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Kuusipäiväinenpainoa:

Vi v H* V. '/« v -,< V
Tampereen jakopaikoit-sa ... 8: 6: 4: 2:
Tampereenpostikonttoorissa .. 10,Ei 7,M 5,8> 2,7,
Muissa maamme postilaitoks. . 11,«o B^, s^» 2,«
Venäjälle ristis, lähetettynär.. 6: 4,« 3: I,*,
Kuukaudelta 75 p.

— Kotiinkannosta 1 m. vuop. ,
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Kolmipäiväinen painos:

'/.V-»/« v. '/'V
Tampereella jakopaikoissa ..4: b: 2:
Tampereenpostikonttoorissa.. 5,6

- 4,,- 2,,»
Muissa maamme postilaitoks. .6,» 4,« 2,»
Venäjälleristisit, lähetettynär.. 4,7» 3,« 2,«
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Toimittaja: K. Vl1j»Il»lnon. —
Lehti ilmestyy: Sunnuntaisin, MU»ti»l>llii, Keskiviikkoisin,Torstaisin, Perjantaisin ja I»nv»nt»i»lii kello 8 aamulla.

—
Ilmoitushinta: 20 pennia ja etusivulle painettavista 25 pennia riviltä.

Ruotsinkieliset suomennetaan in»!l«>tt».
—

Lehden konttori om avoinna klo 8 a.p. B i.p.
—

Lähetyksiä, joiden kirjoittaja ei ole toimitukselle ilmoittanut nimeänsä, ei julaista.

Lakitietoon
tohtorit

- -
Asianajotoimistoja:

Koski K Rautavaara
Helsinki. Kt.tval.^^H»QHlzlltUQ»l>^

AnttiMikko» Lakit.kand.Turku.
Turunlakias.toim.

lanain hutut
Lähteviä junia

K:!o_6 a.-p. postijunaTurkuun,Saloon,Hämeenlinnaan,Hankoon, Helsinkiin,
Mikkeliin, Kotkaan, Lahteen, Lap-
peenrantaan, Wiipuriin, Imatralle ja
Pielariin.

—
KUo 10:15. a.-p.Sekajnna

Turkuun.
—

Klo 1:28 i.»p. Matkus-
tajajuna Hämeenlinnaan, Hankoon,
Helsinkiin, kahteen ja Kotkaan. —
Klo 1:40 i.-p^ postijunaPoriin,Mänty-
luodolle jaRacinalle.

—
Klo 1:50i.-p.

Postijuna Jyväskylään, Suolahteen ja
'»Vaasaan. — Klo 3:35 i.-p. Postijnna
Hämeenlinnaan, Porvooseen ja Hel-
sinkiin. — Klo 4 i.-p.SekajunaHaapa-
mäelle. - Klo 5:15 i.-p. Sekajuna
Tyrväälle. — Klo 6:52 Po.-tijuna Tur-
kuun, Hämeenlinnaan, Helsinkiin,
Lahteen, Mikkeliin, Kuopioon, lisal-
mella, Lapp»eenrantaan, Wiipuriin.
Imatralle, Sortavalaan, Joensuuhan
ja Pietariin.

—
Klo 8:05 i.»p. Seka-

juna Orivedelle. — Klo 8:10 i.-p.
Matkustajajuna poriin.

—
Klo 12:11

yöllä, postijuna Jyväskylään, Suo-
lahteen, Waasaan, Pietarsaareen,
Kokkolaan, Raaheen ja Ouluun.

Saapuvia junia:
Klo 5:45 a.-p. postijuna Oulusta, Raa-

hesta, Kokkolasta, Pietarsaaresta,
»«Vaasasta, Suolahdesta ja Jyväs-
kylästä.

—
Klo 8:40 a.-p. Bekajuna

Tyrväältä.
—

Klo 8:45 a.-p. Leka-
jiina Haapamäeltä.— Klo 9*20 a.-p.
MatkustajajunaPietarista,Joensuusta,
Sortavalasta, Imatralta, Wiipnrista,
Lappeenrannasta,Kolkasta, lisalmel-
ta, Kuopioita, Mikkelistä, Lahdesta
»a Hämeenlinnasta. — Klo 1:10 i.-p.
Matkustajajuna porista, Mäntyluo-
dosta ja Raumalta.— Klo 1:21 i.-p.
I'ostijuna Helsingistä,Pietarista, vVii-
purista, Lahtista.Kotkasta.Hämeen-
litinasta, Salosta ja Turosta.

—
Klo

i:l3 i.p. Postijuna Waasaata, Sao-
Uhdest* ja jyväskylästä.

—
Klo t»

t.-j.. Sekajuna Hangosta, Salosta ji^
Ti:riista.

—
Kio 6:42 i.»p. Postijuns

i arista. — Klo 7:58 i.-p. Matkustaja-
jun»?- Helsingistä, Porvoosta, Turosta
ia Hameenlinnasta. — Klo 11:33 i.-p.
iv.kajuua Orivedöltä.

—
Klo 11:54

yölläpostijuiiaHelsingistä,Hangosta.
Pietarista,Imatralta, Viipurista,I<ap
prsjnr&iuiasta, Kotkasta, Mikkelistä
!Yhdestä, liä.iiileiiliniiasta,Salosta j»
Li;rajta.

Höyrylaiva lähtee tiistai-
ra, torstaina ja lauvantaina klopuo
li 10 a.p. ja palaa takaisin maanan-
tina, Keskiviikkona ja perjantaina
Klo » a.p

Lääkärien vastaanottoajat:
Tohi. NJi. JlUnian, Itäinenpuistok

29. Arkip. 9—12, silciätantisi*
11—12. t«lol. 417.
&. A. Jftir-kniriiti.. Commercef
talo, torin varrella,toinenkerrot
joki» arkipäivä klo H 11 ia 5

-
6 i.p.
E, Beryroih, Apt. lluincLei
talo, torin varrella, klo |9

—
«1'a.»p. ja s— tt i»p., pyh. 9—1!»

a.»p. Telef. 2.1. Sisätauteja.
N. 6. //««'«-Kl»!»», Koskik. b— 11 a.-p. 4- 5 i.-p. Sunnuul
B—ll a.-p. lääkärin toim.vap
aik. ha/nmaZt.,, dlombeera>.k.
Nath. En*eleux,Länt. pitk.14,
klo _ti— lla.»p.,5—

6 i.»p., pyhäp
9—ll a.»z>. Tel. »846.
A. FrestMdittf-, Itäinen pii-
käk. 9, apteekkari solinin talo
(erikoisala lastentaudit) arkipäi-
vinä klo _ 9— ll «...p. ja 4 5
i.-p. Pyhäsin klo 9

—
lla.»p.

E.af HtUlztröm, Hämeenk
10, (arkkitehti afHällströminpa
jatsi) klo J9— tl a.p. ja s— B
i.-p. arkipäivinä.
t?. M. /tl»n«», liauppak.3, ar
kip. B—ll ja 4—5.
'.Gösta /-/»»»»», Mustanlahden
katu 24, arkip. klo B—lo a.p. ja
klo 4—5 i.p.
Nyman, 0., Kauppatori7, 8-
-11 ja -/»2— '/.2. Pyhäsin 9—ll.
Erikoisala sisä ja lastsntanl.
Rott-tU-*. Telef. 483.
H. Fenfzin, Hämeenk. W «Ahl-
qvistin talo.) — 11, 4

—
5 Kirur

fiiniä ja virtsaclintautoja.
/^. ».» ««»'«»'luniil, Ilmarink.7.
piirilääkäri,klo

—
12. — 0.

Kaarl« Poikonen, kunnan
ja rautatienlääkäri 1oija1as
sa, vast klo 9—ll a.-p. ja klo
I—2 i.»p.
Hugo Stdhlöerg, kunnanlää-
käri Tyrväällä,

—
1päiv.

Hammaslääkäri Stgvald A. Irtmg.
Selinin talo, torin varrella, klo
9— 12 a.-p. ja 4— b i.p.

Hammaslääkäri Carin Johansam:.
Kausallis-pankiu talo Kauppak
4, arkipäivinä klo 11—1 ja 5—6.

■MteIMMHArtur Bärlund,«us
tanlahdeuk.23klo9-i2.Tel.!27.

ja hierontaa:
Anna Molin, Länt. pitkäkatu 21

klo 10—11 a.p. 3-4 i.p.
Kl --.aliKan de 1!. Puutarhak.31 klo

li— a.p. ja 3—4 i.p., erikoisala
ka.-vojeuhieronta ja jalkainhoito.

K lie!Hvmander. Selinin talo ta-
tin varrella, tav. klo 8 10 ap ja
-i

-
? i.»p.

I.lIy 8 uu d v a11, Kauppatori 5.
Hiiu;a Gr ön d ahI, Pellavateht^an

k*'* 15.
San«hra Koskinen, Mustanlahden-

k-»tii 20, puhelin 760.
-X ina Hägg, Kuninkaank. 39, 10—
lt a.p.

.1. A. Sirén, Hämeenk.
TildaMikkola, Hallitusk. 9. rouva

Iloillan luona.

1'alo» & HeiikiTakaatns
SVEA

KonttoriPuutarhak. 81,puhelin«48.
Ludvig Tallqrist.

Aleksanterink. 44.Asianajotoimisto Helsingissä»
Pshjolan tai».

V«gtaan»tt»alka: kl» 10-3. T»l»f. 29 2«.Jgnatius & Jtenvall Uktik««,,.lt« Renvall, <»«,«/»«. ============
Matkustavatmaaseudulle.

KaM.HäyrysenAsianajotoimisto5*
Omistaja VaratuomariL. Allén. Telef. 890.

Avoinna kello
9—2 j», 5—6Tolmlttmm "dmllmmnkli» huoMHmmmtl aslaumjom ympärimatmtm.

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

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

inu l«» iIprti

Tampereen Osake-Pankki.
OsakepaSomalSmk. 3,000,000,

Vararahasto Smk. 165,000,1
Maksaa korkoa talletuksille

»Z« rrtå F °.»«»on» W/o
»i/ o.** /a o

av.0/.
Talletuskonttokurantllle ja talletustodistuksille muut'

tuvalla korolla sekä SSSstökassatilillehyvitetään ff%"
Juoksevan li/F/» korko on H %■

K.^t,»<>':

K,l la Knro ,'s, Itäisen pitkänkadun
ja Satakunnankadun kulma,

Eva K yre n ius, Kauppak.15.
lida 51,!-»qvist, Itäinen puostok 11-
.Aleksandra Hardéu, Kiiui,-!-

kaank.36.
Ulrika Kandelin. UallitusK. 27.
N" aim i Wallin. Länt. pitkäk 41

puhelin »542.
fa* d la Rosling, Kaivok. iii.
Ida Lahtinen. pirmink. 44.
Mimmi Vuorio, Vartiotornink. 3.
11! a ia Koski, v. kansak. Kirkon

luona.
ssiiim». Kerttula (Uskali) Kyttä

länk. luo 11, sisäänk. Kad. Otetaan
myös kotiin sairaita, Telef. u:o 332.

Fiina Nummelin, IViemiK. 11.
Lydia Pihlström, puuvilla»!,-

taank. 14.
Ida Helenius. Mustaulahdenk

16. Ir. oik.
Maria Ketonen, Ilmarinkatu 10,

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

Suomen 1^«»»»»a<»i,I^!/<iH»»i<?»»

SuuvesiinJCammaspuheri.
Päävarasto: O. V. Finsk Dentalds-

potrii llidsinki. Varaa** Tampereet
la Kolulonhaujtpmjl»tUi Kaup;«
'orhi varrella.

VARATUOMARI
W. ASPRLUND.

Toimittaa laki- y. m. asioita.
I'alanderin talo. vastap. Kangashalleja.

Arkkitehti
August Krookin

ToimisUi nyky.tjan raktnnuntui-
defiu 7<»f'fe»».

iiaujtptihaUirokftinu.--. Tel. 7«.

Arkkitehti
Birger federley.

Suim-mnL-.!-!) tul,., toriu vll.ri-i'll^
Telef. 635

sanomalehti-ilmoi-
tnllBiBUt. muilleIÉ hyötyä,paitsi Kot-

»Jnottelijoille? iluo-
mautaii vaan räätälioloista
Tampereella.

Kaiitäliliike
EeroLeinonen.
Keskiviikkona syysk. 30 p. pitää Van-

hassa kirkossa past. Sandberg l^raa-matunselityksen klo 7 '/« il.

Salissa Koskikatu 7, saarnaa tänään
klo 8 ip. V. Repo.

Kuolleita.
u. 8. Ik.

ilmoitetaan.
että

Enoni, ratavartia

K. F. ohnson
1»-

-hellästi rakastettu äitini
sorvarin leski

Haria Helena NN,
nukkuivat viimeiseen uneensa
Nummelassa, edellinen elok. 25
p.81 ikävuodellaanja jälkimmäi-
nen syysk. 8 p.79 ikävuodellaan,
suureksi suruksi minulle, vaimol-
leni, 12 lapselleni ja Amerikassa
olevalle veljelleniynnä muillesu»
kulaisille ja tuttaville.

,1. p. Grålund.
Ruovedellä.

Kokouksia.
N. f*\. K- v.

KutsutoiiiiiKunnau jäseniä pyydetään
kokoontumaan tänään keskiviikkona
kello 8 illalla.

Telefooni 280.6. O. Smnelluksen t»lo«»«, torin rarreli».

WERNERVaratuomari
5.Xampere, pämeenkatu n:o

Vastaanottoaika klo 9 6 Puhelin 787. Matkustaa maaseudulle.

Osake-PoUjoismaiden
Pankki.

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

«3
talletustodistuksella, 6 kuuk. 4'/2 "/<,
talletuskonttokur. Eli säästötll.4 '/2 «/
ko<liu säästökassa" 4 '/2 %
juoksemalla tilillä 2' 2"/,"
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3«Ostaa ja myy tilkoiltaan rahna, avaa

rembursseja, asettaa tavallisia ja klerto-
llilillliillt<'<iilziv^.i,vuokraa tr«sooriiokeroi-
ta, toimittaa perimisiä, harjoittaa kaikenlais-
tit lHl«^iUillltolllll<ttU.

Jo LIIItlmAspe
osoite: Tampere.

Ostaa korkeimpiin mahdollisiinhintoihin

Paperipuita >« Propseja
hakattuna ja paikalle toimitettuna ensi talven kuluessa rautatieasemilla/-H/»»»
<»»««»» Turun-Rauman—Vaasan ja Jyväskylän-Vaasan
rataosilla sekärannikolle jaNäsijärven,Pyhäjärven jaKyrös-
kosken ve^ijaksojen rannoille.

KonttoriKivitalossa Erkkilän sillan luona. Telefooni623.
HUOM.! Etumaksua hankinnasta myönnetäänva-

kuutta vastaan.

HöyryalusMyytäväni.
Alituinen varasto Mänttä

Hyviä tiiliä 1p.Lokakuuta

i'««l«»tl Kv..!»

Koivu- ja

Havuhaikoja.
Lolvu-, mänty- ja kuaäi-

lautoja ja laukkuja
7. u». puutavHi-ua lu^v huokealla

Alfred fccliu
Isles. 10.i

Konttori U>Nlttu,!i. It,

Tampere, 30n.M
Vaisusiasta.

Pitämässään esitelmässä Walto»
nauhan kotoutsessa rroa ©. Ande-
tin esiintoi lyhyesti esitettynä seu-
raamaa :

Nykyajan tärkeimpiinkysymyksiin
kuulunee naisasia. Sen teljtäniä
on fettvittää naisen asemaa yhteis-
kunnassa, tuinta nainen woisi te
tjittää rooiroiaan ja taipumuksiaan
kaikilla eri aloilla, joten hän tulisi
täydellisemmäksi ja miehelle tasa-
arwoisetsi ja samalla yhteiskunnalle
entistä hyödyllisemmätsi jäseneksi.

Käsitys naisen yhteiskunnallisen
aseman roatljeista kautta Vuosisato-
jen on niin maillinainen ja pinta-
puolinen ja tietämättömyys niin
suuri, eitä luinkaan mähimmän
naisten omassa keskuudessa, että
lausutaan epäilyksiä, orko natsa-
siaa olemassakaan.

Kaikki uudistustyö herättää mas-
tawäitteitä. Ne, jotta tahtomat
kaiken pysymään entisellään, osoita
taroat naiselle hanen »luonnollisenkutsumuksensa äitinä ja puolisona",
luullen sillä lopullisesti ratkaisseen-sa koto kysymyksen. He eiroät tah-
do huomata, miten miljoonat
naiset ornat pafoitetut kuluttamaan
laitti woimansa yksinomaan leiman
hanltimiseen. Tämän itämän to-
ftaftan jättämät he let»oUife§ti syr-
jään, lohduttaen tgqtt)ntätömiä
sillä, etta niin on ikuisesti ollut ja
tulee aina olemaan. Nämä ornat
yhteiskunnallisen edistyksen jarrut-
tajia, jotta eimät moi irtautua ah-
taasta ajatuspiiristäan, eikä su-
roaitfentattomuuden kahleista. He
ornat waloninkojll yölintuja, joitten
silmät sotllistuwat roalontväläfjbgf-
fi-otä ja saa heidät huutamaan pe-
losta.

Toiset taas myöntämät naisenaseman tukalammaksi kuin se on
konsanaan ollut, jos katsomme nais-
ta aikamme koto edistyksen matos-sa. Ia silloin he myöntämät uusia
elatuksen mahdollisuuksia naimat»
tomulle naiselle, mutta
naidun naisen asema on ratkaistu
hänen jouduttuaan amioliittosata-
maan. Naimattomallenaiselle aroa»
taan ei ainoastaan ruumiillisen
työn lyijyiset satwllt, maan myös-
fin tieteen ja taiteen loistamat por-
tit. Tahdotaan päästöäroaltionfin

Mirkoihin ja jotkut antaisnvat hänelle
wielä äänioikeuden.

Kaikille näille on Ryteistä se, että
he pyrfiroät naiselle hankkimaan
edes osaksi niitä oikeuksia, joita
nykyaika miehelle suo. Ia ne-
kin, jotta kaikessa tahtoisitvat aset-
taa naisen miehen rinnalle nautti-
maan nykyisen yhteiskuntamuodon
etuja, eimät jaksa silmällä pitää
niitä perinpohjaisia muutoksia, jot-
ta ulottumat ulkopuolelle naisasiaa,
yhteiskunnan ytstjaksoiseen kehityk-seen. Siksipä joukko naisasian aja»

[ia on ftetoontunut luottaetujen
säilyttämiseen yhtäpiinttinecått luin
konsanaan miehet puolustaessaan
naisen manhaa asemaa, petaten
naisen kilpaileman hänen, miehen,
työaloilla. Lopullisesti naisasia tä-
ten ei woi tulla ratkaistuksi.

Otaksutaan, että mirkasäiidnn
nainen faarouttaifi toiroomanfa edut
miehen rinnalla, niin ei sillä toielä
työmiehen roaimon tukala asema,
joka nykyään on naisasian paina-
min tohta, olisi autettu, ei prosti-
titiooni poistettu eikä äidin oikeus
lapsiinsa mahmistettu.

Nainen muinaisuudessa.
Esihistoriallisista ajoista on nai»

nen ollut sorron alainen. Tästä
tilastaan on hän woinut roapau»
tua ainoastaan sen roerran kuin
hänellä itsellään on ollut woimia
ja tilaisuutta siihen. Hänen on
täytynyt liikkua ahtaissa rajoissa
ja hämärissä, perityissä ja „tuon»
noksi" muuttuneissa lamoissa. SGBie-
lä näinä päiroinäftn on nainen
niin piintynyt roanljoilijin, perittyi
ym katsantokantoihin, etfei hän
roicläfään huomaa,miten ajanhenki
maatii lopultakin luomaan pois
hartioilta ala-armoisen asemanmai-
pan. Emme tätä niin suuresti ih-mettele, jos tiedämme, että nainen
oli aitoja ennen orjatar kuin
mies oli orja.

Kaiken orjuuden juuri on aineel-
lisessa riippuroaifuubesfa hallitse-masta; ja riippuroaisuus on aina
ollut naisen kohtalo siitä saakka,
kun ihmiset alloiwat elää järjeste-
tyissä oloissa. Kansojen lapsuu-
dessa heimokunnissa eläessään, niin
lavman, lun sukupuolisuhteissa yk-
jtaroioifuus oli tuntematon, eitä
isyyttä rooitu roarrnaåti osoittaa,
oli äitiys määräämä. Heimon fan»
ta»äiti oli se, jola hallitsi: perin-
nöllisyys lasketaan hänestä. |)is=
torioitfta Herodotos kertoo naista
naisroattan (.joista, että ne olimat
rauhallisia aikoja, jolloin kulin

heimo koitti pysyä alallaan, ja jos
häiriöitä syntyi, olitoat miehet mel-
toolliset puolustukseen, jossa naisetheitä moimaktaasti auttoiroat".

Heimossaan piti kukin nainen
ankarasti furia ja root sitä miestä,
jota otteli! Jäänetajettiinpois
entiseen heimoonsa, jossa ei suin-
kaan ystäwällisemmin kohdeltu.
Siroingftone kertoo Kesti-Afrikassa
elämän roielä nytkin tallaisen Ba»
lond a»nimifen mllhman ja kau-
niin neekeriheimon. Mies seuraa
maimon heimoon, jossa maimo is-
tuu neumostossll. Jos riitoja ja
ero syntyy, pitää maimo lapset.
Sänft»3lfrifasfa elää samoissa ta»
moissa W ay heimo. Mitään yksi-
tyisomaisuutta ei tällaisissa oloissamoi syntyä, taitti on heimon yh-
teistä omaisuutta, Sen mutaan
kuin toimeentulon maiteus lisääntyi
heimojen laajetessa, oli pakko tur»
toautua muihinkin elinkeinoihin,
paitsi ntaamoitjett)fseen ja karjan
hoitoon. heimot hajustivat ja yksi-
tyisomaisuutta syntyi. Mies ollen
kaupan ja teollisuuden harjoittaja,
teräsi persoonallista omaisuutta,
jota hän ci tahtonut joutumaan
heimon omaisuudeksi, maan halusijättää sen omille perillisilleen, omil-
Ie tapsilleen. Näin kehittyimät olot
qfftaroioifuuteen. SCBainton täytyi
sitoutuaolemaan yhden miehen mai-
mo, jotta mies saattoi roarmasti
osoittaa ornat perillisensä Äidin
oikeudet katoamat tämän kautta ja
isänoikeudet astumat sijaan. Näin
menettää nainen myöskin fanan
maltansa yhteisissä asioissa ja wa-
pautensa* määrätä itsestään. Hänkutsuu nyt miestänsä yerratseen.
Mies pidättää itsellään oikeuden
pitää monta roaimoa aina maro-
jensa mukaan ja palttamaimojen
lapset saattllisimat myöskin olla

perillistä (I Moosets. t. 16: I—2.
ISDloofcff. k. 30.) itämaitta oli
naisen asema äärimmäisyyksiin saak-
ka rajoitettu. 2lnriorifo§ta rangais-
tiin kuolemalla ja orjuudella. Näi-
tä wälttääkseen färoiroätnaiset hunuutettuina, eiroätfä näyttäytyneet
yleisissä paikoissa, Samaan aitaan,
kun muutamat naiset oliwat pako-
tetut säilyttämään siweytensä, eli
kokonaiset nai§(uofat järjestymättä
missa sukupuolisuhteissa. Kaikkein
omituisin tässä suhteessa on Krei-
fan naisen asema.

Ei missään antikimaailman kan-
soissa taroata niin montaa naisne-
roa tum juuri Kreikassa. He oli-
roat taiteilijoita, runoilijoita, maa-
lareja, taunopuhujia ja roaifuttiroat
paljon aitansa roalttolltfeenfm me-
noon. Sappho n nimi ci wielä
meidän päiroinäfään ole loistoansa
kadottanut. Sora Korinthosta ketsi
plösttfan, synnillinen 2ala olimaa»
lari, Stttjenalainen Telesilla amatsio-
ni ja runoilija, Bromia ja Boa
mau-.iotta huilun soittajia X). m.
Monet naiset tutkimatmatematiikkaa
ja filosofiaa. Sokrates mietti pa-
raiiniuai* aikansa Mutinan ja Theo-
ponpon luona; Asposta oli Peril-
leen neuroonantaja. Asposta oliete-
mä faunopuljuja ja perusti Athe-nassa filosofikoulun tytöille. Mutta
kaikkinämä naiset olimat h e tä1iii,
ilon ja nautinnon papittaria. He
olimat ainoita aitansa naisista,
jotka sauvat wctpaastt seurustella
nriifaitten miesten kanssa ja oppia
Reiltä tieteitä ja taiteita ja heidän
kauttaan roaifuttaaroaltiotliftin asioi-hin. He oliwat usein ftroistgneitä
ja lahjakkaita naisia, mutta wielä
useammin ftrotstgmättötniä, ahneita
olentoja, jotta intiroät warakkailta
miehiltä omaisuuden ja roairoutti-
roat nuorison paheisiin ja melttou-
teen. Hetärejä pidettiin niin tär»
keänä yhteiskuntaluokkana, etta So-
lon laati heille ominaisia lakeja ja
perusti maltion ylläpitämän portto»
tan »roaimojen ja tyttärien suojaa-
miseksi". Kreikan roaltion rappeu-
tuminen on täroänä todisteena siitä,
miten määrällistä on käsitellä simeet-
tömgijttä hyödyn kannalta ja aset-
taa kokonainen nai§luoffa miehen
juroin ja nautinnon wälikappaleeksi.
Hetärit saimat etunsa ja raapata
tensa waan siksi, että he rooiftroat
tyydyttää f)teno§tunettten Athenan
miesten nautinnon roaatimuffia.

