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Toimittaja: K. Wlljak»ln»n.
—

Lehti Umertyy: Sunnuntaisin, Tilitsislß, KatMvilkVoMn, Torstaisin, Perjantaisin ja lauvantaisin kollo 8 aamulla. ■nmoltachlnU: SO pwnnU Ja »tiulvuU» p*lnettMi*te si pmali rirUM.
«i» u»«l««lQ» »»»»»»«». z^i»»«t^BuotttaktollMt

Pälvältsta.
Avoinjn» on Jok» «rklpalvt.

Pastorin kanslia klo8-11 piiv.
Kanttoorin virkahuone klo 9—12.Kirkkokonttoori klo 9—12 e. pp.
Tullikamari ja pakkahuone pidetään

yleisölle avoinna klo -1ja 4—7.
Terveydenhoitolautak1anan tarkastus-

asema »Mnniftjn kl..B—lo.K6yhäin-asianajajan kanslia, Alaksan-
terinkatu 28, avoinna joka arkipäivä
klo B—9 e. pp.Kaupunginvoudin konttoori klo B—lo
a.-p. kaupungintalossa.

Kaupunginpalvelijain konttoon Raati-huoneen talossa, rahatoimikamaria
vastapäätä,avoinna klo '/»9— loe.pp.

Vaivaishoitohallituksen esimiestä tava-
taan jokapäiväklo 9— 12 kaupun-
gintalossa.

Tulevain tavarain tohtieto täkäläisellä
rautatienasemaua pidetään avoimia
Uo 87-1 ja 3-«.

Meneväin tavarain toimistotikäläiaejlä
rautatienasemalla DidetääuHavoinna
klo B—l ja3-7.

Rautatien paketti- j» pikatavaratoimis-
to jokaarkipäiväklo 8e.pp.-8j.pp.
Sunnuntaina klo B—lo e.pp.

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

Kaupungin lainakirjasto joka arki-ilta
klo >^7— V,9. paitsi lauantaisin '/,«

Puutarhakatu 23.

Avoinn» on jok» viikon pilvi.
Sairashuoneeseen otetaan sairaita klo

12-1 päivällä. Tapaturman kärsi-
neitäkaikkina aikoina.

Kaupungin lukusali avoinna jokapäivä
klo 10 a.-p— i.p., talossan:o 28
Puutarkadun varrella

Kaupungin lukusali,Viinikankatu,Haa-
viston talo, avoinna jokapäivä klo
10 a.-p.— 9 >.».

Jona tulee: Helsingistä klo 1,15 L-p.,
8 i.p. ja 11,22 i.p.—

Vaasasta klo
6,88 », p. j» 5,6 L-p.

—
Turusta klo

1,16 i.p. —
PorisU klo 4^o i.p.

—
Vappulasta klo 9 ».p.

—
Toijalasta

sekaiunaklo B^ls a.-p.
- Tyrväältä

sekaiuna klo 8,60 a.-p.
Jona lähtee: Helsinkiin klo 6^4 a.-p.,

1,20 i.p. j» 5,30 i.p.
—

Vaasaanklo
1,87 i.p.ia 11,42 väli».

—
Turkuun

klo 10 a.-p. ja 6,30 i.p.
—

Poriin
klo I^o i.p. j» 6 i.p.

— Vilppulaan
klo 3,30 i.».

Postikonttoon avoinna: arkipäivinä klo
8 a.-p.

—
6 i.p. Vapaamerkkiä myjr-

H»»n klo 8 a.-p.- 8 i.p. Sunnuntai-
na: tulevainpostien osasto klo '/'9—
10 j» klo Viif— B j» menevienpostien
osasto kloB—lo e.pp.

Kurasit.
"«"men puikki MSjpaii Slok.

Myynti-kurasi. Ostokurori
Smk. Smk

Piatori a/r 267: 60 266: 30
Lontoo a/T 25: 40 25: 18

3 k^^m
9^m
99: 10

» 3
MW
98: 70

» 3 121: SU

« 3k.
—
:

—
121: 81l

Berlin 128: 90 123:30a'y

B k. 121: 90
PjMk^^^M. 128: 90 123: 80

121: 90
« 3 » — > — 206: 60

138: 50
138: 40
138: 40

Kööpenhamina»/v 139: 10
Kristiania... a/y 139: 10

LUklzim ,<

Toht. G. R. Idman, Kauppak. 2 arkip.
8-11 ja 4—6.

« A. FrestaJius,Itäinen pitkäk.10
arkipäivinä klo B—ll8

— 11 e. pp. j»
b— j.pp., pyhään 9—ll.

« N. Darchman, oma talo uuJen-
sillan korvassa,klo B—ll e. pp.
j» 4— j.pp., sunnuntaisin 8—
11 e.p?.

« l!. Bergroth, apt. K.Molin'in ta-
lo, klo Vi9— ViH e.pp. ja 6-6
i- ?l> 'PJh- 3— Telef. 23.

» E. af Hällström, Hämeenk. 10,
(arkkitehti af Hällströmiäpalatsi)
klo Vi?T"ll «> PP- Jab— 6 j.PP-
arkipäivinä.

« GöstaIdman Mustanlahdenk.24,
arkipäivinä klo B—lo e. pp. ja
2— j.pp.

« G. A. Backman, Commersin ta-
lo, torin varrella, toinen kerros,
joka arkipäivä klo 9—ll e. pp.
ia b— j.pp.

« Oskar Nyman, Hämeenkatu 23,
Ahlqvist'ln talossa, klo B—ll e.
pp. ja4-6 j.pp. Pyhäsin9-11
a-p. Telef. 483.. K. Pitkänen, klo Vi9— 11 a.;p.,
sekä korva-, nenä-, kurkunpää-
ja hammastaudeissa 4— 1.-P., E. R. Ab'"»*", Itäinen puistok.
28, 9—12 a.-p. ia 5—6 j.p. 82-
-mätautisia 11—12. Sunnuntaina
10—11. Telef.417., Hugo Ståhlberg, Länt pitkäk.
22 b. (Tervon talo), arkipäivinä
klo V»9— lla.-p, jaklo 4-^i.?.

i» KaarloPalkonen, kunnan ja rau-
tatienlääkäriToijalassa» vast
klo 9—ll a.-p.klo I—2 i.p.

» Karoliina Eskelin Läntinen pit-
käk 88. Kello 7,12-1.lammaslääk. Sigvald A.Freng,Selinintalo,torinvarr.,arkip.Uo B—l 2j» 4-6.

=Tampereen Asianajo-Toimisto.=
Omistajat 1Lal

nonOssianProcope'n
Kohtutautisten sairashuoneeseen Tam-

pereella, otetaanmyössynnytys-
sairaita Kauppakatu2:0 18,Lau-
renin t»I«.

KätilöEmma Uskali-Lindroos.

1?» »p« r«« lähtee Tampereeltaklo
3aam. jok» tii«tai. tamtai<» laavantai.

Zätilöt.
K4till EdlaEaroos Itäin, pitkäk. 10.

Frestadiuksen perillisten talo,
ensimm.rappu vasemmalle.

« UiStenqvist, Ousik. 28.
< Anna Vigren, Tiinikank.2B.

NaemaWallin,Läntpitkäk.41.
c Maikki Saario, Johannesk. 127.
< U.Kandelin, Viinikank. 22.

z»ln>«»»lml«l«lu» l,»,!««»««».
?. 8t»«I. Nt»v»u»uk. 2. klo 8-10 «.

pp j» 3—4 j pp
U»liu X»näell. I»uut»ru»k 23klo10— 11

j» 3—4.

K&upiuucl&

hoitajattarien asunnot.
Neiti J. AmnelL

—
Kuninkaank. 31.

RouvaH. Wetterstrand.
—

Nahku-
riKoskisen talossa Itäinenpitkäk.30.

Neiti M. Koskinen.
-

Otavallan-
katu nro 3.

Vaiti 8. A "e h» n
—

Pnntnrhak.

Pappien Maunot:
l»»»t. Fontell

— Papinkatu t».
« Sandberg

—
Länt pitkäk.29.

« Grönblad-Länt pitkäk.11.
» Sandroos

— Satamakatu,10.

Varatuomari K. A.Forsklom
It. Pitkäkatu N:<- 11. Konttooriaika
9—2 ja 4— Teiefocai «i« 196.

«»I«»»ll piiii»»ioit»ii».

»il t«l<>j«u «ulppaj» v. ».

B. A. Knåpen
Räälälinliike

Kauppakatu N:o 7.
Hienompien räätälintöiden erikois iike.

15 G«nn»t. k»l». s««nm««:
«leks. «««,»»«: p»»t. Giönbladsuom.pp. saorn.110 8 ia 12 se» palt. «and»

»ela iltasaaln. 110
««»h«»l« N««»»l«: pa»». Fontell«ots.

PV- saarn.110 12.
«»ch. N»«»»»h»,»e«>« Pit«» pa»t.

Sandroo» l»a»atunselttylf«n 110 7 Ul.««,«. H««. eht,,»we» »els. lirlo».s« 110 12.
L«»»«»t«i»« rift»tf««nui 110 >/>S ill-
«lp»iw«iN fiti»itet««n lautoantatna

110 8-11 e. pp. Pastorin l»n»lia»la.«es«w««,»« t. k. 6 p. pitää p»«t.
Glönblad laamanmselitylienWanh«»«s» lirlolsa 110 >/,8 ill.

illalla.

N»l»» lapsemne

Gino,
fnnt. 18"/,%, luoli «iyNSn $»*»
pilals» loman taudin fatraätet»
tuaan 3 p. Eyy«. 1899, suruksi
meille j» pienelle weljillem ia fis«>
rilleen.

iktor V«l«i«e».

Aun he b«ll«»l» luol«w«t w»»n,
HulUckmunu l» »°lle«t »«aU««

h«Nn,
Halpul joillahe soitella saa.
Hyllä tallella on, lyllä tallella »n,
«yll» lapsille tallella on.
T«i»«ha»l»v« on ilo loppumaton,
g» s« l«psilte tallella on."

Kutsumuskortteja
Aamut konttoorisaa.

Avoinna kla 9-1 ja S— B J. pa.

Gummerus åt Björksten TampereenPuuseppäin _
Ammattiosaston ja Sairaus-Kassan yhteiset

■"■■— Asianajotoimisto -?■
»»». ■TAMPFREFIIA Hämeenkatu 7,

\ AlVlrCM\l2,CL*,L*,£\) Helanderin talossa.
laki y. m. asioita i Neuvoja varattomille Ilmaiseksi tiistaisin ja perjan-

maamme »*igia^ oikeuksissa ja virastoissa. I
Bar Vastaanotto kello 9—4. 'Wt I t,l«la 1110 4—5.

WtT ■itkuslotaan muualla. "WM Arpajaiset
matbildcdaalin »ypiftsi tunnustettuja

pidetään ensi Marraskuun 9 p:nä,
huh Taiston talolla, huhpuimakoneita. *

£iameeiäJb:»ta 5, 2-»» kanokMssa, Ui»!!» nntatitii ««n»,

Ajaa. laki- y. m. asioita
kandidaatitAxelMkesson jaBerndt Procopé. massoiae kAitrisa* »Ul«»»l«ll««« Ja \ir*ut*i«**.

Asianajotoimisto Tampereella
Osak«yhtiÖ Commersin kdviUloss» Ktuppatorin vwr*lls.

Vastaanottoi
kallo 9—ll «. pp.

ja 4-5 1, pp.
Telefooni 432.

useampaa kokoa ja mallia, niinin soveltuvia
Oljenpuhdistajia,

Hevoskiertojay
Viljanlajittelijoita

ja tavallisia

Viskuukoneita,
seka itse poUhetttlvll

Leikkuulaitoksia ,
soveltuvia kaikkiin niittokoneisiin, myy huokeilla hinnoilla

tiineen lilaanoilieliiäin Rauppa-osaheybtis
Tampereella,

> Runmisllrllujll >
Ifuurin w«likui»« jahinnathuokeatII«a«taf«fon'fß 9tuumlB*tttu I■ ta»U9 i« $a«t<raot»iwi«t».
B $ämeenlatu 4. telefooni 393 ■IfeU h«al»l»upa»s« «»uppalatn 18.I■ lelefooni 659 ■

Rautaisia Hautaristejä
noin 50 erimallia valmistaa

Veljekset Frlls'ein konepaja
Kalajoella

Hintaluetteloja ilmaiseksi pyy-
dettäissä,

Asiamiehiä halutaan.

1X0110U11312.
Yahtimestaiiklubiii

Kuukausikokous
pidetään tänään klo 8 j. pp.

HUOMAA! kaikkien läsnä-
olo välttämätön.

Mftiivlnå.
Metsästystarpeita

Luotikoita
&

Haulikoita
7. ». 7. m.

MMM
ja Tapeettia

TmjwiBitiuutnttnilsa.

Parasta
Kalkkia ja

Cementtiä
TampereenBabiiiistoittooruu.

Suurin ja parhaiten lajiteltu larasto paikkakunnalla

Tapetteja ja Rulla-akuttimia,
Värejä,Öljyjä javernissoja.
Linoleum-mattoja ja

B Vähäkankaita
andbergin Rautakaupassa.-Um

Tampereella

■aiiorDrrrii* Hämeenkatu 10, IlAIWPEREEELLA Apkkit.hti I
| af HfillstrSmin kivitalo. I

|H
Ajaa ja toimittaa lakiasioita kaikkialla maassamme sekä välit- I

tää kiinteimistön myyntiä. ■
ijaj1" Toimisto avoinna: 9-2 a. p., 5—6 i.p. Telefooni 690. *Vs] I

Monivuotinen kokemus asianajajana ■
BsJt. HELSINGISSA. *«| I

llB>BiilW Iluzi »llBli>l>ll>lzM
ent A. Melan'in.

Fazer &
Tampereen

Westerlund.
Haaraosastossa

on täydellinen hyvinlajiteltu varasto kaikkia, mitäkuu-
luu musiikin alalle. Pianiinoja, Harmooneja, Puhallus-
soitikoita, Kielisoitikoita.j. n e., j.n. e.

Kalkellaisi» tarpeita.
yafittuutlaÄaa Kotlinalslsaa rfitiBlssal

VaSrmttakaa kotimaisissa 'htiblssil

ll>ll»l»Mll8t»!lz
toimittaa

Tampereen Bsieuiftoittooil

Huutokauppoja.
llllilllilMl-

Julkisella it e paikalla piettä-
vällä konkurssihuutokaupallft, joka
tapahtua ensimaanantaina 11päi-
vänä tätä sisällä olevaa Syyskuuta
kello 9 e. pp. myydään Pälkäneel-
lä Kauppias K. N. Alenius'enkon-
kurssipesään kuuluvaa kaikenlaista
kauppatavaraa y, m.

Tampereella Syyskuun 5 p:nä
1899.

Uskottu mies.

llmoitullzi».
Opetusta

Sololaulussa
Pianon soitossa

antaa
Arvi Lindroos

o». B»t«n»k»tu li.

Motluulit
alkavat jälleen 11p. tätä kuuta

Alina Kunelius
Commercintalo sisäänkäyntiHämeen-

kadulta.
I'.8. 1

l(itNB2lloUluN

jatkokoulun
sekä sen keitto- ja käsityö-
osastoille otetaan vielä oppi-
laita perjantaina t. k. 8 p;nä
klo x/a8 illalla Tyttökoululla.
Tampereella syyskuun 4 pai&
1899.

Johtokunta.

Pianonviritysta
toiluittll»

A. E. Westerlind.
Kuninkaank. 18, Rikalan

kivirakennus.
Telefooni 620.

Kirkkokonttoori
on tästäläMn avoinnakello
8— II aamupäivällä.

Arkkitehti toimista
KROOK & THOMÉ

Aamulehden konttoori
on avoinnaUo 8 L-p.

— 6 L- p

Toiodttu oikwd«akä;nti-uiuita kaikissa maamme <»»»!»»
istaianissa j» «rirastoisMi, välittää t*lont«appoj* j»

hankkii lainoja.

Voittoja lnlunittuibili arpajal3iiu
va»taaii:

Roui»t:
Ahonen,Hilma>Hellgren,Man(}i.
Helin, Alma.
Hyvärinen,h.Hedén, Mandi.Jaakkola,Aina.Koivu, Alima>Kovanen,16,.
Kaipainen, Maria.Niemelä, MariaNiemistö,MariaSiUström,Gustafva.Sehn, Lydia.
Widberg, Mimmi.

