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TOIMISTO

Aleksanterinkatu 22.

— IöUÖ, 2:nen vuos

Avoinna 11—3 ja 5—7

leleiooni 918.

,k. Kuusi lierlaa «ufossa ilmesfytfä aamulehti.

I » p.lv.
Tilaushinnat:

pziv. p,ln°z-

'
Tnimitiic- llmotu«l,,nN2t:6 päiv.painos: 3 päiv. painos: lOimitUS. Ilmotushinnat:

! Tampereella: Maaseudulla: Tampereella: Maaseudulla: Severi Nyman, f Tekstin edellä 25 penniä, tekstin jälkeen 20 p:niä petiittirivi
Postissa tai asiam. Postissa tai asiani. rastaava toimittaja, tavataan toimistossa klo I-'/,3 Kuolemanilmotukset:2:

-
ja 3: — mk

V, v. k. S:
— Vi v- k- 9: 50 '/i v- k- *' —Viv-k- 4: 76 »asiiava nuija, « /9 o Vieraskieliset ilmotukset suomennetaan sn maksutta.

»/, v. k. 4: - '/i, v- k- 4: 76 >/, v- k- 2: - >/s v. k. 2: 38 K. Viljakainen. Erkki Kivijärvi. Pysyvistä ilmotuksista myönnetään alennusta sopimuksenmuki'
l/ v. k. 2: - %v. k. 2: 38 >/4 v. k. 1: 1/4 v. k. 1: 19 *^.« U<UT.... H W Ia«"f,x Vaihtoilmotuksia välitetään muihin sanomalehtiin.> 1 kk. -: 75 1 kk. -: 83 1 kk. -:40 lkk. -:46 , Arne VegeliUa. __"[*rf gerStrÖ1"- Vksityisnumerot 10 penniä.

Keskiviikkona tammikuun 3 p.

KONTTORI: Aleksinterinkata 22.
At. B—6. - 7e!«f. 917.

[^^^Talondenhoitaiajtavataanvariniramin
klo 11—1 ja 4—6.

Kirjapaino piharakennuksessa. Telef. 529,

TAMPEREEN SANOMÄi
1906

Hoinen Vuosikerta
ilmesty»at luusi kertaa miikossa saman kotoisena kuin tähänkin

elinajalla selwinnyt jokaiselle lukijalle.
Tämä ohjelma on: wapautemme ja oikeutemme suojelemi-

neu; äidinkielemme, kansan suuren enemmistön kielen saattamia
nen täysiarwoisiin oikeuksiinsa, wähemmistvn kielen oikeuksia
silti sortamatta; kansanwaltaincu uudistustyö waltiollisilla ja
yhteiskunnallisilla aloilla.

Päiwän polttllwimpllin pääkysymysten suhteen mainitsemme
wain, että Tampereen Sanomat tulee järtähtämättömästi
waatimaan yksikamarisen eduskunnan rakentamista kansanwal-
taiscen suuntaan, kunnallista kieltolakia raittiuskysymyksessä, pe-
rinpohjaisia parannuksia sekä teollisuus- että tilattomanmäestön
taloudellisessa asemassa.

Sitä wapaata sanaa, josta jo hetken olemme saaneet naut-
tia, on Tampereen Sanomat ilolla ja tarmonsa takaa käyt-
täwä ripeän, Vapaamielisen, yhä wirkenewän kansallisen edistyt-

Kiittäen siitä suosiosta, joka jo matkalle lähtiessä on osak-
semme tullut seka lutijapiivin että arw. awustajien, maaseutu-
tiLjeentvaihtlljien ja asiamiesten puolelta, pyytämät Tampereen
Sanomat tulemanakin wuonna heidän muistoonsa sulkeutua.

«Timon" Tampereen kirjeet ja Fiammetton"
Helsingin kirjeet jatkumat Tampeeeen Sanomissa ensi wuo-
benkin kuluessa.

Toimituksen puolesta:
K. Wiljatainen.Veweri Nyman,

pllätoimittllia.
Ortki Kiwijärwi, Arne Wcgelins.

H. W. Lagerström.

Tilaushinnat wnodekfi IVttS.
««päiwäinen painos:

Mlllls«udl»l«:Tampereella:

Vi «tuoftfevta ©m!. 8:
—

« 4:- „ 4:76
Vi wuosilerta Eml. 9: aU-I
V*
i tA1N

„ 2:- 2:38— :75 p — :3s p.

SBefiäiäfit 'i vt. 5 rpl., l/2 M. 2: 50 rpl., */« w. 1: 50 lpl. ia
ullh»nM<: V» w. 23:

- tn!., V» a- 11:50, V* »- 2:75, 1 11. 2: 05.
°päiwiii<enä painaisen», jonlamuo-
«wantain numerot ja malsaa tämä

3«hdtn motpl myäblin tilata 3
bosiaa tiistain, torstain ja la»
2-väimäinen painos:

Tampereella: Maaseudulla:

2:
—

« 2:33

I

Vl «uofilerta Sml. 4i 7<!

1:19» Is
—

— :40 p —
:46 p

Kotiintmita «'päiwäisestä 1 ml. ja g-oäwäiseatä 5U p. nmodessa
Sonnnstaisin Ja juhlapäivinä ote-?äitfali?fa.

JAftnr AnrfifAftift Asianajotoimisto jiélsiiigissS^H
U )Oh l)ohLf K liU HoitaJat: sssszisa^ciSSliVAA ** *J A/ wA. V 1 Vastaaottoaika klo 10-2 ja 5-7. Tel.1285. Sähköouoti

Jonas Castren Helsinki. - - Matkustetaan maaseudulle

Avoinna on joka arkipäivä
»»««"da kanelia klo 9—12 a. p,
KanMorin virkahuone klo 9—12. a. p
KirkkokoattoriPapink.8,klo9—12 a.p.
Rahatoimikamari klo 10—2. päiv.
Maißtraatin kanslia klo 10—2.
Tullikamari ja pakkahuone klo 10—2.
Terveyshoitolantekannas tarkastaß-

aseina aamnisin klo B—lo8
—

10 Kauppa-
hallitalossa.Telef. 288.

Köyhäin-Mianajo.— Maistraatin huo-
npnstos«a kanp. talossa. 9—lo a. p.
Käynti Hämeenkadulta.

Kanpunginvoadin konttori klo B—lo
a.-p. kaupungintalossa.

Kampongis in»b»oori Uvat. klo 10—11., arkkitehti , ,10-12
Kauppahallin talossa.

Kacpnngiapa!velijsm konttoriRaaste-
vanoikeaoen odotushuoneessa avoin-
ns. klo V»9— loa-P.Vaivaishoitohallitukseji virkahuone
kaupungintalossa avoinna jokapäivä
10 2 a. p. jamaanantaina7—B i.p.

KrßunnnkMSÖri R. Thule, Papink. 6,
klo B— l/,10 a.-p-

Maksuton rokotus joka torstai klo 10
—12 a.p. Verkatehtaank. 8, steäänk.
kaduit».

äatawhmoneeseen otetaan sairaita klo
12—1 päivällä. Tapaturman kärsi-
neitä kaikkina aikoina.

Tampereen Säästöpankki avoinna joka
arkipäivä 12—2 päiv. laavantaisin
6-8L-p.

Tampereen Pääoma- ja Elinkorkolai-
toksen konttori AJeksanterink. 82.
Avoinna joka arkipäivS klo 6—B ix.

Kaopunginkansankirjaßto avoinnajoka
ark-ilta klo 6— '/»9, paitsi lanvan-
t»l»l» '/^-8.Puutarhak. 23.

Snomi-osasto avoinna joka arkipäivä
klo 10 a. p.— 4 i.p. Käynti Inku-
«li«w.

Kaapanain lukusali avoinna jokapäivä
Ho 10 a.-p.— 9 i.-p,, talosaa n:o 28fnutarkakadun varrella.

«»»f!i»^l lukußali, Viinikankatu, 18,
avoinna j«ka päivä klo 10 a.— 91.p.Hangakonlajen tarkastaja on tavatta-
vissa lokak. 1p:stä aikain kaikkina
koulupäivinä Hkmeenk. 19, klo 6—7
Ulalla.

fiautaösn tavaratoimistotpidotään lo-
k»k. 1p:etä avoinna: meneväin ta-
varain toin lßto klo 8aain.— 6 illalla,
tnalevain tavarain toimistoklo 8»»m."— ill*lia, paketti- ja pikatav&ra-
toimlsto klo 8 aam.— 6 illalla sekä
asemakonttori kiertomatkapilettiec
tilausta varten klo 8 aam.— 6 Ulalla

taan vaataan ja annetaan ulos ai-
noastaan pilaantuvaa tavaraa Klo
B—9 aamulla.

KuuudliaenTyönvälitystoimisto arkip.
klo 10—1 a.p. Ja 6—6 Lp. natalHs.

PoBtikonttoori pidetään avoinna:
ArHpäJ«ins:

Toimlito yksuokaitaistan «isi&nkujoit-
tamattomieolähetysten vsEtawisttoa
ia postimerkklan myyntiä varten
klo 8 a.-p.— 8:30 i.-p«

Toimieto lähtevienbisäimkJijoitettajem,
vakuutettujen, vapaaJkirJelähetysten
ia pakettien vastaanottoa vartenklo
8,30 » -p— «,Bo 1.-x.

Kaiken!c%taiala postflÄhetykri» »los-
annetaan klo 8 a.-p.— B i.-p. j» klo
6-8,80 J.-p.

Toimisto pcstißäästöptinkkia,postJcsoi-
tnksia j» s&nomaientitilanksiavartvi
klo 8 a.-p.— i.-p. J» 4-6 1.-pp.

Vakuutetut, sisäänkdrjoitetnt ja vapaa-
kirjel&hetykset »«»il paketit ovat
konttooriin jätettävät mennäkseen
junalla:

Klo 10 a.-p. Torknun viimeistään
klo 9 a.-p.

Klo 1,05 i.-p. oteläanpäin viimeistään
klo 12 Mv.

Klo 1,26 i.-p. pohjoiseen viimeiatääaklo 12 Mv.
Klo 1,20 i.-p. Poriin viimeistään klo12 Mv.
Klo 6,67 L-p. eteläänpäin viimeistäänklo 4,80 i.-p.
Klo 8,07 i.-p. Poriin, viimeistään klo6,80 i.-p.
Maaposteilla Teiskoon ja Ylöjärvelle

viimeistään klo 2 1.-p.

Sn-nuntaina ja juhlapäivinä
Toimisto yksinkertaisten sigäänkirjoit-

tamattomienlähetysten vantaaaottoa
ja postimerkkien myyntiS varten
klo B—lo a.-p. ja 2,30-4,80 i.-p.

Toimisto meneviä lähetyksiä varten
klo B—lo a.-p.

Toimistotulleiden postilähetysten ulos-
ottoa varten klo 8—9,30 a.-p. ja klo
2Bo— B i.-p.

Kirjelaatikot tyhjennetään klo10,30 a.p.
klo 8,80 ja klo 9 1..p.

Toimisto säästöpankkia ja postiosoi-
gia varten klo S— lo a.-p.

Kirjeet luusnetaui kotiin
Arkipäivinä

Kaupungissa klo 7,80 *.-p., 2,16 i.-p.
ja 6,16 1.-p.

Lapinniemelle klo 7,30 a.-p. kla 2,15
L-p.

Plupalaan ja Pyynikffle klo 2,15 1..,.
Järvensivulle klo 7,30 a.-p.,ja 2,20 i.-p.

X!c> 2.20 l.p.

Maapostit libtevSt
Teiskoon tiistaina, torstaina, perjan-

taina ja lauvantaina klo '2,20 i.-p.Ylöjärvelle tiistaina, torstaina ja lau-
vaDtalna klo 2,20 1.-p.

MeasnkylSän joka pßlvä klo 2,30 1.-p.Aitolahdelle ttiataina, torstaina,perjan-
iliina ja lauvactaina klo 2,80 i.-pFirkkalaan, joka pälrä klo 2,30 i.-p.KämmmuDiemeße tJistatoa, torstaina,
perjantaina ja krovantaina klo 3,30
l-p.

I»MP«l-«SN l-2Ut2tlv2B postiasema
pidetään avoinna

Arkipäivinä: Klo 9 a.p.— klo 10 a.p.,
Ho l/.,1« pÄiv.-klo i/£ L-p.,klo 4,50
l..p— l.p. 6—7,55 l.f.

Sunnuntaina ja juhlapäivinä
Klo12,20 i.-p.-klo 1,25 i.-p., klo 4,50
l.x.— klo 5,50 i.-p.

Haoni.! Sisäänkiij. lähetysten vas-
taanotto lakkaa10 min.ennen junaiumum.

iahvrx,;:'.y .1' postiasema
picletäKii avoinna

Arkipäivinä: Klo 9— lla.-p.2— 4
i.-p. SnniiTirt<ur.a la juhlapäivinäklo
9-11 a.-p.

Amurinmaan postiasema
pidetään avoinna:

Arkipäirinä: Klo 9— a.-p. ja
2,30—4,30 1.-p Sunnuntaina ia juhla-
piivinS klo 8 -10 a.-p.

Pispalan postiasema
pidetään avoinna:

Ar-kipäivinä: Klo
—

12a.-p.,klo
»/«S— Vjs i.-p. ja 7-8 i.-p. Sunnun-
taina ja juhlapäivinä klo '/,3— Va6
l-p.

Pappien asunnot
Tuomiorovasti Wald. Wsllio.

katn 24, telef. 65.
Itäinen-

Past. A. Ohrbom.
—

Puutarhakatu 33.
Papinkatu 5, Tele-Past Fontell.

fooni 446.
Länt Pitkäkatu

Viinikankatu n:o

Part, Grönblad. -
n:o 10.

Fast. Jiwtiäiiie:-..
-

20. Telefooni «2.
Past. Penttlmo.

Telefooni 710.
Papinkatu n:o 8

Past Sandberg. — Itäinen Pitkäkatu
28. Telefooni 43.1.

Fast K. n»»« - Krkkilänkatn 15.
Telcf. 9%. »flhrackia kivitaloJohan-
nolloin Virkosi luon».

Kirkollisia ilmoituksia.
Vanhassa kirkossa suuni raamatun seli

tys kesliwiilkona kl, 7 >/, past
teli.

Kuolleita.
Pnämies A, lahtisen lWilho 2 m. ,k,

10 p. teht, työm, H Kytö 68 ro. S k,
1 p, puuseppä ,\>. Vjöiklundin lFanny (J ro. 9 k 14 p. teht, työm.K,
Malmen 52 w, 8 l työm,IEyrjä»
län lfaarao 3 ro. 10 t, 18 p, "Mä--
tali A, Vilhunen 26 ro. ti l, s. p,
työm. K, 31. %m 55 ro. 11 t, 4 p.
ent. telit, tyunt, HilmaLindroos 4fi ro.
2 t, 8 p, puuseppä M, Pajusen l,
Hugo 10 t, 23 p, lapsi Chfft SoiroJto
1 l. 7 p Nalenn, mest,ITannerin
lHelena 2 ro. 10 l, työm I,Srit?
68 ro. 2 k, 20 p. lyöm. A, Äirenin l
Aili 7 ro. 2 t, 2:! p, peli. teht, työm,
Elias iilyman 71 m. 3 l, 21 p, työm
K, 33. Lindqwist 54 ro. 6 k, 21 p.
työn». S. ©aion l, Tyyne 2 ro. 2 t,
26 p, työm,maimo Ida Luomi27 ro.
10 p, lapsi Tylo I»enmaa 2 f. 25 p
työm ft. Kankaanpään I. (*it>n 8 k,
17 p, teht työm M, VirtasenlOlga
1 ro. 6 f. ti)sm T, Lampisen lVino
', f. 29 p, le?li «rita Äasli 64 ro.
"") t poliitln roaimo Amanda Helin
"i2ro. 2 k, 12 p, työ»,. Matti Linden
«^ ro. :! f 22 p.