Athenan roaitnot oliroat ankarassakurissa, miehensä mallassa ruumiilli-
fe§ti ja henkisesti. Reillä ei ollut
minkäänlaista sananmaltaa mie-
hensä suhteen, et kodissa eikä roal»
liossa. Mies root te§tarnentteerata

roaimonsa ja tyttärensä kelle taatot.®ento§tt»eneen äiti ja sisar testa-
mentteerattttn kahdelle miesystä»
wälle. Lesti joutui poikansa holho-
kiksi ja tyttöorpo meni perintönä
sille, jota muunkin omaisuudenperi.
Spartassa annettiin hiukan enenv
man kunnioitusta naiselle, sillä hän
oli roaltiolte tärkeä lasten synnytta»
jänä. Tyttölapsensyntymistä siel-
läkin pidetään onnettomuutena ja
10 kuolemaan jätetystä lapsesta on
? tyttöä.

Roomassa naisen tila ei ollut
paljoa parempi maikka roomalaisilla
jo aikaisista ajoistamalliisi ytsiami-
oisuus. Naineena janaimattomana
oli hän tykkänään miehen holhokki,
laki ei myöntänyt naiselle omaa
tahtoa ollenkaan. Aikojen kuluessa
liemeni hänen kohtalonsa ja nainen
sai periä isänsä omaisuuden ja itse
sitä' hallita. Roomalaista inatronaa
pidettiin suuressa kunniassa ja heoliroatfin alkuaikoina luonteeltaan
lujia ja lamoittaan puhtaita, esim.
Grachojen äiti Cornelia, Volumnia,
Lucretia, Sirriä y. m. tunnetaan
näiltä ajoilta. SveifariroaHan loppu-
aitoina tapojen pilaantuessa ylelli-
syydessä ja irstaisuudessll naisten
siweys joutuu surkealle tilalle ja
heidän wapautensa ottaa osaayleistin tilaisuuksiin, juhliin,pitoihin,
sirtusnäyttelyihin y. m. tulee suora-
naiseksi pahennukseksi. Nyt tapaam-
me 2Jlesfaltnan, Agrippinan, Faus-tinan, jotta eiroät olleet ainoastaan
ftroeettömiä maan omtstiroat taiten
aitansa julmuuden.

Eipä kumma, että kristinusko saiasketismin leiman, sen aikainen
firoeettömngi ajoi ihmiset toiseenäärimmäisyyteen. Olimathan tristi
tytkin aikansa lapsia ja he niinkuin
muutkin tjalroefsiroat ja stjyttiroät
naisia siweyden rappeutumisesta.
Ia totta onkin, naiset eiroät kyen-
neet elämään tosihenkisessä »vapau-
dessa, johon roaabitaansuurta luon-
teen puhtautta ja kehitystä. "pe ei-

mät roielä olleet puhdistuneet paka-
nuuden hekumallisesta ja irstaasta
syleilystä jaloon ja puhtaaseen rak-
kauteen kristinuskon helmassa. Kris-
tityt eimät antaneet hänelle mitään
papillista tefjtäroää ja kirkkoisät
syytämät kilman synnit naisen nis-
koille jakohottamat naimattomuuden
Jumalalle otolliseksi teoksi. Tämä
ci ollut kuitenkaankristinuskon tant»
ta, maikka sen täytyi asettaa sulkuja
pakanallisten paiseitten mirralle ja
lausua tuomion naisten roäärinfäa-
tetylle roapaubelle. Mutta kristin-
oppi rakensi uudestaau lujemmalle
pohjalle sen, minkä se repi alas
horjumalta perusteelta. ©e saarnasipuhtautta miehelle ja naiselle, elä-
män jalostamista, roäfiroattan pois-
tamista ja heittojen suojaamista.
Sojottamallanäin yksityisen ihmis»armoa, nostaa kristinusko naisen
tjalroeffttusta asemasta, joihon hän
stmeettömyyden takia oli maipunut
juuri ennen Kristuksen ilmestymistä.
Mutta pakanuuden rappiotila maa»
ti reaktioina. Kristuksen terroe kat-
santokanta joutui unohduksiin ja
Jumalan luuttaanmaaliman mies-
tä ruoskimaan Merisillä roitsoitta
fuolettaatseen kaiken liljan hi-mon, josta sanotiset itsensä li»
duttlljat syyttämiii naista, syyttäen
kaiken alhaisuuden ja omat syntinsä
naisen niskoille. hiinpä pidettiin
naista ala»arrooifena ja saastaisena
olentona. SDtaconin kirkonkokoukses-sa m. 585 päätettiin yhden äänen
enemmistöttä, että naisella on sielu,
mutta hän on heitto ja saastai-
nen astia. Toiselta puolen asetti
lirllo Marian palmelutsen uskon-
non pylmäälsi, liittyen siten pafa»
pllllistin usfonnoilnti. Maria tuli
Afroditen ja Söenuffen sijaan mait-
ta kohta häntä palroeltiin kristilli-
syyden henkisesti ihanteellisessa ma-
tossa.

Uusia, ratttiitnpia tuulahduksiakristillisyyden henkeen toimat raa«
talaistansa!, jotla myöryimät luin
rajut meren aallot idästä ja län»
nestä Rooman matoa tohti. Kum«
matsuen katselemat roontalai§fet
näitten tapoja ja elämää. Tacitus
ei moi kylliksi ihmetellä gertnant
laisten termeitä ja puhtaita tapoja,
missä ftroeettömgqs oli ihan har-
roinaista ja naisen kunnioitus yleis»
ta, jota tuli siitä, että germaani»
laisilta oli kantaäiti ollut heimonhallitsijana ja naiset istuneet neu»
mostossa, josta Sacitus puhuu tiva-
ten, sillä roomalaisille oli sellainenyhteiskuntamuoto ihan tuntematon.
Stacitutsen aikana oli jo germaani-
laisillakin vatriartlltiolot, joissa
isyys oli perinnön määrääjänä.
He eliroät roapaina talonpoikina
mlllltamiljellen. Sodan ja rauhat-
tomuuksien jatkuessa raakalaisten
tamat pian pilaantuimat. Päälliköt
anaStiroat asemoimalla itselleen etu»
ja. Kirkko maltasi maa-aloja ja ot-
ti meroja. Syntyi aatelisto, joka
myöskin kantoi talonpojitta meroja.
Talonpoika joutui aineelliseen riip»
pumaisuuteen ja kadotti lopulta sen
lautta persoonallisen roapautenfa,
joutui orjaksi. Naisen asema tällin-
sissa oloissa täytyy olla turja, sil-lä hänellä ei ole minkäänlaista
puolustuksen mahdollisuutta, ei
hengen eikä firoenben puolesta, hä-
nen heikot nyrkkinsä eiroät riitä
taistelussa nyt seuraamana nyrkki-
mallan aikana. Ainoastaan mapaat
naiset ja ylhäiset rooiroat etsiä tur-
maa luostareista.

Yhdennellätoista muostsadalla al»
toimat kaupungit kasmaa ja niihin
tulmi irtonaista kansaa kaikista
maroktinoista huolimatta, paennet»
ta orjia, maan fulefftjoita ja roar»
sinkin naisia, joiden suuri enemmis-
tö oli tullut tuntumaksi, sillä mie-
het tuolimat sodassa ja pitkillä
kauppamatkoilla sekä hurjistelemas»sa elämässä ennenaikaisesti. ©ota-
joukkoja seurasi suuret naiStaumat,
jotta oliroat tarkoin järjestetyt, ku-
ten siihen aikaan kaikki ammatti»
kunnat, t.e fuljettiroat heiniä, olkia,
puita, ruokamaroja a. m. täyttimät
ja fairooiroat roattthautoja, tetiwät
toteita, pitiioät leirin puhtaana X).
m. s. kuuluen leirin palmelutseen.
Kaupunkeihin perustettiin n. s.Bettina laitoksia naisille tur»
maksi. ihoaan närnät ja luostarit
oliwat aiwan riittämättömiä suo-jaamaan kaikkia niitä turmattomia,
joita kuljeksimat ruhtinaat, ritarit,
kauppiaat, Mällit ja sotilaat ali»
tuisilla retkillään ahdistuvat. Niin-
pä syntyi erityisiä porttoloita, niin-
kuin sanottiin, „awwliiton ja nei-
tosten turmaamiseksi".

1 ja 4

AjaaIM' f.m.asioita.
Matkustetaanmanalle.

BECKER

Isiiiiijitii* liplli,

huoleUiuesti ja huokealla auianajoa.
KBIKOISAXjA rahatnperimiset, velka»

tMMzt ja konkuraaivalvonnat pi<»i.«rumissakin
määrin,

poimittaa:

Harjun tiilitehtaalla.
lähtee Tampereelta Virroille joka
maanantai, keskiviikko ja per-
jantai klo 8 a.-p. ja palaa Vii-
roilta Tampereelle varhain ii,.i,ni.

tiistaina, torstaina ja liiiiiviin-
taina.

Telef. 539.

MMM Lauvantaina klo 4 i.-^i. lähtee
laiva Muroleeseen, josta sunnun-
taina jatkaa matkaa Ruoveden
kirkolle ja puliin samana päivä-
nä takaisin Tampereelle.

myydään
Aamulehtien konttorinsa.

H. Mäntynen.W»Mi! MG f. N. 1k.

.MM," Musiikkiopetusta
antaa Frans A. Sten.

Läntinen pitkäk. 10 I).Sandman H C.o.
Telefooni 800.

SairasTOimistelna ja hieromistaPolttoturpeita antaa kodissa
Rouva Elin l.ölström,

Papinkatu 7,tukuttain ja vähittäin
0.-y. Lammiiirahka »b.

Telefooni 800. Huveja.

Hmoitaksia. TeaatteriHöyrylaiva

Tampere Seurahuoneella.
Opera— Comique— Tournée.

(Joht. Axel Lindblad )6 p:stä 10^2,11.

Eapt. Alb. Sandell. Keskiviikkona syysk. 30 p:nä 1903
Tampere— Visuvesi

klo 8 i.p.

Nurnberger dockanTiistai, torstai ja lauvantai klo 8 a.»p.
Vlsuvesl— Tampere. Dansafdelning.

Alphyddan.Maanantai, keskiviikko, perjantai klo
5 a.-p.
Lähemmin Turistissa.

O. O. SUMELIUS.
Tampere.

pääsylippujamyydään Seurahuoneel-
laklo 12—2 päiv. sekä Listai.p. ovella.

Varatuomari Paavo Brander, Tampereen Kaupunginvouti
Kauppias O. Selinin talossa toria varrella,.-

Tainiooni»-« 474.Konttori
- -

avoinna klo 50 a.p. —^ hp.

Toimittaa lakiasioita maamme kaikissa tuomioistuimissa j» virastoissa. G Erikoisala rahainkeryäkset j» velbahaut.m aaJ a§



Ksskvilikkona 30 p:nä Syyskuuta
.^-^«r.?»»?»., «c >M:"

LiMMSiOita» Mjljljf1]11111Jlf1
konkurssipesän s<-lTittämistä AHMMMMA \\\ \\J_V AMMMMM- M.

===== toialittaa — :

Keskiajan mi n lemmen lau-
laja ritarit omat tunnetut naisien
jumalinmisesin ja palwelutsesta,
mutta heidän merlilystiiän on suu»
resti liioiteltu. He olimat pieni jouk-
kue samoin kvin aatelisneidotkin.
Toinen, palion ylisteli».) laitos oli
rakkauden t u omioi § tui-
m e t, joita pidettiin tutilla kaunis-
letuissa linnoissa pidoilla ja juh-
lallisuuksilla. Naiset tStairoat tuo-»
mitsemassa arimpia asioita kahden
ratastuwaiseu testen, samoin awio-
liitto fnhtetSfa. Tama tuomiotUnin
oli maan lapsellinen, roaloifa unet
ma nyrttiwallau tanhujen keskellä.
Hurjisteleroat, irstaisel, kuljeksimat
ritarit hotusiroat ikäänkuin puhdis-
tua loasta näissä siweyden mahti-
majoissa, joisfa heidän maimonfa
ja tyttärensä näyttelimät pääofaa.
Itse teossa oli miune-laulajciin ja
vakfautieutuomioiétuimien waitutus
hywin pientä, se haroisi tuntumat-
tomiin suuressa, keskiaikaisessa wa-

ltaisuuden sekasorrossa. Itse
nekin ritarit jotta naisten palroe-
lusta harjoittamat, pitämät awio-
liittoa waan welwollisuussuhteena,
jossa ratkaudella ei ole suurta ar-
moa; rakkaus tuli muta tysymyt-
seen ainoastaan, jos jompi kumpi

omaisista oli naimaton.
Keskiajalla on kuitenkin roalofoh-

tiakin naiseen nähden. Ranskassa
oli yhteenaitaan 47 naista läänin
omistajina ja N miestä. Miehensä
poissa ollessa ja leskeksi jäätyään
hallitsiroGt he aiman kuin miehet
lääneissään, kutsuttiin maltatunnan
neumotteluihin, färoiroät sotaa ja
saiwat rahaakin lyödä.

Luostarin naiset oliroat maalli-
koita roapoammnt. Heillä oli aikaa
ja tilaisuutta harjoittaa ammattia,
taiteita ja tieteitäkin taipumustensa
mutaan, ja korkeimpaan asemaan
päästyään (uostarmamen saattoi
roaifuttaci roaltioötseentin menoon.
Kirkko onkin suurimmassa kiitolli-
suuden melassa juuri naisille sillä
heidän kauttaan useat -vallanpitä-
jät ja maat owat joutuneet sen
yhteyteen. Klotifbe käänsi Frankien
kuninkaan KK'dowigin, samoin Ken-
iin kuningatar Vertha ja Unkarin
kuningatar ©ifela toimat kristinopin
maahansa. Pyhä Genewiewe, Pari-
sin kaupungin snojeluspatrunessa,
kehotti kaupungin ifuttaita pysy-
mään alallaan, fui hunnien ku-
nin.fls Attila leror.ti kauhujaan
heidän ympärillään. Hän tuotatti
elatuswaroja 12 lairoalla, rakensi
kirkon i). m. Pyhyyden maloke-
hä ympäröilsee myöskin Jeanne
d'Arcia, joka pelasti isänmaansa ää-
rimmäisessä ahdinkotilassa. Ruot-
sissa maitutti pyhä Birgitta rou=
roa ja Venäjällä mainitaan pyhä
Olga »roiisniu kaikista ihmisistä".

SSSaßttiStatncSa ornat naisetkait-
tina aikoina hyroin selroinneet teh=
täwistäär. 300 e. K. hallitsi Som
doossa nainen Martina lisänimellä
Proba (rehellinen) 700 muosisadal-
la Englannin kuningattaret, abbe-
diss »t ja ylhäiset naiset istuiront
fanfan fofoufsiéja ja allekirjoitti-
roat päätöksiä. Henrik 111 ja Ed-
ward 1 aikana oli 10 naista
Englannin parlamentissa.

Böhmissä mainitaan monta ja-
loa naista. Nom m. 700 j. K.ruh-
tinatar Sibussau hallituksen jälkeen
puhkesi n. s. »naissota", jossa faiffi
naiset rnhtinctt r SBtaston johdolla
ase kädessä roaatiroat osaansa maan
mallosta. Wlaston kerrotaan hallin-
taen monta wuotta »Neitsyt linnas-
sa", kuningatar Margareta hallitsi
alankomailla 1300 muosisadalla,
Wenäjällä Katarina I, Anna,Elisa-
beth, Katarina II y. m.

Pormarissäädyn naiset faaroutti»
roat tärkeitä oikeuksia ammatti-
laitoksen kautta. Heillä on oi-
keus, lamoin kuin micsammattilai»
tokfillakin, amm a11ituomio»
istuimissa olla tuomareina ja
toimimina jäseninä. Nämä muodos-
tettiin työnantajista ja työntekijöis-
tä ja ratkaisiivat heidän '.välistään
asioita, sekä tarfastiroat neljä kertaa
muodossa taitti teollisuus liitteet.
HeiQfl oli fananroattaa myöskin

roaltion asioissa, roarottufsisfa 'ja

Olisi luullut, että Raiskan mal-
lankumous rakentaisi naisten moit-
lamalle pobjalle, jakaen heillekin
kansalais ja samalla ihmisoikeudet;
mutta niin ci käynyt, ro. 1791 hä-
uutettiin koitti ammatti kunnat.
Kaikkia etuoikeuksia pelattiin, faiffi
olemat olot mullistettiin, joissa
oliwat ootelis- naiset, joto mestatut
tai maasta kartoitetut, poissa nun-
nat ja ammattilaiset. Naiset eimät
mitään rooittaneet roallanfumouttes»
sci. Woisihan roäittää, että naisten
rooittam.it edut oliwat etuoifeuffetli-»
sia, muulomain harmain omistamat
ja siis fautoiroat itsessään hämiön
siemenen, mutta syy oli syroemmäl-
lii. SJBollatifttmouffe§fa ei wielä ol-
tu selivillä ihmisyysaatteen koto
taajuudesta, se ulottui roaan mie-
heen, namen jätettiin ulkopuolelle,
nainen unohtui. Hirmumallan ja
roäfimoiman räyhätessä roerisen
..guilloiinin ympärillä ei naisen ää-
ni moinut luutumille päästä.

Kirkolliskokous.

Istunto syyst. 26 pmä klo 12 p:Uä.

Rukouksen piti suomeksi toht. K.
von Fieandt.

-tarkistus ja tottmtusroaliofum
nan puheenjohtaja asessori I.M.
Tallgren ilmoitti, etta käsifirjafomi-
tean maraiäsenefsi oli roalttttt leh-
tori I. Mustakallio 89 äänellä,
prowasti G. A. Heman ja pros.K.
m. Appelberg kumpikin 34 äänellä.— Sirpa määräsi prom. Hemanin
toisetsi ja pros. Slppelbergm „ kol-
manneksi järjestyksessä. — Ääniä
olimat sitäpaitsi saaneet rehtori Ro-
fenqnrist 31, khra Simelius 22,
lehtori Hougberg 18, prowasti
SEBennerströnt 13, proroostt Malm-
berg '■
P©es tomttean jäseniä, joka saa
Foimetteett tehdä melodtalisäytsen,
ehdotti koraattmaliotunta matitta-
matsi folme mäkinaista ja fafft ma--
rajäsentä. Ehdokkaiksi asetti malto»
funta puolestaan piispa O. Collian-
derin, maist. H. Klemetin, lehtori
M. Nybergin, kirkkoherra T. von
paterin, prowasti G. A.Hemanin
ja pioro. W. Malmbergin.

Ehtoollisftakkokysymys

Mietinnössään tnro 6 ehdottimaitokunta, etta K. L:n 73 §:n b-
tohta saisi sen muodostuksen, että

Kuulutusta älköönannettako:

b) miehelle taikka naiselle, joka ei
ote rippikoulua läpikäynyt;

Vastalauseessa pyydettiin, että
kirkolliskokous jättäisi lainkohdan
entiselleen.

Saajankeskustelun alotti
prowasti Hyvärinen, joka selitti, kvin»

ta se seikka on ymmärrettävä, että Kuo-
pion hiippakunnan papisto, jola kysy-
myksen ensin herätti ja siten jo 12 vuo-
deksi on antanut ihmisille päänvaivaa,
sittemmin itse on haudannut asian kokouk-
sessaan 24 äänellä 22 vastaan.Omasta
puolestaan oli puhuja jo 20 touotta Puo-
lustanm ehtoollispakonpoistamista ja ai«
na siten äänestänyt. Valiokunnan puo-
lelta sanoi nytkin äänestämänsä täydestä
Vakaumuksesta.

Asessori Hannula Pyysi Waan lausua
mielipiteensä rippikoulun lävikäymijestä.
jonfa waliotunta on pannut avioliiton
ehdoksi. K.L:n 1?§:n mukaanon rippikou-
lun päämääränä§. ehtoolliselle valmista»
minen. Koulun päämäärä on saavutettu,
fittetunripftilapsion H.eht.ille käynyt.Los
joku rippilapfiöto jää ehtoolliselta pois ja
hän ien jultisesti ilmoittaa, niin hän ei
tietysti ole rippikoulualäpikäynyt. Rippi-
koulupakko tietää täytännössä samaa tuin
pakko ehtoolliselle menemiseen, jos K. L.n
47 8 oikein noudatetaan. 73 §:n b«tohtaa
ci moi muuttaa ennentuin 47 »S muute-
taan. Kysymys ci ole ftis niin valmistu-»
nut, että se Voitaisiin ottaa ratkaistavat-
si. — Ihtyi Vastalauseeseen.

TOaanviij. E. Pöysti katsoi Vaikeaksi
maallikonpuhua kysymyksestä, jossaoppi-
neetkin hartaat kristityt wielä owat epä-
roimalla larmalla.2Baliotunta sanoo tah»
totoansa suojella H. ehtoollisen pyhyyttä;
pulmia luuli,ettei se kaipaa ihmisten suo-
jelusta. Sen pyhyys fäilbtt itsestään.
Maaseutunuoriso on ainakin wielä niin

turmeltumaton, ettei se muutosta ollen-
kaan kaipaa.Mutta jos Ä. Lm »H muute-
taan, saattaa tapahtua niin, että tämä
nuoriso rippikoulun täytkään, jolloin se
ei Vielä oikein tunne ehtooll-sen hyötyä,
ajattelee, että koska h. ehtoolliselle mene-
misen ei ole Väliä, niin jätän sen tois-
taiseksi. Siten voi nuorukainen ja neito»
nen Vihilellen Vieraantua Herran pöy-
dältä ja jättää tämän sakramentin nau-
litsemisen tykkänään, kun Mo tärkeä iise-
koettelemuksen ensimmäinen hetki jäi
täyttämättä.

Suuri syy siihen, että Vastahakoisuutta
ehtoolliselle käymiseen on olemassa, oli
puhujan mielestä siinä, että papisto rip«
yisaarnoissaan aiwan ylen määrin te»
rottaa mieliin sitä tuomiota, mikä seuraa
ehtoollisen Väärinkäyttämisestä, muita
hywin vähän sitä, että tama on armo
pöytä, johon syntistä kutsutaan anteeksi
antoa ja mahmi-3'uéta saamaan. — ©en»
Vuotsi sanookin kansa pallotellenehtoolli-
sella käymistä oiteuden ottamiseksi.

Mitä seurakuntain lausuntoihin tulee,
niin ovat sangen monet arkamielin ryh-
tyneet ratkaisemaan tällaisia asiaa, josta
näkevät oppineittenkin olewan epätietoi-
sia, toaan owat jättäneet sen edusmies-
tensä ratkaislllwatsi firfollisfofouliesfa.
Jos olisi pyydetty vastaus toiseen suun-
taan, niin olisiwat seurakuntain lausun-
not käyneet luultawasli toisin. — Z)htyi
ItmstalaufeefeeiM1

@. S. 2)ciö»Hosfmen huo»
mautti, että valiokunta on paljon tuh-
lannut sanoja todistaakseen, ettei avio»
liitto ja H. ehtoollinen kuulu toisiinsa,
©itä ci ole väitettykään. Mutta sitä
on »liitetty, etta kirkon varsinaisena jä-
senenä ei voi pitää henkilöä, jota ei
tahdo Herran armopöydälle mennä ja
sen vuoksi katsotaan oikeaksi, että hänen
atoioliittonfafin solmitaan jollakinmuulla
tavoin tuin papin Välityksellä. Il-
meistä on myös, että jos kirkko kerran
taipuu toimimaan avioliiton välittäjänä
tämmöisissä tapauksissa, niin siitä on
toain yksi askel siihen, etta kirkko pakote-
taan toihfimään atoioliittoon niitäkin,
jotka eiwät kuulu mihinkään lastilliseen
tunnustukseen tässä maassa. Valiokun-
nan syyt sopivat niittenkin suhteen.

