
Tilaushinta:
Kuusipäiväinen painosi
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Tampereella...10:
—. 5:
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—

Postikonttoreissa . 11: — . 5: 50. . 1: —
Ristisiteissä (suoraan Konttorista, taiasiamiesten kautta)

Vi vuod.10 mk„ V, v. 5 mk.. V. v. 2 mk. 50 p.
Nuum.! Kaikki" maaseudulle tilatut lehdet lähete-

tään tilaajan osotteella varustettuna. Venäjälle
tilattuna Kotimaiset hinnat.

Ulkomaalle (toimitukselta tilattuna) koko vuodatti
24 mk.

Katiinkaniiosta maksetun 1 »«KK» <»<«««»

nISO 2041Kolmipäiväisenpainoksen N:o 101

AAMULEHTI
TIETOJA TAMPEREELTA

Lauantaina 7 päivänä Syyskuuta

Tilaushinta:
Kolmipäiväinen p»l»»»l
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MM_____i (sulM^ankonttoristertalasiamiestenkautUl-TT » mk. 50 f- '/. '- 2 mk. 75 p„ '/. vJ
1mk. 50 p.

»o»».' Kaikki maaseudulle tilatut lehdet lähetettä»
tilaajan osoitteellavarustethma. Venäjälle tilatta-
n» kotimaisethinnat.

(tnttnltakseita tilattuna) K»l» «>»___«»

26:äetz "vuosikerta !">/#

V«_tt»«v» toimittuja H.. Alhovuori. —
Lehti ilmestyy sumcuntiusta, tiistaisin, X^xi>,ii!^ul«w. torstaista, perjantaista j» lauvantaisin kello » aamulla —11mo11us hinta:9 pc» i» ensi- j» 7 f«n_-ia vii -r, »iv. w _°» illlin»»rll t». KQarttyille palkoille vaadittavista m" « -

volotaan 18 % korotus stot- (etusivun pohjahinta, Ja IO % ulkosivuilta. Kihl»-, ju. syntymäilmoitukset makaavat » 1: «> p:iS| knoltaflmoitutaot, pienin tllut» »,n.^, kultakin vl.r^lt! ja ru^^.t P'» o?t!ll!.^ 1mk. »«»ii *iic&s*sfa. 1: 60 prfft Ruotsinkieliset Omoitukset

suomennetaan maksutta. —
Lehden konttori Kuninkaankadun »»««a. o» arkipäivinä avoinna »lo » a.-p.— l.p. PaholinI— Toimisto samassa _«^°u_nn^s_i«» on avoinna arkipiivict klo 11 rtiv klo ia ?.l k ? » « 11° 685. I,g^llöil_»yB!t tavataan garoassa p»N_n,B» klo 10—3

ja
—

l.p. Puhelin 65a.
— L!lh9tyJK>>i&, joiden kiijoittoja ci o»» toimitukselle ilmoittanut nimeänsä, jul>,i«t!__. — Toimitus ei yieei ,!B_iiki -M ia ll<? ei ol ktyttU,

tKZZaSSSETT^JITCZaVS '.'!_-_>:'i««^7!

aamulehden puhelimet.
Sonni 685!»IMIitns
3fänti9ttfiii

luitain Kulut.
Siutluujoouii-ipilrttcjä wui rtulälcrit

tilata Helsingistä,

Suitat Itihtcinftt Tampereelta

«1» li »P. postijunaForssaan fua.
puu 10:4» »p„ Jurfuun 11:20 ap.,
Saloon 3:14 ip„ Hämeenlinnaan
8:05 llp,, Sammtfaareen 1:53 ip„
Hlliiluon 2:45 ip„ Helsinliin 11:05
op„Lahteen 1:09 ip„Lowiisalln 5:27
ip„ fißittDolaan 2:45 ip„Sottaan 7:1?
Ip„ IKifieliin 9:10 ip., Lappeenrlln»
taan 6:15 ip„ Wiipuriin 6:12 ip„
;Vnatrane 10:06 ip. ja Pictlliiin
10:18 ip.

Kt» fl:30 »p. S ela jun«"Kangasllllc
lw 10 ap., Oriweteen 11 »P. ja Wiip»
pulaan 1:09 ip.

Kl» 9:45 »p. Seiajuna 9lofia!lc
10:21 ap., Siuroon 10:49 ap. fa Tyr»
wäällc 12:31 ip.

Kilo 10:30 »P. Seiajuna Toijalaan
12:15 ip., gorSjaan 2:58 ip., Tui»
tuun 3:40 ip., Soloon 5:51 ip„ Tam»
misllllicen 8:48 ip, ja Hllnloon 9:43
'P.

Kt» 1:28 ip. SRaiiuStajajuna
Hämeenlinnaan 3:39 ip., Tainmisaa»
reen 8:48 ip„ ©antoon 9:43 ip., Hei»
jinliin 6:35 ip., Lahteen 7:17 ip., £o.
»lisaan 11:18 ip„ Kouwolllan 8:48
ip. ja Sotiaan 10:30 ip.

«1» 1:40 ip. Postijuna »Raumalle
7:35 ip., Scottin 6:25 ip. ja Vlänly»
luotoon 7:40 ip.

Kt» 1:50 ip.Po 81 ijuna Haapamäet»
le 5:35 ip., Iywäslylään 8:57 ip„
Vuolahteen 10:44 ip., Seinäjoelle
9:21:p, ja Waasaan 11:29 ip.

Kt» 3 ip. 'fasti juna Hämeenlin»
naan 5:05 ip„ Niihimäelle 6:06 ip.,
Pormouseen 11:20 ip. ja Hclsinliin
8 ip.

ilt» 4:4» ip. Pa italli«j unll Ilo»
lialle 5:12 ip., Siuroon 5:37 ip. ja
Tyrwäälle 6:45 ip.

filo 4:50 ip. Seiajuna Kangasalle
5:21 ip., Orihiveieen 6:23 ip. ja
Hllllpmnäleen 9:24 ip.

«I» 8:05 ip. ipoBtijuna Forssalln
9:32 ip.. Tultuun 10:35 ip., Hämeen»
linnaan 8:10 ip., Helsinliin 11:06 ip„
Lahteen 11:16 ip., Cototifaar. 10:11
ap., Kouwolaan 1 ap,, Kotiaan 7:30
ap., -föilfeliin 6:45 ap,, Kuopioon
11:57 ap., lisalmelle 2:53 ip., Ka»
juoniin 5:45 ip., Lappeenrantaan
5:15 ap,, SBiipuriin 4:21 ap.,Imit»
rade 10:21 ap., ©lifenmaarallt 11:05
ap., ipunla__jarjulle 2 ip„ Sortamalaan
1:20 ip..Joensuuhun 5:34 ip. ja spie.
toriin 8:40 ap.

»1» 8:15 ip. Mailuslajlljullll
Tyrmäätte 10:06 ip., Peipohja»!» 11:
24 ip. ja Poriin12:30 ip.

«1» 8:2» ip. Se tajuna Kangllslllle
8:48 ip, ja Oriweteen 8:48 ix.

Kl» 12:11 piillä. ipoStijuse ©aa.
pllinäelle 3:47 ap., Iywäslylään 8:07
ap.. Suolahteen 10:01 ap.. Seinä»
joelle 7:31 ap,, Waasaan 10:14 ap.,
Pietarsllllreen 11:15 ap„ Kollolaan
11:32 ap„ Raaheen 4:50 ip., Ouluun
5 ip., Kemiin 8:04 ip. ja Tornioon
9 ip.

Junat snöp»»»» XampcrccCr.

M» 5:49 »p. Postijuna Torniosta
lähtee S:l5 »p., Kemistä 9:07 ap.,
Oulusta 12: 08 ip., Rllllhcslll 11:36
ap., Hollolasta 5:48 ip., Pietnrsall»
resta 5:10 ip., SBaajaSta 7:15 ip..
Seinäjoelta 10 ip., SuolatjbcSta 5:40
>p„ Ihwllslylästll 8 ip. ja Hallpa»
mäettä 2:06 llp.

Rio 8:4? »p. Se tajuna Haapamäel.
lä 3:50 <ip„ Oritncbcttä 7:01 llp. ja
SVuiiflaäalta 8:13 ap.

filo 9 «p. Pai fa11iS j na Tyr»
iuäältä 6:55 ap„ SivroSta 8:05 llp,,
«oliastll 8:28 ap.

jl!» 0:20 «p. Statlmftajaj na
joensuusta 8:05 ap„ Sorlllioatllslll
12:22 p:llä, flunral>arjuUa 2:40 ip„
IrlijcniDaaralia 2:52 ip„ Imatralta
7:41 ip.,Pietarisia 7 ip.,Wiipurislll
111:39 ip.. Lappeenrannasta10:55 ip,,
.«oltllsill 9:50 ip., SfajaaniSta 10:45
ap„ 3ijalmetta 1:28 ip., KuopioKia
4:31 ip., Viiltctislll 9:40 ip„Souteo*
lasta 2:15 ap., 4:10 ap,, Lahdestll
4 :10 ap„ 9iii!)_mäcltä 6:05 llp. ja sgä*
mccnlimiaSta 7:02 ap.

9!» 1:10 ip. ffla ttuStajuna WSm*
iyluoboSta 7:05 ap. ja porista 8:45
.ip.

91» 1:20 ip, Pos li juna Turustll
8:40 llp,,gorJjaSta 7:20 ap„ _jjanoos.
la 5:25 llp,,Tammisllllieslll 6:17 ap.
_J)ftjtngi«tä 8 ap.,HiotloooSta 7:10 ap.,
il<ictaii»ta 10:30 ip., -BiipuriSta 1:30
ap„ SoultiolaSta 4:43 ap„ 2a^beSta
6:14 ap. ja Hämeenlinnasta 11:10 ap.

K!» 2:42 lp. P° s li jun a SBaafaSta
5:50 llp., Seinäjoelta 7:56 llp., Suo-
tllhdcllll6:15 ap., S9»äSt^läStä 8:07
ap. fa Haapamäeltä 11:27 llp,

181» 4:2» ip. Seiajuna Turusia
11:20 llp., Salosta 8:2? ap. ja Fors»
faSta 11:55 ap.

Rio 5:26 ip. Seiajuna Vilppulas-
ia 1:35 ip„ Oii»edeNä 3:40 ip. ja
.IlaiigllZlllla 4:50 ip.

filo 5:51 ip. Pos t ijun ll IKäniJjluo.
boMa 12 p.llä, porista1 ip. ja Slau.
Malta 11:40 ip.

liito 8:03 ip. MllllustajajunaSa*
loita 1:18 ip., Turusia 3:42 ip.,
Forssasta 4:20 ip„ Helsingistä 2:45
ip., Poewoosla 1iNS ip., ftoöaäta
12:05 ip.. Lahdesta 2:40 ip., Solnii-
saita 8:30 op. ja Hämeenlinnasta
5:58 ip.

31» 10:30 ip. Seiajuna SRäntljluO"
boSta 2:45 ip.porista3:45 ip.,3lau.
Malta 2:40 ip.,2^nDäältä 7:30 ip.,
Siuillsla 9:10 ip. j» Nollasta 9:50
ip.

M» 11:50 ip. Postijuna ©angoßta
3:25 ip., Tllmmislllliest» 4:17 ip.,
Helsinssisiä 6:25 ip..Pietarista 9:55
ap„ Niipuiisla 1:09 ip., Lappeen»
rarmasta 1:20 ap..Rotfasta 12:15 ip.,
MiNelista 10:20 ap„ »uliwolasta
4:50 ip.. Lahdelta 8:37 ip„ Soteii.
"faSta 1 ip, Hämeenlinnasta 8:41
ip.

N!» 11:56 ip. Seiajuna Dtiteebel.
lä 10:20 ip. ja Kangasalta 11:27 ip.

-lioutotitit Pila» ia tniunrotoimisto*
«ouinnll No 8 llp,

— 6 ip. — Sun.
nuntaisin No B—9, jolloinainoastaan
pilaantumaa taivaraa maitaanote.
lumi ja uloSannetaan.

Slantatien»sem»l»nit»li «Voinna arfi.
paitoina 8 »p.

—
8 ip.

Tapa «MllllllliM.
Omistajat

VanL Paloheimo l» Osmensalo.
talo. Konttoria!-

K»! 9 a--p.— 3 i.-,,
Telel. 474.

M Bonsdorff ilMlllnz
I.akiaaiaiotoimlsto Tampereella.
Vmi Sandbergin talo Kauppatorin var-
«Na. .-. Vastaanottoaika 9—2; 5— 7

143 PoheEn 1004.

Mmm T WilllMl
(entinen senaattori)

Helsinki, aleksanterink. 46, porras Z.
PuheHns2Bs.

Koski & Suomalainen
Helsinki, Kaivot 8 (aseman vieressä)
Tel. 2335. Omist Lak. kand. Samuli
Koski ja Varat. Kyyios Bl__om»lainen,

_fflatkll«teta_l__u Maaseudulle.
ruttoSt&inhetmo,Helsinki.l,lioopk.7.

NU VW
zzninressistraattorl H.'

8SiSBIl}8t!!iBiSl3 K,TI 10"'
W. 08O5!6!ftlQ.

A^^yy^ i__B-__.o_--.lior.

SUOMI

XULLBRVO
Hfaßeenkata » -:- 7«!«z. 530

Koottoriaika 9—2 „ 4—7.

li»»». Pi&ermo-fa. _Ll«»Ko_s»i<»». >UeK-
nnterink. 31, kokhr.ta Ituani.6-4 i.p

Lääkäreitä:
N. V. Lybeck, vastaanotto kuukau-

det ensimäisenä ja viimeisenä »un-
nnntaina 9—12, l<an»M»panki ta-
lossa.

J. V. iti»»»»»', Kansallispankin talo,
arkip. klo V,9—ll a-p. ja 6—7 i-p.
puh. 118.
Kaarlo Palkonen, korman- ja »n-

-tatienizzkzri Toijalassa, kl. 9— jaI—2.

Hanrmaslääkärelti.:
T. L. RAUVOLA: Kans-pankin

tai.Kauppak.4. _Krk!p.10-12.Puh. 974.

laiwaliibe.
Sammon ja Lotlon lulluwuorolilmoi.

ictaan jota llliitvantain numerossa.Aunen, Intin j» Teisl»n s:n lauman,

taisin.

Ammatti-osoitteita.
li. Sandqvist, ruumisaikkukauppa

Hämeenk. 3. Tel. 615.

W» laäsÄsle. Soi^:
Tamp.kuun.Ty

3z«_t. V^*totTTS4S_Hslo!l
a-p. imehiDe w 4—5 i-p. naMlte.

Mnnllifififf huonetta matkustavatnUSIIinnC, sille. Puhelin 988

RaltHnsrartiU. Kaleva,'huoneita mat-ll kustaville. H-Saeenk. 10, telef. 783.

Kirjansitomoja:
U, I, »Ull, Kong*"*- 12.

5l«" It Hut} Pnhelln 518

Helsingin Matkailijakotl Länsi-
Heikinkatu 24.

Kätilöt:
2<ll» Bnroos, i;äjfta>l<atn ia
Mandi t___«»p«ii, Mustani,11. 22. t.52.Anna l»llll. Viicikank. 23.
»«i,«< ratin, Kyttaankoni. ,»u»K.
llätx V£_änänen. Paotaifcakato 24.Ida Lindroos. Vartiotornink. 13.

Sairasvoimißtelua j»

hierontaa:
SandraKoskinen,Musti.k.20.Te1.760.
-.. l'»"»»'»' Mustanlahdenkatu 20.Hilma Alanko,Pellavatehtaankatu 15.
« '«^^"'^'-^6 Kasvojajalk.!,.F. Myöhänen, Satamakatu 2.Ellen Suomela, Mustanlahdenk. 15.

Tampereen «v. lut.seurak.
Kirkollisia ilmoitnksia.

15 sunnunt. kolminaisuud.
saarnaa Aleksanterin kirkossa suom. pp.

saarn. klo 9 past. Hyytiäinen ja klo
12 past. Nyman sekä iltasaama klo
V»5 past. Öhrbom.

Vanhassa kirkossa ruots. pp, saarna klo
12 past. Hallio. Keskiviikkona pilan
past. OkrKum raamatunselitykscn klo
7 ill.

Johanneksen kirkossa suom. pp. saarna
klo 9 rovasti Sjöblom ja iltasaarna klo
li past. OkrKum.

Suomal. Herranehtoollinen Aleksanterin
kirkossa klo 9 ja rippisaarna lauvant
klo 7 ill.

Luth. Rukoushuoneella raamatunselitys
klo 7 ,11.

"
Suomen Pelastusarmeija Puutarhak. 12.

Kokouksia tänään (juhla) klo 8 ip. ja
huomenna klo 11, Vi ja 7 ip. Joh-
tavat 1. Liljeberg ja 8. Rindell. 4873

Suomuloisen
llliillill ellllolllllllll
tämänpäiväisessä Kaupunginlääkärin vaalissa
ovat:

Knsimäiseksi kaupunginlääkäriksi
lääket. li». v»Il. Nyman.

Toiseksi kaupunginlääkäriksi
lääket. ti». Kaarlo I'»lllnneu.

Vaalilippuja j» valtakirjoja on saatavana Aamulehden konttorista,

Vaaliin jokainen! m

LÄNG sl LEPPÄAHO
Aleksanterinkatu mo »2. Paasiin 143.

Ylös hissillä.

»»»«»ri- ja kirioltustarpeita. Paperia.
ViiKntiHl» j» vältiltttin.

Eonttoo_rikalß3tcja.

Tompereen l). P. K:n huuifofmiKuntQ
toimii

a» « -I* 23
Pyynikin Kentalla, sunnuntaina 8 p:uä syyskuuta klo 3 i.-p.- - - -

Ohjelmassa on:
- -

>
-

Soittoa, V. p. K:n soittajat — Runonlausuntoa, hra N. Varata — Laulua, l.A. On
Mieskööri - Soittoa, V. p. Km soittajat — Voimistelua, Riennon Naisvoimisteli-
jat — Laulua, l. A. Om MiesKoöli — Voimistelua, V, p. K:n voim.

— Kuvaelma.
Sadunkcrtomiskilpailu 3 lla kirjapalkinnolla.

Urheilua : tuoksua naisille 103 m., 3: la mitalipalk. — Juoksua miehille
1500 m,, 3:11amitalipalk. — ampumista, palk. 10, 8, 6 ja 4 mk. — Nuolenheiltoa,
palk. 6, 4 ja 2 mk, — Onkimista esinepalkinnoilla,

Kilpasoutu osastojen kesken klo 10 aamupäivällä Pyhäjärvellä.
Palkintojen jako.

—
KARKELOA uudella piirileikkiä vanhalla lavalla.

Kunta kokoontuu Kaluztonuoneelie klo V.3 i.-p. virkapuvussa.
Sisäänpääsy kentälle on aikuisilta 50 p., lapsilta 25 p. Tanssiin 25 p

Piirileikkiin 15 p.
Lopuksi suuri ilotnlitns.

Olga Lundell
Turusta

Kotiinsa palattua ulkomailla myydään

Tampereen Seurahuoneella
maanantaina 9 pnii ja tiistaina tv p:nä syyskuuta

Hienoja Parllstmallela
j» viime kuosiÄ»

Syysliatfnfa.
(T.N.ls2sksr)

N». «WWW
vuosimaksutKokouksia.—

Kaikkia
—

kieltolakia

Suuri eläinten
huutokauppa.

Perjantaina tämän syyskuun 20 ja lauvantaina 21 päivänä, alkaen
klo 11 a»p. myydään Viksbergin kartanossa Tammelassa (aivan ladella
Forssaa) huutokaupalla nom 300 lehmää, sonneja, hiehoja ja vasikoita,
20 ajo- ja juokBubevoBta sekä suuri joukko sikoja ja porsaita. Karja
on osaksi varkain Kantavia lypsylehmiä, osaksi teuraskarjaa. tuotetta»
ville huutajille voittaan myöntää yhden kuukauden maksuaika.

Huutokauppaan pääsee sopivasti
rataa tai hevosella katkunasemalta.

Forssa, VikBber^in Kartano, syyskuunlp. 1907.

VikBb6rgjn Kartanon Osakeyhtiö.<1»1.8.6^67)

rautateitse Humppilan-Forssan

harrastavia Kansalaisia
kehoitetaan saapiimazi! Raittiustalolle
sunnuntaina syysk. 8 p:n3 klo 2 pHiv,
Silloin on siellä kokous, jossa jokaisen
yleisiä asioita seuraavan kansalaisen on
lausuttava mielipiteensä kysymyksestä:
Onko saatava yleinen kieltolaki
vaiko tyydyttävä hallituksen «»«.
<2n»z«» kunnalliseen väkijuoma-
kaupan kieltojärjestelmåän?

Tamp. Raittinssenrain keskuskomitea.
lipraliiliiiliii

Vuosikokous
pidetään sunnuntaina syyskuun 8 p.ni!
klo 4 i-p. Vahtimestariklubin ...loneus-
tossa.

Keskustellaan vuosikokoukselle kuu-
luvista asioista, sekä valitaan hallinto-
neuvoston insen.

Johtokunta.
Nuom.l Kokouksen jälkeen illan-

vietto.

Myytävänä.
Liike myytävän»:

sattuneesi, syystä myydään t. k.ku-tuessa Porin kaupungin vilkasliikkeisim-mällä paikalla, tuottava ruokakauppa(Charkuteriliike), jonka yhteydessä on
useampia vuosia hyvällä menestyksellä
hoidettu suuiemmoista ruokatarjoilua.Kaupasta saa sopia allekirjoittaneen
kanssa. Porissa syysk. 4 p. 1907. 0,/
Pori, Konstantinink. 12. Puhelin 332.«_____________________WM________>>taria lammi»»».

Ilmoituksia.
Tiira

lopettaa KulKilvuorc>iiBlt sun-
NUIIIHiNÄ syyskuun 8 päivänä.

kuluvatta vuollulta kerätään atlekirjcitta-
neen Ojasen konttorissa 2 viikon kulu-
essa tästä päiväsiä luettuna ja kelioite-
taan siis kfikkia niitä henkilöitä ja loi-
minimin, joilla on kaupan tahi muun
senlaatuisen liikkeen harjoittamisoikeu-
del Tampereella, käymään mainitut mak-
sut suorittamassa. Yhdistyksen päätök-
sen mukaan ovat maksut tältä vuodetta
seuraavat: Smk 3:

—
niiltä,sjoita kun-

nallisveroitettu alle 5000 mk. vuositu-
loista, Smk. 10: — niiltä, joita verot-
lellu vähintäin 5000 mk. vaan ei täyttä
10000 mk. ja Smk. 20: — niiltä, joita
veloitettu vähintäin 10000 mk.

lampereella 4 p, syysk. 1907.

Tampereen Kauppayhdistyksen
Ivaltuutettujen puolesta:

Mera. Kosto Ojiinli. li

Kduemol% myca&ä kai2K»!2£sia »£f iiiitifiifiMtt1Eb -aa ,l:2i yiÄlle henkUcil- S?
jfs Is, ena pakoßria työväen- K)\
HH Ta3«3.-it«-islia.
E? Bdmlisisaiaatehdot.
f.A Uusia vzkantastapojal
«■ Asiamiehet: pv
vä 6 W. Osonen. A. Bärlund. M
g? Kalle Välimaa. **
A A. Nordman. ci. J. Lemström. «H

ilmat Suin
Spedltstonllllke

= —^b«oll =
toimittaa lavaranvllityksil nopeimmin

ia KnokeimlnaUa. Suomalaiset, käyttäkää
Lyypekissäkin Suomalaista välittäjää

Lastentarha
avataan 16 p. syysk. klo ll,-p.

489? Viinikankatu 21.
Alma Mustonen.

petnlztstt» !252.

Oma! verat M. 21,500,000:—
Ottaa rahaa korkoa kasvamaan.

3"!o maksetaaan rahoista

Karttuvalla talletustilillä ja
talletustilillä muuttavalla korolla.

Mr|o hyvitetään Jsobsevalla tUOUL
Toimittaa kaikkia pankki-alallekuuluvia tehtäviä.
Toimia voidaan pankille antaakirjeettisestikin.
N. 8. 1k. 1s.-
Suuri syysjuhla=

allaan suomalaisen Seuran

T < '1.l '— '' K.l W arpajaisetynnä
lekaan Suom. Beur, rak.-rahaston hyväksi)

vietetään Toijalassa sanntulla talolla sunnuntaina 15 p:nä tätäsyys-
kuuta, alkaen kello 1päivällä.

Ohjelma:
Juhlakoraall (Suom.Beur,kuoro),
Tervehdyspuhe.

EsitelmäMdusm, A.Osv.Kairamo)
Torvisoittoa.
Laulua 8. Seur. kuuro),
Puhe (Toimittaja Rantakari).
Viulun soittoa pianon säest.

Torvisoittoa (Toijalan soittok)
Juhlaruno.
Arpojen myöntlä, jonka kestä-

essä soittokunta soittelee.
Laulua. (Suom. 3cur. kuoro).
Juhlapuhe.

Laulua.
Puhe naisille
..lilaamme".arpojen lllyöntlit ja torvisoittoa.

Ruokaa ja virvokkeitasaatavana.
Sisäänpääsymaksut juhlaan ovat:Tuolinvit l mk,muut istumapaikat

75 p., seisomapaikat 25 p.
Nuum.! Arpajaisvoitot arvokkaita,arpojenhinta 25 p.

Juhlatoimikunta.

