
Tilaushinta.

Kuusipäiväinen painos:
'/, v '/.v. hV. '.« v

fampereeii jakopaikoit*sa ... 8: 6: 4: S
Tampereenpostikonttoorisaa. . 1O^« 7,« o,a* ">'>
Muissa maamme postilaitoks.. 11,»» 8,«? s,bi> ->»»
Venäjälle ristii, lähetettynär. . 6: 4,»,, * '"*"
Kuukaudelta 75 p.

— Kotiinkauuosta 1 m. vuo,'. MULLo11
Tilaushinta.

Kolmipäiväinen painos:
Vt V. 8/« v. '/.v. >,v,

Tampereella jakopaikoissa . , >!: h: 2: 1:
Tampereenpostikonttoorissa.. 5, 4,,. 2, 1,,,
Muissa maamme postilaitoks. . 5,*, 4^, 2,.t 1.»»Venäjälleristisit.lähetettynäl.. 4,i6 HM 2^, I,"-.,

Kuukaudelta 40 penniä.

TIETOJA TAMPEREELTA
1903«A 217 Sunnuntaina 27 päivänä Syyskuuta

Toimittaja: K. Wiljakainen.
—

Lehti ilmestyy: Sunnuntaisin, Tiiistaiain, Keskiviikkoisin, Torstaisin, Perjantaisin ja lauvantaisin kello 8 aamulla.
—

Ilmoitushinta: 20 penniä ja etusivulla painettavista 25 penniä riviltä.
Ruotsinkieliset suomennetaan maksotta.

—
Lehden konttori on avoinna klo 8 a.p. 6 Lp. —

Lähetyksiä, joiden kirjoit1.<ya ei ole toimitukselle ilmoittanut nimeänsä, ei julak+a.

Lmkiti&teen
tohtorit

- -
Asianajotoimistoja:

Koski & Rautavaara
lielaiaici- Kaivok.B^A«jmai^uon^

ksjiMikko!Lakit.k&od.Turku.
Tiiruulakia», toim.

päi^älista.
Hvoinna on joka arkipäivä

!Jastorin kanslia klo 8— 11päiv.
Kanttorin virkahuone klo — 11. a.-p.
KirkkokonttoriPapink.8,klo — IIa.-p.
Rahatoimikamariklo 10-— 2. päiv.
Tullikamari ja pakkahuone klo 10

— 2.
Terveyshoitolautakunnan tarkastus-

asema aamuisin klo B—lo8
—

10 Kauppa-
hallitalossa. Telef. 288.

Köyhäin-asianajajan kanslia, Commer-
een talossa, avoinna joka arkipäivä
klo l9—9 a.-p.

uäiu konttori klo 9^
— 11

a.-p. kaupungintalossa.
liaupunZin insinööritavat, klo 10—12

„ arkkiteuti „ „ 10—11
liauppalialliu talossa,

Kaupunginpalvelijainkonttori Kauppa-
hallin talossaavoinnaklo £ 9-10 a.p.

Vaivaishoitohallituksenvirkahuonekau-
pungin talossa avoinna klo — 1.

XiuununkasööriR. Thule, Papink. 11,
klo

—
J 10 a.-p.

Miksuton rokotus valtuusmiesten ko-
koussalin eteishuoneessa, sisäänkäyn-
ti Hämeenkadulta, joka torstai klo
10-12 a.-p.

Tampereen Säästöpankki.
Avoinna joka arkipäivä 12—2 paiv.

«taisin 6— B i.-p.
Sairashuoneeseen otetaan sairaitaklo

12—1 päivällä. Tapaturman kärsi-
neitä kaikkina aikoina.

Kaupungin kansankirjastoavoinna joka
arki-ilta klo 6— 19, paitsi lauvantai-
ttn j6— Puutarhak. 23.

Kaupunginlukusali avoinna joka päivä
klo 10 a.-p.- 9 i.-p., talossa n:o 23
I'uutarhakadunvarrella.

Kaupungin lukusali, Viinikankatu 18.
avoinna joka päivä klo10 a.p. 9Lp,

Kansakoulujen tarkastaja
tavataan kosken länsipuolella maa-
n.tntaisin, keskiviikkoisin ja perjan-
taisin klo |12— l1 päivällä poika-
kansakoulullavastapäätäuutta kirk-
koa,sekä koskenitäpuolellatiistaisin,
torstaisin ja lauvantaisin klo j12 —
j1 päivällä Kyttälän uudella kansa-
koululla, käytävä eteläisestä ovesta.

Rantatien tavaratoimistotpidetään ke-
säkautena avoinna: meneväin tava-
rain toimisto klo 7 aam. 7 illalla,
tulevaiu tavaraintoimistoklo 7 aam.— 7 illalla, paketti- ja pikatavaratoi-
mistoklo7 aam.— 7 illallasekä ase-
makonttori kiertomatkapilettien ti-
lausta varten klo 7 »am. — 7 illalla.— Sunnuntaisin ja juhlapäivinä ote-
taan vastaan ja annetaan ulos ai-
noastaan pilaantuvaa tavaraa klo

B—98
—

9 aamulla.
kuorten IVliesten Kristill. Vnci. avoinna

j<)kap. klo 6— 9 i.p. B»tam»k. 3.

Tantin uluts
Läh teviä junia:

K: o 6 a.-p. Postijuna Turkuun, Saloon,
Hämeenlinnaan, Hankoon, Helsinkiin,
Mikkeliin, Kotkaan, Lahteen, Lap-
peenrantaan, Viipuriin, Imatralle ja
Pietariin.— K:lo10:15. a.-p.Sekajuna
Turkuun. — Klo 1:28 i.-p. MatJras-- :-<;,jun» Hämeenlinnaan, Hankoon,

liinkim. Lahteen ja Kotkaan.
—

Kio 1:40 i.-p.PostijunaPoriin, Mänty-
luodolleja Raumalle. — Klo 1:50L-p.
Postijuna Jyväskylääu, Suolahteen ja
Waasaan.

—
Klo 3:35 i.-p.Postijuna

Hameenlinnaan, Porvooseen ja Hel-
sinkiin.

—
Klo 4 i.-p. SekajunaHaapa-

mäelle. — Klo 5:15 i.p. Sekajnna
Tyrväälle. — Klo6:52 PostijnnaTur-
kuun, Hämeenlinnaan, Helsinkiin,
Lahteen, Mikkeliin, Kuopioon, lisal-
meile, Lappeenrantaan. Wiipuriin,
Imatralle, Sortavaia&n, Joensuuhun
ja Pietariin.

—
Klo 3:05 i.-p. Seka-

juna Orivödalle.
—

Klo 8:10 i.-p.
Matkustajajuna Poriin. — Klo 12:11
yöllä. Postijuna Jyväskylään, Suo-
lahteen, Waasaan, Pietarsaareen,
Kokkolaan,Raaheen ja Ouluun.

Saapuviajunia:
Klo 5:48 a.-p. Postijuna Oulusta, li»»-

-hesta, Kokkolasta, Pietarsaaresta,
Waasasta, Suolahdesta ja Jyväs-
kylästä.

—
Klo 8:40 a.-p. Sekajuna

Tyrväältä.
—

Klo 8:45 a.-p. Seka-
ju&a Haapamäeltä.— Klo &20 a.-p.
MatkustajajunaPietarista,Joensuusta,
Sortavalasta., Imatralta, Wiipurista,
Lappeenrannasta,Kotkasta, lisalmel-
ta, Kuopiosta, Sukkelista, Lahdesta
ja Hämeenlinnasta. — Klo 1:10 i.-p.
Matkustajajuna Porista, Mäntyluo-
dosta ja Raumalta.

—
Klo 121 L-p.

Postijuna Helsingistä,Pietarista, Wii-
purista,Lahdesta,Kotkasta,Hämeen-
linnasta, Salosta ja Tarusta.

—
Klo

3:13 i.-p. Postijuna Waasasta, Suo-
lahdesta ja Jyväskylästä.

—
Klo 6

i.-p. Sekajuna Hangosta, Salosta ja
Turusta. — Klo 6:42 i.-p. Postijuna
Porista.

—
Klo 7:58 i.-p.Matkustaja-

juna Helsingistä, Porvoosta, Turusta
ja Hämeenlinnasta.

—
Klo 11:33 i.-p.

Sekajuna Orivedeltä.
—

Klo 11:54
yölläPostijunaHelsingistä,Hangosta,
Pietarista,Imatralta, Wiipurista,Lap-
peenrannasta, Kotkasta, Mikkelistä,
Lahdesta, Hämeenlinnasta,Salosta ja
Turusta.

Höyrylaiva»TAMPERE" lähtee tiistai-
na, torstaina ja lauvantaina klopuo-
li10 a.p. j» palaa takaisin maanan-
taina, keskiviikkona ja perjantaina
klo 5 a.p.

Sairmoimiste! Ina ja hierontaa:
Anna Molin, Länt. pitkäkatu 21

klo 10—11 a.p. 3—4 l.p.

MaaliKandeH Puutarhak.3l klo
10—11 *.-p. ja B—4 i.-p., erikoisala
kasvojenhieroata ja jalkainhoito.

Eliel Hymander. Selinin talo to-
rin varrella, tav, klo B—lo a.-p. ja
6—B '--pW^^^^^^^^^^M

Eily Sundvall,Kauppatori b.
HilmaGröndahl,Pellavatehtaan

katu 15.
Sandra Ko skinen, Mustanlahden-

katu 20, puhelin 760.
AinaHägg, Kuninkaank. 39, 10-

-11 a.p.
.1. A. Sirén, Hämeenk. 14.

44.Asianajotoimisto Helsingissä,
P*ty«lu tai*.

Telef. 2Ö26.J^natius & Jtenvall VMtMnatUalka: klo Ui .«
kai K.^ftoHe Rvnvmll, Hmlminkl.--^^^WW

Matkumtmvmtmaamßudul/e.

kW M- BJJ* rysen AsianajotoimistoSS
Omistaja Varatuomari L. Alien. Telef. 890.

Avoinna kello
9—2 ja 5—6TolntHtmm mtdvSimmnkla huolmlllmeuti mmlmamjomympäri maata*

Å. E. Anderssonin Asianajotoimisto, Tampere Hämeenkatu 5. Telefooni 749.
Avoinna 9— 4. Matkustetaan maaseu-
dulle. Sähkölennätinosote:

A. E. Andersson, Tampere.Omistaja: Pormestari, Varatuomari A. E. Andersson.

l«» lK'ir«äit
Suoie<-o (Mutfcki 19 \> .syysk,

ih>;Ui-<iMss;. <!>,,> Ki.rs.ii
hrak Srek.

Ilot. &>>;Pietari
Lontoo

.., */v 282: bu. .. a/v 25: 30
3 k. -:

-
. .. a/v 100: 60

»

»
Antverpen

3 k. — : —
a/v 100: 40

3 k. -:-c
Hampuri

«

25: 16
24: 93
99: 8»
99: 10
99: m

198: 90
123:30
122: 30
123: 30
122: 30
123: 30
122: 3'j
123: 30
122: 3

. a/v 124: —
3 k.

—
:
-

. a/v 124: -
3 k.

—
:
-

a/v 124: -
Lyybekki.

»
Berlin ..

. 3 li. — :
Amsterdam ..a/v 209: 60

« 3 k. -: - 206: 50
138: 50
138: 4»'
138: K)

Tukholma .. a/v 139: 30
Kristiania .. a/v 139: 30
KSöpeDh&mioa ."»'■■" 139: 30

Lääkärien vastaanottoajat
Toht, E. li,Anlmim, Itäinenpaistoi

2!«. Arkip. 9 12, nflfW«nn-w
I! 12, telef. 417.„ G. A. iitn-i.iit ■"■>%. Cmmmbboitalo, toriu varrella. toi»i»-i) ki>r^'<
joka arkipäivä klo d 11 ja 5-
-6 i.-p.
E. lUTyrrvth, Apt. HdicoH.-i

talo, torin varrella, klo J 9\\ 'a.-p. ja 5—6 i p-, pyh. 9 li'
a.-p. Telef. 2.5. Sisätäut«ia.
N. G. Durchnum, Kosktk. f.
B— ll a.-p. i 6 i.-p. Sunniitit
8-11 a.-p. Lääkäriu toim. vap
luk. hammast., blombeerauk.
Jfath. EmeleiM, Länt pitk. Li,
klo S9— ll».-p., 5— 6L-p., pyhip.
9-11 a.-p. Tel. 846.
A. VregUtdiu», Itäinen pit-
käk. 9, apteekkari Molin'in talo
(erikoisala lastentaudit) arkipäi
yinä klo j9—ll a.-p. j» 4 b
i.-p. Pyhäsin klo 9—ll a.-p
E.af HaUoirOm., Hämeenk

10, (arkkitehti alHällätrömiopa
latsi) klo J9-11 s.-p. ja .-, f
i.-p. arkipäivinä.
O. K. Idmnn, Kauppak. .H. ar-
kip.8-11 ja 4—5.
Cröxta himan, Mustanlahden-
katu 24. arkip. klo B—lo a.p. ja
klo 4—5 i.p.
Xyman, 0., Kauppatori 7. 3—
Ilja '/>2— '/.3. Pyfeifflß 9-H.
Er)k>a»s sLsä ia Ustentau!.
Roi tt a. l'".!. -483.
B. Pentxin, Hamwjak 39 tAhi-
qvistiu talo.) 9—ll, 4— B Kirur
gisia ja virtsaelintauteja.
r. ».Westvrlund,llm*rink.7.
piirilääkäri, klo 10—12. s—o.
Kaarlo P>uko, «>", kunna:
ja rautatienlääkäri To!j a1 a s-
>», vast. klo 9— »-n. ia Kl>,< -2 i.p.
ffugo StAhihftrg, Knuuti!!»»
kiri Tyrväällä, 10-' päiv

Ham ;i-lääkäri Stst/vaUt A, /iV-ttf-
Selinin talo, torin varrella, k!— 12 a.-p. ja 4—6 i.-p.

Uano:!i<is!ääkäri Carin Johannan
Ivansallis-Paiikin talo Kauppa^
t. .irkiprLivinä lc!n 11— 1 j, » f)

>5,.!!>,t,<jn!!!,, 28 *\'■ '■■" \2

iiwivtu!.» titimtnattUUtk&ritm

Suuvesija JCammaspuheri.
Piåvara.sto: O. Y. hHiisk lientalde-

potei: Qobinki. Varasto Tampereel-
la IHolMt^HkauppnyhUä Kaupjta-
torin vgrrflßb

?v«r.il^-:
Edl-i Kuro os. ftfiinnn pftfrintrndnn

ja Satakunnankadun kulma.
Eva Kyrenius,Kauppak. 15.
lidaS'_enqvi..<t, Itäiuenpnostok 11-
Alek sandra Hardéa, Kullin-

kaank. 36.
Ulrika Kandelin, Hallitusk. 27.
Naimi Wallin, Länt. pitkäk 41,

Puhelin 542.
Edla Rosling, Kaivok. 31.
Ida Lahtinen, Pinnink. 44.
Mimmi Vuorio, Vartiotornink. 3.
Maria Koski, v. kansak. kirkon

luona.
Emm* Kerttula (Uskali) Kytli-

länk. n:o 11, sisiänk. K»H. Otet.-i.anmyös kotiinsairaita. Telef, mo e33.Fiina Nummelin, Niemik. 11.
Lydia Pihlström, Puuvillateh-

taank. 14.
Ida Helenins. Mustanlahdenk.

16. 1 r. oik.
Maria Ketonen, Ilmarinkatu 10,

Tammelan torin varrella.
Maikki Saario, Kyttälänk. 15.
Hilma Bärlund, Aleksanderink. 30.

VARA' UOMARI

G. W. ASPELUND.

kalanäerin talo, v»«t»p. K»UB»suallej»

Kaupungin kierieleväin sai-
litiinhoit ajattarien asunnot:

Neiti J, Amnell. — Kuninkaank. 31.
NeitiM. Koskinen. — Pellavatehtaan-

katu 19.
Itouva H. Wetterstrand.

—
Nahkuri

Koskisen talossa It. pitkäk. 30.
Neiti HuldaMalin. — Kuninkaank. 42.
Seurakunnan diakonissa Mellberg. —

Mdkipäänk. 32.

T).
Bli. riitkäk 28. T.

Past. Fonti'l|
SnndlicrJrß
lef. 411
(Jrönblad. — L;lnrpkUak!l^„ E. Ilyytiiiinea.—

Viinikank.20
Telef. 432.

.''sl,»,. Uh"

August KrooUin
TitiTH'Kt'l nykl/irfmi. >-■;;./rntnnal-

<SeMa rvrtrtL.

Ka-Ul>fHthuHiTaIMMH). TA 7*:l

P»!<» A «>.'«!,'!«»

SVEA
&.->ntt->r. Puu'.HrhaJr. U,puhelin t-^B,

Lutlvis Tallqvist

Arkkitehti
pirger pederfey.

itmeiiukstiu taiu. trnno varrella.
T«4et 333.

sanomalehti-ilmoi-
-1uksista muilleilhyötyä,paitsi liki-

Jnnltelijoi!l<>? lluo-
pautat^^uian räätälioloista
Tampereella.

Käätäliliike
EeroLoinoraen.

MMMMM,
Ui Saannot. Kolin, saarnaa: Aleksand.

kirkossa pa_=t. UröuMad suom. p.p
saarnan klo 9 ja 12 sekäp^>!t. Sand-
berg iltasaaraanklo 5.

Vauh. kirkossapast. Hyytiäinen luut-;.
pp. saarna klo 12,

Luth. Rukoushuoneella toe-iltama klo
7 ill.

Suom. Hsrr. Elit. Aleksanderin kirkos-
sa klo 12.

Rukoushuoneella Pinniuk. 29 saarnoja
tänään Klo '/»10 a.p. ja '/»O i.p.

Kekäläinen ja J A.

Kuolleita,

t
Surulla ilmoitamme,

että
rakas isämme torpan isäntä

liikliU X!!!!3Il^I!^«!
rauhallisestinukkuikuolonuneen
Messukylässä Juvelan kylässä 16
p. syysk. 1903 klo 4 aam., elet-
tyään täällä murheen laaksossa
80 v., 7 kk.Häntä jäi suremaan
vaimo, 4 poikaa, 3 tytärtä, veli,
2 sisarta, 3 vävyä,2 miniää, 15
lastenlasta sekä sukulaiset ja
tuttavat.

Lapset.

Heraja synnin haudasta, nytI
uuteenelämähän, Ah sielun nou-Isee uskossa Taivaaseen lientä-Imahan, kans siellä .lesuksesi on, 5
sun turvasi verraton, perintöar-Imolasten. B

niss

Surullai!iiioit.*mmi>. S

rakas poikftmjne

Olavi Nikodemus i
kuuli Tanijuiienlla syysk. 19p:nä g.
1003 4 kk. ja sp. vanhana. ?

Tilda ja .1. X. Helenius. |5j
Nyt ompi Olavi poissa, hän 1

nniutii taivaaseen,neli' ilonasun-1
noissa o» Ol.ivi pienoinen. H

Kokouksia.
Suomalainen

klubi
kokooiitiiii tiistaini t. k. 2!) p:nä klo
8 illalla,

8il»!«i!
Osakeyhtiön osakkaat kutsutaan täten
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pi-
detään koulun taloll.i lnaanantaiiii28
p. syysk. 1903 klo (j i.p. Kokouksesaa
käsitellään, paitsi sääntöjen 14 §:ssä
mainittuja asioita. johtokunnau| ehdo-
tusta yhtiönraha-asiaiu järjestämiseksi

Tampereella,5 p. syysk. 1003.
Johtokunta.

poMMrMta
tukuttain ja vähittäin

0.-y. Lamminrahka ab.
Telefooni 800.

Yekselilanketteja
Aamulehden konttorissa.

..Effekti?"
Sandman & C:<>.

Telefooni 800.

Käärepaperia
Aamulehden konttorissa.

Alituinen varasto

Hyviä tilliä
Harjun tiilitehtaalla.

Telef. 539.

tttWW

Ilmoituksia.
Opetusta

8llllllll«lllll882,
äänentapaamisessa ja musiikkitco-
riassa sekä vasta alkaville pianonsoi-
tossaantaa Juho Kröger.

(Jommercen talo, torin puolelta vii-
meinen kerros. Tavat, varmimmin 10
-11 ja 4-5.
V« jotka vielä tänä svksvuä aikovat

suorittaa kurssin kanlieuk.

'lmoittautukoot mitä pikemmin Kyttä-
länkatu 1.

Matti Raunio.

Aamnleliden Konttori
pidetään avoinna klo 8
am'Pm MO 6 im-pm

Tampereen

W»!lV!ilil
varsinaiset osastot alkavat toimintan-
sa lokak. 1p. 1903. Oppilaaksi ilmoit-
taminen tapahtuu koulun huoneustossa
edellä mainittuna päivänä Klo 8 a.-p.

Johtaja.

M»
Tampereen Teollisuuskoulussa
alkaa toimintansa lokakuun 1
p. 190-». Osanottajien tulee
ilmoittautua mainittuna päi-
vänä klo 7 i.-p.

