluulon alaisina Suo
niemen kappelissa Kuljun kartanoon
kuuluwaan Stenin torpassa t. k. 6
p:na tapahtuneesen Varkauteen, jolloin
mainitusta torpasta Varastettiin 2
kelloa, on Vangittuitsellismiehet laak»
to Hautakangas Lapualta ja Kaarle
KustaaPajunenHämeenkyröstä.Juttu
tulee asianomaisessa oikeudessa käsi-
teltäwäkst.

— Warkaus. Muuan kaupungin
työmies ja eräs nainen owat pidate
tyt syystä, että heidän on ilmoitettu
anastaneen eräältä matkustlllvaiselta
rahakukkaron, jossa omistajan tiedon»
annon mukaan oli 95 markkaa rahaa.

Puukotuksia ja pahoinpi-
telyii Toissa päiwänä löi munan
mies eräässä talossa Tammelan kau-
punginosassa erästä toista miestäpuu-
kolla kurkkuun henlitorwen seutuwille
niin, että syntyi 3 sentimetriä leweä
hymin sywä haawa Paikalle haettiin
heti lääkäri, joka ompeli haawan kiin-
ni. Henki ei liene Vaarassa. Wä>
häistä ennen oli sama mies puheen-
alaisessa talossa eräässä toisessa huo-neessa lyönyt puukolla niskaan muu-
anta koiraa. Mies tulee pantawalsi
syytteeseen setä pahoinpitelystä että
eläinrääkkäyksestä.

Kun eräs tehtaanmies totssapäiwä-
nä illalla tulli pittin Uuttalatua, tuli
häntä Vastaan mieslauma ja eräs
joukosta siwalsi häntä puukolla läsi-
warteen. Lyöjästä ei ole selwää
saatu.

Samoin joutui toissapäiwänä pari
teytaanpoilaa Puutarhakadun ja Ku»
ninlaantadun kulmassa keskenään tap-
peluun ja siwalsi toinen toiselta pul-
lolla taswot pahanpäiwälsilsi. Asia
on lykätty raastuwanoikeuteen.

Työt lienemät kaikki marllinatuu-
lella tehtyjä.

Huutokauppakamarissa myy
dään tänään klo 10 alkaen e. pp.
huutokaupalla konttoristi Karl Gustaf
Kauno»wainajan kuolinpesän omista
ma suurempi joukko suomalaisia kir-
joja, ja klo 11 myydään siellä 5 Suo°
men Valtion 10 taaleriu pallinto-
obligatsioonia, 2 osakeyhtiö Pohjolan
ja lTampereen kirjapaino-osuleyhliön
osale. Sitä paitsi myydään huuto-
kauppakamarissa paitsi yllalueteltuja
tawaroita tänään myöskin parempia
huonekaluja ja öljywäreillä maatat
tuja tauluja y. m.

— Tottelemattomuudesta tn
lipalopaikalla sai poliisioikeudessa
eilen eräs henkilö sakkoa 10 marl
taa.

Schkösmmill
(Tamp. Uut:lle).

Suom. sählösan toimiston kautta,
Helsingistä 13 p. louluk.
Suomen asiain esittely

H. M. Keisarille.
Armollinen julistus wirallisis-sa lehdissä on näin kuuluma:Me

Nikolai Toinen y. m. teemme
tiettäwäksi, että Mc olemme hy-
wäksi näyneet käskeä että niitä
Suomen asioita esiteltäessä, jotka
riippuivat Meidän omasta ar-
mollisesta ratkaisemisesta, wasta-
kin on uoudatettawa samaa jär-
jestystä kuin mikä Jumalassa
nukkuneen Isämme Keisari Alek-
sander! kolmannen hallitusaikana
on ollut woimassa.

Kuollut.
Kirjakauppias G.I.Stählberg

kuoli täällä tänään.

Mutta ■ottmuan
uutwa-

— Waltiopäiwäafioita. Se-
naatilta on lausuntoa Vaadittu wal
tiosaätyjen anomuksesta esikaupunkien
ja muiden senkaltaisten yhdyskuntain
kunnallisten ja muiden olojen järjes-
tämisestä.

Niinikään on senaatilta lausuntoja
waadittu walliosäätyjen Vastauksista
armollisiin esityksiin eräistä rajoituk-
sista Viinien ja muiden miedompien
päihdytysjuomain kaupassa, eräistä
patenttllaitosta loslewista säädölsistä
selä eräästä elinkeino-asetuksen lisät-
täwästä säädöksestä.—

Lähdekirja. Senaattion siitä
tehdyn hakemuksen johdosta täksi wuo>
delsi myöntänyt 1,500 m:tan määrä
rahan Suomea loslewan tirjallisuu-
den lähdekirjan aikaansaamista war-
ten asetetulle Valiokunnalle.

Waltiooppia kansanopis-
tossa. Äskettäin oli sanomalehdissä
uutinen, että lenraaliluwernööriKruu-
nunlylän kansanopistoa koslewan sa-
nomalehdissä olleen tiedonannon joh-
dosta oli huomauttanut senaatille,
ettei opetusta wallio-oileudessa saisi
kansanopistoissa antaa, sekäpyytänyt,
että senaatti ryhtyisi tarpeelliseen toi-
menpiteesen asiassa.

