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Vlv.V4v.Vlv.V4v.Tampereella jakopaikoissa....4: 3: 2: 1:
Tampereenpostikonttoorissa .. o»! 4,* 2*4 1M
Muissa maamme postilaitoks. .. 5,« 4,n 2,« !.„
Vemåjällerristißit lähetettynär.. 4.,, 3,.. 2m l.«
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—
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Lehti ilmestyy: Sunnuntaisin, Tiistaisin, Keskiviikkoisin, Torstaisin, Perjantaisin ja lauvantaisin kello 8 aamulla. nmoitushinta: 20 pennia ja etusivulle painettavista 25 pennia riviltå.
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l.p. Lähetyksiä, joidenkirjoittaja ei toimitukselle ole ilmoittanut nimeänsS, ei julaista.

PäfvåUsta.
Avoinna on joka arkip&lvä.

Pastorin kanslia klo B—ll päiv.
Kanttoorin virkahuoneklo B—ll.
Kirkkoväärtin huone klo B—l 2e. pp.,

4-6 j. op.
Rahatoimikamari klo 10—2.
Tullikamari ja pakkahuone pidetään

yleisölle avoinna klo
—
1 ja 4

—
Terveydenhoitolautakunnan tarkastus-

asema aJtmnigin klo B—lo.8 — 10.
Köyhäin-asianajajankanslia, Aleksan-

terinkatu 28, avoinna jokaarkipäivä
klo B—9 e. pp.Kaupunginvoudin konttoori klo

—
10

a.-p. kaupungintalossa.
Kaupunginpalvelijainkonttoori Raati-

huoneen talossa, rahatoimikamaria
vastapäätä,avoinnaklo '/i9— loe.pp.

Vaivaishoitohallituksen esimiestä tava-
taan jokapäiväklo */i 912 kaupun-
gintalossa.

Tv: eväin tavarain toimisto täkäläisellä
rautatienaseinalla pidetään avoinna
klo 8-1 ja 3—6.

Meneväin tavarain toimistotäkäläisellä
rautatienasemalla pidetään avoinna
klo B—l ja3-6.

Rautatienpaketti- ja pikatavaratoimis-
to jokaarkipäiväklo Be.pp. Bj.pp.
Sunnuntaina klo B—lo e. pp.

Maksuton rokotus valtuusmiesten ko-
koussalin eteisessähuoneessa, sisään-
käynti Hämeenkadulta, joka torstai-
na klo 10 12 e. pp.

Kaupungin lainakirjasto jokaarki-ilta
Ho 7i7— 7,9, paitsi lauantaisin 7,6
—7,8 Puutarhakatu 23.

Avoinna on joka viikon päivä.
Sairashuoneeseen otetaan sairaita klo

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

Kaupuiigin lukusali avoinna jokapäivä
klo 10 a.-p— 9 i.-p., talossa n:o 23
I'uutarkadun varrella

Kaupunginlukusali,Viinikankatu,Haa-
viston talo, avoinna jokapäiväklo
10 a.-p.— i.p.

Juna tulee: Helsingistä klo 1,15 i.p.,
8 i.p. ja11,22 i.p.

—
Vaasasta klo

6^B a,-p. ja 5,6 i.p.
—

Turusta klo
1,16 i.p.

—
Poristaklo 4,50 i.p.

—
Vilppulasta klo 9 a.-p.

— Toijalasta
sekajuna klo 8,25 a.-p.

—
Tyrväältä

sekajuna klo 8,50 a.-p.
Juna lähtee: Helsinkiin klo 5,54 a.-p.,

1,20 i.-p. ja 5,30 i.p.—
Vaasaanklo

1,37 i.p. ja 11,42 yöllä.
—

Turkuun
klo 10 a.-p ja 5,30 i.p.

—
Poriin

klo 1,50 i.p. ja 6 L-p. — Vilppulaan
klo 3,30 i.p.

Postikonttoon avoinna: arkipäivinäklo
8 a.-p.— 4s i.p. Vapaamerkkiä myy-
dään klo 8 a.-p. 8 i.p. Sunnuntai-
ki:tulevainpostienosasto klo 7*9
10 ja klo >/,3— 3 ja menevienpostien
osasto klo 8 10 e. pp.

-=Tampereen Asianajo-Toimisto.=-
Omistajat1LakHiodottonkandidaatitAxelAkosaon jaBerndt Prooopo.

Asianajotoimisto Tampereella
Osakeyhtiö Commersin kivitalossa Kauppatorin varrella.MuniOssianFiocél Avoinna klo 9—l ja 5— 6 j.pp.

O.L.Helander Asianajaja Tampereella.
(Var»«iomari, (Aleksanterinkatu28.(Aleksanterin- jaVerkatehtaank.kulmassa.)

ICuirssit.
§ym»n pankki 28 paift KesMc

■a/v 267: 60 266: 3(1Pietari
. 24: 98

Pariisi »/v 100: 40
3 k. 98: 90
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» 3 k-

— :— 99TJÖ
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Hampuri . a/v 123: 90
O Kl 121. 9U.. La/v 123: 90

3k.
— :— 12l: 9U

Berlin 123: 20»/v 123: 90
121: 90

Frankfurt a. M. A/v IN») 123: 20
121: 90

Amsterdam .^Jv 206: 50
« 3 » — —

206: 40
138: 40
188: 30
138: 30

TukhölmäT.. a/v 139:
—

Kööpenhamina a/v 138:
—

Kristiania... A/v 139:
—

Lääkärien vastaanottoajat.

T«ht. G. R. Idman, apt Clayhills'iuta-
lossa, arkipäivinäklo

— 11e.pp.
ja 4

—
j.pp., pyhäpäivinä klo

9—ll e. PP.< N. Durchman, oma talo uuden-
sillan korvassa,klo B—ll e. pp.
ja 4—5 j. pp., sunnuntaisin 8—
11 e.pp.

« E. Bergroth, apt. K.Molin'in ta-
lo, klo >/i9— Vtll e. pp. ja 5—6
i- PP-. PJ1»- 9— IN. Telef. 23.

c E. af Hällström, Hämeenk. 10,
(arkkitehtiaf Hällströminpalatsi)
klo '/"?— H °- PP- ]'a b— 6 j.pp.
arkipäivinä.

« GöstaIdman Mustanlahdenk.24,
arkipäivinä klo B—lo8

—
10 e. pp. ja

2—3 j. pp.
« G. A. Backman, Commersin ta-

lo, torin varrella, toinenkerros,
joka arkipäivä klo 9 11e. PP.
ja 5—6 j. pp.

« Oskar Nyman, Hämeenkatu 23,
Ahlqvisfin talossa, klo 8 11 e.
pp. ja 4—5 j pp.Pvhäsin 9—ll
a.-p. Telef. 483.

€ K. Pitkänen, klo V»9
— H 2.P.,

sekä korva-, nenä-,kurkunpää-
ia hammastaudeissa 4—6 i.-p.

« E. R. Ahlman, Itäinen puistok.
29, 9—12 a.-p. ia5-6 i.-p.Sun-
nuntaina 10—11. Telef. 417.

« Hugo Ståhlberg, Länt. pitkäk.
22 b. (Tervon talo), arkipäivinä
klo '/,9— lla.-p, jaklo 4-5i.p.

» Kaarlokalkonen, kunnan ja rau-
tatienlääkäri foijalMMyvast.
klo 9—ll a.-p. klo I—2 i.-p.

Hammaslääk. Sigvald A. Freng, kaup-
patori, Selin'in kivitalo, joka »-
kip. klo 10—2.

Kohtutautisten sairashuoneeseen Tam-
pereella otetaan myössynnytys-
"udraita. Kauppakatun:o18,Lau-
renin talo^^^^^^^^^^^^^^^^D

Uskali-Lindroos.

Ll G«»«««t. Kol«. f««»«« :

«leks«»teri» «ke,»l«: palt. Fontell
ft»».-pp. saamat 110 9,Killloheir» Blomluotl.-pi>. <»«n. 110 12, selL lähetyssä,»'
na»i» Hannula iltasaainan110 4 (lähetys»
juhla.)
!^13«»h««l« ktrk»«s«u Palt.Fontellsuompv. saanum ll» 12.B»ch. «>e,»»h»,»ee>« «i ole Raama-
tunselttystz.
Eno». Herr. ebt»olli«e» Nlekfante-

rl» «rk«ss« 110 9.
Mippif«arn« lante«Kt«iM« 110 7,8ill.
««»»«»»«i»» Hei«ilt. 1p. n» 6 ill
vit»H l»hetylsa«nl«aj» Hannula jaHrßo*
herra Blom raa». ftlilylfiä Luth. 9hdo<
uSbuoneeDa.

Kuolleita.

Rakas isoäitimme

AnnaKristiinaEnqvist
nukkui kuolonuneen Kesäkuun
26 pn» 1899, >/,5 j. PP- 81 vuo-
den,2kuukauden ja9 p.vanhana.
Häntä surren kaipaavat

Lapsenlapset.
U. V. K.N:o 526.

Uautaus tapahtuu tänään klo
H7 illalla.

(T.U2:50)

> RuumsluMja >
Isuurin tD&litfima iahinn t MitoitatII««««fsf«»'i» 9tttnmiB»tnn >> tehd«s ia h««t«n»«t»i«iSt,. ■
■ Hämeenlalu 4.Uifooni 392 IIselä &aara?aui>aBfa Kauvpatatu18.I■ Telefooni 65<i ■

RautaisiaHautaristejä
noin 50 eri malliavalmistaa

Veljekset Frils'ein konepaja
Kalajoella

Hintaluetteloja ilmaiseksi pyy-
dettäissä.

'Asiamiehiä

perjantainaklo

/rawlliliii^ strömin kah°vi-

W^^ Kilpailut "^U
lja 20 kilometrin välimatkalla tapah-
tuvat sunnuntaina heinäk. 2 p:oä klo
1,8 a.-p. Kilpailuihinhaluavat saavat
ilmoittautuaRakennuskonttooriin, mistä
tarkempia tietoja saadaan.

Ilmoitusaika menee unpeen lauvan-
tain». Kokoonnutaan Aleksanterinkir-
lian luona klo 7 aamulla.

Kilpailukomitea.

Palvelukseen h&Sui&sp.

Suomea ja ruotsia MM

Renki
saa heti paikan Kaupungin-
hotellissa.

Huom.! Juoppo älköön
itseään vaivatko

Gustaf Axi.

Myytävänä.

MMM
ja Tapeettia

Tampereen Raiennnslonttoorissa.

Amerikanparhaita

Polkupyöriä
Phenix ja Defiance
Tampereen R̂atennnskonttoorissa.

Parasta
Kalkkia ja

Cementtiä
Tampereen Mennoslonttoorissa.

Kattamisja
Kattotervaustöitä

«toimittaa

■ Tampereen Mennns&onttoorL

<|Palovaxuotus Osakeyhtiö j|

m Täkäläiset asiamiehet ovat: A
G ""O. Bärlund^l G
@ Kauppakatu 12.'|g ®
3 G. W. Osonen.^g
A Hämeenkatu 9.^.5 A

Paraisten kalkkia.
Lomma Sementtiä,

Tulenk. tiiliä, Bjnf & Kiholm,
Rautapalkkia, eri kokoja,

Rautatienkisk. 120
—

86 mm. kork.
Rautatienkisk. sekä tarpeita,

Kivinostokoneita,
Diafragma pumppuja,

Differential väkipyöriä,
Kaakelia,

Kattamisaineita.

Rautakauppa-Osakeyhtiö.
Tampere.

JP* ip Mami-polkupyörä
a^^R^" ~? -jgSS^v on kestävyydessäja rakentees-

savemiton-

f^l^i^^^Älw Steetasfi-Polkflpyörä
%s^7iW^sl on yhtä hyva kvin ede|lä mai-

—trflmty

Ringlet-polkapyörä
on Amerikan ja siis koko maailman halvin polkupyörä. Hinta ainoastaan Smk.
190: —

Näitä polkupyöriä myydään Tampereella ainoastaan

W" Sandbergin Rautakaupassa-

Kätilöt.
KätilöIda Stenqvist,Uusik. 23.

c Anna Vi»?»». Viinikank.26.

Sairasvoimistelija ja hierontaa.
P. Ståhl, Otavallank. 2, klo B—lo e.

pp. ja 3—4 j.pp.
Anna Molin, Länt pitkäk. 21. 10

—11 ja 3-4.

Kaupungin kierteleväin «iTayi.

hoitajattarien asunnot.
Neiti J. Amnell.

—
Kuninkaank. 31.

Rouva H. Wetterstrand.— Nahku-
riKoskisen talossa Itäinenpitkäk.30.

Neiti M. Koskinen.
—

Otavallan-
katu n:o 3.

X«iti 8. l» »n
—

l»uutHrl»»lc. 29.

«'l' » wp« ie« l»llt»e I'«up«r»elt» lclo
9 »»m. jolc» tii»t»i. tönit», j» !»nv»nt»i.

Pappien asunnot:
Past.Fontell

— Papinkatu 5.
« Sandberg

—
Länt pitkäk.29.

« Grönblad
—

Länt. pitkäk. 11.
« Sandroos

— Satamakatu 10.

Varatuomari K. A. Forsblom
It. Pitkäkatu N.o 11. Konttoonpa
9—2 j» 4 8. Telefooni N:o 196.

Bimon Kanniainen
K'alevän piiriasioitsija,
Aleksanterinkatu 37. Telefooni 502.

Ottaa henkivakuutuksia Kalevaan, vä-
littää arvopaperein, maan j» kaupun-
gin talojenkauppoja v. m.

Laskuplanketteja
Aamul. llllNttNllN«82.

Tampere, 30 p. Kesät.

Kauppaneuwos
Zoachim Mrtbn.

Kestiwiiktoiltllnasaimme sählöteit»
se tiedon, ettälauppanemvos Joa»
chim Kurtin,Ponvarissäädyn
moniwuotinen puhemies, on arme»
luttamasti sairastunut Damosissa
toimitewn leittaulsm jälteen mat-
tallaTaraspin lylpylaitotseenSweit»
sissä. Jo eilen oli surullinen wel,
wollisuutemme lisälehdm ilmoittaa,
ett'ei K. enää ollut eläwien mailla.

Kauppanmwos Änders Joachim
Kurtin oli syntynyt Ruununlylässä
tammikuun 15 p:na 1836 jaolisiis
kuollessaan 63 '/« wuodm ikäinen.
Ylioppilaaksi hän tuli 1852, mutta
kääntyi lohta sen jälteen kauppa-
alalle, osottautuen piankin mitä ete-
mimmäkfi ja tannoltannmaksi liite-
kywytsi. W:sta 185<l wainaja oli
Vaasalaisen toiminimm A. A. Le-
wöninpalwelulsesfa ja w:sta 1861
alkaen tän»an toiminimen kumppa-
nina. W. 1864 hän perusti oman
kauppaliikkeen Marsinkin Viljan-,
woin- ja terwanmyyntiä warten.
Wälem kohosi K:n liike yhdeksipait»
kakunnanhuomawimpia. samallu wn
mllinajankykyä alettiinkäyttää Waa»
san kaupungin tunnallistoimiin, jois»
sa osotettu tunto ennm pitkää taka»

fi hänelle paikan eduslunnassalm.
W:3ta 1872 pitäen hän oli Waa»
san kaupungin edustajana läikillä
waltiopäiwillä, ollen alusta rume-
ten säätynsä huomatuimpia jäseniä.
Kun 1877—78 waltiopäiwien tes»
taessa ponvarissäädyn setä puhe-
mies että Varapuhemiesoliwat tuol»
leet. wliK. syksyllä 1877 warapu»
hemiehelfi, jommoisenahänolimyös
1882 wuoden waltiopäiwillä. Tod.
waltioneuw. L. L. Lindelöfin wltua
lorotetuksi aatelissäätyyn,nimitettiin
Kpormarissäädynpuhemiehetfi1885
waltiopäiwille, jossa painawassa ja
wnnillNaassa toimessa oli kaikilla
seuraamillakin, miimekfi hiljakkoin
päättyneillä ylimääräisillä. Myös
edusti mainaja säätyänsä maata kos-
lewissa keisarillisissa merlti» ja juh»
latUoissa. Hänen lntemiestylynsä
tunnustuksena woipi pitää fitä^ että
hänet jo 25 wuoden ijäSsä walit-
tun Vhdyspanlin Vaasaan sijoite»
tun lonttoorin johtajaksi, josta toi-
mesta w. 1878 erosi, ryhtyen Waa»
san Osalepanlin toimeenpanewaksi
johtajaksi, minä oli luolemaansa
asti, saamuttaen nerottaan japittä-
näMfen pankkimiehen maineen.

Joachim Kurtsnissa on isänmaa
menettänyt miehen, jonka tilaa, ar»
mosteltakoon häntä puoluehenNlönä
mitm tahansa, ei ätin ja helposti
torwata. Yksimielisiä oltiin ainaha»
nm Vilpittömästä isänmaanrattau»
deltaan,perustuslaillisesta lujuudes»
taan, erinomaisesta selwyydestään
ja harwmaisesta afiainwntemises-
taan, ja erittäin puhemiehmä hän
osotti Valtiolliselta Vakaumukseltaan
erimielistenkinkernaastiwnnustamaa
kykyä, pontemuutta ja itsenäisyyttä.
Kansallisilla riennoilla hnnesfä tyllä
ei ollut ystäwää, mutta se ei meitä
estä Valittamasta tappiota, jonta
kansamme Joachim Kurtsnm ma-
nalle Vaipuessa on kärsinyt.