H V Maamme suurin erikoisliike, o H

0.-Y. Th. Neovius,

il»____! Vii Terijoki
Kuninkaankatu 26. Aleksanterink. 27

Helsinki,
Mikonkatu 2,

Siltasaarenkatu li.

Eläviä Kuvia

»Maailman Ympäri51

Entisessä postikonttorin huoneustossa
O. T. Sandbergin talossa

Kaksi salonkia
Ensi ilta l:ssä salongissa joka keski-

viikko. Näytökset klo -1, 5, 6. 7, 8 ja
9 i.p

Ensi illa Il:ssa salongissa j^ka IZu-
vantai. Näytökset klo '/a 5, 'A 6, '.>7,'

2 8 ja '. 9 i.p.

Ohjelma: Ohjelma:
Salaviinanpolttajat.

Kotimainen aihe.
Suomen teollisuuslaitokset iVa»»

Tampereen Kunnallis- ia
Mielisairaalassa

vallitsevan tilanahtaudentakinhuo-
mautetaan sairashuoneeseen pyrki-
ville, että heidän tulee ilmoittautua
laitoksen lääkäri, tiri Ernst af
Hällström'iUe, Aleksanterinkatu
mo 22.

Tampereella,syyskuun 4p.1907,

Käskystä:
Lennard silolce.

Tee-iltamau
toimeen panee siveellisyysseura trulli,
rukoushuoneeni sunnuntaina t. k. 8 p,
klo 7 i-p. Ohjelmasta mainitaan:puhe
past. Hyytiäiseltä, esitelmi! past. Valta-
riita ja tohtori Manneritta, soolo- ja
duettolaulua esittävät rya Haitto ja
I,Lindberg, köölitautuay, n^D^^^D

Terve tuloa! ök.l6)
Kr. t. y. Saha- la lautatarha ».o

toimii

Tee-lltaman
ensi sunnunt. t. k, 8 pnä, yhdist. huo-
neistossa Kuninkaank. 11, alkaen klo Vj
6 ill. Puhujina esiintyvät opelt. i:.Kun-
tonen, A. Nuoranen, aateveti Alfr. Kari-
nen sekä N, Salminen. slyöK.ls)

»WW
vietettiin täätlä alkaen tänään klo 6 i.-p.
Pettavaleliia_!n juhlasalissa ja tiuomena
Johanneksen kirkossa,saarnaa klo 8aam,
rovasti Sjöblom ja Aleksanderinkirkossa
past, Byman, juhlaa jatketaan pettävä-
tehtaan juhlasalissa klo 3:sta aikain ja
maanani. Koko päivä. Puhujista maini-
taan rovastit Walli ja Sjöblomsekä pas-
torit Kyman ja Törnvall,kolport. Miet-
linen ja Ahlstedt y. m.

©©©©©©©G »^

Tampereen Elävien-
kuvien näyttämö

yMPARI=
nMAAILMAN

Hämeenkatu «
Uuden Rautakaupan vieressä.

(Näyttämö sijaitsi ennen X, p.
Ruuskasen talossa Koskikadun
varrella.)—

Telefooni «i 15.
—

Näytännöt alkavat tänään klo
4 ja huomenna klo 3.

Ohjelma:
Omatunto herää. Kuvia erään

rikokseltisen elämästä.
Ensimmäinen ratsastus.— Väliaika

—
Minkälaatuisia eläviä yksi

vesipisarasisältää. Erittäin
hyvin onnistunut luonnontie-
teellinen kuva 21 osassa. Vesi-
pisara, jonka tässä näemme, on
satoja tuhansia kertoja suuren-
nettu. — Väliaika

—
"lorpeelio risteillä Sleipner

hirmuisessa myrskyssä.
I^iuldnrzer juusto. Erittäin

naurettava.Lapsetpanevat isän-
sä taskuun kauhean pahalta
haisevan Nmbursser juuston pa-
lasen.

Torvisoittoa tänään jahuomenna.

Osakeyhtiö
Maat ja Kansat.

pere ia »e» tehtaat.
atelier Apollon valokuvaama kuvasarja
Tampereesta ja sen monista tehtaista.
Finlaysonin puuvillatehdas ulkoa ja 5i-
«2112.
Koirat poliisin palveluksessa.
Rooma, Italian pääkaupunki.
Santarmien >» palokuntat, seik-

kailut.
Haaveellinen >»«_«»«»>»»,»»».

Saanut ensi palkinnon »Maailman ympä-
ri» kilpailussa Helsingissä. _^letiei Apol-
ton valokuvaajan ottama kuvasarja.

Olkihattujen teko Italiassa.
Ensikerran polkupyöränä.

Nykyajan Klondyko.
Kuvaa kullankaivajien valvoja ja vas
tuksia Alaskalla.

Palvelijan kosto.

Naisten erilaisiapukuja.

«uom.! Molemmat odelmat hauskat ja ar-
vokkaat!

Atelier APOLLO.

Pelastusarmeijassa
l.zntinenk. 18 a Suuri kokous, junia ja
sotilasvihkimys tänään klo 8 iti. Soitto
mukana! Elojuhla luotsi. 12, perjant.
13, ja lauvant. 14 p.nl! syysk.

Lahjoja juhlaa varten otetaan kiitolli-
suudella vastaan. 4888

Uuden

Telefooni-
luettelon

ilmestymisen takia pyz>luliiän »rv.
tilliäsi» hyväntahtoisesti ensi lilas-
sa ilmoittamaan mahdollisistani-
men ja liikkeen y. m. muutok-
sista. Telefooni konttori.

(T.5.906)

Krist. Puuseppäin i?Kirvesmiesten
osnnslionta »Pau" r. 1.

RuumisarkkujaHuonekalukauppa.
____________________^________fe<_. 2:1. Telet. 1035musta!! lahden!

IÉIBIÉSÖ-
lill

— —
myytävänä

lllZ^lll. Konttorissa.

Huveja.
ft»»I!l!I!!z_! Teatteri.
Sunnuntaina syysk. 6 p.1907, klo V,B111.

Herra Arno HJortln hyväksi

Johan MfstjeiM
Huom.! Aikaa klo V,8 111.

Iw'm Teatteri
Sunnuntaina syysk. 8 p, 1307, klo 8 il!

Alennetuin hinnoin

Vermlantilaiset,
kansannäytelmä 6:ssa näyt. lauluineen

ja tanssineen,

Lippujen hinnat 25 p. alkaen.

Laiva- ja llltjililllßllizlftU

Arpajaiset
pidetään työväenyhdistyksen juhlasalissa
marraskuun 24 pm3.

Tampere,?» syysi.
Kansanopistoon!

"-.
—

ttmftwm,
Siinä kehoiluifaua, jonka pitäi»

si tarttua jokaisen nuoran miehen
janaisen mieleen.Tiinaon todella
ketioiluzsaua, jota manhemmat,
jotka roain osaamat lastensa tule»
waisuudeota huolehtia, eiwät sai»
si jättää huomioon ottamatta.
iWiffifä niin?

Meidän maasjainme on nyi jo»
faiiclla täyfi-ikäifellll kcinf.ilaifella
nljtäläifct loaltioflifet oikeudet.
3iiin sanottuihin yleisiin asioihin
nähden ci meillä enää kukaan ole
ctuoifeutciusja asemassa. Ia ja»
mallaisin yhtäläisiä oikeuksia, kuin
meillä on roaltiofliiclla alalla,obo=
tamme kaikki yhtä toirooirina
myös kunnallisella ja kirkollisella
alalla. Taatamme sen wuoksi sa»
noa, että yhteiskunnan iarjoomiin
oikeuksiin nähden tahdotaanmeillä
iaada täysikäiset kansalaiset tafa=
arwoisitsi.

Mutta oikeus welwoittaa.Iayh-
täläiset oikeudet tietenkin Pielrooit=
tawat kutakin kansalaisia yhtäläi-
sesti. ainutta ci ole yhtään syytä
harrastaa isänmaan yhteisiä asioi»
ta sen enempi kvin sinäkään. Ku-
kaan ci ote niistä roelluofliiten
hnokhtimaan hartaammin kvin
joku toinenkaan. Isänmaan yleiset
asiat ajetaan kaikkien meidän yh-
teisellä harrastuksella. Ne kuulu-
mat jokaiselle, kenelläkään ci ok
oikeutta olla wäliäpitämätön.

Onpa siis kysymys siitä,kuinka
täytämme welmollisuutcmmc.
tikutta miknkärooifi sellainen kan-
salainen täyttää roelroottifuutciifa,
jota ci kansalaiswciwollisuntsillllii
tunne!Tiinapa se onkin. Meidän
on opittawa ne tuntemaan. Ia
kun nyt kerran jokaisella kansalai-
ietta on yhtäläiset toelrooHijunbct
niinkuin oikcudeikin, niin on tie-
tenkin jokaisella myös yhtäläiset
mahdollisuudet oppia tuntemaan
ne, yhtäläiet mahdollisuudet kehit-tyä täyttämään roclroottijuutenja.
Eitä siinä tarwita oppikouluja.
Kansakoulussa faaroutcttnjen tie-
tojen pohjalle rakentuu kanfalais»
tocfroottifnufficn täyttäminen. Lai-
minlyöntiä ja wäliäftitämättö-
myyttä tawotaan siinä kohd.n niin
f)t)toin oppineissa tum oppimatto»

Soroliinl
vykyajan paras ja pettämättömin keino
kaikkia syöpäläisiä vastaan ihmisissä,
eiz«ni_«« kaoaeissa, vaatteissa ja huo-
nekaluissa.
3«eotll_nt» c» nesteenä polioina i

l: 20 s^iÄ Jauheetta rasioissa a 60 p.
Seroliinia tulee nila jokaisessa kodis-

sa l_.-n.v-.r:gi-a ja maalta.
SeraUlnf tappaa beti »»»Kat, luteet,

OH, kirput ja koit «k> syöpäläiset
dSimissS.

Kysykää Seroliinia apteekeissa, rohdos-
ja erilio'»t____n_>p<><«».

Jälleenmyyjiä otetaan korkeatakorva-
usta vastaan.
PSTtViiTMtO

WMIIM iiÉl^iißißsa.

missäkin. Kansalaiswelwollisuut-
sia täyttämään on jokaiset Itse o-
pctcttalra itsensä. Ia :c m tassa
opettamisessa kvin kansanopisto
tahtoo tarjota apuansa isolle,
monille miehille ja naisille fina
ikäkautena, jolloin tunne on her-
kin ja jolloin myös oOii'in;smaT)'
dllllifuus on fuurin. Kuorii? toart=
tuu ja astuu wanhemman futupol»
teen tilalle; nuorison on tukwai»
fuus. Kun on niin,c i'i ttn wan-
hanll taitaa,mintämicrem oppii,
niin onhan meidän manliempien
hulllehditiawa siitä, etta nuoriso
saisi oppia sellaista, mitä en hy»
mää ja tarpeellista.Tentähden on
oitein, että me tehottamme nuo-
risoa menemään kanslln_^o_i.'con.

Kutia meillä ci ole W^Iwolli»
suutsill ainoastaan isänmaata loi)*
taan. Ennen kaikkea kysyy koti
meidän palmcluätamme. Meillä
on welwollisuuksill wanhempia ja
omaa itseämme kohtaan. Meidän
täytyy itse tunkin päästä samille
siitä, mihin me kelpaamme.Se on
tosin ylenmaifcata, mutta kukaan
ci moi sitä wälttää.Meidän täytyy
jokaisensaada toimiala, jonka tun-
nemme kutsumuksekscmme, minkä
Jumala meille antanut on. Jos
työmme on pientä tai suurta,niin
olkoon se aina sellaista, ttiä se
on malttamatta tehtämä; ellei sina
sitä tee, niin täyyy jonkun toisense tehdä. Jos työmmetällaista on,
niin silloin olemme hyödyksi ja
täytämme paikkamme niin totona
tum nfitcisfmtiiasfa. Jo loasta
silloin woimme tuntea it)pit)mäu
syyttä h)ösfenncllesfämmc l/.luSta
ja rakkaudesta juuri sillä toimia-
lalla, millä olemme.

Ken ajattelee wähäsenkin waka-
Inasti maailmasta jasen suhteesta
Jumalaan,hän tietää,eitänuoriso
kaipaa erityisesti näissä asioissa
peräti kipeästi fasmatusta,neuwo-
ja ja ohjausta. Näiden antamista
warten on kodin owutsi tansano-
pistoja perustettu.Kansaiopistlls-
sa annetaan pleisfimiStämiä tieto-
ja, jotka laajentamat mailiman-
kaisomusia jaherättämät mcitoolli^
suudentuntoa, kansanopistossa o-
petetaan lisäksi tytöille ruifatalo=
utta, emännyyyitä ja pojille maa-
taloutta .talouden hoitoa.Kansan-
opistoissaci herätetä halva niin=
tuin usellstikin muissll kuuluissa
siihen,mitenkä helpoimmallamaa-
ilman läpi pääsisi, maan siihen
tahbotaan herättää halua,mitenkä
wakawasti työtä tehden eletään
hyödyksi itsclle ja isänmaalle sekä
Jumalalle kunniaksi. Epäilemättä
tekemät loanhemmat hnm.n, kun
päästäwät lapsiaan kansanopis-
toon.

■Sanotaan,eitä tieto on Italiaa.
Ia että niin todella on taita, fttä
me faamme alati tuntea. Säästy
.iffeni eriftftfeStt malllaistun pito»
Icen, tahtoisin jaattaaharfitfemaanfitä, mistä fe riippuu,että kaupun-
kilaiset omat johtalvasfa ■.lfcnasfa
meihin maalaisiin nähben, waikka
meitä on niin paljonenempi.Tii-
tii se riippuu, että kaupunkilaisissa
on suhteellisesti melfoi-oii suu»
rempi määrä henkisesti 'chilin-
nyttä mäkeä kuin niaalaiéroäcstöC"
fä. Ia fe on kyllä luonnollista,
kaupungeissa on tilaijitutta kiiul-
la esitelmiä, siellä pibetäan luento»
kursseja, siellä on ti)iiroäeuopisto=
ja, museoita .taidekokoelmia, siellä
luetaan kirjallisuutta f. n. e. Äl»
köön enää kukaan sanoko, että se
riittää maalaiselle, kun f)'i.t roain
oma tehdä inötä efim. pedollaan.
Sellainen puhe ei lelpaamihin-

lUFEIHIHl
Osakepääoma Smk 3,000,000
Vararahasto Smk 250,000
Pääkonttori Tampereella.

Haarakonttori Hameenlinnassa.
maksaa korkoa

Talletuksista
» knnk. Irtisanomisella,
Talletnakonttokurantllta ja
S&ftatOkaasatlUUa (Kudin pank I 3lo

te)

Juoksevalla tili1113



Lauantaina 7 p:nä Syyskuuta aamu^h:^ N:o 204 1907
1>113^32» r.ac toi

lliltt2i2lj^iii CIIIEICE
plttK-liiz»'-.'!,

on mmneitn l^oM^or-con talosta
kaup;:. Fr. Bjftra_qvii_t__a tal;x>n
(eilesia. kauup,-»neuvos li_saunarén'ui e.,1.
hL'o"tust'X>nl K.i:-..i:f.;.j.:k.-at.u _!_!.

kiiti «.t Si»ä4ui».ay__i!i pihan pun.
le.ti.

■e^^-^^^tSxUism

LUKIJAT
ilmulellti n°°ne«^i

i, edullisin ilmoituslehti.

HllMlllsllil
tusaloja samoilla Ilinnoil".
Kuin paikkakunnanmoletn-
inat muutkin huomatuir;-
mat lehdet.

Anmnleliti sJSsrj;
tokykyisen ,leivon kannat-
tama lehti.

Aamulefitl iää
syyssesongista. Ilmoitus on
kaupan ehto.

Aamulehti
utuomaan tapahtumista.

illlMlelltl se^eacn
eÄ n

jt>n!>« Kautta valtiopäivkn
toimimaa.

illlMÄLlltl :^r^
e.,'N_t n nkllinu! its.lieen
parnaiaimot iljer v.-.iiaa-
jat kaikkiai.e alue.-lldau

ii^lllelltl %»&*?%k..i»e.i Ulattav^;.

Aamulehti oi ĵo!ä;
>l» i.nielisesti antaulumajn
asioilun niitin hau;;pal:i_t-
Krici n,»_iio,,n!_,w^n, raha-
j', ' I^,ilo li!„ kal!i«3, jot-
ka siinä i.moittavat.

Ja katsoo

Aamulehti ÄS
si-in .10,2!! lÄV<tl,,l kanna-
tuksensa oman lehtensä

lioille.

-llllllllMti jekakotin!

%ft'«.Ä3ö*^saa«s^:^ssfea*^-«sji'

fään. Siliä ei maalainen omista
yleissimisiämiä tietoja, niin tah-
toisin minä uskaltaa roäittää,ettei
hän edes osaa tehdä työtämellol-
laan, niin että se mustaisi meidän
aitamme roaatimuffia,ei o]az teh-
dä työtä niin, että hän juuri
työniä kautta tuntisi itsensä malt-
tamattomaksi jäseneksi oheiskun-
nassi, ia mielä mähemmin hän il-
man näitä tietoja, ilman n>,teis-
kuntaoikeuksien ja mclmoflifrufficn
tuntoa osaa harkita yleisiä isän-
maan asioita, mallitfcroia epäkoh-
tia ja niiden parantamista,maan
hän pysyy yhä edelleen,koskaim hä-
neltä itfetietoifuutta puuttuu,tois-
ten johbettaroana ja mcdettämänä.
Ei, maalaisten on herättämä turo
temaan tilansa,huomallmat.n ase-
manja maamme pääelinkeinon
harjoittajina. Kansanopistot omat
nhdeltä ojaltaan tarfoitettif juuri
maalllisnuorison fasmatuslaitoJ-
siksi. Onpa sen tähden ai'a että
maalaismäcstö yhä enenemässä
määrässä ottaa huomiooi'sa sen,
mitä tietä sillä on mahöjll'uutta
päästä licnfiicsfä roaurasnimifeSfa
kaupunkilaismäestön tafalle.

Lopetankin siis sillä, mitä a-
loin: kansanopistoon!

N. S.

MM MfM
Keisariwierailu.

Wiipurista ilmoitetaan perjan-
tai»iltana; että feiiariöinen lai=
masto feifoo edelleen Remensaaren
luona.Titä ympäröi15 ''ota»alue-
ta .enimmäkseen toiveedonhämittä-
jiä ja torpeedowcneitä. kuuleman
mufaan täwimät feifarilliict wie-
raat toisia paiwänä metiistysret-
kellä 9teroonfaarcsia. Ret.':ltä pa-
lattiin kello 4 i.-p. Saare» ;a lienee
ollut kolme teertä. Metsästysalu-
een ympärille oli muobo=*atu ket.
ju santarmeista ja sotamiehistä.
Eilen kello 2 päimällänoafiroat H.
M.maihin Rytin salmen luona ja
fatfelimat jonkun aikaa seutua.
Korkeat lapset noufiroat samaan
aifaam maihin Rapellin rannan
laiturille ja mcnimä; metsäsiä sie-
niä poimimaan.Retkellä palattiin
kello 4 i.-p. laimastoon. Majesteet-
tien käydessä maisia loimat kylän
naiset heille maitoa ja kananmu-
nia.

IDaltiopäitDät.
räi)|t-istunfo eilen

Kello 11 a.°p.
Almolllsill esityksiä.

Senaattori O. Scftilbt toi arm.
esitpfjetntro25 tarttumien fasroi-
mutien jamalunflollisieu hyönteis-
ten tuhotöidenehkäisemiseksi sekä
11:0 20 Tuomen roattionrahastos-
ta roaltafunnanrahastoon sotilas-
tarpeisiinsuoriletiamasta apumak-
fusia. Esitykset pantiin pöydälle
tiistain istuntoon. Pöydällepa-
non ylitcndcsiä edustaja Taniels-
sonHalmari huomautti, että halli-
tus, kosla se ci ole pöydällepanoon
nähden mitään toiroomuffia lausu-
nut, marinaan on ensi tiistaina
malmismustaamaan, miten sen sa-
nat sopimat yhteen sen kanssa, mi-
tä se on iehnyt

fotilasft)fnr.ii)ffemtue

raifaiiemifeffi ja mikä ohjelma
siltä siinä tohden 011,

Syyskaudeksi
Koti- Ja aikomaan

JÄLKI EITÄ.
Ealossla & arbeilakenkiä.
llnlun nahka- Ja salkknteoksla myy huokealla

v. HELMINEN.
Lnsi lukemisessa käsiteltiin laki-

ja talousroaliofiinnan mietintö
n:o 1ehdomksineen

laiksi kaarnojen ja mattiensuo-
jelemiseksi.

Lyhyenkeskustelun jälkeenmie-
tintölähetettiin suureen roaiiofuro
taan.

Tiistain istuntoon pantiinniin-
ikään pöydälle talousmalmfunnan
mietintönto 1

tuulaakintllksun
laskemisen perusteista, anomus-
roaiiofunnan mietintö nto 1 mää-
rärahan myöntämisestä

suomenkielisen kirjallisuuden fan*
Kattamiseksi,

maltiomaliokunnlln mietintö nu-
mero 1

postisällstöpaiikintilan
ja hallinnon johdosta rouofiua
1904—1905 sekä

kertomushallituksen toimista
1904— 05 mnosien maltiopäimillä
tehtyjen päätösten johdosta.

Senaattori Liliusmastoa

poliisiasiasta tehtyyn tiedusteluun
perjantaina t. k. 13 pmä kello 12
pairoalla.

Salitfijamietfnä teloitettiinma-
litsemaan marajäscn panffiroalio-
fnntaan edustaja Jenny Nuotion
sijaan sekä jäsen ja marajäscn ano-
mus- ja lakimalioknntaan.

seuraama istunto
on tiistaina kello 11 a.-p.

Istunto päättyi kello 12,10 päi-
mällä.

Ehdotus uudeksi halli-
wsmuodoksi.

Kuten tunnettu,on senaatti mal-
mistanut esitysehdomksen uudeksi
hallitusmuodoksi. Jätä ehdotusta
on pidettyImmin tiukasti -'alassa,
jopa siinä määrässä, että kun e-
busfunnan pcrustuslafiroatiofun-
ta miime keskimiikkona senaatilta
pyysi saada tämän ehdotuksen sii-
hen tutustuakseen, tuli siihen kiel-
tama mastans ja roaliofunta sai
triytyä itihen, mitä pulieenj ihtaja
liesi asiassa maitokunnalle suusa
nallifcsti esittää. Tästä huolimat»
ta oli Nya Pressen toiime torstai»
na tilaifuubesfa julkaisemaan tä-
män esitysehdotnkjen kokonaisuu-
dessaan.

gfitpschbotusta laatiessaan on
senaatin johtamana ajatuksena ol-
lut:

Ottaa perustuslaista kaikki sel-
laiset periaatteet, jotka kokemuksen
mutaan edelleen omai säilytettä-
roät, sekä pääasiassa pysyttää ny-
kyiset laitokset, mutia sen ohessa
tehdä muutoksia ja lisäyksiä, joiden
tautta maan roaliiofääntöä kehite-
tään,missa tarme sitä waatii; sa-
moinkuin muodollisessa suhteessa
saada järjestelmällinen lain sisälön
jako aikaan ,tuin myös julkisten
.viranomaisten oikeuksien ja wel-
moliijuukfien felmä märääminen,
mitali niistä perustuslaeissa on
mainittaroa.

Mainitsemme seuraamassa tär-
keimmät niistä muutoksista ja li-
säyksistä, joita uusi ehdotus tekee
maltiofääntöömme.

Perustuslakiehdotuksessa mää-
ritellään Suomen asema Senäjän
maitokuntaan jelmästi, samalla
kun sen kautta maallemme kuulu-
ma itsenäisyys onkoetettu saa'
tuumatuksi. Monet seikat, joista
nykyiset perustuslakimme eimät
miläan mainitse,mutta joissa tul-
finnan kautta on päästy marinoi-
bin sääiltoihin omat nyt otetut
.'hdotulseen.