Munttawia.
Wastyeppä 92. A Hullila, !y>.n, A.

VruZsin Helsmliin, Rakennusmesl, (*.
Saroonen Kemiin, Räätäli 5- Lehto
nen Hattulaan, lyöm,ILahtine»I>irffalaan, lyöm H, Lsklila Oriroe=
bette, ompelija Anna Räsänen ?am-
vereen Pnplist, seurakuntaan.

Halissa,Koskikatu n:o 7.

saarnaa tänään klo s ill, Akseli 3fut
nabb.

Pispalassa rukoushuoneessa
Nitalan talossa

pidetään rukous roiiffoa Uudesta »vuo-
dtsta altain loppiaiseen '"oaffa. Ho-
fouffia on joka ilta flo 8. Puhujia
K, Nuimi, P Pennanen, G. starell,
U. Pahlman W, Rämältä ja pa§t.
I.28. Häggman,

Ammatti-osotteita.
l.»ll!l»«il,tO'M!zioj2

EINAR AHLMAN ft YRJÖ PULKKINEN
Kanppak.14 klo 7,9— Vs2Ja '/«&—

""
AniipPQQfin A ¥ pormest.,Hämoen-aMUGlSöijll, Ä.A., kltns. Telef. 74!'.
Qosiaf H<lpelnn<l, Varatuomari, 2:nen

kaupunginviskaali,Haliitn.sk. 6.
PAAVO BRANDER.

Kauppakatu 7, kello 10—3.

Gummerus &Björksten
SumeliuVen talo. Aromia 9

—
4.

Haaraosasto Jyväskylässä.
K. A. HÄYRYSEN Asianajotoimisto Hä-

meenkatu 10. 9—B, 6—6. Haara-
osasto Keurmu» kirkonk. L. Allan

Prceopé &. Seiois
CoMsercen talo. Puhelin 205. Avoinna
9-2 ja 6-7.

SNELLMAN, F. EMIL, nimitnoiwuri.
-

KMkikatu 11, rast. '10—» p. <»!«l.

Asianajajia Turussa
I,lt!>. M. ANTTI MIKKOLA

Tnrka

Asianajajia Helsingissä:
l.»^»le Hjelt, Aleto*nt.-k.40. T.5142.
Lan Homéo & P. E. Mmbafni, Niko-

laluk. 2». 10—3. Tai 42 76.
Walidén 6Backberg,LHeikink.1,10-1,

5-?. T. 26 45.

Uima?.'otehtaita
Tampereen Leimasintebdaa Peilarateh

taank. 28 (Holltin talo).

LääkäreMä:
M. Ahlmaa, It.poistok.39, arttp. klo

10-12 (sllmSt) ja 6-7. T»l«£ 417.
G. A. Backman, Commereea talo, 2men

kerro», 9—ll ja b—
H. Belsmau, apt MoUnin talo, 9—lB

ja b— Pyhäaln 10—11. Hermo-
ja sis&taat Telef. 28.

N. a Dercbman, Keskik. 5, S- 11 ja
4—6. Surinmat. B—ll. Tap. aik.
hämmästeli plombeerftakda.

N. Cadens, Itäiaeakatn 2». T 8«
— 11,

'/g«—7. Telef. 84S. Ste.lua kirnrgi-
sia tevMa,

A. rreBtadias, Itäinenket 9, a*t. Mo-
Unln talo, »/«9-W J^ *-&■ PyhS-
«<n 9—ll. (BrikoiaalA laatentanditl

Axd V. Grönholm,Itälnenk. 11 (Palas
derin talo) a9

—
11 ja 6—B. »iin.

nnnt. '/,«-'/,10. Poh. 861. &<-
-koisala lastentendft

N ja

K. A. Hoffström, Hallitmik. 7,NtitiHo-
liaia talo. Tel. 893. »—1» a.p. ia
?
—

8 in. Erikoisal» srnnYtykwt ja
nai«taudit

E. af Hallström, HämaeMk, 10, ','.»11
ja 5- 6. Puhelin 29i. WM

G. R. Idmsn, Kanppak. 5, B^^^>
Gösta Idman, MnstanlaJidenkätn -2*l

ArkipäiYteS B—lo j» 4—6.
J. B. Mikkylä, Häaieeak. 23, '/.g—

ja 5—7. Tel. 188. SsarsMnntkojv
»7»»n, O. Eaqppatori 7, klo 8-11,

6—6, pyh. 9—ll, ,i»L.. lMtßn- Javeneer. taat. Tel. 488
K. Pitkänen,Koaköc.7, 9—12 ja 5-7.

Pyhäain 9-11. Brlk. ala koiTa-,
nenä-, knrkkn- ja hamKXMtaodlt.
Tel. 415.

Anna Vitaaader, Klrkkok. S, »Uo— VJO.
ja 5-7. öunnant.10-l«^i^lNaistei ia lajKectaaiitH

Hierojat ja Sairasvoimistelijat:

Eliel Hyffiander. SeUn?.a.8-10

Asaa Holli. ""^A.l0~n

R?a IDA PALINJs?^"3'
HIEROJAMANDA LEHTINEN, Pnt&rhakttn 38.
HILMA GRÖNDAHL, P.llavaUht-k. 15.
SANDRA KOSKINEN \ MiutanJ*h(i#nka-
MARIA LAGERSTAM / tn 20. t.lef. 760.

KätilÖt:
Id* Heleitlas, Mngtanlakdenkata 16
KÄTILÖ ANNA PIHL Aleksantnfak. 19

Hammaslääkärit:
Sigvald A. Preng, Selinin talo, 10— 1.Carin Johansson, palaa malkaMto fta-

niikiiua lopulla.
Gunnar Olin, tiam°eak. 21. IQ-^H
l/,5 ' '^■■■■■■Hi

j»

Eläinlääkärit
Artar Bärlund, ]. A. Marsein, Mtustau-

lahdpnk. 23, 10—1 arklp. Tel. <»?.

Pankkeja;
SUOMEN PANKKI.

Konttori avoinna klo 10 2. Bisk»mttokcwiitea kok«ontun joka oMviMe H- 12 vaMä. P

Arkkitehtuuri toimistoja:
AUG. GROOG. £Ä Uin teK

Syntynyt:
Kaski-Saomi

Tanafäa J?oifta
!^»l>^i-«, :jlp. jouluk. 1906

Aina ja Emil Sjöberg

Kuollut.

t
ilmoitetaan

että
hellästi rakastettu poikanijavel-

jemme ylioppilas Polytek-
nikkolaimen.

Johan Albert
Enckell

lyhyen, mutta ankarat, taudinjälkeen nukkui hiljaisesti Tam-
pereella 1p. tammik.klo1/.4 i,.
ainoastaan 22 vuoden 6 kuukau-den ja4 päivän vanhana, sjv;iksi
suruksi ja kaipaukseksi meille
sukulaisille jalukuisilleystäville.

Äiti ja sisarukset.
Rakastettu elitissään. kairattu

kuoltuaan.

Vainajan »ukuJai»iUe ja ystä-
ville ilmoitetaan täten, että su-
rusaatto lähtee perjantainat. 11.
5 p. klo 2 ip. Rautatientalosta.
26 Mari* Enckell.

Erottaja 4.

!)MäUuttaVuotta
Liiketuiiaoille ja Tutuille

toivottaa

HelsinjjnUusiLakki- ja ){attutehdas.
IDA SAUKOLIN. EDITH HULTMAN.

Tampereen Sanomain
jaßopamat ovat:

Länsipuolella koskea.

Kaupp. O. A. Lenkola,Saarik. 3.
Vartija H. Hilién, Pu»villateh-

taalla
Puuvillateh-Taruja H. EilcUaH

taankat» 14.|
Fimlayson ja Kump^Oiuuskj

Pumrillatehtaankats 15. I
T«ktealainwi K. lindrall, Sot-

kankatu ti.
Kauppias Sohiman, Puuvillateh-

taankatu 15.
Kaupp.Raittinen, Mustanlahden

kat« 1.
Kaupp. Renfers, Fuuyillateh-

tatnkatu s.
Kaupp. N. Vahlmaa, Puutarha-

katu 14.
Kaupp. Björkqvist, Kuninkaan-

katu 22.
Kaupp. Virtame», Laukomtori 10.Tampereen Talouskauppa Lau-

kontori 8.
Kaupp. Hemriksso», Läntinen-

kaU 13.
Kaupp. J. P.Limdroos, Pumpuli-

tehtaankatn 29.
Kaupp. Tarvonen, Hallitask. 27.
Kaupp. Edelman, Pispalassa.

B Horppu, Tahrnelassa.„ K. J. Malminen, Pis-
palassa.

K. J. Malmisen Haarakauppa
Pispala.

Kaupp. Her«. Lahtinen.Pispala,
Rajaportti.

Suutari Btrggié», Pispala.
Kaupp. A. Jaatinen, Puuviiia-

tfchtaankstn 21.
Läh&tyskirjakauppa Kauppak. 5.
Tupakkakauppa ..Havannav

Kauppak. 6.
Neiti Ina Tuomisen kauppa, Sa-

takunnankatu 7.

Itäpuolelln.

1. Niemi, Pellavat, konep.
Kast.Järvinen, „ „
Frans Tähtinen, Pellavatehtaan

konepaja.
Pellavateht. Osuuskauppa Juhan-

nuskylä 120.
Finlayson ja Kump. Haarak.

Rautatienkatu 17.
Kaupp. Seppälä, Viinikank. 20„ K. Lingren Rautatien-

katu 9.
Kaupp. A. A. Johansson, Hele-

nankatu 10.
Kaupp.M.Järvinen,Siltakatu13.

j, Rantanen, Siltakatu 11.„ S. V. Hagelberg, Sata-
kunnankatu 8.

Kaupp. Pajunen, Pinninkatu 13.„ A. Kiviluoma, Tamme-
lankatu 19.

Kaupp. Laurila, Moisionkatu 37.„ Leisten, Kullervonk. 15.„ Helenius,Moisionkatu 39.„ J. Videll, Kaivokatu 30.„ Vallin,Tammelankatu 11.„ Iltanen,Vellamonkatu 14.„ Rindén, Moisionkatu 13,„ Lankinen, Tammelan-
katu 1.

Maria Sandell, Kaivo-
katu 17.

Kaupp. K. E. Sandell, Juhan-
nuskylä.

Kaupp. Öhblom, Pinninkatu 22.
Kirjansit. Martin,Sorinahde 340.
T. Miekka, Lapinniemen teh-

taalla.
Varaston hoit. Bergman, Verka-

tahtaalla.

Ihnoifufeia.
Tampereen

Maanmittaustoimisto
Aleksanterinkatu 22, telef. 127.
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HUOMt
Vaakoja ja mittoja tarkastetaan1903

orat tarkas'tettavat v. 1906.
Kaapmngin raakaaja

Satamakatu 7. T«M. 472

ii s*f 8 21--

lilMil HP
2-5 Ö & -s» .s 1" a*|

" iQf11J1J314
RAKENNUSMESTARI

H. HEIKKILÄ
KAIVOKATU 41. Telef. 248.
Tekee piirustuksia ja kustannus-

arvioita, sekä
Toimittaakaikkiarakennusalalle

kuuluvia töitä. 1281

Ä rkkitehtaaritoimisto
PAATOLA lL NDRDOS

Tampereella.
Kuninkaankatu 11. Puhelin 6 28.

MAALARILIIKE
J. MATILAINEN

Viinikank. IS, telef. 159. Ttkeekaikkea
rakennus- ja korjaustöitä.Tekee lyijy-
«osaikki- ja etsaus lasituksia. 16

Sbss»l
Toimiko Turussa
toijiittaa tavaraväiityksiä nopeim-
min ja hnokeimmin.

Lähemmin ilmoittaa

0. tJ. STRANDELL

%ftiT Sattuneestasyystä pyy-
dämme arv. yleisölle huomatit-
taa, että

Tampereen
Sanomain

Osakeyhtiön
(TAMPEREEN SANOMAT)

osote on

Aleksanterinkatu22,
eikä ole sama kuin »Sanoma
Osakeyhtiön" Vlinikankadulla.

killvyluätll. bälim.
Liikemiehet

HUOM!
Tarmokas liikemies(kirjanpitäjä,ka-

sööri, kirjeenvaihtaja) haluaa tointa
tahi osakkaana, pienemmälläpääomalla
yhtjii johonkin tuottavaaan liikkee-
seen tahi tehtaaseen: olisi myöskin
halukas ostamaan jonkun alkuunpan-
nun kauppaliikkeen tahi kiisityöläis-
liikkeen joka viimemainittu voitaisi
muuttaa tehdaslaitokseksi.

Vastaus ennen Tammik.11! p nimi
DMfkQl*

.FRAMÅT"
!s> Tammerfors Nyh terin konttooriin

Kokouksia.

diunnatti*
%\Å/wkx

kokoontuu tana iltana V« 8
Puistoravintolaan.

Sanomalehtien tilaus y.m
Johtokunta kokoontuu

puolta tnntia aikaisemmin.
Näsijärven Osake-Olutteh-

taan osakkaat
kutsutaan täten ylimääräiseen yh-
tiökokoukseen Puistoravintolaan
Tampereella lauvantaina tammi-
kuun 20 p:nä 1906 klo 7 ip. va-
litsemaan jäseniä johtokuntaan
niiden henkilöiden tilalle, jotka
tulivat valituksi vakinaisessa yh-
tiökokouksessa tämä,n kuun 20
p:nä mutta jotka kieltäytyvät
vastaanottamasta tätä tehtävää.

Tampereella jonlnknkimn 28 p.
1905. Johtokunta.

(T.N.Sk.i 1711

Niitä r*ittiushenkilöitä,jot-
ka haluavat osaa ottaa

Lasten raittiustyöhönsa-
rnoiukuinseurojen tähäntai-
koitnkseen valitsemia hen-
kilöitä pyydetään saapu-
maan tänään ja huomenna
klo 8 illalla Taistoa taloon,
jossa tästä asiasta keskustel-
laan ja p;detään luonnoita.

Raittiusseurain Keskuskomitea.

Pyytävänä.

Jt E. löesterlundin
PianömaKasiini
H«lsinki. Pokjois Esplaaaattik.7

Suurin erikoislii eMaassanne
FlyygeleitS,PianiinojajaUrkM-
harmooneja aykjajan parkaimnia-
t» tehtaista. Soittokonaitavuokritaan.
HintaiaetteloitailmaiMksi.

Acianu*s Tampere«lla
Urkuri Gottiieb Hymander,

6<» It.paistok. 49, ♥«!"*. 841.

Hyvii, kuivia

Koitfiuja f(2vus

Kajoja,
kokoß»iiia», sakattaaa,pilkotta-
na ja kotua-ajattanamyy kok-
tmkio»oiHa

Alfr«ä Se!in.
T«l»fo*ni 106.
KaitUriMaHaask*liu 11.
Kalk«Mka Rafcmanniemefla.
Huom.! Halotmitataan, eikä

lavut. 556

HELSINGIN
SANOMAIN,

HELSINGIN
KAIUN ja

VELIKULLAN
yksityisnumeroita myödään

t. l. llonttori«B2.