Rauhassa lewätköönVilpitönisän-
maan'ystäwä, tywykäs liikemies, kel»
po lansalainen!

Uuorijoseurain Mi-
purissa äskm päät-

tyneen yleisen
kokouksen

awasi tohtori Armi Grotenfelt aate»
rikkaalla puheella, jonkanyt olemme
tilaisuudessa kokonaisuudessaan jul-
laisemaan näin kuulumana:

Anvoisat kansalaiset!
Suomen Nuorison Liiton toimi»

tunnan puolesta, jonka tehtäwänä
on ollut tutsua koloon tämä totons
yksissä neuwoin nuorisoseura»llfillnViipurissa olemien ystäwien lans»sa, tenvehdin läikkiä tänne saapu»
neita tenvetulleitsi.

Ne läsnäolijat, jottaoliwat muas»
fa n.'s:ain edellisissä yleisissä kolo»
uksissa, kaksi ja neljäwuotta talape»
rin, Tampereella ja sitä ennen Iy»
wästylässä. nökewät tässä tänään
ympärillään paljon tuttuja taswoja.
Näemme ystämiä, joihin tutustuin»,
me noissa rakkaassa muistossa sai»
lyneissä totoutsissamme ja joita em»
me ole Väliajalla nähneetkään. Nä»
emme myöskin laswoja, jotta tun»
tuwat wwilta, waitl'emme tunne»
taan Hentilöitä nimeltä; ja paitsi
sitä näemme täällä uusiaystämiä ja
saman asian harrastajoita, Itä»
Suomen ja Karjalan mäkeä. Tie»
dämme, että laitti harrastamme fa»
maa yhteistä asiaa ja että sentähdensaamme katsoa toisiamme tofiystä»
miksi.

Täten toto se piiri, jossa olem»
me, tuntuu lohta tutulta ja luotet»
tamllltaystämäpiiriltä. Iaminusta
tuntuu siltä tuin nyt uudet, mielä
wahwemmat siteet tuin ennen liit»
täifimät meidät yhteen. Wnme kuu»
kausien tapaukset, ne myrskyiset mie»
lenliilututset, jotta miime aikoma
omat kulkeneet kautta Suomen kan»san, omat Vaikuttaneet, että kaikki
isänmaan tofilapset omat sisällisesti
palosta liittyneet mela lilemmin ja
hartaammin kuin ennen yhteen isän-maalliseen työhön.

Surun jakoettelemuksen ajatmai»
luttamat mälttämättömästi siihen
suuntaan. Se ankara istu, jotaon
kohdannut isänmaatamme, on tosin
tyllä osottanut, että tansallisesfa
simistysralennuksessamme on heik»
tojalm tohtia; että on eksyneitä,
lelmottomia kansamme jäseniä, jotka
envät ymmärrä, kuinta paljostahei»
dan olisikiittäminen sitä yhteiskunta»
järjestystä, jonla suojassa elämme,—

joihin ei ole päässyt juurtumaan
tuo luonnollinen rakkauden ja lii»
tolksuuden tunne sitä yhteiskunta»
laitosta kohtaan, jonka esiwanhem»
pamme owat luoneet työllään, tais»
teluillaan ja kärsimyksillään. Mutta
heitä on tmtentm äärettömän yar-
wllssa. Ilolsemme olemme huoman»
neet, että tuo pelottama istuonlvi»
tentin etusijassa saanut aikaan sen,
että on leimahtanut ilmiennen kuu-
lumaton innostus yhteistyöhönlan»
samme henkisten moimien ja simeel»
lisen tarmon wahwiStannsetsi. Istu
ei ole yleensä Vaikuttanut toimotto»
muutta edistyspyrinnöissämme,waan
se on päinmastoin antanut niille
niin Voimakkaan herätyksen, että sen
meriaista ei ole ennen tässä maassa
nähty. Puoluekiistatkin omat jo»
houkin määrään jääneet syrjään ja
uuhotulseen. Ci tanvitse eitä moi»
taan haaweilla, että puolue-erotukset
kotonaan häwiäisiwät tesluudestam»
me. Mutta eri puolueet omat tui»
tentin mielestäni taittialla maas-
samme yhtyneet yhteiswailututseen
enemmän tuin olisi moinut odottaa»
laan.

Sentähden ei tanvitse epäillä sitä,
että meidän keskusteluissamme tulee
Vallitsemaan isänmaallinen yhteisyy-
den tunne, täydellinen sopu ja yksi-
mielisyys pääasiaan nähden; yksi»
mielisyys siitä, mihin loppumäärään
meidän on pyrittäwä. Woimme olla
eri mieltä ainoastaan keinoista, joi»
den awulla on siihen pyrittäwä.

Toiwon, että tulee wallitsemaanhy»
mää sopua ja suwaitsewaisuuttanii-
hm wähempiinkinerimielisyyksiinnäh»dm, jotka tuon suhteen woiwat il»
maantua. Vallitkoon testusteluis»samme myöstm innokas eteenpäin
pyrkimisen henki, joka on kaukana
epätoiwosta!

Tehtäwämme tässä on miettiä,
miten n.«s:mme woiwat parhaiten
nykyisissä oloissa jatkaa toimintaan»sa, miten woimme Voimakkaimmin
ottaa osaa tuohonsuureen isänmaa!»
liseen lujittamistyöhön. Iatahdom»
me yhdessä olostamme koota intoa
ja woimia siihen työhön.

Näinä aikoina on innokkaasti wal»
mistettu monellaisia ehdotuksia ja
luonnoksia alotettawaa kansallista
fiwistystyötä warten; järjestetään
alkeiskursseja, n. s. kotikouluja, esi»telmiä, lewitetään kirjallisuutta. Tie»
dan, että n.-s:t owat täydestä sydam»
mesta ja täydellä innolla yhtyneet
näihin toimiin. Seurojemme toi»
mintll onkin aina ollut sitä laatua,
että se antaa runsaasti tilaisuutta
Vaikuttaa juuri noilla samoilla lei»
noilla, luennoilla, tokoukfissamme ja
juhlatilaisuuksissamme pidetyillä esi,
telmillä. seurustelulla, kirjallisuutta
lewutamallä. Olemme taitli terras»saan yhtä mieltä siitä, että n.-f:am
pitää jatkaa toimintaansa sillä ta»
walla, etta se on yhtenä renkaana
suuressa isänmaallisessa siwistyspy»
rinnössä.

Jotta nuo opetustoimet, alleis»
kurssit y. muut semmoiset, joita nai»
nä kuukausina on pantualkuun niin
monissa tunnissa, woisiwat jatkua
kauemminkin tuin tämän kesän,niin
tarwitaan tietysti, että joka paikka»
kunnalla joku järjestetty yhdistys
tai toimikunta ottaa niitä ohjatak,
seen. Toimikuntia on muodostu»
nuttin. Mutta on montakin kun»
taa, jossa noin tilapäisesti muodos-
tunut toimikunta kenties ei jaksa
pysyä hengissä tai ei ole lainkaan
tullut toimeen, ja jossa sentähden
on warfin toiwottllwaa, että n.»s.
ottaa johtaakseen toto tätä watts»
tustyötä. Olen »arma siitä, että
n.»sH«n harrastajat eiwät tahdo wc»
täytyä pois, waan woimienfa mu»
laan toimiwat siihen suuntaan.

Ensi sijassa tahtoisimme nytyai»
kana istuttaa taitliin Suomen lan°
salaisiin, niin sywään tuin suinkinmahdollista, rakkautta ja kiitolli»
suutta estwanhempaimme perusta»
maa yhteiskuntalaitostakohtaan.Uksi
seikka on, jota erittäin johtuu mi«
nulle mieleen, kun tähän aikaan ta»
män kaltaisissa aikeissa olemme yh»
tyneet Kaattois»Suomessa; seikka,
jota on syytä muiituttaa lansallo»
tm, etenkin naiden seutujenkansalle.Täällä n.»s:ssa Wanhassa»Suomesfaon saatu jonkun werran kokemusta
erilaisista laeista ja erilaisesta hal»
linnosta. On saatu elämänelämän»
kokemuksen kautta werrata Suomen
wanhaa perittyä yyteisluntaraten»
nusta Wenäjän yhteiskunnalliseen
järjestykseen ja siellä wallitsewiinkatsantotapoihin. Kuuluihan Wii»
puri ja sen ympäristö 90 wuotta
Wenäjän alle, erotettuna muusta
Suomesta. Etenkin yksi perintö
tuolta ajalta on ollut tuntumissatässä maakunnassa miime aitoihin
asti ja sen jältiwailutukset owat
osaksi tuntumissa wielä tällä het»kellä. Tartotan Itä»Suomen lah.jotusmaiden asiaa: sitä onnetonta
sekaannusta ja epäwarmuutta maa»omisws»oloissa, joka oli syntynytsen kautta, että laajoja seutuja oli
..lahjotettu" Venäläisille sotaherroille
ja ylimyksille, jonka sekaannuksenpoistaminen on maksanut niin pal»
jon waiwaa ja kustannuksia sekätämän maakunnan talonpoikaiselle
kansalle että Suomen koko Valtiolle.

Ei ole paikallaan täsiä ryhtyälahjoitusmaiden historiaa kertomaan.
Se lieneekin peruspiirteiltään tuttu
useimmille läsnäolijoille. Olenmaan
tahtonut wiitata siihen, että minun
mielestäni on syytä erityisesti esi»ttllä sitäkin asiaa, kun tahdomme
lewittää oikeata käsitystä isänmaan

HimeenkatD 5» 2»» kerroksassa, lähellä rantatien asemaa

Ajaa laki- y. m. asioita
ie kanttaa» «IkeoltalSMa Ja virastoissa.
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Matkustetaan maaseudulle.



laitoksien ja lakien pyhyydestä ja
armosta. Siitä on lstettäin ilmes»
tynyt lansantannnen esitys, profes»
sorl E. G. Palmönin lirjanm ,.Sil«<
mäys Itä»Suomen lahjoitusmaUe»
histonaan", kustannusyhtiö »Ota»
wan" julkaisemissa tansantirjllsissa.
Se antaa mielestäni warsin hywiä
aiheiw ja hywän johdatuksen kan»
santajuistm esitelmien pitäjille.

Mutta tässä asiassa on yksi puoli,
johon erittäin on syytä kiinnittää
huomiota ja johon minun sentähdm
on sopimaa tälläkin hetkellä hieman
tarkemmin Viitata. Juuri tässä
asiassa käy erittäin selwästi näky»
«iin, mitenkä erilaisuus Suomen ja
Wenäjän oloissa sekä kummankin
länsan 1010 latsantotawllssa onniin
perinjuurmm, että tuo peräti tur»
nnollinm hämminki omistusoikeus-
oloissa, — joka tietysti oli omansa
järkyttämään Valtion symimpiä pe»
rusteita, se tun teki mitä tärkein,-
mllt oikeussuhteet aiwan epäwar»
moikfi ja siten loukkasi waltion sisintä
olemusta, — tuo hämminki syntyi
iläLnkum itsestään, ilman että ken»
ties kukaan oikeastaan tahtoimullis»
taa laillisesti wahwistettuja oloja.
Kun Venäjän tsaari PietariIoli
walloUllnut Eteläkarjalan, niinhän
määräsi että wallotewssa maatun»
nassll pysyisiwät pääasiassa woi»massaan ruotsinaikuiset lait ja lai»
tolset. Hän oiwalfi niidm etnväm»
myydm. Siis ei ollut aikomusnml»
listaa. Mutta sittm rumettiin tm»
tentin »lahjoittamaan" totonaisiapi-
täjiä noille sotaherroille. Tietysti
hllllitulsellll ei mitenkään olisi ollut
oikeutta lahjottua pois itse maata
toiselle omistajalle. Olihan talon»
poilaisella kansalla noissa seuduissa
ikimuistoisista ajoista asti täysi
omistusoikeus maahansa. Hallitsija
olisi korkeintaan woinutantaa noille
suosUeilleen oikeuden kantaa maasta
tulewia weroja. Eitä Wenäjänhal»
litus näy alkuansa käsittäneenkään
lahjoituksiin nähden mitään muuta.

Mutta Wmäjän olot oliwat pe»
rinjunrin toisellaiset. Siellähän ta»
lonpojat oliwat orjia; ei ainoastaan
maa, waan talonpojat itsekin aate-
lisherrojen omaisuutta. Sentähdenrupesi itsestään tunkeutumana mci»
däntin maahammeainatinosa tuota
Venäläistä katsantotapaa, rumettiin
llfittämlän asiaa min, että talon-
poila oli waan wuolraaja eli lam-
puoti. Vieläpä paljon pahempikin
oileusläsitteidm sekaannus, itse or»
juus uhtafi maahan tunkeutua.
Nlinps saatiw nähdä semmoistakin.
luin ettl jo 1734 osa Pyhäjänven
pitHjLH lahjoiteltiin eräälle wenäläi»
selle ylimylselle, krenvi Soltiloffille,
»asuNaineen talonpoitinem", lutm
sanat lahjoituskirjassll tuulmvat,
nitnisetfi ja perinnöllifelst omaisuu.delst", ynnä muuta famallaista.Gnlla, jola myöskin oli omansa
suuresti hämmentämään käsitteitä ja
Vaikeuttamaan oloja, oli se, että
«rls wmälämm sotaherra, eweisti
Tshernisheff, jota oli saanut muu-
tamat autioiksi jääneet kylät Muo,
lassa, nytyisen Kyyrölänkylän feu.
dut, tuotti sinne asukkaita Sisä»
Venäjällä olemilta tiluksiltaan, wc»
näläista talonpoikia, jotka entiseltään
oliwat maaorjia ja pysyiwät Suo»
messalm siinä asemassa, wmälaism
oileudm alaisina ristiriidassa Suo-
«m lalia wllslllm. Sttm syntyi
tuo »vielä «lylyänsä wenäjänkielinen
Kyyrölän tylä, josta »viime aitoina
on ollut aihetta paljon puhua.

Ven jälleen tum Vanha Vuomi
oli yhdistetty muuhun Suomeen
1811, Aleksanteri I:n jalon ja wal»
tiowiifaan päätöksen lautta, niin
piti ruweta selnnttämään wota fe»
lmvaa wyyhtiä, tekemään uudelleen
fellvskfi, mintä oli luntin oikeus ja
omaisuus. Mutta siitä tulipitkälti»
nm ja «ailea selwitettäwä. Jo
Vuosisatamme alusfa iStui tomiteoja
miettnnisfi asiaa, mutta ne eiwät
saaneet muuta vara»muBta aikaan,
tuin että torjumat niitä nmttaulsia
fuoranaifem orjuuteen, joita oli
«mutlmnssll lahjottuskirjoissa Maan»
omistusoileutem nähdm he eiwät
saaneet asiaa parannetulfi; lahjoi-
tnslnaidm wmäläiset isännät oliwat
liian mahtawat, heidän etujaan ensisijassa hellitettiin. Tehtiinpä wielä
w.1826 julkaistussaasetuksessa suuri
erehdys siihen suuntaan,että nimen
omaan myönnettiin lahjoitusmaiden
isäntien omistusoikus maahan.Näin
llwi stkfi. että wielä 1860»luwulla
täällä Suomessa lähes 100.000 ih.mistä eli tllwallaanultopuolellll lain
suojaa, warstn epäwarmassa oitw»
dellisessa asemasfll.

Vasta sm jälkeen kuin unohtu»
maton keisarimme ja suuriruhtinaam»
me Aleksanteri II oli noussut halli»tusistuimelle ja waltiopäiwät taas
oliwat päässeet waituttamaan, saa»tim tämäkm mätähaawaan, poiste»
tulfi maastamme. Ryhdyttiin wal»
tioszztyjm myötäwaikuwtsella lah»
joitusmllidm lunastamisem wllltwlle,
jonla jillem talonpojat owat woi-

neet lunastaa tilat taas täydellisesti
ja yksinomaan omiksensa. Tämätin
edistys, jola on merkitykseltään suu»rimpien Voittojen wertamen, joita
Vuomen lansa on saawuttanut, on
siis todistuksena siitä, että meidänmaassamme tofiefitys aina on ollut
erottamattomassa yhteydessä perus»
tuslaillsen waltiomuotomme lanssa;
tärkeät edistyksen askeleet omat tul»
leet toimeen aiooastaan kun kansaan ollut tilaisuudessa waltiopäiwillä
täydessä määrässä harjoittaa ja
tHyttäz lainsäätännsoileutensll.

