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Maamme sanoml»lehtien kanssa suoritetaan maihtoilmoitutsia, Lehd >n

konttori on Kauppatorin marrella tehtailija Bjöc»
kellin talossa ja onawoinna k:lo 8 aam. — 8 el t.
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Hosti.
Post konttooii on awoinna lähtewää

postia malten joka mkipäimä tlo V,— 9
12 e. pp. ja 7»5

— 7 j. pp. Tulemaa
postia warten 110 B—ll e.pp.,3— '/,4
ja V*5— 7 j. pp. sekä sunnuntai- ja
jnhlaplliivinäkello B—lo8

—
10 e. pp. ja 4—

S J- TP-
Niiielaaiikot kaupungissa tyhjennetään

110 9 e. pp. ja '/,1 päiw. sekä >/,7 j.pp.,
laatikko postikonttoormetehisessä jakaupp.
G. O. Sumeliusen kulmassa postinläh>
tiessä asemalle ynnä rautatien asema»
huoneen seinässä 1)minuutinennenposti»
junien läntöä.

Joka p aiwa lähtee posti junallaHämeen,
linnaan,Turkuun,Helsinkiin, Pietariin ja
yleensä rantatien mielesfä olemiin oaik.
koihin.

Tamon radalla t,äkewatpostilähetykset amat
pantamat Helsngin junain.

Po3tiläyeiy'set Turt un ja sen lautta
sinne päin l<limaahan >eta Ruotsimme»
newät omat arkipäimin jätettämätposti»
lonttooiiin 110 9 e. pv., makuutetut kir>
jeet, paletit ja mapaakii-eet klo '/>? j.pp.

Postiasema Tampereen rautatien ase»
malla pidetään amoinna sisäänlirjoitettU'
jen ja w lluuttamlltt.mien lirjeiden sekä
postimerlkien myyw itä «arten joka »iti»
pllimä le1o 12—

3 ia47 m. j.pp. Tun>
nuntaisin ja ju <l päiminä tlo I—31 — 3 ja
47 m. j. Eisiiin irjoitetut kirjeet omat
»sällnj^tetlamäi, moidatseen samana päi»
«änä lähettää,n>ii«eistlllln 110 3.

%-<.*ti lähtee
Vunnunliin^: Raumalle, IywäZtylään,

Keuruun l. k., Wirtaille, Poriin, Ikaa»
lisiin, Kanta.npällhän, Lomiisaan, Mou>
hijälwelle,Parlanoon, Hämeenkyröön ja
Sysmciän.

Vtaananta na: Naloon, Kangasalle,
Pälkäneelle, Iyniäskylä^n, Jämsään ja
Lllnaelmäelle.

Tiistaina: Poriin, (Sutton, Sauttafn-
lään, Mouhij'niuelle, P> ntalaitumellt,
Tyrnääsen, KllnaaZalle, Hituun, Ruome»
belle, Teiskoon, SBtrtaill* ja Tysmään.

8e3timitt tona:poriin, Mou>
hijarwelle, fanifc giäneetle, Iywäs.
tylään, Kangasalle, Seuruun t. k., Mul>
tialle, Pältäneclle, Ikaalisiin, hämeenly.
tbön ia Euraan.

Torstaina:Jämsään, Kangasalle, Nuo>
«hwedelle, Poriin, Lauttakylään, Tyr>
määsen, Pälkäneelle, Kuruun, Ruowe.
delle, Teistoon, Wirtaille ja Saloon.

Perjantaina: Euraan, Lanttalylään
Raumalle,Iymäskylään,Kangasalle,ileu>
luun l. !,. Längelmäelle; Multialle, Po»nm, Ikaalisiin, Parlanoon, Kankaanpää'
hän, Häme» lyröön,Iywäslylään, lam»sään, Kuoi,,. medelle, Valoon.

Lauantaina oriin, Lauttakylään,Tyl>
nmäsen, Pun laitumelle, Kanaasalle,
Pälkäneelle, R:lmedelle, Sysmään ja
Euraan.

R^utatie
Juna lähtee: Hämeenlinnaan No 6,30

e.pp. ja 3,4?i >Ip.ynnä tawarajunanyh>
teydessä3:nen uokan mattustajamaunutklo7,45 j.pp.- - Waasaan klo 2päin,,ynnä
tamarajunanyhteydessä3:nen luokanmat.
lustajamaunut klo 11,36 aamup.— Tur>
luun klo 10,15 aamup. ja 110 3,47 j.
pp. sekä Toijalaan kello 7,45 illalla.

Juna tulee: Hämeenlinnasta 1,46 ja
11,50 j. pp. sekä 3:nen luolan matkus.
tajawaunut tamarajunan yhteydessä 1108,10 aamup. —

Waasasta No 3,33
'ltap.ynnä3:nen luotan matkustlljamau.
nut tamarajunanyhteydessä klo 9 e. pp.—

Turusta 110 1,46 puimalla ja 7,15
illap

Rautatien makasiiinin konttoon amoinnaklo
B—l8

—
1 e. pp. ja 3— 6 j.pp.sunnuntaisin

klo B—lo e. pp.
Rautatien paketti» j^ pilatawaiatoimistojola

ailipäimä 110 8 e. pp.
— 5 j.pp. sunnun

taisin ltll»8 —
10 pp.

Vlirastot y.m. a arlipäiwina
llmslia No k 'e. pp.

Kanttori S. Hellman'in mirkahuone ll<>B—ll e. pp.
jtanttoii Isr. Enbom'>n mirtahunne No 7

e. pp. 9 i- p. SatamakonNoon 7—
9 e.

pp. 4—6 j. p.
Nllupunainpalwelijanlontworillo V:9— lo
Kirktowäaitin huone tlo B—l 2e. pp. j»

4-6 j. pp.

Tuomen pankinkonttoori klo 10— 2. v.
Tuomen pankin diskonttomitea kokoontuu

Nn ll— l2e. Vo
IhdyZpankin konttoon' klo '/,10— 2. p.
Pohjoismaiden osakepankki 110 9— 2 päim.
Kansallis.osakepankki kello 9—2 päimällä.
Tampereen säästöpankki tlo I—21 — 2 j. pp. ja

sitäpaitsi teskimiitkllna ja lauantaina klo
6—B z. pp.

Rahatoimikamari klo 10— 2 p.
Tullikamari klo 10—1 päimällä ja4—

6
I- pp.

Pakkahuone klo 11—1 paim.
Säykölennätinkonttoon kaupungissa ja rau

tatiellä tlo B:sta e. pp. 12 yöllä.
Kaupungin lainakirjastoamataanklo 7 paitse

laumantasin klo 6 illalla.
Kaupungin lukusali sunnuntaisin tlo I—91

—
9

j. pp. lllumantllisin klo 4—
9 ja muina

pllimina klo 5— 9 j. pp.
Kaup. muoti K. Snellin konttoon Kunin-

tacnkatu 34, arnoina klo B—lo8
—

10 aam.
Pllnttilllinakonttoori tlo 10—2 p. ja 4— 5

j. pp.; laumantaisin 4— B illallaHelinin
liivirakennuksessa.

Malsutau rotows Raastuwassa110 10— 12
-g pp. joka torstai.

W. P. K:n Kirjasto awoinna Keskiwiikkoi>
sin ja Lauantaisin tello'/^8— V,loj.pp,

W. P. K:n Lukusali amoinnakello 7— V«lO
j. pp. ja sunnuntaisin kello 4 — B j.pp.

Waiwaishoitohallituksen esimiestä laivataan
jota päimä ello 9— lo e. pp. ja I—21 — 2
j. pp.

Tairashuoneeseen otetoau sairaita No 12—
1 päivällä. Tapaturman kärsineitä lait»
kina aitoina:

liääfärieu wastalluottoajat:
Piirilääkäri T:ri E. v. Bonsdorff somassatalossa, manhan kirkon läheisyydessä)

arkipäiminä klo B—ll8 — 11 e. pp. ja 4— 5
j. vp.; pyhäpäiminä k!o 9— lo», pp.

T:ri R. Idman (Apteekari Molinin taloZ.
sa) klo B—ll8 — 11 e. pp. ja 4—

5 j. p.
p., pyhinä 9— ll.e, pp.„ N. G. Turchman (kaupp. Selinin
puuillk.) klo B—lo8 — 10 e. pp. ja 4— 5
j. pp, sekä maanantaisin,keskimiiktomn
ja laumataisin I—21

— 2 j. pp, naisten
taudeissa.

T:ri Roos, Kasöori 2JJoltnm talossa,Hal>
lituä!atu N:o 7 9—lo e.pp. ja 4—
5 j. VV-

T:ri Oskar W, Moberg Kumnkaankatn14,
aikipäiminä klo B—lo aam. ja 4—

5
eht; — sunnuntaisin klo 9— lo aam.

Inä 3tukouspäiwänä
sa,lrnaawat:

Aleksanderin kirkossa: pastoriFontell suom.
ja pastori Sandberg ruots. pp. saarna»
sekä pastori Grönblad iltasaarnan.

Wanhassa liitossa: pastori Fontell.
Suomal. rippi ja Herran Eh-

toollinen Aleksanderin kirkossa. Rippi-
saarna lauantainakloV? 8 illalla.

Kestiwiiktona tam. luun 18 p, pidetään
Raamatun selitys Aleksanderin kirkossa
klo puoli 8 illalla.

Messukylän kirkossa pioivasti Grönberg.
Kolehti kootaan maimais» ja työhuoneelle.
Kirjoitetaan nppimicraita kirkoZla jnma»- lanpalweluksen j,ilke^n kolmanneksi sun-
nuntaitsi paastossa.

Teicko» kirkossa w. t. kapval, Tandroos,

Ilmoituksia.

(26. Läntii en Pitkäkatu 26.) f*.
J ajanmukainen rääläliiiliikr, valmis- g
_j taa omista sekä tilaajaiu kankaista T,
«g vaatetuksia huolellisesti ja kohtuul- L
■4 lisiin hintoihin. |-
i n,memxmxm, lTampereella 26 Läntinen pitkäkatu 26. gc-

I Alituinen roarasto

f Suolaa ja Kaloja
i mijnpi haimalla

W. Aniiell.

MW Ijarraötajat!
Maanantai.iltana klo 7 kokous seuia»

huoneella. Ke»t>lstellaan jousiorkesterin
muodostamisesta.

hlliulNllslliilMi Vriicl
lamataan klo 10—1 Satamamestari

Enbom'illa,

TM.
Tampereen

Laulu- jll Eoittoscntttoimeen panee
Sunnuntaina tämän l.22p.tlo 7 j.pp.

Iltaman
Seurahuoneella, seuraaman ohjelman mu-
taan: Soittoa, Laulua (seka. ja naistöö.
reiltä) ja näytelmä !peinäaifana ©aira-
lassa" sekä lan-s;iii^^^^^^^^H

maljawat: iötnjilta Imenstja
m. 50 p,, 2:nen 1m,, seisojilta 50 ja

parmell» 75 p. — Pilettejä myydään 110
6 altlltn Seuiahuoneen eteiseisä.

Lähemmin ohielmilla.

PghmlllOell UllktMkill
Konttoon Tampereella

( Pankin pohja- ja lvaillrahastot yhteensä \
V IST »,150,000 mnrffnn

maksaa Talletustilille pantalvist^ rahoista
WtF' 4^2°|o foron. "WM
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4V» % korkoa 180 päiwän irtisanomisella!
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Wäärä arwostelu.
Ihmistä armostcllaan tamalliscsti

hänen luonteensa ominaisuuksien, hä-
ne» taytökscusä ja tekojensa mukaan.
Ia semmoinenhan arwostelu oukiu
oikea. Jalo mieli synnyttää jaloja
töitä, wahwa luonne tekee käytöksen-
tm makaaksi ja kcstämäksi elämän
myrskyissä. Mutta useasti, hymiukin
useasti annostellaan ihmistä myöskin
yksipuolisuuden ja puolueellisuuden so-
kaisemina äimän wäärin. ituu ihmi
scllä on crillaisct käsitykset uskouuol
lisissä, simcysopillisissä, »valtiollisissa
tai yhteiskunnallisissa asioissa, ollaan
useastikin malmiit antamaan hänestä
hymin alcntamaisia armostcluja, ol-
koon mies kninka rehellinen ja jalo
tahansa. Hänen hymiä ominaisuuksi-ansa ci cusiulaäu oteta huomioon, kun
hän main nskaltaa lausua oman mar-
inan makuutuksensa jossain asiassa,
joka makuutus mahdollisesti poikkeaa
arwostelijan omasta, niinikään war-

masta makuutuksesta. Olkoonpa a
sia sitten kuinka yksityistä laatua ta
hausa, niin on arwostelun tulos usein-
kin sama.

Niinpä uskonnolliset lahkolaisemme
melkein ilman poikkeusta halmcksimat
sywästi kaikkia maltiokirkon pappeja
ja jäseniä.Ne omat lahkolaisten mie-
lestä ilkeitä pakanoita, uiiu, Mieläpä
pahempiakin, ja meuecpä tämä halmct-
suminen niinkin pitkälle, ett'ei inno-
kas lahkolainen tahdo syödä maltio-
kirkon jäsenen kanssa. Sclmää on,
ett'ei tällaista halmcksimista mastaan
auta mitkään inhimilliset hywät awut:
ci tristilliumeitä isäumaalliucn mieli,
ei hymäntckewäisyys köyhiä kohtaan,
eipä edes lahkolaisten hymicu puolieu
armossa pitämiueukääu.

Samoin maltiokirkon jäsenet kris-
tillisessä innossaan tekemät itsensä
usein syypäiisi samallaiscen määrään
arwostelunn. Samoin halme!simat
hekin sydämensä pohjasta kaikkia, jotka
yhdessä tai toisessa kohdassa omau-
tuutousamakuutuksen perustuksella eri
äwät waltiokirkou opista. Mcuuäänpä
niinkin pitkälle tässä kohden, ettei
tahdota suoda lahkolaisille samoja yh-
teiskunnallisia ja kausalais-etuja kuiu
muille, eipä edes täydellistä ja häi-
ritsemätöntä omantuuuou mapautta
kaan. Muistuupa tässä mieleeni c-
räöu lutcrilaiscu p>ipin käytös pelas-
tus^armeijan jumalanpalmeluksessa
Porwoossa wiime syksynä. Tämäkin

osoittaa selmästi mitä sinirinta hal-
wcksiinistalähimmäistä kohtaan, joka
ei hauen mielestään ansainnut edes
kristillistä sääliwäisyyttä ja esiruko-
usta,maan mitä törkeiutä iwaa mal-
tiokirkonpappi main ikinä woi laskea.

Tosin kyllä lahkolaisten joukossa,
ainakin mitä heidän maallikkosllaruaa-
joihinsa tulee, joskus löytyy suuria
pettureita ja konnia, mutta siellä löy-
tyy myöskin paljon todellisia kristit-
tyjä ja tuuuou kansalaisia, jotka sekä
elämällään, käytökselläänettä töillään
osoittamat ansaitsemansa ihmistenkun-
nioitusta ja luottamusta. Eikä ole
ensinkään ihmettä, että he pitämät
itseänsä uskon marttyyreinä saadessansa kokea tällaista määrää armos-
telna ja symää halmeksnmista.

Mutta itse maltiokirkossammctin
esiintyy tällainen umpimähläiucn Mää-
rä anvostclu eri opiu-suuutieu mä-
lilla. Usein on innokas hedberssiläi-
nen walmis antamaan papista, jonka
hän kerran on kuullut saarnaaman,
sen lohduttaman annostelun, että se
on kuollut palkkapaimcu, cll'ci saar-
naaja sillä kertaa sattunut puhumaan
mitään kasteesta. Semmoista kyllä
kuullaan,micläpäkorkeimmilla kirkkom-
me holhoojiltakin. Ia samallaisia ar-
mostcluja miskclemät seurakunnan jä-
senet miclä kiimainimin toisiansa koi)
taan, ottamatta cnsiulääu lukuun la
himmäiseusä kristillistä mi^lciilaatua.
Että tällainen armostcln aina tuntiin
katkeralta heikosta ihmisestä, on scl
mää, mutta saattaapa sillä olla ar
maamattoman itämiäkin seurauksia
juuri uskonnollisella alalla, omatunto
siinä kohdenkun on hymin arka. Moni
on tällaisten määrien armostclnjen
kantta joutunut uZkouuollistcu hourci-
lujcn alaiseksi ja siten Vähitellen kadot
tanut sclmän tajuntakykyusä.

Myöskin raittiusmiehissä mallitsec
useiil sama snwaitsematon heuti kaik-
kia niitä kohtaan, jotka eimät ole eh
dottomasti raittiita. Kaikin puoliu
kelpo ja rehellinen kansalainen saa
useasti, ellei hän kuulu ehdottomaan
raittiuteen, osakseen hyminkin ankaria
annosteluja raittiusmiehcu puolelta.
Häntä pitämät raittiusmichet onnet
tomana raukkana, kansansa ja ihmis-
kunnan turmiollisena jäsenenä, joka
on niin heikko luonteeltaan, ett'ei moi
himojaan hillitä. Ainoastaan se, joka
on ehdottomasti raitis, on tunnon
kansalainen, kelpo mies, ihmiskunnan
ihanne, olkoon hän mnuten luonteel-
taan ja elämältään minkälainen ta
hansa. Tällaisen yksipuolisen ja en
uakkoluuloiscu annostelun alaiseksi
joutuu usein kclmollisimmat ja knn-
uullisimmat lansalaisct, jotkacimätraa
matun eimatkä yleisen mielipiteen pe-
rusteella ole chdottomasli raittiita.

Jos tältä kannalta ihmisiä annos
telcinme, saamme samassa kunnon ja
rehellisten ihmisten joukkoon suuren
lauman kamalia ja mieltaita farisé,
uksia ja ulkokullattuja tekopyhiä, joi-
den ainoa ansio on siinä, että ulko-
naisesti ja julkisuudessa noudattamat
ehdotonta raittiutta, joskin kohta toi-
siuaau ulkonaisten etujen ja lunuian
himou muoksi.