X«iäit
Aho, lida.
Alenius,Fiina.Helenius,Hilda.
Haapanen, Mandi.
»»«klm. Lotta.Helin,Maria.Heikkilä,Mimmi.
Johansson,Fiina.
Johansson,Laina.
Johansson,Mandi.
Jylhä,Hilaa.
Justén, Aino.
Kujala, SannLKoskinen, Hilda.
Kotulinski, Agnes.
Kukkola, Eeva.
Korpinen, Lydia.
Lindstedt, Hulda.
Lauren, Hilda.
Lindell,Alma.
Lindroos, Mimmi.
Lehtiniemi,Mandi.
Luoma, Sofia.
Laakso, Anna.
Mäkinen,Hilda.

Nieminen, Aino,
Nyman,Martta.
Nordberg,Laura.
Oksanen, Loviiisa.
Osara, Lempi.
Peura, Anna.
Rimpi, lina.
Rajasilta, Tilda.
Rajasilta,Olga.
Sjöblom,Aina.btålt, Lydia.
Sjöberg,Hilda,
Sirén, Olga.
Tanhuanpää, lida
Tyrkkönen,Miina.
Wiitaniemi, Olga.
Wiitaniemi,Mimmi.
Wiitaniemi, Tilda.
Weissman, lida,
Wright, Hilda,
Walkonen, Olga.
Walkonen, Lydia.

Herrat:
Aho,K.
Aaltonen, A.
Andersson, K.
Allén, J.E.
Ahonen, J.
Forss, K.K.Hubatschäck,F.
Halonen, R.
Helin, J. H.
Helin, J.
Jusenius, H.
Kiiskinen,D.
Koskinen, W.
Kosonen, K.
Kiminki, J. S.
Koivisto, A.
Lepistö,Matti
Lindfors,K. M.

Lahtinen, A.
Lehtinen, A.
Lehtinen, Wäinö,
Linna, W.
Lamberg,E.
Laakso. K.K,
LeinoJFrans,
Laine, K. H.
Moisio, K.
Nikander, J.
OUila, K. E.Oksa, K.
Pitkänen, N.H.
Salonen,11. K.
Sanditedt,J-Sirén, 11.
Tuomenoja, E.
Tamminen, K.K.Talvinen,
Tanner, A.Tuominen, T.Tamminen,N.Toivonen,H.
Walleniuß,K.Wirtanen, J.
Wuori, J.Wirtanen, O.R.

Porvoossa:
Nieminen, H.

Karassa:]
Korpela, Anders.

Helsingissä:
Wankka, K.
Nieminen, K.

Lahdtiit:
Uimonen. M., seka.

Arpajaistoimikunta.

ottavat kiitollisesti
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3onas Castrenin flsianajfrtoimisto. ... —
ZZTSZZ**

HMatkustetaanmaaseudulle. Maariita-asioissa taitaviaammattiOmistaja: Lak.kand. Jonas Castren. l«hiä kåytettåvånä.

Huveja.
T.JI., T. U., T. N. 1k.

Konsertin
antaa allekirjoittanut

Tampereella
Kaupungintalonjuhlasalissa

lauantaina t. k. 9 p:nä klo 81.-p.

EUt Rängman.

Tampere, 6 p. Syysi
Mkijuomaaseluslen

uustminm.
Nykyiset wälijuoma»asetukset «wat

lolmea lajia, poltettuja eli wäke»
wämpii wilijuomia loslewa, mie»
dompia Väkijuomia lostewa sekä
mallasjuoma»afews. Kun oltiin jo
Vakuutettuja palowiinan setä rom»
min ja konjakin turmiollisuudesta ja
sööbettimniitä warten eritymm an»
larampi laki, pidettiin wimejä ja
muita miedompia laitteita werrat»
tain wiattomina nautintoaweina,
joidm suhtem ei katsottu mitään
waroleinoja tarpeelliseksi. Mutta
tässä läwi aiwan niintum palowii,
nantmerottamisessamuista wäkijuo»
mista. Kun kotipolton lakkautettua
tehtiin eri määräykset palowiinan
kaupitsemisesta, waan jätettiin rom»
min ja konjakin myyntioileus jokai»
selle kaupungin kauppiaalle, alkoi
näiden juomain nautinto, »vaikka ne
ennm oliwat olleet kansalle jotevtm
tuntemattomia juopotteluaineita. ar»
weluttawassa miärissi lisääntyä.
Tähän tietysti »vaikutti parannetuis»
ta kulluneuwoista setä wdesta elin»
keinolaista johtuwa liillem willas,

tummen. Kotimaisen palowiinan
nautinto kyllä wäheni, niinkuin oli
toiwottulin, waan ulkomaisten pol»
lettujen juomain menekki lisääntyi.
Palowiinan nauttiminenmuuna luin
ruolaryyppyni oli liian moukka»
maista ja ainoastaan annnattijuo»
poille soweltuwaa, rommi ja ton»
jakki ftiwastow kuului hienontu»
neidm tapoihw. Niin opetti lau»
pungeista lnvitetty muoti ja koti»
maiset wiinatehtailijat olisiwat olleet
hukassa timän muutoksen päästyä
käytäntöön, elleiwit olisi keksinee»
kotimaisen rommin jakonjakin,puns»
fien ja liköörien walmistustaitoa.
Näilli walmistnlla oli helppo M»
pailla ulkomaistM kanssa, kun ne
niöltiinoliwat yhtä kauniita, jollei
kauniimpiakin, ja hinnaltaan monta
Vertaa huokeampia. Kun lulwa wät
hitellm paisui ylm suureksi, rajoitet»
tim taiMm poltettujm wäkijuomain
kauppaa niin suuressa määrässä,
että «nttiusmielifet kaupungit saat»
tonvat asettaa samaan luokkaanpa«
lowiinan kanssa, s. o. järjestääkau»
pan niin, ettei kukaan yksityinen
saanut myydä niitä omaksi moitok»

feen. Waan ennmluin siihen pääs»
tim, oliwal kaupunkien isommat
kauppiaat anastaneet waltuusmies»
tm snostumulsella näiden juomain
kauppaoikeuden, jolla aikaa pimem»
mät kauppiaat sauvat tyytyä mie»
dompain juomain kauppaan, johon
heillä wielä yleistm lauppaoikenksi»
msa nojalla oli oikeus. Muttamis»
tapa jokainm piltnkauppias olisi ot»
tanut ulkomaisia wiinejä ja punsse-
ja ja mitm olisi kansa jaksanut os»
taa näitä kalliita tullattuja tawaroi»
ta? Sitä ei niiden tarwinnutkaan,
sillä Viinejä ja punsseja alettiin
Valmistaa melkein jokaisessa laup»
papailasfa kaupungissa ja miedom»
päin wäkijuomain tulwa alkoi. Pi»
topailoistalin maalla ja kaupungis»
sa alkoi Vähetä totinjuonti, jota»
«astoin holipompeli kuMihywään
tapaan. Sitähän saattoi juoda nai»
set ja lapsetkin, kun se oli niinma»
keata ja mietoa. Silloin nähtiin
laswawia polkastakin useammin juo»
»uksissa kuin nykyisen oluttulwan
aikana, joka ei suinkaan aikuisten
juopotteluun nähden annaperää ho»
lipompeliajalle. Valitukset miedon»'
päin wilijuomain Väärinkäytöstä
wastaan käwiwät loputta min wal»
tamiksi, että lalla oli palko muut»
taa. Niissä piireissä, joissa on wa»
raa nauttia oikeita ulkomaalaisia
wimejä, koetettiin kyllä pitää was»
taan uuden lain syntymistä jasaa»
tiinkin siihen sellaisia määräyksiä,
jotka jo nyt kaipaamat uusimista.
Kokemus on osoittanut, ettei enää
ole mitään järjellistä syytä erottaa
toisistaan poltettuja ja miedompia
wälijuomia, waan on täytännölli»
sintä säätää yhteinen wäkijuomalaki.
Miedompia Väkijuomia koskemaa
lakia laatiessa koetettiin suojella
Varsinaisia Viinikauppiaita wahin»
gosta silli määräyksellä, ettei laup»
paoikeulfia saisi kahdenkaan wuoden
kuluttua ottaa pois Mä, jokamoit»
teettomasti, s. o. asetusta rikkomat»
ta, on niitä hoitanut.Luultiinnäet,
ettei kukaan uskaltaisi hankkia itsel»
lem lel»ollista «iiniwarastoa jos
olisi olemassa n>a«a myyntioileuden
menettämisestä kahden muoden lv»
luttua. Tätä »astaan sopii huo»
mauttaa, että konjakki» ja rommi»
warasto on samallaisessa Vaarassa
ja owat kauppiaat niistäkin pääs»
seet niissä kaupungeissa, joissa
myyntioileus on heitti siirretty yh»
tiöille. Kmmtiin taas ei ole niin
turwallinen pitii hywsä warastoa,
lum sellaism wähittiismyyntiyhliön,
joka söintöjmsi wrwin saa lopet»
taessaan ottaa woitosta lorwautsm
siitä wahingosta, jota lopettaminen
Me tuottaa. Vleisöntin on paljoa
helpompi käsittää ja muistaa ase,
tusta. jos se on yhteinen kaikille
Väkijuomille, oltoompa niiden myy»
jani sitten yhtiö tai yksityinen.

Moni raittiusmies toiwoifi, etti
mallllsluoma»asetustm lalkautettai»
stm ja olut seki portteri yhdistet»
tiisiin muihin wäkijuomiin. Tämi
toiwomns edellyttää sen/ ettei juo»
makauppaa laupungeisfa ylipiinsä
myönnettäisi muille luin yhtiöUe,
jotka antaisnvat lailm Voittonsa
kaupungille ja »aitiolle. Tällaista
lakia tuskin saataneen syntymään.

»aan limee ainakin toistaiseksi tyy»
tyminm siihen, että kunnat saamat
Vallan järjestää kaupan niinkuin
täyinkin asti. Jos nyt olut ja
portteri seuraisi muita juomakauppa»
oikeuksia, niin olisi jotenkin luulta»
«aa, että se wailuttaisi unssi kau,
pungeissa, joissa oikeudet myönne»
tim edelleenkin yksityisille, niidm
oikeuksien lifiimifeen, lun olum
kauppaa ehkä katsottaisiin tarpeelli»
seksi pitii jotenkin laajana. Näin
kytkettynä tulisi siis olut edistämään
muiden wätijnomain kauppaa.

Epäiltiwäi myöskin on päis»
tääntö ensi yrityksellämallasjuomain
kaupan rajoituksessa niin pitkälle,
etti »voisi pitempiä aikaa tyydyttää.
Jos taas mallasjuoman» tihden yh»
teinen laki jiifiepiliytinnöllifelsi.
niin olisi siitä »aan haittaa uusi»
mistyölle, tun niin fuuremmoisen
ja monipuolisen asetuksen uusiminen
ei lihinni seuraamilla »altiopii»
«Mä saattaisi tulla kysymykseen.
Sitäwastoin sopii toiwoa, että mie»
let muiden «ätijuomain suhtem
owat siksi yhtiille liypiä etti saa»
daan jotenkin tyydyttiwi ja kiy»
tännöllinm laki.

Mallasjuoman» walmislukfm tar>
lastus ja weroiwskin on siksi mvi»
dm»äkijuomain »valmistuksesta poil»
keawaa, että sm sääteleminen edel»
lemkin waatir.ee eri lakia. Tuskinpa
läytännöllisestilliin limee wiisasta
»varustella kaupunkeihin niin täyte»
liifii «äkijuomapuoteja, että niisti
saisi samalla kertaa kaikkia lajeja.
Jos esim. maalainen tulisi osta»
maan jotakuta pulloa »viiniä kotiin
wietiwAfi ja hänelle samalla tar»
jollaisiin puodista huoteahmtaista
olutta kaupunlilortteerissa nautittu»
«aksi, niin useimmassa tapauksessa
tottunut oluen nauttija lankeaisi liu»
sautsem, jotawastom häneltä ehkä
jäisi olutpuodissa käymättä, «aitla
totona tehdyn piitötsen mukaan
asioitsikin muussa «ikijuomapuo»
dissa.

El myöstiinole «ihittimmyyn»
tiöhtiöisti juomatapam «astusta»
jm» ollut M hyötyi, etti olisi
syyti efitelli nMeuusia yksinoikeuk»
fia koettamatta keksii muita rajoi»
wstapoja. Uleismi waliwksma on,
etti yhtiöt lullakin paikkakunnalla
owat muodostuneet omapaitkaisten
Viinatehtaittm suojelijoiksi. Pitäisi»
kö oluttehtaat mieli fiirtii niidm
suojaan ja yksipuoliseen suhteesm?
Maalta pyritäin yhi hartaammin
oMe kaupunkien «iinarahain jala»
miseen, kosla «oitto muka on osaksi
maakunnasta kotoisin. Jos nyt lau»
punlim tulomiäriä lisittiisimuusil»
la myyntitawarMa, kaswaisi tie»
tysti maalaisten himoitseminmtin.
Sitäpaitsi ollaan kaupungeissa jo
hywälli alulla »ähittim myynti»
woittojen.lzyttämisessi sellaisiin me»
noihin, joihin weroituswaroja olisi
pallo läyttii, jos wiwarahoja ei
olisi. Jos tili saa pitkittyi ja wa»
roja wielä lisittiisim, saattaisi hel»
posti koitua aita, jolloin huomat-
taisiin Mahdottomaksi menojen jär»
jestämmm ilman wätijuomakaupan
woitw»ofuutta. Silloin oltaisiin kiel»
tolaista kauwempana luin pyrki»
mystä Mm suuntaan ulottaessa.

luntuu smtihdm warowaisim»
malta olla kytlemitti mallasjuoma»
asewlta ainakaan nyt yleiseen wi»
lijuoma-asetulsenl.

Nuodmlulo.
Wuobmwlokertomus, lehty syys,

kuun 1päiwini maanwiljelyshalli»
tutsen alaisten wirkamiestm, lon»
lunjohtajien y. m. antamien tietojen
mukaan.

U»den»««« lssni.
Ruis on korjattu ja puiminen al»

kanut ja anvataan sato melto hy»
wätfi setä nnlja raslaatsi. Kylwö
on toimitettu suotuisella säällä, mut»
ta lärfiwit lylwöt sekä nykyisin
nousseet oraat kuiwundesta.

Toulowilja. Korjuu jatkuu ja
antllwat kaswut, «aikta owat k2rfi»neet tuiwuudesta, taimelta kolo hy»
wäst2 tuloksesta. Alankomailla on
laura paikoittain wielä jokseenkin
wihreiti ja semmoisilla paikoilla on
halla muutamin seuduinkauraa jon»
kun »verran »vahingoittanut.

luurilaswit. Perunat, jotlaowat
kärsineet luiwnudesta ja joita alem»
millä paikoilla sm ohessa on wahin»
goittanut halla, tarwitsewat wielä
kutakuinkin pitkän ajan täydelleen
kehittyäkseen. Lämpö ja sade saat»
taa epäilemättä monin paikoin kas»
wua huomattawasti parantaa, niin
«Ui saadaan leslianvoinm sato,
mutta toisin paikoin taas kuten Si»
poosla on halla yhdessä luiwuuden
kanssa siihen miiräin t2ts lasmia
Vahingoittanut, etti Mi odotetaan
huonoa satoa.Laidunolot mainitaan ylipäänsä
huonoiksi, mili on seurauksena kui»
»uudesta.

Eläintauteja ei ole ilmaantunut.

T«»«» i« P»rl« l«ii»l.
Ruis onkorjattu fuotuifim ilman»

suhteidm »vallitessa ja mainitaan serastaaksi ja satoisaksi, riihistä saa»
daanhymn. Kesliarwomm taihy»
wi sato säätänee laitkialla missäruis ei ole ollut liian harmaa zamissä sitä ei ole halla wioittanut,
mili on tapahwnut muutamissa
liinin luoteisissa metsä smduisfa.Kylwö on toimitettu enimmästä
päästi wanhalla wiljalla. Sää on
ollut suowisa, mutta nyt waiwaa
kylwöjiluiwuus.

Toulowiljan korjuu on allanm
ylemmillä paikoilla, alankomailla on
kaura wiels wähän wihanta. Myö>
haan kylmetyillä ja hallanaroillamailla on halla wiime luunViimei»
sinä piiwini Vahingoittanutkauraa,
mutta lnn »ahinlo, milili on woi»
tu väittii, ylipiinsi ei ole ollut
suuri, toiwotaan hywäi tai lesli»
«mvoista satoa, lnm wain laittim»
nittii tuulentua.

luurilaswit. Perunoita owat tai»
lilla alemmilla »viljelyksillä wikuut»
taneet hallat, jotla monin pailoin
owat olleet niin towia, että warret
owat lolonaan pilaantuneet. Kun
sitäpaitsi luiunms on ehkäissyt las-
win kehittymistä ylemmillä hallaa
Vastaan suojatuilla paikoilla, lienee
odotettawiss» huono tai teslinler»
laista alempi salo.Laidunolot owat huonot, sanowatlaitti kertojat, «ruoho ei ole toista»
misem taswanut, wihantarehua ei
löydy, lehmät ehftVät".Eläintauteja ei ole huomattu.