Samoin olrat eräät riitakyiy-
mtiffe: saaneet ratkaisunsa. Niinpä
'iina tapauksessa, että joku Keisa-
rin ja suuriruhtinaan päätös,
joka on senaatin täptäntöönpanfa-
"raffi jätetty ,olisi lainmastaiitcn,
tulifi senaatin alamaisessa esityk-
sessä pyytää sen kumoamista tai
muuttamisia ilmoittamilla sa-
maila, että sitä ei rooiba saattaa
.äptäntöön.Samoin on eiibotcttu
nyt määräitämäffiettä tuomari,so-
ta huomaa lain syntyneeksi inuus-
;a tuin perustuslain säätämässä
järjestnficsfä, ci ole oikeutettu si-
tä noudattamaan. Jos kysymystä
laista, joka koskee sekä Suomea ja
Keisarikuntaa, malmistamaan on
asetettu komitea, tulee senaatin
mada nimittää siihen suomalaiset
jäsenet; muuten on scllaii.m lam
sääiämiseslä moimassa, mitä Tuo-
messa noudatcttamisla laeista y-
Iccnjä ou määrätty. — Hallitsijan
lainsäädännön ja lakien, joihin
roaabitaan eduskunnan mtiötämai-
kutns, malilla on koetettu metää
tarkka raja: edellisistä 011 m. m.
määrätty, että hallitsija moi niis-
tä pyytää eduskunnan lausuntoa.
Eduskunnan maltaa on laajennet-
tu siten, etta se saa olla osallisena
päättämällä mallalla määräämäs-
sä tullimerot ja n. f. mäkinaisten
waltiowarain täyttämisen' myös-'
km on maltiopäimillä oikeus, jos '-
se huomaa cticiroät senaatti ja sen >

eri osastot maan hprnäffi hoida:
maltton kiinteää ja irtainta 0° '■
maisuutta, tehdä siitä esitys Hallit- '■
sijalle sela sitien saada tietää mitä

'

asian auttamiseksi on tehty.— Hai-
-

lintomiranomaifin nähden cfjbote- >

taan ministerimaitiosihteerin a*
muksi perustcttaroaf|i roafinaiiien
neuroonantaroakomitea, ministeri-
malttosihtceri puheenjohtajana ja
jäseninä hänen apulaisensa ja kak-
si ja Vteisarin ja Tuuriruhtinaan
missiksi ajaksi määräämää senaat-
toria. Tämän komitean tuli-
si roalmistaa tärkeimmät asi-
at, samoin tulisi sen jaa-
da antaa lausunto milloin Kei-
sari esittelyssä ilmoittaa päätöksek-
iecn jotakin, joka minitzierimaltio-
sihteerin mielipiteen mukaan on
iainmastoista. - - Tuomioistui-
miin nähden ehdotetaan erityistä
korkeinta tuomioistuinta, hotoi- ja
alemmista oikeuksista laissa mää-
rättäessä. Lisäksi ehdotetaan hai-
linnollisoikeiidellislen asioiden kä-
sittelemistä marten pernstettawak-
si hallintotuomioistuin; samoin-
tuiu tehdään miittaus toi>een uu-
teen perustuslakiin, koskema eri-
tyistä tuomioistuinta, jonka tuli-
si käsitellä fiallitufjen jäsenien lain-
maslaisia toimia. ■

-Kielilainsää-
däntöön nähden ehdotetaan, että
kullakin maan afujamella olkoon
oikeus tuomioistuimessa tai hal-
linnollisessa mirastosfa täyttää
kieltään, joko suomea tai ruotsia.
SitätoaStoin annetaan määräykset
tuomioisiuinten ja roirastojcukie-
lestä laissa (ei pernstnslaism..

—
Senaatin molempainosasto-

jen täysi-istu eusi nii.anan-
taina esitellään paitfe ennen mai-
nittua ehdotusta esitykseksi maan-
muofralaista ro. t. fenra.iiiknmei-
nöörinkirje ja ministerimaltiosih-
teerin kirjelmä, jossa annetaan
tiedoksi, että sliomcn roaltiofääip-
jen mnosien 1005- -Oti ylimääräi-

sillä maltiopäimillä tekemä esitys
niistä ehdoista joillamiratmaltio-
sihteeristössä ja keuraalikumernöö-
rin kansliassa omat täntcttäroä se-
tä senaatin asiasta tekemä alistus,
omat jääneet huomioon ottamatta.

Juomen postilaitoksen
tarkastus.

Senaatisfa esiteltiin eilen m. t.
tenraalifiiroernöörin kirjelmä to
fastuffen toimittamisesta Tuomen
postilaitoksessakeisarikunnan pos-
ti- ja sähkölennnätinylihallituksen
toimesta. Senaatti päätti lähettää
asiasta kenraalikmvernöörille kir-
jelmän, mutta sanotun kirjelmän
sanamuoto ci mielä ole tarkistettu,
joten ei mielä moi antaa sitä sano-
malehdistön julfaistaroaffi.

—
Mustialan opisto. Senaatti

on päättänyt, ettei Mustialan
maanroiljelps ja meijcriopiston
maanmiljclnsopistolle tänä syksy-
nä otetannsia oppilaita.

— Eduskunnalle tulee armetta»
maffi senaatin fulfiiiaitostoimi»
tuskuniiau kertomus toimituskun-
nan toiminnasta rouofiua j!)0-
4-05.

— Stirffoherranimittjffiä.3taut=
järmen kirkkoherraksi on senaatti
nimittänyt Rantasalmen kappalai-
fen ,«. ss. Rantasen; Nnrmekjen
kirkkoherraksi Artjärwen kirkkoher-
ran N .E. Sainion; Mikkelin
maafeurafunnan kirkkoherraksi
Tohmajärmen kirkkoherran, lää-
nimomastin, teol. kand. I.A. Ce-
derbergin; Mikkelin kanpunkiscu-
rafunnan kirkkoherraksi Pälkäneen
kappalaisen I.U. Vallinheimon;
Asikkalan kirkkoherraksi Honkilah-
den m. t. kappalaisen,entisen kirk-
koherran N. i'(. Mandellöfttn;
8o1Pila h d en firff -herraksi
Joroisten kappalaisenP. XbL Ha-
raldin ickä T ii äk sm ii e n kirkko-
herraksi Ruoweden kappalaisen,fi-
los, maist. L.H. TurdHmanin.— Rangonnieijcrinäpttelp.Te-
naatti on asettanut komiean ohjel-
man malmistamifeffi öanposfa
pidettämää yleistä meijerinäytic-
lyömarten ja on komitean puheen-
johtajaksi määrännyt eni. meijeri-
tonsulentin A. von NiiMin sekäsen jäseniksi maanmiljeiij. Onni
Puhakan Siperiaa ,kansak. opetta-
ja Nilho Oksasen Atauroatjalta,
meijeri-isännöitsijä 15. Mickelsenin
Laihialta, moinmientiliite „3Sa=
lion" johtajan Juho Vilikon Hel-
singistä tonsnli S. Ekholmin Han-
gosta sekä Hangon moiiaboiatori-
on assistentin A. Andeliittn.— Puutamlllaliikkeiden maan-
ostot. s^ol)timaau sitä mietintöä,
jonka senaatille 011 antanut punia-
maraliilleiden maanostoja tutti-
maan asetettu maltion komitea, 011
senaatti asettanut keskuudessaan
komiteon, jonka jäseninä omat se-
naattori! Meeholin, Ttjernmall ja
Tehildt.— l-tariDiaifmarjajimljotnotc. Se-
nootti on hylännyt Suomen Salou§f:u.
ran esityksen määrärahan myöntämi-
sestä lorwauksetsi farroiaiSntarjajauho-
kasteen lämiitämisestöpensaista.

hemoshoito.
£>ctt)osf)oiöo!i edistämiseksi suo-messa on senaatti myöntänyt in.

m. seuraamat määrärahat. Alho-
lan ja Sääksmäen Taarioispuoleu
hemosjalostusyhdistykselle 1,500

mk. sekä Kesti-Suomen Hippos-
yhdistykselle 1,000 mk.

Senaatti on hylännyt Kylmä-
kosken joPirkkalan oriyhdistysten
ja Hattulan ynnä naapuripitäjän
hemosjalostnKyhdistysten anomuk-
fet saada waltioapua fiitosoriin
ostoon, syystä etta näille paikoille
on sijoitettu roaltion omistamia
siitosoriita.

Senaatille annetunmallan nojal-
Ia on senaatti eilen roaproistanut
mäliaitaiset määräykset yleisen ko-
ko maata käsittämän tautakirjan
pitämisestä fuomalaisrotuifista o-
riista. Määräykset sisältämät K!
pylältiä ja säädetään niissä m.m.
etta muofittain pidetään 10 suo-
malaisrotiiisten oriitten kantakir-
janäyttelyä etupäässä raroifilpailn
jen yhteydessä ja että kilpailussa
palkitaanoriit käydessä eri luokas-
sa, jolloinensiluokassa maksetaan
palkintoja yhteensä 200 mk. ja toi-
sessa luokassa 550 mk. Määräykset
astumat Heli moimaanjakun ne on
asetuskokoelmassa jll[aistii.

Uutisia
Tampereeltaj» lähiseudulta.

ensimäisen ja toisen
Kaupunginlääkärin

maali.
Tämänpäimäisessä, ensimäisen

ja toisen kaupunginlääkärin maa-
lissa omat «iiomalaifcii flubin eh-
dottama enfimäifeii faiipuiiinnlää-
käriu mirtaan lääket. lij.

Oskar Henrik Ryman
ja toisen faupuiuiiiilääfäviu

roirfaan Ataan lunnan ja ranta-
tien lääkäri liiäfci. lii.

Kaarlo Anton Polfoiitii
Saali kussakin .vaalipiirissäal-

kaa klo 1 i.-p. jo otetaan .vaalilip-
puja roastaan klo S icen, ''eka jäl-
keen klo s:stä klo 7:ään illalla,
jolloinomet suljetaan.

Maalilippujen .vastaanotto ta-
paisiini neljässä roaalipiir.sfäsiten
että ensimmäisen roaalipiirin eli
lisen,toisen ja Illinen taiipnngin-
oian ajuffaat äänestämät vaastu-
roanoifeuöen istuntohiioneessa,
toisen maalipiirin eli IVmen,
V;nen, Vlmeu, Viinien ja
VIIImen kaupunginosan sekä
länsipuolella koskea, kaupungin
tontteihin jaetun alueen ..Ikäpuo-
lella sijaitsemien talojen aiuffaat
Maistraatin istuntohuoneessa,
kolmannen maalipiirineli IXmen,
Xmen, XImen, XIImen
ja XIIImen fiiupu.tj-iinojan
ainktaat Kyttälän fanja-
koulutalou alakerrassa,, int.imiste-
lufalisfa, sekä neljännen rcaalipii-
rin eli XIVmen, XVmen, XVI:=
ncn, XVIImen ja XV111men
lanpnnginosan ynnä n. s. Van-
tiaufpttälän ja itäpuolella koskea,
kaupungin kortteleihin ja.ttun airo
een ulkopuolella sijaitsemiin talo-
jenasukkaat itpttälän faniafoulun
toisessa kerroksessa olemassa juhla-
salissa.

— Vaalilippu ja loaltatirjan-
kllllma tämänpäimäisessä ensimäi-
sen ja toisen faupunpinlääfärin-
maalissa jaetaan tämäupäiroäifen
lehiemme mutana kaupuiikilaisti-
laajille. Tuonialaisen klubin eh-
dokkaina omat ensimaiseen kaupun-
ginlääkärin miikaan läätet. li'
Oskar Henrik Nyman ja toisen
kaupunginlääkärinMirkaan lääfet
lif. Kaarlo Anton $aI f on en.

— Naakllnllhlln tuonti Tuo-
meen, Senaatti on myöntänyt
Tampereen hienonahkatehdasosake-
yhtiölleoikeuden tuoda tänä jaen-
si muonna keisarikunnasta Tuo-
meen korkeintaan 150,000 kiloa
raatoja lehmän, mcisikan ja härän
muotia.

— Ruotsin waiakonsulintointll
Tampereellahoitaa, konsuli I.93-
Enqmistin kuoltua, toistaiseksi hra
Reinhold Enqmist.— Kansakoulujen johtokunta
on puheenjohtajakseen roalinnut,
liriI.A. Maunun fiirrpttnä paik-
kakunnalla, maratuomari E. Ahl-
manin. Varapuheenjohtajaksion
malittu lääkäri Ösf. A'yman.— Santalahden saha» toiminta
tuleepiakkoin lakkaamaan.Toimi-
nimi A. Ahlström,sahan niifiiinen
omistaja,on jo sanonut irtimuot-
rasopimuksen. Sahalaitoksen ra-
fcnmiffct tullaan purkamaan.

Titämastoin laajennutaan sa-
mau loimiiiimen sahalaitosta toi-
sella puolen lahtea, n. k. Niemen
sahaa, jotenka sen toimintaa moi-
daan laajentaa.— Rahatoimikamari.! kokouk-sessa miime torstaina oli niillä 111.
m. seuraamat apat:

kaupungin feurastuslaitos
muokrattiiu Imuoden ajaksi teu-
rastoja M. A. Rantaselle 3,300
mfsta entinen muotta 2,500 mk l

Halkojen poiklisahaaminen ja
pilkkominenannettiin urakalle pie-
nemmissä osissa. Hinta toaihteli85, pennistä 3 mk. 95 penniin sy-
leltä.

Uusille taupuugiuosille, joille a-
semataaioa jo 011 roaliroistettu,pää-
tettiin hanttia täydelliset loesijoh-
toiiiuiiiiitelmat ja tehdä ehdotus
muntamaiuforttelien fatuojaiu ta-
joitramijcsta, jotta tontteja moi-
taiftin täyttää rakennettamitsi.

Ratennnstonttorille annettiin
toimeksi laatia lTmnesiä kaupun-
ginosassa aseiuakaawaninntosehdo-
tus, jota aiheutuu yleiselle sairas-
huoneelle Inomutetusta tontista ja
uudesta leurastuslaiiotsesta.

;)tafeiiunsfonttorilta päätettiin
Pyytää ehdotus kaupungin kartan
painattamisesta.

Tontti 1110 80 limestä kau-
pungin ojasta pääteltiin luomuf-

taa 4,9«t<i mk. hinnasta ioniin
muokraajalle Oskari Ojaselle.

Taidenäyttelyä marten päätet-
liin luorouttaa Itt päimän ajaksi
huoneisto ".'läfilinnan timirakeu-
nuffesta.

_)tafciinusfonitorilta päätettiin
pyytää ehdotus ja ftistauiuisarmio
lapinniemen tien lemittamiseslä
ja tafottamifesta.

.Stuniiallisroerojeu toinen ylös-
kanto tulee toimitcttamaffi syysk.
17pm jalokakuun 1 1 päimänma-
lilla.

Valtuustolle pääteltiin esittää,
että hankittaisiin asianomainen lu-
pa erään Läntiselle puistokadulle
tanuittaroan tontin pakkoluomnt-
tamifecn, yllä se on roielä lunasta-
matta.

Toiminimi S. Ahlilröm oli irti'
'aitonut .vuokraoikeutensa Santa-
lahden sahapuittaan ensi rouoben
alusta.

— ?)rjöMätelinin werotuswa-
litusosia.Rahatoimikamari 011 nyt
furoernöörin maabittua 'ilta seli-
tystä ennen ntaiiiifcmastamine
toimittaja '.»täkelinm werotnswa-
litusafiasta, sellaisen antanut. Te
sisältää seuraamaa;

Walitustirjassaan »alittaja mäittää,
ettei Itänen »uomia 1900 kantamansa
palllio edttvmiehentoimcsla muoden
1905 maltiopäimillä olisi taffoituf-
senalaisla inioa,perustellenmäitettään
muun muaf.fa sillä, ettei malitiopätmä-
miehelsi »lllitl» henkilö manhan toaltio-
piiimäjäriestl>!seit mttlaan ollut oi!:u-
-iettn cdustajatllimcstaan tieltäyty-
ntään fetä etiä edusmies ei saman »a!»
tiopäimäjärjestyksen sanamuodon mu»
laan nauttinut eimslajatotmestaan
palkkiota, maan ainoastaan sotoeliasla
ylläpitoa. finska kuitenkin Moimassa
oleman kunnallisasetuksen !>!_, pykälän
mutaanmerotettamana tulona on pidet-
tämä myöskin toerotcttatoanhenkilön ja
hänen perheensä elantolustannutset, ci»
ka titsisiään se seikka, että edusmieheksi
maliliu henlilö ei moinut Hustajatoi-
mestaan lieltäyiyä, »oin* aiheuttaa
»llpautlllmisia tästä »cronmaffulncl.
mollijttudesla, näyttää malittajan loa»
litus aiheettomalta, sitälin suuremmal-
la syyllä tttn San on toerotcttu ainoas-
taan 6,000 markan tuloista,maikka hän
oman ilmotuksensll mukaan on edusta-
jatoimcstaan kantanut palkkiota ÖHM
markkaa ja hänellä sitäpaitsi on ollut
muita tuloja 1,875 markkaa, joten ne
matkakulut, joita hänellä ehkä edusta-
jlltoimcstlllln on ollut hyminkin run=
saasti, omat tocrntettatoasla tulosta
Mllhettnetyt. Näin ollen Rahawimi!a-
mari pitää malittajan tolliltulscn aiban
aiheettomatta ja pyytää, ett» se sem-
moisenakumottaisiin felä että Malitta»
ja toeltooitettaisiin kohtuullisesti lor-
maantaan Rahatotmikamarin kulut tä-
män selityksen antamisesta.— Illlkapoltuill. Maistraatti
011 melmoittamit Hämeenkadun
warrellakauppatorin ja esplanaa-
dinmalilla olemien talojen omista-
jal laittamaan katnkäntämillecn
faffi rinnakkain fnlremaa puolen
toista metrin lempistä ialfapolfua,
joltaowat ajetcttamat kahden ntet-
rinetäisyydelle toisistaan ja tehtä-
mät alusta nupvntimestä as-
falttiliitofjcllasetä jatfenaroatyli
poikkikatujenkin ajotien. Tainalla
on rahatoimikamari määrätty lait-
tamaan jalfapolfu poliijifamarin
kulmasta yli kauppatorin jatkoksi
.vämeentadnn pohjoiselle fatiifäm
lamalle setä korottamaan asianmu-
kaiseen korteilleen palokunnan ka-
litstolnioneen edustalla olema ta-
lukämäwä. jolla olema wesiposti
myös on määrätty poisiettaroaffi.
Tama kaikki on tehtäwä ennen lo-
tat. 1 päimää l!»»!». Ne lontino-
mistajat, jolta määräajan kulues-
sa laskemat fatufäiitämäiiiä asfal-
tista tai mippufimislä, omat eri-
taiatta jalfapolfujenlartamiiesla
mapaatM
MRahaioimikamarilta on maist?
raatti päättänyt pyytää lausuntoasiitä,eitö luhannuskylän lnupuu-
ciinoiaau, jossa ei oleensinkään ka-
tufäptämiä olisi soukanlahden ka-
dullePellawulehlaau alueenaidan
wiereen lankuista tehtämä wäliai-
faincn jalkapoltu ja oliko i.mmoi-sen tekeminen kenties kadun war-
rella olemien muofratontiicn halti-
jain waiko kaupungin welwoisuus.— Tampereen tpöroäti puuhaa
nticlenofotitsta kirkkoa wastaan.
Työmäen yleisessä kokouksessa wii-
me torstama oli .Vt. Lm mukaan
kesknsteltamana mielenosotnkscn
leko kirkkoa mastaan kirtollismak-
sulakon muodossa. .Uoinmpffen c-
iitsti maalari 3- Saarinen. När-
iin milkkaan keskustelun jälestä
malittiin asiaa pohtimaan komitea,
joka toielämahdollisesti kutiini uu-
den kokouksen asiasta lopullisesti
päättämään.— Salonfaitppa.kauppias W.
T. Xubatid)efi on myynyt ja luo-
mutiaiiut tontilla 'MU/ XVIII si-
jaitsema! rafenniifjet ja mnotraoi-
tenden sanottuuu tonttiin (n. k.
Pinnissä j talonomistaja P.I.
JUlolaijclle B,^t><> mk. kauppahin-
nasta. Ofa irtaimistoa ja pnutar-
tiafasimullifuus seurasi kauppaa,
vastaanotto tapahtui heti.— Työajan lyhennys. Tampe-
reen Mattohuopatchtaalla kuulu-
taan ensi sunnuntailla otettaman
käytäntöön tt-tuuuiu tpöoifamuo-
roiyöläisillä, asettamalla tehdas
fänmääii toimella muorolla, sa-
moin fuin lämmittäjätomat jo tä-
mänmiiton olleet. Vuorojen muu-
tokset tapahtuma! klo <! aam., klo
2 päim. ja 10 i.-P. Tnn 'antaisin
pitäisi olla roapaiuto ainakin les-
kip.iimällä. Palkkain inakinsta ei
Työk., jonka rankaan asian olemme
kertoneet, liedä,mutta luultamasti
maffetaan jama palkka knin ennen-
kin. Päimätpöläisien K» mutisen
työajan muutoksista ei ole mitään
ilmoitettu. Mainita fopii, että
muutofici omat saadut iominnol-
lista tietä.— Uint-itialiilictlifictt lastenjuhla»
Mictctään laulvantaina 21 P. t. l. ityt-
tälänkansakoululla. Samassa paikassa
on teciltama samana iltana saman
toimikunnan toimesta.— SiniccUifiiiiSicuran leeiltam» .n
funnuntaina 110 ? i. p. luth, rukous-
huoneella, jossa puheita ja esitelmii!
pitämät past. Hyytiäinen ja SBatt-iri
setä toht. Manner,

;tääfeäri=cPo^aamme.
julkaisemme iässä muutamia

numerotietoja faiipuinii-ciiläfäri-
eiidoktaislamme;

Oskar Henrik Nyman lehdol-
la ensimmaisen faup.
lääkärin m ir k a a n), fpnt.
«arkussa 1866, ylioppilas m.
1888, lääket. kand. 1892 ja loälet.
lis. 1896. Ollut Koleeraiä::ärinä
Uuraassa /„ '/,.183;!. Kuu-
nanlääfärinä Somerolla -"/
ime /„I8N7. Alue- A .nlku-
tautifairaalan lääkärinä Tampe-
reella V,. 1898 alkaen. Tehnyt ro
fetta opintomatkoja ulkomaille,

Julkaissut Tuobecim-Ichbecjä n-
seita kirjoituksia niistä kokeista ja
parannuksista, joita on tehnyt hoi-
tamassaan fuifutautifairaafasfa.

Kaarlo Antti palkonen leh-
dolla t oi s e n t a 11 p. ia a k a-
ri 11 mi r ta a ni, syni. Tampe-
reella m. 18118, ylioppilas to.
1888, lääket. land. 18N2 jo lääket.
lis. Intill.Ollnt Koleeraiä itarina
Tampereella 15/ s—Vi5

— Vi I>S'>3. W.
t. kaupunginlääkärinä Raumalla
''/^--°/,, 1895. Kunnanlääkärinä
Pöytyällti,?jläneellä ja Oripäässä
10/7 1896— 31/3 1898 sekä -Haas-
fa '/4 1898 alkaen. Rantatien-
lääkärinä Toijalassa '/4 1898 al-
kaen.

Sääfärin maalissa kaiitettänii»
maalilippuja ja waltakiriankaawo-
j» un faataiuaiia Aamulehden kont-

torissa ja maalipaikoilla.

Parkanon maamies-
seuran

lolous ja syysnäyttcly lilpailuinecn pi-
dettiin Kanan talossa l, f. 2 päimänä.

Kun ensin roalittiin palfintolauta-
kuntaan Satakunnan maantoi!;?lY3seit-
illn saaputoillll olemat .»irfailijat: mci-
sänhoidotineutoojll hra Tuuri, moamie'
henneumojll hra Sipilä sekä I.Alan,n
ja F. E, Wirzcn, lähdettiin Kanan te»
lon mainiolle «miehissä" — naiset lois-
timat poissaolollaan. Kilpailupaikalle
faatDutiuo heti huomasi, että mahan m
kilpailijoita. Siihen oli itähiäivälli
syynä edellisen yön kestänyt ja taa)-n
uhkaama sadcilma. Kilpailuun ilmj.'-

tautui: kynnössä 5 henkilöä ja ojl::-
-tetoon 5.

Waikka maamies nytyään on mieli»
alaltaan alituisten sateiden tähd n
lannistunut, seurattiin innolla kilpa:-,-
jäin liikkeitä toimessaan. Pian fuit.-.i=
fin felroifi, ettei kaikki kilpailijat ojat
teossa olleet „hätcipoikia", täptiiro ?i!
roaati Manhan ajan pittän työpäimän
tefotapaa, maikka ojan laimuus-
sa oli hymyys ja joutuisuus
palkinnon määrääjänä, „Wattha
Harjunen taaS saa «nsimäisen
pallinnon", Juutin Janottaman ia nttn
ie tamilin.

Saarouttua Kanan taloon, jonka
pihamaalle käsityöt olitoat asetetut näyt-
teille, tarkastettiin ne ja sen jäll! n
piti esitelmän maaniieSfcitrain ja näy-
tetyn sekä kilpailujen mertitytjestä
maamiehen neumoja hra Sipilä.

ifallinnoita soimat:
a) kynnössä

2:nen palkinto Wilhelm Jlfpiilä 10 m
2:nen pai!. I.Sitoelä 10 m.
2:nen pall. F. Urho 10 nt!.
3:Z pait. Z. Toimonen 8 ml.
4:s pall. F. Minne ti m!.

b) ojan faimamijcsfa

l:ncn palt. I.Karjunen L mk,

2:nen palf. I.Pentti 5 ml.
3:8 pai!. N. Koskela 4 m!.
Kustaa Suuri ja Kaari Hietikko sat-

»at palkkiona työstänsä 1:50 p,
c) Lannan ja lcsantomaan hoidossi:
l:nen palf. S.I.Talonen 20 m!.
2:nett palk. V,Käenmäli 15 ml,

83 palk, N. Koskela 111 m!.
4:s palk. I.Alanen 8 mk.

b) Miesten läfitöiSiä
l.nen pnlf. J. Toimonen 8 mk,
L.nen ipalf. I, .Simclä 6 m!.
2:ncn pait. E, Soman C mk,

3:3 palk. K .Pentti 4 m!.
3:8 pal!,I.Siinne 4 mk.

c) naisten käsitöistä
l.ttett pai!, Olga Urho 3 ml,

Linen pall. Elsa Pentti 2 ml.
Tämän jälteen pidetyssä fofoukfcS'-

sa päätettiin kilpailut mastaisuudcssi
muodostaa siten, etta kyntö ja ojitus
tarkastetaan kilpailijan omalla pellil-
ia samoin tuin lannanhoitolin. Kilpi'-
luihin ei saa wnstedes ottoa osaa mu.tt
Tuin maamiesseuran jäsenet ja niiden
toöli.

