
Tilaushinta.
Kolaripitvlinen painoi:

»A *"'A'-1/.*""/*▼"
TaapareaUa jakopaikoissa 4; 3: 8: 1:
Tamaraan postikonttooriaaa. . S,s? 4^> 2^4 l.«
Mum huum poitilaitok*...5... 4,MiM 1,.,
TeaåJälU ristisit lähetBttr«ä r.. 4,,, 3,» a,M 1,,,

Kumkaudalta 40 psnniä. AAMDLEHT Tilaushinta
Kuusipäiväinen patoosi

Tamperwn jakopaikoissa 8: S: 4«! 2
Tamperean postikonttoorissa ..10*4 7m 5m 2m[
Muissa maammepostilaitoki...11, S*» S,m im
Venäjälle ristis. lähetettynä r...6: 4,» 8: l*;
Kuukaudelta 7i p.

—
Kttiiukaaaeitta1ia. vae*-j

TIETOJA TAMPEREELTA
HfU jCdel Miisratnpafnfltaan Hto 118 »Tiistaina 10 pini Lokakviila

ToimittajaiK. Wlljakalnen.
—

Lehti Ilmestyy: Sunnuntatoln, Tilitelrin, KeikivilkkoMn, ToriULrtn, Perjantaisin ja lauvantaliin kello 8 umolli.
—

IlmofauMnta:M pennia Ja etusivulle painettavilta U pennia rMlti.
Saotrfnktollfet raomennetaen maksott*.

—
Lehden konttoorl oh avoinna kello Be. pp.— e Lp. —

LthetyksU, joiden kirjoittaja «1 toimituksella ole Ilmoittanut nlmeanii, el Julalsta.

Pålvållsta.
Avöbuuk oa Joka exklpilTl.

Pastorin kaarita klo B—ll pihr.
Kanttoorin Tirkahuone klo 9—l».
Kirkkokonttoori klo B—ll e.pp.
Rah&toiaukamari klo 10—?
'ffvilikaaari ja pakkahuone pidetään

7l«i»«U« »voi»»» klo 10—3
Tvreyaenhoitolantakrjnan tarkastna-

aeenia aawwimnklu 8—
Cfiyh&in-asianajajan Aleksan-

terinkatu 28, ayoinna joka arkipaiTa
klo B—9 e. pp.

KaapanginToadin konttoon klo B—lo8
—

10
a.-p.Kaupungintalossa.

KMpangmpahrelijainkonttoon Raati-
buoueen talossa, rahatoimikamaria
Tastapäiti,avoinnaklo '/,9— IN«.pp.

TaiTaishoitohallituksen eaimieatä tava-
taan joka piiviklo '/»s^-12 kaupua-

talossa.
Tuierain tavarain toiicisto täkäläisellä

raatatienasemalla pidetään avoinna
klo B—l ja 8-6.

Ueneväin tavarain toimisto täkäläisellä
rautatienasemalla pidetään avoinna
kloB—l jaB—7.

Rautatien paketti- japikatavaratoimis-
to joka arkipäivä kloBe.pp.— j.pp.
Sannantaina klo B—lo e.pp.

Maksuton rokotus valtuusmiesten ko-
Mkoussalin eteisessä huoneessa, sisään-
Skävuti Hämeenkadulta, joka torstai-
»n»' 10— e.pp.
Caupusgm lamakirjjurto joka trki-ilta

klo *!*!— l/,9, paitsi lauantaisin '/,8— l/,8 Puutarhakatu 23.

Avoinna on jok» viikon palva.
Sairashuoneeseen otetaan sairaita klo

lä-1 päivällä. Tapaturman kärsi-
neitä kaikkina aikoina.

Kaupungin>^^"»li avoinna jokapäivä
kio 10 a.-p— i.v.. talossa ao 28
Puutarkadun varreDa

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

Jana tulee: Helsingistä klo 1,15 L-p.,
8 i.p. ja 11^2 i.P.

—
VaasasU Bo

6,38 a,-p.ja 6,6 i.-p.
—

Turusta klo
1.16 i.p.

—
Porista klo 4,50 i.p.-

Vilppulasta klo 9 a.-p.
- Toijalasta

sekajuna klo B^6 a.-p.
— Tyrväältä

sekajuna kio 8,50 a.-p.
Joua lähtee: Helsinkiin klo 6,54 a.-p.,

1,20 i.p. ja 6^o i.p.—
Vaasaanklo

1457 i.p. ja 11,42 yöllä.- Turkuun
klo 10 a.-p. ja 6,80 >.p- —

Ponin
klo 1,60 i.p. ja8 >.P.

— Vilppulaan
klo 3,30 i..p. ....«Postilconttoon avoinna: arkipärnnä klo
8 a.-p.— 6 i.p. Vapaamertkiä myy-
dään klo 8 a.-p.-8 L-p. Bonnantai-
aa: tulevainpostien o»»to klo '/H—
10 jaklo '/»»-« J» menevien postien
«««to klo B—lo e. pp.

Kurssit.
"aomem penkki 8 pznft Lokak.

Myynti-kurssL Ostokurssi
Bmk. Smk.

PMlari a/r 287: 60 266: 30S^ its2 SS
Pariisi »/v 100: BO. 8 k.

— :
—

Aatrcrpm... a/r 100: 30
» 8 k.

— : —
■.^p.ri . a/T 12A^J

99: 60
98: 90
99: 30
98: 30
ia:30
121: 60

Lykekii .... »v Må:
—

« Bk.
— —

V«^« »T 124:
— ML

121: 60
121: 30
121: 60> B*. -:

-
Fnuaii-t v M.a/r 124:

—
1«3:3N
121: 70Sk.

— —
AMst«r4aa ..a/v 309: BO

« 8 k.
— : —

205: 60
138: 50
138: 40
188:40

Tmkholma ... a/r 139: 10
Koopenhamim a/v 139: 10
Kristiania . a/v 139: 10

luutii»» vaetaaaottoejai.

Teht G. R. Idman, Kauppak.2 arkip.
B—ll ja 4—. A. Preata^ius,Itäinen pitkät10
arkipäivinä klo B—ll a pp. ja
B-« j.PP-. pyhäsin 9—ll.

« N. Durchman, oma talouuien-
sillan korvassa, klo B—ll e.pp.
ja 4— j. pp.,Bunnuntaisin 8—
11 e. pp.

« B. Bergroth,apt K.Holm'm ta-
lo, klo V»9— '/,11 «-??- ja 5-6
i.pp., pyh.9—lo. Telet 23.

« «. af Hällström, Hämeenk. 10,
(arkkitehtiaf HäUströminpalatsi)
klo '/»vT-ii °* pp. i* b— S j.PP.
arkipäivinä.

I«
Oosta IdmanHustanlahdenk. 24,
arkipäivinä klo 8— e. pp. ja
2—3 j. pp.

« G. A. Backman, Commersin ta-
lo, torin varrella, toinen kerros,
joka arkipäivä klo 9—ll e.PP.
ja 5—6 j.pp.

« Oskar Nyman, Hämeenkatu 23,
Ahlqvistin talossa,klo B—ll e.
pp.]a 4-5 j. pp. Pyhäsin 9—llEp. Telet 483.

Ii K. Pitkänen, klo V19
—

». I» >
sekä korva-, nenä-, kurkunpää-
ja hammastaudeissa 4—6 i.-p.

« fe. R. Ahlman, Itäinen puistok.
2». 9—12 a.-p. ia 6—6 i.p. Sil-
mätautkia 11—12. Sunnuntaina
10—11. Telef.417.

« Hugo Ståhlberg, Länt pitkäk.
22 b. (Tervon talo), arkipäivinä
klo Vt»— ll»-"P. Jaklo4—5 i.p., Karolina Eskelin Läntinen pit-
käk. 38.Klo Vil2-1arkipäivinä.

» Kaarlo Palkonen, kunnan jarau-
tatien lääkäri Toijalassa» vast.
klo 9—ll a.-p.klo I—2 i.p.

Bammaslääk. Sigvald A.Freng,Selinin
talo, torin varr.,arkip.klo 9—12
ia 4-5.

■ohtutautistenjsairashuoneeseen Tam-
pereella, otetaanmyössynnytys-
sairaita Kauppakatun:o.18,Lau-
ranin talo.

KätilöEmma Uskali-Lindroos.

T»Bip«rac lähtea Tanperealtakk
9 »»-n Joka tiistai,tontai<» laavmUi

Äitilét-
KitilölidaStenqvist, Uusik.23.

« "Edla Earoos Itäin, pitkiä ia
Frertadiuksen perUlisten talo,
«mimm rappu TMPtnr"g^A

< Anna Vigren, Viinirank.26.
« Naemi Wallin, Läntpitkäk.41.< M*iir^Saario Tammelan puis-

takatu N:o 34.

MUUWtI
Fast.Fontell —

Pninkat* %.
c Sandkors

— Lånt pitkak.».
« Ba■i10o■

—
latamakatu 10.

Sairatvebnltteliia Ja hlerenlaa.
l». S^ahl,Otavallank. 8,klo 8-10 e.

Mab*n icandeU, Vuutarhak. 86klo10-11
ja B—4.

Adéle Kingelin.KirkkokatuB,Pa-
landerin kivimuuri.

Anna Molin, Läntinen pitkäk. 21,
tavat, klo 10-11 ja 3-4.

Eaapnngln kierteleviin takaan
hoitajattarien asunnot.

Neiti J.AmnelL
—

Kuninkaank. 31.
RouvaH. Wetterstrand.

—
Nahku-

riKoskisen talossa Itäinenpitkäk.30.
Neiti M. Koskinen.

—
OtavaUan-

katu n:o 3.
V»iti 8. Alehan

—
Pontsrhak.

VsrafjcT.ari K. A. Iforshlo»"ommerein talo Kccttcoriaiia 9 2

Bimon Xanniainvn
'Kalevan piiriasioitsija,
Aleksanterinkatu 37. Telefooni 502.

Ottaa henkivakuutuksiaKalevaan, vä-
littää arvopaperein, maan ja kaupun-
gin talojen kauppoja y. m.

B. A. Knåpcn

Räätäliniiike
KauppakatuN:o 7.

Hienompien räätälintöiden erikoisliike.

4 «»k,»«p«i»»»« f««n«a:«llets. ttrk»«s«: past, Sandroo» suom.pp. s««rn. kw 9. ja 12 selä Lähetyss.
F. bannula Utasaarnan klo b j.pp.

»«»tz«ss« Nrl»Ss«: vast. Sandberg
ruots. pp. saarn. 110 12.

L»th. 3l»k,»«hl»«eell« on teeiltam»
klo? ill.

Kolehdit kailils» lum»lanpalwelukfi«sa tu-
lee häläälärfiwien hywälsi Vuomess^.«»»». Her». eht,,Uine» Wels. ltt-
lossa 110 12«<»»«« t«,»« rippif««« Ho V,3 VL

K««eiwUU««« lotat. 11p. pitää past.
Landroos raamnunselitytsenwanlMsalirlossa110 7»/4 ill,

«e»s»kyl«i» ki«»,»s« saamaa pastori

»ei«»« 'irk,»la Past. Holmberg,

lt»»l»tett»j« T««pe»ee»
«,k,ss« :

Tyom. A. E. Lehtinen ia neuloi» lella
«iewilL. kauppiasIF.s. Nergsiröm
ja näytteMn lesli Gelm» Lv d^hl.renki S Lehtinen ja palwlliza Maria
Rignell, työm.K. Lahtimäli ja iehmanlynöt.heiaharjenpäL, s«rpä«. E.loi»»« j« pellawatehtaanlyönt SusannaLindqwil», työ» I«angå» j» val»,
»nna Tuhti, teht. lyöm..«, A. Meri.
lainen ja palw. Elina Äman, työm
I.A, And-rsson ja työm. tytärMaria
Sjöblom.

«le«lytHl«» kirk»ss«: Il»r»enfi»un
Usell. nuorimies Auau«t Tingren jasa-man talon pal». Vilhelmiina Juhan»tytär Konttila, H«t»npaän alamullarinirtolainen, nuorimies Ander» KustaaWilenius ja Tienhaaran pal». Johan»n« Auroor» WMentytar, Takahuhdinilirl»»»isen itsell. nlu>r«mit< Anania»
luhonpoila Nlemi j« saman talon ty»
tär Marian» luhantytär, työmiesTam»
venen kaupungisl» nuorimies WihtorlNiemi ja hylltlän Tiensuun l»s»»te
Fanny Lydia Kallentvtär.

aß««tiatoia:
T««ve««lt« tvönt. Amanda Hunsi»lammelaan, HauppapUltoeliia August»

Nall«niu3 Hantoon, rautasorwari A.
A.«tnlman Waasaan, työ».A. Vilta»
n«n Mllltliin, työmies M. LahtinenWirtaille. ly»« h Mälelil Mesiuty-
lään, teht. työnt.Mari» Alanen H:ty',löön.pal». Sofia Wäinö Vlöjänvel.
le. poliisi«. <. Sireniu» Lempäälään,
pal». Al«« «aijalawen ja Mathilda
Valonen Helsinkiin, lyö». N Huhtinen Ruuwedelle, talonomiltaj» A.Lau
nl» Hauholle, työm.F F. «hlgien j»
työm.I.Janhunen «iloowvt n»»d» vl»
loseuialunnllst».

«»«lleit« a»e«fnttjlä«fB
öolal. 3 v Talahuhdi,Ylähuilaanitf.l»Itftn Ntsiori Uugu»m» Sentalen lapsi

Niilo Nestor 11K. 3 P.

Syntynyt.

Tgto Tyttö
Tampew, Lokak. 9 p. 1899.

lida ja John Blom.

Kuolleita,
T«tal. 1l.

t
CuntSa ilmoitamme

«e»N

Margareta Helenws,
synt. Suttit. 28 p.1825, kuoli nm»
&aUife*ti Lolak. Bp.1899.Lähinn»
laivattuna meiltä, lahdelta »eljel=
til. l»«ten lopftlta ynn» muilta su»
lulaisilla ja tultawllta.

Id» ja QllariPtltonen.
«un lupaulfiil luottaen, Vly»

Ittialri «H u«lon fin, Vä etta fl.
Jan «ajalla», «uot «u»,. b"»-
-laupias.

/aurufaatto l«ht«« »ainaia» afun»'«v nafta I»«t«in« 11, » j. W».

-=Tampereen Asaanajo-lJoimisto^S
OmistajatiLaklttod«ttaw fcaadld— tH**"!*fc—^^B—^^^^B»Ja Proooso.

WlllMOssianIIHW
Kaiholla ilmoitamme,

«ta
ralas tyttömme

MariaLyyli
rauhallislöti nullui luolonuneen
Kauhajoella hautaniemen tilalla
maanantain» 10l l. 2 p. 1899, 5w.. 3 N., 1p. ijässä. Eurulsi !»
lllipaulselsi vanhemmille, veljelle,
2 sisarelle sekä sukulaisille ja tutta-
ville.

Maria ja Kaailo Wuerinen.
Tääll' ei saa yhdeös' olla 10l

kuinka pnydämme, W»»n haudan
tuolla puolla. Soilemme löydämme.

■TAMPFRFFTTA H««n«ankatu 7.■■■■■■^■TåTaTauuTJ* XVIT1I"JZ,l\nXll-,L*Ä, Helanderin talossa.
■TaTaTaJKjä* laki Fvm. a»io»ta i NeuvOja varattomille llm£:seksi tiistaisin Ja parjan-
ma&mma kaikissa oikeutoussa ja Tinstoiasa.

' ' '
iT Vastaanotto keUo 9—4. "«q I t»!«ln klo —

aar ■atkustafaan muualla. -®H

Tampereen Osake-pankki
Lokakuun 10 päivästä 1899 alkaen maksaa pankki korkoa

juoksevalla tilillä 3 °| 0 I
ja talletuksista H
niinhyvin karttuvalla talletustilillä I
kuin talletustodistuksiava&taan^nuuMtuvalla korollaß
Talletustcdistuksia, jotka kasvavat korkoa 41/, °0 » voidaan heti
kohta vaihtaaedsllämainittuihin, 5°/0 kasvaviin talletusmuotoihin.

Säästökassaiilillahyvitetään korkoa 5°|0
Tammikuun 1 päivästä l?00.

Surulla ilmoiton,
että

ratas tyttäreni

Martta Ottelianll,
rau^caifeBti nullui lualonuneen
Pirllalatsa 6 päivänä lolalll.t»
1899, 6 iruoden 6 kuulauden ja30
päivän ijäijä, surulla taipaanmi-na, 2 siskoa ynnä sumlaiset ia tut-
toivat.

Otteliana Kotfo.
Mä :I«n taimisun t«rha«s««. Ia»««en taivasta luoM, Sunisille

hen huomahas, I« syntymästäni
luotu.

Ilmoitetaan
ett»

»las puolisoni,Merikapteeni

Zohan AobertNikander,
rauhallisesti luoli pilkallisestisai-
»«ettuaan lokaluun 6 p:nll110 10
i»p., 47 wuoden, 26 plinän «lai»senä, lyw»lsi surulsi minulle, 4 po>
jalle, 3 sisarelle ja luluisille sukulai-
sille ja ystäville.

Ie««y Wik«»>e«.
Ma luolen rauhMsn»Itun luotan lesutseen,
Ia hänen helmaha: s».
Käyn riemuun iiä.seen.

(T. N.3)

Rautaisia Hautaristejä
noin 60 erimallia valmistaa

Veljekset Fr!ls'eln konepaja
Kalajoella

Hintaluetteloja ilmaiseksi pyy-
settiin»,

Aainmiphi* halutaan.

Metsästystarpeita
Luotikoita

&
Haulikoita

y. m. y.m.

Pinkopaperia
ja Tapeettia

Tuinerees Ealennsstojttoorlssa,

Parasta
Kalkkia ja

Cementtiä
l!lW8M!l Reieaaislosttoörtise.

llMemllBtiiit>
toimittaa

TampereenRairastoßttoorL
Lailan tiilitehtaalla

Tiiliäjlyviä
Edvard Sourander.

Lampäälä.
?«l«l00M.

Virkoja haettavana.

llll!Mlcll!lll!l>
llMjll! tllllllMll

kykenevä 1 mies sekä 1 nainen
saa v. t. opettajan paikan Tampe-
reen tehtaalaiskoulussa tämän lu-
kukauden loppuun asti,kun ilmoit-
taa itsensä heti tarkastaja

J. A.Pelkoselle
täällä.

Hämeenkatu 10,Tampereella
Arkkitehti

af *3l!*tröminkivitalo.

