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Tilauäyinla:
ta«peieella jalopaikolss!,. 4:— 3:

— 2:— I:
—

Maamme posMaitolsissa.. 5: 50 4:233:25 1:65
Venäjällä ristisit,lähetettynä 4 l. 75 k., 8 l. 50 l,

2 l. 40 1., 1 t. 20 l.
Ilsityiset nu«er2t »akla«Li 10 penniä,

<s«l)t>«« {Hau*-
»«»n, L2»fip»»lell, l b, S." «lilund!n lirj«l,m>p». g. We!«ndeii< «li,

fouutjo, laupPillllt i «. Helminen, H, MiNneu, Fr. «j«ill,w>«t. Hj»lm« Lundw»ll.
Ctto Haartman; «. F. Stnbflebtj K. Helenius, «. A,Heniillfon, K. I.Gl»n,«!lt,
K, C. Renfor», «l. «nell. SK. Selmiut, N, I»««inen, L. gotJSerg, I,$. Lindiool,
«I. «mbrufln, «, C. Helw, M.P»l,n. «v«. ««t»ji«», N. SattHnen, M. SBenttrr&lom,'
H N Fl!t. S. h«nnnul< ,W. Nillili, ftuSmunfu, SD!, Hel»nd« »»Peiitehtaoll» t«lon>
»mi«l°w «k. mail,

opai&at Stauputigx9fa:
<l,»le» lti»»,le», : !t. Nes,n»«r<n lil!«l»u»«n »,,i«o!«lt». ss»uV»>!»»t: I

Suu{f«nen SK. (»tanbtrg, ». Snellman, 3. Beiglun», H. SRiflonen, «. Lindberg, W,
Mellal, 8. »hlsten. a. Senbell, SK. «oiwunen, SBolbcn, N. känninen, 3. Hiet», K,
Lindgren, F, P»<l»len, K, lyiwiinen 8. F. Ilt»nen, »iti«nfit. 83. M«itin, hell»t ■■
NIeN» 3icQani«tt!it««nt, lieötnbi Honrtsjsn».

HlNMttn Untilet" iietuiI°lll arft ttiBtaina, lesliwiilkonll. perjantaina in lanan,
taina Da '/,» °°m. Ilmoituksin otetaan neljännelle si-wulle 12 f:»!n j» ensi stwulle18 p:nmmaffuStariwiltäja suomennetaan ilmaiiefft. Huoneiden »oaofro.itmoi.turjia aina 6:teen )jet!itti»rin>itn asti «5 piin mllt',!sta
1° fuolontlmoitnlpa l mitasta.

—
Maamme sanoma-lehtien tansla suoritetaan tvllihtoilmoilulsia. Sebb-nfonttoori on Sur.intaanfsbim wariella,laupp Vinbftebtintalosla watztllpäätä toäriän Llliei««e'ia ju on .itooinnat:lo 8 aatn.

—
8 ebr.
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ifcmsdrista.
Posti.

Postikonttaoiien avoinnalädtewää
vk>stia «arten joka arftpältoa Ho 8—

1 t. pp. ia 4— 7 {. pv. T«le>
»aa postia »atten Ho B—l28

— 12 e. pp,
'3_'/,7 j. Pp.

Sunnuntai- ja iuljlap&taini menewS po«>
HtotMiSto kello B—l 98— 19 e. pp., po««.
szästiipantti kello 9— lo t. pp.; wlewa
vi,ztitc!i«i3tll 110 B— '/,10 e. pp. ja
'/,3— 3 j. pp.
ij«la»tikot kaupungissa tyhjenne-

tzän klo 9ja 12 e. pp. selä '^4 ja
l/,,10 j.pp.,l»atilko posttkonttooiin etehi-
sessä ja aptttlkari Tcheelen kulmassa
poltin lähtiessä asemalle ynnä lsutalien
ase»2huoneen seinässä 10 «inuuliia en-
nen postijunien lähtbä

Zola p äi« l lähtee posti junalla hä>
«eenlinnaan, lurluun, beliinkiin,Pic»
tariin ja yleensä rautatien «it««sä ole»
»iin paikkoihin.

Postilähetykset Turkuun ja fen
kautta sinne päin kotimaahan sekä Ruot»
siin menetoat owat ailipäiioinz jätettä-
ioät postiko»tto!!riin Ho 9 s. pp., «a»
kuutetut fttjeet, paketit ja »apaatirjeet
klo 6 j. pp.

Postiasema Tampereen rautatien tie-
maila pidetään amoinna fifäänftrjottettu»
ien lirjeiden selä «aluutta«lltt!>«!tn ja
po3t;mei!(ien «yy«i3tä matten jota arli<
päiru teElj :/al2--2 päimällä ja 3—5
j. ps^^^^^H^H^^^^^^H
'/,2 räi». ja 4—5 j. pp.

H^oSti lähtee:
Tunnunlaina: Raumalle, Iywästy

lään Keuruun kk., Wirtaille, Poriin,
Ikaalisiin, Kanaosalle, Pälkäneelle, Kan>
laanpäähän, Lowiisean, Vouhiiärwelle,
Pcrk<:no2N, ?iSKeenrDroBß ia Su?wsän

Vlaanantaina: Saloon, 3pajsBfnläsr.
Jämsään la Länael«äellc.

Vaivon radalla tullewat postilähetykletoUat
timttawat öelßnstn junaan.

3, i s taina: Poriin, ©uraan, Lauttaky.
laän, Mnuhijärwelle, Punlalaitumelle.
T?rwää!<:n, Kanaasalle,Pälkäneelle,Ken,
luulle. Xuolredille leisloon, Wirtaille

Keskiwiitlona: Poriin, Lonmjaan
Mouhijärwelle, Raumalle, Iläneelle,
Iywäskylään, Kangasalle, Keuruun,kk.,
Multialle, Ikaalisiin, Hämeenkyröön jo
Euraan.

Torstaina:Jämsään,Kangasalle,Nuo>
rehwedelle, Poriin, Lauttalylään, Tyr>
wääsen, Pälkäneelle, Kuruun, Ruo«e<
beOe, Teisloon, Wirtaille ja Saloon.

Perjantaina:Euraan, Lauttakylään
Raumalle, Iy«z«kylään, llangazclllt.Päl-
käneelle, lteuruun ti., Längelmäelle,
STiulrialle, Poriin,Ikaalisiin,kartanoon
Kanlaanpäähan, t>ä»tenly.,3ön, Iy«äl
!clsan, Jämsään, 3uo»h delle, «a

locn
Lauantaina: Poriin, Lauttakylään

StjnsSSfen, Punl<:lllitt''>«lle,Rongasalle
3iuo»edtlll, b«»«i«A, Ssirss je §U-
Oxm lt-

Vlautatie.
Juna lLh t e eHämeenlinnaan Ho 6 /M

e. pp. ja 4,,, j. po. ynnä tamarajunan
yhteydessä 3:nenluolanmatfustaiaroaunut
Mo 5,,,i.ppsetä sekajunaTuikuun-l:lo 10,,»
e.pp;— Sßaafaan l:lo l, päimällä ja11,,»
j. pp. sekä sekajuna klo ll/4<) a. p— Poriin No 1,M päimällä ja tmoarcr
juna klo 5,10 i.p-

Juna tulee: Etelästäpäin klo 1,,. M.
wällä ja 110 10,^ illalla sekä tawara

ju^ll klo 8,,, a. p.. ja seklljuna Turusta
B,^ i. p,; — Waasasw No 6,,, aamulla,
4,,<, i. p. sekä tamailljunll klo 9,, a. »,;—

Porista klo 4,,, i. p. ja tawaiajmia
9,,» a. p.

WiraStot y.m. awownaarkipaiwinä.
Pastorin kanslia 110 B—ll e. pv.
Termeyoenboitolautlllunnantllikastus.asema

lauvungin talossa «lilon jok» arkipäi«3
B—lo e. vv.

Maksuton rokotus Kaupungin talossa wal-
tuusmiesten etuhuoneessa joka torstai110
10—12 e. pp.

Niitlomääitin huone No B—l 28
—

12 e. pp. ja
4-6 j. pp.

Painoafiamiehen kanslia,Aleksanterinkatu 31,
tiistaisin, torstaisin ja lauwantaisi l:lo
12—1 piimällä.

Vähtölennätinlonttoori laupungissa ja
rautatiellä 110 8:« ta e.pp. 12 yöllä.

Kaupunginlainakirjasto a»ataan No? j.pf.
paitfe lauantaisin No 8 illalla.

DhdySvanlin lonttoori klo '/,10— 2 p.
Pohjoismaiden osakepankki 110 9

— 2 päiw.
Vuome? pankin konttoon 110 10

— 2 p.
Tuomen pantin dislonttokomitea kokoontuu

klo 11—12 e. pp.
Waasan osolcpanlin lonttoori 110 9—2 päiw.
Tampereen säästöpankki 110 I—21 — 2 j pp.

ja sitäpaitsi keskiViiklona ja lauantaina
klo 6—B j, pp.

Rahatoimikamari 110 19-2 p.
Rautatien paletti» ja pilatlswaratoimisto

joka arlipäiwä klo 8 e. pp.— 8 j. pp.
sunnuntaisin tlo B—lo8

—
10 e. pp.

Sairashuoneeseen otetaan sairaita 110 12—
1 päimällä. tapaturmankärsineitä lail-
kina aitoina.

Rautatien tulewain tawarain toimisto
awoinna klo 7— le. pp. ja 3

—
7 j.

pp. selä menewäin tawarain toimisto
a»ai>!na tlo 7— le. pp. ja 3

—
7 j.

pp.
Tullikamari ja pakkahuone awoinna 9

—
l

e. pv. ja 4—7 j. pp.
Köyhäiuafianajaja Varat«omali

O. L. Helander lamataan asunnos»
laan talossa N:o 8 Uudenladun mar-
rella i°la arlipäiwäll« B—98

—
9 aamulla,

Kauounginmlludin lonttoori on awoinna
jota arlipäimä lello B—lo e. pp. ta-
loslan:o 149 Ojaladun anella Itäpuo-
liloskea.

lääkärien »astaansttoajat?

Piirilaiiläri, tohtori A. Hj. Ilmoni lamataan
10— 12 aamupäiwällä ja 4— 5 j. p. p
lasoöii P. Molin'in totossa.

3:ri N. s. IDurchman (omassa talossaan)
110 B—lo e.pp. ja4—

5 j.p.selä «aa
nantaifin, keslinmNosin ja lauwantai'«n I—3 i- VV. n»i«ttn taudeissa.

l:nE. Bergroth, apteellari Molinln talo,
arlipäinnnä 110 '/,9— '/,11e. pp. ja
5— N j.pp.,pyhäpäiw.No9

— loe.pv.
Tiri «d«ta Idman, mustanlahdeukatu 24,

arkip3iVinä B—l8
— II e. p^., pybäpäi-

winä 9
— IIe. pp.

Tri Ernst as Hällström Vpiiitehiaan talo,
ItäPuistolatu n:° 27. artip. 110 >/,9
—11 e. pp. >/,I— 2 päi». ja 5—6
j. pp., sela Lyiaväiwinä No '9—lo
e. vv.

T:n Otto Nergftiöm luparileppä Ahlqmistiu
tolessa Hämeenlatu n^o L3, orl,pöi»inä
«—ll e. pp. ja 4—5 j.pp, pyhäpäiwmo
10—11.

Hammaslääkäri S. Freng, Selinin limitalo.
kauppatorin maircll», orlipäim. 9— 12
oam. ja 4—5 eh>p.

Läänin eläinlääkäri N. I.«röndahl No 8
—11 «. pp. 'alossa n:o 16 Alelsan>
d«i» ladun «arrellH.

«irliliSi zl«,it«!ft.
Is:ta Sunnunt. Kolminaif

saarnaamat:
SBano.aSfa ftrtosfa pa«t. Sandberg suom. pp.

faarn. »o 9 ja pastori Nyström ruotsi» 110
12 sel» post. goiuell iltafaarnan 110 5.

SutE). Ruloushuon. P»«t. Nnstlöm suom, pp.
faarn llu 9 ja post. Sangberg Ho 12 feta
post. Fontell raamQtunfelttl)t[en tl» ? '/<
iHaUa.

@uom. Heiranchtoollinen Wonl,»«s» kirkossa
!!c 9. Rippisoarn» lautoantatna Ho '/,8
illalla.

Messulylän l>rlo«sa post. Lampola,
Teisen liitossa ftast. Sondroos.

RlllMhumM
Äuniiitaanlatu 30.

(Sunnuntaina fuomalatnen i avna (etuang
teeti) 110 9 a. p,, ruotsalainen 110 11 a. p
Ehtooll» ll» 8 junmalainen nuorifontotoua

t'. Ahlgren.

MF iST IVyt Nasipmiiil: "^fflVl
Sievän kuosisia

Syyshattuia
ja niitten koristeita

Muotikauppaan.
lima Bäliliöv2laiBtuB! Ainoastaan lyhyt aika!

SIRKUS
Tampereen hevo^torilla

Tiistaina 22 p:nä Syyskuuta kello 8 l. p.

AA Suuri ÄHfe

Juhla- jaVihkimysnäytäntö
omassa suuressa, somassa, amerikalaisessa, vedenpitävässä teltassaan, jon
kalaista ei ennen koskaan ole tässä maassa nähty. —

Seurassa on VV
henkeä ja 30 hevosta.

Pilettien hinnat: Tuolipaikka Smk. 1: 50, Imen paikka 2 m., 2:neu
paikka 1: 50, seisomapaikka 50 p. Lapset maksavat l:stä ja 2-sta pai-

3,aßp""* Kassa avataan klo 6 i.-p.
IW^ Lähemmin ilmoituslehdillä vihkimysnäytännön aikana.
HUOM.! Oma jouhiorkesteri kapellimestari Vidaun johdolla.
Koska sirkukseemme kuuluu ainoastaan ensi luokan taiteilijoita on

meillä kunnia kutsua arvoisaa yleisöä lukuisasti tulemaan.
XunnioitukBellg,

C. & J. Dncander.
Johtokunta.

HINO2Bt2?M lvNVt 211<2! l)m2 BäliKöV2>2lBtUB!
» ». fa. Ostman,

Tampere.
Ajaa lakiasioita. Välittää kiinteimistöjen kaup-

poja. Hankkii kiinneainoja kaupunki- ja maataloihin.
Toimittaa rahainnostoja y. m. asioimistehtäviä hal-
vasta palkkiosta.

Matkustamia:
Kaupunginhotellissa:

Helppotajuisen

KONSERTINH^rot Funcl Tulholmost». WesterholmMillclistä, Aminoff, SBätggrtn ja ©unbetröm
Helsingiltä-

auta», Beuranuoueel!a lauvautaiu» 19
p. BvvBkuuta klo 8 j, pp.Ilnuiwlfia.

Kiliisi 4 '!. i» 51»
Kiinnelainojaantaa Kaupungintalon juhlasalissa

sunnuntaina 20 p:nä syyskuuta klo
puoli 5 j. pp. suurempiakin summia on saatavissa

A, ÖstmaninOrkesteriyhdistys.
Pääsymaksu 50 p. Seisomapaikat

ja parvelle 25 p. kautta.

SuialakKaEsaÉaaU
Tampereella.