Tämän johdosta läski senaatti lou»
lulaitolsen ylihallituksen hankkia tie-
toja mainitusta asiasta sekä ryhtyä
sen johdosta tarpeellisiin toimenpitei-
siin. Ylihallitus jätti piirin lansalou»
luntailastajain toimeksi asianomaisessa
paikassa tuttia, oliko mitään poille
usta senaatin ylsissäneuwoin kenraali-
luwernöörin lanssa wahVistamasta
opetusohjelmasta tapahtunut. Kansa-
louluntailastajll K. Kunelius läwi
tämän talia, kertoo U. S., wiime les»
liViitlona mainitussa opistossa ja
lienee tuloksena tästä käynnistä ollut,
ettei tuollaista luuloteltua poikkeusta
wahwistetusta opetusohjelmasta ole
tapahtunut. Koulunjohtaja oli anta-
nut kirjallisen selityksen.

Pörssihuutokauppa Tur»
kuun. Turun kauppayhdistyksen ano-
mulsen saada wahwistusta ohjesään-
nöille pölssihuutolaupan pitämistä
warten on senaatti hywälsynyt. —
P:lehti.

— Turwallisuns kokoussa°
leissa. Senaatti on hylännyt Uu-
denmaan läänin luwcrnööiinesityksen
saada rahanmääräystä toimikunnan
asettamista warten, jonka tulisi ottua
tutkiaksensa turwallisuustoimenpiteet
yleiiissä kokoussaleissa. — P:lehti.— Kruunun wiljawarat teki
wät tämän wuoden lokakuun lopussa
636 sättiä ruisjauhoja 70,604.685
hehtol. rukiita, 62.258.347 hehtol. oh.
ria, 4.280.862 hehtol. kauroja ja
24,900 kiloa ohria.—

Walokuwauksenharrasta
jäin klubin loloulsessa Helsingissä
wiime lauwantaina herra C. Saxelin
Hämeenlinnasta näytti laatimaansa
magneesiwaloilla loistawaa n. s. sa
lalamppua", jola oli seka yksinkertai-
nen rakenteeltaan että helppo kuljettaa
matkoilla.— Walokuwakilpailuun jonka
Helsingin wllloluwlluksenharrastajain
klubi on pannut toimeen näyttelyä
Varten t. k. 9 p:nä, on saapunut 28
kokoelmaa, joistapalkintolautakunta on
antanut palkinnon, klubin lunniadip
lomin muun muassa hra C.O.Saxe»
linille, Hämeenlinnasta, taiteellisesti
Valituista ja teknisesti hywin wal»
mistetuista luwista.— Wartaudesta tuomittiin Vii-
me lauwantainaHämeenlinnassa raas-
tuwanoiteudessa itsellinen Walerian
Vartiainen HausjärweltäIwuodeksi
kuritushuoneesen ja 4 Vuodeksi me-
nettämään kansalaisluottamuksensa. —
Häm.

— Porin kauppayhdistyksen
kokouksessa Viime lauwantaina wa-
littiin lauppawaltuusmiehelsi loimeksi
Vuodeksi eteenpäin Varakonsuli Hugo
Rosenlew, uudestaan,sekä tämäu wuo-

den tilien tarkastajiksi herrat Johan
Leineberg ja Emil Sjöstedt ynnä hei-
dän Varamiehikseen herrat Bruno Iv»
selius ja Erik Mellin. — Sat^,

-^ Gläke. Eron saaneelle piiriesi»
upseerille Hämeen pataljoonan reser
wipiirissa öwerstiFredrik af Forsel
les'illeon myönnettyelinkautinen3,000
mailan eläke.— Kurja yö. Wiime perjantaina
myöhään illalla pysäytettiin liihtywän
pakkasen tähden säännöllinen ylikulku
Venheillä Kokemäenjoessa. Huolimat»
ta kuitenkaan wirran mukana kulke
wista Vahwoista jäälautoista lähti 9
miestä noin 10 tienoissa illalla wie-
mään pohjoisesta tullutta postia Po
riin. Suurella waiwalla saatiin kyllä
pussit ja laulut wielä kaupungin ran-
taan, mutta turhaan yrittiwät miehet
enää yöksi koteihinsa joen yli. Noin
puolimatkassa luuttui wenhe jäihtn ja
siihen se sitte jäi ponnistuksista huo
limatta. Dö lähenee, pakkanen kiih-
tyy, miehet yrittäwat jäälauttoja myö»
ten maihin, mutta turhaan. Ne eiwät
kesta. Lopuksi turwataan huutoon,
mutta ei sekään auta, sillä ei kukaan
uskalla apuun lähteä; jäät seisahtu-
wat ja miehet saawat tyytyä kohta-
loonsa. Siinä koettamat he sittepar-
haansa mukaan kuluttaa liilasta poh
jolan talwiyötä. Aamu Valkenee ja
pelastusyritylsiä tehdään. Yksi mie-
histä rupeaa laudan päälle Vatsalleen
ja alkaa sen awulla rantaanhiihdellä;
jää kestää nyt; toiset seuraamat esi»
merkkiä, ja pian owat miehet pääs»
seet tukalasta asemastaan Vahingoit-
tumina maalle. Onni onnettomuu-
dessa oli, että Venhe oli Vankka ja
pakkanen ei waifin kowa. — Sat.