T!ctysti suurin osa raittinsiniehistä
on kelpo kansalaisia ja kunnon ihmi-
siä, joidcu siisti ulkouaiucu elämä jo
herättää myötätuutoisuutta ja miel-
tymystä. Multa jokaisessanisumaassa
ou ohdakkeita, olkoonpa se kuinka hy
Mä tahansa, ja siksipä onkin ihmisiä
armostcltaessa katsottama useampaa
kuin yhtä puolta hänen ominaisuuk
sistaau, ett'emme niin usciu tekisi it
scämmc syypäiksi ihan määrään ar-
mostcluun. Ältäät tuomitko, ett'ei
teitä tuomittaisi" kuuluu jumalallinen
tästy, ja kun lausumme miclä tuomi'

omine ke! Määrin, niin
on oma tuomiomme sitä ankarampi.

Myöskin Valtiollisella alalla ja e-
rittäin puolue oloissamme silmiinpis
tämästi tämä hcukilöidcn määrä ar
mostelu tulee näkymiin. Puolueet
miskaamat toinen toisensa päälle mitä
hämyttömimpiä syytöksiä, syyttämät
toisiaan uiiuhirmcistä rikoksista, että,
jos joku olisi edes ajatellut tällaisia
tekoja,niin komin olisi kurja maamme
tila. Ia kumminkin yhdistää sama
side kumpaakin puoluetta toisiinsa;
kummallakin ou sama isänmaa, sama
kansa, jonkahymäksi kukiu tahtoo työs-
kennellä parhaimman käsityksensä mu-
kaan. Ia ainakin meidän aikamme
ei ole sopima hurjiin pnoluetaistelui-
hin ja liitoihin, waau olisiwat kaikki
moimat mälttämättömästikäytettämät
maamme ja kansamme todelliseksi hy
maksi siinä,missä parhaiten moimia
tarmitaan. Puolueelliset halmcksumi
set ja erimielisyydet olisiwat jätcttä-
wät syrjään yhteisen edun, yhteisen
onueu hymäksi j,iauucttawa arwoapou-
temalle työlle, tosi isäumalllliscllc mi»
lcllc siinä, missä se, erimielisyydestä
huolimatta, todellisen makaumuksen ja
hymäu oulautuuuon perusteella tekee
työtäkansansa ja isänmaansa eduksi.
Iakaikilla aloilla maltettaisiin pal-

jon ikämiä rcttclöitä ja mieliharmia,
cll'ciwät ihmiset niin kcmytmicliscsti
lausuisi armostclujacm niiu kokonaan
puoluccllisuudcu ja yksipuolisuuden
maltaamina.

2äilä.

Kirje Mviistyliistä.
Hclniitiiun 18 P,»^,

Tahtoisinpa taaskin muutamilla sa^
noilla ilmituoda jotakin täältä Keski»
Suomen scutumilta, puuhi.ta ja aska-
reista paikkakunnallamme, mutta lulian
on antaminen anteeksi, että se tapahtuu
sillä ahtaammalla läfitystawalla, millä
oppia ja simiStystä kaipaama Hentilä
pystyy asioita läsittclemääii.

Ihmisten riennot ja pyrinnöt tässä
mailmassa käymät määrätiyä suuntaa
tehden, niiden tarlotus on sliawuttaa
aina parempaa ja ehompaa toimeen-
tuloa aineellisessa suhteessa, woit aa
täydellisesti luonnon woimat ja ne saa-
da alistumaan nöyriksi palwelijoilsecn.
Mutta ei ainoastaan aineellisen hyödyn
woiltamincn näitä pyrinnöltä ja rien-
toja innostuta ihmissukulunnassa; on
niillä korkeampi, pyhempitin tacloius
ja päämäärä, nimittäin se, että henki-
sessä suhteessa tohojawat suurempaan
ja täydellisempään siwislykseen, ja tä-
män suuremman ja täydellisemmän si-
wisiylscn perus ja pohja on ihmishen-
gen scllltlamiuci! lähemmin ja täydelli-
semmin tuntemaan sitä korkeaa ja py°

hää kaiten luomisen alkulähdettä, joka
on lumola, pyhä taiwaan ja maan
luoja.

Tämän kultaiset riennot ja pyrii!-
-' öt kytewät ja owat kyteneet ihmislui!-
nan powcssa jo mailman alusta ja lc-
lcmat sen wielä niin tauwan kuin maa-
ilma pystyssä Pysyy. Multa selit-
tää näitä pyrinnöllä edistymisen nclla,
kuinka ne tälläkin wuosisodalla owal

saawuttancet monet suuret j^ mcrkil!>
set »oitot luonnon woimain ylitse ja
fuinka cdiöiys henkisessä, ja siwccUiscssll
suhteessa on kohonnut suurempaan t«y«
dellisyytecn, ci tällä lyhäilyllä ole tar-
koilus, eitä myöstään sen teliällä ole
siihen tylyä. luohtuupa wain mie-
leeni, että Viimeisten wuositymmcnicn
ajalla, merkillisenä toimena yhtcie-
lunnan rientämiscssä siivietysfen tietä,
on tuo lukuisa seurain jc yhditiyslcn
perustaminen.

Se, että näitä yhdistyksiä syntyy
jawoimassapidetään, on,sen mml» minä

tajuan, seuraus siitä käsilystawasta,
että tun useampi henkilö yhdessä tetee
työtä saman asian eleen, niin se lyö
menestyy paremmin ja sen hedelmät
omat runsaammat, luin jos itsekukin
näistä eriksensä olisiwat työskennelleet
tuon saman asian edestä.

Tälläpaitkakunnalla onaitojenkuluessa
syntynyt ja perustettu monta seuraa
ja yhdistystä, joiden tarkoitus on ta-
Mallansa lukin hyödyttää yhteiskuntaa,
loulii' ja soittokuntia, jolla yhteisillä
riennoillaan juurituin lvoimalliscmmin
yhdisläwät yhteiskunnan jäsenet loi-
siinsa ja synnyttämät jalompaa yhteis-
henkeä; niinpä löylyy täällä nyt:

Iywäslylan Työwäcn yh-
distys, jonta jäsenistä osa on yh-
distynyt laululuiuiulsi,

Suomalainen S e v ro,
Kesti Suomen Nuoriso-seura,
Keski-Suomen Raittius-

seura,
Ke sli-Snom e n Hewo s y s-

taivain 1 e ur a.
Iywästylän 3t'oumaBiDäen

O m p e lu; e u ra,I
3 5) ro a 8 r i^^Ä

t o !u nt a :cM
T or w is o i t«

IywäStylän Wapaaehtoi-
nenPalolv n t a.

Iywäölylän Syöttäen») f)-
-biött)S perusteltiin w. 1888, päiwä-
määrää en tarkemmin tunne, Sen tor-
kotus on eb'«tcä käsityö ammattilais-
ten ja työwäcn paralta sekä henkisessä
etta aineellisessa suhteessa ja koettaa
saada ehkäistyksi niitä epäkohtia, joista
mainittu wäeslö kärsii. Työwäenyh-
dislylscn johtokunta en päätöswaltai-
nen sen esimiehen tahi maracsimichenja
5. jäsenen saapuwilla ollessa.

Sen huwien ja iltamien toimeenpa,
noa warten on yhdistys walinnyt eri»
lyisen juhlatoimiluiinan jäsenistään
ja näitä iltamia ja seuroja on tawal»
lisesti pidetty seurahuoneella, mutta
kesällä joskus on pienillä höyrypursilla
tehty humimatloja lähiseudun asun-
noille.

Ihdistyksen loiiuesta pidettiin wii-
me kuluneen muodcn allupiolclla sun-
nui!tlli-iltolna luentoja tcrwcys-opista.
Näihin sa: yleisö otlaa osaa wähbislä
owirahaa maksamalla, mutta sen omat
jäsenet oliwat siitä maksusta wapau-
tetut.

Kun Työwäen yhdiStylsellä ei ole
omaa huoneustoa, on osannotto sen ko-
kouksiin tahtonut olla jotenkin laimea;
scnlähdcn on päätetty koota waroja
oman yuoncuscon hantlimista war-
ten, johon myöskin oma lukusali tulisi
sioileuawalsi. Myöskin kauppa-yhtiön
perustamiselta, toiwossa siten helpoitta»
tawuran hintaa lyötätclewallä kansan-
luotalta, on sen kokouksessa nostettu
kysymys, iiun wolmistawia keskuste-
luja lasia asiasta parissa tolouksessa
ensin oli pidclly, katsottiin paraalsi,
että aijollu tauppc-yhtiö muodoölcttai-
siin iawintll»osaSlon toimcensaaniisclsi
paitlakunnalle.

Äänimäärän lajoiltamincu lymme-
nclsi waltiopäiwämichen waalissakau-
pungissamme on tämän yhdistyksen
ansio.

kiJ)l)bi*h,lfcUä on oma jaira«-j hau-
tuu* apulassa, jobin o]iillcQi)i pilfec
sen jäsenet suorittamalla lääkärin lo-
d.slutscötll ainoastaan 1 markan.

Suomalainen Seura on
»anhempi luin cdclläu^initlu yhdistys,
mutia sen kokouksia ja illamia on wii»
mc aitoina pidelty lMwcmmin ja
horwemmin ' am. Kun en sen sään-
töjä tunne, niin en woi silta antaa
tarkempia tietoja.

KestiS v ome n ?c v o risos e v
-

r r, 18»9 n. alu<sa syntynyt. Ecu
to mista on erittäin mainittava seuran
p.ruotima ja nlläpilämä sunnuutai-
toulu, jota oi,pldeliy IywäSlylän maa-
seurakunnan, Taulumäen lähellä «le<
waSsa pitäjän>tuwanhuoneuetoSsa.Kon-

j
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lussa on ollut opettajina muovconfa
ti? fcuran jäsenet, jolta scnimoisecn toi-
mclii urat p.Myncct. Lapsia on fou
luSsa ollut lukuisasti. Siläpailse on
erittäin »vielä pidetty fuununtaifin ton-
lita täljfifaöiccnciUc, jossa on opetettu
lirjll^tutta, luwu!!laskua ja metri-jär-
jcötolmän tuntemitta, Nuorisoseura
on täällä kaupungissa sillain tällöin an-
tanut pienempiä näytäntöjä ja loimeen
pa: r,ut humi-illllmia seuiahuoliccllc!.

Kesti Suomen Raittius-
seura m, jo yli lahden »vuoden »vai
llllanut paillatunnallamme järin tär-
leällä alallo.

KoloulseSsa jttifa Kesti Suomcu
Oiaittiuf.fcura piti »viime hasatta%tm*
mifuun 15 päm>äuä ja johon oli saa-
punul fbuémicljia naapuripitujicn rait-
tuicifcuroieta,päätettiin tänne perustaa
n. f. Keski Suomen Naiuiuspiiri.

Tähän piiriin, j«nka ydin K. S.
Ouiittiitöfcura on, fuuluu tätä ny'yä
myöskin Iymäölylän maaseurakunnan
rait.iut-scura sekä Keuruun, Uuraisten
ja Jämsän raittiu^feurat. Tässä koko-
unessa Ijyroäfinttiin säännöt, joita sii
hcn roalittu tcintifmtta on laatinut ja
jotia pääafiallifcött omat ljljtäpilänjät
Hclsiiigiil yleisen ratttiuetotouf:en l)t)-
-tDäljljniän säänlöjcli ehdotuksen kanssa.

K.E.Hcwosyslllwäin seuran
tarloiluo en tietenkin sama luin täl-
laisten seurai.» ylipäänsä kolo maao-
samme.

IymäökylänNouwaswacnom°
pcluseuran tarfotuä on taupui,gin
»varattomille henkilöille ja warsinlin
lapsille hanttia waatenpua. Myöhcm
tiiin on sen maitutuSala laujciuuiutt
siinä suhteessa, että lähellä faupunfia
asumia löyhiäon myöskin loctcliu am-
taa. Veroja seuran faSfaan on Ijan»
litlu osaksi lahjojen tantta, (anuiöl^lu-
tlljtiött mcitioraljoista sai seura mucnua
1889 500 m. ja eräältä yksityiseltä
lah ottajalla miimc »vuonna 1,000 tn.)
osaisi so,u'ee-il!ai!iki! pitäinifcllä.

IyMäokylän korini soit tolun-
ta oi, »vcinhin kailista näistä yhdis-
lylsiSiä, kappaleentoiStafnmmentä ivuot-
ta, intä linec jo, ivoitta sen alkupc-
rr.ifiä jäseniä soittokunnassa ci ctiätn
ole tum joku fjorton, eljfä ylsi ainoa
main. Laulu- ja soiltoilihlissa on ta
mä soittokunta lcoitiauiit l:)en pclfii^
non luuUaffeui jo talsi tcrlaa. Kun
fittei: maiuitfcit että
ImäslylänWapa c h to ine n

palokunta oman .uiden hinitofjno-
neenfa tanfa on olcmcsfo foopuncji6=
sam.M!', lopetan firj.etu tällä erää ja

näkcmi,!! asti pietän putte!, lätti
piUion suulle

Antti

Waltiopiiiwiit.
(U, Suomettaren mukaan.)

HalolipMaisjaäly.
Munto Ijciinif. 19 p. f:(o 6— 9,,0 j. pp.

K> säästöpankkien
:t e öt äinis estä.

yhtiöitten

(sdusm. Nicm c la ll anomu«»cljbe=
tus,ctiä H.K. M. sumaitsisi »valmis»
t,:tlaa ja csitlää maamme säädyille ch-
botutfen laiffi, jonfa kautta ci ainoa?
taan llwo:!c»:sct ja fommanbiti^tiöt,
löaan innostin kaikki noitten tai o[a!e=
l;l)iiön muotoon ei someltumat yhdie-
tylsct ta(Dubclli|clla toiminnalla selä
säaSlöp^iilit järjestettäisiin", lykätciin
ilman tcstustclua edusm. Castr6-
ni n ja Xc i ä fen chdotulsesta yhd.
laki- ja lalouSlcaliotuntaau.

Edusin
M'a iw a liik c si s ä to cfiIlö.

KHnbCergin anomuksen
loppupöliiikuului: etta hallitus afettaifi
lomitan laatimaan asetus edotusta
laimafulueta fiiätDcfillä, tanLw.ösa ja
joissa

Anomus-chdotutscn maliokuntllan lä>
hcltämiscstä oli säädyssä ainoastaan
ylsi mieli. CdlMn. S trah le,Lan d-
grcn,Brusila,Teittinen ja
A m e lla n lausuimat lannatukscnsa
ohcssn pahclsuiiilSlauscita sisämaan >uc-
siStöjeulaiivaliitlccölä,muistuttaen mii-
mc aitoina erittäinkin Sclimaalla ta-
pllhtiincita onncttomuutsia.

Edusm. Kl a mitosin wäilti Sai-
maan onnettomuuksien tapahtuneen huo>
limattomuuden eikä suinkaan asetuksien
puutlccllisuulsien tähden, nutta kannalti
walioluntaan lähettämistä toimossaettä
saataisiiu toimeen jonkinlainen laima-
kulkua tostnvicn asciuksicn todisikationi.

Edusm. Kontula puolcslaan toi-
moi, että maliotuuta tilasiollislen tie-
tojen nojalla lotisi sclmlttää onnelto-
muntsicl sy ta, jotenka asetuksia paran-
neltaisiin pitämällä silmällä muitakin
l!älölohtia, luin ainoastaan laiwain
onnettomuuksia.

Lopuksi antoi anoi luksen tekijä war
sihisen asiantuntija!! lausunnon, jossa
wastu^ti Klamin ja Konkolan täsitystä
asiasta sekä huomautti eritläin mäcirä
yStcn puutettahinaaja^ ja purjcluiwain
suhlccn seka hllllilutscssafiii esiintyneitä
määriä täsitylsiä kysymyksessä olcirasta
asiasta.

Ehdotus lykättiin ys. waliluswalio-
luntaan.

Kruunun metsät,
Kolliic wallion mctsäiihoilolaitoöta

toskcmaa anoniuöehdolusla,
enfimmäinen, cduZm. Foi «manin,

..että £>. K. M. suwaitfisi armossa an-
taa tullia, aiidfä määrin niaanmitjc=
(i)?fellc ja maamme kunnille haitalliset
tcljbat kruunun ni)fl)i|c?fn metjäiiljoiio
järjcstclmäösa »voitaisiin poistan, ja
scmlnaisen tutfimutfen nojalla armolli-
set! tåéUå rl)l)tt)inäätt nfianmutaifiin,
sanottua farfoifueta cdis!äwiin toimiin",

toinen, cdusm. li a f t r é nin y!,nä
Ojasen, Niemelän, 3lli)h2ichll!!, juntta»
fan,Häyrisen, Stoolin, Konlolan,Nyö-
fan, Puutiaisen, Tciliiscn, Kanasci>,
Vlutlilaiscn, Paifunicmen, Pitkäsc!-,
Siirilän, Leppäsen, Bttnbgrtain, iial-
fi[en, fioiiyiatoit ja Konttisen ofitfhr-
joittama, että tieteellinen inljoiro-
opctnö »viipymättä siirretään polt;tcf=
nitlifccu cpictoon" ja

tolina?, mclfcin samojen tekemä, eHä
tehottaisiin toimiin ryhdyttäisiin »val-
tion mcJ]"änl)oito(aitof[cn ja mctsätalou-
btu parantamtfeffi m. m. fiten, että
fruuuun-puistot Gtctä-© 'Oinct-ta alkaen
inetja'=opiaife«ja suhtlcssa tattaStcttai-
siin ja etta mctjänhoitoiviraston lyöt
järjcslciäHN sen mi;faan", lähetettiin
faiftt talousw^liokur.laan, töine» kui-
tenkin wasta cäuc«ti;ffeliä.