Johtaja.

PHOENIX
Assurance Company
PalovakuutusyhtiöLontoossa,__

perustettu 1782 ZZZZZ
myöntää vakuutuksia palovahin-
koja rastaan määrätyillä, hal-
voilla vakuutusmaksuilla kautta
Charles Wallin.

Fedi Procope.
Vahingot korvataan auliisti

nup«»»tl.

8.8.1.17130.)

Tampereen Lainakirjasto
Papinkatu n:o 12. Avoinna joka ar-
kipäivä — 9 i.p. Vuosimaksu 5 mlk
kuuk. 1mk. kerr. 10 p. E. Cajander.

Tavataan keskiv. ja lauv. 2—4.

liiåi
annetaan varastopaikastamme

luvia jasoraa noudettavaksi,
lähemmin

n. llllMllNBB2.

Txata:ri koiria
Koivu- ja

Havuhalkoja.
Koira-, mänty- Ja kausi-
lautoja ja lankkuja

y. m. puutavaraamyy huokealla
Alfred Selin.

Telef. 106.
KonttoriHallitusk, IL

Valittu valikoima
iiliiiiiiliiiiii Un n n unin i i| i .n mi!Bta.tsta korkeimman palkinnon saaneital>>".v varastostaan halvimmalla, kone-Höljy^i y. m. konetarpeita. Neolomako-BncM-n korjaustöitäotetaan vastaan.| n»»»,./ «5»»»», taataan.Suomenpolkupyörätehtaan ja Konekaupan

Haaramyymälä.
Omistaja K E. Merilä,

Tampere. Hämeenkatu 11.

Koiitiori Commereen talosi

BECKER
5.

Omistaja Varatuomari A. Hellsten,
2:nen kaupunginviskaali Tampereella.

;a torin varrella, käytävä Hämeenkadulla. Telefooni 834.

myydään
AamiUelulen konttorissa.

Varatuomari

ivlftooul 230.a. 0. Snmeliakseu takas», torin TArr^ll».

WERNERVaratuomari
fr^ameenkatu n:o

Vastaanottoaika klo 8 Ija 4 6 Puhelin 787. Matkustaa maaseudulle.

A. Hellstenin Asianajotoimisto

Irti» lÉiijÉÉti Tipå.
Ajaa laki- y. masioita.

Matkustetaan nrauaile.
:

huolellisesti ja huokealla asianajoa.

ELRIKOISAIiA rahalnperimlset, velka-
haut ja konkurasivalvonnal pfeniauuiaaäkln
lniiiiriß.

RXKEXNUSMEBTAKI

KAARLO LINDROOS,
Xleksauterink. 22. 'lelet. 626,

kaikkia rakennusalalle kuuluvi»
tektäviä.

1'uln»l» otetaan vastaan mvöskiuinaa-
seuclulta.

Huveja.
iirr Leander Flodin

antaa tiistaina syyskuun 29 päivänä
klo 8 i.p.

lIIRTII
Kaupungintalon juhlasalissa. Pilettiä
saadaan lj)'ytikäisen kirjakaupassa se-
kä ovella.

Lähemmin vasfedes.

»MM
toimeen panee

N. H. h. V.
Kyttälän kansakoululla sunnuntaina t,
k, SI p. klo ','..7 illalla. Puheita pitä-
vät kirkkoherra Silvander v, m.

lirap» hifi,
Seurahuone.

Opera -Gomique— Tonrnée.
(Joht. Axel Lindblad.)

Maanantaina, 28 p:oä klo 8 i.p.
I^lisimmäine» uävtäntö

NORNBERGER DOCKAN,
koomillinenooppera1 näyt.Kirj. Adam.

/><««»«,»«««<«.

En soiröiKäkbringen,
operetti 1 näyt. Kirj. Offenbach.

Pääsylippujen hinnat: ii m.50p.,2m,
50 p.,Im. 50 p. ja 1 m.

Wniernational.
Koskikm tl,

Leanderin talo, sisäänkäynti

joka päiväklo 10 v.p. — klo
2 i.p. <a 4— '/»N i,p,

'lällä viikolla uävtetään miellyttä-
viä näköaloja kauueu<le«ta»n kuulusta

Berner Otnrlanlllsta
Sveitsissä.

Pääsymaksu 50 p.; lapsilta25 p.

Tampereen Osake-Pankki.
Osakepääoma Bmk. 3,000,000,

Vararahasto Smk. 165,000,!
Maksaa korkoa talletuksille

6 kuuk. Irtisanomisella 5 %
*v.°/«

H'/,"/,

Tallatuskonttokurantlllo jatalletustodistuksille muut'
tuvalla korolla sekä Säästökassatlllllohyvitetään 5%.

Juoksevan tilin korko au 3 "/o

Osake-Polyoismaiden
Pankki.

Perustettu 1872. Omia rahoja 14,600,000.
Maksaa talletuksista:

GO
talletustodistuksella, 6 kuuk. 4 l/2 %
talletuskonttokur. eli säästötii. 4 l/2%
kodln säästökassa" 4 '/2 %
juoksevalla tilillä 2 Vi %

SP«5

IOstaa ja myy ulkoillaan rahaa, avaa
rembursseja, asettaa tuvallisia ja kierto-
matkakreditiivejä, vuokraa tresoorllokeroi-
la, toimittaa perimisiä, harjoittaa kaikenlais-
ta lainainantoliikettä.

Q. W. OSONEN "-e"""
-

VAKUUTUSKONTTOORI «~ 'xi"0 .° M
"

» « ,SUOMI tt
POHJOLA
KULLERVO

VAKUUTTAKAA KOTIMAISISSA YHTIÖISSÄ!

UNllJohn Aspe
osoite: Tampere.

Ostaa korkeimpiinmahdollisiin hintoihin

Paperipuita ja Propsoja
hakattuna ja paikalle toimitettuna ensi talven kuluessa rautatieasemillaTam-
pcrocn Turun Rauman -Vaasan ja Jyväskylän Vaasan
rataosilla sekärannikolle jaNäsijärven,Pyhäjärven jaKyrös-
kosken vesijaksojen rannoille.

Konttorikivitalossa Erkkilän sillan luona. Telefooni 623*
HUOM.I Etumaksua hankinnasta myönnetään va-kuutta vastaan.

L Theodorin1éié
Kauppakatu 13,

Uuflet Syys- ja TaMkantaat mNMM
Valikoima suuri, käsittäen uusimman kuosisia syys- ja talvi-

palttoo», arki- ja juhlapukukankaita,
Bioat. työ hyvä ja tilausten suoritus täsmällinen.Hinnatjhi

IRKÄHRRJUN

Ktiltitiitiilti piranttli
avataan ensi Lokakuun 1päivänä. Hakemukset ovat lähetettävät osotteella:
Takaharjun keuhkotautisten parantolanylilääkäri, tohtori K. Brax,Punkaharju.
Tietoja potilasten pääsemisestä parantolaan ja oleskelusta siellä on saatavissa
kaikilta maamme lääkäreiltä:kirjallisiin kysymyksiin vastaa parantolan ylilää-

<11.8.30r,>

Vallliiiltällzz llntW2jBiBBz MilizB«!
Kalle Välimaa, Yakuutuskoiittori

Tampereella. K itu mc» 24 (Kauppakatu 8) Telef. N:o 400.
Välittää vakuutuksia:

Keskinäiseen Uenkivakuutusvntiööu BVUM. palovakuutusvutiöuu PUII^OI^ i»'lapaturmavaknutus-OsakevntiööuXHl^l^lilliVO.

Brander, Tampereen Kaupunginvouti
|#r*upp/a« a.Sellmlm tmlommm iorim vmmllm.

- -
TmMooml uxo 474. Sionltert

- -
avolmma klo W *.p. —4 l.p.

Toimittaa lakiasioita maamme kaikissa tuomioistuimissa ja virastoissa. G Erikoisala rahainkeryakset ja velkahant.
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Lakiasioita, Njmitliniiiftri
kuolin- ja konkurssipesien selTittämistß JLMJLIJIWHUJLIXV*JL JL

toimittaa

Tamsere,27 p. Syysk
Katsaus ulkomaihin.

Wiime sunnuntain katsauksessa
oli lyhykäisesti puhetta Englannin
siirtomaaministerin erosta, josta
toissa lauwantain lehdissä olema
wiesti tiesi kertoa. Kuluneella wii-
kolla asiata ja Englannin poliittisia
oloja waltiollisissa sanomalehdissä
hnwin ahkerasiipohdittiin, niin että
meilläkin on täysi syy uudelleen
siihen palata.

Chamberlainin ero julkaistiin
Lontoossa toissa torstaina. Jo
wiime toukokuusta lähtien, jolloin
hän ensi kerran julkisuudessa esitti
n. s. nälkätulliehdotuksensa, ilmoitet-
tiin kerta toisensa perästä, että jo-
ko suojeluskaupan ysläwä Cham'
berlain taikka ehdottoman wapaa-
kaupan rMwä Ritchie viipymättä
eroaisimat hallituksesta. Pääminis-
teri Valfourin ponnistuksilla saa-
tiin uhkaama ministeripula kuiten»
kin lykätyksi miikosta miikkoon, kuu-
kaudesta kuukauteen. Siitä huoli-
matta herätti kahden »vastakkaisen
äärimmäisyysmiehen samalla kertaa
tapahtunut ero yleistä hämmästys-
tä. Syynä siihen oli, että päämi-
nisteri neljä kuukautta tuumittuaan
mihdointin ilmoitti mielipiteeniä
riitaisessa tullikysymyksessä. Julkai-
semassaan lentokirjasessa asettui
Pääministeri esteettömän »vapaakau-
pan ja Chamberlainin suojeluslul-
lijäljeslelmän keskitielle ja joutui
täten ristiriitaan toisella puolen ra-
haministeri Ritchien ja toiselta puo>
len siirlomaamiinsterin Chamber-
lainin kanssa, jotka molemmat heti
sen jälkeen tatsoimat parhaaksi ero»
tl. ministeristöstä.

Nämä tapaukset omat paljasta-
neet sywälle tllywäll hajaannuksen
(s. .-lännin hallituspuolueessa. 2Ba-
:paafaupp: n ollut oimallisena tun-
nussanaa ./apaamielifetle puolueel-
le, samalla .uin tullikysymys on
lvmkuttanut ehdottomasti hajoitta-
«3aStt mahtawiinpaan hallitukseen
ja wahwim^aanpuolueyhtymykseen,
mitä Er Annissa uudempina ai>
koina on änt. Wa cm olisi Uintia,
etta X^aruberlain muka nöyryytet
tyna f;ttttäift järjee:?lmänsä oman
onnensa nojaan. Hän on siksi
taistelunhaluinen ja mielä siksi moi-
missaan, ettei hän Vapaaehtoisesti
.-peräydy; onpa siihen syynä hänen
tunnettu ylpeytensätin. Monta
merkillistä muutosta on hänen mie-
lipiteissään tapahtunut; tällä kertaa
an hänen palko suunnassaan pysyä
joko noustakseen sen awulla uudes-
taan maltaan tai sen mukana lo-

pullisesti kukistuakfeen. Asiain en»
nallaan ollen oli hänen pakko luo-
pua ministeristöstä,koska hän mi-
nisterinä ci woinut kullaksi tehot-
taalla tawalla ottaa osaa siihen
kiihotukseen, jolla Englannin kansaa
partaallaan Valmistellaan ensi
nmoden alussa odotettamiin yleisiin
parlllmenttimaaleihin. Chamberlain
erosi ministeristöstäpääministerinä,
mutta tässä kunnianhimoisessa mie-
hessä epäilemättä piilee tottöo pääs-
tä walittawan parlamentin amulla
pääministeriksi, la sitä warten pitää
Englannin kansa opetettaman suoje-
lustulleja harrastamaan ja äänes-
tämään eduskuntaan sellaisia mie-
hiä, jotka nykyisen miniSteriStön
kukistamat ja Valmistamat tilan
Ehamberlainille ja hänen mielii
leen.

Tähän asli on siis kaikki oikein
ja hymin ajateltu. Kysymyksessä
on maan, millä puolella Englannin
kansan kannatus on. Kaukana siitä,
että Chamberlain mielä toistaiseksi
luulee jäämänsä »vähemmistöön.
Ministeristössä hänen esityksensä
lytättiin n. s. kuninkaalliseen kom-
missiooniin, jonne sellm^t asiat ja»
tetäan, joille annetaan ensimmäisen
luokan hautaus. Tämän tekimät ne
ministerit, jotka tietenkin arweliwat,
ettei sellaisille tuumille saada Eng-
lannin kansan kannatusta. Ia tä-
hän asti näkyneistä merkeistä päät-
täen omat nämä armanneet oikeaan.
Ellei Chamberlainin tullijärjestelmä
«Alisi yleensä komin Vastenmielinen
englantilaisille, niin tottapa hänellä
olisi jälellä wielä se kansansuosio,
joka ei säikähtänyt esim. Etelä-Afri-
kan sotatantereelta tulemia jobin-
sauomiakaan. Chamberlainin ero-
tessa ei ole tuultu kenenkään vane-
wan rikkaa ristiin osoittaakseen nuel»
tään hänen hywäkseen. Kun hän
tahtoi koskettaa Englannin kansan
taloudellisiin traditsiooneihin, niin
hän kosti asiaan, jossa ei englanti»
l< inen leikkiä ymmärrä.

Edellä mainitussa lentotirjassaan

-asettuu pääministeri Valsour, kuten
sanottu, wapaakaupan ja Chom-
berlllinin esittämän wllijärjestel-
:nän ke.'?- älille. Hän selittää,

klubi — muuan
maxima »vapaakauppaa suomiva
englantilainen tauppaklubi ei
alfuaifoinaan woinut aawistaa,että

melkein kaikki maltiot, Englantia
lukuunottamatta, tulisiwat hylkää-
mään Vapaakaupan. Ei aksa
eikä Ranska, eipä Yhdysmal-
lattaan osoita mitään taipumusta
karkeiden tullimatsujensa alentami-
seen. Ia muut maat, kuten Wenäjä
ja Englannin siirtomaat, korottamat
kerta toisensa perästä tullejaan.
Tämän Vuoksi, arwelee Balfouc,
täytyy Englannin tuettaa heikontaa

näiden epäsuotuisain olojen waiku
luksia ja se ivoidaan ainoastaan
kauppasopimuksilla saada aitaan.
Sen sijaan, että wedottaisiin wapaa-
kauppateoriioihin, joihin »vieraat
kansat eiwät usko, täytyy Englan-
nin käyttää tauppapoliittisia hou-
kutuskeinoja. Englannin ensimmäi-
senä ja tärkeimpänä tarkoitusperänä
täytyy olla mapautua Vapaakaupan
siteistä, joihin se itse on suostunut,
mutta sechoistaiseksi ei tarmitse mää-
rätä tapaa, kuinka se saawuttaa
Meen menetetyn Vapautensa kaup-
papolitiikkaan nähden.

Valfourin lentokirjasessa oli siis
ilmeisesti hawaittawissa suojelus-
kaupallinen leima, jonka johdosta
ehdotonta Vapaakauppaa kannatta-
ma rahaministeri Ritchie näki ole-
wansa jopa welwoitettukin kabine
tista Heli luopumaan. Hänen tästä
syystä erotessaan jätti siirtomaa
ministeri salkkunsa taasen senmuut
si, etki lentokirjasessa mitään mai-
nittu »oiljatulleista. Tuilmöislä ää-
nettömyyttä hän luonnollisesti piti
kohteliaana multa jyrtkö,'/ilieltona,
sillä jos pääministeri suinkin olisi
woinut siinä joitakin myöimytyksia
tehdä, niin hän tyllä olisi tehnyl,
hywin tietäen, että mimsterislön
mahtamin mies sitä odotti.

Valfourin lentokirjasesta tuli
nain ollen se kiila, joka, samalla
tuin se loi jotakin perustusta wä-
littälvälle ainekselle polttawassa
tullikysymyksessä, samalla myöskin
jakoi Englannin ministerillisen vuo-
lueen kahtia. Nyt pitää Ritchie ja

hänen edellänsä ollut rahaministeri
Hicts-Veach säitähtymättä kiinni
niistä Vapaakaupan periaatteista,
joita Vuodesta 1846 lähtien kaikki
Englannin kabinetit, sekä wanhol»
liset että Vapaamieliset omat suo-
sineet japitäneet ijennuönuoranaan.
Toi' n ryhmän etupäässä on pää'
mi..^teri Valfour, ja se tahtoo hy-
lätä Vapaakauppajärjestelmän ja
hywäksyä suurimpia ja pienim-
piä tulleja, joista saataisiin Voima-
kasta awustusta kauppasopimuk-
sista keskusteltaessa ulkomaisten
maltojen ja siirtomaiden Välillä.
Matta sellaisiin liiallisuuksiin, kuin
miljatullit omat, tämä, ryhmä ei
kuitenkaan- mene. Kolmas ryhmä
taasen, Chamberlain johtajana, ei
kammo minkään laisia tulliivero-
tuksia. Suurella äänellä se »vaatii
nälkätulleja, noita Vihattuja «vero-
ja, jotka 1640-luwun alussa oli-
wat sytyttämaisillään sisällisen so-
dan Englannissa, mutta jotka John
Brightin, Cobdenin ja Robert Pee-
lm ponnistuksilla »vuonna 1846
poistettiin — ainaiseksi, kuten kai
wielä saanee toiwoa.

Kuinka paljon kullakin näistä
ryhmistä on kannatusta itse Eng-
lännin kansan keskuudessa, sitä on
nykyään mahdotonta sanoa. Että
sitä ainakin jonkun »verran kaikille
riittää, sen Edistänee jo näiden
ryhmäin syntyminen. Englannin
mapaamielintn Puolue, joka jo kau»
ivan aitaa on ollut arweluttawassa
heikkouden tilassa, on nykyään sii-
nä onnellisessa asemassa, että se
moi Vedota englantilaisissa oikein
uskonkappalee.ksi käyneeseen wapaa-
kanpan periaatteeseen, eikä se myös-
kään unohda tätänhkyä wedota sii-
hen silla loistalvalla perusteella,
että se on ollut tähän astiEnglan-
nin hywikwoinnin ja suunnattoman
»varallisuuden wahwin kulmati-
wi. Luulisi näin ollen Vanhoilli-
sen hallituspuolueen päiwiä lue-
tuiksi.

Kirkolliskokous.

Istuntosyyst. 25 p:näklo 12 p:llä

Rukouksen piti tansanopistonjoh»
taja maist. R. Saiktu.

Nimihuudossa toimitettiin käsi-
kirjakomitean kolmen Varajäsenen
Vaali, jonka tnloksen laskeminen jä-
tettim tarkastus ja toimituswalio°
tunnallk.

Uusi koraaliwirfikirja
Koraaliwaliokunnan loppuponnet

fskä johtamat aatteet julkaisimme jo
eilisessä numerossa. Niitten epai»
lysten johdosta, joita on ollut kir-
kolliskokoustenlaillisesta mäaräämis-
wallasta puheenaolewiin kirjoihin
nähden, oli kirkolliskokous antanut
kirktolakilvaliokunnalle toimeksi jättää
koraalimaliokunnalle lausulinon. Ky^
symytsen johdosta antoikin kirkolaki^waliokunta lausunnon, joka päättW

Siihen nähden■Itta otteué täljtettäwäksi n)at)im§.
laa kirkolliseen wirsikirjaankuulumat
säwelmät ennen on ollut hallituk-
sella, sen periaatteen mukaisesti, et-

ta hallituksella on oikeus »vahivis-
taa kirkolliset kirjat yleensä;

että hallituksen kysymyksessä ole-
wa yleinen oikeus K. L:n 45.^ §:n
kautta on siirretty kirkolliskokoutselle;

Metta mmiwsiä wnMri>V ontt-
finä ja nykyisinä aikoina on käy-
tetty merkitsemään kirkolliseen käy-
täntöön wahwistettuja wirsitekstejä
säwelmineen.

lausuu waliokuntamielipiteenään,

että tirkollistokoutsellll täy-
tyy K. L:n 455 §:n perus-
teella katsoa oleman oikeuden,
sillä tamalla kuin sanotussa
lainkohdassa on yleensä sää-
detty kirkollisista kirjoista,
päättää niistä wirsien säwel-
mistä, joita tulee tahi joita
saa käyttää kirkollista tarkoi-
tusta warten hywäksyttyjä
wirsiä käytettäessä.

Sitäwastoin eiwät samat syyt
pidä paikkaansa mitä tulee mirsi-
säwelmien soinnutukseen; ja tun ei
ole säädetty, etta tirktoweisuun tulee
olla moniäänistä tahi moniäänisen
urkujensoiton säestämää, on walio-
kunta sitä mieltä,

ettäkirkolliskokouksenpuheen-
alaiseen oikeuteen ei mahdu
minkäänlaista kirkkomeisusä-
welmien soinnutuksen mää-
räämismaltaa.