Tiedän kyllä, että on kuulunut
walitulsia siitä tawasta,miten tämä
asia on pantu toimeen. On synty»
nyt jotenkinpaljon tyytymättömyyttä

ja nuM<M^ Osaksi lienee »ali»
iettfJfpYjpL Vtuttahuomattawa
M^HWU sWDtömän waikea teh<DWRWU oN joutunut Suomen
WWW fiwrilittatoafft ilman sen
maa syytä. Kun tuollaisia juurlu»
neita epäkohtia ryhdytään poista»
maan aina, etta oikeus seisoo oite»
utta nastaan. Noita lahjoitusmai»
ta oli jo tauan pidetty ifär.tten
omina, ikäänkuin kaikiksi ajoiksi heille
lahjoitettuina. Sillä edellytyksellä
niitä oli myyty toisille Hentilöille,
jotta sen mutaan oliwat maksaneet
hinnan niistä, j. n. e. W:n 1826:n
asetus oli nimenomaan tunnustanut
isäntienomistusoikeuden. Sentähdenolisi oikeutta loukattu, jos ilman
muuta olisi julistettu isäntien oike»
us maahan mitättömäksi. Kun le-
wollifesti ja oikeudenmukaisesti pun»
nitsee asiaa sela Suomen »aition
toimenpiteitä sen suhteen, niin mie-
lestäni ei moi tulla muuhun lop-
putulokseen Win siihen, että »valtio
on rehellisesti tehnyt parastansa
palauttaakseen olot oikealle kannalle
ja että se on siinä tehnyt suuren hy-
wäntyönKarjalan Väestölle. Uleen.sä asiata järjestettiin niin. etta ta»
lonpoitim piti wielä pitemmänajan
tuluesfa, esim. 39 nmotta. suorittaawaltiolle lunastusmalfu,jo!a.johon'
tm määrään lorwaifi waltion mal»
faman lunastushinnan. Laskettiin,
etta se lunastusmalsu, 39:11en>uo>
delle jaettuna, ei tulisi raskaammaksiWin ennen isännille suoritettu wuo«
siwero; ja määräajan tututtua maa
sitten oli taaS täydellisesti talonpoi-
tien omaa. Erityisissä tapautsissa
on sen lisälsi liewennetty talonpoi»
tien fuoritettawia maksuja, jauseim»
millä paikkakunnilla lieneroat he suo-
rittaneet lunastusmatsunsa paljoa
lyhemmässä ajasja, kuin ensin aja»
teltiin. Mielestäni täytyy myöntää
täten noudatettuja yleisiä johtamia
periaatteita pääasiassa kohtuullisiksi.
On kyllä totta, että suoritus onkui»
tentin monesti tuntunut rastaalta
talonpojille, ja erityistohdissa on tie-
tysti woitu tehdä erehdyksiä näin
mutkikastaasiaa järjestettäessä.Elit»
tainkin on syystä walitettu siitä,että
on täytynyt hymin lanan odottaa,
ennenkuin on saatu maita mitatuiksi
ja jaetuiksi kullekin «suklaalle, niin
etta talonpojat taas owat woineet
päästä omistusoikeutensa täytem
nautintoon. Mutta mitä »alitta-
misen aihetta ontaan saattanut olla
näihin toimiin näbben niin entiset
epäkohdat, jotta nyt owat poistetut,
oliwat kuitenkin äärettömän paljoa
pahemmat. Valtiohan on olemassa
ensisijassa oikeuden ylläpitämistä
»arten. Nhteistuntaamme olipääS»
syt tunkeutumaan oloja, jotta häm»
menfiroat oikeuden periaatteita, joi»
ben suojaamiselle waltio sitennäytti
fieltäroan oman sisimmän olemut,
fenfa. Sm täten tassa suoritetun
työn merkitys totoSuomelle on niin
äärettömän suuri. Lyhyt on tosi»
aanttn kansalla muisti, jos nurelfi»
taan nytyistä oloja ja niitä ohime»nnviä, kumminkin Verrattain pieniä
rasituksia, joita itse suoritustyö »n
tuottanut, fela unhotetaan noita aa»
rettömän paljoa pahempia entisiäepäkohtia ynnä niitäuhrauksia, jolta
Suomm waltiolin on tässä asiassa
tehnyt tanfan hywälfi, turwallism
oileustilan palauttamiseksi.

Snvistys antaaparemman kylvyn
werrala nykyoloja entisiin ja sen
tautta anvostella latiemme ja lai»
tokfiemme armoa. Sentähdm istut»
takaamme oikeita tietoja näistä afi»
oista kansaan, jottakaikki ..myyräin»
työ" täwisi mahdottomaksi! —

Älläämme maan antako nykyänfä
suunniteltujen toimien tansanwalis»
tuksm hywätst jäädä tyljiksi aiko<
mulsikfi! Minä puolestani peliään,
että tuutulva waara siinä fuhteesfapillee itse kansallisluonteessamme.
Arwelemme tosin kyllä, että suoma»
lainm on toimen mies, enemmän
»almis työhöntuinpuheisiin. Vaan
täytyy sittenkin myöntää, että pon»
tewa täytöllinen toimeliaisuus ja
ryhtyminen uusiin hanlkeihin »aa»
tiimeiltä suomalaisilta erityistäpon»
nistusta, luullakseni enemmän
tuin useimmilta muitta kansoilta.
Etentin juuri lun on kysymys sen»
laatuisista hankkeista, jommoisetnyt
olisiwat tarpeen; kun tahtoisimme
waituttaa kanfamme takapajulle jää»
neihinkehittymättömiin jäfeniinheitäopettamalla; tahtoisimme «vaikuttaa
heihin wilttaamman lanfatäynnin
kautta, hmtilölohtaifm ajatuswaiy»
don lautta; feurustelemalla heidäntanöfaan; pitäisi koota heidät oppi»
laiksi toimeenpantanmn alleisturS»
fnhm y. m. fennn. Tuollainen tan»
fanwalistustyö waatii ainakinmeiltä
ufeimmilta erityistä tahdon ponnis-
tusta. Juuri tuo hanvafanainen,
HUjamen luontomme tekeesiinä meille
wastusta. Smtähden hywät aikeet
näisfä tohdin woiwathelposti jäädä
meiltä hylyiksi aitomulfitsi wain,
jollemme oikein wahwalla päätöt»
fellä ja pontewalla hmtifellä pon»
nistulfella woita tuota luonteellehi»
tautta. — Tuskin tarminnee «nuis»
wttaa, että tämmöinen toiminta tie»
tysti myöskin waatiisellaista hieno»tunteisuutta, ymmärtäväisyyttä ja
multia, että »ältämme liilaa tunkei-
lemista, jola olisi waiwatfi ja was»
tenmielistä niille kansalaWe, joita
tahdomme walistaa, ja jota fmtäh»
dm olisi ainoastaan haitaksi asialle.

Seurojemme ohjelmaan on, niin»
kuin sanottu, aina kuulunut walais»
ta isänmaallisia asioita esitelmillä ja
keskusteluilla, kina on myöskin
tunnustettu, että opetuskursften toi-
meenpano on erinomaifen fuotawa,
misfä fe lvacmon mahdollinen. Mci»
dan pitää M waan innokkaasti

jlltlas tointamme smnoja tmloitns»
peril lohti kuin ennm. Meidän
pitää yhä kohottaa, nuhdistaa ja
jalostaa seurojanne za niiden toi»
mintaa, niin palwelemme paraitm
samalla isänmaan suurta japyhää
asiaa.

Nuorisoseurojen toiminta on su»'
resti llllljenwnut taas lahden wiime
wuodm kuluessa. Vm osottawat
ne yleissilmäytset, joita on julkaistu
n.»s:ojen toimintaan w. 1898; sm
tulemat osuttamaan myöskinne ler»
tomuiset ja efitytset toimistamme,
jotta loloulsessamme tulemat efitet»täwilfi. On syntynyt paljon uusia
paikallisia seuroja, on perustettuuse»ampia uusia keskusseuroja eri maa-
kuntiin, y. m. Valaumutsmi mu»
laan taikti nämä Umiöt myöskin
osottawat, että n. s. liite on fisälli»sesti warttunut ja kypsynyt.

Voimme siis saada aitaan entm»
män Win mnm. Senpä tahdommeosottaatin! Tahdomme keslusteluil»
lamme ja yhdessäolollamme keksiäkeinoja siihen jamirittää intoa siihm.
Siinä wahwassa aitomulsessa ryh-
tylsämme lestusteluihimme. Vah»wistutoon n.f:ojm toimi, elähyttä»
töön sitä lrisMinen tosifiweellinmja tofi.isänmaallinen hmli! Eläkööt
nuorisoseurat! Eläkööt!

Uutisia
Tampereelta ja lähisenä.

— Te,llis»«sk,»l«t. Venaatti
on myöntänyt »vapaaehtoisten wal»
mistawien luoktim muodostamista
wartm Tampereen ja Kuopion tesl»
lisuustouluille, edelliselle 800 mk. ja
jälkimäiselle 532 mk.

(S. S. T.).— Ene«»«» »«»««. Nääfin
wiinllpolttimo»osakeyhtiö on oikeu»
tetw Valmistamaan 300,000 litraa
palomiinaa yli laissa säädetynmää»
rän.

(S. S. T.)— I«a»»»rt«j« G««»,st«
koituneet mmot nousewat laitliaan
1.351.065 mt.

(S. S. T.),— ««h»i«t«tt»i« yhti».
s«ä»tsjii. Senaattion m. mwah»
wistanut Vlöjänven telefooniosale»
yhtiö ja Suomm rautatieläisyhdis-
tytsen säännöt.

(S. V. T.),- «ik,kf«t p«l«wii««.«se.
t»st« »«st«««. Palo»nna»afe»
tuksm rikkomisien ehläisemisetsi on
Hämemllänin tuwernöörin wiras»
tolle «nyönnetty 1.260 ml.. Uuden»
maan läänin 1,800 mk., Turun ja
Porin 1,«50 ml., Viipurin 560
ml., Miltelin 3,500 mt, Kuopion
2,150 nlk., Vaasan 1,040 mt. ja
Oulun 2,000 ml.

(E. T. T.).

—
Mets«»»«t«i«i» w«kn»s°

fu«»«t. Senaattt on wahwista»
nut lruununmetfim ostajain talle»
tettllwan waluussumman 2,000
puusta 500 marlalss, 2,000—5,000
puusta 1,000 marlatsi, 5.000—10,000 puusta 1,000 markaksi j. n.
e. selä 100.000 puutasuuremmastamäärästä 10 penniksi puulta. Tätä
määräystä on toistaiseksi noudatet»
tawa niissä metsähuutotllupoissll,
joita Vastedes kuulutetaan.

W«lti,P«iw««fi«. Sitten»
luin Suomenmaan wiime waltio»
päiwille loloontuneet waltiofäädyt
alamaisessa anomustirjelmässs tou»
kol. 31 p:ltä 1897 oliwat anoneet,
ettäKeis. Majesteettismoaitfifi antaa
wefioileutta loskewan lainsäädännönparhaillaan tapahtuman tarkastuksen
yhteydessä tutlittawlllst ottaa, millä
tawalla fanowilla ivllltwpäiwillä
esiintuoduista toiwomnlfista ojitus-
lautatuntim perustamisesta parhai»
tm Voitaisiin pitää huolta selä leis.
fmlllltti antanmssansa lausunnossa
oli mainitsemistansa syistä alamai»
sesti esittänyt, ettei sanottu anomus
antaisi aihetta toimenpiteeseen, on
Keis. Majesteetti, «viime maalistuun
28 pn»2 asiaa alamaisesti efiteltäes»sä, fulvainnut myöntyäsmaatinmai»
nittmm efitytseen.- «iek««r,. (Virall.) Keis.
senaatti on tehdystä alamaiseeta
halemulsesta nähnyt hywälsi antaa
teollisuushallitulfm intmdmtille te-
ollisuutta wartm wapaah. Karl
Ewert Paimenille wirkaeron ensi
heinil. 1P:st« lutim.

— T««pe»ee» k«»s«k»»l«
l«it,S. Mm illalla pitämässään
toloutsessa on Tampereen k<u s^
loulujm johtokunta awoinna-olleisim
opettajawirlochin walinnut:

Ylempään suomalaiseen poikalan»
satouluun n-, t. op?tt. Taawi Läh»
temmäm Tampereita ja opett.
Tuomas I'osen Mcssulylästä wa»
linaisUfi setä mällailaifetst opett.
Kaarle Akseli lärwifm Vortawa»
lasta;

tchtaalatskonluun»alinaisetsi opet»
tajatsi opett. Juho Edw. Rannis»
ton T:reelta ja makinaiselfi opetta»
jaUarelst n«iti Lyydia Johanna Ek»
bomin T:reelta;

alempaan suomalaiseen lansalou»
luun wakmaifilfiopettajattariksi yli»
oppilaan, nti lida Ojasen T:«elta
ftlä neidit Amanda Eufemia Tal»
son T:reelta, Hulda Maria Björk-
bomin Tnceelta, AinaLyydiaLiima»
täisen Kiukaisista, lida Charlotta
Blomin Pornaisista. Lines Mathil-
da Ropposen Kuopiosta, lida Ma-
tria Konttisen Kangasniemeltä ja
Fanny Sofia LönnqwistinT:reelta;

ylempään ruotsalaiseen kcmsatou'
luun wakinaisekfi opettajattareksi nei»
ti Rosa Maria Tallqmistin Ioma»
lasta.

Ilemmän suomalaisen tnttökansa-
loulun opettajattaren, ylioppilaan,
neiti Laura Högmanin nauttiessa
hänelle ensi lukuwuodelsi myönnet»
yä wirlawapautta hoitaa hänm
tointaan johtokunnan määräämänä
rouwa Hilda Nordberg.- B«sni»wi»k«»iehet. Wa<
ralääninkamreeri F. W. Schrey on
yksityisten asiain tähdm saanut mir-
tawaplluttll waralääninfihteerin ja
läänintoimisto fiihteerinmiroista w«
lewan heinäkuun 27 p:stä seuraa,
wan elokuun 2? päiwään; ja on
mamitluia Virkoja sillä aikaa, kun
myöskin sm ajan kuluessa lun ma»
ralääninsihteeri Schrey nauttii wir»
tulomaa eli t. t. 27 p:stä seuraa-man heinäkuun 2? p:wään. wara>
tuomari L. Fagerström määrätty
hoitamaan.— Wi«t««»». Kurun ja Teis»
kon piirin truununnimismies,luut-
nantti M. A. Nordqwist on läänin
lumernöörille jättämässään anomut»sessa anonut täyfinpalwellema wir°
kaeroa mainitusta nimismieswiras-
ta, lukientuleman heinäkuun10p:stä
selä loppu»ijstseen laissa säädettyä
eläkettä.-TU»ste»lVht,«i»e». Laa
nmkmvernöörionpäätökselläänway°
wistanut sen tUustmlohtomisen, jol»
la talollifm Swante Sanmelinpo-
jan omistamasta Raudanlahti ni»
misessi '/. osasta Kauppilan perin-
tötilaa n:o 6 Muuramm lyläsjä
Korpllahdm pitäjässä Jämsän lih»
latunnassa on murrettu 76,690heh-taaria maata itsenäiseksi ruunulle
suorastaan weroa matsawaksi »Säy-
nätsalo" nimiseksi uudeksi taloksi.—

«virkamiehet. Wirlawa-
paus tiwulloisuuden talia on tah»
dm tuukauden ajaksi, luettuna tu°
lewan heinäkuun 1pänvästä, myön»
netty Tyrwään piirin nimismiehelle
Johan Selanderille ja on poliisiyli»
konstaapeli Aukusti Seppämäärät-
ty sillä aitaa hoitamaan nimismie»
henwirtaa Tyrwään piirissä.— Hämeenlääni» P«l«»«
k»»t»syhtiK» Vuosiloloulsessa t.
l. 28 p. myönnettiin johtokunnalle
tiliwapaus. Varajäseneksi johlotun»
taan laupp. G. A.Lindgrenin sijalle
»valittiin tilanomistaja K.Palmroth
Kalwolasta ja tillntarlastajitfi agro»
noomi T. W. Sainio Somerolla ja
tilanomistaja VernerLönnholtzKal-
wolasta setä heidän Varamiehikseen
K. Velin Vanajasta jaK.A.Karl»
stedt Ataasta. Kysymys oman wa«
tinaisen juristin hanttimisesta yh»
tiölle raukesi, kosta aina ennenkin
on käytetty juristia silloin, kun on
tarmittu. Kyfymylsessä toimitusjoh»
tlljan oiteuttamisesta yhtiön kustan»
«uksella tekemään tarkastusmatkoja
läänin eri osiin päätettiin antaa
johtokunnalle wapaus käyttää »al»
taansa mikäli säiintöjm 51 § mää»
rää.