Ensi lcmännä jaetaan pal!innoi'_i
seuran keskuudessa kilpailijoille ojitin-
sesta, lcsllntomaatt hoidosta, lannan
ja marsinkin mafkilannan hoidosta,
metsänhoidosta ja järkiperäisestä läyi-
tämifcstö ja myynnistä, karjan hoidos-
ia, juurifaSroicn miljelemijcstä, puu-
tarhanhoibosta ja uusien perustami-
sesta ja kaikenlaisten siementen lviljele-
misesiä. Näihin pyydetään apurahaa

Satakunnan maanmiljelhsseuralta r,li
tuhot murklon.

Seuran wirlailijoiksi 2 feur. wuoden
ajaksi toalittiin suljetuilla lipuilla esi-
mieheksi 58. Rytilä, toar.I. Ulanen,

kirjuriksi I. Äitoelä ja rahastonhoita-
jaksi F.E. Wirzen.

— Toijalan Suomalainen ?)h=
teiökoulli aitoi t. . 2 paiwänä toi-sen roaifittusrouotcnfa taksiluottai-
fena. .Stoulmm pyrkijöitä oli rnn-
iaasii, joista ln>ix)äffi)ttiin oppi-
laiksi ensi luotalle34 ja toiselle Mi.

Oppilasmäärästä taimi jelmille,
että oppikoulu paikkakunnalla on
ollut sangen tarpeen waatima.— Kiert»l»ulun»Pett»>»ls! Hämeen-
kyröön on 16 hakijasta malittu neiti
Anna Parmllkosli samasta pitä-
jästä.— Kysymys kolmannen popin
maalaamisesta Ikaalisiin. Ikaa-
listen senraknnnan kirkonkokouk-sessa roiime lieinäknnn 28 p:nä sii-
hen maltuuttamiiiaasiamiehinä il-
mat mainitun seurakunnan kappa-
lainen jv.I.Vuorio ja neljä mun-
ta seurakuntalaista ""ntäncct, että
tuomiokapituli määräisi Ismijär-
menm. t. tirkkol)erran Ä. V.Tam-
misen hoitamaan mainitun seura-
kunnan kirkonkokouksessa miime
hiihtikuun '-, päimänä tekemällä ja
liiomioapitnlin 23 _p:nä sitä seu-
railluitta toukokuuta rouhroista-
malla päätöksellä perustet-
tua ylimääräisen apniaispa-
piit tointa Ikaalisissa Tuo-
miokapituli ei kuitenkaan ole
hiippakunnassamafliticuian papin
puutteen rouoffi tällä kertaamoinni
mainittuun pyyntöönmyöntyä.—
U. T.— Lapsi palanut. Viime 11111-
-nuntaina sattui sellainen itämä
tapaus iicmpääläsni,että Tiitisen
talossa, minin mäen ollessa pel-
lolla työssä, emäntä noistni het-
keksi pois keittiöstä, jolloin talon
lapset, joista toinen oli s»rouotia»
ja toinen !'/" muotias, jäiroät yk-

sikseen keittiöön. Tällöin otti ta-
lon 2'/,!muotias tyttöSuoma hel-
lasta tikulla tulen ja sai 'en tart-
tumaan roaatteiiiinjn.Ginien kuiu
emäntä ennätti lasta 'iclasiamaan,
oli se palanut niin pahoin, että
hän samana päimänä,tuotuna tän-
ne Tampereelle fiinnallisiairaa»
laan, kuoli saamiensa palohaamo-
jen tähden noin loimen tunnin kii-
luttua.-- K. il.— Kanawaliikcnnc. Elokuun ku-
luessa tuiki Länsi-Hämeen kana-
loissa seuraamat määrät aluksia;
Mnrole (i17, Lempäälä 161, Val-
linkoski 558, Tlrömma lfi!>,
Lemström 102, siis faiftiaan
1,696 alusta.Glofuuu loppuunon
muoden kiiluessa fulfufuhtcei <xl*
leet seuraamat; Murole 2,275,
Lempäälä !,">!!, Valtiakoski1,441!,
Strömma t!77 ja Lemström 77(i,
siis yhteensä 5,807 alusta.

>taiiamaniaksiiia 011 kannettu e-
lofnutia 'euraatmasti;

Murole Tmt. 995:35,Lempää-
lä 2t!tl; 75, aöalfiafoofi 907: 55,
yhteensä Smf. 2,10!»: (15. Koto
mnoden kuluessa elokuun loppuun
on kannettu kanamamakiiija seu-
raama! määrät; Mnrole Smk.
3,756: 55, Lempäälä Tml.
1,0(12, 05, Malfiafosfi Smk.
2,887: 50, lilitccnjä 3mk. 7,1!4(!i
51».— Uusia oppilaitaForssan suo-
malaiseen yliteiskuuluun tali kaik-
kiaan jaettuna eri luokki '11 kesken
SO. Oppilasluku on nyt mci»
niinioja koulussa seuraama. I luo-
kalla 1!) oppii.;Illuol.M oppii.;
111 luot. 25 oppii.; IV luot. 24
oppii.; V luokalla 2t_< oppii.; VI
IS oppii.; VII luokalla 1!) oppii,
yhteensä lt!7.

— liinlicnfosfcltn kirjoitetaan teN-
Ie seuraamaa: Niinkuin muisietaan,

loalmistettiin SBalkeafofeikn mäliaikai-
nen tulinuittoruuhi täällä maHranccn
lakon nilana. Tämän ruuhen teko lo»
petti myöskin lakon, sillä lakkolaiset us-
f-oimat sahllliitleiden pakoittamatt osa-
keyhtiö Walkellkoslcn suostumaan lak-
kolaisien tolllltimutsiitt, saadakseen uite-
tuksi puutlltoaransll Walteatostesta
alas. Ruuhen rakentajia — parikym-
mcnt ämiejtä — nimiitiffiöt lakkolaiset
„ri!kureilst" — miStä syystä, on käsit-
tämätöntä,sillä nämä eimät kuuluneet
lakkolaisiin — roainoien heitä parhaan-
sa .itukaan ipönaifana ja uhaten kos-
tolla, jahka tulee syksy pimcine illoi-
lleen. Tätä uhkaustansa uhkaamat nyt
lakkolaiset toteuttaa. Niinpä roiime
perjantain ja laumanta.u toäiisenä yö«
nä kello 11—12 ajoissa halattiin eräs
nitistä ..rikkureista" — työmies Otto
Innala, Valkeakoskelta — pahanpa!»
maiseksi: Innalan pää on täynnä kinxl-
Ia halattuja reikiä, joita lääkäri nyt
on saanut hoidella.

Annala oli työssä lauppias Ojasella,
jonta paloöljiljä roebcttiin kattamalta
loarastohuonecseen. Jo aikaisemmin
oli -1 — miehinen joukkue käynyt pu-
huttelemassa Innalaa kattamalla -
Innala martini öljyiDoras-toa siellä —
maatien kerallaan tarkastamaan „tuk-
kiruuhen" kclroolfifmttta. Hcwosmies
Jussilan miedessä roiimeistä kuormaa,

meni Innala tämän mukana marasto-
huoneclle. Matkalla sinne tapahtui
rääkkäys

—
rooisi melkein sanoa murha

liritys -
eitä Jussila uskaltanut roal-

limieesfa pimeydessä palata Innalaa
auttamaan., maikka fuulikin tämän
amnnltulldon, sillä pidäiläesiäiin «emos-
taan tassa tarfoituffcSfn alkoi hänkin
saada fiiniä, joista pffi sattui seitaan
ja toinen jalkaan, tuottamatta kummin»
kaan suurempaa mammaa. Tapahtu-
man johdosta pidettiin laumantaina
jonkunlaisia „po!iisitut!intoa", jolloin
ainakin parin rää.tääjä.t smitlisyys il.
mc

— K»rleal»slen ofuuSfauppa on tä-
mäti muoden lahdctsan ensi kuulaud n
aikana myönitt tamaraa kaikkiaan
119,255 markan edestä. Saman aikai-
nen myynti miiinc Muonna oli 87,335
markkaa, joien lisäys tänä touo.i_ta

nousee 31390 markkaan. Samoin ku-
lumana loitonna tullut 40 uutta jä-
sentä, joten jäsenluku Korkeakosken
Osuuskaupassa ott jo tili puolen kol-
matta sadan.— Korkeakosken lansatoulu nikat
kaikilla osastoilla maanantaina t, k. ,L
p:nä kello 10 aamulla.— Hall» liikuskeli Juupajoella t. k.
3 päiwää masten aremmissa paikoissa,
«icdett pcruttllitmarret, ehkä paikoin
«ikuutti kauroja ja ohriakin, joi'a
melkein poikkeuksetta olimat mielä toi-
fiantia ja ieiklaamlllta.— Kunnanwaltuuston pääiti Orime-
den kunta t. l, 3 p:nä pitämässään !o-
loulscssll asettaa ja määrättiin ma!»
tunsmieslen luku IMiksi, Päätös eli
siitä ntertillinen, ettei keslustellaissa

Luukkonen 11l Kumpp.
Tampereella.

Jonin- \-\ Uudenvuoden kortteja
snuri, monipuolinenJa halpa varasto.

limmUbmtMl nlhiiittlN sievia ja huokeita. — Kaikellaista jälleenrnvyjile
rOSIIKUriII~UIUUniIIIf sopivaa käytännöllistä tavaraa uv..; varastot.

Kirjoitus- l» laskuvihkoja y. m. koulutarpeita halvimmiila 1iin->i!l-.

jälleenmyyjät ttUOIVI.!«UOlVl.!
Eslndulll ostopaikka. Pyytäkää hintaluetteloa

eitä päätöstä tehtäessä sitä kukaan Mas-
tustanut. Asia kunnallisasetuksen mu-
kaan päätetään wielä loisessa kunta-
kokouksessa t f. lopulla, jolloin myös
maltuusmiehet walitaan. Samalla pää-
tetään waltuusmiesten pallasta.

M»«hi,»r»i.— Kuntalolou!ses s» t. k. ?
pinä käsiteltiin seuraamat asiat:

2Balittitn kunnallislautakuntaan A,

Nikkilä ja K, SBartia, holhouslautakau-
taan Satte Rytlönen, Uotsolan kansa-
koulun johtokuntaan O. Tuominen ;a
W. Sankari, läjään kansakoulun joh-
tokuntaan3. Ollila ja g. Wiitaa.
jtJlistaUon kansakoulun johtokuntaa'!
Miinll Jalonen ja Malalias giitoilo,
Kortejärmen fanfafoulun johtokuntaan
W. Kökkö ja K. Laine, Salmin kania-
koulun johtokuntaan St. Kangas ja SV.
Heinä, Lainakirjaston johtokuntaan A,
Kangas ja W, Lalhde, Weroituslauia'
kuulaan kunnallislautakunnan tisä!si
I.Nuorenlllancn, E. ,darju, N, Kök-
kö,K. Malminen, S. Niemi, K. Kyrölä,
N Hahnu, 28. Jiri, K. Saarinen, 3
Nuuttia, I.Uotila. 3. Helin, T. St'-'.'-
la, »aralle 28. Kimisenoja, g.Mäkinen,
T, Pajunen, K, Svjanoja, K. XiUo ja
N, Penttilä, Tutkijalautakuntaan:
T, Tallrenkllntll, A, Wahlroos, F.Nuo-
tio, A. Suilklllll, O, Suominen, T.
Illtonett, Sl. farminen, K. Haapamä!-,
I..Heikkilä. T, Ollar!, K, Märri, V.
Nllsllta. S. Malmmen, T, 28. Nll.tto-
nen, E, Harju ja St. Nikkilä. Siinnän
tilien lartllstajlllsi O. Teeri,

Weroitusllltttlllunnan jäsenille mää
rättiin polttaa 1 mk, meroiiuspätloäl a

Kunnan Mllltuustoa ei aseteta.
Opettaja Sf. Kauppilalle makasiinit

ylitöisiä myönnettiin latsi hl, kauroin.
Erästä säätämää kunnalle perimät

lDaltuutcitiin luutnantti Otto Sai}!»
roos.

Warattomillc lansakoululapsillcmyö.',-
nettiin oppikirjat ilmaiseksi. Kansakou-
lun läpi käyneet saamat oppikirjansa
omakseen.

Crimcfi— _!_) riw ede 11 kttnla!olo 11 k,

sessa syys!. 3 päimänä täsiteltiin sev
raawllt asiat:

Siinnän omistaman Slnttilan tilan
hoitajaksi kolmeksi muooelsi rea[itt;in
(5. Parpola, Kustaa gii^attila ja I.
Lehmus, joiden polkka määrättiin kol-
meksi markaksi niiltä päiwiltä, kun Ke
toimessa ornat.

Wehllllahdcn kansakoulun rakennulsta
uraloitfijalta iDastaanottamaan »alit-
tiin ratamestarit K. Puttonen ja N,

Alunen sekä rllkettttusmcstair *"■ ©at
kilä, Kattoon tekeminen sanotulle kou-
lulle päätettiin jättää koulun johtokun-
nan huoleksi.

päätettiin yksimielisesti asettaa kun»
nmtMaltuusto ensimuoben alusta alka-
en. SBaltuuSmcisten asettaminen kun-
natlisafctukfcn 31 §:n mulaan lopulli-
sesti päätetään t. !. 30 p:nä pidettäwäs-
sä kunnankoloulscssa, jolloin myöskin
maalit maltuustoon toimitetaan.

Sun Kirkonkylässä tästä alkaen pide-
tään toripäimiä joka toinen perjantai,
niin järjestyksen pitäjäksi sinne malit-
tiin jalfincittenteJijä Juho Lehmus,
jolle polkaksi määrättiin 3 markkaa to»
ripäimältö.

Käräjät päätettiin ensimuoden alusia
alkaen pidettämälsi kunnantalossa Kir-
konkylän anttilan lilalla.

Kunnallisten tilien tarkastajaksi touo-
rossa eroaman I.Stählftrömin lilalle
»alitliitt urkuri 51. W. Lehtinen.

Kaluston kaitsijaksi kolmen muoden Il-
jaksi toalittiin SK. Iso-Pohjola, Janne
Jussila, Ostari Brusila, Kustaa ?)li=
Mattila, E. 8. Peltonen. N. Allonen,

Otto Perttula, Oskari Kiwittiemi ja
Sauri Sakun.

fflimtiatliSlauiafuntaan eroamien H,
Uotilan tilalle puuseppä I,Saarinen,
K, Lindemanin tilalle torppari J.Kos-
kela.

Sillain rakennustoimikunnaksi koi»
meksi »uobckft roalittiin uudelleen A. S>.
Toimonen, ja Kustaa Anttila. Warajä-
fenifsi E. Parpola ja S. N.Toimonen,
joille palkaksimäärättiin 3 markkaa toi-
.ni'päimältä ja ihytimakfut.

Kihlakunnan lautamiesehdokkaiksi »a»
littiin:

t piiriin Sauri Sakua, Imar Saari»
nen jaI.Latoen.■-» piiriin A. fr Tuiwoitctt, W, UHau
tulla ia K, 3fo»SöllÄM piiriinI.55P5 M,iltttttla 1« a
..."nonen.

4 piiriin NI. Soine, S. gffratot^
1,, SoftaaPanffig^^^^^^^Bßßl
■bpiiriin K. ITunliiiiinpäii, E. töciftilö
ja Ä. BrjHö.
ilpiiriin ostari Tcriwcil, W. 'vatiin,

ja H, Linlttnicmi^^^^^^^M
M? piiriin A. Uotila, 5 Astola ja >>
öeiffitä.

Palkaksi määrättiin 50 markkaa muo
delta.

Kansakoulujen johtokuntiin eroin is
«norossa olemien lilalle malittiin:

Korkeakosken: G. Knaapin tillille >>
Rantanen ja E,Rcntto uudelleen;

Kirtontnlän: £1. Sienuerffitt tilall.»
pastori Kostia ja E, Jokisen tilalle £>.
Mäkelä;

Lylyn: I, saarisen tilalle Nhomen,
O, Arllnssoit uudcllcett.

"ÖaarniSton: E, s)soamolaii tilalle i-'l
lilja, M. Alasen tilalle A. Nenonen?

fiopfatnon: Otto Perttula uudelleen^
St. M. -BiatPranbt uudelleen.

Onnistllipalcen: S. Saarman uud„
M. Mäkisen tilalle S- Koskela,

Koimuniemen: K. Tanhuanpää 10
A, Junltola uudelleen.

Pitkäjänoen: S. Lahtinen uud„ T
Sipilän tilalle T. Nopukko.

Enokunnan: E. Siittinicrni ja R, Wi°
teli uudelleen.

Öitmijärjocn koulun johto!, eroamat
tiudelleen.

Wihkalllhden: I. Eston tilalle A,

Leppälä ja E. Mattilan tilalle K. Siro-
ta,

Waikka kokoukseen osanotto oli run-
faéUifuincn, käsiteltilin asiat suurella yk-
simielisyydellä muissa asioissa, paitsi
muutamien koulujen johtokuntiin«alit-
tamista syntyi erimictisiiiitlä. ffilriineiK»
ttä asiana päätettiin myöntää Svitaman
koulun opettajalle 50 murtom lormaus
puuttumasta puutarha^ eli peltomaasta.

Vilppula— Vilppulan moam ieS seit-
iä miettää wuosijtthlaanja i. l. 14 p,
'.'ll.i-Tantilan lialla aikoen klo I<* a.-o,

Ohjelmassa on soittoa, pulir, ia lt>'P">'
lit jet tilittämisessä, ojanliainoctiitiieSfct JO
lllpsiimisessö ösiteliniii pidetään aoil'

1.. HOLMA
Hämeenkatu 11.

Myy kaikenlaisia

lillnLllllelll ja Pinsineitfi
kullasta, nikkelistä ja kuttaperkasta hal-
vempiin hintoihin. Samein nyvin laji-
tellusta vanotosta Krif!,'t>ll,_>«!n, myös
V'_o'iknstaU i-t sz'lwleril..',_.,. Siimat
koetellaan s.lrn-lkontclla r,/ n, että /.kyi-
nen tietää saavansa sopiv..; 1.,-„<>« ii >,-

liifN myiis lääkärin mUKrHv!,.^» mukaan.
Kaikkia alaan ku_ilt:v;i.i kotjanstyöiä

tehdään.
L. Tt O i.HA

HUnicnkatu
Huom.! Entinen J. ltoItin bike.
Asein n puolelia l-ojkca

%-.■&£>- :T-ä_?f,

Jan myynti», osto- ja lainaiiiosuuöknn
nlsla, yeinänurmien _pintalannoimt o
ta, karjanhoidosta y, m.

Loputsi jaetaan palkintoja jeuran toi
meenpanetnista !ar.jattl,oiio-,!anitan!>>'!
to», puhdetyö- y. te. kilpailuissa.

1111)0'Somassa paitansa fotooutm^^^Bl
silloin ensi terran läljipiiiflalinititiii
maamiesseurojen aseliatnitn foiitileau
jäsenet keKlusteletnääii loinwnpitcisi-i
maamieskoulun perutzlam, Pl>l,joi«.
Kanteeseen.

Pir»»!»— Kormoian fallsa!o I,1a
Mihiiään funnuiiiniua 1, !, 22 päiloiinii
kello 4i. p, Titaisittidcsia videläö,!

»seit» nettssellisiii puheita.

llcmpäälä— Sn om a1aitt en > ellrn pttit.i

fofoiitfettsit ensi funiutntaina i. l. S p
ilo a i.-p. SeatpoSten ftKKätfeßä. il,'

fotttfeSfa pitää esitelmän ltra K. _lta,tl,

to°ojll. Uusia jäfeniö 'irjoitetaan jo
osaLloilnn^^^^^^^Wic§ku*tcllitn!^|

samassa lo
ompeluseuran

'-Bälfättc,— Pä1!allä llccn suomalaisel-
la nuijalla on totons syyskuun I■>
päimänä.Kokouksessa keskustellaan nui-
jan toiminnan undestaatt jätjeétäiiti»
seslä ja ompelnscuran perustamtsesia.
Puhujana mainitaanK, Kaakko-oja.

Tarkemmin ilmoitetaan mastades.

Viljakkala— Kuntakokouksessa roiime
elokuun 31 päimänä käsitettiin seuraa-
mia asioita:

Kihla!, lllttillmies-ehd. malittiin ta-
lollisen Kalle Lehtomäen tilalle malit-
tiin talolliset F.N. ©afflcii, SaDe Ala-
lempi ja Kustaa Markkola; taloiliKit
Wihtori jengan tilalle, talollisetKaile
Mijaskarct nuorempi,Oskari Sorpilaijti
ja Ilmari Saurio-Nanhatalo.

Kirkonkylän kansakoulun uudempi
päärakennus pääteltiin ttntorata lau-
doilla ensi kemännä urakalla. Seinän
ja muoillutsen »aliin asetelaan termi!»
lv huopa. Työnhoito jätettiin saman
koulun taloudenhoitajalle.

Mielisairaan taametti Suhosen toi-
niittäminen parattnuslaitotffeen jael-
tiin lunnallislattiakunnlln toimiisi,
jos sen tarpeelliseksi näkemät.

Ketä äänestätte toiseksi
-Kaupunginlääkäriksi?

Te tietysti haluatte ioisetsi
taupuugiuläätäritsi miehen, jota
jelä ammatillisten tietojmm että
täytöllensä lautta fpfen:e tunnol
Hiesti ja tunnollisesti :.iy;iäiiiääii

tehtämänfä ja tupbpttämii.-u laa
karia tarroitferoan yleisön oiicute-
tut maatimufset.

Tohtori Kaarlo Palkusclla 011

faiffi ne oininaijuuöct, jätticiioät
ainoastaan hetkellisesti, m'.m pm
fproäifesti lataamat tiproieii suli
teitten fäilnmifeit hanen i>, iilei
sön mälillä. A>äiieu monimuetinen
fofemufienfa ja tunnollisuutensa
lääkärinä edellnttämät myö-.', etta
toisen faup.lääfäriumirta tohtori
jalkojen käsiin ustottuua tulee
kunnolla lioidetutsi.

Miksikö Kulkutautisai-
raalan lääkäri on

sopima ensimäiseksi Kau-
punginlääkäriksi?

tulkiltani.sairaalassa :>':'<keitte-
lemä lääkäri on parliaiiei. lilai
suudessa Ijnoinaamaau ne toäfoli-
cat ja puutteelli'iiu!xtt. jotta tan

oilloiiiiima edisiömät. Astassaan
on hän ikäänkuin leskellä sitä la-
taa jo luiolimattouuiiitta, |o'a tul
fuiaudeille, loarsiutin fanpimfipai-
toissa, niin kiitollisen maaperän
tarjoo. .{iän siis jos kukaan 011 jo

la päimä pakotettu näkemä 111 tou

din M!.
ttiifiniäijcn kaup. lääfäcia lehti

miin taas ctujijasia kuulun Yleisen
teNueydenhoidon roolromiiiucii.
Hanen tulee olla ielmilKi kaikista
niistä iifiitpistapanfiistafii', jolla
haitallijcsti moimat maikuttaa
icrtvepbeulioitoon. mätien
taup. [Safarin 011 lyhyesti sanoen
pidettämä huoli siitä, että olosuh
teet omat ''etiäiset, etteimä: tultu
taudit pääse raimoamaan.

Mufa moi tällaiiecn telitämään
paremmin pystyä tuin sellainen
lääfäri, jolla 011 liioiiiiouoii-ieit lo-
kemns futfutaiiiiiairaofasii. ia

Koulukirjoja, piirustusbiokkeja

Ft 75 p.), vihkoja, kyniä, kynän-
teriä, mustettu >. m

HÄMEEN KIRJAKAUPASSA.
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Kl
mä on tultu huomaamaan m. m.
Rl,otf is f a, jos f a k 111 f ii»

ialltifalr a a la i11 lääkä-
rit pide!ii ii n itfe oif e 11°

lettvina P ä af e .1' ään
f a ii p 11 n c, iii Iiia liir1 a
mir f oiliin.

>i!in 'iaiiipereeii eiifimiiijeltä
fono. lääkäriltä loaabitaaa lorf-
fnittra, larmoffiuttta, 'ötämää
tuttia ju fuurta iäänni.i!lifiiiiltä
'iuirfatelitiimiöjiiiiii, niin tusfin sii-
tien mirfaan mpimampii. mieltä
iai^aaii tnin mlitori '"sk. Ay-
m»!!, jofa iiioiiimnotiieiia fulfn-
taiitifaiviiiiliiii lääkärinä on näistä
otiiiiiaiiiiiifiivtiiaii tiimiei^ffi tul-
lut.
i3Mil»f^??

Läheltä ia kaukaa

elettyä ja koettua
nain läiikiirinwaalin

Kynnyksellä.