Kuleja.
Nicken Rönngrén

antaa

liaosoDto-illao
KaupanglntalonJuhlasalissa

keskiviikkona tanimik. 3 p. klo 8 i.-p.
Pilettiä, numeroittuja å 2 mk., nu-

meroimattomiai. 1: 50 sekäkoulunuo-
risolle v 1mk., saadaan Lyytikäisen
kirjakaupasta sekä sisäänkäytävällä.

1735

Elävien kuvien näyttämö
~

Ympäri Mailmar^B2 K. P. Ruuskasen liike^Hpalatsissa
g_ Näytännöt alkavat aina: x-
o Arkipäivinä 3, 4, 5, 6, 7, Sv?

H, ja 9i.p. Pyhä- ja juhla- S
a päivinä 2, 3, 4, 5, 6, 7,85.

J* a9i. P- 3.
1Parhaat ensiluok. koneet,o
« Siisti tilava huoneusto.

Ensiluokan kuvat.
Ohjelmat vaihtuvat joka 3.

viikko. 1W!O
Uusia kuvia.

Uudelle Vuodelle
lähdettäessä.

O3n«lliLta uutta muott»" on ter-
wehdyssan», jolla jokainenuutta touot»
ta al«t!«>t«s«n puhuttelee toistansa.
Onnellista uutta touotta taimottaa
Tampereen Sanomatkin lukijoilleen
uutta wuotta alkaezsaan. @i(a te
tapahdu Pelkästään hyniän tauian
noudattamisiksi, maan paljoa enem-
män siinä toiwehiitllllssa mielesiä,
että nyt alJaroaHa n;uod-112 an crit*
täin runsaasti mahdollisuutta tulla
maallemme ja kansallemme onnen
wuebeffi, j»llai»tg sillä piifiin aikoi-
hin ei «le ollut, niin kipeästi kuin se
en sitä ?ain)»nm't!:n. SBolftpa mel-
kein sana» eseramän kuin n:ahd>illi°
imtfP.s, j»s Janiamme onnenu,s,ih°2t
oliflt-at siitä itsestään {a s?jrfetm»
Man sMmulsest» riip?i2S3aific. W?i

e:tä 'ansa ortäisiin silliin n»Z
oman onnenfa seppä, toimi siis
»iin, etti »mi ja menestyä fotiutuu
se» eloihin js elämään

Mutta kansamme en yhdistetty
(»Po siteillä toiseen fanfaan, jonka
ny?yisyy« ti terisa mitään takeita
siitä, että ormen vainaat sille olisi-
»at foittemasfa ia että tie »apau=

[STDURCHMUrin|
Kumi-hylkeenrasva-

nahanvoide
on varmasti paras kaupassa
löytyvä nahan säilytysaine,
se tekee kaiken nahan, ei
ainoastaanpaljonkestäväm- „
maksi, matta myös vallan «S
veden pitäväksi ja pehme-
äksi. Voitelu on tapahtuva
tulen ääressä, nahan karva-_
na ollessa, jolloin huokoset m
Iovat vapaana kosteudesta.II— Huom.! todistukset, jot-I
Ika inyötäseuraa tavaraa. I

Myytävänä kaikkialla. .;

sen rauhalliseen tehlt^lseen «lisi sil-
lenlin «wsinna. $äin»astoin taie-
telaan fen ?e«lu>id!ssa parasta ei?aa
anferata taistelua elämää lam«utt«-
«en »irl«W»U«n jo »ePsan kehitys-
«ifeuben »«lillä. Ihmi«»ikeulfiens«
ia i9apa»ben fu»le»ta «w«t itsetietei-
suuteen herillneen fanfan sy»öt ri«
»it tehneet j^åtiffen |a?na henlen»
sä jjs »eienft «lttillsi, jotta eitin
iläneet n»»if;a»at ««P»ute!tuin« t»-
teuttca Gur«p«n futtcimman fanfan
t^tätuäp miiai[m<in !ji£i*rian niiyt-
timölli. Ia entisen s,rt,»<lll«n pu«l«
tejat »»at ofemanfa fu»jflamifefft
h»rlinneet oiJeafft »aatia timikin
uhri. Arm«lta i» hzitäilemittä an-
taatat |t fanunain, lu»l«ruiz!ujen
[a Pistimien nvattaa »ereen »apau-
den tfiisuht, toimeen »ielllin roov
»an fal«tla«ehläisyh«llitu«t««n. Ruin=
7a Faunan tätil taitteina ja »eren-
jjuebitasta feStåå, ei liene fenenfään
lu»lew«isen orm«ilt«»i»s« emmekä
ainafaan me tilillä f^riiifelfä sop«»
fcifatnttu »ti päSteSi. Vlutt, fen
w«rr«n lienee fuitenfin »anna», että
n,t alfanut w«p«uden taisteluei t«u«
l«a, ennenlum sart«»«lt» on tuliz-
t«ttu i« fans» »n faanut oikeuden
oQa mukana niiden lakien fiitimi'-
fetzsä, i»ide» mufean elämä »n i»r-
ltatettäwä, setä arw,»te!ema»sa h»l-
-litulsen taimia laillisuuteen katsoen.
Saattaa niinkin käydä, että yritys
tällä fertaa nnelä päättyy wafiauden
t«»»i«sa. mutta e|liaisteli{ain »e-
-reiti t«h<«« uuft» j«utl,i«, |«tfa
uudi«t««at taistelun yhä suurem-
taalla Toimala, lv» »«l«»Pitäj«t
fortunat «maan mabbjltomuuteenfa,
antaen tilaa fanfan peräytymätlö-
mälle oikeudelle.

Tästä taistelusta ja se» pilätty-
miseZtä on meidänkin tule»»isuutem-
me sangln tärkeissä osi«sa riippumat
nen. Meidän el tosin enää tar»itse
hengen eikö «tren u^aDa »aatia ff
tö, mil» meille tuutuu, silli sen
saimme heti, hm Ntniliällä n,ap«u-
ben lippua lahotettiin, matta muut-
tuneet olot WenWlä saattamat ai-
heuttaa uuden asiain järjestyksen tös»
sälin v?2lt2'u:mlln osassa.

Taimett»minll ei meidän fuiten«
laan s«»i taistelun,iitt,mi»tz »d»t«
taa, j»l« I»«tt»« «iipyä kuukausia,
l»p» «n»sill'in. 2Bi|änififtnå ia
ase«itomw« emme myöikäsn »oi
taisteluun antautua toapmibsn pu«°
(eitä, »aan en meidän tl>yd<tti»ä
syrjästä latfelijan «saan. 2Jhitt« sit-
tenfiän emme saa t«im«tt«^.i»a ed»i-
taa tai»t«!un päättymietä, f»»t« meillä
on täysi toimmtll,ileu», »«b«« ia
äärettimä» paljsn tehlä»ilä. Äänien
)t)3>ät rttstt odottamat l«»«ttamuu-
dell» t«ns«!ai»«i!eulfi«lln ;a suureisi
»satsi luuri Rt», mw'2 pu»U*tt Wl-
n«'«lli Nerlä wu«battta«a. Tietä
obotuff*Bta on roucb;n ensi tyälsi
t«l;täwä sellainen lippu, että Alai-
nen tämän maan täysi-iliinen Ja
»Valtamen asulae tuntee ole«ansa
c^tJläiftaä oifei;!nHa »orastettu futn
fu!« hymänsä toinen.

Wasta fatffien saatettu» »« Ituni*
Flin eifeuMinfa njoibaan ryht«3 l»il<
listen olojen palauttamiseen faiffien
länsan fcrcoSicn myötäwaikutuksella
ja yhteisellä »Muulla. Niin !au*
man l»in sitä fanfan «s»a »««taan,
ioafa Vastuulla nyt laitti t«l«it«-
-taan, naidaan heittää ,> sy«ti«, että
se h«lua» estellä toisi» kansalaisi,
jifeafjtenfa faunniefa,' niin fauwan
o»»t lailUfttubcn pyrkimykset pusii»
naisia, eitä «iillä ,l« sitä tulewaa
perustan, ioia l*h !««!«« tarkoitta-
milla yyrinnäill» tulee olla. Sitä-

ei jonkun pusluere^tnänmaätair.
:ian!feet )ei:aUua puolitiehen lailli-
suuben palautta«ise»sa m«c!it|t mi-

j»S muu lans» «lfimielisenätaan
st>!«« fiifuuben palauttanttiivaatU
mu?sen lakan»

Olauksien j«»duttamine« «lille,
lotf« Nieli owat niiti »aitta, ia
laillisuuden palauttaminen persoonal-
lisia näkökohtia tai seurauksia luluun
ottamatta tulee siis olemaan allawan

mikkomakitalo
Highlight



N:o 1 — 1906TAMPEREEN SANOMATKeskiviikkona 3 p:nä tammikuuta.
»uoden ensi tehtäminä. Siinä onkin
tarpeeksi wiitottua työtä ja jos se
ehdittäisiin kunnialla loppuun suorit-
taa, moitaisiin nmoden tuloksiin olla
täysin tyytymäifiä. Olisipa myöslin
»lemassa manlka perustus niille tär-
keille uuiimistoimille, joita seisauk-
sissa olleissa oloissamme niin ki-
peästi laimatlllln. Niihin olisi ensi
nmonna kokoontumalla uudella edus-
tuslaitoksellamelmollisuus Viipymättä
ryhtyä ja niitä tulisi,j»s ehdittäisiin,
j» tämän nmoden kuluessa malmis-
tella.

Allawa wuofi on näin ollen ole-
»« tärkeiden tointen suoritusaikaa
j» siihen katsoen loimotamme Suo-
melle onnellista uutta
n> v o t t a.

Tampere;tammik.
3 p:nä.

Venäjänkieli wiras-
toissa.

Senaatti kuuluu lauwantaina
—

lertoo U. S. — päättäneen lorleim»
paan paillaan tehdi ehdotuksen we-
näjänlielen aseman järjestämisestä
maamme Virastoissa. Mikäli kerro-
taan, kuuluu tämä ehdotns sisältä-
män seuraamaa:

Senaatissa ja siis senaatista me-
newissä kirjelmissä tulisi käytettä»
maksi yksinomaan suomen ja ruotsin
tieltä. Keis. Majesteetille ja len-
rlllllikumernöörille menemiin kirjel-
miin liitettäwät Venäjänkieliset kään-
nökset olisiwat erityisen senaatin
asettaman Valiokunnan tartastetta-
wat.

Naltiofihte' .'in-mirastossa Pieta-
rissa olisi, täytettäwä yksinomaan
wenljänlieltä lirjeenmaihdossa keisa-
rikunnan Viranomaisten ja kenraali-
lumernöörin kanssa, mutta muissa
tapauksissa — joita tosin ei sanot-
tamasti ole — kotimaisia kieliä.

Kenraaliluwernoörin itsensä alle-
lirjoitettamllt kirjelmät «lifiwat laa-
dittawat Venäjäksi ja niihin olisi,
sikäli luin eiwät mene waltiosihtee-
rlwwirastoon, liitettämä suomen- tai
ruotsinkielinen käännös. Sama olisi
olema laita lenraalikuwernöörinkans-
lian lirjeenwaihtolielen, jos kirjelmä
menee lenraalikumernlörin käskystä.
Muuten olisi lenraalikumernöörin
kansliasta maan Virastoille mene-
»ät kirjeet laadittawat maan jom»
mallakummalla kielellä.

Mitä luwernööreihin ja leskus-
»irastoihin tulee, ei ehdotus sisältä-
ne mitään määräyksiä.

Venäjänkielen asema
wirkatelpoiluusivaati-

muksisla.
Senaatin ehdotukseen menäjänkie-

l»n aseman järjestämisestä maamme
Virastoissa kuuluu sisältymän myös-
kin määräys siitä, mihin Mirkoihin
«lifi Vaadittama nimitettämältä wc«
näjänlielen taitoa. Sen mukaan
olisi Venäjänkielen taita lelpaamai-
suusehtona Virkoihin Viipurin lää-
ninhallituksessa ja Wiipurin läänin
rajaseuduissa. Sitä paitsi olisi nlil-
tl, jotka nimitetään Virkoihin Val-
tiosihteerin Virastossa ja lenraalilu-
«ernöörin kansliassa. Vaadittama to-
dellinen Venäjänkielen taito.

—
U.S.

—- Kaupungit ja maistraa-
tit. 1903 muoden aikana käskettiin
senaattia ennen tammil. 1 p. w:na
1906 malmistamaan ehdotus arm.
esitykseksi säädyille muutolsilsi kau-
punkien maistraattia ja kunnallisia
laitoksia koskemiin asetuksiin, jolloin
esityksen perusteeksi piti pantaman.

että kaupunkien hallitusten kontrol-
lia kunnallisten Virastojen toiminnan
suhteen lisätään;

että kuntien jäsenille, jotta omat
Wenäjän kansalaisia, mutta ei Suo-
men alamaisia, myönnetään samat
oikeudet lunnalifiin kysymyksiin näh-
den kuin wiimelsimainituillekin; sekä

tttä pormestarien ja neuwosmies-
ten mirat täytetään wain määrä-
ajaksi.

Senaatti on nyttemmin päättänyt
tehdä esityksen, että kysymys tällaisen
esitysehdotulsen Valmistamisesta saisi
rauet«.—

Gfitysehdotus laittomat»
ti nimitettyjen wirkamiesten
erottamisesta. Oilaisulsi ,n>lime
lau»ant»in lehdessä olleeseen uutiseen
tassa asiassa on mainittawa, että
senaatin päätölsen waltiopäiwäesityt»
sen tekemisestä teliwät senaatin täys-
istunnossa saapuwill» olleet 19 jä=
fenta aiwan yksimielisesti. Ääne»
tylsiä sitä raastoin tllpllhluiM^
erittäin kohtuullinen. Slinä olewa
määräys laittomasti wirtaanasetettu-
len wirlamiesten erottnmisesta, ei
tallottane yleistä puhdistustytä.
Niissä tapaulsissa, loissa wirlamie»
het ehdotetun asetuksen nojalla omat
welwolliset wirastaan luopumaan, tv«
lemat he saamaan lorwaulsen wal»
lion »aroista.—

Lennätinjohtojen wahin-
goittaminen. Sen johdosta, että
Tuomen sählölennätinpiirin päällikkö
»n ilmoittanut wiime aikoina useasti

rikotun Valtakunnan lmnätinjohtoja
Suomessa, on lenraalikuwernöäri le-
hoittanut senaattia ryhtymään sellai-
nin taimiin, eitä tällaisia mälimal-
taisuulsia maltettaisiin ja syylllsel
saatettaisiin edesmastuuscen.

— Senaatinkielenkääntäjän
konttori. Kenraalikumernöori on
yhtynyt senaatin päätökseen, jonka
mukaan senaatin talousosaston kie-
lenkääntäjän konttorin ylilielenlään-
täjälsi nimitettiin ylikielenkääntäjän
apulainen H. E. Heideman.