#^
Ajaa ja toimittaa lakiasioita kaikkialla maassamme sekä välit-

tää kiinteimistön myyntiä.
DM' Toimisto avoinna: 9—2 a.p., 5—6 i.p. Telefooni 680. 'MW

Monivuotinen kokemus asianajajana
B*. HELSINGISSÄ, im

Kokouksia,
T. N. ,F. A. T., S. V. L. 2 k.
Tampereen Paaoma* jaElin»

korfrolaitcksen osikkaat
kutsutaan lykättyyn

Vuosikokoukseen
joka pidetään kaupungin Rahatoi-
mikamarissa torstaina 16 päivänä
ensitulevaa Marrask. klo 6 j. pp.

Tampere, Lokak. 5 p. 1899.
Johtokunta.

Rakennusmestari-yhdis-
tyksen

Kokous
torstaina t. k. 12 p. klo V»8 j.pp.
Bauerin kahvilassa,

PaheenjolitßJa»

aikkia
Hämeenläänin kätilöyhdistyksen»r-
-pajaistoimikunnan jäseniä pyyde-
tään kokoontumaan Lapsenpäästö-
laitnkseen tänään klo 4 j. pp.. 8., T, U. 1k. 10 r.Kasvatus-oplliisen Yhdistyksen

Vuosikokous
onkeskiviikkona t.k.11p:näkloBj. pp.
Tyttökansakoululla. Edellisen kokouk-
sen pöytäkirja, vuosikertomus, vaalit,
esitelmä Konsentratsioonista
koulu-opetuksessa (Toht. Re-lander, Yleisötervetullut.

Myytäväni.

LalTan rahtikirjoja
ÅamnLkonttoorissa.

palvelulleen kalutaan.
2 lllllieönlillitM

saa heti paikan

Bzulvlzllllllll lllilsfizllzllil.

llmoitukzl».
Höyrylaiva

.MM"
kapteeni I.Mäntynen

lähtee 1 piimästä Lokakuuta
Tampereelta Nirreille jokaMaa-
nantai, Keskimikko ja Per-
jantai klo 8 e. pp. sekä palaa
Tampereelle joka Tiistai, Tors
tai ja llluwantai, WirroUta klo« j. pp. Lauwantaina klo 4
j. pp- Nuroleeseen, josta jatke-
taan matkaa funnuntai-aamuna
Ruoweben kirkolle ja sieltä sama-
na pänvänä Tampereelle.

Koneniekat!
Vielä otetaan lisää teknilliseen

kurssiin oppilaita, jotka työskente-
levät konepajoissa,keskiviikkona 11
p. t k. klo 7*B i.p.Kyttälän uu-
della kansakoululla. Koko kouli-
maksu on vaan 1mk. Lähempi!
tietoja annetaan kouluaineista.

Ylös sivistykseen ahkeroimaan.
Kurssikomitea.

Lomma & Stettin-Gnstower

W
Rautaa, Rautapalkkia,

Ratakiskoja A Raitiotarpeita,
Rekiteräksiä,

Ampuma-aseita ja Metsästystarpeita.
HUOM.! S menttiä varastossa Raumalla.

Rautakauppa-Osakeyhtiö.
Tampere.

flerrat /Maanviljelijät!
Älkäät ostako ala-arvoista venäläistä Luujauhoa, jokausein

sisältää kalkkia tai joukon hienoa hiekkaa, niin hyvin luujauhoon
seketettuna, että se ostajalta jäähuomaamatta, vaan Tampereen
Luujeahoiehtaanhyviksi tunnetulta palkinnon saaneita

£ttttiattfai«.,
jotka ovat hienoimpia ja sisältävät suurimman määrää fosforihappoa
ja tukoa.

W? Sandboitfin Rautakaupassa.

Suuri valikoima

8^ Seppeleitä, -*^|
Gustafssonnin ruumisarkkutehdas ja hautaustoimisto.

Hienosti ja yksinkertaisesti vaatetettuja ja vaatettamattomia ruu-misarkkuja. "
mmm Suurin varasto ja siistimpi työ,sekä hinnat huokeat

656.Hämeenkatu 4 telefooni 392.
Lähellä rautatien asemaa.

Kauppakatu 18 telefooni
Lähellä uutta kirkkoa.

VuokrattavanaRuumisvaunu; ia KatafalkkiasekäKuusia
Pyytäkää kuvallinen

HintatuetUlo
Emanuel Sonné & C:o

Asekaupasta
Viipurissa

Kieltämättä suurin varasto pyssyjä, revolvereja kuin
myöskaikenlaisia ampuma- ja metsästystarpeita epäile-
mättä huokeimpiin hintoihin-

Pyssyjen korjauksia toimitetaan.
Hintaluetteloja saadaan ilmaiseksi

F\nna
Valokuvaus-Rtelreeri

on avoinna joka päivä klo 9—3 ja 4—7 päivällä.
Pellavatehtaankatu 21.

Turun läänin paloapuyhtiö
vastaanottaa asiamlestensä:kautta] vakuutuksia maaseudulla Turun la PerinUnissa. * '

HUOM.! Vakuutusmaksut,halvat
HUOM.! Vakuutusmaksu lasketun vuodeltaja kuukaudelta.(AuraBk^or.) "^

»",

SUOMEN PANKKI,
jolla on Pääkonttori Helsingissä ja Haarakonttorit

Joensuussa, Jyväskylässä, Kotkassa, Kuo-
piossa, Mikkelissä, Nikolainkaupungissa,

Oulussa, Porissa, Sortavalassa.
Tampereella, Turussa ja

Viipurissa,
Ostaa ulkomaan rahalle aseteltuja vekseleitä ja myy sellaisia mak-

settaviksi Amsterdamissa, Antverpenissä, Berliinissä, Brusselissä, Chicagossa,
Kristiaanlassa, Frankfurt am Mainissa, Hampurissa, Kööpenhaminassa,Lon-toossa, Lyypekissä, Madridissa, Pariisissa, Tukholmassa ja Vienlssä sekäpankin konttorissa Pietarissa;

Diskonttaa Suomen markoille asetettuja vekseleitS, maksettavia paik-
kakunnilla, joilla penkillä on konttori, sekä irtisanottuja talletustodis-
tuksia, arvotiuj* obligatsiooneja ja kuponkeja;

Myöntää Hypoteekkilainoja ja Kassakreditiive.ä;
Myy postilänetysvekseleitä;
Ostaa ja myy ob igatsiooneja;
Lunastaa maksettaviksi langenneita Suomen valtion lainoihin kuu-

luvia cbiigatsiooneja ja kuponkeja;
Ostaa ulkomaisten lainain maksettaviksi langenneita obligatsiooneja

ja kuponkeja;
Myy rahaksi lyömätöntä kultaa ja hopeaa, sekä
Vastaanottaa pääkonttorissaan:Avonaiseen talletukseen arvopapereita,

kalleuksia ja asiapapereita joko ») ainoastaan talletettavaksi tai b) talle-
tettavaksi ja hoidettavaksi, johon kuuluu langeaneitten korkojen, kupon-
kien ja arvopaperienperiminen y. m. s. sekä

Suljettuja talletuksia, niinkuin lippaita, paketteja y. m. lukittuina
tai sinetitiyinä.

Diskontto: s'/,, ja 6 prosenttia;
Hypoteekkllainakorko: 6 prosenttia;
Kassakredilivikorko: 6 prosenttia sekä */« prosenttia sisäänpääsy-

maksua puolivuodelta.
Helsinki 4 p. Lokak. 1899.

Johtokunta.

SUOMEN YHDYSPANKKI
TAMPEREELLÄ

maksaa tämän kuun n:sta päivästä
alkaen

51.
rahoista, jotka jätetään

Talletustilille muuttuvalla korolla ja
Karttuvalle talletustilille sekä

3 °
ranöist^uoksevSii^ilillä.

Tampereella 9 p. Lokak. 1899.

ViMlUl ;Osake-Pankki
Osakepääom^Smk.
Vararahasto^HH

3,000.000
1.800.000

Talletuskonttokuranttitili

Talletustilille
vaihtelevalla korolla jätetyistä rahoista

s° «
Tavalliset talletustodistukset vaihdetaan heti ilmanirtisanomista ja vähennyksettä yllämainittuihin 5 %todistuksiin.
Juoksevan tilin korko on samasta päivästä

Tampereen Haarakonttoori
Kuninkaankadun varrella.

S*!)* F. jrnmuii AftanajstsimiSts.
Tampereella, Hä»ee»k«t» 3t:« 2», Hra I.O. Gile»i»s'e»talo. toimittaa: r«h«i»peri»ifiä, »l»sh»t»j«, w«l»o»»«U«,
afiattaioa «ike«tfiss« ia »ir«st,i«s«, Pen»nkirj,it»tfi« fa£eri»«d«4at«ia, h,lh,»«. ja k,»k»rsfitilej« y. »v laatii Ui.tealaifia «ftatfrioja, Välittää rai)aiftlaiitaxtfi« fe« tiiutei*

«v tobtuuUiSt* palttiota toaitaaauH«,«^l 9Ratfii«tetaaK »yydettiiess» waafctibiillc T«l«f. 111.

Asianajotoimisto Tampereella
Osakeyhtiö Commendn kivitaloßsa Kauppatoria varrella.

Avoinna klo 9—l ja s—B j, PM.

Gummerus & Björksten— -
Asianajotoimisto "—

T«leffooni 230.

Håaeemkiti 5, 2asa kerrokaan*, I&aelli rautatien muu
Ajaa laki- y. m. asioita

numme kalkiaaa olkenkslsM Ja Tlrautotosa.

Vastaanottoi
kalla »— o. »M.

Ja 4-8J. p,.
Tolofooal 492.

Toimittu oOceude«kävnti-ejrioit« kaikisttaMIHM tavmlo-
teteiiaiissa ia virastoituMi, vllittäå taloakanppqja ja

hankkii lainoja.
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Almanakka v. 1800 2 20 p.
Katekismuksia, Aapisia jaLastenraamat-

tuja 7. m. kirjoja, summissa ostajille suurella alennuksella.
Tervakosken y. m. hyväksitunnettujeu tehtaiden

Posti- Kirjoitus-, Imu ja >>«««»«»»>,»»»««"»,
Kirjeenkuoria sekä virkakirjeille että muille kirjeille
KO p:stä 100 korkeampiin hintoihin.

Viulunkieliä ja Hartsia, vasta tulleita.
Vänrikki Stoolin Tarinoille,

(Edefeltin kuvilla varustettu uusi painos)
"tetaan vielä tilauksia, 4:äs vihko on jo ilmestynyt.

Emil Lyytikäisen Kirjakauppa
Kauppnkati» IS.

POHJOISMAIDEN OSAKEPANKKI
lllllia M«M BM. <3.51111M0,

maksaa 11päivästä lokakuuta 1899 talletustodistuk-
sista muutteenalatsella korolla sekä talletus-
konttokuranteista

»» s°kVIISI
Ennenannettuja talletustodistuksiamäärätylläkorol-

lasaadaanmaksuttavaihtaatalletustodistuksiinmuutteen-
alaisella korolla.

Mainitusta päivästä maksetaan juoksevalla ti-
lillä olevista rahoista

kolme 3 °|o
Maanviljchz- ja

Qollisuuz-?aMi.
Osakepääoma: Smk. 3,000,000. -VmiMto Blllt UM.

Hyvittää korkoa:
Talletuksista

—
klink. Irtisanomisella

Kasvavalla talletustilillä
Juohevalla tilillä

27».
s°/°.
2'/°.

Haarakonttoori Tampereella.

Mieslaulajia
otetaan raittiusseura Elon lauluseuraan
vielä tänään klo 8 illalla Cederin kou-
lulla.

Tampere, 10 I». I.M.
Mainen waiwaishoi-

dossa.
W. 1892 kirjoitti Z. Topelius

naisen asemasta walwLislpidossa
sanat, joita ei tuitenlaan enää ole
tyllin muistettu. Suomennamme
niistä seuraamaa:

«Raamatun sana on ajankielellä
ja raiwaa itselleen tien halki ajan
melun. Tämä sana moidaanunhot»
taa ja kieltää kutenlaittea woidaan
tieltää ja unhottaa, mutta se tulee
uudelleen, fillä se on yhteiselämän
perustus, ja ilman tätäsanaa laitti
hajaantuisi itsenäisyyteen: — Kan»
lataat toinen toisenne tuormaa, ja
niin Kristuksen lakia täyttäkäät"!
(Gal. 6: 2).

Vaikuttakaa yksimielisesti rattau>
dessa!

Kun tämä sana tulee naiselle ky-syy bän mahdollisesti: miksikä mi»
nulle? Enkö minä juuri ole aina
kantanut muiden kuormaa? Enkö
minä juuri ole kärfiwällisenä, tiel
täytywana jaitseäniuhraamana aina
tuntenut itseni onnellisemmatst, kun
olen woinut walmistaa muille on»
nea?

Olet, wastaa jana, ja sen Vuoksi
tulenkin sinun luoksesi ennen kaikkea.
Sen wuolfi, että sinä, ennenmuita,
olet luotu rakkautta ja armahiawai»
suutta warten, sen wuoksi että sinä.
ennen muita, woit lohdutta» wai»
waisia, nostaa langenneen ja lrh»
duttllll ruumiin ja sielun puolesta
Voimattomia, sen wuotsitulenminä
nyt sinun luoksesi, joka woit antau»
tua kokonaan rakkaudellesi. Minä
tutsun sinua uusia welwollisuulsta
täyttämään Jumalan ja rakkauden
palweluksessa. Näihin saakka olet
sinä mennyt kärsiwäin luokse yksi,
näfi ja muitten huomaamatta hil-
jaisilla teilläsi, missä Jomala yksin
on ollut todistajana. Nyt pyydän
srnulta uutta uhraawaisuutta, sitä
että esiinnyt taittien nähden samal»
la rohteudella ja samalla tieltäyly»
«iäisyydellä.

Waituta waiwaishoidon hywälsi!
Vhteistunta, joka ei ole woinut

olla ilman sinua perheessä ja todis»sa, on unhottanut sinut yhdeltäpai-
lalta. missä sinua olift yhlä wähän
pitänyt unohtaa. Waiwaisten aut»
tammen oli lauman yksityisen ar«
meliaisuuden suoritettawana, jossa
finä olit sieluna; mutta tun yhteis
lunta Vihdoin oli pakotettu otta»
maan asunsa, unhotti se lysyäsinun
mielipidettäsi, ja sen wuolft muuttuisen köyhäinhoito pellätst erhetysten
sarjaksi. N?teislunnan miehet uskoi»
»at, että kaikki oli silloin suoritettu,
lun he antoiwat köyhillensäruokaa,
»aatteita ja asunnon, samantekemä
missä ja miten. He eiwat ymmar»
tiineet jalawansa lahjoja ilman rat»
lautta, armoleipää sydammen surun
filasta. ruotilaistyytiä kotirauhanNasta, huolettomuutta sairaanhoi»don Maan. wMnpitämällömyytta
lohdutukseksi ja toria äidinrattau»
delsi. Seurauksena on ollut, että
löyhät owat kammoneet waiwaista»
loa ja monta tertunennemmin näy»
neet nälkää lvi» ottaneet maitaantunvapaitan, missä owat tunteneet

olewansa wastenmlellsenä taatlana
yhteiskunnalle.

Tämän olisit sinä paremmin ta»
filtäny»; eikä maamme olisi milloin»
taan tanvinnut hälvetä sitäettä lapsia ja Vanhuudesta woi»
mattomia on huutokaupalla myyty,jos sinä olisit ollut mutana wai.waishoitohallitutsessa.Nyt on tansamme herännyt pa»
remmin lasittomaan hätääntyneitten
hoitoa. Nyt lilpailnoat waltio. tun»
nat ja yksityiset koulujen, kotien ja
apulaitosten perustamisessa köyyem»
mille. Ia nyt nnhdointin on, ta.
päin ja ennakkoluulojen wälillähor»juen, ruwettu täyttämään naisen
apua. Älköön hän itse epäilkö,
mailta hän on lamvan ollut sulet.wna vois, että hän niin pian tun»tisi pailtansa.

Raamatun sana ajan kielellä fa-noo miehille: Valmistakaa naisillesijaa löyhäinhoito.yallitutfizsa! —
Sanoo naisille! mentää waiwaishoi»tohalliwlftnn! Ottakaa siellä pail-
tamme

koetellalsenne. walitaksenne jawal»
woalfenne naiSwaiwaifia, palweli»
ja. ruuanpitäjiä, sairaanhoitajatta,
ria, laStenhoitajattari»;

walwouksenne fairaitten ja las»
ten hoitoa, löyhäin »aatetta»
mista, Varallisuutta ja faästäwäi-syyttä, järjestylsen pitoa ja puh»
tauttc;

ottaalsenne wastaan sellaisia luot»tamuksen osoitutsta ja antaatfennesellaisia neuwoja, joita ainoastaannainen woi antaa naiselle;
saatuanne wMNaishoitoon lem»peyttä ja osanottawaijuulta, liewen»

täätsemme almun lalleruutta, loh»duttaaksenne murheellisia ja paran,
taaksenne eksyneitä"

uutisia
r^^ipeieelta ia lähisend

—
Vitks»«ie«e« h««r»l».hoitol«it,tsee» on alilaälärilsinimitetty Kätisatmen laupungmlää»

täri Karl Gustaf Winqwift ja ta»
loudenhaitlljatfi referwitomppaniian»
päälliNö, alilapteeni Berndt VustafMelart.

(S. V. T.)—
«ewifi,,^lk«»tt,,»l» yli»

rewiiforille. asessori Pehr A.fred
RSnnbäck'ille on pyynnöstä myön.
netty ero wirasta ja elinkautinen
eläke.

(S. S. T.)—
G«gl«»ni« ko»s«lit. Vijais.

konsuli Kemissä Höclerton pyytänyt
eron wirastaan. (Z.E. T.)

- »i»«,M«t,i««t»«««»«,
pssllikSkfi lienee aiottu toimitus»
lunuan w. t. päälliltö senaattoriI.
G. Sohlman.—

Toimenptteits r»tt»«w««ta«». Senaatti on hywätsy»
nyt läälintöhallilukfen ehdotulsentoimenpiteitfi ruttotautia wastaan,
ja tulee niistä julistus annetta»
wlltsi.