— Halwaukseen kuoli Korpi-
lahdella t. k. 1 p. kahdeksannella Vuo-
sikymmenellä olewa torpan Vanhus
Anna Tuominen. Mummo asui pm
kansa kanssa Vainiomäen torpassa ja
oli hywä hieroja jakuppari. Poikansa
metsään lähtiessä jäi mummo «aat-
teita pesemään, mutta iltapäiwällä,
lun poika tuli kotiin, löysihän äitinsä
tuwanpermannollll, tyyny pään alla,
tiedotonna makaamassa. Kaksi wuo-
rokautta hän eli sitten wielä.mutta ei
ollenkaan selinnyt tietoihinsa. —
U. S.— Uudestaan jäätyi wiime
wiikon lopulla lo° pakkasella Korpi»
lahdella pienemmät järwet jaPäijän-
teen lahdet, jotka jo ennen kahdestikin
tänä sylsynä owat olleet jäässä,mutta
taas sutanneet. Nyt on oiwallinen
luistinteli, jota nuoret oikein ilolla
läyttäwät hywakseen.

-— Noituutta harjoitetaan Vielä
pääkaupungissakin, niinkuin seuraawis-
ta tapauksista saattaa nähdä. Eräs
ijätas mies sairasti nim.hammastau»
tia ja halusi siitä tietysti päästä.
Apu tulikin ja sen tuojana oli eräs
wanha muija, joka hypnotismin"
awulla sattuikin saamaan säryn pois.
Ia onnistunut koe sai tietysti seuraa
jia. Eräs kahden wuoden wanhalapsi
joutui myös »hypnotismin" esineeksi.
Mummo koetti parastaan, mutta niin
nuorelta lapselta lienee puuttunut ter
weekst tekewa usko, koslapa muijan
lonstit ja luwut eiwät ottaneet hä-
neen tehotalseen, waan lapsi on wie
lälin sairaana ja yhä pahempana.
Keltojamme ei wielä tällä leitaa tah-
do mainita mummon nimeä eikä niiden
wanhempainlaan, jotla niin ajattele»
matta uStomat lapsensa kaikkein ,,loit>
sutaiturien" käsiin, waan jää odotta-
maan wielälö toisia uhria ilmestyy.—

P:lehti.—
Uskollisuuden ja kuuliai

suuden walan wanuoiwat Riihi-
mäellä tämän luun 8 p:nä H^usjär-
wen. Janakkalan ja Wanajan pitäjien
miehet H. M- Nikolai II:lle. Kun
ensin oli luettu Armollinen julistus-
setä wahwistuskirja, joka koskee Suo-
men perustuslakien woimassa pitä»
mistä, alkoi tämän jälleen warsinai»
nen walan telo. Kun uskollisuuden
wala oli wannottu lauloiwat warta-
wasten tilaisuuteen saapuneet mies'
laulajat Voimakkaasti Vaan samalla
juhlatunteitten Voittamana laulun

«Ruhtinaalle." Lopuksi raikui moni-
lcrtaiset eläköön"- ja hurraa"-huud-
ot satojen uskollisten alamaisten
suusta ja sydämmestä nuoren hallit-
sijan onneksi. — H. S.

Riihimäen toripäiwille t. t.
8 p. oli saapunut runsaasti, Varsin-
kinmieswäkeä, johon lienee syynäollut,
että samana päiwänä wannottiin us
kollisuudeu ja kuuliaisuuden wala H.
M.Nikolai Il.lle Riihimäen rautatie-
asemalla. Maalais- ja rihkamatawa
raakin oli saapunut joltlsestikin. Hm-
nat oli maalaistawaroilla lestulai-
set, waan laupantelo oli enemmän
hiljaista, johon lienee syynä lowa
rahan ahtaus. Mutta waitla huonoja
aitoja walitetaan, niin riittipä monen-
tin heittää Vähistäkin rahoistaan osan
Viinaan ja olueen. — H. S.

— Onko wiralliset markkinat
Hämeenlinnasta poistettawat?
Tästä kysymyksestä oli, kertoo H. S.,
toissa iltana Hämeenlinnan raittius-
rawintolaan kokoontunut keskustele-
maan kansalaisia miltei kailista sää-
dyistä noin 50 waiheille. Kun koko-
uksen puheenjohtajaksi oli walittu lää-
ninkamreeri G. W. Liukkonen, alkoi
willas keskustelu, jossa käytettiin lä-
hemmäksi 40 puheen wuoroa. Kokous
päätti lopullisesti että olisi ryhdyttä-
wa toimenpiteisiin marktinain poista»
misesta täältä ja Valittiin nelihenki-
nen Valiokunta, johon tulimat lääni",
tamieeri G. W. Liukkonen, lehtori E.
W. Palander, nahkuri S. Wallenius
ja tohtorin rwa M. Forsman; joidkli
toimeksi jätettiin pyyniön laatiminen
tästä asiasta Valtuusmiehille jahank
limaan sille allekirjoituksia kaikilta
kaupungin täysikäisiltä kansalaisilta.

kirjeitä maafexi-
duilta.