Sanomalehdet
Ihtcydcöjä ononiuScljbotuffenfo pc-

ruuttamifen kanssa teki ebaSm. G011i=
anöcrWiislalauseen sitä ivastaan, että
eräs sanomalehti on ottanut anomus
el)botu!fia, jo c uicn kuin rc oivat sää-
dyssä tulleet cfille, leStuStclun alaisitsi
ja fiitu johtunut ikäänkuin määrätäf
sensä, mihin suuntaan säädyn olisi asi>
oita ajaminen. Nllstalausccscu sano-
inalcljtid waSlaanyhdistyi cdusm. Da-
nielson, joiden ir.cuctt.lt)tapaa ano-
muöchdotust?!! enncnai!ai|'c«]a julkaise-
misessa hantin moitti ja huomautti,
että Collianderin takaisin ottama ano-
muéil)bo!uc<tin oli ollut Päiwälehdeesä
lucttaivana ennen säädyssä esittäunötä.

(ddilöm: Eas t r sn pl^olcStaan kat-
soi hymaksi sanomalehtien wireyden,
jostamainitsi esimerkkinä myöskin Uu-
den Suomettaren ennakolta julkaisemat
tiedot wa!i>luntain jäsenten maalista
j. n. e., sclä piti yhlä miattomana

asiana sen, ctlä anomuksia, lun ne ter-
ran on puhemiehelle jätetty, sanoma-
lehdissä pohdita n, tuin sentin, että
arm. esityksiä edeltäpäin tulkitaan, loska
ci sanonut kuululvansa niiden joukkoon,
jolta pa:',c»vat sanomulchtiel' lausun-
noille liikaa arwoa.

Mpcrttlts jll lshiitlllilliltll.— ftro ja eläke. Keisarilli en
Scuaati on tämän helmikuun 17 p.nä,
slita lchdyslä halcmulsesla, antanut

Hämeen läänin läaninmaanmiltarillc
Aadolf Fredrit Horgcnslrömille eron
Mirastaan ja samalla suonut hänelle
elällccn hänen loppuijälsccn.

— Myllyrakennuskomitca antoi
wiime lcSliwiitkona, tietää Aaniul.,
myllykoneidcn ja koneosain malmistukscn
läläläiselle Pellawa- ja rautateollisuus-
yhtiöllz 13,000 markan uralkamaksull
mastaan. Sama komitea on arkkitehti
G. Schrec!'ilic uskonut myllyralcii-
nuksen tailcistamiscn.— Apurahaa käsityökoululle.
Senali ou myöntänyt 1,000 markan
suuruisen »vuotuisen apurahan 3 wuo>
dclsi, muodcsta 1891 tulien, neiti
Sofia Ihalan pitu-
iat\a olewallc oppilaitolsllle, jos'
ia annetaan opetusta lutomiscssci, fä=
siiöissä setä erilyisissä yleiseen jimie-
lylsecii fuufit!Di«fa aineissa. Sitä paiifi
on fenaati ml)ö:itärl)t neiti H:llc GOO
markkaa laitoksen pcruStamisci'. kus-
tannusten fonuanfieffi.— Yhdyspankki. Yhdyspankin
palltlimaliolliiila on nimittänyt tohtori
Karl Vcrg?tcd:i!i m^rlltirchtöörilsiHä-
mccillinnan filialitoiittcorin johlokun-
taan tirjatauppias A. Alopacukscn si-

jota siitä taimesta on eronnut.laa-i,— Terwcyslautakunnan po
liisi täällä on miimc »vuoden ajalla
antanut muistutuksia huonosta puh-
taudesta 219 talonomistajalle, joiöia
19 owat saaneet sakkoa. (T. A).— Kaupuulimme katujen ja
latuläyläwicn lurmossa pito t&<
f)Ciii mucben aitaan sietäisi wöhän pii'
ljua, joS puheesta olisi jotakin apua.
Tällä emme tahdo erittäin moittia ta-
lonomistajia, sillä he noudattamat tie-
tysti »vain kylän tapaa ja tekemät mcl-
irollifuutfienfa suhteen sen mitä heiltä
waaditaai'. Ia tuskinpa se läwisi päin
sälään jollekulle talonomistajalle rumeta
katuosaansa laittamaan, kun naapuri
antaa osansa olla laittamatta; sehän te-
lisi ne wielä epälllsaiscmlnilsi. Tar-
koituksemme cu päinmaötoinhnomaut-
taa asianomaisia jarjcstytscn ylläpitä-
jiä sii'ä, etta maalisimat kaupungin ta-
lonomistajia ensiksikin luomaan lumet
räi)«rcii (ta, että »vesi Pääsisi kulkemaan
alas luonnollisia teitään, eitä ihmisten
tatttitfjfi luistella räystäsmuodossaniitä
liukkaita harjanteita ja töyryjä taiu-
fa^fäioitlä, joita jäätynyt räyötäsmuoto
facttmttaa. Wasla sen jälteen olisi ta
tuläytömät tafoitcttamat ja lannoitetta»
Bot, katuojat atuattamat ja feStifatua
tclsoilcllllNia sen mutaan tuin siinä fm:=
lyy kuoppia. Ainoastaan fiten pysyi
simat lalulcy'äwöt tasaisina ja fefd
räysläslvesi että tabuilta ja pihoista
tcelmua mesi pääsisi solumaan »viemä-
reihin sitä mutaa luin lumi ja jääti»
!öt futaluat.

Talonomistajilla emme luulisi sel-
laisia toimia mastaan oleman mitään,
jos nimittäin säännöllisesti heitä siihen
maaditaan. Katuosat lullalin cimät ole
nii

-
suuret, että niiden tunnossa pitä

misccn kominkaan suuria lustannulsia
iraadiltaisiin, ja säännöllijcSti höidet»
luna ciwät ne kuluttaisi niintään pal'
jon luin näin ollen.

— Hywätsylty ostotarjous. Sc-
naali on hymaksynyt tllllppa-firma W.
Rosenlew ja Kumpp. tekemän tarjout-
scn ostaa 2,075 tullia, jolla maata

maihtacssa lruunun setä Tolosen ja
luurijärwcn tilojen malilla Ikaalisten
pitäjän Isoräyhiön kylässä on mää-
ratly lruunun omatsi. Hinta tulee ole-
maan 3 marlasta 75 pennistä 4 »nart-
taan 35 penniin tukilta.

— Konkurssi. Maakauppias I.
Ranta, Tammelan pitäjästä, on luo-
mutianut omaisuutcnsa wclkojillccn,
Walwontapäiwälsi on määrätty 7 p.
ensi macilisk.

— Hämeenlinnan Kansaton
lujohtotunta »valusi »viime loto-
utjcesa pulicenjohtajaksecn Lääniukani-
rccri Liukluscn ja marapuhcenjohlajalsi
lehtori Palaiidcriii,ilmoiitaa H. S

— Nuplarutto on tcnttuwaa
tautia, sillä Hämecnliiiiiaankin se onle-
vinnyt, sanoo H. S. Moniaat tau°
pungin kauppiaat, nilliluin esim. Frc-
dritsson, G. A. Lindgren ja Äjörk-
bam olvat tamaramalsoissaan rautatie!!
asemalla läytcllcet Wenäjän rahaa;
toiset omat sitä täyttäneet poslikont-
toorissatin. Huomattama on, että, sen
mukaan luin tiedetään, ci tukain me
näläisistä kauppiaista ole tarjonnut
Venäjän rahaa asemalla.— Myllyn ia sähkölaitoksen
rakennuskomitea päätti lokoukscs
saaneilen jättäälanpuuginmalluusmie-
hille uuden chdoitukseu sähkömalou
järjestämisestä kaupungissa. EH-
doitus on laaditin kahdelta eri nä>
tökannalta. Komitean mielestä olisi
nimittäin hantittama, jos läheisen
tulcmaisundcn tarpeet lnkunn otetaan,
dynamolone !>0 lamppua wartcu; joh-
tolankaa <X» lampulle ja lisälamppuja
<!0 kappaletta: 3 turpiinia, kuli» <»0
hcmosen »voimiancil, selä tarpcclliiet
akselijohdot ja remmipyörät. Näiden
lustannusarmio nousisi noin 120,000
unkaan, ja moima on laskettu niin
että nykyisistä tarpeista jäisi reser
miin 30 lamppua.

Nykyinen taiiuc maatisi knitcnkin:
Tynamoa 60 lampulle .. 16,',00,
Johtolankaa ja lolmc-

kynimelitä lamppua . . . 38,730.
8 turpiinia, kukin N 0

rcmmipyörät. . . . . 16,000.
yhteensä 71,230.

Kaupungin maltimsmiehet omat,
kuten tiedetään, päättäneet hankitta-
maksi ainoastaan 30 lamppua, joiden
tiistanuusarmio niihin knulinuine tar-
pcinccn nousisi 40,000 m:laan.— Kauppaliike Myyty. Kaup-
pias G. Lindberg tiiällä, on myynyt
llluppllliitkeensä lokonaisuudeösoan lont-
toriSli Hj. Sul!dwllll'!l!e 70,000 mar-
lasta. saa liitteen haltuunsa
tuleman luun ensi paimäsiä.

— Kilpa ajotHämeenliunassa,
joissa ostetaan ruunulle talsi siitos
oriltsi lclpllllwaa hcmosla, joista toi-
nen sijoitetaan Pirkkalan kihlakunnan
itä-osaan ja toinen Hollolan tihlakim-
nan toillis-osaan, topahtuwat uiaalisk.
6 pänvönä.

— Tammelan hcwosystäwäin
tilpa-ajot pidttllin t. t. 16 p. O
zaillllti-iia oli TauiNielasia.
Humppilasta, Wcsilahdcita ja Kangas
alta, mitä todistaa, että Tamme-
lan hcmosyölämäin mailutus on moit-
tanut alaa muuallakin luin omassa
pitäjässä.

O r iis t a fat l:fen palkinnon
Mustialan C(of" (4 m. 10 sek.), 2:-
-sen hra (5. Wahren'!n Ialo" 1.4 »n.
20 set.), 3:nen hra W. WestermarÄ'ln
,/JJiatti" (4 m. 36 iet.), ja 4:nen hra
K. Hlajluiid'ili Ufto" (4 m. 47 fet.),

sela tam»no i« t a I:scn palkinnon
Qekar Anttilan Riemu" (4 m. 17
sek), 3:»en Juho Mattilan Selma"
(4 m. 37 set.), ja 4:ncn kauppias
Signell'in Wirma" (4 m. 43 sel.).
2:<ta pallintoa tauimoiöta ci annettu.— Kilpa ajotPihlajavedelläpi'
bettiin tämän luun 1G päilvänä Säl
liulahdella. Niihin otti osaa 25 he-
mosta, jotta tilpailimat loimessa eri
osassa. Wirstan pituinen rata ajet-
tiin kahteen kertaan. Ensimäiscssä o-
sassa tilpaili 4 touottanuoremmat he-
mosct. Toisen paltiunon ai kauppias
E. Naisli,Virtailta, jonla 3 ni^oNas
ori ^)ienoloinen" juolsi maltan 4 m.
25 sek. Kolmannen palkinnon sai ta-
lonpoika Kalle Kiwijälwi, Keuruulta,
jonka 3 wuotias ori »Poju" juolsi ra-
baban 4 m. 29 sek» Neljännen pal»
kinnon sai talollinen Juho Sywälahti,
Wirlailla, jonta 3 »vliolias ori Pujot-
äinen" juoksi mattan 4 m. 31 set.
Kiiioslausecn ansaitsi talollisen August
Tatasen, Kenruulia, 3 »vuotias ori
WilpaS", joka teit tehtämänsä 4 m.
42 fet. Toisessa osassa tilpaili 4
touotta »vanhemmat 10 muolisiin aSii.
Siinä sai toisen palkinnon torpan voi-
ta Dawid Ilwesjarwi,Keuruulta, jouta
5 wuotias tamma J?aa'fo" juotfi ra^

d m 4 m. 21 sek. Kolmannen palkin
non sai talollinen Abraha-n Lehtomäki,
Pihlajamedeltä, jonfa 5 wuotias tam-
ma Ilo" juotsi matlan 4 m. 22 set.
Neljännen palkinnon otti talollinen
Juho Myllylä Seuruulta, jonka 4 muo-
tias ori Po!lta" juotsi radan 4 m.
26 scl. Kiitllslauscen ansaitsi talolli-
sen Juho Isomäen,Pihlajawcdiliä, 4
wuotias eri lr

v]?trfu", joka juoffi rabatt
4 m. 31 set. Kolmannessa osassa fil*
pailimat 10 wuolta mangeminat tam-
mat setä NMlatat. Siinä sai palkinnon
talollii.cn Lca.idcr Kara, Pihlajamedcliä,
jonka 14 »vuotias tamma 9iiinffä"
jmffi radan 4 m. 43 fef., ja myös
talonpoika Abraham Lehtonen, Pchlaj;-
medcltä, jonfa 5 trnotiaö iralatka Cr=
po" juoffi matkan 4 m. 43 set. Sn-
simaista palkintoa ei »voitu jakaamis-
sään osassa,siitä syystä eitä hewosyh-
tiö oli määrännyt enfimäifen pal!ii',-

non saamiseksi 4 m. 15 scl. cnnäly?-
fen; Ja Marsin sopimaton ilma, loiva
tuuli ja sade esti Hemosten juoksua.
Nämä fil«paajot oliivat cnsimäiset tässä
seurakunnassa. ?ie olimat muutamain
hcwllsystälväin toimeen-panemat, mutta
nyt perustettiin uusi hciuosyhliö, johon
heti tul! foto joukko jäseniä.—

Tämän wuoden henlilir-
joitulset. on läheltä'
nyt henkikirjoituksen toimittamiseslcl
kuhunkin kuntaan seikkaperäisen luulu-
tutscn jullaiet cwalsi. Luettelemme
päi«ämääiät, jolloin henkitirjoilu»
kussakin kchlalcmnassa tapahtuu:

Hauhon tihllllu!!nassu:
inaalUf. 17 p. Rengon tappeli., 13—19 p. I'opcn pitäjä.
„ 24—27 p. HauSjärmen pitäjä

16 p. £uu(of|'en pitäjä.
7—9 p. Hauhon pitäjä.
20 22 p. Janakkalan pitäjä.
4—5 p. Sanojan pitäjä.
11 p. Häm«!!lli:nan maa

seurakunta.
14 p. Tyrwäimön tuppeli.
20—22 p. Hattulan pitäjä.

N
toulof,

huhtik, 13—16 Hämeenlinnan kau-
punki.

Hollolan lih lalun a t s o:
maalisi. 23

— 20 v. Hollolan pitäjä.
t)u!jtif. 1-4 p. Spolan „

„ 6—7 p. Padasjoen „
„ B—ll p. Lammin
„ 13 p. Koeleu kappeli
„ 14— 15 Kärkölän pitäjä

16— 1? Nastolan

S a a ls n: a e n lihlalv n na s s a^

maalist. 23 —25 p. Sääksmäen pitäjä,„ 31—3 p. huhtik.Urjalan "
huhtit. 28-29 p. Akaan
toulok. 8 p. Humppilan lappeli.Z

9—ll p. lolioisttu kappeli^„ 12 p. Pcitlulan ■■
„ 13 p, 2oi"ciei;iemciiH

rl4— 19 p. (Someron pitäjä,U. 20- 25 p. Tammelan „
lestit. I—2 p. Klllwolan„ op. Kylmäloslcn lappeli

— Pälkäneen käräjät, joita lesti
kymmenen päimää, päättuimät »viime
laumantaina. Käsiteltäluänä oli näillä
käräjillä, paitsi lainhuildatuö», liinnityS-
ja holhousasioita, 155 marsinaista oi<
keuöjutlua, joista nyt, sitäivastaan kun
tawalliscsti tulee päätetyksi main kol-
mas osa, ainoastaan 32, eli wiid:s osa
toto niiden lukumäärästä, lykättiin tu-
lemiin käräjiin ja loput päätettiin.
Jutuista oli 2 lapscnmurhasta, 2 mar-
kausjullua, 1 mmhapoltosti, 1 man-
gin irtipäästämiseslä. 1 lonlursijuttu,
muutamia raökauttalvampia ihmisrääk-
täysjulluja^ uscoita lapsen ruolko».
kunnianlouklllus- ja miinanmyynti-
juttuja setä loput suurempia ja wä«
rcmpiä wcllomusjuttnja. Muuan heu»
lilö tuomittiin ihmisrääkläyksestä yhden
muodcn ja eräs loinen tuuden luulau
den manlculeen. Wartaudesta luomit-
tiin m. m. työmies Nenfcrs Tampe»
reeltä, jola lisänä iltana l:lo 7 ajoissa
marasti nmutaman niaanmichcn turkin
täräjätalosta. Michcslä saaliin tielo
telefonin amulla ja»vangittiin hän Kan-
gas^lla,matkalla Tampereelle, wielä sa-
tnllna iltana t:lo 11 ja sai tuomionsascuraawana päiwänä. Nyt isluu hän
Hämeenlinnan mcilkilassa rikostaan so-
wittamaesa. Moni hcntilö sai salkoa
huonoisla tcisiä. OnNaalan kauppi-
aila sakotettiin pyhäluupllsta 19 m.
20 penniä.

Merkillisyyksistä näiöökäräjillä mai-
nittakoon että yssi feurafunnoß papeista
saapui färäjiin otratdjtoifeSti todisla-
maan eräässä (cp;cnniurf)ajutu«fa ja
todisti sila mitä syyletly oli hänelle
tahdenlestcn fertonut.

Wailla käräjät pidettiin Onlkaalan
tylassa, jossa on yli 800 asujanta,
niin ei läräjauikcma nälynyt yhtään
juopunutta. Siihen lienee syynä paik-
kakunnan lautamiestenli» täytös, jotta
samalla luin he woilvut Paimän lysy-
mylsiösä ja asiain tuntemisessa asettua
minkä simistyncen miehen rinnalle hy-
mänsä, ',wat ympärislölleen kailessa
hymäna csimeritinä,lausuu tiedon-anta-
jllinnie.