Arm. julistuksen mukaan touko»
luun 2 p:ltä 1855 «n Itämeren
ranniltojen suojeleminen nuon saas»
wtutselta ustott» Känfön saarella
Kattegatissa olnvalle Nuotfin la»

ranteenilaitotselle, joka suomalaisiin
satamiin mennvien laiwain suhteen
ryhtyy samllllaifiin wara p̂iteisiin
tuin laitoksen ohjesäännön mutaan
owat toimitettawat niihin laiwoihinnähden, millä ruotsclaisiin satamiin
pyrliwät.— Esitelmä Zuomeit:Ber
Unin saksalaisessa seuralunnassaeetillistä lultwuria varten piti fil*
tettäin toht. R. Pentzin esitelmin„maataan joutuneestaSuomen luit»
tuurista".- ««»s«inw«lis<«ss r«»ta»
U«lV»fe»e»ssissä. jola parhail»
laan on toolla Verlinissä. tulee
Pietarin lehtien tietojen mutaan la»
fiteltäwätfi m. m. kysymys Suomen
rautateiden liittämisestä suoranai»seen ulkomaiseen rautatieyhteyteen.- la«iestelyk«»tt«« Pie»t«iss«. Suomen edustaja n. s.iäriestelykomiteazsll efittelijäfihteeri
E. A. Forssell matkusti wiime per»
jantai»iltaua Pietariin. Matkan tar>
toitulsena lienee ottaa lähemmin sel»
mää komitean työtawasta ja sentotoontumisajllstll.

Kysymys lienee herätetty toisensuomalaisen edustajan nimittämi»
sestä komiteaan.— Toi«,«piteet kö»s«liWolffi, w«st»«». Sen mutoan
luin Hbl. on kuullut, lienee ullo»
asiain ministerille jo toukokuussa
lähetetty täältä kirjoitus, jossaulto»
asiain ministerin huomiota on tim»
imetty Englannin fijaislonsulin Eu»
gm Volffm Valtiolliseen toimin»
taan.— P«i»V»set«s. Kuten en»
nen on mainittu, on h. ylh.lenraa»
lilumernööri senaaMe efittänyt eri»
tyisiä nmutolsia painoasetutfen 12
ja 17 Hnin estääkseen säännöllisen
sanomalehdistön laltautuslieltojen
kiertämistä lentolirjoja lähettämällä.
Senaatti ei kuitenkaan liene, tuten
sanomalehtien uutisista on näkynyt,
päättänyt saattaa lenraaliluwernöö'
rin ehdotusta perille semmoisenaan,
maan ainoastaan 17 Z:ään nähden
siinä suhteessa, ettäpamolaissa sää»
detty waswu kirjanpainajalle, joka
säännöllisesti ilmestywiä painotuot»
teitä painaa tteten, että sen ilmes»
tyminen on kielletty, laajennettaisiin
lentotirjoihinlin nähden, joita fil,
minnähtäwästi julmstaan latl«ute»
wn säännöllisen painotuotteen lor»
waamisetsi.

Afiata ei muuten liene loppuun
käsitelty senaatissa, »aan puuttunee
nnelä tartistus.

Wllltuuslon lolllulseslll
eilen illalla käsiteltiin seuraama
asioita:

T«»pe»ee» 3t«Utt»st«l»«
ottamista laupungin huostaan «h>
dotti rahatomnlamari, losla taloon
otettujen lainojen korot laillisen joh»
tolunnan puutteessa owat jääneet
matsamatta. Kasta läwi felwille,
että johtokunta on walmis matsa»
maan lorot, lykättiin asia taloifin
rahatoimikamariin, joka nämä asiat
huomioon otettuaan laatii uuden
ehdotuksen asiasta.

Ol«««»yy«tih«ke»»ksi« ei
puollettu eitä liioinanniskeluoileul»
sia rawintoloitfija P. Hillliselle ta»
lossa n:o 18 2:sfa laupunginosassa.

Is, «l«ttehda«»,sakeyhtiö
sai oikeuden rakentaa yhteen tontit
n:ot 57-60 XV:ssä laupmgin,
osassa.

Kr»»»»nk«sssrill« myönnet»
tim plllttaa 1.800 m. ensi wuodetfi.
Kruununrahain ylöstannon siirtä»
miuen rahatoimila«anlle, jotamaist»
raattikirjelmässään ehdotU. jätettiin
Valiokunnalle, jola laatii ehdotusta
rahatoimikamarin töitten uudestaan
järjestämiseksi. Myöskin pääteltiin
lunastaa henkikirjoittajalta jo syys»
kuussa ylsi lappale henkikirjoja
truununlasöörin ja talsoituslauta'
kunnan tarpeeksi.

«,»l»h!ih«Uit«ks«lle selitet.
tiin muuan menoerä lansatoululai»
toisen lulunlianviossll, joka oli fin»
ne lähetetty waltioawun teroitusta
warten.

P«l«a«k««,U«««»,«««set ly»
tattiin laitti rahll>llsiain waliokun»
taan, jola meno» ja tuloarvion
mutana antaa niistä lausuntonsa.

E«hks»«lp« päätettiin fairaa»
lassa täyttää koko yön.

«»ttti»«,pet»kse» »Pplki».
j«« palkitsemiseksi määrätyt 200
marttaa jätettiin edelleen tansalou»
lujen johtokunnan tartoiwtseen käy»
tettawäksi.

Ka»pp««ite«kfi« ei puollettu
Venäjän alamaiselle Sadell Ainet»
dinoffllle, loska hän ei osaa tir»
joittaa.

T««pe»ee» hist»»?i«nkiH,U.
t«jakfi ilmoittihistoriatomitea wa»
lumeensa lehtori Wäinö Vallini»
4,000 markan palkkiosta.

KäfithSlV»l«lle myönnettiin
S7B m. toisen osaston perustami»
seksi koulun ensi luolalle

Gl«t«s«p»« annettiin asewel»
wollifen Holmsttömw perheelle 15
m. selä asewelwollisen Ahosen per»
heelle 20 m.

««h«afi«i» »alipk««t« pyy,
fi saada antaa lausuntonsa »esijoh»
don ja sillanrakennuksen rahoista
wast» enft »uoben meno» ja tulo»
arwion walmistuttua. Pyyntöön
susStuMm.

«ayUS»«»,j« »alt»«st,ll«
pääleMn ensi wuoden tulunliar.
»ioon panna 10.000 m.

«H«ll« t,i«ee»P«nt«»ie»
,PPik«»«fie« j«ht,k«nt«a» »a»
lilst walwusto maisteri von Chris»
tierssonin, tohtori Relanderin, opet
taja Haawiswn ja neiti Wenn«.
blomw. Oppilursfit jätettiin lan»
saloulujen johtolunn«n tarlastutsen
alaisilsi.

K«»s«k«»l»je« «MVfikert,»
««« jätettiin pöydälle.

W«lt«»«t,» sihteeri» »irk»'
Kosla pormestari O. L. Helander
Valtuuston nykyinen fihteeri tulee
paittatunnalta muuttamaan, päätti
waltuusto julistaa sihteerin wiran
haettanntfi «0 päi»«n duuessa.

— I»«lt,«»««,s wsklj»,»
«« «fi«»s« j« »«mPe»el«iset.
Tätäläism wälijuomalattolomitean
kaupungille jakamasta 200 teräyslis»
tasta jouttoanomusta warten on
määräajan tuluessa palautettu 142,
niistä kokonaista 66

— tyhjinä.
Listoihin nimensämerkinneistä 21

wuotta täyttäneistä kaupunkilaisista
on 4,580 kannattanut kieltolakia
tai »ähintäin lakien tarkastusta ja
kunnallista lielto»oileutta ynnä 113
ainoastaan wälijuomalalien tarkas-
tusta ja kunnallista lielto,oikentta.
Kumpaakin on »vastustanut 10hen»
kilöä. «Ei tawattu" on merkitty
58 nimen kohdalle ja 20 henkilöä
ei suwainnut antaa mitään »asti»
netta.

Kuten numeroista näkyy, on wal»
tawa enemmistö katsonut suotawal»
fi, että lainsäädännön lautta saa»
täisiin maallemme täydellinenkielto»
lali, jola lopettaisi laitlien juowu»
tusjuomien, setä »älnvien, mietojen
että mallasjuomaw kaupan, walmis»
tulsen ja maahan tuonnin tahi että
ainakin toto juowutusjuomalainfää»
däntö pantaisiin täydellisen tårtas»
wlfen alaiseksi ja taupunti» jamaa»
laiskunnille myönnettäisiin henkilö»
tohtainm oikeus päättää talkkien
juowutusjuomain Valmistamisesta
ja myynnistä lunnissa ynnä tuon»
nista tuntiin.

Listoihin nimensä merkinneistä
owat naiset rattaisewasti woitolla.
Ammatin puolesta on suurin lutu
tehdastyöntelijöitä.

Edempänä mainitut numerot mie»
lestämme osotlawat, mailla ninnen
teräystä nälyy moitittaman lnväpe»
räisesti toimitetun, täällä wallitse.
wan yleisen mielipiteen »älijusma»
asiassa.— Opptt«»l»i«» ,p«tt«i«t
Tampereella pittmät eilen tonvaalm
waltiopäiwiä warten. Ehdoltailsi
lulirat professori E Vonedorff (7
ääntä) ja tohtori A. W. Streng (s
a.) Yhden äänen sai kollega Onni
Hallsten.—

PUe»»etty« »i»k»»«P«.
utt< on maanmittauksen ylihallitus
pyynnöstä myöntänyt kanslistille
mainitussa hallituksessa, Tampereen
w. t. oileusneuwosmiehelle, nimi»
tuomari AnoEemil Vaseliutselle yl»
fityifiä asioita warten2 tuukaudelfi.
t. k. 2 p:stä tulien, setä samalla
määrännyt waramaanmittari I.
Groundstroemin silla aitaa hoita»
maan sanottua tanslistmtointa.— W«hwi«tett»j« ,«ke«»
««sPiir»«t»tfi«. Läänin luwer°
nööri on wahwistanut herra H.
Tnolan laatimat piirustukset uutis»
rakennuksia warten tontille n:o 76
wlidennessätoista kaupunginosassa.— GN»kei«»«. Kauppiaiksi
owat tätaläiselle maistraaMe il-
moittantuneet työmiehet Edw. Mit»
tola, Aukusti Edw. Leppänen ja
Antti Vinsten, puuseppä Ansh.Hedin, ent. talonomist. Kaarle Aut.
Rasi, ajuri Juho Kust. Lahtinen
selä työm. Mooses Herm. Lahtinen
Pirkkalasta ja torpanpoita Heim.Nikolai Suoniemi Hämeenlyrösta
Asioitfijalsi on ilmoiuautunut eläin»
wälstääri Juho Majanen jaräätä'
litfi räälälinsälli Edw. Oslander.— «»paj«iset wii»
me sunnuntaina onnismiwat hywin.
Ainoastaan mitättömän pieni osa
arpoja jäi myymättä. Tulos siis
melkoinen.

Arpajaisia seuranneessa iltamassa
oli wäteä nnlt'ei täysi huone. Esi»
telmän kirjailija Aleksis Kiwestä pi»
ti maisteri A. Salmela.Laulua saa»
tim kuulla «Taiston" lööriltä ja
soittoa puunnllatehtaan soittolunnal»
ta. Runon lausui hra I.E. Allen.
Näytelmälappllleet «Lea" ja «Työ»
wäen elämästä" esitettiin yleisöntay»
delliselfi tyytyVäisyydetfi.—

«Uke«P»l«i«se»r«» »»««
fik,ko»s pidettim Tamp. Nuoriso»seuran huoneustossa sunnuntama, t.
l. S p. puhetta johti herra «. Fröjd
ja kirjurina toimi neiti Aina Ha«
gelberg.

Herra I.K. Laurilan tehtyä seit.
laperäisesti selloa seuran toimin»
nasta luluneena wuotena, tarlastel»
tim seuran tilit, jottaosoittiwatpuh»
dasta omaisuutta Smk. 1,770: 61.
Rahawarain hoidosta myönnettim
tUmwapaus johtolunnvlle.

lohloluntaan ro.1899 —
1900»a*

littiin neidit Xitia Hagelberg ja A.
Johansson selä herrat A. Aho. K.
Helminen ja E. F«öjd. »iimnnai»
nitw tuli jo^tnataan«hinn» Uni.

luwusfa olleena, herra I.K.Lauri»
lan kieltäydyttyä tointa wastaanot»
lamasta. Warajäsenilft tuliwat neiti
M. Enegren ja hraIA.Lindroos.

Tilintarlastajitsi: ». A. Selkn ja
E. Lindegren.

Huwitoimikuntaan walittiin nei»
dit Lydia Fcrsander, «lära Vid»
bom, Thyra HMgren, Olga Hell»
ften ja Elin Nylsnen sekä herratI.
Nlomawist. K. W. Jukola. I.Hyn»
ninen, U. Malinen jaI.Laurila.

Seura toimii talwen kuluessa op»
pilursftn jäsenilleen, joihin jo on
ilmoittautunut il henkeä.—

T««te» k«k,«s. Tänään
No 10 a.'p. on Näfijänven »esis»
tön rantamilla asuwia maanwiljeli»
joitä y. m. lehotettn kokoontumaan
«Toi»s" » rawintolaan leskustele»
maan ja päättämään»«hintojen eh»
läisemisestä. joit» lulmtt o»at teh.
neet j» arwatenlin wielä suurem»massa määrässä tulemat tekemään
Näsijärven rantamilla asuwill,
maanwiljelijöille ja tehdaSliitleen
harjoittajille.- TuliP«l«» «N» oli toissa-yönä talossa numero 4 Kyttälänla
dun warrella. Sawupiipunwiereises
fä seinässä oli seinähirsi rumennut
kytemään. Palokunnan paikalle saa»
»uttua sammutettiin tuli pian.— G»V««l«lse» Kl»bi« »«,»
sik,k»«ksess« lauantama walittiin
tlubm esimieheksi prokuristi I.Ku»
piawen, waraefimiehekst maisteri A
E. Lindfors. Johtokuntaan »alit»
tim hrat G. Selin, A. Huikannen,
I.N. Salminen, E. Kalkkinen ja
V. Andelin, sekä »aramiehilst toh»
tori E. af Hällström ja waratuo»
mari P. Bränder. Sihteeriksi »a»
littiin toimittaja Kaapo Murros.—

Hs»ee»lsH«in «««»lVilie»
ly<se»»«« Wiek««lij,ide« «P»«t«rj»t«»«» Karjanhoitolonsulentti
Hj. Göös.osoite:Parola, antaaneu.
»oja ja opetusta kaikissa tmja» ja
maitotalouden alaan kuulumissa ast»oissa, laatii suunnitelmia ja piirus»
wlsia nawelta» jameijeriratennulfia
»arten y. m. Paitsi asuntoa jaylös»
pitoa toimituksen aitana, saa tonsu»
lentti tilaajalta ainoastaan 2 ml.
tustatin toimitutsesta.

Karjatalouden»neuwojattaret, j^is»
ta tilaukset lähetetään maanw. Kus-
taa Kiipullllle, osoitteella Leppäkoski,
antllwat neuwoja ja opastusta tar-
janruotinnllssa ja hoidossa setämai»
donhoidossa, woin» ja juustonwal»
mistutsesfa, järjestävät ja walwo»
wat uusia ruotinttttapoja toimeen»
pantaessa y. m. Saamat tilaajalta
ainoastaan »apaan asunnon jaylös.
pidon toimitutsen aitana.

Melssnhoidona»ustajll I.Kallio
antaa neuwoja ja ohjeita läikissä
järkiperäisenmetsänhoidon alaankuu»
lumissa asioissa, opaslaa apuhar»
wennusta, toimittaa puunsiementen
tylwöä ja taimen.iswwsta sekä laa»
tii lohtojärjestyssuunnitelmia, toimit»
taa annosteluja metsäin rnttämisel-
si taloudessa tuin myöstin myynte
jätin wanen. Tilaajat, jotka woiwat
tääntyä joko suoraan herra Kallion
puoleen, osoite: Hämeenlinnan ase»
ma, tai K. Kiipulalle sinä ilmoittaa,
antawat ainoastaan wapaan asun»
non ja ylöspidontoimitutsen aitana.

Toisen puutarhurin tilaulfen lo»
puttu», ennentuin maa jäätyy, woi>vaan häntä tilata»ielä tätsisylsytst.
tun pian fiitä maanw. K. Kiipu»
lalle ilmoitetaan.— Hi»tt«y<h»ht. Maanantai,
aamuna klo 5 huomasi poperiteh»
taan yöwartia tehtaan talon pihas»
sa miehen riippuman hirttäytyneenä
tilapuissa. Namaja tunneMm ole»
wan työmiesI.«. Isaksson. Hänoli edellisenä iltana klo s aitaan
lähtenyt totoansa eitä sittemmin fin»
ne palannut. Syytä tuohon tetoon
ei tunneta.— H»wil«»k««pl»«. Talolli»
senpoita F. «nsors Pusulasta on
myynyt omötamansa huwilan Pirl»
kalan Naistenmatlan kylästä räätä»
«mestari Otto Titanderille täällä
3.000 markan hinnasta. Wastaan»
otto tapahtuu 1päiwästs lokakuuta.
Kaupan »alitti »Käytännöllinen
Kauvanwälitystoimisto" täällä.- «aitti»«se»»« «Gl,»"
k«k»«ksess« sunnuntaina, t. k. 8
p:nä piti toimittaja K. Viljakainen
esitelmän raittiusliikkeenkehityksestä.
Seuraan yhtyi 7 uutta jäsentä.

Kokouksen päätyttyäalkoihupaisa
perheiltama.— W«,k»«»ik,»s h»ut,k««»
palle». Tänään klo 12 päuo. myy»
dään täkäläisessä huutolaupplllamll»
riesa huutokaupalla wuolraoiteus
lonttnn n:ro 78 tämän kaupungin
luudennessatoista osassa (wanya
n:«s 800 lolmanneisatoista osassa).— E»iht»k»lk»ee» pani pari.
kymmentä poltupyörätlijätä toimeen
wiime funnuntai-iltana. Kulkue lähtitalosta n:ro 14 Kuninkaankadun
w<nr., pyöräillen ensin Uudelle la>
dMe ja kierrellen sitten osan lau»
puntia. Sanlat wätijoutot oliwat
terääntHneet tienvarsille sitä ihmet»telemaan.— P»h»i«se»««t. Tampereen
Nuorisoseuran puhujaseuraan yhtyi
wiime sunnuntama jäseniisi yli 20
henkeä.

-^H»»t»k«»P«ll« myydään ta«
nään klo 10 a.»p. huutotavppalama»
rissa joullio sepän työkaluja,huone»latuja, ompelukone, lamppuja, pors»
liinillStioita, 30 Mä nisujauhoja
y. m.

»-Perheilt«««ss« jonkaTa««
pereen Nuorlfofeura t. k. 7 p:nä toi»
mi, oli jäseniä läsnärunsaasti. Pv«heen piN hraJuhoHellman jaopett.
Ostari Kiwen tirzoittaman isän»
maallisen esitelmän luli eräs jäsen.
Vitspaitfi oli ohjelmassa piaanon»
soittoa, rmumlmlftml»», Umt«ay.m.

