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Icipereen Sanomat^
niiden wiidesneljättä wnosikerta tarjotaan täten tilattawaksi

Wuodetst l9ftft.
Sanomat ilmestyy kuudesti wiitossa, luusi-Tampereen

painoksena.
kolmipäiwäisenä

15 p:wä Helmikuuta w. 1899 oli maallemme ja kansallemme yhtä odottamaton luin
ankara isku. Perustuölakiemme ja perustusluillisen waltiomuotom-
me puolustaminen kaikkia hyökkäyksiä ja muutosmaatimuksia maStaan on nykyään olema
jokaisen isänmaallisen kansalaisen ja jokaisen isänmaallisen suomalaisen sanomalehden ensimmäisenä'
pyhimpänä welwallisuutena. Parwoossa w. 1809 lasketun waltiomuotomme säilyttäminen pe-
rustuksiaan myöten ja sen, samoilla perustuksillaan, edelleen kehittäminen on olema Tampereen
Sanomain kalliimpana tehtämänä.

Waltiollisen itsenäisyytemme ja kansalliseen laitostemme parhaimpana tukena ja turmana
on kansan kohottaminen »valistuksessa ja itsetietoisuudessa, oikeuksiensa ja melmallisuuksiensa tun-
temisessa ja täyttämisessä. Tätä tärkeää tehtämää koettaa Tampereen Sanomat täyttää samaa
suomenmielistä ja kansanmaltaista ohjelmaansa noudattaen, joka sen toiminnan
ohjeena an nämäkin nmosina ollut. Suomalaisuus ja tansanmaltaisuus omat olemat toimintam-
me ohjaajina mitä lämpimimmin kannattaessamme kaikkia edistySpyrinnöitä, jotta omat omansa
suomalaista kansaamme kohottamaan. Raitis ja simeellinen katsantokanta, makaumus, on kansal-
lemme nykyoloissa entistäkin mälttämättömämpi.

Henkisten harrastusten ohella tulee lehti myöskin aina malmomaan kansamme aineellista,
taloudellista maurastusta. Kaupan, teollisuuden ja maanmiljelyksen etuja tulemme alati yhteis-
edun kannalta ajamaan. Työmäestön tilan parantaminen tulee olemaan edelleen,niinkuin tähän-
kin asti, ylimpiä silmämääriämme. Parannus on kuitenkin laskettama järjellisille, yhteiskunnalle
kokonaisuudessaan edullisille perustuksille.

Suomenkielisen kirjallisuuden kehittymisestä ja rikastumisesta annamme säännöllisestitirtoja.
Kaunokirjallisuutta julkaistaan osaksi alkuperäistä, osaksi käännöksiä parhaasta ulkomaisesta
kirjallisuudesta.

Oman kunnan pyrintöjä seuraamat ' armostelemat Tampereen Sanomat itsenäiseltä,
syrjämaikuttimista mapaalta kannalta. Sunnuntaisin säännöllisesti julkaistamissa Tampereen
kirjeissä" tulee manhat nimimerkit edelleen olemaan apuna. — ympäristön lunnissa on tirjeen-
maihtajia, jotka antamat lehdelle tietoja ja uutisia. — Pääkaupungissa taas on amustajia, jotka
jota ilta antamat meille mereksimmät sekä koko maata että erittäin tätä paikkakuntaa koskemat
uutiset. — Ensi muonna pidettämäin maltiopäimäin toiminnasta annamme joka aamu uusim-
mat tiedot.

Ulkomaiden tapahtumia koetamme edelleen lukijoillemme kertoa niin asiallisina ja tuoreina
kuin mahdollista.Tampereen Sanomat ilmestyy, kuten edellä sanoimme, kuusi- ja k almipäi-
mäisenä painoksena. Kalmipäimäiseen painokseen ei tule tärkeämpiä jatkumiakirjoituksia
muiden päimäin lehdistä. Lehti ilmestyy 6- ja tarpeen maatiessä ?-palStaisena.

Tampereen Sanomain toimitukselle omat monet arm. tunnetut kansalaiset lumannet suosiol-
lista apuansa sekä neumoilla että työllä. Näistä lehden ystämistä ja amunantajieta mainitta-
koon: Lehtori I.A. Maunu, maratuomarit K. Hj. Schreck ja K. A. Forsblom,
tohtori N. G. Durchman, maisterit Yrjb Weilin (Yrjö Weijola) jaS.Rosengren,kansa-
loul. tarkastajaI. A. Pelkonen, kansatoul. johtaja T. Knrlela, opettaja I.P. Terwo,
maanmiljelijät K. G Irjala, T.W.Sainio, agronoomit Jalmari Menrman, Gemil
Hynnineny.m.

I.Wrnqnnst.
WaStaama.

Doller Skogstedt.
Toimitussihteeri.

U. O. Zlen.

K«nsipäiwäincn painos, joka ilmestyy sunnuntaisin,
torstaisin, perjantaisin ja laumantaisin:
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Tilaajat ulkomaalla kääntykööt fuoraetaan lehden paäfonttoorin puoleen!
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RAUTATIE
JUNAIN KULUT.

Matkustaja-, post!- jasekajunat (hnom.!
sekajnnien mokanaKuljetetaanainoas-
aan yksinkertaisia postilähetyksiä)

lähtevät:
Etelään: Helsinkiin klo 6,« a.p.,1,15

i.p.ja 5,B i.p. Turkuun klo 10 a.p.
ja 5,0 i. p.

Pohjoiseen: Waasaan ja Ouluun klo
1,25 Lp.ja 12,15 i.p. Vilppulaan klo3,,0 i.p.

Länteen: PoriinjaRaumalle klolm
i. p.; sekajuna ollen yötäTyrväältä
klo 5,80 i.p.

tulevat:
Etelästä: Helsingistä klo l,m i. p., p

l.p. ja 11,59 i.p. Turusta klo I,^ i
7,Mi.p. Toijalasta sekajuna klo S,.sa.p.

Pohjoisesta: Waasasta ja Oulusta
o 6,2» a. p. ja 4,45 i. p. Vilppulasta

kilo 9,30 a. p.
Lännestä: Tyrväältä, sekajuna klo

9 «un.; Porista ja Saumalta klo 4,39j. pp.
PANKIT.

Suomen Pankki, Kauppakatun:o 10,
avoinna klo 10—2 päiv. Diskontto-
komitea kokoontuu 11

—
12 a. p.

Suomen Yhdyspankki, Kauppakatu10,
avoinna klo '/a10—2 päivällä.

Pohjoismaiden Osakepankki Kauppaa
ja Teollisuutta varten, Kauppakatu 9,
avoinna klo l/zlo— 2päivällä.

KanBallisoBakepankki, Kauppakatu 4,
avoinna klo 1jilo— 2 päivällä.

Vaasan Osakepankki, Kuninkaankatu
17, avoinna klo 1110— 2 päivällä.

Suomen Maanviljelys- jaTeollisuus-Osa-
kepankki,Hämeenkatu 14,avoinna V.,10
—2 päivällä.

TampereenOsakepankki,Kauppakatuy,
avoinna klo 1/210— 2.

Tampereen Säästöpankki,Kauppakatu
14, avoinna jokaarkipäivä klo 12—2
päivällä; lauvantaisin sitäpaitsi klo
6—B j. pp.

Tampereen Pääoma- ja Elinkorkolaitos,
Hallituskatu 23, avoinnakeskiviikkoi,
«in klo 4—5 ia V37— V28 sekÄ lauvan-
taisin klo 4—5 j. pp.

ASIANAJAJIA.
VaratuomariK. A.Forsblom, kommer-

cen talo, Konttooriaika 9—2 ja 4—6.
TelefooniU:o 138.
Valantehnyt kielenkääntäjä.
A. Ladau Hallituskatu 9, klo 9—

11 a. p.
LÄÄKÄRIT.

6- R. Idman, ensimmäinenkaupungin
lääkäri, apt. Clayhillsin talossa,

arkipäivinä klo B—ll8 — 11 e. pp. ja 4—
5 j- PP.

A. Frestadius, Itäinen Pitkäkatu 10
vastaanottaa sairaitakaikkina arki-
päivinäkloB—ll e.pp. ja 5—6 j.pp.
Sunnuntaisin klo 9

—
ll a. p.

rf. 6. Durchaian. Koskikatu 5, arkipäi-
vinä klo 8-11 a.p. ja 4—5 i.p.
pyhinä 8-11 a. p.

E. Bergroth, toinen kaupunginlääkäri
Kirkkokatu 6 arkipäivinäklo VB9—
l/,11a. p. ja6—6 Lp.;pyhinä9—lo
a.p.

G. A. Backman, Eairashuoneenlääkäri,
Osakeyhtiö Commercen talo torin
varrella; 9—ll a. p. 5—6 j. p. arki-
päivänä.

E. sf. Hiiiström,Itäisenpiirinköyhäin-
lääkäri,Hämeenkatu 10, arkipäivinä
klo VB9-ll »- P-; 5-6 i.p.

GöstaIdman,Mustanlahdenkatu 24, arki-
päivinäklo B—lo a. p. ja 4—5 i.p.

K. Pltkäanen,Itäinen pitkäkatu 26, klo
Vj9— ll»" P- korva-nenä-kurkunpää-
jahammastantejavartenklo 4—6 i.p.

Osk. Nyman, läntisen piirin köyhäin-
lääkäri, Hämeenkatu 23,arkipäivinä
kloB—ll a. p. ja 4—5 i.p;pyhinä
9—ll a.p.

E. R. Ahlman, Itäinen puistok. 29, 9—
12 a. p., ja5—6 i. p. Pyhäpäivinä
10—11 a. p. Telefooni 417.

Hugo Ståhlberg, Läntinenpitkäkatu n:o
22 b, klo '/«9-11 *■ p., 4-5 l. P-
arkipäivinä.

Karolina Eskelin,Läntinen pitkäkatu38.
Vastaanottoaika, joka arkipäivä klo
l/,12-1.

Kaario Palkanen, konnan ja rantatien
lääkäri Ttljalaata,klo 9-11 a.p. ja
I—2 i.pJ^^^^^^^^^^^M

H. Tallgren, Mmtanlahdenkatn 23, klo
9—l päiv^^^^^^^^^^^^^^H
IT Pitkänen, Itäinen Pitkäkata 20. kg

IKATILO
Naemi Wallin, Länt. pitkäkatu 41

Kokouksia*
Aamul. T. N. 2 l.
Hewoskaswatus-hhdistys

3MMtN KWlllstll"
wuosilolous pidetään Tampereella
Bauerin hotellissa tuorstaina Helmil.
1päiwänä klo 5 j. pp.

Tampereen ©sake-Paokki
082lleM«ma Bmll 3,UNN,NNU.

Maksaa korkoa

Talletuksista 5 °|o - 3 %
Säästökassatliidä 5 °|o
Juoksevalla tilillä. 3 o

Talletuksia voidaan lähettää pankkiin kirjeellisestikin.

IM wHtll LiemeMettell!
on ilmestynyt ja lähetetään Pyynnöstä maksuttomasti. Kaikki
puutarhasiemenet lähetetään wapaasti rautatiewaunnun Hankoon
tahi Tnrtunn.

Zmensonin ZiemenkaupM
(Herman Swenson)

H. M.Kuninkaanpa H.K.K.Kruununprinssin Howihankkija,

Tukholma
<G. 94237.)

Piisi* isÉpii
Raappaa ja Teollisoottavarten.

Omia pääomia Smk. 13,500,000,

Korkejr^ajletuskopko
» »

VUBI
Tämä korko levitetään Lokakuun 11 pistä 1899

talletustodistuksille muutteenalaisella korolla sekä
talletus-konttokurantille.