— Walitukset waltiopäiwä-
wieswaaleista. Walituksen wa-
litsijamiesmalllista Hartolassa on teh-
nnt maanmiljelijä Juho V. Uotila.
Wllliitaja asottaa kuntakokouksen esi-
miehen toimineen mastoin lakia ja
mieliwaltaisesti useassa lahden. Niin-
pä an walitstjamieswallli malittajan
mielestä toimitettu liika aikaisin, ää-
niä ei ole lain määräämän mant-
taalin perusteen mukaan laskettu,
maan on peruste aiwan mielimaltai-
nen

—
lisäksi on esimiehen ybteen-

lasku-kyky ollut puutteellinen. Min-
käänlaista äänestysluetteloa ei ole
ollut, se on tekaistu jälkeenpäin. Ia
tästä jälkeenlinpäin tehdystä on ylsi
talo jätetty lakonaan pois. Lisäksi
«n suurtilallinen Carlson, joka yh-
dessä useiden lastensa kanssa omis
taa Kalhon kartanon, saanut äänes-
tää lastensakin puolesta.

Kauppias N. Toimanen ja maan-
miljelijä R. Ikonen jättimät lauman-
taina Wiipurin lääninhallitukseen
malitulsen senaatille Wiipurin läänin
m. t. lumernöörin t. k. 18 pnä an-
tamasta päätöksestä, jolla heidän
»alituksensa Jääsken tuomiokunnan
maltiopäimämiesmaalista lumottiin.

Turun tuomiokapituli lähetti lau-
mantllina senaatin oileusosastaan
mllnlilansaarnaajll K. B. Hytösen
malituksen tuomiokapitulin joulukuun
16 pnä antamasta päätöksestä, jota
laskee sanotun hiippalunnan Valtio»
päiwämieswaalia. Walitulsessa Vas-
tustetaan wanlilansaarnaaja Kallteen
wlllllioiteutta. Tuomiokapituli puo»
lestaan on sitä mieltä, ettei ole syy-
tä maalia kumota, kosta se seitla,
onko Käilleen maalilippu hylättämä
wai hywälsyttäwä, ei mitenkään mai-
kuta maalin tulokseen.

— Turunhiippakunnanwal
tiopiiiwiimieswaalit. Senaattori
Donnerin sijaan on arkkihiippakun-
nan edustajaksi walittu kirkkoherra
H. H. Snellman 102 äänellä. La«
hinna oli kirkkoherra W. Malmberg
87 äänellä.

— Lahden kaupnnginoikeu»
det. Senaatissa esitettiin lauman-
taina armollinen asetus laupungin-
oileulsien myöntämisestäLahdenkaup-
palalle.

— Gduskuntakomitea piti lau-
mantaina pitlät istunnot päästäiseen
ehdotuksensa eniimäisen lukemisen lap-
puun, johon illalla päästiinkin. Uv»
den eduskunnan nimeksi ehdotetaan
Waltiopäimät ja Suomen kansan
eduskunta.

lisien
1905

» - Wiralliset lehdet. 2Biral=
Blehtien menosäänlö, jofa vo.

Jcii 100,000 ml., tullee lulu-
mana muonna olemaan ainoastaan
76,400 Ml.

— Tammisaaren ponnesta»
rin wirta. Pormestari Björn
Schauman on senaatille jättänyt kir-
jelmän, jossa hän pyytää tulla uu-
delleen asetetuksi Tammisaaren por-
mestarin Mirkaan.

— Tammisaarenseminaarin
matematiikan jaluonnontiedon
lehtorin wirka. Senaattionsuos-
tunut koulutoimenylihallituksen esityk-
seen, että Tammi-aaren seminaarin
matematiikan ja luonnontiedon lehto-
ri F. M. Lindan selitettäisiin oikeu-
tetuksi ilman mitään muuta ryhty-
mään Mirkaansa toimittamaan semi-
naarissa nauttien hänelle aikaisemmin
lulluneita palkkaetuja.

Lehtori Lindönin anomuksen joh-
dosta siadll nauttia palllaetujaan
syyskuun 1 p:3tä 1903 saakka antaa
senaatti mastaisuudessa päätöksen.

— Suomen Suuriruhtinaan-
maan Asetuskokoelma,Keisari!»
lisen Suomen Senaatin julkaisema,
n:o 57 wuodelta 1905, on ilmesty'
nyt. Sisällys: Keisarillisen Majes-
teetin Armollinenpuhe Suomen Suu-
riruhtinaanmaan Waltiasäädyille Vä-
liaikaisia waltiopäiwiä amattaessa
Helsingissä 22 pnä Joulukuuta1905.

—
SiihtölennätinlaitosSuo»

men waltion haltuun. Turun
kauppayhdistyksenwaltuusmiehet päät-
tiwät wiime lauwantaina senaattiin
tehdä esityksen, että waltia lunastaisimaassamme oleman sählölennätinlai»
tolsen. — Hels. S.

—
Tie- ja Vesirakennustenylihallituksenrautatielaitasten pää-

konttorin kamreeriksi onnimitetty yli-
hallituksen aputllmreeri P. H.Stähl-
berg.

—
Yliopisto. Julkisen lääke-

tieteen kandidaattitutkinnon suoritti»
wat lauwantainll lääketieteen yliop-
pilaat H. G. Lawonius ja Suoma
Helena Lindstedt.

—
Lähetystö w. t. kuwer-

nöörin luona. Eilen lämi Hä-
meenlinnassa läänin w. t. lumernöä-
rin ewersti Iwar Gardien luona lä-
hetystö 18 Hämeen kunnasta, kaik-
kiaan 33 henkilöä,lausumassa ewersti
Gordielle termetulaa läänin päämie-
heksi. Samalla käynnillä lähetystö
waati lääninsihteerinmiran pitäjän,
hra Björkmanin eroamista paikas-
taan. Lähetystön matkasta kerrom-
me tarkemmin torstain numerossa.

— Kunnallisklubin kokous on
tänä iltana klo V- « '. P. Puisto-
ravintolassa. Asioita: sanomaleu-
tien tilaus y. m.— Kuollut. Uudennmoden päi-
mänä kuoli täällä, lääkärien sairaa-
lassa Ylioppilas I«h an Alb e r t
Enckell. Wainaja sairastui heti
joulun jälestä umpisuolen tulehduk-
seen, joka sitten, näin äkisti katkaisi
paljon lupaaman, toiwariklaan nuo»
ren miehen elämän.

Wainaja, joka oli Tampereella syn-
tynyt oli kuollessaan ainoastaan 22
wuaden wanha. Ylioppilaaksi tuli
Enckell täkäläisestä realilyseast» w.
1902 j» antautui innolla harjoitta-
maan teknillisiä opintoja, joihin luon-
taiset taipumukset hänet wetimät.
Polytekmllisessä opistossa, jonka l,l°

marnelle wuasikurssill, wainaja jo
oli ehtinyt, herätti hän sekä opetta-
jien että tomereiden kunnioituksen hil-
jaisen, maan samalla harwinaisen
eheän luonteensa muoksi. Etemät
luonnonlahjat ja tunnollisuus takast.
wat perinpohjaisen, kunnollisen työn
ja siksipä mainajllSta toimottiinlin
paljon.

Paitsi lukuisaa tomeri» ja ystäwä-
piiriä, jää wainajaa suremaan wan-
ha äiti, kaksi sisarta ja kolme weljeä.

Kepeät mullat tunnon nuorukaisen
haudalle!

Wäkiluwunmuutoksista
Tampereen emank. lute-

rilaisessa seurakun-nassa w:lta1905.
Syntyneitä: 598 miehen-

puolta, 560 maimanpuolta, yhteensä
1,158, joista amiottomia 57 miehen-
puolta, 54 maimonpuolta, yhteensä
111, eli nain 10 °/« syntyneitten
1010 lukumäärästä. Kuolleena syn-
tyneitä on 21 miehenpuolta, 14 Vai-
monpuolta, yhteensä 35, eli noin 3
pros. syntyneitten kolo lukumääräs-
tä. Katsoisin «n syntynyt 14 äi-
dille.

Kuolleita: 334 miehenpuolta,
304 maimonpuolta, yhteensä 638,
joista lapsia alle muoden 110 miehen-
puolta, 84 maimonpualta, yhteensä
194, eli noin 30 pras. kuolleitten
lola lukumäärästä.

Wanhin kuolleista miespuolisista
oli 80 muaden wanha, ja naispuoli-
sista 88 m. manha.

Enemmän syntyneitä luin kuollei-
ta on 264 miehenpuolta ja 256
maimanpuolta, yhteensä 520.

Amioliittoon on nmoden
luluessa Vihitty 269 paria.

Muuttanut on seuratun»
taan 700 miehenpuolta ja 982
waimonp., yhteensä 1,682.

Poismuuttanut on seu-
rakunnasta 592 miehenpuolta
ja 706 maimonpuolta, yhteensä
1,298, joten sisäänmuuttaneita enem-
män luin poismuuttaneita: 108 mie-
henpuolta, 276 maimonpuolta, yh-
teensä 384.

Seurakunnan mälilulu
on siis muoden 1905 kuluessa syn-
tyneitten ja muuttaneitten lautta li-
sääntynyt 904 hengellä, joista 372
miehenpuolta, 532 maimonpuolta, ja
on seurakunnan loka mäliluku jou-
lukuun 31 päimänä kirkonkirjojen
mukaan

41,126 henkeä.
joista 18.503miehenpuolta ja 22,621
Vaimonpuolta.

—
Lasten raittiustyö. Niitä

raittiushenkilöitä, jolla haluamat ot-
taa osaa lasten raittiustyöhön, sa-
moinkuin seurojen tähän tarlotulseen
malitsemia Hentilöitäpyytää raittius-
seurain keskuskomitea saipumaan tä-
nään ja huomenna klo 8 illa^a Tais-
ton taloon, jossa tästä asiasta les-
tustellaan ja pidetään luennolta.— Torikauppiaitten kotouk»
fessa eilen-illallll keskusteltiin tori-
kaupan järjestämisestä. Ehdotettiin,
että Kauppatori sulettaisiin kaikenlai-
selta kaupalta, niin maalaisilta kun
jälleenmyyjiltäkin. Ehdotus ei kui-
tenkaan saanut täyttä kannatusta,
jonkatähden walittiin lamitea teke-
mään asiasta uutta ehdotusta, joka
tulee seuraamassa kokouksessa läsitte»
lyn alaiseksi.— Paikallisen ammattijär
jestön kokouksessa wiime sun«
nuntaina päätettiin järjestön toimin»
ta alottaa heti. Hallinnon puheen-
johtajaksi malittiin O. Labbas ja
kirjuriksi W. A. Friberg, joka myös
walittiin Väliaikaiseksi rahastonhaita-
jaksi. Samalla wa'ittiin hallinnon
läsenistä wiisi Valtuutettua, joiksi
tuliwat: K.Kärki, F. W. Heinonen,
O. I. Sellälä, Maria Ahlqvist ja
Nieminen.—

Naula- ja hewofenkenkä»
tehtaitten ammattiosaston ko-
kouksessa uudenwuoden päiwänä ase-
tettiin puheenjohtajan ehdokkaiksi O.
Mandelin, A. Palmen ja I.Wal-
tanen sekä johtokunnan jäsenten eh-
dollailsi rouma Mandi Oilin,Ida
Helminen, Elssa Bärgsträm, M.
Damidsson, A. Palman, W. Lehti-
nen,K. Strähl, K. Liljendahl, W.
Tammi, H. Vatron, T. Pankkia, I.
Renfors, A.Helander, A. Lindström,

K. Luullo, O. Sellälä,I.Lindström
ja M. Takala.

— Kämelnretlen päätti
asaSta toimia loppiaisena, jonlatähden
kokoonnutaan Tammelan torille 110 9
aamulla, senjälestä lehdetään Messu-
kylään. Käwelyretleä toimimaan
walittiin Valtanen, Liljendahl, Ren-
fsrs, Oilin ja Ida Helminen.— Sekatyöläisten kokouksessa uiiime perjantai-iltana päätet-
tiin perustaa sekatyöläistenammatti-
osasto. Osastolle sääntöjä laatimaan
malittiin Helminen, Vainio, Aalto-
nen, Frestadiuä ja Johansson.— lllkotyöwiienyhbistyksen
kokouksessa uudenwuod?n pätmänä
leslusteltiin puoluehallinnon järjes-
tämän komitean lähettämäin suurlal-
loa loslemain kysymysten johdosta.
Kysymyksiin mastattiin ja maliltiin
asioita järjestämään komitea johon
tuliwat: I.W. Mäkinen,K. Niemi,
I.Aalto,IKoiso, ja K. Salonen.— Tampereen tulllkama
rin ylöskanto jaululuulta nousee
Sml:aan 161,797:79;koko muodelta
telee summa2,230,283:92Sml. Tul<
liperuututset nousemat Sml:aan
1,083,286:92.

Lehtemme nowelliosastossa
tulee tänä m»onna julaistamalsim. m.
Tampereen Sanomia marten lirjo-
tettu lertamus pei-
jaat", jossa lumalllaan muinais-
aikaista elämää ja menoi näilläseutu»
millä, Ikaalisten lihlalunnassa.

Paraillaan on myöskin suomen-
nettllwana lehteämme marten kuu-
luisan englantilaisen naiskirjailijan
Marie Corellin suurta huo-
miota herättänyt laaja romaani

nallista mahtia", joka
niinikään tulee erityisenä irtileikattu-
mana osastona tämän muoden ku-
luessa Tampereen Sanomissa julais-
lamaksi. Tämän armollaan jamieltä»
liinnittämän teolsen — jossa kirjai-
lija koskettelee nykyaikaisia sosiaalisia
aatemirtaulfia — saapi siis jokainen
tilaajamme ilmaiseksi.

HM«W>^ Tampereen 2uuo
main tämäuftäiwäi

nen numero jaetaan kaikille
lehdentilaajille,myöskinniille,
joille tulee »aan 3piiiwiiiuen
painos.

— Tampereen Pellawa ja
rautateollisuusosakeyhtiön yli»
määräisessä yhtiökokouksessa Heisin»
gissä wiime perjantaina, jolloin piti
malittaman uusi jäsen johtokuntaan,
päätettiin lykätä maalin toimittami»
nen ensi lemäänä pidettämään mar-
sinaiseen yhtiökokoukseen ja kutsua sii-
hen saakka johtokuntaan warajäsen.— Passeja. Passeja ulkomail-
le on läänin luwernöärmmirastosta
wiime joulukuun ajalla annettu 24,
joista 9 Ameriillaan; saman ajan
luluessa on 27 ullomaalaiselle an-
nettu olestelulippu Suomessa. Kolo
lulunema wuonna on annettu yh-
teensä 899 ullamaanpllssill, niistä
461 Ameriillaan matlustawille sela
351 ulkomaalaiselle annettu ololippu
Suomessa.— Hämeen läänin maan
wiljelysseuran ylimääräinen
kokous pidetään Tampereella rait-
tiusseura Taiston huaneustossa tä-
nään alkaen klo 10 op. Kokouksen
ohjelma:

1) Johtokunnan laatima tulo- ja
menoarmio-ehdotus muodelle 1906.

2) Esitelmä: hymän lylwösieme-
nen ominaisuuksssta ja merlitytsestä
(agron. W. Axelson).

3) Esitelmä: lar^njaloStuksen peri-
aatteista ja suunnista (lonsulentti
Akseli Nyberg).

4) Milä on syynä juurilaswiwilje-
lylsen werrattain wähäiseen lemene-
miseen Hämeessä ja miten olisi asia
autettawissa (lunnMsneuwos K.
Kiipula).

5)Esitelmä: maanwiljelylsen siwis-
tyshistoriallinen merkitys (maisteri
I.E. Sunila).

Suomen ulkomaan-
kauppa m. 1904.

Wiime muoden lauppatilastollinen
Vuosikertomus ilmestyi äskettäin pai-
nosta. Tämän julkaisun nojalla esi-
tämme seuraamassa muutamia tieto-
ja maamme ulkomaankaupan kehityk-
sestä wuonna 1904.