On se sentään iiiminallivla, mii.'ii''i
lunalieit ebellä se Intuoo sanoa sel-
laisten maalien ebellä, joiben tulos lä-
hellä hiipasee jonttn ptfitnijeu aseillan
pni-aiitaini-_jtn, fiiv om na etua

-
mielipileel ja peiiiintteei mon-Sin
asiassa miuilliironl niin ilnueell:"i'i
roeiujroilii, lielposli niiijåtttuiiii-fi ,a
etiliiijiin liiitiDoihiii sopimiisi. H.- K.
löi, joiben tullia maali raHaifrr,
omat liänesllitsen ebellä peittää lm-
maiiiunifiiuiia, liDroäiilaliioifiiiiltu ;.t
liiiiiDänpiiivleliit. Hailille riittää lic-
bän hitoinionsn, Näin terran erään
henlilön santa se inisin amiuatlifitii
lINvl imllii hiin Imi iuh llul II

lOSln moiteitteu tinju tuorfui, siim?u-
mmi muutaman repaleisen poilami?'-
rin ncnäiipiclutsia Kauppahallin
lunilitäiitämäSiä. Ätineliaisutiben fiö'
vi Inlseli jouffo lipeätidisiä cuff 7,
jotta loriloppa lainalossa Ijäätimä! at-

iiiimStolfillaati. Saksi päimää myohe.^.
niin tum sanomaleltbisiä, etta sama
iieiiiiiipieliilsia piitfaama herra oli ma-
iiltn laupungin mieheksi! I!S-
-tolan jos tahbotte, mutta lapau!s)!!a
.Itiiiippalmlliii porttilälitämässä, ja 'lI-r-
iyelläsybäntisien, lierlfättcliSlcn, tali-
miiniiSteticn läsnä otleSsll, «li si'itö
maalissa stittri nterlitys. Sillä asia n
nyt kerta kaikkiaan niin, että me „roat<
lilarja" emme niin paljon fiini- -ii
buoiniotamine siihen, mitenfä jonkun
miran tiimottelijat suhtautumat ha!'-
maansa mirliinn ja niiteillä lie sitä !i>-
ieiieroät hoitamaan, maan siihen, .>t>

teniä he ennen maalin oma: jiiliiau:'t=
neet meihin, maliisijoihitt. 2opim.ti'_i
tilnijuubeSfa juotit Wfljenmalja, tohie-
linS fiimariiiS loaiitsiiait tonmalle, ml-
tären fauniin puseron ihailu, pään it-
pittuS lai — nenän pitlsauS, jola «n
fohbisiettu malitfijan mieSpuolijelle pe-
rilliselle, faiffi nämä — maalien eb '-
lä luonnollisesti — maikutiam-ti loirun
saamiseen kijminenen terinä enemmän
luin parhaimmat oppiarmot ja tietee'-

Esim, lääfäritiroaaliSfa, samoin 'u-.t
Piimällään läälärcitä armoSieitaeSsa.

?)Icifö ei kiinnitä niin paljon huo-
miota lääkärin lylyyn, hänen atnmit-
iitaitoonja luin hänen laiioonja m:-:t-
lyttää ihmisiä. Ia lääkäri! eiiväl oisi
iKI-rottoftfaban ihmisiä, joKeiroät huc-
ntaisi tätä ja nicncttclifi myös sen m.t-
laan — nimittäin ne heistä, joib:n
litunne meiää tähän fuuntaan ja joilla
ihmisten tnieilljitclt) on Mahlvempana
puolena tuin heibän iautienja paran-
taminen. JlrrooSlelu tällaisesta lääkä-
ristä on aitta suosiollinen. JJoS lää-
käri reseiptiä kirjoittaessaan «san siitin
iui-eiä mitfaluaSti

—
aioin loilta t!M»

tam — huomauttaa, mitenfä tals-
ien lääkärien ennen samassa taudista
antamat ttcuroot owat olleet pikemmin
wllhittssollisia luin hyöbyllisiä ja -?ttä
Pilaillenpelastus tuubista «n mahdolli-
nen ainoastaan fen lautta etta potilas
on osannut läänthä juurihanen pui-
lecnfa, niin sellainen lääkäri warmasti
tulee kuuluisaksi, saa roielä cicroän''n
nimen ja häntä läjittä kannetaan - -
silsi funneS sanahelinään, laroertcluuii
roäjptään ja tarmitaan teaifuttarn^a
lääkkeitä.

Entä sitten se politiikka, jola tähän
aitaan tulee lyjymylseen jauhan
jan Millojakin täytettäessä! „Pop_>-
laari" lääkäri tuntee siinäkin ihm-S_>.n
heikkouden ja osaa menetellä sen Mi-

kaan. Naitta hän esim. on koto.iin
puMaaSta ittotsifloperheeStä, tä^igt
ruotfalaifcn foulun, istunut ylioppilas,
ofalitnnnSfa muohipullien Penkillä ja
perheen perustaessaan ottanut luon-
nollisesti „kt>!lluuri-lie!en" pcrl)cfiet.c?-
seen, niin misseissä elämän fään'e:Sfä
ällääkin hanen kolsantokanlansa

—
tietysti roaan erään yleisön osan sil-
missä — Horstia, Hän jaa anlaro.la
omantunnon maitooja, taistelee !im"-in
Jaakopin sylipainin roaniian iHltiu-_t-

rinfa fanSja ja fetroipttili lopuksi laiSte-
luSta omaksi ihmeekseen ja ifiaiitjoii-
iensa ili-iiolsi felroänä suomala.s.-n
lnlttuurin iannattajaiia. .Vtäänl.iiunl-
ien merkitsi kirjoittaa lian nimensä uu-

den lluliin jäsenluetteloon ja suoma'.a>-
nen kulttuuri «n taaS saanut runko
sa tDitieriöitfemän nupun, jola tosin -.1
loskaan pääse itikkaan pi,h!ea..ta,i.t,
mutta lepänhän nuppukin

—
waikka

se «lisi ymppäämällä fiinni niw°tt'i.
MieS on jota tapauffesfa Hillui pe-

rnan fanfariffi ja entistään populäär'-

semmafsi. ll° fadonneen lampaan .«N-

-lämiseStä «n aina foroaäätiifcmpt 'n.n

tarfinan mäkinaisista aiuffaiSta. «o
roaiffa jonfun ajan fuluttua fattuutttn
taaS iapahtumaanpieni mttuioS m:::'--
pitcisfä - siihen entiseen fuunt.ian
päin — niin futa niitä sitten ennä

osaa ja toiitfti muistella roanfjoja asioi-
ta. Korkeintaan solu pahaniurinen ta-
numalehtimieS, joka paremman puiii-
teeSsa möyrii ihmisten entisyyksiä.

Sna nähbä, millä roatfitttimet täällä
iiinään määräämät faup, lääfärien
maalin ittiolsen, Olisilohlln niin, eitä
mailla minä juuri olen päässyt pi.-

iaSlamaSia roanha! ncnänniiSio-hiSto-
riat, lamcrtclu! ja mielipiteitten ih-
meelliset iimpäriiiclauffcl, niin niinä
ominaisuudet sittenkin painamat maa'-
nesa enemmän luin »akama! opin-.toi,
uuttera ja itsestään mcluopitämilön

ammattiinsa perehtyminen ja tobel

Iise t lääfärinominaifuubct.
Huomisesta lehdestä sen näette.

Justus

— SioßrafiteatteriSfa 6ommcr:cn
taiassa esitetään uutta «hjclmaa, joS-'a

huomiota anfaitfee crithifeSti mttrhe-
näptclmä Casablancan luona.—

GritoiänäDttellin omista tauluis-
taan järjestää piakkoin täällä taiteilija

Glin 2xmicljon-C-*amboBi. Näyttelys-

sä tullee olemaan etupäässä muuttu-
mia. - T. N.

S.iJnitjiiiict on tönään 110 4 i.-p.
Messukylän loululla rufou_Jijuonerat)a£.=
ton 59mäffi. Jilaifuubcafa pibeli^'.'.
ufeita pußeita.

Gunnunlaina, allaen fl« 2 i.p. on
-NeSsnlylän manu_jaSfa firfoäfa i,_>r°
iauSljctfi, joSsa puhetta pitämät pas-
torit kallio, SBaitari ja Olanber.
laulua on myöSfin.— Pirttilän oritifibi«tli? on oSinniit
Toihmo §i)t)tifettä SBitli nimisen oriin
1500 mfiu hinnasta. Ori 011 larStaina
t. f. 12 pmä fello 4 i,°P. Nokian itimmi-
iehtaan pihassa nählämänii. Silloin
myös päätetään sen waSlniseSiit hoi-
dosta.— Xofitori Snnft näytteli täällä eittn
illnlla Siaupuiiflintalon juhlasalissa
temppujaan jokseenkin lukuisalle katso-
jakunnalle, Ufeimmat bänen tcmppuu-

sa oli tuhl. FattSliitttS täällä jo aikai-
jemmiti luennoissaan lumminiin s.'!il-
tantit ja niiden oifean luonteen paljas-
tanut, joten ne eiroät enää aittakaan
«sna fatfojafuiinasta moitteet pnljon-
knän liuroittaa.— .f>imiin IllNdeNu, .'öäiiternlnröc-fä
«n tänä metfästl)S.fauloiia litadellii ai-
italin Xl liirroeä. Toisen iini-Piii maan-
roiljcltisneumov vildéni n melsäSltie.seu
me Vainion lu-roalla, loisen taas fani-
iori Kupilaisett meisäSliiSsenrne Tnrl-
lilan ntelsielsä.— viilirlilniuui „ll>nltiiiiccii" tultii-
louoriiii on iiiiintetlii siten, eila laiva
lälik-e .öäiiieeiiliiiuacta iola arlipäiioä
tlo puoli 2 i.p, ja 'Jlältäueelia maa,

nnnlaisin 110 puoli 7 ja muina päiroinä
flo puoli 11 linnuilla.—

.iiiinna-Miliiti liri»» iirli-jli)-.'iit M
fofo jontto läjinlirjoitettiija nnotl-^i,
m, m. toraalilirja, ruolfin- sn fuonii'n-
lielisine telSieineen, joilla on w. 1024
kooniiti!- Mahdollisia ainoastaan T»»mc

-
i"a. SehtcmnK' lorStain nnmeioSsa ler-
roimnte, että ebiiifunnan peruStiiSlaM-
roaliotiinta on taifilla äänillä Juoma-
laiffn puolueen jäsenien _> ii. mastatu
päättänyt loloutsissaan ottaa käytän-
töön tiilfiniian. Minläliiliben? Sen
tätiben, että liisi maliolunnan j&femßiä,
Turun läänin clcläifeit maalipiirin e-
bitStaja W, T. Rosenqm.st, ei suostu
piitnimaan fiiomea ja maliofuiinan so-
jialibcmotratit tahtoma! njälitäniätiö-

mäSli Mnmärtää, mitä tällä lierraSmie-
hellä tuUoinfin on sanottamaa. Kun e-
btiStaja Rosenqmist on yliopettaja mal-
tion louluSsa, on hän wirkaa hakies-
saan esitlättlit iobiStulfen siitä, että hän
osaa opettaa suoittentielellii. Näin ollen
hän epäilemättä osaisilausua etsatullen-
sa maliofunnaSfafin suomeksi. Mutta
siilien ei hän ifttoStu ja siihen hänlä ei
moi pakottaa. Talli edfäpä hra Rosen-
qmist on unohtanut suomenkielen tai-
tonsa sen jälkeen luin hän on saanti!
tobiSiuffeit jiiiä eiiä hän suomea osaa.
J)l)tä ntoitittamlla tämälin. «illä kun
häneltä kerran on maadiltu suomen
fielen iatioa,on hänen melmullisuuten-
sa pitää huolta siitä, eitä iämä taito
säilyy ja sen taidon säilyttämiseen lyl-
lä 011 tnaifituttn, femminfin louhin-
opettajaa, jotta nauttimat loimen kun-
kauben kesälomaa.

Jolu aika sitten munan ruotsinkieli-
iisiä sanomalelibistämmelausui sen toi-
momiitfcn, että iieli-olot meilläfin it-
sestään, litiroädä lähdöllä, ilman lain-
iääbäniöioiinenpiicitä järjeStyisimät,
Mutta tuota bnmää tahtoa ei löpbl)mei-
bän miilinaeillämme eila sitä maabi-
takaan muilla luin suomalaisilta.Sileil-
lä suomalaisilla täytyy olla »hymää tah-
toa" ensiksi tollottamaan raotpa jokai-
sen, joka sitä mäliänlin osaa, loiseksi
sallimaan mirfamicSiemme, jotka omat
afctitfjienntufaifeéti tobiSJancct osaa-
mansa suomea, puhua meille ma&ten
naamaaruoifia ja loimanneksi osoitta-
maan mokomille herroille wielä iiin
suuria huomaamaifuiitta, että haulim-
me itsellemme tullin, jola meille selit-
tää herra wirlamiehenpuhetta.

— Sitaiuiicn loicnti LuimeSt» Ruot-
siin. Ruotsin maanmiljcili-ä^allituc.
pyytää iuontilieltoa suomalaisille lrit-
muillc, senlähben että niissä on tar:tu-
ma tauti.

21uiI)oIma§ta, syysf. C pinä.
Tnontifielto on tänään päätetty suoma-
laisille ramuiQ«. Ilmoitusta aSta
odotetaan pian.

— itlantioja tutDOiiiaalnutfia !«Y)'
artfit. Franfenhauser hiljalfain Mes-
sukylän manhan kirkon laisesta pä'ib}S=
la rappauksen alta. Maalaukset omat
luultamasti peruisin keskiajalta ja
oma! säilyneet rnppaulsen alla pitkän

■35K?
-

-.-■'
-.dl -____*

LT 1! 1"-' c --' * ■>'_!
iv -Ll-nCxi.

j.iosta.muuatta -,

— ?)iiopi*tullifet jatrulnrcfit
(anjafoirlunopettajia manen anxi-
iaan laumantaina II piuä iuiivf.
itt' puoli 1! il.apäimä.lä pliopi*-
-1011 juhlasalissa johon tilaifuuteen
oieiiii on icnoetullut. Suräften 0°
jonottajat ilmoittautumat [antona
pöimiiiiä ilo ii iltapäiipäUä hist.-
fiditiet. lucniofulisfa ja '"aamai fil
loin luentojen ohjelman.

Luennot alfamat olijelmau Hin-
taan maanantaina K! päimänä.

— C=t). .'öömceii Taoomieii
konttoristiksi uti :>i. Mallien jäl-
teen, jota niinfuin olemme ferto-
neet, on jiirtmiut Tampereelle0. p.
-iampereeii irifootchtaan palioc-
hifieeii, on malittu ylioppilas nti
liitto>! a n p a s tv n oriHämeen-
linnasta.— Vaaliehdolle ipcräiciiiäjocn
firffoherraiimirfoait 011 nictetin
t, aTsähänfpröii fappalainen i'l.
Saarineni-2 1 ,'italajoen lappalai-
nenHi.Kiroioja ja tl 1 H iim e c n-
f.l)rön fappalainen ,^t.
liin r n.— 2anontalcl)Set. „£appeciirau=
nan" toimittajaksi toimit:tia H.I.
Huhauantiu jälfeen, iofa, futen
iiinncttua, jiirtpn „2amolaijcn"
päätoimittajaffi, on lehden johto-
funta malinnui opettaja Anfnsti
JaSfan Lappeelta,fertoo Lappeen-
ranta.—

Joensuun realiDfteiSlimlun »p!l-

-tajattaretft »aliisi loulun j«hl°f»iiia
kokouksessaan «iime luun 30 p:nä yli-

oppilas, opettajatar rwo Alma Lai-
hon Joensuusta.

— »allien murti». Kuluueen elofuun
26 p. iltana nom 110 10-11 feubuilla
surinasi Polmijärmen piläjän Siita-imon
fyläsfä asuman taloOifcn Joel SanSfa-
sen luona pairoeluffeSfa olema palmcli-
jatar Aina Maria Xosfaroaincn silloin
itiniipttämänfä täySailllisen tyttölapsen
hetttämällä sen taion numetan perässä
olcroaan pctlonojaan, joSta lapsi seu-
raamana aamuna löybettiin fuolleena.
Sitäpaitfi «li hän lapsen suuhun työn-
tänyt heinätulon syystä, futenon sano-
nut, että lapsi tulehtuisi ja kuolisi,
-KpöStin on lapsen 'päässä huomntlu
puri rjaaroaa, toinen lähellä otfaa ja
toinen tafarairootta, jotfa oma! rooiivct
johtua lyönneistä pienemmällä aseella,
KllSla Aino Maria XoSfaroaiucn on
wielä tjproin heikko, ei häntä ole mo.lu
roangita, Maan tuo julma telo on saapa
palkkansa, — Di.— Tapion ja emjiiitliipiiituät lila
niiben yhleybeSsä tamislarharuolleiben
näyttelyn toimii Pohj.Karjalan Mun.
miljcll)§fcura Niiliylahben kansanopis-
tolla t, f. 13ja 14 p:nä. Wiimemainii-
ttinä päimänä täyttää seura 20 Mitoita
ja iuunn wuosipäiwänään mieltää "c;i=
ra ensimmäisiä emäntäpäiroiä. Ta-
pion päiwän ohjelmansuorittama! tmi*
fänlioiboit YStäwäitt Tapio-seuran mie-
het. Pitiwille odotetaan paljon Karja-
ina lansaa fefä ineifämieTiiä että emnn-
linoäleä luin mliöslin pnnlll^haithobon
liSiämiä.

tttisielu tubcrltulofia
wastaan

?Ihbisiys tuliertiiloofin ronSiuSiaiiu-
selsi on maan lääfäreille lälKttäiitil
listoja jäseniisi merlilsemiSlii marten
»libiSliilseen, selä phhtää liettä toimi-
nimin ylibislylsen hliroälji siien, että he
!el)otlaiiimal nleisiiä liiluifasii ylity-
tnänn iilibiSiDffeen. Lisin! «Tt niletir-
iuiiiiiiuit päätiri'lilööi'iRielinib 2ieni:'Vv
ja tohtori Vltfeli MoSfimieS.

i')libivi»lse„ tnrtoilitS nn, luten tun-
nelina, ejilelmien ja tirjoilusten tautia
laajoihin piireihin leroittää tietoa !an
bin luonteesta ja lamaisin ja niiteillä
tartunta temiää, selä «peiliin ne mäll-
lainattuina! loiiiieiipik-el, joihin on ryi,
btuiämii taubin luKbaleSsa s. n. e. (r

rittäin on ylibiotnlsen loiminaan mää-
ränä peiii^lan hoiioloiln ja antaa neu-
rooja ja loalaistuSta niiben ralenlllini-
i<ffi.

Irttä iokainett möisi toimia yhdistyk-
sen tarluilutsen hhroäffi on iäfcninaifii
ainoastaan 1 ml. .rouobelta tai kerin
failfiaan 27, ml. JoS mäyinläin50 sa-
maan ylibiSlytseen lai ammattifutilaan
'mtliiroaa henfilöä ilmoiielaan tVhbellä
lertaa, mliöniiciääii heille 60 p, rottoji-
»lalsi.alenituS.

Listat niihin liicrfitthiiK apurahoi-
lleen oma! lithelellämäi lataisin eniten

ensi lofafuitn Is,p. neiti SSatborp; Olin-'
ille, osoitteella! LääliniöliallilnS, Hel-
finli.

Olisi snuriarmoisla hljbisthlfen lais-
telulle tttberkitlosia roaStaan, joS tämä
lelioitnS ltlibislhffeen rnpeamifeSia saa-
murtaisi laajoissa lanfammc kerroksissa
ronStafaitua. AinoaSluan innollaati ylt-
leiSlliön arouila, johon lailli ottamat
osaa, moibnnn toirooa mencStnStä taiS-
lelnSsa salaisia letutta roaStaaii, join
roitoiitiain riistää liifemnttomnt ithfil,

lii* l» iiii
— Sumycrceii tciitteri-jjrt näu-

tcltiiii eilen illalla toinen fcrtu
„>', oh an 11 lfft j c r n o."
pleiföä oli mähäiipiioleiic-jti.

Sunnuntaina esitetään fama
kappale liru x}\ tno H [ or t i ii,
Hcltie lllfftjernan ojan cfitiäjiiu,
huroiffji.

Zrma Altté» tousertti, jota
aifaiiciiiuiin, flniiifiiiii olemme
inaiuiiincct, oli ilmoitettu t. f.
ttinnefji piiimäffi,on siirretty fuu-
fauöeffi eteenpäin, siis lof a-
fniin tiileen päimään.

HQDseutnlilriettt
KirjeKarkunLaloKunnasta

Harminaisen paljon, näin pilkuoli-»
■i't)in ni)-X'nä, on meillä tänä kesänä ol-
lut armotaSln, henkisiä nautintoa 'ar-
jolla. Ensiksi oli nuorisoseuran ilon
mihliäisjuhla, jitteti xv. '. 18 p.nä suo-
malaisen puolueen juhla Pirunmuore!-
la, 22 p:nä lähetysjuhlat Sielaliben
ÄurmiSja, 25 pinä nuorisoseuran il-
tama ja miimcijelji mnomiesseite_!ii
nät)ttcli)tolou? ja iltama ftärppälin
Mattilassa lv, !. 311 p:nä. Näissä ii-
laisuuksissa on esiintynyt maamme ele-
loimpiä, lunnioilelnimpia puhujia.

Maamiesseura on ilafruttatDasia
määrässä jo saanut maaremilje!ijö';3-
sämme syllnmään oifeata ..maajenieä"
9_ä-ittel_itofoufjiii! rienlää jokainen, 1.n
tipinclle hitenee. Kilpailuihin otetaan
innolla osan, ia, mitä»ielä «n huuma!'
lama, tilpailcmat syrjäkulmien iarppa-

ru killiin luniiiaffaaSti tiialliäten laitS-
ja. Mutta ott eräS työ-ala, jM tääl-
lä, kuten moiiiaalla muuallakin näyt-
telyissä on Kymin heikoSli ebttStettuina,
lartottamme miesten SfUöUS. Ia
(ummintiu on fäjittjötaito siksi iuuri-
...erkitykfeltinen mnatalouben haara,
ettei siihen moi olla kiinnittämättä fan»
rempaa huomiota, Mensa «n tunnvt-
Itt asia se. etta käsityötaitomiehillä en

liuomatlnioaf-li rappeutumassa kaikkial-
la, mutta emme ollenkaan epäile sano-
eSsamme, ettei ffiarfuSfa lotelä «le kan-

teollisuus niin peräti rappiolla,Ma se
näyltelyiSlä päättäen «itft, Muit» »a-
-han leUKipcräifhtltecn lienee fuurimPa-
tta syynä se etta asianomaiset seurat
kiinnittämä! liian mähän huomiota !ä-
-siieollisuilleen — usein ornat palkinnot
niin pieniä, etteiroät ne mitenlään lor-
inaa ebeS nälsiteltjSfä fuljctuffcn Mai-
moja. Mitä iaa§ iulec siihen ilmiöön,
että paimclustoäen tcSfuubciäfa fäsityö-
taiio fät) melfein olemattomaksi, niin
sopisi tätä asiaa koittaa parantaa siten,
että isäntä, joS palroelija saa iäfitöiS-
tään palkinnon, suorittaa itse puoles-
taan pairoclijaHc yhtä ■fuuren palkin-
non. Näin ehkä saataisiin moni pai-
!ollinen,iolll roälinpitämättömänä pitläi
iltaipuhtcct roctclctjiii, ahertamaan hyö-
dyllisen työn ääreSsä,

Tylsy on tullut Eipä kesä juuri
kesälle tuntunuttaan, fabettn japiimistä
jäätä on ollut yhtenään. Siksipä on
maanroiljelpstpötfin lomin hitaasti e-
biStpnccl. 2t)t)Stoitoi, jolla iaroatlifcS-
li lättiin roitobcnaifaan oMai roiljantana

rcboltanecl, nyi iullSla käywät äimälle.
■Suroiroiljoja,maikka ne wielä omat toi-
baniia, on näinä _paitoina alettu leifa-
ta. Perunan marret on rutto melfein
l.tiitialla tppstin hiiwiitänyt, joten on
syylä pelätä, luv sateita yhä jatkuu,,!°
ta perunatkin mätäneioät.

MW.
5e osotekalenteri.

„i'f if a a 11 j a j e n r a aro a"
liisjä lehdessä, ja jofu toinen Tam-
pereen 2anoini'JJu, on fpjpnpt,ei-w olifi uitu faada uufi ofoitcfu-
Icnteri jnlai-jtuffi. - Osoitekalen-
terin cntiienii toimittajalla mus-
taan.- Oliji-,oliji ollut uitu jo
rouoji jitte jtiluistu fellainen, ja o-
lisi fe jnluistnfin, cireimät fan-
pniiciiii miranoinaijet t rahatoimi»
fanmrii oliji tehnpt sitä mahdotto-
maksi tiettömällä fiuipiiiuiiiiajeiim-
tartun julfaijun,mieläpä nffitiiijen
toimittaman sellaiien antanut* i
llleijöllc. ■ Tämän fiction, jonfa
laatu jo oifcutus jäiifööi ävji fo-.'-
fetieleinatta, tähden ei falenteria-
faun ole fatjottu luottaman toimit-
taa fim faleiiteri-ötnilmau m.isiuu-
maa farttuu. mistä ofoitettu puit-
ta tooitaifiin löntiiii,ei olisi sanot-
lamaa Imöttiii.

Siiiiiiiioittiien
ftalenierin cut. toimittaja

UM- in piiiii.
— PiiiilcrfnifcStn törleiiätä uiariiiu-

bt-sta tuomittiin eilisessä raaSliiroaiioi-
leuben ic4nnno_i'sa entinen llijeolnincn
Judo AlfredTerho pibcttäroätji 1(1 mu
faniin -lnriinchnuneeSsll setä näpisle-
lijSlä 40 miu faffoon, eli yhdiSlettnnä
pibctiäroäffi 10 fuufautta ja 4 päiroää
kuritushuoneessa sn olemaan sen [äfcS.
iii 4 wuotta mailin fanjalaiSliiottaiiiii:-.-
ln.