Talletustodistuksia määrätylläkoralla saadaan ilman
irtisanomista, tai vähennystä muuttaa todistuksiinmuut-
teenalaisella korolla.

Juoksevalla tilillä maksetaan
kolme (3) °|0.

Nuort. Vliest. Krist. Yhd.Palvelukseen halutaan. Perjantaina klo VB ». tolaus tyttLlansa»
koululla.

Kunnollinen
tesliwiiltoisin.

3llllllwlllehl>til
llllltlljll

saa pailan kun ilmoittautuu tämän
lehden lanttoorissa.

Ilmoituksia.
Tampereen Orkesteriyhdistys.

Helppotajuinen Konsertti
Seurahuoneella

Tuorsteina18 p.Tammik.1900klo8 i.p.
A. E. Westerlind.

Johtaja.
Pääsymaksu 1mk.

t Saapunut uusi lähetys

I niitä paljon kysyttyjä Jj|
f SuolakurkkujaI
*

Einar Spoofilla 4
fe Commersin. talo,
■. vastap. Foliisikamaria. "«JJ. Telef. 381. 3

Vekseli-
planketteja

myydään

Täm lehd. kottoorissa.
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Gummerus & sjörl<stén

Asianajotoimisto
Telefooni 230. 5 TAMPEREELLA, Hämeenkatu 7.

Helanderintalosta.

1 Neuvoja varattomille ilmaiseksi
I tiistaisin ja perjantaisin klo 4—5.

Ajaa laki- y. m. asioita
■aammekaiklssaoikeuktissajavirastejssa.
>W» Vastaanottokello 9—4. "M»

x2va.VLa.lle.

«

KoDepak-

T*Mf■** Waseliinia,
Olemia,

myy varastostaan
Hämeen Maanviljeliäni Kauppa-Osakeyhtiö,

Tampereella.

MM" Kone- ja Ompelubihnoja,
kaaksia, Trasselia,

Koneöljyä,
Puuöljyä,

Separaattoriöljyä,
JQL Sylinteriöljyä,I^3l, Lublikaatoriöljyä,

«g^STT Walaanoifrrä.

Tampere, tammik. 18 p.

Si|HeiliiJto(o moraalia?
Yhtenä sanomalehdistön epäämät»

tömänä selmana melmollisuutena on
paljastaa epälohtia ja mädännäisyyt-
tä missä piireissä niitä yhteiskun-
nassa tamattaneelin, huolimatta mä-
häätään siitä, letä yksityistä tai leitä
yksityisiä paljastus lähinnä ja etu-
päässä tulee kohtaamaan. Siksi yli-
mySmieliseSsä ja rahamaltaisessa yh-
teiskunnassa me kuitenkin «vielä
1900-luivun alussakin elämme, että
«johtamat piirit" tahtomat edelleen
johtaa tällaistenpaljastuksien tekemisen
siihen suuntaan, että,mikälinekoskemat
alempia kansankerroksia, omat ne kyl-
lä rajoitukselta lumalliset, mutta et-
tä heti, lun ne tulemat koskettamaan
jotakuta, maikkapa maan marallisuu»
den perustuksella yhteiskunnan kor-
keimmilla huipuilla seisomaa, on mi»
ta suurinta maromaisuutta noudatet-
tama.

Kun esim. «viime syksynä uuden
työmäenliikleen omatekoiset yltiöpäät
johtajat kiimaudessaan tulimat lau»
suneetss sanoja, joista lämi ymmär-
rettämäksi, että työmäenpuoluemuta
tulisi asettamaan yhteisen isänmaan
edut masta toiseen sijaan, niin etu-
päässä ruotsinmieliset lehtemme rien>
simat pienimmittälään rajoituksitta

telemaan kaikenlaisia paljastuksia;
paljastukset olimat silloin tumallisia,
sillä koskimathan ne silloin «vaan
itse kansa», tai maan kansan yhtä
luokkaa. Mutta nyt on tällä paik-
kakunnalla eräs warallisuuden kor-
leimmill» huipuilla olema henlilö,
jota samalla on paikkakunnalla ole-
man suuren tehdaslaitoksen päämie»
hiä, rumennut käyttäytymään taival-
la, jota 1010 «valistuneen ja isän-
maallisen läsityslannan on ehdotto-
masti pitäminen tolo suomalaiselle
isänmaallemme mahingollisena, jopa
maarallisenakin, ja nyt on paikka»
luntamme ruotsinkielinen sanomalehti
rientänyt «varottamaan, että paljas»
tulsia tällaisissa tapauksissa on teh»
tämä perin «varoma' sesti. Paikka»
lunnan suomenmieliset saoomalehdet,
jotla asiasta omat muutamissa pil»
lv- uutisissa lukijoilleen kertoneet,
saamat nyt tuulla, ett» ne omattin
menetelleet «varomattomasti ja ajat»
telemattomaSti. Meille suomenmie-
lisille opetetaan siis aiman julkeasti,
että on olemassa kahdenlaista mo»
raalia"

—
toinen sopii «varatto-

mampia, löyhempiä lohtaan, ja tois-
ta taas on läytettämä, kun on puhe
herroista ja miljoonain omistajista.

Waileakfi läypi uskottamasti to»
diStaa tällaisen kahdenlaisenmoraalin
hymälsyttämyyttä. Perin kauniilta
ja «vapaamieliseltä kuuluu, että ylsi-
tyisen henkilön käytös ja toiminta
on kolonaan jätettämä julkiselta ar»
moStelulta rauhaan, kun tuo käytös
j» toiminta rajoittuu yksinomaan yl»

sityiSeläman rauhoitettuun piiriin.
Mutta milloinlakin «nsilsi näin woi
aiman täydellisesti tapahtua, milloin
moi näet yksityisen länlös ja toimin»
t» näin suppeata alla, ja toiseksi, saa»
pilo yhteiskunta, täytyykö yhteiskun-
nan

— j» siis myöskin sanomaleh-
tien

—
heittää ylsityisen täytös ja

toiminta rauhaan silloinkin, tun sen
alkuna ja ohjeena on sellainen mä»
bännäifyys, jola, jos se saapi muihin
tarttua ja siten lemitä, uhlaa 1010
yhteiskunnan tulemaisuutta? Yksityi»
nen ei saa waatia noin suurta ma-
pautta; hänen «vapautensa rajoittuu
sellaiseen läytölseen ja sellaiseen toi»
mintaan, jola ei toisten etuja louk-
taa eitä uhta». Ia jos mädännäi-
syyttä on paljastamatta siedettäwä
yhdessä yksityisessä, niin tutamäärää
rajan, luinla monessa sitä «n siedet-
täwä? Tottahan laitilla muilla yh-
teiskunnan jäsenillä on sama oiteus
luin yhdellä. Eilö niin?

Mutta puheenaolema henlilö, jota
«Tammerfors Nyheter" noudatta-
mansa kahdenlaisen moraalin perus-
tulsella koettaa ottaa heittojen sii-
piensä suojaan, ei rajoitattaan täy-
töstänsä enempää tuin toimintaansa
enää niin suppeaksi, että niitä tum»
paalaan möisi yksityiseksi sanoa.Kun
yksityinen henlilö katsoo someliaatsi
omistaa työnsä ja toimintansa henki-
löille ja harrastuksille, jotta omat
«vieraita ja mihamielisiä kaille» sitä
lohtaan, jota jokainen oileinajattele»
wa kansalainen pitää etuna yhteiselle
isänmaalle, johtuu hän ehdottomasti
niitten ihmisten joukkoon, joitten tay»
tös ja toiminta on paljastettawa jul»
tisuuteen. jota he taas useimmissa
tapaulsissa suinkaan eimät ole halun-
neet". Aiman niin, ja että puheena»
olema henlilö on tätä laatua, sen
tietämät T. N. yhtä hymin luinsen»
lin, ettei letään muuta ole julkisuu-
dessa enempää luin ylsityiseStilään
hänen täytöksestään jatoiminnastaan
moitittu tai annosteltu. Jos taas
jotkut muut tai joku suuri »liike"
omat siksi läheisessä yhteydessä hänen
kanssaan, että he tai se myöskin tu-
lemat kärsimään siitä, että hänen käy»
töstään ja toimintaansa paheksutaan,
niin se on seitta, joka tosin on itämä,
mutta jota julkisuus säälintunteesta
ei moi ottaa huomioon eitä ytsin sen
perustuksella jättää paheksumistansa
lausumatta. Ken oikeutetun pahel»
sumisen pitää pahana eikä tahdo siitä
joutua kärsimään, hän erottautukoon
pllhetsuttamastll henkilöstä siksi lau»
mas, ettei moite häneen enää mälil»
liseStilään uletu!

Niin jyrkästi luin siis hyllöämme»
tm lahdenlaif.n moraalin jasen tun»
nustamisen, yhtä mielellämme myön-
nämme ja tunnustamme, että lailli

jullinen moite on perustettllwa to»
tuuden ja todellisten tapahtumain
pohjalle. Määrää syytöstä lähim»
mäistä lohtaan emme ole tahtoneet
emmelä tahdo tehdä, mutta missä
meille makuutetaan moitittawia tohtia
oleman, sieltä ne myöslinpaljastan»»
me, loSleloon paljastus sitte leta
tahansa.

Uutisia.
— Suomenkielisiä alkupe

räifiä päätiilfiä. Sen mutaan
tuin U. S. on tuullut, on tarkoitus
mastedes antaa senaatin oikeusosaS-
tosta, sikäli kuin esittelijäin suomen-
kielen taito myöntää, suomenkie-
lisiä alkuperäisiä päätöksiä suurem»massa määrässä lun tähän asti.
Tarkoitus on päästä oikeuSosastoSsa
mähitellen täännösjärjestelmästä ko-
lonaan.— Senaatin talousosasto
«n tätsi istuntotaudelsi jalaantunut
kahteen jaostoon siten, että ensimai-seen jaostoon kuulumat senaattorit
Tudeer. von Troil,Sohiman,Boehm
ja Charpentier, ja toiseen osastoon
senaattorit Schauman, Späre, Ig>
natius, Eneberg, Bergbom ja Gri-
penberg.— Armollisesti wahwistetut
juhlamenojen ohjeet maltiopäi-
wlä amattaessa Helsingissä »vuonna
1900 omat ilmestyneet asetuskokoel-massa. Ne omat samanlaiset tuin
edellisillä maltiopäimillä, ainoastaanse on erotus, että senaatin jäsenet
ennen amajaisissa tulimat moltaistuin»
saliin kenraalitumernööri,,seurueessa,
mutta asettumat nyt salissa jo enna-
lolta paikoilleen.

Edusmiehet saapumat t. k. 23
p:nä klo 11a. p. säätytalolle ntmi-
lirjoitusta ja «valtakirjain efillsanta-
mista marlen. Samana päimänä
ilmoitetaan, tul» on nimitetty maa-
marsalkaksi ja maramaamarslllkalsi,
jotka tekemät malansa, samoinkuin
pappisfäädyn puhemiehet.

Pappis,- pormaris- ja talonpoi-
laissäädyn edusmiesten maltatirjat
tarkastetaan tammik. 25—26 päiminä.
Tammik. 25 p:nä nimitetään talon-
poikais- ja pormcrissäädyn puhemie»
het. Silloin ilmoitetaan myös mal-
tiopäimäin juhlallisten awajaisten
päimä ja tunti.

Talonpoikaissäädyn sihteeriksi kahta
alkamille maltiopäimille on määrätty
Kuopion lääninsihteeri F. W.Hjelm-
m»n.

Waltiopäimäsaarnan tulee pitä-
mään Oulun kirkkoherra, romuSti
A. V. Wallin.