Lauantaina 19 p. Syyskuuta näy-
tellään Raittiustalolla

Mustalaiset
Alkuperäinen unkarilainen näytelmä 3:ssa
näytöksessä 4:ssä kuvaelmassasoitannon ja

laulun kanssa. Kirj. Edvard Szigligeti.
Suoni. J, Szinnyei.

Ovet avataanklo puoli 8. Näytäntöalkaa
klo 8.

Pilettejä myydään näjtäntöpäivinä12—2
ja 6:»t» j.pp. teaatterihuoneella-

Seuraavanäytäntö'Sun-
nuntaina.

|Palovakuutusosakeyhtiö||
Pohjola, i

Osakepääoma Smk. 6,000,000.
Vakuuttaa kiinteätä ja irtainta

omaisuutta. Täkäläiset asiamiehet:

L. Osonen.
Hämeenkatu 9,

H. I. Bärlund. JKauppakatu 12. W
Huoitl.l Kotimainen \ htirt kor- '2

vaa vahingot nopeaan ja auliisti. y)

å Kaupunginvouti <<&<<«
Tampereella. <W*

Toimittaa >R*'
Lakiasioita,

*t«6 yQn<rt kaikenlaisia asioi- <^^*"

Kyröskosken V. P. Kunnan

VullBljukla
vietetään sunnuntaina t. k. 27 p:nä

Kehmnieneliä.
Ohjelmaan kuuluu:

Tervehdyspuhe, soittoa, laulua ja
kilpailuja ampumisessa, painon
nostossa ja keihään heitossa sekä
palokunnan osastojen kesken kb'y
denvetokilpailu, josta juoma-
sarviannetaankiertäväksi palkinnoksi
voittajille,

Voimakkaille miehille suureksi
huvitukseksi asetetaankentälle »voi-
mavasara" jonka heiluttami-
sesta pieniä palkintoja jaetaan. Ha-
lukkaat saavatmyösheittää rengasta.
Kilpailujen palkinnot ja ohjeet ilmoi-
tetaan tarkemmin paikalla.

Palokunta saapuu juhlakentälle
klo l/24 i.p.

Hämärän tultua alkaa Seurahuo-
neella

ILTAMA,
jossa jaetaan palkinnot, esitetään
kuvaelmia ja tanssitaan.

Illan kuluessa saadaan nähdä vielä
loistava

ilotulitus*
keutälls 25 p

ja Leuraliuoueeile 50 penniä.

Toimikunta.

Makuiatuuria
tämän lelillen Konttuo>-1882.

Täten saan
yleisölle ilmoittaa, että jatkan mies.
vainajani Oluttehtailija John Lind-
bergin eläessään Tyrvään pitäjän
Marttilan kylässä harjoittamaa
olut- ja lirvoitusjuoiiiH-

telitittsliikettä
toiiniuimellä

John Lindberg.
Iv>väällä. BvvBkuun 14 p. 1896,

Maria Lindberg.
t*8?%J4*IKTr «̂w

Tllmp. SMI, 19 p.

Vllltillllillen
klllftllö.

Euroopan sanomalehdistö sisältää
yhä edelleenkin milt'et yksinomaan kir-
joituksia keisarien lohtaulsien johdosta
Wienassa ja Breslaussa; Varsinkin
Viimemainittua käsitellään ahkerasti.
Ia on todellakin löytynytmonta syytä
erilaisiin mietteilyihin Ensinnäkin owat
leikarien pitämät puheet olleet omiansa
herättämään huomiota. Ia sitten on
leisari Wilhelm Görlizissä pitämäs-
sään puheessa antanut selityksen kei-
sarien lohtaulsea merkityksestä, kun
hän mitä suurimmalla tyytyväisyydellä
mainitsi keskustelustaan Tsarin kanssa
ja selitti, että tämän maailman suu-
rimman sotajoukon ylipäällikkö ainoas-
taan aikoo käyttää sotawoimansa rau-
han turwaamlseksi sekä siuiislylsen lo>
hottamiselsi. Samaten luin Salsan
keisarin, on Tsarin päätarkoitus, yh-
distää kailli Euroopan kansat pyhim-
män omaisuutemme turVatsi.

Käsittääksemme, mitä keisari Wil-
helm tuolla merkillisellä bittisellään
tarkoitti, täytyy meidän mieleemme
muistuttaa, minkä uuden aHtgoDriS*
poliitillisen kuwan hän Norjan mat-
kallaan oli suunnitellut. Tiulussa
n.lyy rybmä jl!lowarta!oisia naisiaesit
taen tiedettä, taidetta, lauppaa j.m fi-
wistyksen lullia, jotla atncaåtaan rau-
han turwassa woiwat wiihtyä, Heid^i'
suojelijana seisoo rotetDin)crta[on:e
faffalairen Mchiel paljastetulla mie
talloen, ahdistaen sod^nhaltiat, jotla
nälywät loitommalla peralla. Kuwait
piätarloitus on: routia kansain kesken,
jotta europpalainen siwistys woifi häi-
ritsemättä kehittyä.

Tämä maailmanraulMaate ou tuoi'.
tuostakin piltistänyt esille. Sa!sc>i>
keisarin politiikassa, niin hywin hane.i
toettaessa sacttaa nilaan fowintoa Sak-san ja Ranskan Välillä, luin hänen
toimiessaan Salsan ja Wcnäjän Vä
lisen ystäwyyssiteen uusimisen eteen.
Keisari Wilhelm ei silti tahdo luopua
lolmiliitosta. Mutta fenlin päämaa.
lina on hänen käsityksensä mukaan ai»
noustaan rauhan säilyttäminen jahän.
toiwoo sowwnollifella ja puolueetta-
malla rahanpolitiilalla niitten Valtojen
suhteen, jotka owat yhtyneet Vasta-
painoksi lolmiliitollc, saamansa aitaan
rauhallista yhteistoimintaa molempain
suurwaltaryhmäin lesken. Waisiulm
on hänen ihanteuaan ollut, saada ai-
taan rauhallista yhdensuuntaisuutta
Wenäjän uuden hallitsijan tanssa, ja
jos leisari Nikolai, kuten keisari Wil-
helmin Görlizissä pitämästä puheesta
woi päättää, on yhtynyt Salsan lei-
sarin maailmanrauhan ihanteeseen, olisi

jouduttu samallll pitlä askel sellaisenraulmn toteuttamiseen päin.
Meidän on fuitenfin heti huoman-tetwwa, etta nilr Salsan, kvin muit-tentin maitten fanomalebdistöt, huo.limatta keisari Wilbeln^ii perheestä,

on lowin cpäilewällä karmalla ltisarienkohtauksen merfiuifien suhteen. 2Bar-
sinkin tcajjaamicliiicn Vo?Z Zeitung"
huomauttaa wa^tuklihtia keisari Wil-helmin innokkaan puheen ja Tsarin
lOb^eit ©aStajtlfen wälillä. — Lewol-
lifemmrn, maan hftenßa anautmnctta
[Wanaiätea toisnojen toaltoon, fåftol-täfin täta kysymistä Iliiwallassa.
Arw las Neue fr^e Presse" pitää
keisari Wilhelmm Göilizissä pitämää
Duhctta oiwalliscna rauhanfanPittona,
mikä öailibuttoa kaikki re huolet, joita
D'arin Itjööt vastaus Salsan keisarin
md'immell'seen puheeseen enffai sai ai-
kaan. Kuitenkin vitaa mainittu itä-
SDaltalainen lehti epäwarmana. etta
keisarien foötait? SBre§lcu§fa oltu alku
uuteen asiain tilaan Euroopassa. We-
näjan suhteeseen Softaan tuskin ta<
pahtunee mitään muutosta. Euroo»
van waltiot owat jaettuina kahteen
ryhmään ja Wenäjä kuuluu toiseen
ryhmään, Saksa Vastakkaiseen. Liitto
Ranskan kanssa estää Wenäjää uu-
distamasta sitä erinomaista ystäwyht»
ta, joka Aleksanteri II:n aikana tcal-
litft Pietarin ja Berlimin wälillä,
eikä tuo lyhyt käynti Breslaussa tule
Vaikuttamaan mitään muutosta 2Be-
näjäu politiikkaan.

Samassa lehtikuitenkin huomauttaa,
että, jo ennen keisarien kohtaamistaBreslanssa, muutos maltain suhteessa
toisiinsa on tapahtunut. Siitä asii.
kun ruhtinas Lobancff astui Wenäjän
ulkoasiain johtajan toimeen, oli wenä-
läis-ranslalainen liitto menettänyt kol-
miliittoa ivastaan kohdistetun tärlensä
ja saanut rauhallisemman muodon.
Se läsity?, että liitto Wenäjän kanssa
myöskin edellyttää hywäa sopua Sak>san kanssa, alkaa yhä enemmän woit-
taa alaa Ranskassa. Kaksi ja kol-
miliitto eiwät enään esiinny toistensa
Vastustajina, waan owat olemassa
toistensa rinnalla.

Pääsisältö Euroopan sanomalehdis»
tön tommentarioista keisarien kohtaa»
misen suhteen on lyhyesti seuraama:

Suurpoliitillinen ryhmittyminen ei
ole muuttunut. Wenäjän keisarin kes»
kustelusta Salsan ja Itäwallau hal-
litsijain ja johtamien miesten kanssa
woi mahdollisesti wctää sen johtspäa<
tökscii,ett'ei sanottawasti eroawia mie-
lipiteitä heidän lesken tvallitse, mutta
smirwallllin ryhmittyminen pysyy wan«
hoillaan Ranska ja Wenäjä toisella
vuolen ja toisella Salsa, Itäwalta ja
Italia.

E"glannissa allaa suuttumus turl-Alaisen hirmuvallan johdosta lastua,
mistään kaswaa. Kokouksissa, j^ita
L'"tonssa, Birminghamissa ja Ra-
chksterissa y. m. erglantilaisissa lan»oiwaMsa on vantu toimeen waZta-
lallseiden panemista warten turkkilaista
hirmuhallintoa wastaan, on ollut ää-
rettömästi w lm. Daily Vronicle ja
Daily Nevs, jotta alusta alkaen owatpuolustaneet sorrettuja ja rääkättyjä
c-rmeenialaisia, sifaltäwät paistamaa-
riä naiden kokousten referaattia.

Ijälästä Gllldstonealin oli pyytä-
mällä pyydetty saapumaan erääseenLimerpoolissa pidettyyn vrotestikoko-ulscen. Hän kieltäytyi lujienkin tule«masta, wiitaten siihen, että hänenmielipiteensä Konstantincpelin s«u<resta murhaajastc" owat yleisesti tun-netut sekä että Euroopan suurwallathänen mielesiääii owat pahasti hä-wäisseet ilsensä, sallimalla turkkilaistenhäiritsemättä jatkaa hirmutöitään.

Useissa Lontoon lehdissä otetaanE glamMa wallitsewa turlkilaiswi-hollinen liike puheelsi ja lausmaanwälttllmätlömyyoen waatiwan saadaaikaan joku yhteinenmiclcnosotuö sult-taania Vastaan, Daily Chromclelansuu englantilaisten suurimmallamielihywällä tässä tohdin yhtymänWenäjään ja Nanslaan saudalsensaTullissa parempaa järjestystä aikaan.

Wastaawa toimittaja «. N. Andersson.

Å^®

Ajaa laki- y.
Omistajat:

cLlUlUlJJllolll Act pereeUa

28!l!lt2 maamme kaikissa oikeuk-
sissa ja virastoissa.

Vastaanotto: kello 9—ll ia
4-6J.PP.
HP Telefooni,"^f

Lakitiedetten kandidaatit Aksel Åkesson ja Berndt Procopé.
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Mutta", lisää Ichti, ,,ruitifa olot
fel)itiö'ietoätftii, täytyy ©uiooi.an tie-
tää, ettei (SnghtUt kauemmin aio fal-
ita Turkinhallituksen jaifaa vainoan?,
joka torfoittaa Btnoetttiaa far.fon su
ll>pi:ulwsU r)äiDitt<imiåtä."

Konstainiuopelisfa nämä kokoukset
ja laufunr.ot mat fpniiötiänpct fem-
moifcn huhun, että vallat fsoraStaan
jo owat rnljlösicet neMttottelemaan
sulttaanin wir,.ltaiianoZta.

Niin pitkälle vielä toki ci ole el)-
-bittt), että falttaauin erottamisesta
olisi fnfunijjj ja semmoi-tu fäännettä
fa-tar.ee toielä Itt&as odottac!, vaan
fieliamättii on tyoltain edustajain vä
lilla .tonStanttr.ODeii^fa viime ottoina
Vallinnut fuurempi yksimiclisyyZ, josta
Kreetan föfumt)!!'ei; ratkaiseminen on
nä'ywäisc»!ll tcb:etu£fet:a. Mutta ai-
m-eriilciSten asian icrjc?tämtfe::-fi on
heiden toaifutur-öaltaiifa fen Mao
ollut fangen vähäinen. Parannutia
on tosi:'. Uußatijr, maa jofo on Por>-
ttlta puuttunut torimaa tai tahtoa

—
tahi luitUaaammiu molempia — lu-
©atuita parannuksia toimeenpanna.
Tuon tuo^tak n ort lähettiläin fen
toitoffi täytynyt kokea, eitä heiden
mrtiötutuffenfa ovat jääneet huomioon
ottamatta.

2k!fl;c§fa oletGcn faotn fgllifft folc
2lfriiffclaifcsta afcemaaSta, Kc»rgo-
»dtioSta, ionfa ir-tvfcmieljet owai
toimeen faaneei Belgialle Dalien tfå
iDOt^tftä. Mi?!ct ?wat si:ä cnemmäi'
nyreitä, luu Belgialla ci ole RmiflO-
toaltio tuettanut tonuptluja aliicellisili
etuja, jnnfa suolsi tDaBt*St*BjßU>l«
koettaa ttoogeffialtion rettelöillä lii
peittaa mieltä felittäen, että tuo muo-
tien maanosa toämctn imee Belgia!
luiwitn. Tuorein !bä!aät^U)?iitttu oi
englantilaisen 3lfri!ar.matfu§tcia SParj
minterin ilmoille pää^iälnäHM
näet on iuifatåfitt !ö,-v!?^^^
synttlueitcloi S.^go;raiticiu rMrM
Vastaan. Tclo!«!sct, fi!pllw,uk''tt,ruo?=
kimiskt fuulußGt pai^äilirjeZtylsecn in
fi>f)taatDQt mdj\å, toaimoia ja lapsia
ilman erotusta.

Kongohallitus on tiiruljtanut juliZ-
lamaan nämä iulut perättömiisi Par
matit tm muta tosiasioina kertonut
asioita, joista hän oli tasaat, ©aan
perättömiksi tebtétettuja huhuja 9m
gohallitus fnuluu kuitenkin vaativan
$armintcrir. syyttäunä upseereja cdes-
wastcmiscct?, jotta he saavat tilaifuu-
den puhdistaa itsensä.

Brysselistä ilmoitetaan,että Km go-
hallitus puolestaan koittaa mtåtata
Pllimineria lcviitäen hänestä fsm
moiöta huhua, että hän Koi gn-jfa ui-
beSfaon aina asetti ympärilleen piirin
neekerilapsia, — jotta hän itse pela§-
tuisi hofobiileilta. Pulatedsaan ©u-
ropaan oli Parminterilla ollut muka-
naan lounainen t)aaremi neckcrinaisia,
jotta hän oli pakotettu jättämään
Lecpoldwillcer. Siitä puolimatta oli
Sot:gol)sEitu§ antanut hiimlle todis-
tutsen hyvästä täytöksestä.