Kirje SflifiltiDelta.
Mitähän jo« täältätin Sahalahdelta

kerran piirtäisin pattän £amp. Uu-
tiSten palstoille, kosla tunnostamme ei
ole näkynyttään sanomalehdissä niin
mitään, Mutta mistä sitä nyt sitten
alkaisin. Tulin tuossa ajatelleeksi, fun
paroillaanullona wislelee lunta, että
tulee siitä miimeinfin rellleli niin että
tuo itsellislansulin sa« polttopuuta totia.
Kyllä sen puutetta jo owat useat saa.
neet färfiä tänä pitlänä sylsynä. Ar-
wattawaSti se tuntuu löyhille, totta
jo on pakottanut jonlun talollisenlin
polttamaan karjapihansa aitautset y.m.
mitä on fäteen sattunut, mailla on
tätä lumetonta sylsyä täällä ollut mo-
nella tilaisuus hywätseenlin täyttää.
WallialoSlen yhtiö on hallauttanut
halloja luntamme metsissä, jo pari luv»
lautta on saanut toista sataa miestä
työtä tassa hallojei hakkuussa tänä
laihana wuoden aitana, jolloin ei maan;

miestään tarwitse päiväläistä. Tawal-
lisen rahan tulon lehuwit utot olewan.
fin, (un maan on ahlera eitä laske
otollista aitaansa menemään oh tse.

Lulija on ehlä tuullut lerroltawan
Sahalahden aropäöslystä, jokamonessa
suhteessa eroaa muistapääslyslajeista.
Se näet, niin luin ennen on kerrottu,
tammituuss» pesäänsä poili ja hywin
usein heiloista Voimistaan huolimatta
tarla» ihmisten silmille. Tässä tuo-
noin oli sama pääskynenpoikansa lans-
sa ranmSiamassa Saksalan selän ran-
nalla eräänä iltana, jolloin wanhan ta-
pansa mukaan lastiwat pyydylsensä
iärween ja meniwät itse liteisimpään
heinälatoon. W°an hetken lulultua tuli
eräs tawallinen micS lalftlemaan myös
rantoja, olisiko hänen sopiwa aita pyy-
dylsiään laSlea. Mutta silloin tuliwat-
kin pääskyset lätlöstään miehen limp»
puun ja lysyiwät mitä tekemistä hä-
nellä täällä on. Mies lumminlin teli
wähän Vastarintaa ajatellen, ettei hän
nyt sentään päästystä pettää ja nyt al.
loi towa airojen talslina. Mutta tap-
pelu päättyi sillä seuraulseua, että wan-
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JIitaHaltoson!
Maltos on tehokas aineosa mallas-me

hussa ja muodostuu mallasliuoksen vaikut
taessa tärkkelykseen.

Maltfis on jotain, jota on meidän suolis-
tossamme nom tunti syönnin jälkeen Mal-
tos muodostuu vatsassa mahanesteen v»i-
kattaessa tärkkelyn tapaiseen ravinto ai-
neesen, jonka jälkeen se byvin pian muut-
tuu sokurinesteeksi joka sittemmin menee
vereen ruumiin ravinnoksi.

Jos ruuansulatus on epäkunnossa, niin
pitäisi jokaisen ymmärtää, kuinka suuresta
arvosta silloin on semmoinen juoma kuin
Maltos Cannabis, joka on läpikäynyt
niin tärkeän kemiallisen menettelyn. Koska
se lisäksi on harvinaisen ravitsevaa,virkis-
tävää, maukasta ja huokeampaakuin taval
linen kaakkao (Smk. 1: 75 neljäsosakilon
purkista) niin pitäisi tämän terveysjuoman
ilman liioittelua katsoa välttämättömäksi
jokaisessa kodissa. Etenkin lapsille on se
suuresta arvosta. Kahvi ja tee ovat kii-
koittavia ja turmelevat lapsen vatsan ja
herrnot, mutta Maltos Cannabis on
mietoa ja sen parantava vaikutus vatsaan
antaa voimaa ja jäntevyyttä kokoruumiille.

Tohtori Frellsén Antverpenissä (yksi Bel-
gian etevimmistä lääkäreistä) kirjoittaa
eräässä todistuksessa 4 neltä päivältä Hei-
näkuuta 1894: «minä allekirjoittanut, lää-
ketieteen tohtori, ilmoitan, että minä suu-
rella menestyksellä olen määrännyt vatsa»
ja keuhkotautia sekä veren vähyyttä sai»
rastaville henki IIloille Maltos Canna-
bistå, jota val- mistaa teknil-
linentehdasPv WWW nainen Risti
TukholmassaRuot EHsissa. Olen huoman-
mannut senolevan ■■erinomaisen ravit-
sevaa lääkettä, hyvin he'posti sulavaa ja
lyhyessä ajassa antaa hyvän tuloksen »

Niille, jotka eivät voi pitää Maltos Can-
nabista parhaana, suosittelemme Punaisen
Ristin kaakkaota, joka sisältää paitsi Mal
to« kannabistamyöskinpuhdastakaakkaota
sopivassa määrässä. Molemmat tavarat
ovat saaneet patentin Suomessa ja on teh-
das asetettu julkisen tarkastuksen alaiseksi.
Tätä on saatavana useilla kauppioilla
maassa, mutta jos ei teidän paikkakunnalla
olevilla kauppioilla löydy sitä, niin kirjoit-
takaa heti tehtaasen, joka ei kuitenkaan
lähetä vähempää kuin 2 purkkia; osoite on:
Teknillinen Tehdas Punainen Risti,

llelziuki.

ha pääskynen löi mieheltä toisen olka-
luun poitli ja sen lisäksi antoi wielä
muita pieniä tipuja.