Hii«e«» liiiilli.
Nuis. Edellem odotetaan tisli

kaswista keskiarwoista tai hywii
satoa. Alemmilla metsimailla lii»
nm pohjoiskulmia on halla «ähäntehnyt «ahinkoa, nim etti itäwyys

on pilaantunut. Kyl«öt on tehty
seli Vanhalla wiljalla «Ui uutisellakohtalaisella säällä. Kuiwuus sekäkylmyys o»at kuitenkin estineet
oraitta» kehkeytystä, oraat owat
heikkoja, paikottain eiwät wielsnous»
seetkaan.

Toulowilja on yleensä hywin lv»
paawaa. Hallanaroilla paikoilla on
halla wiluutanut kauraa, muutamin
paikoin ohraakin, mutta Vahingot
niyttiwit olewan wähempiä. Sato
tulee myöhäinen tai sangen myöhäi»
nen. Laura on Vihreänä.

luurilasmit. Alemmilla paitoilla
on halla Vikuuttanut perunoita. Si-
täpaitsi owat ne kärsineet tuiwuu»
desta, jotenka odotetaan myöhäistä
ja keskinkertaista tailta huonoa sa>
toa.

Laitumet owat kehnoja, tuiwuuK
jakylmyys owat Vaikeuttaneet uuden
ruohon taswua.

Karjan terweydentila on hywä,
Wiip»ri» laa»i.

Rullin satoa mainitaan ktslinker»
täiseksi tai hymätsi ja rutnnlylwö
on suurimmaksi osaksi tehty wanhal»
la nnljalla suotuisan sään wallites»
sa. Toistaiseksi näyttämät oraat
sangen tasaisilta ja hywiltä, mutta
joissakuissa seuduissa omat ne har.
MToutowiljaa on tässäkin löämssä
alemmilla paikoilla hallanaroissa tie>
noissa halla wähm wioittanut. Oh»
ranleiltuu on alkanut,samoin kauran
siellä täällä ylemmillä, päiwänpais»
teistlla rinteillä. Muuten on kaura
wihreätä odottaen lämmintä tuleen»
tuatfeen. Kestiarwoista, paitottain
hywäätin satoa odotetaan, jos laitti
ennättää tuleentua.

luuritaswit.Perunat woiwvt ko»
ko hywin. Halla on tosin elokuun
24 päiwänä tehnyt Vahinkoa hallan
aroilla paikoilla, mutta halla ei ole
esiintynyt kaikkialla, jonta wuotft
wahingot owat Vähäisemmät. Jos
lämpöä saadaan, on odotettawissalestintertamm, osissa lääniä hywä»
kin sato.Laitumet omat keskinkertaiset, kui»
wuus on estänyt uuden ruohon las»
mua.

Eläintauteja. Muutamia perna»
taudin kohtauksia mainitaan, wii»
meksi elokuun 19 päimänä Pitkästä-
rannasta; muita tauteja ei ole ha»
waittu.

Mikkeli» laa»i.
Ruis. Kaikkialla leikatusta ruliis-

ta onhuomattu saatawan ainoastaan
keskinkertainen sato. Toisin paikoin
tosin mainitaan lasmia melto hy«
maksi, toisin taas ei niin tyydyttä»
wäkfi. Kylwöt o-: enimmäkseen suo»
ritettuVanhalla viljalla. Ruliinorai»
ta on kylmä ilma hidastuttanut,
muuten owat ne tasaisia jakauniita.

Toukomilja. Elonkorjuuseen on
ryhdytty wain poitteustapantfisfa;
laura on sangen wihreätä, sato tv»
lee myötäinen. Jollei halla saamu,
saatettanee odottaa leslinlertaista
satoa. Tähän asti ei hallaa mai»
nittawassa mäirissä ole ilmaantu»
nut.

luurilaswit. Perunat kulliwat
wielä, ja wain poikkeustiloissa on
niitä halla aremmilla paikoilla mioit»
tanut, mutta sen sijaan on Vahinkoa
tehnyt tuiwuus. Sadon anvellaan
tulewan kestiarwoisen, jos halla
wielä jontun aitaa eteenlästn pysyy
poissa.

Jaitumet owat hiukan huononlu»
neet, mutta metsä» ja luonnonnii»
tyilli owat ne edelleen koko hywiä.

Eläintauteja. Sysmästäkerrotaan
punataMn kohtauksia, muissa osissa
lääniä näyttää karjan terweyden»
Ma olewan hywi.

Uutisia
Tampereelta ja labiseud.
-G»o«e»»a«« «i«i«teri»

w«lti,fihteeri» »irt«. (Virat»
lifesti). Arm. awoimella kirjeellä
elokuun 29 (17) päwältä 1899 on
Keis. Majesteetti suvainnut annos»sa nimittää ja määrätä waltakun»
nan sihteerin, Valtiosihteerin, senaat»torin, todellisen salaneumotsen Wjat»
jheslaw vonPlehwen Suomen Suu-
riruhtinaaumaan wirkaatekewälsi mi»
nisteriwaltiosihteeritsi, pysyen edel-
leen waltakunnanfihieerinäsekä wal»
tiosshteerin ja senaattorin armoissa.— Se»aatti. Senaattori N.
K. Hornborgin eronhatemus efitet»
tim maanantaina senaatissa japäät»
ti senaatti alistaa sen H. M:nsaratkaistamatfi setä samalla puoltaa
senaattori Hornborgille asetuksenmu»kaista eläkettä.— M«tk»st«jaw«»»«ie»,
p»hta««»pit«ra«t«teillä. Wiip.
Sanom:n mukaan mainitsimme as«
tettäin, että liilennetirehtööri »n. m
muka on kieltänyt marjojen myymi»sm asemilla, jotta m»ttustlljawllu>
nujen tahraaminen Vältettäisiin. Et.
ta kolo juttu on perätön, osottaa se
liikennetirehtöörin kiertokirje wiime
kesäkuun 22 p:ltä. joia Wiip. San.
nähtäwästi tartoittilwat ja joka on
näin kuuluma:

..Ilmaantuneesta syyltä saan läs»
tea Herroja asemapäällikköjä ja ju»
nan»elspeditöärejä talloin walwo»
maan. että laitti waunut niissä ju»
nissa, jotta kuljettamat matkusiajia,
owat asianmukaisesli siiwotut ja et-
tä karafnnit ja Vesisäiliöt owat wa»
mstetut raittiilla wedellä, jota ju»
naplllwelijain on muutettama niillä
asemilla, missä junat kauwemman
aikaa feifowat. Samoin pitää wau»
nut junim wllessa haara» ja fellai»
sille asemille, mihm junat säännön
mutaan pysähtywätkauwemmatsi ai»
laa, siiwota ja junanpalwelijoita
ankarasti muistuttaa matkalla pois»
tamaan Vaunuista irtonaiset pape»
ripalaset, hedelmäntnoret ja muut
jätteet, niin myös katsomaan, että
juomalaseja ja pesuwateja ei käytetä
muihin tarkoituksiin, luin mihin ne
owat aiotut.

Wielä huomautetaan, että junan»
palwelijain pitää katsoa, ettei wäte»
wiä juomia nautita Vaunuissa ja
että tätä laatua olemia rikkomuksia
ankarasti ehkäistään; ei myöskään
saa sallia hedelmien, leimoksien y.
m. myyntiä matkustaja» aunuissa,
asemilla tai junan tutkiessa."—

Vrss päiwiilasky S»,<
«e» s»t«»sell«. Samalla lun
h. ylh. tenraalituwernöörisuurien
manööwerim jsllem Haminan sev»
dulla päiwäkästyssä suomenmaalai»sen sotilaspiirin joukoille liitti nii»
dm lestäwyyttä ja mallikelpoista
järjestystä eri sotawäenosastoissa,
päälliltötunnan tarkkuutta ja ueu»
wolkuutta y. m., samalla antoi h.
ylh. Suomen Sotamäelle erityisen
päiwätäslyn, jossa hän uudestaan
huomauttaa, miten tarpeellista we>
näjänkielen edelleen lemiäminen ta»
män sotawäen keskuudessa on. Jat»taen seuraamasti: Yhteisissä kenttä»
harjoituksissa saamutettu kokemus
on yhä enemmän osottanut tämän
toimenpiteen suurta tärkeyttä. Wal«
mistawa lmttäopetus yhteisessä lei»
risjä tapahwu yksinomaan «alta»
tunnantielellä ja samalla kielellä
annetaan opetuksen kestäessä wält>
tämättömät neumot, joita suoras»
taan käsittämättä on mahdotonta
omistaa sotilasopetulsen ensimäistä
alkeita. Wenäjänkleltä tuntematta
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on yhteisessä majoituksessa ja ope»
tuksessa mahdotonta yhtenäisesfi
Venäjän armeijassa wahwistaa
sitä yhtenäisyyden henkeä, joka on
tärkein makuutus sm »voimasta ja
kunniasta.— K»k« «» »»tlse» fepitts»
ja? Painoylihallitus on Kotkan
painaasiamieyeltä tiedustellut kenen
sepittämä on eräs Kotkassa ilmes»
tyneessä tilapäisessä lehdessä ..An»
nonsbladet" ollut perätön uutinen,
jossa kerrotaan H. M. Keisarinaitomutsesta matkustaa Korfun saa»relle ja että mäli-ailaiselsi fijais»
hallitsijaksi muka olisi aikomus aset»
taa H. K. K.SuuriruhtinasMikael
Nilolajewitjh, —

K. U.

—
Ve»«atti ja ». t.«i»i«»

te»i»«lti«fihteeri v,« Plehwe.kokonaan perättömäksi Väittää N.
Pr. sitä ..Ilmoittajan" lennttämää
tietoa, että senaatti olisi päättänyt
tehdä korkeimpaan paikkaan esityksen
mainitun nimittämisen johdosta.— ««o«e» Aset««tok,el.
««n on V. t.mmisteriwaltiosihtee»ri van Pleh»e senaatilla pyytänyt
saada täydellisenä Vuodesta 180«
lukien. Pyyntö on jo täytetty.

— T««pe»ee» Os«ke>p<»ttt
ilmoittaa tästedes antamansa myös-
kin talletustodistuksia
muuttumalla korolla, joka
nostetaan puoliwuosittain. Setä ta»ms talletuslaji, että karttu» a
talle tus tili(n.f.konttokurantti
jolle kaswaa muuttuma korko, joka
puolinmosittain lisätäänpääomaan,
tahi eritllpautfissa nostetaan) tuot»
tawat kumpainenkin pantin ilmoitta»
man torteimman talletuskoronja las-
ketaan korkokannan muuttuessa uusikorko irtisanomista tallettajan, tahi
ilman pantin puolelta heti siitäpäi»
mästä, jolloin ilmoitus muutoksestaon sanomalehdissä ilmoitettu.- llpuraha.Hajoitetun 4:nnm
ruotujatoisen, Kuopion, Suomen
tarllallmvumapatalijoonan majurin
Juho Palander»wainajan jälteen»
jääneelle ja Tampereella asumalle
tunvllttomalle tyttärelle Selma

Kahtisotamies n:o 10.
Wahtisotamies numero 10 täweli

tasaisin astelin edestakaisin sattu»
masta aukinaisen portinsisäpuolella,
joka wei kaksikymmentä jalkaa kor»
tean muurin ympäröimään sotilas»
Vankilaan, odottaen waunujen läh»
ternistä, joilla oli tuotu muonama»
roja. Ennenkuin tämä oli tapahtu»
nut, ei porttia saanut sulkea. Oli
kylmä myrskyinen helmikuun paiwi
ja numero 10 olimyöskin,suojella!»
femitseansänsä puremaa tuultamas»
taan, kääntänyt sinisen päällystä!»
tinsa laululsm pystyyn ja Vetänyt
lakkinsa niin alas otsalle kuin mah»
nollista. Hänellä oli pyssy olalla,
jonka perää hän pitikiwi wakawal»
Ia kävellä, ollakseen walmiina, jos
joku sotawangeista telisi karlaamis»
yrityksen, heti anwumaan hänet.

Telttoja oli pystytetty lahteen
nwiin awaralle pihalle, ja näiden
«Hlistil tullihielliläytäwä. Toinen
riwi oli «antien asuntoina ja toi»
sessa läweli tUapäisesti muutamia
niistä. Muutamat oliwat puettuina
ainoastaan niihin harmaisiin waat»
teisiin, joissa he oliwat tnnniotet»
taessa — ne oliwat nyt repaleisia
ja paikattuja — mutta muutamat
oliwat käärineet peitteensä ympäri!»
leen. Kaikki näyttiwät kalpeilta ja
kuihtuneilta.

Numero 10, jörö ja hidastuu»
mainen mies, jota maan ajatteli
welwollisuulfiaan, käänsi heihin tus»
lm latsettaanlaan, Mwähemmin

osoittihänmyötätuntoisuutta.Nehän
eiwät hänen mielestään olleet mi»
tään muuta luinkapinoitsijoita, jot»
la eiwät parempaa kohtaloa ansain»
neet tum sen, mitä heidän osakseen
oli tullut.

Hän jattoi tämelyiiän edestakaisin,
kunnes muuan wanliheitolla äänet»
la puhutteli häntä, jolloin hän jäi
seisomaan, lyhyesti ja liimaasti sa»
noakseen tälle, että porttia on tiel»
letty lähestymästä.— Ah, minä olisin waan tahto»
nut heittää yhden ainoan silmäyksen
Jumalan wapaaseen luontoon —
kauan on kulunut siitä, tum sm
wiimetfi sain tehdä, tuului was»
taus.

Nyt katsoi numero 10häneen tar»
lemmin. Olihanhän nähnyt hänmennenlin, mutta ei ollut ennm tullut
huomanneetfi, että hän oli niin
nuori — korkeintaan seitsemäntoista
tahi kahdeksantoista wuotta — ja
että hän näytti sairaalta ja hei»
lolta.

Siellä ulkona ei ole mitään lat»
somista, sanoi hän lempeimmin.
Puut owat paljaina ja ruoho lakas»
wnut ja kuollut.— Mitä luulette minunMmä»
littäwän, wastast nuorukainen. Sen»
tähdm että siellä eiole mitään wan»
tilan muureja, tahdon minä heittää
silmäyksen portista ulos.

Numero 10 salli hänm seisoa
portilla, mutta hänm silmänsä war>
tioiwat tarkasti ja peukalo oli pys»
syn lipafimella. Jos tämä yrittii.

fllään tarata, ampuisi hän welwol»
lisuudellem uskollisena hänet pai»
lalla.

Kerta toisensa perästä koettinuo»
rutainm saada alkuun keskustelua— hän kaipaisi laava puhua ullo»
maailmasta, saada tuulla jotakin
siitä, mitä tapahtui wantilan muu»
rim ulkopuolella — mutta numero
10 oli ääneti.— No niin, mitä te tahdotte?
kysyi tämä wihooin wifyttyäänha»
neen kohdistettuihin nunttnviin sil»
mäyksiin.— En

— m tiedä, wastafinuo»
rulainen. Mitä sodasta tuuluu?—

Se limee teille samantelewä,
sanoi numero 10. Minä waan m
woi käsittää, mitä teillä oli sodassa
tekemistä!— Sanotaan, jatkoi hän, lun
nuorukainen ei mitään lähän was»
tannut, että ne siellä eteliwaltioisfa
oliwat temmanneet kapalolapset keh»
voistaan ja lähettäneet ne sotaan ja
teidät nähtyä »oipi melkein uskoa,
että huhussa on perää.

Sm sijaan, että olisi loullaantu»
nut näistä sanoista, hymyilinuoru»
lainen ja lausui ylpeillä äänellä:—

Minä olm neljäntoista muo»
tias, lun lähdin sotaan, mutta löy»
tyi sellaisia meidän armeijassamme,
jotta oliwat minua nuoremmat. Kun
minut otettiin wangitfi,olin jo ollut
mutana kymmenessä tappelussa.— Mutta luulenpa nyt saaneen»
ne kyllltst, muistutti numero 10.— Niin olenkin» tuului suora

wastaus. Olm wäsynyt sotaan.
Olen ollut täällä nyt wuoden ajan
ja haawani owat paranneet. Wii»
meisessä taistelussa, jossa olm mu»
kana, sain talsi haawaa, toisen tyl»
teeni ja toisen hartioihini. Ne owat
paranneet ja minun sotaintoni on
myöskin parantunut. Wankielsmäni
onsensaanut aikaan. Wantilaelämä,
lisäsi hän surullisella äänellä, tuot»
taa minulle lopuksi kuoleman, sillämailla haawani owat paranneet ensaa tumminkaan woimiani takasin.