Me Cllmpmellll.

Warsin lukuisa on se joukko picnem
pia ja suurempia höyryweneitä, joka
Tampereen wesistöillä wälittöäliikettä
lcsan pitkään kaupunkimme ja eri pai!
kaluntain välillä. Mielipä lähemmäksi
tai lauvemmaksi kesällä kaupungin pö
lystä ja helteestä, niin,minne vaan
wesitaiwalta on, lyllä perille kuljetta-
jista ei ole puutetta. Hywin smnccn
tarpeeseen nämä lukuisat höyiyalnkset
owatkin kaupungin ja wesien takana
olewicn maaseutukylien kanssa. Nekin
kauvuntilaisct, joilla ei ole tilaisuutta
lcsän Viettoon maaseudun raikkaassa
ilmassa, voivat tumminkin silloin
tällöin näillä aluksilla pistäytyä maal-
la, tehdä pi?nen virkistysmatkan, war-
sintin lun maksu on yleensä hyvin
kohtuullinen. Ia likiscuoMa kesää
viettävät kaupunkilaiset helposti niin-
ikään saattavat käydä asioillaan kau-
pungissa, päästen taasen piakkoin ta
laisin kesäasunnolleen. Ahkeraan näitä
aluksia yleisö tähän tarkoitukseen käyt-
tääkin ja, kuten sanottu, hyvä on,
että niitä on olemassa. Waan talla-
lin alalla ilmenee epäkohtia, joista
tässä muutama sana siinä toivossa,
että ne Vastaisuudessa tulisivat lor-
jaiuilsi. Monestikin nälee kaupungin
satamissa ihmisiä hapuilemassa milloin
ja minnelä tuo tai tämä höyrywene
lähtisi. Aluksen miehet ovat poistu
neet asioilleen, joten kukaan ei ole sel-
zoa eli tietoja antamassa, vaan saa-

ttjttnurun

Qampeteetta
löJjlfeafcttiUit

Iftwäskyläu Tampereen
Helsingin »uäliiicn telefooni

hanke. Saten ii;be!öän, tarjoutui
(StcläjSHfmcii faupmifieniiHilinc:! tele
fooni-ofaTcööäöta&axtmaan telcf >cni
johtoa IyVa^kylllstä XanQKieeB^toB
vaan 3^^fpläläifct 5 Vuodenaikana
likaisivat ö'nnöllejohdon löattarf!ife??tä
2,000 m:£au vuotuisen tulon. Iyv)s-
kylän tekfooiiiljribiSitiS, jonka Miaksi
fai«pun!i[aifet tafouffeu antamtiec
katsoivat, ei fi-ljenfuitcnfaanolefitoj-
tuiint, selittäen asialliseksi syyksi
tähän sen fetfa;r,ettei faupunleii:ir>ält
rcn tcltfi>oiiti}l)tiö tarjnunihffeafaauole
myöntänyt erityistä määrättyä ai!aa
päivästä, {oloin Jyväskyläläiset vk
silomaan f.«finnit johtoa fö^ttäö.

Näin ollen >?;! tdefooni^mle Iy^
M^lnlän puolelta siis totStat?cl*i
ral!c>.!!>ut, clleiffict ylsiNjisct jolibcr;
tariDitftjat siloudn vaadittuun talon!-
feen, U.S.— Turun ja Kuopion pap
peiukokoukfiin matkustamille pap<
pismichille on wyö:l>,ctch50% olemilta
mathilippäijeu IjimmSia valtion rou
ratciUä.

— Waltioftäiwämiesehdok
kaita. 2lrtfUtiiPisafum;a;!faomeamie
liaten foulunopettajuin focäjaaltéfa
owat äänet lauflenaect niin, etta ret)
tovi H. Mel^:dcr fat 50, pr.f. O.
Donner 29, kollccg: O. Bolg 15 ja
lehtori V. 2«olin 9 ääntä. — ©aja-
öäniä saivat Icbtorl I.A, Wtwnt,
bilaga K- K. Jatkola y. ut.— Kunnalliswcroja iKitobelta
1895 tometttan ratjatoimiEonttcöriäfa
tSnöSn Ho 10 -2 irtolaisilta, jotka
afatoat iuipuoleEa toSfea.— Wahwistusta Tamocreell,',
ole^ai! 2B:ifam osakeyhtiön työväcZ-
lön cpu- ja clä?e'a§fau sääm>öillc on
ifänröitfijäI.Holmudd pt)*3tänt)r.

— Valitsijamiehiksi Pirkkalan
taomiflteraantoaltioUättDöinlcStDaaltto,
joka toimitetaan tofaömu 3i p., on
SongaSalad kurmassa tonlithi maan-
viljelijät I.A.I.ulsi-liemi, E.skto-
pola ja H. Markkula sc!i tonram'C
t)e?fi takitta V. Peltoi^cn,

— Jatkokurssit Tampereen
kansakouluissa alfajMt täisiin,

Sturéfeiliiu oppilaiksi plirfijöittcn tulee
ilmoittautua it)t;öfanfafoul.;Ea klo (i

illalla Opetustunnit tulemat olemaan
jokaisena arkipäiVänä klo puoli 8—
9'/4 illalla, paitsi !auw2!itiisin, jolloin
ei luet!'. Opetus on maksuton.— Tampereen rautatiease
malla tehtäviä iöy^amis-la kisko-
CH§t3itå varten on ebdtfifåftn mää-
rättä 40,000 atarffaa.

— Ostolau aseman liikenteen
alkamista Marten on määrätty tcr-
peclliset netot. Tama uusi aseena on

©at aluksen läSjJM iiebngteletoatübcl<
la kelta sattuu. Siten sonmat he
useinkin toäcrtä tietoja, kuli ylsi sanoo
aiuffe.; lählevän silloin, toinen taasen
toiseen aisaan, Onpa sattunut ettei-
vät laiwamiehet itsekään ole oikeaa
lähtöaikaa woineet ilmoittaa. Miksi
ci jokainen matkustavaisia kuljettawa
höyryalus woisi wähäiscllä taululla,
jonfa tooift pystyttää laiturille aluf-
sen sivuun tai sijoittaa itse alukseen
näkymään paikkaan, ilmoittaa yleisölle,
minne se lähtee ia millä kellon lyön-
nillä- Silloin tooifi yleisö omin filmin
sM2 Varman tiedonlaivan lähdöstä
ja mc:,cpaikllsta. Muni turhaan ha
puidut ja tällä tnwotn r)arij2iu; wiety
matkalle läMija ©armaan olisi tam-
moiselta toimcnpitces.ä ruerfin ftitol-
lincn japääsisi ikävästä utelemife»taan.
Pilälöön rjorjrgaltiffcinmc wastaiwu-
dessa tällaisia ilmoitustauluja yleisön
nätjtärciSfii. 20 ilitetaan myöskin yhtä
ja toista säännöttömyyttä täkäläisen
höyryaluötcn kulunsa m. m. etteivät
ne noudata määrättyjä lähtö- ja tulo-
aikojaan, niinkuin suotava olisi, eivät-
kä poikkea fatffiin paikkoihin, mihin
owLt luvanneet j.n. e. Tämmöisiä
poikkeuksia, ikäwä kyllä, parhaimmalla
tahdollaankllan ei^ät höyryalusten
kuljettajat ja isannät aina woi estää,
sillä root sattua arvaamattomia asian-
haaroja, mitkä siihen pakottanet, maan
kaikissa tapauksissa pitäisi fäännöEi-
syyttä ja täsmällisyyttä noudattaa
niin paljon kuin suinkin, lun nämä
yleisen liikkeen Välittäjät kerran owat
antautuneet yleisön palroelufieen.
Muun muassa olisi Vastaisuudessa
vältettävä se epäjärjestys,mikä usein-
lin vallitsi yleisön kuljetuksessa Wii-

kinsaarelta etenkin sunnuntai päivinä.
Kun ftiiue sunnuntaisin kertyi laumoit-
tain kaupunkilaisia eikä kellään ollut
varmaa tietoa minä airoina alukset
käymät laiturissa,ajautui laituri ihmi-
siä tungokseen asti aluksen saawuttua
ja lova kamppailu aina syntyi siitä,
kuka alulsccn pääsee. Ihme vaan,
ettet tungoksessa pahempia onnetto-
mnulsia tapahtunut. Tähän epäkoh-
taan oli yleisö itse osaksi syynäsamoin
kvin sinne huwiretlien toimeen panija:,
jotka eiVät olleet ryhtyneet toiniiin
paremman järjestyksen aifaaufaamifet-
)l. Suureksi kiusaukseksi on selin, ettei
faiftsfa aluksissa pidetä astumalautoja
tai n. s. maihin pääsyrappuja, jmden
puutteessa naiset ja lapset pakotettiin
!>'dan yli kapuamaan korkealle laitu-
rille. Myöhääne: haittaisi, jo» lai-
wl.wäeö.'ö olisi l)iu!an kohteliaampi
lticiföUf, Vaikka olemmekin jäykkiä
suomalaisia. Kerrotaan näet joskus
yleisöä kohdellun uähemmiu lohteli-
aaUt, vaikka siltä älkööntämä moite
kohdatko kunnollisia ja sävyisiä laiwa-
miehiä sekä päiillilöitä, joita toivon
olevan enemmistönä höyryaluksis-
samme. Edcllä kertomani huomautul'
fet koskemat tietysti tämänkesäistä
purjehduskautta.

Nyt on paraikaa maltiopäivämics-
vaalikokousten ja BialtiopäioJÖioitDD'

musten aika käsissä- Meidänkin kau-
purg!Zsamm: on jo useita toruksia
pidetty ja toivomuksia esii:l tuotu,
vaan mitään lopullisia Mlölsia d
vielä ole tehty. Kullakin täfäläisellä
yhdistyksellä ja jopa ylsityisilläkiu hm
tiloilla ou omat toimccns?, omat eh-

YAänioikeuskysymys. Mi-
nä olisin aivan Valmis antamaan
Valtiolliset äänioikeudet läikille niille
kunnioitettuniille kansalaisille, miehille
ja naisille, jotka äänestävät minua
vattiopäivämieheksi, Antaistnpa lau-
pan pllälliselst Vielä pikku naukut, jos
vaan warani sen myöntäisivät Mitä
ääniwallan laveuteen, pituuteen ja
vaisuuteen tulee, niin edellisestä luu-
len käywän sclwille, että lyllä setin
tulisi kaikkia järkeviä kansalaista tay-
dellisesti tyydyttämään.

2) Työväenkysymysminun
mielestäni antaa turhaa päänvaivaa
sen pohtljoille. Minä määräisin, jos
valtiopäiville pääsisin, alwan yksinker-
taisesti työpäivän pituudeksi kesällä 8
tuntia ja 5 m:kaa miehelle palkkaa
päivältä. Rantatyömiehet lyllä luu-
luva: wMtawan, että sekin onkovin
pitkä työaika, lun et jäisi riittäwää
aikaa jmpottelemisccn, vaan jos enem»
miälö hyväksyy ehdotukseni, niin täy-
tyisl'?äi! niidenkin siihen tyytyä. S>l-
!,in luin ei olisi työtä, saisivat työ-

miehet itse määrätä aikansa. Waan
tllka tuon 5 markan päiväpalkan mal-
saisi — uiw hm! siitä ehdittäisiin
uo.)till seuraawllla valtiopäivillä. Ta
mä maailma näet tulisi kerrassaan

valmiiksi, jos lailki asiat päätettäisiin
näillä ensi waltiopäiwillä.

3) Natsasialysymys minun
luullakseni oli paraiten ja taytannölli-
stmmin ratkaistu siten, että läikille
naimattomille naisillo Valtio toimittaisi
miehen, losla 1010 naisasialiike on
meidänkin maassamme syntynyt eloon
sellaisten Vanhain piikain toimesta,
jotta omat jääneet osattomiksi amio-
liiton riemuista. Kolo tämän poltta<
Man kysymyksen lärli taitettaisiin yh-
teislunnalle lewollisella tamalla, jos
ehdotukseni toteutettaisiin. Yksityisissä
tapauksissa toimenpide woisi
tuottaa jotain semmoista, jota woisi
werrata lolnlenkymmen Vuotiseen fo-
taan, vaan ainahan parhaimmissalin
avioliitoissa sattuu olemaan jotain
pmltitelaisto, joka muistuttaa ikuista
sodankäyntiä, mutta jola ei kummin»
taan häiritse tolo yhteiskunnan rau-
liaa.

4) Naittiuslysymylsessä
minun mielipiteeni owat semmoiset,
että ne pitäisi tyydyttää kaikkia valit-
sijoita. Minä myöntyisin wesipoikain
Vaatimukseen, että kaikki Väkijuomat
owat toimitettawat kauniisti apteelkei-
hin. Siellä niillä saisi olla säilytys-
paikkansa min kuin muillakin lääkkeillä
ja myiklyaineilla. Waan luu ihmis-
kunta välttämättömästi tarVitsee lääl-
keitä, milloin pään parannusta, mil-
loin lielenwoidctta ja kurkun huuhdct»
ta, sydämen wahwistnsta, ruokahalun
kiihotusta j. ii.e, ja kun lääkkeiden
saanti läwisi lomin danlalalst, jos
niitä olisi ainoastaan parissa loimes-
sa apteekissa m?idäu!in Väkirikkaassa
kaupungissamme, niin sopisihan perus-

taa n. s. haaraosastoja tai apteekki-
laatikkoja useampiin osiin kaupungeissa.
Ia lun yleisö tavallisesti läypi pal-
jon ravintolissa, niin tuommoinen
lääkevarasto siellä olisi Varsin pailal-
laan. Myöskin woisiwat jotkut asiaa
ymmärtävät kauppiaat ottaa tällaista
apteellitawaroita myydälseen. Sillä
talloin et Väkijuomia nauttiwatkaan
joutuisi pulaan. Kun minun ymmar-
täälseni tämän ehdotukseni pitäisi tyy-
dyttaa niin hywin wesipoilain kuin
raittiussenroihin lllulnmatcomien Vaa-
timuksia, niin mielettömästi telisivät,
elleivät minua Valitseisi Valtiopäivä-
mieheksi.

s)Paillalunnallisilltoi-
weita ja tarpeita. Mitä eri-
tyisesti tätä paikkakuntaa loskewiin
taipeisiin tulee, niin tulisin mina val-
tiopäivillä ehdottamaan:

että kaupungin »rokkarille" määrät-
täisiin ja hankittaisiin waltiowaroilla
Virkapuku;

että Matti Meikäläisen ja Wclikul»
lan täkäläisellelirjecnwaihtajalle myön<
nettäisiin yleisistä Varoista rahan-
mäcräys kylpylaitoksessa käyntiä Var-
ten, loska hänen sepustuksensa ilmai-
sewat tawatonta likaisuutta;

että Amurin kaupunginosassa öisin
mellastaville katusanlareille toimitet-
taisiin maksutonta opetusta laulussa
ja äänensä kauniimmaksi muodostami-sessa;

että suomalaiseen llubiin hanlittai-
siin ilmapuntari ja uusi Valtiollinen
»nagailla";

että kaupungin uuteen lirlloon han-
kittaisiin tupakan purijain Varalta
syllylaatilot ja kirkon sekä sen rap-

Whhsuii
Osake-Pankin
kor.ttoori Tampereella,

Frans Bumelius'eQ perillisten ta-cossa kuninkaankadun varrella.)
Diskonttaa Vfkseleitä;
Myy postivefeseleitä sekä vekse-

leitä ulvoin»,»!', rahoille;
Ostaa ulkomaan rahoja ja vek-

seleitä;
Myöntää kaasakreditiivi-, kont-

tokurantti- y. m. lainoja;
Vastaanottaa 1ahoja talletus-

ja juolisevftlle tilille;
Toimittaakaikkia pankkiliikkee

len kuuluvia asioita:
Tehtäviä voidaan myö9 kirjeel-

sisesti iähettää suoraar konttooriin

- Hra lelenew syytteenalai-
seksl? N?w. Wr. köyttää viime
>!:ossaan puolen palstaa todistaakseen
miten typerää olisi, jos Suomen se<
naatti rupeaisi puuhaamaan Th. le-
leneviä syyttcenalaiselsi. Kiihko, jolla
lehti puolustaa tuota tunnettua Suo-
mensyöjää ja sen viimclesäistä julkeata
häväistyskirjoitusta, näyttää osoita-
van että leleneviä odottaa syytös,
joko sitten suomalaiselta tai venäläi-
seltä taholta.