Kirkkolatiwaliokunnan mietintöä
seuraa G. G. Rosenqmistin, F.M.
Antellin, Antti Tuomiotostenja lu-
ho Torpan allekirjoittama »vasta-
lause, jossamielipiteenään lausumat,
että koraaliwirsikirja ei ole luettama
niiden kirjojen joukkoon, joiden hy-
wätsyminen olisi kirkolliskokouksen
ivallassa.

Koraaliwaliotunta näitten lausun-
tojen perusteella esittää,

että kirkolliskokouksella täy-
tyy K. L:n 455:n§:n perus-
teella katsoa oleman oikeuden,
sillä taivalla kuin sanotus,a
lainkohdassa on yleensä sää-
detty kirkollisista kirjoista,
päättää korallliwirsikirjan sä-
melmistä, joita tulee tahi joi-
ta saa käyttää kirkollisissa
toimituksissa.

Lausuttuaan sitte kiitokset koraali-
komitealle huomauttaa waliokunta,
että komitean ehdotus on herättänyt
Voimakasta Vastakaikua seuratun»
nissll, kuten näkyy niistä lukuisista
lausunnoista, jotka omat annetut
kirkolliskokoukselle ja jätetyt koraali-
Vllliokunnlllle huomioon otettawiksi.
Paitsi neljästä hiippakuntain vap»
peinkokouksesta, joiden pöytäkirjat
omat painettuina, on kirjallisia lau-
suntoja saapunut 28 promastikun-
nan papistolta sekä 399 seurakun-
nalla.

Prowastikuntain papistojen lau-
sunnoista on 3, jotka jättämät
asian kirkolliskokouksen ratkaisun
maraan; hywäksywiä ilman muistu»
tusta on 9, yksityisiin koraaleihin
kohdistumilla muistutuksilla 2, ylei-
semmillä muistutuksilla 10; hylkää
wia on 4. Rytmillisyyttä nimen-
omaan ilmoitetaan puolustettawan
14 lausunnossa, ainoastaanyhdessä
asetutaan enemmän tasatahtisten
koraalien puolelle; Kokkolan pra-
ivastitunnan lausunnossa pyydetään
wiriet warustettawitsi Vaihtoehtoi-
silla nuoteilla, tasaisilla ja rytmil-
lisillä.

Teurakunnista 79 jättää asian
kirkolliskokouksen rat aisun »varaan;
109 hywäksyy ilman muistutusta;
59 yksityiskohtaisemmilla muistu-
tuksilla sekä 84 yleisemmillä muu-
toksilla; 68 hylkää ehdotuksen.

Hylkäämät lausunnot omat eri
lailla perusteltuja. Parissakymme<
nessä ilmoitetaan yleensä pelättä-
lvan muutoksia, miltei yhtä mones-sa haluttaman pysyä entis llään tai
nimenomaan tasatahtisessa muo-
dossa; 18 lausunnossa paheksutaan
ainoastaan liiaksi muikeata fekatah-
tisuutta ja erittäin tuttujen säwel-
main muutosta: niin suuria muu-
toksia" Dragsfjärd». Mutta 9 seu-
rakuntaa hylkää koraaliwirsikirja-
ehdotuksen aiwan Vastakkaisesta
harrastuksesta: koska tällä ei ole
..sitä täydellisyyttä, mitä pitemmäksi
ajatsi yksinomaan käytäntöönaijotul-
ta koraaliivirsikirjlllta sopisi toiwoa"
lLapua); koska ..muutokset omat
niin Vähäiset" (Ikaalinen, wer>.
Kannus); koska pitäisi löytyä enem-
män rytmillisiä (Pietarsaari); ja
koska wielä paljoa enemmän suo-
malaisia kansanslllvelmiä on saata-
wissa (Sawitaipale, Petäjäwesi,
Keuruu, Ulwila, Alawus.)

Meisemmillä muutoksilla hymät-
sylvistä lausunnoista 63 eli
maatii entisten tuttujen samelmäin
palauttamista sekä sekatahtisuuden
korjaamista. Sitäpaitsi on 14 lau-
suutoa, joissa toiwotaanyksitoikkois-
ten koraalien sijalle ja yleensä tay»
dennyksetsi memmän kansanomaisia
säivelmiä. Kiikalan seurakunta on
»lamat toiivomukset muodostanut
seuraaioilsi ponsiksi:

että tahtilajin Vaihtelua,
mikäli mahdollista samassa
koraalissa rajoitettaisiin;

että wirsille yleensä säily-
tettäisiin ne säwelmät, joilla
kansa on ikimuistoisista ajois-
ta tottunut niitä lveisaamaan;

Wettä Suomen kansan hen-
gellisille säwelmille suotaisiin
kikkomeisuun alalla mahdolli'
simman runsaasti tilaa, niin
hywin uusia, kuin ehdotukseen
jootettujakin säwelmiä sowitta-
malla niin monelle, mirrelle,
kuin syrjäyttämättä entisiä,
kansalle rakkaiksi käyneitä
wirrensäwelmiä, mahdollista

Muuten on 90 seurakuntaa ni-
menomaan ilmoittanut puoltaman-
sa rytmillisiä sämelmiä, setä 25

seurakuntaa erityisesti merkinnyt ta
satahtista suosimansa. Molemmilta
suunnilta on myös tullut wälitys-
ehdotuksia, ettei kumpaakaan lau-
lutapaa tehtäisi pakolliseksi, maan
sallittaisiin niitä toistensa rinnalla.
Muutamista seurakunnista on tul
lut ehdotus kahdesta täydesti rin-
nälkäisesta koraalikirjasta. Niin
Hämeenlinnasta ehdotetaan, että
toinen olisi aiman rytmillinen, toi-
nen tasatahtinen, jälkimäinen täy-
tettämätsi niissä seurakunnissa,
joissa on mahdotonta seurata ryt
millistä koraalikirjaa: edelliseen toi-
wotaan saatawan runsaampi mää-
rä suomalaisia kansansäwelmiä, jm>
ka sywämielisen sisältönsä wuoksi
omat herättäneet suurta rakkautta
hengellisen laulun ystäivissa". Lein
päätän seurakunta lausuu suota-
lvaksi, että toimitettaisiin erityinen
pelkästään rytmillinen koraalikirja,
johon koetettaisiin sowittaa useam-
pia suomalaisia sämelmiä, esim.
..Kansan Lahjasta Kirkolle" nuo
yleisen suosion Voittaneet: Nyt
ylös, siuluni", ja ..Joutukaa sie-
lut".

Pääkohdat Valiokunnan tekemis-
tä muutoksisti komitean mietintöön
mainitsimme jo eilen.

Puheenwuoron sai ensiksi
prof. K. Krohn, joka aluksi ker-

toi wirrenweisuun waiheista entisi-
nä aikoina ja osotti. kuinka wirsi-
laulu on tukenut kansaa sen moi-
toissa ja myös kärsimyksissä. Itä-
maa maan on ollut, että wirsis°
sämme on tähän asti ollut niin
wähän omaa; enin osa, kuten tun
nettu, on saksalaisilta lainattua.

—
Tasatahtiset sämeleet omat olleet
käylännössä noin 100 muotta; sii
hen saadaan nyt esillä oleman eh
dotuksen kautta suuri muutos pa-
rempaan alkuperäiseen samellykseen
pmn. Ratkaisua ei pitäisi enää ly-
talä tuonnemmaksi, maan olisi ky-
symys päätettäwä waliokunnan eh-
dottamalla tawalla, maikka puhu-
jan mielestä niitäkin, kuten walio-
tunta ehdottaakin, on hellämaroin
kohdeltama, jotka tahtomat noudat-
taa tasatahtisia sameliä. Esillä ole-
ma mirsikirjaehdotus on paras, mi-
tä pohjoismaissa tähän asti on
saamutettu ja siis moi sen kiitolli-
suudelle hymäksyä. Tosin woisi sii-
hen huomauttaa, että kun Tuomen
kansalla on niin rikas Valikoima
omia hengellisiä sameliä, pitäisi
jättää ehdotus mielä hywäksymät-
tä, että saataisiin niistä enemmän
koraalikirjaan. Mutta tämän tähden
ei silti tarmitse taas miidetsi wuo°

deksi lykätä koko työtä, tun Valio-
kunnan ehdotuksen mukaan eri ko-
mitea saisi toimekseen hengellisten
kansansäwelmiemme marastostaival-
mistaa melodialisäyksen, joka aikoi
naan sitte hywäksytään käytäntöön.
Ehdotti siis, että mirsikirjaehdotus
nyt hywäksytään. Mitä siitä puut-
tuu, se pakottakoon meitä yhä uut-
t:rampaan työhön puutteitten
poistamiseksi, mitä siinä on hy-
wää, raimaa tietä eteenpäin ja
mitä taas on huonoa, karisee pois
itsestään.

Tuomiopromasti Schmartzberg
huomautti, että kun 40 muotta sit-
te ryhdyttiin uutta Virsikirjaa laa-
timaan, oli tarkotus saada »virsien
laulussa aikaan yhdenmukaisuutta,
sillä siihen aikaan malliisi tamaton
sekaannus. Myös oli silloin jo ole-
massa wirtaus, etta saataisiin kir-
jaan enemmän kansan suusta koot-
tuja hengellisiä samelmiä. — Ehdo-
tusta mustaan huomautti puhuja,
että on liian paljon painoa pantu
siihen, että saataisiin niin paljo
melodioita kuin mahdollista ja
myös sisältää ehdotus liian mahan
alkuperäisesti suomalaisia säiveliä.
Komitea on ottanut noin parikym-
mentä, mutta niistäkin on puoli-
kymmentä huomattu epäwarmoitsi,
niin että main 16 jää ,alelle, jota
on mastoin wiime kokouksen lausu»
mia toimomuksia. Raskain muistu-
tus ehdotusta mastaan oli puhu-
jalle se, että sitä on yhteijen kan-
san maitea käyttää, tun ei joka
mirrella ole omaa melodiaa. Kan-
salle, joka ei ole soitannollisesli
simistynyt, on maikea kokoelmasta
malita wirrelle parasta sämeltä.
Noin 200»virttä kaipaa omaamelo-
diaa. Se on köyhä ivirsikirja, jos-
sa ei useammalle wirrelle ole omaa
melodiaa. Puhuja ehdotti, että kir»
kolliskomitea ei hyiväksyisi sille jä>
tettyä koraalikirjaehdotusta, Vaan

asettaisi uuden koraalikomitean, jon-
ka tehtälvätsi annettaisiin walmis-
taa uusi koraaliwirsitirjaehootus;
että komitea noudattaisi sitä periaa-
tetta, että melodiat otettaisiin siiliä
muodossa kuin ne maahamme omat
perehtyneet ja että komitea niille
wirsille, joilla ei ole hywäksyttäwää
melodiaa, ottaisi kansan sämelmista
tai muista hywätsyttäwistä fäwel-
mistä someliaan ja että komitea
wirsikirjaan lisättäwään liitteeseen
ottaisi annostelunsa mutaan muita-
kin kauniita melodioja järjestettyinä
mirsien alle siinä järjestyksessäkuin
ne omat armollisia.

Prof. Setälä »väitti mastoinkirk-
kolakimaliotunnan enemmistön ja
koraaliivaliokunnan lausuntoa, ett'ei
koraaliwirsikirja ole luettawa niihin
kirjoihin, joitten hywaksymisoikeus
kuuluu kirkolliskokoukselle, koska
tekstin ja sämelman yhteenkuulu-
waisuus on historiallisesti »väärä.
Säwelmiin nähden ei kirkollisko-
kouksilla moi olla määräämisoikeut-
ta eikä tahtonut, että kirkolliskokous
koettaa, tämmöistä oikeutta runie-
ta saamuttamaankaan. Ehdot-
ti siiv, että kirkolliikokous koraa-
limaliokunnan lausunnon perusteel-
la tahtoisi suosittaa tätä mirsikirjaa
seurakunnille käytettawaksi ja että
asia lykättäisiin takaisin komiteaan
siinä tartotukfessa, että lausuttaisiin,
että kirkolliskokous ainoastaan suo-
sittaa koraalnvirsikirjllk seurakunnille
käytettämäksi.

Prow. G, A. Heman oli sitä
mieltä, että waliokunta on kirkollis-
kokouksen oikeutukseen nähden hy-
wätsyä koraaliwilsikirja saanut niin
pätemät todistukset kuin woi odot-

taa, joskaan ne eimat ole ehdotto-
masti sitoivat. Wirsien s» nat ja
säwelet eiwät ole aiwan erotta»nat-
toma?ti yhdistetyt toisiinsa. Kui-
tenkin tuntui puhujasta niin paljon
olcivan warmaa, että aina on ol«
lut j"ku »näärätty säwelmistö,sämel-
kokoelma, joka on ollut noudatetta-
wa »virsiin »'ahde»». Waliokuntaon
siis ollut oikeassa siinä määrässä,
että Virsiin liniymaa säivelistöäko-
koelmana on ehdottomasti noudatet-
tama.

Itse toraaliwirsitlrjaehdotus on
kiitollisuudella Vastaanotettawa.
Muislettawa on, että ehdotus ei
ole mitään äimän uude.l uutukaista
sämelten '-ytmillisyyteen nähden, sil-
lä »vanhimmassa mirsikirjassa oli
noin kolmasosa rytmillisiä sämeliä.
Wasta 19:llä wuosisadalla pääsi
tasatahtmen muoto jarkeisoppisuu-
den waikututsesta woitolle. Nyt
palataan takasin wanhalle, alkupe-
räiselle kannalle, jonka wuoksi eh-
dotus kuten waliotunta huumailt-
taatin, on herättmlyt wastalaitua
Suomen Siionissa. Joskin alutsi
outoja, tulewat rytmilliset säwelel
pian taas kousalle tutuiksi ja rak-
kaiksi.

Kirkkohra Vorg ei tahtonut ko-
kouksen aikaa piikillä kiitospuheilla
kuluttaa, jota wirsikirjakomitea kui-
tenkin koko maalta ansaitsisi. Uh-
tyi Valiokunnan ponsiin warsin-
kin kun tuomioprowasti Schwartz»
bergin edustamaa suuntaa pitäi-
si kolmannen ponnen tyydyttä-
män.

Maanwiljelija Pöysti Vastusti
prof. Setälän käsityskantaa. Kuin»
ka moi kokous suositella seurakun-nille kirjaa, jota ei se katso woi-
wansa hywäksyä. Jos tahdottai-
siin yhä parempaa teosta odottaa,
ei riittäisi »viisi wuotta sen »valmis-
tukseen, kuten tuomioprowasti
Schwartzberg luuli, maan kuluisi
siinä 15-25 ivuottakin. Jos tämä
»virsikirja ei kaikkia tyydytä, on
mannaa, että sen käytännössä ol-
lessa paljoa helpommin saadaan
Vastaisuudessa parempi kuin josse hylättäisiin. Puhujan kanta olise, että tällä kerralla hywäksy-
tään esillä olema ehdotus, ettei
kehitystyö pääsisi lamautumaan
ja malmistetlllln sill'aikaa paran-
nuksia kuten waliokunta ehdottaa-
kin.

Maamviljelijä lipponen ei ollut
odottanut niin epäsuopeaa kohteluateokselle, joka on niin monet wai-'

eet ja kiirastulet läpikäynyt,
kuin eräältä taholta oli tullut sen
osaksi. Kun 3:nnen ponnen kautta
kehitystie on jätetty awoimeksi,sopi-
si kaikkien hywäksyä wuliokunnan
mietintö.

Piispa Forsman otti ehdotuksen
kiitollisuudella »vastaan. Kuitenkin
pyysi ehdottaa komitealle, joka mal'
lipainoksen toimittamisesta pitää
huolen, että joittenkuitten koraalien
sämelkanta hiukan korotettaisiin
koska kansallisen soittotoneemme
säwel on torkeammassa wirees>
sä.

Kirkkohra von Pfaler puolusti
laajassa, seikkaperäisessä lausunnos-sa Valiokunnan mietintöä tuo-
miopromasti Schmartzbergin ja
prof. Setälän Väitteitä ivastaan
ja selitti Valiokunnan menettelyta-
paa.

Samaan tapaan puyuuoat talit-
tori Nyman, promasti Peterson ja
piispa Colliander.

Opettaja Riberg ei hywäksynyt
ehdotusta, koska hänen mielestään
kansansämeleet eiwät ole tulleet an-
saittuun armoonsa, kun ne eiwät
ole tekstissä maan lisämihkossa. Ei
luullut uuden kirjan Voittaman
wanhaa, jonka wuoksi yhtyi tuo-
mioprowasti Schwartzbergiin.

Valiokuntaa kannattiwat edelleen
vrowasti Eljas Lönnrot, tarkasta-
ja Pelkonen, thra Simelius, kantto-
ri Halonen, opettaja Berg, maan»
wilj, lastari y. m.

Prof, Hermanson selitteli kirtto-
latitomitean lausuntoa kirkollisko-
kouksen oikeudellisuudessa hymäksyä
koraaliwirsikirja. Sen todisti n,, m.
koko kysymyksen tähänastinen kehi»
tys. Kirkolliskokouksen ei pitäisi luo-
pua oikeudestaan, minkä se halli-
tukselta on saanut. Miksi pitäisi ko-
kouksen main suositella työtä, jota
marten se on asettanut komitean.

Vapaaherra E. S. Yrjö-Koski-
nen yhtyi edelliseen ja huomautti,
että proivllsti Hema» oli osannut
aiivau oikeaan, tun hän sanoi, enä
lotouksella on oikeus hywätsyä se
sämeltotoelma, jyntapiirissä Virsien
weisuun tulee liikkua.

Kun huutoäänestyksellä oli hyl
jätty tuomioprowasti Sch'vartz-
bergin ehdotus, hymäksyttiin »valio-
kunnan mietiilnön ensimmäinenponsi 76 äänellä 6 wastaan ynnä
muut ponnet huutoäänestyksellä, jo-
ten Suomen seurakunnille tuli uusikoraalimirsikirja hywäksytyksi.

Piispa Collianderin ehdotuksesta
Valittiin toht. Ilmari Krohn malli-
painoksen Valmistamisessa komiteaa
alvustamaan.

Jäsenten ehdottaminen siihen ko»
miteaan, joka saisi toimekseen hen-
gellisten kansansäwelmiemme Va-
rastosta Valmistaa ehdotuksen me-
lodialisäytseksi, jätettiin toraaliwa>
liotunnalle.

Kokouksen jäsenille jaettiin ja
pöydälle pantiin

Kirkkolllkiwaliokulman mietintö
n:o 6 kirkkollltikoinitean ehdotuksen
johdosta koskema

K. L:n 73 §:u b kohdan
ja 91 §:n

muuttamista.
Waliokunta, jonka mietinnön ta-

kana omat prof. Hermanson, por<
mestari Luoma, tuomiopromasti
Schwartzberg prof. Rosenqwist,pro-
wastit H. E. ja K. A. Schroderus,
waltioneuwos Rein, proivastit Hel-
man ja Vennerströmseka howioik.-
asessori Antell, on kirkkolakikami»
tean ehdottamaan sananmuodostuk-seen tehnyt main sen muutoksen,
että 73 §:n b-kohdasta on poistettu

sanat ja hankkinut sellaista tietoa
kristinopissa, jota p,Mllä ehtoolli»sella käyntiä marten pidetään tar-
peellisena". Mainittu kohta kuuluu
siis w.kunnan mietinnössä: b) mie-
helle taikka naisella, joka ei ole rip.
pikoulua läpikäynyt".

Vastalauseessa ehdottamat prow.
Valle, maanw^jelijät Wärri ja
Torppa setä k<^nttori Tuomikoski,
että jäätäisiin entiselleen.

Wielä pant pöydälle tirttola=
kiwaliokuunan mietintö n:o 7
kirktolakitomi.tean ehdotuksesta muu-
toksiksi ja lisäyksiksi K. L:n 146 ja
147 S;n :iuiävdr)ffiin^^^^^^H
H,!)i. ibalm.iuiniotuuiiaii uneITTTTo
n:o 10 anomusesitytsen johdosta,
joka kostre tiertofoulunopettaja{emi=
Baari» perustamista Kemin tai
Torn>^n seuduille:

K^raaliwaliotuulilln mietintö n:o
2, sota koskee toraalikomitean toi
mittamaa koraalikirjoehdotusta; yn^

Lakitekstimaliakunnan mietintön:o
1 sen ehdotuksen johdosta jonka on
l^t>nyt Kirkkolain suomalaisen tlk?»
iin tarkastamisia warten asetettu
tomitea. — U. A.

Uutisia
Tampereeita ja* lähiseud

—
Tuomen pankin tila syys-

kuun 24 p:nä 1903. Setelinulos-
antoa wastaawllin metalliwarojen
Vähentyminen noin 2 miljoonalla,
Vähäinen lljaännös kotimaisessa
uloslainauksessa sekä käyttämättö-
män setelinulosanto-oiteuden jonkun
werran Väheneminen omat ne muu-
tokset, joihin huomio kiintyy pankin
tilassa.Pantin ulkomaiset konttokurantti
saatamat, melat lyhennettyä, omat
»vähentyneet 2,047,0 0 mk. Pan
kin liikkeen muut tähän kuulumat
haarat osottawat sitäwastoiu pie
noista lisääntymistä. Obligatsiooni'
warastc on lisääntynyt 24,00>>,
pantkisetelit ja kupongit 4,000 ja
ulkomaiset Vekselit 156,000 mkalla.
Pankin ulkomaiset warat owat elo-
kuun lopllsta yhteensä Vähentyneet
1,863,U00 mk. ja tekemät nyt
72,839,000mk.