Ei usloisi, jollei natisi, että nais-
maailmassa löytyy sellaisia, jotla ty«
lenewät hywin monessa suhteessa mie»
hen toimia täyttämään. Mutta lyl>
lilsi riittää todistamaan tätä asiaa se
seilla, jonla nyt tahdon lertoa. Täällä
näet eräs itsellismies laittoi uuden
huoneen asuakseen, lösta wanha oli tul-
lut hänen mielestään lelwottomalsi, ja
hali paikkakunnan muuraajan uunia
tekemään. Tämä sen sitte heti wal-
mistilin ja lun uuni tuli walmiilsi,
sytytti waimo tulen pesään koitella!-
sensa uutta uunia. Mutta tämäpä ei
Vienyttään sawua ulos, waan sawu
tuprusi huoneeseen. Tästä waimo siep-
pasi korennon, wäänsimuurin laattialle
ja alloi sitte itse sitä uudelleen muu-
rata. Eipä pitkää ailaa lulunutlaan
cnnenlun muuri oli taas walmis ja
nyt tiesi sawulin tiensä ulo« ja nyt
maimo latseli luinla mahtawana sawu
leijaili ylä-ilmoille eulon telemästä
uunin sawutorwesta. Muutaman ajan
tututtua teli waimo wanhaan asuin>
huoneeseensalin uuden uunin ja uudet
°wet ja lasit, jotla lyllä näyttämät tel.
paawan tawallisen huoneen seiniin.
Eiköhän se mies ole onnellinen, jota
omaa tällaisen lainalolanan, arwelee

Kyösti.
— Mouhijärweltä joulukuun

alussa 1894.
Kuten tunnettu alkawat maaseutu-

lirjeenwaihtlljat tyhäylsensä tawalli-
jesti ilmoista. Waau mitäpäs niistä,
ne owat joko sateisia tahi poutaisia,
kylmiä eli lämpimiä, kuinka kulloinkin
sattuu.

Aila lähenee taas lähenemistäön,
jolloin luntamme luottamusmiet saa>
puwat koolle raslasta tehtäwäänsä

nimittäin arwostele»
z maan kunkin kunnassamme nykyisin
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olewan lläniwaltaisen hcnlllön eli ti
laa ja toimeentuloa, jolla perusteella
taas saataisiin tarwittawa määrä
roaroja koolle seuraawan wuoden kun
nallisten menojen tyyoyttämistlsi. Wa^
roja tosin tarwitaan ja niitä on han
littawa. sitä ei woine kukaan kieltää,
waan asettaa kiilto kestrlle kylää on
aitvan asian tärkein puoli. Manttaa-
lin talonomistaja tawallisesti omistaa
100 ääntä, maan jos tila on omista-
jalla welkana tahi welaton. on ollut
rchdentekewä, mutta jos talo kerran
kannattaa melassa itsensä, niin eilö
olisi welattumille ääniä lisättäwä.
Mitä taas tulee lauppioihin, torppa'
reihin ja itsellisiin tahi lruunun eli
kunnan Virkamiehiin, niin heillä ei ole,
jos oikeen muistan, kunnassamme aa
niperustetta minkäänlaista, johonka
taksoituksessa möisi turmautua. Wa-
illllisuuslläniä laskettiin tawallisesli
wiime kerralla ylsi kutakin 500 mar-
kan korkoa laswawaa pääsummaa
lohti, josta 5 prosentin koron mukaan
saattaisi omistajalle tulla noin 25
markan Vuotuinen sisääntulo. Wii
melfi mainitun menettelytawan pidän,
kin jokseenkin oikeana enkä katso waa-
tiwan enempää korjausta. Mutta toi
sin on laita tilallisilla, jotka puulaup
piaitten kanssa telewät metsankauppaa
ja saamat myymästä metsälappalecs
taan 500 markkaa käteistä rahaa, joi
loin sanotusta summasta lasketaan
myyjälle kokonainen yksi (sanoo ylsi)
ääni. Onko siis lukijan mielestä rii
puttu kiinni yhtäpitäwllvsä perusruk
sessa luin maallisuudestakin siwu
mennään, jota ainakaan en itse hew>n
usko, loska mainitun summan pidä»
sen wuoden tulona, jolloin myyjä sin
rahat wastaan ottaa ja niin pitäisi
laskea hänelle W ääntä eikä, yhteen
pidättää, lutcn, laita on ollut.

Piuuno.