Ankara toti»il2wan ilme nätyiha»nen silmissään, tun hän loi tatseen»sa ulos wapaaseen maailmaan.— Missä teidän totinne on? ly.
syi numero 10, jonka rinnassa alkoi
elpyä heikon säälin tunne.— Etelä»Georgiassa, meren la»
heisyydessä. Siellä ei ole kylmää,
sumuista niinkuin täällä. Vuodet
läpeensä wihannoiwat maa ja au»
rinlo paistaa tasaisesti taiwaall».

Tämän Vastauksen lausui hänerittäin innokkaasti.— Anvelen. että mielellänne
tahtoisitte olla siellä nyt, sanoi nu»
mero 10 lyhyesti.— Niin, wastafi nuorukainen
surullisena, tahtoisinpa kyllä. Mi»
nusta on täällä tylms. En ole tot»
wnut tällaiseen raakaan ilmaan.
WanlilllN'lzäläri sanoo, että enmil»
lointaan saa entisiä woimiani takai»
sin täällä, mutta että piantin pa»
«nisin, lun waan pääsisin takaisinetelään. Oi. jos lerrantin tulisin«aihvetuksi toisen sotawanginkanssa.

— Sitä eiole ajattelemistataan,
wastast numero 11). Sellaista ta»
pahtuu ani hauvoin, tuskinpa mil»
lointaan täällä. Wai niin, luuliko
tohtori, että te ette tule täällä ter»

ilma ja huono ruola es»
ifttoSt fen.— No, fltten saatte laiteti tyy»
tywäisenä tuolla täällä.— Enpä, minä aion koettaa ta<
rata. lonatuna pimeänä yönä,kun
te wahtisotilaat nulutte wahdissan,
ne, Siipeen minä tuon muurin yli ja
juoksen minkä jaksan tasangon

wahtipaitallamme, jola ei milloin»
laan tapahdu, niin ette milloinkaan
pääsisi tuon muurin yli, mutta josotaksuttaisiin, että selin teille onnis»
tuist, mitä se teitä auttaisi? Te
olette nyt Pohjoiswaltioissa wiholli»
fienne alueella, täältä on pitlä mat»
ta Georgiaan. Teidät lähetettäisiintänne lataisin laydenkymmenennel»
jän tunnin kuluttua.— Oi, ei! wastasi nuorukainen
hywää waikutusta ilmaisemalla aa»
nellä. Täältä m waan englantilai»
nm penikulma lähimpään laupun»
tim ja siellä minulla on hymiä ys,
täwiä, jotta ennen owat asuneet Ge<
orgiassa. Erinomaisen helposti woi»
fin tenentaän huomaamatta tulla
heidän luoksensa — minulla ei ole,
kuten näette, yhdistyneitten uniwor»
mua «aan jonkun teikäläisen sota»miehen wanya uniwormu

— ja hei»

dan luotaan eteenpäin Georgiaan,
jos waan tuo muuri ei olisi niin ta-
mattoman korkea ja paksu.

Viimeiset sanat lausuttiin alatu»
loisella äänellä.— Missä teidät otettiin wan«
giksi? kysyi numero 10, jota tämä
alkoi hieman miellyttää.— Chickmangan luona.— Mikä oli ensimmäinen tais»
telu, jossa olitte mutana?— Shiloh.—

Shiloh. toisti numero 10
Vilkkaasti. Siellähän minäkin olin.— Te olette myöskin ollut so»dassa?— Niin olinhan minä siksi, kun»nes Stone Rimertin luona sain luo»
dm jalkaani. Silloin lähetettiin mi»
nut sairaana ja kelpaamattomana
kotia. Parannuttuani komennettiin
minut tänne. Mutta, puhuaksemme
ShilolMa, niin siellä se oli tuuma
leilki.— Niin, niin, se on warma se.Tuiskuna wintuiwat luodit konnissa,
mastafi nuorukainen.— Olimme juuri nukahtaneet,
kun te syöksyitte päällemme kuin ai>
wastus, wirttoi numero 10 samalla
lämmöllä ja innostutsella luin en»
nenkin. Te etelämaalaiset taiste»
lette luin miehet, sen. täytyy tun»
nustaa. Saakeli soikoon. Minlä
löylyn te meille Valmistitte. Aina»
lin löytyi muuan rykmentti, joka
ymmärsi sen konstin. Silla olipit»
ta, hoiNa, waaleawerinen öwersti,
jonka uniwonnu oli ainakin wiisi

kertaa liian suuri hänelle. Ruma
tuin synti, mutta urhoollisin peto,
mintä eloissani olen näynyt.— Se oli minun öwerstini,mi»
nä kuuluin juuri siihen rykmenttiin,
huudahti nuorukainen innostuneena.— Oh, todellakin! Tämän lau-
sui hän wähän ihmetellen. Siis
olemme mekin, te za minä tapelleet
loitemme kanssa?- Niin, sen olemme »armaan»
lin tehneet.— Ia niin urhoollisen taistele,
misen jälkeen olette te nyt teljitty so»tilaswantilaan?— Niin.— Ia lääkäri sanoo, että te
kuolette, ellette saa hengittää parem»
paa ilmaa ja saa parempaa ruokaa?— Uusi tuullinen —

niin.—
Silmänräpäyksen ajaksi tapa»

simat heidän silmänsä toisensa. Mi»
ta nuorukainen luki numero 10 fil»mistä, sai weret kohoamaan hänentaipeille poskilleen.— Muonawaunut owat täällä
heti paikalla. Minua ei saa kukaan
nähdä keskustelussa wangin kanssa,
muistitti numero 10, alkaessaan uu>
destaan tahdinmukaisen käwelynsä,
tahallaan kääntäen sellänsä awonai»
feen porttiin.

Seuraamassa silmänräpäyksessä
oli nuorukainen kiitänyt ftitä ulos.Ei kukaan olisi woinut, lnn nunu»ro 10 pari minuuttia myöhemmin
sulki portin, hänen kaswoistaanhuomata, että äskettäin oli laskenutwangin karkuun.
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1899 AAMULEHTI Keskiviikkoil 6 p:nl Syysuih
Vilhelmiina Palanderille on yli»
määräisistä sotilaseläkewaroistamyönnetty 300 markan suuruinenmnotuinen apuraha.

«i«is«iehet. Kiwulloisuu.dm tähden on Tyrmään piirin m»nnsmies Johan Veländer saanutedelleen wirlawapautta nyky syys-
kuun ajaksi ja herra Aukusti Seppämäärätty hänen Mirkaansa sillä ai»
laa hoitamaan.

Nlioppilastirjoitukfet. «i.
lm suoritettiin toetirjoitus ainelir»joitutsessa. Valittamana oli yksi
seuraamista aineista:

1. Mihin perustuu tietomme Iv»malasta?
2. Uskonpuhdistus Sweitsissä.3.Persialaissodat Kreikan histo»riassa.
4. Kuningatar Kristina.
5. Vilhelm111 OranialainenLud»

wig XlV:nnen Vastustajana.
s.Runebergin runo SwenDufwa.7. Suomen petolinnut.
8. Magnetismista.
9. Tuli ihmisen palwelulsessa.—

Nlioppilask»joit»kfissa
t. l. 4 p:nä oli kokelaiden suoritet»
tama käännös äidinkielestä toiseenkotimaiseen lieleen.

Ruotsista suomeksi oli läännet»
täwä:

ifi^.naines inre andliga lif har funnitsitt bäst» utttvck ifång, poesi och musik.Eäng odi mufit", fager 3 Topelius,öro
för männiffan ett heligt fprdf, pä hwillethon gärna vttiycler sorg cd} glädj», fal-
nad cd) hovp," Sängen utgöroch ho>finnarre wid fotnfroäm cd) under de långa
höft'och tetTtterultnarnaen angenäm,upp-
lyftande och uppfoftrande förfirödfe. Tet
finffa fallets fånger äro till innehall af
flere flög,nämligen teifor, trollsånger cdi
berättande sänger. Tengamlafinfla foll-
wisan utmärter sig genomftnnnto,inner:
liga tankar och en mycket enkel melodi.Det är förnämligastiKarelen, som desfa
gamla wisor sjungits, cd) det är äfwen
bar de famlats. Här upptecknades af Elias
Lönnrot under delta århundrade» förstahälft de sånger, hanutgtf utib;r namu
af Kanteletar. Ten finifa folllängen, fa-ger Lönnrot,upprinner vr twenne djupa
talloi:eniamheten cd) forgen

—
man lyss-

nade till den omgifwande naturens toner
och sjöng tili henne liubala, lilfom om
alla ting i naturen h^de lif,känsla «ehtalegäfwa. Vargen, träben, djuren yppa
sina tankar förhwarandra cd) förmän*
niskorna. Naturen »or folkets jdnglära=
rinna.—

K«»»e epäjärjestyksestä
j»«assa. Rautatiehallitus on Hä°meenläänin tuwernöörille Umoitta-
nut, etta lanne nostettaisiin Kol-
hossa asumaa sahanomistajaa, mt.
asemapäällittöä M. Bonnia was-
taan häirit-ewästä käytölsestäpäih-
tyneenä elok. 11 pnä junassaHel°fingistä Tampereelle setä Tampe»
reen asemalla. Junaa kuljettaman
konduktöörinilmoituksen ja sm tut»
limuksen mutaan, joka asiasta on
pidetty, on hra Vonn mainittuna
päiwänä konttoristinsa M. Lind»
rothin kanssa kulkenut junassa n:o
118 Helsingistä, jolloin toalettihuo»
ne oli tahrattu oksennuksella, sekä
hytti, jossa mainitut herrat malasi»
wat, uutimim ollessa amoimina,
liattu sinne tänne wiskellyillä kra»
»unkuorilla y. m. Hytin nurkassalamattiin kaksi tyhjää Viinipulloa.
Hyttiä maikalla puhdistettaessa oli
hra B. törkeästi kohdellut tondul»
töoriä. Junan saamuttua Tampe»
reelle, oli hra Bonn syössyt wau»
nuun astuman herrasmiehen päälle,
joka koetti herättää hra Lindrothia,
sekä työntänyt hänet ulos.— Wetseliprotestte» l«l».
wiime elokuussa oli 51. Heinä»
kuussa cli niiden luku 43.—

Waltiopäiwä«ieswaalit
Mikkelin kaupunginedusmiehen^vaa»li porwarissäätyyn toimitetaan ta»
nään.— Matkalle ««otfii» lähtee
tänään Tampereen työwäenopiston
johtaja, maisteri Semeri Nyman
lyhyeksi ajaksi, jonta täyttää tutus»
tuatseen sikäläisiin työwäenopis»
toihn'— Raittiu«koul» lapsille tv»
lee täällä toimeenpllntawalst. Koe»
tunti annetaan piattoin.— Sa«»ta«aks»ja korotettu.
Useimmissa kaupunkimme työmäen
saunoissa on saunamaksut kohotettu
15 penniin aikuisilta ja 5 penniin
lapsilta.— Mitä o» tehtäwä ilkiaa!»
taisuuden ja raakuuden häwitiämi-
seksi, noiden surullisten ilmiöiden,
jotka milloin yhdessä milloin toises-sa muodossa puhkeamat esille, su»
rullisena todistuksena nuorisomme
keskentekoisesta siwiltykfestä? ..Sil»
maänpistäwimpänä" esimerkkinämai»
«itsemme yleisten huwipaittojen ja
yksityistentin rakennusten tahraami-
senriwoillapiiwstuksilla ja leiklaulsil»
la. Kuinka lörkeältä tuntuutaan,
lun penkit ja huwihuoneet puistois»
samme, ja muutkin silmäänpistäwät
esineet on rajatonta luolittomuutta
ilmaisemalla tawalla tuhrittu. Puis<
tuttaa, tun ajattelee, minkä käsityk-
sen ulkomaalainen niiden kautta saa
Suomennuorisosta. Tuopahe eini°
mittain likimainkaanole muissamais»
sa niinhuomaltama. On yhä maan
muistutettawa kaikesta tällaisesta
iltiwaltllisuudessa, ja.toetettawa saa»
da wähimminkin kehittyneet ymmär<
tämään sen armottomuus ja halpa»
maisuus. Niin lauman luin ilki»
lurisuus on wasta alullaan on pa»
rempi toimo sm tulahduttamises»ta, ennenkuin se totonaan turmelee
luonteen ja tiedon oikeasta. Sub
jemme asian lasten Vanhempain ja
opettajain uudistettuun huomioon.-M«atila« ja ttiliteht««»
k««PP«. Herr« Eemil Vranfelt on

ostanut herra I»ar Möltä.Por>woon pitäjän Andersbölestä, maa»
tilan ja tilan maalla olewan Mi»
tehtaan, jonka tiilitehtaan aikoo ny»
kyinen omistaja rakentaa niin suu>relfi, että woi walmistaa kesässä
noin kaksi lolme miljoonaa tiiltä.—
Kaupan Välitti Johan Pellilan asi»
oimistoimisto.— Kilpail». Puuseppäin arpa»
jäisiin walmistettawan ruotataapin
Nlpapiirustulsista ei ensi palkintoa
ole woitu jataa. Toinen palkinto
annettiin piirustuksesta, jonla oli
laatinut hra I.A. Inwmius. Xii»
toslause annettiinpiirustuksesta, jsn»
ta oli tehnyt hra A. Ahonm.

Paltitsemattomat piirustukset saa»
daan takaisin samasta paikasta, jo»
hon ne omat jätetyt.

Ruolalaappia ei kuitenkaan wal»
niistetä minkään kilpaileman pi rus»
tuksen mukaan, waan on jätetty sen
toimiminen komitealle johon kuulu»
wat herrat K. K Tamminen, K.K.
Salonen ja A, Tanner.-Käsityö. jaXehbaSyydis»
yhdistylfe» wllltuutttuilla on to»
lous täänaän klo '/«7 i.»p.-M«ist«lahj«. IC Fren-
ckell 8i Pojan paper-tehtaan pape»
risalm työwäli lahjoitti t. k. 2 p:nä
työnjohtajalleen H.Lehtoselle kultai-
sen tantasormutsnl.-Pssllehyöktäylsesta Ylei<
sellä maantiellä ja toism omaisuu»
den Vahingoittamisesta y. m. asetet»
tim eilen syytteesemneljä tästä kaup.
ja ylsi Pirkkalan pitäjästä kotoisin
clewaa miestä. Nämä mtehet oli»
wat t. k. 2 päiwänä testellapäiwciä
Pispalaan menewän maantien war»
rella ruwmneet yht?Pirkkalaan päin
lulkewata iiaalialaistapositiiwinsoit-
tajata rääkkäämään aiwan werisille
ja rikkomaan hänen 500 markanar-
moista soitin konettansa mula siitä
syystä etl'ei tämä heille soittanut.
Lopuksi wielä oli eräs niistä mie-
histä ottanut pakoon juosseen soit»
tajan soitinloneen ja wimyt fen lo«
tiinsa Pirkkalan pitäjächen, sillä
ajalla kun soittaja oli poliisia hake»massa.— Ka«p«ngi««l««»tteof««s
Pispalan rajaportille kaipaisipitais»
ta korjausta. Yhtenään walittawat
sen kehnoutta laitti tullijat.— K«k«»»tkall« on lähes
wuoden ajan ollut tässä laupurgis»
sa olewa kuritushuone wanti Kus»
taa Aadolf Helenius Hän on. waik»
ta meidän säännöissä on ankarasti
kielletty poistumasta paikkakunnalta
jossa asumat, ilman lupaa kuitenkin
luwatta poistunut ja wielä päätteet»
si ollut jo umodeu.

- Ws«»ikti «tooli» T«»i.
»oista lausuu Z. Topelius:

«Niin ylewämielisiä runoelmia,
niin uljaita, niin hartaita, niin oi»
wallisia tapausten ja henkilöjen ku»
waulsill kuninkaasta ja kenraalista
alkaen alhaisimpaan luormarenliin
asti — melapa tuohon turjaan
saakka, jota ennen nimitettiin «lur»
jutsetst", mutta jola tuli sankariksi
hänkin —

on Harmoilla mailla ja
Harmoilla ajoilla näytettäwanä. Nii»
ta on ainoastaan34,mutta jokainen
kappale on kuin marmorista weis»
tet«y taideteos itään. Ne lewiäwat
nyt useille kielille käännettyinä;muu»
kalaiset kadehtimat niitä sotilaita,
jotka omat saaneet sellaisen muisto,
patsaan haudallensa".

— F»«sf«» s»V«»l«i»e»
yhteis!»»!» awattiin lauantaina
t. t. 2 p. pienellä juhlallisuudella.
W«sattuaau Virrestä 245 astui
puhujasijalle w. t. lirttoherra pas»
tori Lindgren, pitäen lyhyen tilai»
suuteen soweliaan hengellisen puheen,
jonka jälkeen Veisattiin Virrestä
399. Runon «Kansalleni" lausui
koulun johtajatar neiti Jenny Lyde.»
sitte lauloi Mustialan maanwilje»
lys» ja meijerioppilaista muodoitet'
tv letalööri jonkun hymnin.