Pankin kotimainen uloslainaus
on syyskuun ensimäisen puoliskon
aikana lisääntynyt 692,000 mk. eli
45,789,000 inkasta elokuun 31
p:stä 46,481,00l» mkaan, Tämän
lisäännytsen owatpääasiassaaiheut-
taneet hypoteekkilainat, jotka oivat
lisääntyneet 1,009.000 mk. Koti-
maiset wetselit osottaivat lisäänty-
mistä 18,00 > mk., jota mastoin
kllssakreditiiivillä ulkona olewat
owat alentuneet 335,000 mkalla.

Pankin käyttämätön setelinanto-
oikeus on »vähentynyt 923,000 mk.
ollen syysk. 15 p:na 38,311.000
»nk. Liitteessä onMeleita73.615,000
mtan armosta eli 2,8-2,00, mt.
enemmän kuin elokuun 31 p:i:ä.

Pano» ja ottotili on puheenaole-
wllna aikana Vähentynyt 3,1«'5,«.'00
mk.; »valtiolaitoksen saatawa on
nimittäin Vähentynyt 3,123,000
mk., yksityiset tilit sitäwastoin li-
sääntyneet 18,000 mk.

Syyskuun 15 p:nä 1902 oliivat
pankin ulkomaiset marat 69.604,000,
ulkonaolewat saatawat 45,310,000
mk., liikkeessä olemat setelit
64,525,000, käyttämätön setelin-
ulosanto-oiteus 3?,431,« 00 sekä
pano» ja ottotili 28,362,000 mk.

— Suomen pankin Tampereen
haarakonttorin hoitaja, fil. tri E.
Grönwik on sairauden takia saanutwirkaivapautta 3 kuukauden ajaksi
luettuna t. k:n 17 p:stä. Hänen
wirkaansa sillä ajalla hoitamaan on
määrätty saman konttorin rahas-
tonhoitaja, sil. maisteri W. Kro-
gius.— Länninhallitus. Lääninsih-
tecri Aug. Welinin yhden kuukau-
den wirkawapaus alkoi t. k. 25
päimästä, ja on lääninsihteerinmir-
kaa sillä aikaa ryhtynyt hoitamaanLammi»i piirin nimismies, wara-
tuom. Johannes Karander.

Hiilihappoiset wirwoitusjuo-
mat. Kuten wiime iviitolla kerroim-
me, on lääkintähall tus, sen johdos-»
ta että 1885 annettu asetus tiwen-
näiswesien walmistamisesta, joihin
limonaaditkin olisiwat luettawat. ci
sisällä »nääräyksiä näiden suureen
täytäntööntulleiden mesien »valmis
lumisesta, tehnyt ehdotuksen, etta
vpf)bqttäifi.ia toimeiipiteifiin sellaisen
llläyksönaifaanfaamife!fi mainittuun
afe;ut;ec::, etta, mitä r.fetufje»fa
määrätään keinotekoisista timennäis-
iresistä, foweliettaifiin nniöskinhiili-
liappoisiin wilwotusjuomiin. Äsias»
la on myös pyydetty teollisuus hal-
lituksen laujunroa, joSta olemme
tilaisuudessa kertomaan seuraamaa:

Hiilihappoiset wir»uoitusjuomat
owat, luten läätintähallitus kirjel-
mässään lausuu, meillä yhä enem-
män tulleet käytäntöön,jota seikkaa
epäilemättä on tyytywäisyydellä ter-
wehdittäwä. Syynä siihen, että ne
omat päässeet käytäntöön niin laa»
joissa piireissä, »voidaan teollisuus-
hallituksen mielestä suureksi »fatsi
pitää niiden huokeahintaisuutta, jo-
ka taas on seurauksena siitä,
että »valmistaminen ei ole moni-
mutkaista eikä »vaadi erikoisia am-
mattitietoja »valmistajaltaan. Joslääkintähallnutsen esityksen mukaan
wirwoitusjuomain walmistaminen
alistettaisiin marrask. 17 p:nä 1885
annetun asetuksen alaiseksi, tulisi se,
kun puheena olewassa asetuksessa
on säädetty erinäiset kelpoisuuseh-
dot wallnistajallc, warmaankin »vai-
kuttamaan ehkäisewästi wirwoitus-
juomllteollisuuteen.

Kirjelmässään läätintähallitus to-
sin huomauttaa, että koska puheena»
olemassa asetuksessa mainittu ival»
monta ei koske wirwotusjuomain
Valmistamista, siitä kuluttajille on

erityisiä haittoja, mutta läätintä-
hallitus ei esitä mitään todisteita
siinä suhteessa eikä edes waitä. että
sellaista jo olisi tapahtunut. Niin
kauwan tuin todellisia epäkohtia ei
ole huomattu ja niitä woidaan eh-käistä nyt Voimassa olemilla lain°
määräyksillä, ei teollisuushallituksen
nnelestä näytä oleman mitään syy-
tä säännöttelyllä ja ehkäisykeinoilla
käydä käsiksi nyt kukoistamaan teol-
lisuuteen. Mikäli teolliMshallitusmoi huomata, on joulut. 22 p:nä
1879 annetun terweyshoitosäännön
IV lumun mukaan tässä suhteessatylliksi mahdollisuutta pitää täysin
tehokasta walwontaa ja poistaa ne
epäkohdat, joita wirwoitusjuomain
malmistamisessll ja myymisessämöi-
si syntyä. Teollisuushallitus lopuksi
pitää wielä epätietoisena, woiko lää°
tintähallituksen ehdottama mapaan
teollisuuden säännötteleminen ollen-
kaan tulla kysymykseen ilman mal-
tiosäätyM myötäivaikutusta.

Näillä syillä teollifuushallitus siishylkää lääkintähallituksen pllheena-
oleivan ehdotuksen. — Piti.— Rakennustoimi. Läänin ku-
wernööri on mahwistanut piirus-
tukset tonteille n:o 62 kolmannessnkaupunginosassa ja 46 yhdeksännes-
sä kaupunginosassa.— Rautatieläistenkuulo- janä-
köaistia tutkitaan paraikaa maas-samme Ylimalkaan kuulumat kaikki
nuoremmat henkilöt suoriutuman
tutkimuksesta hymin, mutta wan-
hempien ja Vuosikymmeniä rauta-
tie«eläniän säännöttömyyttä kestä-
neiden henkilöiden elimet lienewät
heikommat. Vatinaisten rautatie»
laisten tarkastuksesta saaivat asian-omaiset rautatielääkarit waltion wa-
roista 1 mkan hengeltä, mutta yli-
määräiset rautatieläiset saamat itse
maksaa tarkastuksestaan säädetyn
3 mk.— Metsäntuotteiden lauttaus.Tampereen kattohuopatehdasosake-
yytiö on saanut pidennetyn luman
metsäntuotteiden lauttaamisen Ky-
milijoessa 14 p:wään tulemaa loka-
kuuta.

Matkustajille kuomatta
waa. Kun nseiminat matkuslawaiset
madalla Helsingistä Turkuun ja
takaisin nykyään täyttämät junaa,
jota kulkee Karjan aseman lautta,
on rautatiehallitus määrännyt, että
junissa n:o 121, 122, 193 jn 194suoraan kulkemat matkusiajmvaunur
Helsingin ja Turun Välillä Toija
lan kautta t. k. 24 p:n jälkeen jäte-
tään pois mainituista junista.

— Palkintojen jako kilpailus-
sa Koiton laulusta. Niinkuin
muistettanee, julisti raittiusyhdis-
tys Koitto wiime tewäänä maam-
me runoilijani kesken yleisen kil-
pailun sanojen sepinämisestä aijot-
tuun Koiton lauluun. Kilpailuun
lähetti 45 henkilöä yhteensä 62 ru-
noa. Ensimäistä palkintoa armos-
telijakunta ei katsonut woiwanfa ja>
taa. Pallinnousi määrätty 150 mk
jaettiin sen wuoksi näin- 50 mk saiWilkku Joukahainen. 50 mk nimi-
merkki Säde, jota nimenomaan oli
halunnut pysyä tuntemattomana ja
luwannut siinä tapauksessa, joshä-nelle mahdollisesti tulee joku pal
kinto, lahjoittaa sen Koitolle. 25 mk
saiwllt Kaarlo Hammar ja Lauri
Soini kumpikin. Säivellys on sitten
kuitenkin tehty Eino Leinon sanoi-hin, waikkei hän kilpailuun otta-
nutkaan osaa.— Tilankauppoja. Kauppa-
ueuwos A. V. Eklöf on ostanut
osakeyhtiö Neptunilta Iso-Kömin
tilan Piylajawedellä 36,000 mkalla
sekä Alakahilan tilan Virroilla
26,000 mk.— Maatilankauppa. Tilanomis-
taja Kalle Jussila on tämän kuun
24 päimänä myynyt omistamansaJussila nimisen manttaalin
suuruisen Verotilan läriviön kyläs-
sä Kylmäkosken kuntaa maanwilje-
lijä Janne Tipurille 25,000 markan
hinnasta irtaimineen. Wastaanotto
tapahtui heti.— Huomioon otettawat arpa
jäiset toimii raittiusyhdistys Liitto
tänää> 2? p. t. k. klo puoli 3
Raittiustalossa. Siellä näemme,
miten on yhteismoimin kortta ko-
koon tuotu ja miten suosiollisesti
on arpajaisia autettu. Eiwät ole
turhaan raittiudenkannattajat listo-
jaan kuljettaneet, sitä todistamat
lie lukuisat woitol, mitkä tulemat
Raittius-taloa kaunistamaan tänä
pyhänä. Voitoista mainittakoot
kassakaappi, piironki, tuoletti, kirja-
hylly, ja torwisoitikoita useaa eri
kokoa. Arwokkaita pöytähuiweja,
teinutuolimattoja, kankaita, sekä
paljon ompeluksia, talous tamaroita.
Nämä pyydämme arwoisain kansa-
laisten ottamaan huomioonsa ja tu-
leman uhraamaan muutaman ro-
ponsa jalon aatteen hymäksi. Arpa-
jaisten aikana soittelee puuwillateh-
taan soittokunta.

Arpajaisten jälkeen on armokas
iltama samassa paikassa, alkaen klo

— Tampereen SuomalaisenYhteiskoulun Osakeyhtiön Varsi-nainen yhtiökokous pidetään huo-
menna t. k. 28 p:nä klo 6 i.-p.
koulun talolla. Kokouksessa käsitel.läan, paitsi sääntöjen H:ssa 14mai-
nittuja asioita, johtokunnan ehdo-
tusta yhtiön raha-asiain järjestämi-
seksi.— Kirkonkokous. Huomenna
klo ? i.-p. tarkastetaan kirkonko-
kouksessa Aleksanterintirkon saka-
ristossa tämän mucden ylöskan-
nossa käntettäwä kirkolliswerotus-
luettelo.

Suomen yleinen käsiteolli-
suusyhdistlis toimeenpanee lokak. 9
p:nä Helsingissä tamanmukaiset ar°
pajaisensa. Woitot tuleivat olemaan
osaksi huonekaluja, jotka omat Val-
mistetut yhdistyksen ylläpitämässä
ammattikoulussa, osaksi yhdistyksen
myymälään myytäwiksi jätettyjä ka»
siteollisuustuotteita, jotapaitsimuual^

takin arpajaisiin ostetaan arwf>k°kaampia kotiteollisuuden tuotte^asen mukaan, kuin tulot arpajaisista
sen myöntämät.

Päämoittoina on täydellisiä huo-nekalustoja armoltaan 1,500 ja
2,000 markkaa, ja kuuluu niihinkaappeja, sänkyjä, nojatuoleja, soh-ivia, tuoleja y. m. Huonekalut omat
»valmistetut huonekalualalla tunnet'
tujen kykyjen piirustusten mukaan,
kuten E. Saarisen, A, Lindgrenin,
Y. Blomstedtin, K. Lindahlin. Si-
täpaitsi on yksityisiä huonekaluja
ajanmukaista ja kaunista kuosia,
todistaen kaikki hymäa ja kestämää
työtä.

Waiwaishoitoballitllksella
on w ainainen kokous maanantai-
na. Klo 10 a.-p. tutkitaan kosken
itäpuolellllz ja klo 4 i.-p. koskenlän-
sipuolella asumien waiwaisawunano-
jain pyyteet.

— Iltaman toimiiraittiusyhdis-
tys Taisto tänä iltana talossaanklo
puoli 8. Tilaisuudessa näytellään
suurta suosiota saawuttanut Teuwo
Pakkalan 4-näytötsinen kansannäy-
telmä ..Tukkijoella". Näytöksien
Väliajoilla soittaa flyygeliä hraErnst Lindroth.—

Velkojainkokous. Virtain
kehruu- ja kutomatehdasosakeyhtiön
»varariktopesän Velkojain kokous pi-
detään Tampereen kaupunginho-
tellissa ensi maanantaina klo 6
i.-p.— Teeiltamia. Tee.iltaman
toimeenpanee Nuorten Naisten
Kristillinen Yhdistys Kyttälän kan-
sakoulussa tänä iltana klo puoli 7
i.-p. Puhujista mainittakoon kirkko-
hra F. E. Silmander.

Ew. Luth. Nuorisoyhdistyksen
ompeluseuran tee-iltama köyhäin
hywäksi alkaa klo 7 illalla. Puhei-
ta pitämät kirkkoh. F.E.Silmander
ja pastori E. Silwander.— Osuuskaupat. Tampereen
Työmäen Osuuskauppayhdistyksen
i. l. jäsenillä on kokous tänään klo
3 i.-p. Tampereen lyöiuäenyhdistyk»
sen opistosalissa.— Pakkohuutokaupalla myy-
dään huutokauppakamarissa huo-
menna klo 2 i.-p., ellei laillista
estettä satu, suuri määrä irtaimis-
toa, arivokastatin.

Eräs ehdotus.
kun rautateitten kehittymi-

sessä ja on ehditty jotenkin hyivälle
alulle ja n. k. emäratojen suunnat
lienewät jo kutakuinkin tarkoinmää-
rätyt, ja Valmiitkin, sitten tuin li-
salmen-Kajaanin ja Oulun— Tor»
niun radat on joutuneet rakennuk-sen alaiseksi, lienee paikalleni», että
yhä enemmän käännetään huomiota
yhdistys- ja haararatojen suunnit-teluun ja rakentamiseen.

Ia tiettäivästi on tämäkin puoli
asiassa jo otettu huomioon, etenkin
keski- ja itäpuolella Suomea. Sel»
laisiahan lienewät m. m. Kokkolan

Iywäskylän, Iywäskylän—Mik-
kelin. Heinolan— 'lyivllskylan ja
Samonlinnan— Mikkelin. Sawon-
linnan—Karjalan radan yhdistä-
minen, ynnä Käkisalmen Sairaa-
lan ratasuunnat, muitamainitsemat-
ta. Tarkoittamathan nämä kaikki
emäratojen ja liikekeskuksien yhdis-
tämistä toisiinsa, ja niitten amulla
hankkia nykyaikaisten liikeneumojen
yhteyteen ne laajat sisämaan alat,
joitten läpi radat tulisiwat kulke-
maan.

Mutta täällä länsipuolella Suo-
mea, oikeammin lounaiskulmalla,
täällä myöskin olisi laajoja alueita,
joitten yhdistäminen tällaisten yh-
dys» ja haararatojen yhtenteen ja
niitten kautta muuhun maailmaan
olisi ihan yhtä malttamaton kuin
minkä muun osan maastamme ta-
hansa.

Ön sanottu, ja totuudenmukai-
sesti tyllätin, että länsi-Suomi on
»vanhimpia Viljelysaloja Suo-messa. Kieltämättä niin onkin.
Silloin kun mielä muu osa,
etenkin keski- ja itä>Tuomi oliivat
raiwaainattomina korpina ja erä-
maina, lainehti Satakunnassa ja
Warsinais-Suomessll (Wakka-Suo-
»nessa) »viljawat wiljawainiot. Ja
mukawien merisatamiemme kautta
olimme me jo silloin Vilkkaassakaupanteossa ulkomaalaisten kanssa,
kun muualla Suomessa ei miela
ulkomaankaupasta tiedetty pal-
jon mitään. Hämeestä ja aina
Karjalasta asti waelsi kansaa täline
Satakunnan ja Warswais-Suomci'
laisten markkina-paikoille, metsän
riistalla waihettamaan itsellensä
niiljelysmllitten elintarpeita.

Siitäpitäen on aikaa paljon lu^
lunut. Wiljelys-olojll ja asutusta
on kaittiallll kehitetty ja näissäpyrinnöissä erinomaisesti menestyt-
»ykin, Marsinkin sittemmin kun tul-
tlmeuwot, liikkeen Välittäjät, on
saatu äjm,mutaiseen kuntoon. Erit-
täintin sittemmin kun rautateitä
60 luwulla wiime »vuosisadalla alet-
tiin Suomessakin rakentamaan,omat
lvllielys^lot jättiläis askelin »nuual-»
la Suomessa edistnnect ja etnsty-
wat sitä mukaan kun uusia rauta-
teitä rakennetaan.

Mutta maikka Warsinais-Suo-
mea pidetäänkin Suomen »niljelyk-sen kehtona, on »valtio sangen iva
hän kääntänyt humniotansa Warsi-
nais-Suomen kulkuneuwojen paran-
tamiseen. Jo w. 1876 sai kyllä
Turtu rautatien Toijalasta Hä-meenlinnan Tampereen radalta,
mutta kului lähemmäs parikym-
mentä wuottu, ennenkuin, neljän»
nesmuosisataisten hommien perästä,
alettiin rakentamaan uutta rataa
länsi-Suomelle, nim. Tampereen -
Porin rataa. Sittemmin on länsi-Suomen rautatichankkeet »valtion
puolelta heitetty sitseen.Nykyisin kyllä taas on turkulais-
ten herättämällä wireillä kysymys
Turun— Uudenkaupungin rautatien
rakentamisesta. Mutta^ niin hymää
kuin siitä yrityksestä onkin toiivot-
taivana, ei se kuitenkaan tullene
tyydyttämään suuremmassa mää-
rässä länsi Suomen sisäisten osain
liikeneuivojen parannus» tarmetta.
Ranniktoratana tulee se main osak-
si tyydyttämään maalaistarwetta.

Välitti:
Jl ■ JutfUUJi OUÖII11101lB^^^^^S IHS

kauppoja. -■
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Meren rantamilla asumilla on ja
luultamasti tulee olemaankin meri
kesä-aitana pääasiallisena tulkumäy-
länä, ja ainoastaan kiireellisissätapauksissa ja talmi aikana tnllaan
enemmän turmautumaan rautatie-
liikkeen nopeampaan mälitykseen.

Sitä mastoin sisämaassa on rau-
tatiet tulleet yksinomaisiksi liikkeen
mälittäjiksi kesän talmen, missä nii-
tä kerran on saatu. Ia siitä näkö»
kannasta lähtien on kait hallitus-
piireissäkin rautateittein tarpeelli
suutta annosteltu. kosla sentään
ylipäänsä on huolta pidetty snta,
että sisämaat cnsitsi tulemat Inte-
tyiksi rautatien yhteyteen ja nntten
kautta meren yhteyteen.

Mutta yhdysrata Porin ja Tu-
run ratojen mälillä.se olisi sellainen
rata, jota nyt olisi etusijassa otet-
tawa huomioon yhdysradoista pää»
tettäessä. Esimerkiksi Nisteen tai
ehkä Peipohjan asemalta Huittis-
ten, Wampulan ja Alastaron kaut-
ta Loimaalle, tahi waihtoehtoisesti:
Peipohja, Köyliö. Säkylä. Mäne.
Oripää, Mellilän asema Turun
radalla. Ia kun tästä yhdysra-
dasta sitten keskipalkoilta josta-
kin sopimalta kohdalta wedettäi-
siin haara-rata Uuteentaupuntiin tu-
lisi tällä tarvoin suoranaiseen yhtey-
teen merenkin kanssa koko se laaja
alue Turun ja Porin ratojen wä°
lilla, joka wielä on tällaista yhteyt-
tä ja uudenman ajan parannettuja
kulkuneumoja mailla. Tämän rata-
suunnitelman kautta koituisi länsi»
Suomellekin edistämises mahdolli-
suutta äysyätsensä sillä asteella joka
Me maineeusakiu puolesta kuuluisi.Ia tämän kautta löytäisimät tiensä
maailman marttinoille ne runsaat
metsien aarteet, jotka Alastaron
Oripään, Mänren, Pöytyän,Mynä
mäen y. m. pitäjien ja Karj^lai'
kappelinlaajoillatakamailla kultuneu-
wojen puutteessa nykyään wielä saa-
mat armottomina lahoa, ja lei!
kautta nuot samat takamaat smsi-
mat asutuksensa ja tulisimal wäjel
lyksille raimatuitfi, mitä ei olisi
niinkäänpieni lisä maamme hywiu
moinnin tartuttamisessa.