— Raahen mittakaawa. Mit-
takaavana, minlä mukaan Raahessa
m^ltiopäimämiesehdolkllita arwostcl-
laan, kuuluu olevan se, onko jotu hen-
tilö semmoisessa csemassa, jossa hän
ei voi yletä tai etua saavuttaa.
Semmoinen henkilö, jolla ei enään ole
toivoa virka.uralll: ylenemiscel', hän
on raahelaisten mielestä varsin otrlli-
nen valtiopäiville löhetcttövalsi,tietoa
Louhi.

— Henkiwakuutuksen erino-
maista hyötyä cs?ttaa se seikka,
että l)enrroafi!utu§r)l)fiö Suomi nöt jo
on kuolemantapauksista suorittäimt yli
miljöön:n eli täsmälleen 024,310
morkkaa. Tämä yhtiöP)rustettii!i w.
1390, ja sunottu korkea numero puo-
lestaan todistaa kuinka suuremmoisekst
sen liike kuuden wuod^n kuluessa on
kasvanut. Ia samalla se osottaa
henkivakuutuksen suurta hyöiyö sillä
tuo suuri summa ci l?lisi saatavissa,
elleiwät cftansmaitet olisi käyttäneet
nenkivakuutusta sööstömistapanacn.
Wak::utusmllksuina on suoritettu yllä
mcinttu§talpafuutu§mäari-§tc 125,601:
50. Erotus näitten summien välillä
on tosin otettu muitten vakuutettujen
maksuista. Mutta mikään tauvio se
et sittenkään ole näille, sillä heillä on
sa!na varmuus, kuin kuolleillakin wa>
kuutetuillil oli, että nimittäin koko
heidän vakuuttamana summa makse-
taan heti kun kuolema on heitä for)-
dannut. hengissä oletoat voivat
vieläkin säästää ja siten suorittaa
makuutusmalsunsa,kunnes heidän vuo-
ronfa tulee, jolloin vakuutussummat
suoritetaan heidän jälkeläisilleel!. Ei
voi liian usein muistuttaa siitä hen-
kivakuutuksen erinomaisesta hyödystä
että se tekee kaikki säästöt varmoiksi
ja elämän pituudesta aiwan riippu-
mattomiffi.

Sopii mainita, ettei Suomiyhtiö
vielä koalaan ole joutmmt minkään-

puisten puhtaudesta muutenkin pidet>
täisiin suurempaa huolla;

että Valtio ottaisi Tampereen lau>
vurgin tieosat oikeassa kunnossa pi-
taakseen, loska kaupunki on siihen
osottautunut mahdottomaksi;

että kaupungin kuppareille anneitai-
siin maksutonta opetusta ihmisruumiin
anatomiassa j, n, e.

Piljon muitakin tätä paikkakun»
taamme loslewia kipeitä tarpeita on
syd.^mclläni, jonkaminä waltiopäiwillä
säädyille cukascisin enkä istuisilaon
siellä myllönä niin luin muuan enii-
nen edusmiehemme, joka nyt kantaa
koreampaa titteliä luin Koukku Weil-
konnc. Kun eivät Vielä muut ole
muistaneet minua ehdokkaakseen aset-
taa, niin olen ollut pakotettu itse tällä
tawoin asian puheeksi ottamaan. Ar
waattehan, että mieli se tekee sinne
minulla niin tuin muillakin, et kum-
minkaan enempää luin monella muulla,
Vailla eiwät puhutaan ajatuksiaan
niin suoraan luin minä olen tehnyt.

Koukku.

Mk" Armisia lehtemme
tilaajia ppiiäntme enji tilaaja
ilmoittamaan Wen lsnttmiin
laitti epWnnöllWet Wen
jlllamsesia.

S

JftF^fä^é^B^t *Si %7^?sP^iir f-ÖW '->^^«t« åkåd*lå&å*åtWl*å »&*&&*«* ***************
V«. lelef#*»i i»8. - V«i?»K.»v«^»» J4»k» »AJtvft »-■», »MM -MW

SBaafan rautatiellä Ä'säriu ja Töysän
asemain sälillä.— ,9Jlitflttmittarit, Sittenkuin
iitaatitrUtaaSölifjaEituS oli senaattiin
iätjcttänöt tekemänsä ehdotuksen teon
hemman I.mmi^si3on:maanmiltcrin
Viran täyttämiseksi Mittelin läänissä,
joSfa l:felle sijalle oli asetettu van-
rjeir.pi komm!ZsiooniM!ia:!mittari Rä-
meen lädiitöfe S.I.Sirelius, 2:lte
fiiclle tyarcniaanuttiiciri Suvun !ää-
niSfS O. E- Vennerström ja 3:Be
''ij> Ee iriarsmaanmirtcri £). S. Lind
ftföat, on senaatti lähettänyt asian
maaumtttau§ölil)aEituffcer t takaisinuu-
den eljboiitifcn laatinrfftfl varten,
loska fömnuifiociiimaanmittart T. I.
Siivin;» oli afetettu ehdolle toisteli
famoOdfeta virtaan.

—
P:ti.

— Turun Karjan rata. ©e-
naatti on !nyö.,täny: 500,000 ml
enaaffoö töitten jatfamiiftfi Turun—
Karjan radalla.

TieI liril^uiuMciiöltplluu?
Oit lättäi^t feuaatille kustauuu^arwian
jota piiatta 1,200,000 m!:Ua Tnrun
—Sarjan radan ralemiulfille tänä
truoiii'o.

— P:li,—
Kansanteaatterissa näatcl»

[åta tänä iltana Edward Szig'igetin
tivioittrtuia iOlmtnärjtöffinen, neljään
fuKaelr.iaau jaettu näytelmä M us-
t alais et", jonka on suomentanut
i:ri I.Sziiniyci. Näytäntö olkaa klo
8 StaittißStaloOc.

Huwimatkalle Helsinkiin
löhlee täältä lukuisa joukko kai-s^laisi.!
täkäläisen nuorisn e:'r>'n' toimista tä-
näin klo puoli 10 illalla.

Tampereen Qrkesteriyh
distys antaa !)elppotajulscn fonfevttn
Seuratuorcclla tänä iltana 110 8
alkaen.

— Kansankousertin an aa ta
fäläiren orkesteriyhdistys K^pu g'n-
talon juTjliifaUSfa huomenna, funnun
taina ilo vuoli 5 j.pp.

Tirkns Tucander, i?la
toiunetfcffi on vieraillut Turussa |a
siellä aoittarut sekä yleisö", että fa-
nomalel;biälön furfiota faapmt tän!'e
ontamaan näytänlöja ensi tiistai aa-
utuiTa Climdaräifellfi junolla. Gafim-
mäineu nö^täntö on tiistaina atfueri
klo 8 illalla. Seurueeseen kuultu 60
Ueufea, joista moni kuulun oteaian
erittäin 'ehit^yliyt aXalaar- Ncl'.j< l-
laisista taiteilijoista mailittaan ilmoi-
taffeSfa m. m. 30 tjtmita, joibeti
joafoSfa muutamia fuornalaifiaftr.Kun
töllistä huNitnsta et rQpcofaupur.fi-
[aiftliemate ole ollut tarjona uloncen
touoteen, rientänee mähw kultu esityl-
siä katselemaan.— Tapaturmia. Wiime mac=
nantaina lauf- si 2äi:gelttiäeßä itsellinen
Kustaa Kuusioen pAinessaan pyssynsä
olalleen, sei! tupiturmatfestt ja laukaus
sattui w>scmp:an jalkaa!, toijittaen
sen niin pahasu, eitä jalka on täytyi
nyt katkaista täkäläisessä faira§l)uo
ncessi?, miiiir.fa mies tuotiin läafänn-
l!pua saamaan.

Sre»!ii-jst!lfot:a iltupäiwällakawi $it-
finnkmen rakennuspaikalla niin on
nettomaStf, että liwityömies Ostar
W^rwitto, fotoifut ©aarijärmen pila»
ir.stö, joutui täydessä ftotia§ti§fa
?lkv2n noStofraanan alle, kun tämä
iltain syystä sattui kaatumaan. Mies
tuoliin tunnottomana laiwalla laupun-
lim faaraalaar. Täällä I)3n faomicnfa
yammpien johdosta heitti henlel.sä

HH— W2inaja oli noin 25 &"::."
S^a naimaton.
et'c

— Kanpunginteurastushuone
annettiin eilen toimitetulla tjuutofau-
palla umotraEe vuodeksi ensi lokakuun
1 p:?t-i luften. Korkeimman tarjouffen
1,325 nt teki teurastaja IA.
Nautaan ja sitä läheisimmän 1,320
m?, teurastaja I.F. Wilenins. Ra-
[jatDimifamari hyväksyi 3. F Wile-
-.liulscn torjcuffen.

- Pahasti oli käydä eräälle
teurastajan vaimolle eilen päivällä.
Kun hän näet tuliajaeneräästä talosta
i!.tnfaanrabun varrella,sonni vaunujen
Kuperaanlytkettyuä, Veti tämä mannut
atulanaan poikittain ladulle, jolloin
siemenen pillastui ja alfoi laulata
täyttä karkua. Akka paiskautui maa
han ja oli Vähällä joutua Maunujen
alle. Onnekseen pääsi hän fuitentiti
pillähästä pelkällä fäifäl)b^ieaä ja
muutamilla mustelmilla. Hevonen ja
sonni lauffaftajat perätysten alaran-
taan, mi:fa ne saatiin kiinni.

— Waltiopäiwämiesrhdok
taakseen ensi 'valtiopäiviä varoen
fiip.bjffoin tapihmvassa Vaalissa
naatti S^amperee;; työväestö eilen
pttämd^fdä-t kokouksessa i}tftoielife§ti
afettoa runoilijaIH. Erkon. Ko-
lo.^sessa oli erittäin lukuisasti ofanot-
tapa.— Hukkunut. Talollinen Juho
Ma-Kahila 2Birtata Toiswcdenkylistä
löydettiinLk.ls p. hukkuneena likellä
fotown olemasta joesta, jolle oli
Vähää taata mennyt Veneellä soute-
Icniaar. W^inajaa waiw^si ajoittaisin

— Wääriä rahoja, erittäin 10
ruplan tetcldta on Pietarinsa liikkeensä
l)t>CDiit fofoitc. Ne ovat erittäin olluin
tehtyjä, joten on varovaisinta turkon,
lutkia 2Bciiäiun setelirahoja, enrenfain
ottaa iittä vastaar.— Wntinaisen paloknnnan
korjausosasto kokoontuu lzarjoitu!
secn huomenna, sunnuntaina klo 8
aamullo.

— Pälkäneen kirkontornin
yläosan uudestaan rakentaminen tarjo-
taan urakalla tehtäväksi huutokaupalla,
joka ensi maanantaina klo 12 päivä!
la p.dctään Pälkäneen Oulkaalan
majatalonsa.

M— Isoja perunoita laswoi tänä
kesänä Längelmcellä Taleisten kylässä.
Muun muassa suutari Antti Malisen
perlUilnnaassÄ painoivat suurimmat
aina 800 grammaa japienemmät siitä

— Poliisioikeudenistunnossa
eilen sakotettiin 2 henkilöä cluenjuon-

do:u!s.'iisa esitettäwänä. Miksi ei siis
Tampereen Uutisten alakerran kyhää-
Mäkin saisi olla sanan sijaa näin
tärkeissä kysymyksissä? Kun lukaan
tasapuoleir.cn kansalainen sitä ei licl-
täne, ja Vaarinhan kieltäminen olisi-
kin, niin mielipiteitten selviämiseksi
ja Vakaantumiseksi esiin tuon minäkin
toiveeni waltiopäiwämieswalllin suh-
teen. Siis asiaan.

niéta lumettomalla paifaEa 10 mk.
futtpaaffn. 3 henkilöä tuomittiin fot
loihin lannan fuljettamife?tu luvat
lomalla ajolla 5 markkaa kutakin.

— Löytötalvaranaon täkäläisen
ctiiroän poliisiosaston fnnttooritn tuotu
.v^untnfaatifabuita t. f. 9 p:nä löydetyt
feEonperät, jciSfa on monrgramtEa
koristeltu r.ntiStorat)a, Pellavatehtaan-
kadulla taiteen otettu rahakukkaro,

30 p. raijaa setä
löydetty tomerin

ftfaltämä 1 ml.
Ku:.iukaa:i'adulta
awain.

Katsaus eilisen leh-
temme uutisiin.

Kuntain kokous. Maanantaina
syyskuun 2^ päimänä pidetään Möjarmen
ja Pirkkalan kuntain yhteinen warsinainen
k,lnnankokous Ilöjärwentappelinkappalais-
miikatlllossa, alkaen klo 10 a. pp. Kokouk-
sessa keskustellaan ja päätetään: Sammatin,
Mikkolan ja hautaniityn siltain luittami-
sesta ja samassa tilaisuudessa annetaan
mainitut työt urakalla tehtämäksi ehdoilla,
mitkä kokous määrää.

heti luntain yhteisenkokouksen päätyttyä,
videtään samassa paikassa Möjärmen kun-
nan marsinaineu syyskokous.

Pääetökiljojllpalkollisille.

Kokouksessaan t. l. 14 p:nä päätti Huit-
tisten kunta, että tästedes tulee jokaisen
muuttamalle plilkolliselleen antaa painettu

pääslökirja. Joka ei tätä päätöstä nou-
data, sakotetaan 10 markalla.

Keu rv v n—lywastyla n rata.
Tie» ja mesiratennusten ylihallitus on hy
mätsynyt Helsingin Kone» ja siltarakennus-
yhlidn tarjomulsen katettujen tawlliawau-
nujen hanklimisesta Keuruun

—
Iymäskylän

radalle.