Jos mennään tätä myötäisiä tietä
josta yksi esimerkki jo on olemassa koske-
toa erotetun puolison vihkimistä uudes-
taan avioliittoon, niin ei luuna päivä-»
nä saada muuta siviiliavioliittoa kvin
sellainen, jonka solmii liiterilainen pappi.
Mitäpä hallitus rupeisi tuntumia uhrauk-
sia waatiwaa muutosta toimeen pane-
maan fttoiiliatoioliiton muodossa, jos se
maksutta saadaan aikaan papiston suo-
siollisella awulla. Parista kohdasta puhu-
ja erittäin huomautti. Rippikoulua tay-
»at eiwät wielä ajattele naimista ja ne,
jolla ehtoollisella käynnin kieltäytymisen
tähden eiwät Pääse naimisiin, tooitoat
perustaa oman eriustolaisfcurafunnan.
Ettei sellaisia ole syntynyt tänä aikana,
jolloin ehtoolli-spaKo on ollut päiwäjär-
jestyljessä, tuntui puhujasta todistawan,
että paljon Puhuttu epäkohta ei ole ylen
suuri.Toiwoi, että lakimuutos-ehdotus hyljä-
tään ja odotetaan, mitä siviiliavioliitto-
lafi tulee tocifuttatnaan.

■^rovasti I.21. Heikel kannatti vasta-
lausetta, Äcrtoi, kuinka hänen seurakun-nassaan oti eräsmies, jofa omantuntonsa
tähden ci mennyt H. ehtoolliselle ja lun
hän sitten tahtoi mennä naimisiin, siirtyi
hän metodistiseurakuntaan, jossa hän
wihittiin. puhuja oli tuullut, että sama
mies nyt naineena miehenä aitoo siirtyä
takaisin kirkkoon, josta häntä fai ei voi
estää. Sellaisia tiesi Puhuja paljon ole-
toan Pohjanmaalla, ei yksin säätyläisten
Waan työkansankin piirissä. Ei pitäisi
säilyttää latin, jota omatunto pakottaa
kieltämään.

TuomioprowllstiI.Hedberg ci voinut
antaa prowasti Hywärisen selitykselle
suurta arvoa, kosta tosiasia tallissa ta-
pauksissa on, että Suomen papisto tässä
asiassa on jakautunut lahtia ja seurakun-
nat samaten. Mista varmaa wakau-
musta et Wielä ole. ©i siis »oi väittää,
etta fanfan kristillinen tajunta vaatisi
näin syvälle läywää muutosta. Saattaa
tulla aita, jolloin niinon käynyt, mutta
asian nykyisellä lannalla ollen sanoi pu-
huja olevansa pakotettu äänestämään
Vastalauseen puolesiaß
iMNirktohra Elis Bergroth valitti, etta
maliokunnan mietintöfotoin toähän liik-
kuu todellisuuden larmalla, waan sitä
enemmän teoriioissa. Awioliittoa ei ole
kytketty H. ehtoolliseen;onhan juuriproto.
Heikel osottanut, kuinka ne, joilla on
omantunnon epäilyksiä, voivat solmin
avioliiton jonkun toisen kirkkokunnan
piirissä. Niitten hywätsi, jottaH. ehtool-
lisen hyltään-ät, tahdotaan nyt muutos,
Se on ensimäinen askel sillä tiellä, jolla
Suomen liitto menee turmiotaan kohden.
©anoi äänestävänsä täydestä Vakaumuk-
festa Vastalauseen hyväfft.

ftirffot)ra ©. W. Roos huomautti, että
waliotunnan mietinnöstä totonaanpuut-
tuu selvitys 122 Suomen seurakunnan
mielipiteestä tassa asiassa. Kun tämän
ottaa huomioon ja pitää silmällä Suomen
papiston kantaa jaKuopionhiippakunnan
papiston mielipiteen käännettä, täytyy
sanoa, että mielipiteet eimät oleensinkään
vatautuneet. Itse puolestaan ci puhuja
voinut Valiokunnan mietintöön yhtyä.
»Prov. Heikelille lausui kummastuksensa
semmoisesta* omastatunnosta, joka on
niin arka, ettei voi mennä H. ehtoolli-selle,mutta kuitenkin suostuu kiertämään

Voimassa olewan lakia. Parempi onkin
Suomen kirkolle, että tuommoiset jäsenet
siitä eroavat.

gjtaist. R. «Saiffu yhtyi asessori Han-
nulan selitykseen rippikoulun tarkoituk-
sesia. los tms 17 § muutetaan, niin
muuttuu koko ehtoollisen olemus. Mun-
ien kuuluu siihen käsitykseen, mikä «Suo-messa on kristinopista, eitä avioliitton
meneväin pitää olla H. ehtoollisella käy-
neitä. Muutos tässä suorastaan tuu-
histuttaisi kansaa, varsinkin naisia, joit-
ten kama yleensä on herkempi uskon
asioissa. Maikka ci §. ehtoollisella käy-
minen olisi laissakaan säädetty, sitä fui-»
tentin hyvänä tapana noudatettaisiin.
Kannatti vastalausetta.

Vastalauseeseen yhtyivät vielä aamu-
päivällä maanviljelijät Punttala, Nykä-
nen, Jansson ja Kares setä kanttori Ny-
man.

SBuliofunnan mietintöä taaspuo-
fustiroat lehtori Borström. kansanopiston johtaja Hakulinen, pormes-
tari Schauman, maanmiljelijä lip-
ponen, tosta pakon säilyttäminen
antaisi aseita käteen kirkon roastus-
tajille ja heifontaifi kansankirkonmakamuutto; prowasti Lönnrot,
kosta seurakuntaan kuulumille nimi-
kristityille ei moi panna tämmöistä
melmollisuutta, joko on niille maan
mahingoksi ja toht. ©chroinbt, joka
huomautti, että kansassa ainakin
Itä-Suomessa on semmoinen käsi-
tys, että H. ehtoolliselle ensi kerran
päästyään henkilö on naimakelpoi-
nen ja amioliitto siis yhdistetään
H. ehtoolliseen, mikä käsitys on
turmioksi, kosta se kattaa kansan
silmissä ehtoollisen todellisen tarkoi-
tuksen.

Iltapäimän istunnon aroasi ruot-
sinkielisellä rukouksella seminaarin
johtaja F. W. ©unbroalt.

Keskustelua ehtoollispatosta jat-
kaen lausui

maanwiljelijä K. Wärri, etta hanen
Vastalauseen allekirjoittajana tai pitäisi
tohta kohdalta fumooman waliotuunan
mielipiteitä,mutta ne ovat niin syvää,
ettei voinut niihin ryhtyä. Kansan mie-
henä Pyysi hän Vaan huomauttaa, että
»Suomen kania lain nykyisen muodon
Voimassa ollessa ei ole mitään siitä kär-
sinyt. 3°» n. s. valistunut mielipide
muutosta Vaatii, tulee muistaa että kir-
kolle ei ennenkään ole ollut siunaukseksivalistuneen mielipiteen kaikkien oikkujen
noudattaminen.

Kun laki on siihen määrään
mastalauseen tekijän puolella, että
he neljännellä osalla äänistä moit-
taroat enemmistön, on rastasta
äänestää roastatauseen puolesta,
mutta roafaumufsestaan ei kukaan
pääse.

Rehtori Bergroth-yhdisti lausuntoonsa
lyhyesti ne syyt, jotka Valiokunnan mie-
lipiteen tueksi on tuotu esiin. Näytti, et-
tä kehitys protestanttisissa maissa oukäy-
nyt siihen suuntaan,että laitti semmoi-nen,mitä ei fuulu H. ehtoolliseen, tariste-
taan pois sen yhteydestä. Suomen liitto
on enää ainoa protestanttinenliitto, jos-
sa ehtoollispaltoon voimaosa, Poistetta-
koon nyt tämä häpeäpilkku Suomen kir-
kosta, niin Viidennen kirkolliskokouksen
muisto on kirkkaana säilyvä sukupolwesta
sutupolween.

toastalau»Johtaja ©unbtoall puolusti
fetta.

Prof. Hermansonkehotti pitämään mie-
lessä sitä seikkaa, että kukaan ei ole kes-
kustelun aikana kieltänyt ehtoollispakon
olemassa-oloa. Uudistuksen hyväksymistä
Vastaan on tuotu esiin suuria totuuksia,
mutta ne,eiwät tve htilfäätoää käsitystä.
Sellaisilla Vastalauseilla selätetään kansankäsite uudistuksen oikeasta luonteesta.
Sellaisilla Vastasyillä Voidaan uudistus
siirtää toiseen aitaan, mutta itse kysymys
ci ole tullut teltoitetyfsi. Sellaisia maSta-
syitä on, että ehdotukseen muka sisältyy
Väite, että ulkonaisella lailla koetetaan
pitää yllä Herran ehtoollisen pyhyyttä.
itiin ci ole tarkoitus. Muutamia muita-
kin tohtia Vastalauseen puolustajien
lausunnoissa puhuja paheksui valiokun-
nan mietintöä puolustaessaan.

*]Brof. Krohn ei ollut ajatellut, että kil-
taan voisi Jumalan fanan amullakyt-
keä toisiinsa H. ehtoollista ja avioliittoa,
mutta kun sanottiin,että kansan käsitys-
lanta Vastustaa muutosta, niin oli en-
sin ollut Vastalauseen puolella otaksuen,
että uudistus oli vaan sivistyneitä Var-
ten ehdotettu. Mutta sittemmin oli puhu
ja rumennut miettimään, eikö mitään
olisi tehtäwä arkain omaintuntojen hy-
Vaksi ja kun Vastalauseen puolelta ei ol-
lut mitään Positiivistä ehdotusta todella
arkain omaintuntojen hywätsi, esim. eri-
wapaututsen muodossa, niin oli pakotettu
yhtymään valiokunnan mielipiteeseen.

piispa Colliander katsoi kirkon tehneensyntiä, kun se on jouduttanut jäseniänsä
syntiä tekemään iakottamalla heitä vas»
ten tahtoa H. ehtoolliselle, kun he pyrki»
»at attiioliittoon. 9)htpi muuten toht.

Sckwindtiin siinä, etta kansa pitääH. eh-toollisella käymisen liittyVän ulkonaisiin
etuihin. Toiwoi, eltä kirkolliskokous yhtyy
Valiokunnan mietintöön, että nykyinen
raskas tila tulee kirkosta poistetuksi.

Piispa horsman ei ihmetellyt että mo»
nen kansan miehen mieli tätä ratkaisemaa
muutosta ajatellessa tuntuu painosta»
Valta. Puhuja kunnioitti tätä epäilystä,
koska piti sen vilpittömänä. Mutta las-
luihin on myös olettama, että tämä
epäilys Voi olla harhaan johdettu. Ju-
malan aimon nautintoon ci voi ketään
pakottaa, te paistaa Vapaasti jokaiselle,
joka sitä haluaa. Ia kirkon armolle on
paljun parempi, että se luottaa fanan ja
sakramenttien Voimaan enemmän kuin
ulkonaisen lain määräyksiin.

On epäilty, eltei rippikoulu olisi-
kaan enää ronlmt§tu§ H. ehtoolli-
selle, jos §:ään ehdotettu muutos
hyivätsyttäisiln. Se on aiheeton
epäilys, sillä onhan waliotunta sa-
malla ehdottanut lisäyksen toiseen
tziään, jossa nimenomaan terotetaan
sitä, tttä ehtoollisella käymistä mo-nessa tapauksessa mielä suuremmat-
la tarm.lla ylläpidetään.

Piow. Walle puolusti Vastalausettaan

lirlkohra von Pfaler kääntyi pitem-
mässä lausunnossa Valiokunnan mietin»
nön eri tohtia jasen fannattajain lau-
suntoja Vastaan. Kun puhuja punnitsi
syitä ja Vastasyitä, täytyi hänen taipua
kannattamaanVastalausetta.

Kirltohra (Siis Bergroth teti samaten
muistutuksia keskustelun aikanaValiokun-
nan lannalta esiin tuotuja väitteitä Vas-
taan.

Piispa Raberghista tuntui vasten»
mieliseltä Vaatimus, että liiton pitää
muuttaa lakinsa niitten tähden, jotka
eivät tahdo kuulua kirkkoon. Puhujasta
oli parempi, etta sellaisille henkilöille»al»
mistetaan tilaisuus mennä amioliittoon
jollain muulla tawalla tuin kirkon väli-
tyksellä. Jätä mielipidettään tahtoi pu-
huja perustaa yksinomaan Jumalan sa-
naita. Vihkiminen ei ole määrätty Ju-
malan sanassa; ei myösH. ehtoollisellakäymistä nimenomaanmissään raamatun
paikassa mainita ehdoksi awioliiltoon
pääsemiseen. Mutta puhujasta tuntui
tuin fofo raamatun henki Vaatisi,ettäne,
jotka perustamat kristillisen kodin, owat
kirkon järjestyksen karmalla; täyttäwät
jumalan sanan opastusta ja sakrament-
tien wahwistusta. Jos eiwät he sitä tee,
ei heidän Pitäisi kirkollista Vihkimistä
hakea. Vaan solmia atoioliittonfa muulla
tawoin, jota Varten simiiliatoioliiton
aikaansaaminen olisi suureksi siunaukseksikirkolle. Toiwoi, ettei mitään K. 8:n
muutosta tehtäisi.

Prowasti Vennerström puolusti valio-
kunnan kantaa. Puhujasta oli H. eh-
toollinen niin suurta ja pyhää, ettei sitä
sowi Pitää alttiina sellaisille, jotta täyt-
tävät sitä »am jonkun maallisen edun
faatouttamifefsi. Ei käsittänyt firKopoli»
tiifan waatimulsia, mutta Herran tahdon
käsitti ja sitä tahtoi tässäkin fpfymyfsesjä
noudattaa.

Piow. Peterson oli edelleen luten jo
monta wuotta sitte sillä lannalla, että
ehtoollispalto olisi poistettawa.

Pormestari »Stenström Pyysi ilmoittaa
kantansa olewan, että ehtoollispakto pois»
tettaisiin etupäässä niillä syillä, jotta ma»
liofunta on esittänyt. Kannatti muuten
myös asessori Harmulan ajatusta rippi-
kouluopetuksesta.

Opettaja Rahikainen surkutteli wanbaa
firffoäitiä, joka niin monelta edustajalta
nyt oli saanut kehotuksen rumeta käy-
mään uutta uraa. Itse puolestaan tah-
toi puhuja kietoutua firtfoäibin helmoi-
hin siinä toimossa, että kirkko kulkisi en-
tistä rataansa edelleen. %o§ kirkolle tar-
joutuu hyviä ystäviä, jotka uskollisesti
'itä lupaifttoat seurata, jos se Vain tassa
yhdessä kysymyksessä muuttaisi järjestys-
tänsä, niin ci kirkon pidä tälle puheelle
kallistaa lormaanfa, sillä se ystävyys ci
kestä fauttan.

TOaantoilj.Hollmen-Hauta ilmoitti jou-
tuneensa aiwan epätoiwoon, kun L-tun«
tisen keskustelun aikana oli kuullut pro»
»astin nousevan prowastia Vastaan,
professorin professoria ja piispanpiispaa
Vastaan. Mitä Pitää silloin hänen, pf»
sinkertaisen maamiehen sanoman? Piiras
tuntui olewan kannattaa malitjijainfa
mielipidettä, jotka toivomuksenaan yksi-
mielisesti lausuivat, etta toaatimus H.
ehtoollisesta olift pys«>tettäwä entisellään.
?)l)tyi Vastalauseeseen.

Kun tämän jälteen wielä pros.
9ftosenqroist, proro. Björklund ja
pros. Setälä olimat selittäneet kan-
taansa ja niitä syitä, jotka maali-
mat heitä edelleen olemaan roalio-
kunnan mielipiteessä, ryhdyttiin ää-
nestykseen, jonka tulos oli, että

-SBaliofunnan mietintö
ääntä ja

Vastalause 37
Ehdotus ehtoollispakon poistami-

sesta siis raukesi säädetynäänienem-
mistön puutteessa ja K. L:n 73§:n
b-tohta ynnä 91 § jäimät entisel-
leen.

Kirifolafiroaliofunnan mietintö
n:o 7 lisäyksistä K. S:n 146 ja
147 tziiiu htjroäfsgttiin muuttamatta
lyhyen keskustelun jälteen, jossa
muutosehdotuksia tefiroät pormes-
tari Stenström ja pastori Hilden.
Äänestettäessä muutoksista nykyisen
K. L:n wastaawia §:iä wastaan
saiwat ne 72 ääntä 9 wastaan,
joten muutosehdotukset hymälsyt-
tiin.

häitten korjausten kautta muut»
tumat puheenaolemat §:t siihen
suuntaan

että kirkonkirjaan ei tarroitsisi
ottaa muistiinpanoja niistä seura»
kunnan jäsenistä, joita on syytetty,
maan ci rikoksesta tuomittu;

että kirkkoherra älköönmissään
tapautsessa todistukseen kirkonkir-
jasta, ei siis muutto», maine- eitä
muuhunkaan papiutoöistufseen,mer-
kitkö riffoumusta, johon seurakun-
nan jäsen on syypääksi todistettu,
fun rittomus yleisen loin mutaan
ci enää mainita hanen maineeseensaeikä rangaistukseen rikoksen mah-
dollisen uubistuffen johdosta; sekä

että kirkkolaki selmiisti osoitta-koon, ettei kittaan näittenmääräys-
ten johdosta moi roaatia todistusta
kirkonkirjasta, siinä tapauksessa että
fiiviililati määrää maan rajoitetun
oikeuden saada todistusta toisesta
henkilöstä.

Tämän yhteydessä hgroäffgttiin
roatiofunnan ehdotus, etta kirkollis-
kokous Hänen Keisarilliselle Majes-
teetilleen tekisi alamaisen anomuksen
säännöksen antamisesta setä siitäettä, kun rikosasiain luetteloon pan»
naan rikkomus, josta uusittaessaseuraa suurempi edesmastaus, siitäon luettelossa huomautettuina, sekäsiitäkin, että asianomaiset wiran-
omaiset omat melmolliset papistolle
antamaan niitä tietoja, joita pappi
Rik. L:n 6 lumun 2 H:n mukaan
tarroitjee tietiiiiksensä milloin se ai»
ka on alkanut, jolloin kirkonkirjasta
annettuun todistukseen ei enää ole
pantamll muistiinpanoa tehdys-
tä rikkomuksesta.

Kiertokoulunopettajaseminaarin
perustamisestaKemin tai

Tornion seuduille
olimat lukkari Urjö Halonen ja
maanmiljelijä P. Palo kirkollisko-
fouffelle tehneet anomutsen.

11. roalmistus roaliofunta eh-dotti useista syistä, että anomus
ei antaisi aihetta mihinkään toi-
menpiteeseen kirkolliskokouksen puo-
lelta.

Kun thra Simelius ja maanmil-
jelijä Kontola oliroat kysy-
myksen johdosta mielipiteensä lau-
suneet, hyroäffpttiin mietintö huu-toäänestyksellä.

Pöydälle jäiroät maanantain is»
tuntoihin paitsi latitetstiroaliofun»
nan mietintöä n:ro 1 ja foraaliroa»
liofunnan mietintöä n:ros

kirttolllkimaliokunnan mietintö
n:ro 8, koskema tuomiokapitulien
tuomioroaltaa niisfä tapauksissa,
jolloinkapappia syytetäänharhaopis-
ta.

3Baliotitnta ehdottaa
että kirkolliskokous antaisitirttolatitomiteal-

Ie toimeksi siinä tapauksessa
että se oikeuden roaatimufsiasyrjäyttämällä on mahdollis-ta, laatii ehdotuksen sellaisiksimuutoksiksi kirkkolakiin, ettei
tuomiokapitulin päätös, jolla
pappi on tuomittu syylliseksi
harhaopin leroittämifeen, sii-
nä kohdassa mikä sisältää lau-sunnon opista, joutuisi ylem-
män miranomaisen tutkitta-
matsi, jonfa ohella komitean
olisi ehdotettawll muitakin pv»
heenalaisesta lainmuutoksesta
aiheuturoia muutoksia jalisäyk-
siä kirkkolakiin.

Katsoen että pappi tämän kautta
tulisi edullisempaan asemaan tuin
muut kansalaiset, ehdottaa homioi-
reittien asessori I.M. 2lntell roas--
talauseen muodossa, ettei puheen-
alainen ehdotus lainmuutokseksi
antaisi aihetta mihinkään toi-
menpiteeseen kirkolliskokouksen puo-
lelta.

Kirttolafiroaliofunnan mietintö
*-:ro 3, koskema kysymystä, eikö K.
S:iin olisi saatama se muutos, että
ilmoitusaita tehdyistä roatitufsistu
lyhennettäisiin 30 päimätsi, jossei
waliotunta ehdottaa

että kirkolliskokous tahtoisiantaa asetettaroan kirkkolaki-
komitean toimeksi malmistaa
sellainen muutosehdotus K.
L:n 418 §.ssii löytymäänroa»
litusehdotutjeen, etta ilmui»
tusaita tehdyistä malitutsistaolisi 30 päiroää, ja etta asiankanssa sitten menetettäisiinniin fuin K. S:n 455 § sää-
tää.

Kirttolatimaliotunnan mietintö
n:ro 10, jota koskee tysymysio,
kenen olisi annettawa roirfatrapaus
Inkkarille ja maurille, minkä ti,sy-
mytsen maliotnnta ei katso an-
taman aihetta toimenpiteeseen; sekä

Qleifen walmistuswaliokunnan
mietintö nio 11 anomusesitytsen
johdosta, jota koskee erityisten pop»
pien asettamista maan fuurim»»
pain kaupunkien etufaupunfejn roar»
ten.

Waliotunta ehdottaa,

että hallitus asianomaisentuomiokapitulin esityksestä su-roaitsift määrätämaamme suu-
rempien kaupunkien roieressäsijaitsemien etukaupunkien ir-
toloisroäestön sielunhoitoa
warien papiston apulaisina
tuomiokapitulien antamien oh»jeiden mittaisesti toimimien
ylimääräisten pappien palk-
kaamiseksi riittämän wuotuisen
rahamäärän.

Istunto syysk. 28 p:nä tlo 12
pillit.

Rukouksen piti ruotsiksi maanmilj
A. Jansson.

Kansansäwelkomitea
Tarkistus- ja toimitusmaliotun»

nan puheenjohtaja asessori I. M.
Tallgren ilmoitti, että kokouksenpäättämään fnnsnnfåroelfomiteaan
oli roorftnaiftfft jäseniksi roatittu:

76 ääneltätoht. IlmariKrohnpiispa O.I.Colliander
maist. H. Klemetti

„ ia

Lähinnä äänilumussa oli leht.M.
Nyberg 18 äänellä, kirttohra T.
non pfaler 8 ii., säroeltäjä O. .Me*
rikanto jo prowasti V. Malmberg
2 a. j. n. e.

Uusi anomus.

Johtaja F. m Sundmall liiti
erään anomuksen, jonka hän pros.
JRofenqroistin, pormestari Suoman
ja proiv. Hellmanin kanssa oli al»
tekirjoittllnut. Katsoen siihen, että n.s. ebtoollispatko meillä on tunnus-
tettu oleman olemassa ja K. |S:n
73 §:n b-tohdan muuttamisen puo-
lellu kokouksessa on ollut niin suurienemmistö, ettäon toirooa siitä, ettase routien muoden perästä ehkä tu-
lee hymäfsytyksi ja koska anomuksentettfäiu mielestä ehtoollispakto on
mastoin Jumalan sanaa, ehdotta-roat he

että kirkolliskokous antaisisille titittotatifomiteatle, jonka
fotints ehta tulee asettamaan,
toimeksi tehdä sellaisen muu»
tosehdotuksen moimassaote»
maan kirkkolakiin, että ehtool-
lisella farminen ei tulisi ole-
maan ehtona aroioliittoon
roihfimiselle.

Wapaahra Yrjö-Koskisen ja tuo-
mioproronsti Hedbergin pyynnöstä
pantiin anomus pöydälleiltapäimän
istuntoon.

K. Lm suomalainen teksti.

©sille otettiin lllkitekstimaliotun-
nan mietintö K. l':n suomalaisen
laitoksen uudistuksesta ynnä malio-
kunnan ehdo ns uudeksi suomenkie-
liseksi Kirkkolaiksi.

Ennen pykäläin ytsityistohtaista
tarkastusta ehdottiprof. Hermanson, että kokous tarkastai-
si ja hyväksyisi ainoastaan itse teksti»,
mutta ei ryhiyisi promulgatfioonikaavau
alkulauseen ja johdannon uudistukseen,
kuten valiokunta oli tehnyt, loska ei pi-
tänyt sitäkirkolliskokoukselle soveliaana.Toht. Renvall ja tuomari Sartf yhtyi
vät edelliseen.'