Aikaisemminkin jo on ollut puhetta
yhdysradan rakentamisesta Porin
ja Turun ratojen maiille, mutta
syystä tahi toisesta on tuo asia jää-
nyt hautumaan. Nyt. kun taas en-
si tulemilla maltiopäimillä otetaan
puheeksi uusien rautateitten ratenta
minen, olisi tämäkin ehdotus saatet-
tawa waltiosäätyiemme neuwospöy-
dille ja siltäwarmalta hywissä ajoissa, ainakin nntten piirissä, jolta
maan wiljelys- ja asutus-olojen ke-
hittämisessä näkewät ai'oan oiken
keinon kansan hywinwoinmn lisään-
tymiselle, samalla kun se on tehokas
keino maasta muuttoa ivastaan,
otettawa puolueettoman pohdinnan
alaiseksi ja koetettawa saada toteu-
tumaan ennen tuin rumetaan puu-
haamaan mukamuus ratoja, iom-
moisina rannittoradat on pidetiäuäi
niin tauivcn kuin laajat sisämaan
alueet omat mailla näitä kehityksel-
leen malttamattomia kulkuliiketeitä.

Maalainen.

— Huittisten kunnanwaltuus-
ton kokouksessa Ala-Färkkilän tilalla
t. k. 23 p:nä käsiteltiin seuraamia
asioita: Tilintarkastajiksi miimeksi
malmistuneiden kansakoulujen tilejä
warten walittiin pastori G. Sten-
roos ja opettaja M. Mäinölä.

Kumnkaisten ja Loiman koulujen
tarkastajaksi walittiinkansakoulujoh»
totunta. Kansakoulujohtokunnasta
eroamismuorossa olleet tilalliset K.
Sahko Lauttakylästä ja JuhoMan-
Ha-Lllurila Rllijlllllsta walittiin
uudelleen tammik. 1 p:Ztä 19<)4.

Kunnallisten tilien tarkastajaksi
kaupp. F. Fagerströmin sijaan wa-
littiin eläinlääkäri John Engdahl
Lauttakylästä tammit. 1 p:stä
1904.

Koirawero ensi muoden alusta
3:ksi muodeksi määrättiin 3 markaksi
koiralta. — Sat.

— Messukylän kirkonkylän
marfincinen kansakoulu alkaa tors-
taina lukak, 1 p:nä eikä maanantai-
na, 5 p., kuten ennen on ilmoitet-
tu.

Muistilista tänään.
,Nlo K a.°p, Suomal. jumaianpalw. Al>ks.

k.ssa (pasl. (yrönblao).
12 päiw. Suomal,pimalonpalV.Aleks,

k:ssa (past. Kronblad),
lä päiw. Ruotsal. jumaianpalw.wanh.

kissa ipasl. Hyytiäinen).
„ '/23 i-P ..Liiton" arpajaiset Raittius-

talossa.„ 3 i.-p, TyöVäen osuuskaupan kokous
TyöVäenyhdm talossa.

„ 5 i.-p, Iltasaarna Aleks. kissa Past,
Sandberg)'

„ '/«? i.-p. Nuort. Älaist. itt. Mn tee-

iltcma ,ttyttalän kansak:ssa,
7 i.-p. Tec-iltama luth. rukoush:ssa.
? i.-p. ArpajaisiltamaRaittiustalossa.
1/28 i.«P. „Taiston" illllma omassa

talossa.

Läheltä ja kaukaa.
— Parturiliikkeen on hra Au g.

(8rönfo r s atoannut *äällä lalossan:ro 35 Kuninkaankadun Varrella Vas-
tapäätä Aamulehden fertttoria).— Opera-eomique-tournée antaa
täällä Seurahnonecss» nävlänloiä iällä
Viikolla.— Tuomen fenaatitt lainopillisena
asiamiehenä Pietarissa on toiminut

alainen lakimies S. 28. Unkowski, joka
myöskin on ollut Pietarin laupunguibal»
lituffen lainopillisena asiamiehenä. Täl-
laisen vhteistyo'n" ei ole katsotte woi«
wan enää jatkua, ivaan on Aow. Wrcm-
jan teitomuksen mutaan hra Unkowski
saanut erota faupuncjinljallitufjen asia-
miehen toimesta, wallankin kun suoma-
laiset joumiwat riitaan pietään faupun-
gin kanssa Mulifottian fentiin kaupasta.

Harwinaifcn karttateoksen omi?'
taa täältä kauppiasI.A. Lilja. Se si-
sältää näet maanmittaus! ylihallituksentili"
tirehtööriL. W. wainajan cte^
iväoti laatimat afemafartat kaikista Suo-
men kaupungeista to. 1840, aiitnen ivai-
sin walaisewan käsityksen kaupunkikun-
tain silloisella laajuudesta. Teos, jota on
hnwin läilumu, ftet.iift joutua joutuu
yleisen laitoksen omaksi.- Nunsas kalansaalis. Joku aika
sitten sai eräs Haapasaaren mies yhdellä
Uierffola*feina[la nhdeljästä werkosta niin
paljon hailia, että ne läumwäl kaisi ve-
nettä. kaloja oli noin 20 hl.— Ulkomaalle lähtee kuuden pat;
wän kuluessa t. k. 25 p/s:ä Wiipurin ho-
wioikeuden enl. notaari Victor Mruhj-
elm.

— $&— TampereenTyöwäcnTauoma»
lehti Qfateyhtiön johlokunilan kokouk-
sessa wiime torstai-illana päätettiin yh-
tiön omi.tama «ansan Lehti laajentaa
tulewan wuoden alusia 6 kertaa wiikos-
sa ilmeslywäksi lehdeksi. Luwanhatu Ia»
heietään painoasiain ulihallitukseen näinä
päiwinä. Mtiötokousasian johdosta pi-
detään tulewan kuukauden ll:sta päiwä,- ,N.L.

Tullihallituksen juttu tullinhoi-
taja V. Nyholmia wastaan, missä
N:lle Waaditaan cdeswastaustaerinäisistä
wirkawirheistä. kuten wirheellisesm kir-
janpidosta ja waiUingislll kassassa, joka
kuitenkin on aikanaan tullut täytetyksi,
oli toistamiseen käsiteltäwänä Iywäslylän
raastuvanoikeudessa eilen. Tullihalli^tuksen puolesta esiintyi kannewiskaali
Orell, wastaajaa edusti lakit. kand.I.
.Narstön. Wastaajanasiamies waitti, ella
hänen päämiehen^ ei ole sellaijVZja sie-luntilassa, että hän woisi wastata asias-saan ja että hä>Uä woitaisiin tuomita.
Kantajan aliamies sitäwas:oin otaksui,
että wastaaja on wain harjoittamansa
epäsäännöllisen elämän wuoksi hermostu-neessa tilassa, Waan ei epänormaali, min-
kä wuoksi katsoi hänen olewan Vastatta-
Van asiassa. — Oikeus lykkäsi jutun ensi
lokak. 11 p:ään, jolloin wastaajan tulee
olla itse tuomisen uhalla saapuwilla,
ellei hän Voi lääkärintodistuksella näyt-
tää olewansa sellaisessa tilassa, ettei woi
olla läsnä. — Tuom.—

Pääsy Wiipurin asemalle. Ensi
kuun alusta lähtien pääfewät ei' matkus-
tawaisct Wiipurin lautatieaseman odotus-
saleihin ja junalaiturille ainoastaan 10
pennin pääsymaksua wastaan.Näitä Pää-
sylippuja myywät odolussalien käytäwiin
asetetut automaatit Asemapäälliköllä on
kuitenkin oikeus ajottain lakkauttaa tämä
pileitienmyynti. — Wiip.—

Uskonnollista itsepäisyyttä,
Rauman lehti kertoo Länsi-Suomessa
paikkapaikoin wäiiettäwän, että wanhaw-
irsikirja onSiinain Vuorella anneltu".
Nutta Virsikirjaa ei osteta, tuskin sitä
sallitaan lastenkouluissa käyttää jaennem
min ollaan kirkossa ääneti kuin edes
wieruskumppanin liljasta Veisattaisiin.

Näillä seuduin pidetyissä piispankä»
läjissä on huomattu, että seurakunnissa
erityisellä innolla rakastetaan Vanhaa
Virsi- ja käsikirjaa. Niinpä hinnerjoella
on 26 sellaista henkilöä, jotka eiwät käy
uusien kirkollisten kirjain tähden kirkossa
eikä ehtoollisella. Laitilassa taas Pyydetiin
lääninroVllstiltll lupaa, että papit saisi-
Vat kastaa lapsia Vanhan käsikirjan mu-
kaan. Ia kun ei sellaista lupaa annetiu.
Vaadittiin roVastia julistamaan, että
Vanha käsikirja on kiiottu".

— larrumiesten »virkamerkit On
omituista, ?tt'ei jo siihen aikaan kuin
maassamme raulalicliile alkoi ja siinä
suhteesja tarwillaVat pukimet lmittiin,
löydetty iarrumiehille kauniimpaa ja asi-
anmukaisempaa Virkamerkkiä, kuin jonkin»
lainen järjestysnumero metallilewynä
lakin etuosaan kiinnitettynä. Ia jospa
noiden numeroiden muowailussa olisi
edos jonkun Verran kauneuden ja siis-
teyden waa!imu«la noudatettu, niin ?<i-
simat ne olleet ehkä mukiinmenewiä,mm>
la kun ne lekastiin rohkeasti tuumaa
korkeat ja muutoin sopimattoman rumat,
niin hiukanpa moinen koriste ujostutti
kantajaansa, sillä Varsinkin kaupungeissa,
kcrääntyiwät kaikki katupojc^ hänen ym
parilleen, tawaamaan hänen otsallaan
oleVia numeroita.

Mutia Vihdoin, liitos ajan, joka kaikki
tasoittaa ja korjaa, jäiVäi nuo laatat un<
hotukjeen ja jairumielxi saiwat olla rau»
hassll piirityksellä tähän Vuoteenasti. -
Hyi on niilä taas muutamilla asemilla
ruV^tlu otsiin asettelemaan.

Multa kun aika ja aikalaisetkin owat
entisestään hienostuneet, jakun muillakin
rautatieläisillä on aistikkaat Virkamerkit,
niin rohleniVct jariumiehetkin lyhtyä
sommittelemaan ilsellensä siistimpää nu»
merolaaltaa. Sekä tuo uusi laatanmalli,
joka on hopeata, että anomus sen käyt-
lämisluwasla, jos nim. yleensä numeroi-
ta näkywille Vaaditaan. oVal nyt rauta-
tiehallituksen hartittawina. Ja se Varma
toiwojarrumicbillä on, ella heidäl noisla
wosikkllinmerteistä'' Vapautetaan, kirj.
P:lehdelle,

Poliisi- ja oikeusasioita.
4kertaisebta Varkaudesta

tuomitsi täkäläinen raasluwanoi-
keus eilen työmies Oskari Aukusti
Tuomen, tästä kaupungista, 3 wua-
deksi kuritushuoneeseen ja olemaan 6
wuotta mailla kansalaisluottamusta.
Tuomio alistettiin Turun hormoikcu-
den harkittaroatsi.

Uutisia
muualta Suomesi...

— Lakkautuspalkalle asetetut.
(Nirall.) Senaatti on asettanut
lakkautuspalkalle, lukien 1 p:stä
syyskuuta 1903, seuraamat mäki-
naiset siruilliopettlljat hajoitetussa
Suomen kadettikoulussa, nimittäin
menäjäntielen ensimäisen opettajan,
tolleegiasessorin G. Theslöfin, ma-
tematiikan ja kosmografian lehtorin
I.Sundströmin, saksankielen lehto
rin, kelleegiasessorin M. K. E. Ge-
nezin, ranskankielen lehtorin, ho-
wineuwos I,Favren ja luonnon-
tieteiden lehtorin, howineuwos V.
Sohlmanin.— Tummittaircn ilmoitus pos-
tilaitoksen tuloista myydyistä frank-
tomerkeistä.

Kultaa,
1903 Elokuulla 327,320: 66
Edellisinä tuukausina 2.289.272: 23

Yhteensä 2,616.'592: 89

1902 Elokuulla 297.487: 36
Edellisinä kuukausina 2.06 5,225: 16

Yhteensä 2,361.712: 52
— Uusi höyrnlaiwa. Helsingin

höyrylaimaosakeyhtiön uusi Hollan-
nista tilattu lastihöyrylaima, joka
on saanut nimen »Helsingfors", on
malmiina ja tehnee koematkansa tu-
lemana maanantaina, minkä jälkeense kohta tuo Hampurista lastia
Etelä-Suomen satamiin, Laima tu-
lee Balticin kanssa mälittämään
liikettä Suo.nen -Hampurin linjal-
la. Laima on marustettu särke-
mään jäätä, m. m. on pohja koko
mitaltaan kaksinkertainen, sen suu-
rin pituus on 295 jlk. ja lemeys
30 jlk., lvetää lastia noin 1,300
tonnia ja kulkee täydessä lastissa
14,y jalan snwyydessä ja 10 sol°
mun nopeudella. Se on tilattu toi-
minimeltä Chautier Noval Auver-
cis Hobokenista Antmerpenin luota
ja maksaa 350,000 mk. Päällikkönä
tulee olemaan kapteeni Th. Mar-
tin. — N. S.

Akateemista suomea. (Ruo-
kalassa) Yliopp. Keltanen : Mi-
tääs sull on siin ereesäs?

Hjliopp, Nokkanen: Wampui.
<Sienia!>

Keltanen:
Nokkanen

Saats mää kans?
Saaoikke.

Viimeiset sähkö- ja postiuedot

Serbian syytetyt upseerit
Belgrad, syysk. 26 p. So-

taoikeuden istunnossa on ylewen
syyttäjä waatinut towinta rangais-
tusta liittoutuneiden upseerien joh
tajalle. Mitä muihin syytettyihin
tulee, myöntää hän olewan liewen-
täwiä asianhaaroja olemassa, koska
nämä on mietelty. Tuomio odote-
taan lankeewan tänä iltana.

Marokon jako
Lontoo, lyysk, 26 p. »Daily

Mailin" parisilamen kirjeenmaihtaja
kertoo saadun walmiiksi sopimus
Ranskan ja Englannin malilla sä-
rötön kysymyksessä. Sopimuksen
mukaan saa Ranska ylnvallan
Marokossa, Englanti saa hywitystä
Egyptistä. Myöskin Espanja tulee
saamaan hyivitystä. Sopimus on
yhteydessä kuningasEdwardintäyn»
nm kanssa Parisissa.

Balkanilta.
Konstant inopel, syysk.

26 p. Wenäläis-Itäwaltalainen
nuotti Makedonian kysymyksestä
on täällä tehdyt syman waiklttut-

ofla, syyst. 26 p. Wasmuk»
seksi maltojen nuottiin on Turtti
selittänyt ilämaltalaisel.a waltiuna
olemansa oikeutettu järjestnksvn yllä-
piiämiseksi mllvsfittamaan joukkonsa
Bulqanaan.

Sofia, iyyst. 26 p. Sanoma-
lehtien mutaan on 50,000 miestä
bulgarialaisia joukkoja marssinutra-
jalle.

Ulisi tykkiwäki Saksan armeijaan

Nrrlin. syysk. 26 p. Waltio-
päiiville tulee annettawatsi ehdotus
uuden tnktilväen verustanweslll
Sakmn armeiiaan.

IW!>MB jz W«.
— Ossian Foliströmin kon-

sertti, neiti Bertha Liljeströmin
avustamana, onnistui eilen illalla
oivallisesti,kun vaan kuulijakunta
olisi ollut runsaslukuisempi. Tähän
nähden sopinee kysyä, kuinkahan
sauvan arvoisat taiteilijat viitsivät
Tampereelle poiketa, ennen kuin
sanovat ikuiset jäähyväiset täkäläi-
selle kylmäkiskoiselle yleisölle. Ja
kuitenkin oli eilisiltainen taide-
nautinto kuulemisen arvoistasanan
parhaassa merkityksessä. Hra Foh-
strömin soitto on selväpiirteistä
ja henkevää, jommoista ainoastaan
todellinen virtuoosi voi esille saa-
da. Laajan ja loistavan tekniik-
kansa osoitti taiteilija Lalon «Con-
sertissa», joka vaikea ja hehku-
via mielialoja sisältävä sävellys
tuli kaikin puolin ansiokkaasti tul-
kituksi. Jalon soitikkonsa ihanan
äänen esitti hän kaikessa kauneu-
dessaan esim. Saint-Saénsin luon-
nonkuvaelmassa «Le Cygne» ja
Massenet haaveilevassa «Eiegies-
sä>, muita mainitsemalta.

Säestäjänä ja muutamilla soolo-
numeroilla avustaen suoriutui nei-
ti Bertha Liljeström tehtävistään
vallan erinomaisen hyvin. Hän
omaa hämmästyttävän pitkälle
kehittyneen sorminotkeuden ja
huomattavan hienon, joustavan ja
kuitenkin täyteläisen kosketuksen.
Hänen esitystapansa on älykästä
ja ominlakeisesti keksittyä, ja hä-
nen soitossaan on tarvittaessa
myöskin pontta ja vakuuttavaa
voimaa. Esitettävät kappaleensa
oli hän onnistuneesti valinnut ja
suoritti varsinkin erään Chopinin
valssin rikkaasti ja miellyttävästi
väritettynä. —

Yleisöpalkitsi kum-
paakin taiteilijaa vilkkailla suo-
sionosoituksilla, jotka olivat täy-

della todella ansaittuja ill aiheut-
tivat muutaman ylimääräisenkin
numeron.

— Koitto-albumi. Raittiusyh-
distys Koiton kaksikymmentä vuo-
tisen toimintansa muistoksi julkai-
sema juhla-albumi Koitto, joka
ilmestyy lokakuun 14:ksi päiväksi,
alkaa jo valmistua, niin että voim-
me sen sisällyksestä yleisölle ker-
toa. Mieltäkiinnittävässä kirjoituk-
sessaan toht. A. A. Granfelt ker-
too Koitto-yhdistyksen esi- ja alku-
historiaa, luoden samalla lyhyen
silmäyksen koko maamme rait-
tiusliikkeen varhaisempiin vaihei-
siin. Koiton myöhemmistä vai-
heista kertoo yhdistyksen sihteeri,
yliopp. Aarne Granfelt. Toivon-
liittojen historiasta tekee ansiok-
kaasti selkoa tohtorinna Mandi
Granfelt. Sangen arvokas on prof.
Wilh. Sucksdorflinkirjoitus : >Miksi
mina olen ehdottomasti raitis ?>
Ansaittua huomiota maamme ur-
heilijain ja laulajain piirissä tule-
vat varmaankin herrättämään yli-
opiston voimistelunopettajan Ivar
Wilskmanin kirjoitus , »Tuleeko
urheilijan olla raitis?" ja maisteri
H. Klemetin: Tarvitseeko lau-
laja väkijuomia ?" Erittäin huo-
mattavat ovat prof. H. Holstin ja
Robert Tigerstedtin tunnetulla tie-
demiehen tarkkuudella tehdyt kir-
joitukset. Maisteri L. Schadevitz
kirjoittaa perusteellisesti Göötepo-
rin järjestelmän synnystä. Prof.
Joos. J.Mikkola kertoo mieltäkiin-
nittävästi eräästä sangen merkil-
lisestä Aunuksen läänin talonpoi-
kain ja sotamiesten tekemästä
raittius anomuksesta vuodeltajl6so.
Mielenkiintoa tulee varmaan he-
rättämään tohtori Maikki vrider-
gin ansiokas kirjoitus. Seikkape-
räisen esityksen Viron raittiusliik-
keestä an tehnyt virolainen yliop-
pilas J. Tilk. Kirjoitukseen liittyy
Viron raittiuskartta. Nimimerkki— ij— antaa hyvin perustellun
vastauksen kysymykseen :Milloin
raittiusopetus koulussa on alkava?"'
M. T. kertoo Kansallisteatterin
raittiusravintolasta. Koiton nykyi-
nen esimies opettaja W. Reiman,
kirjoittaa kirjeen Koiton entisille
jäsenille.

Runoja albumiin ovat kirjoitta-
neet Anna Forsgren, B. F. Go-
denhjelm, Hilja Haahti, Kaarlo
Hammar, Vilkku Joukahainen, Ai-
na Lagus, Hilja Liinamaa, Irene
Mendelin, L. Onerva, Sulo Schö-
neman, Lauri Soini, Em. Tammi-
nen, Elvira Willman y. m. — Pas-
tori K. R. Kares on kirjoittanut
kauniin lastun : Israel orjuuden
maassa.'' Hyvin sievä on Anja
Tuulosen : „ Äidin unelmia." Sat-
tuvan kuvan maalaisvirkamiestem-
me suhteesta raittiuteen ja samal-
la kärjistä maalla antaa Santeri
Alkio. Tohtori Konr.Relander ker-
too viehättävästi matkoiltaan näl-
kämailla sydäntalvella 1902. Suju-
valla tavallaan on Maila Talvio
kirjoittanut pääkaupunkilaisoloja
kuvaavan kertomuksen : ompelij-
a." Mieltä liikuttavia ovat

—
min„ Synkkä muisto" ja Kaarlo O.