Weiohinnan määräys. Talon»
poikllissäädyn puolesta läsnä olemaantämän
ivuoden nierohinnan määiäylsessä Turun
lääni§!ä omat kunrallisneumosI.W, Mar-
jalin ja maanmiljelijä tz. Jack Maarian
pitäjästä määrätyt.

Kunnallisia maaleja. Kunta»
kokouksessa Huittisissa syyskuun 14 päimänä
malittiin, kertoo Sat., waltiopäiwämiehen
malitsijoilsi tilalliset O, Kenni, ss, Noppari,
S. Uola, E, Mauriala ja K. härläla.

Samassa tokouksesfa malittiin kuntako-
koulsen puheenjohtajaksi ensitulemaksi kol
meksi wuodeksi maanwiljelijä O. Lydsn-
Niktilä ja malapuheenjohtajaksi tilallinen
K. Erkkilä sekä kunnallislautakunnan pu>
heenjohtajalsi rustitilallinen E. Mauriala
uudestaan ja warapuheenjohtujaksitilallinen
I.Matikainen.

llansakoulujohtotuntaan malittiin tilalliset
O. Kenni ja F. Hemmo uudestaan.

Forssan tehtaan litwiili-
marllinat olimat t. t. 12 p:nä. Wä
keä oli hywin runsaasti. Torihinnat oli<
wat seuiaawat: rukiit 7 mk. 50 p:niä,
ohrat 6: 50 p:iä, kaurat 4 mk, hehtolitra,
perunat 75 p:iä nelikko, moi 1: 80— 2m1.,
raawasliha tuore25p-iä, lampaanlihatuore
6(? p:iä, sianliha suolanen 1: 15 p:iä, pal<

wattu I: 3N p:iä, palwattu lamvaanliha
75 p:iä, silakat 2; p^ia kg, sillit 41p.ia
kg, kananmunat 4— 5 p:iä kapppale,metso
1- 25 p!iä, teiri 60 v-iä kappale, pyyt
pari 25 pnä, jänis kappale 50 piäj.n. e-

Martaita on liikkeellä Kuorehmedel-
lätin. Niinpä t. t, 10 päiwää masten
yöllä warastettiinP^lsinan kylästä eräästä
talosta niityltä köyttä 30 syltä. Köydessä
oli pidetty hewosta syömässä, mutta oli
otettu yöksi talliin. Kuinkahan olisi käynyt
hemosen, jos se olisi ollut köyden päässä,
ormelee kirjeenwaihiajamme.

Tuuri waikausjuttu alkoi kasit,
telynsä Hämeenlinnan rall3tuwanoikel'dessa
wiime maanantaina. Heinäkuun lopulla
huomasi nim, kauppias Tlogster,ettähänen
kruutikellaristaan Poltinahon kasarmien ta-
kana oli warastettu 4'/, tynnyriä kimikruu»
tm setä 162 rullaa sytytyslankaa. Sit.

sai poliisi tietää, että työmies
Kustaa Saarman Punaportilta oli myynyt
2V, kiloa kruutia ja 6 sytytyelankarullaa
eräälle talolliselle, jonka tähden hänen luo
naan pidettiin tarkastusta ja löydettiinkin
iiwiröyttiöitä hänen asuntonsa lähellä 2
tynnyriä kruutia ja 42 rullaa lankaa.
Tämän johdosta wangittiin Saarman ja
asia jätettiin laastuwanoikeudn käsiteltä.
wälsi. Taarman wäitlää kuitenkin osta-
neensa kruutin eräältä Waschitowitz nimi-
seltä venäläiseltä sotamieheltä, jonka osoit-
teen hän myös antoi oikeuteen, sotamies
kun on jo päästetty kotiaan, noin 60 pe>
nilulman päähän Pietarista ja jonne
Saoimanin piti lähettää loppu hinta kruu-
dista. Kun mainitun pataljoonan komen.
taja lienee ryhtynyt toimiin sotamiehen
takaisin tuomiselsi, lykättiin jutun käsittely
lokakuun 5 p:ään ja Taarman passitettiin
linnaan.

Vallinkoskellakin kuuluu eräältä kaup
piaalta otetun tatawaiilkoon tiwikiuulia.

loZko siiten on samaa, selwennee Sääks-
mäen syystalvissa.

Huittisten kunnan yhteinen
welta, 28,00) Mirkkaa, päätettiin t. k.
14 pmä pidetyssäkunnankokouksessa maksaa
sääitöpanlliin.

Mutta kotimaan
uufißa

— Asessorin waali Sawon
linnan hiippakunnan tuomioka
pituliin on, senaatin määräyksen
mukaan, pidettäwä Kuopion ja Por
voon tuomiokapitulein toimesta, jälki
maisen tuomiokapitulin määrättävänä
päivänä.— Esikaupungit. Asianomaisille
poliisi- ja lunnlllliswirastoille on il-
moitettu etti esittelijäsihtceii, valtio-
neuvos T. I.Aminoff tässä luussa
tulee tutkimaan esikaupunkien ja niihin
kuuluvien kuntien kunnallisia oloja,
jonka ohessa asianomaisia virastoja
on pyydetty olemaan valtioneuvos
Aminoffille avullisina tarpeellisten
tietojen antamisessa. — S. T.

— Pyhän synoodin jäsen,
fotilaspappien ylin päämies
Seljaboff saapui sihteerissä seuraa
mana toispäivänä Wiipuriin tarkas-
tamaan venäläistä sotaväen papistoa.— Wiip. San.

Saapunut sumi vmasto nuoria Sillejä sela Silakoita «"2!!, Hjalmar Sundluall.
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laiseen oikeudenkäyntiin mafuutusfitm
main furrittrmifett |o^boBto.— ztansatoulunopettajienpuu
te nofpti olewan suuri Oulun läcni^fä
Niinpä tönökinsy'syna on ollut Vaikea
saad^ useihinkouluihin ja muu-
iamih',kuicu © -rct§r trniclTe jaPudis
jSrcen kyliin, on h?si!yis<en kvitta
koetettu saadi taalta fia'fi.\ joiksi olisi
otettu sellaWkin, jotka olisiwat edc-?
fämicet G liottaa fpfcotti. — Ståt».— Merkkipäiwäksi Nauman
radan waihiessa woipt kutsua, sa-
noo N. 2., wilN'.e maanautaitJ, jolloin
rad2n fiSfattcmnien alkoi ja josta
päivästä lukien rata semmoisenansa
alfaa aiman kuin silunssä" Valmis-
tuo.

Koko linjalla on penger Valmis,
ainoastaan mjutamia pienempiä läyt»
tämisiä ja tasotulsia on jälellä, matta
netin pian lopussa, ellei mitään isom
p:a pinkin paummlsi.? tai luisumista
tapaljbu. Osa ylikäytäwistäkin on jo
Valmiilla. Simoin afcmolinoncet jo-
tenkin. Eurajoen ja Wuojom asema»
rakennuksien valmistumista on fiibac-
tnttanut fe, eiui ehditty talwella
saada rakennusaineita. lownen wah-
tituwista myöskin on jotenkin walmis
ja toisia teleillä, jotka samoin kuin
asemien tGmaramifufiintffin aijotaan
syksyn kulue-si saada täysin mal
miiffi.— Paljon walokuwia. Eräs
ruotfolcineti molofiimacja on Porizsa
näinä pälwinä öalofufttfuinut koulu
jcwme oppilciti1. H'!! oikoo käydä
säilissä mncmme fo.rpwgciéfa rtla-
massa fcmtEoifta valotuwaryhmiä,
jotka sliten cfetetoon näytteille Tul
Holman maailinamicitutelöifä ensi fe-
sana. S4sääfaipi'i gissa kuuluu laalo
fttmn.tmt nom 4,000 lasta. Mös on
hän footr.iiit useita rvbmäluwia fu'en
esim.maamme pr§ttme§tore:§to, p^pis
tosta,koulujen rel'trr?i§ta v. m. Tu'ce
epäilemättä rlsmann wnrsi-i hauska
taoamtotnen suuri sekä ©«imen eitä
9luoifttt k^sittaw!'. fpfoelma. Kuwar
kuuluu wlllM!>?taw3n w!'loluwiai!'
©tå!)lkvg Hclsi glSfä ja pitöisiniibe-
tuleman letoin l:e:ppcttntrifilft. —
©at.— Warokaa aineita,joitaette
tunne. Muutama Vtivä tofoötrin
tapahtui erääße fonlvpijaEe $i)ri?fn
onnettomin^, jrllrt olisi moinut olla
pahempiakin feurr.uffu. Hän oli np
teetista ostanut aineita ia aikoi jonkun
omistcuioi sa !irji"n mufaon wolmistao
itselleen jotain buföifaluc. Wohira/sta
nuo aineet putoftmct lotiicEe {a kun
hänen piti koota ne. top.ibtut anföra
räjähdys, niin etta poika lensi selälleen
ja sai juuret palobaamat marftnfin
fa§ö)Dii)in. Onneksi eiwat silmät tur-
meltuneet,mutta useammin wiikon saa-
nee poika roaromaitomuntenfa tähden
maata sairaana. — ©at.— Ohjelmapuheensa piti wal-
tiopaiwämies ehdokas, toimittaja Eero
Erkko roiime sunnuntai-iltana Heinolai!
palokunnan salissa. Hra Erlko sanoi
ohjelmansa ol^wan: suomenmielinen,
kansanwaltainen, wap^amielincn. Pu-
huja sanci puolustamansa suomenkielen
saattamista laillisiin oikeuksiinsa. Mei-
sesti sanottuna oli hänen ohjelmansa
se, jonka suomalainen puolue onoma!
sensa hyw^lsynyt. Ämnrajoituksen
suhteen oli puhuja yhden äänen miehiä.
Sanoi kannattclwailsa uudistuksia sekä
porwaris' että talonpoikaissäädysjö,
luitcnkin niin, että nämä uudistukset
tapahtuisiwat kummassakin säädyssä
toisistaan riippumatta. Paikkakunta-
laisten toiwoman rautatien toteutta-
miseksi lupasi puhuja tehdä sen, minkä
ylsi mies siinä suhteessa woi. — Iyr.— Papinvaalista Suomessa
on kirjoitus Virolaisessa Olewik-leh>
dcssä. Meikäläinen järjestys papin-
roaalissa näyttää Virolaisista laulai
selta ihanteelta, heille kun melkein
kaikkialla kartanonherra tai aiwan
wieras aatelismies antaa'sicl«npaime'
nen, joka on kansallisuudeltaan, har-
rastulfiltaan ja melkein wielä kielel»
täänkin umras. Wiron kansan uslol-
lisuutta tämmöisen papiston saarnaa
malle uskolle täytyy suuresti ihmetellä,
wcrsinkin kun tilaisuutta ei suinkaan
puutu kreikanuskoon ja lailellaisiir
lahkoihin rupeamiseen.— Murha. Huono markkinaelämä
Turun markkinoilla on tuottanut niin
lin surullisia seurauksia, että ihmishen-
likin toisen kodenlautta äkkiäkaikaistiin.
Wiime torstaita wasteu yöllä puolen
yön aikaan sai lautatarhan työmies
Johan Heinonen kadulla Samppa-
linnan rcwmtolan ja yläsalamassa ol-
Icen l,öyryla!wll,,Stellan" wälillä kaksi
puukoniskua oikean lomansa alapuo
lelle, jolloin Valtasuoni me-u poikki.
Mies jaksoi Vielä juosta sanottuun
höyrylaivaan, huutaen auttakaa, aut>
takaa!" mutta laiwaan päästyänsä
laatui laiwan kannelle ja heitti hen-
kensä- Läötari lutsuttiia paikalle, mutta
henki oli jo poissa.

Etsiwän poliisinonnistui eilen saoda
kiinni kaksi miestä, toinen 22 touotta
ja toinen 40 wuotta Vanhoja, joita
töydclläsyyllä epäillään tämän murhan

ic^ijöilsi,mavftntm nuorempaa mie§t?.

©i"fi natrbT-tu että ößämnjnitiit
n-nrljaajifft cpäillyt miehet, jotka r-inat
wnrg!tut, osuivat SistustU»crissa".
Heinonen oli ikäinen mies ja
itoi» :ut.— Koira »ftnssipunn" kerää
jana. hämärän aseman lähellä on
eräällä henkilöllä fotrn. (luultc>w(!sii
opeteltu) joka saäliöllisesii joka päiwä
kantaa lampaissaan halkoja kotia
«pusfiviuina." Tällainen aitiffäift)ö§
ja tottelewaisuus koiralta isäntäänsä
fofitaar, »oi luDtiaa taloudessa jon-
kunmoista hyötyä, kun otetaan lukuun
halkojen kalleus tjriiffafunnnfla nykyi-
feHä a\o&a. — W:!p. S.—

Kahakkanimismiehen fOlit
toorissa. Irtolaismiehet Partanen
ja 9)}r<ut)§ t. k. 5 p:n iltana oliwat
piissään ja tm'kcutuiwat he Parikkalan
nimismiehen A. I.Kopperin asuntoon
kirwec!', kanss,!, uhaten häntä kirweellä
ellei I>!in antaisi passia. Kun nimis-
mies pääsikarkuun, tnrweliwät he huo-
ncfalula kirveellä. Ilkityön tefijit saa.
tiinm:p?joufoEanuoriin jasunnuntaina
mieliin raudoissa tticrginfnljettajan
Inokic. Hurjistclijat, jotka jouseampia
ihmisiä emienkin owat hätyyttäneet,
tulemat nöt saamaan ansaitun palkan.-1.-S. S.— Kiwiliike Kalajoella on tänä

esana ollut entistään suurempi, kertoo
U. S. Neljäs laimala§ti lähetetään
wielä, tänä suksynä kiweä ulkomaille,
tällä kertaa Englantiin. Uusi kallio
on murtajista warten ostettu, joten
liike tulee edelleen laajentumaan. Kala-
joenkiwistä walmistetaan Englannissa
Amerikkaan saakka mietemaä fiienoa
fiwttiwaraa. Suomalainen kiwi mnl-
loittaa siis uusia aloja itselleen.
C Kalajoen pappilassa mi Vielä
jnljfEä 2 rakennusta, jotka fnilöttnttiät
nntt^trji Wiime 1808 Vuoden fnbfir>
nioilt-1,nimittäin nsuinrli?em>u? jirf!W,
joiden mp[cmp"in seiniin on tykM
atnm-.tfu iso reikä.
- Hedelmällisempää tttnimnrt

Mli erönn fntpenronlnin 3~nffp H n-
tafentrnimo 9(fni Jrwcllä tuskinlöötti^ep,
kirj.Po!'j^l!nselle. Hän fmirbtti t^män
suun 7 päiiränä neljännen kerran faf
fnifet. Sitä pnitfi on I)önv'i'Nkertaa
ftjm-fttt^af vbd?n lopfen ferrfi^focn,

foten MreEä on kaikkiaonollut13 lasta;
10 on t"llä haawao, elossa. Mies on
matmoiifpia tfcöalaQofiit, waan lvj^lle
ottaa elättää tällaista joukko?, joten
perle olisi «wulmstcn ihmisten muis
tossa pidettäwä.