— Kansanwalistusseurau ja
senitft on tänä »vuonna Hamccnlin
naösa ilmoittautunut 69 henkilöä.

— KirkonkokouksessaKeuruulla
laman luun 18 päiwänä suostuttiin
y's!Mieliscstt Pihlajaweden tappelin sev»
ratunlalaiSlen pyyntöön, päästä eri
tirlfoherralunnalsi nykyisen Keuruun
lirllohciran tuoltua t«hi poi« muutct-

—
Äkillisiä kuoleman-tapauk-

sia on tapahtunut Keuruulla lainan
lalwen llitana usiampia. Wiime wii-
kollakin tuoli lappalais »virkatalon tor-,
pan waimo Heta Löytty Marsin ätilli-
scsli, luultawasti sydämen halmaut
ieen: Niinikään luolieni sen talollisenAb
rahani Kauinsnieuiln »vaimo Ulla. Tä-
män ruumis tulee läätärin tutkita-
maksi— Kansantcatcri, joka nykyään
on näylcllyl Kuopiossa, aitoo kohdat»
kointulla Hämeenlinnaan näyttclemään,
kuten H. S. owat kuulleet.— Aitatauslirjallisuutta.K an-
s alo vu Iu n Lehteä on »:o 4 il
mcstynyl. Sisällys: Kansakoulut ja
walliopäiiväl. — Kansanopetusta losle-
«i» anomuöksitulsia. — Kansakoulun-
opl,llc>jllt uusimina sa launolirjallisuu-
dcesa.

— Koulualueelta.

tahraantuneita tv-
wia.

(tcfi-ftvtomiiffia iua:itit-.tf)tit JGutmwi&cn
eläuiäilli.)

t.U:llc lilj, Wauli wanill

IV
!»at?auden kirous.

Ilomielin liekutteliäiti kehtoa, jossa
pieni Viktor nnkkni lapsen autuaallista
unta. 2c oli niin ihmeen kaunis
lapsi, tuo Viktor; iuw pyöreät mutta
sadalla hienot laswot, tuo matala ja
niin erinomaisen hienosti muodostu-
nut otsa, nuo säännölliset taimaan
siucrwät silmät, tuo ylöspäinniin ih-
meen somasti pyrkiwä nenä jaruskean
lellertäwä tukka, ne, ne tctnvät hellän
äidin sydämeen niin sanomat.oman
helliä tunteita. Hän itsekseen laulaa
hyritteli, mailla ci cuään olisi lar
wiiuiMlaau, loska poika jo nuklui-,
muita hän hyräili, kun oli hymillääu
siitä, eitä Jumala oli antanut hä-
nelle voin ihanan lapsen. Ia siinä
hyräillcssääu ja lielmcllcssaan lai
natsi tunucl tuucclla tädclläan, kulli
wat ajatuksensa tulemaisuuden suloi-
silla teillä. Hän oli nätewinään Vit»

torinsa komeana, läikkien suosimananuorukaisena, ja kuiula hän kohtelihäntä, äitiä, hellästi, lämpimästi,
hankki hänelle clatntscn »uauhoilla päi-
willäusä, ja kaikin taiuoinhoiti häinä,
uiinknin hän itse nyt hoiti sitä, iiiin-
luiu pientä saattamatonta lasta ikään.
Hänen tulcwalsuntcusa oli luin tai-
tcilian silucltimcllä tuohon hänen c
teensä maalattuna, se hohti kuin aa-
mnrnslo tirlkaana pilwettömällä tai-
»uaalla, picniutälään himmcnnystä Ia
hiseutnluilla näkemättä. Hän oli kai
tiu puolin ihan täydellisesti onnelli-
nen, tno »uaalcatsi lclmcttynyt äiti.
Ei muistanut sitä että saattaa nousta
myrsky, joka peittää piimien »verhoon
tuon näkemänsä onnelan, ja että pyl-
wäs saattaa myrskyn käsissä murtua,
sama pylluäs, joula päälle ouncusa
asuinmajan rakensi. (Si, hän oli jo
siksi paljon saanut larsia elämän tais
lelussa, ctl'ci niitä pahoja päiiuiä
cuään launlltlauut muistellataan. Ha
ncn rakas miehensä oli ollut juomari,
oli tuhlaunut taikli sclä yäncn että
omat ansionsa, omaisuntcusa ja talua-rausa, oli lviimelsi tchunt illcäu teon
ja siitä,, joutunut elinaikaiseen»vankeu-
teen. Aili raukalla ci siis ollutmuuta
turmaa, luin tuo pieni Viktor, ci ol-
lut nyt cilä tonuottalvissa. Hän oli
tyllä murehtinut miehensä kohtaloa,
oli hokenut päilvät päästään että oli
»vallan murentua,mutta tutlicllcssausa
Jumalan sanaa oli hän tullut siihen

wakawaanpäätökseen,ett'eimurheauta,
mnrhc maallinen, ia seutähden heitti-
kin pois murheensa, icli työtä uutte-
rasti, rukoili Jumalaa ja toiwoi, että
inn Viktor terran mieheksi marttuu,
niin elättää se äitinsä maikka luin.

l^apsi taswoi ja woimisnii päimä
päilvältä, hetki hctke,tä. Äidinkin ka
douucct »voimat alkoiiuat palautua;
kalpeus hänen lasivoillansa alkoi muut
nia pnnaisilsi kukoistamiksi ruusiiiksi.
Wiimein oli hä,^ tuin nuori neito, so-
rea luin lcdonlutta. Se oli hänen
uutteran työnsä hedelmä, jota puli
hänet uudelleen iiuoruudcu kamiistuk-
scen ja hywimuoiniiin. (sitä vcleeua
wielä mauha ollutkaan,kahdculymme-
ncu ja »viiden wnotias wasta, lnn
miehensä Kalle maukcutccn jontni.

Mitä enempi Viktor poika lumilleni
ja waiirastiii, sitä suumnmaila ral
landclla rakasti häntä äitinsä, sitä
hellemmin hän lastansa kohteli. Hän
oli päättänyt kaswattaa Viktorista
kunnon miehen, joka eläisi scia Juma-
lan että ihmisten edessä puhtaudessa
ja hywcissä, ja kuu se wielä oli hä-
nen oma, armas lapsensa,ainoamuis-
to tuosta iunollaasta nuoruulensa ra
kastajasta, ja kun hän siitä jo oli
niin monta kipua kärsinyt,nuu monia
wailvaa ja tuskaa tolennt,niin ci lian
saattanut toisin tehdäkään. Vikapa
hän häntä siihen kulaau »vaatinut
laan. Tosin naapurin lapset useinjuotsiwat hänelle kaipaamaan, että

Vittor oli ollut niin tai niin balja,
milloin oli hakannut pirstaleiksi hei-
dän lcilllhcmoscusa, milloin katkonut
Dcibän lehmiltänsä sarmct, milloin na-
lcllnt heitä liioilla, sylkenyt silmille
ia haukkunut pahan päimäiseksi. Mut-
ta Heleeua-äiti nauroi heille,sillä hän
tiesi marinaan, että nuo kaipuun te-
kiät olimat itse monta kertaa pahem-
mat luin hänen Vikiorinsa. Se olisi
(83 ollut hänen mielestänsä tunarin,
jos olin toruuni sydäukäpyistäusä
tuollaiseöta. iterrau sanoi eräs- naa
puri waimo että tuo äidin knliasilniä
oli marastanui häneil kanansa pesäii
pnii puhtaaksi, mutta luuViktor »väitti
olemansa ihan syytön, ei hau moiuut
omaa lastansa ruivcta uitit epätictoi-
feSta anasta furUtatuaan, sillä kyllä-
hän niillä niatliuau ihmisiliä on pal-
jon katkeruutta toisiansa lohraan.

Viktor fac-uun nuornlalseksi. Hä-
itcu rupesi teleinään mieli ulos awa-
raau mailinaan lifftnäifcu kodii ah-
taista piireiltä. Csifd Ijiir.cn äitinsä
sitä &a3tnst uiutfaau, sillä olihan po-
jan opittawa jotain miuuafin, kuin
mitä huono koti luot tarjota, n)arfrn=
fin jos mieli perustaa heille molem-
mille DJonfeutpaa tnleuuii uutta. <3c>
hän oli selkeämpi tum päi»vä, ia fen
ymmärsi Hcleeua-äitiliii.

Viktor olikin ta&aOaufa oliiii !ot-
tclciuaiucu länsi, paitsi milloin Itä-
nen nuoriilaiscksi ehdittyä teki mieli
poikajoukkoihin', silloin soimat äidin

sanat lnnlcmattomille lorwillc. Hänmeni maan, ja totiin palattuaan sclä
nähtyään äitliisä itkcwät walwoncetsilmät, nicui hän hänen luolscnsa,kun
äiti sultaaneuloi ainoallearmaallensa,
laski tätcusä hänen olkapäälleen ja
sanoi: woi äiti kulta, hymä ralas
äiti, elä itke! Olen taas pahoittavin
mielesi, mntta anna miuullc anteeksi,
en koslaan enään lnljc noilla yörct-
lillä, »vaan lviiwyn sinun luonasi —
aina, lannan huolta sinun tähtesi,

Tilloin kapsahti äiti poikans.' lau
laaii, syleili ja suuteli häntä luin
muiuoiu, jollpiu tämä wiato!i!,a keh
dossa uinaili. Ia sitten oli taas
lai!ti hywin!

Eräänä elokuun war^aifenaaamuna
oli hyörinää ja pärinää Pcltouttinc!:
hallen talossa. Heleena äiti oli Hoi
nen luin wifertönwlintu. Hän juoksi
aitan ja tuman »väliä tymmcilcsti
!!',!!i!!!!t!ssa ja hyräili jiioctec-utau
tam mailmati niöi§ft)fåtä tiftSntötön

i!ä k a oilapjt.
Vauio

aiteuc
lav;; na ic

intä oli^S):!l!!Ml!

i)ii!uiai! t . :I(1.a ole l
ojaan mt)ösftn auttamaa» kita lal)
löi?!!. näet oli päämäärä,
sillä Vittor oli siellä saanut sellaisen

paikan eräässä tehtaassa, johonmal-
lan hymin sopi mennä, ja oli asian»
omaisten mielestä paljoa edullisem-
paalin luin mo ijantaillincn ja itämä
maa» muokkaaminen, josta tusliu la!,'ti
elatusta täydelle hengelle. Iaolihan
siilien syynä selin, että nuorukaisen,
joka juuri oli päässyt elonsa lynuyk
sclle, oli myöskin opiitawa tuntemaan
mailmaa, ios mieli mailmassa tulla
toimeen sillä uralla, johon Vitiornyt
oli autautuwa, ja joia hänen äitinsä
oli unelsiuut siitä hetkestä saakka, luin
tno csiloiseusa mailmaan tuli. Vikto-
rista oli tulema herrllsmies, se oli
aiua ollut Heleenä-äidin unelma.

Tiispä Paamou Reetanmuulla He-leena järjesteli kotiansa, jättäälscnsä
sen kulmille, ehkäpä mouiaiffi wuosilsi,
ftffi tatauS Vittor jo olisi horjumat
touuiUa elämän tiellä, jottahänet us-
kaltaisi jättää omin ueinvuin pyrki
ntääit cteeuräiu ja palata omaan lo
tiiusa wicttämään wanhuuicnsa päi-
tui.i. Viktor itse maljasteli omaa

Ruukki-ruunaansa tallin edustalla ra
itasteii eteen, suli rnuuaiisa puhtaaksi
saippualla ja harjalla jakuiluasi sitten
loimella. Hän oli päättänyt laupun-
kiin väästyäiisä m!!ydä tuonruunansa,
ja siksi fen piti olla niinpuhtaanettä
felpaft Ivailla herroille täi wossiloille.
drilliä fantoi hän tallia yliiiltä rat-
taille, fantoi Mhawenan mitä siellä
oli. (s'ifa siellä euääi! paljoa ollut-
laa», sillä kaikli jo oliiuat melkein

Merimiehen Istämä ä on
mo 2 ilmestynyt, Sisällys: Tähän-llsti ja tästälähin. — Kirje "ontoosta.— Muistoraha. — TiedonantojaKen^
ranlitulvcrnöörin-lansliasta.— Gano-mia ja termehdylsiä. Kirjcmaihtoa. —
Osoitteita.

Suomen maa n w ilj e ly «leh-teä on n.o 2 ilmestynyt. Sisällys.
Torppariasi». — Muuan sana sonni»yhdistyksistä ja eläinn-äyttelyistä.
Onko Amerilaan matlustaminen hai-tallinm maanmiljelykscn edistykselle?— Slltsanmaaltll. — Tuttimulsia Sat-san maalta. — Tutlimulsia Salsansuomiljelykscstä. — Suomen maan»vil-
jelijäin lcsli- ja orpokassa. — Tietoja.— Kuulauskirje.
Pyrlijä n.o 1on ilmestynyt ja

sisältää: Walon tultlcja, isänmaan
toiwoja, lirj- A. F.; Nuorisoscuratir-
jalllsuulta, arm. A. F. ja E. E. T.
Sananen lulcksimista tcmppuilioista,
tirj. A. F,; Herää nainen! (runo), lirj.
hot,; Kyöpclissä tämiäin hisloria, tirj.
—o —n; Nuorison pyrintöjen alalta.— KunnanwerojenkantoKan
gasalla tapahiuu Kerppolan rustho-
lisfa t. l. 23, 24 ja 25 päiminä.

— Seuratiawaa" — nimisessä
uutisessa Pälkäneeltä luetaan Aamuleh.den 39 n:«sa: Wiime sunnuntaina lu>
ettiin Pälkäneen kirkossa paikkakunnan
hra nlmiömiehel!antamakuulutus, jossa
hän ilmoittaa tunnan maalauppiastcn
suostuneen keskellänsä luopumaan py-
hätaupasla sekä »aroitta» kansaa hou-kultelemllSta heitä lainan suostumulsentäyttämiseslll. Puodit lulewat tämän
kuulutuksen mutaan olemaan suljettuina
kello 9:stä aamulla 6:teen illalla."

Tämän Pälkäneen maak»uppillsten
päälotsen mulaan siis alkaa juhla- ja
pyhllpäimät tl. 9 aamulla sekä loppu»
wat samana päiwänä 11,6 illalla. Päl»
tänecn ympörislö-llinnissa ja tähänaitaan jo melkein taitissa Suomen
tunnissa maalalippiasteu puodit omat
suljettuina lauwantai-illasta seuraamaan
maananiai-aamuun faatta setä saman
ajan myostin juhlapäiwän sattuessa.
Ia niin se lain mutaan tulee ollatlin.
Pälkäneen maakauppiasten päätös ei
siis perustu mihintään woimassa o e-
waan latiin, ja semmoisena on päätös
kerrassaan hyljättäwä eitä ieuruttama.—

slaatuutta wai mitä? Kan»
gasallll Laurlllln talossa oli joku ilkiö
t. t. 16 p. wastaan yöllä mennyt ta»
lon lammasnawettaan ja teilannut jo»
laiselta lampaalta päästä ja hännästä
Millat pois sekä ajanut 1010 lammaS
karjan sydänyönä namelastaulos. ilili»
hm lvillllt joutuiwat, siiiä ei ti dctä
enemmän luin iltiölyön lctijästäkääli.— Myrskyn tuhoja, Mäntän
wuoren^ p^wiljongin Mätän paperi-
tehtaan läheisyydessä on wiime myrsty,
kuten T. A. tietää, kaatanut.

Wuorella käypi suwisin joutto mat-
lailijoita latslliiillssa sitä laweaa nä»
töalaa, jok» sieltä on Kcuriinsclän ja
Kuorehweden saarisille jännille.— Eoit.lnuollisessa iltamassa
loisiltana raatihuoneen salissa oli
Mäkeä täysi huone. Kaikki istnmasi-
jat oliwat täynnä ja seisontasijoilla-
kin oli »uäleä kolo lailla seka salissa
että panvclla. Se ei ollut kumma-
kaan, sillä tiedettiinhän siellä esiinty-
wän tunnctuita soitonharrastajia, ja
ohjellnatiil oli tawallisiZta iltamien
ohielmista paljon eroama. Neischin
Andante-kappalcessa esiiutyiluät hy
min tunnetut miulunsoiton harrasta^
jat,hrat insinööri lörgcilseu,kassööri
Sundgren, ja alttiminluZsa hra Kin»
gelin, huilussa hra Lundelin ja pia-
nolla säesti neiti Wallenws. Sen
jälleen lanloimat ronma Kanfman
ja lehtori Schulman kaksi dnettikap>
palctta, jotka suoritettiin sela taidok-
laasti että miellyttämästi. Sitten
seurasi esitelmä, jonka piti maisteri
Emeleus sähköstä ja magnetismista;
miuluduetteja snorittimat hrat lör-
gensen ja Snndqren, ja maisteri F.
E. Jernberg lausui Suoilslyn runon
En sowereign". Homksi saatiin
tuulla köörilaulna kaksi kappaletta
neiti Forsströmiii johdolla. Ileisön
mieltymys oli yleinen ja useat kap-
paleet suoritettiin kahteen kertaan.— Työwäcn laulu- ja soitto-seuran iltamasta huomenna Sen-
rahuoncclla huomautamme Iltaman
ohjelmaan kuuliin soittoa, laulua,
näittclmä Hcinäaika Sairalassa"

i— louhisrtesterin muodosta-
mista marten Tllmpercclla pidetään ko-
lavs cnsi maanantaina scurahuoneclla,jo-
IlonilnioituffcllaletjbcmmeenfiiitDiiUafut:
futaan nuifitfin harrastajia saapumaan.— P6ät«,,,yt kaiuriila. »ei».
scnaali on nyt anramtt loputtiscn pää»
tölsen maisteri 21. Wuorisen ja kau-
purgin roälifc«fä katuriidassa. Sen
mufaan kuuluu kaupunki toeltDoitctun
tänttämäuii tuon monta »vuotta liitteen
l)ap.taluubc(|i atuonnifena olleen sywän-
teen hra Wuorisen talon kohdalla
Puutllrhllkadullc'. Päätötsen sisältöä
flfiasiomatéten lcnvauswaatimulscsta
emme wielä tunne tarkemmin.

luuta sileää myydyt, miu heinät kniil
elikotkin. Mu kissatin oli myyty
Torpparin pikku Ecwallc. Siitä oli
Heleena saanut kourallisen hywiähic'nojo sullalvilloja Viktorille laitetta-»via sulkia »varten.