SBapaahra 'von Hellens katsoi prof,
Hermansonin koskettelemani ojain kuulu»maulakiin yhtä hywintum itse tekstiinkin
ja ilmoitti »aliofunnan ottaneen nelin
käsitelläkseen sen wuotsi,etta haUitufseltuja säädyillä olisi vapaampi tilaisuus asi-assa päätiää.

Kysymyksen ratkaisu jäi fifsi tuin mie-
tinnöstäkokonaisuudessa päätetään.

Itse lafitefstin tarkastamiseen lulu,
sitt: kolo aamuoäiwä, jolloin ehdittiin125 ppfälää.

Keskustelusta huomautettaloou maan
etta sana „tiikkoheira" jäi edelleen lalii»,
vaikka useat sitä tahtoivat muutettavat,',
janoiksi „firfon paimen" tai ..esipastor,"
tai..pastori".— Piispankäräjäl"-lanan fi-
jann tuli „piispan tarkastus" j. n. e.

Iltopäiroän istunnon nimihuii-dossa jättircät jäsenet n. f. fanfan»sämeltomitean kahden roarajäfeneu
maalia koskemat maalilippunsa.

Ilmoitus-aika »alituksista
Ilman keskustelun hymäksyttiin

firtfolafiroaliofunnonesittämillä syil-
lä roatiofunnan ehdotus, että K.
Liv 418 § lähetettäisiin tirttolatito-miteaan muutettamatsi siihen suun-taan, etta ilmoitusaita tehdyistä
malitutsista olisi 30 päiroää.

Kirkkolaktkomitea
Edellisen päätöksen setä muitten-kin asiain muoksi päätettiin asettaafirttolatifomitea, johon prof Her»mcmsonin ehdotuksesta tällä terrallapäätettiin malita hiukan roähemmänjf.feniä kuin ennen, nim. roarsinai-siksi jäseniksikolme pappia, katsi Itutimiestä ja yksi kansanmies setäroarajäsenifft kolme pappia, folmelakimiestä ja kaksi fansanmiestäEhdokkaiksi esitti firttolatiroaliofunta*
pappeja: prom. N. Karlsberg 12äänellä, prom. I.F. Hellman 12a., nimipnstori K. *j. Fontell 11ii., prom. H. E. Schroderus 10 a.,pros. G. G.Rosenqwist. tuomiopri>

mastt Juuso Hedberg ja asessoriI.M. Tallgren tutin 9 äänellä;
latimiehiä: toht. W. von Wille-brand 14 äänellä, prof. R. Her»manson 13 a., porat. A. Luoma13 ii., homioit. asessori Pehr ESminhusmud 11 ii., tuomiokapitulin

sihteeri K. A. Hercfmnn 10 a jatuomiokapitulinsihteeri H. Hj. Kahe-lin 9 äänellä; setä
tansllnmiehiä: kanttori A. Suomi»koski 13 äänellä, tilallinen I.Mal-kamäki 10 a., maanmiljelijä ITorppa 10 ii. ja maltiopäimämies

Teittinen 9 äänellä.
Johtaja ®ttnbttmnin y. manomus.

TuomillproVasti SchVartzberg oli sitämieliä, etta kun jostain asiasta määräajan,a teen »aletaan anomus, täytyy siihenolla jotu erikoisempi syy. Kun tässä ta-pauksessa syynä on ollut se, että fofouf.sen paatos eräässä asiassa |meni joitten-luitten mielestä onnettomasti, niin ei sepuhujan mielestä oikeuttanut anomustatekemään, Varsinkin kun fpfymbson niin
"7/°. ,a mielet sen johdosta wielä fuo.huftisja. Oltu paras odottaa mielien tyyn-tymistä ja jättää anomus sikseen.TuomioproVllsti Hedberg ei tahtonutestaa anomusta menemästä lirffolafima-liotuntaan, jonka luuli ehtivänlaumnton-,a vielä ainalin suullisesti antaa ennenkokouksen loppua.
Prof. Hermanson katsoi, ettei mikäänestä anomusta menemästä valiokuntaan,os tofoitÄ niin päättää. Työjärjestyksen

mukaan ottaa valiokunta sentästiellälseenN-te lun tatftl muut asiat ovat käsitellyt
Vs}apaat)ta YrjöKoskinen arveli ettaanomuksesta työjärjestyksen mukaan ei»m evästyskeskusteluakaan ulottaa en-nenkuin laitti muut kokouksen asiat oVatloppuun käsitellyt.
Pormestari Luoma luuli, että kunlu,ymys on niin tärkeä että, kokouksen22^-S katsonut sen kaipaawanmuutosta, kokouksen oma tekemätyöjärjes-tys et Voine asettaa Voittamattomia es-
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Kuppar-Mna.
Kirjoittanut ©. Aiin.

«Jatkoa.)
Siennlta oli työtä yllin fyllin.

Taimen poissa oltuaan piti hieroa
ja tupata tylä kertaalleen. Ja tun
hän nyt roietä lisäksi oli ammatis-saan oppinut uusia temppuja, sillä
ei hän suotta rohmessyöriä ja mui-
ta korkeita herroja siellä Helsingissä
hieronut, niin paransi hän potilai-
taan tuin laitateinoilta. Näin oli
Siena aina liemessä ja ansaitsi ma-
roja talmen elannoksi.

Juhannuksena tuli Miina totiin
ja siksi oliwat kylän nuoret puu-
hanneet tanssit. Jo aattona haet-
tiin Miina keijulle. Huhu hänen ko-
tiintulostaan oli kerännyt kaikki
miehissä feijuntäctle. Oli kuultu,
että Miina oli aiman tuin ruotina,
niin hieno, ylpeä ja korea, pitihän
tuota nähdä. Ia kyllä hän oli-
fin soma siniraitaisessa pumpuli-
putuussaan, josta ei ollut muuta
tuin yksi rimpsu helmassa, mutta
hame roatahtcli niin somasti hänen
nuorella .vartalollaan, että oikein
sydäntä hentosi. Tytöt ihmetteli»
roät ja kadehtimat ja pojat ihaili-
roat. Ia kun keinuun mentiin,pyr-
kiroat pojat joukolla heittämään.
Warsintin Aholan Aatu ja ©eppä-
Kalle pysyiroät ahkerasti tangossa.
Oli siellä SJkaroolan Millekin, mut-
ta hän ei taitelikaan kehdannut
rotebä näytteille määriä sääriään
keijunlaudalle, maan jäi fernaam»
min tulen spotiksi viitahankkimaan.
Kun piirileikkiä mer,::in, silloin pyö-
ritti Willetin tyttöjä ja lauloi täyt-
täturktua:

„Näin sitä mennään
pyörähytellään
ilon ja laulun kanssa waan

..Tuleeko Miina huomenna tans-
siin ?" fysyi seppä,

„lo§ äitipäästää," sanoi Miina
aip|.i .——i^^m mpya

ihan säikähti omaa tufymtutttSi-l ja
Miina punastui farmia myöden.
Samassa Aatu roeti Miinan pii-
riin ja seppä iät sadattelemaan
itseään. Häntä kiukutti ja sapetti,
tun Aatu roei tytönihan hänen ne-
nänsä aitta. »Mokomakin maan-
toukka, fyllä heille näytän," mutisi
hän itsekseen ja meni ketjua ym-
päri heittämään. Mutta tun hän
mafqneenä ja hiestyneenä patasi,
tapasi hän Aatun ja Miinan tut>
tumallisessa keskustelussa, eimätfä
he näyttäneet huomaamankaan hä-nen urotyötään. ©illoin seppä te»
ki ripeän päätöksen. »annetaan si-
tä maanmyyrää roähän nokalle,
huomenna saa nähdä", lohduttelihän itseään totiin mennessään.

luhannuspäiwänä roanha Horn-peri, ©eppä-Kallen isä tuli Öienan
luo. Ukko oli hiukan juhannustuu-
leSfo.

»Mistä nyt tuulee, kuu Homperi
meille tulee?" sanoi Siena, joka roie»
Ia muisti sepän hypyn johteen yli
pihaan.

»Eihän nyt tuule, on tyyni,mut-
ta tulinhan minä 'nn se meiän poi'a
tahtoi", sanoi Homperi, joku ei
osannut tita sanoa. »Niin se on
äh'myt ja puhinut tämän yön uin
paha multi. Mutta rehellinen sil-
lä on ai'omu§ ja hymä se on
mies."

„£aittuifo jalka mai käsi siellä
Keijttmäellä eilen?" fyfäft Siena,
hiukan mahingoniloa äänessä.

»Eihän sen jal'a ei'a 'as, syii-
meen taisi 'os'ea", sanoi äijä my-
häillen.„Aijai, se on määrällistä," ,'anoi
Siena tosissaan.

»No, no, ei nyt sentään mahra.
©en minä maan sanon, että 'yllä»
hän se muijansa elättäisi. vnls'a se
on mies ja wllhwll. Me olemme
tairon miehiä. *poi'ain on seppä
ja itse olen nt'ari ja 'un minä teen
piirontn ja sen pitsaan niin sen pi-
tää oleman piisattu. Jos panet
'irpun sen päälle loi'aamaan,
niin ensin se loi'aa 'yyniirän ja
sitte se loi'aa puoli 'yy-
närää ja sitte loi'aa 'orttelin ja
sitte se menee 'ellelleen ja 'attelee
suurta 'ulvaistaan. Ia 'un Mii-
nalle annan sellaisen piirontn
npioo, niin 'yllä 'etpaa tulla nti-
niäsein". Homperi fatseli rooiton»
riemulla nuorta tyttöä, jofa säroähti
punaifeksi.

„Mitä Homperi hulluja puhuu",
roaroitteli Liena.

»Mitä hulluja, en minä hulluja
puhu, maia olen mahan ryypyssä,
niin ryypyssähän roina olen, 'un
tuli taas nautittua, roai'a se meiän
rowasti niin 'oivasti roaroittaa.
Älä sinä Siena roaan sille antele,
un se lu'ufttle tulee, niin se suuttuu
ettei se enää 'elloja'aan soitata
'un minä 'noten", malitteli äijä
mesissä silmin.

„Mitä minä, Homperi menee
nyt maan totiinsa maata ja ajaa
pois pohmelon!"

»Menenhän minä, mutta älä
sinä 'antele, muuten en tee ruu-
miskirstua, 'un sinä 'uotet", utto
rarotsteti päätään ja hoiperoi ulos.

„Mitä sillä äijällä mahtoi olla
mielessä ?" kysyi Siena.

„Mitä lie Seppä-Kallen juonia,
laittaa minut fofo lylän juorun»
aineeksi", sanoi Miina äkeissään.Kauaa et Miina muistanut Hompe-
ria eifä hänenpoikaansa, hänellä oli
mutta mietittäroiä. Silmät loisti ja
posfethohti ja jalat fohoutuimat hyp-
pyynpienenhuoneenepätasaisella lat-

tialla ja rallitus pyrki aina ilmoille
puheenkin lomassa. Liena ihanihmetffeen katseli se" lapsen menoa.
ShtoopäiroäHä pukeutui Miinamaa-
leansiniseen millaiseen ftelittoonfa,
jonfa hän oli itse ansainnut janeu-
lonut Helsingissä ollessaan, Siinä
hän oli niin kaunis, ettei Liena
saanut silmiänsä irti tytöstä. Hän
huokaili hengessänsä. Kuinka ih-mislapsenkin pitää oleman tuin
Herran enkeli, ja minulle syntiselle
raukalle on sellainen lahjaannettu".

Kun Miina oikein tahtoi, niin
Liettäkin puki ylleen mustan rippi-
hameensa ja pani siltin päähänsä.
Näin roarustettuina lähtimät he
yhdessä Aholaan. Talo oli pieni ja
huonossa rafennufjesfa, mutta pika
oli awara ja ihanaa nurmikenttää,
jossa nuoret leikkimät leskistä. Mii-
na sekaantui joukkoon ja Siena me-
ni roarnhojen kera portaille istu»
maan Tänään oli Seppä-Kalle
rotttelä. Hän ennätti ennen Aatua
Miinan pariksi ja piteli tytönpari-
naan koko leikin ajan.

„Isä färoi teillä tänä aamuna.
Mitä Miina on ajatellut?'' fysyi
Seppä-Kalle leikin lomassa.„Niinkö siitä piironki-jutusta?"

»En minä jutuista mitään tiedä,
matama minulla on aikomus", pu-
hui seppä tosissaan.

»Ei kupparin tytär tiennyt sepät»
le felpaamansll ja sifsi hän onkin
jo muualle puheissa," tokaisi Miina,
hiukan mahingoniloa äänessä ja
juoksi rirotsta pois. Seitti lopetet-
tiin ja oltiin värisillä. Mutta seppä
oli niin hajamielinen, että pitipan-
na saffo. Pian oli hän saanutantaa kaikki mitä lastuissa sattuiolemaan ja hän tunnusti nöyrästi
olemansa myyty mies. Piti rumeta
panttia lunastamaan. Miinan olimyöspitänyt antaa panttia, silläAatu oli pidättänyt häntä, fun oli
huudettu.

Seppä silmäili Uifesti Aatua,
jota yhä seisoi Miinanroieresiä.

»Kenen pantti päällä palaa?Mii»
nan pitää laulaa!" kehotti tuomari.

„Laula Miina, anna takaisinsille
peijakkaalle!" tehoittimat pojat. Ty-
tötnauraa fifattiroat sillä seppä oli
heidän suosikkinsa. Miina lauloi:

»Kaikki puut on komeita
pait kataja ja leppä,
faiffia poikia halata saa
pait futarii ja seppää."

»Kas, niinhän se färoi fuin öljyt-
tn salama, hei minun henttuni,
noin minä sinut nostan!" huusiAatu innoissaan ja kohotti tytön
ilmaan, Sitte hän otti tiimin tas-
kusta taksi sileätä sormusta pisti
toisen Miinan sormeen ja toisenomaansa. Ämpärillä olijat hammas*
njiroät. Mutta kun Wille Helsingin
mallin mukaan nosti lattiaan ja
raapaisi maata jalallaan ja sanoi:„jtoirootan onnea", niin jo nuoret
felwisiwät ja ymmärsimät.

nnn
teh-

»Sitiitös e Seppä-Kalle
puusfuifin, olisi fai itse mieli
nyt", sanoi jofu joukosta.

»Eitös mitä, mai minun mesissä-
ni sinä ongit", sanoi Aatu »ei si-
nua sitte niin mahalla päästetä,
annas, fun minäkin teen taulun,
niin saatte hgroän naurun.

Hei, hei, henttua sepän tefi mieti
siksi sillä katkera on pisteliäs kieli.
Ota fa omasi, aja pappilahan,
jos on puute orista niin katso kar-

sinahan,
kisko sieltä tiljuma emäposju eteen
harjnrin saat ajamaan ja ruotu-

muovin rekeen.

„3llä miestä pilaa, Sopikaakaik-
ki pois niin käy kuitti kuin teatte-
rissa, Seppä on puista poika ja
läällä on henttuja toto fakki", sa-noi muuan lylän pojista ja kaap-
pasi pitkillä fäsiroarftHaan toto jon-
ton tyttöjä syliinsä. Nämä parta-
simat ja pllkenimat kvin peljästynyt
lintuparmi hajaantuen pitkin pihaa.
Aatu tarttui Miinan käteen ja nyt
mentiin tupaan sormuksia näyttä-
mään.

Sillä aikaa, kun nuoret pihassa
peuhllsimat, roei emäntä Lienan fa-
lllwihtaa kammariinsa, antoi siellä
kahmit ja kertoi miten asiat oliwat.

»Kyllähän minä siitä hiukan hai-
keillani olen ollut. Ei sitä niin
maan hepanteppllll köyhää emäntää
taloonotettaisi, kun tämäkin talopaha
on näin pieni, niin ei raha olisi
pahaa tehnyt. Mutta sitäfös se
Aatu katsoi! ©anoi ennen maikka
Amerifaan lähtemänsä tuin Mii-
nasta luopumansa. Nuoret omat
aina yhtä hulluja, Sellainen sitä
minäkin olin aikanani. Ihan köy-
hä se oli isäntä mainaakin. Hyroin
sentään toimeen tultiin. Mitä mi-
nä enää, wanha ihminen, rupeaisin
meteliä pitämään, otan muonan ja
asetun lepoon. Rehkikööt nuoret
muorostaan." .Huolimatta järle-
roästä puheestaan oli emäntä tui-

tentin komin alakuloinen. Siena
pyöritteli peukaloitaan ja hoki:

„Woi, mo, sentään, enhän mu
nä... moi, moi, sen Miinan, kun
ei se ote minullekaan henkeänsä me-
tämjt, ci sanaakaan hiisfannut.
Dlifmhan minä koittanut niitä es-
tää. Mitä ihmisetkin sanomat? ©män-
tä taitaa olla hymin pahoillaan ja
sopiihan siitä ollakin". Siena parat-
le oli tämä pitemmin surun kuin
ilon fanorna sillä oma mähäpiitöi-
syytensö, jota laskettiin hänen tap-
fenfaliiosatsi, painoi häntä komin.
Kun asia oli selmillä, meni hänhiljaisempana entistääntupaan, jon-
ne manhemmat ihmiset otiroat ke-
rääntyneet jaarittelemaan.

Homperi loifoi ylhäällä katonra-
jassa „ritfiltå". Hän oli haistanut
talossa oleman fannuolutta ja tul»
lut sitä kärkkymään pohmeloonsa ja
kun emäntä oli asian arroannut ja
antanut äijälle hymän haarifallifen,
niin roaijaa rupesi raukasemaan.
»Ritsillä" hän tiesi saamansa rau-
hassa leroätä. Hän oli päimällä ky-
lässä hoiperretle-ssaan ennättänyt
kertoa käyneensä Miinaa pojallensa
kosimassa. Kun Aatu ja Miina
tiiltämme formufsitteen tuliroat jtu-»
paan, syntyi siitä aita hämmästys
sillä faiffi obottiroat toisenlaista
päätöstä.

„Hukta teisu oli Noroperin kosin-
ta", sanoi muuan isännistä ja huu-
si Homperitle:

»Hei, Homperi, nouse ylös!"
»Eliten ylös? Enhän mina enää

'oreemmatle pääse'ää", sanoi Hom-peri fohottain pörröistäpäätään.
»Pääiethän alas tumminkin".
Ja tun Homperi parilla harppa-

uksella, astuen fetnänroiereiftlte
hampaille, loittasi alas, jotta tal-
lutat tasfahti, äkkäsi hän heti Aa-
tun ja Miinan. Kädet housuntas-
kuissa hän kierteli paria ja katseli
puolelta ja toiselta.

»Olin aamulla ryypyssä, taisin'ofta määrin. Soisin mina tar'oitin",
sanoi hän surkealla äänellä.

»Ala sinä Homperi, sitä ture,
enemmän saadaan kihlajaisia", loh-dutteli äskeinen isäntä.

»He. he, en. Sitte sitä ryypii-
täännii roatrinaljaa 'un se meiän
poi'a muijan ottaa".Homperi tas-
sutteli penkille istumaan ja osui
ihan Lienan roiereen.

»No. täällääs sinä, Siena, his-juttelet 'uin hiiri, roai'a 'unnian'
'u'osi juuri laulaa. Hei, missäon pelimanni! Siena ja minä me-
nemme Hollolan pols'aa niin, että
tallu'at tasfaa". Huolimatta Sienan
Vastustamisesta roei hän eukkoa
yli lattian aika hamppua.

„'a§, niin, nyt on 'unnian tans»
si tanssittu, ei'ä ole määrään osut-tu.Puhuuhan minaoi'ein, ei'öniin?"
kysyi Homperi joukolta.

»Oikein puhuttu!" huudettiin rie-
mulla.

Siena riensi paikalleen ja siristiitsensä toisien ottojen taakse. Kun
pelimanni altoi rimputtaa polskaa,
hiipi hän huomaamattaulos tumas-
ta ohjaten askeleensa möttiään koh-tien. Mennessään kuuli hän lattian-pallien kolinaa, tanssimien tahtiinpolttiessa. kun hänen tyttärensä
kihlajaispolska helisi hänen konnis-
saan*
©eiroäs nystyyn, seirons pystyyn,
seiroas, feiroäs, feiroäs pystyyn.

laa, jaa,kyllähän olisitäseimäs-tä koko ikänsä pystyttänyt ja siihenkunniansa tukkoa odottanut ja nytse oli tullut,Nyt hän sai lemätä.Kuppar-Liena riensi omaan mökkiin-sä ja siellä masta hän osasi oikeiniloita lapsensa onnesta.

SBillellä ei ollut yhtään panttia
siksi hän sai olla tuomarina. Seppä
tuomittiin tekemään laulu ja Mii-
na samoin.

»Joo, tyllä minä laulan teille ja
Aholan tanhutuilla marsinkin", uh»kaili seppä julman näköisenä.

»Laula. Kalle, taula!" huudettiin.
»No, Aatu, mitä sanot? Laulan-

fornas?"
Anna kuulla!"

»Näin se on laulu, että

Mitä mä tuosta hyötyisin,
jos kupparin tyttären naisin,
kuppari joutuisi kuolemaan
niin sarmipussin saisin".

mikkomakitalo
Highlight
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teitä sen lähettämistä »astaan maliofun-
taan.

sJ».rotoasti Hellman ehdotti, että ano-
muffen rcmisfifcsfustelu jätettäisiin silsi
kuin muut pöydällä olleet lysymyfset
omat loppuunfäfitellpt,ja että taas malio-
lunta käsittelee asiaa sitte, fun se muista
asioista on päässyt toapaaffi j. n. e.
SBaiffa oli itse anomuksenallekirjoittanut,
katsoi sentään työjärjestyksen maaliman
tällaista menettelyä.

Tämän jälteen jatfettun suoma-
laisen firtfolafitefStin lukemista ja
huimaamaa roaufjtia täyttäen pääs»
tiinfin parin tunnin kuluttua lop-
puun. SJluutoS-elibottrtfta teti futen
aamupäiroälläfin etupäässä roapaa-
hra IrjöKoskinen setä osaksi myös

proroaSti Hywärinen, pormestari
Suoma y. m, mutta enimmät et)»
dotukset hylättiin.

fioputft hymäksyttiinroaliotunnan
ponnen taksi ensimmäistä kohtaa

a) että kirttollistotous hy-
roäfsptft kirkkolain suomalaisentekstin, kieliasultaan niin vv
distettuna, tuin jälempänä
oleron ehdotus ofottoo:

b) että kirkolliskokous Kei-
sarilliselta Majesteetilta ala»
maisuudessa anoisi tämän
lainsäädäntöasian perille aja-
mista siinä järjestyksessä,tuin
K. S. 455 § määrää.

"
itä mastoin hylättiin namupäi-

roätlä tapahtuneen feSfuStelun pe-
rusteella lolmas tohta, jossa ma-
liofunta ehdotti.

c) että tirtollistPtous sa-malla alamaisuudessa anoisi,
että, jollei Keisarillinen Ma-
jesteetti furoaitfift katsoa mah-dolliseksi, etta kirkkolain jul
faijufaaroa ynnä johdanto ja
allekirjoitus ftelellijeSti uu-
distetaan, siinä tapauksessa
tama lainsäädäntöasia,ainoaS
taan mitali se tostee liitto»
lam roatsinaiSta tekstiä ajet-
taisiin perille siinä järjestyk-
sessä, tum K. S. 455 § mää-
rää.

Koraalikirjaehdotns
ftoraaliroaliotunnan mietintö n:o

2, jota koskee foraalifomitean toi-
mittamaa koraalikirja-ehdotusta,ohet-
tiin tämän jälteen feSfusteltaroatfi.

'sSgötäfirjanotteen mukaan 10
p:ltä syyskuuta oli tirtollistotous
roaltofunnatle lähettänyt roiime kir-
kolliskokouksen asettaman koraaliko-
mitean toimittaman koraalikirja-eh-
dotuksen tartastettaroatsi.

Siihen kysymykseen nähden, mikä
toimimalta kirkolliskokouksella K.
S:n mukaan on myöstin koraalikir-
jan hyroäksymiseen nähden, on ma»
liofunta pääasiassa yhtynyt mietin-
nössä N: 1 esitettyyn firftolafiroa»
liofunnan lausuntoon. Histortalli-
feen perusteluun nähden on toraa-
liroaltofunnan tuitentin uudelleen
huomauttaminen, etta 1697 rouoben
ruotsalaisessa roirsitirjassa on myös
neltääntnen soinnutus ollut halli-
tuksen määräämä. Niinikään on lu-
kuun olettama, että koraalikirja sisältää, paitsi neliääntseSti soinnutet-
tuja koraaleja, muita niihin liittp

-
mia musiikkikappaleita, jotta moi-
mat tulla kirkollisissa toimituksissa
täytetyiksi, niinkuin niku- ja loppu-
soitot, setä ettei suinkaan root olla
jumnlanpnlroeluffen armolle merfi»
tyksettä, mitä ja minkälaatuisiamusiikkikappaleita siellä esitetään.