— Hämeenlääni» palo apn-
yhtiijllä oli loissapllimänä Hämeen-
linnassa teaatterikahmilassaylimääräi-
nen kokous, jonka puheenjohtajaksi
ivaliltiin lehtori K. Göös ja pöytä-
kirjuriksi maanmiljelijä K. G.Irjala.
Kokous, johon oli saapunut melkoinen
joukko osakkaita, päätti koota 2 mark»
laa matuutustuhannelta. Mitään
muuta asiaa ei ollullaan esillä. —
Häm.

— Uusiakivirakennuksiaka»
punkiimme. Varatuomari Werner
Palander aikoo rakentaa 5 kerroksisenlimiratennulsen, joka käsittää koko
korttelin missä hänen talonsa sijait-
see. Piirustukset rakennusta marten
laatii Sonck «k, Federleyn arkkitehti»
toimisto.- Käsitys j» Tehdasyh-
distytsen kokouksessa eilen il-
lalla käsiteltiin seuraamat asiat:

Luettiin ja hywätsyttiin edellisen
kokouksen pöytäkirja.

Mdistytsen muasikertomulscn luki
yhd. sihteeri sähköt. I. Holmstsn.
Kokouksia sen mukaan onpidetty wuo«
den kuluessa: yleisiä 7 ja «valtuutet-
tujen kokouksia 12.

Wuoden kuluessa on 6 oppilasta
kisälleiksi julistettu. Oppilaiksi kir»
joitettiin «vuoden kuluessa eri am»
maUeihin 8 nuorukaista. Järjestys-
ohjeita tehtaisiin ja työhuoneisiin
hywätsyttiin muoden aitana 3. Kaksi
800 maikan matkarahaa an yhdistys
antanut lahdelle Tampereella opin»
käyneelle kisällille ammatin harjoi»
tusta marten ulkomailla. Jäsenluku
oli yhdistyksessä muonna 1899 297.

Siirryttiin sittemaltuutettujen maa-
leihin l.a tuliivat uudelleen malituilsi
herrat I.Hollt 13, K. F. Dunder»
berg 13 ja K. E. Viitanen 11 ää-
nellä.

Tilientarkastajiksi malittiin,samoinuudelleen, herrat W. Toimonen ja
F. Frestadius.

Myöhemmin videttiin maltuutet-
tujen kokous, jcssa ensinnä luettiin
ja hymäksyttiin miime kokouksen pöy-
täkirja.

Toimitettiin sitten »virkailijain
maalit maltuutettujen keskuudessa ja
tuli malitulsi: kelloseppä I.Holtt
puheenjohtajaksi, räätäli Gust. Grön-
roos marapuheenjohtajatsi; sihteeriksi
malittiin sähköteknikkoJuho Holmstsn
ja rahastonhoitajaksi nahkuri K. G.
Karlsson, laittiuudelleen.

Kisäuitirjan sai luuromylkä nuo-
rukainen Johan Felix Helin puun-
leikkaajan ammattia marten. H. on
suorittanut oppinäytteenäsalin huone-
kaluston leikkaukset ja käynyt opin
puuseppä Damidssouin luona

Lopuksi luettiin yhdistyksen mat»
tarahoilla ulkomailla oleskeleman nah-
kurin E. Koskisen matkakertomus.— Tämäniltaisessa käwely.
konsertissa seurahuoneella esitetään
sämellykset:

2.Muistelmia Tampereelta,MarS-s, 5555 5 _ 2. Uumertyyri
oop. Leichte Camallerie",Supp«. —
3. Siniwuottonen lumessa", Ga-
matti. lermitz. — 4. Espana.
Walssi, Waldteufel. — 5. Uuwer»
tyyrioop.Muurari jaSeppä",Auber.—

6. Romanssi. Soolo huilulle,
Saint-SatznS, Hr» W. Köstner. —
7. Anele. Finale, Bach. — 8.Potp.
oop. «Armas Jonathan", Millöcker.— 9. Neclteufelchen, Lincke.
10. Nadetzty Marssi, Strauss.

— Meijerit. Meijerskalsi Wi-
sumeden meijeriin ?n lö.stahakijas-
ta «valittu neiti Selma Kimismäki
Tampereelta.— Tulliwapautta erityisistä
koneista ja raatatamaraista on myön-
netty Tehdasosakeyntiö Kankurille.

1,534: 40
468: 2?

Menoja
Säästötulemalle muodelle
Sairaus- ja hautausapu-

kassassa säästöä edelli-
seltä «vuodelta . . .

Korkoja m. 1899. . .
Yhteensä

1,526: 28
54: 04

1,580: 32
Menoja:

Lainattu ulos
Kassassa .

—
31

Hjjljtecnjä 1,580: 32
9tarennusra!)asto6fa fäas»

töä edelliseltä m. .
Tuloja m. 1899 . . 3,865: 10

178: 80
Yhteensä 4,043: 90

Menoja:
Lainattu ulos .
Rahaa kassassa

3,840: —
203: 90

Yhteensä 4.043: 90

Mtinssem Taiston
lMjilcklls.

(Jatkoa).

Wiime tutuneena »vuotena on Tais-
tayhdistys tuten edellisinä muosma-
tin pyrkinyt täyttämään tärkeätä teh-
tämäänsä suuressa iansanmalistus-
työssä hankkimalla niitäkultamuruja.
jotka omat tärkeimpiä maliLtus wöli-
lappaleita, tun niitä maan oikein täy-
tetään. Johtokunnanesityksestä myön-
si yhdistys kirjastoansa mortel, 200
markkaa ja malitsi erityisen komitean
johon malittiin herrat: Osk. Sjölund,
F. O. Mäkinen ja A. O.Andersson

Waasan
Osake-Pankki

Tampereen
haarakonttoori

(Ss«« 8»!N»li!>8'en si«sl!!l«t»!, t»l»582

Ostaa jamyyulkomaanrahoja„ „ vekseleita ulko-
maan rahalle.
Välittää kierto-matkakre-

diUivejtluseampiinulkomaanlii-kepaikkoihin, joita kreditiivinot-
tajan ei tarvitse ennakolta mää-
rätä.

Myöntääremboursejaedulli-
silla ehdoilla.

Vastaanottaa rahoja:
Tallet-ustililie

sekä kiinteällä että vaihtelevalla
korolla sekäTalletuskonttoku-
ranttitilille ja Juoksevalle
tilille.

Korkein talletuskorko
B »/o.Juoksevan tilin korko
3 %.

— Tampereen Ultotyolväen-
Yhdistyksen tilit m. 1899 osotta»mat:

. 1,350: 13Tuloja w.
Säästä edelliseltälvua'

delta
Mteensa 2,002: 67

Syksy.
Suom. Tamp. Sanomille,

Swen Isaksonin Alusti oli kaiken
aikaa ollut kummallinen paita ja ai-
na ymmärys laSmanut muosien edel-
le, niin että naapuriston eukoilla
pitkätaikaa oli syytä pitää häntä
jonakin merkillisyytenä ja ihmeenä.

Poika ei ollut neljää kuukautta
manhempi, tun ensimäiset hampaat
ilmestyimät hänen suuhunsa, ja tun
äiti meti nulikan huulet ylös ja
näytti kyläkengille, jotka juoksente»
limat kahmia persottelemassa, pikku
hammashelmiä «vaihdottaan alaleu-wassa, löimät he käsiään yhteen,
rypiStiwät omia hammaälöyhiä lito»
jaan ja huusimat:— Herra marjele! Tuo poika on
niin paljon aitansa edellä, ettei hän
millään ehdolla moi elää «vanhaksi!

Mutta poika eli sittenkin, mastoin
ämmien ennustuksia. Hän tämi 11,
puhui hymin 14 kuutautisena, ja
tun hän oli täyttänyt 4 muotia ki-
roili hän yhtä moitteettomasti luin
mihasin «vallesmanni.

Kun hän «li noin neljän ja puo-
len «vuotinen pidettiin Smen Isal-
sonin luona tuollaiset pienet juhan-
nustetlerit ja Skriipin Manukin oli
siellä, aktoineen ja mululoineen ym«
märrettämästi, pieni tytön tallukka
nelimuotias Hanna oli hänen ni-
mensä.

Alusti ja tyttö piehtaroimat yk-
sissä miehin ruohikossa ja oli heillä
kamalan hauskaa, niin ettei «van-
hemmat wieraat woineei muuta tun
irmistellä noiden pienokaisten mete-
liä.— Tylläätlö piikasta, AkuSti
poika? irmisteli Manu.— Hän on minun omani molti-
nimeni! sanoi voikawelara ja työnsi
suuren soturiporsaan tytönsuuhun.— Ihmeellistä, tuommoista järkeä
ja ymmärrystä kun tuon pojan pää-
lnupissa on, enemmän lun monella
seitsemäntoista muotisella. Jaa, jaa,
eipä tiedä, luinka nuo mielä sekaan-
tumat, sillä silloin ennustettu nr-t
tapahtuu. Niinpä sanotaan. Io«
hän maan elää saa. Mutta miisaat
lapset eimät manhalsi elä, sehän tie-
detään! huokasi Hultin Kaisa.

Kun sitte testiwieraat alkoiwat
illallisen ja saiwat muutatin tekemis-
tä luin katsella lapsia, lantoimat
AkuSti ja Hanna pihalle ulkojen ha-
tut ja kepit ja humittimat itseään
parhaan mutaan katsomalla luinla
hatut ja lepit luistimat alas toskes-
ta, jota jyrisi ja pihisi limenheiton
mattan päässä Smen Isaksonin
asunnosta. Hih. lun lapset nauroi»
mat, tnn hatut ja lepit hyppeli kos»
lessa ylös ja alas «vaahdoilla ja
mainingeilla, eihän ollut eukoillakaan
mähemmin hauskaa tun utloset ilta-
sella myöhemmin mahallaan maaten
talaStelimat tammettaan lasten ala-
puolella joen mullassa.—

Nissiin se tapahtuu, tuon po»
jan korjaa Herra, ei mikään muu
ole mahdollista, sillä niin uloSappi-
nut bän on! sanoimat eukot «vieläkin
mahmiStettuina siinä uskossa.

Kun sitte Alusti ja Hanna kas-
moi.nat suuriksi, tämimät loulussa

ja lukimat papin luona, nähtiin hei-
dät aina yhdessä, lun maan nuoriso
oli jossakin koolla, ja ympäristön
eukot sanoimat.— Nählääpäs nyt, se kämi niin-
kun poika profeteerasi jo silloin kun
hän oli neljän «vuotinen mukula,
eikä suurempi lun tourallinen puu-
roa.—

Mitä hän profeteerasi?— Että Hannasta tulisi hänen
morsiamensa!—

Herra marjele, sehän on mer-
killistä!

Sanottiinpa että Mustistakin
olisi tullut millipcto ja oikea «ölhö,
jos ei Hanna olisi häntä niin hymin
osannut äkseerata. Hän totteli Han»
naa kaikessa, eitä millainlaan ryh-
tynyt toimimaan ominpäin kysymättä
Hannan mieltä asiassa.

Sillä malin oli suuri höyrysaha
perustettu Smen Isalsanin asunnon
läheisyyteen.

Samat laineet, jotka terran tanS-
sittiwat ukkojen hattuja ja loukkukep-
pejä, työslenteliwät nyt yöt ja päi-
wat awustalllseen tuota kamalaa
Moolollia jonka leuwat järsiwät lak-
kaamatta ja kulultimat toisen metsä»
palstan toisensa jälkeen, saamatta
milloinkaan tyydytystä.

Sahalla tnöstenteli nyt Alusti ja
ansaitsi launiit päiwärahat.