Alkmll«ltll.
- EteliiSaksau sosialistit

owat hitaampia rahaUisti.-, uhraulsiin
yhteisen asian hywäksi luin pohjois-
salsllllliset, sitä Valittaa ,BorwärtS",
Lehden julkaiseman tiedon mutaan
omat Berliinin sosialistit lolmen wii-

meisen umoden kuluesja suor ttaneet
puolueen rahastoon 119,655 maittaa,
jota mastoin 1010 Baijeri saman ajan
kuluessa on suorittanut ainoastaan
3,578 marllaa. Suurin osa »iimelsi.
mainitusta summasta on loottu Mim

chenissä Nilinbergissä, jota mastoin
niiniin tärleät kaupungit lm» Ralis-
bonne ja Furth eimät ole mitään an-

taneet.
Nuo 3,758 marlkaa käymät hywin

wähilsi, jos ottaa huomioon, että sa-
man ajan lilluessa puolueen rahastosi
on annettu 14.248 markkaa sosialisti,

sen sanomalehdistön ylläpitämiseksi ja
10,000 marllaa agitatsiooni» ja sosia.

lismin lewittämistä warten. Munche
niin lähetti Berlinin komitea jala
luulausi 12l> ml, agitatsioonirahas-
tolsi.

—
Skandaali parlamentissa.

Wiime torstaina oli Salsan parlamen-
tilla ensimainen istuntonsa uudessa
pirlamenttiralennutseesll. President»,
piti puheen, jossa kiitti ralennulsen ne-
rokasta rakentajaa. Taloa hän sanoi
lanslllliselsimuistomerlilsi ja tehottimal'
tiopäiwiä toimimaan sen isänmaallisen
armon säilyttamlselsi ja lisäämisetsi.
Presidentti lopetti puheensa esittämällä
elälöänhuudlln teisarille. Kailli edus-
tajat paitsi sosialistit nousivat silloin
seisaalleen. Sosialistien käytös syn-
nytti toisissa towaa suuttumusta ja
melua lesti pitlän ailaa. Presidentti
malitti ettei hänellä ollut mitään lei»
noa. jolla woisi rangaista sosialistien
läylöstä. Melun yhä kestäessä selitti
sosialisti Singer, ettei hän eitä hänen
tomerinsll koslaan ole huut»wa keisarille
eläköön niin lanan luin on mahdol
lista että sotamiehet tulemat lomenne»
tuilsi lansalaisiansa ja weljiänja am»
ftumaan.

Niitä näitä.

— Itämeren maakuntain wc
näläistyttämisen sanotaan, länsan»
walislusministeriöön lähetetyissä lou
lutertomulsissa, edistymän hitaasti
Venäläinen opetus on warsin huonolla
turmalla. Syynä siihen on suurasi
osaksi opettajiston riiltämätän walmis-
tus setä wailutus mikä wirolaisilla ja
lättiläisillä on wenäjän tieten oppimi-
sessa. Toiwotaan, että toimenpiteet,
jäihin on ryhdytty —

niinkuin kolman-
nen opettajaseminaarin perustaminen
Riian opetuspiirin,pedagoogistenkurs-
sien järjestäminen lylätouluihin y. m.
s. — poistamat nai.m epälohdat ja
että maaluntain wenäläistyttäminen
un wasledes paremmin onnistuma.

—
Int.

Kokouksia.
Tampereen Kaupungin

lMMlniehet
kutsutaan wakinaisccn kukouk-scen Torstaiua luluwan Jou-
lukuun 27 päiwänä kello 5 j.
pp. määräämään kaupungin
meno- ja tuloarwiota wuouna
1895 sekä walitscmaan puheen-
johtajaa ja jäseniä erityisiin
kaupungin lautakuntiin.

Tampere louluk.10 päiwänä
Käskystä

O. L.Helander.

Kuulutuksia.
äänin mu Kn-

wttllöörion ntpn*
tpqt täfälöiöten
tllUMgiNNltllUs-
miesten tefemään
eiityljeell, ettii tii-

fä'äijet n)itnanintintipai(at omat
Oetliimt fulirttnitta ioninaan
tona tärnan 3onlnfunn U Mi-
l»M, jota maatein ne laamat
ojia llllli snoin?an marffinain
jälfcijctiä Däimona eli tiiman
luun VI piiimiill, joten m
matnttnt nupälät omat piDrt-
tämät (nljettnina tämän l»N

20, 21 ja 34 ll:llll. josta til-
ten yleisön tietoon ilmoitetaan,
lampereella Sonlnfnnn 10 p:na
1894.

Mistmtin Mlllesk:
Fredrik Procop^.
rifiiiden henkilöiden, jotkaensi
jwå tulemana wuonna 1895
J\ halvamat yleisön käytet-

täwiksi pitää wuokra-aju-
rin ajonenwoja, tulee torstama
20 p:nä täta kuuta klo 12 päi-
wällä ilmoittautua Maistraa-
tille ja silloin esittää maineto-
distuksensa, elleiwät aikaisem-
min ole wuokra-ajuriksi ilmoit-
tautuneet. Tampereen raatihuo-
neella 6 päiwä louluk. 1894.

Maistraatin puolesta:

Weil $rofopé.

Nllllatoimilamarin
ilmoituksia

Maanantaina tämän luun
HK^ 17p:nä flo 12päiwällä
V wuokrataan julkisella
paikalla tapahtuwalla hliutokau-
palla laupunssille luuluwat
Vuokratontit N:o 658 668
ti. m. Tammelan kaupungin o-sassa.