Kosta kirkkomme järjestyksenmu»
taan kirkollisen hallituksen tulee
malmoa kaikkea, mitä piimättään
kirkossa toimitetaan, niin ei roalio-
htnta rooi yhtyä piilen mielipiteenseen, jota jättää fotonaan jokaisen
yksityisen urkurin mteltroaltaan, mi-
tä hän taabtoo kirkollisessa toimi-
tuksessa soittaa; roain on waliotun-
nan mielestä roalroonta tassa koh-
den jätettäroä tuomiokapituleille,
joiden on pitäminen huolta, toisetta
puolen siitä, ettei jumalanvalroeluk
feen sopimattomia koraalikirjoja ote-
ta täy:äntöön, ja toiselta puolen,
ettei kirkollisen musiikin kehitys tu-
le ehkäistyksi.

Niihin etuihin nähden, jotta tä-
mä koraalikirja tarjoo, pitää wa-
liofunta hywin juotaroann, että se,
sittenkuin on toimitettu pljtäpitä»»
roäksi nyt i^proäfspttpjen koraali-
»virsikirjojen kanssa, saatettaisiinseurakunnissa käytäntöön. Erittäin
tahtoo roaliofunta lausua fen toi-
roomutsen, että kansakouluissa yn-
nä muissa oppilaitoksissa, missä
laulun säestämiseksi harmoniota
täytetään, tämä koraalikirja tulisikäytäntöön, koska juuri koulujen
tantta kirkolliskokouksen hyroäksy-
mät koraalit paraiten tulemat tun-
netuiksi seurakunnissa.Waliotunta esittää:

1) että kirkolliskokous, silläedellytyksellä että kysymykses-
sä oleroa koraalikirja toimi-
tetaan pljtäpitäroäffi nyt hy-
roäksyttyjen foroatiroirftfirjo-
jen kanssa, suositellen jättäisisen tuomiokapituleille seura-
kunnissa täytäntöönsaatetta-»aksi; setä

2) etta tirtollistotous uS»
koisi entisen foraalifomitean
huoleksi toimittaa koraalikir-
jan yhtäpitäroätsi nythyroäl-
fpttpjen foraaltrotrftftrjojen
kanssa.

Pros. »Setälä sai aikaan lyhyen keskus-
telun ehdoti.tfellaan, että ensimmäitien
ponsi jätettäisiin pois. Joutu» ajan ta?
symytsestä keskusteltuaan hyväksyi ko-
kous molemmat ponnet muuttamatta.

Pappien tuomitseminen har
haoppifuudesta.

?lftata harkittaessa on maitokun-
nassa huomautettu, että ehdotus
nälrtaroäStt ei tahdo riistää papitta
oikeutta roaltttaa tuomiokapitulin
päätöksestä, jolla hän on tuomittu
harhaopin teroittamisesta, roaan ai-
noastaan ettei päätöstäsiinä koh-
dassa, mikä sisältää lausunnon pa-
pin leroittämäin mielipiteiden har-haoppisuudesta, saisi ylemmässä oi
feubeSfa ottaa tutfittaroafft. Tästäseuraa myös, että, jos ehdotus hy-
roäffptään, howioikeus aina rooisitehtyjen walitnsten johdosta lähet-tää asian lataisin tuomiotapitulille
uudestaan fäftteltäroäfft myöskin
mikäli se toSfee papin teroittamien
mielipiteiden laatua.

Mitä itse asiaan tulee, lähtee
ehdotus roatiofunnan mielestä oi-
keasta periaatteesta, siitä nimittäin,
että tirton itsensä on faataroa oi-
keus tuttia ja päättää, outo papinmuassaan teroittama oppi sellainen,
että hän edelleen saa hoitaa firfon
hänelle antamaa tetjtäroää ja siiStirton nimessä toimittaa opettaja-
ja paimenroirfaa seurakunnassa; ja
tämän periaatteen rooimaan pane
minen tirton lainsäädännössä on
sitä enemmän oifeutettuo, fun ei
rooiba edellyttää, että taroatliset
ylioikeudet rooisiroat jota eri tapauk-
sessa tarpeellisella afiantuntemifella
käsitellä tämänlaatuisia asioita.

SBaliofunnan mietinnön ponnen
ynnä siihen liittymän roaStalauf,een
sisällyksen julkaisimme toissa nume-
rossa.

Homioik. nciitooä Cftring kannatti
toaétalaufetta.

28altioneutoo§ Nein Dlitiii myös mas°
talaufecfeen, koska puhuja pelfäfi papin
joutuman erikoisempaan asemaan aja-
tuffen toapauteennähden H:n muutoffen
kautta tum muut toirfamiebet omat. .'luu
ei ole tarkemmin määrätty, missä ti.ai-
fuitdeosa rangaiétawan harhaoppifuuden
on ajateltu tuleman fiifnmpffeen,moi t;:n
muutos loukata tieteen &arra§tulfi§fafin
oleman »apin toopautta.

Waliotunnan mietintöä puolustimat
profesferit Hcrmanfon ja 9tofenqtoift fe»
fä protoasti Hellman huomauttaen, että
edelliset puhujat ornat unohtaneet n-alio'
tutinan mietinnössä käsitellyn anomuffen
päätarlotuffcn, joka on fäilpttää kirkolle
oileus päättää, outo papin letoittämä
oppi sellainen, että hän edelleen faa toir-
taanfa hoitaa.-uiomioprotoastiHedbergpuolu-jti toa<3=
talaufetta, tosta pappi muuten tulifi tuo-
mituksi main uhdcsfä oikeudessa; samaten

tobt. Renmall.
Äirffolirat Elis Bergroth ja
T. von SJJfaler taas fannattitoat ma-

itokuntaa.
iiänest^ffesjä humäkfyttiin maliokun-

nan Ponsi 45 äänellä 38 mastaan, jotka
lanfefitoat toaliofunualle. — .iluitenfin
lisättiin ponteen sanat „toirfaaufa toi»
mittaessa", jotta jo olimatmaliotunnan
peruiteluiäfa.

Lukkarien ja urkurien wirka-
roapaué.

Kirttolakiroaliotunnan mietintö
n:ro 1", jota koskee kysymystä, e»
nen olisi annettaroa roirfaroapauS
lukkarille ja urkurille, minkä kysy»
mpffen roaliofunta ei katsonut an»
taman aihetta toimenpiieifeen, hy-
roäffpttiin, fittenfun maanroilj. Sip-
ponen oli puolustanut seurakuntain
oikeutta tässä suhteessa ja roaati-
nut, että kysymyksessä olema ivalta
olisi annettaroa seurakunnalle.
©Paupunftlaiéten sielunhoito.
11. roalm. maitokunnan ehdotta-

maan ponteen ei
totit. Reumat! ollut ensitilaan lpptw

mainen.Hän toaiitti etupäässä sitä, etta
maliotunta oli jättänyt alfupcräifen tno*

mutsen toisen pormen huomioon otta-
matta. Sen Naan pyysi hän kirkollis-
kokousta anomaan, etta hallitus asiano-
maisten tuomiokapitulien chdolukfesta
af-ttllisi erityisiä pappeja, jotta tuomio-
kapitulin nimittäminä ja malmonnanal-
la hoitaisimat sielunhoitoa suurimpien
maamme kaupunkien esikaupungeista; että
Reille annettaisiin riittätoäpaltta ja han-
littaiftin tilaifuus tuttia fofiaalista tnfy-
mustä ulkomaillakin.

Asiasta syntyi pitkä keskustelu,
joSta tällä kerralla emme kuitenkaan
ehdi enempää kertoa:

Soppuäänestytsessä t^proäffpttiin
roaliotunnan ponsi 59 äänellä 24
ivastaan, jotta fatfoiroat toht. Ren-
roallin pormen paremmaksi.

©idätin uuft anomus

Mapaaherra E. S. 2)i*jö»KoSfinen
anoi,

että kirkolliskokous muitten
asiain käsittelyä roarten mah-
dollisesti asetettarootlc kirtto-
lafifomitealle antaisi toimeksi
roalmiStaa ehdotuksen siihen
suuntaan meneroäHe lisäykselle
K. fiiitn, että tuomiokapitulille
tulisi malta yksityistapauksis-
sa myöntää poikkeuksia siitä,
mitä 73 §:n b-kohdassa sää-
detään.

Anomutsen tekijä pyysi tämän
an--mufsen tehdä siltä maralta, että
fofouS päättäisi maitokuntaan ja
ehkä komiteaan lähettää johtaja
Junbroallin y. m. aamupäiroällä

kokoukselle jättämän anomuksen.
Molemmat anomukset otettiin yh-
dessä rattaiStarotfft.

&irffobra Elis Bergroth pyysiettä tuin»
paifcttin hylättäisiin luomioprotoasti
Schmartzdcrgin aamupäitoällä huomaut-
tamilia ftiillä. Puhuja ci olisi tahtonut,
että ensi firfolli-Jfofouffen cbustojat taas
toalitaan tätä »j)tä lyfnmystä litinällä pi-
taen niinluin tällä terralla on tapahtu-
nut. Ensi tirfollisftfouffclle annetaan
niin fuurenmoinen työ luin uuben raa=
matunläännölfen tarkastaminen ja sitä
marten tulifi Suomen kirkon saada rau-
haa.

Xuomioprotoasti Hedberg toasrusti to-
tonaan mapaahra ?)rjöMoåfifcnanomus-
ta, sillä tuomiotapitulilletulisi sen tantta
malta päättää, milloin voimassa olemaa
lakia on noubatettatoa, milloin ei. Kun
tuomiofapitulin jäsenet toaitnutoat, voi
päätöskin tulla ufein erilainen.

Afesfori Hannula oli firffoherra Verg-
rothin kannalla. Vapaaherra 2)rjö=fto§=
lifen anomuffen katfo, futen eräs manha
artooifa toiime kirkolliskokouksen jäfen
kuolleena fpntpneelfi.

Mun johtaja Sundmall ja maanvilj.
Lipponen vielä olitoatkannattaneet Ijrain
Sundmallin y. m. anomuffen lähettämis-
tä toaliofuntaan päätettiin fe sii.ne lylä-
tatin 4H äänellä 35 toastaan.

Vapaaherra Irjö-Kostisen ano-
mus pantiin toht. 9ienroallin pyyn-
nöstä pöydälle tämän päiroän is-
tuntoon.

Pöydälle pantiin roietä Rrffbfafi»
roaliotunnan mietinnöt 2 a tsel-
roennpfftStä kirkolliskokouksen edus-
miesten maaleja koskemiin K. Siv
§:iin), 3 a (kirkkokuria foSferciSta
§:Stä), 5 a (käsitteistä ..rahasto" ja
faSfa" firffoneurooStoa ja firfon»
isännöitsijää foSferoiSja K. Sm
pissii) setä n:o 12 (ehtoollisella
käymättömien seurakunnan jäsenten
kirkollisten oikeuksien supistamisesta:)

istunto päättyi klo l/_ 2 yöllä.- U. A.

- Syytä ylpeyteen. Purjeh-
dusseuran johtaja: Esimerkkinä siitä
runsaasta osanotosta, jota tänä ke-
sänä on tullut seuramme osaksi,
mainittakoon, että kesän ajalla on
seuraan kuulumain alusten keskuu-
dessa tapahtunut kokonaista 29 fu»
moonpurjehdusta.

Outisia
Tampereelta ja läkiseuä

— Suomen Kansallisteatteri.
Sittenkuin kansallisteatterin Osa-
keyhtiö oli alamaisuudessa anonut
tarpeelliseksi käynyttä 25,000 mar-
fan lisättyä rouotuiSta roaltioapua
mainitulle teaatterille sekä kerta kaik-
kiaan 70,000 markkaa teatterin
muuttamisesta uuteen teatteritaloon
(niinkuin kulisseista p, m. näyttä-
mötarpeistas aitjeuturoieu kustannus-
ten suorittamiseen, mutta tähän ano-
muffeen ei suostuttu,oroatKansallis-
teatterin ballintoneurooSto ja johto-
kunta, siihen nähden että teatteria
on mahdotonta iroimaSfa pitää fen
nykyisillä tuloilla,pyytäneet kenraali-
kuroernööriltä lupaa yleisen rahan-
feräpffen setä arpajaisten ja ilta-
mien toimeen panemiseen toto maas-
sa Kansallisteatterin pelastamiseksi
siitä ylen roaiteasto, jopa toto sen
olemassaoloa uhkaamasta tilasta,
johon se nyt on joutunut.

— Tawaraleimain suojeleminen.
Armollinen asetus taroaraleimatn
suojelemisesta 11 p:nä helmikuuta
1889 annetun armollisen asetuksen
9 ja 13 An muuttamisesta toisinkuulumiksi on eilen ilmestyneessä
Asetuskokoelman roihossa jnlaiStu.
Mainitut §§ muutetaan siinä näin
kuulumiksi.

9 t?. 1) Keisarikunnassa olemal-
la elinkeinonharjoittajalla, jonka ta-
rcaraleima on siellä asianmukaisesti
rekisteröity, on yhtäläinen oikeus
saada sellainen taroaraleima Suo-
messa rekisteröidyksi tuin Suomessa
oleroan elinkeinonharjoittajan taroa»
tiateimaSta on janottu. Relisterö.-
misen hakemus tehtäköön sillä ta»
rooin ja siinä järjestyksessä, kuin
Suomessa oleroan elinteinonharjoit-
tajan taroaraleiman rekisteröimisestä
on säädetty, ja tulee sitä seurata
selitys siitä, eitä leima on keisari-
kunnassa rekisteröity. ©etiäinen
taroaraleima on olettama taroara-
leimarefiSteriin siinä muodossa luin
leima on kelsariknnnassa rekisteröi-
ty, jos leima täyttää 4 H:n 1 koh»
basfa rekisteröimisestä säädetyn eli-
don, jota mastoin sellaista leiman
tarkastamista, kvin saman Hm 2— 6
kohdassa määrätään, ei toimiteta.

2) Elinkeinonharjoittaja mteraaS-sa maassa, jossa Suomen kansalai-
nen nauttii roaStaaroaa etua, rooi,
noudattaen taroaraleimoista Suo
messu rooimaSfa olemia määräyksiä,
ritisteröimällä sellaisen tatvaralei-
man, jota hänen fjproäfjenfä en»
nen on laillisesti toisessa maassa
rekisteröity, saada taroaraleiman
täällä suojelluksi. Kun sellaisen ut»
komaisen taroaraleiman rekisteröi-
mistä haetaan, tulee hakijan teolli»
fuuSballituffeen jättää, paitsi 3
§:§fä määrättyjä hatemustirjoja ja
säädettyä refiSteröimiSmaffua, myös

fianmufainen todistus siitä, että
hakija on täyttänyt ne ehdot, joita
leimanomistajan kotimaassa waadi-
taan taroaraleiman suojeluksen saa-
mista roarten, sekä ilmoittaa joku
tassa maassa asuroa asiamies, jolla
täällä on ivalta halijan puo-
lesta roastata kaikessa, mikä ta»
roaraleimaa koskee.

3) Taroaraleiman, josta tassa
§:Ssä säädetään, ei tässä maassa
suojella laajemmalti eitä kauemmin
tuin leimanomistajan kotimaassa.

13 {?. taroaraleimaa koskemat
riita»asiat käsittelee ja ratkaisee lail-
linen tuomioistuin.

Kun on kysymys roieraaSfa maaS»
sa oleroan elinkeinonharjoittajan ta»
maraleimaSta, ottoon laillisena luo-
mioistuimena Helsingin raaStutuan»
oikeus.

Niinikään ottaa Helsingin raaS=
turoanoifeuS tutfittaro.ifsi kanteen,
jota 7 Hm perustuksella saatetaan
nostaa semmoisen Suomen rekisteri-
rohanomaifen toimenpiteen kumoa-
misesta, mikä koskee mainitun roi-
runomaisen keisarikunnassa oleroan
elinkeinonharjoittajan hyroäksi refiS»
teröimää taroaraleimaa.

Tämä asetus aStuu rooimaan
1/14 p:nä heinäkuuta 1903.

- Prokuraattorille ofotetuSfa
kirjelmässä on Turun ent. palo»
mestari K. 28. Sohiman, jota kol-
matta kuukautta on pidetty roan-
gittnna odottamassa, outo häntä
roaStaan noStettaroa kanne majes-
teettirikoksesta, pyytänyt, että pro-
kuraattori kirjelmä, fä mainittujen
syiden perusteella ryhtyisi toimenpi»
teihin Sm heti päästämiseksi roa-
pattteen. — Ä. 11.

— Kenraalikuwernöörin-apu'
lainen, salaneuroos 233. Deutrich,
joka huomisesta alkaen tulee senaa-
tin talousosaston täysi istunnoissa
osalta olemaan puheenjohjana, esi-
tettiin eilen, t. k. 29 p:nä senaatin
roirkamiehille.

— Kruunun tukkipuiden huu-
tokaupassa, jota t. t. 28 v. pidet-
tiin hämeenläänin hallituksessa, te-
ki kauppias A. Jokinen Tampereel-
ta forfeimman tarjouksen, 5 mrt.
46 penniä rungolta, Kuhmoisten
pitäjässä sijaitseman Hyrttälän soti-
laSroiffatalo» puistossa leimatuista
3,916 petäjä-- ja kuusipuusta, mit-
fä rinnan korkeudelta täyttämät 30
cm. tai sitä enemmän.

Jämsän pitäjässä oleroan 2JtoiS=fa--2;almilan sotilasroittatalon met-
sässä leimatuista 11,170 mänty- ja
5,095 kuusipuuta, niittä rinnankor-
keudelta täyitäroät2s cm. tai enem-
män, tarjosi kauppias K. Kämäri
Hämeenlinnasta 3 mrk. 76 p. run-
golta.— Maanmittarikunta, Maan»
mtttauSauStultantifft on otettu po
lotefnttfo A. E. Alli, Urjalasta.—

Margariinikysymyksen on
Tampereen tauppaseura ottanut kä-
sitelläkseen. Asiasta seikkaperäisesti
pohtimaan ja siitä kirjallista lau-
suntoa antamaan on johtokunnan
ehdotuksesta asetettu komitea, johon
kuulumat kauppias GöstaSume-
lius, roaratuomari fiennart Sillen ja
täkäläisen kauppaopiston johtaja,
maisteri Hjalmar Oyldén.— Piirustuksia on roaljroiS»
tettu toimea eri afuinrafennuSta ja
yhtä ultohuoneratennusta roarten
talonomistaja SUtifael Sahtisen omis-

tantalta tontilla n:o 41 Tampereen
XV:Sfä kaupunginosassa sekä yhtä
ulkohuoneratennusta roarten talon-
omistaja Juho KuSlaa Nurmisen
omistamalla tontilta n:o 32 IV:ssä
taupp. osassa.— Kertomus wimlltsten am'
mattipbbtiftpétcn toiminnasta ro.
1902 on Suomen teottifuuSroalio-
tunnan fesfustomitean laatimana
painosta ilmestynyt yhdistysten toi-
mimiel)if!e jaettamatfi. ©e sisältää
tietoja 36 roirallifesta ammattiyh-
distyksestä, jotta sijaitsemat 35:Sjä
maamme kaupungeista. Turussa on
toimessa talsi yhdistystä, toinen yk-
si 'omaan täsitpöläiftä, toinen teh-
tailijoita marten. Näissä yhdistyk-
sissä oli Keskuskomitealle saapunei-
den ilmotuSten mutaan ro. 1902
kaikkiaan 3,665 jäsentä. Kun yhdis»
tysjäsenten yhteissumma ro. 1901
ilmoitettiin 3,938 hengetsi. johon
kuitenkaan silloin ei oltu laskettu
Naantalin eikä Uudentaarlepyynyh-
distysten jäseniä, huomataan yh-
distysten jäjenfuroun tuntuwasli
roä^entpneen. Jäsenlukunsa puolesta
eri yhdistykset owat sangen erisuu-
tet. 50 jäsentä tai sitä wähemmän
on 15 yhdistyksellä, 13 yhdistyksel-
lä on enemmän kvin 50, mutta
mähemmän tum 100 jäsentä, 2 yh-
distyksellä on 100:nja 200 jäsenen
roälillä, 4 yhdistyksellä on enem-
män kvin 200, mutta roäbeinmän
kvin 300 jäsentä, 1 yhdistyksellä
Tampereen käsityö- ja te^baSpf)biS=
tpffellä, on 300 jäsentä ja Helsin-
gin käsityö- ja tehdasyhdistytsessä
jonka jäsenluku on suurin, on 765
jäsentä.

Dhdetsässä yhdistyksessäon muo-
den kuluessa keskustelukysymysten
lukumäärä ollut 20—40, yhdeksäs-
sä 40—60 ja kuudessa yhdistykses-
fä pii 60 keskustelukysymystä. Hel-
singin yhdistys on ilmottanut käsi-
telleenfä 97 kysymystä, Oulun yh-
distys 93. iji-iipurin 81 ja Porin
70 kysymystä.

Kifätlifhjoja on ro. 1902 annet-
tu hiukan useampia tuin ro. 1901.
Edellämainittuun rouonna niiden
lukumäärä oli 135, roiimeksimainit-
tuna 131. Useimmat, eli 32, on
oimettu Helsingissä, Turussa 16,
Porrooossa tt, muissa kaupungeissa
roielätin t)arroempia. 23fft fifäiliar-
roon saajista oli nainen. Jämähar-
rotnatnen tapauS sattuiMaarianha-
minassa. ?)fst ainoa ammattilainen
toto maassa saaroutti ro. 1902
meStarinarroon. Edellisenä rouonna
meStarifirjnn saajia oli toti 3.— Johanneksenkirkon rappaus-
työt firfon sisäpuolella tarjotaan
vrakalla tehtäroitsi. Kirjalliset tax--
joufjet on tet)täroä ennen lofaf. 6
päiroää rakennusmestari Heikki
Kaartiselle.— Hämeen läänin Eumcrnöö-
rt, kenraaliluutnanttiIsidor ©roer-
tschkoff, joka Kaukaasiassa on ollut
parannutilla, on saapunut Pieta-
riin.— Tampereen työläisten ra-
wintoyhdistyksen osakeyhtiönroar»
sinaisessa yhtiökokouksessa eilen il-
lalla roalittiin johtokuntaan sule-
tuin lipuin edelleen kolmeksi rouo-
befft herra Juho Holmstén 12 ää-
neliä, K. Koiroisto, SUlanne Hele-
nius ja Ost. 2lroeniuS, tukin 10
äänellä. Varajäseniksi johtokuntaan
tuliroat Elis Wallenius, Juho
ftabrin, A. A. 2tt)fqroijt ja Heikki
Sindroos. Tilintarkastajiksi roalit-
tiin edelleen kauppias I.W. Kal-
lio ja isännöitsijä Alex. Nordman;
roniialta piiruStaja Avg. Sindelt —
Nhtiökokoutseösa johti puhetta yh-
tiön isännöitsijä K. G. SeHtonen.
Pöytäkirjan laati työnjohtaja I.
F. Sindholm.— gltoppilaéwoimtétclijat va»
niroat roiime sunnuntaina jäsenten-
sä keskuudessa toimeen urheilukilpai-
lut Korkeasaarella. Tulokset oliroat
seuraamat:Keihään A.Mar-
tio 61,2 m., I. Hollström (il,,,0
m., T. Kaipio Tamvereetta
60, m. *2 Kuitunen 56, m.
SiiSfonfjeitoSfa: E. Kuitunen 66,70
m., A. Martin 63,l0m., T.Kai»
pio 62, m., I. Hollström 59,15
m. Pituushypyssä: A. Martta 5,.,2
m., I.Hollström 5, m.. K. Sai-
siio Tampereelta 4,90 m., E. Kui-
tunen 4,fi3 m 3u°ff u-ift-- I."£ )0-»5

ström li,<, f. A. Marlia 12,4 s,
T, Kaipio 12.. s., E. Kuitunen
ja K. S aipio 13 f. Näin tuliroatsaamaan palkinnotta: IA Marlia,
27 v pistetta; III.Hollström, 26,38
piSt; 111 T. Kaipio, 22,01 pist.
IV E. Kuitunen, 19,95 pist. fiäfjin
nä oli K. Saip t o, 14, pist.
Palkintoina oli erittäin aistikkaasti
tehtyjä mitaleja.