— ehdottaa.Kailu" t. l. 2 p. päälirjoitutsessa.
Lehti "-joittaa:

M kysymme, onka meillä oileut.
ta 1 f»^ä pyytämään hätä-apua
leiwän ostoon, silloin luin wielä
emme ols . 'oineet jättää pois kah»
win jusnt!' "stotupalan polttoa ja
ulkomaan willoista tehtyjen tan»
laitten tay..öä? Ei suinkaan. Waan
ensin on ylellisyys jätettäwä ja ai»
noustaan, lun taikti muut omat
keinot owat lopussa, saamme löydä
»wunpyyntöiyin. Katfoloot myös
awunamajat, etteiylellisaystawaiain
käyttöä löyhässämaassa lisätä.

Vaarallisinta ylellisyystawaraa,
miinoja, wastaan on railtiusliile
julistanut sodan. luomalatkoa"olisi mielestämme luitenlin laajen-
nettawa, niin että se lasittaisi myös-
kin lahwin täyttämisen. Tämä puoli
olisi »arfintin täällä Pohjanmaan
maaseudulla erittäin tärleä, tun ni»
mittain tuntee, tumla tawattoman
suuretst tahwin juonti ou wllut.

Sen wuolfi on syytä yhtyä «lah»»ilattoon".
Syytä siihen olisi Hämeessäkin.
-««,llel««. Työm. F. «.

Lehtosen l. Emil 4 l. 14 p.. teht.työnt. Alina Kaiwannon l.Hugo
1 t. 12 p.. teht. työm. tytär Mana
Gustafsson 22 n». 4 t.3p.,räätäli
T. Lindenw l. Lauri 6 k. 18 p..
jarmmies T. Tabell.n l.Karle 1w
nht. työm. waimo Anna Timgren
21 w. 5 k. 9 p., tirtomsännöltstu
G. Lumen 80 w. 11 k. 4 p, ase»
mamies Emil. Mänty 26 w 2 k.
8 p., työm. waimo AleksandraLmd
roos 30 w. 7 k. 8 p., meriiapteeni
I.R. Wilander 47 w. 26 p,. työm.
W. Mittelsonin l.Elisabet 4 w.
6 k. 21 p.—

kaitani k«»p»«giSf«.
loissa»sunnuntaista minnelauantai
hm on kaupungin liAäreille Umot»
tettu seuraamat taudintohtauksettalpahwneikfi:
Sätnntintautt U
Wähakuume ■
Nuhakuume -I
Natsa, jasuslilatarri . . m
Wefirokto ,^>
Tulirokko .1
Ruusu .■
Synnntyskuume ....m
Kurkkutauti M
Keuhtotatarri M
Äliwel-leini .^^

5
60
2
1

Syfilis receni
Gonorrhoe
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+ tänne saapuneet wiestit
»W^ owat tietäneet kertoa, että> uuttera työmies maamme
taloudellisen kehityksen alalla, he-
woshoidonneuwojaErnst Fred»
rit Fabritius faunan sairas»
tettuaan on tuollut Sjökullan »k»
tatUalla Lappträslin pitäjässä.

Grnst Fabritius oli syntynyt hei»
näk. 2 p:nä 1842 Viipurin pitä»
jäsfä ja oliMkuollessaan 57 wuo
den itäinen. Wanhemmat oliwat
lehtori Johan Gabr. F. ja tämän
puoliso Emilia Elisabeth Dannew
berg. Etewät soitannolliset lahjat
johtiwat nuoren F:n aluksi musiikin
alalle. Vuosina 1859 62 hän
opetteli mufiittitaidetta Leipzigin
mufiilliopistosfa jaantoikotimaassa
Viulunsoittajana konsertteja 1862

—
S4. Näiltä ajoUta owat myöskin
F:n useat säwellylset laulu» ja sei
tinmustilinaloilta;parhaimpananiis»
ta pidetään «Snöflwgor. fyra smä
tonmålningar wid piano". Mutta
pian F. antautui sille uralle, jolla
elewyytensä lautta on hywän nimen
ja kunnioitetun muiston itselleen
hanllinut. W. 1864 hänosti Her»
ranfaaren maatilan Heinolan pitä»
jä«sä ja myöhemminMyrskylänlar»
tanon smnannisessä pitäjässä, saat»
taen molemmat mitä oiwallisimpaan
kuntoon, ympäristöilleen kerrassaan
mallitiloiksi. Pilmeltuaan jonkun
ajan sotatommissariaatissa, sai F.
1893 nimityksen maamme hewos»
hoidonnemvojatst. Tässä toimessa
ehtihänlyhyellä ajallapaljon hywää
saada aitaan. Virleälsi elpynyt
harrastus järkiperäiseenyewosstitol»
feen, jota eri osiin maata peruste»
tuissa stitosyhdistykstssä on ilmen»
nyt, on yksinomaan F:n ansiota.
Samaten taitti ramiurheilussa huo»
Nllttawat edistysaskeleet owat hänenalkuunpanostaan lähteneet. Juku
wuofi sitten F. otti haltuunsa Sjä»
tullan wirtatalon Lappträstisfä, ja
kun hallitus niille seuduin hommasi
maanwiljelys» ja meijeriloulua,
kääntyi sen huomio johtajat» wali»
tessaan Ecnft Fabritiutfeen. Koulu
sijoitettiin Sjökullan tilalle F:n ly»
myllään ohjauksen alaiseksi ja on,
waitka on toimessa ollut wasla lol»
mifen wuotta, ehtinyt saada maam»
me parhaitm johdewn alemman
maaniviljelystoulun maineen. Mut»
ta toisellakin tawalla piirsi Ernst
Fabritius wiime wuosina fywään
nimensä Uudenmaan maanwiljelyl»sen historiaan. Kun joku wuofi
sitten Uudenmaan läänin suomalai»
nen maanwUjelysfeura perustettiin,
oli F. puuhan etunenässä. Seuran
esimiehenä hän osasi tulalienlin 010.
suhteiden valliten saada ennen luu»
tumattoman wirleyden syntymään
Uudenmaan suomalaisten maanwil»
jelijäin lesken, samalla, lun hän
tarmollaalti puolti ästensyntynyttä
seuraa ruotsinmielisten suurwlljeli»
jäin hyöltäytfiä mustaan.

Maanwiljelyslirjailijana Ernst
Fabritius oli «tnvimpien jouttoon
luettawo. Hänen toimittamansa
maanwiljelysosastot »Hufwubstads»
bladetisfll" ja «Nna Presfenissä"
»linmt Ulrlan ja alaansa innostu»

««n astantlMtijan lynsll» l«»dit»t
ja tawattim niistä palola usnn
mallseuwlehdissä fuomelfi käänn«t«

narwostelun, on Ernst Fabritiuksen
taitama tynä jälkiä jättänyt. Sano-
malehdissä ..Huswudftadsbladet.

"
..Nya Pressen" ja..Ösna Nyland"
owot HLnen useimmat lylMynfil
olleet julkoiswina.

Ernst Fabrittulsessa on isänmaa
menettänyt miehen, jota työlywyssä
ja harrastamainfa toimmta»alojen
edistämisessä on monet towerinsa
Voittanut. Siksipä häntä tumallista
kaihoisamniin taiwataantin.

Ernst Fabritiusta suremat lähin»
nä puoliso, fynt. Polin, ja lapset, ja
kiitollisessa muistossa säilyy hänea
elämäntyönsälaillien edistylsen»yslä
wäin mielessä.

-
Ha»ta«s. Maisteri Atfeli

Warinin ruumiinsiunaus tapahtui
wiime lauantaina t. l. 7 p. Keu»
ruun uudessa tirtossa, saman Her.
ran alttarin edessä, missä «vainuja
3H wuotta takasin solmittiin onnel»
lyeen awioliittoon. Kantajina oli
wainajan kuusi weljeä ja kaksi lan«
toa. Ruumisia tirklnon kannettais»sa soitettiin surumalssia. Kun tirs«
tv oli asetettu kuoriin, toimitti hau»tauksen Vainajan weli, Sultawantapplllainen T. G. Warin puhuen
samalla kaipauksen ja kaihon sanoja
rattaan Veljen muistolle. Kun toi»
mitus oli kirkossa päättynyt, läh»
dettitn hiljaisessa kulussa hautuu»
maalle ja lukuisa saattojoukko ja
samoin seppelten paljous teki »al»
tawan Vaikutuksen. Haudan tay»
tettyä umpeen alkoi seppelten laske»
minen. Ensin lasti murheen mur»
tama lesti seppeleensä rattaan puo»
lisonfa jäähywäisilsi, filteäiti, fisto.
weljet, langot y. m. läheisimmät.
Sawolarj. Osakunnan ja Suoma-
laisen Kirjallisuuden seuran. — jon»
ta wiime mainitun nauhoissa luet-
luettiin: «Nuorelle ansiokkaalle työn»
tekijälleen", —

komeat seppeleet lasti
ylioppilas Otto Lindroos puhuen
woimollaita sanoja siitä, mikä on
kohdannut isänmaata ja kansaa,
tun tällainen uuttera työntekijä lut»
sulaan pois lesken aikaansa.

Kamreeri Akseli Lilius laski sep»
peleen Kansataloudellisen yhdisty!»sen puolesta puhuen hänkin liikut»
tawia sanoja nuoren tutkijan hau.
dolla. Seppeleitä laskettiin wielö:
..Aksel Waremlle Viimeinen terweh<
dys kaipaamilta toulutowereilta",
.Atsel Waremlle suremilta siskoiltaPorissa", «Aksel Warinille Keu-
ruun Työwäenyhdistys, kiitollisuu»
della muistamme", ..Aksel Vilhelm
Waremlle kiitolliset tomerit Keu»
ruullo," «Aksel Warenille Päiwä»
lehden toimitus," «Aksel Waremllt
ysläwiltä Helsingissä." «Aksel Wa»
snille Wnmeinen terwehdys Eitti
Reijoselta ja Verner Andelinin
perheeltä." ..Aksel Varoille Maissi
ja Eero Erito". Seppeleen lasti»
wat omasta ja perheensä puolesta:
tohtori N.I.Arppe ja asemapääl»
littö Edw. Lindroos y. m., joten
hautakumpu oli kauttaaltaan weh-reiden seppelten peitossa. Kotwan
aikaa wiiwyttiin wielä tuon lum^
mun äärellä, jota kirkas syysaurin-
ko lempeilla säteillään hywäili ja
joka allensa peitti yhden isänmaan
rakastetuista pojista.— P»ide» myy«ti IrnitMitK
mriftitä. Repofoaren höyryiaha»
osakeyhtiön tarloutsen ostaa 1,100
runkoa, 6 mk. 4 p. rungolta, R-ku»
Sarkolan sorilas»irtatalon maalta
Kangasalan pitäjässä on senaatti
hyväksynyt.

Niinikään on hymäksyrty toimi»
nimi Rasenle» & E:on tarjous os
taa 7,108 mänty» ja 2,673 kuusi»
puuta lttä 318 runkoa layonwitai
sia puita, 4 mk. 75 p. rungolta,
Storminiemen-Kuttofen wirlatalon
maalta Ruoweden pitäjässä.— Ikäwa» waik»t»?se» te-
tewät Harmaiset laurapellot ja »ky»
döt katsojaan näinä aikoina,
jolloin routa maasta ja härmä
eloista ei ole sulanut päiwällälaän,
kirjoitetaan meille Ätsäristä. Kyllä
tai taurat nyt latlaawat wihannoi»masta, kunhan wain saisi ne tor»
juuseen, arwelewat maanmiehet fiel.la. Saadaan sentään itäwiä fie»
mentaurojalin aikaisemmista tyl»
wöistä.

—
Peru^anlaiwua myös

on ollut patlas-aitanatin, mutta «i
ole tunlunnt oikein mutawalta se>lään työ, tun on täytynyt jääty»
neistä multakoktareista irrotella pe»
runan mukuloita. Eikä niitä mo»nessa paikassa oikein tuletkaan.
Huonot omat ojat. mitä ilmenee
siitäkin, että monet tilalliset owat
päättäneet wähentää eläimiään suu-ressa määrässä, ja eläinten hinnat
owat suuresti alenneet. Tämä lo»
wa aita tekee ison wähennytsen
maamme tansallispääomasfa.—

Mess«lyla»»«ti««. Tiik
laina 3 p:nä lotatuuta Messukylän
tirton tansaloululla pidetyssä wäli»
aikaisessa tuntakotoutseKsa walittimtunnanpuolesta woltiapäiwämiehen
walilsiamiehilsi maanwiljelijcit Knrl
Gust. Irjala jaI3H. Gust.Turtola
s?tä päätettiin kunnan waroisla läy'
tettämätsi 200 markkaa kotikoulun
tannekalujen hankkimiseksi kunnassa.

VMMäMmalit.
luwan tuowiotunnan edustajaksi

on walittu herastuomari Juho Tas»linen luwalta ? äänellä. Maanw.
Antti Konsti luwalta sai 5 a.

Mikkelin tuomiokunnan edusta»
jatsi walittiin eilen maanwilj His>tias Kiriawainen Miltelistä.

Liperin tuomiolunnan edusmie»
helsi walittiin eilen maanwilj Pel»
ta Leppänen Kiihtelyswaarasta. -

Rannan tuomiokunnan edusta»
jalft walittiin eilen yksimielisesti
maanw. Aleksi Kilpisinen.

(S. G. T.)
Kaskisen kaupungin edusmiebelfi

»alittiin eilen pankinjohtaja Her»
man Roschier.(V. V. T.)

liuu
Oattfutti.

Perustettu 1879.
Osakepääoma Sm. 8,000,0W.

Vararahasto Sm.1,600,069.
Tampereen haarakor ttooii

pidetään avoinna klo Vili o.
pp. klo 2 j. x?.

Kaikkia pankfciliikkeesöen
kuuluvia asioita toimitetaan.

VaratuoiiMiH

Paavo Brander
T«Rp«Mfi Kaupunginv&ati.

TB!m!ttlß.'
Lakftsfotti,

Rahainkcräyksfå,
T»t« t ««o: fclo s— lo f pp.K*a-

P'jcjia7oatiis kottttoor.ss* hf,a*Tc
m1» 4 6 j pp, asuato»is»aii.

Mupjfttkåtii H:o Mi. 2:n«n kvrer.
TflkrfMßl 474.

Polll3l- M 0ll<Sl1323i0lt»
—

NySwäysyrit,kses« on
passitettutllup.wantlllllln PirkkalanTyrttölän itsellmen Kustaa «lias
Lehtimäki. H2n oli marNmapaiwän
illalla Pirttalaan menemällä maan»
tiellä rumennut ryöstämään eräänitsellismiehen waimon kädestä tulta»sormusta, milä ei kuitenkaan onnis.
tunut paikalle fanpuneen awun kaut»
ta. Mies pääsi silloin tiehensä, maanseuraamana päiwänä pidätettiin häntäällä, lun oli joutunut poliisin sai»lytyKhuoneeseen juopumustansa sel°lvittämään.— G«»««w«rta»dest« ou
asetet v syytteeseen ja »llnaiuu nainenWilhelmiina Takala täitä laupunaist».
vän oli »iime lauwanlai-illan» Uuden-
ladun warrella telossa n:o 11»lewaltasaunalta ottanut luwatta yhdet «elleinuudet lumnulalossit.— I»t,l«if««de«t» lotipaital»
leen on läänin luwernoöiin lautta täältä
lähetetty itsellisnamen V»ndla Mansilla,
Noormarlun pitäjästä.— »äpistelyritokfist»on ase»lettu syytteeseen lalsi tämän laupungin
lytlöä ja ylsi tyttöLempäälän pitäjästä.

Katsaus sulmuntallchtem-
m uutisiin.

«ilälintilaito». lohtajatl«<fi
i» ylihowllattaielfi Pitlinmnnen le«lul<l«itols«n mi«li»iM«t«n hoitoa w»t»n
on otettunntl Agnet o, Pfalel.Yliläitärin apulaisen» j« ensimlisenalU^atärin-wirat Plllänniemen houruln»hoitol»itolse<<» owut tarpeellisenh«lij««
määrän puutteessa uudelleen julUtetut
awonaifilfi.

Täkäläisenraut lltie-as»«anoma ke»lu«laitos sählöwaloi«tu»ta »art,n
w2>mistuu läyiäntöön tämä", luun puo»
liwälissä. Laitolsen fawupiippu, 36 mcl«
rin lorluinen, oli jo walmi«. mutta on
täytynyt pullaa. Se muurattiin »ääriisi,
pltluiaiselsi j» niin harValsi, e«2 esineetnälyiwät läpi. N°t se on t»«» oilein lun»nolll,en» puol>wäl,«sä ,lousema»sa Dyna»
n» on lalsi induloorinen lolmijohujäl»
i««t«lm»ä. Ku«l>»ine»lin puoli tehiuHs82 «unveria 200 woltin jlnnityljellistH
wirtaa. Dyncmoa läytt^H 50 he»o«»oi«mainen de Lawalin höyrywrpi,ni. Katti»la on ta»alll«l» wlwljärjeslelmää. N««
lai«lu«joh«ot ftlä as««ahuon«l«to«s» että
«uuallll ase»» alueella owat meltnn wal>
miit. Kailliaan tulee läyteUäwälsi200heh»lv» ja 12 laarilamppu». hehkulamput
owat 16 normaalllyntnlän walowoimai»
sia. Kaanlamput w»atiwat taa» 5 ampe»
ria selä owat salsal»i«a landu»"« ra»
lennetta. Wlimeisimaimtultta tmee 2 111
luolan odotuzsllllin,muut ul^oftlle. Ioh»dot ja loneiston on alettanut Suome»
Lählö-OsaleyhtlöHelsingissä.

Vahvistetut säännöt, «v»
wernöörinwiralto »n wahwiltanut <lan.
gisalan lunnan tilattomain Väestön lai»
narahaston säännöt

T~ -r t
" "

uutisia
muualtaSucmesta.

—» N^opisto. Lauwantaina
talkastetnm julkisesti lakit. toht. K.
Villgrenin' kansallistalouden, fi»nansfiopin ja tilastotieteen apulai»sen wirtaa warten julkaisema oka»
teeminen wäitöskirjanimeltä: DasZtaaltzbudget, dessen Aufban und
Vnhältniss zur Staatslechnung."
Lainopillisen tiedekunnan puolesta
oli wastawäittäjänä professori I.
N. Lang.