(latk.)

Tampereen Uutt et. Lauantaina Kelmit. 2l J».



91:* 29. 1891.— Lumi on »vähentynyt »naaseu-
duilla niin että oraat nälywäi jo au-
ringon puolslla j» töyrypaikoilla.— «ohkea ilwes liikkuu Haapa-
saaren kylän tienoilla Mouhijärmellä.
St tullee talijen pihoissa mäijyskele-
mässä, muttaei ole sattunut mielä mi-
tään saaliikseen saamaan. Pyssymiehet
eimät ole petoa saamuttaneet.

— Wartaus. Toisyönämurtimal
w irkaat Lempäälässä erään torpan ait-
taan, särkien lukun, ja meimät sieltä
noin 10 leimistää leipiä. Naapuri-
torpasta olimat he lviclä «arastanut
hemosen, jolla ajoimat Tainpereellc ja
jättimät sen, tyhjä reki perässä, torille
seisomaan, josta omistaja sen sittemmin
tapasi. Leimat olimat tunnetulta siitä
että niissä oli sumimiljaa joukossa ja

— Kyläkirjaston Kuwalehteä
on 2:nen n:ro i»laantunut.
Sisällys: Nollat. — Tuhlaamnsuutta
ja säästämäisyyttä. — Silmänluonti
liittomme iuhlamcnoihin(jatkoa).—Pa-
lanen Suomen marttiiiain historiaa,
Muhamctilainen talonpoikais-asunto
Bosniassa (kuw. l.).

— Amcrilalaincn
juol,ia (lum. länsiä).

— Jättiläis aura
(lum. tanssa). — Tantalus.

— )!ii-

«alaisia sananlaskuja.
— Kölhä, lah-

denlertaisesli löyhä.— Äänetön saarna.—
Uusia kirjoja ja ilmoituksia.— Oikaisua. Tämän lehden 25

n:ssa on kirjoittamassani kyhäelmässä
Pälkäneeltä painomirhe, jonka tahtoisin
saada lorjatutsi. On nimittäin pai-
nettu "ruman hengen lapsia". Tä-
män tietysti piitää oleman: saman
hengen lapsia. Lttä käsikirjaitut-
scssa on niin, siitä olen täysin »va-
kuutettu. "Ruman hengen lapsia"
luutuu julkiselta loukkaukselta, joka
ei millään lamalla ollui aiiomulseni.

Karttu.
— Erehdyksiä hyminkin ikämiä on

tapahtunut useampia lehtemme miimc
numerossa. ..Waltiopäiwiä" taittaessa
on hra Kimckkään lausunnossa ääni-
mallan laajentamisesta kaupungissa jää
nyt toisen simun ncljäiincn palstan
puolimälistä kappale, joka alkaa sanoilla:
Tampereella on nyt niin pit-
källe j. n. e., pois ja joulunut wii-
lneisctsi lausunnon loppuun. 2cn llisi
pitänyt olla kappaleen En tarm inne
huomauttaa j. n. e., edellä.

Toisen suvun toisen palstan lrppuun
uutisosastossa on kirjoiluksccn ..Joku
wei jar ifirma" liitetty neljän rim!»
pituinen kappale, jossa puhutaan tupa-
rimitrillistä lääkkeenä. Se oli aiottu
kolmannella palstalla olemankirjoituksen,
Kuink a K y r ön uk koits e n s ä
paran si, loppuun.

Wielä on toisen siivun loisen palstan
13 riwillä painowirhc, Wan tti (4 m:
4 s.), jossa pitäisi olla aika 4 m. 14 s.;
ja lopuksi on kirjoitus Soitannolli
sessa illainassa jäänyt kokonaa»
pois lehdestä, jonlatähdcn sen paina-
tamme tähän numeroon.

— Aamulehdelle. Niin masten-
mieliStä tuin meille onkin kaikkinaiset
anomalchticn keskinäiset kiistat, kun

nämä tiwät waikuta mitään eri aja-
tus-suu tien sellcnemiselsi, maan aino»
astaan osoittamat lawallista ammatti-
kateutta, täytyy meidän kai terran
tvastata puolestamme, !un päällemme
hyökätään syytöksillä, joissa ehkä jon
kun lukijan mielestä saattaa olla jota-
kin perää. Me suinkaan emme ole
tottuneet julistamaan hyökkäyssotaa
wirlaweljiämmc wastaan,saatikka sitten
semmoisia mirlameljiä, joiden luulisim-
me kannattaman samaa »valtiollista
oppia luin me itse. Armclcmme päin
nastoin kauniimmaksi että kulin sano-
malehti ajaapi asioitaan paraimman
tvoimansa mukaan, huolimatta mirla
weljen taikka kilpailijan mcnctystamas-
ta mitään. Alituiset päällclarlaukset,
muistutukset, pistokset, jotka — asian
puutteessa — tarkoittamat ainoastaan
toisen lehden toimituksen persoonallista
loukkaamista, tuntunemat toti ajattele»
wallc lukijalle iiihoittamilta, »vaikka to-

sin tiedänunt niitäkin oleman olemas-
sa, jotka tämmöisiä torajuttuja erin-
omaisesti rakastamat, aiman niinkuin
raakaa ihmistä taikka ymmärtämätön
ta lasta sanomattomasti humittaa esim.
lahden kulon tappeleminen.

Mutta me emme suinlaan ai'o rv»
weta tällaisten lukijain nauruhermoja
lutkuttamaan, maan annamme mielel-
lämme tässä kohden kaiken kunnian —
anvoisille wirlameljillc. Ja olkoon se
nyt terraSsaanlin sanottu, että esim.
semmoiset hyökkäykset, kuin täkäläisen
..Aamulehden" puolelta meitä maStaan

sekä julkisesti että wielä enemmän sa-
laisten »vehkeiden lautta jo lauman
aitaa on tehty, waSi'cdcs jäämät perä-
ti ilmau mustausta meidän puolet-
tammt.

Käytämme nyt main ainoaksi kerraksi
sopimaa tilaisuutta lausualsemme puo
lc«tammt pari sanaa, jos ehlä Tam-

toimituksen lauta lic-pereen

li-asiassa ei olisi käynyt läikille luki-
joillemme selmäksi.

»Aamulehden" cilispäimaifessä nu-
merossa lausuu eräs T«mu-H:rra (toi-
initulscn nimessä) meistä seuraamat
kauniit sanat:

Sen nscma ci suinkaan ok tabefjbittawa,
jota on saanut osakseen kahden haxm lnlm?-
-(uticu. Tällaiscss» tukalassa tilassa o» \;i>
lawllmmc Tampiiecii Uutiset, Niiden pitäisi
nji;bt)ttad suomalaisi,! lukijoitaan ja ruotsalai-
sia kust.nitajiaaii ja warfintin joijtcfimttinui.],
jo-M» ci aiuontafaanwonnmiciioläde. Muuna
aikana tuo inolernpien puolien tt)i}bnttiimtncii
lulla käwisi päinsä, silla woisumu loisella tiv-
joituficlla fjljitiittää, mitä loisella tulisi louti»
luksia maan nuo maalit, ne omat jcnimoifia
loiitlauztimiä, ellei niistä p^iäse puuhun, ei
papuun. On jaauut lähes fotonaiieii nuiobeu
häilyä puolucißcn wälillä fuin korsi tuiitc^fa,
eitä fmnmaUafaaii puolueetta ole !tMä nurtmi,
ett'ei lehti olisi taitamaeti ict)ni)t tchtäwääusä,
kiiuues tulee fiufantappalcet, nuomaalit, ta»
ia(fiÄm:(tiiet lukijat lunatiroat loljte.i faunatta»
maan heidän luaalipmi^iann ja ruoMmiclra
omistajat maalimat mtiösfiu puolueelleen pal°
melusta, «ttfintö, jolla täeta pulasta aiman
eljeälla nahalla suoriutuisi, on u>ir!ä tctomiittä
ja senpätähdcii mäiiräämättin maalit Icljben
marin tai ma'rittum!!yd«i, miten ljuolclliiceiti
sitä foettac.fin peittää. Tampere.» Uutisilla«li tämän koettelemuksen suhteen erittäinhuonoomii. Tllm>,ll!siosll oloissa toimitetaan tun«
nallisct maalit masta U)tii)U.i, mutta uyt toi-
mitti tuoni Mllltnusmicsmaalui Tampereen
Uutisten masluksiksi lcokcllä !il^,usaikaa. Leh-
den ansioksi täytyy ,nyiintää, että se mätti,te»
tuskimen tiUtamammin kuin parituutautiiclta
olisi tvoinnt obattaaffaan. Kmsotianpas, nii-
ten lchli mcuettoli maalin suhteen, Htm»pa>
scssatiu uiomimicliéteu maalikukoulscssa oli
T. Uutisilla edustaja, joien ie tiesi ja myös-
tiu kertoi lufiioittccn, mitä niissä päätettiin.
Ei siis woi moittia lchttä malppuideu puut»
teestä, pitemmin liiallijesta tartrmibcsta,koska
ilmoitteli liefiu uimei chdoltaitsi, joita totout-
ffsfa Jaiuttiiu maiuitlemaan. Rehellisenä iuo-
malaiseua ci Uutisten, cucmmäu tuin muidcii'
f.iau suomalaioteu lehteen, fopinut Ijiiefp.a ruot»
siuiielislcn ehdokkaasta miiädn. Tuli silteum.,i,l!Päimä. Uutisiosll ei sanallakaan tdioiteia
malitsijuita puolelta tai toiselta maaliin mc-
ncmääu, ikiäutuin asia olisi ollut pcrciii wä<
yäpälöineu. Sitäwaoloin oli siinä lehden lu-
rijoille e° ytt,imä tieto isaatiaj.iSta. ■St oli
niin ckiyttäwä, ellei sitä sowi pitää edes poi«
luiunrlKcuäfddu, kun sekä kellonlyömäMäpdi<
min puolikas oliwa: U)äarat. Sinialin sc,uot°
tiiu niu-t naaman 110 10 e. pp,, maitta aitoi»
tiu mana klo 4 j, pp. -Eietäuiättöimnjbcstaei
tämä ck,ytys uujöiitiiän tullut, sillä DiatSttaO'
im ilmoitus oli ollut Uiiiiimikin painettmm.
No, tultelK.n UMljinfo wiisa,',llckin, tuhinallale on todessa käd^osä; faattoiljjii tue määrä
aitiunäaiäi)(S ma:,!l oll> taiuullincu fjatraus.
Riutta nytpä tiilcctin ilicrtilliucn seitka ilmi.
rliuotfimiduct, niiuftiiii taivalliscsii, ilmoitti»
luat maalipaimäuä cl;bjftiianja in^malaiscssa
Ichdcssatiii ja tällä kehtaa oli silsiunlittuUu-
tiset. Iluoitliticssa puhulliiu suuresta aäui>
luultaic-tcii juutosta [a&ematta, nuijin puolu»
Ci'fcn lie fuuliuuat. Ilmoitulscii sepittäjällä
näky» tummiuti;i otlicu tieto siitä, että Un»
tisien toimituo oli lukijoilleen ilmoittau»!
määrän maaliajaii, kuscapa ruotft;i.iettvten il-
moituksen jälteen oli liitetty mtiieuttu?, siitä
että hra Tallqmisti,! lualitjijain oli faiinuitta»
ma maaliin 110 4 j. pp., s. o. oikeaan aikaan.
Uutiset fi:B totJDOtlDat iuomimiclictcn tuleman
naaliin ciiueu aitojaan |a Uutisista [amial
ruulsimiclijct tietää, toeta maali otteaj>taano:i.
tulija pä,tläkoön iil)t, kumpaakopuoluettaHu»
tifd maalisia auttöiiuat.

Paljon ei se mies piläuyt siitä, mitä iljiia-
set hauesta aj.;ttJetuat, jota Uutinten koutioo-
riin toi ilmoitulicn, etta joufto ääuiiualtiiifia
eli päättänyt ylsimielisc^ti antaa äänensä joi-
letut loiselle tutu iiiomalaijcn puoluein yhlci-
scllc ehdokkaalle, sillä iämä ilmoituä oli sulaa
malctta. Mitään joukkoa ci näet maalissa il»
iucolyuyt ja ilmoituksen kirjoittaja kyllä sculiesi, mutta faabaljcufa joutuu h^iftouslulscu
iuomiiuicliscu yhiymaäu taljan olemattomaan
jouftcott sepitti han tuon malhceiisa, Cu scu»
täljöeit L)i):yä olciiia*ia laitos, <vesa tulematta
ilmi moi Hioisin filutjutaäntäjäti temppuja
toimittaa.

Tämän siistin kirjoituksen olemme
tahtoneet sa,<tiaa lutijaiminc tiedoksi,
kosta sitä moi pitää esi terffinä siitä
lamasta, jota muutamat sanom^lehti-
michet käyttämät aftoitanfa ajacSfaatt.
Sisälläähän se nyt ticiysti jotutin
erinomaisen tappamaa Tampcree:: Uu-
listen toimitusta »vastalln. Tama
loiuiituö palivclcc, katsokaas, kahta hcr
roa: suomcnmieliölä yleisöä ja ruot-

sinmielisiä kustantajia. Toimituksen
tulee noudattaa lusiantajiensa käskyjä
ruotsinmielisten eduksi läikissä toia-

lcissa ja muissa tärkeissä asioissa,
mutta niin marowaifcsti, ett'ei >uo-
mcnmieUfct lukijat mitään ruotsiini» c-
lisyyltä toimituksen menettelyjä huo-
maa. Siinä se on sitten! Esimerkiksi
wcdctään nyt esille yhden kaupungin
malluusmichen maali äskettäin täällä
Tampereella ja todistetaan päimän
selmätsi asiaksi, että Tampereen Uutiset
tassa auttoimat ruotsinmielistä puoluet-
la. ToimitliS tietysti tahallansa il-
moitti lehdcs>änsä määrän maali-ajan,
chkäpl, mielä fuStantajienju lästySlä,
kuten Teemu-heira jokseenkin sclmästi
miiltailce.

No niin! Mitäpä meillä olisi täta
roaétaan sanomista? Zyyliis on niin
röyhkeä ja samassa narrimaincn, ett'-
emme todcllalaan tiedä miltä puolelta
sitä oikeastaan lalsclisimm:. Se on
röyhleä, sillä se olettaa, toisen louf-
faamigta warlen, olemaitomia asioit^

laiican fatna#ta>c on narrimaliicn
syyStä

..Aamulcht
" »väittää että me tahallani

mi olisimme ilmoittaneet tuon »vaali-
ajan määrin, täten mula ajaen ruotsin-
mielisen puolueen asioita. Vastauk-
seksi tähän syytökseen emme tiedä muu-
ta tuin painalla» uudestaan sen kap-
paleen uutisosastossamme, jossa latsi
päimää ennen maalia täydellisesti yh-
distyimme hra K. G. Lindbergin eh>
doktaatsi»llsettamisecn. Se luului sa-
nasta sanaan nain:

Kansallismielisten koema a»
Ii?(a waltuusmic^waalia mart>n, joka ta-
pahtuu raatiljuourclla ensi perjantaina t. f. 13
p: ,a f:lo 10 c. PP., sai eitimniät äänet lasi-
mrttari & 9. i'ii',dbcrg, ja tuli han suo pue.
Ineeii cljboftaaffi. Saatin tulosriippuu [non»
u^lliicsti siitä, että taus ,lli^miciisct ta>iti,im,u
lukuiiasti äämmaltaanfa ja aäuestämat yksi-
mielisesti sitä, jonka kokous 0,1 nt)tpannuteh-
dolle, HiiomauiciliiU »»loskin ään,malmisia
siiia, etta faunan.,ifimat tuomioin yksiiliiscssä
totoutfesfa ijijiväffuttMJä eljooftaita, tjrojo öt,
Wiljlltaista jo auäfaali *}>alanbcria, wasluun
laatimifcen niistä walitulsista, joita «n tehty

wiini.iscn waliuusp.iiwämicswnalin johdosta.
)cäideii mcililsemincn tapahtun nilniitäin sa-massa tilaisuudessa kuin waltuuöinlesmaalikin.

Kuten lukija huomaa, teki referent»
timme siis jo kaksi päimää ennen waa-
lia tuon erehdyksen ajan suhteen.
Miksi ci ..Aamulehti" huomauttanut
täktä er hdykscstä heti? Tietysti oli
simme sen sitten »vaalipäimänä korjan-
neet. Mutta nyt sattui refcrcntti to
dellakw olemaan siinä uskossa, että
maali, kuten tamalliscöii kaikki länunoi-
set maalit, ta; ahtuu ilo 10, eikä tullut
huomanneeksi ilmoitusta; kirjoittikin
sentähden huomautukseensa mailipiimä»
nä uudestaan määrän kellon-lyönnin.— Ia joka ei tätä selitystämme usko,
»lkoou uskomatta. Mutta mentticlym»
me asiassa käynee fuitei-fin sclmäksi
nllä olemista sanoistamme hra K. G.
Änobeigiu maalin puolustamiseksi. Ia
hymin hämytön ja röyhkeä on totisestise, joka julfenee meille masten silmiä
miskata moisia syytöksiä tuin Aamuleh
ti". Mutta jos, e kerran saamme p^hua
sunmmc puhtaaksi, niin tulee tämä
ammoinen käytöstapa mainitun lehden

puolelta siitä yksinkertaisesta syyslä,
että ..Aamulehti" joteskin itscmaltaiscs-
ti tahtoisi olla ja elää suomalaisuuden
Qfftiiomaifena äänetifaniiattajana näillä
tietuin eikä sietäisi etta muut - kan»
jallismiclisyyden puolesta puhuisi:vat<
taan. Toisin sanoen : ..Aamulehti"
ajattelee näin: Minä yksinäni ja ne,
jolla minuu tilauksillaan auttamat,
olemme lansallis- ja fuoniMtnielifia, ja
minulla yksinään on oileu» näillä seu-
duilla fanfa!lifuub:n asi,a ajaa; kuitti
muut julistan minä cpäfarifailifitfi. —

..Aamulehden" kaikesta menettelystä
käy Marsin fef;»affi, että se armclec
toto fuomufai|itubeii asian oleman ole
uiao[.t ilääskuin itfeär.fä »varten, eikä
itseään fuomalaifuutta >var!cn. Se »n
niin tyhmäitti japeittetemattä antanutta
mä» sisällisen astuanäkymiin,
ett's;i monen käyne sitä seikkaa epäillä.
Tai mitä inerkilsewät muuten nuo
alinomaiset puheet ,,kansll!li«micl!sistä",
joilla tietysti tarkoitetaan ainoastaan
Aamullhden kannattaja? Joka ei
kannata ja tilaa 2lainufel)teä", hän ei
ole- kansallis- eikä fuomenmielinen. (H-

-kös niin? Mahdotontahan on että
suomenmielisiämuuallakin olisiolemaffa.