Kymmenen poliisia Tampe-
reelta oli Hämeenlinnaan toimitettu
järjestystä ylläpitämään toripäiträ-»

— Höyryputki räjähtänyt Fin-
layson K fumpp. s^uuroillatebtaalla
roiime sunnuntaina tapahtui höyry-
tattila»huoneessa höyryputken rä-
jähdys, jota murskasi taksi affunaa
ja seinästä löi rappausta alas. On-
nt onnettomuudessa oli se, ettei
sattunut ketään ihmisiä lähiseutu-
mille setä että räjähdys tapahtui
sunnuntaina, joten ei ketään ollut
tnöSfentelemäSfä siinä, että lähei-
sissäkään juoneissa. — K. S.

— Kahwin hinta on kohonnut6
p. kilolta. - 11. A.— Ammattijärjestöt. Suomen
ftrroeémteSten liittot^altinto on lä-
hettänyt puuseppäin liitolle kirjeen,
jossa pyydetään yhteistyöhönsiihen
suuntaan, että taitti maan puutyö-
aloilla työskentelemä! saataisiin liit-
tymään yhdeksi puutyöntekijäin lii-
toksi.— Läänin kuwernöörin tutkit»
tawaksi on passitettu seuraamat
tartastuSnaifet: Hilma Qärroinen,
Emma Setälä ja Amanda PeltolaTampereelta, Olga Hööt Reisin-gistä, Eufrosyyne 9JlpHgneroa Sai»
lialta ja Hilma Kiroinen fiammil-

— Osuuskunta SBätnämöifenkokouksesta tänä iltana klo 8 Erk-
kilän tontulla huomautamme roielä
lukijoitamme.— Eläkelaitokset. Suomen
roaltionrautateiben eläkelaitoksenosakasten roaltuuSmieSten kertomus
tilirouobelta 1902 on painosta il-

— ScoUifuuSflubinVuosikokous
pidetään tänään tlo 8 i.-p.

— Kalastajat yhteistoimin-
taan. Kun yhteistoiminnan ai-
kaansaamiseksi maaroesiemme kalas-
tajien keskuudessa on tär'eätä, että
jakamattomat fataroebet järjeste-
tään sillä taivalla, että kalastusta
näissä fataroeftSsä rooidaan har-
joittaa kyläkunnan yhteiseksi f)proäfsi
lailta että nämä falaroebet rouof-
rataan luotettaroille ja taitoroille
kalastajille taikka osuuskunnille,
oroat ent. senaattori I. Serlochi «s
„^tHernion" puolesta ja toht. O.
Nordqroist ©uumen kalastnsyhdis-
lytsen puolesta yhteisesti laatineet
fääntöfaarooja tämmöisille „fataS=
tusfunnille", ja toht. N. on roiime
taimena ja kesänä monessa eripait-
kakunnassa pitänyt kokouksia ja esi-
telmiä asiasta. paitft sitä omat
..Pellerivo" ja Suomen falaStuSpb'
distys asettaneet yhteisen komitean
roalmiStamaan ja järjestämään yh-
teistoiminta kysymystä kalastuselin-
keinon alalla kokonaisuudessaan.
Tämä komitea futfutaan totoon ensi
joulukuussa ©itä ennen, ja jo nai»
nä päiroinä, lähtee tot)t. Nordqroist
kalastusyhdistytsen puolesta Sak-saan tutkimaan yhteistoimintaa ka-
lastuselinkeinon alalla ja järroifa»
laStuStalouben järjestämistä, Ka»
laStu§pl)biStpS rooinee siis tulema-
na taimena aitaa laajemmassamää»
rässä tuin tähän aSti työskennellä
falaStajaimme saattamiseksi yhteis-
toimintaan. Mutta tähän tarroi-
taan useita innolfaita ja taitamia
neuioonantajia, ja niitä taaS ei ole
säätämissä ilman raharoaroja.
Saadakseen enemmän roaroja Suo-
men talastusyhdistys tarroitjisi
paljon enemmän jäseniä ja aineet
lista kannatusta yleisönpuolella.— Mustialan opistoon on tar-
janhoitajalsi otettu hra Oskar Sjö-
blom, Pormoosta.— Paloapuyhtiöt Sutun lää-
nissä toimimista paloapuptjtiöistä
löytyy toistakymmentä yhtiötä, jot-
ta owat laiminlyöneet matuutustar-
fastelijufle antaa säädettyjä tietoja
toiminnastaan, nimittäin Ahmenan-
maan kihlakunnassa yksi paloapu-
yhtiö, jrfo on laiminlyönyt maini-
tun roelroollijuutenfa rouodelta 1902,
Mynämäen kihlakunnassa yksi pa-
(oapupl)tiö rouodelta l/A9oo— ao/61901. yksi rouodelta 14/31900— t*i
1901 ja yksi rouobelta 1900 ja
1902; Halikon kihlakunnassa kuusi
patoapuptjtiötä, faiffi rouobelta
1901; Utroitan kihlakunnassa kaksi
paloapupbtiötä, molemmat rouoftlta
1900 ja 1902; Ikaalisten kihla-
kunnassa yksi yhtiö 1902; Tyr
roään kihlakunnassa yksi yhtiö rouo»
delta 1901; Soimaan kihlakunnassa
yksi yhtiö muodelta 1901 ja 1902
setä Maskun kihlakunnassa kaksi
yhtiötä, toinen muodelta 1901 ja
toinen rouobelta 1902.

SBafuutuStartaStelija on ryhtynyt
toimiin saadakseen furoernöörin toi-
menpiteen tantta puheena oleroat
tiedonannot. — U. A.— Eläkkeitä sotilaille: Senaat-
ti on myöntänyt ent. tarkkampu-
jille Kustua Johanssonille eli
3ot)nS'ille kuittisten pitäjän 9iieS>

fan kylästä 75 mt., Ananias
Rastille Alastaron pitäjän Ilolan
fplästä 60 mt. ja Joel loelinpoi»
ta Jalolle Alastaron pitäjän Sau-
täisten kylästä 40 mk. rouodessa
U. A.

- Hämeenkyrön Kostutan eli
Saimalfnnnon piirin kansakou-
luun on tyttöjen fäfttöttten opet-
tajattareksi roatittu 7:stä hakijasta
neiti Nänni Kokkinen fiempääläStä.

Läheltä ja kaukaa.
— itaiwanpäällitlöjcntiedoksi jul

faifcc „TiinaZeitung" Nemyorkisfa ole-
»an -Beiiäjäii ipääfonfulin kirjelmän, jos-
sa ilmoitetaankaikille menäläisten ja suo-malai-Jten fauppalaitoojenpäälliköille,et-
tä heidän Vhdysmalloissllmoimasfa ole-
mien maahanmuuttoa koskemien lakien
takia pitää asianomaisille toiranomaipllc
Ellis 3§lanbin saarella antaa ilmoitus
kaikista matkustajista, jotka omat laitoaS-
l"a, fekä niistä henkilöistä, jolla, olematta
ammatti-meritniefiiä,2)f)b^étoaltoiHin pääs
tätfecit tekemät laitoamie^en töitä. Loskapteeni päästää maihin henkilön, jokaei
ole faanut asianomaista lupaa,rangais-
taan hän 1,000 dollarin fafoilla, enin-
tään muoden toanfeubeda taikka molem-
mat rangaiåtuffet yhdesfä. Näitä mää-
räyksiä noudatetaan ankaralla tarkkuu-
della.—

Pois lasten fumiimuff !
hdl«ssa on luettamatta {euraatoo erään
lääkärin antama toarotus yleiföllc: 2Sii-
mc lautoantaina tuotiinmuutamaan Hel-
singin faira§i)uoncefcen viiden kuulauden
vanha lapfi hengettömäsjä tilassa, hän
oli saanut kurkkuunsa kumi-imulleen,
jonfa amoimessll päässä oli fortfi. Mail-
la imuke saatiin lohta poistetuksi ja pi-
temmän aikaa koetettiin keinotekoisen hen-
gityksen kautta saada lapsimirkoamaan, ei
siinä kuitenkaan onnistuttu.— Myöhästynyt Päiiskyspcrhc.
Pääskyset, nuo maamme kaukaiset ja
hauskimmat fefätoieraat, o»at jo »iikkoja
olleet kuulumattomissa, ainafin Salvon
saloilta. Mutia Joroisten pitäjän Aho-lan majatalosfa majailee mielä kokonai-
nen pääskysperhe. Sen myöhästymiseen
lienee ollut syynä se, että perheen ensim-
mainen pesä on joutunut jollakin lamoin
turmiolle, joten perheen nuorifo ei toielä
ole ennättänyt »autoistua matkan mai-
tooja kestämään. He masta opettelemat
lentämään lyhyitä mattoja. Vanhemmatnäyttämätkin uutterasti kantaman ruokaa
pojilleen, faabaffcen heitä mattaan toal»
miiksi.— Taas maiaitc erään työntäen-
yhdistytsen kassassa. Helsingin ylsi»
tyifen sairas* ja hantausapurenlaanosat-lailla oli viime lauioantaina lolous, jos-
fa ilmoitettiin, eitä tasfan johtaja,
kirjaltaja ;£>(. läger, jota famalla oli ra-
hastonhoitajana,oli poistunut paikkakun-
nalta ja vienyt mutanaan lastan varat
nom 300 ml. felä sitä paitsi merkinnyt
kuolleiden joukkoon erään henkilön, joka
ei ollut kassan osakas.

kokouksessa ehdotettiin, että jäseniltä
kannettaisiin ylimääräifenä maffuna 1
ml,, hengeltä, jotta fasfaan faataiftin ma-
roja. Asiasta fpnttji Rytein villas kes-
kustelu, josfa toiset puhujat vaativat,
etta kassan jobtofunnan on vajaus täy-
tettävä, toiset taas olivat sitä mieltä,
että jäsenet voisivat sen tehdä, varsinlin
fun johtokunta oli vain »altailainen,
jolta korvausta ei käyne vaatiminen.
.Keskustelusta oli tuloksena, etta piimää-
räisen 1 marfan talsotus jäseniltä tulee
tehtäväksi. Wältaitainen johtokunta si
toutui hra lägerin madollisesta kon-
kurssista koettamaan faaba varat takaisin
ja omilla varoillaan korvaamaan puut-
tuvan summan.

.Hassan tilejä tarkastamaan valittiin
talsi tilintarkastajaa ja lalsi toaramies-

tä. Johtokuntaan toalittiin myöslin
tatfi jälemä ja Yhtä monta toarajäfen»
ta.

Paitlalunnalta poistunut lager
on tunnettu raittiiksi jafäännöllifetfi mie-
heksi, jonta touofft häneen luottitoat se»
fä tomerinfa etta päälltiämiebenfä.—
ö.P.— Kilpajuoksu karhun tansfa. 3.
k. 8 piitä tuuli mötklläifcn ©.mppo Ma-
tin noin 12=touotia§ tyttö ollessaan
metfääfä nom 1 kilometrin matkan pääs»
}a kotoaan o*ttoa mörinää. SHutoettuaan
tarkastamaan liiemmin ympäristöään,
huomasi takanaanbirtoeän näköifcn,ou-
don eläimen, joka tiristeli hampaitanfa.
Tästätös tyttö kauheasti peljästyi fefä
lähti, täyttä karkua huutaen, pakoon juot»
femaan fpnfintä fpbänmaata kohden. On-
neksi sattui leitkuupellollllolema ifä tuu-
lemaan huudon, ja luullen tytön yhty-
neen lintupartoeen, läb«i hän ääntä
kohden pysfyn ja koiran fansfa. Mutta
heti huomasikin hän tytön huu!»!U t)(-'.7-
-huudoksi ja kiersi eteen. 3Q.efifåmm,n,
huomattuaan lifää lilpailijoiiapyrtimän
feuraan, katfoi parhaaksi erota, He oli»
matkin juoSfcet jo nom pari kilometriä
meteliä soita ennenkuin isa tapasi tyttön-
fä. — Salin,
- Cnni matkassa. Eras feslenfas»

touinen tyttö löysi äskettäin .itatoantfaa-
ren läheltä suljetun puulaatikon. Tnttö
alkoi kantaa retuutt a sitä toiiinfa. Mut-
ta laatikko oli rastas ja fun tyttö pääsi
rautatielle, putosi laatikko lianen olaitaan
poikkipuolin liskoille. Tyttö nosti fen
uudelleen olalle ja niin pääsi toibboin
totia. .Itirtoeen fansfa lyötiin laatiffo
anti ja fieltä löydettiin jonkunlaista me-
telää ainetta, ©i tunnettu alusfa mitä
fc oli, mutta mihdoin saatiin naapurilta
tietää, etta aine oli — dynamiittia. Sil-
loin masta fau&istuttim ia käsitettiin
mintälaife§fa toaarasfa tyttö oli ollut.
Laatikossa oli nimittäin K) kiloa dyna-
miittia.

Miten bpnamiittilaatiffo oli metsään
joutunut, ken sen sinne on kätkenyt, on
toielä tietämätöntä. Mahdollisesti on se
toiime fptfpnä marastettuja räjähdysai-
neita. — 28iip.

Uutisia
muualta Suomesta.

— Senaatti. M. t. kenraaliku-
roernöörion yhtynytsenaatin päätök-
seen roaratuomari F. Malmrosin ni-
mittämisestä kanslistiksi senaatin oi-
feuSofaStoon.— W. f. fenraaltfuttiernöijri,
salaneuroos Dentrich färoi eilen
senaatissa talousosaston roarapu»
tjeenjobtajan, senaattori Sinderin ja
prokuraattori Johnsonin seuraa-
mana. ©alaneurooS Deutrich tä-
roi senaatin faifiSfa toimituskun-
nissa, jolloin tunkin toimituskun-
nan päällikkö hänelle esitti asiano-
maisen toimituskunnan roirfamie-
het.— Erohakemus. Ruotsin-Nor-
jan pääkonsuli Helsingissä, treiroi
M. 93jörnftjerna on jättänyt ero-
hakemuksensa, tietää »Verdens
©ang" kertoa.— Wirkawapautta sairauden
tukia on anonut Wiipurin homio-
teuden presidentti E. Forsman mar»
raskuun 15 päiroaän saatfa.— Kuollut. Neiti Emu Ro-
senlew kuoli eilen Porissa 59
wuoden roanhana.

— Erokirja. Virallisesti ilmoi-
tetaan:

©ittenfun fenraalifuroernöött tä-
män rouoben heinäkuun 9 päiroänä
hankkimallaan faiffeinforteimmatte
tumallaonkieltänytTammisaarenfan--
fafoutunopettajatarjeminaartn ma»
tematiikan ja luonnontieteiden leh-torin Frans Mikael Sinbenin oles-
felemaSta maassa setä jätten Kei-
sarillisen Majesteettinsa roiime elo-
kuun 26 päiroänä on armossa se-
littänyt että roaltion- ja kunnallisetrontamiehet, joita on kielletty oles-
kelemasta Suomessa, oroat heti ero-
tettaroat roiraSta, on senaatti kulu-
man syyskuun 22 p.näantanut leh-
tori Sindénille erokirjan.— Hiippak. sanomia. (luopion).
SBoltuuSfirja annettiin t. f. 19 p.
SBetelin kirkkoherran roirtaan Puo-
langon kirkkoherralle O. W. Oksasel-le, joka saa tähän uuteen routaan
astua 1 p. toukokuuta 1904 sekäPrunttalan fappataiSroirfaan Haa-paroedeu kirkkoherran apulaiselle ).
W. Tupalalle, jonka tulee tähän
uuteen routaan astua 1 p. loukot,
1905. - Souhi.— Julkisten huivien lupa-ano-
mukset. Sen johdosta että anomuk-
sia julkisten teaatterinäptäntöjen,
konserttien, fansanlinroien, seuranäy-
telmien p. m. s. setä yleisten ko-
kousten pitämiseksi, jotta, maalis-
kuun 26 p:nä tänärouonna annetun
asetuksen mukaan, saadaan pitää
paikallisen poliiifiroiranomaisen tu-
malla, kuitenkin lakkaamatta saapuu
Turun furoernööriroiraStolle ja mai-
nittu roirasto, jonfa asian selroille
saamiseksi anomuksia roarten täytyy
hanttia tietoja paikallisilta roiran»
omaisilta, siten saapi ylenmäärin
tarpeetonta tointa ja anomuksen te»
kijöille täten tarttuu ylimääräisiä
menoja ja ajanhukkaa, on Turun

ja Porin lääninfuroemöörilähettä-
nyt kiertokirjeen (äänissä kaikille po»
fiifiroiranomaiftlle ja maistraattien
puheenjohtajille, jossa m. m. mää-
rätään:

että lupa julkisten {jumien ja
f)uroituSten toimeenpanemiseksi on
anottaroa asianomaiselta roirfamie^
hellä kirjallisella kartoitetulla haku-paperilla, jota tulee seurata täydel-
linen ja tarkka ohjelma ja tulee roi»
runomaisen, saatuaan roarmuutta
anotun tilaisuuden tarkoituksesta ja
että ohjelma ei sisällä mitään tain
ja hymän järjestyksen roaStaiSta,
omalla roaStuullaan hyroätsyä oh-
jelman ja myöntyä anomukseen ta-
hi fieltöä sen, jonfa ohella hänen
tulee itse tilaisuudessa roalrooa, et-
tei IjproätifptpStcl ohjelmasta poiketa;
jos sellaista kuitenkin tapahtuisi, on
roirfamiefiellä malta keskeyttää ja
hajottaa tilaisuuden melmollisuudella
siitä heti ilmoittaa tumernöörinroi
rastoon.

Knitentin lufee huomata, että
julfiSten näptetmätilaijuufsien, joita
maatiSf. 23 p:nä 1903 annetulla
afetuflella tarkoitetaan, ohjelmat
eiroätmissään tapauksessa saa sisältääpuheita, esitelmiä tai luentoja, roaan
on niitten pitämiseen kuten tähänkin
aSti tupa faataroa furoernöörinroi»
rastolta, jolloin täydellisen jäljen»
nöf|en puheesta tulee seurata ano-
musta.

Kun fiuroit pidetään jotakin hy-
roänteferoäifppStartoituSta eli muu»
ta yleishyödyllistä tarkoitusta roar-
ten, tulee juhlapaikan olla merkitty
näkymällä roaltatunnan lipulla ja
ainoastaan roaltatunnan lipun roä-
risiä nauhoja, lippuja ja koristuk-
sta saadaan täyttää paikan fauniS»
tamisetsi. Tästä määräyksestä oroat
kuitenkin roapautettuja yleiset teaat-
terinäytäunöt, konsertit y. m. f.,
joita toimeenpannaan sitä roarten
roaruStetuiSfa huoneutsissa ja jois-
sa ammattitaiteilijat elinkeinoksensa
esiintymät. — U. N.— Ulkomaisella siemenellä kyl-
metyt tauralaihot eiroät tänä kesä-
nä ehtineettään täydellisesti tuuleen»
tua Raahen tienoilla. Useat oivatsen leikanneet airoan roifjeriäSfä ti-
lassa, odoteltuaan turhaan niin pit-
kää tuin mahdollista. Ia roielä
roiime roiifollafin, ilmoin poutaiftfft
muututtua, oroat monet tuota tu-
leentumista odotelleet, jonkatähden
useilla on roielätin kauraa leitfaa»
matta, mutta ei roaan täydellisem-
mäStä roclmiStumifeSta näymerffiä.
Kotimaisella siemenellä kylmetty on
fttäroaStoin jo täydelleen tuleentu-
neena saatettu korjuuseen. Muutoin
on ulkomainen kaura tasroullisuu-
teen nähdenedistynyt hyroin, joten
siis roiku on ivaan siinä, että 'se
roaatii pitempää tuleentumiSatfaa
kuin ilmastosuhteet täällä myöntä-
mät. — 9iaaf). L.— SBuoffen mesi on nykyään
tumattoman korkealla janousee yhä.
2tlaroitla paikoilla omat ladot ja
heinäsuot roeben peitossa. Kansa
on lerooton, peläten suuria tu-
hoja, joS roebennoufua katuvan kes-
tää.

Viimeiset MS- j» postitiedot

Serbian salaliittolaiset.
Belgrad, syysk. 29 p. Soti-

laSafabemiaSfa on löydetty kierto-
kirje, jossa anotaan kuningasparin
murhaan osalliset akademian opet-
tajat erotettaroiffi. Kiertokirjeen
o.oat allekirjoittaneet 36 afabemian
40 oppilaasta. Allekirjoittajat tu-
lemat rangaiStaroifft.

Serbian uusi mintStcrtstö.
Belgrad, syyst. 28 p. Ken-

raati ©mittel) jota huomenna pa-
taa Belgradiin, ottaa toimelleen
eri puolueista kootun miniSteriStön
muodostamisen.

Ranska ja Vatikaani.
Noo ma. syysk. 28 p. Soube-

tin käyntiin Vatikaanissa ei ole
suostuttu. Paaroillinen nuntia tulee
poistumaan Parisista ftmingaS
Victor Smanuelin roierailleSfa mai-
nitussa kaupungissa.

Sotilaérangaiétué
Paris, syyst. 29 p. Merimi-

nisteri Pelletan on antanut luut»
nautti Peronille 30 päiroää roan»
feutta siitä, että hän lähetti roiran-
toimituksesta erotetulle amiraali
SKarec^aHilleosonottosä^föfanoman.

2Rilner Lontoossa
S o n t o o, syysk. 29 p. 9JHlnerm

Sontoofeen saapuminen antaa sano-malehdille aiheen ottaa ministeripu-
la puheeksi. SKUneriä pidetään uu-
den hallituksen jäsenenä. Tänä iha-
na Salfourin saapumisen jälkeen
odotetaan lopullista mtniSteriluette»
loa.

Tuomitut upseerit Serbiassa.
Belgrad, syyst. 29 p. Sotaoi-

keus julisti tänään tuomion upsee-
reja ivastaan nostetussa jutussa.
©alaliiton johtajat kapteenit Saga»
reroitsch ja Noroacoroitsch tuonut-
tiin 2 rouobetsi roanfeuteen,öroerS*
tiluutnantti Nuaieroitsch 1 rouobet-
si ja muut osalliset 1 -10 fan-
ben roanfeuteen.

Maltilliset »ulftaariaésa
Sofia, syyst. 29 p. Maltilliset

Makedoniassa koettamat saada ai-
taan liitteen fapinatoimen pikaista
lopettamista roarten.

Salsan roaltiopäiroät
Belgrad, syyst. 29 p roaltio»

päiroäin kokoonkutsuminen on mää-
rätty joulukuun t pitsi. Sotilaseh-
dotutsessa esitetään armeijaa lisättä-
matsi 10,000 mieheltä, erittäinkin
rajajoukkojen roahroistamiseksi.

Kirjallisuus ja Taide.
Adée Leander-Flodinin

konsertti.
K<3Vltiu6n jahilpeä oli rniell ei-

lisessä konsertissa. Luutiin jäl-
leen ihailla rouva I^uncier-^lodi-
nin kirkasta ääntä, verratonta
esitystapaa ja loiljtÄVutu laulu-
tekniikkaa. Kousortinuntujli, oli
mainiolla luulutuulyllu.Uunon tui-
puisa äänensä kajahteli jalosti ja
kauniisti muodosteltuna. Ohjel-
inunu!llunuin6innuoli Beethoven-
in hieman vaikeatajuinen ja ras-
Kuultu tuntuva, „Adedaide", joka
sentään asianmukaisella tavalla
alotti lähes yksinomaan korkea-
taiteellista musiikkia sisältävän
ohjelman. Litu. seurasi Lisztin
„Die töille Naetrfigal" ja Dell'
.^«sjuan „Villail»slle*', joilla nume-
roilla laulajatar täydelleen valta-
si lluulijaliuntausa. Näistä on
edellinen varsin arkaluontoinen,
vaikean intoneerauksensa vuoksi,
ja jälkimäinenkysyy suurta KurK.
KunotKeutta. Molemmat esitettiin
suurella bravuurilla ja ihmeteltä-
väliä tarkkuudella. Seurasi sitten
lyyrillisiä esityksiä:Griegin„Prin-
sessa", Lien „Bne -' ja llaoker-
Gröndahlin verens-, joissa
varsinkin Kauvas Kantavan ja
ihanan pianissimon muodostus oli
mestarillinen. Messagerin „ValBe
äes li^ales," jokalopetti ohjelman
ensi osan, tuli sellaisella musi-
kaalisella vauhdilla ja luontevuu-
della esitetyksi, ettei paremmas-
ta apua. Ohjelman jälkimmäi-
nen osu sisälsi, loppunumeroa lu-
kuunottamatta, kotimaisten sävel-
läjäin lyyrillisiä tuotteita. Siinä
oli Järnefeltin „Sunnuntai," Sibe-
liuksen I)en första kysseu," Palm-
grenin L.-F:lle omistettuLemmen
laulu" ja Flodinin Rose Marie".
Ne esitettiin kaikki kahteen ker-
taan, Kuten monet muutkin ohjel-
man numerot ja muodostivat sen
osun ohjelmaa, joka parhaiten oli
suurimman osun kuulijakuntaa ta-
juttavissa. Viimeksi mainittu, joku
muistaaksemme täällä ensi kertaa
kuultiin, on säveltäjänsä onnistu-
neimpia ja kiitollisimpia sävellyk-
siä ja vaikuttaa varsinkin sillä ta-
valla esitettynä kvin eilen vallan
vastustamattomasti välittömällä,sv-
äämmellisellä tunteellaan. (lov-

nod'n „Ballaadi ja jalokiviaaria'*
operasta Faust, lopetti onnistunees-
ti ohjelman. Le esitettiin Kaiket-
Ia sillä rutiinilla ju draamallisesti
vaikuttavalla luontevuudella ja vil-
pittömyydellä, mikä rouva t,ean»
der-Flodinista on tehnyt kuulun
laulajattaren M todellisen, svuren
taiteilijan. — Säestyksen hoiti sä-
veltäjä Karl Flodin tunnetulla ais-
tikkaan mestarillisella tavallaan.