Suomen koko ulkomaisen
lauppamaihdon w. 1904 on
laskettu nousema 482,? milj. mlan
armoon, josta 163,2 milj. tulee We-
näjän kanssa tapahtuneen tamaran-
maihdon ja 3i9,z milj. ullomaltain
kanssa käydyn kaupan osalle. Tuonti
m. 1904 on laskettu 267,imilj. ja
Vienti 215,8 milj. mkalsi. Lähinnä
edellisenä nmotena nousi kauppamaita
don armo 481,z milj. mlaan, niin
että lisäännyS m. 1904 on wain 1,5
milj. ml. «li noin 0,3 °/a edellisen
«uoden lauppllmaihdon armosta. Jos
miime umoden tuontia ja Vientiä
erilseen Verrataan lähinnä edelliseen
Vuoteen, nähdään itse teossa main
wiennin lisääntyneen, se lun onnous-
sut 1,9 milj. ml. (o<u °/°, kun taas
tuonti painVllstoin on Vähentynyt
0,4 milj. mk. (0,2 °/a). Tuonnin ja
wiennin erotus an niinmuodoin w.
1904 ollut hiukan pienempi kuin lä-
hinnä edellisenä Vuotena; w. 1903

oli tuonti 53,8 milj. ml. suurempi,
mientiä, miime muonna 51,5 milj.
ml. suurempi. Kertamulsessa esite-
tään sitten tuonnin ja wiennin wä-
lisen suhteen maihlelut miimeksi ku-
luneina kymmenenä Vuotena.

Entistä tarkempi huomio on ker-
tomuksessa kiinnitetty myös Suomen
ulkomaankaupan jakaantumiseen tai«
seita puolen Venäjän toiselta
ullomaltain osalle. Tarkaste-
lemalla tässä suhteessa miime lym-
menmuotislauden numeroita tullaan
siihen tulokseen, että Suomen tuonti
miime aikoina yleensä on huamaita-
masti kääntynyt ulkomalloista Venä-
jälle miennin päinmastain siirtyessä
Wenäjältä ulkomaltaihin. Kymmenen
muotta sitten, m. 1895, tuli 33,, "/»
Suomen tola tuonnista Wenäjältä
ja66,5 "/^ ulkowallaista ;miime wuon-
na olimat mastaamat prosenttiluvut
39.3 ja 60,?°/°. Viennistä taas
w. 1895 meni Venäjille 3t,° °/«;
ja uttamaltolhin 66,°°/°; w. 1904
Venäjälle main 2?,° °/° ja ultamal-
töihin 73,° °/°. Tällaisen lehitylsen
omat ainakin pääasiallisesti aiheutta»
neet Venäjän ja Suomen maliset
wllisuhteet. Useimmat tamarat omat
Venäjältä Suomeen tuotaessa tullit-
tomat, mailla ullomalloista tuotaes-
sa omatkin tullin alaiset, taikka on
tulli Venäjän tamaralle ainalinmel-
loista huoleampi luin ullamallaista
tulemalle. Näitä Venäläisten tama-
rain meillä nauttimia etuuksia mas-
taamat. Suomen tuotteille Venä-
jällä myönnetyt tullihelpotukset taas
omat nylyään supistetut mitä »ä-
-hiinpään.

lampereen
sanomQ|i'n

kunn.
tilaajille

huomautetaan, että

ti!au!<3et en3i vuo-
clelle ovat telitävät
hyvissä ajoin, jotta

leliti 3aaäaan
3äännö>ll3e3ti

lähetetyksi
heti vuoden alusta

— Väkiluvun muutoksia
Pirkkalassa w. 1903, Syntynyt
131 miehenpuolta, 137 waimanpual-
ta, yhteensä 248, joista 22 amioton»
ta. Kuollut 66 mp, 55 wp., yh-
teensä 121. Wanhin kuolleista oli
93 wuoden, 28 pälwän wanha.

Awioliittoja on purkautunut mie-
hen kuoleman lautta 21, maimon
kuoleman lautta 10, yhteensä 31.
Awioliittoan an mihitty 38 paria.
leuraluntaan onmuuttanut 141mp.
ja 174 wp., yhteensä 315. Seura-
kunnasta on muuttanut pois 126
mp. ja 156 wp. yhteensä 282. Seu-
ratuntaan on siis muuttanut 15 mp.
ja 18 wp. eli 33 henkeä enemmän
kun pois muuttanut. Kosla synty-
neitä on 127 enemmän luin luallei-
ta ja sisään muuttaneita 33 enem-
män luin poismuuttaneita, on seu-
rakunnan walilulu siis lisääntynyt
160 hengellä. Seurakunnanmälilu-
lu oli 31 p:nä jouluk. 1905 7,244
henkeä.— Kuollut. Hämeenkyrössämai-
pui luolan uneen ratfuttlallinen Wil-
tar Wilhelm Raipala m. l. 30 pnä.
Wainaja oli hankkinut itselleen laa*
jat tiedot kunnallisissa ia waltiolli-
sissa asioissa. Kunnallislautakunnan
esimieheksi hän Valittiin 1886, lir«
lonisännälsi 1867, jo^sa toimessa oli
lähemmä 20 «motta, lirlloneuwag-
toon 1886, ollen siinä aina kuole»
maansa saakka. Wiltiopäiwillä 1877
—78 hän edusti Ikaalisten tuomio»
kuntaa talonpoikllissäädyssll. ©itä
paitsi hän oli kaikenlaisissa luotta-
mustoimissa, m. m. Ofaran Maan»
wiljelyskoulun johtokunnassa. — Rai-
pala oli tunnetun, patentin saaneen
oia-auran feffijä^^^^^^^^^H
M^llinalllll jää lähinnä suremaan
puoliso ja 3 lasta.— Ahlmanin Maamies- ja
Emäntäkoulu. Naisten tä-
sitöitten y. m. opettajattareksi
Ahlmanin Maamies» ja Emäntäkou-
luun Messukylässä, malitsi sanotun
koulun johtokunta jaulul. 29 p. pi-
tämässään kokouksessa neiti Eine
lautsiniemen Kangasalla.

Oppilaiksi Ahlmanin Eman-
täloulun t. k. 8 pnä alkawille luusi
kuulautta lestämille kursseille on ma-
littu seuraamat neidit:

Martta Vilhelmiina Ahrola Hä-
meenkyröstä, Ida Lammi Messuky-
lästä, Hilma Parminen Luopioisista,
Eewa Uutela Tammelasta, Anna
Uotila Oriwedeltä, Amanda Utulla
Messukylästä, Helmi Wahlroos ja
Edla Wiitanen MessulyläStä sela
Ellen Niemelä WiljattalaSta.

Perustuslaillinen yhdistys
Honkajoella.

Hanlajoella pidettiin leskimiitlona
joulut. 27 p:nä Lauloslen talossa
perustuslaillisen yhdistyksen perus-
tama kolaus. Kaloulsen amasi yliop-
pilas F. Kamberg Kaniaanpäästä
lulien laajon esitelmän kansamme ny-
kyisistä Valtiollisista oloista. Esi-
tystä kuunneltiin hymin tarllaamai-
sina. Ylioppilas S. Galenius, Po-rista, teki sitten selwää perustuslail-
listen llubien ohjelmasta ja tehtä-mistä. Klubin tarpeellisuudesta syn-
tyi milläs leslustelu. Kailli puhujat
pitimät llubia tuili malttamattomana,
jotta moitaisiin tarpeellisella ponnella
työskennellä kansan fimistyttämiselsi.
yksimielisestipääteltiin perustaaHon»
lajoen perustuslaillinen klubi, jola
yhtyy Porin suomalaisen perustus-
liillisen yhdistyksen haaraosastoksi.
Hra GaleniuS esitti loloulselle kaksi
eri sääntöehdotusta,joitten perusteel-
la maltaisiin uudelle yhdistykselle laa-
tia säännöt. Lopullista sääntöehda»
tusta laatimaan asetettiin 10-henli-
nen komitea, johon malittiin talon
emännät: Kangasniemi ja Kamppi,
neidit E. Mittler, L. Silfwersten ja
S. Palamiitll selä talolliset Ojalma-
ma, I.Virtanen, V. Lanlasli, T.
Kamppi ja opettaja H. Salokangas.
Tämä komitea sai myös tehtämälseen
toimittaa jäsenten leräylsen ja muut
malmistamat toimet. Katoulsessa,
jossa oli läsnä noin pari sataa pe-
rustuslaillista kansalaista, mallitfi
mitä innokkain isänmaallinen mieli-
ala. Toimomme uudelle yhdistykselle
onnea ja menestystä.—

Ikaalistenkauppalan jär-
jestysoikeuden jäseneksiensi neli-
muoliskaudelft walittiin 29 pnä wiime
joulukuuta räätälimestari Heikki Mä-
kelä. Osanotto maaliin oli tawallista
millkaampi tällä kerralla, jolloin nyt
ensi kerran saimat kaikki kunnallis-
meroa maksamat kauppalan asukkaat
äänestää. Näihin saakka omat Ikaa-
listen kauppalassa saaneet kauppalan
yleisissä lotoulfissa äänestää, muonna
1859 tälle kauppalalle annetun eri»
tyisen kunnallisen säännöksen mutaan,
ainoastaan pormarit, kauppiaat ia
käsityöläiset, mutta nyt mihdain mii-
me muoden loppupuoliskolla saatiin
senaatissa mahmistus wuonna 1902
täällä alkuun pannulle uudelle kaup-
palan kunnalliselle ohjesäännölle. Sa«
malla myös määrättiin kauppalaan
laillinen järjestysoikeus entisen wan«
hanailaisen sijaan.

— Ääni-aSteillaa
ei ole kauppalassa nyt laisinkaan,
maan on jokaisella^ äänioikeutetulla
kauppalan koloutsissa ainoastaan ylsi
ääni—

Suomenmielisten perus
tuslaillisten yhdistys päätettiin
perustaa Urjalaan. KoloutseLsa joka
pidettiin luntahuaneella perjantaina
joulu?. 29 p:nä «li toista sataa tan»
salaista. Silloin walittiin komitea,
joka laatii sääntöehdotuksen seuralle
ja kutsuu kuntalaiset perustamaan ko-
koukseen. Walitulsi tulimat S.lär»
minen, A. Helander, E. Lähti,I.
W. Pilli, A. Nissa, Juho Astala ja
agronaomi W. Kankaanpää.

Teisko.— Kuollut. Wiime wuoden
miimeisenä päimärä lätlettiin Teis»
lan hautausmaalla haudon hiljaiseen
poween maanwiljtlijll Karl Efraim
Ala-Pirilä 42 wuoden ijässä. Ruu-
mista hautaan lannettaissa laul i
laulaia H. KuuSniemen johtama löö-
ri luljen lohti luolemaa", ja
hautaa umpeen luodessa
waiwuas synnyinmaasi helmaan".
Hautakumpu peitettiin seppeleillä ja
tulkajillll. Wielä puhui ylioppilas
Paawa Pirilä weljelleen hywästijä-
tölsi onnistuneesti ja mieleen panta-
win sanoin. Vainajaa lähinnä kai-
paamat lapset, isä, äitipuoli, weljet
ja sisaret ynnä muut sukulaiset ja
yStämät. Hän tunnettiin reippaaksi
ja jaloluontoiseksikansalaisiksi. Lemät-
löönrauhassa!

Messukylä.
— Kuntalslaus. Messuky-

län tunnan wlime joulut. 28 p:nä
Nuorisssturan talolla pidetyssä tun-
taloloulsessll, käsiteltiin seuraamat
asiat:

1) Kunnan tulo- ja menoarwio
»uodelle 1906 hywälsyttiin sillä
muutoksella, että tunnan yleiseen las-
saan loataan tasoittamalla lisäksi
1,000 ml. jolla summalla lorwataan
tunnan maanwiljelysrahaston lärfi-
mä tappioMaanwiljelySpanlin wara«
rikossa.

2) EroamiSwuaroSsll olem» kun-
nan tilien ja taloudellisen hallinnon
tarkastaja, opettaja K. E. Sipinen
Valittiin uudelleen kolmeksi Vuodeksi.

3) Kirkonkylän kansakoulun uudis-
rakennuksia Varten päätettiin hakea
17,000 markan waltiolaina. Lainaa
hakemaan Valittiin hra I.K. En-
qmist.

4) Valtuutettiin hra I.K. En.
qwist hakemaan louluylihallitulsen
Vahwistus ylempänä mainittujen
uutisralennusten piirustuksille.

5) Tilattoman Väestön lainara-
haston hoitokunnan kirjelmän joh-
dosta päätettiin uudelleen kääntyä
waltion puoleen lainan saamiseksi sa-
nottuun rahastoon. Lainan, jonkasuuruus on 50,000 ml., hakeminen
jätettiin edellämllinitulle hoitokun-
nalle.

6) Niiden sallorahojen (3,800
ml:n) suhteen jotla lunnaita laitto-
masti riistettiin sillä perusteella, että
lunta, l«in ja oi euden pohjalla sei-soen, kieltäytyi Valitsemasta jäseniä
piiritoimistoon ja siten ei taipunut
noudattamaan laittomasti syntyneitä
asetulfta, päätti kokous sanotunsalto-rahan, Smt. 3,800 —

korkoineen ja
halulustannuksineen takaisin waatia.
Tätä asiaa ajomaan Valittiin herratJuho Turtola ja I. K. Enqmist.
Mainitut warat päätti kokous siir<
tää tilattoman wäeötön lainarahaa'
tsan jossa ne tulemat eri rahastona
hoideltamilfi.

7) Kunnallisweroluittien painatus
ja lirjotustustannulset, Sml. 50

Osuuskunta Väinämöisen
KIRJAKAUPPA

OTTAA VASTAAN:
Helsingin lehtien, suomalaisten ja ruotsalaisten, sekä
Koti- ja ulkomaisten aikakauskirjojen tilauksia.

VARASTOSSA ON:
flimanakkoja ja Kansanvalistusseuran KalenteriaV.1906.
Talous-, väli- ja konttorikirjoja, pöytäkirjoja ja jäsen-
kirjoja yhdistyksille, kirjoitus- ja konttoritarpeita.

muodessa, päätettiin suoritta» kun-
nan kassasta jote, sanottu maksuerä
tulee kuiteista poistettamalsi.

8) Kunnallisen palo-ohjesäännön
tarkastaminen jätettiin tammikuun
kuntakokoukseen.

9) Poliisikonstaapeli Otto Eero»
lalle myönnettiinpyytämänsä ero sil-
taralennuslamittan jäsennyydestä ja
malittiin hänen tilalleen maanwilj.
Kaarlo Finni.

10) Nuorisoseur. ja W. P.K:nen
maatimulsesta l°i»lt«ttiin lunnantu-
man muolrÄ summa 200 markkaa
wuodessa.

11) Kunnallislautakunnan toimitta-man, lumiteitten aurausta ia kun-
nossapitoa koskeman huutokaupan
pöytäkirja hywälsyttiin seilailemaan.

12) Päätettiin yksimielisesti aset-
taa kunnallisasetuksen 31 §:sfä mai-
nittu lunnc>llis»altuusto, jolle anne-
tcan malta läytellä ja päättää lunta»
kokouksessa käsiteltämiä asioita siinä
järjestyksessä luin kunnallisasetus la»
hemmin säätää. Saman asetuksen
mulaan tulee mainittu päätös tar-
tistettamalsi seuraamassa makinaises-sa tuntaloloulsessa.