Terho oli roiime luun 24 päiw.inä
lnnlenlttntti maalari I.SBeStcrluubin
iiiöliiionccjccn ja anastanut siellä luli-
luSla laatiloSta rahatippaan, sisältäen
n«in 75 marffaa y, nt, SBaraStetun ta-
roaran anno oli failfiaan 8? i 75 nti.
Tämän lisiilsi «li Terho wielä anasta-
nut suutari _5. Aallon liikkeestä no;n
(i mfn arrooifeu sateensuojan. Terho
ilmoitti tyy-ymällöniyyttä piiätöffen
joljboSta.

— fiolmoSferiniicSta wnrkaudeS!»
iiiomittiin eilisessä laaStuwanoiieuben
istunnossa nainen Agatha Wilhelmnna
Rajala täältä pibcttätoätji 1 wttusi, 2
kuulautta lnriiuShuuneeSsll ja «lemcillit
fen jäleStä 5 muotta mailla lansalliS-
liiotiamtiSla.

Rajala oli wiime Irfäluun 9 Piitä
anastanut RnkouShuoneelia inttnlimnn
tyiön talin, nom 20 m!n arrooifeu.— 9!S_piätclli*tä tuomittiin eilisessä
raasturoanoileubcn iSinnnoSlli ftjöiiueS
QStar Frebri! Heinonen pirffalan fi»
läjän ,<?yhyn kylästä 60 mfn jatfoon.

Seisonen oli miime elokuun 30 piitä
pohjoisesta päin tulemassa junaSja la-
della Tamperetta auaSiamit työmieS
Aspilla tupen puuftoinecn tarttumalla
häntä lttrlluun fiinni. Kantaja roäln;

hanen mhöstin ottaneen 8 mf. rah.^a,
jota ei fuitenfaan moi!» tobiStllll.

suomitut Viaporin Kapi-
naan osaaottaneet

suomaloiset.
7 ltt)titt|inötöntä,4 tuoniioon

tyytywöli

Uni. profnraattori Hirmifunia
fämi roiime torstama Turun 155»
uiiimo.nkilasfa ofanotoSta Viapo-
rin fapinaau tuomittujen juoma-
laisten luona, joiden oifeuden-
fäputiapnlaijeiia hän, futen tun-
nettu, on ollut, neurooteliafjeeit
heidän fanejaan, malittaroatfo he
holvioifcndcn päätöffcstii mai tpp-
tpmätfö tuomioon ja heti fiinmin
jnorittamaanraiiaaistitstaun.

78 tuomitusta ilmoitti 7-1 ole-
mania ipptpmättömiä homioifeii-
den tuomioon, fun taa* -1, nimit-
täin tpÖmiel)ct $>affaraiiien, ,«i-
-mislö,Hiltunen ja Eklund ilmoit-
rimat siihen tnptpmänjä. ilJämä
faiffi oliroat ujiau tutkittaessa ho-
roioiteudesfu mpöutänect 3Bia_po=
risfa ollesfuau fapiiiallifilta jota-
miehiltä ottaueeiifa mustaan fi»
määrejä.

Aliitä tulee iMlanfoon, jofa tuo-
mittiin ofanotoåta tapillaan Mata-
janotan fajarnriSfa, ilmoitti hiin
ettei mielä ollut tehnyt lopulliso
päätöstä, tliptpytö ttioiiiioon loai
ci, maan antalvanja tästä tiedon
liipöhemmiii.

Ofauotostu tapiuuau mcrimäen
tufarmisfa tuomittiin, futen tun-
nettu, utpöotiii Troerloff, Hänen
oifciiPcnfäpniiapiilaiienaanei pro-
luraattort .VSirmifauta ole ollut,
multa ilmoitti Troerloff fuitenfin
hänelle uitomanfu muliltau tuo-
iniostu jeiiaaitiiu.

.<i>iltiijcii, ,'oaffaraiien, Mimis
iän ja Tmcrloffiu tuomitsi homioi^
feus fuiifin neljäfjirouodefji fiiri
iiivhuoiicejccii.

S^äätöffeStään ilmoittimalmau-
ilit itfe läänin manfilaii lirehtöö-
rille.

Kuokkalan pommijuttu.
puitua Kuokkalan pommimiehiä roaS-

taan jatictiiin taaS I, t, ii ipäiroänä
SBiipiirin lioroioiteitbcSfa. Wenäjän mi-
ranontaisitta oli faapiiunt kiijelmä, jota
luettiin syytetyille.

Virallinen syyttäjä huomautti eitä
kun jl)Y!cil)t «limat ilmoittaneet mää-
rät nimet ja täyttäneet määriä passeja,
oli hän lähettänyt Ijeibän malolutoania
SBenäjälle, fcabaffccn sclmitle heibän

iii»!i-us>i^^^^^^^^^W^>
FSEfnHuuluSteltim roaStaajia mu*

mania ja SJubrotDitjliia. Sälfimäinen
ilmoitti oikean nimensä «leivän Adam
Astell, tehden jelfoa clämänroaiheis-
taan.

-Kuitenkin kieltäytyi Hän ilmot-
tantasta missä hänPietarisia ollessaan
oli asunut. Ncunianniiii «li hän tutus-
tunut Pietarin yliopistossa muutamin
päiwiä ennen Haapalaan tuloaan.
Myönsi Neuinannin luisuneen hänet
Tuomeen.

Neumann roäitti lucnnoiSfaan puhti'
neettsa ainoastaan räjähdysaineista,ci
ia pommeista, kuten Aslellinmuistiin
panoissa oli mainittu. O, oli !irj°itanu

muistiinpanonsa osaksi luentojen aika-
na .ofaffi niiben jälkeen, joten ne Moi-
mat 0111l jossain määrin erehbyitämiä.
N. kielsi roalmistanecnfa pommeja Pie-
larin solilaSteknillisen komilean mu-
taan, maan oli hän käsilellyt niitä yk-
sinomaan »eleellisessä tarkoituksessa.

Tämänjälteen luultiin maStaaja
XfhcSfiä, jofa teli muutamia muistu-
tii ffi-a Iffienäjän poliifiroiranomaistcn
IjäneStä antamia fyenfilötieioja was-
taan. Kielsi lttnlttneensa fofialibcmofra-
tisen puolueen MoSfowan enemmistö-
ryhmän tuiStelujärjeStöön.Kysyttäessä,
kuuluiko hän Pietarin fotilastefniili-seen fomitcaan, sanoi 3. tämän oleman
omantunnon kysymyksen, johon hän moi
mustata main olleensa myötälnntoinen
mainitulle komitealle. SBäliilifeSti oli
hän sitä amuStanut, mutta ei ollut at-
tiimiseSti ottanut sen toimintaan o)aa,
'Sanoi aikomansa mielä maStaifuubcSfa,
kun asiantuntija on ensin antanut fan»
snntonsa, tobistaa, että heidän tarkoi-
tusperänsä ja taistelujärjestön tarfoi-
iuS omat aiman erilaiset, (fbcKämaini-

tun teknillisen fomicau perustamia
pommiroalmiSttiSfoiilttja sanoi luule-
mansa ainoastaan erään toMerinsa hä-
nelle jättämän painetun päätöksen mu-
laan, felä saman lowerinsa fertutnttk-
fcSla. Kun asiattlttnlija on ensin anta-
nut lausuntonsa, lupasi »aStaaja an-
taa lartemman fclitijtfcn heibän kou-
luiSlaan, selä siitä hcnfilösiä, jolll oli
jättänyt heille pommit säilyteltämiksi.

Willlllinen syylläjä pyysi oifeuben
puheenjohtajan kysymään roaSiaajalta,
oliko T, juuri se ljcnlilö, joka oli jättä-
nyt pommit laliorllloriumiin. T. Tieltä-
Ytyi nyl roidä nnlnmaStct kysymykseen
mitään roaStaitSla. NaStaaja selitti,
etta ■tjuroilasta iataroarifloon .-
leiui fapfelit oli heille jätetty fäi!l)fet-
täroälji samalla lertaa luin pommi!.in,
SBaif.fii tnpfeli! olimalfin roicraSta o-
maifiutlln, oli roaSiaaja fuitenfin fälit-
täitlit niitä mnittamiin koleisiinsa,
SPaStaaja jätti oiteubelle [aatimanja
firjalliiVn roa-Jiiucen a|iantuiitijaifi lnt-
sulun liiutiiniiiii Saljnjinin laufunto
ja leti siihen inntilamin huomauiulfin.

Ten jälleen fulfutliin sisään syylely!
Wilsh ja .Cmlpi'. Witsh ilmoitti oi! "m
niinensä oletoan Immi ?litbrcjeroilili
Joit, synlyniil I^Bll K,._!l-i.!.!,_loll_>.

ilieumanniin oli waolaaja lutttviiiuut
Pietarin hliopiston rnolalaSsa täaiän
rouoben alussa, TiiwnleSsaa» toisut
eimät lie lunipilaan ollee! ilmaisse.'!
loisilleen niiniänsä. .OiiLpe roäitti ilmot-
taiteensa oitea» nimen, Eulvaioff ja
Miliailosf mäilimä! samoin ilmotta-
neensa oiiean nimen, jn länbeiisi ebelli-
nen ennen anlautaansa lerlontuSla ai-
noastaan siten, että pari hänen toroe-
riaan oli feliottllitu! häntä lähiemään
.tiaapnlaan, ja oli hän toiselta itäistä
saanti! Sicmiinnuin ofotlcen. Tainalla
oli däitelle maluulellu, että Haapalassa
pibclläioäi luennot ornat täysin Ittroal-
iifia. _öän<;(lc ei tällöin ilmotettu, mis-
tä aineesta luentoja pibettäisiin,Fro!off
ilmoitti oifcan nintensä oleman Alek-
sander 3ers,eje,oilsh Aiibrejeff ja ole-
mansa kotoisin ÄStrakaaniSta, ftinil)iil)i
1883. TsariisitiaSsa oli hän ollitt wan-
feubcSfa 3 V- kuukautta roaliioUifiSia
syistä. Napaatsi päästyään ei hän saa-
nut takaisin passiansa, jonka muoksi hä-
nen tuttaroanfa oliroat hankkineet hä-
nelle sen passin, joka hänellä sillen la-
mattiin. Äamcittfll) ilmoitti oifean ni-
mensä oleman Iniomlewilsh iiiitb, ko-
toisin Pietarisia, syntynyt 1886. Oli
ollut roaiiflittuna Pietarissa, mutta ei
Illhbo lehbä fiiiä tarkempaa selloa, So-
hin sanoi ilmoittaneensaoikean nimen-

Klo 2 nilaan antoi huwioikeuS roäli-
päätöksensä, jolla jutun käsittely siir-
rettiin seuraamaksi päiwäfsi klo 11a.-p.,
ja on kielenlääii-äjän silloin jätettämä
oikeubelle suomennos roaStaaja JjTjcStin
kirsalliseSla lausunnosta, Slfiaitttuiiijan
luutnantti Kiilnsin un ottama myöS
saapumilla.

M»
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Pommi lölibettl).

Tuia Sta, syys!. L piitä. Santos-
Manlan aseman läheisyybeSsä MoSlo-
wanSturSfiu raballa löi)jifflät ::jbir.:t =

[jet maahan laimetun labattin pommin.
Sobjiit tuiuulliiiii tiipnlitiiiuiit

Sobji-jia, f!)!)__"!. L p:nä. Eilen
illalla surmattiin tabulta Rett-irbin
laimolsen johtaja NattnomSki,

LobziSta, j-jljSt- ll p-.-x*. deltar-
bin tehtaassa on 1500 mieStä lehnyt
lafon.

IKDsilPullu.
Marokon tapahtumat.
C a j a b la 11c a g t a, ji)H*f. 0

pmii. Risteilijä ©laire luhti me-
rellemufanaan folme fomppauiaa
mnufalaiåtegioouaSta. Risteilijän
matkan tarfoituS on tuntematon.

20:5 pohjoismainen työ-
wäcnkongresfi.

>! t is t ia a n ia st a, i-iltsf. t!
pmii. -At ifanPiiiaamialaiiicn tpö!
mäcntoniiresji uroatliin tiinääil

airoilla ou ll^,", coust.izaa,uiD
011fos'ii^^^^^^^^^^^Df u ii jiW Korian tiiöiu.icnliiioii

fliiti tcrmchiuispii-phljeetriöpäiä
lieeu.

(filljltnit. ja SBatSjS.
3S a ri e nPubi s t a, jppSf. li

pinä, SuuiugaS Sbtoarbon anta-
nut SBenäjän iilfoasiaiuniiiiiStcri
v\'Mro!ifitlc SSiftorian riiaritnn
nau juuren riitin ia Pahlemlle ia-
niau riiarifuniian tomentiiauris-
ti», Muöliemmin oli ministeri
Ismolftillu fc-öfu-Mclu Tuurbri-
taiiiiio.ii SSientSfä oleman lähetti-
lään fanssa. Bifcn fello 4 piiimäl
lii palasi ministeri Marlc-habiin.

Kirinä|uiiesluffo MöpcHlimuiiiasta

9 öp e nh a m in a s ta, jppSf.
<; pina. ätitjjanin toimiston tietä-
män mutaan on liotieminiii faatu
aitaan täpdellinen forointo jo nel-
jä tiiutaiittalafoSja oUeiben fir-
mc-Jtpöinicsicn ja ijanni-Mön edus-
tajain mälillä. Tuot ottamat taas
fohDaffoiu.

Huono nuiofi Irlaiiiiisfa
Lontoosta, jnpsf. (! p:nä.

Huonon peritiiajabon iafia uhkaa
näitä Irlannin läitfiojasja.DJJpö-J-
-fin polttoaineesta pelätään tule-
ma» puute.

Puolain^ kaupasta.
huomioon otettowill luiittauffia

ja ueuwoja

Suurimpana ojana pohjoismai-
ben mietimarjoi&ta ornat puolat,
joiben tärfeimmät myyntimartfi-
im ornat olleet ja tulema) olemaan
Taksassa. Usean muoben ajan on
Ruotsi ja Norja ollut puolojcn
pääljaiiffijana Safjaan. Mutta
mainitaan ulfoiiiaaifaiöten ferto»
lnffk'ja jo miiöc-fiu ©aamen puo-
lat filpailcmac-ja marffiuoilla.
Maiffialla Tulsan marjamarffi-
noilla huomaa, että ruotsalaistenmarjojen lähettäjäin on onnistu-
nut tcl)bä tamaranja tunnetuffi ja
tmuttifji. iltuotsin marjat noteera-
taan iäiiniiöllifcstiBerlinin marf-
fiuoilla liaufintafaubcii aitana
iitarffiuatHiflicii johtofunnan jul»
faifemisfa notcrauffisfa.puolojcn fät)ttö Taffusfu on
notifcmasfa. Sellaisten raminto-
luin ritofalistoifla, joissa fät) sun-
riliifiiii-ta pleiföä,on pnoluffahil-
loa <mclfcin jofa päimä 10 v lii
pf- -hintaan annokselta. Kun tämä
marjalaji faiffialla on tunnettu
terroccllifefji ja toirfistänriiffi mu-
afji,on fe halivan hintansa roimfsiI)pmiii fuosittu tsillolaji 'Taffan
juurilla tpöroäestöalueilla.Täydet-
lifcen faffalllifeen päiroällifeen
fuuluu aina piiloa, v

luotojen mypnti Sakfaan ta-
pahtuu jofo fonfipnatsionina, taxxx*
tofaupalla talsi juoruan fäilpfcteh-
taijiiit.Hinnat laitetaan 50 fo,::;
laatikoista.Tamarat lähetetään u-
feinuniten fonsifliiatsionina,jolloin
lähettäjä jäännöllijesti ebeltäpäin
fähtöicitfchuntti, l)innaniiotcrauf=
fet; näitä arroostcllesfo on fuiten-
fin otettuina huomioon, että hitt-
nai läpclcttäroästä tamarastaylei-
festi tahtomat tulla jonfnivmerra"
l.almemiiiiffi.

On waileatll määrätä fellaifelle
!._i!'__i_itie tiun puolat oaxu,etuni»
jia laaiuiiierftejäi eniten fiintetut
niinitiilfct jelmiiimät fcuraamistai
„Prima tuimilla marjoilla'- tcirfoi-
telaan fcvfiiuuria, tuimia ja „mie-
iiiiuä' marjoja, jotta eimät o>e
liian ftipjiii eitä liian aifaijccn
poimittuja fiis pulitaita ja tet»
meitä marjoja. loinen nimitu«,
jota fäiitctään, ou „prima liproiä
maljoja", joilla lurtoitetuan sa-
uiallaijia marjoja, jolla jaattaumt
ollahiufan tosteito. »Hymttlä tui-
milla marjoilta" tarkoitetaanhiu-
fan huonomman laatuisia marjo»
ja, ejim. felluisia, jotta jonfun ai»
tua olleet roorastossa, eimätfä ole
aiman pulilaitu. „9ftrima marjoja,
unilta lieman foSteita" on innos-
tin niiuitiK-, jota on fiintettp ia
jolta larfoiteiaou iääitnöfliic-Mi
fuuria ja puhtaita marjoja, jotfa
ornat märkiä t ne luetaan fetunda-
tamarafsi. tallettajat ilmoittamat
"hifein aina marjansa faabitttaan
parhaifsi, mutta fun ne faapumat
määräoaiffaan .osoittautumat ne
ufein fcfuiibatamarafsi, jota ci «le
htimä nilitibä edes matalaankaan
hintaan ja iofa maan aiheuttaa
liiunan alenenriS4a.£allaifet lähet-
täjät tulematajaupitfään tappiolle
antamalla tamoroilleen määriä m»
mitufsiä. „(_frtra prima marjoilla"
tarfoitctaan juuria,tuimat jamie»
ritaria marjoja, mutta tällaista ia»
maraa turnataan niinHarmoin, et-
tä tätä liimitp-Mä ci pitäisi fäpt-
tää niin ufein, fnin iita kumminkin
fäptetään.

:l)tpi)täcf'jä marjoja talouStrr»
pcijiin fäiitctään tuaan fellaiSta
unoaraa ,jofa on jiiälittp öt) fg:n
laatiffoilsin. Jotta marmatti roal-
tcitäiiiiu painon majtitS luatitto-
jen iaapucc'ia marffinoific, on
määrättii, että marjoja säälittäes-
sä laatiffoilsin on pautama 1/i" 1
ta,, pii 50 fiini; tämä on luonnot»
lifeSti aiuiait tarpeen maalima,
fuu marjat omat jonfinmicrraii
foéteita. Ufeat fauppiaat omit
iimösfiu laiiiinicct toiioomntie-
luu-iii,etta pää!lufscn painocli taa»
ra merfittäijiiii laatiffoilsin ia
astioihin. Xalou&tarpeiiiin fäp*.'t=
tätoät marjat faatoat olla ma1i0,.,!--
-lifimman tornia ja tonalean nai»
sia ,ci iii-:' liian frrpfiii- s>uo.'jia
iäilnfctelitaifiiu lähetetään -'lii
laatifoiéia etta aStiotSfa; filloin
on hploiu tärkeätä, ettei niisiä ole
mihreitä lehtiä joufo&ia. Saatiffo=
jen pitää olla 00 cm. lcmcitä, lll)
cm. pilliä ja K! cm. forfeita (an»
tat sisäpuolelta1. Pitkiin fircuih.n,
pohjaan ja fanteen fäptetään V-/tan. paffuiäta lautaa, fun taaS l»ih°
fäfiin iuuuihin ja mälilautaan, jo-
ta jafaa laatikon poikittain fth-
teen yhtäjnureen ojaan, fäptetään
__! cm. lautaa fefä fahmoihin 21/„
u 3 cm. toaljtouiåta lautaa. 3Bii=
mc aifoiua on alkanut tulla la-
mafsi tehbä laatifot jonkun mer»
ran pitemmiksi ja lcmeäinmifsi,
mutta matalammiffi (toaStaatDat
mitat G2, 15 ja 12 cm.'), mikä
onfin ojoittautunut marjoin iäilti-
tnficen uäl)ben obullifeffi marsinkin
pitemmittä matfoifla. ,-,.;:;; ,.-..
ja; jäätilaan lampiin laati-
koihin, tulee paine luonnollifesti
pic.icmmäfsi. Höprhiaimallalähe-
tettäessä 011 melfein toäfttämätön»
tö. etiä laatiko! ornat tarkasti ju»
litut, joskin olisi toimottamau, et»
iä tooitaifiin fätytiää riltiffofanl-
ta, jotta niarjai iulisimat ilman-
ioail)tooii. ?[iman tikoitta fanpa
ci fuitenfaan p!bä färitliiä pitelit'
millä maikoilla.

Kuten tunnettua, 011 marjojen
ulfomaille totenti fipmin toattoa»
loista tointa. Tamara pilaantttn
matfalla niin että marjat, jotfa
lähetettäessä omat lipmiä, ivoima!
olla mavffinoiffa mäliemmän hp
miä. Poimimista tulee, mifäli
mahbofliSm, malttaa fabcilmallo.
ja läfictpfieSiä tulee fätsitää maan
uusia laatifoita: fäptettyä laatif=
foa ei minään ehdolla joa panna
ulkomaille menemään marjojen
lähetpficcii. Tulee muistaa, että
marjojen ulkomuoto niiden saavuessu marff'noille määrää niiden
hinnan. Honfatpnnvreim ei 'au
fänttää marja-oSfioina: jitämaS-
toin omat fäptetPt oriini», miino-
ja siirappitvuunrit erittäin bpmiä
marjoin läl>etp-:-aStiota.

Tärkeimmät fcSfiiSmarffiiiat
pimlojen mpPntiä marten Takkis-
ia omat Humpifisfa, SppPefi s'iä.
StctttiiiSiä ja Perlinism. Sitä-
paitsi mNvdään marjoja merrattain
suuria määriä suoraan fäilpfeteh-
toisiin. Uieat näistä oivat taipu-
mailia timbpttämään tarpeenfo
ostamalla fuoraan tuotantotilois-
ta, kun lie tällöin laskemat tooi-
roania ostoa alhaisempaan hin-
tuon. ("huutamat kumminkin
fäännöllifesii oStamat musta sit-
ten, kun omat tarkastaneet tama-

raa tinoilla)- He ryhtyivät
jenrouoffi fatippoi^in luotettaiuain
lähettäjäin fansfa sopien juureni»
mista määristä futafin hankiuta-
fautta roarten. Mutta jaapi pitää
marinana, että hinnat siinä tapa-
uksessa oroat alemmat fuin taroa-
roita marffinoillll myytäessä.
Seurouoffi onfin tärfeä fysymys,
onfo maljain lähettäjille edullis-
ta foettaa myydä lamanansa juo-
raan tehtaisiin. Näiden tansja
lähetyt foroittaesja on mat]u*
tapa fäännöllifesti fäteinen fm»
liosjemcntiiä roastaan.

ötnn ottaa huomioon olofui)tect
Saffan marffinoitta, on fyytä
otaffua, että marjojenmyynti tuo-
tcttainain asiamiesten mälityfMä
taroarain jaapumispaifalla fan»
piin marffinahintoihin ajan pit»
fään osoittautuu eöulliiimmafsi,
mutta jos niin tehdään, on ääret-
tömän tärkeätä, etta marjat oroat
hyroiä ja pakkaus mahdollisim-
man hymä-, marjain tulee olla
puhtaita,niin ettei niissä ole leh-
tiä eifä mustia ja ruskeita marjo-
ja, niiden tnlec sitäpaitsi olla 'oh-
talaiien fuiroia, ci räätäleitä,mut-
ta ci mpösfään niin fqpfiä, etiä
ne pilaantumat fuljctcttaesia.
Viiiiroista, Immin puhdistetuista,
maalcanpunaisista marjoista ta-
lonsturpeifiinmaffetaan aina kor-
keampi hinta fuin liiaffi fppfy-
ncistä marjoista, joita ostetaan
fäilyteichlaifiiu. Jotta rooitai-
siin toimoa Imnrää rooittoa tonjtg»
natsioiiifaupoista,on uiman malt-
tamatonta toettua saarouttau ta-
laista ja fäiinnöllistä meneffiä.
Piioloicn roicntiä tätittw fcsfittää
niin,että fuuria ja jääiuiötlifiä iii
hcltiffiä faapiin määrättyinä uitoi-
lta liaufintcitaiidcn fiihtcsia niille
marffinoillo ,jotfa otoat cdullifim-
otat puolojcn mynnnillc. Mpuiiti
tulee silloin faifisja paifoisja jät-
tää taitamalle ja liiocttaroallc oifta»
miehelle, ajatellaanpa, että i^f-
iille luarifinoille, eftm. Hampu-
ri..., famalla laiioalla faapuu luu-
ria ja pieniä puolulähetntfiä fon»
jignatftcmeina eri roasiaaiioita-
jitle, i.'äheir,fict faapumat famaan
aifo.au ja tammi ne ltuiqbä ihan
heti, kostu marjataroarateimät fes-
tä roarastoisia iäilhtuimistä. Sil-
loin on päiroän fclmää, etta fan-
punmäiittäjä, jolla on pieni lä-
tjettis mnmämänä,ci toeta jo.inalla
innolla tehdä edullista tuuppaa,
tum mälittäjä, jolla on juuri era
lunDiäioäini. mutta uiman pieni
-älictus määrää fumminfin 'ä-in-
nöfliiesti hinnan fnnreinmallcfin.
Sienet lähcttifiet fiis pilaamathm
nau. Suurien lähctiisten fn-Stan-
nnffet tulemat sitäpaitsi fnhieelli-
festi paljoa piencmmiffi fnin
pienten.

pinnat, jotta fiiäimöfliielti ai-
na icfemät la-jfemk-ta micntifuii-
dcn elohukia alettua, maihtcle-
ma; mahivusti ja Ivoiivat hnroänä
louoiiiia olla 15— 25 ntf-, huo
lioiutpiiia mnoiina Itt— 12 mf.
50 ffliu laatikolta. Wälillä jät
ta-t-fcmat palffioficcn B—lo8 — 10 %,
johon fuitenfin ufein sifättytvät
nmö-jfin faiffi fnstannnffct
imiitntipaifalla.