Pöytätirjurma toinn m«anwilj.
Aug. Isola Hausjärweliä.— Terwehdvs«ereltä. Tam
pereeltn kotoisin olew» merimies
»ugusti Frithiof Härdenlähettää meidän lauttamme tenun»
fet ijäkläälle ifällem, fistoilleen, su»
tulaifillem ja tuttawilleen Tasmaa-
niasta Lansectonin kaupungista Ete»
lä'Auftraalillstll, josta pian purjeh«
tii Eurooppaan mglantilaisessaneli»
mastolaiwassa ..Nlocktadder"." H.
on ollut termeenä.— T«l, h««tVka»pall«. Ta»
nään klo 12 päiw. myydäänpaikal-
la toimitettawlllla huutokaupalla ta-
lonomistajanmaimon AmandaKaro-
liina Niktilä-wainaj<m kuolinpesän
omistama Tapion» ja Tammelan
Puistokatujen kulmauksessa tämän
kaupungin Viidennessätoista osassa
fijaitsewa talo ja Vuokraoikeus tont»
tim n:ro 42 (wanhan asemakartan
mukaan n:ro 730 tolmannessatoista
!>.",'.! o,mosassll). Talo ja tontti,
jolla löytyy yksi kahdeksan tulisijalla
warustettua huonetta sisältä»; asun»
rakennus ja ultohuonerakennus,mo»
lemmat puusta, omat kiinnitetyt
tämän kaupunginrahatoimikamarille
3,000 markan suuruisen melan wa»
kuudeksi. Kauppasummasta on pai»
talla matsettawa 2.000 martlaa ja
loppu yhbmkuulaudenkuluessa huu»
tolauppapäimästä, paitsi sitä osaa,
jota menee tiinnityswelan matsulfi

ja josta ostaja saapi sopia kiinni»
tnswelan omistajan kanssa.—

H«»il«» ase««» »nsk°
ra«»i«e». Neiti Hanna Gran»
strömin anomuksen saada isäwaina»jansa suwi asunto Vywärannassa
Raumalla wuolralle 2b wuodetsi,
omat sitäl. Valtuusmiehet hylän-
neet. Humla on poistettama w.
1900 kuluessa.— We»zlsise«« ssbkstoi»«ist»st« puhuessaan jokaoloistam»
me on lemitellyt ja yhä lemittelee pe»
rättömiä ja wahingoittawia tietoja,
lausuu ..Päiwälehti" smraawaa, jo»
hon täydellisesti yhdymme:

Kuten tunnettu, on toimistolla
Helsingissä eräs asiamies, jonka läh-
teet limnvät tuiki sameat, koska ha
nen. saadakseen lähettämänsä uutiset
uskottllmikft, wäliin täytyy maleh»della, että hän ne lertoopaikallisten
lehtien mutaan, jotta eiwät sinne
päinkään ole kirjoittaneet. Mutto
walheella on tawallifesti lyhyet jäl-
jet. Kun kerran woidaan tosiasioil-
la osottaa, että menolainen sähkötoimisto on Suomen asioista pv
huessaan sekä Valehdellut että wää>
ristellyt, on luultawaa, ettei sen
pelkkää Väitettä..todenperäisyydes-
tään" eitä ..puolueettomuudestaan"
sen enempää uskota. Asiaa ei pa
ranna ollmlaan, että toimisto ly'
myilee Virallisuutensa seljan taakse,
sillä se osottaa main että sen Vi-
ralliset lähteet omat epäluotettamat.

Venäläinen sähkötoimista on
muutm jo lyhyellä elinkaudellaan
ehtinyt tehdä itsensä Venäjälläkin
inhotuksi tuten näkyy Venäläisten
maaseutulehtien wähäwäliä uudistu
wista tmmiston Varistamista ja
puolueellisuutta loslewista walituk»
sista. Eikä sielläkään toimiston wi>
rallisuutta fuintaan pidetä minään
suositteluna sille. Mutta meidän
täällä Suomessa on pyritlämä eril»
leen kaikesta yhteydestä mokoman
»totuudenystämän" kanssa.—

T«»Peree» MetssstyS
ja N««p»»asenr«» »»ofilo-
t»«s pidetään tänään klo 8 i.v.
seurahuoneen puistossa. — Seuran
Vuosijuhla tilpll-ampumifin miete»
tään ampumapllwiljongissa sunnun-
taina, heinät. 2 p:n2 klo 12 päi«
Väliä.-P«N»pyör«ilii«Yhdistyk.
sella on kokous tänään klo H9il-
lalla Engströmm tahwilassa.Kilpailut 1 ja 20 kilometrin wäli»
matkoilla tapahtumat ensi sunnun»
taina klo H8a.>p. Kilpailuihin ha»
luawat woiwat ilmoittautua raken-
nustonttooriin, mistä lähempiä tie»
toja saadaan. Ilmoitusaita menee
umpeen huommna.—

O««i o»»ettV«««dess«.
Eräs täläläinm liikemies »akuutti
itsensä w. 1894 Kalewassa 25.000
markasta, ehdolla, ettähän55 wuo»
dm ikäisenä saisi itse nostaa ma»
tuutusjumman, tahi jos hän sitä
ennm tuolisi maksettaisiin se hänenperillisilleen. Nyt oli Kalewa w.
1892 tehnyt Vakuutusehtoihinsa sel»
laisen lisäyksen, että henkilö, joka
siitä lähin makuuttaa itsensä elin»
ajaksi 5 ja 10 muotisilla maksuilla
ja miäräajatsi lorlnntaan 55 wuo»
dm itään. Vapautetaan Vakuutus»
maksujen suorittamisesta, jos hän
satunnaisesti tapaturman kautta on
menettänyt molemmat silmänsä, me»
nettänyt molemmat jallansa, menet»
tänyt toisen tätensä ja toisen jal-
tansa, tahi menettänyt sen käden,
jota pääasiallisesti käyttää työtä
tehdessään. Viime joulukuussa el»
syi tysumyksessä olewa henkilömet»
sään, zonne awuttomana jäi yöksi
za palellutti molemmat kätmsä setä
oitian jallansa, sillä seurauksilla, et»
ta molemmista käsistä oli leitatta-
wa tailti sormet juuriamyötenpois
ja jalasta jalkaterä kolonaan. Ta»
män tapautsen johdosta onnyt Ka»
lewa Vapauttanut mainitun henki»
lön wakuutusmalsuista totonaan.
Knn malfuaikaa olisi wielä ollut
jälellä 21 Vuotta ja Vuotuiset mal»
sut teliwät lähes 1.000 marttaa,
tekee Kaleman auliisti myöntämä
matsuwapaus olemaan noin 20,000
marlan arwoinen.—

«a«»i«,tyS»«e» yhdis-
tyste» yhdesssol,«« H««i
»«sta tirzoittaa eräs mukana ollut
»iipurilainen Wiipurille seuraawaa:Merkillisintä tässä juhlassaoliTyö»
mies'lehden toimittajan H. B. Mä»
kelan esiintyminen. Kun tulipuheet»
si efi«ifäin aikuisista muistomerteis»
ta, niin silloin tuo Helsingin työ»
wämyhdistytsm nylymm aposwli
lausui <ttä nuo wanhat muistot
owat pyyhittäwät pois ja sijaanra,
kennettawa uusia." Nämä sanat fel»
wään ilmailewat mitä hän on mie»
hiänsä tuta turja urohianfa. HerraA. B. Makelästä on mitättömän
arwoifet esi°isäimm« wuosijatain ai»
kuiset kärsimykset ja taistelut. Tur-
han tähden hänen mielestään owat
esi°isämme Vuodattaneet werensä ta»
män maan edestä. Turhan muolsion I.L. Runebergkirjoittanut Wän»
rikki Stoolin tarmoihin nuo esi»
ifäimme muistoa nhluwat mahtawatrunonsa. Esi»isönnme wannaanknl
olisi pitänyt tehdä mintuin hänhraA. B. M? Herra Mäkelä. mis;ä
olisi nyt Suomen maa? Missä nyt
Suomm kansa? jos est-isämme olisi
teidän metoodianne noudattaneet.
Tai jos nämä teidän sananne tar»
koittamat teitä itseänne, niin
silloin ne owat paikallaan — niin,
tun tmvallisesti sauotaan itsestään
paha pappi saarnaa. Nyt luu jou-
lun aitaa olette toimineet työwäen
piireissä ja sitte kun taas luowutte

nML, niin sanolaa silloin: ..pyyh.
Mll pois nilmä minun touhuni ja
tehtöä uusia".— W«k«ut«syhtiS «alewa.
Paperimestari K. H. Ciwil on otet»
tu Kalewaan matlustawalsi afiamie»
hetsi Tampereen tienoilla.

— H»»t«k«»P«ll« muokrataaii
tänään No 3 i.»p. useampia heinä»
maapalstoja kosken itäpuolelta.Huu-tokauppa aletaan Naistenlahden tal»
lion eteläpuolella olewasta notkosta.

—
Glainte» p«lkitse«i»e».

Hämeen läänin maanwiljelySseuran
toimempanemassa eläinten palkitse
mlsnäyttelyssä Korpilahdella t. t
22 p:nä ei woiw jataa I:stä ftaltintoa. 2:sen palkinnon, 10 ml ia
kunniakirjan, sanvat talollinen I.Anttila harasta, taloll. K. Liullo°
nm ja mylläri A.Orpana lehmästä
sekä 3:nen palk., 5 mk ja tunnia-
tirjan, apteektari B.Härberg ja ta
1011. K. Liukkonen lehmästä. Palki-
tut eläimet saiwat myös fiitoslaput.
Paltintotuomarma oliwat agronoo-
mit Hj. Göös,F. Saalastiselä lan-
sllkoulunop. A. Pajunen. — U. S.— K«»s«k««lnt. Tammelan
kirkonkylänkanfatoulnn toiseksi mies-
opettajaksi walitfi kansakoulujen
johtokunta Tammelassa t. l. 17 p.
piiämässään lolouksessa saman kun-
nan Torrån loulunopettajan I.Ki°
wikoslen.—

»,»^l«lste» w«lit»kfi«.
Waliwlsen Porin kaupungin mais»
traatin wiime toukokuun 24 puima-
na toimittllmasfll oiteusraatimiehen-maalista, jossa Kurikan piirin ni»
mismies waratuomari A. E. Case»
lius sai 3.638 ääntä 881 äänestä-
jältä ja waratuomari I.E. Lind»
qwist 2,690 ääntä 192 äänestäjät
ta on Turun lääninhallitukseen jät»
tänyt isännöitsijä Claes Molander
Porin kaupungista. —

U. A.—
Poika a«»»»»t äitiää».

Sellainen wahingonlaulaus tapah
tui H:linnassa Juhannuksena lir»
wesm«s Ehnwallin perheessä, joka
Helsingistä oli sinne saapunut tut»
tawiensa luona wierallemaan. Per-
hem kuuftvuotias poika oli saanut
rewolwerm lastinsa, ja hänm sitä
hypistellessään fe lautchtin, ja tuu.
Ia osui äitiä taulaan, tehdenhywin
pahan, mutta ei luitenlaan hengen
waarallism haawan, josta lääkärin
anmlla saatiin werenwuoto tulitutsi.
Warowaisuutta tarwitaan'. H. S.

Oras pube.
Kosla meidänkin tehdessämme jos»

tus on ollut tietoja toht. N. R. afUrsinista, julkaisemme kokonaisuu-
dessaan puheen, jossa hän itse on
ilmoittanut lantansa felwiswän ty»
symytsessä työwäestön suhteesta
isänmaahan.

Puhe on näin luuluwa:

kuolemat samoin. Mfityinen ei woi
määrätä kuolinhetleään, mutta tan»
sat kuolemat wain silloin, kun ne
tahtomat kuolla.

Kansa woi joutua toisen kansan
loman mainon alaiseksi eikä se sitte»
tään kuole. 200 muotta oli Nenä»
jän kansa mongoolien ikeen alla ja
nyt se on maailman mahtamimvia
Melutta länsan todellinen mahta»wuus ei riipu waltatunnan awa»
ruudesta, ei sotajoukkojen suvruu-
desta — maailman historia näyt»
tää, että ne o»at ainoastaan kortti»
huoneita, joihin ei ole luottamista.
Missä owat nyt nuo terran mahta»
n»at mongoolit eli tataarit? Wc»
näjä on ne tukistanut ja samat ta»
taarit tullewat nyt ympäri, har»
joittaen jos jonkinlaista tointa. M<s°
sä owat nuo sotaiset persialaiset ja
llssyrillliset, jotta terran ulottiwat
waltanfa yli kolo Länsi.Aafian?
Missä Espanjan fuurwalta, jonla
alusmailla «ei aurinko millointaan
laskenut"? Ne owat taitli mm»
neet manalan majoille tahi tulistu»
neet mitättömiksi. Maailman suu-
ruus katoaa, kun sitä ei todellinen
woima ole kannattamassa ja tule»massa.

Ainoastaan se tansa oli elinmoi»
pa, jota kehittää olojansa sekä hen»
tisessä että aineellisessa suhteessa ih
mistunnan lorleimman tarloiwspe»
rän mukaan. Englannin kansalla
on epäilemättä tulewaisuut'a. Se
edistyy edistymistään sivistyksessä
ja lultuurisfa; se tullee — maikka
werlalleenlin — reformien, uudis»
tusten tiellä; syystä onkin ftn ny-
kyinen kruunun perillinen moinut
lausua, «me are all socialists nom"—

me olemme nyt kailti sosialiste-ja: se on tansan uudistajia.
Solut janesteet ihmisen ruumiissawldistuwat yhtä mittaa

—
elleiwät

ne M tee, seuraa sairaus ja luo»
lnna. Jos ei alituista uudistusta
tapahdu kokonaisen kansan organis»
missa, elinratennuksessa, sairastaaelin ja kuolee. Mutta mintuin yl»
Unisella henkilöllä,on jokaisella lan»
allakin luonnollinen,synnynnäinen
»yrtimys elämään, eikä kuolemaan.
länsan eturiwin miehet ja naiset

koettamat sen takia aina ohjata sitä
kehityksen tielle, kohti waloa ja wa»
pautta. Ia kansa seuraa niitä in»
nostutsella, sillä kansa tahtoo elää.
Turhaanpyrtimät silloin jarruttajat,
nuo, jotka tahtomat «viedä kansan

liuu
Oiuifutti.

Perustettu 1879.
Osakepääoma Sm. 3,000,0Qt.

Vararahasto Sm. 1,800,000.
Tampereen haarakonttoori

pidetään avoinna klo 1/il9 e.
pp. klo 2 j. pp.

Kaikkia pankkiliikkeeseen
kuuluvia asioita toimitetaan.

Varatuomari

Paavo Brander
Tvnperstn Kaupunginvouti.

fehnlttu:
Lakiasioita,

Rahainkeräyksiä.
Tav«>t<» «> u:k.lo 6

—
lo e.pp. Kau-

punginvoudin konttoorissa Raastuyas-
-8» js 4 6 j p? asunnossaan.

Kauppakatu N:e 18. 2:n«n kerres.
Telefooni 474.

kuolemaan, turhaan pyrtimät he pa
nemaan wastaan. Jos wapaan sa»
nan lausuminen kowin ahdistetaan,
tuodaan kiellettyä kirjallisuutta her,
meettifesti suljetuissa sardiinilllati»koissa tai muulla lamalla rajanyli,
silloin lewiäwät nuo määrälliset ma»
pauden aatteet sitä maltamammin.
larruws woi kaswaa aritmeelisessa
sarjassa, mutta silloin paisuu janousee mapauden harrastus geomet»
risessa sarjassa s. o. monin »verroin
mahtawammin. Kun maino oli yli»
«ällään Saksassa, tasmoi mainot»
wjen woima paljoa, monta mertaa
enemmän luin silloin, jolloin saimat
häiritsemättä toimia julkisuuden wa-
lossa, ja nyt uudetaatteet owat wal»
lamu,-: j osan Salsan armeijasta»
tm. Jarruttajat toimimat Mrhaan— he walmistawat waan, itämä
kyllä, tulemaisuuden Vallankumous-
ta. Moni näkee sen: apr6B nous
le d^louge": meidän perästämme
Vedenpaisumus. Näin san»tliin nm»
me wuosisadalla Ranskassa ennen
suurta wallanlumousta. Waan se
ei ole hymä kansojen tasaiselle kehi»
tytselle: ew»lutfiooni, ei rnvolutfioo»
ni

— kehitys eitä «vallankumous on
oikea tunnussana.

Mutta laitti kansankerrokset pyr»
liwät suurempaan wapautem, laitti
tahtomat tulla osallisilfi ihmistun»
nan kehityksestä. Jos waan pieni
ryhmä pääsee sitä nauttimaan ja
muut jäämät tykkänään tahi suu»ressa määrässä se» ulkopuolelle, sil»
loin ei kansan elämä ole taattu. Ih»mistunnan ja luonnon tarjoamat
edut eiwät ole waan muutamia ma»
liituja marten.

— ei, lailtien pitää
niitä saada nauttia, sywempäa juo»
paa ei saa syntyä eri tansanlerrot»
sim wälille. Welwollifuudet ja oi»
teudet omat tafoitettamat: suurempi
onnellisuus setä henkisessä että ai»
neellifessa suhteessa on suotawa lan»
fan sumille riweille, jotka nyt tiw<
wat.

Mika wei Muinaistreitan kansan
perikatoon? Olihan se siwistyneim»
pia kansawntia, joita maailman his-
toria tuntee. Lastihan se perustut»sen useammille tieteille ja taiteille— wiisaustiede, historia, matema,
tiiltä, Varsinainen taide —

omatsen helmasta lähteneet. Voimiste»
lv kukoisti suuresti, ruumiinharjoi»
ruksille annettiin ctewä sija. Ia oli»
h^n filla wapaat yhleiKtuntalaitot»
set. Mutta sittenkin se tulistui.Ia
tuolle mllhtawalle Roomalle, jota
peri kreikkalaisen fiwistylsen läwi
samoin. Mikä siis kutisti Kreikan
ja Rooman juuret fiwistystanfat?
Ve oli aineellisen elämän epätafai»suus, kun se oli noussut torleimmil»
leen.
Ia niin se tulee aina olemaan.

Aineellisuus ei ole kaitki, mutta se
on taiten malttamaton pohja jape»
rustus. Ilman ruokaa ei tulaan tv»
le toimeen. Ihmiuentin on ruu»
miillijesti uuni, johon wälttämättö»
mästi tarvitaan riittämästi pollto»
aineita. Jos n niitä ole, niin fo»
lut ja nesteet eiwät uudistu. Ei-
wät kansankaan ruumiissa solut ja
nesteet uudistu, ellei rawintoa koto
ruumiissa ole kyllin. Siihen mää»
rin täytyy jokaisen ymmärtäwäisen
ihmisen olla materialisti,aineellisuu»
den kannattaja. Ei se auta, että
puhutaan kauniita ja muutm maik»
ta kuinkakin oikeutettuja sanojahen»
lisistä riennoista, jos kansan suuren
enemmistön, melkein kaikkien, paitfe
näitten the upper ten thousand"ien
(ylimpien kymmmtuhanften) täytyy
panna koko aikansa jokapäimäisen,
niukan leiman hankintaan ja uneen.