— Harwinaiuen terwehdys
tapa. Wiime wuoden kesäkuun 5 p:nä
piirteli muuan tullitun!kLri" weitsella
muutamaan hirteen Haapakoskella sa>
nat Terweisiä P:llc Sunilan sahalla"
''eka päiwämäärän. Iiaiwan oikew,
wiime kuun 28 p:nä hinataan samai-
nen hirsi Sunilan saharaamiin. Mat>
kalla oli hirsi niinmuodoin Viipynyt 14
wikautta -U. S,

— Lappeenrannan rakuuna
rykmentin hewosenostajat owat
näinä vaiwina olleet Pohjanmaalla
hewosteu ostossa, Vaan huonosti tulee
kauppoja. Määräpaikkoihin, missa kuu-
lutuksen mukaan hewosta ostetaan, on
kyllä kokoontunut halukkaita myyjiä,
toisin paikoinhywinkin runsaasti,mutta
suurin osa tarjona olemia eläimiä on
ratsuiksi aiwan kelpaamattomia. Useim-
mat owat liika matalia, toiset taasen
muutoin ruumiin rakennuksen suhteen
sopimattomia jauseat myyjät tahtowat
kowin suurta hintaa.Kokkolasta Voitiin
ostaa ainoastaan 2 hewosta ja Har-
mästä ei saatu yhtään. Lapualta,
jossa ostajat oliwat t.l.16p.,saatiin
myöskin 2 ja muissa paikoissa Poh-
janmaalla ei tänä Vuonna luulta-
wasti' osktakaan mutta Pohjan
maalla on suuria hewoskauppiaita
jotka lähettäwät paljon hewosia We-
näjällc ja ehkä muuallekin ulkomaille.
He näyttäwät täyttäwan näitäkin ti-
laisuulsia hywätseen, saapuen niihin
hewosia ostamaan, ja niiden kanssa
taitaakin runsaamminsyntyä kauppoja.- U- S-

Mietteitä.
Eräs ulkomaalla oleskelewa suoma-

lainen kirjoittaa Viipurille ylsiiyisessä
kirjeessä m. m. seuraamaa:

Mutta eihän se kaikki ole Valoa
ja hywää. Suuruuden ja loiston, hie-
nouden ja taiteen lorkeimpain lulkais'
ten Vaiheilla ja niissä itsessään Väil-
kyy sywinta inhimillistä huonoutti ja
siweellista rappeutumista. Wäristää
selkärankaa, kun ajattelee, että suurin
osa tuosta suuruudesta on sisäisesti
mädännyttä, turmeltunutta ja raikkaan
elämän nautinnoille kuollutta,haisewaa
lokaa, jota komealla kuorella koetetaan
estää pinnalle näkymästä (esimerkiksi
Salsasta) meikäläisiin; joudun ehdot-
tomasti siihen johtopäätökseen, että

mctlä owat olosuhteet paljoa pirem
mat. Me suomalaiset elritrme Viclii
onnellista elämää, silli meillä Voi
jokainen työllinsä anfatta kohtuullisen
toimcent-Hnsa ja meidän kansa on si'
weellifesti Voimakas. Meillä ci ole
t)[)tä paljon loistoa ja matMwta ra-
lennulsia luin monella muulla,
mutta se on ehken meibin onnemme,
sillä meillä ci ole myöskään näitten
muitten rajatoita kurjuutta. Eikä
meillä ole toit wielä sitä eläimellistä
Vih^a ja katkeruutta — ai ainakaan
yleisesti — joka melkein niin monin
paikoin muuolla fofatfte ihmisten fil-
mät näkemästä totuutta ja myöntö»
malta oikeutta niille, joilla ci sitä
ole. Mutta jos meillä jatketaan sitä
hurjaa menettelyä, jota Turussa,Wit-
purissa Jo Helsingissä on clotettu,niin
pianhan sitämeilläkin ehditään samalle
kannalle.

Meillä on todella paljon rpptmista
ulkomailta, mutta otettawa oppi on
toista lajia, tum mitä meillä taujaEt-
fe?ti ilMncllaan. Tuo ihantclu muu-
toin johtnncckin suureksi osaksi siitä,
etta asianomaiset intoilijat eiwät tar-
peefft tunne niitä hedelmiä,mitä muu-
tamat aikamme liikkeet owat synnyt-
täneet siellä, missä ne cw2t saaneet
jo kauemman aikaa Vaikuttaa. He
eiwät tiedä, etta wapaus., sanalla
talutetaan laumoja äärimmäiseen ti»
raniian ikeen alle ja käytetään heitä
sitten Välikappaleina itsekäitten tar-
koitusperien sacwuttamiselsi. Ja suu»
rt yleisö ci meillä Vielä tajua enem-
män kuin muuallakaan, että jos joh-
tajan oikeuskäsitteitä eiwät määrää
korkeammat silveellisyys- ja toluusoh-
jeet kuin hillitönVallanhimo ja halu
kostaa muutemain elömäntoiweitten
vettyniylsiä yhteiskunnalle, niin trbel
linen I)'4tt)ä, jota on uneksittu, jää ai
natfe§tt sanVuttamatta. Sorto -ja
Vääryys Vaan muuttamat muotoa
aifalausie!? Vaiheilla, mutta toft-roopa-
!s huolia toanftna f«bleiftinfa lut'et
tyttö. Päiwä walle» ee, jolloin joukot
'ié retp(ii p'I)rmt>t*in fottothwao ve,
jotlla nr ptrot rp!!0 od^ttl^ee! j>"! fcfttfi
jnhtonn pmnt uskoneet. itta ftUptn
oroat nuo w tt}tnt«D3tiiiT'rt" paisu"?»'
io ehken niin toabtDotffi ofemn^f 'c»',
etta he foEä paiffarfa pitäwät.Töl-
loifeffi toisteluksi roaDaéia - ci oi-
fnibe^ta — owat muuttuneet mci-
bän ajanmonet liikkeet, jotka w^wautta
fnöttaträt filpenään. Ne taEacmot
jalfainfa cEe Vapauden pyhimmät
lait, fentnl)ben, etta jfilfijonffo ei niitä
jaffa tuntea ja johtajat eiwät niistä
tal do tietää, koska ne eiwät ole eduksi
heidän itsekkäille pyyteilleen."

Koirat salakuljet-

Useita nerokkaita keksintöjä on tehty
salakuljetuksen alalla, mutta mikään
niistä ei ole näyttäytynyt niin tehok-
aaksi, kun tapa, jolla espanjalaiset sa
laa kuljettawat tupakkia Gibraltarista
yli Espanjanrajan. Se tapa on an»
tanut paljon waiwaa Espanjan tulli-
Virkamiehille niillä seuduin.

Siellä näet käytetään koiria sala-
kuljettajina. Espanjalaiset polttamat
paljon tupakkia, mutta siitä huolimat-
ta on tupakki maassa kallista, silläsen
Valmistaminen ja kauppa on yksinoi-
teutettujen hallussa. Sen lautta jou
tuwat espanjalaiset lowaan kiusauk-
seen koettaa saada tupakkia salaa kul-
jetetulsi maahan. Heidän kekseliäisyy-
tensä on siinä suhteessa erinomainen
ja lukemattomia keinoja on keksitty,
millä Valtiota koetetaan pettää, jotta
päästäisiin niistä kalliista tullimal-
suista, jotka telewät suloisen laswin
niin kalliiksi.

Ennenkin on eläimiä köytetty sellai-
seen tarkoitukseen. Muudan owela
espanjalainen toi rajan yli tupakkia
lintujen, papukaijien. kyyhkysten y.m.
sellaisten siipien alla. Mutta tulli
miehet huomasiwat pian, että iso kää
rö tupakkaa oli pistetty niiden siipien
alle. Mies joutui tietysti Vastaa-
maan teostaan ja siitä päiwin tar-
kastamat tullimiehet tarkoin jokaista
lintua, mikä luletetaan rajan yli.
Mutta koirain käyttämistä salalulje-
tukieen ei tähän saakka ole osattu
estää. Koirat, joita käytetään siihen
tcrkoitulseen opetetaanperinpohjin teh-
täwäänsä. Heidät opetetaan uimaan
Gibraltarista Espanjan rannalle ja
on heillä Verrattain isot kääröt tu-
pakkia kiinnitettynä selkään.

Mn tullen uiwat Viisaat koirat
pimeän suojassa rannikkoa kohti ja
huolimatta tullimiesten Valppaudesta
onnistuu koirien päästä yli rajan.
Joskus sattuu kuitenkin, että rohkeat
hengellään saawat maksaa lainVastai-
sen tekonsa. Pamaus kajahtaa ja
koira Vaipuu kuolleena maahan. Mut»
ta sellaista tapahtuu ani harwoin,
sillä koirat ilmaisewat niin suurta ly»

Vylkyyttä Vaarallisessa tchtäwässäör,
että trllimiesten ankarinkin Valppaus
käy turhaksi nelijalkaisten salak^ljetta-
jäin suhteen.

Kerrotaan, että koirat ovat opete-
tut kiertämään ja larktoamaan lau-
was, kun vaan Vilahdukseltaan na-
lewöt uniwormun. Opetus tapahtuu
seuraamalla tamalla:

Wastaisen salakuljeitajan omistaja
lähtee koiransa kanssa kävelylle. Joku
toinen henkilö, joka on puettu tulli
miehen puluun, asettuu jonkin pensaan
taa tien Viereen piiloon Semossa
kun koira kulkee pensaan ohi hyöttöa
uniwormupuluinen mies pensaan suo-
jasta koiran limppuun ja kurittaa sitä
vanhan sapelin loppealla oikein perin
pohjin. Koira sactuaan ankaran löy
lytylscn muistaa sen hyvin jakiertää
kyllä umwormupuluisill. Sellainen jul
ma opetus uudistetaan sitte pari, kol-
me kertaa ja koiran luontoinen vais-
to tai miksemme sanoisi päättämisky
ly on saanut toiran ijaksi karttamaan
tulliwirlamichiä.

Kuru.
(Venäläinen kansansatu.)

Oli kerran kaksi weljestä. jotka asui»
wat eri kylissä. Toinen oli mahdat-
toman rikas, omisti suuren maatilan
ja monta säkillistä kultaa. Toinen
taasen oli perin löyhä päiwätyöläi-
nen.

Kerran rikas Veli pani toimeen
komeat pidot ja lutsui laittinaapurinsa
roteroiffeen. Köuhä »elikin silloin tuli
finne fa sanoi Veljelleen:— 9tifis roebfeni sinä vd ta-
i"n s urti 'e-'"j . @i öintrioin
nta 11» 'tn ro;bä'ni

BBr icht l.?"— 23r sch'i ifrjf■noitninrn. Tuo'!»
'l'rw ös oi, b '<i)!;u" I-:' mto
mieli:!

Mutta se olikin main wettä Köyhä
welt joi kyllikseen, lahti kotiinsa j,i
lauloi läwellcssaän, Piaupa hän
liuomasi jonkin toisenkin laulaman
mukana ja kysyi:— Kuka siellä laulaa?—

Wain minä! kuului Vastaus.—
Kuta sinä olet?—
Minä oleu Suru.— Minne oletmatkalla?
Käyn sinun mukanasi.—
Mutta minäpä kuolen heti, kun

olen päässyt kotia, sanoi löyhä mies.
Kotiin tultuaan hän teli itselleen

ruumisarkun ja sen Valmiiksi saatuaan
hän lausui:— Suru, asetuppas sinä ensiksi
mohonl

Sitte hän kysyi:— Suru, Suru, joko sinä olet
iella?
Suru Vastasi:— Kyllä jo olen arkusso!
Silloin mies paiskasi arkun kannen

kiinni, kantoi arkunkirkkomaalle,kaiwoi
uopan ja hautasi Surun siihen. Siitä
hetkestä lähtien hän alkoi rikastua.

Se seikka, että weljen oli alkanut
!äydä hywin, tuli rikkaan weljenlin
ketoon ja hänen läwi kateeksi.

—
Millä ncuwoinhan tuo lienee

nkatztunut! bän ajatteli.
Wihd?in hän lähti veljensä luo Ja

fpfpi tältä:— ©anoppa?, rakas welisem,millä
keinoin sina olet olfanut rllaswa?
- Muistatko mielii, wastasi w:li.

p-toj^.si, joissa sila mielle tarjosit
mettä, fas pyysin sinulta ,,brasch'aa?"
Mmä join niin, että päibbpin, ja ka-
tiNattalla lauleskeli!'. Silloin luvlin
minä äkiiä jonkun laulaman mukana.
Snfa siclli laulaa? mina kysyin. Joku
wastc.si: Mina main! — Kuka sitte
r-lei? kysyin. - Oleli ©uni!— Minne olet Surun pinnm?
kysyi rikas veli.—

Tein sille ruumisarkun, panin
Surun siihen ja haitasii hinet kirkko
maahan.

Silloin kateus Valtasi rikkaan vel-
jen kokonaan. Hm meni hautaus»
maalle, kaivoi arkan esille ja huusi:— Suru, Suru oletko sinä siellä?

Suru oli vain puolikuollut javas-
tasi heikolla äänellä:— Kyllä olen!

Rikas mies aulasi arkun ja sanoi:—
Minä laslen sinut arkusta pois.

Mutta siitä hyvästä sinun täytyy
palata Veljeni luokse. Hän on sinun
ollessasi poissa rikastunut.

Suru rawisti päätään ja vastasi—
Kiitoksia waan, tulen kyllä hau-

dasta pois, waan lähden mieluummin
sinun seurassasi sinun kotiisi, sillä wel
jesi saattaisi minut Vieläkin kerran
hukuttaa!"
IiSuru lähti rikkaan Veljen mu

kana.
Siitä lähtien alkoi rikas Veli köyb-

tymistään köyhtyä. Mutta bär, joka
oli Surun haudalinut, rikastui rikis
tumistaan ja eläne" Vielä tänä pat
V^nä bymissä Varassa.

Niitä näitä.
P >rmn ajurit "w :f ti'm

mä?feen färgen rehellistä Bfifeit Vuo-
sittain miewät be poltififonttoortin
n>'in 15 tub. wciunuibin unodd ttua
esinettä. (Shitmmäffeen owat ne sateen
ja päiroänmarjoja, mutta myös sall
kuja, rabnfaffGroita, frr:§tuffia y. m.
arwoesineitä unohdetaan ustin mau-
nuihin.

Muuan Venäläinenunohti pitemmän
aikaa sitten klubista palatessaan 10
tvh fr. sisältävän salkun Vaunuihin.
Hän palasi kotiinsa tekemättä asiasta
edes ilmoitusta, arwellen senniin tur-
haksi. Pietarissa neuwoi häntä eräs
ystäwä sentään kysymään Pirisin
poliisikonttorista, jonka hän kuitenkin
tuli tehneeksi wasta sitten kun toisen
kerran läwi Parisissa. Aiwan oikein,
10 tuh. fr ojennettiin hänelle ja hän
hämmästyksissään huudahti:

Olipa se ajuri aika pässinpäö!
Toinen, Vielä kuwaawampi tapaus

on äskettäin sattunut. Eräs Parisin
rikkaita hohtokiwien kauppiaita oli pu-
dottanut wannuihin erittäin kallisar-
Voisen koristeen. Hän et tiennyt wau-
nujen numeroa ja epäili Vielä enem-
män koristeen löytymistä, kun oli
ajurin kanssa joutunut tuliseen rii-
taan maksusta. Poliisilamarisja sa-
nottiinlin sen johdosta, että tuskin on

paljokaan toiwoa. Mutta wie!ä sa
mana iltana toi ajuri loristen, polii-
sikamariin. Häntä neuroottiin vie
maan se hohtokiwien larppicLlle, joka
ehkä oli hänelle antova ison palkinnon.
Silloin suuttui ajuri ja sanoi, ettei
hän halua olla sen hävyttömin mie
hen kanssa missään tekemisissä. Ia
tettyään koristeen poliisille lähti hän
meluten tiehensä.