Mustikoita ci Umiba nmpdä
Tatfaon. Te lähettää itfe fuuria
mm-jtiffainääriä Ifnisiantiiii.

Ptioloju laatifoiSja ja astioissa
iaa tullitta miebä Takfaun.

Ruotfalaifet omat meifäläkten
inarjuinmiejäin pahimmat filpai-
!ija:. He omat lähempänä ja hei-
dän fitktufjeiija tulee helommatsi.
He rooiroat fäaunölltfeäti lähettää
marjojaan mnösfin Berliniin,
josfa mcncffi ehfä on parempi.
Suomalaisia marjoja rooipi edul-
liieSii ivicdii main Lpppcffiin ja
Stcitiniin. Mutta meifäläijitlä
niarjaiimicjillä lienee se etu, että
he ivoiivat ostaa marjoja huimem-
masta, fnuhon maan juomat pienet
eläjät maalla oppimaanniitä poi-
mimaan.

-EanS&tSfa lifääntpp myöskin
puolojcn fäpttö ja köpenhamina
tarjoaa roerrattain hptoät marffi-
nat mainittujen marjojen mtipn-
nide- Luonnollijestion Ruotsilla
läheisen afemunfa tähden etunia,
mutta kuitenkin on fnptä luulla,
että Tuomenkin piiohifat kunnial-
la moifimat filpallfa SanSfan
marffinoifla. Marjoja fäptetään
Tanskasfu pääafiallifesti talou-
teen, joten sinne ei tule lähettää
liian kypsiä tai kosteita marjoja.

Muutamat faupanmälittäjät
kuulumat Icisfelvan palkkiokseen 2
fr. laatikolta, johon tulee lisäksi
rahti ja tulli, joka miimemainittu
on 1:05 fr. 100 fcr.lta. Vuonna
f000 mafioiroat puolat 25—30
änriä kp. fiöpenhamiuagja. —
Kouppal.

,><_<<,-,>?- isia
Niilossa

Hrllt Sicloo Tampere, Zonhela 28ir.
rat, IdmanRuowesi, Ritala Mouhijär-
mi, Julin Siuoloefi, Rimpi Turku, AS»
tola Tampere, Pylttönen Hirmensalini,
Ketola Nokia. Simola Pöyiyä, Lehto-
nen ja Luuni Möjärmi, Tulin Tyrmää,
Sebift Urjala, neidit Louhein Kanteen-
linna, Kojonen Pihtipudas, lolinen
Nokin, Simoin lßuotoeji, emäntä Simo-
la Piintyä, maanlnilj. Mäkipää Karttu,
jalkineeni, Nieminen fiorfeafO-jfi.

Mlittnliiit uubcäia tuattailijatobié'".!

Konttoristi «alf ipeliinli, Hill Haal-
la Tinro, ruuma Esko Lumin, hraLm':.
RooS perh. Kuusankoski, rakennnSmeSi,
Sitjqroift Hanko, emäntä Tuomaa.o
Metsämaa, neibit Anttila Metsämaa,
maanmilj. Nuutila rouroinccn !(Sun:a-
laibun, hrat BraSl ja öämilätrcit
SHaittafalmi, fil. lanb. Leilfo Suri!';!,
työnjohl. Simola Keuruu, rouma .ni^e
lyltärineen Eura, neiii Metsä Kuu? _'-

tt, maanwiljel, Mäkelä Pirkkala, mo.ti-
iuöri Jensen fflöpenljamina, fanvin^-S
Pilgren Italia, neiti Lund Mänttä,
näyttelijätär Itkonen Helsinfi, faup?.
Laaksonen Surfu, herra Koflola W'i-
puri.

tlSntrinSfn
,verrat lofinen ja K,bottnen _fe>"«,

fäljlöttäjä 51. K, Kuusamo ja neiii 2.
WahlraoS Turku, agr, Weitfo Le-.m.t
Osara, fotiop. O. Putkonen Orthrli,
rautatien palm. S. ©alowaara Helsinki,
herra ?oimu Myllyoja Wirrai, lauppi.
mail. 31. Kosehuroff SBiipuri, llssroti.
Jussi Puumala Pori, herra Erm^t
Lonfincn Kyläkarmia, rouma (SrcfiD?.
'.'mg ja neiti Väe! Helsinki, lonttor. 91.
I,Nosenbahl ja inttMa StgneS N''en>
iaijl Merikarmia, talonom. K. W. Poi»
s« TeiSkci, neiti SKanbi Maja Suo^l

-
niemi, hra! Juhiin Kumara L?>ho,

Nlelsanber RaSMin SRuotoefi, Ant>','3

Rami Pyhäjoki, Alfred NiminenIfaaii-
uen, maanm. (5. 3L. 2ein« LimfUniäli,

lint , x
Saomen Panlk;6 pin3 syysk.

Myynti-kurssi. Oi;o-kurssi.
Smk. zink.
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Kokouksia.
paikkakunnalta

pniigNUiiiu^tiin^ou suutari Ii- R.
Koskisen velkojat kutsutaan yli—
määräiiäeen koknukseen tiistaina
.-ivysk. 10 p. 1907 klo 7 ip. ve-
lallisea asunnossa Viinikank. 36.

Toimikunt-i

Rakatoimikaniaiiii iimolfoksla.
I,5.. K. 1.,. Työk. ja 1. N. !k. 4 s.
Tampereen kaupungin

WjLWillzWZ
tarjotaan vuokralle i

Maanantaina 16 p:nä syyskuuta
tikaen klo 10a-p. Vuoiiensill.iii paistoilla.

Tiistaina 1? piitä syysk. alkaen klo
10 a-p. Puolimatan palstoilla ja

Keskiviikkona 18 pinä syyskuuta
aikeen klo 10 a-p. uuden hautausmaan
länsipuolelta kaupunkiin päin.

Tsmpere, syyskuun 6 p:nä 1907.
Rahatoimikamarin puolesta
Axel Taminelander.

K. J. Karlsson.

Huutokauppoja.
kuulutus.

Maanantaina ensi tulevan syyskuun
16 p.nä klo 12 päiv. tarjotaan Vesilait-
peitä Livulakun torpassa vähemmän vaa -
tivalle urakoitsijalle uuhien kilometiipat-
sasten rakentaminen Vesilahden ja Tot-
lijärven yleisille maanteille vaihtoehtoi-
sesti joko puulta tai ki/estä ja vaadi-
taan urakoitsijalta pätevä takavs bön
kelvollisesta täyttämisestä, kvin myös-
kin mahdollisista ennakkorahoista ja pi-
dättää toimikunta vallan joko hyiätä tai
hyväksyä teddyt tarjoukset. Vesilait-
della 25 p. elok. 1907.

J. I!. Lähteenmäki,
4880

Tilaa monnin
tähden

myydään maanantaina t, k. 9 päivänä
alkaen klo 10 a-p. tilalla löytyvä irtai-
misto nimittäin i 2 työhevosta,niitto-
kone, riihikoneet kaikki y. m. talossa
tarvittavia työkaluja. Maksut huudois-
ta on heti toimituksen päätyttyä suori-
tettavat. Jussilan tilalla Oriveden pitä-
jässä lähellä Hirsilän pysäkkiä.

Otto N. Saarinen.

11DDI0K3DP31I3, min ojalla Lempäälässä
Herralassa t. k. 23 p klo 4 i-p anne-
taan kolun avaus vähimmän vaativalle,
ehdoilla joista ilmoitetaan paikalla.

Lempäälässä, syysk. 5 p. 1907.
4838 Orakkaat.

MW» MH'ls!3!a.
Tämän kuluvan syyskuun 20 p klo

4 > -p, tarjotaan Oriveden Pappilassa
julkisella huutok.iupalia 2147 mär.tytuk-
kipiiuta sekä 854 kuusisia tukkipuita,
jotka I m. 30 cm. korkeudeha Miasta
mitaten tekevät 30 cm. Puut ovat jo
leimatut. iVl?t<ä sijaitsee !.tiellä Orive-
den asemaa i-iu-.tllka_'piisia tehdyt tar-
joukset hvväk?yy ktmtl kirkonknkouk-
siiss.i 22 p. t k. Lähemarifl ilmoitetaan
hau.:'kajpp"til"i.u.:de.'Sfl. Orivedellä. 3
p. syysk. 1907. J. Teiskonlahti,

virk?'.. -aut, puolesta.

Tukkipuiden
huutokauppa.

Julkisella huutokaupalla, joka x;-ixle-
iäiln Oriveden kunnan talolla Kiivillä
lauvantaina syyskuun 21 päivänä klo 11
päivällä, myydään kunnan 0.-nistamrn
A-iUibn lilan metsästä luetut. tukkipuut
nom 2,541) runkoa, jotka 15 satan kor-
keudelta täyttävät 9 tuum, ja siitä vliis-
päin, joista tarkemmin ilmoitetaan liuu-
tiikruppapaikalla. Tarjoukset jätetään
kuntakokouksen hyväksyttäviksi.

Tilaa hoin>kuat-4.

OsaKKeldsn feuatokssippn.
Lauantaina syvsk. ? pittä klo '2pl!iv.

tr.yvdään julk sefa huutokaupallii 20kpl.
osaketta Tampereen Viinikauppa O. Yh-
tiössä nimellisarvo Smk. 100: — ja I
osake Kansallis Osake-Pankissa nimellis-
arvo Smk. 200; —. Tampereen Huuto-
kauppakamarissa Selinin kivitalossa
Kauppatorin varrella.

Georg Sumelius.

Tampereen suurin
huutokauppalaitos

0. 9. HuutoKauppaKamari
Läntinenkatu 33 a

ottaa toimittaakseen kaikki kaupungissa
ja ympäristöllä ilmaantuvat ja lain myön-
tämät irtaimisto-, tavara.,Klinten
lllllitö- ynnä muut huutokaupat.

Konttori «ll avoinna jokaarki-
päivä klo 2—3 1..p.

Huom.! Edullisin myynti- ja osto-
paikka.
Myyntipalkkio sopimuksen mukaan.

O. T. Bnntokanppakaiaari,
Telet. 1013.

Emil Lyydiläisen
Kirjakauppa

TAMPEREELLA
myy kaikkea stitä täydelliseen paperi-
ja kirjakauppaan kuuluu. Kaikissa kou-
luissa tarvittavia oppikirjoja, ope-
tusvälineitä ja kaikenlaisia koulu-
tarpeita. Asettaa ja täydentää kirjas-
toja, hankkii kaikkea ulkomaalaista kir-
j-.llisuiuta ja aikakauskirjoja nopeasti.
Halvat hinnat ja hyvät maksu-
ehdot, liia^ksel maaseuduille toimite-
ta.tn tunnetulla täsmällisyydellä.

Ymp-iri maatamme, aina Parikkalasta,
lisalmelta 1» Kemiltä asti alituisesti saa-
puvat tilaukset osoittanevat paraiten,
että ylläm-tintiiu liike on edullinen os-
topaikka Kouluille y. m.

Huom.l Suurin Ja parhaiden
järjestetty kirja- jakoulutarpei-
den t_till!pp!l paikkakunnalla. 91
&AJ&£&*&&?. X'A:.&&-&-Z&2mmL

T. 5., K. 1.. 30 mm.

li£k£fiisnis
-urakka.

Petjantaina syyskuun 13 p.kloIIa-p.
tarjotaori Ylöjärven pitäjiin l.iimo!an ky-
län Nierren torpassa Niemen piirin kan-
sakoulun sisätöiden teko urakoitsijan
omisti -"ineista "eh äväksi urakalla. Pii-
ftsius ja työselitys ain-i naittavana sa-
massa paikassa. Kelpaava tanaus vaa-
ditaan.

Rakennustoimiliunnan puolesta
Autti Sammatti.4826

Metsän
huutokauppa.

Huutokaupalla, jokapidetään maanan-
taina syysk. 30 p. klo 12 päiv. Karkun
,-scman lähellä Seikun majstalossi,myy»
dään Karkun pitäjän Heinoon Hannun
tilan metsästä leimatut 2,403 tukkipuuta,
ehdoilla jotka ilmouetaan paikalla.

Pidätetään mietintöaika tarjousten hy-
väksymistä tai itämisiä varten.

Kiukussa, 5 p. syysk. 1907.

Kalle Hannu.

Myytävänä.
Uusi 10 kg. tiskiv.taka ja 2 lihakirvestä" halvalla Tammelank. 1-1,
-tBos '.^ -,^W>lanen.

Vahvarakenteinen, vähän käytetty per-' he-ompelukone, joka soveltuisi suu-
tarintvössäkin käytettäväksi.
4885' käytävällä lammetank. 22,

T. 5. 1k. 3 pp.

ll2WMZeliet II»!
Längelmäen iiakosalmen Uudesiata-

lossa myydä.in vapaaehtoisella huuto-
kaupalla t. k. 17 pmä klo 10 a.-p. 3
hyvää emätammaa, joista nuotin on 4
v. vanha sekä 2 vuotias ori. Hevoset
ovat isoa ja hyväksi tunnettua rotua.

Omistaja,

KT--*aÄÄ-_r.Bj__j_rJs___--:.-; r.t,'_--.T_-_;_.---ir -.(.-_.-.■-*

8, HrF^lV^
:j kotimainen - -

!' !» » » uutuus!
S »1IfV "»p r«n?.*1m

i niin.Kpis|i cilu
8

—
(kreppiä>

--
kaikissa väreissä.

l! -»aaiavoua useista
paperi-, i- ta,se-
_"--_.tavara-kaupctr.ta.
Välttämätuii kotia
h "ItirtTiftariiM-..»

Raf. Haarla.
O Tampere. C

»> ata__E>ess s&as--es
'■X "
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h. Z*^,s<Si_V -SÄitiiÄ

G Raf. Haarlan ;____________:____________.

iHrittrtlßa RfltliißiffiaIpdlliillilUii piiilijiujiUiu
Se on miellyttävän näköistä,, japaljo lialve /ipaa kvinulkomaa-

! lainen.

I-' Suosikaa
kotimaista

teollisuutta!

Lsmpnnlasla
joka suuruutta ja lamppujaS9kä
i-j.iipun.sytläuiä. Lyhtyjä.

Kapsäkkiä seki nikoin hieno-
ja Ftai t->ri ja raieston käsiluukkoja.

lKniNiniKiiliizgia. Hirmoni-
Koi'.» ja Harppuja Sadetakkia.

Lasi- ja posliinitavöroita y. UI,

myy halvnl!*
H. F. Lindstedt.

Puutarhakatu 8.

2:dei kä.^irattaat myy V. Pihlava Kuu-" tatienk. 14. Talonmies. 4878
X merikalainen mandoliini-sitra. 10 kg.
« varika painoineen ja penoleumi mit-
täti. Kaikki uusia. Alennus hinnat. Ta-
vttalu-. lärmän klo 11—1.

D. Mykkänen. Puuvillatehtaank. 18.
4899

>.-'*:■»*

KenMäKaupassa
Vt»!!-!. 11. Telef. 885.

Suuria varasto Korkeakosken tehtaan
kuin myös saksalaisia ja amenkkalaisia
kenKiä lierroilie, naisille ja lapsille.
Myöslöytyy varastossa urriellukenki-l.

Iit!,!»,! li^tval hinnat t

Joukko nuori,, kanoja poismuuton täh-
« den, A. Lehtola, Kuljun pysäkki.
4839

Vähän käytettyjä koulukirjoja myytä-
» vana Satamakatu 6, Saaristo.

4849

|
"

B ja kaikkia kouluissa käy
IllftPllAiT^ tettäviä oppi' ja lukukir-

UlUlllullUM- VäinämöisenRiriaksupabsa.
J. Ahokkaan

HämeenkatuII Kangaskauppam~*
HUOM.. Suuri valikoima _»v?-suutuukBi» saapunut

HUiSIBII srkettiakänakaita,
u;,,t.. pukukankaita,
niSSISH palttookankaita,

Nokkelia j» Vuorikankaita.
Ne hyväksi tunnetut Hnt»llog' ' jaOravaisten

kankaat saapuneet.
— Akkunaverhoja ja Pöytä-

liinoja 7, m. saapunut. HUOM.! Hinnat tunnetusti hmvat.
J. Ahokas.
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Heili Tilfoia
Piirasiaja ja rakennusmes-
tari Tampereella. liKnti^enk.
27, Dnsderäsrgin talo, Telel'
N:o 212. Suorittaa rakennusalal-
le kuuluvia tolit^viä kaupungissa
ja maaseuduilla.

Suonien VV-
YMIMMM

Osakeyhtiö

Tampereen haaraosasto.
Hämeenkatu 12. Puhelin 866

Alituinen varasto:
Väriä,

Vernissaa,

-Lakkoja,
Pulituuria,

Siveltimiä,
Pronssia,

Kuivausaiuelta
Taiteilijain ja Piirustustarpeita y n

Ehdottomasti halvimmalla

W » D g > >

Utti
M

Englantilaisia höyrykoneita ja M
höyrypuimakoneita, par- M
haista tehtaista, uudenaikai- »
siula rakennetta. JS

Suomalaisia höyrykoneita ja«
puimakoneita Grayn ja 8
Mathildedalin, Suomi, Svea 9
Göta mallia. Vi

Amerikalaisia höyrykoneita,
sekä Orayn ja St. Albanin
amerikalaisia puimakoneita.

Pyytäkää eriksistarjouksia.

P. BMorov,
Suomalainen Kalastokanppa

0. T. Helsinki,
Aleksanterinkatu 7.

141. 11 k.

9^^^mmatm*immmm9mmms^

1 II Iflfififtn VoßnQfbiiiiniiQQii 1i H 111 U»V iiiSli i(m »m m IScLGvli^S tHInBagiIWIIIHMNNIIQIU ma

O on syyskautta värien juuri saapunut Wb
3 Naisten läninkikankaita. Trikoita, E
2 Sarkoja. Villalankoja. voffeleita. E

Hyvää

ta-K»
tefvaa

myy astioittaia

Alfred Selin,

_EEEE__i_s_

H

iiiii¥i|M
!ll'li|-,!l!l.!ilD

OMII! 1.1 li. ii 11
T3!l

NHIIZZZi
HELSINKI,TURKU,
TAMPERE.WIIPURI.

Vfr-T""-}
Ä

rxTilii
V. l). laitoksia

toimitetaan narhaimmis'a aineilta
ja lAkyliluifiiiiäälu^kLliN niuki-im

Tulo m Olliillli.
Keski-Suomessa 13 km. Jyväskylään

menevästa radasta, manttaaliltaan 0,1050,
pir.taala 450 iynn, alaa, nykyään vilje-
lyksellä 80 maamittarin tynn. alan vai-
lieelle, vahvaa savimuhoa sekä savipoh-
jaa ruoppamaata erinomaisessa kasvu
voimassa, josta on nykyään heinällä
3/4 osaa ja kasvoi vasta ensimäisen ja
toisen heinän, heiniä tuli nom3000 mar-
kan arvosta Viljan tuloa ei vielä tiedä
kun on korjaamatta. Tekomaata onhy-
vin runsaasti, hyvää savipohjaruoppa-
maata johon tulee savi ojan pohjusta.
Talo sijaitsee järven rannalla peltojen-
sa ympäröimänä jonka takana taas on
erinom.-.inen karjanlaidun jossa voi elää
40 nautaa karjaa.

Rakenn ikset ovat suuret ia kohtuulli-
sessa kunnossa. Suurialainen metsä
jossa on suuremmat havupuut8 ja 9
tunmaiäia 14 jalan koikeudelta ja erin-
omainen lehtimetsä jossa on suurempia-
kin pulla, Hinta 18,000 markkaa. Joka
haluaa tarkemmat tiedot niin lähettä-
köönkirjeen osoitteena

„Ta!on myyjä",
Keuruu postikonttori.

eri suuruisissa astioissa ostaa rajatto-
mat määrät

Hjalmar Karlström.
tiumalistokalu 14, puh. 276.

Turku
(U.A.)

hyviä havupuun halkoja korkeimpiin
hintoihin, pikaisesti toimitettavaksi. Vas-
taushintailmoituksineen lähetettävämet-

»Käteisellä"
Ilmoitustoimisto Hermes, Helsinki, Alek-

santerinkatu 21
<N.5251)

ostan rajattomiamääriä Tv-

russa.

Viktor Ahlman.
(UA.202)

Vuokralle tarjotaan.
Siisti neiti saa asunnon tovetina eli"yksin Rongank. 2, Ostman,
4870

Sievästi kalustettu huone 2 koululai-" selle tai muulle siistille henkilölle.
4863 3. j. Air.urinkatu 18.

" nyt heti ial
saa asunnontäysihoidolla

nyt heU' tai 15 p. syysk. Kaivok. 10
4872

'
I- f':____________________________________■:man.

<) kalustettua huoneita ny! heti Halli-
tusk. 17, J. Lindeqvist 4871

Kalustettu huone täysihoidolla tai ilmK^ lähellä klassillisia lyseota.
4884

'R.,utaiß ik. 9.
1 n !«!,« I» pakaii ia kamari,
l p. IUAd.? sek talli 5 he-
voselle ja avara vaunuvaja

ißongankatu 5,4883

2kolulaista saa täysihoidon liki klas-" sillista lys. E Saarinen, Rongank. 2.
4882

Koululainen sää täysihoidon toisen
»»> toveiina vastapäätä klassillista ly-
seota. Tavatt. I—21

—
2 ja I—7 i.-p., osoit-

________________________■!. kontt. 4881teen saa I.

asunnon täysihoidolla
Aliina Hagert.Koulupoika saal^ Satamak. 20,

4875
Llauska kalustettu lihone nyt heti eliE_Jsj) llämeenk. 25, kivitak. pihalla.
4895 Bergholm.
Siisti, kalustettu huonevuokrataan, en-<? sisäänkäytävällä. A. Laxhäck. Tatn-
melankatu 17. 4857

Piano, piironki, sänky, pöyia ja 2 tuo-» lia halutaan vuokrata jouluk. liseen
ptvää asti, vast. t, t, kontt. nimim,
4886 »Hyva vuokra m ksetaan».

T. 3 1k.
jalustettuhuone neideille tahi her-
»^ roille Hallituskatu 11.

Rouva palmroos.

1p, marrask. 2 kamaria ja keittiöTam-
» melan torin varrelta pirmink.28,
(T.5.905) Emil poukka.

Koululaisia otetaan täysihoitoon Puu-" tarhakatu 33. 1. Sipilä. 4876
T. 8. 1 k.>!NN5»!ie-_j« sisältävä 4 huonet-nUUllCUblU, ta> keittiö ja etei-

nen mukavuuksineen hettBMustanlatidenkatu 22,
■I.DV. CEDER.4889

Puoti ja yks! huone 1p. lokak. Pelto-
lkatu 1, J. Virtanen. 483?

Vuokralle otetaan.
laatusi?maton huone nyt iieti eli 15 p,
l^ Vast. l, 1. k, nimim, «H. M.»
4901

Heti kamati ja keittiö tai osa keitti-
llöön.Vastaus Aamulehden konttoriin

4838nimim.: «IDA«

Virkaa saettavana
Tsnip. I^MllliBtll!!

jontsjan toimi
julistetaan täten haettavaksi, pätevyys-
ehtona on filosoiian kanditaatti-tuikinto
ja siinä arvosana joko historiassa ja
Kansataloudessa tai luonnontieteessä.
Palkka 4000 mk, vuodessa, josta johta-
jan tulee pitää vähintään 4 luentoa vii-
kossa. Toimeen on, jos mahdollista, as-
tuttava lokakuun alusta. Hakemukset
todistuksineen lähetettäk.inn ennen t. k.
20 p. allekirjoittaneelle, joka pyydettä-
essä antaa lähempiä tietoja.

Tampereella 4 p. syysk, 1907.

V. Malinen
jolitok. varapuheenjohtaja,

(T.5.901)

MM Kösltiiäe
Opetti!]!!!!— toimi

Tyrvään kunnan Toivolan kansakoulussa
julistetaan täten haettavaksi johtokun-
nalta ennen syyskuun 24 päivää. Vir-
kaa, johon on astuttava lokakuun1p.nä,
seuraa palkkanaSmk. 150: — vuodessa.

Tyrvää. syyskuun 2 p. 1907.

Johtokunta.

Palv6wliB. halutaan
Naiskarjakko - - -
ja 2 palvelustyttöä saa paikan 1pitä
marrask.
4856 Pirkkalan Raholassa.