Gi, jos kansa tahtoo elää, täytyy
ylempien kansankerrosten itsensätiel»tämisellä käydä parantamaan sywien
riwien aineellistakin olemusaloja.
Täytyy ennen taiNa antaa työmä»
estolle, kansan werrattoman suurim»malle osalle, parempia palkkoja. Työ»
wäestötintarnntsee pallantorotukfia,
elwätlä waan «virkamiehet. Ja kan»san enemmistö tarwitsee myös ly»
hyempiä työpäimiä, jotta se woifi
käyttää enemmän joutoaikaa si»'s>
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Kangasalan Yesitehtaalla

rarastossa erinlaatuisia
Hedolmälimonaadeja

Apollinarls ja Vichy vesiä
Tilaukset toimitetaan joutuisasti.

tylsen hanNimiseen, perheolojen te»
hittämiseen ja kaikkien kansalaismel-
mollisuulsien täyttämiseen. Ennen
ei n»oi puhua kansan eri ainesten
yhteensulamisesta. josta muka kaikki
nyt omat yksimielisiä, kun maara
uhkaa. Niin kauan se on paljas
korulause.

On sanottu, että meidän pahin
nnhollisemme nykyään on itsektäi-
syys. Se on totta. Hymin Harmat
tahtomat tehdä työtä syrjälle sysät»
tyjen hywätsi, työ rajoittuu todell»
suudesfa hanoalutuifen etuoilmtewn
kansankerroksen eduksi. Monet toi»
mimat nam, tekemättä itsellensä tar»
lemmin selloa asiasta, toiset menet,
telemät siten taas aiman itsetietoi»
sesti. Onpa isänmaan nimessätm
maadittu, että todellinen uudisws.
työ - se on se, jota tohtaa tomua
waswsta. sywien rimien auttann»
fetsi ja toto tansan lohottamiselsi si»
ten. että eluoitemetut luopuistmat
muutamista eduistaan tomaonnisem»pien hywätsi — nyt oli fitseen hei»
tettämä. Aiman samaa maadittiin,
kun suomenkieli pyrki luonnollisiin
oikeuksiinsa, se on, kun kansa oli ko»
hotettama sillä tawalla, että suurem»
pi «sa kansastamme pääsisi osalli»
seksi aikansa siwistyksestä ja sen suo-
mista eduista. Ia uskontokin on
tämän liikkeen tutahtuttamiselsi
amuksi manattu ja saatukin, maikka
monessa muussa maassa, esim. Eng»
lännissä ja Saksassa suuret uskon-
nolliset ryhmät omat innolla ryhty°
neet sitä kannattamaan. Mutta jos
isänmaallisuutta ja uskontoa rume>
taan nam täyttämään, kadottamat
molemmat jalansijan kansassamme

ei mitään maallinen mahti moi
sitä estää. Se käypi, niinkuin meil»
lätin noin parikymmentä muotta fit»
ten jossain määrin mapaamielifyy'
delle, kun sitä alettiin määrin käyt»
tää.

Tanskansa, jossa työmäki parai>
taa koettaa hanttia itsellensä parem-
pia elämänehtoja, omat työnantajat
mitä suloistmmassa somussa meri»
mihollistensa. saksalaisten kanssa ja
pyytämät heidän apu»nsa. Ia kun
mnllä ei muulla tumalla saada työ»
wäkeä kukistetuksi, mailla tämä ei
pyydä muuta Win hiukan enemmän
leipää «annollensa ja lapsillensa,
kansan kasmamalle «toiwolle".^fil»
loin haetaan työmäleä lännestä ja— idästäkin. Se on monen
yläluollalaisen ..isänmaallisuutta".
Mutta samaan aitaan maaditaan
isänmaallisuutta ja isänmaallista
innostusta mähemmin oppia ja tie-
toja saaneelta työmäeltä, samaan
aikoan tun tämmöistä harjoitetaan!
Työmäliei mene isänmaatansa myy-
mään, mutta isänmaallisella innos»
tulsella toimimaan melomien ,,isän«
maallisten" kanssa yhdessä ei sitä
saada. Kun Työmieslehteä tah-
dottiin kukistaa,kämimät taksi ..ifän»
maallista" miestä tenraalitumer.
nöörinluona sen suuntaisella pyyn-
nöllä! Työmuhen meri rupeaa lie-
humaan, tun saa tietoa femmoi»
festa.

Suomen työmiehet! Älkää seloit»
tako todellistarakkautta tähänmaa»
han ja kansaan tuommoiseen male»
isänmaallisuuteen, jota ei ole muu»
ta luin puhdasta itsettäifyyttä! Me
emme tahdo maihtaa olojamme sem»moisiin, että työlakotkutistettaisiin
fotamoimilla eitä niistä edes saisipuhua sanaakaan sanomissa. Mut-
ta jos Suomen työmäeltä maadi»
taan innostusta yhteisen asian aja»
misessa, silloin tulee ylempien tan»
satuotlien menetellä toisin luin tä-
hän asti. Ilman innostusta ei saa»
da mitään suurta toimeen maail»
massa — sen onmt lailli suuret
ajattelijat meille opettaneet ja koke-
mus oikeaksi todistanut. Mutta sil-
loin täytyy myös tietää, miten in»
nostus on herätettamä, muen se on
herätettämä koko kansassa, jos kolo
kansan myötäwaitutusta tahdotaan.
Toimettomuudella ja teinotetoiluu»
della ei innostusta saada mihinkään
herätetyksi.

Meidän kansaamme on koma is»
tv kohdannut. Mutta kansa ei kuo-
le, jos se ei tahdo kuolla. Vaitta
kuorikin tulisi jossain määrin wi«.
raatsi, niin hedelmän ydin pysyy
aina puhtaana. Me olemme nyt
luotu taistelemaksi kansaksi, taistele,

walsi kaikilla hengen moimillamme.
Vastoinkäymiset z«lostuttawat kan-
san, niinkuin yksityisen ihmisenkin.
Isänmaalliset tunteet wirkoowat uu-
teen eloon, kun niitä koetetaan tu-
kahduttaa. Tahdotaankokoko kansan
taisteluun,seriivpuu yläluokanmenet»
telystä tulewaisuudessa. Sywien ri«
mien, toto kansankohottaminen setä
henkisessä että aineellisessa suhteessa
ei ole mitään itfetkäisyyden pyrintö

se on lyhyesti sanoenkansamme
ainoa pelastus.

Eläköönkaikkien meidänyhteinen
isänmaamme,eläkööntodellinenisän-
maallisuus!

—
Opettajatar s»»»»»t«i»k«»l»ss«: »Pahoin pelkään, ett»

en koskaan saa nähdä sua taimaas»sa. Petter?"
Petter: ..Milä pahaa neiti sitten

on tehnyt?"

Uutisia
muualtaSuomesta

— 3t«»»i«»ty»wäe»yhdi«-
tyste» kesajlchla» mietettiinHa»
minassa luhannuspäiwänä. luh»
laan otti osaa Wiipurin, Wirolah'den, Taliltalan ja Kotkan työwäew
yhdistykset, Haminan yhdistyksen
ollessa isäntänä. Huonosti maan
onnistui juhla sen muokfi, että kai-
ken pänvää mirtailema sade teki ul-
kona oleskelemisen mahdottomaksi.Namupäimällä kestittiin saapuneita
mieraita kahmilla V.P. K:n talol-
la, jossa sitte myöskin juhlapäimäl-
linen syötiin.Kello 3 i..p. alkoi war»
sinainen juhla kaupungin raatihuo-neella Kauppias Häkläsen lausuttuamieraat termetulleilsi efittimät Ha-minan Leiwo" ja Wiipurin työw.»
yhd. lööriuseita lauluja. Juhlapu-
heen piti tnn N. R. af Ursin Tn-
rusta.

— Nimimerkki M. T:n tilai<
fuutta marten fepittämän juhlaru-
non lausui neiti M. Karppi. Sa»
nomal. toimittaja Erl. Wirtki piti
esitelmän »ihanneyhteiskunnasta,"
jommoiseksi lreilllllanlen filosoofiPlaton ja englantilainen William
Morris sen aikoinaanluwasiwat, ar»
wellen lopulsi sen eimillomtaan ole»
man saawutettawisfa, maikkalin sitä
tohdin on pyrittämä. »Leiwo".köörin anfioktaasti esitettyä m. m. »He»
rää Suomen," altoi mapaiden pu-
heiden sarja. Toimittaja A. N.Mä»
lelä esiintoi termeydytsen helfintiläi°siltä, jotta eiwät olleet moineet juh
laan saapua, syystä etlei laimaasaam. — Puheita piliwät wielä
Hyyryläinen Koltasta, Hamström.Kattelus, Kärmetkangas, Pohjalai-
nen ja Skyttä Viipurista. Puhei-
den aineena ol' työwäenasia.rait»
tiusasia y. m. Toimittaja Wirtki
piti wielä lyhyenpuheen isänmaalle,
jonta jälkeen juhla loppui »Maam-
melaululla.

Seuraama yhteinen kesäjuhla pää-
tettiin ensi kesänä mieltää Heisin»
singissä.

Juhlan yhteydessä oli Haminantyöwäenyhdistyksen arpajaiset, jotka
kuitenkin huonon sään tähden tule-
newat jättämään jotenkinlaihan tu-
loksen.—

Komitea. Komitea, jonkaon
tehtäwä ehdows siitä, mitkä senaa°
tm toimimaltaan nykyään wuluwis-
ta asioista möisi siirtää lumernöö-
rien suorastaan ratlaistamilfi,ko»
loonwiHelsingissä toissapnä. Komi»
tean puheenjohtajana on tenraalitu»
wernöörinapulainen, kenraali Schi»poff se'a jäseninä senaattorit Houg.
berg ja Schauman sekä kumernöörit
Gripenberg ja Svan.— Tok«ri« wie«tiä warte»
G»o«ee» aikoo Wenajän raha»
asiain ministeriösomittaa samat ylei»
set määräykset, mitkä omatmoimlls»sa tämän tuotteen miennille ulto»
maille, tietää No». Wr.—

Helfwgi» «fi lasteusai»»«ala. Helsingin yleisen sairashuo»
neen johtokunnan esitykseen, että se
iaifi palkata sopiman henkilön, jola
hanlli<i uutta lastensairaalaa war»
ten tanvittllmat »aatteet, kalustot
ja lääkärin työkalut, on senaatti
suostunut sekä määrännyt mainitun
henkilön palkkaamiseksi 75 markkaa
kuukaudessa, miime toutoluun 14
p:stä lukien, kunnes lastensairaala
alkaa toimintansa uudessa huoneis-tossaan.— T»»»i «lk««««» f««o
«alehoisss. aitalle (Roomasta)
mainitsee siitä komiteasta, joka on
asetettu tumernöörienmallan laajen»
tamista marten.

— Leipziger Ta»
geblatt sisältää lyhyen ja aiman oi»
lean kertomuksen H. K. K. Suuri»
ruhtinasVladimirin käynnistä tääl-
lä. Schlefische Ztg taas tietääker-
toa wlwista ja niiden tuottamista
Maunoista.

— P,sttp»«si<» s»lke«i»e«.Vksintertaista ja sisääntirjoitettua
tirjemlnhtoa fisÄtäwien postipussien
sulkemisen helpontamifeksi on pai»
lallispäällittöwntlloikeutettu, missä
niin käy päinsä, mainittujen pussien
sinetillä sulkemisessa, laltasinettien
asemasta täyttämään lähettämänpostitoimiston nimileimalla marus»
lettuja lyijyplombeja. Nämät plom»
bit owat tiinitettämät sen langan
päihin, jolla pussit sidotaan, ttsesolmun miereen.

— styy»»lH» adresfip»»h«»
j«lkit«lt»j«. Kuten muistettanee,
kerroimme äskettäin Pietaun koulu»
piirin touluntarlastaja A. Lalysche»
min käynnistä Kyyrölän kansakou-
lussa tutkimassa opett.IHuhlan
asiaa. Päätökseksi tuli silloin, että
Huhkan on joko erottama suamalai»sen laulutunnan johtajan toimes a
tai opettajan toimestansa. Nyttem»
min on Kyyrölän kansakoulun joh»
totunta mamiMn tarkastajan käsky»
kirjeen johdosta t. t. 12 p:nä erot»
tanut ovetl. Huhtanmirasm, lukien
ensi heinät. 1 p:slä. Syynä erot»
tamistoimenpiteeseen sanotaan kas»
tytirjeesfä: »laskennossa ei ole
pantu tarpeeksi huomiota päässä,
laskun kehittämiseen ja on murto»
luku-kurssi liian lamea, joten tulus
on ei täysin tntettämä kurssin omaa»
minen", jonta johdosta tarkastaja
U. A. Latyfchew esittää «opnt.
Huhtan «olettamaksi, tun en moi
nyt uskoa hänelle niin tärkeätä las»
mattajan tointa".

Wielä toisellakin tawalla tahtomat
Kyyrölän johtomiehet lisätä luului»
suuttaan. Pappi Zemljanitz anoi
kuntakokoukselta »altatirjaa nostaat-
fensa kanteen Wiip. Sanomia was>
taan siitä, että Wiip. Sanomat jul»
kaisimat heidän adressihommansa.
Ku^takokoutsen esimies Lulianoff ei
tuitentaan suostunut moista asiaakuntakokoukselle esittämään, antoi
maan todistuksen lietäytymisestään
ja lehoitti, jos aihetta on. Malitta»
maan. Sunnuntain kuntakokouksessa
yritti pappi Z. panna uudelleen
mireille. mutta esimies ei siihen nyt»
lään suostunut. Tällälannalla omat
nuo Kyyrölän jutut nykyään.—

He»,s»syttely Hy»i»
käiillä. Uudenmaan ja Hämeen
läänienmaanmiljelysseuran toimeen-
panema lailellaistm hemosten. ajo»
neumojen y m. f. erikoisnäyttely
amattiin eilen Hyminlään rautatien»aseman läheisyydessä. Näyttelyyn
oli ilmoitettu noin 190 hemosta,
joista kuitenkin jokunen oli jäänyt
saapumatta tai otettiin pois alussa.
Eläinten joukossa oli sekä Tuomen
maatiaisrotuifia että myöskinulto»
maisia ja sekarotuja edustettuna,
eri ikää ja sukupuolta. Tilaisuutta
marten rautatien puutarhaistutus-
ten edustalle olemalle amonaiselle
paikalle rakennettuihin kaksoispilt»
tuihin olimat hemofet sijoitetut sar»
jottain, kullakin oma numeronsa, ja
tämi niitä päimän mittaan katso-massa useampia satoja hemosfiitos-
ta harrastamia Hentilöitä. Klo 12
päimällä altoimat näyttelyt ja lil»
pailut ratsaswtsessa. hemosten ajos»
sa yksiiellen. katfiltain ja tandemis-sa, ja antoimat luntin sarjan pal»
kintotuomarit lausuntonsa seuran fih>
teenlle. agronoomi I.lernströmille.
Suurella harrastuksella seurasi esi-
tyksiä kokoontunut yleisö, jota eri»
tyisesti näytti humittaman eläinten
näyttäminen aidatussa viirissä. Täs-
fä oli nimittäin tilaisuudessa ihailla
komeita ja minnoja eläimiä, kun
niitä muorotellen esiin toimat hoi»
tajat usemkin suurilla ponnistuksil-
la, saadakseen hiltymättömiä hemö»
sia kurissa pysymään. Esitykset
päättyimät kilpailuun fukimisessa.
jonka saman henkilön tuli toimittaa,
jota hemosta talutti. Näyttelyssä
täwijiin waitutus näytti olleen edul»
linen ja warsintin lienee hemosten
omistajille sittä ollut tuntumaa hyö«
tyä. Suowisaan tulokseen maikutti
tietysti osaltaan myöskin päimän
lämmin ja l«mis kesäinen ilma.

Luettelemme tässä palkintotuoma»
rien annostelut U. S:n mukaan
näytteillä olleista eläimistä:

l of«st». Giit,«el««et.

Suomen maatiaisrotu.
1 luotta. Kantatirjaoriit, joita

todistettavasti on täytetty siitokseen:
1 palkinto, iso hopeamitali ja 50
mk.. Reipas, hra A. Wahren, Mat»
ku; 2 palkinto, pieni hopeamitali
ja 40 mk.. Pote. hra E. Wahren.
Kojo; ja 3 palkinto, pronssimitali
ja 25 mk., Eol.. hra Hj. Stackel-
berg, Jokela.

2 luokka. Kantatirjlltammat, joi»
ta todistettamasti on käytetty siitok-seen, marsoineen: 1 palkinta, iso ho»
peamitali ja 30 mk.. Suima, hra
A. Jokinen, Rajamäki; 2 palkinto,
pieni hopeamitali ja 25 mk,hra E.
Penizin, Selintää; 3 palt., prons-
simitali ja 20 mk.. Ulla, Terma.
lvakosken Osakeyhtiö, O. S. Sand»
ström.