WaltioneuwosIO. Forsmanin
kuoleman kautta awonaifelsi tullut
ritoslainopin ja oikeushistorian pro»
fessorin wirka on julistettu haetta»
walfi 56 päiwän kuluessa, luettuna
t. k. 7 p:sta.

Sittenkuin julistulsella 19 p:ltä
wiime heinäkuuta raamawn selitys»
opin professorin wirla on jaettu
kahdeksi, toinen wanhan testamen»
tm ja toinen uuden testamentin se»litysopisfa. ja wiran nykyinen pi»
täja on ilmoittanut walitfewanfanäistä ensinmainitun, on konsistorijulistanut uuden testamentin feli»
tysopin professorin wiran haetta»
»aksi ennen wlewan joulukuun 2
p:sä.

Fil. land. O. R. V. Malmsllö»
min on konsistori määrännyt was»
tai etsi olemaan assistenttina sysi.
laalisen laitolsm haaraofastosfa.Patoloogisen anatomian dosmttiN. Kolster on määrätty hoitamaanmikrostoopisen anatomian opetustafysioloogisessa laitotses,a.

Pienen konsistorin jäseneksi »al-tloneumos Farsmanm jälteen ontullut yliopiston Vararehtori, pro»fessori Vt Hermanfon.Luwan ylioppllastutllnnsn suo»nttannseen on yliopiston ». t. fi»

Nim téiomiri llmEKDfi^ltMM Asianajoioimisto.
ltel,iulu.^6»r,al2i! 4-1^11!41ML*4JCI111IKiiateistSnmyyntejä
LVitfltmAnnttfi 'D— J. 'JVi. 22 sS —^^—^^^—^^^^^M^^^^^^^^J^^ll-Matkust, msaaeudu
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Nk 236 -«,
jalttanllwi antanut n«ili Ö. f.
Gt«bera.ille.—

K,»l»l»it,s. Nimitetyt:
filos. «««t. S. Milandel suomen»kielen lolleegalfi Waasan ruotsalai»seen lyseoon; filos, maist. W. Ih.
Vergroth matematiikan kolleegalfi
Tampereen reaMyseoon; tolleega
K. A. Petrelius historian, maan»
tiedon ja suomentielen tolleegatfi
Wnpurin suomalaiseen tyttökouluun;
fllos. mllilt. O. Nordenswan »enä»
jänkielen lolleegalfi Wiipurin suo»
malaiseen reaalUyfeoon ja neiti E.
M. Langhoff Voimistelun opetta»
jattarelfiHelsingin ruotsalaiseen tyt»
tötouluun.
C. M. Lindfors ja opettajatar An<
na
MDNrlawllpautta tälsi lukukaudeksi
»n myönnetty lolleega K A. Hint«
zelle wenäjanlielen opewksesta Ou,
lun motsal. lyseon reaalilulltillll,
fijaisma ylioppllas W. Åkerblom.

N22r«tyt: neiti M. Tarasow
wastaiselsi hoitamaan ranzkanlielen
opetusta Joensuun lyseossa ja luut»
nautti E. W. Lindberg hoitamaan
wenäjänlielen opetusta Viipurin
nwtsal. lyseon reaaliosaston s:lla ja
7:lli luokalla.—

H«»P«k. l«»«i«. (Kuo«
pion). Wirta»llpautta terweyden»
hoitoa ja lukujen jatkamista marten
3 luulaudetsi lolak.1 p:stä annettu
Pielaweden tirttoherran apulaiselle
I.O. Castrsnille ja, muuttamalla
fyyst. «1 p:nä annetun määräyksen
Pielaweden tirttoherran apulaiseksi
määrätty Kuopion kirkkoherran apul.
H. Lindeblom.

Syyst. 25 p. loppui hakuaika
Selon tappelin tappalmsen Virtaan,
jota ei kutaan hakenut.

Awonaifia Virkoja: Pitijänapu»
laisen wirta Pyhäjsrwelli sekä ha-
kijain puutteessa Salon lappelin
lappalaisen wirla. haettawat «0 p.
kuluessa, syysl. 29 p. ensimiinen.

Tutlinnon hlllemus-oileuden saa»
mista warten Vakinaisiin papinwir»
koihin on suorittanut t. l. 3 p:nä
Oulun wirall. kirkkoherran apul. R
Clllamnius arwolauseella: kiitoksella
hywälsyMn.

—
S.»K.— W«ar«lli»e» yhtee«tSr»

»«hs »«M,»r«»t«teiUs. Mat»
lustajajuna, jota lauwantai illalla
lello 7 lätsi Viipurista Pietariin
piin. törmäsi tello 8 ailaan radal»
la Kamarin ja Galitfinan asemain
»ililli 1 lm:n matkalla jältimäi«
sellä asemalta pitkää tyhjää tama.
rawaunujonoa »astaan, jola ilman
»ilojaan oli rmoennul huristamaan
alamaata Volitfinasta Kamaraan
piin. Tawarawaunuja oli jonossa
laikliaan 32. Matlustajajnna tuli
tiytti Vauhtia ja törmäys oli an»
kara. 3—5 tawarawaunua meni
pieniksi pirstaleiksi, weturi wikaan»
tui pilalle, tenderi hyppäsi pystyyn
ja saman teli sitä senraawa mat.
lustajawauml, jola jäi pyschy» ase»
maan. Ollnelst ei ihmisiä kuollut
törmäyksessä, ainoastaan londuktöö»
ri Sundberg sai »ammoja. Vai»
lea on wielä sanoa, miten tawara»
»aunut o»at päässeet turmwlliselle
«tlelleen.

— U. S.—
««k»«t»«»s««etzhtts »«.

l«»«» toiminnan tulos tiiman
nmoden kolmannella neljänneksellä
on seuraama: henlimaluutulsta on
haettu 1,325,800 mk. jamyönnetty
1,227,800 ml. anvosta, elinkorkoja
on haettu ja myönnetty 3.310 »k.
77 pm arwosta fels myötäjiiiswa»
luutulfia haettu iamyönnetty 3,734
mk. 40 p:n arwosta.^^^^^^W
MMamitun neljänneksen luluessa
m» ilmoitettu 30 tnolnnantapaustll,
joiden lautta yhtiötä «m lohdan.
«ut 209.500 marlansuuruinen ulos»
malfu.—

Dkfittt<«p«»Nle» ««k,»
«Uilrlt. Pchjolsmaiden osake.
Pankki ja Priwatbanlen «alsawat

ljz talletuksista, jotkaowat
liiNuwalla lorolla ja pääomalas»
lulla. luoksewan tilin korko on
yle7"^ty 3 z:ksi. Sässtökalsakoron
on Priwalbanlen wlewalsi»uodetfi
miirinnyt 5 Z:ksi.—

G««,»«lehdi«»« P«»ä.
Wiime testiwiittona Marianhami»»assa pibetyssi kokouksessa, johon
oli saapunut lukuisasti yleisöä,pää»
tettiin että sanomalehdistönpiiwä
olisi jirjestetläwi myöstw maini»
tussa kaupungissa tulewan marrast.
4 pnii. Sanottaa piiwini aamu«
piiwilli piitettiin wimeenpanna
arpajaiset Suomen sanomalehtimies»
ten «llile» ja siästökassanhywillfi
ssi illalla juhla samaa tarkoitusta
warten ja runnianosotulseksi sanv»
malehtimiehille. Urpajaifia ja juh.
laa warten asettiw eri tolmitun»
nat. Arpajaistoimiluntaan Valittiin
öwerstinrouwaMellenius, tohtorin,
rnuwa Gylling, neidet Esther Mel»
lenins ja Aina Ahlfors seti taup»
pias V. Starck. Juhlatoimikunnan
jisenitfi tuliwat rouwa Eany Wes»
sel. neidet Olga Torckell, Hilda
Montell ja Nanny Hammarström
seti toimittaja T. W. Lundström.
-Al.—

Wl»gl«»»i» k,»s«Nkfi «ii«
p«»tt» yra «. Wolffm jälteen
owat muutamat »iipurin lehdet
kertoneet erään pietarilaisen herra
«nanjinin tuleman. Aftonp. wa.
tuuttaa tietoa tuulesta temmatuksi.
Konsulaatin papereita ja sinettejä
ei ole wielä waadittu pois hra
WolMa.— Ha«»w«ine« k»»k«»sfi.
Maanwtljeliji Olli Karhunkonturs»
fissa on taitille weltojille maksettu
10S prosenttia saatamistaan jawie>
lion malsaM mellomen omaisuus
jäänyum.

— Karj.— mtului »,«el«» tuomitsi
lalasjärmen ja Peräseinäjoen lärä»
jätunnan tihlllkunnanoiteus t. k. 6
pmä wangittamakfi siksi, kunnes hän
toimittaa tirjanpitokirjanfa konturs»
stpesänsä toi»itfijamuhille. Van.
gitseminen toimitettiin heti ja tulee
Koskela toistaiselfi säilytettäwälfi
lalasjärwm wangmwarlijan luona,
«oslela ci ole mielipiteitään wihää»tään entisestään muuttanut Pa»hoiN watti^ fun hänen tyhäämänsä
mie U. S.n toimitukselle nyt jäi
»mismiehen haltuun.

-*?«**««<« i«Hl«if«i«.«si»iUm »{aitoon eli »iin» matt.

Nnoi»s« tehty 11 tasku», s h«»o«»
ja 9 muuta lvarkaus» ilmoitusta.
Tllskuwartauksia olisi tapahtunut
ehkä useampiakin, ellei etsimän yo.
liisin olisi onnistunut rautatienase»
malla saada kiinni siellä parast'ai»
laa toimessa häärimän tänne saa»
puneen ruotsinmaalaisen taskmvar»
taan. Tämä teki tehtiwänsä niin
hienosti, ett'ei woiw häntä lailliseen
edes»astuuseen saattaa. Muunmu»assa oli hänellä aseman tawarahuo»neessa suuri lirstullinen erilaista
päällyswaatteita, joita tuhlatiheiinliwi ylleensämuuttelemassa, syystä,
mmli lukija saa itse arwata. Sama
«ties oli »uosi sitten ollut tetemi»sesss myös Helsingin poliisinkanssa
ja oli hän sieltä tullut lähetetyksi
kotimaahansa. Tiälti hän »aan
saatettiin asemalle jamäärättiin heti
poistumaan kaupungista.

Ylempänä mainitut hewoswar»
landet taas painVastoin selnnfiwät
omistajien mielihywätsi, sillä hewo>
set löydettiin ja oliwat niiden onns»
tajat ar»atenlin juowuspäissään
ollessaan ne itse kiinnittäneet pihol»
hm. joistane löydettiin, waillamie»
het edoit ilmoiUaessa fiti muista,
»eet.— Ukkose» U»« t«»P««»t
ih»ise« j« P»l««»»t «s»w»
h«»»ee». T. l. 4mnen piiloin il»
tana raiwofi antara ultosen ilma
Rtisjärwellä jaHaapajärwellä. Pör»
hölän talossa Haapajarwelli isti seasuinratennulsm yläkertaan. Talon
piika oli wast'ikään mennyt yläter.
rasta alas. Juuri hänen owensuu»hun päästyään iski salama »alita,
ton läpi piian kuoliaaksi ia sytytti
hänen waatleet. Taionwäti sen pa»
hempaa aawistamatta meni toiseen
läheiseen taloon yöksi; maan lienee
salamassa jäänyt kipinä wälikattoon
tytemäin, kun myöhemmin huomat»tim asuinratennutfen olewan ilmi»
tulessa, jota myrskyn raiwotessa pa»
loi porotfi.

— Kaiku.

sanomalehtien
wiikko."

Sa»,«alehti«ie<te«
arpai«ifi»

ja niitä juhlia warten. joiia arpa»
jaistm yhteydessä ensi marraskuun
enfimäiselli miitolla pannaan toi»
meen, owat walmistulset täydessä
käynnissä. Useimmissa maan tav»
punzeissa on, asetelw komiteoita
tätä tarkoitusta »varten, ja liioit»
telematta »voidaan sanoa, että
niin monet »oimat ja nim suu»
ret apuneuwot eiwät tässä maas»sa wielä loskaan ole olleet liitteellä
edistääkseen hywöä tarketusta.

Moniaat tiedot siitä, mitä hywäs»
sä pääkaupungissamme juhlia war»
ten puuhataan, antanewat hiukan
käsitystä siitä, mitä tulema on. U.
E. kerwo:

Aluksikin on nom
8«0 «rw»is«« ««i«t«

suosiollisesti luwannut apuaan »oU»
tojen yanltimisessa ja wastaanoUa»
misessa. Heidin nimensi ja osot»
teensä owat olleet jnlaistuina tai»
kissa Helsingin jolapäiwäistssä leh
dissi. Rajattomaan kiitollisuuden
wellaan jLäwät sanomalehtimiehet
niille monille ompeluseuroille, jotta
j« kuukausia sitten perustettiin, ja
joiden hedelmät lohta tulewat nä»
tylviin suuressa Voittojen näytteille»panossa. Mutta me sanomakhti»
miehet pyydämme nyt saada loh
distaa pyynnön kaupungin hroillekauppiaille, että hekin asiaa muis»
taifiwat (kaikkia otetaan nastaan
ja taitlea «oidaan läyttii). samal»
la luin he woiwat olla «vannoja
stiti, etti heitätin aitanaan «uis.
tetaan.

T»l«ik»»ta,
jola jo tewäällä ryhtyi alustamin
toinnm, on jäsenikseen lisäksi saa»
nut suuren joukonnaista, jotka erin»
omaisella auliudella owat asettaneetaikansa, woimansa ja kokemuksensa
käytettäwätst. Kun parissa kolon!-
-sessi oli juhlista alustawasti les'
tusteltu, on toimikunta jalaantunut
eri osastoihin, jotta nyt työskentele»
wit tutin tahollaan.

Vlttil ,hj«l«««s« tnlee

siitä on jo pääasiassa lonnttu.
Perjantaina n»errask. 3 p. alla-

wat arpajaiset ja juhlasarja. Ecu»
rahuoneen suoinn järjestetään
loin suuri woittojen näyttely, «»
hon tulee sitä paitsi ohjelmakin
liittymään. Nuoret naiset

—
eri»

laisissa puumissa —
tulemat tel»

toissa ja majoissa hoitamaan eri
bufetteja. Nuorimmalle Suomelle
asetetaan tombola, ja yleijönHans»
tulukseksi tehdään muuten,mitä suin-
tm Voidaan. Saman päiwän illa»
na on suurenmoinen

U»heil«j«hl«,
arwattawasti laartinmaneesiisa, jo»
ta tilaisuutta marten erUyisesti
ftsuswaan. Amenttlllaiseen tapaan
tulee maneesin keskelle taksi arenaa,
jotta erilaatuista urheilua »oitai»
sim esittää ilman wiiwytkii. Usea
erilaatuinen urheiw wlee edustetuksi.Esiintyjien luku nousee yli 50 hen»gen, jonka lisäksi tulee mähintäin
28 hewosta ja useita — pollupyö»
riä. Hariotutsia pidetään jo joka
päimä. Siltasaaren maneesissa har«
jottelnvat ralfastojat klo 8:«ta aa»
mulla kolo piiwät; siellä ratsaste»
taan tandemia, siellä harjotellaan
jeu 6e barre, ratsastajattaret eri
ryhmissä ohjailemat ratsujaan
keammassa koulussa", kalMimuo»
roja harjotetaan ja ompelijat ja
satulasepät ottamat mittoja. M.m.
tulee katrilli upeissa lestiailaistssa
pmvuissa; sen esittää joukko nuoria
naisia ja herroja. Kaartinmaneefts»sa harjottelemat poltupyörillijit te.
risratsmneen, aUeetlitlubi nostelee
painoja ja »almistelee ranskalaista
pamistelua, etewin luistelijattarem»
me ja ehkä jotkut muuthänen lans»
saan tulemat esiintymäin rullaluis.
timilla ja miettllilutaitoa tulee ««,
»attamasti «yöslin «dMetutfi ja
nmwioll» t«o«»«. »lmuest tnllW

stfu«t«tta»«kfi n«n «lt« siihen «ah.
b» 2.U, istui», j« seissntap«U«
koja sm lisäksi «00. -N. k.

vhi«l««Ut«
on lauantaina ruotsalaisessa teaat"
terissä, missä ehta jälelle jääneet
anvat myydään. Juhlanäytännöt
sH on amullisina nHyttelijöilä selä
suomalaisesta että ruotsalaisesta
teaatterilta ja suuri joukko tatteen.
harrastajia. Illan päakappaleena
ja pontena on sarja histonalkfia
kuwaelnna Suomen muinaisuudesta
ja keskiajalta, jotka dri Kaarlo
Vergbom on sommitellut, runollija
Emo Leino tekstillä warustanut
sekä Vlbelius musiikilla. Sitten
seuraa draamallinen osasto, jossa
owat awullifina m. m. neiti Karin
G»anstrSm ja hra Aadolf Lind»
fors. Kreiwinna AinaMannerheimesittää muutamia lauluja, ja lopuksi
luultamasti tulee eräs katsaus, jonka
sepittämiselst pan meidän hauskin»»mista ja sullelimmista sanomalehti,
miehistä jo jonkun aikaa «»at ly.
niinsi hioneet.

K«s«»i»hl«
tapahtuu sunnuntai»U«na Hlioppi.
lastalolla. Senkm ohjelmassa on
draamallinen osastosuomeksi ja r»ot»
fitst. laulua ja laitenlaawifia Hu»
mitulfia.Lopuksi mainitiatoon etti tulee
ilmestymään juhlajulkaisu, jossa
on paljo runoelmia ja kirjoituksia,
ja että päätteeksi on juhlapäiwäl>
liset.

Niin on «sanomalehtien «iitlo"
wietettäwätsi aiottu.

Hifjal Uutta ja Taidetta.
s— K«»s«»l««l»k,»sertttl».

jonka taiteilijat Pasi Jääskeläinen
ja Emil Kaupelin sunnuntailltana
antoiwat kaupungintalon juhlafalis»
fa, oli kerääntynyt sali melkein tay»
teen innostunutta yleisöä. Heti
alussa herätti hra Jääskeläisen rai-
kas tenoriääni yleisössämieltymys
ta, joka yhä tasmoi,mitä pitemmät»
le ohjelma kului. Ensi osastosta
tuntui hauskimmalta reipas laulu
«Pojat kun raitilla laulelee" omi-
tuisen sämeleensäkin talia. Eniten
tuitenlin tuntui yleisöönmenemän
suomalaiset humoreslit, joistaufeim»
mat laulettiin lahteen kertaan. Hra
Jääskeläisen dramaattinen esitystapa
onkin näissä lauluissa suurena apu»
na. Ryhtymättä mihinkään seikka»
peräifeen annosteluun toimomme
hra Jääskeläisen fuofittawalle yri.
tylselle kaikkea onnea jamenestystä'
Aila on meillä tosiaan jo käsissä
ryhtyä pelastamaan kansanlaulujen
säweleitätin niitä semmolfinaan efit»
tämällä.