Usein, kemäällä, nähtiin iltahämä-
rässä waltea päähuiwi wilahtelewan
miheriöiwien puiden «välissä kum-
mulla sahan itäisellä puolen. Ia lun
hiukan aitaa katseli kummulle, nälyi
hetken tututtua siellä sahajauhoilla
siloiteltu notlea «vartalo samalla lah-
den missä äslen päähuiwi wilahteli
ja tun wielä hellen tähysteli sinne
päin, niin näli lallion tieletleelle si-
joittuneen nuoren parin ja waalean

huimin kallistuman miehelästä olka»
päätä ivastaan.

He omat Alusti ja Hanna, jotka
siellä istumat keskustellen kuinka he
asettamat olonsa syksystä alkaen, kun
he naimisiin menemät! sanoi kansa.

Silloin hymyiltiin ystämällistä
hymyä ja toimottiin onnea ja siu-
nausta toimorilkaalle nuorelle parille
joka kummulla istui täsimarret kie-
dottuina toistensa ympärille uneksien
«valoisia tulemaisuuden unelmia. Kosti
kihisi sahanterät, suhisimat alahalla,
lantut läilyimät ja tukit mierimät,
mutta nuo kaksi kuulimat ainoastaan
toistensa lemmekkäitä tuiskeita.

Kielot tuotsuimat lehtimetsässä,
haapojen alla, heidän ympärillään,
multa rakastuneet tunsimat toistensa
raittiin hengityksen; mansikan tutka
heille hymyili, seisten limen raossa,
toistaen malkeana ja kauniina, ilta-
lähti mältähteli heille hiukan yläpuo-
lella horisontin, mutta he nälimät
ainoastaan toistensa kirkkaat silmät.

Oli kemät, raitis, toiweikas, rak-
kaudesta hurmaantunut ja lemmestä
riemuitsema lemät.

Tuli syksy. Mansikan kukka oli he-
delmänsä kantanut ja paneutunut
maimojensa päätteeksi lewolle limen
raloon. Kielo oli lemunnut itsensä
kuoliaaksi ja nukkui pudonneiden kel-
lastuneiden haamanlehtien alla, ja
mustat risaiset pilmet riippuiwat tai«
maalla !uni käärinliinat peittäen il-
tatähden. Oli syksy ja »vettynyt tuuli
«vaelsi nuorten yhtymäpailanyli kum-
mulla. Saha suhisi ja koski pärslyi
lisätyin moimin raimostuneena.

Mutta sittenkin näkyi kummulla
eräänä päimänä työajan päätyttyä
Hannan firomartalo. Kun luu silloin
tällöin sirotti wihtasen heittoa lois-
tettaan raadeltujen pilwien lomitse.

huomattiin hän mäellä iloisena odot-
tamassa päiwän lopettajaismerkliä
sahalta. Tuuli repi hänen putuaan.
maippaa ja hameita ja sade pieksi
hänen lämpöinä postiaan ikäänkuin
syksyn henget olisimat olleet raimois»saan siitä etteimät tuolle lemään tu-
lall?, jotasiinäyksinseisoi,mitään,n?oi«
neetkukalle joka siinä hehkui ja loimusi
ja ikäänkuin pilkkasi ja mastusti rai-
mottarien turhaa hämityötyötä.

Illalla saisi hän tietää niin pal-
jon ja niin tärkeitä asioita. Päiwän
kuluessa oli Alusti saanut tietää sai-
simatko he Pekka Janssonin tuman,
johon he saisiwat noukkia kokoon »vai-
woin perustelun pesänsä. Jos tämä
ei onnistuisi, saisimat he siirtää nai»
misensa lewääseen, sillä asunnoista
oli puute siinä ympäristöllä.

Siinä seisoi hän hämyssä, kylmäs-
sä ja sateisessa syysillassa ja odotti
iloisena häntä, josta hän oli pitänyt
lapsesta saakka ja jota hän oli rakas-
tanut siitä lähtien tun hän ymmärsi
mitä rakkaus an.

Ätkiä seisahti saha tuolla alahalla,
ennenkun työtuntioli loppuunlulunut.
Hanna huomasi merkillistä sorinaa ja
huutoa sahatarhasta.

Jotakin on särkynyt! ajatteli hän
ja odotti Alustin heti notkeana astu»
man mäkeä ylös.

Mutta hän miipyi jamiipyi. Alus-
tia ei tullut ja lopuksi ei hän enää
moinut itseään hillitä maan kiirehti
sahalle juosten suurten lautatapulien
lomitse.

Siellä seisoi synkännäköisiäryhmiä
siellä täällä.—

Äläpä mene sinä sisälle! sanoi
eräs manha mies ja koetti häntä es-
tää.

Mutta näkymätön moima häntä
paloitti sisälle suureen sahahuoneeseen.
Kynnyksellä häntä uudelleen estettiin.

mutta hän luisti martijain käsistä
ja sekunnin kuluttua seisoi hän syn°
kassa piirissä, joka oli muodostunut
erään reunasahan kauheaksi repimän
nuoren miehen ruumiin ympärille.

Lapsi raukka, lapsi raukka! tuiskai-
limat työmiehet.

Mutta itse ci hän sanonut sanaa-
kaan. Miehet fanoiroot etteiwat kos-
kaan ote nähneet mitään »iin talpeeta
lun hänen poskensa silloin kun hän
näki tuon kamalan nänu. Huutaa ei
hän moinut. Hän ainoastaan katseli
totman noita rattaita piirteitä.

Sitte hän meni.— Hän sai sydämen kouristuksen!
sanoimat mieyct.

Mutta tun oivet lukittiin janiiden
taa jätettiin nuo reivityt Mmwkset
mahan aikaa sitte wielä elämästä,
terweestä, kauniista, uskaliaasta ja
toimeikkaaSta ihmislapsesta ja kauan
sen jälkeen kun tuomieyct menimät
pois ja jättimat tuon kamalan näyn,
istui Hanna kummulla heidän
tumallisella paikallaan.

Ia kun minuutit kuluimat, hiljeni
myrsky, lakkasi sade ja syystaimas
sai leppeämmän muodon.

Iloitsiko hän, tuo armoton hämit-
täjä, että kaunis ihmisiukka kummun
kimellä kalpeni snnkässä illassa?

Mutta kun Akuötl raulka seuraa-
ivana sunnuntaina haudattiin sanoi-
mat akat. jotta scurasimat ruumis-
saattoa ja joille aina an miimeinen
sana myönnettäirä.— Eikö käynyt niin kuten aina
ennustimme. Hän oli liian miisaS,
hän ei moinut wanhaisi elää.
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BHHlla-akuttimiälja
iiljM ja Vosni3Boja,

ja-Linoleum-mattoja
Vähäkankaita

«-M

tarkastamaan ja järjestämään enti-
sen lirjamaraston tuinmyöskinmyön»
netyillä rahoilla hankkimaan uutta
hyödyllistä lukemista; mainittu tomi-
tea sitten lykynsä mukaan hankki ei
ainoastaan huwittawaa maan myös-
kin hyödyllistä ja opettamaa lukemis»
ta seuran kirjastoon noin 70 uutta
tiriaa luin myöskin lukusaliin tulleet
aikakauslehdet sidottiin lainauskun-
toon, joten koko sisällys teli 77 uutta
sidosta luin myöslin Ilainauskirja
setä 2 tappalta tirjain luettelo-kirjaa
ja nousi näiden hinta yhteensä 290
m. 15 p. Ilahuttamana seikkana so-
pii mainita myöskin, että seuran pe»
rustaja silloinen innokkain jäsen ja
ensimäinen esimies kirjansitoja Wil-
helm Toiwonen on kirjainsitomis tus-
tannulsen 1pöytäkirjan, lainauskir»
jan ja 2 lirjan luetteloa martln, joi»
den rahallinen armo on yhteensä 54:
40 p. lahjoittanut seurallemme; jota
»vastaamalla summalla on»vastaisuu»
deesa ostettama Nsää kirjoja. Lai»
nalirjastoa on hoitanut seuran mah»
timcStari Wilho Salonen.

Mittiuslirjasien myyjänä oli ensin
alkumuodesla herra Kinnoin ja hä-
nen erottuaan herra Wäinä Snellman
ja on herra Snellman myynyt miime
muoden aitana kirjoja 4 seuran ko-
kouksessa ja yhdellä humimlltkalla yh-
teensä 35: 95 p. edestä.

yleisessäNaittiustokoukseSsa kesällä
Mikkelin kaupungissa oli seuraa edus-
tamassa herra Ä. O. Andersson ja
neiti Mimmi Heikkilä joille matka-
rahoiksi annettiin yhteensä 50 mark-
kaa.

Lokakuussa taimi seura myöskin
arpajaiset, jotka onnistuimat merra-
ten hywin katsoen siihen, että niin
monet arpajaiset pidettiin miime muon»
na. Arpajaisista tuli puhdasta «voit-
toa 1,142: 34 p.; mainittuna olkoon
että herra Nestor Takala ilmaiseksi
on soittanut useissa seuran kokouk-
sissa wuoden ajalla, josta hänelle
lausuu seura kiitoksen. Myöskin on
seuran kokouksissa pidetty esitelmiä,
lausuttu runoja, luettu satuja ja ker-
tomuksia y. m. ohjelmaa, joten lo-
toutset eimät ole ollut ainoastaan yk-
sitoikkoisia mirallisia maan myöskin
humiltamia ja opettamaisia. Telefooni
on myöslin ollut seuran jäsentenkäy»
tettäwänä ilmiisetsi. Wätijuoma-
latla-tomitea on saanut kokoontua
seuran huoneustossa 1 illan »viikossa
1010 muoden ajan ilmaiseksi. Taisto-
seuran jäsenet meltee» yksinomaan
omatkin amustaneet kuoleman kielis-
sä kamppailemaa tomiteaparlaa. Seu-
ra myönsi myöskin »viime »vuonna
100 mk. esitelmän pitäjien palkkioksi
joita ilmoitettiin lähetettämäksi maa»
seuduille luin myöskin maaseulutau-
punleihin Raittiuden yStämien loi»
mesta. Rahastonhoitajan ilmoitulsen
mulaan onkin rahat mielä käyttämältä
mainittuun tarkoitukseen, mutta ehkä
tulemaisuudeösa tulemat käytettämäk-
si. Myöskin pani Taisto toimeen le»
«väällä yleisen Raittinsseurain latauk-sen omassa talossa, joyon täkäläiset
Raittiusseurat ottimat osaa. Niissä
pohdittiin miehissä moniaita tärkeitä
kysymyksiä ja «li lotous omiansa
nostamaan ja mirliötämään raittius-
työtä. Taiston kustannuksella myös-
kin kutsuttiin katoon Äaittiusseurain
yleinen malwontawalioluntien keskus-
toimikunta, jo?a kokous pidettiinmyös-
lin kewäällä toukokuussa. Kuuluisa
Eurooppalainen adressi facsimil^pai-
notsena, joka nyt jo on seuralle saa-
punut maksaen 20 markkaa; myöskin
otti Taisto osaa nimien keräykseen
ynnä listain painatukseen jättiläis-
anomukseen ensi Waltiopäimille Kiel»
tolain aikaansaamiseksi.

Kuluneen wuoden ajalla on seu-
raan liittynyt lisää jäseniä 65 mies»
ta ja 31 naista yhteensä 96 jäsentä.
Seuran jäsenluku kokonaisuudessaan
«n nykyään yhteensä 205 henleli.

Sekulia.