Nyt nousi puhuja paikalle koulun
wälillikasen johtokunnan puheenjoh
taja apteetari Hällström luodenlat°
sahdutsen koulun syntymiseenpuhuen
myös loulun opettajille ja oppilaille;
sitten lauloi enren mainittu seka»tööri«Maamme", johon myössaa.puwilla olella yleisö yhtyi.

Oppilaille sekä niiden Vanhem-mille puhui koulun johtajatar mie-
leen pantawia sanoja, tehoittaenVanhempia yhdessätyöskentelemään
koulun kanssa, ettei kumpikaan re-
pisi mitä toinen rakentaamaan että
molemmat oppisi oikein tuntemaan
toisensa lausuen että hän on Vieras
teille ja te hänelle ja kuitenkin te
olette uskonut kalliit pienokaisenne
hänen taswatettawalfensll. Wielä
lauloi mainittu sekatööri «Herra
Sun annos ulottuu" setämyöslau»
lettiin Suonion isänmaan Virrestä
muutamia warsyjä.

Juhla oli todella liikuttama las»
ien Vanhemmille ja koulun ystä»
mille. M nythän tuitenlinoli tou»
lv paikkakunnalla niin tarpeen»waa»
timana olemassa. Osoitettakoon
waan kestäwyyttä, sillä wielä on
paljon erittäin aineellisia wastutsia
woitettawana, jotta loulu edelleen»
lin tulisi olemaan paikkakunnan lem»
pilapsena.

Kouluun pyrliöitä lienee ollut la,
hnnmäks neljälymmentH, joistawoi>
tim hywälsyä ainoastaan 31 oppi»
lasta.—

«ahde» yhte»l,ul«alotN
neljännen waituwswuotensa wiidel»
lä luokalla t. l.1p. omassauuses»sa talossaan. Alutsi, wirren wtifat»tua, piti uskonnonopettaja maisteri
W. Utter lyhyen puheen ja rutouk»sen. Sitten puhui koulun rehtoriN
I.Awellan oppilaille jauusille opet»
lajille ystäwällisiä terwehdysfanoja,
sekä Lahden lauppalaifille liitossa»
noja uuden koululartanon ralenta»
misesta y. m. loulun edistämiseksi
tehdyistä toimista. Uuden ja siistin
loulukartanon johdosta tehoittt hänoppilaita nuorteuteen, siisteyteen ja
uutteruuteen, pannen siihen perus»
taksi jumalanpelon ja isänmaan»
rakkauden.

Uusi. ja muhkea koulutartano si»
jaitsee Lahden kirkon liinsi puolella
ylllNällä. tteläänpäin laltemalla rin»
teellä. Sen on rakennuttanut raten»
nusmestari Sjöblom, arlkitehlitoi»
miston Usko Nyström,Petrelius ja
Penttilän piirustusten mukaan. Se
on rakennettukahdeksaa luokkaa war-
ten ja on se laitin puolin hywin
wanltaa, tarkoituksenmukaista ja
aistikasta rakennetta. Sen seinät ja
Välikatot omat tiilistä, Vesikatto kal»
wanoituista rautalewyistä. Paitsi
sirotetoista graniitti»kiwijalklla, on
graniitista rakennuksen ulkonewat
reunustutset ja portaat Rakennus
on osaksi nelikerroksinen ja tarkoi»
tukseensa tilawa.

Ratennus on tullut maksamaan
noin 145,000 marttaa jaennen kuin
se on täysin jola suoja sisustettu tul»
lee hinta nousemaan, 150,000 ml.
Se oli todellakin suuri uhraus nuo»
relle kauppalalle, josta se ansaitsee
koulua käyttämäin ja läikkienpaikla»
kuntalaistensa kiitollisuuden. Koulu
on nimittäin lauppalaisten rakennut»
»ama. Sen erittäin launiswäriset
tiilit owat tehdyt kauppalan omas-sa tiilitehtaassa. — U. S.— Lähde» yhteiskoul»»»
otettiin fisäänpäästötutkinnossa elok.
31:nä päimänä IV:lle 2. III:Ue 2.
U:lle 5 ja i:lle 17 oppilasta. Kou-
lun koto oppilasmäärä on nyt 124,
joista V:Uä luokalla 10. IV:llä 21.
lll.lla 20. N:lla 35 ja I:llä 38.- P«»tarh«»t»«tteide»«äyt
tely. Kesti Suomen Maanmiljelys-seuran juhlakokouksessa ja näyttelys-
sä Laukaassa elokuun 24p:nä1839.— Palkintolautakunnan lausunto:

..Täällä nähtäwänä olemasta puu»
tarhllnäytttlystä yleensä nätyy, että
puutarhan Viljelys wielä näillä feu»
duilla on heikolla ja alkuperäisellä
kannalla ja Voisikin ja toiwotaantin
kehittymän suurissa määrin. On km»
tentin mielihywällä wnnustettawa.
että joukossa on näytteitä, jotka jo
osottaumt kehittynyttä asiantuntemis-
ta jamonipuolisuutta. Vertaillessaan
eri numeroita toisiinsa onkinpalkin»
iolautalunta kiinnittänyt huomiota
yhtä paljon ryhmän monipuolifuu»
teen luin luntin lajin hywyytetn.
Myöskin on annettu etusija, jos
jonkun lajin wilj.'lys on Vaatinutuseamman Vuotista huolellista hoi»
toa tahi myöskin yrittllijäisyyttä
uusia lajia Viljellä. Nannana woi>
tanee pitää, että tun ensi terran
Laukaassa on K. S.n maanwilje»
lysseuran wuosinäyttely, silloin puu>
tarhaosaston palkintolautakunnalle
tulee olemaan paljoa waileampi teh»tämä, katsoen lukuisampaan ja lai-
tin puolin runsaampaan näyttelyyn.

Paitsi Varsinaista puutarhawilje-
lystä on palkintolautakunta myöskin
pitänyt silmällä puutarha» ja metsä»
marjatuotteiden säilyttämistä, jota
onkin toinen puoli järkiperäisestä
puutarhanhoidosta.

Palkintoja jaettiin 3 ensimmäistä
useita numeroja käsittämistäryhmis»
ta ja säilytteistä, 4 toista palkintoa
erikoisista tuotteista ja 3 kolmatta
palkintoa. Huomattamimmat näyt»
telytuolteet olimat kurkut, tukka» ja
lupukaalit, pallotaswit, juurikaswit
ja puutarhamarjat sekä moniasnay»
te hernesäilytteitä ja marjamehuja.
Näytteille tuotuja omenoita oli
myöskin kolme numeroa, mutta wuo-
denlaadun mutcan hywin tehitty»
mättömiä.

Suurta kummastustaherätti useis-sa näyttelyssä käyneissä se seikka,
ettei Iywäelylän seminaari ollut
mitään asettanut näytteille kansanopetukseksi, maitta tällä laitoksellaon ammattimiehen jo kauan hoita»
ma laaja kaswis» ja hedelmätarha.Kosta terran yleisönsä on olemassa
oikeutettu Vaatimus, että kansaton»
lv meillä, kuten Skandinawianmais»sa jo on tapahtunut, jotakin tekisi
puutarhanwiljelyn edistämiseksi ja
opettamiseksi, lienee wielä enemmän
oikeutettua, että seminaari, jotanaut»
tii tarkoitusta warten runsasta wal>
tiontannatusta, kauniilla esimerkillä
täwist harrastuksen etunenässä. Toi»
momme ettei Vastaisuudessa tapah-
du näin walitettawaahuomaamatto»
muutta, sanoo Puutarha.—

S«t«l»«««» «a««»llje»
lysse«r«» j,ht,k»»««« toto»
«tseSf« toissmltana käsiteltiin tai»
tenlaisten juotsnvain asiain ohessa
m. m. seuraamia asioita:Seuran metsänhoidonneuwojakst
walittu metsätonduttööriJohannesLyra, jonka piti astua seuran pal.
meluiseen spystuun 1pmä, oli zoh»totunnalle ilmoittanut että hän en»
tisten töittensäloppuunsaattamiseksi
woipi ryhtyä nykyistä Virkaansa
hoitamaan »asta lokakuun alusta.
Johtokunta, siihen nähden että ly»
symytfessä «lewa metsänhoitajan

wirtawapauden aita on nykyisen
wuoden kuriin nähden semmoinen,
etteiwät maamiehet sinä citana tule
häntä käyttämään, katsoi hywälst
myöntyä tehtyyn pyyntöön. Met»
sönhoidonneuwoja Johannes Lyra
on M tarvitsijain läytettäwäns
ensi lokakuun 1p:sts alkaen.

Seuran kiertämän tarjanhoitolou»
lun. jota nyt sijaitsee Kauwatsalla,
päätti johtokunta tehdystä pyynnös»
ta sijoitta» Punlalaitumelle maan»
wiljelijä JuhoPenttilän luokse Sarl»
lilassa.

Huittisten piirikunnan asiamiehel»
N, entisen asiamiehen kuoltua,päätti
l°hlolunta pyytää talollisen HermanNikanderin.

Pöytäkirjan otteella ilmoitti Ul<
wilan kunta haluamansa saada ensi
työkauden alusta, joka alkaa ensi
tammikuun 15 p:nä, seuran enfimäi»sen tutomakoulun paittakunnallensa,
jota warten kunta on wuotrannut
tarpeelliset touluhuoneet talollisen
Robert Sippolan omistamalllTm<
meetarin ttlala 600 markan wuot»
rasta.

— Sat.—
Kotito»l»kol«us Tamme

lassa kirkonkylän kansakoululla pi»
dettiin elot.28 p:nä mainittujenkou-
lujen toimikunnan ja opettajien saa'puwilla ollessa. Tilaisuudessa teh»tim selwää kouluissa ennätetyistä
aineista, oppilaslunmsta, niissä toi»
minneista opettajista y. m. koulun
toimintaa ja Vaikutusta koskemista
asioista. Samoin myöskinluki pv»
heenjohtaja sanotuita kouluja koske»
wat tilit ja täwi niistä selwille, et«
ia kouluja woidaan wielä edestin»
päin jatkaa, kosla sitä marten löy
tyy »aroja noin 400 mk. Nykyään
toimiikin näitä kouluja mainitussa
pitäjässä 9:ssä eri pailtatunnassa
Korkein oppilasmäärä, joka on im»
hm ilmoittauwnut, on Letkunkylän
toulussa, jossa on oppilaita yhteen-
sä sisäänliljoitettuna 32 henkeä,niis»
ta wanhin 37, nuorin 13 wuotta
täyttänyt.

Samoin myöskin alloiwat Mus»
tialan opistolaiset sanotussa pitäjäs»
sä eri kylillä nmme sunnuntaina,
lyhyen tesäloman kuluttua, jatkaa
jo kemäällä alkamiansa esitelmäin
pitämisiä.—

Kotiko«l»t K«»gasall«
eiwät, kuten woisi olettaa, ota oi»
lein menestyäkseen. Alkukesästä pe»
rustettiin niitä tosin useampiakin,
mutta useimmat niistä kuoliwat tui°
tentin ajan ollen oppilasten puut»
teessä. Yhdessä koulussa, jola oli
oppilaista rikkain ja jota toto kesän
koetti pysyä elossa, oli alussa noin
parikymmentä oppilasta, mutta lo»
pulta tutistuiwat ne jo seitsemään.Onko rahmas Kangasalla niin luku»
ja kirjoitustaitoista, ettei se Välitä
tuollaisista kouluista? Ei, waan
päinwastoin on siellä kansa paikoin
hywlntin alhaisella siwistystannalla
ja siis kotikoulut hywinkin tarpeen
maatimat. Luultawaa myöskinolisi
että kotikoulut Kangasalla menestyi'
fiwät hywinkin katsoen siihen, ettäsen naapuripitäjissä niitä on joka
kylässä montatin, joissa on oppi»
laito monessa Matsikin. j"s niille
annettaisiin opettajien ja papiston
puolelta suurempaa «woa. Ei ole
siinä kylliksi, että päätetään ja pe»
rustetaan kouluja ja määrätään
niihin opettajaksi kansakoulun läpi»
käyneitä. Opettajien japappien tv»
lee, niinkuin useissa muissa Hä-
meen pitäjissä, panna kouluhywälle
alulle, opettaa siellä aita ajoin ja
innostuttua oppilaita. Tuo tosinmaatii opettajiston puolelta pientä
uhraamaisuutta, mutta täytyyhänsen Verranuhratakansansa hywätsi.
Jos tuolla tawoin pitäjän opetta»
jat pitämät kotikouluja katsantonsaalla ja ohjaamat niitä eiwätta jätä
niinkuin tähän asti oman onnensa
nojaan, niin silloin waiwat kansa-
koulun läpikäyneetkin helposti jatkaa
opetustasaamansa suunnitelmanmu»
taan ja oppilaatkin hartaampina ja
lukuisampina käymät noissa touluis»sa ammentamassa tietoja ja taitoja.- Uletsa»teri « »uisto.Wiime tewäanä päätti Hämeenlin-nan Valtuusto, tun kaupungille se»naatin toimesta lähetettiin jalon
hallitsijawainajan Aleksanteri ll:senmuistoksi lyöty erittäin hienotetoi»
nen Mllczli, toimittaa sen arVokkaa»sen muotoon säilytettäwäisi. Mitali
on sittemmin asetettu hywin aistit»
kaaseen ja taiteelliseen kehykseen,
jonka maisteri A. Th. Böölinai»
heen mukaan on Valmistanut ja so»
wittanut Helsingin taideteollisuus»!)'
distylsen opettaja Joy. Friedl Ate»
neumisfa. Kehas, joka on weis»
telty reliefiksi, kuwaa kiedotulta
männyn otsia käpyineen alhaalla
päättyen Suomen Vaakunaan ja
ylinnä tammenalsien ympäröimään
teisarinkruunuun. Pohjustan les»
kellä lasin alla on mitali punasella
sametilla reunustetun tärpännahka»
manttelin leskellä, alla kultaisilla
torlokrjaimilla Vuosiluku 1818—
1881 ja yläpuolella keisarin mono»
grammi. Pitkin puisen pohjustan
Viheriöistä ulkoreunaa on tesliai,
laisilla kirjaimilla taimerrettu suo»
melsi ja ranslatsi sanat: Ei yksi»
lään minun toimistani ole »oinut
häiritä sitä luottamusta, jola tulee
o2a Hallitsijan ja länsan leslen".
Kehys tekee waltawan waikutulsen
katsojaan. Taideteos tulee ripustet»
tawatfiValtuustonloloushuoneeseenraatihuoneen juhlasaliin. — Hän». S.—

Kylätie» ,ake»t««i»e».
Läänin lumernööri on päätöksellään
t. t. Ip:stä welwoiltanut tilan»
omistajatWäinöDanielsson'm,Kus»
/««wa Kuosarin. Juho Heikki Kuo«

sarin, Juho Niktsr Mukulan. Jo»
Hanna Riukulan, Juho Tuomolan
la Alels. Kyöstilän sekä Toiwan
kartanon omistajan, Terwatoslen
osakeyhtiön yhdessä tilallisten JuhoJoensuun. K. A,Kyöstilän, JuhoAnttilan kanssa kulin hallitsemansatalon nojalla ja sen mukaan luin
kulin tulee tiestä hyötyä nautti»
maan. rakentamaan ja wast'edes
tunnossa pitämään sen kylätien, jo<
ta yleisestä maantiestä Wähitkälänkylässä johtaa TenoaloslentehtaalleJanakkalassa. — H. S.—

««hety<j»hlass« Kurkussawiime sunnuntama oli tuloja loleh»
dissa 17b»36 p. milä summa jae»
taan tasan Owambo — ja lapa'
nilähetytselle.—

Bähetysj»hlaa wietettiin
Suoniemellä eloluun 29 päiwänä,
jolloin kaunis ilma sattui olemaan.
Wäteä oli karttunut hymänpuolei»
sesti. Lähetyssaarnaaja F, Hannu»la felä useita muita puhujia esiin»
tyi juhlassa. Puhdas tulo lähetys,
seuralle teki, pausi kolehtia, 350 mk.
50 penniä.