13) Esitettiin kunnassa löytymien
teollisuuslaitoksien manttaalinpanoeh-
dstus loloulsenhymälsyttäwäksi.Erään
muotoseikan tähden se kumminkin ly-
kättiin tammikuun kokoukseen.— Messukylän kunnan
taksoituslautakunta kokoon-
tuu tunnllntuwalle maanantaina t. k.
8 pnä klo 10 e. pp. toimittamaan
tarkoitusta ja kuulumat siihen seu-
raamat henkilöt: kunnallislautakunta
kokonaisuudessaan sekä lisäjäseninä
Palstatila!!. E. Lintuniemi jamaan-
wilj. E. Kiwiranta Aitoniemestä;
torpp. K. Ojala Sorilasta; maan-
nnlj. Fr. Muotiala, itselliset Heikki
Nieminen, Tobias Mäkinen, Kaarle
Uhsgwn ja lvouti Juha Ande Mes-
sukylästä; talolliset Antti Lehtonen ja
Kaarlo Finni sekä seppä K. Pappi-
nen Takahuhdista; työnjoht. H. Ahl-
raos, seppä K. Lindfors sekä maan-
milj. I. K. Hslwasti Wehmaisista;
leipuri E. Huikarinen ja seppä K.
Wesslin lärmensiwulta; lansak. opet-
taja E. Sipinen, työnjaht. W. Nie-
melä ji its. Malalias Lehtinen Ha-
tanpäältä; tyänjaht. Fr. Kurki Hai»
harasta; maannnlj. Juha Nattori ja
its. K. AHlblom Nurmista; maan°
milj. Aul. Salmanta-Kässi ja its.
Wihtori Nieminen Lemolasta; rata-
wart. Otto Wikman rautatienalueel-
ta sekä its. Joel Karlson Wuohen-
fillasta.—

Wäenmuutolset Mes-
sukylän pitäjässä muotena
1905. Syntynyt oli 60 miehenpuol-
ta ja 69 naisenpuolta, yhteensä 129
lasta, joista yhdet kaksoiset sekä 10
amiotanta. Kuollut 41 mp. ja 41
np., yhteensä 82. Näistä ali Van-

hin miespuolinen 78 ja naispuoli-
nen 94 muatias. Kuolleita oli 18
alle yhden muaden. Syntyneitä ali
noin 4? enempi tuin kuolleita.

Awioliittaan on Vihitty 26 paris»
kuntaa. Kuoleman kautta tuli awio«
liittoja puretuksi 26, nimittäin 10
miehen ja 16 waimon kuolemalla. —
Seuraluntaan on muuttanut 96 mp.
ja 110 np., yhteensä 206, ja pois-
muuttanut 88 mp. ja 116 np., yh-
teensä 204. KoZka siis syntyneitä
ali 47 enempi luin luollelta, ja seu-
rakuntaan muuttaneita oli 2 enempi
tuin poismuuttaneita, niin on seura-
kunnan mäestä miime muotena li-
sääntynyt 49 hengellä. — Kolo seu-
rakunnan mäestä on 3,828 henleä,
nimittäin 1,902 miehenpuolta ja
1,926 naisenpuolta.

Pälkäne.— Kuntakokous pidettiin
täällä miime kuun 28 päiwänä. Wä-
keä ali kokoontunut runsaan puoli-
sesti ja asioita ali käsiteltäwänä tois»
talymmentä. Näiden joukossa mai-
nittakoon ensi nmaden meno» ja tul»»
armio, jotka hywäksyttiin sellaisinaan.

Päätettiin myöskin antaa muistu»
tus Laitillalan lansaloulun tilin teki-
jälle. Tilit, jotta kosliwat wuotta
1904, oliwat nim. wiipyneet lähem-
mä nmoden yli määränsä.

Kunnallisten tilien tarkastajiksi ma»
littiin kauppias Ans. Saarinen pois-
muuttaneen tohtori Wetlerstrandintilalle kahdeksi muadelsi ja agronaomi
G. Bläfield uudelleen kolmeksi muo-
detsi.

Tärkein läsiteltämä asia oli kuiten-
kin muuan makasiini juttu, jossa
makasiinin hoitomies kauppias Tur-
manen, suomettarelaisten pylmäs seu-
dulla ja Valitsijamies maltiopäimä-
miesmaalissa, oli menetellyt jotenkin
omituisella lamalla. Kunta oli ni-
mittäin päättänyt myydä erään Tur-wasen esittämän määrän 1902>wuo<
dm ala-armaista ruista ja kauraa.Huutokaupassa osti Turmanen itse,
mailla olilin huutokaupan toimittaja
jonkun erän tätä miljaa. Koska huo-
noa miljaa ei ollutkaan riittämää
määrää, mittautti Turmanen, ottaen
Miljansa Viimeisenä, itselleen hymää
Miljaa annellen pääsemansä hymille
mailoille. Huonosti kuitenkin kämi,
sillä asia tuli ilmi ja esitettiin lun»
nanlakoulsessa. Täällä ei T.suuresti
puallustautunuttaan, sanoi maan pie-
nen »muistamattomuuden" hänelle
tapahtuneen ja pyysi eroa tästä wl°

rastaan. Sitä luwaammin hanen
hengen Heimolaisensa, paikkakunnan
suamettarelaiset pomot, loettimat to-
menaan amustaa. Eipä mitkään
mutkat ja metkut auttaneet. Turma-
sen eronpyyntöönei suostuttu. Hän
erotettiin toimestaan, ja asian lopul-
linen käsittely jätettiin yleiselle syyt-
täjälle. Turmasen tilalle Valittiin
talollinen A. Tauranen-Mustala.

Muiden tässä kuntakokouksessa lä>
sittelyn alaisten asioiden joukosta
mainittakoon mielä se päätös, että
kunnalliset ilmoitukset omat naulatta»
mat raittiustalonulkoseinällä olemaan
kaappiin. Ilmoitukset näin tolmot»
tamasti tulemat enemmän huomatuilfi
ja osanotto loloulfiin willlaimmalsi.— Kanslllllisklubi on myös-
kin saatu eleille täällä. Osanotto on
Millasta. Witme kolauksessa malit-
tiin puuseppä I.Lindroos jäseneksi
siihen lähetystöön, jala perustus»
laillisten puolesta lämifi lausumassa
läänin uuden kumernöörin termetul»
leelsi selä tuomaan ilmi läänin asu-
kasten tyytymättömyyden lääninsih»
teeri Björkmanin toimintaan.

Oriwefi.
Mielenosaitusretti,

jonka Orweden työwäenyhdistys toi»
meenpani 30 pnä miime luuta,muo-dostui paikkakunnan oloihin nähdenharminaisen suureisi. Osanottajia oliarwiolta nain 500 tai «00 henkeä.Kokoannuttiin yhdistyksen loloushuo»
neelle klo 10 aamulla, jossa järjes»
iyttiin riweihin ja lähdettiin liehumin
lipuin hilpeän mielialan VallitessataiValtllmaan määrättyä rataa. En»
Nn tehtyä kierros kirkonkylässä läh-dettiinHiedanhöyrysahaakohti. Mat-
kalla sinne oli kirkon luona wastas-sa lippuinensa Siitaman wastapt'
rustettu työwäenyhdisty», joka raiku»
min eläköön-huudoin otettiin was»
taail. Näin lisätyin joukoin sittenjatkettiin matkaa, kunnes taas mat»
kalla yhtyi retkeen Vehkalahden työ-
wäli. Hiedan sahalta palattiin ase»
man kautta takaisin kirkonkylään.
Matkalla pidettiin puheita, lausuttiinrunoja ja laulettiin.

Huolimatta puremasta pakkasesta
seurasimat retleiliät manhukfista nu««
rimpiin saakka uskollisesti tuon 10
cm. pituisen taipaleenalusta loppuun
saakka. Erityisesti ansaitsee mainita
Siitaman nuori työmäenyhdistys,
loka porhalsi, en tunne aiwan tar»
loin matkan pituutta, tuon lähemmä
2 peninkulmaa pitkän taipaleen ensinOrimeden lirlslle ja sen jälleen koko
retlen loppuun asti.— Iksilamari, yleinen
äänioikeus ja kieltolaki,
Nina retlen wnnuslauseet, jatkamie«
liä innostnttiwat. Ei mitään epä»
järjestystä, ei ainoatakaan soraääntä,
häirinnyt mattaa. Rinta allein pai»
sui ilosta, katsellessa tuota jaulloa,
jola ei muuta pyydä lun saada it«
selleen ihmisoileudet. Tulisiinä »ia»telleelsi että sittenkin elää Suomessa
yksimielinen kansa, kunhan ehditään
liihotusajan ohi päästä.

Matkalta palatt«a kuluiloppupäi»
mää iloisessa seurustelussa yhdistyk-sen huoneella. Kiitos osanottajille!
Yksimielisyydessä an moimammel

Hilppo.

Juupajoki.

Wäliluwun muutot-
sia Juupajoen seurakunnassaw. 1905. Syntyneitä: Poikia 56,
tyttöjä 40. Kuolleita 66 henleä.Seurakuntaan muuttaneita 90 hen»leä. Seurakunnasta pois muutt»»
neita 64 henkeä. Seurakunta onsiis lisääntynyt 55 hengellä. Amio»
liittoon Vihittiin 20 pariskuntaa.
Kuoleman lautta purjettiin 13 amio-
liittoa.— Juupajoen uusi hau-
tausmaa wihitään taikotulfeensll
ensi loppiaisena jumalanpalmelulsen
yhteydessä.

Ruowefi.
Ruoweden luutalo»

tous pidetään maanantaina tule-
man tammikuun 8 päiwänä tunnan
kokoushuoneessa Toimelassa, alkaen
klo 10 a.p. seuraamien asiain lasit»telyä warten:

1) Yleisen lansaloululen johtolun-
nan esitys, millaisia opettajille mal<
settawien heinien tulee olla.

2) Yleisen lansalaulujen johtolun'
nan esitys, että Vuosikertomus ja
apetussuunnittelunplanletit tunnan
kansalauluja marten hankittaisiin yh-
teisostolla.

3) Torppari Antti Rajalan pyyn»
tö saada jatkaa hänen lainajyVäS»
tään oleman jymä malsettamansa
lainausaikaa.

4) Waiyllishoitohllllitulsen ehdo-
tus siitä prosenttimäärästä, mitä pii-
rikuntat)allitusten tulee maksaa ylei<
seen kassaan lantamistaan waiwais»
maksuista.

5) Määrätään rukiittenhinta niil»
le, jotla maiwaisruliinsa tahtowat
rahalla malsaa.

Mouhijärweltä.
Wuoden 1905 »ilmeisenä arkipäi»

wänä piti Mauhijärwen tyämäenyh-
distys kolaustaan palalunnan talol«
la. Wäleä oli saapunut runsaan-
pualeisesti loloulseen. Ajan kysy-
myksistä leskusteltua tehtiin mielen»
osotusretll palokunnan talolta Mus-
tanojan kylään saakka. Punainen
kaarti kulki edellä punaisine lippui-
neen ja laulaen. Kaartin jälessä
seurasipaljon muuta mielenosoitusseu-raa. Mustianojalta palasi joulla
takaisin palokunnan talolle, jostahet»ken perästä lukin meni kotiinsa.

Perjantaina tammiluun 5 palma-na aamuplliwällä oStaa Mouhijäi»
men osuusmeijeri halloja lunnan»



TAMPEREEN SANOMAT l<08l(iviil(l(ona 3 p.nä tammilcuut»N:o t — 1006.
Tilattava vuodelle 1906 on

Suomen enimmin levinnyt kuvalehti

l<v)läi<irzaBwn Kuvalekti
A-sarja.

—
JYVÄSKYLÄSSÄ

Vuosikerta (12 numeroa) sisältää 148 suurta, 2-palstaista sivua
tekstiä runsaasti kuvitettuna sekä hyvillä kotimaisilla että ulkomaiden
paraista kuvallhteistä hankituilla kuvilla.

Tärkeämpiä tapauksia koti- ja ulkomaalla seuraamme sanoin ja
kuvin ja koetamme muutenkin ottaa tekstin valinnassa huomioon
ajanmukaisia aiheita.

Ohielma pysyy muuten entisellään, onna vakavassa hengessä,
jonka lehden panistaja sille antoi olemme pyrkineet ja pyrimme
yhäkin toimimaan.Uskonnollisia kirjoituksia, elämäkertoja, kuvauksia
historian, maantieteen ja luonnontieteiden alalta ja kertomuksia on
ioka numerossa.

Ilmaiseksi saavat Kyläkirjaston Kuvalehden tilaajat
Lasten Kuvalehden,

ioka entiseen tapaansa toimitettuna seuraa joka numeroa, sekä
uuden, suuren, ajanmukaisen ja täydellisen

Suomenmaan seinäkartan
neljännen ja viimeisen lehden. Uudet tilaajat saavat ennen ilmestyn-
eet kolme lohteä 1 markalla kunkin. Tämä kartta on toimitettu
tohtori I. Uscha*offin oivalliseksi tunnetun käsik artan mukaan ja teki-
jän myötävaikutoksella. Siihen on otettu kaikki rautatiet asemi-
neen, tehdaspaikat, kansanopistot, useimmat kylät, tärkeimmät maan-
tiet j. D- ©" niin tarkoin kuin mahdollista on ilman että kartan
selvyys siitä kärsii^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

Yhden markan lisämaksulla saavat tilaajat
Kyläkirjaston,

joka ilmestyy neljänänumwona, yhteensä noin 300 sivua, sisältäen
etupäässä historiallisia ja maantieteellisiä kavauksia sekä kauno-
kirjallista lukemista.

Vastaava toimittaja on professori Jaakko Gummerus ja vaki-
naista apna antavat seminaarin johtaja K. Raitio, tohtorit 0. A.
Forsström,O^w^^anåe^^^^^nei^Q^^^^io^å^Herm. NiemH

Tilaushinnat postissa ja asiamiesten luona:
KyläkirjastonKuvalehti yksin tilattuna koko vuosik. Smk. 2: 50
Kyläkirjasto, erikseen tilhttui.a ■■ _■ ji^B

Uusia asiamiehiä otetaan! Edulliset ehdot, joistatietoj^anr^
taan pyyHoHäP^ä

Toiminimi K. J. GUMMERUS,
Jyväskylä.

työtä teettämään 3«miehinen komi-
tea.

huoneessa. Silloin sopisi kaikkien
niiden, joilla on runsaat hallowarat,
tulla huutokauppaan tekemään taup-
pasitoumulsi».

Mouhijärwen taksoituslautakunta
kokoontuu tammikuun 8 päiwänä tun-
nan huoneeseen lunnallistalsotusta
warten, jok» kestää neljä päiwaä.
Tänä Vuotena seurataan taksoituk-
sessa tylälirlain järjestystä. Ensi-
mäisenä päiwänä aletaan siisEskolan
kylästä taksoitus ja seurataan lop-
puun saakka henkitirjurin wäenlatzw-
listaa.

Onnellista uutta nmotta Tampe-
reen Sanomain lutiloille!