Oi sinä pyhä Abdiralainen its:rak<
taus! Milloinka olet moinut kieltää
itseäsi?

Mc taas puolestamme antelemme,
etta airoan täysiwerisiä suomenmielistä
on olemana Aamulehden ulkopuolilla-
kw, ja meidän n,,hdäkse!U7,ie Tarttuu
naita suomenmielisiä näillä tienoin
päimä päimattä, lhläpä juuri sentin
lähden, etta Aamu!ehd:n" kamppailu»
oman nahkansa hywä!si rupec tunlu-
maan joifcenfin iicttämältä. Meillä
olisi tässä kohden kyllä kerrottamalla
hyViutin lyslillisiä juttuja, roicläpä ai-
man tosiakin, maeltannsta ritareista,
jolla kulkemat pitäjässä pitäjään ja
ulosta taloon, kuljettaen,(2lumulcf)teä"
oikein fuormafaupalla muassaan ja
samassa kertoen hywin uskottamia ryö-
märijuttuja Tampereen Uutisten loi
mituffeSta; mutta tämä kirjailija laji
on ..Aamulehden" alaa, emmekä suinkaan
aio siinä kohden rumeta kilpailuun sen
fanéfa.

—
Tahdomme main t)iioataut=

taa siitä että »Aamulehden" kansallis-
mielisyys »armaankin hywin monen
lukijan mielestä 0:1 ihln samaa kvin
Aamulchlimiclisyye, jonka puolesta
emme ainakaan mc aio rumeta puhu»
puinaan.

Mitä arwoisa wirkaweljcmmc taas
jaarittelee Tampereen Uutisten kusian»
tajista ja kus:antaja-yhtiön johtokun-
nasta sekä toimituken suhteista niihin,
n,in woimme »vieläkin yleisölle makuut-
taa, että Tampereen Uutisten ssällö
on yksiötään niiden toimituksen mää-
rättämissä. Mitä mielipiteinä kusta»
taja johtokunta kannattaa, emme tiedä
emmekä siitä piinaakaan. Se main on
missiä ja murinaa, että niinkauwll»
kuin lehden nykyinen toimitus pysyy
paikallaan, niin lauman myöskin omat
Tamp. Uutiset sekä kansallisetta suo-
menmieliset, waitk'ci Aanuilchtimicliset
eikä Aamulchtikiclisetkään, kosta uscas»
sa kohden emme samaa miellä emmckn
samaa kieltä pidä.

Ihteydcssä tämän kanssa saamme
antaa tiedoksi eitä lehtemme on yhtä
mclmollincn tuin taipuwainenkin waS-
taan-ottaniaan yksityisten ilmoituksia,
aiman niinkuin kaikki muutkin sanoma-
lehdet, mailta ilmoituksissa esim. ehta
ehdoitettaisiin toisiamaali ehdokkaita kuin
meidän omia.

Ia täten sanomme ..Aamulehdelle"
hywästi, ei toiStaisch''., maan toimoak
scmme ainaiseksi.

må

Ullik tlltililllllll Ntift.
Huolestunut mieliala taloupoi

taisjäädyssä rauhoittuu.
Talonpoikaissäädyn kesluslclupöylä-

kirjaa tarlastctl^essa miimc istunnossa
Pyysi cduöm. Paimärinta puhe
mu»roa ja lausui:

..Koöla »virallinen lieto on saapunut
siitä, että Säätyjen puhemiestä» pu-
heet maltllistuuisaliosa olimat torkeim-
iuaSsa paikassa jo esitetyt joku päimä
ennenkuin minä Säädy» täysi-iötuiv
noösa otin puheeksi esittelyä koskeman
kysymyksen ja siis lausuntoni, mikäli
se loöki puhemiesten puheitten esittä-
mistä, tapahtui jälkeenpäin, saan il-
moittaa säädylle olemani taipumuincn
ottamaan lausuntoni poispöytäkirjasta
nyt tllpahttimassa tarkastuksessa, joS
maan sääty siihen suostuu."

Samallaiscn peruutuSpyynnön teki-
mät myöskincdusm. Heituro,Mu t-
tilainen.Pulk k in e n ja
panen, jotka niinikään olimat ennen
samasta asiaöla lausuneet. — Sääty
suostui peruuttnnaan mainitut l^u-un-
not pöytäkirjoista.—

Lakivaliokunta 07. päättänyt
säädyille ehdottaa hylättäwätsi hra A.
von Nciösci.bcrgin ritaristoSsa jo aa»
telissa nostamiin esityksen eli molillnin,
joka sisälti ehdotuksen laiksi siitä, eitä
työpatta mclka-llsioissa olisi poistella»
ma. (U. S.)

Waltiosäädyille on jaettu
A lama in e n mietintö ct)bo>

tutitta kanssa llsetlllselsi pGloaitinan
malmislulscsta ja myymisestä y. m.,
jonka antoi 16 piiimänä heinäkuuta
1889 ilmc>>!yiicidi,':! asiaa koskemien asc-
luöien muuloötartaSluSta marten nr-
moUifimniaétt afelctttt fo:uttca. Wuon
"ia 1890." 295 sim.

y) leiS f ilm at) s palow iina-
la lisäatecsc c 11 S a k s a n ro al-
tafunn a e f a, ©ide 11 fta f a ja
Kanit a 3 s a. ileifartllifcu Suonien
Senaatin toiuicn=aniioöta aiatniictaiuit

Bii\' .■::.;;;, icnaatin fai;3!iBtt.°

108 sim
A llo h o lift) s y my s Po I)joi3

Amerikan 7)h d u s m a lloiS sa,
(Äiiäunb'3 Schme;'in Tilastollisen toi-
mislon muotina 1884 ulosantamasta
eotfcSta: Zur Alkoholfrage. Verg-
lcichcndc Darstellung bcr Gcsel;e und
Erfahrungen einigcr ausländisch^r Staa=
ten,") 96 sim.—

Puhemichensä K.I.Llotten
muoioluwan on talonpoikais,aäiy
päatiänyt teettää taiteilija A. Gallo-
nilla, kertoo 11. S.

— Poliisihoidon parantami'
sesta maalla ilmestyy lohm Lsctue,
joi^a mukaan m. m. silta- ja jahti-
woudin tllplll kruunulle peräytetään.
Sen sijaan kruunu asettaa ja palkkaa
kuhankin nimismiespiiriin yhden tai
useamman polisilonslopelin, joiden tv
lee olla nimismichille amullisina Poli-
sihoidoSsa.

— «kiloja» rahan kurssi. Se
kurssi, jenfa mutaan Venäjän Krcdi-
lisetclcitä ja SSJenäjän ala-armoista pien-
tä rahaa on maetaanotettama maltion
rautateillä, tullinkannossa ja kruunun
merojen kannossa, on t. t. 18 p:nä
mohmistettu 34 kupetalsi yhdeltä mar-
kalla Suomen kultarahan.

— U. Suomettaren ja Wiipu
vm raastuwan oikeuden wälincn
painotuttu* Helsingin raastumanoi»
kcuden 6 p:nä tefäf. J.890 julistaman
päätöksen, joSfa U. «Suomettaren toi-
mittaja Bittor Löfgren tuomittiin l::n-
-nian loutfautfeöta 300 markan fatfot-
hin setä suorittamaan oilcuslulut 493
markalla, on Surun ijoroioifcuS mah
roiStiuiut muutoin, paitsi että o!kcu?tu-
lut omat alennetut 340 markkaan.

(P:leht>) ,—
Höyrysahapalanut. U. Slle

tulleen sätilöfanoman mutaan on toissa
yönä Palanut maahan saakka maan»
miljclijä Adam Kuninkaan omistama
höyrysaha ja mylly Termajocn lylälsa
Viipurin pitäjässä. Omaisuusoli ma»
kuutettu 10,000 markasta. W.>hinto
on kumminkin ainakin kaksi kertaa niin
suuri.—

Yleinenhiihtokilpailu. Tiis-
laina c»si maaliskuun 10 p:nä kello 8
aamupäiwällä pannaan Oulussa toi-
meen yleinen hiihtokilpailu, johonmar-
kan pääsymaksusta saa ottaa osaa jo»
lainen kahdeksantoista täyttänyt Suo-
men kansalainen. Hiihdettäviä on 30
kilometrin pituinen matka, joka ensi<
maisen palkinnon saawuttamista war-
ten on ennätcttäwä kolmessa tunnissa.
Ensimmäinen pal into on 150, toinen
100, kolmas 75 ja neljäs 50 markkaa.
Paitsi näitä jaclaan kymmenen pienem-
pää palkintoa. Palkinnot omat kaikille
kilpailijoille tarjona. Kilpailuun aiko-
mat ilmoittakoot nimensä »viimeistään-
kin tilpailupäilvän edellisenä päimänä.

Ihlcydessä hiihtokilpailun kanssa pi-
detään saman maaliskuun B—lo8 — 10 p:nä
sulsinäyttely, joSsa paraasta suksipa-

rista annetaan ensimäincn palkinto 25
markkaa. Pienempiä erisuuruisia pal
kinnoita jaetaan tätä paitsi. Näytteille
aiotut sukset, joiden tekijän »imi ja
asuinpaikka ou ilmoltcttawll, omat jä-
tcltämät riimeistään ennen maalis-
kuun 7 päimää maisteri S. A. Wes»
t!rllind'!lle Oulussa, joka myöskin an-
ti!ll lähempiä tietoja.

— Tuhtarotto.raimoaa lapsissa
Rautal^niiiiilla. Pahinta laulua ci se
kuitenkaan liene, sillä ei ole se miclä
tictlämästi useita surmannut.—

Wcnäläinen sanomalehti
Tijn Otclschcftwa" kertoo että
Suomen lcnraalikumernööritsiolisi mää-
rätty Kiemin kenraalikumcrnööri lreimi
Ignatjiff, tunnetun lreilvi Ignatjeffiii
mclimies.

SllhkösllUllMll.
(Tanlp. Uulalle)

CSuom. Siiljtöian. toimiston kantta,)

Vaasasta riclmif. 20 p. Kil-
pa-ajot Waasassa. patinankil-
pa-ajoissa otti eiiftmäifcn Oris-
Mlkmnon 3toren, Kokkolasta.
Oikko-' 5 m. 47Va fcf.; toisen
gfmnilän, Waasasw, Pekka"
o m. 52 fct; kolmannen Nitton,
Härmästä. Tiio" 5 m. 59 sek.;
Tammapalkinnot: ensimmäisen
Kapulan, Kaiihawasta, Leim-
u" 6 m. 13 fet: toisen Lill-
wikin, Kronobvstä, pelini" 6
m. 16".. sek.;kolmannen Wolf-
fin. Ilmajoelta,3irkka" 6 m.
18 sek. neljännen Laittnlin,Här<
mästä, Pun" 6 m. 21 sek.

K n o Un t s o t n ri.
Lappeenrannasta helmik. 20

p. Skwadroonapäällikkö Aksel
Tandbcra, knoli wiime yönä 40
wno?en ijässä.

Ulkomaalta
Työwäcn kysymys Englannissa.

Warma ou, että sosialiset kysyiuyk
set taa^ parlanleutiu maaleissa (s'iig
llluuissll astumat esiiu. Täuiäu joh-
dosta oiiliu hallitus ottanut nämä
lysymykset hiiomiliousa. Marsinkin
omat mapaamiclisct unionistit lord
Hartingtoniu ja Chmnbcrlauiiiu johta-
ininä kchoittaucct hallitusta malmis-
taiuaau ja esittämääu lakia työmäcu
hymäksi. Nämä lchoituksct omatkin
jo alkaneet nxukuttaa.

■Söm rmSauppomumaefi
antanut walniistaa tdjttunuä^u]
chdoituksen, joka sisältää paljon nii§j
ta pcrus-aatteista, jotka hywäksyttiin
työwäen konferenssissa Bcrlinissä.
sliiininiiilallii tätä chdoitnsta et en-
nätettäne hywäksyä nykyisen paria
mcutiit aikana.

Toiucu tärkeä kysymys, josta pal-
jon keskustellaan lHusslauuiu malti
ollisissa piireissä, ou kysymys rau»
tätien mirkamicsteu työajoista.
.»Ministeri Hicks-Bcach ou julkisesti
tuiliiustauut,että rautatieumirkamie-
hillä ou komin monta työtuntia, mut-
ta hau ei tiedä,miten sitä möisi ant-
taa, kun rautatiet omat yksityisten
yhtiöiden omistamat. Mikki ehkä
mielä menisi hymin, jos kysymys olisi
noista kahdeksasta isosta ja rikkaas-
ta rautatieyhtiöistä. Mutta <sng
lännissä ou suuri joukko pienempiä
yhtiöitä, joilla on pienet paikallis
rantatiet ja jatka jontuisimat yämi
ööu, jos semmoinen lakihymäksyttäi
siin, joka mähcntää mirkamicsteu työ-
ajau. Nämä pjcnet paikallis-pyriu
nöt scntähden omat ma^tiikscna tuon
pahecu poistamisessa. Kysymys on
knitcnkiu jo herätetty ja tnlce siis
oleillaan pysymäiscnä teslustcluu ai-
ueeua.

Tunnuntailcpo «anskassa.
Muutamia päimiä sitcc^l keZkustel.

tim NaMaii cdiistajakamaric'sa lais-
ta, joka loökcc naisten ja lasten
työtä, ja siinä tapahtui mertillincn
ääuMys. Lakiehdotus niääräsi, että
yksi päimä wiikossa olisi pidcttäwä
lcpopäiwänä. Mitään määrättyä
päimää ci ehdotuksessa tarkoitettu,
Mll^l jätettiin se työnantajain ja
naistyöntekijäin sowittawaksi. Siten
anucttaisiin kaikille kaikki mahdollinen
luapans uskonnon suhteen. Jokainen,
joka tahtoi pysyä wanhassa tama^sa,
woisi wapaac'li walita sunnuntain
lepopäiioäksceil, ja sainoin woi jokai-
nen toisin ajattcleiua walita toisen
päiluän.

Täniä wapans tietysti ei sopinut
kirkollisille edustajille. Kreiwi de
Mnn esitti scntähden toisen ehdotuk-sen siihen suuntaan, että kaikki wuoden
laissa niäärämät pyhät olisiwat pi»
dettälvät lcpopäiwinä.

Piispa Meppel esitti sitä Mastoin,
että laki määräisi smmnntain yleiseksi
lepopäimäksi.

Nämät ehdotukset kaikki hylättiin.

Yleisöltä
Tampereen Uutisten

toimitukselle.
Kauniinpia seutuja ihanassa tuhan»

sicn jännien maassamme on Ka>'gas-
ala. Mainiolle Punkaharjullekin se
martoja mctää; sanomatpa jotkut sitämie-
lakin hcrttaisemmalsi. Siellä käykin
m.,t uSlllmia oikein joulkottain. Olisi
seniähdcn suotnma, että siellä olisi ra-
wintola, jossa mäsynyt nilltkustaja
saisi lcmäiä ja mirliöiyttää ruumistaan.
Olihan semmoisia ramintoloita Punka-
harjulla, Imatralla. Aamasalsalla, eikä
niistä »nitään haittaa paikkakunnalle
ole ollut. Toimottama olisi sen tähden,
että joku panisi asian alkuun. Kan-
gasalalaisilla sitä maötaan tuslin moi
olla mitään sanomista. Rawl'i!tolan>
pito kun uskottaisiin täysin luotctta-
malle henkilölle, niin tulisi se olemaan
ttrmetullccna lepo- ja mirmoituspail»
kani monelle matlustamaiselle.

Turisti,

Kirjeitä Maaseu
dulta.

Mouhijärweltä, helmikuulla
1891

Elämme täällä mat hmssa tutuissa
oluissamme mahan huolien suuren, t..aa»
ilman hyörinastä. Omia kunnallisia
asioita pidämme kyllä silmällä,maan
m,,li.ettawa«ti jää meiltäkin, luten
muiltakin k»»i,lclvalsilta, paljon siinäkin
telemältä, maikka fnJ'-on aitaan faa«
baanfin. Takapajulle on jäänet muun-
muassa eräskin asia, jo«ta t^bj;:
erittäin mainita, ai ole, nimittäin
pidetty täällä torpparien kokousta,
kuten useissa muissa tunnissa,
Siihen on kaiketikin ollut syynä se
seikka, ettei täällä ole ollut.sellaisen toi-
menpiteen alfuunputiJGo. loljolu ot-
taisi sellaisen loloutscn fofooufutfuaf=
feen kuulutuksella firfo«fa, niin tyllä
ctälsimnilstälin metsäsopuloieta siihen
miehiä karttuisi.