Poliisi- ja oikeusasioita

«»»«»rsfiasloit». Wal-
wonnat toiminimi M. Niinisen ia puu-
seppä lulla Engbergm lonlursseiss» toi-
mitett,in t. l.4 p. täläl raa«tuwan«it«
ud s>a. M Niinisen peiän walwontaa
iatletaan ensi lolaluun 16 p:nä ja pesän
taim!lsii«mieh«lsi walitlimVaratuomariK.
A. Forsblom, hralulla Engberginlon-
lur»fipe!än toimittajalsi walillunlauppias
K.ILindeman.— Warkaus. Yöllä wasten t.
k. 3 päimaä Varastettiin talon n:o
12 Puutarhakadun Varrella pih,sta
yksi 200 markan crooinen polku»
pyörä.Kuta sen on Varastanut,sitä
ei ole poliisin onnistunut saada sel»wille, maikkakin polkupyörä löytyi
talon n:o 11 Viinikankadun war>
rella porttikaytämästä seuraaman
päiwän aamum.

Uutisia
muualtaSuomesta

— W«lti,psiwä«ie«wa«lit
Sortawalan kaupungissa toimitetaan
maltiopäiwsmieswaali ensi lokakuun
4 p:nä.

Lapm womiotunnassa on edus»
miehen waali määrätty tapahtumaksi
tuleman marrasluun 11 p:nä.—

P«lytek»illi»e» »pisto.
Allamainittuja opettaj-nwirloja po»
lytelnillifessä opistossa owat opis»
ton opettajakunnalta hakeneet: ylei»sen kemian apulaisopettajan mirkaa
insinööri,filosofian kand.G.Matts»son; infinööruammaltiloulun apu»
laistoulun apulaisopettajan miran
sijaisuutta insinööritI.V. Andersin
ja A. Wes6n; ranstantielen ylimää»
räistä opettalllwirlaa filos. land. K.
S. Laurila ja kieltenopettaja R.Le»
mercier; analyyttisen geometrian yli»
määräisen opettajan wirlaa profes»
sori Hj. Mellin; matematiikan yli»
määräisen opettajan mirlaa apulais»
opettaja A.L.Hjelmman;taidehisto-
rian ylimääräisen opettajan wirkaa
artlitehti A. Lmdgren; analyyttisen
temian opettajan mirtaa ja fichen
yhdistettyä asfitentin tointakemiat»
lisessa laboratooriossa filos. tand.
T.Hirn.— W«ltt,«»«»t«teide» tulot
oliwat wiime heinäkuulla 2.333.053
ml. 74 p. Tämän wuoden seitse-
män enfimäisen luulauoen luluessa
oliwat ne killiaan 14,290,998 ml.
54 p.

W. 1898 heinäkuulla oliwat wal»
tionrautateiden tulot 2,112,902 mt.
30 p. setä saman wuoden seitse»
män ensimäisen kuukauden ajalla
12.783.957 mt. 7 P.—

Eräs tielmstel». Koulu
toimen ylihallituksen ylitirehtöörille
on kenraalikuwernööriltä saapunut
kirjelmä, jossa ilmoitetaan että ken-
raalituwernöörm tietoon on tullut,
että hra Heikel (tarkoitetaan taipro»
fessori I.A. Heikeliä) on tarkasta»
nut Waafan läänin kouluja oitaak»
feen selwää kansanopetuksesta ja
olisi hän mainitun kirjelmän «ulaan
silloin pitänyt Vllltiollisesti liihoit»tavia puheita. H ylh haluaa tä>
män johdosta tietää, onko hraHei»tel toimittanut koulujen tarkastusta
koulutoimen ylihallituksen käskystä
ja mihin toimiin ylimalkaan on ryh»
dytty. jotta saataisiin kiihoitustyö
kouluissa loppumaan. Tämän yh-
teydessä haluaa tenraalituwernööri
saada tietoa siitä, mintä toimen
lautta kouluissa on sallittu Rune»
bergin Wänritti Stoolin Tärinäin
luteminen ja sisältääkö tämä runo»
kokoelma sellaisia lauseita, jotka
owat keisarikunnan armoa loukkaa»
wia ja mastoin Suomen kansansuoraa etua Vaikeuttamat malta»
kunnan yhteyttä, jonta Välttämät,
tömyydestä H. M:nsa lutematto»
mia terloja on huomauttanut. —
Hbl.— X»rink««i»en järjesty»
astuu t. k. 11 p:stä woimaan höij»
rylaiwojen kuluessa Turusta Tul»
Holmaan. Maanantaina ja lanan»
taina lähtee kaksi laiwaa samaanaitaan, mutta kolmena päuvänä

»iitosfa ei mene yhtään laiwaa. Ä.
T. syyttää tästä nurinkurisesta jär»
jestylsestä Suomen höyrylaiwa»osa»
leyhtiötä, jola on muuttanut laiwo»
jmsa lulluwuorot.—

»We»älsi«.s»«««l«l»e«p»«taw«r«liitto" on «Gyn Otet«
shestwan" mukaan erään Pietarissaparaikaa «perustettaman osakeyhtiön
nimi. Yhtiön tarlotutsma olisi Suo-
men ..laswawien" metsien läyttä»
minen suuressa määrässä. Vään»
töjen mutaan, jotta aiotan lähettää
Wenäjän waltionwarainministerille,
tulisi osakepääoma olemaan 2 Hmilj. ruplaa, jaettuna 1.000 osat»leeseen.—

G«»o««lehdet. «Pohjois-
Karjala"»niminm uufi sanomalehti
aikoo ilmestyä Joensuussa 1900
w:n alusta kolmasti miikossa, ni'
mittain maanantaina, torstaina ja
lauwantaina 7°palstaisena ja laa»
jennetaan, sen mukaan tun maltio-
päimäasiat ja ilmoitukset waatiwat,
8 palstaisetsi. Lehden lauta on tan»
sallinen ja lehden tarkoituksena on
Voimien mutaan työskennellä etu«
päässä Pohjois»Karjalan henkisten
ja taloudellisten pyrintöjen palwe»
lulsesfa, tansailehtenä ja äänen»
kannattajana. Toimittajia owat At>
seli lämefelt (wastaawa) ja U.
Vrander.

— z»0,»0» fea«gi» palli»
to. Ranskan Washingtonisfa ole-
ma lähettiläs on ilmvlttanut, että
erään «La Baurgognen" haakstri'
tossa wiime wuoden heinäkuussa
hukkuneen rikkaan amerikalaisen pe-
rilliset omat wääranneet 100,000
frai gin palkinnon sille, jota keksi
parhaan keinon, joka käytännössä
kelpaa ihmisten pelastamiseksi lai-
maannettomuuden sattuessa aamulla
merellä. Kenellä hywäns» on oikeus
ottaa osaa kilpailuun. Lähetettyjä
ehdatutfia tulee eräs komitea Pani
fin maailmannäyttelyssä tarkasta»
maan.— kertoo huhuna,
että keisarikunnassa Voimassa ole-
ma tullitariffi ulotetaan myöstin
tawaroihin, joita tuodaan Suomeen.

«Nomosli" sen ohessakertoo, että
rautatiehallituksessa on otettu pv»
heeksi Suomen Valtionrautateiden
yhdistäminen wenälais-saksalais-
alankomaalaiseen rautatieliittoon.

S»r»llise« lopu» Valmisti
itselleen heikkomieliseksi joutunutpas-
tori Heitti Niiranen Pielisjärmellä,
jonta kuolemasta äslettäin mamit»
simme. Nähtäwästi kuoleman saa»
Vuitamisen tartowtsella alkoi hänwiime juhannuksen aitana paastota
eikä millöän ehdolla huolinut ruo»
laa. Ainoa, mitä hän nautti, oli
mesi, maan ei sitäkään sallinut mvi»
den tarjota, täwi itse porstuan lor»
wosta asunnossaan silloin tällöin
wähän juomassa. Woimat wähe»
niwät luonnollisesti hiljalleen, mut-
ta ihmeteltäwän tauwan hän tätä
itsensä kidutusta testi. Wihdoin
elokuun 15 päiwänä, tun oli jo 52
Vuorokautta ollut syömätönnä,heitti
hän medenkin nauttimisen ja sitten
6 Vuorokauden kuluttua tuolema
Vapautti onnettoman lärfimytsts»
tään. Kailtiaan oli hän 58 H wuo«
rolautta ruuatta.

—
P»K.— G««ke« on»etto«»«s ta»

pahtui lauantaiaamuna Suolahden
radalla n. t. Aalpalan leikkauksen
luona. Junan tultiessa Iywäsly.
lään käsin ja ehdittyä edellä mai»
nitulle paikalle huomattiintin kalfi
miestä astuman radalla myöskin
IyVllstylään päm. Hätämerkkejä
tyllä weturista annettiin ja pian
jarrutkin kiinnitettiin,mutta alamäki
kun oli, ajoi juna miesten päälle,
jotka sittemmin huomattiin kumpikin
kuuromykiksi. Toiselta, jola joutui
Veturin alle, runneltui pääpahasti,
toinen ehti sen werran heittäytyä
syrjään, että häneltä ainoastaan
toinen jalka jäi pyöränalle, muser»
tuen kamalalla tawalla. Nuorulai»
set. JohanMarkkanen Suonenjoelta
ja Viktor Kustaanpoika Hollolasta,
olimat lähteneet Iywästylästä lu>
matta tuolle matkalle, jota päättyi
niin furleasti.

Samaista junaalohtasi edellisenäiltana toinenkin onnettomuus, setun näet ajoi Leppäweden asemanluona Eerolan talon hewosen luoli»
jaakfi.

—
K. S.

Kiriä lisittä ja Taidetta,
- E«,««l«ifelle te««tt«il

le on englantilainen kirjailija HallCaine, tunnetun „Kristitty" nimi»sen kirjan tekijä, lahjoittanut näy»
telmän. jonta hm on tästäromaa.
nistaan muodostanut. Näytelmäs»
fä on, paitsi proloogia, neljä näy»
töstä. Harjoitettawalsi on aikomus
ottaa kappale niin pian kun se on
saatu käännetyksi. Wasl'llään on
tekijä sen käsikirjoituksena H:kiin la»
heltänyt.

Näytelmää ei wielä ole esitetty
muualla tuin Amerikassa; Englan»
nissatin näytellään sitä masta länä
syksynä.- Näytel«äki»jallis«»tta.
Alfred Lagerbomin kustannuksellaHaminassa on painosta ilmestynyt:

«Ameriikassa. Pila yhdessä näy»
tölsessä. Suomalainen alkuteos,
Kirjoitti Aira". —

34 fin,,; hinta65 p:niä.

«Hauska asunto. Huwinäytelmll
yhdessä näytöksessä. Kirjoittanut
Wilho Ranta".

—
33 fin,.; hinta

65 p.

Yleisöltä.
Aamulehden Toimitukselle

Selity».
Lehtmne wiime sunnuntai nume»rossa on isällisiä neuwoja Tampe»

reen osoite» ja ilmoitus kalenterin
suhteen. Siinä tehdään selloa ta»
lenterin yhteen sattumisien johdosta,
näennäisesti hymin asiantuntewaltataholta. Kuitenkin on siinä totuutta
kaarrettu ja kierretty,otaksuttamasti
wasten parempaa tietoa. Kehoite»
taan Osakeyhtiö Sammon ja Isat
lulinin luopumaan kalenterin loi»
mittamisesta, syystä että olisimme
pyrkineet järkyttämään h:rojen
Stogstedtin ja Murroksen toimin»
taa.

Wllan tutka owat.ne järkyttäjät,
käynee selwille. Ja wiime Touko»
tuun 18 päiwänä on ilmoitus
Aamulehdespä, että olen ryhtynyt
toimittamaan Tampereen osoite» za
ilmoitus kalenteria, jota sen jälleen
Osakeyhtiö Sammon kanssa olem.
mekin Valmistelleet, jota mastoin
yrat Stogstedt ja Murros masta
wiime Hemätuun 25 päiwänä yh-
teensattumisen wälttämljetsi ilmoit»
tiwat ryhtyneensä toimittamaan sa»
maista kalenteria. Missään tapauk-
sessa eiwäl myös wiimetst mainitut
wome wäittää, etteiwät olist tieneet
toiminnastamme kalenterin suhteen.
Kuka siis on moraalisesti welwolli»
nen oikeudestansa luopumaan; sekö
jota tolmatta kuukautta ennen on
työnsä alkanut?

Arw. «minä"; ilmoitamme Teille,
että me emme moraalisesti emmekä
juristillisesti peräänny toimessam-
me, maan wiemme työmmelovpuun
asn, joskin ei nyt Teidän, eikä
meidän taiweet täydellisesti tule
kalenterin johdosta toteutumaan,
sillä jakaantuneena ei Tampereella
saada kyllin täydellistä jaajanVaa»
timaa kalenteria, jonka Tekin näyt»
te myöntämän. Ketä kaupungin
asutlaat y. m. siitä liittämät,olkoon
heidän päätettäwänään.

Odottamattomia jysäyksiä tulee
tämännmotisen tanterin tielle. Kau»
pungin tartun painatus onyksi wai«
teus. Kaupunli on pidättänyt itsel»
lensä oikeuden yksin painattaa lart»
taa. jota se lyllä myy 1: 50 pen»
nm hinnasta lapp. pientä totoa,
maan näin tallista karttaa ei talen,
terin toimittajat woi kirjaansa liit»
tää. Mitä siis tehdä? Koitamme
kuitenkin kaikki keinomme, joslo fit>
te onnistuu tai ei, se ei tietysti ole
talenterm toimittajain asia, joita
lain määräämän sakon uhalla on
Varoitettukoskemasta kiellettyyn he»
delmään. Eiköhän laupungin lar»
tan tustannutset ole koottu asut»
lailta, joten olisi myös tatsottawa
niiden
r^cunpeteetta 4 piiwä Vyysluuta
1899.

Isat Julin.

Aamulehden Toimitut»
selle.

f xtx
Ikaalisten kauppalassa 20 p:nä elot.
pidetyistä arpajaisista.

Tulot:
Lahjoituksia 100:

msta soai
SifS&npääfamalfut n. m. »30: 95

Yhteensä 1.1«0: 9b

Menot.
Ostettuja Voittoja
Muut menot

245: 50
121: 80

Yhteensä 367: 30
Puhdas säästösiis 763: 65

Ikaalisissa ',999.
Arpajaistoimikunta.

Venäjältä.
— Tet lir«h»t. Raha»llfiainministeriö ilmoittaa, että 5, 10 ja

25 ruplan setelit w:n 188? mallia,
jotka on laskettu liikkeeseen lorleim»
masta käskystä toulok. 25 p:nä
1888, on waihdettawa takaisin en»
nen joulut. 31 p:ää 1899.

Tämän määräajan jälteen ei mai»
nitunlaaiuisia seteleitä oteta was»
taan maltionmllksuissa, eikä yksityis»
tenkään enää ole pallo niitä was»
taan ottaa.— U«k,««tv»t«. «Salala"kertoo seuraaman uskomattomaltatuuluwan tosiseikan. Etlafin lansa»taulun opettajan Petrowstin seura,
kunnassa Wirossa täytyy pänvätyöl»la suorittaa eräälle paikalliselle ti.lanomistajalle Vuokramaksumaakap»paleesta, jolle loulu on rakennettu,
kosla lunta ei ole suostunut mat»samaan mainittua wuolra»rahaa.Opettaja suorittaa paimätyönsä te«säliä, leikaten tilanomistajalle eloaja tehden muitakin töitä.
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Huomiota herältäwä

merioikensjuttu,
jossa lantajana on Turusta kotoisin
olleen merikapteenin Karl GustafSöderlund wainajan oiteudmomis»
taja lestirouwa H. Söderlund,Kirk»
lonummelta, ja Vastaajana toimini»
mi Nemberg H C:o Bumos Ayre»
refissa, ja jota joon aiheuttanut taksieri nuottia Wenäjän hallituksen puo»
lelta Atrgenttiinan halliwsta was»
taan. Asian kultu on seuraama.

Syksyllä wuonna 1886 oli suo»malainm merikapteeni Karl GustafSöderlund, Turunkaupungista, kul»
jettam rahtitawaroita omistama!»
laan purjelaiwalla ..Iphigenia"
Ranskaan, mennyt antturiin Bue»
nosAyresin ultosatamaan naudatta»
malla merenkulkijoille määrälyitä
Varokeinoja, kuten palamien mert»
kUyhtyjm suhteen y. m. Siitä l»uo»
limatta törmäsi hänen laiwansa
päälle Vuenos-Ayresista kotoisin
olnoa höyrylaiva..Pingo" sillä sev»rantsella, että koto lasti, jona oli
wiljaa, täytyi purlaa, jota paitsi
laiwa oliperinpohjaisesti koijatta»»
Kapteeni S. maali nyt oilmden
lautta torwausta karsimastaan ma»
hingosta ,Pi<gon" omistajilta sitä»läijellä höyrylllimayhttöltä.Mensa»
heras Fluwiales". jotta alioiteut»
fissa welVoitettiinkin torwaamaan
kaptemi S n wahitigat heti hakfi.
rikon jälteen laillisesti toimitetun
tulkinnen pöytäkirjanmutaan 7,000
dollarilla kullassa ynnä sille juokse»
»alla 8Z Vuotuisella korolla.