Hra Kaupelin hoiti konsertissa
säestystä ermomaisella taidolla ja
tarkkuudella. Sitäpaitsi soitti hän
muutamia pianokappaleita hywällä
ymmärryksellä ja täsmällisyydellä,
jota on hyVin lupaamaa.

Täällä lähtewät taiteilijat Poriin
ja Raumalle, josta jälleen mahdol»
lisesti käymät ItäSuomeen.- H»«t P. I««kel««e»
j« G, K«»peli« anta»llt huo^
mmna klo 8 illalla toisen Helppohin»
täisen lansanlaululonserrm laupun»
gintalon juhlasalissa. Ohjelma julais»
taan huomispäiwän lehdessä.

»» <VU«s»bise» syysnumero
on ilmaantunut runsassifällylfisenä,
lukemista ansaitsemana.— »I««l»lyhtettK" on nime»
nä uudella joululehdeliä, joka ilmes»
tyy Tampereella »aieteri Se w eri
Nymanin ja sll. land. Irjö
Veijolan toimittamana. Kai»
kesta päättäen tälli »udella tulot»
taalla tulee olemaan sangen yuo»
mattawa sija jolllulirjallifuubessam»
me. «loululyhteifiin- kirjoittamat
nim., paitsi toimittajia, seuraamat
kirjailijat: AV. Forsman, Ar»
wid Genetz,Hilja Hayns»
son, TheodolindaHahns»
son«Nrjö-Kostinen, San»
teri Ingman, Valter Iv»
wa, Robert Kiljander,
Kyösti Larson, Eino Lti»
no, Irene Mendelin,Kaa»
po Murros, Juho Reijo»
nen, A Salmela, K. Tiili»
12, y. m. — Kumia (m. «. Jenny
NyströmUti)tulee lehdessä olemaan
hanskoja ja nmsaasti. Värillisen
lansituVllN, jola pametaan Weilin
K Göösin liwipainosfa, on tehnyt
taiteilijajKaapo Engberg. Iou»
lulaulun säweltsä E«ert Ka»
tila.

,loululyhteitä" Umestyy 24-32
siwun suuruisena, isoa totoa, ja so»
weltuu sisällykseltään sekä lapsille
että aikuisille. Hinnaksi on laskettu
50 penniä. Lehden erittäin armokas
sisällys lulee Varmaankin takaa»
maan Me pailan jokaisella joulu»
pöydällä.—

Kkj«Ms«»tt«. Otawan
lustannuljell» on painosta ilmesty»
nyt: «Yleinen Kirjallisuuden His»
toria. Runsaasti lnwilla warus»
tettu. 11 Vihko." - Wihonhinta90 p.—

Tsrkeski»j«. Otamau tus»
tannutsella on pamosta Umestynyu
Neumoja maalaistoHlujen perusta»
miseen ja hoitoon, useiden lansa»
louwtarlastajain awulla julaissut
Mikael Johnsson. 94 fiwua. Hin.
ta kansissa 90 p.
«ltulauseessa sanoo tekijä:

Tälli julkaisulla, »aitta loita se
on Pnritartastajaloloulsnl kehotul.
s«»t« wim«m tnllnt. ei ole mitiin

«kallist» luonnetta. Ei
luitenlaa» liene aiieeton se t»i»o.
että nämä neuwot, jotka o»at niin
monen kokeneen kansakoulun työnte»
kijin myötimailututsella kootut ja
julkisuuteensaatetut, tulemat hy«ään
tarpeeseen monelle kokemattomalle
loulunperustajalle. johtokunnalle ja
opettajalle näinäaikoina, jolloinniinpaljon uusia lanfalouluja syntyy
syrjäistssäkin paikoissa maatame.

Kirjasen lewittämisesti Umaiselstmaaseudun lansaloulujen johtolun.
nille on liittäminen päälaupm»gissa
olewan lansllnwalistustyötä edusta,
tawien ylfityisten seurojen »iime
ke»imi asettamaa lestustomiteaa.
Myytälväni on kirjanen sen ohessalaitissa maamme lirjalaupoisfa.

Le» Tolstsi» n«de» «»»
»««»i», VHlnousemulsen loppu»osaa on telijä ryhtynyt uudelleen
muodostamaan ja laajentanut sen
erityiseksi osaksi teosta. Tämän kol-
mannen osan sisällys ei ole wielä
kenellekään paitsi tekijälle tunnettu.
Hänen kustantajansa Englannissa,
Tshertlofs, arwelee sen lulewannoin
10 arkin loloiselfi. Kun Tolstoisen ohella on l»rjoittanut toisenkinosan uudelleen laajentaen fitalin,
tulee Otawan Romaanisarjassa il»
mestywi, Tsherltoffm toimittaman
täydellisen altuteotsen mutamen suo»mennos laajenemaan awttua suu»
remmalst ja lasittamaan kaksi nel»
lännestä (1 p:sts heinäkuuta wuo>
den loppuun).—

Unsi« k,«l«N«joj«. KI
Gummeruksenkustannuksellalywäs»
tylässä on ilmestynyt:

Kansakoulun mittausoppi. Kirjoit»
tanut E. BonLdorff. Settsemöspai»
nos. Hmta 50 p.

Vlnsen historian oppikirja lan»
sakouluja »arten kirjoittanut O. A.
Forsström. Varustettu historialli»
silla kartoilla. Kolmas painos. Hm»ta IM

Fyftilla ynniharjoitusefimerllejä
tyttötouluja ja lyseoiden pohjaluok»
lia wanen lirjoittanut I.A. Ro-
senqvist, filos. toht. Kolmas painos.
Hinta 2 m. 50 p.

Follstolans geometri. Utarbetad
af E. Bonsdotff. Toinen painos.
Hinta 50 p.

Lärobotiallmänna Morien för
folkskolan af O. A. Forsström.
Hinta 1 ml.

G. W. Edlundin kustannutfella
on painosta ilmestynyt: ..Maantie»
«en Oppikirja tuuromyttäin ope»
lusta wanen. Kirjoittanut K. E.
Kahwa." —

95 fiw.; hmta 1 ml.
50 penniä.

OllnllliMoillinen mllllntie-
tcMnen kongressi Ber-

liinisst.
G«,«en päi«s.

Gtoeth. Dgbl:n erityinen kirjeen»
maihtaja kirjoittaa t. k. 3 p.Berlii»
nisti lehdelleenseuraamaa:

Suomen päiwälfi tahdon kutsuaVeljesmaallemme Suomelle palzon
mertusewii eilispäiwää longres.
Ma.

Kuten wnnettu esiintyi «. 1888
perustettu Suomen maantieteellinenseura jo Lontoon kongresNssa 1895
huomiota herältäwällä tawalla. Sev»
ran silloiset enimmäkseen wasta ton»
jeptina esitetyt fyyfilliset ja tllastol»
liset kartat saimat osakseen ansaittua
huomwta.

Täitä menestyksestä rohleutunee»
na asetti tämä seura sitten toimi»
luskunnan professorien E.Neowiul-sm ja I. A. Palmemn johdolla jul»
taifemaan perinpohjaisten »udisws»
ja lorjauslöiUen kautta aikaansaa»
tamaa Suomen kartastoa.

Tehtyään hiljaisuudessa nupu»
mauomasti työtä on nyt seuranai»
dm lahden miehen johdolla saanut
suoritetuksi tieteellisen suurtyön, jo»
la eilen esitettiin kongressissa.

Harminainen mieliala, samalla
juhlallinen ja jännittämä, wallufi
eilen luentosalissa. KuuHain jou»
kossa nähtiin joutlo Euroopan ete»
mimpiä maantitteilijöitä.

Selwästi ja lyhyesti esitti prof.
Neowius wasta juuri Valmistuneen
«Suomen kartaston" fisällylsen.Ker.
ron sen pääfisällyksen.

Kartaston enstmäinen lehtion nu»
desta tehly taMa, jotaonollut lar»
taston perustulsena. Toinen lehti
on torleuslartta, jola poistaa wää»
rän täftlylsm Suomen plllistä wuo«
renselanteistä. Alin lorteuspinta
on pittm ranniltoia olewa jäätittö»
sawen peittämä hedelmällinen alue,
jota mastoin toto sijäosi maata «n
moreenisoran peittämää. Kolmas
lartta esittää wuoripohjaa.

Seuraamilla tarllatehdillä esite»
tään Umastolllsia snttoia. Omi»
tuista on isotermien tawaton nousu
PohzanlahdmVuomenpuollsella ran»
nltolla ja niiden aleneminen Ruot»
fin puolella. Kaarrewnwat päiwäin
luwuista, jolloin jokin lämpömäärä
on Vallalla, owat omituista. 20"
yhdysViilvat läyVät mellnneteläs»
ta pohjoiseen, niin että 20° lampi»
mia pänoia on yhtämonta Hel,m»
gissä ja Torniossa, nimittäin 7.

Lehdillä 8 ja 9 esitetään lumi.
peitteen paksuutta ja toto sademää»
rää. Mertillmen on suuri lumen
tulo maan eteläosissa.Sitä seuraamat lartat esittämät
muutamia tesähalloja, wiljclystas»
wien ja puiden tasnmrajaa y. m.

sfilytset lehdillä 14-18. jotta
toslewat wäeSlölUllstoa, omat yuo»
maltawia m. m. fittäettä yhdyswn»
wat täftttiiwät 140 wuoden aitaa.
Suomi ja Ruotft owat niintum
tunnetaan, ainoat maat, jolUa on
ainttfta niin pulatta ajanjatsolta.
Hauskoja owat wiiwat, j«ta eftt»
lllwät awiolnttojen lutumääiaä.
Niistä näkyy, «tten paljon awio»
lmot o»at Vähentyneet sotll'llttoi'n», lllltutautien ja latojen aitoina
ja nii.ä seuraamina aito«na lisään»
tyneet ylltin säännöllisen määrän.

Wielätin huomllltawampta owat
seuraawat wnwat, jolta osottawat
miestm ja naullen suyteeUlM lv»
wun. Wnwat min sanoatseni ta»
sottuwat Vähitellen. Sota» ja talo»
wuoftna tuolee enemmän miehlä tuin
naifta, ja naisia osoltawa wiiwanousee alentuatseen taastm nopeas»
li, s. ». fillom syntyy tuntuvasti
««nnlsn poitia. G«iraaw«l lslme

«iimaa «s«Ua»at syntyneiden ja
kuolleiden lv»un. lausuttuna pro»
senteissä. Kuolleiden lulu ei ole
tosloan ollut niin suuri kuin lato»
Vuosina 1867—68, jolloin se oli
?., prof. (sotawuosina 1808 3 oli
fe « prof j

Lehdellä 19 esitetään koulut maa»
seuduilla, suomalaiset punaisella,
ruotsalaiset sinisellä ja Venäläiset
(luwultaan 2) Viheriällä Värillä.

Lehdilli 20 ja 21 on Is karttaa
maanwiljelystilastosta.

Lehti «2 osottaa koslien joon.
Enimmän westwoimia on pohjoifis»sa ja laaltoistssll osissa. Hemos»
woimoin luku. joita kartalla esitetyt
700 koskea edustawat, nousee noin
3 miljoonaan.

Seuraama lehti efittii teollisuu.den, tärkeimmät wientitawarat,kul»
luneuwot, posti., sihlölennitin. ja
telrfooniyhteydet, historiantataistcn
löytöjmalat, maan Valtiolliset ra»
jat eri aitoina y. m.

Kailti päätartat, jotta läfittäwät
kolo lehden, owat Valmistetut mit»
takaamassa: 2,000,000.

Kartastoon liittyy asiallinen tels»
ti. jossa eri lartmsta tehdäin li»
hemmm selloa jalisttelliä» laajem»
min maantieteellistä, historiallista
ja tilastollista aineistoa. Timion
lotonaisuudessaan17:sosa aikakaus'
kirjasta ..Fennia".

Kun efttelmänpitäjä oli päättä»
nyt, tuului salissa ytfimielinen hy»
mätsymysmyrsty. Osastonpuheen»
johtaj,kenraaliluutnanttiTillo lau>
sui onnittelunsa tämän niin etewäs»
ti Valmistetun teotsen johdosta.
Iläwallan enstmäinen maantieteen»
tutkija, prof. Penck Wienistä nouft
fnfomaan ja lausui ilonsa sen joh»
dosta, etla nyt oli ensi terransaatuVlllmntst senlaatuinen teos, jota hmoli ehdottanut Nernin kongressissa,
nimittäin täydellinen ja monipuoli.
nen tortograafinen esitys jonkun
maan maanlieteestä, setä sen joh.
dosta, etti lansa, jola oli sen laa»
tinut, oli Suomen kansa. Taaskin
myrstyifii suofionosotutsta. Kyynel
limalteli efttelmänpitälan silmässä,
kun tutut ja tuntemattomat kiirehti'
wät puristamaan hänen töttään.
Oli lntuttama hetki, kuntieteellinen
maailma lausui myötätuntoisuuten.sa fimlstystansalle sen epätasaijessa
taistelussa raatalaisuutta wastaan.

Että teos on herättänyt huomio»
ta myöskinmaantieteellisten pnrien
ulkopuolella, käy selwille siitä, että
ruhtmas Hohenlohe kutsui prof
Neowiutfen luokseen yksityisesti tes»
tustelemaan, ottaen tunninajan les»
läneessä keskustelussa tarkasti selloa
teoksesta.Karttateos, jota Vastaisuudessajulaistaan wielälin yksi osa, ilmes»
lyy wuoden lopulla suomen» jaruot»
fintielisessä asussa; toistaiseksi on
main osa ranstalaisesla painoksesta
walmiina. Paitsi molempia mai»
kittuja professoreja, on I.I.Se-
derholm antanut stchen tärleua lisiö;
toimiitajain luku on tmtliaan 23.
Kartat on Valmistanut F. Tilgma»
nm pamo Helsingissä. Telstta on
489 fiwua. Suomen senaatti on
teosta warten myöntänyt13,000mk.

Mutta näkymättömänä kaiten ta»
min talana on uskomattoman pal»
jon yksityisten työtä, jotta ilman
pienintäkään korwausta owat uh»
raawmsesti koonneet suunnattomia
tilastollisia eineksiä. Tunne, samaa
laatua tuin se, jotakymmenessäpäi»
mässa saiailaan jättiläisanomutsen,
on elähdyttänyt laittia tämän yri
tytsen amustajia. Nnn on Suo'
men kansa kostaa» wäsymältömallä
läntewyydellään taasen tehnyt yh>
den suurtöitään fiwislytsensä hy»
matsi, ja jälleen owat fiwistytsen
lipunkantajat lausuneet lämplmän
myötätuntonsa tälle kansalle.

Ulkomaalta.
— T»a««»««li« s«t«. Ileen»si eiwät englantilmset näytä wielä

tieläwän, kuinka suuria waiteut»
sia sota etelä«Afrikassa tuottaa, tir»
joiteiaan Vloemfonteinesta. Esimer»
tikst on hyötlääwän armei>ian
mahdoton Z käyttää rautateitä. Ma»
net tässä Vuorimaassa löytyivät
sillat saattamat buurit helposti ha»
Vittää ja englantilaisten on mah>
doton rakentaa kaikki uudelleen Hei»dan on siis kulettawa jallastnsatoja
tenties whanfia engl. venintulmia,
ja «itä tämä merkitsee Afrikanpaab,
tawassa kuumuudessa, saattaamain
lotenut käsittää, «aitli ammattimie»
het owat yhtä mieltä fiuä, että jal
tawateä ei etelä»Aflitasfa woida
täyttää, jollei sitä lulettaesfa saa»
teta muuttaa ratsumäetfi. Samaa
saiwat salflllaiset kolea Damara»maassa. Wilbooiseja he eiwät woi»
neet täydellisesti kutistaa, ennenkuin
lllltamäli oli saanut hewoswäen wa.
rustutset. MiMn ei woida wihol»liselle tehdä ilman hewofia.

Sanassa asemassa, jossa salsa-laiset silloin oliwat, owat nyt eng.
lantilaiset. Jota wuoren, jota tum
mun täytyy heidän erikseen Voittaa,
ilman että he siitä saaVuttamat mai»
nittawaa etua, sillä buurit sukella»
wat nopeilla hewosillaan esiin toi»
sissa paikoissa. Sitäpaitsi tarwitse«
araieija, Vaikkapa maan 15.000
miehen suuruinen, suunnattoman ta-
warakuletus'olaston ylläpitääkjeen
yhteytiä liiteaseman kanssa, ja täs
sä fisfifodailsa käy tämä melkein
mahdottomaksi. Lopuksi ei tässä enim»
mäljeen buurien asumassa maassamannaa liileasemaa saateta iäries»
tää.

Rapataan pääministerin Gchrei»netin suorastaan Vihollisen puolelle
kääntymästä läytötsestä puhutaan
Lontoossa yhä tummempaa, sähkö'tetään «Berl. Tgbl:lle". Siten kuu»
luu hän t>eltäneen muodostamasta
Kimberleydit kaupungin puolustus»
jouttoa. Mutta halllmtfen tomisaa»
rio kumosi tiellon. Kimberleyn tai»
molset on muutettu waruslulsitfi,
niin etta kaupunki ennen pittää on
lytenewä tekemään lujaa wastarin»
taa, jo* sinne saadaan tarpeelsi m,
$t*tM.

lranswaalista paenneet ulkomaa»
kiset omat kertomusten mukaan saa»
neet äärettömästi kärsiä. Ahtaalle
sullottuina awonaifiin hiiliwaunui»
hm omat naiset ja lapset saaneet
kestää auringonpaahdetta, yökylmiä
ja troovilllfia sateita, jotka kestä»
wät tuntimääriä Monesti omat
buurit kieltäneet h«iltä juomaweden»
tm.

Jo nyt saattaa hamaita. mwlä>
lainen buurien sotasuunnitelma on.
Heidän päswoimanfa tulewat ympä»
roimaan Transwaalin ja Oranje»
»valtion »alisen laidanNatalinmaa»
liistaleen. Trans»aalin joukkueet
tulemat uhlaamaan Lanigsneckiä,
Charlestsmnia ja Nundeeta, kun
taas Oranje«wation lomennuslunta
aikoo uhata Ladysmithiä.