Tampereen Rahatoimikont-
toorissa Joulukuun11p. 1894.

Rah.itoimitamarin puolesta!

Selin.
Fr. läderholm.

Huutolauppatamalin
ilmoituksia.

DM,erjantaina tämän kuun 14
p:nä klo 11 e. pp. myy

däänHuutolauppalamarissa, paitsi en-
nen ilmoitettua irtainta omaisuutta,
konttoristi K. K Kaunon tuolinvesään
kuulumia 5 Suomen waltion 10
thalerin palkinto obligationia,
2 Osakeyhtiö Pohjolan ja 1
Tampereen Kirjapaino Osake
yhtiön (Aamulehden) osaketta.Ra
hnt paikalla maksettamat.

Tampereen 4?uu'ofouppafoni rissa
Joulukuun 7 v. 1894.

Rick. Tlmlö.
HUTerjantaina ensitnleluanlou

=?=>■ lukuun 14 p:nä myydään
Huutokauppakamarissa tn im gct)-
loisella ijnutofoupiiUa, paitsi ennen il-
m 'i'ettuja farooroito, mnö'?kl', pa
rempia huonekaluja, pitowaat
teitä ja öljylväreillä maatat
tuja tauluja n. m T mvcrecn Sjuk
tn'aul>palllmllr>ssa Marraskuun 30 p.
1894.

Nich Thule.

Huutokauppoja.

Suuri huutokauppa
Pälkäneellä

Tammik, 7. 8, 9. 10 ja 11:ta p. 1895
Julkisella mavaaehtoisella huutokaupalla,

jota pidetään yllämainittuina päiwinä Väl-
läneen pitäjän Kantahaisten yksinäisellä
rustitilalla myydään tilanomistaja K. I.
Noman-mainajan kuolinpesän kaikenlaista
irtaintaomisuuttaseuraamassa järjesty sesläi

Maanantaina Tammik. 7 p:nä:hemosia,
lehmiä, sikoja, lampaita ja kanoja setä kai
kenlaisia peltokaluja ynnä ajotaluja tulen
tiilloja, rattaita rekiä y, m.

Tiistaina Tammit, 8 p:na: Kulta, ja
hoveatamaroita seka suurihuonetalnmarasto.

Kesliwiitkona Tammit, 9 p:nä: Waatt
tamaroita, joukko pito, liina- ja säntymaat
teit» y.m. tan>«aa.

Tuorstaina Tammit, II) pmä: w!ljawa>
rasto: rukiita, ohrin, kauroja, papuja,peru>
noita setä olkia, rehuja y. m.

Perjantaina Tommit 11 pmä: talous»
ja työkaluja, lasi, ja porsliinitamoroitay,m.
<etiit^«araa.

huutokauppa ulotetaan klo 10 e. pp.
I"llei näinä yllämainittuina päiwinä en-
nätettäisi myydä kaikkea pe>än omaisuutta
jatketaan huutosauvpaaseuraamana päimänä
eli Lauwantaina Tammit. 12 pnä josta
tarkemmin huutolauppatilaisuudessa ilmoi»
telaan.

IriDoifnt
Altää unohtako Willj. Zintmrill M

Mettä!
hywin

Turlkur
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PS Sirkholihappoja,
llfeammanlaiua Wuorinahtoja,„ „ (errain ia naisten

Kauluksia.
N<^ Suuri walikoima '^U

Nahkoja,
■ia gMturittiit,MMM

NeunuStusncltzkcccl,

DM" T o h w e le ja. "MU
Kunnioituksella:

ZiMllM.Wilh.
Aamul., T:fors 1k. is. 10 kr.

Leikattua paistia, Häränpaistia, Fileetä y. m. Hakattua lihaa,> Vasikanlihakotlettia, Sianlihakotlettia, Kylkipaistia, Kinkkua,
M Sianlihaa, Kieltä, Maksaa, Munuaisia, Puhdistettua (Skirdt)

sianrasvaa, Voimakasta lihanliemihyytelöä (buljong-gele)
kaikki joka naiva, tu»)'^n-i

pereenUudessa Lihakaupassa
Oniist. Ernst Wahlberg.

auki joka arkipäiv. klo 8 e. pp.— 9 j. pp. sunnuntaisin klo 7—9 », pp.

ymiä futrctafaloja ynnä jolc» lajin
muutti faurcatnrcaraa joulufu haURahat huudoista omat paikalla malset-

tawnt, aiuoastaan tunnetuille luotettamille
henkilöille annetaan kolmen kuukauden mal>
sualla.

Tarkempia tietoja antamat pesän selmit»
läjät: lätit kand Jonas CaftrsnHelsingissa
ja allekirjoittanut

Tampereella Joulukuun 13 p:nä 1894
Toiwo Snell.

Toimitusmies.

Halutaan ostaa.
Aamu!. S:for3 1 t. 4 s. 10 l.