Tannerin Tarina hämärässä".
Marfa Härkönen tekee laajasti
selkoa Raja-Karjalan surullisista
oloista.

Kuvia tulee a/lbumiiu runsaa3ti— Erittäin kaunis on Erkki Me-
lartinin Eino Leinon sanoihin sä-
veltämä Koiton laulu. Tähän
varmaankin kaikki haluavat tutus-
tua.

— Aistikkaan kansilehden on
piirtänyt arkkitehti J. Kekkonen.— Bivumäärä tulee noin 220.
KuBtantaja on lilauk-
set albumille avat tentävät ennen
tämän syyskuun lappua, llinta
tilattaessa 2 mk. 25 p,, kirjakau-
pui333, tsokBsu ilmestyttyä 2 mk.
75 p.—

Kirjallisuutta. Yrjö Welinin
kustannuksella täällä on ilmesty-
nyt :

«Evankeliumi julistettu nykyajal-
le. Vuosikerta saarnoja, kirj. Thv.
Klavaness. Suoin. Paavo Snell-
man." linen vihko hinta, 1 mk.
40 p. Teos ilmestyy kuudessa
vihkossa, viimeinen ennen mar-
raskuun loppua.

Laki maanvuokrasta maalla
kesäkuun 19 p:ltä 1902. läksyt
ja kaavat kirjoitti Alarik Hemberg,
varatuomari. Toinen lisätty pai-
nos." Siv. 84, hinta 1 mk. 50 p.

Sukuvietin oikea sija ja merki-
tys persoonallisuudessa. Kirjoitta»
nut Fredrik Klaveness. Tekijän
luvalla suomentanut Paavo Snell-
man." Siv. 46, hinta 1 mk.

Xautylsyn Bnittc>n »Ikoit». ?»8i
I.'Biv. 15. ninta 1

mk. 50 p.
Tiedettä kansalle n:o 2. Ole-

massaolonläistélustaluönnössä
Mukailemalla kirjoittanut T, H
Järvi." siv. 16, hinta 25 p.

Vlsisölta.
Aamulehden toimitukselle

Herra K. Marchan-
der ja dynamoko-

neen waali.
Kun herra Marchander tämän

lehden 211 numerossa yleisölle us-
kottelee rahatoimikamarin menetel-
leen puolueellisesti hänen edusta-maansa toiminimeä kohtaan, mali-
ten muka teknillisesti huonomman
ja kalliin koneen, katsoo kamari täy-
tymänsä jullllsta herra M:n kirjal-
lisesta tarjouksesta mertmlemat lu°
mut:

Waihtoehdotusl: hinta
Smk. 7,760: hymäksyti^ä kal-
liimpi, ilmoitettu antaman täytettä-
ivästä 300 hemoswoiman tehosta
noin 201,,,; tilomattia.

W ail)toeh d o tu s II: hinta
Smk 1.660: hywäksyttyäkaalliimpi,
ilmoitetaan antaman 300 hem. te-
hosta noin 240 tilomattia, joka on
mahdotonta, kosta 300 hm. teoree-
tillisestitin maan on 220 kilomattia.

Waihtoehootus III:hinta
Imk 2,690: — hymätsyttya hal-
:m!npi, ilmoitettu antaman 300 hw.
tehosta noin 192 kw. Ei täytä
waatlmusta, II on kysymyksessä
olemaa tapausta wartm liian suu-ri, 111 taas liian pieni.

Walittu kone on pätemästi taat-
tu antaman 207 kilomattia 300
hm. tehosta.

«lartamasten tehty tonetin sopii
parhaiten!

Herra M. kaipaa rahatoimikama-
rilta ennakkomaroitusta kotimaisesta
kilpailusta. Mutta eihän tämä ollut
ensimäinen moitto kotimaiselle toi-
minimelle sähkölaitoksemme tarpei-
den hankinnassa.

Kun M. ei sano ymmärtäwänsä
rahatoimikamarin menettelyä, niin
olisi kai hänen pitänyt edes koettaa
ottaa rahatoimikamarilta felwyyden
asioista. Rahatoimikamari,

Kuntmntailukemista.
Armoliitto

Tutki tuhlaajapoikaa Luukk. 15
lumussa! Suuren perinnönsaatuaan
meni hän isänsä huoneesta kauwas
wieraalle maalle ja haaskasi koko
omaisuutensa. Kun wiimeineukin
penni oli runsaasta perinnöstä Hu»
kattu, alkoi hän kärsiä puutetta.
Silloin hän turmautui erääseen
maan kauppiaaseen, joka lähetti
hänet paimentamaan sikojansa. Hä-
tääntynyt suostui, maikka se ei ol-
lut hänen armolleen ja kaswatuk°
selleen sowelias, niin alentamaan
palivelukseen siinä toimossa, että
hän saisi osan sikain ruwinnosta,
mutta »ei kenkään hänelle sitäkään
antanut." Nyt malttoi hän mielen-
sä ja sanoi: »Kuinka monellaminun
isäni palkollisella on kyllä leipää,
ja minä kuolennältään. Mmä nou»
sen ja käyn minun isäni tykö." —
»Ia hän tuli isänsä tykö."

Käsitlltkö nyt, lukija kasteen loh»
dutusla? Ajatteleppa jos tuolla

onnettomalla sikapmmenella, joka
wieraalla maalla oli nälkään nään-
tymäisillään, ei enää olisikaan ollut
kotia, ei isää elossa, jonka luokse
hän olisi moinut palata! Minne hän
sitten olisi ottanut pakonsa? Miten
toisin nyt oli hänen laitansa, kun
hän alkoi miettiä tilaansa. Hän tiesi
nyt minne saa mennä, tien' oleman
kodin, jonka kerran oli moinut sa-
noa omaksensa, ja että kodissa oli
isä, humä ja rikas isä. jonka hän
rohkeni toimoa ottaman mustaan
itsensä, joshän palajaa katumaise'
na ja tunnustaa syntinsä.

Tässä on kasteen sanomattoman
rikas lohdutus ia siunaus uskotto-
malle lapselle, joka on rikkonut liit-
tonsa taiwaallisen Isän kanssa ja
menettänyt kasteperintönsä. Kenpä
meistä ei olisi useinkin ollut usko-
ton lapsuutensa ja nuoruutensa Ju-
malalle ja Wapahtajalle! Tarkat-
koon ja huomatkoon juuri tästä,
että sillä hetkellä kuin tuhlaajapoika
ja tytär malttaa mielensä ja tahtoo
kääntyä pahoilta teiltänsä, on hä-
nellä koti ja häntä odottama Isä!
Tuhlaajapoika oli hyljännyt kotinsa,
hämittcnyt omaisuutensa., uihotta-
nut isänsä, — multa koti kuitenkin
oli jätillä, isäkin oli eikä ollut un-
hottanut lastansa. Ennen kuin poi-
ka ennättikään kodin merajälle, en»
nen kuin hän ehti savoa: »s v o
anteeksi!" sanallakaan maimta
katumuslllnia ja parannustansa, kun
hän wielä oli kaukana, - silloin
isä bänet näti ja armahti häntä,
juotsi häntä mustaan, lantasi ha-
nen kaulaansa ja suuta antoi hä>
nelle !

Arroelet kentiksi että sinä olet
ollut uskollinen ja kuuliainen tai-
maallista Isääsi kohtaan siitä het-
kestä altain, jolloin hän otti sinut
lapseksensa. Jos näin päättelet,
min suuresti erehdyt. Pikemmin
olet ollut lukemattomia kertoja us-
koton ja tottelematon, jota sinun
pitäisi surulla ja hämeten tunnus-
taa. Jumala suokoon että sen tun-
tisit ja päättäisit tuhlaajapojan ke'
ralla: Minä lähden isäni luokse!
Silloin käsittäisit mikä hyöty sinulla
on kasteestasi ja mikä autuus on
näissä sanoissa: »Se on totinen
sana: Ellemme usko, niin hän
pysyy kuitenkin uskolli-
sena, joka ei itseänsäkieltää taida".
Tässä on perustus toimollemme
amusta ja pelastus meille hengelli-
sestä hädästämme. Me emme ole
lujasti pysyneet liitossa, mutta hän,
Herra, taimaallinen Isä, on uskol-
linen. »Jumala on uskollinen,jonka
kautta te kutsutut olette hänen Poi-
kansa Jeesuksen Kristuksen meidän
Herramme yhteyteen" si Kor.1: 9).

Eikö tämä ole merrattoman suuri
lohdutus sinulle, joka kasteessa kol-
meyhteisen Jumalan nimessä olet
otettu hänen lapseksensa ja joka
kentiesi olet jo julkisesti Jumalan
kristillisen seurakunnan edessä uudis
tanut uskollisuuslupauksesi, lupauk-
sen, jonka monasti tiedät rikkoneesi.
Mistä runsaammin moi kehoitusta
ja mirkistystä sinulle koitua?

Sinulla on koti, käänny takasin
sinne! Sinulla on isä, jokaodottaa
sinua! Nouse ja lähde hänen luok-
sensa syntinesi! Hän armahtaa
sinua! Sinä olet ollut uskoton,
mutta hän on uskollinen, joka ei
itseänsä kieltää taida-
Ajattele tätä, sillä hän kutsuu sinua
wielä armoonsa! Pitääkö hänen
sinua turhaan kutsuman? Miksi
wiiwyttelet? Jos miettisit ijäistä
onneasi, niin sinä nyt juuri päät-
täisit samoin kuin tuhlaajapoika:
Minä nousen ja käyn mi-
nun isäni luokse! Palaja

kasteeseesi, siellä kohtaa sinua lu>
mala, joka on ja pysyy uskollisena
Hän on wielä sinun Isäsi. Siina
tulee wastaasi sinun paras ystamäsi
Jeesus Kristus, joka antautui kuo-
lemaan edestäsi ja jonka meri puh-
distaa sinut kaikista synneistä.
Täällä tapaat Lohduttajan, Pyhän
Hengen, lapseuden Hengen, joka
muodattaa lapsenoikeuden makuuden
sydämmeesi, lahjoittaa anteeksiannon
marmuuden ja Jumalan rauhan
makeuden, mikä yli käy kaiken ym
märryksen.

Mutta jos teet sen kauheasti on-
nettoman päätöksen, että kiellät Hä>
nen, joka kerran on synnyttänyt
meidät uudesti Hengellänsä, silloin— oi moi! Minkä tuhon sinä sil-
loin medätkään pääsi ylitse! On tu-
lema päimä, jolloin pelolla ja kau-
hulla näet hulluutesi Isän huone
arvataan, Karitsan häät mietetään,
Ylkä tulee! Rientäkää häntä was-
taan; kaikuu enkelijoukkojen ääni.
Mä tosiaankin tulee, hääwieraat
kokoontumat häihin ja omi sulje»
taan. Kentiesi sinäkin silloin heräjät
horroksistasi ja alat jyskyttää tai
maan maltllkunnan lukitulle portit
le huutaen: Herra, Herra aroaja
minulle! Olenhan minäkin kastettu
sinun niineesi! Olen mahmistanut
kasteeni liiton! Olen usein ollut
mieraana pöydässäsi! Enkö minä
ole sinun oppilaasi, Jumalan lapsi?
Mutta hän on wllstaawa: »Viene
pois minun luotani, sinä määrinte-
tijä! En minä tunne sinua"! Jos
me hänen kiellämme, niin
hän meidätkin kieltää,
sanoo apostoli. Oi tuinta hirweää
miten kauheaa, kun näin tulemme
petetyiksi! Warjelkoon sinua — mei°
ta kaikkia Jumala näin kauheasta
kohtalosta!

Ota siis jo nyt pakosi hänen us»
k ollisuuteensa, joka ei it-
seänsä tiellä. Antau uudestaan hä-
nen kuuliaisuuteensa. Tunnusta
nöyrästi hänelle uskottomuutesi,
niin sinä olet löytämä Isän huo-
neen ja sulin amoinnc» tälläkin he<>
kellä. Elä malta sitä ristiä, joia
Jumalan lapsena ja Jeesuksen seu-
raajana mahdollisesti mlee "saksesi.
Eikö Jumalan ystämyys ole suu»
rempi kuin maailman, ijäinen ilo
isän huoneessa jalompi nautitta-
matsi, kuin mähäinen aika jynnin
himoissa? Se on totinensana: Jos
me ynnä olemme kuolleet
niin me ynnä elämme, jos
me k ar si mme, niin me ynnä
hallitsemmekin, — »jos me
muutoin ynnä kärsimme, niin me
ynnä hänen kanssansa kunniaan
tulisimme. Tämän nykyisen ajan
wlliwat ei ole sen kunnian mertai-
nen, jokameille ilmoitetaan'- (Room.
8: 17: 18). Mitä ilo ja kunnia on.
kaan meillä Jumalamme ja kirkas-
tetun Vapahtajamme yhteydessä
nautittawanamme! Ten suokoon
meille armosta rikas Jumala!

Ulkomaalta.
— Makedonian asia. Nenajan

ja Itäwalta-Unkarin hallitusten yh-
teinen nootti Makedonian asianjohdosta osottaa näitten maltain,
joitten menettelyä muut suurmallatkannattamat, järkähtämättä pitä»
män kiinni entisestä politikastaan.
Mallat eimät Makedonian asiaansekaannu, niin kauman kuin maa-
kunnassa kapina kestää, maan saaTurkki täyden maltan kapinan ku»
kistamiseen. Masta sitten kun
maakunnassa on rauha palannut,
ryhtymät mainitut kaksi suurmaltaajatkamaan resormityötään Makedo-
niassa niitä periaatteita noudatta-

AAMULEHTI
f«yegs

uron

Kuppar-Mena.
Kirjoittanut S. A.in

Kuiwalan mäellä oli pieni mökki,
jonka neliruutuista akkunaa kultasi
mailleen menemä aurinko iltaruskon
tulessa hohtaen. Suuri, tuuhea
kuusi syleili pitkillä oksillaan mata-
laa mökkiä, talmella keräten myrs»
tyn mihat omaan lumiseen turk»
kiinsa ja kesällä luoden milpoista
marjoa töllille ja sen asukkaille,
Hymin oli pienelle majalle kuusen
suojelu tacpeen, sillä mäti oli mel-
keinpaljas,ainoastaanmuutamat ka-
tajat ja lepät sekä jokuhaamanmcsa
oli uskaltanut kiimetä näin karvisellemäelle, jossa ruohokin löysi juurii
leen ramintoa ainoastaan siellä
täällä kiwim lomissa, Aika oli
painanut töllin seinät harmaiksi
mulen niitä huuhdellessa ja sateen
malellessa samalla, kun toukat tai-
wersiwat koukeroitu kaikkialle minne
kirivesmiehen ase oli kaarnan mu-
run jättänyt. Majan etupuolella
oli tatto ulotettu niin kauas, että
se hymin suojasi omiseinää ja astin-
lautaa, ellei tuuli ihan masten
sattunut olemaan. Asunnon eteen
oii .nmtaa kannettu ja saatu muu»
tama ivako perunamaata ja akku-
nan alla rehoitti keltakukkia ja
malmuja, miehkeinä nyöklien päi-
tään ja mökkiin tulemille kertoen
että täällä elettiin, tyytymäisiä ol-
tiin ja työtä tehtiin, koska heidän-
kin, hyödyttömienkutkien, hoidosta
oli ehditty huolta pitää.

Köyhä oli mökki ja autio oli
mäki, mutta ne miehättimöt kumpi-
kin luonnollisuudellaan. Neitseelli-
nen, puhdas, yksinäinen asumus
oli «vaatimattomuudessaan ympäris-
tönsä haltiatar. Se oli kuin maas>
ta kasivllnut kuusen siimekseen an-
tamaan eloa autiolle mäelle.

Tällainen oli mökki, millainen
oli omistaja? Wanha, kuiwettu»

nut kuppar-Liena. Hän oli silloinkukoistama, reipas nainen, kun hän
omin moimin, työllä ja toimella
rakennutti tämän tupansa. Parail»
laan ollessaan oli hän ollut kylän
reippain ja mahmin piika, joka
monesta miehestäkin moiton mci
ojankaiwamisessa, halonhakkuussa
ja saipa hän joskus kyntötyötäkin
suorittaa, kun kireä paikka sattui.
Aina Liena aikaansai, oli työ mikä
tahansa. Silloinkin, kun tätä mök-
kiä rakennutti, puki hän itsensä
miehen housuihin ja saappaihin ja
ajoi hirsiä metsästä.

Aina hän ei kuitenkaan niin
miesmäinen ollut. Wanhat ihmiset
kertoimat, että hän nuorena tyttönä
oli ollm niin korea, että herratkinkirkonmäellä pysähtyiwät katsele-
maa!:. Muita sitte käwi hullusti»leiivät tääntyimät, nurinpäin uu-
nissa" niinkuin Liena itse kertoi ja
hän sai kokea, että köyhä, korea
tyttö kelpaa hentuksi, waikkei aina
wainwksi Hän joutui äidiksi ilman
wihkimistä. Ihmiset lehoittiivairuotkoa hakemaan, mutta Liena
syltäsi ja sanoi halwetsuen: Tjai,
tun ei mies lastansa elätä, niin en
minä mokomaa kurjimusta kerjää".
Eikä hän kerjännyt; hontkasi kuin
naarassusi elatusta lapselleen ja it-
selleen, laittoi mökin ja piti tyttä°
rensä hienona kuin herrasmamsellin,
niin että kun sitä lasta katseli, oikein
sydämmelle hywää teki. Mutta tun
pikku Miina oli muutaman muoden
wanha.alkoiLienaumartalo kutistua
Posket kämimät lommoon ja sil-
mien loiste katosi. Päimätyö pel-
loilla muuttui komin raskaaksi, pi-
ti ryhtyä kemyempiin töihin. Kun
hän terran hierotti rasittunutta
ruumistaan ja tuppautti maiw-
aantuneen werenpois sääristään,"
niin kylän waicha kuppari kehoitti
häntä ottamaan haltuunsa hänen
sarivipussinsa ja kirmeensä, samalla
antaen hywiä neuwoja ammatissa.
Itse hän ei enää kyennyt, »maa
meti puoleensa."

Liena ei turhia häikäillyt: »Kup-
pari taikka tappan, leipä se on wal-
kea hälläi", sanoi hän ja alkoi
käydä taloloitten saunoissa tohto-roimassa, ensin noin niinkuin sala-
mihkaa, mutta tun yhä tiheämmin
haettiin ja paljon hänen taidostaan
pidettiin, niin sai hän kupparin ni-
men niinkuin mirankin. Turhaan
hän ei nimeään kantanutkaan. Kup-
par-Lienaa kuljetettiin kaukaisiin
kyliin, ei paikkakunnilla ollut niin
hymää kupparia tuin Liena oli.
H^rrasmäetkin toisinaan hatimat
hieromaan ja kehuimat.

Mutta kun aika tummensi hänentupansa jeinät ja harmensi hirsien
raot. niin harmeni kuppar-Lienan
tutka, sileät posket wetaäntyiwat
ryppyihin ja martalo koukistui ja
pieneni. Oma tupa kämi hänelle
yhä rakkaammaksi, oman sängyn
lämpimyys oli mautamampaa kuin
makein mallassaunan löyly, oma
sikurikahmi maistui paremmalla
kuin hänen potilaittensa laittama
pelttäkahmi. Hywä oli tupa ja
usein Liena huokasi Herran tykö,
että saisi sen pitää. Se oli koko
hänen omaisuutensa, siihen oli kait--
ti säästöt menneet. Se oli hänen
kotinsa, turwallinen, rauhallinen
oma tupansa, johon wäsyneenä sai
päänsä kallistaa. Siinä hän oli
monet yöt ivalmonut miettien, mis-
tä kulloinkin rahapennin irti saisi
ja elatuksen maran hankkisi. Siinä
oli hän heikkouden hetkinä salassayksin itkenyt, kun ivoimat ja kärsi-mykset ja lähimmäisten pahuus
raskaaksi kämi. Usein oli hänmyös-
kin mökissänsä yksin iloinnut lap-sensa, pikku Miinansa leikistä ja
lapsellisesta touhusta, kyselemisistä
ja hänen suloisesta olennostaan.

Ei ikinä hän olisi tahtonut las-
tansa olemattomaksi toimoa, Miina
oli hänen elämänsä, ilonsa ja tule-
waisuuden toiwo. Miinaa ei häntahtonut laskea mieraan orjuuteen,
ei kylän selkään; saattaisi wielä
käydä niinkuin hänen itsensä oli

käynyt. Ei, Miina ei saanut kup»
pariksi joutua. Ennen Liena tahtoi
raastaa ihan miimeisiin hoteisiinsa.
Se pistätti Lienaa aikalailla, kun
Miinaakin sanottiin kupparin Mii-
naksi. Olisimat saaneet sanoa Kui-
walatsi, olihan se heidän sukuni»mensa siitä saakka, kun mökki oli
saatu. Wieläpä hänen mäkeänsäkin
sanoimat Kupparin mäeksi.