3 luokka. luotstjaoriit: 1pall.,
iso hopeamit. ja 50 mk., Eol, Hj.
Stackelberg, Jokela; 2 palk.. pieni
hopeamit. ja 40 mk.,Pujo, A. Wah«
ren. Matku.

4 luokka. luotsijatammat: 1palk.,
iso hopeamit. ja 30 ml., Sähkö,A.
G. Adlercrentz; 2 patt., pieni hop.
mit. ja 25 mk., Wappu, Hj. Haka»la, Orimattila.

5 luotta. Oriit, niintään 3
nmotiaat, jotka owat ilmoitetut otet»
taroiffi Uub ja $ämeenlaanien tan»
tatirjaan: 1 pall.. 40 mk.. Alle,
Suoii. (£. G. Lagerström. Degerby
(UubeOam.); 2palt. 30mt.Poika,
rautias, H. Heino, Hämeenlinna ja
Otto E.Maunula. Urjala; 3palt.,
20 mk., Romulvs, waaleanrautias,
K.Fieandt, Padasjoki ja Lipparin
poika K. 3tiipmen.^>^^^^^W
W6luokka. Tammat, wähintäm 3
wuotiset. jotta omat ilmoitewt otet»
tawiksi Uudenmaan ja Hämeen laa»
nien kantakirjaan: 1palt, 30 ml.,
Dora, rautias, A. Wahren; 2pa11.,
20 mk.. Tuisw. A. G. Adlercreutz
ja Sorea, Sillanpää. Loppi; 3
palt., 10 mk., Pilkku, I.Högman.
Nihti. Sibto. K. V. Nordberg
Nummi ja Lempi, E. Maunula,
Urjala.

5 ja s luotissa näytteille pan»
nuista hemosista hymätsyttiin tan»
takirjaan olettamiksi seuraamat oriit:
Jalo, hra Laakso,Nummi; Pamaus,
hra Damen, Inkoo; Onni, A. G.
Adlercrewz, ja Wauhti, W. Lönn»
hollz, Kalwola; setä tammat: Sirt»
tv, herra Danielsson, Riihimäki;
Lempi.E.Maunula; Alli.K.Fieandt,
Padasjoki; Wirma, EPentzm; Sii»
wo, I.Nieminen. Mäntsälä; Tyt»
tö. K. O. Reiman, Pohja; Tyttö,
I. Ylösmätl. Urjala; Virkku. G.
Pemzm; Blanka, S. A. Lindholm,
Helsingin pit,; Sähkö. A. G. Ad»
lercremz; Dora, Mustialan maan»
miljelysopisto; Pilkku, hra Kiltti,
Vanaja; Sirkka, V. Danielsson,
Hausjärnn; Wirklu, Hj. Stackel»
berg. Yhteensäpalkittujen kanssa 29
hnvosta.Palkintotuomareina luokissa I—

VI olimat hrat A. Bärlund, O.
Lindström ja O. Leisten.

? luokka. Varsat, kalfimuotiaat,
oriit ja tammat: 1 palk. 20 mk.,
Maija, tamma, Hj. Stackelberg: 2
palt., 15 ml.. Reipas,ori,V.Mat»
Ma, Urjala ja Pole, ori, sanm
omistaja; 3 pall.. 10 ml., Purmo,
ori. E. Maunula, Toimo, ori. W.
Nyback, Tuusula, Mazurka, tamma.
E. Wahren. setä Freja, tamma, O
Granlund, lännenpää.

8 luotta. Warsat. ytfiwuotiaat,
oriit ja tammat: 1 pall., 15 ml.,
Isat, ori. E. Wahren; 2 palt.. 10
mk., Nora. tamma, H. Brufiin,
Harmiala, sekä Into. tamma, hra
Koskinen. Pyhäjärmi, 3 pall.. 5 mk.
Vli»liwari, Nurmijärmeltä, tamma,
setä Sorja, ori, E. Pentzm, Mänt-
sälä, Helmi, tamma, E. Tuomola,
Pornääfi, ja Sadi. E. Lindholm.
Kirltonummi

9 ja 10 luotta yhdistettiin ja an.
nettiin niisfa 1pall., iso hopeami-
tali ja 10 ml., hoitajalle 5 hemo»
festa A. Wahrenille ja 2 palt., pie»
ni hopeamitali ja 8 mt., hoitajalle
samallaisesta hemosverheestä, E.
Pentzmille.
L. Ulkomaiset rodut ja sekarodut.
11 luokka. Loistohemofet: 1pall.,

iso hopeamitali ja 10 mk. hoitajalle,
Le Sarrazin11. F.Kiseleff. Oitbacka;
2 palk., pieni hopeamitali ja 8 mk.
hoitajalle, largany N, E. Wahren;
3 palk, pronssimitali ja 5 mk. hoi»
tajalle, Zaida, F. Kiseleff.

12 luotta. Työhnvoset: 1pall.,
iso hopeamitali ja 10 mk.hoitajalle,
Roi du Percho, Hi- Linden, Laals»
pohja; 2 pall., pieni hopeamitali
ja 8 ml. hoitajalle, Freja, E.Borg»
ström; 3 palk., pronssimitali ja 5
mt. hoitajalle, Maru, W. Ulömäti,

M^s luona. Nuoret hnvoset. 2ja
muotiaat: 1 pall. 20 mk. Ni»iia. H. G. Flinck. Nihti. 2 plllk..

15mk., Fairy, C.A. Armfelt, Amin»
ne ja 3 palt., 10 mk, Glary, sama
omistaja.—

Ei «le syytä «tt«« hen-
ki»««»»t»tfi« »U,»«ifiss« yh-
tiilissä nyt enää, tun terran toti»maassa on omia yhtiiitä, jolla täy-
dellisesti omat yhtä hymät, jopamo
nessa suhteessa paremmatkin, kuin
mieraat yhtiöt. Paitse muuta, saat-
taa ulkomaalaisissa yhtiöissämakuu,
lettuna joutua itämyylsiintin. joita
yhtiön pääkonttorin loitolla ollessa
on hankala selmitellä. Tuoreen esi»merkin on meille tässäsuhteessaker-
tonut eräs maaseudun käsityöläinen,
joka nom 18 nmotta sitten oli ot,
tanut henlnvakuutulsen muutamassa
ulkomaan yhtiössä. Maitta hänen
makuutuksensa oli tehty osallisuudella
yhtiön »oittoon, ei tolo ajalla oltu
mitään moittoa annettu, ja tun la»
fityöläinen useat erät kirjoitti sekä
yhtiön pääkonttoriin että sillepaital-
lisafiamiehelle, jolle postin lautta
suoritti »uofimalsunsa, ei koslaan
sumaittu mastausta antaa. Wihdsin
käsityöläinen kyllästyi moiseen me,
nettelyyn ja rupesipuuhaamaan ma»
tuutustaan mapaaliMlsi. Tämä
hommaaljettiinmaaliskuussa. Waan
nyttös yhtiön asiamies tuli lipeä-
kieliselsi. alkaen houkutella yhtiösjä
pysymään jakehuenniitäsuuria woit-
toja, joita tästedestullaan jakamaan.
Käsityöläinen oli jo kuitenkin siksituskastunut, että pysyi waatiniut»sessaan. Ia hänen Vakaumuksensa
ulkomaisten yhtiöitten sopimatto-
muudesta mahmistui yhä edelleen
wapaalirjaa hommatessa, sillä sen
puhaaminen testi maalistuusla tejä-
luuhun asti, mitä kotimaisissa yh
tiöissä olisi tapahtunut muutamissa
päiwisss. Woitto-osuustaan eimie»
hälystä ulkomaalaisia yhtiöitä loh.
taan lainkaan lisännyt, se tun, näet,
oli loto joulloa mähempi, tuin esim.
totimaisessa Suomi-yhliössä olisi
laita ollut, jota paitfe se annettiin
masta 18 wuoden tulutwa, maitta
fopimntsen mukaan olisiollut 5 muo-
fittain saatawa. Siitä syystä täsi'
työläinen tahtoo kehottaa, että wa»
tuutuölllitotfien suurta hyötyä täyt»
tämä yleisö kääntyköön etupäässä
kotimaisten henliwatuutus'yhtiöitten
puoleen.—

A»erikk«l«i»e» »aispas»
tori. ..Siirtolaisesta" jullaisnnme
seuraaman pätkän:

Suomeen matkustaa ..pastori"
neiti Eritä Rantanen. Neiti Ran»
tanen tuli tähän maahan w. 1893
ja asettui ensin Brooklyniin, missä
koetti saada itselleen seurakuntaa,
ilmoittipa wielä perustamansa suo»
malaisen lyseonkin, sanoen olemansa
saksankielen opettajatar Viipurista,
seurakuntaa ei hän itselleen saanut
ja siihenpä se suli lyseohommatin.
kun ei ilmoittautunut yhtään oppi»
lasta. Muhla monipuolinen km on,
niin ei joudu hätään. Neiti Ranta»
nen alkoi kustantaa sanomalehteä»Jumalan kunnianartlia", jokanut,
tui seuraamana nmonna mutta he»
rasi kuolleista Calumetissa ,,Rau»
han pasuunan" nimellä. Sillä aitaa
oli neiti Rantanen tumminkin kerin»
nyt kiertää Massan, josta kannatuk»sen puutteessa siirtyi Calumetiin po»»vessaan silloisen »piispa" Eloheimon
antama pappeustirja. Kun »Rau»
han pasuuna" oli syntynyt ja autu»
aallisesti kuollut Calumetisfa. siirtyi
editori-pastori»neiti ensin Wisconfi»min ja sieltä sitten Minnesotaan,
missä perusteli jahe»rätti mattaan riitaisuuksia laitlialla
missä liiklui. Nyt hän »iime nm»
kolla wlla pöllähti New»Vorlim,
missä sai useitanaisia liikkeelle mat.
la»apurahoja keräämään, sillä pas»

torin" ei kuulemma sowi" matkus-
taa lolmannen eikä toisen luolan pi»
letillä, maan täytyy hänen Mirkansaja armonsa puolesta kulkea ensin»»
maisessa luokassa. Rahoja kuuluu»
tm kokoontuneen aika lailla, ei anfi»
osta, maan siitä syystä, että saatai»fim edes yksikin humbugisti pappis-
uralla pois täältä Amerikan fuoma-laista tanfaa Villitsemästä. Sitä
maan kummastelemme että hänen
täytyy matkarahoja anoa ja listoilla
kerätä, sillä mannalta taholta olem»
me saaneet kuulla että hän on lä-
hetellyt rahoja Suomeen säästöön.
Mutta talalsin on neiti Rantanen
uhannut tulla, sillä hän on main
lähtenyt Suomesta kirjoja hakemaan,
lewittäätseen niitä Minnesotan suo»
malaisten kesken, missä ..pakanuus
kuuluu oleman hirmuisessa määräs-
sä lemenemään päin", kuten neiti
Rantanen täällä onkertonut.

— No,
mitäpäs siitä muuta luin onnea
matkalle - ja älköönhäntä enää
Nmerilan itämä tänne houkutelko
lähtemään!- ,»«lew«« k«»sa«" Matti
Kurikan fiirtolaisjoukon kokouksessa
miime sunnuntainakeskusteltiin siitä,
olisikohalullisten malmistauduttama
matkalle lätemään, jos ensipostissa
saadaan sellaisia tietoja, että suu»rempi joukko nyt jo suuremmitta
kustannuksitta pääsisi lähtemään.
Ileinen mielipide oli se, että sellai»set, joilla ei ole alaikäisiä perheen»
jäseniä, moisimat nyt jo turmallises»
ti lähteä matkalle niitten tietojen
nojalla, mitä Qmeenslandista on
hankittu. Suotamana pidettiin, et»
ta ensimmäiseen joukkoon otettaisiinyksinomaan raitista mäkeä.- luh«»»»st«ppel«it« kuu»
luu kaikkialta, mutta Inkeroisistaehkä kaikkein kamalin. Siellä kuu»
lumat kyläläiset menneen marta»
masten tehtaalaisia löylyttämään.
mutta onni olikin epäsuotuisa, niin
että saimattin itse selkäänsä. War»
sintin jouton johtaja oli päänsä re»
mityttänyt hirweän pahoin; emme
tiedä saiko siitä lääkäri paikkaamal-
lakaan kunnonkalua. Elimäen Wilp»
pulassa oli niinikäänollut suurempi
tappelu.

Mitään ihmettelemistä ei ole
näissä uutisissa, tunottaa huomioonsen kauhean wätijuomatulwan, jota
Juhannukseksi yllätti kaupungeista
maalle. — P:ti.

Kirja lisittä ja liettä,
— D«,deei«i« 5 e numero

on ilmestynyt sisältäen: Eräs sym»
fyseotomia tapaussekä «ähsfen sym-
fofeotomia-statistiittaa sen johdosta.
Kirj. G.I.Winter. — Sananen
selkäydintä affifioimista tasmannal»
sista ja niitten diagnoosia koslemis.
ta wttimulfista. Kirj. Chr.Sibelius.- Kystoma omani tapaus. Kirj.
Adolf Nordberg. — 13:stakansain»
malinen lääl. kongressi Pariisista
1900.

— Psimän uutisia.— U»fi K«w«lehti n:o 11 on
ilmestynyt jasisältää:Kumat:Emers»
ti Imar Gordie — Surema Suo-
mi. Wille. Wallgrenilla Pariisin
maailmannäyttelynsuomalaistaosas»
toa marten tekeillä olema patsas.— Eemil VikströminluonnosLönn-
rotin patsaalle. 1palk. — Eemil
Halosen luonnos Lönnrotinpatsaal-
le 2 pall. —

5 kuwaa, kirj Suuri
näyttelijätär Sarah Bernhardt. —
Kuma kirj. Kronstatin makooja.

Kirjoitukset: SuremaSuomai, tirj.
Juhani Ah». — Jalkasin Pariisiin,
tirj. E. W. — Kemäifiä toimeita,
runo, tirj. Repo-Ulko. - Elias
Lönnrotin patsaan luonnokset.

—
Suuri näyttelijätär Sarah Bern-
hardt.

—
Kowan onnen lapsi, tirj.

Juho Niemelä. Kronstatin wa-
tooja, lirj. Max Pemberton. (jatl.)- Ilmoituksia.

S«waitjewaisuu>e«ta.
Tuwaitsewaisuus on ihmisen ja»

loimpia hyweitä. ©e on woimakas
apukeino elämän onnellisuuden saa»
wuttamisetfi. Suwaitsematon tyrni'
nen on aina ormeton, aina tyytymä»
tdn maailmaan ja ihmisiin, eitä ku<
kaan kernaasti hänen seurassaan
wiihon!ään^^^D^^^^D^^^^M- ihmisraktau»
oen taunein ilmestysmuoto — on se
näkymätön, mutta woinultas side,
jota yhdistääerilaiset ihmissielut; se
on se woima jotaestää sywänteiden
syntymisen ja autioiden, aawojen
arojen muodostumisen yksilöjen wä-
lilla. Eratto elämää »viettämään
joutuu Vähitellen ihminen, jolla ei
ole suwaitsewaisuuttll anteetsiantaat'sensa lähimäistensä wirheitä ja heik»
toulsia. Suwaitsewaisuus tekee elä.
misen maholliselfi; ilman sitä olisiolemisemme sietämätöntä.

Ei ole mahdollista elää maail»
massa yksistään omaa itseänsämar-
ten, erotettuna kaikista lanssaihmi'
fistään. Meidän täytyy, ainakin
joskus, asettua yhteyteen heidän
kanssansa. Jos silloin löydämme
heissä ominaisuuksia, jotka omat
meille wastenmielifiä, tapoja, joita
inhoomme, pikkumaisia tai nauretta»
ma puutteellisuuksia, mutta tuomit»
fenune näitä Virheitä lempeän ys«
täwällisesti ajatellen, että he maan
omat ihmisiä, luonteensa tai olosuh»
teiden orzia, tai työnsä ja yhteis»
kunnan lahlehtimia olentoja - sil»
loin olemme suwaitsewaifia. Tässä
luonnollisesti on kysymys jolapäi-
maisista pikku wirheistä, eikä huo-
noista ominaisuuksista ja fiweellisistäwirheistä, joita jokaisen oikeuden»
tunto kieltää sumaitsemasta.

Tuwaitsemattomuus taas onsiinä
tun suutumme ja loukkaannumme
kaikesta sellaisesta, jota on ristiin»
dassa omien ominaisuutfiemme,waa»
timustemme ja toiweittemme lansfa.
Ia wetäydymme halwetfien pois
luullen itsemme paljon paremmiksi
ja miellyttännmmilfi toisia,l lerras»saan unohtaen että meilläkin on
omat Virheemme ja ehkäsuurempia
tuin ne, jnita tuomitsemme. Su»
waitsemllttomuuden mutana asettuu
kärsimättömyyssydämeemme kaikkea
kohtaan ja me tulemme rasitukseksi
itsellemme ja lähimmäisillemme.

Jos suwaitsewaisuudella on suuri
merkityksensäulkona maailmassa, on
se sitäkin merkityksellisempi tohdin
piirissä. Se ylläpitää kotirauhan
ja on perusliwenä kaikelle Me su»
loisuudelle mitä sana ..onnellinen
toti" sisältää. Mitäpä siitä jos sel»
lainen koti ontin ahdas ja maraton,
tun waan suwaitsewaisuuden henki
siellä wallitsee ja luo tyytywäisyyt»
ta, jota suwaitsematon turhaanetsii
marmorisaleistaan ja pulleilta untu»
tuwapatjoiltlllln.