Nilhed

Kirje Urjalasta.— Kuntlllo!«u» pidtttlin lunta-
huoneell» lauwllntllina t. l. «9 pnä.
KolaulseLsa oli läfiteltäwänä se»rall'
Wt&Htttiim fofouffeEe funnaEiSlauic^Kunnan walmistama tulo* Ja meno-
armio ensi wuotta warten, jokamuis-
tutulfitta hywälsyttiin. Kosla lun-
taan tulee ensi muosina ralennetta-
walfi 4 uutta lanfaloutua ja niistä
lahden rafennuifet tulewat tehtäwilsi
ja tänä nraotena, minlä johdosta
ensi nmoden menoar«iolin on entifes>
tään pallon suurempi, niin päätet-
tiin lunnallitzlautalunnlln ehdotuksen
rautaan ottaa 40,000 marfan maltio-
laina, mista tulisi eri fouluienosalle
10,000 martlaa. Waltiolalnaa hile-
maan malittiin lunn«lli»lautalunnW
esimies lub°Aetll!ll^^^^^^>
HÄu»naUtBlautaf innan tulo* \ameno>
anoion »ulaan päättyiwät eri tat«
laitnlsiin meneaät wlo- l» menoerät
seurllllwnn summim:

Kunnalliset menot:
1,92»:

—
Kunnallisille n,irlailij<,ill«
Kansa» j« tiertolouluille. . 28,685:50. . 4,880:

—y. M. . . .
Sekalaisia menoja
Waiwaslaelaan siirrettä»

wääyrirahastoetahen-
lilömaksujen lisälsi. . 8,»«0:

—
Yhteensä 48,333: 50

kuloja:

Koira» erorahia, rofotuä»
apurahoja, »uolrarll'
\)o\a Ja lorloja loulu-
rahastoista . . . .

Werotulsela»lifisiisloat»
tama. . M

2,007:50

. . 46,»L6:
—

Waiwaskassan tulo-
ja menopuoli

pääitywät summaan . . 15,259:
josta aaiwsfiialon rjdä-B

pitoon menee . . .1
sela wellalen IpljcntämuM

feen ja lorlaihin . .^^^^^WTuloin «n main)a:«nta'-H
suja ja prosenttia fuo=H
linpefistä . . . .■

joten äyriiahaLtosta l»ä^^^^W
ftirrettäwälsi . . . 8,900: —I

Maantie- ia filtaraha«t°^sB»^Halli» ja feöt:ftemarira>B
basto M

Wanginwartilanpalllaus^^^^^W
Meno» jatulaarwionmu-^^^^^^faan jäin w. l90t;B

weroitulsella loatta-^^^^^
ll>ll?si 65/233: 80

Jos sitäpaitsi rqljbgtäänß
Matlun foulunInaien-H
nustöihiniohon menist^^^^W5,000 ml. nousisi loIjM

rocroteua^^funKnaJSmfJ 70,233: 30

Luettiin Urjalan maanwiljelysseu-
ran tilatt«man »äeStän aseman pa-
rantamista warten asettaman komi-
tean walmi»tam»t ehdotulset laina-
rahaston perustamiseksi luntaan ja
sitä warten tehty sääntöehdotus. Iksi«
mielisesti hy»älsyl lolous komitean
laatimat säännöt mainitulle rahas-
tolle ja lvalittiin lunnallislautalun-
nan esimies Juho Astala hakemaan
säännöille wahwistusta sekä waltion
tarkoitukseen myönnetyistä «aroista
pyytämään eo,ooo markan maltio»
lainan.

Pältettiw n. s. Lammasojan filta
huhdissa tehdä limestä ja »alittiin

11,«00: —

4,250:
—

6,350:
—

1,650:—
209: 30

Kirkon luona olewa yhteishuone
päätettiin myyda, mitä toimi jätet-
tiin kunnallislautakunnan huoleksi.

Kysymys Matkun piirin jalami»
seSta j« toisen koulun perustamisesta
mainittuun piiriin herätti kiihkeän
keskustelun. Pusleen ja toiseen kes-
kusteltua päätettiin »valita komitea,
joka tutkimalla paikkakunnan asutus-
aloja tekisi ehdotuksen maaliskuun
kokoukseen koulun lopulliseksi järjestä»
misekfi, niin että se tyydyttäisi paik-
kakunnan kaikkia asukkaita. Komiteaan
valittiin tilallinen Juho Kölli ja
torppari I.Mansitlllla Matkusta ja
muualta tilalliset Juho Mäkelä, B.
Pouru ja August Nissi.

Kauppias Ä. E. Forssin ansmus»
ta, saad» kunnassa harjoittaa ruudin,
dynamiitin ja »ähemmän myrkyllis-
ten wänaineitten kauppaa, päätti
kuntakokous puoltaa.

Kuntaan tulemat miinawerorahat
päätettiin täyttää löyhien lansalou-
lunappilllitten oppilaslirjastojen hy«
wälsi. Rahoja lunnan puolesta nos-
tamaan Valtuutettiin kuntalotsulsen
esimies Viktor Perha.

Urjalan maanwiljelysseurlln rahas»
tonsa lartuttamlseksi^puuhaamat arpa-
jaiset, jotka pidettiin wiime joulut.
2? pnä luntahuoneella,onnistumat
erittäin hyroin. 3)l'isöä «li keräänty-
nyt awarat huoneustot tungokseen
asti täyteen. Arwat läwimät kau-
palii tuin kuumilla liwillä. Muuta-
missa minuteiss» tuliwat ne myy»
dyiksi.

Ohjelmansuoritus alloi iltamassa
Nuutajärwen soittokunnan esittämillä
kappaleilla. Opettaja Napa Pärnä-
nen puheessaan kosketteli kehitysmah-
dollisuuksista, jotka tulewaisuudessa
on «tettama huomioon, lun pyritään
eteenpäin maatalsudeLisellakin alalla,
Tohtorinrsuwa Hulda Partanen lau-
sui tunnetulla taidollaan runon, joka
hywin sopi nykyajan oloihin. Laulua
saatiin illan kuluessa luulla useam»
min ottein opettaja H. Kansasen ti»
laisuuieen harjoittamalta selalööriltä.
Näytelmälappale Saimaan rannal-
la" esitettiin erittiin hywin, jala
osoitti että paljon waiwaa sen har»
jättämiseen «li uhrattu. Wielä »li
ohjelmassa launisaiheinen tuwaelma
ja soittoa, moittojen jalo ja lopuksi
karkeloa. Puhdas tulo arpajaisista ja
iltamasta nousee 70» marlan wai»
heille.

Aikamoisia pallasta on ollut jou»
lun ia uubenmuoden wälipäiwinä.
Muutamina aamuina on lämpömit-
tari osoittanut lähelle' 30 pakkas-
astetta. Luntalin on satanut autta«
walsi relitelilfi, joten on »rihdoinkin
saatu waihtaa rattaat retiin.

Suamettarelalspulllueen miehillä
oli wiime wiilolla pieni lolou» Re-
tulaisen tilalla, jossa walittiin mie-
hiä siihen holhouslautakuntaan, joka
herra Retulaisen johdolla «n ottanut
holhotalseen Turun howioileutta.

Kirje Sahalahdelta.
TerwehdyL wuoden wiimeisenäpäiwänä täältäkin huomaamattomas-

ta, waatimllttomasta loikasta, seu-dusta, joka sentään muodostaa yhden
nimelen Suomeamme! Täältä et to-
sin «le mitään erikoista tärkeämpää
lerrottllwaa, sillä me sahalahtilaiset
emme ole tottuneet suurin, mahti-
pontisin sanain «suuren maailman"
kuulumille saattamaan sisäisiä ajatuk-
siamme. Uudet ajan nnrtaukset hyö
riwät ja kummittelemat mielessämme
wielä suureksi osaksi arwaitulsina, se
täytyy tunnustaa, mutta lykymme
mutaan yritämme niihin hiljalleen
tutustua ja kaikessa seurata osan»
otolla rallaan isänmaamme kohtalonwaiheita.

Niin, paljon on meille wielä ou-
to» ja hämärää, jata epäluulollalat-
selemme, wanhoillisten lehtien wai«
lutelmista l» symälle juurtuneista
ennalloluuloista lun emme jörön

luonteemme tähdln hemillä pääse ir-
taantumaan. Mutta lun nyt tule-
wan wuoden alusta uusi perustus-
laillinen, suomenmielinen, wapaamie
linen sanomalehti iloksemme on woit«
tanut huomattaman jalansijan lun»nassamme, niin tsimon, että sen
lautta palj«n tulee meille sel«iä«
maan. Lausun sinut Tampereen
Sanomat ter«etulleelsi malistusta
iiäwöiwille saloillemmeIPuhu meille
selwää, suoraa totuuden tieltä! Ope-
ta meille, että elämä myös meiltä
syrjäisimmiltälin waatii jotain lor-
teampaa ja jalompaa työslentelyä
ja pyrintöjä luin — mammonan
hywälfi; että myös wähawälisemmän
tulee lantaa leiwislänsä isänmaan
alttarille! Opeta meitä yhä enem-
män ja enemmän rakastamaan löy-
hää synnyinmaatamme ja innosta
meitä myöslin toiminnassamme sitä
edistämään! Kasmata meistä lun-
non poilia ja tyttäriä Suomi-äidil»
lemme! Tenve toistaiselsi!

Heitti

Pikku uutisia.
Uuden umodenVastaanotto.

Uutta wuotta »vastaanottamaan oli
uudenwuoden yönä kokoontunut Alek-
santerin kirkon luo noin pari tuhatta
henkilöä. Kokoontunut joukko lauloi en-
siksi roirren »Jumala ompi linnamme"
ja sitten «Maamme" paljastetuin päin.
Sen jälteen hajaantui »väkijoukko.

Eipä' ollut kosken perkaustöiden yö-
mahtikaan unohtanut uutta muotta. Hän
oli asettanut mahtikoppinsa ikkunalle
kuusi kynttilää ja katolle pitkän riumun
päähän suuren, punaisen paperilyhdyn
malaisemaan tietä lähestymälle uudelle
muodelle.

Koko yönmallitsi leuto sää

— Tullimapaudetne omat nyt
niinkuin mennyttä kalua, ne omat
nmisto maan," Seuraukset mapauksien
loppumisesta alkamat jo tuntua. Niinpä
eilispäimänäkin muuan liike, joka ulko-
maalaisesta tehtaasta oli tilannut ko-
neita, joiden olimäärä olla Tampereella
ennen miime muoden loppua, sai mak-
saa tullia tahdeksattasataa markkaa, kun
«kojeet" sattuimat paripäimää myöliäs-
tymään

Niin.niin - ollut onmennyttä nyt— '»0 muotta täytti eilen tunnettu
laulajattaremme Alma Fohström v,
Rode,

— Uusi luwernööriKuopi-ossa, KumernööriO, W, Stenius saa-
pui Kuopioon keskimiilkonll. Torstaina
esitettiin hänelle lääninhallituksen mirka-
miehet klo 11 a, p. Lääninhallituksen
mirkamiehille puhui herra kumernööriseuraamaan tapaan:

Kailkialla maassamme on armollinen
manifesti »viime marraskuun 4 päimältä
herättänyt iloa ja tulewaisuuden toi-
weita, Viimeisten muosien laittomuu-
det owat useilla aloilla jättäneet symiä
jälliä. Pysyen itse järkähtämättömästi
lain perusteella tulen uhraamaan kaikki
woimanimoidakseni poistaa laittomuu-
den seuraukset, missä ne maan esiinty-
mät. Tätä työtä en kuitenkaan woi
yksinäni suorittaa ja sen wuoksi toiwon
teiltä tässä työssä apua ja myötämai-
lutusta. Kun näin yhdessä kaikin moi-
min teemme työtä, lujasti lain pohjalla
pysyen, «oimme »varmasti toiwoa, että
piankin isänmaallemme koittamatparem-
mat ajat. Talla toimomuksellani alotan
työni täällä.

Puheeseen ivastasi lääninsihteeri A,
Aho, mainiten kuinka täällä lauman ja
jännityksellä on odotettu uuden kumer-
nöörinnimitystä. Mainitsi luinka mies-
tit omat uudesta kuwernööristäkerw-
neet, että hän täällä sutamäessä pal-
mellessaan aina harrasti oikeutta ja
kansan tosiystämänä kansan parasta,
Huomauttaen mielä, että mirlamiesten
miime aikoina hyminkin tukala asema
nyt on mapaa, loimotti hän mirkatome-
riensa ja omasta puolestaan läänin
lumernöörinteimetulleetsi.

Klo1»limat lääninhallitukseensaapuneet
maltuusmiehet,maistraatinjäsenet,raha-toimikamari,mirkakunnat, koulujenjohta-
jat ja opettajat, pappeja y, m, kansa-
laista.

Kun lääninsihteeri Aho oli esittä-
nyt saapumilla olemat lumernööriSte-
niukselle, piti tämä puheen, jossa hänaluksi huomautti, mitähuonoja ja tur-
miollisia hedelmiä oli kasmanut miime
muosien sortomallasta. Seurauksena oli
ollut simeellinen rappeutuminen: moni,
jolta olisi moinut loimoa suurempaa
kypsymistä ja luonnon sitkeyttä, lankesi
ja alistui laittomuuden asianajajaksi.
Onneksi käännekohta on tapahtunut.
Syysyön synkkä pimeys on poistumai-
sillaan, toimo ja mapauden tunne sykkii
rinnassamme. Maamme on onnistunut
saamaan jalon, hymäntahtoisen ja lail-
lisuutta harrastaman kenraalikumernöö'rin, Waltiopäiwilläkäsitellään tärkeitä,
maallemmerauhaa ja mapautta tuomia
kysymyksiä, Senaattimme työskentelee
yötä päimää innolla ja pontemuudella
pyhienpnrintöjemme toteuttamiseksi.Tämmöisenä hetkenä, jolloin maaoi-
taan tarmoa ja kyki>ä, sanoi lumernööriTtenius, olihänpyrkimättään määrätty
Mirkaansa, Hän sen muoksi, tuntien
kokemattomuutensa ja maillinaisuutensa,
huolestuneena ja pelmolla astui uuteen
toimeensa. Ilsin, toisten amutta ei
sanonut tahtomansa eikä»voimansa työs-
kennellä, ja kun hänen päämääränsä on
laillisuuden täydellinen palauttaminen
laillista tietä ja laittomuuksien samaa
tietäpoistaminen, toimoi hän, ettei ku-
laan isänmaan ystämä kieltäytyisi anta-
masta hänelle rehellistä, puolueetonta
ja myötätuntoista amustustaan lää-
nimme ja siten isänmaamme hyödyksi
lehtimassa työssä. Lopuksi luwernööri
teroitti mieliin, että kun tehtämät lait-
tomuuksien poistamiseksi omat arkaluon-
toisia, on tämä työ tapahtuma ainoas-
taan laillisessa järjestyksessä ja seikka-
peräisen harkinnan perusteella, — Pohj-
Samo,— -uomalainen haamotettu
mellakoissa Wenäjällä, Tucku-
min lnellakat alkaimat 11p, joulut, ja
testimät '! lvuorotautta, 14 päimänä
näyteltiin meristen tahaklain loppu-
näytös. Tässä kahakassa tuli waikeasti
haamotetuksi luutnanttiIlmari Helenius,
joka johti erästä l,^ miehistä ialuuua-
osastoa, Helenius on suomalainen, ko-
toisin Nnpurista, laäninmaamittarin
Heleniuksen poila, — Wiip.