Yleisöä vaan oli Kovin vajaa
huone. Vielä muutamia Kertoja
tämmöistä Kummastuttavaa välin-
pitämättömyyttä täkäläisen musiik-
Kivleisön puolelta, niin arvoisat tai-
teilijat sanovat meille ikuiset jää-
hyväiset, eikä suinkaan tampere»
luisten sovi Keitä siitä soimata.

2 —
Silloin tuli käärme kiemurrellen Mlupasi tukkia leijuu, so» maalle puustoa

hänelle uhrattaisiin raakein veri, mitä
arkissa oli. Hädissään lupasi Noak ; ja
käärme kääriytyi kiehkuraan reisän suulle,
niin, ettei siitä lippuakaan vettä päässyt
arkkiin.

Kun päästiin maihin, huomasi Noak
kauhukseen Käärmeen murbuuduluiset sil-
mut kiiluvan veren himosta. Noak tuli
surulliseksi. Käärme oli iloissaan: mutta
pieni pääskynen huomasi Noakin surun ja
päätti auttaa häntä heikoilla voimillaan.

Noak astui alas arkista kaikkien eläi-
mien seuraamana Araratin vuorelle ja teki
Jumalalle kiitosuhrin. Käärme tuli nyt
vaatimaan palkkaansa, selittäen jyrkästi,
etta hän tahtoi ainoastaan makeinta verta.
Täytyi siis tarkoin tutki», Kenellä se oli.
Sääski sai käskynruveta verin maistamaan.

Sääski imi pisaran verta jokaisesta
joku oli ollut arkissa, ia hän huomasi pian,
että ihmisellä 01l mukein veri. Sitten aikoi
hän lentää ilmoittamaan tästä Käärmeelle.
Mutta juuri tätä hetkeä oli pienipääskynen
odottanut. Salaman nopeudella lensi hän
sääsken Kimppuun, joka tästä säikädtvneenä
menetti puhelahjansa, ettei voinut käär-
meelle muutu sanoa kvin — iii— vi»,
sama ääni, jota se vielä tänäkin päivänä
laulaa, multa jota Käärme ei ymmärrä.

—
3

—
— Piispa keskeytti Isa Vermaun »Jo riit-
tää , sanoi hän, »kuinka te lopetitte sen?»—

»Mina sanoin heille, etta se on suuri
onnettomuus, ettei tuo hyvä Keisarinna
tullut myöskin ('durleroidiu. Minä surkut-
telin heitä, ettei heillä ollut hänen kassa-
Kirstuunsa, Toteuttaakseen ne suuret ui-
keet, joita heillä 011, ja ohjatakseen sen
lentohiekan, jok» heillä oli, sanoin minä
heille, ei mikään ollut heille sen tähelli-
sempää».

»No?» kysyi Piispa. —
>?»ri lant-

tua, teidän kunnia-arvoisuutenne, s» puri
vihellystä, mutta silloin olin minä jo poissa
suurnutnolist». Muutoin ci mitään.> — -
»iXe olivat ymmärtäneet, että te puhuitte
heille,> sanoi piispa, »Jumalan kaitsele-
muksesta^. Munkki Kumarsi. »He oli-
v»t ymmärtäneet, että te tahdoitte osoittaa
heille, että sen voiman, jota de pilkkaavat,
koska eivät sitä näe, täytyy pysyttäytyä
poissa. Että sitä väärinkäytettäisiin samassa
silmänräpäyksessä, kuin se ilmaantuisi nä-
kyvässä muodossa. Onnittelen teitä».
Munkki vetävsi kumarrellen ovea kohti.
Piispa tuli hänen jälessään, loistaen hyvän-
tahtoisuutta. »Mutta kassakirstu, siellä ul-
kona uskotaan vieläkin siihen*. —

»Ja
aarre, onko aarretta koskaan ollut?»

Keisarinnan kassakirstu
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Sräydcllisimmät liil.vrvpul-
iu»llon««t valniistaa toiminimi
Ulayton & Lhuttlsvvorth, Englan-
nissa. Niiden kestävyys on voit-
tamaton. 26 vuotta sitten Luo-
meen ostettu tämän tehtaan Kone
käy tänä päivänäkin yhtä var"
masti kvin ensipäivänä. Puhdis-
taa ja lajittelee viljan puidessaan
valmiiksi säkkiin kauppaan vie-
tävänä tavarana. Pääasiamies P.
Bi6nro*»v Suomalainen Kalusto-
kauppa, Helsingissä.

(5.5.1.17,154)

— Kirjallisuutta. Kansanva-
listusseuran toimituksia on painos-
ta ilmestynyt:

»Maantieteellisiä kuvaelmia
XXVIII. Irlanti. Kirjoittanut Ale-
xandra Gripenberg,,: Hinta Smk.
1: 50.

Tama vihko, joka sisältää 19
kuvaa; liittyy saman tekijän ennen
julkaisemiin kuvaelmiin Englan-
nista j» Skottlannista, joten lion»
slinvlilistus^enrun kuvallinen esitys
Suuibritannian Europassa olevasta
osasia nyt un kokonaisuudessaan
valmis. Etlä teksti täydellisesti
tyhjentäisi rikasta ainetta olisi
väärin vaatia, mutta sen lukee
mielellään, ja luettuansa huomaa,
eltä sää siitä jotakin tallellekin.
Irlannin luontoa ja kansaa, sen
hyviä puolia ja puutteita, Kuvin ja
sanoin mci Ie e-itetään. Mitä erit-
täin kuviin tulee, täytyy myöntää,
etta ne ovat sekä selviä etta
yleensä taiteellisesti onnistuneita,
joissa molemmissa kohden nyky-
ajan kuvakirjat usein ovat hyvin
vajanaisia.

»Piirteitä eläinmlinnlieleestä. Kir-
joittanut 0 M. Reuter.» 160 siv.
Hinta vaatekansissa Smk. 2: 50.

Tämä suomalaisen tiedemiehen
ulkomaalaisen loht. E. 1.. I'roues-
suitin alkuteoksesta mukailema
leos, joka sisältää 119 kuvaa, muu-
dostaa Kansanvalistusseuran Luon-
nontieteellisen kirjaston kuudennen
osan ja on katsottava larl.eiil.si
täydennykseksi sekä maantieteelli-
siin ella luonnontieteellisiin luku-
kirjoihimme. K-rjan sisällys on
puhiausti tieteellinen, multa tun-
netulla taidollaan on tekijä ainetta
käsitellessä luonut Kirjon, jonka
huvikseen ja hyödykseen lukee
jokainen,jolle ei vihaisempien eläin-
ten luonnontiede ole kokonaan
vieras. Teoksessa Käsitellään ni-
säkkäiden, Kulosen jamalelijaeläin-
ten leviämistä maun päällä.

Suomennos, juku on J. L. Aron
tekeillä, on tarkka M sujuu hyvin,
niin että Kirjo suomuloisessakin
asussaan tuntuu alkuteoksen veroi-
selta.

K. J. Gummeruksen kustannuk-
soi!» Jyväskylässä on ilmestynyt;

»Kyläkirjasto, nio 2 sisältäen:
Uuti.-asukkaan poika ja kuinka hä-
nestä luli presidentti, Abraham
Lincolnin elämäkerta. Kuvannut
V. M. fbuver. Suomentanut V.
Kantele >.

»Evankeliumin voittokulku kaut-
to maailman, kirjoittanut Henry
llssiiiZ". KuKsnisvibut 3:s ja 4:s,
s:s M 6is, kaksoisvihon hinta
80 p.

Satakunnan kustannuksella Po-
rissa on ilmestynyt 16 M17 vihko.
„Maanviljelijän käsikirjaa. Kol-
messu »osassa iehnyt G. E. Berg-
strand, professori. Suomentanut
M Suomen oloihin sovittanut A.
Buurio, tllos. Kund., »ssronoomi^.
Hinta 1mk.— ..Pohjolan Joulu"-niminen
runsaasli kuvitettu vähintäin 24
suuria lc»u!iu-sivu» käsittävä joulu-
lehti juiaisiaan 10000 kappaleen
painoksena ensi jouluksi Anlli
Haulalan kirjapainon kustannuk-
sella Vaasassa. Julkaisua avusta-
vat, joko runoilla luin suorasanai-
sesti, neidit Irene Mendelin MAliina Salomaa, kirkkoherra J.
Pohjonen, pastori li. XerKKoneu,
runoilija KyöstiLarsson(LarinKyös-
ti), opettaja Samppa Luoma, kir-
jailijat P. Päivärinta ja Kaarlo
Hammar, toimittaja Väinö Andelio
ynnä monet muut. Lehden hiDta
tulee »lemuun ainoastaan 50 pen-
niä.

Yleisöltä.
Z.MeinäKnun wiidesj>etnäfmutt umbes

päiwä ja runoko-
lioelnm Mäi-
nämouteti".

Pyytäisin kysyä Väinämöisenru°
nolot,elman toimittajilta, mitä on
ollut syynä siihen, etla runofofoel--

maSfa löytymästäI.L.Runeberg/-
in runosta „heinäkuun roiibeS päi»-
roä" on jätetty kolme roiimeiStä
roärSfyä poiS? Eihän roarmaan--
toon noin suuri painoroirl)e liene
pujahtanut, fitä roähemmin sopinee
olettaa, että runoruhtinaan klassil-
lista runofofonaifuutta rooitaiftin
taittaa voitti. Soitettuna se ei
kuitenkaan foSfaan pysy, roaiffa
SBäinämöifen runokokoelmoi» toimit-
tajat oroat näennäisesti omalla oi=
keubelloan niin mestarillisesti päät-
täneet. He oroat ikäänkuin annoS»
ta nitoneet osan mainittua runoa
fofoelmaanfa ja ofan jättäneet
poiS. Woitteto Te, aßäinämöifen
runokokoelman laatijat, häpeämättä
fatfoa ebeS Runrberg'in furoaa, hä-nen, jonfa muistoa Se olette moi-
sella, tuolianne loukanneet? pa-
rempi olisi ollut, joS ette ollentac.n
olisi sitä ihanan runoa osittainkaan
kokoelmaanne painattaneet, Enrooi
fäjittää muöSfään sitä, miksi runo-
fofoelmaan ei ole otettu Eino Lei<
non runoja, hänen, joto on nyky-
ajan suurimpia, tuin fitäroaStoin
iofu roähän tai ei ollenkaan runo-
taitoinen on omakin „kotorunollaan"
läsnä.

Kaura,

2tamutei^ben toimitukselle
31letnpana jäljennetti) omituinen

kirje aiheuttaa minut ottamaan roie-
lä puheeksi

KadunlaKaisuafian
ja pyytämään orro. leljbe-Sfänne
fijaa feuraaroalle.

Niiben tuntumain epäkohtain
poistamiseksi, jotto nykyään mallit--
femat sen johboSta, että tabut
nykyisten säännösten mutaan on
lafaisßtamat lumettomana rouoben
aifana auringon laStun jo aamulla
flo 9:n roäiifellä ajalla jo että to-
kaisu enimmätfeen toimitetaanhetiau-
ringon la§fettua, jopasitä ennenkin,
eli juuri ftlloin kun ifjmifet oroat
roirfi§tr)ffeffeen täroelyllä, tein roii*
me feroännä rooltuuStoSso esityksen
sellaisen muutoffen suomisesta po»
liiftjärjeåtv)tfeen, että lafaifu lumet-
tomana aifana soisi f a§ telemät-»
tornilla tabuilla alfaa roa§ta
noin pari tuntia auringon la§fu»§ta
jo että se olisi lopetettoroo niin
oikoisin aamulla, että tafaifuißta
syntynyt pöly olisi ehtinyt afettua
ennen yleistä työhönmenon oikoa,
siiS tuoSsa fto s:n tienoilla, ollen
kuitenkin lafaifu luroatltéta muu»
nokin aifana rouorofau=
best a, jos fabut oroat
niin kostellut, ettei
lotoiSteSso pölyä len-
nä, jo missä se liikennettä hoittoo-
matta käy päinsä.

Esitykseni terroeuslautafunta eh-
botti t)n-"-i--a-t,a-fx etupäässä siitä
syyStä, etta monet minuutin huo-
mioon ottamani pittu talonomis-
tajat, jotta painiin työstenteleroät
tehtaisfa n. m., itse toimittamat
talonmiehen tetjtäroät, joten työvoi-
ma heille tulisi tornin pitfäfft, fetä
esitykseni muta koroin suuren epä=
määräifnt)ben totia, josta lautatun»
nan mielestä saattoi syntyä selttaul»-
sia. WoltuuSto ei aftata roiime
terralla lopullisesti päättänyt, roaan
lyttäsi osion tatonomistajanhbistyf'
feen siltä laufunnon soabatseen.

Minä en olisi tuttenkoou faanut
roaltaroan faupunfitaisenemmistön
etua tarfoittaroaa efttg§täni tehbä,
sillä fe on eräällä taholla fgnnuttä-
nyt koroin patjaa roerta ainakin feu»
raaroasta tirjeeStä päättäen, jota
naurettaroasfa fofonaifuubesfaan
kuuluu :

lampereella98 p. Stilist. 1903.

Sierra V. ."Keijonen.
Muutama fana anroifan, tuaiffa toä-

hemmän tunniaa tuottaman efttyffeiine
johdosta totimme tetoännä toaltuuston
fofouffeéfa.

Ctittenfurtuttelun alaififjihienne linna
muut, jotta faa©at luetää basilli tomua
feulifoilnnfa lataifun aitana, »aau nom
1000 lienfilöä fyfäsiä furman fuuhun,
jotta raafut enfin faifen ipäiUMä raata-
mat muuta työtä, ja sitten ette heilien
futoaitfe yön lepoa, ivaan fesfellä yö-
sydäntä ajatten heidät basilli furmanfuuhun, niin toähineet ja peitot tuin
ottattiti. Ia eifös peittoon pitemmin
basilli rutto tartu fuin toai*3luempaan 'i*

Auin teillä on niin fuuri nero niin
täydytten plifäiittää myöstin faitfi myrs-
fyn ja tuulen puu§fat, että basillit olrat
alallaan, ja jos fe ei fäy päinsä, niin
tar.oon leilien fatulafafian paiffaa, että
faatten tutustua siihen ammattiin, että
tuleiten edes lopultafiu armogtelemaan
fatulafaifioita fanfalaisina. Muuten tei-
dän faltaifen miehen olifi pitänyt fiel-
tälintiiä faupungin toaltuu§miel)en toi»-
mesta, tuntien fyfeneiiiättömyytensä.

Basillin tisStätDä.

En tiebä, outo tässä fangen. si-
rotta käsialalla kirjoitetussa ja siiSsen puolesta jotenkin tottuneen
tirjoittojon tphäämäSsä, mutta muu
ten ftrjoitustaroaltaan tottumatto-
muutta ofottaroa§fa, ja nimettö»-
mtnjbellään nufgotoja turoaaroaéfa

kirjeessä enemmän ii^metettäroä kir-
joittajan paijaa sisua, roai sitä rauf»
kamoista arfuutta, ettet ole uskal-
tanut nimeään panna alle. Kutu
tämä arfamainen ..Basillin gStäroä"
on, on saman teferoää, mutta tort-
faaroa lufija soottoo kuitenkin
eräistä tieten murteellisuuksista
päättää, että ibempätä Päijännettä
hän on, ja rooipipa orroello, sisäl-
lyksestä päättäen niinkin, että on
se jonkunmoinen talonomistajaan,
eitä mitään tabun lakaisija.

Mitä torjontfeen lafaifijan pai-
tasta tulee, on sitä muikea ottaa
roaStaan, kun ei tiebä, kenen puo-
leen kääntyisi, roaiffa rooiftfin fo-noo, ettei fabunlafaiftjan työtään
minulle airoan tuntematonta ja
toettomotonto otetaan. Kirjeen mii-
me laufeeSta sen sijaan olen tunte*
mattoman, maitta pelfurimaifen
annostelijani fanSfa airoon yhtä
mieltä * roatjinfo main, ettei häneltä
huomaamatta jäänyttä kieltäyty-
mistäni roolitsijot ottaneet roiime
syksynä Ijuomioonfa.

Tampere »/.(Ä
Erkki Reijonen

Venäläiset lehdet.
— Isä JohannesKronstodtilai»

nen on Hotlinin nuimeijetSfä nn-
meroja julaiSfut feuraaroan tirjo-
tulfen.

„3Bai§tauffeni jotjboSta jumalat--
tomalle Leo Toistoille (MiSsionerS--
tojen ObosrenijeSsä) oroat muuta-
muin janomaleljtien toimittajat lä-
hettäneet minulle lehtiensä nume-
roitu, joiSfa on t)li§tq>?).irjotutfia
romaanienfirjottaja§ta. Minä kiitän
hnomoorooisuubeSta* paperihan on
tärsiroälliStä. Herra jumala, jota
Tolstoi julkisesti piittaa, on myös
tärsimällinen ja myöskin teitä, tui-
jottajat, kärsii hon touon. -Ututta
minä muistutan teitä, herrot, oitean
tuomarin oifea§fa fäbe§fä oleroa§ta
roi§taime»§ta, jolla hän pertoo maa»
ilman riihen jo minä muistutan
teitä siitä, että Hän (oikea tuomari)
totoo nisut uittoonsa, roaan tiroo
ruumenet ikuiseen tuleen. Tämä rois-
toin tulee faiffia, toto maailmaa
auttamaan, ymmärtämään, kenenkä
sano on nisnjo ja kenen ruumenia.
Simitis fimili gaubet."

Ulkomaalta.
— Englannin kcnta Makedo-

nian osiossa. Englannin päämi-
nisteri on äsken Canterburpn ork-
tipiiSpalle tirjoittomaSsoan ttrjee§fä
tehnyt feltoa hallituksensa fanna§ta
SJlafebonian osiossa jo totonaan
tehnyt lopun tattedta toiroei»ta, että
Englannin puolelta olisi mälttnsstä
toimottamana.

Canterburyn artfipttépa oli pää-
ministerille ttqoittamaéfaan tirjeeS-
fä tuonut julki Englannin anglifa»
ntfen firfon jäfenten puolen, ettei
jätettäisi täyttämättä mitään keino-
ja, jotko oroat omiaan Mntebonion
roäcétön färfirngffiä roåtjentämään.

SBatfour roa§tauffefft fuf)äåmä§=
sään kirjeessä lausuu täybellisesti
yhtymänsä tanhun ja suuttumuksentunteeseen, jota Baaffoté*@uropan
tila nykyään herättää. Hän sanoo
hyroin ymmärtämiinsä, etta qleifen
fofouffen kautta tai muutoin tohbo-
taan julki tuoba paheksuminen, jon-
to roiime tapauffet niin surkuteltu-
molla taroaila otfeuttaroat. SJUttta
joS Portti olift roiraUtfe-Itt toimeen
pannut Wenäjän ja Itäroolto-Un--
korin suunnittelemat parannuffet ja
kysymyksessä oleroat kansakunnat ne
tuitpittömästt roa§taanottaneet, niin
oliftroat maailmatta säästyneet ne
hirmut, ioiben tobi-Staja se on fen
jälteen ollut. portti kuten tomolli--
fedti on koettanut roenutellä jo roäl=
teliä, mutta faptnatltéten ebeilroa§=
tuu tobella on suuri, sillä he taljal»
loan oroat ryhtyneet roäfiroallan
töihin faabaffeen roäfiroallantöttä
aifaan. Luja toiroo tämän moni»
mutkaisen kysymyksen käsittelystäpe-
rustuu Wenäjän jo 3täroatta4lnfa=»rm xfaä' jatfuroaan yhteistoimintaan,
jota muut Berlinin liiton allekir-
joittaneet mallat kannatuksellaan ja
neurooltaan oroat roohroistnneet.
Näillä malloilla on roevraton roai-
tutuS Bnltonillo toisiaan roasßtaan
tai§teleroiin rooimiin. Ei mitään
muu fanfa tai konsoryhmä rooift
työtä niin Imroin toimittaa, eitä
sitä mikään muu fanfa rooift toi»
mittaa,IjoS liäroalto-tlnkori ja
Wenäjä fattuiftroat sitä roasStaan
roii^amtelifelle fannalle. Tama on
ytft niitä tapauffta, joSfa koksi mol»
taa" työn suorittamiseksi rooi enem-
män kvin kolme, jo joSso jofaifeSta
luroun lisääntymisestä olisi seuruut-

fena roaStaaroa roaifutuSroaUan roa»
Ijeneminen.

Reuterin toimiston tietojen mul-
koon on englannin lähettiläs Kon=
ftanttinopolisfa D' Connor soonut
hallituffeltaan toimeksi fortille setit-tää, ettei Turkilla eitä iöulgarialla
ole obotettaroana avua brittiläiseltä
hallitukselta. joS ne julfifeSti tai
salaisesti roaStuStaroat jo julkaistu»
jo parannuSefybotuffia. Nämä pa=
ramtuffet (englannin hollitutsen fä*
ftttjffen mutaan oroat roähintä. mi»
ta täytyy roaatia. Ne toimet, joi»
hm tähän saatto on ryhbytty pa*
rannuStcn toteuttamiseksi, oroat kui-
tenkin, aseman roaifeubetfin huo-
mioon ottaen, roalitettoroau riittä-
mättömät. On roaabittaroa paljon
nopeampia jo tehokkaampia toimen--
piteitä, tuin mihin turkkilaiset roi»
ranomaifet oroat tähän faaffa ryh-
tyneet.

""Bulgarian hollitutfelle on niini-
tään annettu yllä oleroaSta tieto.—

Asema Serbiassa moolien
jälkeen. Maolien tuloS ei fuinfaan
ole rauhoittanut mieliä Serbiassa.
PäinmoStoin on se lisännyt funin»
gaS Pietarin tufalaa afemaa. Se
puolue, joto läksi rooittajana roaali-
toistelusta, ei ollut rabifaalifen
puolueen maltillinen, roaan äärim-
mäinen ryhmä, joko nyt nimittää
itseään riippumattomaksi rabifaali»-
fetft puolueeksi. Ne eiroät tal)bo
olla missään tekemisessä fen ryh-
män fanSfa, joko kuningas Alet»
fanterin hollitukfen loppuaifoina
tefi liiton progreSsiStein fanSfa.

Riippumattomain johtaja Girko-
roitsh on jo afettanut ehbotsi, että
Pushnitsh, SCöuitft) jo äßelimiroroitff)
erotetaan korteistaroiroiStoon. Mal-
tilliset (hallituspuolue) sai ainoas-
taan 75 it 80 ääntä, siiS ei puol-
tokaan koto äänimäärästä, Äänten
enemmistö on siiS mahbollinen oi-
noaStaan fitnä tapauksessa että
riippumattomain fanSfa faabaan
liitto syntymään. sJÖapaamieliftllä
on ainoastaan 14 ääntä, niiben
joukoSfo roiraSfa oleroat ministerit
Stroafumoroitfh, Guentfhitfh ja We-
liftoroitfh.

Huoneusto
vuokrattavana.

Nytbett vuokrataan5 huonetta, keit-
tiö ja eteinen TampereenKirjapaino-
-o»i»l.evlitNl» (Aamulehden) talossa ki-
virakennuksen tol-e«t» kerroksesta;
lähempiä tietoja saa

Aamulehden konttorista.