Torpparien lokouS olisi tuiki taipeen
maalima, ja jo« joku ryhtyisi milläkin
sitä kokoonliltsunman, niin marmaan-
lin hänen naimansa palkittaisiin. Ai»
nahan asiat keskustellen paranisimat,
jc> asioista ei suinkaan ole puutetta,
kun niitä kerran rumetaan miettimään
ja käsittelemään. Olisihan torpparien-
kin ensi aluksi saatama paperille mero-
suhteensa, mitä ja luinla paljon he
kylmämät ja niittämät, luinla poljon
moimot elättää karjaa j. n. e. Ehkä
siitä joskushymääkin koituisi, kun Helin
locttaisimat laittaa «vaatimuksiaan sa-
maa rataa tuin muutkin Viisaampien
miesten ja maan mahtamampain lor-
mille. Tar»itsisi torvparivarlalin pa-

ja huojennuksia, ja onhan

niistä asioista Vuosien kuluessa >° niin
paljon vuhuttu sanomalehdiisäkili, että
tie, jota heidän tulisi noudatt,», on
kyllin miitottua. Etenkin niiden torp-
parien laita, jotta maksamat meronsallionnllssa japäimätöillä, ei ole kehutta»
ma. Isännän ja torpparin wäli ei
sellaisissa suhteissa moi 011, sydämclli-
»en. ja lyöwoimat riistetään useinkin
kon>in tarkoin torpan miljelytsen hoi-
dosta. Kun sitäw»«t»an torp»n mero
suoritetaan rahall», niin on lontrahti
ja molemmanpuoliset sitoumukset sel»
mät ja yksinkertaiset. Rahaa on tosin
niukasti, mutta eipähän kukaan »oine
maksaa enempää kuin kullar»sta riit'
tää. Tulojm täytyy siis olla meno'
jen määrääjänä, maikka tulolähteet o»
mat niukemmatkin.

Tulinko on tähän aitaan mainitta-
w!n rahatyö, mutt» siihenlin omat tu-
panneet itsensä moni rilkaila talollisia
joten torpparin mieli käypi alakuloiset»
si. He ryhtymät tulinajoon rikastua!»
secn, maikka rah?ja on kymmeniä tv»
Hansia lainassa, ja torppari koettaa
sillä ansaita maan perheensä elatukseksi
ja edes sen mcrran kokoon, että sa»
»neronsa maksetuksi.

Kruununmcrojen ylöslan!» tapahtuu
täällä tämäu luun 20 p:uii. Nii«lä
fyllä snoriudutlanee, mutta lunnallis»
»verojen maksu se wetää monen lulla»
ron lirlälle, ett'ei suinkaan lolilat sen
malscttua paljon litise. En tahdo lv»
lijoita pitemmältä m«iwata, waan piir»
rän nimelscni

Korwtn Jussi.

Kuppari-Tiina.
Ei hän o-llut ylellinen elämässään

tuo KuppariTiina. ElclihÄi wain,
hiljatseen rauhallista elämää eräässä
maaseutu-kaupungissa, jossa hänellä oli
muolralla pieni sauna lamarineen. Tä-
mä hänen ..samarinsa" ei ollut juuri
niin mikään kamarikaan, olihan main
tuommoinen saunan etchinen. Pysyi
se se, tään lämpimänäkin, wailla tal-
»visin kyllä piti lämmittää useamman
lerra > päiwässä, seinät kun olimat
Harmat. Toimeen hän sentään tuli,
muokransatin maksoi aina ajallansa;
eihän tuo niin suuri ollutkaan. Toi-
meentulonsa oli semmoinen, luten hän
itse sanoi, että mitä tuli, se menilin,
mutta liitti main hymin. Saunassaan
kami ihmisiä jotenkuten sentään, waikka
uusia, komeampia ja paljon mulawam-
pialin saunoja ilmestyi tuon tuostakin,
eräskin aiman hänen saunansa wicreen.
Kyllä niitä täälläkin sentään läy,niitä
ihmisiä," puhui Kuppari-Tiina usein,
ne kun omat tottuneet, niin eimät
heitä kokonaan käyntiään. Ia miStäS
minä alka-ricpu sitten muusta elatul-
>''ni saisinlaan, minä kun olen tähän
tottlu.> ." Tämän sanottuaan— ja se
tapahtui usein — hänellä oN tapana
huoata hymil! symciaii, ilaauluili il»
moittaalseen mahan laipnustc», Uähän
tll.s lyylymäisyyttö, molempia lentieS.
Kupparin tointa hänharjoitti ahteraan,
sepä se hänen oit^a ammattinsa olikin.
Hän oli sen pcrinyl äidiltään ja har-
joittanut sitä jo nuoruudestaan aSti.

Ei hän loko elonsa nilaa ollut tum-
minkaan yksinään läwässyt," sillä ha»
neliäkin oliollut tämän maailman elämän
oloje l ja surujen jakaja. Hän oli ollut
naimisissa, hänkin, kolme wuotta, ei
sen mähempää eitä sen enempää. Hän
ei puhunut tästä miehestään > aljon
jälkeenpäin, ei juuri i»itään. Sen
hänen ystäwänsä kyllä tiesimät, että
juonut hän oli, tämä mies, ja niin
paljon kun ..yhdestä lämestä ala«
meni."

Lapsia heillä oli kaksi, lytlö ja poitll.
Tyttö, manhempi heistä oli naimisissa
maaseudulla, jossa hän miehensä lanssa
piti isännyyttä eräässä kartanossa. Hän
oli itse emäntä-piilana —

lar^non
omistojalla ei ollut maimoa

—
j» mie»

hensä moutina.

Tampereen Uutiset.
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luunissa toimitetuista tarkaZtnksista maksetaan50 penniä talosta ja muusta kartanosta ja 25
penniä torpasta ja pienemmistä asumuksista.Tartastusplllkkion jakamat asiamies jaapu-
lainen keskenänsä 25 §:ssä määrätyllä taivalla.

38 §.
Nämä säännöt pysywät mnuttnmatta moi-massa siksi kunnes kokemuksesta ou hawaittu

muutosta niihin tarwittawau, ja owat muutos-
esitykset tchtämät 17 §:ssä määrätyllä taivalla.

s>OtzZ)l>Mls

LBLauantaina Kelmit. 21 n.

-21-
tää wähäsempi letluruisku, joka minuutissa heit-tää iloin 70 tahi 80 litraa wettä.

33
Tulta ei saa tehdä kartanolle 60 metriä li-kcmmäksi mitään huonetta, eikä mihinkään hno-neesen, iossa ei kinasta ole. Ei myöskään saaheittää kartanolle palamia kekäleitä, tulisia hiiliäeikä muuta sellaista, josta tuli woisisyttyä. Uu-nista otettua poroa ei saa miedä ulos asuinhuo-neesta ennenkuin se on täysin ehtinyt jähtyä, eimyöskään saa ampua mihinkään huoneesen. Tar-wittaissa saa kuitenkin tehdä tulen pajan luokse,jos se on 60 metrin päässä muusta kartanosta

!Vs^' wartioidaau ja sitten huo-

Si§.

Pärewalleallll ei saa liikkua kartanolla eitä
täyttää sitä muissa huoneissa kuin niissä, joissa
ihmisiä asuu. Ei myöskään saa lulteapaljaalla
kyntteli-tulclla eikä lasittomalla lampulla karta»
nolla eikä sellaisissa ulkohuoneissa, joissa hel-posti syttywiä aineita säilytetään. Riihtä pui-
dessa pitää käyttää ainoastaankynttcli-lvalleata
ja on kyutteli pioettäwä jokolyhdyssätaitla wesi-tahi lumiastiassa. Tupakkaa ei saa polttaa eitä
sytyttää sellaisissa ulkohuoneissa, joissa on hel-posti syttywiä aineita ja pehluja.

mikkomakitalo
Highlight



No 29. 189U Tam ereen Uutiset. Lauantaina Kelmik. 21 4>

Kuppiri-Tiinan poika oli Poris a,
tulliluiös.i, kuten hän äidilleen leUoi
tämän loiiiiicffi tamattuaan. Tala pm
laa»sH suriTiina kowin juuri scntähdcn,
fun poifa oliluwannut häntä elättää, jal)-
la main saisi ansiota. Waan mitä
hilloa: poika meni sen filfofcn, ja Tii-
nan läylyi main jatkaa saun^elä-
määnsä.

„© minulla pojastani iloa ole,"
hän usein mietiskeli jälkeenpäin, mutta
tytöstäni sentään wähäsen." Tuotti
lun tuottitin se tyttö, Maiju nimel-
tään, Tiinalle iloa: tämä tun lähetti
joslus mi si-mailkascn, jonla Tiina Hu
tutti useimmin roiinatn. Hän tapasi
näet, täyttää miinaa »rohdokseen". Har-
moin hän näistä rotkoistaan wiitt^si
mitään. Ei niistä tarminnuttaan pul-
joa puhua, sillä kylläpä fen johuomosi
hänen pyhccstaantin, että silloin oh
jokin wähempi woima" waikuttamass^.
Puhe näet silloin luisti luin taala-
maila."— Saadessaan tuon mifit-mart-
tasen silloin tällöin tyttäreltään, hau
Heli pullon pomcenja ja mitnataup:
plllli. Hän, näet, mietti, että riittää-
hän (aatit raha miinaan paremmin
toin ansaittu, jjnfa tähden hän ei an-
faitfcuiilla rahoillaan ostanuttaan pol-
jon wiinaa, multa sitä enempi ilmat-
itfji saaduilla.

Eräänä talwipäimäiiä hän sai lyllii-
rcltään kirjeen, jossa tämä pyysi äiti-
ään läymään lalsomllsfa omaa Maiju-
lylärlään, ehta wiimeisen terran. La
hcllipä maltarahaltin, ett'ei tarwin-
nut muiitl, kuin lähteä main. Kuppari-
Tiina ei woinut olla täyttämättä lyt-
lärensä pyyntöä, jonta tähden hän li»
lasitin heti lyytiuiichen »halminta laa-
lua," ja pian sitä oltiin matkalla T:n
lappcliin, jossa Tiinan tytäroli emäntä-
piikana.

Matka tulvi hiljalleen Tiinan juttl-
lcösli. Hän oli, näet, ottai.ul lähleis-
jään wähän rohtoja pallasta waslaan,
joten lietensä sujui hywin. Kyytimies
siläwastoin torllui ja hcwonen ontui.
Ei ollut Tiina hakenut parempaa lyy-
tihcwosta, se tun olisi tullut lallmn-
malsi. jtai se siellä elää tulen ruus-
tinna main, se minun tyttäreni," mic-
listcli Tiina itsekseen, loctlaen tuon
tuostakin herättää lyytimieSlä, jota jo
altoi kuorsata. Kyytimies tuorsas» niin,
että hcwonenlin tai siitä pelästyi, tos-
tupa lähti juoiscmaan semmoista tyy-
liä, että Tiinan päätä miilsi. Tätä ei
Tiina kuitenkaan sietänyt, ivaan tom-
puroitsi reestä ylööottaakseen ohjakset
ja loetlaaksecn wähän hillitä lonipar»
taa, joka warmaan larmilsi miimcijct
woiu!ansa meunätsccn tämmöstä iyytiä.
Mutca juuri kun hän oli tarttua kiinni
ohjaksiin, niin silloin — licllö pääsit-
uaiiut liiaksi — hän keikahti ja putosi
reestä ja hcmoucn mennä porhalti jom^
moistatin mauhtia eteenpäin, — niin
low^ll, ncihkääs, luin sei imoinen he-
woneu päas'. Nyt ei Tiinalla mmtt2
tuin juosta perässä, mutta echän hän
päässyt juoksemaan, tuskin täwelemään-
lään. Niin hän peljästyi. No, mi-
täs muuta tuin istua ja odottaa, mitä
onni tai sattumus toisi myötään. Hän
siiliä i.tueösaan tiroili i« paujasilyy-
timicstääli, murli suutaan ja määnti
päätään,maan apua ei tuutun' lustaar."
Mutta äläpäs, hewose: wauhli lun
tasaantui ja se tunsi, ettei lukaan ol°
lut ohjissa", se kääntyi ja altoi astus-
lclla takaisin päin. Kyytimicskin siinä. eräsi ja, huomattuaan olemansa ylsin,
alkoi ihmetellä missähän se tyydiltä-
mänsä on. Mutta ollessaan tuossa tah-
den maihcella, kääntyälö takaisin wai
mennä etecnpäi», hän luulikin ihmeek-
seen Tiinan nuriseman äänen maan-
tien simusta. Tiinan annettua lyyti-
miehelle lomat ja hywin ylös ralen-
tawat" nuhteet, lähdettiin ajamaan
taaS oilcata suuntaa tohti. Kun loi-
nen pysyi malmeilla ja toin n reessä,
niin tultiintin pidemmillä mullitta
Tiinan tyttären luo.

Kuppari-Tiina, lamattuani, lytiä-
rensä Maijtln, altoi ensi työlscnsä se-

littaa tälle, luinla hän teki hullusii
kun matkalle lählilaän, tiellä lun ta-
pahtui niin paljo» selltaulsia. Mai-
ju koti häntä lohduttaa, mci aitins,
sisälle, tarjosi kahmia; ja pian Tiina
tulikin jäll,en hymölletuulelle. Sitten
hän htti alloi ihmetellä, tuinla hywin
tyttäränsä sentään moi, taalla lun on
laittea, mitä ruumis ja sielu halajao."— Pian sai Tiina nähdä mämynsä-
kin, eitä tämätä.in jäänyt lyllin ylis-
lelemättä.

Katsi Palmaa Kuppari-Tiina mi pyi
tyttärensä luona, jolla ajalla hän tuli
tuntemaan laitana» herrantin. Waan
pois hän jitten lähti, tuo Tiina, sau-
naa muistellessaan oikein pahalta tun-
lui, lun näin lauman miipyi pois si-
eltä. — Malla lotiinpäin lämi paljon
parenmin, luin kartanoon mentäissä,
eitä siinä pittää aitaa miipy yt,ennen
t^n Tina taas oli totonaan, zosta
hän hywin harwoin mih!i,lään lähti-
taan.

Kun hän siinä latseli niitä tuliaisia,
joita tyttärensä 'oli pannut mutam,
niin ha» ei moinut lainkaan nure'sia
Tuli mielä samana iltana ..lullemai-
nen luppari", Pohjalais-Maijo, hänen
liiolsecn ja pyysi yösijaa saunassa
Tiina sen kyllä sumailsi, .oallanlin
lun Pohjalais-Maija loetti olla hy-
win millin kielin. Tiina kertoi täl-
le, luinka hän juuri tänään saapui
totiin tyttärensä luota. "Hän on ka,
siellä emäi tänä", tiedusti prhjalais-
Maija. On, emäntäni hän on . . .
roumana hän on oikein talossa. Ia
länen miehensä, wäwyni, sekös masta
on herrasmaincn!.,, — Pohjalais-Mai-
ja ihmetteli ja lummaslcli, että main
niin on, ja löilasiaan yh een. ..Niin,"
Tiina jatloi, ja niillätös nyt masta
on muonaa siellä, minun tyttärelläni,
sillä rouwalla. Ja moi, moi sentään,
eltepä uslo, nähtääb", — ja Tiina
osotti pöydällä olemia tuliaisia— »näh
taas. ei pienestä talosta noin paljon
lähde. Kyllä siellä on muonia,sen nii-
nä näen". Kyllä maarin, kyllä mlla-
ri»," mielittcli Po,jc.lais-Maija ja !ä-
-wi leivolle, demolle lämi Tiinatin,mie-
tistclle!', etl'ei lähde enää toista lerlaa
semmoiselle mailalle. — Parin päimän
perästä !än sai tiedon poilansa älil-
lisestä luolemasta, ja T ma altoi taas
miettää hiljaista saunll'clämäänsä, sil»
loin tällöin muistellen poikansa älil-
lislä kuolemaa.

lehmus,

Krapa-Heikki.
K:n pitäjässä tuolla Iywäslylän tie-

noilla oli Klapa.Hcilli pahanen synty-
nyt. Niin. Krapa-Heilki hanti' lul>i!t
tim; eräs jumalaton ?2'.!ppapalwclija oli
tuon etunimen hänelle lisännyt, en tie-
dä mistä syystä. Mutta sillä nimellä
hänet kuitenkin tunnettiin, eitä hän ol-
lut siitä laisinkaan Mihailien, maanhy-
myili lyytymäiscnä. Toiset taaslyhen-
simät hänen nimensä, Mäen tuon pa«
pin antaman nimen totonaan pois, ja
kutsuttiin häntä peltalsi Kramalsi.Mut-
ta Heikki itse ci wälittänyt milsi häntä
kutsuttiin, maan hali puodin nurlista
paperossin-pättiä polltaakseusa. Kym-
menen muotiaana heitti hänet äitinsä— isästään ei ollut mitään tietoa —
oman onnensa nojaan, niinluin jänis
poikansa, jättäen hänet muutamana

aamuna makaamaan sen talon tuma»-
laattialle, jossa hän oli oleskellut v. s.
huonemichenä. Kun ei äitiä kuulunut,
ci n lynyt, jäi Hcilti taloon lästyläis-
pojatsi. Tässä talossa oli hän useita
muosia, lunnes sairippiloulnn käydyksi.
Sen jälteen muutti Heitti teötiticmll'
riin kyytipojaksi. Tänne oli hänet
houkutellut liemari.i poila, joka oli hä-
nen rippitoulutowerinsa. N>)t lyyti

Heilli herroja ja talonpoikia ja talon-
poikia ja herroja, tunnes tuli lahdenlym-

menen ikäiseksi. Juuri edellisenä päimänä
oli hän täyttänyl mainitun "muoden,
tun isäntä sanoi menemänsä fturaamana
fäimlinä pitkälle matkalle, aina Tampe-
reelle saalla, ja ottamansa Heilin "föl-
jyynsä... Koto yönä ei Krapairaulla
saanut unta silmiinsä, matta oli niin
hänen mielessään, sitä tutti ja funt-
ccrasi" han jota »lantilta" niin pal-
jon luin yfsinlertainen ..snajuwarktinsä"
myötä antoi. Kepsakkaana hän nousi
aamulla, pani ruslon reen eteen, joka
jo ehtoolla oli lailellaista tamaraa
täyteenpyntatty. Isäntä heittäysikuor-
n, n perälle ja Heitti istui etupuo»
lcllc ajajan Mirkaa hoitamaan. Joita-
kuita päimia luljettuaa» saapuiwat mat-
tamichemme laupunliin. Isäntä toi-
mitti jo samana päimänä asiansa ja teki
seuraamana aamuna poislähtöä, multa
nuorempi malk.ttomerinsa oli niin miel-
tynyt tähän wllpaalaupuntiin, että jäi
tänne Niin, Kr,pa teli tuin tekikin
tenän; liemarin täytyi ytsm lähteä pit-
källe paluumatkalleen. Täällä rupesi
Heikki rengiksi eräälle kauppiaalle. Taal-
la Heitti onnet!omuude!seen altoi mais.
tclla mäkemiä juomia. Kauppiaalla
muutti Heitti toiselle. Tämänkään
luona ei hän miipynyt kauan aikaa,
maan altoi muutella tauvpiaalta laup.
piaalle, oleskellen rouoden pari pai-
koissaan, tulvi lite imäs pari,
lymmcntli wuotta. Hiljainen hän oli,
maan liialsi mieltynyt mälijuomiin.
Scntähden täytyi hänen niinusein muu-
tcllalin. Kun ci tutaan enään ottanut
häntä palmclulseensa, rupesi hanmyys-
tentelemälln paperossia latuloilla. Tätä
Millaa piti hän silsi, tunnes eräänä
aamuna tamattii» hengettömänä sen ta-
lon ulkohuoneessa, jossa hän pitiasun»
toaan, ohut nuora taulassa; sillä oli
hän tai lopettanut päiwimsä. Tama
tapahtui luultamasti mielenhäiriössä,
joss» hau oli usein, lerrankin niin pa-
ha. ti, ettH täytyi wiedä waiwoisla-
lollc selliin.