Lastia purettaessa huomattiin sepilaantuneeksi ja siis laiwalle wa»
hingollisetsi. jonka tähden kaptemi
S. ei suostunut sitä uudelleen lai«waansa ottamaan, mutta saadakseenrahtimaksun Ranskaan otti hän ta»
laroaritloon puretun wiljan. Kul»
jetusmlltsu oli ainoastaan 7.000frangia. Sm jälkeen toiminimi
Bemberg H C:o, joka oli toimitta»
nut tamaran purtauksm, otattiwuo>
rastaan laittomasti talawarilloon
BuenosAyresissa laiwan. joka ta'
män johdostamyytiin sikäläisen Ita»lialaifen Pantin mälitylsellä huuto»taupassa polwhinnasta — 4,000
dollarista, waitta se torjautsm jal»
lem oli laillisesti toimitetussa tat-
selmulsessa armioittu 12.000 dol»
tariin kullassa. Niinmuodoin owat
hrat Bemberg HE:o wastuunlaisetlaiwan hukkaamisesta ja siis wel»
wolliset suorittamaan leimaukset.Kummallista on, että kortein tuo.
«»istuin tyllä tunnustaa tämän
seikan antamassaan päätöksessä,
mutta wllpauttlla kuitenkin mainitut
herrat suorittamasta Vahingonko»
waulfia. Mokomaan päätölleen ei
kantaja millään ehdolla woi tyytyä,
sillä se on puolueellinen ja suurim»
maSsa määrässä perusteeton ja lam»
Vastainen.

Vuonna 1895 lähetettiin Suomen
lmraalituwernöörin kansliasta tir»
jelmä Venäjän Ulkoafiainministe»riöön pyynnöllä, että Venäläinen
pääkonsuliwirasto Buenos-Ayresissa
täslettäisim toimimaan niin, että
asia lopullifesti rattaistaistin ja«a»
hinzonwaatimutfet suoriteltaifin. Ta»
män kirjemwaihdon seurauksena oli
»am se, että kapteeni S:lle malset»
tim noin 3.000 markkaa rahtiraho-ja lähtöpaikasta Vuenos-Ayresiin,
mutta ei mitään korwausta laiwas»
ta, jnnta yän oli menettänyt, eila
myöskään kustannuksista y. m.

Ia tuitentin oli kapteeni S— n
perhe, joka oikeaa asiaa ajaessaan
oli menettänyt koko omaisuutensa,
kärsinyt haaksirikosta suunnatta»mia rahatappioita, jotka nousewat
200.000 markkaan.

Kaptemi S. kuoli edellämainitus»sa kaupungissa marraskuun23 p:nä
1897 jättäen jälteensä lesken ja
wiist alaikäistä lasta suurimmassa
köyhyydessä. Ainoastaan siellä asu-
wien suomalaisten amulla saattoiperhe pysyä hengissä ja wihdoin
wiime wuonna palata kotimaahansa.Tällainen asian päättyminen on
enst kädessä luettama Venäläisenpääkonsulin Christoffersenin ansioksi,
yän lun ei edes ottanut mastaan
kapteeni S-n meriselitystä muta
sillä perusteella, ettei laima ollut
Vakuutettu,maan täytyi meriselitys
jättää slltamalonttooriin Bumos»
Ayresissa. Vieläpä mainittu pää»
konsuli julkisesti asettui tätä asiaaoikeudessa käsitellessä —

Varmaan»
lin Vähemmän kunniallisista syistä—

wastapuolueen. eilä kapteeni
V— n puolelle, kuten hänen welwol»
lisuutcnsa olin ollut.

Wailka kenraalikuwernöörm wi»
railossa syksyllä wuonna 1898 lä»
heteUiin uudelleen kirjelmä Wenä»
jän Ulkoasiain ministeriöönpyyn»
nöllä että Virallinen nuotti Wenä»
jän hallitukselta annettaisiin Aigen»
tiinan hallitukselle, niin ei wielätään
Bumos»Ayresista ole kuulunut mis»
tään mastausta.

Kosta tämän oiteusjutun tällainm
päättyminen on luettawa Wenäjän
lonsuliwiraston syyksi, niin aikoo
lestirouwa V. nyt maatia Venäjän
hallitutjelta korwaustn syyttömästi
karsimistaan tappioista.

Fujaluontoinm nai-
nm.

Seuraama tapaus kerrotaan ta»
pahtuneen kuuluisan madame Ves»
tris'm elämässä talwella »uonna
1847. Ollen naimisissa CharlesMathnvsen kanssa wierallihän enst

kertaa Pariisissa. Matkan päätar»
loituksena oli järjestää juhlabaletti»seurue englanlilaista howinäytäntöä
warten.

Baletm järjestys oli joutunut yk-
sinomaan herra Mathews'ille, kosla
hänen waimonsa jolan nyrjähtämi»
sen wuolfi oli pakotettu pysymään
huoneessaan.

Eräänä iltana istui rwa Mat»
hems yksikseen salongissa. Hänenkamarineitonsa olnvat totona jahän
woi silloin tällöinluulla stsähuoneeS»
ta isojen koiriensa, Flockin ja Flos»
sin haukkumista. Hän otti sanoma»
lehden ja hänen huomionsa liintyi
ensimmäiseen kirjoitukseen, jonkahän
huomasi. Se kosti erästä henkilöä,
jota oli useita väiwiä ollut puheen»
aineena Pariisissa. Suuri joukko
wartautfia oli tehty, eikä oltu ket»
sitty toimeenpanijaa. On luultava,
että sama henkilö oline tehnyt. Ha»
nen temppunsa oli piiloutua jonkun
ylhäisen ja rikkaan naisen sänkyta»
mariin ja täällä anastaa hänen ja»
lotiwenfä ja muut kalleutensa ha»
nm nukuttuaan. Jos hänen uhrin»sa heräsi, ei hän epäillyt käyttää
wäkiwllltaa. estääkseen tätä nos ta»
masta melua.

Ainoa tunnusmerkki, joka oli on»
«istuttu saada lurjuksesta, oli se,
että hänellä »asemmassa kädessään
oli ainoastaan kaksi sormea — ast»
anhaara, jonka oli huomannut eräs
nainen, jolla oli ollut tylliksi mie»
lenlujuutta olla makaaminaan, kat»
sellessaan hänen toimiaan maluuka»
märissä. Kowa kauhu oli wallan»
nut naiset, joilla tiedettiin olewan
paljon jalokiviä ja pilkallista huo»
maututfia poliisin lemäperäisyydes»
ta ei puuttunut.

Madame Westris ei ollut heikko»
hermoinen nainen, waan ei kuiten»
laan woinut pidättää pelontunnet»
taan, mennessään, kirjoituksen luet»
tuaan, sänlykllmariin, aikomuksessa
kutsua kamarineidot ja käydä ma»
kaarnaan. Ennenkuin hän astui sin»ne, nilkutti hän sammuttamaan wa»
hakynttilöitä. jotka hän oli sytyttä»
nyt, wahwistaalseen lampun»waloll
hänen lukiessaan. Haaratynttilä
heitti tasaista »aloa lattialle japi»
lensi huonekalujen, etenkin pöydän
marjot, samalla, lun lamppu lewitti
himmeämpaä waloa pöydälle.

Katsahtaessaan ympäri huonetta,
pelästyi hän lomin, huomatessaan
lllllttialla warjon pöydän alla ole»
masta miehestä. Hän pysyi tyy»
nenä, mutta hänen pelkonsa lisään»
tyi, kun hän oli huomaaminaan la»
den. jossa oli ainoastaan kaksi for»
mea. Hän oli makuutettu, että rois»
to oli pöydän alla.

Saatuaan selmille tämän, laman»
tui madame Westris pelosta. Ko»
to Pariisi tiesi, että hänen jaloli»mensa oliwat kallisarwoisia Se»
lään ei ollut mitään salaisuus, että
hänellä oli tapana pitää torunsa
pöydällään ja hänen Pariisiin, saa»
mutinaan tiedettiin lohta, että ma»
dame Westris oli tottunut «taseen
menemään mataamaan tuin myös,
että toimet pidättimät herraa myö»
haan yöhön. Hänen kamarineitonsa
makafiwat läytäwän toisessa pääs»
sä, joten hän iltaisin olimelkein yl»
sinään.

Aiman luonnollisesti tiesi waras
tämän ja odotti ainoastaan aikaa,
alkaakseen ryöstämisensä ja lopet»
taakseen ehkä sen murhalla. Nämät
ajawtset liitkuiwat nopeasti mada»
me Westris'in aimoissa. Aärim»
maisilla Voimainponnistuksilla eihän
ainoastaan saanut rohkeutta, maan
myös oli keksinyt tuuman pelastaa!»
seen itsensä ja wangitaksem mar»
taan.

Sm sijaan, että olisi päästänyt
hätähuudon, alkoi hän hyräillä lau»
lua, asettuen jälleen istumaan «nti»
selle paikalleen ja painoipientäpöy»
dällä olemaa hopeatelloa, jolla hän
tamallisesti kutsuikamarineitoa. Täs»
sä taas oli se maara tarjolla, että
jos koirat seuraamat tyttöä,niin
löytämät he heti rosmon, joka taas
Moin ryntäisi uhrinsa päälle.

Mutta onneksi eimät koirat sm»
ranneet tyttöä. Ne sattuimat tällä
kertaa jo makaamaan.

..Adele", sanoi madame Westris,
»luulnto.-että herra Wernacm jalo.
tlmilauppiaan liike on mielä auki?,,

Sm kyllä luulm, madame",
mustasi tyttö. Nyt on lauantai ja
silloin omat puodit auki klo 12
saakka ja nyt on kello masta 10."

«Sitten saat heti nnnnä hänmluokseen", sanoi laulajatar. »Ha.
neliä on lorjattamana muutamia
kalleimmista timanttisista ranneren»
kaistani ja safiiri, ja briljantti»hiuS»
koristukseni, jotka hän on lumannut
lähettää tänään. Sano hänelle, että
että hän lähettää ne heti korjattuna
tai korjaamattomina. Anna minulle
tirjoitustapineet."

Adele totteli käskyä ja madame
Westtis kirjoitti seuraamaa Wer»
närille:

»Hyvä herra!
Katfisorminm maras on Mossapöytäni alla, jolla nyt kirjoitan,

ilman, että hänellä on Vähintäkään
aannstusta siitä, että minä tiedänsm. Kutsukaa poliisi, eltää tuhlatkosilmänräpäystäkään,

Madame Westris".
KaS tässä!" sanoi tuo rohkea

laulajatar, «minä luulm, että tun.
am kuluttua saan timanttini. An»
takaa samalla hymä saarna herra
Wernacille. Tässä on mahan pie»
niä rahoja, Adele. Ota mfimmäi»
set wounut, jotka saat ja kiiruhda
nopeasti takaisin."

Adele oli aikeessa jättää huoneen,
lm» hänm emäntänsä waltasi pello,

ajatellessaan, että hänen täytyy
olla ylsin tämän miehm lanssa,
jonla wuotfi hän lutsui Adelen ta»
taisin.

«Käsle Maria." sanoi hän tees»
lennellyllä ystäwyydellä, »tulemaan
tänne ja pitämään minulle seuraa.
Minä tahdon nähdä, jos hän on
edistynyt loruompelutsessa, jota ope-
tin hänelle."

..Madame." sanoi Adele. »Mariapani maata jo tunti takaperin."
«Sitä uniketoa!" huudahti Lady

nauraen. »No. samapa se. Sittensaan hmvitfmi poissaollessani ope»
telia osaani uudessa oopperassa."

Adele mmi ja madame Westris
oli ylsin — ylsin tuon lauhean mie«
hm tanssa.

Hän istuutui piaanon ääreen ja
lauloi niin. ettei hän loskaanmnm
laulanut sillä tawalla. Hän kertasi
sanat uudelleen ja uudelleen, hän
lauloi, hän wiserteli. hän soitteli
niin. että se olisi ihastuttanut tv»
Hansia ja kaikkea tätä tuon «aaral»
lisen, wäijywän kuulijan »uokfi,
jonla hmgitylsm hän oli luulewi»
naan laulun Välillä.

Kailm tämän lestäeSsä Vallitsi
hänessä lauhu. Minuutit tuntui»
wat hänessä tunneilta ja wihdoin,
laulettuaan äänensä läheätfi, no»
jafi hän taapäin ja woi ainoas»
taan matalalla äänellä hyräillä sä»
weliä.

Wihdsin tunnin luluttua, jola
tuntui hänestä ijanlaitlisuudelta,
tuuli hän ilotsem waunujen lolmaa.
Hettm tuluttua astui Adele sisään,
mutta niin totisena, että hänm
emäntänsä alntst luuli lähetyksen
menneen myttyyn. Mutta Adele
oli näyttelijätär ja hiljaiset asle.
leet hänm takanaan antoimat ha»nelle warmuutta. Owelle ilmestyi
näet kolme poliisia, joiden perästä
tuli selä Vernac, jmoelitauppias,
että mr MathewS, madame VeS»
trism mies, jola olihaettu mnlaan
matlalle. Niinpian, lun tuo rohtea
nainen oli nähnyt miehensä, waipui
hän suonenwedon lonristamana tä>
män syliin.

Samassa lumofiwat poliisit pöy»
dan ja heittäytyiwät roswon limp»
puun. Hän wastusti wimmawsti
mutta saatiin sidotuksi selä mieliin
wankeutem, fittmkun madame VeS»
tris oli ensin kertonut, kuinka hän
keksi hänet ja miten hän päätti saa»
da hänet kiinm.

Varas huomattiin olewan eräs
Dufresne, laleeriorja Toulonista,
jola jo mnm oli paennut wanteu»
destaan ja tehnyt joukon rikoksia,
josta uudelleen oli joutunut kiinni.
Hän oli todellinenroisto. Tutkinto»
tuomarin edessä lausui hän: »Mi»
nä anna» hänelle anteeksi tawan,
jolla hän saattoi minut perikatoon.
Hitto »ielöön! Kolo tunnin ajan
olin kuitenkin Euroopan etewimmän
laulajattaren ja näyttelijättären ai»
noana kuulijana."

IlnlNln.
(Umerilalainm juttu.)

Erään Newyorlintalonseitsemän»
nessä kerroksessa nähtiin muutaman
miehen huitoman käsillään luin hul»
lun selä päästämän kauheita huuto»
ja. loullo ihmisiä kokoontui alas
ladulle kauhistuksen Valtaamina, sU»la ei ollutepäilemistätään, ettei nnes
hypoäisi alas.

Katsojien kauhistuskohosilorteim»
milleen. tun mies msitfi poistuttu»
aan ikkunasta näyttäytyi taasen pie»
ni poika sylissään, jonka hän heitti
alaS ikkunasta. Ennenkuin tutaan
woi estää oli mielipuoli wähemmäs»
sä tuin minuutissa heittänyt 7 pil»
lv voikaa alas.

Kun suunniltaan olnvat katsojat
wihdointm uslalfnvat heittää silmä»ytsen pieniin onnettomiin uhreihin,
äUistyiwät he aimolailla. Siellä,
mistä he anvelivat löytämänsämu»
serrettuma lasten ruumiita — hyp»
piwät nämä ilmi eläminä niin tuin
ei mitään olisi tapahtunut. Matta
alas seitsemännestä kerroksesta oli
nähtäwästi ollut^ainoastaan pimi
Virlistysmatla heille, joka ei ollut
Vaikuttanut mitäänpahaa, päinwas»
toin.

Kunkatsojat taasensilmäsivät ylös,
seisoi mielipuoli isä ikkunalla ja
tervehti heitä ladellaan. Heti sm
jälleen teli hän pienen hypähdylsen
ja lipui Verkalleen alasladulle.Hän
horjahti hieman saapuessaan «aa»
han, mutta heti oli hän jalleilla ja
kiipesi erään olutmannunkatolle, jon»
la ihmispaljous oli pysähdyttänyt
kulustaan sekä piti seuraaman pn»
hem:

»Herrat! Ihmisen lekselijäisyys
on tässä kohonnut huippuunsa. Tv»
Hansien sielut, jotka Vuosittain huk»
luvat tulipaloissa, owat huutaneetapua. Ia prof. M. Ctrowterm tun»
netut aiwot owat saaneet lipunan
ijäisyyden tuleSia.

Tästä kipinästä on syntynyt tii»
mä ilmapuku. Se on täynnäkaasua,
jota tekee mahdolliseksi, että ihminenwoi hypätä alaS I,<XX) metrin lor»
leudelta muna lorissa särleämättäainoatataanmunaa.Prof.MTtrom»
ler, ihmiskunnan tosi yStäwä jahy»
«änteliä, myy nyt minun kauttani
näitä ilmapukuja 20 dollarista lap»
paleen.