C|\ffl tcurastcttawa elukka
71 fcfä juottmnaiiffa; läl)cnt=
c/ min
TampereenUudessa Lihakaupassa.
(Omisi. Ernst Wahlberg) herra K. Lind»

b«g'in talossa torin wariella

Myytäwänä-
Sahatulta, pystyyn

kuiwaneita

NlllltNllöljlljiil
Myy

Iwar Lindroth.
Tampere, Santalahden höyrysaha

Huom.! Jouluksi.
Nisujauhoja '/i säk. <^ puuda» ous-

sia setä kilottain haimalla. Riisi,Man»
na, Saagu, Tattarin

Ruljniä.
Tuoreita Nusiiwita & puoli Le-

muja. Toppa & pala Sokeria. Kah-
n?ceta montaa eri lajia. Humää Kii-
nalaiéta Teetä, Knnttilöitä & Sai»
puaa. Limelalola, Silliä 20 p. fg. &

porsliinia.
.v>)wiä Wiinia & Punssia montaa

lajia ynnä muuta nimi haimalla
Roman Zwetaew.

Pumpulit' * Mu«t»l. tabun tuima.

I.A.Lilja
Satamakatu N:o 7

&* ymiä Tammisaaren lilnhailia ja
«»MM sulamaan perunoja myn

*&F I.A. Lilja
Satamakatu 92:0 7.

gfc^fcf% «Ikeen uuil, h-cno naisen! ciit
teli) myydään fjalrooHa

"«*?*' I,A Silja
Satamakatu N:° 7.

$jsj£s£i Miesten ja naisten pukuja.
":&< p>,lttoiia, lakkeja, muff !a ja

kauuksia haimalla hintaa I,A, Lilja,

M^ PMiii maan maksaa nyt il«j£%£ mesitinpt suurikokoinen
kertvMlls miime fuufau-

sien tärkeistä lapliblunnsta. Karjan
nimion: Keisari Aleksander 111
elämä, sairaus ja kuolema sekä
keisari Nikolai IIwaltaistui
melle nouseminen.
lM^° Se on marustettu monella kuwalla.

Jota 10 kpl. ostaa saa yhdeu ilmmsetsi
sata kpl. maksaa ainoaslaau 18 malttaa.

Meijeri myydään.
Stormin kylän yhtiömeijeri Tyrmäässä

myydään huutokaupalla kalustoineen lou-
lukuun 28 paimä klo 12 päimällä, mutta
jos ei meijeii tule riittämään hintia» miu
todta senjälteen myydään arentille kalus
töineen'3 wuodeksi alkaen ensi Tammikuun
lp. Zuutlljalla olkoon pätemä takaus. Li
kempiä tietoja saa huutokauppapaikalla,
Ztormin kylän yhtiömeijerillä. Nhtiö.

DM" Tummui !I»1!,»tl.
Poismuuton tähden myydään loppuunnoin

6,000 kg.

Dllllllllljll
sisäänosto hintrin ja wielä allekin y. m
setatamlliaa uskomattoman halmalla.

Wilhelm Niemi.
15. Läntinen pitlälatu 15,

EtSliTTTl Q^TTT.1]

i K. HJORTH^k Hra Selinin talossa Kauppa
torin Viirri ilii^^^^H

Mikä se oikeaa m!
Oikeata on ainoastaan Kathrerner*

in Kneipp-Ma'laskahvi, joka valmistetaan
kaikissa maakunnissa petenteeratnnkeksin-
nön mukaan
KathreinerMnKne"pp-Mjllaskoh-
vi on se ainoa kahvin lisäys aine ja sen
sijanen j Ha on oikeankahvinmaku.

Ainoastaan toiminimi Kathreiner'illa
on Pastori Kneipin lupa käyttää hänen ni-
meään ja kuvaa.

Huomatkaa sen vuoksi ostais-
sa Kathreiner'in Kneipp-Mallas-
kahvia, että jokainen paketti on
varustettn Pastori Kneipin ku-
valla tehtaan suojelusmerkkinfi
ja minun niin»»»» .

H.Btrom'iuEdv.
Mallaskahvi tehdas

Kathreiner'in patentti Turussa.

£fe& uulierocii^oi^HmiUroäiij^Afopren
Läntinenpitkaklltu N:042

Wuolrattawana.

§iwii poti
ynnä siihenkuuluwia asuntohuo-

Conr. Tennbergillä
Tlltamallltu 7.

Ilmoituk«a.

Orihweden luwan W. P. K.
toimeenpanee

Ilta-Hnwit
Kops.im°n Perttulan talossa Joulukuun 5?
p. Humit alllimat 110 5 j. pp.

Toimikunta.

Erit Lindberg
Waski- Lewy ja Rautaseppä.

Helmisen talonsa laiden liiton Ap-
'eekiii taiissa >urkitusten,

toimittaa joutuin ja lelmollnesti sekä
kotitmillissin limtoinin kaikkia am»
mattiin kuuluwia töitä.

Erik Lindberg Tampereella.

Pllo-illHcnkiwlllums
«saltyhtiö

sllltllsft
■ilittiiit nn;nntnfiii

L.TllllWistT.Ltllndel.

6uBtin
YalokuY

Ijanderin !
m Atelieri j

livä sääh&n katso |
|j. pp. Hnolellim npar !

>»l!lt,!

i AToisua joka
m»tta kle 9 e [
työ. HaWat hm:

Tampereella.
Uuden Kirjapainoytiön kirjapainossa

1894.