— Pakollista tilaamista E as
Hampurin kauppias sai äskettäin kir-
jekortin, jossa kaupattiin muutamia
tavaroita. Kortti päättyi sanoihin:
Jollette 8 päiwän kuluessa ilmoitami-
tään, niin lähetetään teille tavarat.

Kauppias lMli kirjeen p^pcrilov-
paan ja hetken piästä tuli tavarat.
Kun hän ei niitä suorittanut, sai hän
haasteen. Silloin etsi hän tuen kir-
jekortin ja ilmoitti asian Virastoille
Kortin lähettäjä sai 10 päiVää van-
keutta kiristyksen yrityksestä ja tuomio
on oikeudessa vahvistettu.

— Kirjoituskone on jo siksi ylei-
nen esine, että kannattaa tietää mil-
loin ja missä se on kelsitty.

©iifimmäifet kirjoituskoneet valmis-
tettiin Englannissa V. 1714 sokeita
Varten. Amerikassa tehtiin koneeseen
tärkeitä parannuksia m. 1829, mutta
wasta m. 1857 esitti amerikalainen
Charles Turber uiibeu=aifatfen nopean
ja tasoisen kirjoituskoneet'. Kuitenkin
maata Shales'in kone, joka laskettiin
kauppaan V. 1875, oli niin onnistu-
nut, etta se rupesi woittamaan ta»
Vallisen kirjoituksen. Siitä alkaen on
Valmistettu 450 tul), yhä nopeammin
toimimaa kirjoituskonetta; niibni armo
on ollut 150 tub. m. Woi kuwitella
mielessään uusimpie i kojeiden etcwr-ut»
tö, ku?i kuulee että ilmiin maintttG=
wamp^a kiirettä kojeella moi laMotttaa
faxfi arkin sivua tunnissa siistiä ftr-
joitusta."

— Parisin uusista muodeista
rtTimtrtaan latraattm: Haiut tule-
mat hiukan pienemmiksi ja mäbetnmin
koristelluiksi. Koristeiksi käytetään rön-
beßettöjä bötjbentä, metalliesineitä ja
Vääriä jaloliwiä. Uusin uutuus on
että hattu peitetään ftrntfinfuliEa, jot-
Ia asetetaan limittäin kuten suomut.
Leninkeihin käytetään hkfiwörisiä mil-
lafanfatta. Tikkaukset, helmet, suomut
y. m. asetetaan ftlfftmu§ltint-po&ju§'
talle. Puhwihihllt näyttäwät saawan
uutta elinmoimaa. Ne tehdään min
waihtelewaisiksi etta näyttää sitä muo-
tia piffaaman pitkäksi aikaa. Uusista
muodoista mainittakoon poimukello,
joka Vaatii erinomaisen määrän fan-
ga§ta. Poimut owat paksuja, lemeitä
ja riippumat toisensa päällä päättyen
ma»ta kyynärpällhän, jossa fäfimarfi
astuu poimukellosta esiin. Tämmöi-
nen puhwihiha tekee jakun mabbotlo»
maksi, sallien korkeintaan isoa Viittaa
ai lepiii pidettäwän.

Gräs maksamaton kirje
on näinä päiVinä saattanut Milanon
postikonttorinmitä suurimpaan pulaan.
Eräässä ltrjelaatikcssa oli nim. tuom-
moinen kirje,osoitteella H. Keis. Kcr?.
Perintöruhtilias Irjö Alcksmidrowit-
sille", ja nyt oliwat hywät nenwot
kalliit. Oliko kirje ilman muuta lähe-
tettäwä wai pitäisikö siitä Vaatia
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ööa^te „ . . . .
Tali, kilo . . .
Juustot kvlEinari munat kvl.
Kylvöheinät ftlo . .
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MtMeinllt , -: 5,
4: -,.

Mäntylmlot . . . . i: 5'

Palo- ja He^kiya-
kuutus-yhtiö

o

myöntää palo- ja henkivakuutnk»
sia huokeilia vaktmtusmaksoilla

Äug, Gustafsson'^
kautta.

Tavataan joka päivä borr» K
P. Ruuskasen konttoorissa.

Vaknntuksia toimittaa myöskin

Gust A. Henriksson
Läntinen Pitk&katn 13.

% Ni WaekaWtt
PiilkäueelM

tnafmiStaahautllli' +1+ ,V':ofnmu hintoihin
mia founiisto mus- ftiirnstulsill lähetän
tasta Hwc«tä. 4 )Jöt)bcitäi«fä,

I.A. Packalin.
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rakaBtuuut naneon korviaan mvääeu, eräs arkkitenciin
rouva oli muutamana päivänä ueittavtvuvt nänen 8V»
liiusä,kun nän oli kävuvt rouvan luona korjaamassa
muutamaa erenävsta, mikä oli tapantuuut,kun nänpuo-
tisna kaari rouvan tavarat paperiin. Alutta nuo rouvat
joista nau vlväBteli, eivät itse »BiaBBa olleetkaan muut»,
kuin olvituvan kaunottaria tai raviutolaueitejä. Kuten
kaikki muutkin nuoret mienet punäiss», oli Nutinkin
suuri tuulaaja. 2än teki koko viikon työt», kuin orja
ia oli kitsas kuin saituri ainoakaan jotta nän sunuuu-
taisin voiBi kourakaupalla tunlata raunjakilpailurajalla,
ravintoloi»Ba ja nuveissa; däu ei milloinkaan pannut
penniäkään »äastöön; tu!»vaiBuutta dan ei ensinkään
näyttänyt ajattelevan. Javier ei milloinkaan ottanu-
osaa noiuin kuvituksin. Nutin ja uäu, jotka puoäissa
olivat erittäin nvviä vetäviä, Banoivat takilleen jäänv-
väiBvt portiBBa eivätkä sitts eväänkoko iltaan tavanneet
toisiaan; monet palvelijoita, jotka päiväkauäet olivat
vnäeB3ä, muuttuivat inau kuin vieraili toiBilleen niin
pian knin a3tuivat portista kaäulle. Nutta Uutin ja
liieuarä olivat nvviä tovereita. 2e asuivat «amaB3a

Kotelli3Ba, notelli äe Bmvrue Baint-^.nneka6uu varrella,

muBta iunottava r»keunu3, jo3»a ei a3unutkaan muita
kuin kauppapalvelijoita. ne 3»»puivat toi3-
teu;a 3euraBBa, ja illalla oäotti 3y, ken enziu oli ektinvt
v»lmi3tu», Baiut lioun" Kanvila33», Kunne3toinenkin
gaapui Finne. Laint Noen" oli pioni kanvila, jonon
laisten onnelan" palvelijat tavalliBeBti kokoontuivat

rävnäämaän, juomaan, ja kortia pelaamaan. Viime viikon
Kulue33a olivat nuo kaksi toveria kuitenkin viettäneet
iltansa eräässä varits kapakassa Nontmartressa. 2« vei»
vät mukanaan V3täviä taputtelemaan käsiään neitikau-
ralle, Untiuin viimeinen manne» jonka laulutaitoa de
ihailivat,niin äänokkääBti, ettäpolii3iu jokakteeu kertaan

per;c 3ia*iua? Wirkamichct ajatteli»
mat jo kuikkia madollisia rangustuk-
si', jcs he Hileen suhteen tctisiwät
wirbee:-, ja laitti po*tiafetu§teu tutki-
minen oli turhaa. Silloin löysiwät
[ie aikansa etsittyään määräyksen että
baEitfijam perheille kuulullat kirjeet
owat eriwiscn raportin" kanssa la-
lietettamät, mutta Vieläkään et käynyt

felmtße far^utaaufo heiltä portomak»

f«a. Wihdoin keksi eras sukkela Vir-
kamies Kclnmbuksen munan, hän osti
postimerkin, kiinnitti sen kirjeeseen

—
ja kolo postikonttori huokasi hcipotuk-
sesta.

Torihumat.
7: 50,Rukiit hehtolitra . .
1: 50,

8:
—

1:60
4:50
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puhuen yhtä ja toista hänestäkin, mutta itse asiassa ei
hänen rakkaussuhteistaan tietty mitään; hän hävisf
aina iltasin ja hänellä oli aina kova kiire;ei kukaan
tiennyt, mihin hän aina riensi niin kiivaasti. Rouva
kroolien suhteen olivat kertomukset tietystikin tekais-
tuja. Muilla puotipalvelijoista oli varmasti kullakin
rakastajansa, jotka heitä odottivat, ja kun tytöt sitten
illalla tulivat, otti kukia oraansa ja lähdettiin parittain
kävelylle, puhellen, kmen aviopuolisot ainakin.

Vaan eräs seikka, josta Denise olikovin hämillään,
oli se, että Läu oli huomannut Colombanin joka ilta
seisovan katselemassa pukuosaston ikkunoihin. Kun
hän tunsi, että Denise katseli häntä, punastui ja käänsi
kasvonsa pois, ihan kuin hän olisi pelännyt, että nuori
tyttö kertoisi tuosta serkulleen, Ganevievelle, vaikkei
Baudu enään seurustellutkaan veljensä tyttären kanssa
siitä asti, kun tämä oli tullut Naisten onnelaan". De-
nise hämmästyi kovast', kun hän huomasi miehen kat-
seen riippuvan Clarassa. Useata kuukautta olinan sei.
sonut noin vastaisella jalkakäytävällä, puhumatta Ola-
ralle asiaansa. Klara ei itse näyttäryt tietävän mitään
valloituksestaan. Oliko siisrakkaus noin typerä? Tuolla
nuorella miehellähän oli onnensa lähempänä, miksikä
hän siis katkeroitti elämäänsä rakastamalla tuollaistanaikkosta, ihankuin olisi tuo ollut joku pyhimys!Siitä
päivästä alkaen tunsi Denise kuin veitsen pistoksen sv»
dämessääa, joka kerta, kun hän näki Geneviven kal-
peat, kärsineet kasvot Vieil Eibenfin vihertävien ikku-
nain takaa.

Utasiri, kun toverit lähtivät huvittelemaan, alkoi
Denise ajatella; hän oli alkanut utelemaan tuota lieha-
koivaa elämää, jota hän ei tuntenut. Vaan sitä
hän ei suinkaan kadehtinut noita toisia, hän viihtyi
nvvin yksinäisyydessään,mutta hänen mielikuvituksensaN&isten onnela. 40
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Q Kulta- fa Hopeaseppä,QQ Kauppakatu 7, Tampereella.
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Täydellinen varasto:

Q Kulta-, Hopea', Uns- n
Q hopea-, ilffvsiiifli'. ja Qö Jttlokivi-teoksia.
Q Iluom.lKvllaus.Honioitus ,Ö
Q Kaiverrus, Tilaus ja Korjaus- v
« työt tohdään huolellisesti. Q
g Hinnat kohtuulliset k
Q Q&" Vanhaa kultaa ja hoj.eaa o;=X
/\tetaan ja vaihdetaan. V*
QOOOOOOOOOOOCQ
q N. SÅAHINEN. %oKultaseppä0 Kultaseppä Tampereella.o
X Kauppakatu7.
COCCCCOOCCCCOCCOO

Kuullltutfia.
jr oHg foupnrgtnHKilötagmicMtoäf =

A» la KrjlottarTröfaaa 8 p:ltä tätä
(£? kuuta onmt anoneet, että Mai'-
traatri koska Kaistraatta mainitulle
astamichillc efiaSfa antonic§[a firjci-
tuffeéfa !aö selw^lll', etta 22 p:nä ku-
lunuita Eloluulll tcimitctu^fa kuupini
gtn lisöw^ltnu^lricstcnwauliesa aino
cst2.'n fc^beffaotofSta feeufi 5ä on
wal.ltr, wailka luin teofinoiSttu dwl-
tuusmiesten totoin lalfoea ol;fi pitä-
nyt olla yhdeksäntoista, toimittaisi
wielä Siba; tcupuigin lisallaltuu>:->
miehen Vaalii', on Mnitraatti tänä
paiträrä icfcmcUä paätö:fellämäärän-
nyt l)[;bm henkilön njaaiinmainittuun
tarkoitukseen totmttcttaiDolfl yleisessä
ra:§tujDaroifeubeö[a torstama 1 jKaä
tulewaa lofafuuta klo 12 piimällci; ja
kutsutaan sen wuolfi täten ne, tolia
owat oi!cute!ll'j^ pn^etnooletoaan
wauliiu ofaaottamaav, samottuna ai-
lana faatnonaaii M'.is'rcatii e:ccn
toaalia U-imitiamacn, josta samoin
tum siitä, että vaalitoimituksen alfaa
yhteiren Maistraatti antaoffeen tilat-
suutta jokaiselle, joka sellaista buluco,
esittää muiötutulseusa sitä ääuilistaa
wastaan, jota waaliösa tullaan seu<
racraaan ja joka asetetaan yleisesti
tar?a§tcttatta!ft il)atotutitonttoDrttit
22:5ta pistä alkaen täösä luussa
roaolipäiroään asti klo KkStfl a. p. ja
2:een i.p; etta maali Heli mahd.'lli-
scZti ieijtämten muistutusten tutkittua
toimitetaan erikscen ert toaalipitreiéfå
siten, se ens:m3'.äifcösäruaalipiiriösä,
johon kuuluu kuusi ensimmäistä tan-
pHKflinofaa, tapahtuu Maistraatin tfl-
Mallisessa huoneistossa ja toisensa
Vaalipiirissä, johon kuuluu muut osat

liiyöiitöäkaibonlaSsia

Tapaturmavakuutuksia.
Edullisimmat ehdot! ""ÄS

Asiamicket:
»U und11. T.

"furicrJioliu.
US».

Emil

é^%k\ x * " J§_ fl

myy tauppatawa-Suuresta lvarastosta
roita tututtam halwalla

lohn Vshm
Porissa.

ff nlikv«kn»«t««^ B«tM

Suurin ja edullisin kotimainen henkivakuutusyhtiö.
Viisivuotisen toimintansa aikana on yhtiö suorittanut:

Kuolemantapauksista Smk. 740,819.- 9"2
\ M^—

■■■■■■..■■ jj

Osiuknina osakkeenomistajille „ 73,200: —.
Vikuutetuin-; jaetut voitto-osuudet olivat v:l!a 1890 9J I. v:lta

|18O'> 8,,, v:lta 1593 8,,, v:lta J894 S- ja v:lta 1895 3,23 %:ia vakuu-
tusten matemaattisista arvoista.

Yhtiön asiamiehinä aliamainitnissa paikkakunnissa ovat:
Tampvreella:

G. VY. Osanen. Hi. Wolanen. Alfred Selin.
E Kalkkinen. H T. Bärlund.

Asikkala: O. Pii K. Ti
M. Gri änltä: J. A<!!'«<.'> Helenius,

ll.iinmikyrö: F. E Nyman. «i: J. Li inen
Ikaalinen: K. H larfvun. J. N. &laimo,

Jäifcsä: K. A. Henn sson, O. 11,uine:
V, A. A un: VV. Nikkilä.