Eläköönprof. M.Ekrowler!"
ElskSön prof. M. Ctrowter! hun«

si llmfajouklo nemuitm.

«Uä miehen wwaroille tuli me»
nelli on selwää. Monetowat jopan»
neet hentenst alttiiksi koetellessaan
uutta ilmapukua.

Mestaus ilman kir-
westä westämpärillä.

Herttua Nicolaus Ferrarasta ma»
lasi jo lolme päiwää kestäneessä wi«
lutaudisfa. Turhat oliwat lääkärien
kokeet, koettaessaan parantaa häntä,
ja niin elettiin melkein täydessä toi»
wottomuudessa. Vihdoin kuitenkin
eräs herttuan suosikeista. Gonelle.
joka suuresti rakasti herttuatansa,
päätti salassa parantaa hänet peläs»
tylsen kautta. Ia tun herttua tul»
jetti itsensä jota päiwäläheisen joen
tuuheille rannoille, niin oli hänen
suunnitelmansa pian tehty. Gsnelle
meni läheisyydessä asuman myllärin
luolse ja sanoi tälle, että herttuaaitoi yuwin wuotfi heittää erään
tamaripallvelijoiStaan jokeen, ja että
hänen tulisi niin pian, lun natisiherttuan, mennä weneinem pelasta»
maan tanarioalwelijaa. Sen lisätsipyysi hän herttuannimessä pitämään
tolo asian salassa.

Kun siis herttua seuraamana aa»
muna oli rannalla ja Gonelle näki
myllärin jo saapuneen weneinem,
niin lykkäsi hän hnttuan wirtaan
a pakeni Palmaan. Mylläri tuli
amalla awulst, wetiherttuan wenee»
emsä ja niin pääsi hän wilutau»
lista ilman pitemmittä mutkitta.

Vailla sekä herttua että koko Fer»
rara erittäinkin myllärin lausunnonjohdosta, oliwat makuutetut, että
Gsnelle oli tehnyt tämän hyvässä
tarkoituksessa, niin asetettiin luiten»
tm tuomioistuin häntä wartm ja
hän tuomittiin kuolemaan. KunGo»
nelle sai tiedon tästä, ostihänsuu»
ret mattawllnnut, täytti nemullalla
ja antoi wiedä itsensä Ferraraan.Herttua, jota tahtoi mallaa peläs»
tylfm pelästytsellä, antoi wanaita
hänet, mailta Gonelle «etosi fiiym,
että wielä oli Palman maalla. Ha»
nelle ilmoitettiinnyt tuomio:— tul»
la päätä lyhemmätsi. Mestaaja saituitentin tästyn, että hänm piti,
niin pian, kun tuomittu saapui pai»
kalle ja pani päänsä pölkylle, aino,
astaan kaataa koko sangollinen jää»
kylmää wettä hänm päällensä. Niin
tapahtuikin. Mutta kansa, jokaluuli
että juuri on mestaajan kirwes pu»
toawa, huudahti kauhusta. Gonelle
säitähtyi tästä niin. että wefisantoteki saman waikutuksm kuin kirves:
hän tuoli pitemmittä mutkitta.

Nyt wasta waltafiherttuan kauhu
Olisiko hän woinut aawistaalaan
semmoista lopputulosta hänm mie»
lestään niin hauskassa leikissä, joka
nyt asetti hänet melkein samaan wa»
loon tuin murhaajan. Turhaan to»
etti hän osottaa suruaan Gonelle»
paran maallisille jäännöksillejaomai-
sille. Hänm omatuntonsa eisaanutkoslaan rauhaa.

Ulkomaalta.—
Dreyf«<i» i»tt» «e»»e»

fiess. Rennes syysl. 4p.Tämän
päimän istunto pidettiin suljettujen
onnen takana.

Muuan (?) oli jolta,
kulta ulkomaiselta diplomaatilta ja
eräältä ulkomaiselta upseerilta luul»
lut, että Dreyfus oli watooja. Hal»litukfen asiamies Carrisre waati sil»
loin istuntoa salaiselsi tsdiswlsm
jatkamista »varten ja siihen oikeus
suostui.RmneS, syysl. 4 p. Kapteeni
Tavernier, joka «n toimittanut du
Patyn kuulustelun, on kutsuttu to»
dislajalii Voidakseen tarpeen tullen
suullisesti täydentää tiedonantojaan.— T««ska« ttz»S«s«lk» onvl»
lomaan sanomalehdille tulleiden säy»
lösanomien mutaan päättynyt, tun
selä työmiehetettä työnantajat o»at
sowintoehdotutfm hywälfyneet. Toi^
«ottllwasti nyt onnistutaan parem»
mm kuin edellisM kerralla.

Rjatelmia.

Kun «arlaalla ei «le tilaisuuttaVarastamiseen, pitää hän itseänsä
rehellisenä ihmisenä.

Huolehdi seuraawalta päiwlistl,
mutta älä Myli.

Se, joka ei loskaan ole taistellut,
woi kyllä pitää lilpensä kirkkaana.

Kadotettu aika an «elka, joStasaamme maksaa lorlean loron.

Se käsi, joka antaa, on se, joka
aina mieluimmin Vastaanottaa.

Jos ihminen lentää, luinla lorke»
alle tahansa, niin täytyy hänen kui»tentin joSlnS wlla ala» maan pääl»

jjK Herrat Kauppiaat ja Räätälit!
■ nyt ovat saapuneet kaikki I
ICalvipalttoo ja« I
I *PukukankaatI
■ joita on suuren suuri varasto suomalaisia ja uiko-I■ laisia. Jälleenmyyjille, jotka varmaan voivat myy-I■ dä enempi kankaita saavat sievän mallikokoelman. B
H Hinnat ehdottomasti halvimmat paikkakunnalla. I

I John Blom'in I
■ Halpahintaisessa Kangaskaupassa I
H Kauppa- ja Kuninkaankatujen kulmassa. H

Tunnetusti parhaita
ovat

Frister H Rossmannln
ja

Amerikalaiset «Ztanöarll"

Ompelukoneet,
oita 5 vuoden takuulla,*mainioilla maksuehdoilla ja aivan polkuhin-
noilla myyvät

Chr.Jacobsén & Pojat
Selinin talossa torin varrella.

O OmenialGle saadalsmsa
— asunnon ja ruo»

laa!

Wilh. Zimm&m&
Turkki- ja Kappamakasiini.

>»^ Loppuunmyynti:
Naisten Keslshaketteja ja KepsiS.
Haisten kummisia Sadekappoja.
Happojen „

risäänostohintoihin.
Olkihattuja åk Kaailakkaja

suorin valikoima, halvimmat hinnat
Wilh. Zimmerillå.

MVolmi liitto Vapauden ja totuu»
dm kanSsa ja täytö niitä lahjoja,
joita sinulle on uskottu.

Totnudm mukana, lun me sitäluulemme, sm kätkemme jasäilytäm»
me, seuraa aina oikealla ajalla rau»
ha ja »avaus.

Kokouksia.
v.«., Nu»a 2k. »o

WeNojat.
»«»»Pi«« M«ttt G«U ««chttse»kp»lk»«sstpel««» kutsutaan loloontu»

»aan Perttulan Kappelissa Humppilan
«ajataloon Perjantainasyyskuun15Päi-
W2n» kello >/>s j. PP. leslustelemaan ja
Päättämään seuraavista »sioista:
1H Kauppatavaran ja huoneiden rahaksimuuUamisest».
2:si7.W«l»llilen sa hänen perheensä yllä»

Pidolsi.
3w Toimilfijamiezten pallalt» y. «. pe»

sla lostevist» asioista jamuistutetaan
lonllursfilHHnnön «äsräystH että poi».
s»ol«»«t »elloz« saavat tyytyäläsnaole»
»ien piHtSlfiin.
bumppilass». Eyyllmln 2 p:nä 1899.

«es«» t»i»l«fi«»iehet.

$fy?ifi Stämeren maahtntain Cmenia
myydään hal»immllll« fummiifa ia W2-
hittmn Kainolatu 3^:o 25. Suomalainen

!o«h»»e».
»«««»«» myydään jumm«!a jaszfmenin vllbittilin

M.Nfit«ise» puodissa
Seurahuonetta vastapäätä.

l.vvti!l2izel!3.halvimmalla
Kuume- Akkuna- ja huone Lämpö-

mittaria parhaimmista tehtaista
V.Lyytikäisellä

Commercin talossa.
Settiä* «ftttnt«fe*»ao Samun9tu«W|W Ulassa, Mouhijärvellä

W.«n»ttl«.
IV» wuoden wanhlm

jämKkniran
myypi Kempeleenasemalla «semamie»

I.Perttunen.
Hn« «. lKoiran vanhemmat ovatpalkitut Qrtimalan näyttelysst. Tilyfi

takuu koirasta. Kysymyksiin vasta»
I.Perttnne».

Virkoja haettavana.
U. 6. 1l.10 l.

Tyttöjen fBfltatb*«
Opettajattaren viila

Urjalan pitäjän Urjalanlyttnselakansa»koulussa on filäwarten välsytyn kurssinsuorittaneiden haettavan», koulun johto'
lunnaita ennen t. l.15 p:wää. Pallla»150 marlla» luluwuodella.

Urj»l««sa 1p:n« Syysl. 189».
Johtokunts.

s»lvsl»ll«««n kalutaan.
Rlllltfinlielen taitlllllll

18 eli 20 vuotias lopsentyub saa pal.
lan. Puuvilla ehtaan lanlurimestari

W. «»»««.
llltitlalsNNäi» laawat pvsyväis»& lUllUUmijmU t& työtä Uudessa.kaupungissa. O.»»tara».

lauppaantouunul
«it henkilö.yuhuwasuomea ja ruotsiasa» pailan heti.Lähemmin P.K,f,«e»

Alavus.
palwelustyuö ,°a het, pailan,"» Ylfin«isetsi lun Umoitta» itsensä.««.tamat. n:o 7 K. h. N°rdqwist'ill«.

oinaan oppilaua nyt
beti. «uutarbakaw 33.

Rehellinen ja siiwo rullanlllitVl-
seen totwnut

Gpttö
s«« heti pailan

Einar Spoosilla
Camercin talossa.Ruolfia taittwalla on «tufia.

Samaan paillaan otetaan
Juoksupoika.

DlßwWilsaa heti pailan lun ilmoittautuu aamup.
ennen klo 11, tai iltapäimälläklo 2—57

Bauerin tahwilaan.
Lehtiä kantanaan

tämän lehden tontt.
Hnwo palweluslytlö sa» nyt hett pa».'»»' kan, lähemmin tämän I. lontt.

PalwelnStyttö,
14—15 ttnioiiai, saa vallan n»t Heli. Wii«

E. WiieH

Palvelusta haluaa.
Ufeumnan tovoben fuutemmaifa lauv»"

paliillle^ä WflnlertotttaWojS
hoitanm. l»unl«t»l2fial«»Nrloitt«o»nuo.f»«g h«H«l!st nuoremmolfi tonttooiiapu.
latfeflt. W»«tau«ta Pyydetään t. I.lönt.

b.P.
Sll!llllNlleeN '5 t°ht°an°ml«ta!alvuomatla» Keski.llämen nuori mies jolla on useammanvuoden loknnu, sahaliitteesfä esiintyvi»,
m toimissa. Kuten wlli ja halkometsienalw«inn°,sa ja ostossa. Lautatarhanhoidossa tt hyvä järl««ty« työnjohtajanloimessa. Rehellinen ja raitis mies, halu.«Si suurempianfioista paikkaa jol,sahaliilleelleeli tehtaille työnjohtajaksimar»rask. i pistä, «aitausta pyydän t. l.kontt. tämän luun ajallanimimerkille

«.»H.
«auppl-an vahan lollunm tytlöhalua»«^ samanlaista tointa. Wast. pyyd. ta»«an ledd, lontt.. nimim. «. «.
Viif^ii b"uaa pllillaa. W«IM* fH pyydetään t. l.lontt.„». «:«le".

»vttunul tyttöhaluaa sa»maa tointa.Wast. pyyd. t. l. lontt.
nimim. G.M.

Kadonnut.
shaali on hukkunut maanantaina

<X1perunamaan pyörtänöltä, löytäjänPyyd. se tuomaanHuhlimäenlatu 4t.
»«»Ppi.

Knnlnlus.
»»!»»«» «yysk»«» 1« p»i»«««

kell» KV e. PP. pidetään kokous Ia«»
pereenkaupungin Ra» ihuoneellaT»mp«»
reen Pella»»- jaRautatehdas-Osaleyhtiön
weturi-lonepajallejohdettawaasiwuraitlot»
warten Tampereen kaupungiltapakloluo-
wutetUuvan maan eraittamijen johdotta.
Astanonunsi» maanomislajla ja nautinto-
oikeuden tai muun sen wertaifenoikeuden
haltioita lehoitetaan olemaan toimituksessasaapuvilla. Samalla ilmoitetaan että asi-allisen poilsaolo ei estä toimituksen suo-
rittamista.

Tampereella1p. Syyskuuta 189».
Wiran puolesta

T»iw« »,,«e»st«ö»
waramaanmittari.

Nuutollaupoallamarin
ilmoitukia.

«,e««wu»,»« e»l»w<« syhsk»»»
o» 13 pz«w«»«, alkaen klo 10 e. vp..
j«tteta«n t«l,ss« N:« 30 »uni»-
I«antabntt w»«ell«, Wal«tuomari H.«. »l,»-w«i»«j«» l,»k»rSfiPefiin
h»»t,e«»»»««, jolloin»»ydään tirio>i«, h»,»ek«l»j«, w«tteit«, l»fi« icp,r«il»i« t), m. ««»,«««« irtainta
"««ifnatta. Rahat huudoist» «»at pai-
kalla maksettavat. Tampereen Huuto-kauppakamarissa Syyslmm 4 päiwänH
1899.

«ieh. Thulö.

Myytävänä.
Moria Omenapuita
«nyydsil» Vli»N«Uala»s« Tetsloss».«. »<nt«l«.

Vuokrattavana.

Jdpoio,
pnsii ja hnone

1p:sta lokakuuta.
K. P. Ruuskanen.

«»»mal,, lapleJtomaiieptrJcéué^Jann«« Pittälaiu 14. 6aßlb«g.
»M nuoitamitsia |aa aiumun Jtaattt. 3.<^»' Miehen tohwelipalttoo myydään fa-

1* 3?uoti puu mies )aa alunnon HellK. bitneifä perheessä. Otawallankatu12,
Vi b»n »eräflfi. tesl. ra», it.Lahnnen.
tti-Mt »,«»»» «> r.uonmte» munnon,
i/V^lfl tflil 3Bartiotoinin< jaShttotan-
kalien lulmass», Harjun talossa

Lehtose» luon».

Ualutaan vuokrata.
«ies haluaisi hyyrstäkalustetun

kammarin, mieluummin Naistenlah-d»n eliSoukanlahden sahanläheisyydestä,
Pyydän Naistenlahden sahalleTyönjohtajaP.I.«ntwone».

HmDituksiä.
Kust. Lindh*in

« I^22t2llllll(l(«e552 "
Itäinen pitkäk. 14

valmistetaan kaikkia räätälinammattiin
kuuluvia töitä huolellisesti kohtu hin-
toihin.

toimiluaan loton» j»
perheissä ja silitystä k,t«»«. osoi-

te Kuninlaanl. 46, alakerta, kulmahuone.
Tyttösaa asunnon iamasla vailassa.

Uelallisia,
kaupp. Hugo V. Rönnquistin konkurs-
sipesään, kehoitetaan viipymättä
suorittamaan velkansa välttääkseen
laillista uloshakua.

Konttoori herra Rönnquistinyk-
sityisasunnossa Aleksanterinkatu 16
Auki arkipäivinä 10-2 ja 4-6.

Knulntnsl
Laillisen edesvastuun uhalla. lielletHän

lllilellainen metsästys KangasallaRinmn
tyläl» Mtalon,Alitalon,Sarkolan i« N»«
kolan mailla ia weNllä. A. Wtalo.

Asiamiehiä
Suomessa

hakee englantilainen Tiilto«»ah»llituU.
Henkilöitä jotl» haluawat asiamieheksimmhutoin kaupungeissa luin maalla 12».hettlllöötkirjeet merlille G«»<g««ti»«"
Luomen Sählösanomatoimiston Ilmoi-tus osastoon Helsinki.

SL.I9309-121.

Mankelia

T«»Pe«e«>«,
I«»vn«» chil» »89i>.

«ytetty

Piano
«vydään halvalla, lähemmin t. I. lontt.

22 K.Hienola.

Halutaan ostaa.
halutaan ostaa pieni rotuinen koiran*W urospenikka. Wastaus'» pyyd. t. l.lontt. nimim. Y. «. H.