— Euroopankartta, erinomai-
sen selvä ja huolellisesti valmis-
mistettu, on jokaisen saatavissa
lehtemme konttorista 2 mkin lun-
nasta, postissa 2: 50. Kartta on
suuri Kepillä ja ripustimella va-
rustettu seinäkartta, paras mikä
suomenkielellä on ilmestynyt. Le
ou hankittava jokaiseen Kotiin,
jossa siitä on aikuisille suuri apu
sanomalehtiä lukiessa ja lapsille
maantiedon läksyjä oppiessa.
Kartta on nähtävänä Aamu-
lehden konttorissa.

Kuulutuksia.
Kuulutus.

Kaikki tämän seurakunnan rippikou-
luiässä olevatlapset, jotka aikovat al-
Kuu rippikoulunsa tänä syksynä kutsu-
taan täten kokoontumaan Aleksande-
rin Kirkkoon,pojut maanantaita lokak.
5 p. ju tytöttiistaina lokak. 6 p:uu Klo
12 päivällä.

Tampereella,svvsk. 26 p. 1903.
k. O. Sandberg.

Velkojat
edesmenneen Asioitsijan Johan Levinin
KonKurssipesiissu, kutsutaan kokoontu-
muun X. A. Häyrysen Asianajotoimis
ton Konttoriin tassa kaupungissa luu-
vantaina ensi lokak. 1? p. Klo 12 pui-
valla päättämään toimit^ijumielien pal-
kasta ja saamaan osan pesun hoidosta
laaditusta tilistä, jonka ohessa ilmoi-
tetaan ettei osinkoa tule jaettavaksi
etuoikeudettomille saataville sekä että
poissaolevatsaavat tyytyä lusuuolleitten
puutoksiin.

Tampereellasyysk. 26 p. 1903.
L. Mön.

Toimitsijamies.

Kaupungin talo. ES
su ja arvokkaalla paikalla olevaKuup.
talo myydään erittäin hyvillä ehdoilla
varmalle ostajalle. Käteistä kauppaa
tehdessävaaditaanainoastaan8 il10,000
markkaa jos kaupat tehdään ennen 15
pivuu lokak. Lähempiä tietoja antaa
ehdoista v. m.

Joh. V. llilcströminAsianajo-
tonnisto, Tampereella,Puutarhak. 14

Vähiin käytetty, vaan hyvässä kun-
nossa oleva

IlchMy,
myydään. Lähemmin~

Talousaitassa,
Itäinen pitk-ik. 12. Telef. 325.

Suurempi määrä

lei?aa »W
Lähemmin kirjeellä tai telefoonilla
<N.B.lol.),l^W^^^^^^^WHeuko, Vuiinuru,

Qito-vaatti»ita ja lattiamatot Särkän-
« katu 17. Pokki.

uVBll6i(ml^2 Koimu hinnat en-
tistä halvemmat hyvin tehtyjä kuivista
puisto,.

Työhuone j.»» kauppa I^uuturKuK. 59
Telef. 669. H. *-»;. Kiinani!.

» ampere

Höylättyä ja höyläämätöntä

I.MMM
KivM, tiiliä, parruja,
Tasoja, hirsiä» piirtyä,
koivu-,havu- ja ripahal-
koja mv}

Matti Wigelius.
MusiiiU.ihdenlc, 1.

Telef. 468.
Téhtoan telef. &:J5.

Varastopaikan.telef. SII.

Halkoja jaParif
myy IlMliblililaillll

li. Raittinen,
Puhelin 12'».

Huonekaluja
«HllitusK. 16. fÄet. 161.

O. M. Koi>'i,n Huonekaluliike

Halutaan ostaa.
Kunnossa oleva vanha viulu

A. Järvinen,
KorteluKclenK. 12

Vuokralle tarjotaan.
Ip.marrask. huone ja keittiö sepän-

pajau kanssa tai erikseenMäkipään-
katii 45. A. '!;■onen

H p. marrask. Kumuri ja Keittiö.
Vartiatornink. 10.

Kamari. .-^murinkutu 9,

2 kamaria, eteinen jaKeittiövlsijuka*
Satamak. 18.

Koululaisille hauska huone tävsihoid>> ButumuK. 3. .J. Wikander.

Sattuneesta syystä kamari ja Keittiö
heti 15 p lokuk. I'iuniuK. 18.

Kamari us. keittiöön.VlustunluKännK
»^ n:o IT, J. Sikojärvi.
O nuortamiestäsuuasunnontäysihoid.'-*' tai ilman llumeenk. 31.Fr.Pastinen,

Kalustettu huone täysihoidolla eli il-
muu.Pumpulitehtaank. 12. 1r. port.

»»-»rrusk. 1 p. Kumuri ja Keittiö,siisti
>Yl pieni perlie Rautatienk. 6

M. V. Neiuo.

Kamari os. Keittiöönlie*iKumuri jaosu
»Ni Keittiöön1 p murrusk. Xiemilc. 17.

Teollisuuskoululaiäia tui muita nuoria
miehiä otuun asumaan ja täysihoi-

toon llumeenk. 23,
Salovius.

Tyttöjäotetaan asumaan Pirmink. 19,
3 1rappu.

Nuori mies suu asunnon täysihoidolla
l« tui ilman NuututienK. 12. A. Helin,
viim. porr. vas.

Kamari vuokrataan UjuK. 112.>^ l. Andersson.

2 tai 3 tyttöä suu asunnon pienessä
perheessä Viinikank. 10.

H p. lokak. kamari osalla Keittiöön
K siistille tytöilletui nuorille miehille

Vartiotornink. 12.

Kamari ja keittiö, sekä pakari,Kumuri
ju Keittiö 1 p. marrask. Sali, Ku-

mari ju Keittiöheti tai 1p. jouluk.
Hallitusk.9.

liii! »««m.!
Tämän viikon ajalla myydään isompi määrä

Trikoon kappaleita
suurella hinnanalennuksella

HUOM.! Erittäinkin koulunuorisollesopivia

John Blom
Kauppakatu 8

ll»W li. iViulu
liikkeestä

on epäilemättä edullisin ostaaKihla-,, Vihkimä H Kivlsormukset
ynnä kaikki kulta-Ja hopeasepänalalle kuuluvat tavarat.

Varastossa löytyy muiden muassa kultasia ja hopeaisia taskukel-
loja sekä kellon-ketjuja, kullasta, hopeastaynnä «lu»Fs»
ketjuja.

Lyyryjä,kultasiaJa hopeaisia.
FF»»»»./ Tilans-, laitos-, kiiltaus- ja d«p«»iml»t.vöt tehdään huolellisesti.

FF»»»»./
Ilokiviä ostetaan korkeimpiin käypäbintoibin,^^^^^^^^^^^^^^^^^^W^*»

Hintojen halpuudenBoa tiirdlili, ostajat arvostelkoot tn»
Hvaran

iiMU,
Kulta- M Hopeaseppä

Tampereella.
Hämeenkatu lt). Kauppahallitaloss».

Telef. 90'

liipi!l ii 'pii»,
m.y-

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

3^3Ä driisiKOllsepll |>Ui>Cn ~^-mm*************\

Isot, 20 lehtiset lii,.j<>itu^llli»f 9:1
T 1-ttXXamaam.**4- 9n

sata kpn
tusina.Hö vi»:,

eras l: Itt laat. s^t088l)>UN
sata liapise

tit 2^N sata liUVttpftBtlk:on »21 -"sa Pn
«Tkl I^so tuhat K
irsikir.jat (useaa laatua) totlelTä halvalla.

f KirjoitllSniUSteet: Baniängon, Flora,, Giinther Vagner, AuS
l^onlmr^i, Edvard Beyer, Redeker >.<: Hennis v. m. maailman kuu-'
luisimmista tehtaista todella sopu hintoihin.

Isak Julin"in
Kustannusliike,Kirja-, Paperi- ja Postikorttikauppa.

Hämeenk. 9. Telef. 208 ja 521.
Haaraosasto (vähittäismyyntiä varten) Hämeeni. 21, liru. Ne-

linin kivitalo. Telef. 311.

Vakuutusosakeyhtiö

PLEVK
Helsingissä.

Myöntää henkivakuutuksia ja elinkorkoja edullisilla ehdoilla.
KANSANVAKUUTUKSIA

50O:ata 2000 markkaan tlman lääkäri»; tn.ilcHgdli^t»,

V. 1899 suoritettiin kuolemantapauksista.Smk. b'16.940
YX\\^i\\a-mmmmmmmmmmmm^---i. atmmm**mmmmääääääaaaaar̂r**a*^_________________m,^^^^^Voitto^sinkoiua vakuutetuille -J-ö.iii^^-^H^^^^H,^^Lähempiä tietoja antava* ja vakuutuksia ottavat Tampereelur^^^M

Mils Idman. F. Kllngendahl. Edv.Forsström
John W. Hagan. J.Smalen, Oskari lähde.

H. T.Bärlund. K.A.Helander.

maitoa___ *a sm aam

Holman kartanon Maitokaupassa
Leanderin talossa Verkatehtiaukatu il.

Läänin Eläinlääkäri tarkastanut karjan ja todistanut terveeksi.
litON.! Jälleenmyyjät saavat iätä nvjtvä nivsi»'astkiitliiin^^J

EinarBoisman.

4
—

»Teidän luvallanne, herra, minä olen
vannonut.» — «No, mutta minulle,» sonni
piispa. — »LlnnKender-Zben pappi vartioit-
see sitä. Hän un näyttänyt sen minulle.
Se on pieni ruudut!» helotettu puukirstu».

"No?' — »Ja sen pohjalla on 20
kirkasta Maria "leresiu-toolnrio.»

Piispa hymyili, vaan muuttui vbtäkkiä
vakavaksi. »Voiko verrata selloista puu-
kirstua ju kaitseleniusta toisiinsa?» —
-Kaikki vertaukset ontuvat, herra. Kaikki

ibmisujolukset ovat turhuvs.»
Isä Verneou Kumorsibe vielä Kerron

ja hiipi ulos vastaanottohuoneesta.

lVlltel^ pääskyiin tuli
ihmisen ystäväksi.

Satn.

Arkki oli jo Kouvon uiskennellut vet-
ten päällä jo Jumala oli suojellut sitä ul-
koapäin uhkaavilta suurilta vaaroilta. iXoo-
Km piti itsensä katsoa, että kaikki kävi
hyvin sen sisällä, mutta juuri täällä uhka-
sikin aavistamaton vaara. Huomaamatta
oli rutto alkanut nakertaa seinään reikää,
jo pion oli se saanut siihen suuren reijan,
josta alkoi vuotamaan vettä arkkiin.
Kaikki eläimet pakenivat luiselle puolelle;
hirveä tungos syntyi M arkki alkoi vajota.

Ukko Noak oli aivan ymmällä. Hän
etsi turhaan puun palasta toi muutu, jolla
ulisi reijan tukkinut, mutta ei löytänyt mi-
tään. Vesi kohosi arkissa korkeammalle
ja eläimet tulivat yhä rauhattomimmiksi jo
alkoivat raivostua.

Satamakonttorin IM.
Tavarain tarkastus

toimitetaan täkäläisissä satamissa lo-
kak. 1 pinu alkaen Klo 12 a.p. Mustas-
talahdesta ja jatkuen muihin ylä-sata-
miin, sekö, klo 5 i.p. alasatamissa.

LutumuKouttoiissu 29 p. syysk. 1903.

K.M. Eklund.

Huutokauppoja.
Tukkihu■tokcuppa

piaetaaiiloKal^2^):uäKlo 12pillu'l')'l-
vannoja, jossamyydään3,800Kpl.kan-
toa, jotka ovat 14 jalan korkeudelta 9
tuumaa, TeleL o» paikalla^^^^^M
HLS.--r.IH K. V. Anttila.

Myytävänä.
Käyttämätön kassakaappi myytävänä»^ B>uKo!uuK. 137. K. Vidliom.

Ve!l88lil2ll!lette^
Aamulehden konttorissa.

Huomatkaa!
Xeu haluaa halvalla vaatteet, tukit,

housut, alusvaatteet ja naiset esiliinoja
V. m. ristikolttuja, myssyjä ja monta
lajia rihkamatavaraa, niin kannattaa
poiketa puuvillutektuunk.13. H.A.Mäki.
Maalaisiapellavakankaitamyydään su-
massa paikassa.

Poika otetaanoppiin ButuKunnunK. 21,
» K. I). Lind.
*■/* ju 20 ikävuodella oleva reipas;
RV rehellinen juluotettavapoika jolla
on Kuluu matkustukseen, saa heti py-
syväisen paikan, ei ruotsikaanolisihai-
taksi. V'iiuiKuiiK, 11 vieraskoti Louhi.

Tavataan 7 — 10.
s)ikuujuriu toimeen kykenevä siivo> nuori poika suupaikanMoisiouk. 45.
Juho Wilenius.

Tyttöjäjotetaan silitxsoppiinLäntinen> pitkuk. 16. Sten.

F^aittfusravintolaavataan 1 p. lokuk. Puutarhak. 16.
Ruokaa annetaan kuukausittain ja an-
noksittain. M. Pilleinä.

«»»F»»,/ Huom.!
Arvoisa yleisö!

RäätäliEsParonen
Satakunnank.20, ottaakaikkiaummut-
tiin kuuluvaa työtä vastaan.

HUOM.! Mallit saapuneet »VV"-- j«.
talvikautta varten.

Tampereen
Asfaltteeraustehdas

niinkuin ennenkin
hyviksi tunnettuja

valmistaa
seuraavia
1601.812,3.11

AsfaltU-kaUohuopaa. as-
falttilakkaa, karfooliiieu-
Ml» lysoolia v. m, joita
myyvät Tampereella Herra
W:ni Sandbergin «lälll.,
Tampereen Rakennus-
konttori, Rautakauppa
Osakeyhtiö sekä ns Herrat
Kauppiaat, jotka kaupassaan
pitävät edellämainituita tava-
roita.

Helsingin Asfaltti-
Osakeyhtiö.

valmistaa kaikenlaisia uslultteeruus-
ssmentteeruustöitu. lauhemmin ilmoit-
taa

K.hurtit.
Tampereella.

Höyrylaiva

jCaima
lähtee Vilppulalta Ruoveden
kirkolle joku päivä aamulla
varkain* takaisin »Tampe-
reen* ja «Mäntän» saavuttua
Ruoveden kirkolle, sekä POJK-
IIS6 välillä oleville pysäkeille.

I. Mäntynen.

päivälista.
Hvoinn» on jolta arkipäivä

Pastorin kanslia Klo 8 11 puiv.
Kanttorin virkahuone Klo B—ll. a.-p.
Kirkkokonttori pupiuk.8,klo B—l la.-p.
Rahatoimikamari klo 10—2. päiv.
Tullikamari ju pakkahuone Klo — 2.
Tervey?hoitolautaki!iinau tarkastus-

asema aamuisin Klo B—lo8— 10 Kauppa-
hallitalossa. Telef. 288.

Köyhäin-asianajajan kanslia, (kommer-
eeu talossa, avoinna joku arkipäivä
klo l9—9 a.-p.

'Kaupunginvoudin konttori klo 9
—
ll

1..»p. kaupungintalossa.
Kaupungin insinööritavat, klo 10 lii

kilehti
Kauppahallin tulossa,

lluupun-^inpulvelijuin konttori Kauppa-
hallin tulossuavoinna.Klo j9- 10 a.p.

Vaivaishoitohallituksen virkahuoneKuu»
pungin talossa avoinnaKlo 10

—
1.

lltuunuukusööri N., Thule, ?upink. 11,
Klo B—J 10 a.-p.

Maksuton rokotus valtuusmiesten ko-
koussalin eteiskuoueessu, sisäänkäyn-
ti Hämeenkadulta, joku torstai Klo
10-12 u.-p

Tampereen Säästöpankki.
Avoinna joka arkipäivä 12— 2 puiv.

utuisin 6—B i.-p.
Sairashuoneeseen otetaan suiruitu klo

12—1 päivällä. fuputurmun kärsi-
ueitu kaikkina aikoina.

Kaupunginkansankirjasto avoinna joku
arki-ilta klo 6— \9, paitsi lauvantai-
sm j6— B, fuuturkuk. 23.

Kaupungin lukusali avoinna joka päivä
Klo 10 u.-p.— 9 i.-p., talossa n:o 23
Puutarhakadun varrella.

Kaupungin lukusali, Viinikankatu 18.
avoinna joku päivä klo 10 u.p.

—
9 i.p,

Kansakoulujen tarkastaja
tavataan Kosken länsipuolella muu-
nuutuisin, keskiviikkoisin ja perjan-
taisin Klo l12— l1 päivällä poika-
kansakoululla vastapäätäuutta kirk-
koa,sekäKosken itäpuolella tiistaisin,
torstaisin ja lauvantaisin Klo j12 -
!1 päivällä Kyttälän uudella kansa-
koululla, käytävä eteläisestä ovesta.

Rautatien tavaratoimistotpidetään Ke-
säkautena avoinna: meneväin tava-
ruin toimisto Klo 7 uum.— 7 illalla,
tulevain tavarain toimistoklo 7 uum,
—7 illalla, puketti- ju pikatavaratoi-
mistoklo 7 uum.

— 7 illalla sekä ase-
niakonttori KiertomutKupilettien ti»
lausta varten klo 7 uum. — 7 illalla.—

Sunnuntaisin ja juhlapäivinä ote-
taan vastaan ja annetaan ulos ui-
noastaan pilaantuvaa tavaraa Klo
B—9 aamulla.

'-'uorten IVliesteu Kristill. VKu*. avoinna
jokap. klo »B—B i.p, ttutumuk. 3.
Postikonttori pidetään

avoinna:
Arkipäivinä:

Toimi-toyksinkertaistensLiäänkirjoitta-
muttomieulähetysten vastaanottoaja
postimerkkien mvvntiu varten klo 8
u.-p. —8:40 i.p.

Toimisto lähtevien sisääiikirjoitettujui,
vakuutettujen, vupuukirje!uliet)'Bten
ja pukettien vastaauottoa varten Klo
8:30 a.-p. —6:30 i.»p.

Kaikenlaatuisia postilähetyksiä ulosnu-
netuun Klo 8 u.p. 6:30 i.-p. ja klo

8:<10 i.-p.
Toimisto postisäästöpankkia,postiosoi-

tuksia ja suuomulektitiluuksiu varten
klo 8 u.p. — 2 i.-p. ju3— 6 i.p.

Vakuutetut, sisäänkirjoitotut vapaakir-
jelähetykset ja puketit ovat Kontto-
riin jätettävät mennäkseen junalla:

Klo 10:15 a.-p.Turkuun viimeistäänklo
9:15 U.P.

Klo 1:28 eteläänpäin viimeistään Klo
12 päivällä.

Klo 1:50 i.-p. pohjoiseen viimeistään
Klo 12 päivällä.

Klo 1:40 i.-p. Toriin viimeistäänKlo12
päivällä.

Klo 6:52 i.p.eteläänpäinviimeistäänKlo
5:30 i.-p.

Klo 8:10 i.-p. I'oriin viimeistään Klo
6,30 i.-p.

iVluuposteillu Teiskoon ja Ylöjärvelle
viimeistään Klo 2 i.-p.

Sunnuntaina jo juhlapäivinä:
Toimisto yksinkertaistensisäänkirjoitta-

muttomieulähetystenvastaanottoaja
postimerkkien myyntiä varten klo
B—lo u.»p. ju 2:15—4:15 i.p.

Toimisto meneviä lähetyksiä vartenKlo
B—lo u.»p.

Toimisto tulleiden postilähetysten ulos-
ottoa varten Klo 8:30 —10 a.-p. ja
klo 2:15—2:45 i.p.

Toimisto säästöpankkiajapostiosoituk-
sia varten Klo — 10 »a.-p.

Kirjelaatikot tyhjennetään klo 11 a.-p
Klo 4:30 ju Klo 9 i.»p.

Kirjeet kannetaan kotiin:
Arkipäivinä

klo 2:30Kaupuujjissa klo ?-ii«l ;,.-)l»»»^^^^^H
i.-p. ja 5:30 i.-p.

LapinniemelleKlo 7:30 a.-p. jaKlo 2:»3U
i.»p.

Pispalaan ju i?vvuikille klo 2:30 i.-p
Järvensivulle Klo 7:30 a.-p.

Sunnuntaina ja juhla-
puivina

Klo 2:30 i..p.
Maapostit lähtevät:

Teiskoon: tiistaina, torstaina ja luu-
vuntuinu Klo 2:30 i.»p.

Ylöjärvelle: keskiviikkoua ja luuvuu-
taina klo 2:30 i.-p.

Messukylään: keskiviikkona ja luuvun-
tuinu Klo 2:30 i.-p.

Aitolahdelle: tiistaina, torstaina ju luu-
vantaina Klo 2:30 i.»p.

Pirkkalaan tiistaina, torstaina ja luu»
vantama Klo 2:30 i.p.
Tampereen rautatieasemalla olevan

Postiaseman aikataulu:
Posti isema zxi/lettlH»» avoinna:
Arkipäivinä:

Klo 9 u.»p.— Klo 10: 15 u.p.,klo 12 puiv
Klo —2 i.-p.. klo 5 i.-p.— Klo 8:05p.i.

Sunnuntaina ja juhla-
päivinä:

Klo 1 i.-p.— Klo 2 i..p..klo6 i.-p.— klo
7 i.»p.

Huom.! LisuunKirj. lähetysten vas-
taanotto lakkaa 10 miu. ennen jo-
nain lähtöä.

Amurlnmaan postiasema
pidetään avoinna

X Kipuiv in u: klo — 12 a.p. ja2— 4
i.p. Suuuuntaina ja juhlapäivinäKlo

-10 u.p

Pispalan postiasema
arkipäivinä: Klo 11— 12 a.p.. Klo

3—5 ju 78 i.p. Sunnuntaina ju
juhlapäivinä klo 5— 3 i.p.

Kurasit.

Kri,19 p. i!VX»Ii.
ynti-kurssi, Osto-kurssi

Smk. Bmk.
i/v 267: W 266: 66»/,
,/v 25: 30 26: 16
k.

— :— 24: 93
Pietari
Lontoo

c

Pariisi a/v 100: 60
3 k. — — 99: 80

99: 10c
intverpen

tj K^H
ssng

123: 30«7^24:«
t.»mpuri

« 5323 K, ■30
123: 30a/v 124: —Lyybekki

<
Berlin . 3 K. 122: 30

123: 303/^2l: --
122: 30??3uKlur^^^i7^M^ 123: 30

3 K. 122: 30
Amsterdam..a/v 209: 50

3 K. 206: 50
138: 50
138: 40
138: 40

Tukholma .V»/v 139: 30
Kristiania ..a/v 139: 30
Kööpenhaminaa/v 139: 30

T*mp-re«lla,
TampereenKirjapaino-Osakeyhtiö1903,

Nuori mies saa hyvän asunnon sekä
>« ylöspidon l^unt. pitKu,K. 28, käynti
kadulta. Bränder.

Koululaiset »uuvut asunnon Papinka-
tu 19.

Parikamarit osu keittiöön.> Pohj. rantak. 9,
UuusKu huone erisisäänk. jokuKulus--1' tettunz, tui ilman Puutarhak. 16.

Forsblom.

Halutaan vuokrata.
Pieui paja Kyttälän puolelta. Vastaus> Aamul. Kirjeluut. merk. „Paja."

Iso kalustetta huone.
Vastaus .»V:I!e t. 1. Koutt.

Puoti, 1 tai 2 kamaria ja keittiö,il-
s moitus t. 1. Kontt.

„Kauppa."

Palviini Halutaan.
>M^ 13 11 V, väliä,, kauppaan lian.
tyttö saa heti paikan fummeluuk. 14,

puodissa.
lupsentvttösuu paikan heti fumpuli-

tektuunk. 30. K. Karlsson.

Kutojat saavat työtäLutumuK. 10.
K. K. Sjöstedt.

Ompeluun tottunut siivo tyttö suu
AF paikan Viinikank. 26.

19 «<» IT tyttö,mieluummin maalta,
lulu V. suu paikan lapsenhoitaja-
nu, osoitteen suu t. 1. Kontt.

Kadonnut.
Pois juossut! Mustan javulKosenkir-
l java koiran penttu. tunteva nimen
„Tellu", löytäjä pyydetään hyväntah-
toisesti tuomaanKuninkaank. 15.

Puustinen.

Ilmoituksia.
u. S. 1k.
Työnjohtajan paikka

Hämeenkyrön fix^llkoliiii tilalla on jo
taytetUÄ

V. V. Tuokkola.

Opetusta annetaan
venäjänkielessä. Uudemmin pinninkatu
10. Tammelassa.

Jussilan t»ti».

Liinavaate-ompelua vastaan ottaa
Maria Numminen Toijalassa.

Leninki- ju sulcettiumpeluu vastaan
ottaaPirmink.19 Hunni Antaverkka.

Huolellinen työ, halpa hinta.