Säästävien ihmisteniloksi
mainittakoon,ettähesäästämällätämän
vuoden almanakan voivat sitä käyt-
tää jälleen vuonna 1906. Kumpana-
kin vuonna on uudenvuodenpäivä
maanantaina ja pääsiäinen huhtikuun

15 p:nä; kaikki ..kiertelevät" Huniat
tapantuvat seuvuoksi samoina päivinä.

saattavat säästäväiset ili»
miset pistää talteen 1903 vucxlen ai-
lakan vuoäen 1914 varalle, iolloin
Lunäe tulee olemaan sama. Billainon
uudenvuodenpäivä torstaina pääsi-
äiuen nuntikuun 12 p:nä.

Merkillinen mies. Myrkyn-
kylässä Lapväärtissä elää tätänykyä
eräs 92 vuoden vanha talonisäntä,
joka kertoo että häntä on alettuku-
pata ja suonta iskeä 20:nen vuoden
vanhasta. Sen jälkeen on noin 35
vuotta, joka vuosi 6 kertaa häntä
säännöllisestikuppautettu ja jokaker-
ralla verta kiskottu noin 90 sarvella,
joskus sadallakin. Suonta on lyöty
2:desti samoin säännöllisesti. Oman
kertomuksensa mukaan on joka vuosi
tullut kuppauksen kautta verta ulos
lasketuksi keskimäärin 10 lr. ja siis
33 vuonna= 350 lr. verta. Isketyk-
sen kautta on vuosittain ulos niini-
kään verta laskettu hänestä 3 lr. joka
35 vuonna — 106 lr. Tapaturmien ja
tappelus'en kautta vakuuttaa hän
myöskin hurmettaan vuodattaneensa
vähintäin 10 lr.

Yhteinen summa tästä saadaan 463
lr. verta. Kuppaussarvia kaikkiaan
on häneenkiinni imettynä ollut18.900
kpl. ja kuppari onpalkakseen paitsi
ruokaa ja juomaa, saanut 1p. kappa-
leesta, joista karttuu 189 mk. suurui-
nen summa. Vielä äskettäinkin idäs-
tään huolimattakiinnitettiin isäntään
49 sarve».

Luulisi tästä ukolle olevan jotakin
haitallisia seurauksia. Mutta kyläläi-
set tuntevat sanotun isännän erino-
maisen väkeväksi mieheksi, joka vie-
läkin miehestä käy. Parhaillaan ol-
lessaan sanotaan hänen s:si sylisiä
15—16 tuumasia tukkia tyvestä reen-
pankolle nostelleen pelkin käsin, sekä
toiskäsin työkärryn^ pyörät akselin
kanssa päänsä ylinakanneen.

Viittä ja kautta tavallista miestä
hän on aina tappelussa vastannut,
joka on tullut yleensätunnetuksinäil-
lä seuduin.

Vielä on■ukko punaposkinen ja
nuonvensen näköinen. Kymmeniin
vuosiin ei hän olevkäyttänyt väkijuo-
mia, eikä piipputupakkaa.

Jutun vakuuttaa todeksi Suup. Kai-
un kirjeenvaihtaja.

Vapautettupimeyden val-
lasta. Räätälintyöntekijä X. X.
on pyynnöstänsä, jamäärätyt ehdot
suoritettuansa, vapautettu pimeyden
veikkojen luettelosta, joiden kanssa
hän ei ole enään missään yhteydessä.
Kohdelkaa ammatti toverit her. X.X.
hänelle tulevan arvonmukaan.

Tampereella 26 j*. Marrask
Palkkajiinestvstoimikuunanl

|ls!«l
puolesta.

Emil Teräs,
(puheenjohtaja.)

Pekka Aalto,
(sihteeri)".

Tällainen ylösrakentava paperi an-
netaan sellaiselle, joka ennen on teh-
nyt työtä halvalla, mutta joka nyt
tahtoo ennen kärsiä nälkää kun teh-
dä työtä. Tällainenpaperi maksaa 10
markkaa.

Kultaa on löydetty? Kuo-
pion pitäjän Riistaveden kylästä ta-
lollisen Mikko Kaukkusen maalta on
eräs soranvetäjä löytänyt kaksi möh-
kälettä (!) kultaa. Heti ruvetaan kai-
vua jatkamaan ja piakkoin tulevat
tarkastusmiehet, joten nähdään miten
paljon kultaa rupee siinä olemaan.

—
U. Savo.

— Tuomarit. Hauhon tuomio»
kunnan tuomari B. Gummerus on
mapautettu pitämästä tämän »vuoden
lakimääräisiä talmilöräiiä Pälkäneen
ja Sahalahden pitäjien täräjälun»
nassll setä homioileudenaustultantti
I.R. Pulkkinen määrätty kihlatun-
nanoileuden puheeniohtajana toimit»
lamaan miimesanottuja täräjiä.

—
»

U. A.
Kankaanpään pitäjän ynnä Hon»

lajoen ja Karwian tappelien laki»

määräiset talwiläräjäl, jotka alkairat
t. k. 30 p:nä ja pidetään tal. Kus-
taa Österlundin talossa, tulee istu>
maan tuomari E. Ingmanin sijasta,
jola mapautetaan mainittuja läräjiä
pitämästä, maratuomari st. A.Fors-
blom.— Laiininwirkamihet Laa»
ninkanslisli Iwar Leman on mää»
rätty toimittamaan tamallisen muo»
sitärkastulsen Hämeenlinnan läänin»
wankilassa.— Papisto. Hämeenlinnan kirk-
koherra, rowasti losua Johansson
on asianomaiseen tuomiotapituliin
jättänyt hatemuspaperinsa Tamme»
lan tirkkoherra-iviran saamista mar-
ten.

Pirkkala.
Senaatti on wahwistanut

Turun homioileuden päätöksen jou-
lukuun 13 p.ltä 1898, jonka kautta
Pirkkalan lukkari ja urkuri Matti
Saarinen on tuomittu Mirkansa me
nettäneetsi.

Tyrwää.
Kunnalliset maalit. Tnr«maan kunnallislautakunnanesimieheksi

on »valittu Oskar KoskinenKahimala.
Suinula.
Suinulan asemalla on

taas tuo entinen tilanahtaus uudis-
tunut, että on melkein mahdoton saa-
da suurempia tawaralasteja puretuiksi.
Halkaja ja lumiwuoria on pitkin
radan siivua. Ota siitä sitten pian
tamarasi ulos, sanoo tirjeenmaihta-
jamme.

— Koululaitos. Parin klas-
sillisen lyseon puu- ja walorahat o-
rnat tammil. 1p.Stä 1900 lorotetut
600 mtalla.

Kysymyksessä olemaan määrära»
haan syntyneen »vajauksen täyttämi-
seksi on myönnetty 32 ml. 42 p.ia.

Iymästylän klassillisen lyseon läm-
pöä ja waloa «varten on myönnetty
771 mkan 2? p:nin ylim. määrära-
ha. — Waltiopäiwämieschdok-
kaakfi on Turun ruotsalainen puo»
lue asettanut homioikeuden asessorin
Fr. Lundeniuk,'en.— Boren waknutns Kaikki
ulkomaalaiset maluulusyhtiöt oivat
pääasiamiehensä lir. F.H.PaerLchin
lautta selittäneet suostumansa suorit-
tamaan täyden makuutussumman.— Painoylihallituksen nos
tama kanne Aftonpostenia
»vastaan. Täydennykseksi eiliseen
kertomukseemme jutun käsittelystä
Helsingin raastumanoikeubeSsa otam-
me tähän tanteenalaiseu uutisen, joka
kuului:

«Sotilaallinen kanslia-
kysymys. Woidatseen tileistä
poistaa joukon patruuneita. jotka oli
täytetty eloluun manöwereissä. pyy-
siwät yhden meidän suomalaisei» pa-
taljoonamme wiranomaiset menäläi-
seltä piiriesitunnaltll Helsingissä kuit-
tia, jota Suomen sotalaitoksen tilejä
koskeman asetuksen mutaan tätlän
tarmitaan. Kuitti saapui kirjoitel-
man seuraamana, jossa oli leuraa-
ma ponsi:

Minä lisään, ettei teidän mai-
nitsemanne asetus tässä tapauksessa
moi tulla somelletutji. kun waltion
sotalaitokselle annetut maltuululset
sisältämät tarpeellisen määrän kaikkia
joukkoja koskemia ohjeita täösä
suhteessa."

Kirjelmän on allekirjoittanut len-
raalistaabiöwersti Debesch."

Toimittaja Ernst Grasteni» mas-
tine oli näin kuuluma:

Wastineeksi painoylihallitutsen w.
t. yliasiamies Edward Leopold Alu-
menthalin minua mastaan tekemään
lanteeseen saan nöyrimmästi esittääseuraamaa:

Ensiisi tahdon tässä mainita siitä
turmallisuuden ja oiteuden turman
tunteesta, joka ehdottomasli '.valtaa
minut, kun ensikertaa sanomalehti-
miestounintani aikana suhteessani
paino- ja sensuuriiviranomaisiin saan
oikeuden laillisen tuomioistuimen e-
dessä mastata, ja imeläkin enemmän,
kun toimittamani lehti ja siis myös-
tin itse aikaisemmin olin joutunutyli»
määräisen tuomio oikeuden alaiseksi,
jola an annettu eritnisille »virastoille
ja Hentilöille, m. t. yliasiamiehen
mainitseman tesäl. 18 p. 1891 an-
netun asetuksen mukaan, jata on syn-
tynyt sellaisessa järjestyksessä, mitä
suuresti poitleaa tamallisuudesta pe-
rustuslaillisessa yhteistunnaösa, sel-
laisessa luin meidän, ja jola meille
on saattanut sellaisia «ileuSmaaroja,
että ylin sensuurimiranomainen mas-
toin yhdistys- ja matuutuslirjan
Helinit. 21 ja huhtit. 3 p.ltä 1789
sclmiä mäöräytsiä, että telaan älköön
mahir.goitettala hengen, lunnia», jä-
senen tai tamaran puolesta, ennen-
kuin hän «n laillisesti syypäätsi to»
dislettu ja asianomaisessa tuomiois-

tuimessa tuomittu", ilman metoomis»
ta yhdellä kynän «vedolla moi saat-
taa «vaaraan satojen kansalaisten
omaisuuden ja tulon.

Turhaan olen tutkistellut sitä,
missä suhteessa nyt tuomioistuimen
edessä maadiltu selmitys »voi hyö»
dyltää. Tahdotaanto »väittää, että
uutinen on määrä ja siten tämän
oikeuden läynnin lautta saada sei»
mille tetä lohtaan on tehtämä lanne
walheiden ja määrien huhujen le»
mittämisestä, jolta saattamat hairaut-
taa ja mielellä yleisöä", tai mielötin
uusien reltelöiden lautta, jolla tuli-
simat kohtaamaan muita tuin toimi-
tusta, malmistaa suurta hymitystä
»venäläiselle tenraalistaabiömerstilleDebeschille, jola lienee tiusaantunutsiitä, lun hänen yrityksensä «viralli-sessa kirjelmässä lausua tuntematta-
main mallien mukaan muodostettu
yksityinen käsityskantansa Suomen
lakien sopimaisuudesta, oli tullut y-
leisesti tunnetuksi? Mitään epäilys»
ta uutisen todenperäisyydestä tustin
»voinee syntyä siinä, missä tietoja
aineesta moi saada tenraalistaabi-
ömersti Depeschiltä itseltään, ja e«
dellyttäen, että loinen Mittaamistani
»vaihtoehdoista on oikea, näyttää mi-
nusta lilan paljon »vaaditulta, että
minä ilmiantajana tässä olisin asian-
omaisilla apuna.