Yhtä ja toista.
—

Gr«« »«i»,»l«»pp«.
Sllvirasta Kiowan läänistä kirjoite»
taan eräälle Pietarin lehdelle:

Täkäläisillä! talonpojilla on tapa»
na Viettää »uofimarltinllin jälkei-
senä väiwänä n. l. ..tohmelomartti»
noita". Tässä tarlouutsessa totoon.
<uv joutto talonpoikia Viinakaupan
läheisyyteenkertomaan toisilleenmarl»
linaseiktailujaan y. m,jota tehdessä
oietaan lukematon joutlo «manovooli
ryyppyjä".Näin tawiästenämPaw»
lowin kylässä. Keskusteltaessa nosti
eräs talonpoika lyjymytten waimo»
jen tauppllllmisesta. Esitys saawutti
yleistä kannatusta, ja kaksi talonpo»
jista, Vanhapoika ja awiomies ru»
lefiwat heti kauppaa hieromaan.Asta päättyi niin, että jälkimmäi»
nen möi edelliselle Vaimonsa yhdes-
tä hopearuplasta setä pullolksesta
monapooliwnnaa. Kahden todista»
jan seurassa lähdettiin sitten myyjän
koliin ilmoittamaan «tawaralle" lav»
pasta. Tämä lähtitin heti uuden
omistajansa totiin.

Illemmalla kunawiomies oli nut»
tunut pois humalansa ja tullut jär»
tiinsä lähti hän purkamaan kaup»paansa. Seoli kuitnttin turha» wai»
»aa. Vaimo selitti hänelle jyrkästi,
ettei hän enää loslain palaa enti»seen koninsa, ja kun tämä koetti wie«dä hänct wäliwoimalla, sieppasihän
käteensä kartun ja antoi entiselle
miehelleen nim perusteellisen feltä'saunan, että tämän ontuen täytyi
pötkiä pakosalle.— Tra«sw«ali» «ilt«»det
Ei ole ihmettelemistä, ettäEnglanti
tahtoo saada wahwentpaa jalansijaa
Transwaalissa, tuossa rittaasfa Ete»
lä Afrikan tasawallassa. Puhumatta»taan siitä, että siellä omatmaailman
melkein rikkaimmat tulta-alueet, saa»
tim wiime wuonna jalokiwiä sitä»laisista timanttikaiwotsista 212 wh.dollarin armosta. Muutenkin on
maalla astmansa puolesta suurimer»
lltys Afrila»tysymylsen ratlaisusfa.l

M«!!
£5 "§ a "S

«l. »olit,
Tampereella.

Köydenkiinnittäjä
säästää köysiä keski-

3 tM^Pll^NNl^Bvosta vuodessa ja silläIsaa erinomaisenhelpos-
Iti japiankuormanköy-Itetyksi, kun ei tarvitse
Htehdä solmuja.

jj^HHJI Niitä myy
w!n^angpergln Jälk. Rautakauppa
(Uudenk.S.)

l(uulutull8l2.

KlUlllltN.
galuQifta hanMioiu» leboitetaan täten

wiim«<tään erfuulftt>an Mllllasluun 3p:nä sHautatienßaaiiu:feHe j«t«mäBn i<le
tai lähettämään atm. ofemapääUifcibtn
lautta »ulieiut taijoulset seuraawien puu»
taicoroiben hankinnasta, nimittäin:

4.00U tpl.primamänwtullia wähintäin
25 centimtliiä läpimitaten latw^sta ja
wähirtäin 5 metrinpitwfia.

I.UUO lpl plim» mäntymllia »vähintäin25 «ntimetiiil läpimltalen lalwasta ja 10
metrin piUlfia.

I,UOa lpl. prim» luusitulli» wähintäin2; centimetriä läpimitatmlatwait» ja 4me nnpimisia.
3UO lpl. prima loiwutulli» W2hi".täin30 «ntimetriä lävimitaten latvasta ja

Wähintäm 3 metrin Pituisia.Muuten ilmoitetaan että hinta on ll»
moilettawa luuliometrllt» selä että tulit
ow>u luutioMawal nnn,että pituu» mi»
lataan tllsaisiis» decimetrelljä jaläpimitta
untimelreijjä luarm alt» 5 metrin päässä
l>»e«tä siinä lawaraz>a, jola on yli 5
metrin Pinnit», läpimilt» «uuZs» tawa-rassa mit.taan lanvassa.Tawara, jota ci jaa uliaa,on hankit-tava helmikuun tulueSfa 1900.

Tarioulset o»at wal>l«l«tawat päälle-
firioitutjeUa..lulti-lariou»".

Öelftngäfä, RautatienhallituNelt» Lola.luu,2 p:nä 1839.
loimelst s»«nll:

Ott, Kn«e»in«.

!e^l<l<lnmerln. Suomen Kultaseppä Ofaistii)|
(e»t. «»st. Lindell.) »

T««P«reeU«. ft«tt»»at«tu 8 «elef. »4». «»ihlas,r»»kfi«. H
Kulta- Hopea-,Uusihopea», «itleli Jalokivi», Fl> 5Itgrcmmt-, Wranoatii-,y. m.4 m. tatcaroita.Tilaus», g,
latirtrtui-,boptoitu* jakorjaustyöttehdäännopeaan«
ja huolellisesli. H22anf)oa kultaa, hopea» ja jalollwiLvaihdetaan 3
tai rsietaan puht»<»lla rahalla. g-

H»,»! «un meiUä nyt on laittein uufim» _
«at lon«t j, tvölalut sekä ammattiin lylene»i«» *
■■änteiiiat il^l^l^l^l^l^l^l^l^l^l^l^l^l^lMl

XSjjfprtSJ^
mätty,

JJmriJoiteii laitteita wataéto toto Vonmt^a, |
ci tulelysy»yll««nlH«n »inl2HiU«innl ttloatlu työnhyVyyt«n iahinwjenhillvuu. A»«n latfotn, Ml HYVUIH faneilla ta hywillä tpöntefiiöiaä»oid««n aina tehdil

P«raSta ia halwlnta työtä.

jSormukset ja lusikat,
samoin muutkin tavarat, ovat meillä halvimmat, senvuoksi on aina
kultaseppää tarvitessa täysi syy poiketa tekemään ostokset meidän
liikkeessämme Hämeenkatu 12 (toinen talo sillasta asemalle).

Kaikkinainen liiketoimintamme on tunnollista ja täsmällistä.
luomsla H l(lomettll3.

Telefooni 547.

Iwar «ahtisen
3lnn«isllrllnlllllll«illiislll

'«Kutisen- ja
Plllltaihallllll^
zen fntnmnf-

"^«^v
Gllluqwistin

talllssa,
less»,

löytyy Varasi waaleltttNza huh-M, tylleillä ja lalerattuja arffnja
ja myös fontin wLntiNuksen wulllisesti Uimtnu. Kosla nyt olen
saannt sunren ajammlaifeu työhuoneeni täyteen kuntoon, niin tDDtn
epäilemättä suurenkin Menetin aitana täyttää yleijön tDaatumtffe|
tallalin «1111111, ionia täten suljen llrwoiZan yleisön snllfiaan.^^^

Telef. No 15. Eählöllsoite^^^W
l?<n»V«t.

Suuri varasto

Huonekaluja.
Kaksikymmentä salin kalustoa, useampaa eri mallia, juokasalin

ja herrain huoneen kaluätoja, Kirja- ja Vaatekaappeja,Liinavaatekaap-
peja peiiinlasin kanssa ja ilman. Suuri valikoima Herrain kirjoitus-
pöytiä,toaletti ja lahvipiironkia, marmorilavoöria y. m., y. m.

Rulla kardiiuiiistoja, rusetteja ja ketjuja y. m., y. m.
FranjS Ansion Huonekalukauppa-

Mustanlahden ja Puutarhakadun kulma.
liäh^llä uutti kirkkoa

K.O. Salonen, Tampere
Metallitehdas H

P«»t«rh«k«t» 33. -^B UudenNrkon tykönä.MM" Telefooni 516.
Ennrl war«st« «iokalujen solttu?Si?, fil«tetl«ia, ty«ttil«nj«ll<>j«,

sliy»lt»«ri«, janota y. m. Pelto j» rithltoueit, torjat««n ja tehdään
n»fi« ofin.»»rf,» sets »'Ntni^ten kUnttilä ja fnbförunnuja vuhdisteta«n.

\Paul Leppäsen Jalkineliike
H^ Suurin, lajiteltu varasto

JALKINEITA
HUOM! Hinnat halvat.
Telef. 531. Lantisen pitkin ia Puutarhat kiimassa.

i Po l(lll)slll'lil
taivikorjuuseen otetaan vastaan

K. F. Dcnderberg'illa
Telefooni 122.

Pyörät puhdistetaan & säilytetään huolellisesti.— Vakuutus tulipalon varalle.

Haglund &
Kaikenlaatuisia

BrakeFilla
taloustarpeita

niinkuini
Kuparisia ja emaljoittuja

■—■ Astioita =-
suurin valikoima.

Tinatuita vormuja suuri valikoima,
Pö/täveitsiä ja haarukoita, lusikoita, soppakauhoja, leikkuuveitsiä y. m.

Nikkelitavaroita.
Lampuja ja lampunosia.

Porsliini- ja Lasitavaraa»
Rautatavaroita ja värejä.

Haglund & BrakeFilla.
Maitoa! Maitoa!

Arvoisille mudon ostajille saamme täten ilmoitta»», että olemme
avanneet

Uudenajanmukaisen maitokaupan
Arkkitehti af Hällströmin kivitalossa. Hämeenkatu 10,

jossa on nykyään puuttmatoin määrä maltoa,
malto* waapuu pitkin päiväämiltei joka janalla,
IV Jälleenmyyjiä otetaan. "MW

Maito-Yhtiö.

-Hetsan Konepaja
osoite: KIIKKA.

Tekee kaikkia konepajan alalle kuuluvia töitä
huolellisesti ja halvalla.

AAIULEHT! Tiistai» a 10 P.n« Lokafcisk



Tns! i - 10 Bnä Lokakuuta
Kaikille '

vuoden ajoille sopivia ensiluokan

Kankaita
vastaan ottaa vählt-josta tilauksia

tiis-maksollakin.
Räätälinliike

Eero Leinonen.
lcuilmll»lmk. 30,telot.378,

Syksyllä tapahtuvan huoneiston
muuton tähden, varasto muutetaan
rahaksi halvalla.

HUOM.! Uusia kankaita on saa-
punut

K.V.KUven

lli>2l2>ilii!l!(8L8e!!
Nyt saapunut

Koti- ja ulkomaan

Kankaita
syys ja talvikautta varten.

Huo m.!Valmiita vaatteet lop-
puun myydään.

i(oll0Uli5l2.

W^^^ NiisitLllVclt
wesistgn ran-

tamilia llluwia mllllnwilje-
Itiöttäy.m. lehoitetaan $*
iiiwiillilesli loloontumaan
TampereellaToiwuraVin-
tolaan Tiistaina Solafitmt
10 p. 110 10 e. py. les-

japäättämään
Mhinlojen chlllilemiscstä,
joita tnltoat owat tehneet
ja llMatenlin wicla <uu-
remmllslll määränä tule-
wat telemaan Niisijämen
rantamina asMille maan»
wiljclijöillc.

Valiokunta.

Huutokauppoja.

Tckll Wttti.
Fu'?isella vatlohuutoloupella,jokamaa-

nameina ensi tuleman lomukuun11pöi
Wänä, lell? 1-2 päiwällä lomitetaan Ka
palon tilalla Mouhijärwen pitäjän M,!«'
tianojan lylässä, mnydäön,ellei furfiolii
nen mals» ta^atbu Khi muu laillinen
este ilmaannu, mcinittuKavalo°nimi^en
luudennelsen manttaalin veroinen nel
iännei 3u:il"rl perintötaloa sanotussaMllslillnrjan lyläsiä. Turoään sää,ts-
-panlin lainvoimaisen päälöls«n lautta
«alsetlawalsi tuomitun fcatatran, 5,000
marfan leka lorlojen ja lulujen suolitta
mifelft: ja tulee »ailkien afiancmiitcjam
huuiolouoasjaoikeutensa tP.lmoa, jolloin
myösU!o3oito:atn 5 luw. 26 §:sfä mai
nitut saamiset owat viimeisl an tlmottet
tavat; joita läikille aftanrmatftCe, liinni-
taitenomistajille ja halulllsille ostajilletä-
ten ilmoitan.

Tylvään kihlakunnan Ruununvo^dm
»irlahuoneessa. Lokakuun 4 päiwänä
1899.

El»wi« S«wo«in«.
luulutuun 2 pai

wänä kello 11 e. p. p. myy»
?, dään wapaaehtoisella huuts»

kaupllUll Iywöstylän kaupun.
giesa Wahlg«n'in Hotellissa alle»
kirjoittaneelta omistettawat welsä'
kontrahdit, Saariärmen ja Kars°
wlan pitäjässä. Metsien tilasta ja
lonrahtien ajasta saadaan lähempiä
tietoja Pormestari' Aejmelaeus'elta
Iywäskylllssä setä allekirjoittaneen
konttoorissa Mäntässä. Maksueh.
doikta y. m. ilmoitetaan lähemmin
huutollluppatila,suudessa.

Wilppula K Mänttä Syyskuun
22 päiwänä 1899.

G. A. Serlachius.(RSBf27r.

Myytävänä.
KutsumuskortUJa

Aamulehden konttoorissa.

Dmm.!"
GMm.!

IKaupp. OttoHaartmanin ton«
w turssipesan jiilellii olewa taup-
s patawarawarasto

DMVNMhyhMU
hmnan-

alennlsella.»^sätästöéfnöpt^nörénlatpa
a Naisten ja Miesten Pulu'Palt-
p. too» ja SBiiotifanlatta,siewiäHou>fufattfaita, Willahuiwia, Talwi>—

mllnltuita. Tlllw,lakke!ll,Kintaita,
£ Hensteleitä y. m. sekä Tupaltia,
»: Paperossia, Köyttä.Cf)jasnuoraa,—

Riimuja, Remmiä, Rusinoita,* Wästuniä, Jauhoja, Ryyniä,
Kahmia (montaa lajia). Toppa»
Pala- ja Hienoa Soluna n.m.
fauppataioaiaa.
Uskomattoman kalmalla
Kauppias Otto Haartman'!»

lontssipesän loppuunmyynnissä
»M- Tori» w«irell«l "W

Käyttlllllll tilaislluttll
hllViitlcnne

Suun HYVIN lazueltu wlliasu»

Tapcettia ja Reuuulfill
muydään 15 pennistä rulla korkeiin»
piin hintoihin.

Maalilli»eita :
««reiii, «iir»isf««, B<«,j«, Ci>

orlrimia, y. m.
Pi»t«p«peri«,

V«l,wi<.
W»h«l«»k«lt«,

«nll«l«tilni«
halwakfi määrätyillä hinnoilla
TyöläistenK«»PPayhtiS

ÄouPöafatu 8.

Edullinen

MM»I«W>
tarjolla.

V'si suuri, erinomaisessa tunnossa
olewa maatila irtaimistoineen,Tam-
pereen läheisyydessä, myydään sa»
tunnaisesli hywiää ehdoilla, tahi
«vaihdetaan kaupungintaloon Tam«
pereella.

Tilalla on nykyään, paitsi muuta
irtaimistoa, 8 hemosta, lähes 50
nautaa, sikoja, lampaita y.m. Tukki»
ja halkometsää on suurin määrin
myylälvälfi. Käteisiä rahoja tarwi»
taan noin 20 k 25,000 markkaa.

Paitsi tätä on meillä myytäwänä
useita hywiä maatiloja Tampereen
läheislöslä ja muuallakin 13.000
marlan hinnasta aina 500,000 mark-
kaan saakka.

Lähempiä tietoja antaa suullisestitahi tlijcllisesli
Simon Kanniaisen

Waluutlls- ja llluplUlwii-
litystoimisw

Tampereella,
Aleksanierintlltu 37, Telefoooni 502

Pellawatehtaavk, 19. Telefooni 692

Hywia

Permitli
Myydään

Lastusten kartanossaL-mv3slizsss.
t^uu-uä luiidiu ri oaio.»paita on MYY-*str tilwänL >ola päiwä na»i'a«la

a Metufon.
>||*t)tt;amäaa nudrt lnc.ilNlpoo-
»V* «at. Piimät l tn 9l:o 6
%^omia tiiliä o > mQUtatuäiia. ;U>bon>
'V nt*Mn «:o 38

juurin valikoima!
Nyt saapuneita

Miesten
Trikoita jaDoffelia, Mllunämlwja.

Huonffkfiltikfftnkfiita(
Vuorikankaita.

Kuosiktaita, mustia ja Tärillisiä

JtameK.anß.aita*
Pöytäliinoja,

Kravattia,
Henskeliä,

Hansikkaita,
Naisten

Dilia» Palttaila. M., IN.

Huokeimmilla hinnoilla.
J. V. Blomin Jälk.

■-;■.-,«<► f r*~rt-t >' vt » s&r. m 1"
>U- ,> ii<i>

■'>h\v

<%

C/ tenppii
S!eriantoma ia Lauvantaina tämän
lolak 27 -a 28 p:rä, alfaa 110 9 e rp.
talonpibogta «itämisen tulia. Myydääli
jullisella huulolaupalla enimmän tnatfa:Valle, Teislon lappelissa Ahoin ty!2«sä
Äurjenlalpcen talossa, enfimmäifeiä p:nä
mcnerluté a rauta japuutuetaluia. hewo-fis, lehmii, Jrafiloita, lampaira, fttoja y.
M. ©eutaatoana väiwänä reftä, rattaita,
teho- ia < jofaiuja, puima «ne, tr furei;a
ja pelumylly^ä p m taloudenp,doss» t r-
viuawaa tatoaraa. diol^t huudoista val-
lalla malsettawat. Teislosja lolatuun 4
p:nä 1899.

luuse Nieminen.
ksy^#aanamaina katuun 16
»«»M päiwänä kello 11 e. pp,
A83 myydään nicpaaehiolsella
C/ huutokaupalla Iywäskylän
kaupungissa 2Bahlgren'iti Hotellissa
Laurilan tilalta Saari^ärmen pitä-
jässä, kaikki petäjä ja kuusi tuiki,
puut, jotka 5,5 metrin korkeudelta
täyttämät 15 senttimetriä ja isom»
mat. Samassa tilaisuudessa myy»
dään §ietaman kostella olemat 97
kappaletta 15X20 aina 37 X37(J

senttimetrin hontaparruja yhteensä
noin 52 kuutiometriä, pienempi mää»
rå lankkuja ja piiruja noin 26 kuu»
tiometriä sekä myös minulle lon.
trahdin mukaan Pyhäjärmen hoito»
piirin lruununmetsästä ulcsleimatut
1,500 kappaletta petäjäpuuta, jotta
7,, metrin korkeudelta täyttämät
kuorenpäältä 32, — 37,° senttimetriä
ehdoilla joista lähemmin huutolaup.
patilaisuudessa ilmoitetaan.