Monet kerrat oli Lienamiettinyt,
mihin tyttö oli saatettawa, tuota
pikaa hän oli täysi ihminen ja kun
koulusta pääsi, oli työhönryhty-
minen. Sen Liena maan tiesi, että
»talonpojan tallukaksi" ei. Miina
ratkaisi itse asian. Hän tahtoi ru-
meta neulojaksi. Olimathanneulojat
puolittain herrasmäkeä, kaupungis-
sa kulkimat hatussa. Se oli jotakin
Limankin mielestä. Mutta ensin
oli käytäiva oppi. Ia kun Miina
yhä kärtti ja tahtoi, niin sit-
ten eräänä kauniina kesäaamuna
heitettiin kaksipuolinen emäspussi
olalle ja lähdettiin jalkapatikassa
Helsinkiin. Olihan sinne kymmenen
penikulmaa maanteitse, mutta mitä
se haittaisi. Miina oli kutonut nau-
hoja ja niitä myytiin tienmarrella
ja ansaittiin siten rahupenni. Liena
oli usein ennen piikana ollessaan
käynyt Helsingin torilla myymässä
moita, leipää, perunoita ja muuta
maalaistamaraa ja tunsi hymin
kaupungin. Miina, kaunis ja siep-
peä tyttö,kelpasi hymin ihmisille ja
pääsiheti »suuren makasiinin päälle".
Mutta palkkaa annettiin komin wä>
hän, ei sillä elää moinut, maikka
olisi suolaa — leipää syönyt. Sil-
lom teki Liena rohkean päätöksen
ja meni pyrkimään saunottajaksi.
Ia kun hän näytti saunan omis<
tajalle kaikki taitonsa niin kelpasi
ja pääsi »saunan päälle". Oli siel-
lä Helsingissä muitakin heidän ky-
lästään. Paamolan Millekin oli
»jauhomakasiinin päällä". Koko
talmen Liena asui kaupungissa,
hieroi ja kuppasi ja kylmötti ihmis-
ten termeydeksi ja tyttärensä onneksi,

mutta omaksi ikämäkseen. Sinne
hän ikämöi omaan mökkiinsä, Kui«
malan mäelle. Ia kun kemäällä
lumi suli ja ruoho alkoi mihertää
niin jo Liena heitti Helsingin her-
rastuksen, maroitteli tytärtään kau-
pungin maaroista ja »viettelyksistä
ja lähti kotiin, kaksipuolinen pussi
olallaan, niinkuin oli tullessakin ol<
lut. Taskussa oli Matti, sillä ra-
hat oli Miina saanut, mutta kyllä
Lima toimeentuli, olihan taito mu-
kana. Hän liiti tiellä kemeästi kuin
tuima nahka ilmassa, ei ollut liika
liha painamassa. Ia mikä oli lii-
täessä, kun oli hauskutus mukana.
Nuustarasia asui taskussa ja nousi
sieltä mähämäliä, noin salamihkaa
nenää kohti. Ojanreunalla istuessa,
jalkoja lepuuttamassa, oli se mailan
merraton tomeri, tuo pieni rasiasisältöineen,sitä piti silitellä ja tar-
kastella joka puolelta ja kun nä-
päytti laitaan ja pisti nenänsä lä-
hemmäksi tuoksuawaa sisältöä ja
siitä hiukan hyppysillä sieramiin tui-
kahutti niin mailan sydämmeen
saakka se hymän hiipaisu tuntui,
selkä suoreni ja naama metääntyi
tyytymäisyyden hymyyn. Ia kun
taipaleelle suoriutui, piti monta
kertaa koittaa, että oliko se rasiataskussa, rsoisi wielä wanhalta hö-
perultä ruoholle unohtua.

Wäsyneenä saapui Liena lopulta
oman kylän tanhumille. Kyllä oli-
kin ottanut henton pois sääristä,
kun hetken aikaa istui niin jo tun-
tui kangistaman. Mutta Aholassa,
jonne Liena poikkesi, oltiin ainays-
tämällisiä, ei koskaan kahmitta pois
laskettu. Nytkin emäntä kehoitteli:

»Älkää niin kiirettä pitäkö, juo-
kaa ensin kahmia ja syökää lämpi-
mäisiä". Emäntä otti leipiä pois
uunista. Hänen teki komin mieli
saada tuulla maailman uutisia ja
kyllähän Lienalla niitä oli. Kun
kahminhaju lemisi poltetuista pa
muista ulos pellolle, miekoitteli se
sieltä talon nuoren isännän, joka

äitinsä kanssa taloa piti,katsomaan,
että eikö sieltä kahwintippakin he»rahtaisi:

Kas, täälläkö Kuuvlllan Liena^
km? Mitä Helsinkiin kuuluu?" ky.
M hän tuttamallisesti.

Aina se Aatu puhuttelee
niin koreasti", sanoi Liena my-
häillen, sillä kun maan Kui-
malatsi mainittiin, niin Lienan sy^
dämen heti moitti. Waikka kyllä'
hän ne siellä Helsingissä tohtoritta'
retsi mainitsiwat, kun oikein korkei-
ta herroja hieroin, mutta mitä niis-
tä täällä on wäliä, maikka ne sil-loin kun saunan päällä olin.

O, peijakas, oliko Liena saunan
päällä"? Aatun piippu ivallan tä-
risi hampaitten wälissä.

Olin niinkin, wallan koko muo-
denhan »nina siellä huuhdoin", li-
säsi Liena ylpeänä.

.Mahtoi se sentään olla wähän
hankala paikka", naureskeli Aatu.

Hywä siellä oli ollatseni. Kun
mielä wäliin kutsuttiin totiin hiero-
maan, niin sittekös masta hywänä
pidettiin. Kerrankinminä olinyhden
ivanhan rohwessyörin tykönä. Ia
siellätos piti olla ko^eeta! Kun oli
peilinlasiakin niin korkeita kuin tuo
seinä. Ia tiedättekös,kun siellä oli
ihmisen haahmoisia ja kokoisia —
limestähän ne olimat, mutta niiden
pili sitteolla juuriniinkuinihminen".

Ne oliwat kuwapatsaita", selitti
Aatu.

»Niin, kyllähän minäkin sen tie-
sin, että kumiahan ne olimat. Mut-
ta kun se toinen oli likka ja toinen
manhanpuoleinen mies, niin minä
kysyin siltä rohmessyöriltä, että oli-
ko se likka sen rohwessyörin tytär.
Mutta se nauroi ja sanoi sen nimen
oleman Aino. Sitähän minäkin, ei
sitä sentään omaa lastansa noin
alastomana asettaisi kaikkien tatsel-tamaksi, heittäisi sitä jonkun riemun
peitteeksi. Mutta kun minä niitä
katselin, niin oikein tekisydämestäin
pahaa. Eihän ne parat moineet

kättään liikuttaa. Ihmisen olihaah-
mo ja ihmisen oli koko. mutta ih»
misen mahti oli poissa, sitä ei ih-
miskäsi moi antaa".

Tämän pitkän puheen jälkeen
tuli Lienalle sellainen nuuskaami»sen halu, että piti äkkiä siepata ra-
sia taskusta japistäähypvyset siihen.
Mutta Aatu ehti sen huomata.

»Alihan se Liena siellä saunan
päällä nuuskaksikin pannut", tokai»
si hän.

»No, hai. on", huudahti Liena
pyörein silmäin, hän luuli esiliinan-sa salaisuuden säilyttäneen »No,
kun huomasi, niin huomatkoon",
ajatteli Liena ja meti rasian uu-
destaan taskusta.

»Niin, nähkääs kun minä olin
siellä rohwessyöril'ä, niin setin huo-masi minun nuuskaaman! ja antoi
sellaisen pullon minulle ja sanoisiinä oleman »ootiklonkia". Sitä
kun pikkasen paiee nuuskan sekaan
niin se ivasta hyvältähajuaa. Hais-
tas Uatu sinäkin". Aatu otti hyp-
pysiinsä ja mci nenäänsä. — ootii^)n se mainiota — hatsi— hatsi, hatsi, klontia!"

»Mitä se Miina siellä Helsingis-
sä, mieläkö se sinne jäi?" kysyi
emäntä.

»Se on neulomamakasiinin pääl-
lä", selitti Liena.

»Jopas jotakin mai on se Miina»
kinmakasiinin päällekiiwennyt,"iwai»
liAatu,muttakämi hämilleenMiinaa
mainittllissajaruskettunutnaamalen-
si tummanpunaiseksi. Akat eimät sitäennättäneet huomata, ei emäntä kah-minkeitossa häärätessään eikäLiena-
kaan, joka ihastui saadessansa ti-
laisuuden puhua Miinasta.

»Aina sinä, Aatu, niitä tumppia-
si latelet. Mitä kipuamista sinneolisi, suorat, selmat raput mennäk-
sesi. Ne neulojatkos masta hienoja
olimat, hatussa käwiwät ja para
solli kädessä. Waikkei Mina sellai»sia kärsi", kertoi Liena.

»Eikö Miina kotona lumannut
käydä?" kysyi Aatu.

»Kaihan se juhannukseksi tulee",
sanoi Liena.

»Satuitteko Paawolan Willeä
näkemään?"

»Näinhän senkin kerran. Sa»
noi olemansa jauhomakasiinin pääl-
lä".

»Kas, sitä pahusta, ei luulisimiitsimän määrillä säärillään rem-
pottaa jauhosäkkiä makasiinin pääl-
lä."

»Ala manhan ihmisen puheita
määntele", torui emäntä.

»Minkä minä sille taidan, niin-
hän siellä Helsingissä puhutaan",
puolustelihe Liena wiedessään kup-
pia pöydälle. »Kiitoksia, se oli niin
hymää, että oikein , kaivelee pitkin
ruumistani".

»Ei pidä yhtä kiittää eikä kahtaodottaa. Ottakaa toinen kuppikin
yksin tein. On tässä melmäistä-kin", sanoi emäntä kehoittaen Lie-
naa ottamaan jättiläiskorppuja, jot-
ka olimat joulumehnäsistä jääneet
ja sitkeiksi manuneet emännän pii-
rongin laatikossa. Kun Liena oli
saanut pussiinsa jauhoja ja peru-
noita, lähti hän hymillä mielin ko>
tiaan kohti. Portailla tuli kylän
nuori seppä ivastaan.

»Ennen mirstan määrään en-
nenkuin kupparin mustaan", sanoitämä hypäten johteitten yli pi-
haan.

»Woi. hylky, sinuas! Olisitedes sääresi taittanut niin kyllä op-
pisit kupparia kunnioittamaan, sen-
kin nokinaama. Wartuhan. kyllä
ne wielä rautaa leipoessasi sinunkin
sormesi moukarin marressa kangis-
tumat ja tuoreutesi ahjon ääressäkuimuu. Painele maan palkeitasi
kymmenkunnan muotta. niin takaan,
että kaipaat kuiwalan kupparia.
Senkin nokinaama! Näin Lienapurki sepälle koko kuppari-ylpeyten-
sä. Mutta pian hän unohti louk,
tauksen, sillä Kulmalan mäki j

mikkomakitalo
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1903Sunnuntaina 27 pä Syyskuuta
■^■FaTosiumiiutuskaliijn ete-
vnnmistä, luotettavimmista teh-
taista. Erittäin huomautetaan
Helsingin Palomestari Vasenius'-
en kunnanruiskusta. Hinnat tun-
netusti halvimmat, ehdot edulli-
simmat. Kaikkia sekäkaupunki-
lais- että maalaispalokunnille tar-
vittavia kapineita. Kuvallinen
laaja hintaluettelo pyydettäessä.
P. Sidorow Suomalainen Kalus-
tokauppa. Helsingissä.

(5.5.1.17,654.)

Malla, jotka sulttaanin hymäksy-
massa, Wenäjän ja Itäwalta°Un-
karin esittämässä reformifuunni-
telmassa wiime talwena lausut-
tiin.

Nootti tekee tyhjäksi kaikki wiime
aitoina kierrelleet huhut, että muka
piakkoin kokoontuisi europalainen
konferenssi Makedonianasiastapäät-
tämään, että Makedonia maltain
wälityksellä saisi itsehallinnon ja
kristityn komissarin, jona on mai-
nittu Kreikan prinssiäIrjöä. Ensi-
mäinen ehto parannuksille ennen
määrilellyisjä kehyksissä on kapinan
lakkaaminen.

Komitealaiset nyt tietämät, mitä
heillä on odotettamana. Heidänon
turha kapinan jatkamisen kautta
toimoa maltain walitystä. Turkkisaa jatkaa ..rauhoitustaan" siksi,
kunnes Makedoniasta ei mitään
kuulu. On kuitenkin epailtämää,
tokko komitealaiset tä.äkaan waro-
tusta warteenottamat.Heomatkadot-
taneet kaikenluottamuksen maltaineh
dottamainparannusten tehollisuuteen.
Heidän ponnistuksensa tämän jälkeen
etupäässä tarkoittamat sodan aikaan
saamista Turkin ja Bulgarian wä-
lillä. Tämä sota, miten se päätty-
neekin, olisi tapaus, joka asemaan
setottaisi uuden tekijän ja pakotta-
malla pakottaisi mullat luopumaan
kannastaan sekä lopulliseen järjeste-
lyyn puuttumaan. On jo näyttä-
nyt siltä, kuin sota olisi niin lähellä,
että se maikka millä helkellä saat'
taisi ilmi puhjeta. Mutta aiman
wiime päiwinä on taas saapunut
rauhoittamampia uutisia. Kummalla-
kin puolella epäröidään, tokko miek-
kaan tartutaan. Asema on kuiten-
kin lähes yhtä kireä, kuin ennen
Kreikan ja Turkin sodan syttymistä,
sillä erotuksella kuitenkin, että bul-
gaarit sittenkin näyttämät oleman
maltillisempaa mäkeä kuin kreikka
laiset.

— Kamala murhenäytelmä
Tukholmassa. Wiime tiistai-aa-
nmna löydettiin majuri Oskar
Wilhelm Gyllenhammar, synt. 1834
ja hänen tyttärensä Elsa, synt.
1872, kuulleina asunnossaan. Isä
oli ensin ampunut tyttärensä ja it-
sensä.

Tiistaiaamuna oli siiwoojatta-
ren tytär mennyt majurin huonee-seen ja harjannut hänen waatteensa.
Majuri ei ollut huoneessa. Äitinsä
kehotuksesta meni tyttö sitte neiti
G:n huoneeseen, mutta palasi heti
ja kertoi majurin makaaman lal-
lialla. Siimoojatar kiiruhti sisäänja löysi majurin lattialta osaksi rii-
suutuneena. Pään kohdalla oli lat-
tialla iverilätäktö. Luullen majurin
saaneen merensyöksyn, ryhtyi sii-moojatar herättämään neiti G:ia,
mutta tämä oli jo kylmä. Ohi-
moon ammutun kuulan reiän ym-
parilla oli meri johyytynyt. Hänet
oli luultamasti ammuttu maates-saan. Paikalle kutsuttu lääkäri ivoi
ivaan todistaa molempain jo kuol-
leen.

Eräs alemmassa kerroksessa asu-
ma nainen oli klo 4 s:n malilla
kuullut kaksi paukausta, mutta ei
ollut niistä sen enempää mälittä-
nyt.

Majuri G. oli m. 1900 kadotta-
nut puolisonsa ja ollut siitä saakka
surumielinen. Tytärtään oli hän
rakastanut suuresti. Niime aikoina
oli majuri ollut synkkämielinen ja
walitianut unettomuutta.

mökki oli mielessä, niitä piti tah-tailla, että eitö jo nurkkanen näky»
nyi. Kun hän winhaan astuimet-
säistä poltua taksiouolinen pussi
olallaan, niin jo näkyi mökkiKul-
malan mäellä. Liena huokasi sy-
wään ja notkisti polw'aan maini-
ten puoliääneen Kristuksen nimen.
Alihan asumus säilynyt häwityksel-
ta, ei ollut tuli polttanut, ei myrs-
ky kattoa repinyt, hymin oli luma»la säilyttänyt ja wielä kerran Lie-
na notkisti polmiaan ja siunasi sa-malla, kun täiseensä kiintyi tölliin,
jonka edestä lumi oli sulanut. Au-
rinko waleli runsaasti lämmittämiä
säteitään owiseinälle ja katolle.
Kuusi mökin takana nyökkäsi. tuu>
lessa hiljaa humisten, aiman kuin
olisi tahtonut kiittää ystäwällistä
aurinkoa lanunöstä, jonka se antoi
mökille nyt juuri, kun omistaja mä-
snneenä palasi maailman selästä to-
tinsa turmallisen katon ulle. Polunmieressa oli mutana istuttama ki-
wi, siihen Liena istahti, siihen oli
niin mutawa asetiua lepäämään ja
katselemaan mökkiä jamäkeä. Kaikki
oli ennallaan. Perunamaa oli koh-
dakkoin tylwettäwä ja tutat tarwit-
simat mukaa. Porraslaudalla. tu-
paan mennessä, lasi hyiväillen silit°teli owea awainta sowitellessa ja
auringon lämmitellessä selkää. Näin
ehtoopäiwissä paistoi se suoraan
Lienan owelle, eitä silloin missään
ollut niin hywä olla tuin oman
mökkinsä portaalla. Lopulta hän
työnsi oweu auki za astui sisäänsykkimällä sydämellä, nostaen katsi-vuoliscn pussinsa mutanaan. Was-
laan l^mahli tuttu, kotoinen, um
mehtunut ilma. joka sai sydämen
sykähiämäan. Rukki oli turwonnut
ja pyörä meiääntynyt kieroksi ja
muuriin oli llmestyuyi pahannä-
töisiä rakoja. ...kyllähän korjaan",
huokasi Liena, silllellen muurinsa
:>!Uötunutla tylleä liyt hän oli to-
tona, jossa tailli <^li uinaa ja ra-
tasta.

latk.

Yhtä jatoista.
— Erään kiinalaisen sanoma

lehtimiehen teloitus. Eiäs kiinalai-
nen sanomalehtimies nimeltä Schen
Tschien mangittiin hiljattain Pekin-
gissä, koska hänen epäiltiin oleman
tekemisissä Kang V^vein uudistus-
pyrintöjen kanssa. Toimitetussa kuu»
lustelussa, jossa yhdeksänmandarii»
nia oli saapumilla, woitiin sangen
wähän todistaa hänen syyllisyyt»
tään. Schen Tschien tunnusti kui°
tentinpeittelemättä tuntemansa myö-
tätuntoisuuttauudistuspuoluettakoh°
taan. Hänet tuomittiin kuolemaan
ja mestaus määrättiin tapahtumaksi
elokuun 31 p:nä. Wanhan kiinalai»
sen tawan mutaan ei saa nimittäin
tuumimmalla ajalla wuodesta,noin
heinäkuun puoliwälistä elokuunpuo-
liwäliin, panna kuolemanrangais-
tusta toimeen. Tästä huomautettiinleskikeisarinnaa, mutta tämä, joka
silmittömästi lvihaa uudistuspuo»
luettu, ei tahtonut mitään tietää
tuomion lykkäämisestä. Hän käski,
että onneton oli ruoskittawa kuo°
liaaksi. Kahdeksan pyömeliä sai tä-
män hirweän määräykseli toimeen»
pannakseen. Kaksi tuntia hakkasimat
he uhriansa bamburuokoilla, niin
että liha riippui riekaleina pitkin
ruumista.. Kun Schenkuitenkin wie-
lä hengitti, niin lopettiwat he tv»
ristllmallll hänet. Tientsinissä il»
mestywä China Times", joka ta.
pautsen on kertonut, sanoo, että tä-
mä niin raakamaisella tumalla ta-
pettu mies oli 31 niuoden manha
ja että hän osasi kertoa sangen
miellyttäwästi. Hänellä oli ollut ta-
pana mursinkin paljastaa mandarii-
nien monellaisia syntejä. Sen wuok-
si mandariinit jokauwan owat hän»
ta wihanneet. Kerrotaan, «?ttä tämä
katala teloitus on herättänyt suur-
ta inhoa keisarinnaa wastaan Pe-
kingissä asumien ulkomaalaisten
keskuudessa.

MNBUBtll
vuokrattavana.

Nythetivuokrataan 5 huonetta,keit-
tiö ja eteinen Tampereen Kirjapaino-
Osakeyhtiön (Aamulehden) talossa ki-
virakennuksen toisesta kerroksesta;
lähempiä tietoja saa

Aamulehden konttorista.

— Euroopan kartta,erinomai-
sen selvä ja huolellisesti valmis-
mistettu, on jokaisen saatavissa
lehtemme konttorista 2 mk:n hin-
nasta, postissa 2: 50. Kartta on
suuri kepillä ja ripustimella va-
rustettu seinäkartta, paras mikä
suomenkielellä on ilmestynyt. Se
on hankittava jokaiseen kotiin,
jossa siitä on aikuisille suuri apu
sanomalehtiä lukiessa ja lapsille
maantiedon läksyjä oppiessa.
Kartta on nähtävänä Aamu-
lehden konttorissa.