,1. L C. G. Li [ström.
O. A Ruorrsi: A. Peltonen.

Tvrväii: .1. F. Grönlundi.;iiill;'.hVl;i: M. A. Knaapinen
> J. S. Suomalainen

I*io:nen:H. Nieminen.
1 rjala; K. A. Hällström
Uniin: li li^-.^^Höne

Naätäliliike.
Arwoisille tilaajoille walmistetacn wlroip^lttoita ja pukuja, omista

ja tila^j in kankaista Hinnat lialwat,!yöhywää,sopiwaisuus taataan. P'!U-
taihakatu 12 Entinen Lcimannin kenkäkauppa.

K. A. Hilden.

— 143 -
vei hänen ajatuksensa noihin kahviloihin, ravintoloihin
ja teaattereihin; hän kuvaili itsekseen miltä tuntuisi,
viettää yhden sunnuntain järvellä tahi jossakin ulkora-
vintolassa. Tämä mielikuvitus oikein väsytti häntä,

ja hänestä tuntui,kum hän jo olisi kyllääntynyt noihin
huvituksiin, joista hän ei milloinkaan ollut ollut osalli
senakaan.

Ahkeran työnsä takia hänelle kuitenkaan ei jääcyfc
paljoa aikaa haaveiluihin. Kolmentoista tuntisen työ=
päivänsä kuluessa ei mies- ja naispalvelijat juurieanot*
tavasti ajatelleet toisiaan. Että rakkaussitoumuksia
heidän keskensä olisi tapahtunut, oli perin harvinaista.
Kaikki nuo ihmiset olivat vain kuin koneiston ratakai»;
he olivat luovuttaneet voimansa laitoksenkäyttämiseen.
Vastakuuhe pääsivät vapaiksi toimestaan,tulivat he taa-

sen omaksi itsekseen ja vasta silloin heräsivät myöskin
himot.

Eräänä päivänä huomasi Denise kuitenkin,kuinka
Albert ladomme, johtajattaren poika, liinavaatteiden
osastossa salaa pisti kirjelipun erään nuoren naisen kä-
teen, kuu hän ensiu useaan kertaan oli välinpitämättö-
män näköisenä kulkenut läpi huoneen. Nyt oli talven
kuollut kausi, joka kestää joulukuustahelmikuuhunasti;,
ja Denisellä oli nyt aikaa vähän väliä seistä lepäämässä
ostajia odottaessaan.

Pukuosaston naiset seurustelivat enimmäkseen pifc-
siosaston herrojen kanssa, kuitenkin ilman, että tuo
naapuruuden tuottama tuttavuus olisi mennyt pitem-
mälle kuin, että silloin tällöin kuiskailtiin toisilleen jo
takin typerää pilapuhetta. Nuorempi johtaja pitsiosas-
tossa oli kova lavertelija, joka pilan päin Clera neidille
kertoi kauheita salaisuuksia

— pilan päin, sillä muuten

hän ei rahtuistakaan välittänyt tytöstä.Mitä Delocheen
tulee, niin vain hymähti, kuu sattumalta tapasiDenisen;

kaupunkia, kLUpMgi.nwaltuusmtesten
ennen käytläwässä huoneustossa; että
Vaalilippuja watztaanotZtaan 110 2:tccn
i, p. ja eitä muistutus aänillstaa
wasiaou on puhcw'llan menettämisen
uhalla esitcttäwä wcalitoimitusta al»
iöttcessr,täten yleisölle tieto annctaar.
Tampereella 10 p:nä Syysk.1896.

Maistraatin puolesta.

Fredrik Procops.

KalntaON ostaa
Hyviä, kuivia

Rukiin-

osiotani: pnpcriifhfaallnmuie täällä.

J. C. Frenckell & Son.

Ohria
ostaa

Hj. Grönblom
Se.unn liwilalo lorin woirella

Hzjwiä

ostetaan

initukitri! MMM.
Myhtöwänä.
IXjt tullut

Krimin ■'i;.:>;:;;'..

»'fiiiroiiiii.
BViinirvpäicili].

Tuoreita Luumuja, Venäläisiä Sie-
niä (läkkiastioissa), Englantilaisia
ja Vetäläisiä Bisquitia (teeleipiä)
y m. hyvää. Hinnat kohtuulliset.

.V RO§»FF'in
herkku= ja hedelmäkaupassa.

v. S, jil N^mul. 2 f. 3 a. m

Selluiikin
'/« manttaalin, maantien warrella, 3
kilometriä Ruoweden kirkolta (pos-
titoimistolta, rpteelista, lääfäriltä 1).
m.), luonnonkalalla paikalla sijaitsewa
tila, h!)wllssä leSm? ia rakcnnuslun-noSfo, myydään omistajan pois-
muuton täho.n nytheti halwasta,
alennetusta hinnasta.

antaa Ruowe>LMmpiä tietoja
della

Maist. Alex. Aminoff
Nyt saapuneita

Miehille,naisille ja lapsille

KlllÉffl
G. Lindberg.

Uusin ja käytännöllisin
ustetolppo

llllllM
myydään ainoastaan

H. T. Bärlundin Kirja-
kajpassa.

luita! luita;

Eirjeenjärjestäjä
Shannon Itegistratorn

Äercur
erittäin halpahintainen.

H* T, Bärlundein Kirja-
K2UP2882.

Nyt saapunut:

Allmnsteillen
ai. 9]ofojfinc.

Niitä paljon kysytyitä

8V'lli!Mltll
on>Maapunut ja myydään hal
wimpiin hintoihin

Slug Vjörtill Rlllllll-
3cfataiDaraft;iipasfa

Läliti^eu pittälatu11.

'Xyt saapunut
Hyvift

NaBV2Bl!!iä
G 4 Lindber. 'ille.

Aarni',!, 2 s. 3 p. w

Porsaita
hyroäkst tunnettua Yorkshire rotua
myydään nyt ja sytsyn kuluessa

Pekkalan fartanolla.
Ruowcdellä.

Nu!unuMi!l Hautaus-Seppeleitä
löötöö Tampereella ainoastaan Tampereen S>tuumt§arl!uier)tacHa, lähellä rautatien asemaa ia Rmimisarkkumrivmä-lässä Lantisen puisto- ja Kauppakcldun kulmassa sekä ru«misarl!uja myydään [jaloimmalla kuin muualla ja on par-
öaimmat iDfilifottnat, joissa löuthy erittäin hienoilla kahwoilla. wcralla, KJillaaiertnDDlla §. m. l). tn. warustettuja.
Huom! Malmista hautaristiä faa tilata ja malmitta puisia saa ostaa; hinnat f)aliDimmat.

Tampmen Uusi Sappamak&sll&L
Kuninkaankatu SO.

Uusi varasto Syys- ja Talvikappoja, Turkki-kappoja, Turkinvnoreja sekä Turkinpäälliskankaita
huokeihin hintoihin.

Tampereen Uudessa Kappamakasiinissa,
20.

Tampere
"^

Läntinenpitkäkatu 29. Telefooni 129.

Alituinen varasto
Meijeri- ja Keittoastioita,Paloruiskuja, Peltiuucla. Ilmanvaih-tajia.Nokiluukuja, Ajoneuvoja, Ajokalujen plslaaklay, m

TeUee
Kaikenlaisia isompia ja pienempiä. Vaski-, I^evy- j«Tttkoscpun töitii(niinkuin isompia ja pienempiäkattiloita,
Rakennusten kattamista, Nurkkatorvia, Vesijohtotöitä,Ajo-
kalujen valmistusta ja laittamista. HevosenkengitystS,koneltten y. m. korjauksia sekä kotona eitä tehtaissa),>Si>«.sinUs--valttuM», XikkelJiiiaifMu. P<»!kiipy«irHiii korjuutta
y. m. Kaikki työt toimitetaan huolella ja kohtuullisiin hina

!iw ir~ .» >i<r)([('rb(-i'<.r lamperel

rvoisat Naiset
l!!Iiomaili! k;iii|)|);iliuoui'fii laskuun rahaksi muute-

taan suuri valikoima

M-MMM
5N °^ alle 08!ol,i'i!illln.

J.V.BLOM.I
Z. A. Johanssonin

Aöyry-
1
iJM' Suosittaa -WU

joka päiwä tuoreita ja hywilsi tunnetutta teoksiaan.
Mnnmnla^' Hämeenkatu N:o 21. Herra Helinin talo.JWlJpiUiUl. Puutarhakatu N:o 16. Herra K, Tallqwistin talo. w

Suuri valikoima kauniita
f* A

111<>i it^}-;;iei*i Iriavoissa, ""^Bjl
Hinnat halviimiiai.

5. V. Ll,oU'illa.

iölol >©©®©@5

Lasi- & Posliinikaupassa,
vastapäätä Lindroos'in ravintolaa,

Koti & ulkomttan lasia iaposliiniahal-
vimpiin hintoihin. Lisäyksiä viilikin toimitetaan jos mal-leja sisäänjätetään. Huolellinen pakkaus! Paljottaiu osta-
essa tehtaan hinnoilla.

K. Liindroos S C:o, Puutarhak. 8 a.

Nyt saatuja
Norjan rasva-

(^ " o o " ""äuua
Vs astioissa sekä koko as-
tioissattseantpaaerimerk*
liiti.

Fr4 Björkqvist.

N!llNhl!M ftllMlll
tämän lebdcn konttoorissa.

IlMllimksta
Sattuneesta syystä lähtee

Höyryalus

Feisks
täuäätt Lauantaina klo 1 j.pft.

MVilhti sllll Miillll
tl'» ilmoittaa bfcnfä rafenmtSmeStorl
Settielle tontilla lohella kauppias
@?ppälää Kyttälässä.

Höyryalus

Sampon
Mfurouoro tl? 5 '/4 i p?. muntetcon
(euroatDclla tctoaUo: tioyrl^alus (filtet
Tampereella 110 1/i5 j. op. ja Maa-
t alasta ilo 6'/4.
Täten saan kchoittaa miesvainaja-

ni Olutteht. John Lintl-
berg'in niin saama- kuiri vei-

kamiehiä allekirjoittaneelle, pesän-
kirjoituksen pitämistä varten ilmoit»
lamaan saatavansa ja velkansa en-
nen ensitulevan Lokakuun 1 päivää.

Tyrväällä, Syyskvun 14 p. 1896.
IMI-i2 Llnclliel-g.

ÄJDJJ&ohtiströmin

RMSm !#ij*ulH

»w S.

åiellosfjipä Tanipereeila^H
Läntinen pitkäk. n:o

Jft naisten
Multa- ja Hopia-leelloja
Seinä- ja Pöijtä-kelloja,
Lämpömittaria,Silmäla-
sia 11, m.
I^^ Kaikki ammattiin kuuluvat

yöt tehdään hyvin ja halvalla.
Yllämainitulta tavaroita saa myös-

kin viikkomaksulla.

Miwtffl ia HflWmi SadetakkiaIVilßäLßu Jl MIM sateensuojia

Tampereen JHui misacfiltufeiulos.
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Mustia ja värillisiä

Hamekankaita
Huonekalu- ja Akkunaverho-

sitten hän kävi rohkeammaksi, kuiskaai tytölle joita-
kuita ystävällisiä sanoja, kun he kohtasivat toisiaan.
Sina päivänä, jolloin Decise näki ronva Aurélien po-
jan antavan kirjeen eräälle liinavaateossston tytöistä,
kysyi Deloche juuri paraillaan häneltä, oliko hän tyy-
tyväinen aamiaisateriaansa;hän ei sillä kertaa keksinyt
mitään muuta puheenainetta. Deloohekin näki kirjeen ;
hän katsahti nuoreen tyttöön ja molemmat punehtuivat
nähdessään noita juonia, joita noin julkisesti harjoitet-
tiin.

Kankaita
nyt tulleita,runsas valikoima

Pam* £ftaMofim'töa.
Kauppakatu n:o 10.

Tampereella Hämeenkatu 4,

Mutta huolimatta noista lämpöisistätuulahduksista,
jotka hänessä vähitellen herättivät kypsyneen naisen
tunteita, pysyi Denise kuitenkin levollisena kuin viaton
lapsi. Ainoastaan kun hän näki Hutinin, sykki hänen
sydämmensä hieman nopeammin. Hän luuli tuon tun-
teen kuitenkin olevan vain kiitollisuutta, hän luuli vain
olevansa liikutetun nuoren miehen kohteliaisuudesta.
Joka kerta, kun hän tuli saattamaan ostajaa osastoon,
joutui Denise hämilleen. Monta kertaa huomasi hän
tietämättänsä tekevänsä pitkän matkan silkkiosaston
kautta, kun hänen oli käytävä kassapöydänluo. Eräänä
päivänä kohtasi hän tuollaisella kiertomatkallaan Mou-
retin silkkiosastossa. Isäntä katseli häntä hymyillen.
Hän ei enään useinkaan muistanut Deniseä japuhutteli
tyttöä vain silloin tällöin. Kun Denise huomasi tuon
äänettömän hymyillyn, säpsähti hän, kuten olisi hän
tehnyt jotakin vääryyttä. Tiesikö siis isäntä miksikä
hän kulki silkkiosaston kautta ? Itsekään hän ei voinut
selittää, miksi hän kulki tuollaisia kiertoteitä!

(Tamp. Meijeritoimiston entisellä paikalla).
"Myy huokeinimillähinnoilla valikoidusta

varastosta kaikenlaisia

Meijerikaluja ja tarpeita.
MeijerivoiBta

muksun aina parhaathinnat

Suomen
Hutin oi muuten ollut huomaavinaan Denisen kii-

tollisia katseita. Liikkeen naispalvelijat eivät olleet
hänen mielensä mukaisia, sec hän usain oli ääneen
lausunut. Aita hän kehui kummallisista seikkailuis-
taan ostajien kanssa: Eräs paronitar oli tiskin ääressä

suurin voinvientiliike.
Tuom.Laurell.
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Kätilöjen
Mailki Saario, Nykäsen talo,I

»tu N:o 2, jtiäänfätinti ladulta.??H
Ida Helminen Stutolanfatu 6!?^^^
Ida lolela SBcrrate^taan- ja Rautalienla.

imen tnlmo n:o Ii
Ewa Elisabeth Nyreniui Puutarhalatu
Mllri» K°«li, Vanhalla fanfofouluffj, Rä-meen- ia Lantisen puistokadun futaaSia
Maria Helenius, itäcllundin la.. Länti»sen ESplanadikadun «anella N:o 6.
Aleksandra Hällfors Makan!»!, jaAmorin kadun luw a^la N.o 22.
Aleksandra tzardsn, asuma Tödermanninlllossa, Kuninkaankatu N:o 32.
Edla Nallen, Myllykatu 9ho 170.Edla Rosling, Otawallaitfatu n:o 3Helanderin talo.
Emilia Johanna Lewan,asuwa Länt. pitl

>. Hagelbergin talo.sdla Enroos, Frcftc-dmlsen talo Iläinen pitkälatu N:o 10, sisäänläytäw ö kadulta.
Kadetin, Sleden talo, jumeilla

ctjtacnfalu 'fl;o 10.
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