Suwaitsewaisuutta on erittäin te»
roitettawa lapsille setä puheilla että
esimerkillä. Sven tasoitamme suu»ressa määrässä heidän elämänsä
pottua. Kun he omin anmin kerran
astumat ulos maailmaan, eiwät he
woi totoaan wiedämitään tauniim»
paa ja hyödyllisempää lahjaa, tum
lywyn suwaita, ymmärtää ja antaa
anteelsi lansfaihmiMeen. Silloin
heistä «ilostaan tuletatteria jatär»
simättömiä olmtoja, jata on towin
tohtalo minne ihminen saattaa
joutua.

Erittäin naiselle on suuri waras»
to suwaitsewaisuutta tarpeellinen.
Sen awulla hänwoittaamonet wai»
leat hetket.

Ulkomaalta.
— zie»,tt,«»«det E«p«»

j«ss«. Madridista. 27 p. kesät. Ei-
len toimeenpantiin mielenosotuksia
Toledossa, Burgosissa ja Lagronos»
sa. Granadassa ja Toledosfa haa-
moitettiin muutamia henkilöitä, Va-
lenciassa on piiritystila julistettu.

(Myöhemmin).Romero kysyi hal»tilukselta, eikö se pelännyt että ny-
kyiset kelvottomuudet johtamat kapi-
naan. Silmela mastast, että hänes-
tä on sellaisen kulunkiarmion laati-
minen, joka tekee Espanjalle mah-
dolliseksi maksaa metkansa, elinehto
ja päämaali, josta hän ei mistään
hinnasta luomu. Kamari siirtyipäi-
mäjärjestylseen.— Turki», j« Serbia» raja-
rettelöt. Konstantinopolista, 27
p. kesät. Serbian edustaja jätti
tänään Turkin hallitukselle nootin,
jossa lausutaan julti Serbian kum-
mastelu Portin miime nootista ra-
jarettelöiden johdosta, kun tieltä-
mättömästi oli selmille käynyt että
turkkilaisia sotamiehiä oli ollut mi»
hm osallisina. Serbian aikaisempi
lvastlllause pysyy sentähden täydes»
sä lvoimassaan eikä kuningas Alek-
sander taikka hänen hallituksensa
katso mitään syytä oleman pyytää
anteeksi siitä, mitä on tapahtunut.
Vedoten hymiian naapurisopuun
toimoo Serbian hallitus, että Portti
toimittaa tutkimuksen siitä missä
malyeellisten ja mieliä kiihottaman,
tietojen alkulähde on.

Konstantinopolista, 28 p kesal.
Portti ilmoittanut Serbiai: edusta-
jalle, että sen täytyy odottaa raja
komisfioonin lausuntoa, ennenkuin
mchintään enempiin toimenpiteisiin
moidaan ryhtyä.-Ma»ööwerittö»ai Tr«»s-
W«al? Lontoosta27 p.kesät. Chat-
hamiinsaapuitänään täskymaruStaa
laimasto liitetuntoon 11 p:ksi hei-
näkuuta. Käskyn katsotaan oleman
yhteydessä muotuisten manöömerien
kanssa.—

3l»«sk«« ed«st«jaka««'
»ista. Pariisista. 2? p.kesät. Ts»
roulede esitti kamarille ehdotuksenperustuslakien tarkaswtsesta jawaati
että asia julistettaisiin kiireelliseksi.Waldeck Rousseau wastusti tätä
waatimusta ja esitti asiaa jätettä»
wätsi erityisen tomisfioonin harkit»
tawatsi. (Wastalauseita oikealta).
Tsroulede pyysi jälleenpuheenwuo«
roa, mutta se kiellettiin häneltä.
Lafies moitti presidenttiä, että tämä
käyttäen kaikennäköisiä tepposia . ..
(Vastalauseita Vasemmalta. Sano»
matonta melua. Presidentti panee
päähineen päähänsä. Istunto kes-
leytetään wähäkfi aikaa).

Sen jälteen äänestettiin. Derou»
leden waatimus kiireellisestä ta»
fittelystä hyljättiin 379 äänellä
70 wastaan. (Taputuksia wasem»

johdosta melun ai>
kana tulemat Verteaux jaMillevoye
huomenna mieltailnnaan.

Yhtä ja toista.
— HiiiStss» k«r«»»«t. Muu»

tamia päimä sittm sattui »Wersail-
les"°nimisessä ramintolassa Pro»
resnaja ladun marrella Kiemissä
salaperäinen tapaus, jossa toimima-
na päähenkilönä on nuori 23»wuo-
tias nainen, Anna K. lekaterino»
lamista, joka jätti nuoren «nvio-
miehensä leskelle hääateriaa ja tar-
kasi eikä häntä ole wielä woitu kai»
lista tiedusteluista huolimatta ta-
mata. Tämän tapauksen yksityis,
kohdista kerrotaan seuraamaa: Wii»
me kuun lopulla tuli ..Hotel Wer-
saillesiin" Itämallan' alamainen
Filip P., nuori warakas mies ja
ryhtyiheti tultuaanmalmistelemaan
häitään. Hotellissa muolrasi hän
salin, jossa nuori pariskunta mihti»
mism Mcm muutamain tuttawain
ja ystämäin seurassa aterioitfimat.
Määrättynä päiwänä läksi P. sul-haspoikiensa kanssa morssiammen
luo, jota asui saman kadunmarrel»
la mahan matkaa mainiwsta hotel-
lista. Sieltä meni hääsaatto Wla»
dimirin kirkkoon, misfä papisto jo
odotti. Wihkimifen perästä palasi
nuoripariskuntaHotel Werfaillesiin,
missä päimällispöytä jo oli katettu.
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Ol^a vaikeni ja peitti kasvonsa ka
»illääu, ikäänkuin saadakseenaunnLonvalon
näiritsemättä ajatella.

,Minä en voi rakastaa Iläntä, sillä
minä muistan, mitenkä nän tunkeutui isäni
mökkiseen" — sanoi vl^a vin6oin -

.muistan, mitenkä nän koetti noukutella
minut isälleni tottelemattomaksi, ja nyt

—
nyt hän erittelee ivailla pappeja sen täh-
den, että kandidaatti on pappi. Se ei ole
hyvää, se ei ole jaloa

—
ja kuitenkin an-

noin käteni levätä hänen kädessään. Olga!
Olgal Sinä olet lankeamaisillasi, sinä olit
antaa imartelun tukehduttaa sitä ääntä, jo-
ka ennen niin selvästi puhui sydämmessäsi,
sinä olet unohtamaisillasi isäsi,Jumalasi—
ja itsesi. Miksikä? Silkkihetaleitten, muu-
tamani vahakynttelien, muutamain todel-
listen jalokivien, muutamain kultakirjailu-
jen vuoksi

—
mutta kaikki tuo onkuiten-

kin epätodellista, väärää sen rinnalla,mitä
ennen tunsit Ennen minun iloni kasvoi
kovine monijakoisine juurineen laihassa
maaperässä. Se oli viljelemätön kukka,
mutta se uudistui joka vuosi, niin yksin-
kertainen kuin se olikin. Nyt taasen se
kasvaa kuin mikä sipulikasviraukka ikään,
joka levittää juurensa vesilasissa ja kas-
vaa nopeasti, jota ihaillaan ja joka
kukkii. Mutta kun kukka on iha-

Perjan na 30 pm» Kesåkuuta

—
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—
Ti, täti! humalan tän6en, ei! I^l

kää niin tebkö, minä en suinkaan kapea
isäparkaani.''

Kas niin, taas noita kandidaatti-
koureita. liakas Ol^a, se menee mukiin
romaaneissa, mutta todellisuudessa tarvit-
-Bee Binun Bukuperä«i erityistä parantamia
ta. Näitkö parooni Yrjön silmiä eilissä
ilt,na?"

lausuiLn, en nuomannut mitään,"
Ol^a ja punenwi,

,Min, silloin huomasit vähemmän
kuin joku toinen. Niin, näet»», hänen
katseensa olivat oikein tähdättyinä sinuun,
aivan kuin silmät olisivat kiinnitetyt si-
nuun.

—
Minne menitkään, katsoi hän pe-— Nuori mies on sinuun rakastu-rääsi.

nut."
Mutta, täti!"
«Vaiti! Onko se niin inmeellistä?

3inä, nuori, varsin kaunis ja nvvin kasva-
tettu tyttö ja sitäpaitsi minun kasvatti-
tyttäreni —

sieviä myötäjäisiä ei saata
puuttua. Nm, nm, olisipa aika kauskaa
saada tulevaisuudessa ottaa vastaan va
paanerratar Olgalta muutamia vieraskävn-
tejä."

Hyvä täti! Elä niin puhui Se vai-
vaaminua niin sanomattomasti."

5L on aina «emmoizta; tuollaizet
05»
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KaUN meni tawallistakulkuaan, as»
len wihityt jaheidän Vieraansa oli»
»at iloiset jahauskalla tuulellapäi»
»ällisten loppuun saakka, kunnes
samppanjaa tarjottiin. Silloin tunsi
n»ori romoa itsensä ällia pahoin»
»oiwakfi, hän pyysi Vierailtaan
anteeksi ja läksi palwelijattarensa
kanssa wiereiseen huoneeseen muut»
lamaan pukua. Nuori awiomies
taytoi olla hänelle awullisena, mut»
ta hän rauhoitti tämän ja pyysi
Mmään wieraidm luo sekä kutsu»
«aan owenwartijan ja tarjomaan
tlllle laMifm samppanjaa. Tyyn»
tynmä rouwan mairittelewasta pu»
heesta kiirehti mies täyttämään hä-
nm pyyntönsä, kutsui portsieerin,
joka juuri oli hotellin pääowella,
saliin sekä tarjosi hänelle samppan»
zaa. Tätä hetkeä täytti petoksellinen
rouwa hywälsem tulluaan huonee»sm heitti hän äkkiä morsiushuntun»
tunsa päältään ja riensi nopeasti
pääportaita alas, astui kadulle, is»
tuntui häntä jo odottamiin ajope»
leihin ja ajoi niissä istuwan tun»
temattoman herran kanssa tiehensä,
wieden mukanaan kaikki jalokiwet
sekä sulhasen hänelle wihliäisten
edellifmä iltana lahjottamat 4.000
ruplaa. Tämä mnm Valmistettu
palo tehtiin niin nopeasti ja äkkiä»
anvaamatta että nuori awiomies ja
»vieraat eiwät ensinkään woineet ta»
sittää, mihin paennut rouwa niin
yhtäNiä oli woinut joutua.

Anna K. on köyhien, mutta si»
nnstyneiden wanhempain tytär, saihuolellisen laswatutfen, matlusti
paljon ulkomailla missä hän muu.
tamia wuofia sitten oppi Lontoossa
tuntemaan hra Pm. Myöhemmin
tapastwat he toisensa useasti, mutta
häistä sowittiin, kun heterran taas
tilapäisesti kohtafiwat toisensa Kie»
nnin mmewässä junassa muutamia
päiwiä mnm wihkiäisiä.Herra P. matkusti tämän tapaul»
sm jälkem suoraa päätä ullomaille.—

V«l«»«» t»»«i«. Hale»possa Vuriasfa sattui jotu aita sit»
ten, että äiti ja tytär sunnyttiwät
fanullla lertaa tytön. 110 oli fuu«
ri perheessä, mutta muuttui pian
suruksi. Toinen tytöistä oli näet
tlnvllttoman ruma, toinen erittäin
Newä ja päälle päätteeksi oli kätilö
sekottanut samassa huoneessasynty»
»eet lapset unn etteimitmlään woi<
tv tietää, kumpi lapsista oli täti.kumpi sisarentytär. Usia känn lo»
pulta watawatfi, sillä äiti wäM,
«ttä kaunis lapsi oli hänen, kosla
hänen muutkin lapsensa oliwat tau»
«iit; ja tytär taas wäitti ettei hän,
joka oli niin wiehättäwä ja fuloi»
ne> nainen, mitenkään »sinut an»
taa elämää noin rumalle sikiölle.Arkkipiispa, joka oli pyydetty riidan»
tlltkasiiaksi, antoikauniin lapsen tyt'
tärelle sanoen, että olisi synti, jos
tyttären toimeet esikoisen suhteen

tlfUla" tapahtui nmme nnitolla
sotUasilmapurjehdusosastossa Roo»massa. Myrsky oli raiwonnutkolo
yön, mutta siitä huolimatta jattet»
tm harjoituksia ilmapallolla. Mie»
listöä nnnvottnn näet pallon ja
lorin lvälillä olenmn renkaisiin kim»
»ltetyistä löysistä wetämään palloa
paikalta toiseen, wallihautojen, ai»
tojen, muurien ja muiden esteiden
yli. Harjoituksia waileutti fuures»ti kowa tuuli, joka maan kiihtyi
niin että köysissäolnva miehistön
luku piti lisätä 2b miehestä 70
mieheen.

Miehistö woi tuskin fitteläänhoi»
taa palloa, jota tuuliheitteli wä»
tnoaltaifesti sinne tänne, asematuli lvieläkin tukalammaksi, kunkol»
»e köyttä kättesi. Lopulta kättesirengaskin. Miehistö piteli epätoi»
»oisena ainoasta köydestä kiinni,
mutta luutnantti, joka yhdessä torp»
raalin kanssa oli torissa, antoi täs»
lyn. että miehistö päästäisi pallon
«alloilleen. Mettessä hämmingissä
n yksi sotamiehistä käsittänyt täs>
kyä. loisten päästäessä töyden
»allMeen, kohosisotamiesparlahui»maawaa wauhtia ylös ilmaan.
Muutamissa minuuteissa oli pallo

" Kiblainotaiat Rvomatkaa! «
Sina suurin warasto »altoitta Kihla» Wchkimä» y. m. Sormuksia

»3 K=iV«» 0 »O K=Mfl, 1815--^«SK Kullasta. Utti» ml)0*.ti* iso »aliloima laillia Kulta» ja Hopeatawaraa.

Silmälaseja BeiMco- la OUiikNsliie.
Maamme etewimpäin Sil««lsiikii»ei» suosittamia ja Maailman

parhaissa teht«iss« walmistetwja. K»ke»«s on osoittanut, ettäGil»
«st on paras tarkastaa Gil««l«seill«, niin jolainen »oipi saada sil»milleen sopiwat lasit. Eikä koneella.

s«l«tt,it« U!«n«i« «.
Ksulku»lalastustllrpeitll on myös faatmollna.?

3. Ij. felluri» U«l «»llalepz«lii>le
Hern, ». P.«»»««se» Nwlt«l»^l«, Itäpuolella koskea

«nsimäinen talo sillasta. Hämeenkadun varrella.

Wilh. Zimmerin
Turkki- ja Kappamakasiini.

IIKauppakatu 11.
Joukko värillisiä

IV Kesäsaketteja ja Kepsiä
myydään tilan puutteessa erittäin halpoihin hintoihin.

Wilh. Zimmerillä.
WC Huomatkaa "WW

«r»^s«lle ,leis»»e saa» tiite» ««,»«««, «tt« ,le»

WtT muuttanut liikkeeni -»«
$ert« gefttifea talolta 9t«i«t>otHlta, omaan triooni lä^tmmälfl tnltitit-
ti. 3« t»i»l» nnRDa {« h,»»« t«»«r,Ul< ia »alw»«« hl«»»Ul« edel.
len»»» t*oitomti nanttic ««»,if«i» ,««j«i» fnofio».«i«»ala, 27 p. STrfäfanta IH99.^HH^|^H

M.Dawid Helin.

Huutokauppoja.
Ulllllllhuutollluppll.
JokaPidltLönSuodenniemellä LePPälam-
min Raatsilla heinäkuun 10 p. No 11 e.
pp.. annetaan Latwajärwienoiaa lalVet-
tawalfi ja purattawaksi 1100 metriä ptt°
lält», jossaon loslee ja lolua 440 metriä.
Leikkaus 4,16metriä leweämaanpinnasta,
vaaditaan pälewi talau» lyön täyttämi»
sestä ja mahdollisesti eturahoist». Muut
ehdot ilmoitetaan paikalla. Guodennie»
mellä «i p. kesäkuuta 1899.

»ngnst «««tfi.
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asiat vaivaavat aina nuorta tyttöä. Muu-
ten voin sinulle kertoa, että porooni Yrjö
«ilen teki erityisiä ehdotuksia sukusi ja
nimesi suhteen. Minä luulen, ett'ei nimis-
tä riitaa, ja jos minä (olen viime yönäaja-
tellut asiata) tekisin sinut ottotyttärekseni
ja panisin sinulle nimen Gants, niin unoh-
taisi maailma valeen, että olet venäläisen
tytär — ja etpä tosiaan ole liian kehno
paroonin saadaksesi. Jos, kuules, Amelie
"i olisi niin heti pikiintynyt Feegeriin,niin
olisi hän ollut vapaaharratar. Mutta hän
«i tahtonut sen parempata, lapsiparka."

»Mutta, rakas täti, elkää mainitko
parooni Yrjöä."

»Pidätkö hänestä, rakas Olgani? Se
ilahduttaa minua."

3« v«uv2» minu» slmomllttomllsti."
No min, et voi häntä niin heti toi-

voa. Mutta katsos, parooni Yrjöllä on it-
atlläkin omaisuutta, niin ett'ei hänen ole
tarvis rikkauksia etsiä. Hän on romantil-
linen nuori mies ja sepittelee runoja.