Waitta lysymylsessä oleman ar»Ukkelin" setä kotoonpano ja paitla
lehden pillu-uutisien joutossa selmäs»
li osottaa sen lähteneen taimistosta
ja m. t. yliasiamiehen maalima sen
kirjoittajan ilmiantaminen sentähden
näyttää minusta tarpeettomalta,tah-
don kuitenkin täyttää hänen tahton-sa selmin sanoin selittäen, että kysy»
myksenalaisen artillelin" olen itse
kirjoittanut. Sitä mastoin en katso
olemani »velmollinen entä edes oikeu-
tettu ilmoittamaan tuta minulle on
kertonut siinä maimtut tosiasiat, jo-
hon ei edeS 1891 »vuoden asetus-
taan minua melmoita ja minä siten
en myöstään ole pakotettu muista»
maan nyt enää, tula lai kettä mo-
nista tilapäisistä tertojistani tässä
suhteessa omat olleet apunani.

Helsingissä tammikuun 16 päimä-
nä 1900.— Pellerwon luentokurssit
maanwiljelijäin osuustoimin-
nasta. Ne luentokurssit maalais-
«väestön osuustoiminnasta, jotka —
kuten jo maremmin tässä lehdessä
on mainittu

—
Pellermo seura on

päättänyt toimeenpanna maanmilje»
liöitä ja maalaiömäestön parasta
harrastamia kansalaisia, etenkin maan»
»viljelys-seurojen mirlamiehiä jamaan-
«viljelysloulujen opettajia »varten,
pidetään tämän tammik. 29, 30 ja
31 päimänä Helsingissä MioppilaS»
talon juhlasalissa.— Panssarilaiwa Aprak-
sinin talmioloa marten haatsiritlo-
paitallaan Suursaaren luona on jo
ryhdytty maruStulnin. lermat mie
sinne 40,000 lonn. limihiiliä talmelfi:
niitä lasketaan tuluman 300 tonnia
muorolaudessa. Jotta laima taimen
pysyisi wilkawasti asemillaan, tunnes
jää on lopullisesti muodostunut, las-
ketaan sen muutamiin pohja-osastoi-
hin jälleen mettä, niin että laima
painuu sywemmälle ja »vankemmin
istuu pohjaan. Muihinkin »varo-
keinoihin ryhdytään samassa tarkoi-
tuksessa. Jään asetuttua liikkumatto-
maksi puretaan etumainen panssari-
torni, molemmat 10-tuumai!el tykit
ja laitti mitä muuta rastasta on.
Sitten taimen kuluessa rakennetaan
kölin alle puuperustus, kun on ensin
paistettu ne limet, joille laima on
tarttunut, tutkitaan muodot ja tyh-
jennetään laima medestä. Kewäällä
sitten toimctaan laiman oleman mal-
miinu medettämätsi pois paikoiltaan.

Lopuksi säretään edelleen sitä ki-
meä, jolla laima on liinni. — Noivoje
Wr. tietää kertoa, että lermat" jo
t. l. 14 p:nä läksi Kronstadlista.— Senaattori V. Traricux
on Nya Pressenille lähettänyt rans'
lankieliscn suomennettuna näin kuu-
luman liljeen:

Pariisi ? p. tammik. 1900.

Herra toimittaja!

Wuoden ensimäinen päimä oa mi-
nulle Suomesta tuonut niin suuren
myäryn kirjeitä, kortteja ja merkkejä,
että minun käy mahdottomaksi mas-
tata kaikille, joilla «n ollut liikuttama
ajatus lausua minulle onnentoimo»
tuksensa. Tahdon tuitentin lormata
«velkani heille, ja läytän tätä keinoa
sanoakseni sanomalehtenne kautta heille
yhteiset kiitalseni ja lausua yleisem-
män sydämelliset kiitollisuuteni.

Kun miime heinäkuun keskipalkoilla
matkustin ylemän maanne läwitse
wiiden ystäwäni,Nordesskiöldin,Bru-san, Bröggerin, vandcr Vlugtin ja
NarmanHansenin seurassa, tulin
minä mitä suurenlaisemman näytel-
män katsojaksi: 1010 länsan surun,
jola innokkaasti nousee juhlimaan
niiden kunniaksi, jotka yrittämät tä-
män kansan puolesta nousta puolus-
tamaan sen uhatulta oikeuksia.

Liikutuksemme tunteita ei «voida
sanoin lumata. Kummantinpuoliset
mnötätuntoisuuden siteet silloin syntyi»
mät maamieSlenne jameidän malilla,
ja katson moimani ylpeillä, että olen
ne säilyttänyt aikojen ohi tänne
saakka.

Jos Suomi ei ole niitä unhotta»
nut, jotta eräänä päimänä sille toimat
lohdutuksen sanoja Euroopasta, niin
olemme melin himmentymättömillä
kirjaimilla sydämemme symyyteen
painaneet muiston, joka on olema
kauniimpia elämässämme.

Näihin muistoihin yhtymät tänään
onnentoimotutset, jotta tänään pyydän
lausua mllStaulselsi kaikkiin niihin,
jotka minulle omat saapuneet.

Minä toiwon, ettemme suotta ole
medonneet niihin, joiden lasissa on
talliin maanne lohtalo. Minä toi»
mon, että se simeellinen moima,
jonlll tunnioitettawan wedonnan tull»
leja me olemme olleet, yhä enemmän
tunkeutuisi omiintuntochin. Toiwon
että kaitsemus sitoisi kohtalonne
oikeulsiinne ja oikeudenmaatimukilin.

Ottakaa, herra toimittaja, jo edel-
täpäin liitokseni ja eronomainen lun-
nioitulseni.

L. Trarleur.— Taasen junienyhteentör-
mäys tarjolla. Sunnuntaita mas-
taisella yöllä kun Pietarista tulema
tamarajuna n:a 503 lähti Perljärmen
asemalta Galitzinaan, huomasi metu»
rinkuljettaja asemien malilla toisen
Wiipurista tuleman ylimääräisen ta-
marajunan, joka täydessä mauhdissa
tuli mastaan. Veturinkuljettaja an-
toi hätä jarrumerklejä mastaan tule-
malle junalle sekä jarrllmiehille, ja
asetti koneen käymään takaisin. Mo-
lempien junienkaikki mahdolliset keinot
käyttämällä saatiin onnettomuuden
kohtaus mältetylsi. Rynnäkössä yli-
määräisen junan »veturi mahan rik-
koutui, maan toinen ei saanut mitään
»vahinkoa. Molemmat junat mii-
mäystyimät noin 30 minuuttia oi-
keasta lulkuajaSman. — Wiip. San.— Waltion siemenwiljan
myynti. Senaatti on määrännyt
ne hinnat, joista maltiolle kuulumaa
ohran- ja kauransiementä saadaan
asianomaisille tunnille myydä tahi
melaksi antaa. Myyntihinnaksi las-
ketaan maltion ostohinta ynnä ma-
tasiiililustannutset setä lorto, jos
milja annetaan melalsi, mutta ei
rautatierahtia. Hinnat tulemat siten
olemaan: oyransiemen käteisellä ra»
halla ostettaessa 13 mk. 75 p. setä
melalsi 15 ml. 10 p.; tauransiemen
käteisellä rahalla ostettaessa 11 ml.
50 p.(Oulussa 11ml. 25 p.) jame-
laksi annettaessa lolmen «vuoden
ajlitsi 12 ml. 15 p. (Oulussa 12
mk. 35 p.) Nämät hinnat on kaikki
luettu sättineen, ja on sälin hinnaksi
laskettu 80 p. Jos osto tapahtuu
ilman säkkiä, »vähennetään sen hinta.

16 vuotias vaimo
murhannut mie-

hensä.

Pietarin piirioikeus on viime
aikoina ollut tekemisissä erään
hyvin kamalan jutunkanssa, jo-
ka monessa suhteessa on omian-
sa valaisemaan oloja Venäjällä.

Noin kolme vuotta sitten ta-
pasi eversti Orlovski metsästys-
retkellään Staraja-Russansenduil-
la noin 30-vuoden ikäisen mie-
hen miltei alastoman ruumiin.
Selvä oli, että rikos tässä oli ta-
pahtunut, koska ruumiin kurkku
oli tiukasti kuristettuna silkki-
nauhalla, mikä näyttinaisen kor-
setista revityltä.

Eversti ilmoittihetilöydöstään
poliisille. Ruumis tarkastettiin ja
valokuvattiin, ryhdyttiin tiedus-
telemaan rikoksellisia, mutta ei
onnistuttu löytämään vähintä-
kään jälkeä heistä.

Oltiin jo aikeissa syrjäyttää
koko juttu, kun viime vuoden
alussa aivan odottamatta saatiin
vyyhden päästä kiinni tuossa
sotkeutuneessa kuontalossa.

Eräänä päivänä niin. saapui
muuan maalaispoika poliisin luo
ilmoittaen sattumalta kuulleensa
erään naishenkilön Anna Kisse-
lekoin, jonka hän tunsi ainoas-
taan nimestä, kertoneen eräälle
toiselle naiselle, että hänen tyt-
tärensä, Olga Konovaloff, nyky-
jään vietti mitä mukavinta elä-
mää. Hän oli ainoastaan18 vuo-
den vanha, oli jo kaksi vuotta
ollut leskenä ja oli hän ollut hy-
vin likeisissä väleissä ylhäisem-
piin seurapiireihin kuuluvain
herrojen kanssa. Tästä onnestaan
tuli hänen kiittää ystävätärtään
Katariina Pavloffia.

Poliisin uteliaisuus heräsi, ja
nytruvettiin lähemmin tutkimaan
Anna Kisseleffin, hänen tyttä-
rensä ja tämän ystävättärensuh-
teita. Pian saatiinkin tietää, että

Olga Konovaloffin mies olikaksi
vuotta sitten jäljettömiin kadon-
nut, että Olga itse oli huvinai-
nen ja eli yhdessä äitinsä, ystä-
vätär Katariinan ja erään suku-
laisenTelegininkanssa, jollakum-
minkin oli toinenkin asunto.

Nythaettiin Olga Konovaloffin
appivanhemmat, näytettiin heille
tuon kaksi vuotta sitten tavatun
ruumiin valokuva ja kysyttiin
heiltä; tokko he tunsivat valo-
kuvan. Sehän on poika-rauk-
kamme!v huudahti kumpikin.

Poliisi ryhtyi nyt tutkinnon-
pitoon Teleginin tykönä ja ta-
pasi hänen asunnostaan eri pu-
kukertoja, .jotka selvästi eivät
olleet häntä varten ommellut.
Nyt vangittiin nuo kolme nais-
ta. Telegin ja nuoren lesken isä,
ja jo ensi kuulustelussa kertoi
Olga Konovaloff" hyvin avomie-
lisesti seuraavaa:

nEn ollut vielä 16-vuoden
vanha, kun ä;tini pakotti minun
naimisiin Petter Kono-wlolofffin
kanssB, jota tuskin tunsin, ja
joka oli minulle suuresti vasten-
mielinen.

Jo maniaan viikon kuluttua
häitten jälkeen jätin hänet ja
muutin takaisin äitini luo, joka
vaati minut viettämään kevyt-
mielistä elämää. Seurasin hänen
neuvoansa ja oli minulla aina
yllin kyllin rahaa. Kun ystä-
vättäreni Katariina näki, että
mieheni oli minulle kiusaksi, lu-
pasi hän, jos suostuisin hänelle
maksamaan 200 ruplaa, saattaa
hänet pois tieltäni.