Kalle.

Kaikenlaista.
— Mika on «ikein, on oikein.
Hywää huomenta, herra tuomari!"

sanoi mylläri E to. .Minulle on ta-
pahtunut jotakin, josta minä tahtoisi,!
puhutella tuomaria; willitly loira pu-
ri minua äsken sääreen ia repäisi suu-
ren appeen uusista housuistani.
Namät omat Mallan uudet housut,
niinkuin tuomari nätee, ja minäiah
toisin lysyä, moisinto minä hastatlcia
oikeuteen koiran omistajan syystä, et-
tä hän antaa sellaisen eläimen tullea
ladulla, mailla tietää sen mihaiselsi?"
»Kyllä ratas ystämäni. sen te woi'te
tehdä; koiran omistajan löylyyantaa
teille tormausta."

Woisinkohan pyytää yhdetsän maik-
laa? W°itte lylla. Noin uusista ja
kauniista housuista ei se ole liikaa."

Nii«, oltaa sitten hymä, herra
tuomari, ja antaklla minulle yhdeksän
markkaa, sil<a se oli tuomarin koira."

.Minun loirani?! .. .Purilo mi-
»un Mustini teitä?

—
No niin, mi-

nä uskon teitä ja tahdon lurmata wa-
hiiigon. Tässä on teille yhdeksän
markkaa housuista. Se, tuin on oi-
kein, on oikein maitta mailma menisi
murslalsi."^

Mylläri ajatteli tyytywaisenä: Sen
sinä olet nyt todistanut hymäntahtci
toisuudclla",pisti pussiinsa lantit ja ai-
toi lähteä pois.

..Odotappai, ratas yslämä," sanoi
tuomari, en woi ulla ilmolltllmattll
teille, että lulutctuSta ajastani ja hy«
ivasta neumoStani tysymytsessä olcwaö-sa asiassa minun on mallditlama lym-
menen markkaa teiltä. Olkaa sen
muolsi hymä ja antakaa minulle ensin
yhdeksän markkaani lakaisin ja pantaa
siihen yksi martta lisää, sitten masta
asia on selmilla. OitcuS, rakas ystä-
mä, plli'lansa pitää, mailta maailma
mursialsi menisi."

Kuulntuksia.
Wuoden IV9ft,

StllKilllhM
täitä laupungi?ta toimitetaan kaupungin
huutokauppakamarissa allamainittuina päi-
winä seuiallwasti:

Lauantaina Maalisluun 7 päiwän»
No 10—1 e. pp. taloista N:o I—6B, ja
3—6 j. pp. taloista N:o 69—135, länsi,
puolella koskea.

Tiistain» Mllllliililun ll> päinmi!»
No 10—1 e. pp. taloista N:° 136—218
ja klo 3—6 j. pp. taloista N:0219— 310,
länsipuolella koskea.

Torstain» Maaliskuun !2 päiwän»
klo 10—1 e. pp. taloista N.o 311—334
ja klo 3— > j. pp. jälellä olemistataloista
ja nmokratonteilta kosken länsipuolella; seka
ta oista No I—B71 — 87 itäpuolella koskea.

LllUllntllina Mlllllislunn i^ plliplinä
klo I«— 2 e. pp. taloista No 88—203
ja 3— 6 j. pp. jälellä olemilta taloista ja
muokratolitcilta itäpuolellakoskea sekä Rau-
tatien piiristä,

jonka ohessa ilnioitetaan, että malsuwel»
wollisten on oltawa saapumilla merojansa
suorittamassa silloin kuin heidän nimensä
huudetaan, joka tapahtuu järjestyksessä ta>
loin mmeroiden jälkeen, sekä että maksuja
kustakin talosta otetaan aincasiaan
niinä aikoina kuin ylempänä on kulienkin
talolle matsuajatsi määrätty, Tampereen
Ruununwerokonttoori»sa helmikuun 19 p.
1891.

Nich. Thulö.
(^öteii tllljetlllln Tlllnpereell
3, wllnlll mhllyrlllennus in*|^iitrttmff huutstllllMllll,
jolll pihetiiN Mitllllll inmutan*
taina iniKilisfiinii 2:1 111l5 j.
p. Rajoittaja {aa piti mt)I«
jusifi jlllcllil olemat ofat letii
feinät ja pernstulseu, jotfa
faiffi omat pisforjattamat huh-
tifnnn 6 pl

Alempia tietoja annetaan
hnntlltllnpMtilllisuullessll.

lainpcrcen iiiufiijrafennns*
fomitea.

HuutolllllMlamlllill
ilmoituksia

konttoo-Jf|, rifirjiirin ,virka }uli§te=
tamt täten kirjallisesti

haettaw.nsi 14 päiwän kuluessatästä wäiwästä luften. Wuo-
sipalkka on 1,000 markkaa ja
annetaan wirkatouuista tieto
Nahatoimikonttoorissa klo iO
c. pp.— klo 2j. pp.

Tampereen Nahatoimikont-toorista Helmikuun 19 p:uä
1891.

Rahatoimikamarin puolesta
G Selin

Fr. läoerholm

Myytälvänä.
Saimoja s^ii(Hliii|lfl

Ruomia,
kuorma» ja ohjas manilla» köyttä

Hevosenkenkiä
ja jää-nauloja, rauta- ja l>! jHlikankea y.m,
myy helpolla

A. F iiinistedt.
Puutarhakatu N:o 8.

Teräs jauho- mu.llMi
Ludw g Tallqwist.

I'AMPEREEX

Rakennuskonttoori
Tampereella.

Myy varastosta:
Rakennustaiteita,

Valutavaroita,
Työ-aseita ja talous-kaluja,

Koneenosia.
Kaakelia,

Tulenkestäviä tiiliä ja- savea,

Kalkkia jasementtiä.
Akkunalasia.

Maalarinväriä ja vernissaa.
V Tapettia. TR

Pussiväriä.
Toimittaa

Kattamis- ja

Asfaltteeraustöitä.
Valmistaa kaikenlaatuisia

Rakennus- ja Koneperustuksia

Tuuri u nllllitllililll.
Halwimmat hinnat.

Tcislou slllatclitcl,tlllli!Prima faa-
telia, myydään ainoastaan meillä.
ijÄT" "Mloou sekoitettako t)l)[fnfaafe(ci
hm, joita toifet iu>.)l)it>ät tällä paiffo
kunnalla.
$:m 3llilllbcrglil rllutlltauDll.

ilsfalttiliflie.
V AöslllttihNlipM
IlUiiorniispiiljiDJa

llselltll llljill.

~ }JifipitiisjHtl)tDiii „ >^^^^^^^^^^|

ZHuspmmnloja, Lakkaharjoja,Wesi-
-1listoja,Ruoteita taRuodenauloja.
3 Katon peittämistä aMtihumM felii ennen peitettyjen llssMitM-

jcn lakalla woitelemista setii tmlla ettii mllsenlluillll tsimttllll tana, ftmgin
tniu wiilneislnil seitsemsllil wulitenll tstä ennenkin, MirjMmt, sets liitMfnnilM ottN
mstlllln tillluljill niin llillliseen lnin nlllhdllllistll, jI»M työt M teW niille ssMNInM

M lljilllll. binNt iilcltöiitsti
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Jokaista, joka tämän ja edellisen H määrä-
yksiä mustaan rikkoo, saloitettakoon moimassa
oleman lain mukaan. Mutta jos wahinko sel-
laista menettelyä seuraa, ci siten syntyneestä Va-
hingosta paloapua makseta, paitsinllom luin wa-
hinto tulee simullisen huolimattomuudesta. Yh-
tiö saa sitten hakea maksamaansapaloapua takai-
sin syylliseltä.

35 §.
Suurempien kyläin on miten mahdollista

hllnkittmva yksi yhteinen paloruisku, jota säilytet-
täköön sopimassa kaikille tunnetussa paikassa ja
on sm wclwollisuntcna, jonka hcwoncn löhimpä-
nä on, ilman wiiwyttclemista wicdä ruiskunpa-
lopaikalle. Ruiskun ja muitten paloascitten no-
peasta tuomisesta palopaikalle maksaa yhtiöpal-
kintoja kahdesta wiitcen markkaan asti. Myös-
kin sille, joka ensimmäisen lucsitynuyrin tuo palo-
paikalle, maksetaan kaksi markkaa seka toisen wesi-
tynuyrin tuojalle yksi markka. Samaten maksaa
yhtiö palkintoja sille tahi niille henkilöille, jotka
tulipaloissa erityisellä neuwokkaisuudella tahi roh-
keudella toimimat, Yhdestämarkasta wntecn mark-
knän asti.

36 §

Joka Mvosi ennen Elokuun 1 päimää on
waknutus asiamies melmollinen apulaisensa kanssa
tarkastamaan makuutettuja rakennuksia. Tar-
lastuisessa on tehtämä laaman mukainen tarkas-
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tuskertomus, jossa mainitaanpaloaseitten ja tuli»
sijaiu tunto sekä niissä Imomatut wajawaisuudet
ja rakennusten yleinen tila sekä ne muistutukset,
joihin on hawaittu syytä oleman.

Huomatuistamajamais.uiksista annetaanhuo-
neen omistajalle tahi haltialle tieto ja omat wa-
jamaisuudct korjattamat yhdenkuulauden kuluessa
tiedon saamisesta sillä uhalla tuin 27 §:ssä sa-
notaan.

Kun korjaus on tehty, tnlcc omistaan tar-
kastuttaa se joko asiamiehellä ja sen apulaisella
taikka jos ei niitä tahdota siihci! toimeen palka,
ta, mm moi tarkastuksen toimittaa kahdella jää-
mittömällä henkilöllä, joitten antama kirjallinen
todistus on asiamiehelle oitis toimitcttawa.

Tarkastuksessa tehdyt kertomukset eli syyni^
kirjat tulee asiamiehen Lokakuun kuluessa jättää
johtokunnan esimiehelle.

Jos asiamies huomaa jo-iku rakenuukieu mm
huououtuuceksi, ettei se cnään mastaa makuutus-
armoa, määrätköönhän senuudestaan wakuutet-
tamaksi; taikka on muuten scurattama N mää-
räyksiä.

37 §.

Asiamiehen antaman tarkastuskertomuksen
mukaan maksaa johtokunta yhtiön maroista asia-
miehelle ja hänen apulaisellceu tarkastus palkaksi
25 penniä talosta ja 15 penniä torpasta, kuu
tarkastus tapahtuu Ikaalisten kmmassa. Ulko-

Oskar Hellberg '».«»,,., RäaSaiiikc.,«H^^H>W, Pikainen valmistus ja
hinnat kohtuulliset,
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Hampereella
ostetaan takaisin.Ehjiä terwa ja lakka astioita

« Tuoreesta mijcrivmsta
°5 maksetaan korkeimmat hinnat. Vastaanottaja Hankoniemellä.
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Wakuutus-ojakeyhtiö
Skandia

Palo- ja henkiwakuutukfiasttllllpi
Toimituimies!

Emil läderholm.
W:m Sandbergin konttooiissa. Asunto: Läntinen pitkäkatu R:o 34 a.

iililtliä Suomalaisia Heiltänsicmemä
huokealla.

Fiskarsm Teräs auroja
alle tehtaan hinnoista myy

G. Lindberg.
Wahempi warasto Meijeriastioita

myydään ostohinnoista
G. LmdberlMä.

DM" i^nrfjnitii jjitotfliDiiroita hllotmla "HW
G. Llndberg ma.

DV^ Huom! Astioita lamataan.

& StåhlberginSåna
Haara-Osastosta

östetllllll pllmten ja hullteimnlllllll tulattlliu
Paperia, jM lujill.

lir-Kirjeenknoria, suurestll
joitus- jll piilllstllstlirlititll.
Kang b; Stahlberg^in

Haara-Ojasto.
8 Kauppakatli 8.

Taatusti

£B W T /■"*», i'^
!♥ I ■
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4 ml. jHtrt
myy

Victor Sitöcrlinib-

NRjllll Mllplllitehtlillll
Knllfllita ja cstlimoja,

Wirktilankaa ja kariilliikan-
siasta. Pietarsaaren sikuna. Hy-
wiä waltoisia ja wihcriäisiä hcr-
n^ilä. Kintaita ja Tossuja, joka
lajia jauhoja ja ryyniä. Naasan,
Turun ja Toijalan näkkileipiä

Waasan iauhokaupassa.

Wuokrattawana.'
1^1 rr päiwästä Kesäkuuta 5

W *Äiit huonetta, cte&incn ja
-M_>s?H»e t,,ötli,

H^skar Vjörkcll.

PlllwMsten HMM.
fiktlfä £? wvat potta otci ;; op-
DM»?' HIpiin nyt faeti
<^/

"
A. E. Lahtonen.

4K roucbeu wanha tyttö, tottunut lapsia
*■** hoitaa ja wähän talous askareita te<
feen, nöyrä ja rebfllinett, saa paikan oitis
tuin ilmoittaa itsensä Läntinen pitkä katu
18 b. K. 21. Leanderille.

Ilmoituksia
Nuokamiehiö

otetaan Puumillatehtaankatu N:o 8
Piharakennus

SJ^^ffiJtoo kaikkia omattini fuuhnt.ua tm.
J^S^gr ta tetjbädn fbelleenfin nät)t<
teistä sekä tilaajain omista tarpeista huo»
iällä Äa G. Leikas'amperee'

Räätäli

Suomen kaupunkien
Irtaimiston
Palovakuutus-Yhtiö
välittää allekirjoittaneen kautta

palovakuutuksia irtaimelle, raha-
varastolle y. ) i.

Hjalmar Grönblom
Kuuiukaaukatu 10.

«mm<«M Is«le-M»!i!
Triton

Turussa
antaa waluututsia wahingoistll, jolta
woiwat tapahtua maalla tahi merellä
kuletettawille tawaroille

Waknutus maksut huokeat.
Lähempiä tietoja antaa

Cmil läderholmW,m Sandberg'in konttoori. Asunto: Län>
tinenpitkatu 34 b.

Kätilöjen asunnot:
Maria Koski, tohtoii E. v. VonSdoU! intalo, torin syrjässä.
Edla Enroos, asuma kauppias Freswoi»

uksen talossa, Itäinen pitkäkatu N:o 10,
sisäänkäytämä ladulta.

Emilia Johanna Leman, asuma Leipuri
Lindellin talossa Kuninkaankadun man a.

Aleksandra harosn kiikloroäärti Lum«i !n
talo Kuninkaankatu N:« 30,

<3n>a Elisabeth KyremuZ Kuhlberg'in p:>
rill. talo Läntisen esplanaatiladunmarrella.

Ida Karoliina Stenman, asuma Puu»
millatehtaankadun ivaiiell» n:o 21, pl''li»
pytinki.

Ida Josefina Salmen. Asunto ens«!<n»
nen linjakatu N:o 266.

Edla RoZling, Kyttälässä Uudenmaa»'
tieu warrella heleniusen talossa N:s 84.

Edla Kaiolina Walenl, asumaKyttäi.iisä
Myllykadun marrella, talossa N:o 170.

Charlotta Rantala,maskiseppä Lintl.i'
gin talo, pikku sillan päässä 141.

Mathilda Lindeman, asuma wastiscvpä
Sjöblomin talossa Länsipitkan< jahalul^
adun kulmassa.

Selma Lindgren, asuma maslis ,pä
Ahlqmistin talossa Kuninkaankadun ir^r»
rella, stsääntäynti kadulta.

Maria Helenius, asuma Käcklundin l.»>.
Läntisen Esplanadikadun mairella N:o 6.

Emma Lindroos, Kunintaatatu N:o H5
Saarion talo, sisäänkäynti kadulta.

Aleksandra Hällforsin asunto,makasi, «m
ja kolmannen Amorin kadun lul>!. <ls«
N:o 22.

Tampereella,
Uuden Kirjavoin? öbfiönfirja&airtoflfo

1891

Tukholmassa

mlilmlista selii mllitll
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