—
Olet kait lukenut hänen kauniita värssy-
jänsä kruununprinssin syntymäpäiväksi?
Hän voi helposti saada päähänsä aatteen
ottaa sinut Sinulla on varma määrä ve-
tovoimaa, varma määrä sivistystä, janämä
pienet ominaisuudet ovat varsin tenhoa-
via. Sinä voit uskoa sanojani: Parooni
Yrjö on rakastunut sinuun korviaan myö-

kohonnut monen sadan metrin lor«
keutem. Woimat uupuiwat michel»
ta lopuksi ja towerit näkiwät hänm
putoonmn Fiber.joen wasemmalle
rannalle. Hengetönja pahastirun»
neltu ruumls löydettiinmyöhemmin
wirran partaalta.

Pallo lensi itäiseen suuntaan ja
lastevfi sittenkuin kaasuwmttiili oli
awattu, Wia Salarian läheisyydessä
niin likelle maata, että molemmat
miehet woiwat Vaaratta hypätä to»
rista maahan.

Kaikellaista.
— Il««» «««t^. Milma:— «G», se ei woi tapahtua. Minä

pidän sinusta tuin ystäwättä
—

minä kunnioitan sinua — minä ihai»
len sinua, mutta se ei ole raklaut»
ta, ymmärrätkös, entä minä woi
tulla waimotsesi. Mutta sentähden
ei sinun pidä joutua epätoiwoon.
Koeta lestää luin mies. Minä olen
warma, että on olemassa monta
naista, jotka owat minua anvot»
kaammat".

Heikki: »Tänään on kaunisilma".
Milma: »On hywm kaunis".
Heiklu »Te ilahuttaa minua suu-

resti ja toiwon. että sitä kestäisi.
Vstäwäni Juhon pikku sisar saapuu
huomenna ja molemmat toiwowat,
että tulisin heitä katsomaan. Tyttö
on pieni, sinvä olento, kultakiharai»
nm ja sinisilmäinen. En koskaan
ole nähnyt semmoista enkeliä".

Milma: Milloin näit hänet wii»
melfi?"

Heiklu ,Nom 10 wuotta sitten.
Hän oli B.wnotiaB".

Milma: «8 ja 10 tekee— Jumalan»! Jos sinä menet sen
tytön luolse taikka rupeat seuruste»
lemaan hänen kanssaan, otan minä
itseni hengiltä, tiedä se!"

man taaraa: 12 rupl. 25 top.; pel»
lawansinn.paraat wjattalaiset95°/,
1 tshetw. 9 puut. ilman taaraa:12
rupl.— kop.;

MarNinain f, >: hiljainen.
puuta: 76Pellawafiemenlakut,

kop.
Ruisjauhot, tawalliset. 2 säkkiä.

9 puutaa: 8 rupl. 40 k.— Brpl. 75
kop.; sihdatut ruisjauhot N:o 1, 2
sätkiä, 9 puutaa: 10 rpl. 50 lop.
-12 rpl. 75 kop.

MarNinain suunta: hiljainen.
Ryynit (jadritsa). 2 sätkiä. 8 puu»

taa 30 nam. tammineen: 13 rpl. 25
top.—l3rpl. 50 top.

MarNinain suunta: rauhallinen.
Kuitupellawat, rshewiläifet,Iber»

towetfi 10 puutaa: 26 rpl. -kop.—
rpl. - top.

MarNmain suunta: hiljainen.
Rohdinpellawat, lamalaiset, 1ber»

kon». 10 puut., 32 rpl.,— kop., rshe,
wiläiset rohdinp., 1berl. 10 p.: —
rupl.— kop.;

Markkmain suunta: HUjamen.
Tali. täkäläinen,keitetty, 10 puu»

taa 52 rupl.— kop.
Woi, siperialainen, tynnyrissä 1

puuta: 10 rpl. 70 kop. 10 rpl. 80
top.; wologdalainen«oi, tynnyrissä:
10 rpl. 40 lsp.

MarNmain suunta: laimea.
Auringonkukkaöljy, hywä, puuta:

4 rpl. 30 k. 4 rpl. 40 kop.;
Hamppuöljy. hywä,puuta: 5 rpl.

50 top. 4 rpl. 60 top.
Pelroleumi. Nobelin, warastosta,

puuta: 1rpl. 35 top.
Tokeri. Königin tehtaasta, puh»

distettu, paras laji, puuta: 6 rpl.
—kop.

Vantasoteri, kristalliseerattu, p>
ta

— rpl.— kop. 5 rpl. 20 lop.

Lailan rahtikirjoja
Aamulehi konttoorissa.

Kauppatietoja.

Metann tawara-
markkinat.

Pietari, kesäk. 27 p. 189».
Wehnä. wenäl., 128-130 sol.;

1 tshetw. 10 puntaa ilman taaraa;
9 rupl. 50 lop. —

9 rupl. 75 k.
wehnä. wenäl. 125-127 sol: 8 rpl,
?b kop.- 9 rupl.

MarWnllin suunta: hiljainen.
Ruis. 1200-6021 sol.Itshetw.

9 p. ilm. taaraa: 7 rnpl.50k.; ruis,
117-118 sol.: 7 rupl. 25 kop.

MarNinain suunta: lnvollinen.
Kaura, tawallinen, 1tuli taaroi»

neen: 4 rupl. 60 kop— 4 rupl, 85
kop; kaura, wanha, wenäläinenI
tshetw. 6 puntaa ilman taaraa: ei
ole. Kaura, wologdalainen,Itshetw.s puut. ilman taaraa: 4 rpl.30 kop.— rpl. — kop.; ei ole.

Markkinan» suunta: laimea.
Pellawan siemenet, paraat lajit,

samaral. 95"/,. 1ifhetu». 9 puut. il»

Kutsumuskortteja
AamuL konttoorissa.

l(olloul»i».
r. v..«. N.L^ F.». 3. 3 l, lehdet

PYY».
Wiimllluppias Maril Ahngerin

lonkrsfipesiin

Pelkoja!
lutsutaan titen lauantama hei-
nilluun 15 pmil 110 10 a.»p. Lo«
koontumaanNaratuomariOssian
Procopenasianajokonttooriin tar-
kastamaan pefHnselmtyStä sela
nostamaanlankeawaajalo-osuutta.

Tampereella, leftkuun 28 pmä
1899.

TsimitusmieS.
97 totoontnn

A. lanslasen asuntoon Uufilatu n:o 11,
perjantain» t.l30 P. 110 8 j. pft.

I.Wikholmin
iilePolkupyörävarasto ja Korjaus

(suurin paikkakunnalla).
Polkupyöriä, kaikkia polkupyöräin osia ja tarpeita

Inoilla.lajiteltu varasto halvoilla

Cleveland,
Westffield,

Defiance,

Earl,
Opel,

Arena
mnetut pokupyörät.ovat nykyajan parhaaksi

Kaikki polkupyörän korjaukset tehdään huolella ja
nopeasti.

Telefooni 160.

iHerratriionomisfaiat!^!« Ved-, Lasku- ja p
3 Lämpöjohtoja |J
J| asettaa kaupungissa ja maaseudulla **
2 huolella ja hyvistä aineista. S

3 F. K. Dunderberg f*2 Länt. Pitkäkatu wo 29. «I

3 ' Pyydettttissfi ehdotuksia ja kustannusar- vr

f Vuorittomia 5■rKesätakkeja^
joita varastossa löytyy noin 5,000 kappaletta, eri-
suuruisia, 4 markasta korkeimpiin hintoihin.

Uaaleanfeeitaisia, CiinaßanKaisia

zuvidouzula
hynn käytännöllisiäsekä halpahintaisia

Jobit Blomilla
Kauppa- ja Kuninkaankatujen..kulmassa.^£g

ikäinen

ja..JHH
Kelloseppä

:sekä|

Silmälasikanppa.
[Tampereella,

Gommercin talossa
Hämeenkadulla,

N v\";*^.S^si.S':^^SSSV

vastapäätä Poliisi-
kamaria.

Telefooni 544.

ftywiä perunoita
myydään hallralla neliloitlain ja5litroin
K»iwolatu n:« 4l Sofia M»lmq«>ft
DM° Waitta wiljan hinta ny-
kyään on tlmtlllvasti noussut,
myyn tnitentin entisillä

hlllVoillll hinnoilla
Isomman määränRääwelin höy-

rymyllyn Priima

Klllsjllllhlljll.
K. Seppälä.

Kuivia pilliä lllhanpuitll
myy halwlllla

N.N«itti«e».
Telefooni 125

Tawallise» hywiä

K««l«j<l
ja tavallista parempia

flrruitotta
«yy halwalla

K. Seppälä.
Nyt saapunut.

luf" Hywaa kahwia
1«l. 40 p. Klo ia

Hywia »is»j«»hoja
3N p:iä kilo setä

A«erii««l«iSt« «sskia
halwalla ynnä jokalaji» t<»pp«t«w«««
M.Dawid Heli»'i« H««r«»kaupassa Pispalassa.

HywiäPenlnoitasamassapaikassa.
my°tawa,.a mt.nellto,
Uartiotorninlatu 13

N«aud« Tabell.
T«l» »yyt«»«i»ä!

«HjtottSfa fntttto*f« »lett* talo fi=jaiHewa Rauman laupungi»<a j»fiM2w2
10 lämmintä huonetta, mokaan nht heti
hywillä maksuehdoilla. Lähempiä tietoja
antaa Ar«»< gttttw jTalonomigtaiaJ

OfoitK 3!auma.^^^^^^^^^^^^^^^^
5R.L.3k.?1.)

WUUHUÖiJIUU ne,tulä 136 Linden.
.♥irfrtÄÄ l« iamnniuä maitoa.!'HillHCT gjlmarinfatu 13.

Hevot tattibantatnenHaapanenpa» n"on myytävänä lluftlatu n:o 40.
St. »aßin'iH«.

Frister K Rosmannin
ensiluokan

Ompelukoneita
?ltll»., X!«lt«.<j» «en,««ullllulol!l«

z M. 5

3?
<H^<MBT3 SdM

i
»l«>oj« «m«sll»I«l«I»

»Standard 41koneita.
Jokaistakonetta seuraa

5vuodenkirjall. takaus.

Suurimman valikoiman tuottavia ja
samalla halpoja

Kaupungintaloja
tarjoovat arvoisille ostajille

cdi. Jacobsén & Pojat.
Kirkkokatu «.o 11.

(Herra Selin'in talo torin varrella).

Hallitaan vuokrata.
MMfiini,jossa rottia
halutaan wuolrala Vire Fischer,

$ULtarbatatu 16.

Palvelukseen halutaan.
13 tai 14 to. lapsentyttö,
saa heti paikan,kun ilmoittaa itsenj.lTa»
tamakaiu n:o 3, Puurakennu».

Tottunut lllplenyVttllja
saa paikan. SSbemmr-*ilmoittaa3föinenditlalatu10. Kätilöt »la @nbroo«.

Tllltawll knatttW !7n
nilllnlat i21. K. -rUs,^.

SOTOJfI,
M osaa lllilcnlaifill lato-
ianMtaknnVllisesti tehdä,saa pMäifm paikan W

Oulu» lwdessa Kirjap.
<Kaiku2l.isr.)

PlllwelllstyllljM pailm.
Osoite tämän lehden lkntt.

Palvelusta haluaa,
Plllwclustyttöl^eiH^

/G wuoden rounba tyno haluaa toabaM,^» palwelu«pailan ftiåtiSfä perheessä.
Lähemmin lobanneNylä136. Söderman.

liikemiehet Hnom!
Kauppa-apulaiselfi tai konttooribarjoit»

telijalfi haluaa eräsmaalta tullut 16 wu««
tias nvorulainen, Tooiltu» ja puoltolause
nähtävönä tämän wiilon ajan M.I«°t«lall« Puuvillatehtaaniatu20

Kadonnut,

Naisen hopeinen lello
pudotettiin uuden hautausmaan j» Hu-ninlaanladun wälille. LövtäjLä pyyde,ään hywäntahwi<e»ti ilmoittama»» kup««
rlfeppä Ahlqvist, W»«lmen j» «:n vuo-

laanlaw n:o 28.
»^»ill«huiwi l«d,nn»t. noutajanpyy-
*W detään tuomeen <sotlan!atH 21.

«♥«efonienrt.
u,ana ladonlun rahapusfi, ft«"^ jältäwä pienemmän summan r«chaaynnäsormuksen. Löytäjääpyydetäänloh-tuullista palkmtoa waitaan t fiEtstwään osastoon.

Korjattu.
Taslulello on liiydetty.

DmiBto}i saa sen «alllipmulitta.

Huveja.
Ompelijattarien

Kävelyretki
ensi sunnuntaina klo 8 a.-p. Lähdetään
Messukylän Kunnarille. Kokoonnutaan
Venäjän kirkon luo. Perillä «n hauska
ohjelma.

llmoltull3l2.
Ktllto- y. m. stlittM

VastaanottaaPinninkatu44.keilu ravpil.
Äuiuo nainen, jota on pmwat po»»ia

haluaa asuinlumppanilfi johonlin })ie*
reen perheeseen. Vastausta pyydetään
täciön lehden lontt. nimellä ff 3:fon.

lllllllelllzlainlliz
taloifiin, kiioityksiä vastaan maallUtoimii nopeaan ja huokaalla.

G. Kallionen.
Osoite: Urjala.

—
259

—
ten.

—
Alutta humalani, minä aivan unon

6an, että minun on tentävä vieraissalcävn-
tejä aamupäivällä. Vapaanerratar von I5:l-
-la ja Icreivitär von (,:llä on molemmilla
lcävntejä vaadittavana ja saattaisivat pa-
naswa, jos en tulisi. I^uo nvvät inmiset
tantovat niin lcernaasli nändä minua, l^lei»
dan Iceslcen sanoen on sväämmeni ilcään-
lcuin keventvnvt, sittenlcuin sain tuon nuo-
ren parin maalle ja ruveta rakennustani
reilaamaan, ölo, no, elänän näytä noin
murriselta

—
lcas niin,lapseni. Näkemään

asti!"
Vanna juttuisa majurinrouva paistui,

ja vl^a vaipui jälleen «vviin ajatuksiin.
Nän pusersi minun kättäni," sanoi

rvttö niljaa itsekseen ja katseli nieno»
kättä, jona lepäsi pöväällä. Nän pusersi
minun kättäni —

onko siinä mitään p»-
naa? — mutta Uoinen tunne vilanti sielus-
sani

—
ja stvttö pudisti kaunist» päätän-

sä) ja minä — minä painoin niljaa nänen
kättänsä, minä vapisin kuin naavanlenti
sanoin selittämättömästä, suloisesta pelosta— ja annoin käteni olla nänen kädessään.
3ii« olen langennut — « — «> —

vasta
alulla sinne päin. On jotakin, joka sv-
dämmessäni ioimii. Onko se pelkoa vai
raikkautta? Voiko nän rnki»Bt»a minua?
Xvllä, mutta voiko nän naill» minut?

—
N, sitä nän ei voi."

»»«N»»!»» Tupakkatehdas-Osakeyhtiö »Virginian" Tampereella 9
parhaasta tupakatta valmistettuja erittäin hyviä O

»Virginia" ja »Pyynikki" paperossia, 3
joita on saatavana kaikilla hyvin varustetuilla kauppioilla S

Proomi
halutaan ostaa. Ilmoitus jä-
tettäköön Kirstulan karta-
noon Hattulassa. (H.s.ik.ior.)

Wahwsja
I(il|fl00f!il
ostetaan marklinoissa Tampe-
reella.

Ktvityotniesten Raken-
nus-OsaßcyMi§

ottaa suorittaakseen kaikkearaken-
rusalaan kuuluvata työtä Hankkii
rakennuskiviä huokeimmilla hin-
noilla. Tilauksia vastaan ottaa

A. Ilieminen,Ilmarink.14.
Jos tietäisitte mitä woitte saada40 pennillä, niin lähettäisitte malsun
po,nmerl«i,sä 6. g. lanssonnill:helftn»g in, tolloin sen saatte wapaasn.

Koettakaahan. Titä ette ladu

Maulelta^.»^
»«»p«««e>«,

'l«»p«««n *irJtowtn«HD|a!sbttd iB»v

Myycävänl
MHähänläyletty pellupyo»ä on myytä-*« »änä. b»Uilu«latu 29.

3.«undstr»».

K^kttotoiuen

Maatila
halutaan ostaa Hämeessä, jossa löy-
Hifi toippcrrita. Vastauspyydetään
jättämään Häm, ®anom. fonttoontnnimimerkilläi^^^^^^^^^^M>K.K.(H.S2l I«r.)

Vuallrattavana.
«>»lsi siilvca tyttöäsa«wat aZunnon««.
«^ losen liona Pinninkatu n:o 85.
«>uon»»neyiä omaan asmiuum, nn»p>

poj«. Huomaa! Ali lirrols^s».Alelsanterilllatu n:o 25. V.««lii».
/G puonHu»neu»»a nyl $ett ia lpiitä

jyyslliuia2 puoti» jau<««mvia huo«Hämeenlatu 8.■<9. W. Orr«e«s.
neita.

<H nuor» herraa s«» s.iunnon yemai.1«^ p.«ta. LäntineiPitkäkatu 12.

Halutaan ostaa.
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