Minä suostuin hänen ehdotuk-
seensa, pyysin mieheni eräänä
iltana tyköni ja juotin hänet
siihen määrään, että hän koko-
naan humaltui. Sitten sanoin
Katariinalle, että hänen nyt tu-
lisikäyttää tilaisuutta hyväksensä
ja täyttää sen minkä oli luvan-
nut. Hän olikin valmis siihen
ja pyysi Teleginia olemaanitsel-
leen avullisena. Äitini oli saa-
puvilla, isänikin oli tervehtimässä
minua. Ennen kuin ryhdyimme
toimeen, polvistuimme jokainen
pyhimyskuvan edessä etuhuo-
neessani ja rukoilimme hartaasti,
että toimeenpanemamme rikos
jäisi salaan maalliselta oikeudelta,
Telegin ja Katariina kantoivat
nyt mieheni makuukamariini,
asettivat hänet vuoteeseeni ja
riisuivat hänen vaatteensa. Ka-
tariina pyysi minulta jotakin
vahvaa nauhaa, ja minä annoin
hänelle erittäin vahvan ja aivan
uuden korsettinauhan. En tah-
tonut olla läsnä, vaan menin
läheiseen huoneesen. Kun pala-
sin kymmenenminuutin kuluttua,
oli kaikki lopussa, ja äitinipyysi
niin pian kuin mahdollista hank-
kimaan pois ruumiin. Hän asetti
sen i.*oon puuarkkuun ja ajoi
sen kanssa läheiseen metsään..."

Lesken vanhemmat selittivät
oikeudessa, etteivät he olleet
voineet estää rikosta ja etteivät
myöskään millään muotoa saat-
taneet ilmaista tytärtään. Tele-
gin vakuutti Katariina Pawloffin
pinnistäneen nauhaa, samallakun
Katariina -taas väitti Teleginin
tehneen sen.

Valantehneet tuomarit selitti-
vätlasken ja hänen vanhempansa
syyttömiksi, toiset molemmat
syyllisiksi lieventäväin asianhaa-
rain ohesa.

Tämän tuomion johdosta,mikä
lukuisista läsnäolevista tuntui
jokseenkin kummalliselta, mutta
jota sittenkin tervehdittiin kuu-
iuvilla^hyväksymisillä,päästettiin
mainitut kolme henkilöä heti
vapaalle jalalle, jotavastoin Te-
legin ja Katariina Pawloff kum-
pikin tuomittiin kymmeneksi vuo-
deksi rangaistustyöhön.

Ulkomaatta.

Sota*
Frankfurter Zeitung kirjoit-

taa viime päivien sähkösanomain
johdosta, että Buller vihdoinkin
näkyy alkaneen kiertää boerein
asemaa Tugelassa. Springfield,
josta hän sähkötti, on 29 kilo-
metriä lounaaseen englantilaisten
pääkorttelista Freressä. Sähkösa-
nomassa mainittu joki ei voiolla
muu kuin pikku Tugela, jokayh-
tyy isoon Tugelaan 13 kilomet-
riä itäänpäinSpringfieldistä.Pot-
Sisters drift, jonka Buller on
miehittänyt, onlossipaikka pikku
Tugelassa. Näyttää kun boerit
tänne olisivat rakentaneet pont-
tuusillan, jonka he ovat jättä-
neet puolustuksetta. Tähän asti

Varsja,

Sandbergin Rautakaupassa.
Tampereella.

mikkomakitalo
Highlight
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on luultu boerein olevan vahvas-
sa asemassa sekä pitkin pikku
Tugelaa ettäSpringfieldissä. Vii-
memainittuun paikkaan ne aina-
kin olivat asettaneet tykkejä.
Springfieldistä suureen Tugelaan
on vielä 11 kilometriä ja kun
Buller kertoo vihollisen linnoittu-
neen vahvaan asemaan4'/sengl.
penikulmaa 8. o. 7 kilometriä
pohjoiseen päin, näyttää kuin
boerit aikoisivat tehdä tarmokas-
ta vastarintaa. Jos Boilerin on-
nistuu päästä Tugelan yli, niin
hän on samalla myöskin kiertä-
nyt boerein aseman Colensossa.
Ratkaiseva taistelu sen vuoksi
piakkoin tapahtuneeTugelan ylä-
-082882 noin 25 kilometriä lounaa-
seen Colensosta.

Onko tämä tappelu joalkanut,
siitä ei ole muuta kuin huhuja.
Toiset tietävät kenraali Warre-
uin Weenesissä päin päässeen
Tugelajoen yli, toiset etta Buller
on lyöty. Sähkösanomasensuu-
ria nähtävästi taasen on kiristet-
ty. Sen vuoksi tiedot taisteluista
Ladysmithissä loppiaisena myös-
kin ovat sangen hämäriä. Että
boerein hyökkäys jossakin mää-
rin torjuttiin, lienee varma, mut-
ta jos, kuten muuan sähkösano-
ma kertoo, heidän ononnistunut
miehittää muutamia kaupungin
lähimmässä ympäristössä olevia
kukkuloita, on puolustajain ase-
ma käynyt vieläkinvaikeammak-
si. Ja 850 miehen hukka, jonka
loppiaisen taistelu Whitellemak-
soi, lienee sangen tuntuvasti har-
ventanut hänen rivejään. Bulle-
rin äkkinäinen liike eteenpäin
osottanee myöskin, etta Eniten
asema on niin epätoivoinen, että
hänen pelastuksekseen täytyy
uskaltaa kaikki.

Englannin lshdet alkavat olla
hyvin huolissaan kasvavasta ka-
pinaliikkeestä Kapmaassa. Ker-
rotaan, että afrikanderit Storm-
bergin tappion ja loordiMethue-
nin saartamisen jälkeen ovat ol-
leet vilkkaassa toimessa. Joulu-
kuun 28 pnä oli salainenkokous
Richmondissa, jonka jälkeen ka-
pina alkoi lähipiirissä. Jouluk.
30 pnä kuuluu pidetyn toinen
kokous Praalissa, 48 km.pohjoi-
seen Kapkaupungista, jossa sa-
notaan päätetyn ei vähempää
kuin Kapkaupungin anastaminen
yllätyksellä ja kuvernööriMilne-
rin vangiksiottarninen. Asema
todellakin on hyvin huolestutta-
va englantilaisille. Kaikki länsi-
piirit Kapkaupungin ja De Aa-
rin välillä ovat ilmikapinassa.
Beaufort Westin ja Richmondin
välillä on näyttäytynyt lukuisia
kapinallisosastoja. New-
sin1* kirjeenvaihtaja kertoo, ettei
Methuenille ole voitu lähettää
apujoukkoja, koska kaikki sota-
väki tarvitaan etelässä rauhan
ylläpitämiseksi ja yhdistyslinjo-
jen vartioimiseksi. Näihin tarvi-
taan melkein yhtä paljon väkeä
kuin jos ne olisivat vihollismaas-
-82. Victoria West piiri on täy-
dessä kapinassa; Clan Williamsin
piirissä kuuluu joka hollantilai-
sella olevan mauserkivääri ja
kaikki valmiina taistelemaan ta-
savaltain puolesta.

NräB toinen kirjeenvaintaja V2-
-litt22, että doereilla on tietok2i-
kizta engl2ntilaiBten liikkeitä
ja kaikkialla, minne ne ilmeBtv-
vät, rientävät KapinalliBet liollan-
tilaiBet neiään lippujen alle.

Muutamia näitä kapinallit
alrikanäereit2, jotk2 ov2t joutu-
neet engl2ntilaiBten vangeikBi,
on muitta mutkitta 2mmuttuk2-
-pinoitBijoin2. Il8«2t engl2ntilai-
-Bet lenäet varoittavat kummin-
kin tätä meuettelvä jatkamaBta,
Billä »e V22N vnä enemmän kat-
keroittaa, mieliä Nnglantia V2B-
-t»an.

Viim«iBSt Bällli6B2UoM2tIcuulu-
V2t:

Lontoo, tammik. 15 p.Pie-
termaritzburgista sähkötetään
(päivämäärää ei ole ilmoitettu):
Koko päivän sähkölennätinyh-
teys Ladysmithin kanssa. Huhu-
ja liikkuu, ettäboerit vievät pois
tykistöään Ladysmitbin luona
olevilta kukkuloilta.

Lontoo, tammik. 15 p. Ilta-
lehdet kertovat Warrenin men-
neen Tugelajoen yli.

Lontoo, tammik. 15 p.Reu-
terin toimiston levittämät huhut
Eteläafrikasta eivät ole vahvis-
tuneet.
ILontoo, tammik. 15 p. 80»

taministeriöön tänään saapuneet
tiedot eivät ole mistään merki-
tyksestä.

luonto o, t2mmilc. 15 p. III»
ol2lBet BUtil2B2Bi2mieQSt OV2t

saapuneet Durbaniin, josta ne
lähtevät Kapkaupunkiin yhtyäk-
seen loordi Robertsin esikun-
taan.

Durb 2n, tammik. 12p.«Na-
tai. Times" julkaisee sähkösano-
man Lorenzo Marquesista, jonka
mukaan boeriosastot Svasimaan
poliisin auttamina ovat ryöstä-
neet kaikki myymälät jakaivok-
set Svasimaassa. Useita sikäläi-
siä englantilaisia on karkoitettu
tai vangittu. Muutamat pakeni-
vatLasabosiin Portugalinalueel-
le. Alkuasukas-ryövärit täyden-
tävät maan hävittämistä. Muuan
boeriosasto on vaunuilleen lam-
baamissa, päivämatkan päässä
merestä. Luullaan sen odottavan
ampuma- ja ruokavaroja, joita
puretaan St. Lucian lahdessa.

Modderriver, tammik. 11
p.Kenraali Babington tekipien-
ten osastojen sekä everstiPleche-
rin ja majuri Byrnen avustama-
na, jotka tulivat Belmontista ja
muista yhdyspaikoista, onnistu-
neen tähystysretken 30 kilomet-
riä Oranjevaltion rajojen sisäpuo-
lelle sekä huomasi maan olevan
erittäin sopivan ratsuväkiliikkeel-
le. Byrnen osasto tarkasteliboe-
rein asemaa vasemmalla sivus-
talla, jonka 709 boeria juuri en-
nen oli ottanut haltuunsa.

Uusi tappio.
Lontoo tammik. 16 p.

Boerien leiristä Ladysmit-
hin luona ilmoitetaan t. k.
13 pnä: Englantilaisten ker-
rotaan viime lauantainahyö-
känneenLaplebrigden luona
boerien kimppuun ja kärsi-
neen tappion. Asema La-
dysmithin luona on vakava.
Kiihkeä liike vallitsee eng-
lantilaisten leirissä.

/Vlafel<ing.
Lontoo tammik. 10 p.

Pretoriasta sähkötetään 15
pnä: Mafekingia pommitta-
essaan valloittivat jahävit-
tivät boerit erään linnoi-
tuksen.

?l«8 8 li 1«' tammik.
15 p. Boerit tekivät aamul-
la hyökkäyksen Mafekingia
vastaan vaan ajettiin pisti-
meillä takaisin ja menetti-
vät 41 miestä.

Yhtä ja toista.
— Kirjapainotaidon 300-

-wnotista juhlaa aiotaan mieltää
juhlallisesti Mainzissa ensi muonna.

Tämän yleiskansallisen juhlan yh«
teydessä toimeenpanna.:» myösnäyt-
tely, johon tulee kolme eri ryhmää.
Historialliseen ryhmään kerätään pai-
notuotteita läikistä maan osista ja
kllikilta ajoilta, josta maidaan nähdäkirjapainotaidon kehitys alkuajoistaan
asti. Graasillinen ryhmä tulee kä-
sittämään graafillisen taidan nykyhet-
ken täydellisimmössä loistossaan.
Kolmas ryhmä, koneosasto, on näyt»
tämä uusimmat painokoneet, jos mah«kollista, toiminnassa. — Kirj.