Kokouksia.
8. V. L., F. A. T. 3 k. leka. pyyd.

VLIIM
edesmenneen Asioitsijan Johan Levinin
konkurssipesä-sä kutsutaan kokoontu-
maan K. A. Häyrysen Asianajotoimis-
ton konttoriin tässä kaupungissa lau-
vantaina ensi lokak. 17 p. klo 12 päi-
vällä päättämään toimit-djamiehenpal-
kasta ja saamaan osan pesän hoidosta
laaditusta tilistä, jonka ohessa ilmoi-
tetaan ettei osinkoa tule jaettavaksi
etuoikendettomille saatavillesekä etta
pois*;,olevatsaavattyytyä läsnäolleitten
ii.:."i t'"' .-iL^^^^^^^^^^^^^^B

Tampereellasyysk. 26 p. 1903.
L. Wien.

Toimitsijamies.

MMM»!! Mil,
T.U. 2 k.

Perjantaina ensitulevan lokakuun 2
ss p:n'a, aikaen klo 10 a.p.. jatketaan
talonsa n:« 89, Itkienpuistokadun
varrella kirjakauppias Hjalmar Hagel-
bergin konkurssipesän huutokauppaa,
jolloin myydään m. m. huonekaluja,
kirjoja, kirjoituit!», tilikirjoja,
V, m. Rahat huudoista paikalla mak-
sattavat. Tampereen Huutokauppaka-
marissa, syysk. 26 p. 1903.

Rich. Thule.

lllllMalllMA
joku toimitetaanmaanantainatulevan
lokaknnn -"> p. klo 2 i.p. täkäläisessä
huutokauppakamarissa myydään, jollei
maksua tai muuta laillistaestettä tule,
kaikenlaista ulosmittaukseen pantua ir-
taimistoa, m m. huonekalusto, pianii-
no, ompelukone,telefooni,kattokruu-
nu, seinä-regul. ja taskukelloja,öljy-
maalitauluja, ruoka- vaate ja pesu-
baappia,kaappikcllo, kirjoituspöytä,
piironkia,sohvia, ruokapöytä,sänky-
jä, keinutuoleja, pöytijS, lamppuja,
1lojaalirattaat, kiviresla, miehen-
turkki, joukko kirjoja y. m. josta asi-
anomaisille sekä halullisille ostajille
täten ilmoitetaan. Hihat huudoista
paikalla maksettavat.

Tampereella Kaupunginvoudinkont-
torissa 2G p. syysk. 1903.

Paavo Bränder.

Myytävänä.
Käytetty tamminen

Ruokasalin pöytä,
trymå,takaaladattavahaulikko,salonki-
kivääri,hieno seinäpeilimahonkiraamil-
la, tammi tuolia, ruokakaappi,telefooni
johtoin.,puotin sisustus sopivaa leipu-
rille, leipurin peiliä, käytetyitä vaattei-
ta, lattiamattoja, sånkyvaatteita, vi I-
lalankaa monia eriväriä 6: 00 p. kg.
V. Helm. Fuuvillatehtaank.10.

Wähän käytetty tiskivaaka painoineen"
sekä miehen talvipalttoo halvalla.

Xiemik. 22.

l/attokruunu myytävänä Länt.pitkäk.
1\ 3ö, porras 13.

Vähän käytetty läkkisepän kone ja
» naiden turkki myydään poismuuton
tähden halvalla Johanueskylä 127.

Stenberg.

W jz?zch
myy koutaiiinnoilla

N. Raittinen,
Puhelin 125.

Pianpoikiva lehmäa^i
Huonekaluja

Hallitu.sk. 16. Telef. 161.
O. M. Koivnn Huonekaluliike.

L iSirenin Un
teoksia

alennetuilla hinnoilla

6.
Telef. 335.

Höylättyä ja höyläämatöntä

UMMM
kiviä, tiiliä, parruja,
Tasoja, hirsiä, piiruja,
koivu-, havu- ja ripahal-
koja myy

MU WBliUB.
Muxftinliihdenk.1.

Telef. 4GS.
Tehtaon t-elef. 53!i.

Varastopaikantelef. 86.

Hyviä Ahvenanmaan

Silakoita
ja pehmeitä

Milanpäitä
WVV

Juho Kivinen.
Hnnnalmlnia aina BUuri valifIUQuSeLdiUJa koima hinnat en-
tis'ihalvemmat hyvin tehtyjä koivista
puista

Työhuone ja kauppa Pmitaxhak. 28
T-.1-f 669. 3. 8- Kimlnki.

lampera

UOMA
3 mk. 25 p:stä

kuorma
toimitetaanvapaastiko-
tiin ajettuna.

JOI MM
KonttoriErkkilänsillan
luona. Telefooni 623.

Huomatkaa!
Ken Nllluaa naivalla vaatteet, takit,

nouB>it, alusvaatteet ja naiset ««liinoja
v. m. ristikolttuja, mvBsvjä ja monta
lajia rikkamatavaraa, niin kannattaa
poiketa puuvillatelitaank.13. U.^Mäki.
I^laalaisi», pellavakankaitamvväään 3a-
massi» paikassa.

Vuokralle tarjotaan.
ja l^äntiBenka<iun Kulma3BaKauppa-

«jjaitBeva
Huoneusto,

jossa tähän asti majaili n.3.Engström
k ah vila1', vuokrataan' joulukuun
alusta. Lähempiä tietoja antaa

Ensto Ojanen.
nuorta siistiä ,oikaa Baa asunnonm ,an»eÄ

Kamari i*. osa keittiöön 1 tai 15 p
l^ lokak. Siltak. 3. A. U.
'TeoMisuuskouluia.inen saa hauskan
lvaloisan huoneen täysihoid. tai il-

man Kuninkaank. 11, paraadi porr.. 2
kerr. Nyman.

Ciististi kalustettu huone vuokrataan" halv. koululaiselle taiherralleSata-
mak. 7. Jokinen.
»uoti. 2 kamaria ja keittiö 80pivat, Kä3it.väläiBelle on ollut räätäliuliik-
keellä Vellamank. k».
N kamaria 03. keitt., talli ja vaunu-

niioue ajurille, joka pitää kaclun
puutaaua Vsllamonk. 5.
«Famari os. keittiöön1p. marrack.

Xaivnkatu 24.
< Q p. Iok»k. kamariosall», keittiöön' puutarliak. 20, 8. I^inäell.
><amari1tai 1!i p.lokak. Xuuiukaank,

3L. BatulllBeppä.

«Famari ja keittiölieti tai mvöuem-
« miu Xvttäiänk. 8. O. Nelin.

Huone vuokrattavana Ojakatu 112.
ff> I. Andersson.

Hauska h,uone ÄLS,.

Siisti tyttö saa asunnon Tammelank.
H 12. K. Sirén.
<H nuorta mie»l,ä 3aa aBuunou

I^änt. pitkäk. 9. Ue!euiuB.

ITamaiM os- keittiöönIVdllldl1 Pinninkatu 30.

Siisti tyttö tai poika saa asunnonH Amurink.2. K.Helenius,

<^IauBka kamari 08al!a keittiöönBaa-
l rik. 16. tavara lliläen.
l/amari 03. keittiöön15 p.lokak. lial-
l> liok. ?.

H p, lokak. tai marrask. puoti, kamarl
R ja keittiö tai erikseen Kaivok. 35.

Palomäki.

Kaksi kamaria osalla keittiöönIp,
marrask. Puuvillatehtaank. 29.

J. P. Lindroos.

Hauska kamari kalustettuna, tai ilman>> Satakunnauk. 8, toinen kerros.

Nborille miehillesiisti asunto. Pellava-
1' tehtaank. 19. A. .lärvinen.

Kivinen makasiini asfalttilaattialla
Makasiinik. 12.

l/oululaisille uauska duoue täMnoiä,
Batamak. 3, VVikauäer.

Nuorimies saa asunnon täysihoid. tai"
ilman Puutarhak. 20, Lindell.

Viiuirvil3leit3.
Ir, Ijirtffisti H.

TallqvistinTampereen Höyrypuuseppä Karl K,

UIT ipiiiliiåiip
Puutarhakatu 16.

Höyrykuivista puista tehdyt huonekalut tulevat
ajanmittaan ehdottomasti halvimmaksi ostajalle. Höy-
rykuivauslaitos ainoa laatuaan paikkakunnalla. Käyt-
täkää siis tilaisuutta hyväksenne.

Varastossa on paitse puisia, myöskin topatuita huo-
nekaluja, Rautasänkyjä, patjoja y. m. mitä hyvin laji-
tellun huonekalukaupan alalle kuuluu.

Tilaukset toimitetaan huolellisesti ja nopeaan.

Apteekari Al. MertiTß
Carlsbadin B

Um
ja siitä syntyy
päänkivistvstä.
suolikaiiKeuu^Bmuutta, maksaki
taan. Xiiäen vaikutus onkvvin suloinen jalie-

■ventfivii. joiili.-i vuolisi naisväki virliipä hip-ct-
|liri ottavat sitä mielellään ja ovat us edellä

1 kaikkia pidettävät parempina katkerasti vaikuttaviasuoloja, karvasvet-
i ta ja muitasemmoisia.

In sokeroittuja få
litierejä. (5X3) ©
oteltukeino )q
qitautia ©
i kipuja, niinkuinpyörtymistä,\9
hengenahdistusta,pakahdusta,

limansyntyä. ruuanhalutto- f*S\

Valmistaaksemme tilaa ehtimiseen saapuville uutuuksille,myymmekaiken
ennemmin ostetun

Kom- jaLfflhnni:
Suuresti alennetuilla hinnoilla.

Loppuunmyynti kestää siksi, kunnes koko varasto on uusittu.

TAMPEREEN KIRJAKAUPPA.llzzll^lllill
Huovi.!

kirjoitusneuvoja,kirjoituspöydänkapineita,pöytä-
peilejä,kynttilajalkoja,vaaseja,yalokuyakehyksiä,
ompeliiaskeja, pöytäkelloja, tauluja ja taulunke-
hyspuitteita y. m., y. m.

l^ÖcifOttoot myydään halvallaJVddlldllddl kauppias
Helmisen majatuvassa.

< ukak. 1 tai 15 p.kamaripienelleper-
keelln tai tektaan tvtöills

V. Xismik. 17.

■^^zJ&fJokaisessa rasiassa on tässä yllä
painettu suojelusmerkkijakukinkäytän-
töneuvo on varustettu nimikirjoituksella ---^

Hinta rasialtal markka. On saatavana
kaikilla maamme apteekkareilla.

Wl,IMI
m.y-

Erittäin tärkeä lienee tietää se halvin ostopaikka, jossa in. m.
maksaa esim.

liiBl
satakpfl
tusina.

Konsepti paperi —^^^^^m
Isot, 20 lehtiset kirjoitusvihot9:
iMåut 25ynj

eras 1: 10 laat, ;rossi).ynai
sata kapise

.■>. I<l sata kuvapostik rtit
4TSÖ tuhat ktkl

MVii^ikii-M (useaa laatua) todella halvallaT^^^^MV Kirjoitlismusteet: Barnungen, Flora, Giinther Vagner, Auffl
Leonhardi, Eduard Beyer, Redeker & Hennis y. m. maailman kuin
luisimmista tehtaista todella sopu hintoihin.

Isak Julin'ln
Kustannusliike,Kirja-, Paperi- ja Postikorttikauppa.

Hämeenk. 9. Telef. 208 ja 521.
Haaraosasto (vähittäismyyntiä varten) Hämeenk. 21, hra He-

linin kivitalo. Telef. 311.

■ wm. '"'^Jlfflßl JP

Kummi-
kalossia

aina tuoreita.
Kaikkia kokoja.

Suomalaisia ja Venäläis-Amerikkalaisia. Pumpuli- ja villavuorilla
sekä

Urheilukenkiä.

Fr.Björkqvist.
Arvoisalle

Yleisölle
ilmoitetaan täten,että nyt on saapunut suuri valikoima doffeleita sekä kä-
velypuku-, leninki- että puserokankaita,joista kiitollisuudella otan vastaan
tilauksia

Mehtosen kappa- ja leninkiompeluliike.
Läntinen pitkäkatu 19.

Puuseppä J. A. Hellgrén'in
HUONEKALUKAUPPA

16. Kauppakadun ja Esplanaatlkadnnkulmassa. Telef. 123, asuntoon 701.
Marjoo kohtuullisen i3oBta V3,12«t03t», uieuompia ja vkÄukertaisimpia duo-

nekaluja erittäin uuokeaan kintaan. I'ilaukBia vaBtaauotau K»,ikiBta puuBepän ja
veruoilijau tvö-alaauKuuluviBta töistä,.

Uuom.! Olen useamman vuoäeu tenuvt Buomen I'solli3uu3k2,upva2,llHei-
3iukii2, vaan nyt, koutrancliu päätyttyä toivon 82,av2,m Bulkeutua 3,1v0i3»n vlei-
«öu Buo3iuon. on 82,2,6atyökelvoilta j» nuokeaaI

Iluuuiuittllsu:

I «■ \ ja

SyyS'Ja talvi'

Palttookankmt
k IS<«#Uusmuotisissa malleissa ja väre:

Palttoonvuorikankaita h

G. J. MarscÉii
Kauppakatu 16.— Spriitehtaan talo. —

saapunut UU8llIUU»I! llU08i8i» IllU»ti» Vii-
rUllBlil

Naisten pukukankaita. Doffeleita ja vuorikankaita.
Naisten Villasia pukukankaita.
1 mk. 1:20, 1:30, 1:50 metr.

korkeimpiin hintoihin.
{*. J. Marscén.

takHU,
Tampere

3uoBittaa kuun. Vienolle l,^viu varustettua liikettään j» tällä kertaa esittää
3«uraavia tavaroit»:

Teelelpää(Caces) engl. ja venäl.; Atria-ia Murskuieipää
(Spis- K Knäckebröd);Makaruunia.

Teetä, monia hienoja lajeja;Suklaalla;Kaakaota, kotimais-
ta ja hollantilaista; Kahvia kymmeniä lajeja, joista eräät erittäin suositet-
tavia ja kuitenkin halvalla.

Maisaa-Jauhoa (Maizena); Avenajauhoa (-lesittyä kaurajau-
hoa) pusseissa ja paketeissa;B#ln/-(Tattari)-jauhoa;Mlsujauhoa venäl.,
amerikal.jaranskalaisia; Poruna-, Ohra-,Ruis- v. m. jauhoja; Suu-
rimoja (ryynejä); Herneitä,Papula (Bönor).

Kuivatulta hedelmiä, niink.: Rusinoita, Luumuja,
Omenoita, Aprikoita ja Klulakolta (Nypon), Konvehteja;
Marmelaadeja.

Siirappia ja sokeria joka lajia. Palasokereista tahtoisin erityi-
sesti suosittaa uutta vaasalaista teosta, n. s.Kristalli"-palasokeria.

Kookosvolta (Cocolardo) — uutuus — sievissä pöntöissä,suosite-
taan; Sardiineja, Anjovista,keitettyä Lohta,silliä monta lajia.

Kalkkia multakin tavaroita tukuttain Ja vähittäin
{tunnetustisopivillahinnoilla.

WM» !li!l!llW.

UM
saa nyt heti paikan

Hjalmar Sundvall.
Iflctpnhnitflifln PaikaQ saa siivo 15
LabHjllllUHuJall v., kernaimmin ruot-
sia puhuva tyttöKoulukin s!sBä, 2:neu
porr. oik. pihanp. — 3—5 i.p.

Agronoomi
talli

lUBMM
joka perin pohjin tuntee maan-
viljelyksessä jameijerissä käytet-
tävät koneet ja kalut voi laatia
piirustuksia ja kustannusarvioita
meijereitä, myllyjä, sahoja v. m.
laitoksia varten, valvoa maini-
tuissa laitoksissa tarvittavien ko-
neiden ylöspanoasekä antaa pä-
teviä neuvoja tällä alalla, saa
paikan konekaupassa, jos lähet-
tää heti kopiot todistuksistaan
suosituksineen,sekä ilmoittaa kie-
litaitonsa ja palkkavaatimuksen-
sa nimimerkille E te enp a in"
Suomen Sähkö-unomatoimiston
Ilmoitusosastoon, Helsinkiin.

(5.5.1.18855-34r.)

Kaksi täysin kykenevää

-Räätäliä
rtakki- ja palttootyössä,saa heti pysy-
väisen työpaikan 0. Helanderilla Ha-
meen

«Josikau ajoon otetaan mies lieti.
M >loiBiuuk. 45,

Keski ikäinen, ruuanlaittoon perehty-
nyt palvelijatar saapi heti eli1p.

marrask. edullisen paikan herrasper-
heessä maalla, lähem. kautta
H. Ikonen, Länt. puistok. 42. telef. 50G.

?2lv6l«iBla kaluaa.
Kansakoulun läpikäynyt ja kaksin-

kertaisen Italialaisenkirjanpito-
kurssin suorittanut

Tyttö
haluaa paikkaa kauppaan tai muuhun
sopivaan toimeen. Vastaus Korkeakos-
ken asemalle nimim. F. B.

Kadonnut.
Pienempi summa rahaa putosi kadulle

löyt.pyyd. tuomaanPellavatehtaan
keittiöönMimmi Wallinille.

llmnjtu!lBi2.
Uusi

Parturiliike
on avattu Satamamestari Eklundin ki-
vitalossa n:o 25 Kuninkaankadun var-
rella, vastapäätä Aamulehdenkonttoria
ja suositetaan täten yleisölle.

Kuuuioitliksella

T. 11,T. N. 10 r.
Höyryalus

LQKIN"
Aitolahden matkat maanantaina,
keskiviikkona ja perjantaina on
lakkautettu.

KAKENM7SMESTARI

HEIKKI THTOU
Tammelan puistok. 43. Telef. 813
Suorittaarakennusalaankuuluvia teh-

täviä sekä kaupungissa että maaseud

Helsingin Asfaltti-
Osakeyhtiö.

valmistaa kaikenlaisia asfaltteeraus-
sementteeraustöitä. Lähemmin ilmoit-
taa

K. Hjorth.
Tampereella.

Tampereen
Asfaltteeraustebdas

niinkuin ennenkin
hyviksi tunnettuja

valmistaa
seuraavia
teoksiaan:

Asfaltti-kattohuopaa, as-
falttilakkaa, karbolineu-
mia lysoolia y. m., joita
myyvät Tampereella Herra
W:in Sandbergin Jälk.,
Tampereen Kakennus-
konttori, Rautakauppa
Osakeyhtiö sekä ne Herrat
Kauppiaat, jotka kaupassaan
pitävät edellämainituita tava-
roita.

Pienempien

ifriil!
Petroolimoottorien sekä muiden konei-
den korjauksia v. m. töitä tekee huo-
kealla

Korjauspaja. Xaarikatu l

TsmpcreaUa,
T»nipereea Kirjapaiuo-Os»k«yhtiö 1803

Paul Ståblbomin Jälk.|
konkurssipesän loppunmyynnlssä I

Hallirakennuksessa Hämeenkadun varrella B^S
myydään uskomattoman halvalla Maiston ja Miesten BBi
alusvaatteita, villa-sukkia, Filttejä,Ovlver- fIH
noja, Pöytäliinoja,Naisten ja miesten Puku- ja WBg&
Palttookankaita, vuorikankaita, Silkki- ja Sametti- ■£■
nauhoja y. m. y. m. tavaroita. fIHS

suuretta hinnanalennuksella. WSk
Paul Ståhlbofflin «IM. konkurssipesän H

Loppuunmyynnissäm Bh|
Hallirakennuksen talossa. 889

Im! lm!
Tämän viikon ajalla myydään isompi määrä

Trikoon kappaleita
suurella hinnanalennuksella.

HUOM.! Erittäinkin sopivia koulunuorisolle

John Blom
Kauppakatu 8

IlMttllljBBz.

NRISTEN
K&Yclypukukankaat syyskautta varten
feaapuneet, kuosikkaissa malleissa ja vä-
■reissä. Syys ja talvi kappakankaita
Hjiuusimmissa malleissa. Parhaita Vuori-

Mkankuita ehdottomasti halvimmalla,
Bsv iiri varasto erittäinhyviä Naisten

%/m kankaita>^ XW-X
¥¥ e Viß^ "V^ X^)> mustia ja värillisiä sa-liAlitinITI X^\\V^ W\ tiineja, koti-iaulko-HArnll) ®m>\ \V> * lista slinkil >
Eri I(11 % % > é m. lisätarpeita

hienompia syyskangas ® \<<^m^^J^l"~uutuuksia juuri saapunut O Jj-?^ V%?lErityisesti suositetaan %r^Wj^r^>V ÉJHJhhJij
kestävyytensä ja käytän- JM Bh^|
nöllisyytensätakia erästä 1öO^Bcm. leveää täysivillaista trikoo^Blajia, jonka eilullisen oston ,i->ivj
dosta olemme liiaisuuiiessa n^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Rdään 7 mk. 50 ,' ii,' 'ii^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^W