Wilpvula K Mänttä. Syysluun
22 päiwänä 1899.

G.A.Serlachius.1«.T.41.451.)

6nmaraitaai ""A^län,. 7.

TllMclccuTljowäcnPuu-
laAM-Osaleyhtiö.

Lähemmin
I.F. Naaralaineu.

Isännöitsijä
Pumalhlllatu 12 a.

»«Maksamattomia osakemaksuja too-
iVT- taan. setä täysin maksaneille
osakekirjat jaetaan samassa paikassa,

Isännöitsijä.

Erittäin yylviä

Peinnoitll
halwalla

Tampereen meijerissä.
rt|>ootila m^t,lä»änä Mai^ifalan«"V^ pitäjän Ronefn rannalla, Lähem-
piä tieto,a saa Malasiininlaw 12.

Joki» e».
"£. 6. A l.

§QHi:i prfaita
oiwalliselsl tunnettu» lajia, on iso joullo
myytävänä Lolaluun ojalla Vsaralla.

Arth. G. Hildv».
Hymii lolM- ja ftlllpuun

halkoja
suuremmissa ja wähemmiM «rm
ylä- ja alarannassa myy

Metsästäjät!
Wähän lävtet-y Englantilainen toplt
tuet" haul^pyjsy bt»trin=rutine usta t«h»
taaita »yvdään halvalla. äSef-erträble,
£»aaituB'. 7, tavataan V»3— V»* i- Po.

kalutaan o«taa.
Hy»«ä

rahauanfiota!
Wanhoj» lalolsill o»tet»an suuriisa ja

pienissä «i«sH Waalahuoneella tämän
luun ajalla.

bvvä hinta!

Vuokrattavana.
l.6.,I.U 3 l. 3 p. to.

Mnutanna

llMckjllkn
eri ofiSfa lauvunkia, I»piwi«l pl«>i«mmill«
liikemiehille, touoftataan lyhyemmälsi t«hi
vit'mmalfi ailaa. Lähemp.ä anwa
ifännöitpiäß

TowatllllN pllill.ten 110 10—12
e. VV.
fcjiilustettu huone heiloille Penana»
H» tebtaanlotu 19, 2:nen rappu «vaf.
Nama«s^ pallas!» halataan oitaa tai
iDMpfrata karteltu tpaotefoarpi.

tlY..rt«-# imeä b-lua. uiuuitoffiena,
JiiUOll lyiyttäisläK. Allosta «u-
-jitnlaanfoM 11. ta^ot »o 12 -1 ja 6 8

fc» a>u»«itu huone n«i Hell )op wa yl»-
-vi d He eli lahdelle hengelle. Rumpali»
tebtoantfitiiN.o 13, »nii ow> vor»i«la.

w:°iÄ°»7A."el.
santetinlam 17, ladella lauppi « Seppä-
län taloa, «antia M-r>a he qrb?r

Zllwo potka nyt het» tai ip
morra§(. MmnonlaM 38 «oSlnen.
4«aiu*tetiu, ruuoaUtnen huone t)etroii.e"»u"in'^ank. 30. 2 sorra» oifeanq.

/Qho^.loma.l! r-ui* m-onm e*|aaoiun»
\2r non hen Am rml. 13. K Aura.

2#önuottaasieäta |aa afuni>on Nau
"IX tottenlatu 17.

Halutaan vuokrata.
(SiiAii täVaantuttö Wvaa touslrata
vSllvU famartn 1 p:4iä marrail. tai
joulut. W^sulus t. l. fonttoori tu^^M« ».
'S.uno pec,eetön panitunta Hal -uin
w umollllta pienen kamarin heti tai
1 p:3tä marcaStuuta. Wastausta Pyyd.
t I. lott. 9 I.
V|>''O[t tu.töOuluaa nuttata tainaiin
Jl npt h^li, ira*tau« t.l. lontt. nimi*
merttQä H«luawa.

Virkoja haettavana.

Uin in
Mttajaii toimi

yhdistettynä ilmoitetaan halutelpoilten
h«ettawalfi Kartun kunnossa ennen ensi
marraskuun 8 päiwää. P.ltlaeldot owal
itunnolta 250 mar'laa, synnvtystoimesta
varaktailta 5 maikka», pullliw2lall>filta2
maittaa, vallan könhät ilman. Ro'rtus-
toimesta waltiolta lilemmälsi 70 markkaa,
vapaa lyyn lailista toimitus reiuista,
hakukirjat on lähetettävät allelirjoitta»
neelle «joite Kärppälä.

Takarias Ryömä.
Kunnallislautalunnan esimies

Palvelukseen halutaan.
■12 liW««tla3 palvelustylU faa1U A* paikan.JBuutar&alahin:« 20,
«nsi rappu oiltaKa, V.MaUUa.

=="*=*

Jm li' ■'
' '-^B

HLV " ■ j^H■"'>:,:,11:,,!:;'/^'
|v.:

Silmälasia, IM- IIMMMM.
Jos vähänkin vielä on näköä silmissä, saapi ainoastaan

Hollfin Silmälastopasta.
Silmät koetellaan koneen kanssa.
HUOM! 20 vuoden kokamus optiikeri alalla.

IJBHB

0. & J. Strandell,
Herrain vaatetustavaratn liike.

Suuri valikoima

Koti- ja ulkomaisia
Sateenvarjoja.

Englantilaisia jaSaksalaisia

SADETAKKIA.
NaistenO.&).jStrandell Sateeivarjoja

Kauppakatu »H 7. suori
valikoima

" Riblaiiostalat RiOßatkaai "
Siina suurin »ara«o »«l«iit« Kihla» SBihftraä' to. m. Sormufflo

,3«--HA »0 «-M, I» «--/o°°°<, Kullasta, »»i» »y,«.
ti» iso walitotma lmllia Kulta» ja Hopeatawaraa.

5ll»z «sel« ljelllll«> !« r!ll!»z«lj«lle.
Mlllnnme etewimpäin Gil«aläsk«rei» suosittamia ja ViaaU«an

parhaissa tehtaissa walmistettuja. Kote«»s on «soittanut, että Gil»
»st on paras tarkastaa Ml»a!aseill«, niin jokainen woipi saada sil-
milleen sopimat lasit, liila loneella.

Palkitutta Uistimia y. i.
JtoitthufalaStHStatpeUa on myös faatatsana.

3. fi* Pekurin Uusi Rttltasetfiliike
b»n» ». S.ftaaf fi»tt«l»*f«, zulpMlll,Mf««

tnfhnAttun talo Maita, &ämtealatam »»»«>«.

Wilh. Zimmm&in
Kappaliikc!!turkki- ja

p»»»». ori.
4jlfp?akatu 11 Ek

uu«i« m»!I»j»,

Herrain Syyt-lakkeja, Herrain Huopahattuja pehmeitä, mustia & värillisiä.
Herrain Kumi-Sadekappoja y. m.

Kaikenlaatuisten M» s»v»tt»illen t!l»ulc,l« «tt»
Wilh. éEimmei*.

■ Edullisesti ostaa jokainen hyväntekoisia, H
■erillaisista kankaista valmistettuja I

!Talvipalttoita.!
9 Varasto käsittää 1,500 kappaletta erisuu- H
H ria päällystakkeja, joten jokainen voipi varmuu- H
Idella löytää itselleen soveltuvan. ■
1 Valmiiden Vaatteiden Kauppa S■ Kuninkaankadun varrella. H
■ jonn »10 m« s■ Hinnat kieltämättä alhaisimmat. H

Lähettämällä Smk.%
(entinen hinta Smk. 40)

Saadaan vapaasti, erittäin hyvä-
rakenteinen miehen avokuorlnen,ho-
piainen ankkurikello (Pelayo)
todellinen nikkelikoneisto, kahdenker-
taisella hiusjouhella, keskusMvellä y.
muilla parannuksilla. Kello on laitettu
hyvään käyntikuntoon.

Suuri valikoima kaikenlai-
sia muita kelloja, kellonketjuia, kdhla-
ja muistosormuksia, rintaneuloja, ko-
ristuksia, lasisilmiä, lämpömittaria, lu-
kulaseja y. m. Ehdottomasti halvim-
malla

3. OP. Cindroos kelloseppä
Hämeenkatu 12.

Toinen talosillasta »»«m»1l» päin.

IHUDM.!1 HUDM.! 20 å 301 HUHLjI
■alle tehtaan hintojen myydään lop-l
Ipuun suurellainen luku I

ISeviotti- jaUerkapalasial
I Halpahintaisessa Yaatetuskanpassa I
I TJusikatu N:o 9. B
IHUDM.!G Edullisimmat ostokset. O HUOMLJ fl

Polttakaa Tupakkatehdas-Osakeyhtiö»Virginian" Tamp^reeiia
parhaasta tupakasta valmistettuja erittäin hyviä

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

Toimelias, nainut
Palvelusta haluaa.

U. 6.3 l.4 s.. 8 r.Tallirenki,

AAiULEHTI

Värillisiä ja valkosia

I Hyt saapunut*
iOmenoita 1I-> Bsaampta lajia.
ipäärynöitä
O viinirypäleitä ia
g JsuolaK.ucK.Mja
J| 50 ja 100 Kpl. astioissa.

G J. V. BLOMin JÄLK.

ja huolellinen mies- eli Nllis-

tkarjnkktt
saa pailan1päiv.Marraskuuta, Tolvi»
la«sa lähellä Mialan asemaa.

K.H. Tolwila.
Plllwemiieen l«jall° isommallemaatilalle, lähemmin

t lfontt
T. ©. a l.

jnlkojen
likkuliiH

antaa Messukylän pitäjän Kiittistn
talossa metsänwartija.

Ko»sta la«wi«e».
T. S. l.

Slllklljell
HMllllW

antaa Kurun pitäjässä metsänwar»
tija.

N»tti Ha<kar«i«e«.
Afuwa: Nngärdin talossaKurussa.
1/l Ifv wuou»« laplent^tto »aa pai=-l^ 1«' lan, bämeenl 10, 3:8 ler-
ro«. Auer^
SumcUlllneu juVljupoila
saa vailan. AlerF scher. C ndltori ek leiv.

Tyttö laa heti pllltlln
ltlv»mon fiitroulfe«ia, Nlez Fischer.Cond t ri & (eiortno.

Miehiä ja naista
ot«laanmyymään hyvin kaupaksi läyviä
lirjoja, jolla tuottavat Pnin suurta voit
toa. hyvä fivuansi,jolapaillalunnall».

Pyytäkää luetteloja.
Is«l I»li«, Tampere.

<L«19578-14r.
3<NNiNsMnvl <"" eduM,en lyöp ilanIpUUIUIIUUIIluin ilmoittaa ils«n,H
6 l«nluojal»uppa»n ©dmeenf. 11, Tam-
pere, tattia kääntyy suoraan lirjeelläpuo-
leeni Länt. pitl«. n:o 67, Oulu. Puu
seppä I.G.Lindell. M»luimmw maal-
ta Ia naimatoin.

"f^mpelua kk«t an ottaa, SDiäfipäanfa*<^ tv N:o 36, Maria Nieminen. Työ
tehdään luolellill^i.
Ate tunnntu mies, jota tVui^ioi paitaa*** t. l. 8 Päiwä l:»fä laupugm Iv»
fufallBio, telisi hywin ja tulisitoljaamaan
pahimpia jeuraulfio toalttääfften, Itäi»
ntn puiitolatu N:o l3.^^^^^^^H

Vtattt Vi«l«.
U. ©.. S söi.L 3 l

aOimtni @n>eri Aleksander Wlrianen,on
V* täsliläliin «. il.Biihte«npera,
VelNnN. raatsittuani.

nal»hennlöä, jola lorian ladatut»'V laion wii«« l»mnun!»in» Nlels»nt««
lwNrlosta,pyydän tuomaan sen, N,i!a>
t«ht««nl«tu n:o S.Mmmi Vergman.

lola tietää Manccullt
polkupyörän pantiksi, niin löytöön
pois lunastamassa 14 piuvän ku»
tuessa tästä kun ilmoitus on tapah»
tuliut, muutoin menettelen kuinoma»ni kanssa. Keuruulla 6 v. Lola»luuta 1839.

Kall« Kaia»l»««.
anteliasv»,»«» <«!««»«

«Ttäfiltttf t am' tannoka» ja toi.««ns» »äyfin lylene-
vä ti»limie» (8 vuoden (olemiil), omaa»»a hyvät Puoltolauseet, halua» pottan»
muutosta nyt heti. W-staus 3amules<den lonttooriin, Tamp«e, «s«ite

T<«li»ie«".

Huomaa!
Ma- !, S)i|kiiafomtltfi

I» laraatln »li «'/„.. l«lla«t« z»««««
ta loll«mpllnhintoihin. «,lä h»P««l»fitat y. m. tavarat ««« h«l»l»»«<ja p«rhai»»«t
suomen «nltaseppä Osakeyhtiön la«p«»s»

lampueellaila»pp«t«tu ».

Asiamiehiä
otamme kaikkialla lerittå-
mään teoksiamme, jo'Bta.ti-
letnme
tälläpaikalla

ilmoittamaan
ja joista myösitseannuuftt
tarkempia tietoja.

Asiamiehillä on

MMM.
mutta sen lisäksi 20 yli-
määräistä palkintoa,
joiden suuruus on

300 markan ja
50 m:kan välillä-

Oivallinen tilaisuus na
da hyviä sivutuloja.

Lähemmin kirjeellisesti

Knstannus-jaKirjapaino-
Osakeyhtiö

SAMPO,
Tampere.

H Uusi Makkaralle W
I on avattu I
X Commerciu ta!»as* tarin HBt varrella.
H M. Askainen. H

stanppapalweliza«aret
H v« «. l

30 vuotias l«uppa'alall« t«i»iwa nuo<
rinne» haluaisi päästä tilliä yleiftll» ta*
w«lla jonlun ltileal«ll» toimiman täisillealalle halvavan ntitin (anlfa tuttawuu»
teen. josta sitten voisi seurat» onnellinen
awtoltltta. Mllaul ci ote vää«fi», »aan
lempeä luonto, mutta eisillä pieni w«»
llllllsuuskaan olisi o»a« liitettä allailfahätäsi. Ne arv. neidit, jotka tämän huo«
miosnja mtavat pyydän lwwänt«chtois««tilähettämään vaat,mursens, ia jo» mah»JoHttta valoluvan!» sulje u«s« lirj««»sz
ennen t l.15 häivää osoitteella Tampe-
re pöstereStante, nimimerlillä

..W«»,".

■|Lv-@ttßmtlirtotttnfl
Smßhl Tamptleella
ottaa iesbätf*nfa laißia Hrfapainanalala
efilntyviz totta iouhrifalti i« huolet»»
mill» hinnoilla, lkirjeloteloj» aina to»
iasto»sa cunfal »aliloima.

Ow!te:Tuomi firfapainoT»nw«««ll«.
Ent. Dinismies. z. sslntzsl»

Kyttälänkatu N» 13, «seuum lilhellH,
toimittaa lakiasioita todeUarln hu»l««l«
hinnalla. Matkustaa myo» maanlHläjtw.
Konttoori «lwoim» No 9—2 ». pp. j«
6 i vy.

SllMlaseppli
vskar Lindstedt.

Bttn\ttt**nt*tn 97.
N«a»to»s» en aina v«l»ilt« fatulafe»

panteolful. H«,«.l Motmsst» ia top*
pmWr kobtubintoibin

palllai halua» le«l«°i oi
nen nainut mies, wastaus pyyde»

täön t.lks>ntt Tnll>miebelle,
<illJ-Jal-« l)««a»per!,ee3,ll palellut 1,,lwl töhaluaa poillaa1p:Bämattasi.
W,»au» t. l, lonttoonin T.G.

liaclonnut.
Vauvvataiille putosi lultasormus mark'«» linapäiwänä. Löytöjw pyvd. tallintoa vastean womaanIIÄnttilaLe,
Wiinilanl. n:o 9, ,un>merll, G O.

K'e?j&ttiis
OnaVtn sateensuola on marNinain aila»
4r*'na unhoieltu Rarill torille leipälulll»
maan omiitaja saa!iimo tulsen maltettuaNi,«'l 21 K A leutok

'
rtljiituiiautia on lööbetnj lammeian
**» tori!a, olni»!aja saa sen. «uller-»onl. 12 N Sebofelta.
«luullo ia tupot, ommtaja sai ien,■V Läntinen pu'Bto!. 4 «Roftebt.
«»>>ehe,'. Hull!» on iotbet:o. CUa">** omiltllja »aa sen periä, Ätrlfofatun:o 4. Grönlund.

Puuseppä I.S.Kiminti,
Puutalhalatu39.lampere,telefooni«M.

Wara«to»s» walmilt» H»«et«l»l«.
TU»nkfi« »«st««n«tet««»; my»

vanhoja laitetaan.
Äoißi tt)s W»»i8 i» ?e*tctoBfi.

Kesii-Hnömen
Kansanopisto
ia sen e««nt«' j« ifsntäkonl» ava-
taan marrasluunIp:nä. Oppltausi les»
tää 6 luulautta. OppilaiksipVrliwien W»
lee ennen lotal. b p:vää lähettääomal.:'
tisesti kirjoitetuthalemulsens», papmtobis-
mlsensa ja jäljennöksetmuista todiltul»sistaan, jos niitä «n, «llelirjoittaneelle
postiosoitteella: Äänelosli.

Kaarle V. Grikss,»,
suoma!2t 15r,1 »viston iobl^ia.

'

MMtewt lullmuorot
Höyryalus

AnHden
kullumuorot owlll Lolakuun 8pistä

Ilmöiiifksb,

Sofa tietää marllinoiss» jättäneensä
>>D ewszllllinw lahwin myyjän pöydän
tylö he»o«lorille, niin tulloon fen \)ah>
maan S»>kanl 2', SS Äo*'ifelta.

Maanantaisin
Keslimiilloifin
Perjantaisin
Tiistaisin
Tuorstaisin
LMwantmfin

K:lo B—2 pi
toa hinaukseen.

) t:l° V»? e.PP.T«r.!«älähti— Tampere,
) l:lo 2 j.pp. takaisin.
) l:lo V«7 «. PP. Aito»

lahti— Tampere.
) Uo 2 j.pp. takaisin.
minMä annetaan lal»
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l»p««, »vj«p«i»,«,«z,,h»i, MV.