N2l,2tnimil(. ilmoit.
/^^/uorstaiua Tammikuun

25 p:nä klo 12 päi-
wällii myydään julki-
sclla itse paikalla pi-

dettäwällä huutokaupalla kau-
pungin omistama waatteiden
wirutushuone kosken rannalla
Kuninkaankadun eteläpuolisessa
Päässä.

Tampereen Rahatoimikont-toorissa Tammikunn 13 p:nä
1900.

Rahatoimikamarin puolesta:

G. Telin.
F». lii>e»h»l«,

(Myytävänä.

20,000 kgr.
hljllllll Httlllll,

1,000 hehtoa
Kmojll.

Kaarlo Memi.
Osote: Kauhawa

Hyviä

Perunoita.
8211321ai812 Lnnum.

tukuttain ja vähittäin halvalla

N. Bauerilla
lelek. 173. Välneenkatn 1
HUOM.! Tilaukset suoritetaan no-

peasti. Ostettaessa vähintäin yksi
säkki, lähetetäänperunatostajalle,kau-
pungissa.

Iluom,! ?erunat valikoittuj2,
t22tuBti nvviä.

til«isll«tt« l!«»l>ljtNt!
Lyhyemmän ajan kuluessa

Loppuun myydään suurella
hinnan alennuksella

KauppiasDttoHaartmanin
Konkurssipesän jälellä olema

Kauppatawarawarasto,
joSsa löytyy:

Siemiä Naisten leninkikankaita,
Mustia Merino ja Kasimirikankaita,
Toffelilankllita, mahivoja Miesten
Pukukankaita, Palttoo kankaita; So-
pimia wuorikaukaita, Vomasee lan»
taita y. m. erittäin haimoilla hin-
noilla.

Suuri warasto, Liemiä Naisten
Willahuiwia erittäin haimalla.

Talwilakteja,Wanttuja, llintaita,
Henskeliä, kummi taulntfi» y m.
kauppatawaroitauskomattoman hal-
walla

Dttll §iirtaii'ii
Loppuun myynnissä

Torin warrella.

KiWW
tilliWttll hW«tst«»t!

Ilmoituksia.
Tukholma— Rauma— Tampere

Höyrylaiva

l!Ul V.IllMtz"
lähtee joka keskiviikko klo 12
päivällä TukholmastaRaumallesekä
Raumalta suoraan Tukholmaan jo-
ka lauantai-ilta klo 11,45

K2UM2116 822PUU 121V2
2»muiBill klo 6 Bella I>llliiolm22U
Buuuuut2i'illoin 1110 6.

UHON! Nopein ja mukavin
matka Tukholmasta ja Tukhol-
maan.

Cr.A.2k.v.45.25i-.)

Urakalle
tariataan W. P. K.n Pyynikin len»
tälle ralennettamll pamiljonti. Pii-
rustukset ja työselitys omat nähtä-
mänä Kunnan lukusalissa iltalm klo
7:n jälestä. Tarjoumukset omat
tehtämät ennen t. l. 25 päimää.

Työn kunnollisesta täyttämisestä
ja mahdollisesti waadituista ennakko-
rahoista »vaaditaan takaus.

Johtokunta.

Vaasan— Pohjanmeren '
Höyrylaiva-Osakeyhtiö
Lybeckfista Turkuun ja

Raumalle lähtee joka lau-
vantai joku höyrylaivoista

VNUUS ja FREJ.

WiUL Kimmoin
TURKKI- H PPPAPPSIIHI.

Tampereella
N:o 11 Kauppakatu N:o 11.

Alituinen varasto valmiita Naisten jaHerrojen turkkeja, Nais-
ten topatuita päällysnuttuja & Jaketteja.

Doffeli päällysnuttuja, Naisten jaHerrain nahkalakkeja,kuun-
kia, boas, kepsejä. Turkin nahkoja ja nahkoja joka lajia. Valkei-
ta lasten naapukoita, Kriminnahka vilttejä, lämpimiä tohveleita.
Kävelyhansikkaita, Kriminkangas Puuhkia ja lakkeja V. m.

mukaan tvnäään turkkeja 12 tonatuit2 nuttuia.
Wilh. Zitnmerillä.

K. F. Dunderl)erg'iii
ja VallmoKonepaja

tekee kaikkia alaansa kuuluvia töitä huokeimmalla.
JCauppa ja Konepaja

Läiitiiieiipitliälcatii IV:o 39.
Tampereella.

T. WIKHOLM,
Tampere.

HALLITUSKATU 9.

Metallitehdas,
Kupari- ja PSltlB6ppä.

Suorittaa kaikkia ammattiin kuulu-
via töitä hyvin ja kohtuhinnoilla.

Telef. 160.

Stefiiterästä
Tampereen Hakerniaskonttoorissa.

IKankaan-1
ipalasia g

myydään HF

2 John Blomilla, B
'HV Kauppa- ja Kuninkaankatujen kulmassa. Sj»

.v.v.v
Arwoiftlle

Kuwa
Naamatun

Maajoille.
Tilauksien järjestämisen y.

m. tähden emme ole saattaneet
työtä enempää kiirehtiä. Nyt
alamme sitä painamaan ja ke-
sän aikana kun saa.nme mielä
yhden Painokoneen lisäksi woim-
me jouduttaa wieläkinenemmän,
jotta saamme työn päättymään
ensi talloen kuluessa. Kesänaikana, kun kaikilla on parem-
mat ansiot, malmistamme wih-koja taajempaan.

Kuimioittaen
Kustannus jakirjapainoOY.

Sampo........
TAMPERE

PNB7I.
Postikonttoori, Kauppatorin varrella,Itäinen Pitkäkatu 20, on avoinna ar-kipäivinä:lähtevien postienosastoklo

8 a.-p.
—

6 i.«p.; postimerkkejämyydäänkloB—B, tulevien postienosasto klo 8a.-p.— 6 i.-p. sekä osasto postisäästö-pankkia, postiosoituksia1» sanomaleh-
tiölanksia varten klo 9 a.-p.— 6 i.-pPyhäpäivinä: lähtevien postienosastoklo B—lo a.p.; tulevien postienosas-to klo 81/a-lO a. p. ja klo 7,3-3 i.p.
sekä osastopostisäästöpankkia ja pos-

tiosoituksia varten klo B—lo a. p.Postimerkkejä myydään konttoorinetehisessä arkipäivinä klo 8 a. p. 8
i. p. sekä pyhä- ja juhlapäivinä klo 8
—12 a. p. ja 4—6 i.p.

Sisäänkirjoitettavattaikkavakuutet-
tavat lähetykset sekä vapaakirjeet japaketit, jotka ovat aijotut lähtemään
aamupäivän junalla Turkuun i» ilta-
päivän junalla(klo 5,5.,)Helsinkiin,Tur-
kuun y. m.ovat jätettävätsisään edel-listä varten ennen klo 9 a. p. ja
jälkimmäistävarten ennenklo i/<>s i.p.Postimerkkien myyntiä varten on
konttoori avoinna koko päivän, klo 8
a. p. — klo 8 i. p.

Postiasema. rautatienasemalla on
avoinna arkipäivinäklo 9,^— 10, a.p.,
kloll,^— päivällä jaklo Sgg— s^ i.p;pyhäpäivinä klo 12,50—1,50 päivällä ja
4>m— 0,30 \P-Siellä otetaan vastaan ainoastaan
vakuuttamattomia paketti- ja vapaa-kirjelähetyksiä, sisäänkirjoitettuja jayksinkertaisiapostilähetyksiä kotimaa-han; sekä Wenäjälle ja ulkomaille ai-
noastaan sisäänkirjoitettuja ja yksirkertaisia postilähetyksiä.

Kirje- ja ristisidelaatikot tyhjennetään
klo 8,15 ja klo 11 a. p. sekä klol/,4 ja 9i.p. Postikonttoorin seinässä,
sekä postikonttoorin ja rantatieuase-
man välillä olevat laatikot tyhjenne
tään postia junalle vietäessä. Kanta-
tien postiaseman oven vieressä oleva
kirjelaatikko5minuuttia ennen asi-
anomaisten postia kuljettavain junain
lähtöä.

VIRASTOT.
Kansakouluntarkastajan kanslia uudellakansakouiu.Ua, maanantaina, keskiviik-

kona ja perjantainakello »/21— 1/22Päi"vällä, sekä poikakansakoululla,tiistai-sin, torstaisin ja lauvantaisin kello VJ2-Vslpäivällä.
Tullikamari ja pakkahuone pidetään

yleisölle avoinna klo 9—l päivällä.
Sähkölennätinkonttori kaupungissa ja

l»n atiellä kloB:sta e. pp. 12 yöllä.-
Terveydenhoitolautakunnan tarkastus-asema aamuisinklo B—lo.
Rahatoimikamari klo 10—2.
Pastorin kanslia klo B—ll Mv.Kanttoorln virkahuone klo B—ll.
Kirkkovä&rtin buone kloB—l 2e. pp-

-4-6 i.pp.
"*

V. t. kaupungininsinööri tavataanjoka
arkipäiväklo I— 2j.pp.vesijohtokont-
torissa.

V. t kaupuuginarkkitefati tavataanjoka
arkipäivä klo I— 2j.pp.vesijohtokont-
torissa.

Kaupunginvoudin konttori klo B—lo
a.-p. kaupungintalossa.

Kaupunginpälvelijain konttori Raati-
huoneen talossa rahatoimikamariavas-
tapäätä avoinna klo i/gS)— lO e. pp.

Vaivaishoitohallituksen virkahuone on
avoinna klo 10—2 päivällä.

Tuleyain tavarain toimisto täkäläisellä
rautatienasemallapidetäänavoinnaklo
3-1ja 3-6.

Meneviin tavarain toimisto täkäläisellä
rautatienasemallapidetäänavoinnaklo
B—l ja 3—6.

Rautatien paketti- jakpiatavaratoimlstt
joka arkipäivä klo Be. pp.— B j.pp.
Sunnuntaina klo 8— 10 e. pp.

Kaupungin lainakirjasto joka arki-iltt.
kloV»7— >/89, paitsilauantaisin»/^— V»*Puutarhakatu 23.

V. P. K. lainakirjasto on avoinnakea
kiviikkoisinjalauantaisinklo1 1/A0illalla.

Kcupungin lukusalit, Puutarhakatu 23
ja Viinikankatu 18 avoinna klo 10 a.p.- 9 i.p.

Tampereella,
L»NlP«««l SanomainOslll«yhl.kilillV«i»»«<«

1900.

ottavat vakuutuksia Tampereella: hrat Nils Idman,Edv. Forström,
J. Smalén, John, W. Hagan,F. Klingendahl,J. P. Lindroos. —

No-
kiassa: Karl Lindstedt. —P i kkalas s a:ElliSaarinen,—Ty r-iillä: A. Bäckman ja O. Laitinen, —

Orihvedellä: A. T.
Gröndahl. — Hämeenkyrössä:J.JCylijoki. — Ikaalisissa;
E. Stömmer ja A. Okko. — Parkanossa: Ina Stenhagen. —Jal
mijarvella: F. V. Salonen. —

Viialassa:Kauppias Jansson.—
littalassa:A. F. Lamberg. — Kolhossa:Mathias Bonn ja

P.Hyvärinen. — Pispalassa:K. H. Civil. — Inhan tjeh-taalla: GeorgLånghielm. — Loimaalla: Adolf Töyry —
Ve-silahdella: A. E.miden. y ■*'

Matkustavana asiamiehenä toimiiM. Oinonen Tampereelta iapii-
ritarkastajana Simon Kanniainen, jonka osoite on:Tampereella Kunin-kaankatu 14. Telefooni 502.