»MMK
joka itse ottaa osaa työhönnavetassa
ja maitotalouden hoidossa, saa paikan 1
päivästä marraskuuta Nokian kartanossa.
Vastaukset todistuksien jäljennösten ja
palkkavaatimusten kanssa ovat lähetet-
tävät ennen syyskuun 20 p, osoitteella:

Pehtoori J. A. Ihamuotila.
Nokia,

vuotias tyttöotetaan ialve-13-14I^^^^^glukseen, mieluummin maalla.
i>iiularhak. 29. N. 1. Lahtinen. 4877

Kauppa-alalla palvellut siivo tyttö ha-
lV luaa heti tointa halliin taynuaalle
mvyjäksi, vasi, t, >. k. nimimH
4894 ■ Vaatß ton.»

1C -t C V tyttö saa paikan Satama-l^l^lv V. katu 2, Immonen.
4888
Ntka-ajurin renki saa paikan Kullervon-
lkatu 3. M. Mäkinen. 4890

töänniiilinDn ja ahkera palvelu».
HauuHUlllaCU tyttö,mieluummin maat-
la. Lähemmin Kauppahallin talossa,pää-
käytävästä tullessa ylimmässä kerrokses-
sa, ovi oikealle. Klo 2—3 i.-p.

4597

Halkoieza Kakkunsa
saa isompi määrä miehiä,2: 50 p metri-
syli, Ylöjärvellä Kyöstilänkylan Mäke-
län talossa. E. Lehtinen. 4840

Taloustoimiin tottunutta tyttöä
a halutaan heti hoitamani pientä ta-

loutta maalla sekä olemaan apuna puo-
dissa. Todistukset ja palkkavaatimus
lähetettävät Aamul. konit, merk.
4846 »Kau,

Karjakot
huomatkaa.

Töihin osaa ottava naiskarjakko saa
marrask 1 pistä hyvän paikan kun lä-
hettää todistuksensa ja palkkavaatimuk-
sensa Aamulehden konttoriin Tampe-
reella, osoitteella ..Maanviljelijä",
ennen tiiman kuun 15 päivää.

Jonkunlaisen feoclnsivis-
tyksen omaava suomea

fa raatsia taitava

nuori mies,
liit» kauppaan, 82»jolla on falpuln^B

harjoitteliinpaikan

M! LyviMiseo Mifjaksapassa
Tampereella.

Itdlon-
hakbaajat
saavat hyvää työnansiota Ruove-
dellä Karhunmaan metsässä. Lä-
hempiä tietoja saa Kall9naution
torpassa Setalassa työnjohtajalta.

Nais-
karjakot!

Palvelukseen halutaan Mattilan
tilalle Lempäälässä naiskarjakko 1
plä ensi marraskuuta tahi myös
heti. Karjaa on 23 eläintä, lääväs-
sä on vesijohto. Palkka 10 mk.
kuussa j» 2 litrea kuorimatonta
maitoa päivässä. Hekemukset ja
jäljennökset tuäi3tul!_-i!<'-_l lähetettä-
vät ennen 10 pltivää syyskuuta
oliuttesli»

Varatuomari
Paavo Paloheimo,

Tampere.

Palvelusta haluaa.
TävCin toimeensa perehtynyt neiti
» £1310111 haluaa nuorten herrain

taloudenhoitajaksi. Arvoisat vastaukset
tämän lehden konttoriin
4887 V. H 26.«

Klinri intin i'-'"1 on palvellut maalla
IM!! Iilil! ja kaupungin herrasväellä,
haluaa samanlaista toinia, vast. Aamul.
k. «19 o.* 4896

Kauppakoulun Käynyt neiti haluaa pie-
I» nemmällä palkalla tointa liikealalle.
Vtii. pyytää t. I. k.
1891 'aikan tseva«.

:aa'Au Liikemiehet £
Sahalaitoksissa työntohtajana

y. m, toimessa, myöskin sahalaitosten
takennuttamisessa kokemusta omaava
raitis mies haluaa paikkaa. Suosiolliset
vastaukset pyydän ennen t, k. 15 p:vää

i-.imiraH
..Raitis 22"

Kadonnut
I' Ii n

'"
a
"

a unohtui naisent. tv. Ol p. sateenvarjo Ikaalisten
laivarannassa höyryvene «ikatisen» ka-tolle, sitä rehellistä henkilöä joka iä-
män löytää pyyd, hyväntahtoisesti toi-
mittamaan sen kaupp. Järvisen puotiin
perittäväksi.

piikki,sisältäen 4 paria suutarin lestiä," unohtui Pispalan tielle, pyyd -täin
tuomaan Fonsellilie Pispalaan. 4861

Löydetty.
Ylös nostettu pohjalukkia Sarkkilanl järvestä. Omistaja periköön14 vuo-
rokauden kuluttua Uudentalon maalta
Hämeenkyröstä. 4858
sateensuoja jätetty Julinin' kirjakaup-" paan Kauppak. 16, perittävä samas-
ta paikasta. 4859
e^it^^N^^^iV

Huveja.
ILTAMAN

toimii Rantaperkiön t, v. y.Messukylän
n:seuran talolla 8 p. sy/sk. 1907, klo 5
i.-p. Ohjelmasta mainittakoon m. m,
runo, puhe, näytelmäkappalc «Hetken
lapsi- 3issa kuvauks. y.m. lopuksi tans-
sia. Sisäänpääsy 75 ja 50 pennia.
4864 nuvitoimlkunta.

Länsi-Teiskcn Työväenyhdistys—
toimeenpanee

—
Arpagalset

5 p, syysk. Lähemm. vast'edes.
4860

H»VV
Pispalan V. p. X:n

talolla

toimeenpanee Pispalan Vesijohto-osuus-
kunta ensi sunnuntaina, 8 p.nä nyt ku-
luvaa kuuta kio 2 i.-p. liuom!Arpajai-
set pidetään yleisen palopostin laitta-
mista varten. Arpajaisten jälkeen pide-
tään

iltama
samassa paikassa hauskalla ja vaihtele-
valla ohjelmalla.

Arpajalstolmlkuuta,

ilmoituksia.

W ii»»

Tampere, liämeonln. 26,
(sisäänkäynti pihan puolelta)

on avoinna joka päiväjasuorittaa
kaikkea valokuvaamoahan kuulu-
vaa ensiluokkaista työtä.

ra »N
l^lD»»U»«>D joka ennen on ollutHIIUC-Ul) Anders «rankka, on
tästä alkaen Rlsukangas perheineen.

Tampere, Tahmela. 5. 9, 07.
(K_L,lsn>m.)

M-
on saapunut liikkeeseemme, uusia lähetyksiä

saapuu joka villikö.
-

» » » » » » » »

|P| (cat. Vaarnan liike) l^D
W telefoonin numero on W

Syyskaudeksi saapnneet Englantilaiset ja Suomalaiset vv-
o o o « o o o simmat autuudet

KANKAITA. K--*4

L. l. S-åNOASHIEMI

la li!
Mikkola $c Vasenius,

iii
» Puutarhakatu 6. - -

Lantisen- -" »..''"^'"!—^ .7, 'i„!,u i^^^^^^^^^^^^^^M
lievin lajitellusta varastostaan^

HKuivaherieiar.ä. H
■Smaitiasiiotta, ■

■Kuoria
HKumn-ii-Kalasseia.

Kahvia,
Jauhoja,

Ryyniä,
Teetä, useampaa eri lajia.

y- m., y. M.
Nyt tullut »nurl varasto

-----
Modernia Syksyhattufa

pariliin muotia! Joukko hattuja edellisellä syyskaudelta
myydään ostohintoihin

Tampereen »luotlll«nP«3«
Kauppakatu 6,

Ruth. Halidén.

H.
Tampere, - puutasliali. 22. - puli. 602 ja 681.
Myy tukuttain ja vähittäin jauhoja, ryyniä, kahvia, »okuria,
tupakkatcoksia ja lyhyttavaroita. Nuoria GUMMIKALOSSIA
uinu saatavana H. HEINOLLA.

«G YBYALUS
BBS »Ll

NVI.NVUUO»M
syyskuun 15 päivästä alkaen :

Maanantaisin !niii«iu Tampereelle. Yöksi Mutalaan.
Tiistaisin Mulalasta Lempiäniemenkaulia Tampereelle. Yöksi Intliile
Keskiviikkoisin Kyrönlahdesta Tampweeilo. YöksiMutalaan.
Torstaisin samoin kuin tiistaisin.
Perjantaisin samoin kuin keskiviikkoisin, paitsi poiketaan Lempiä-

niemeen. Yöksi Inttill».
Lauvantaisin Inttiltä Mutalan kautta.

Lähtöajat Inttiltä maanantaisin klo '/.6 »s,, sekä lauvantaisin
klo 5 »-p. Kyrönlahdesta keskiviikkoisinM perjantaisin klo "., C »-p.
Mutalasta tiistaisin ja torstaisin klo 6 »ji.

Lähtöaika Tampereeltaklo 2 i-,1. paitsi lauvantaisin klo ' ',3 i-si

Myyjfilset Mli»
lanopislo Huittisissa

on tänään klo 4 i.-p. Messukylän kou-
tulla, tilaisuudessa puhuvat past, -^tho
ja Olander.

Tampere. PuheUn 1070.

T&ffitwv^T&'MxW ' m*_mf_ " ______
-SsiS^ _.".; ->y

)V;ksé« .:.-.f*LLi!XS^£.-oii.t-.-^-x»-*e^*S3mas-. WB-m-ma

pPilrilu OSta, sekä fecmmlrSßk&ita halvimmalla.
Korjaustöitä tehdään huolellisesti ja halvalla.

lim «VBÄÄ Minni.
_3^?ee-2zl3tu 9. Tsrpere.

2polvelustyttöä sekä 2 vähän oppi-
nutta sukkakutojaa saa heti pai-

kan K, K. Sjöstedtin liikkeessä
1900 Satamakatu 10.

Ruuanlaittoon
tottunut tyttö saa heti paikan

Läntinenkatu 18 li.
Leppäsellä.

llMMllllll.
reipas ja työtä pelkäämätön saa paikan
1 pistä marrask. Hakupaperit palkka-
vaatimuksineen ennen syysk. 20 p:ää
osoitteella

Elikko Plspa.
Kotkan kartano. Joroinen.4801

jfilleenmMflt
huom.!

Postikorttia lauseilla ja ilman
lauseitaa 2: 50 «»la myydään
Tampereen Kirkollisessa

Uijakaapassa
L«l«l. 510

Lampnnosia.
Saurin varasto» Halvimmat hinaat

8 C. 8.östman.
ti Hämeenkatu 9.
I Telef. 336.

-7.k.

Halutaan ostaa.
Käytetyt, mutta hyvässä

kunnossa olevat
Santarattaat

halutaan ostaa, tarjoukset I. kontto-
nimimerk^^^^^^^^^^^^^^^V25mm18 Ostaja.

Pienenpuoieinentai keskiko-
koinen, hyvässä kunnossa

oleva

kaupunkitalo.
Vastaus hintavaatimuksineen ja maksu-
ehtoinen t. 1. konttoriin nimim,

»A. K«

Puolukoita

Sunnuntaina alkaen kto 2 i.-p. on
Messukyliin vanhassa kirkossa hartaus-
hetki, jossa puheita pitävät past, HaUio,
Valtari ja Olander. Soolo- ja yksiää-
nisiä laulua. Oviraha sunnunt. 25 p.

Mm yksivuotiseen

WWW»
otetaan marraskuun 1 p.nä 5 miesoppi-
lasta. Oppilaiksi pyrkivien tulee olla
vanintäin 18 vuoden ikäisiä sekä ter-
veitä ja ruumiinrakenteelta vankkoja.
Omakätisesti kirjoitetun hakemuksen
oheen liitettäkööni 1) papinkirja. 2)
lääkäiintodistus siitä, etta pyrkijä on
vapaa tarttuvista taudeista, 3) isan tai
holhoojan suostumus, jos hakija on ala-ikäinen, ja piiästökirja jos hän onpalve-
luksessa, 4) kansakoulun päästötodistus
tai todistus luku-, kirjoitus- ja laskutai-
dosta. Oppilaat, jotka ovat palkkaus-
säännön alaiset, saavat koulussa vapaan
opetuksen, koulutarpeet ja ylöspidon
sekä lääkärin hoitoa lyhemmän sairau-
den sattuessa. Hakemukset ovat lähe-
tettävät allekirjoittaneelle ennen syys-
kuun 25 pivää osoitteella Tyrvään asema.

Zvännin rustitilalla elokuun 30 p, 1907.
Selim Rydman.

Tampere-n Exutokauppa-
hanraf

Georg. !_^i_li___i2__!u».

Selinin kivitniossa. Kauppatorin varrelta
Oltaa toimittaakseen kaikki Tampe-

reella Blllli uliin ja lain myo.-t.-mat
sekä irtaimisto-, tavara-,kiinteis-
tö- eitä muut huutokaupat.

Huutokaunpaiinioiiuiisi.i vastaan ole-
taan klo 9—ll. Itäinenpuistok. 33. telet
6_>2 sekä Huutokauppakamarissa klo
I—2, teiei. 166.

Georg Sumelius.

IiIHMiiSMSIO.
Rob. A. Seppänen,

vai. tehnyt kj-elcnkäänUjä.
Helsinki, I.i«_»_«lK. 5, Pnh. 1560
105

alkaa tänä syksynä lii.sia toimintavuo-
tensa. F.mäntäkoulu avataan lokak. 19
p.nä kio 1 ja varsinainen kansanopisto
marrask. 1 p:nä klo I i.-p. Opistoon
pyrkivät lähettäkööt omakätiset hake-muksensa, varustettuina mahdollisesti
löytyvittä todistuksilla ynnä papinkirjal-
la, fcllckirjoittaneelle opiston johtajalle.
Oppiaika on 6 kuukautta. Vuosimaksu
30 mk., josta kuitenkin varattomat va-
pautetaan. Lähempiä tietoja antaa pyy-
dettäessä allekirjoittanut.

G. Ignatius.
Os. iHuittinen.

Hiedan Höyrysahan
Puuspäteiiiiiis,

M»»!.
Valmistaa

Ovia ja akkunoita
sekä oven ja akkunan
karmia.

EUOKÄTARJOILU.
fLlit. Linnaisten hotelli.)

Pieniä annoksiaruokahstaD kera. Bal-
jonlila ja piirakolta,voileipiä ja
kahviannoksia. Puuro fnl»4tl->
Mp.kerratta. Telef. «UU »

Räätäli A. Huhtinen,
Tammelanpuistok. 24,

Tammelantorin varrelta.
Suurella huolellisuudella ja tarkkuu-

della tehdään kaikkea tääiälinammaiiiin
kuuluvaa työtä, uskomattoman halvalla,
omista ja teettäjän tarpeista.

Arvoisalle yleisölle
ilmoitan että korjauksen jälkeen otan
taas vastaan kylpyvieraita kuninkaank,
18, ent. Rikalan saunassa lauvantaina 7___________________________________________________________________________________________■ 13p. syysk.

Aina varastossa NUORIA

(3uMMiX2loBBl2
Fr. Björkqvist.

***»-- ERIKOISLIIKE
Suuri varasto miesten sekä poikain
hattuja ja lakkeja suositetaan.

- -
Huom! Tyrolilaisia hattuja»-.

- .
Hattuliike Universal

Kuninkaank. 23 Konsuli lilom'in talo.

TTI SÅL
Utelusta varastosta
Naisten ja kaiten
hinnoilta

v^lUroBsc. Ft
Hi ja kangas kenkiä, kJJ
Hinkikankalta. 0)

M I________ i

tarjoaa hyvin I«D
VM Mlestcnfl
Y& hyvin edul-.isilß

»a Naisten pnsero j»
pukukankaita.
slo hattuja ja lakkia.

Auroja,
Äkeitä,

Fiskars in Sukkela v. 111. sek!i liilliiii»-
_^tlieriK»lui-lu^^^W^^^^^^^^W

1!ullu-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^DLapio lii^ii_>!_iin Vassin pui-

lluotulaisia, uusimpia ju parhaimpia laatuja.

Piiiikiiiiti. Mathildeilaalinsskä lillut-».»!.-.!» v. m

Visknnboaelta, Helmi, 7nuUbbl y. m., VlljllulaMeU-
jolt», Hevosbiertofa, Höyrykoneita,Lobomobllle]äy.m.

Hämeen !IlZWyl!jelzjlllN KauppE-o-.y.

L. Mannerin
Räätäliliike
Kauppatori 5.
Selinin talo
Hyvä työ.- - Kohtu hinnat

Telet. 257.

Jälleenmyyjät liuom.!
Juuri saapunut suuri määrä

BOMÄSEETA.
Tukuttain myy halvalla

Y. EMIL VAARNA.
142 HUOM.I Edullisin ostopaikka. HUOM.!

Tam^srees Jalkis&eanmsaffOaisten
_ei2-iz^2- Z2 ifaiki&eossnsliänppar.l.

Itäinenkatu lt. Palanderin talo. Puhelin969
«yy halvimmilla hinnoille Box, Chavroa la pohjar.ahkaa, miesten, naisten ja las-

ter, jalkineita, lapatossuja, neuloksia y, m. jalkinetarpeita.

åPaul Leppänen
suosittaa entiseltään suurenti lisätynvarantonsakaik-
kia jalkine-alalle kuuluvia tuotteita mitä par-
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läisiä jalkineita on juuri saapunut
-----

Kunnioittaen:
PAUL LEPPÄNEN.
19 Läntinenkatu 19.Puhelin 531. 137

Otto Järvinen
Sekatavarakauppa

Tampere, Laukontori 10
Telef. 1 059
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ll>p« ia.- - Telef. 9 OS

13.,
(3. BlNclV'in

iiiii-åKafoinlÉ paKaii-laSavilaaiias.
Tehtaan puhelin 802. Asunnon 659. G. Sirén.
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(iJmis^^^Viherlaaksoj
ampere.
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Imeenliil. 4

Puhelin 392.

Paikkakunnan suurin ja parhaiten lajiteltu varasto
RUUMISARKKUJA.

Varastossa aina valmiina joka kokoa vaatetettuja ja vaatetiamattomi»
«l^nja, — Katafalkkia ja ruumisvaunuja vuontataan.— —

Palkkekiui&aa vanhin Uil!«
—

Haarallikkeet:Jyväskylässä, Lapualla, Pietarsaaressa ja Kokkolassa

11. A. VAHLROO:
KULTASEPPÄ TAMPEREELLA.

._?-AMrH^

MQDPMz
Häinecnkatn 19, Kauppahallin talossa,

wM!I imMMii
Pellavatehtaank.23, Holtin talo

Vainiota» Kautau jaMetallileimasimia.
Nimikllplä, Lakkasinettlß y. m. alaan
kuuluvaa tv2t_i. Teloi906.

«5

Sekatavarakauppa

■Kalva! liiiiiiitt.
K. v. Bliven räätäliliike.
Kuninkaank. »5. Tele!. 598.

K.L. 15 mm, i k,

Kiitos.
Täten pyydän lausua sydämmelliset

kiitokseni kaikille niille, jotka ovat mi-
nua auttaneet pitkällisen sairauteni ai-
kana. Kaarle Lax, Kylmäkoski.
4874

Varastossa
r^"

Tampereen Rautasänkykauppa
Verkatehtaank. 4 Telel. 1073.

Rautasänkyjä ja patjoja halvimmalla, Smits <_< Kumpp. rautasänkytehtaan
Helsingissä valmistamia. Siro työ. Kuulustelkaa hintoja ja käykää katsomassa
_____________________________________Kuosikaa kotimaan teollisuutta. 125varastoamme.

S. A. Pohto, Tampere,
Telei. 229myy tukuttain:

käärepaperia, pinkopapeii,,pape-
ripusseja y. m. paperitavaroita.

Halvat hinnat.
I

l.awaliike.
Kuru— Tampere

..'.'luiic" icicf. 334. Äaiffina actipä
mina fto 1! a.--p„ latailin lto 3 i.-p

tcriilnllti- Xompttt.

„3iitti". -Rganmrtaiaa !lo
miilioiui ja lauloantaina ilo 5 a.-p.;
aluifin maanantaina ja tcélimiifto
ia 110 3, laiuuantaina 110 4 i.-p.

Tamperetolilta-
„3i»!i ja perjantaina lm' a..i!„ -iilaifiu 110 1! i.=P-,

Siitti- Tampere

,r>inti -ii-laiiiu tlo ja.=p. alaijin

Viiinpoliin Tampere

.Tciolo", tcf. 1111. Maanani., liisin
iloii! oim,liU'_'taina ja pfijnn

aina tlo ,'>," a.-p. i.'ituiuantaina !le
i a.p, Sunniiniiiina ja jittylapäitui;

■Tiilniiiu Tum>icrce!»»i-_TM

.'litipäiiDijin 110 A -p, Sänmt-iäätiiä
ia jutilupäilDiiiii 110 8 i.-p.

riafclUitiö Tci^to

C:rcVesilahden Uirfeonfe,

iniifiuun il päitoäSiö altaen

Tolin" illiiiun., fc»!iiu., pi-rj. 110 11 a.p.
lautta «iitjnla, i.'icji, SauSo, Pullin,
Puiiilaiil,, Hutiin, Lurmn ja outin.
valitsin liisi,, toti!, ja laumani. 110
1 U,'P

'i>i!liii!iii luiuia on lLmofrntlniuiiiHi

Jnmpcrc iljnntiitlii

5-jäfuun - p.iiiti-k-l.i allaen

SrttpaiiDiiin 110 1! a.--p. li
luniaina ja jittilapäiiiMiiii
n 4 i.-p, talnifin arfip. ilo

i -i 1 i.-p. 'l_Ui.i_t.iii tto 12,46 ja V.
u "< 11. p.

pättnöstä Per«» ja Sa
n ta

T. 8.. T. N. 7, 10. 9. 15 mm.
855«k. 10 p:tä alkaen lähtee

„L V X» I"
Tervalahdella Tampereelle jokamaanan-
tai, keskiviikko ja perjantai klo '/,7
aamulla, takaisin klo V, 3 päivällä. Sun-
nuntaisin Tampereelta Tervatahdellc klo
10 a.-p., takaisin klo 3 i.-p.

Aitolahdella Tampereelle joka tiistai,
luorstai ja lauvantai klo 6 aamulla, la-
kaisin klo Vi3 i.-p. sekä lauvantaina
myöskin klo V»6 ill.

Sunnuntaisina TampereeltaAitolahdel-
le klo / aamulla, takaisin klo 5 illalla.

I. 5., K L. T. N, 1 k,

Herrain

WyitDUle*
—

on saapunut,

■Huom! iii 30 vuoden
ammatissa. Hai-

W-*m vat, k,>!> i«i:t hinnat.MOF
Räätäli tliliLeinonen,

4879 Kuninkaank. 30.

Väinölä,Pellavatehtaank. 19. SuosittaaV huoneita matkustavaisille.

LAIHIAN EMÄNTÄ-
KOULU

alkaa 12:sta toimintavuotensa marras-
kuun 1 päivänä. Oppiaineena on kou-
tussa pääasiassa ruuanlaitto ja käsityöt,
niistä etupäässä kankaan kudonta, sen
lisäksi opetetaan joitakin tietopuolisia
aineitakin. Oppilaat saavat ruuan kou-
lulla joka tulee maksamaan kuukausit-
tain nom 20 mk. Sitäpaitsi on maksu-
na oppilailla kurssimaksua 15 mk. koko
kurssilta joka kestää 6isi kuukautta.
Toivottava olisi jos mahdollista että op-
pilaat ennestään omaisivat kansakoulu-
kurssin. Samalla huomautamme että
koulu sijaitsee lähellä Laihian asemaa.
Hakemukset on ennen koulun alkua lä-
hetettävä osoitteella

Rouva Lempi Kuula.

l!el!ll^338 *■ liLZl^llllpljll
KAARNA Viinikankatu 40.

?082UlllrzoItU5
rakennusmestari Rinki-vainajan jälkeen
toimitetaan vainajan asunnossa Tytvään
Vammalassa tiistaina 1, k, 10 p. Kaikki
joiden sanotussa pesässä onsaatavaa tai
maksettavaa, silloin saapukoon paikalle.
______,?_ tviiil, svvsk. 3 p. 1907.
4841 liila Rinki.

Karilan
ruokatarjoilua

kahvilaa
suositellaan, Itäinenkatu 20, IVim Sand-
berlin jälk. talo, 3is kerros. Teief. 910

Välitysliike
„TOIMELA"

Helsingissä, Itä Viertotie 9.
pui,. 5894. Välittää kaupunki-talo
jen, maatilojen,huviloiden,asunto-
osakkeiden kauppaa sekä muiden
liikkeiden ja kaikenlaisten tavarain
kauppoja.

«i»»n

sekä kaikkiknltasepäntyöt on epäi
lomatta edullisin ostaa meiltä

E.Nikkilä K Vuorinen.
Kauppatorinvai^r.Palanderin talossa

Huom.! Hyvä lyö.halvat hinnat.
S. V. L., F. A.T. 3 k.kk. väl.lehd. pyyd.

iampereen Työläisten ravintoyhdistyk-
.sen osakeyhtiön osake no 114 kuo-

letetaan täten.

Vi ?» KE
kokoontuu kalustohuoneelle sun-

nuntaina t. k. 8 pinä klo V»3 i.-p.

Kunnanpäällikkö.

Tamptreella, 1907
Tampereen zllijopaino.Ofaleyhtiö.

Kihla- Vihkimä- kivi- ja sinettisor-"
muksia. Kultasia >_< hopeaisia Nais
ten ja miesten keltoja ja kellonket-
juja ynnä kaikkia alaan kuuluvia
tavaroita. Edullisin ostopaikka.I,90

mikkomakitalo
Highlight