braNik o laise n »vangitse-
misen johdosta Pietarissatoimitettiin äskettäin kotitarkastus myös-
kin Helsingissä tunnettuun tapaan m, t,
maritonhoitajan, insinööri G. Geitlininasunnossa, jossa myöskin hra Nikolai-nen asui Hra G, ei ollut silloin kotona,
ja jos huhuun moi luottaa, oli sillointarkotus mangita hänetkin, — Hels, S,— Juupajoelta olemme saaneet
»vastaanottaa seuraaman kirjeen: »Juu-pajoenperustuslailliset yhtymät täydestä
sydämestään Tampereen Sanomain Ti-
mon toiwomukseen ja kohottamat läm-
pimän eläköönhuudon nuorelle wapau-
delle, sekä rakkaalle synnyinmaallemme
tänä uuden wuoden koittamana aamu-

hetkenä, — Sydämemme pohjasta yh-
dymme me täällä pikkuisella kulmakun-
nalla suureen yleisöön loimottamaan
mitä parhainta uutta wuotta Tampe-
reen Sanomille, sen toimitukselle, sen
johtomiehilleja kaikille perustuslaillisille
sanomlllehdille, Waikea on tehtämänne
tänä ristiriitaisuuksien aikakautena, siksi
tarwitsee se Korkeimman siunausta, ja
sitä mesydämestämmeTeille pyydämme,— Innostuttakoon, rohkaiskoon Teitä
meidänhartain toiwomuksemme,ettäyhä
eteenkinpäintaistelisitte wastuksistahuo-
limatta oikeuden ja «otuuden puolesta,
kansan siunauksen ympäröi-
minä, —

Seoät nuoret, nuoren Suomen
Takokaa! takokaa!
Heiluttakaa ivasaraa!"
Tästä, samoinkuin lukuisista muista-

kin toimitukselle saapuneistaonnentoimo-
tuksista, lausumme sulimmat kiitokset.— Raittiusyhdistys Lii-
ton kokous oli Uudemvuoden päiwänä
Railtiustalolla, Kokouksessa oli jäsena
noin puolisen sataa, — Keskuskomiteaan
walittiin aiwankllutta K. K, Westblct
ja uusiksi L. L, Björklund ja W. S, Te-
walin. — Arpajaiskomiteaan walittiin
rouwat Aliina Konvu, Maria Grund-
ström, Ida Manninen, neidit Ndla Fri-
man, Sanni Aalto,Hulda Orlund,Mim-
mi Mattsson, Ida Laurila,Hilma Kor-
pilahti, herrat K, Kärki, K? Laine, K,
N, Grundström, K. P, Manninen, L.
L. Björklund, O.M, Koiwu ja Tuomo
Aalto, Arpajaiset tuleepidettäwätsimaa-
lis- tai huhtikuun aikana.

— tes-
tusteluseuralle hywäksyttiin säännöt.— Suomalainen suorittanet
tutkinnon uik o maalaise s si
opistossa, Mittweidan Techniku^
missa Sachienin kuningaskunnassa Sak-sassa on insinööriosastolla ollut opiske-
lemassa maamiehemme Wäinö Il-
mariHolmsten Porista, ja onhän
siellä suorittanut tutkinnon sähkö- ja ko-
neinsinööriosastolla. Hra Holmsten on
ennen ollut m, m. Tampereen Kä-
sityö- ja Tehdasyhdistytsen stipendiaat-
tina.— Siwiiliawioliittoon »vi-
hittiin Viairitzissa Etelä-Ranslassa fil,
kand. hra Aarne Törnudd Turust, ja
ylioppilasneiti Hanna Swanström Pa-
raisista.

Muualta koti-
maasta.

— Suuri lahjoitus. Täyttäes-
sään 70 nmottll t. l. 1 p:nä lah'
joitti lunnallisneuwos G. A. Pet-
relius Turussa yhdistykselle ,Hem-
met" 100,000 mt. suuruisen raha-
määrän, jonka awulla «n tarkoitus
laajentaa yhdistyksen waimassa pitä»
mää wanhajen naisten lotia. Lah»
joiltajan taimomulsen mukaan anne-
taan rahastolle nimeksi «Anna Petre-
liulsen rahasta."— Snuri bynamiittiwar»
kaus. lällä sunnuntaita tahi maa»
nantaita masten warastettiin laup-
pias Raslinln Turun läheistöllä ole-
masta ruutikellarista 4 500 lg.
dynamiittia. Martaita ei wielä tun-
neta.

—
Kuolleita. Jollamiime lau-

mantaita mastaan klo 1 aitaan tuoli
Waasassa leuhlakuumeeseen lontrol-
löäriAlfanslurmelius. Wai-
naja ali syntynyt Kristiinankaupun-
gissa 1853 ja oli apteelari Fredrik
Wilhelm lurmeliulsen poika. Nuo-
ruudessaan oleskeli hän ulkomailla,
etupäässä Lyypekissä, harjaantualseen
kauppa-ulalla. Toimi w:Sta 1879
Waasan Mdyspunlin kanttorissa ja
w:Sta 1891—94 sen toimeenpane-
mana johtajana. — Pohj. P.

lällä laumllntaita mustaan kuoli
Pormoassa leslirouma AnnaLhar»
lottaStrömborg,0.s.Duncker
73 ilämuodellaan. Namuja oli enti»
sen Viipurin sairaalalääläri profes-
sori Julius Strömbargln leski.

Törkeä lotirauhamillo-
mmen.

Tällä otsakkeella lirjaittawat Hels.
Sanomat miime sunnuntaina:

Professori Jos. Mandelstamin lir»
jotus suomettarelaisuudtsta on näh«
tämästisattunut symästi ainakin muu-
tamiin sen puolueen jäseniin. Äsket-
täin wähää ennen joulua saapui ha»
nelle uusi raaka uhkauskirje; mutta
miime laumllntlli-iltllna kello 6:n tie-
noin tapahtui kuitenkin tärkein wi-
hanpurkaus. Kelloa soitettiin, pal-
melustyttö awasi omen, ja sisään as>
tui nain 39 henkilöä käsittämä jouk-
ko miehiä ja naisia. Mitään aamis-
tllmattomlllle professorille pidettiin
paikalla ensin suomeksi ja sitten, kun
prof. Mandelstam selitti, ettei hän
tätä kieltä ymmärtänyt, ruotsiksi, an-
kara nuhdesaarna,johanliittyi uhkaus,
että jos prof. M. moista menettelyä
«Suomen kansaa" lohtaan jatkaisi,
se jäisi hänen Vastuullensa. Kun prof.
M. ryhtyi puhumaan, selitti joukko,
ettei se tahtonut mitään waStausta
luulla; kyllä jo ennestään tiesiwät
hänen mielipiteensä. —

Prafessarinrauwa, joka jo kauan aikaa «n pate»
nut hermotautia, joutui, luullessaanläheisestä huoneesta mälijaulen ääniä
ja töminää, tietämättä mitä oli te<
keillä, hywin armeluttamaan sairau-den tilaan.

Kuten olemme luulleet, on mainit»tu, räyhääwästl esiintynyt joutlokun-
t» ollut suomettarelaisen puolueko'
koulsen asioilla ja sen lähettämä.Woidaanka todellakinpitää sopima-
na, että yksityisen henkilön kotiin ni-
mensä ilmottamaton ihmisjoukko, tun»
leutuu mielenosatusta tekemään, tahtomatt» luulla mitään wastauäta?
Siitäkö, että prof. Mindelstam on
esiintynyt pelotanna Vapaamielisyy-
den ja laillisuuden puolustajana ja
peittelemättä ilmaisee wiltlaat tun-
teensa, on häntä raa'alla taivalla
Vllinottawa? Onko tämä todellakin
puolueen armon mukaista?

— Wahwistettu maanmitta-
ritoimitus. Läänin luwernöörion
wahwistanut torppari Taametti Pe-
nijaelle kuuluman Penijoen tilan loh-
laisemisen talollisen Efraim Kujan-
suun omistamalla Kujansuu-nimisellä
0,5 osalla Paaston perintötaloa n:o
2 Ikaalisten pitäjän Isoräyhiön ly-
lässä.—

Turunsiihkölennätinkont'toriin on Suomen sshlölennätinpii-
ripäällitön, waltioneuwoS Nybergin
toimesta, lähetetty yksi Wenäjältö
hra Nybergin kutsumista sählölennä-
tinllllanrilturi'Mirlamiehi2tä. Komin
löllöltä luuluu tuntuman 010 jo ensi
hellestä maan lieliin perehtymättö-
mana.

Konttorissa on toiminut jonkun
aikaa kaksi menäläistä sählöttäjäsoti-
lasta, — nyt siis uuden tulokkaan
kanssa on jo kolme henkilöä.

Komin niukasti taitaa Turunylei-
sö käyttää sählslennätinlaitoksen tuot-
tamaa hyötyä, huolimatta sähkälen-
nätintonttorin omella roikkumasta il-
«otuksesta, jossa muun mukana suo-
menlln kieli esiintyy mitä ihanin»-massa muodossa seuraamantapaiseen
lauseeseen muodostettuna: talla ote-
tan »enäläifijä telegraamia 11— 2".

Ileisö luuluu lähettämän saaman-sa sähkösanomat talasin, kieltäytyen
niitä mastaanottamaLta, kunnes lakko
on loppunut. — Turun S.— Pietarin rautatieläisten
lolaulsessa Valkeasaarella wiime tors-
lama wlllittiin edustajiksiliittokokoul-seen Tampereelle jarruttajat Salmi»
nen, Gunell ja Elomaa selä asema»
miesten esimies U«tinen. K«lo»lfi«
eimät rautatieläiset woi nykyään po»
lilsien wäkimaltaisuuden wuolsi pitää
Pietarissa, jsnla muolsi täytyi tH-
mälin lolaus pitää Walleasaarella.— Waarassaolewapatentti.
Syksyllä palkittiin Seinäjoen maan-
«iljelysnäyttelyssä Hatanpään
kartanon mallinen wil»
jantuiwausriihi ensimäiselläpalkinnolla hopeomitallilla ja 50 mar-
kalla. Mallin osti sittemmin Waa-san läänin suomalainen maanmilje-
lysseura 25 markalla tekijältä kansa-
laulunopettaja W. Luomalta Perä-
seinäjoella, joka sen oli näytteille
asettanut ja tehnyt nähtyään sen silläopintomatkalla, jonla seurueessa hän
lisällä 1905 wuolraaja I.E. Anti-
lan johd»n alaisena luleäleli. Kail>
lialla kummasteltiin heti luinla woi»
daan pallita toisen patenttia. Kysy-
mys tästä tehtiin ,,Pohjlln.Pojassa"
n:a 73 suorastaan mainitulle Anti-
lalle, jola oli näyttelyssä palkinta
tuomarina siinä ryhmässä mihin
mainittu malli kuuluu. — Waan
wastauLta on odotettu mitään kuu-
lumatta. Kuten on saatu selwille
»n tuiwausriihen lelsinyt insinööri
Myrsten, Söderkullan mllanwiljtlys-
l«ulun johtaja. Mainittu Myrftän
ei «le lvoinut asialle mitään tähän
saakka, kosla hän on ollut maasta
larlotettuna. Wailla waltiopäiwä-
mle» Antila ei ole katsonut hywälsi
edes wastata Pohjan Pojan kysy-
mykseen, taitanee asiasta kumminkin
lopuksi tulla aika kahakka. Juttu ei
ole kauniimpia laadultaan. Huhuja
liertelee täällä E. Pohjanmaalla jos
jostain laadusta. Oikeudenkäynti pa-
tentista on pian selwittäwä aiian:
saako toisen patenttia jäljennöksenä
pallita wailo ei? — sanoo Hels.
Sanomissa— Suomenlahti «n jäässä
Kronstadtin ympärillä. lermalia
odotetaan »maamaan mäylää.— Junan alle heittäytyi Kello-
mäen «semalla asemapäällikkö Sten-
bergin palmelustyttö Ida Waltonen
laullntai-aamuna klo 8. Heittäy»
dyttyään radille pitkälleen pannen
kaulansa kiskolle irtausi pää kotanaan
ruumiista. Wainaja tuli marras-
kuussa palmelulseen ja oli mielä nuo-
ri ja iloinen luonteeltaan. Syy it-
semurhaan lienee ollut sulhon hyl-
kääminen.

— Karj.

— Valkeakosken dynamiit«
tijuttua käsiteltiin mäliläräjillä
Sääksmäen ja Kulmalan pitäjienkih-
lakunnanoikeudessa miime perjantai-
na ja lauantaina. Oikeudenpuheen»
johtajana oli Janakkalan tuomiokun-
nan tuomari W. van Wendt ja mi»
rallisena syyttäjänä Sääksmäen ja
Kulmalan piirin nimismies Richnd
Renfars. Syytettyinä oli oikeuteen
tuotu mangitut nuorukaiset Vihtari
Emil Anttila,Juho August Katajai-
nen, sekä asiassa myöskinmastaajilss
haastetut teht. työm. Karl August
Lindberg ja suutari Juho August
Vanhala eli Slrän, kaikki Vullia-
kasken kylästä Sääksmäen pitäjää

Virallinen syyttäjä ilmoitti, että
kauppias Heilli Ojasen ruuti- ia dy-
numiittimarllstastll Vallinkoskella,
joka sijaitsi 2 V» tm. matkalla Wal«
liakoölenkylästä Hämeenlinnaan päin,
noin 150 m. Tampereen jaHämeen-
linnan wälisestä maantiestä simulle-
päln, «li joulukuun 5—6 päimien
wälisenä yönä fisäänmurtamalla ma-
rastettu Ojasen lakokysymyksessä ole-
ma »arasta, joka sisälsi 51 kg.
dynamiittia, armo 257:50, kiwi- eli
parausruutia 70 kg., arwo 94:50
ja 15 kg. metsastysruutia. Sittem-
min oli Varastohuone räjäytetty il'
maan, niin että siitä nyt on jälellä
ainoastaan tyhjä sija. Täten oli
Ojaselle tuotettu yhteensä noin Smk.
500:— wahinla.

— Pyysiasiaa kih-
lakunnanoikeuden tutilttamalfi ja lu-
pasi tutkinnon loputtua esittää edes-
mastlluswlllltimulfensa asianomaisiin
nähden.

Syytetty Wihtori Anttila,ulkotyö»
mies, kertoi ylsityistahtia myöden
miten hän yöllä joulukuun 10 pui-
maa mastaan oli mennyt räjäyttä-
mään lysymylsessä oleman marasto-
huoneen, missä silloin oli ollut ai-
noastaan 2 laatilloa ruutia, lainen
täysinäinen ja toinen puolillaan. Oli
päretilulla yrittänyt sytyttää ruudin
toimoen siltimielä ennättämänsä juos-
ta paloon. Mutta samaösa olilin
tapahtunut räjähdys, josta ali mas-
ta selminnyt tuokion kuluttua löy-
täen itsensä hywän matkan päästä
tupertuneena, la«V«t ja kädet pahas-
ti palaneina, sekä waatteet tulenmal-
lassa. Sanoi räjähdyksen tehneensä
ilman mitään tarkoitusta, tyhmyyt-
tänsä, weljensä luh« Anttilan (nuo-

rempi) ja nahkuri Antti Katajaisen
kehoituksesta. Nämät olimat kerto-
neet Varastaneensa dynamiitin jaoli
Wihtori A. nähnyt näiden asunnos-
sakin pienemmän erän tätä räjähdys-
ainetta. Ei tiennyt mihindynamiit-
ti oli joutunut, mutta anneli sen
miedyn Helsinkiin, loska meljensä ja
Katajainen «limat kaipailleet helsinki-
läisiä hakemaan dynamiittia.

Vastaajat Juho Anttila ja Kata-
lainen lielsimät jyrkästi tietämänsä
mitään markaudesta enempää kuin
räjähdylsestälään.

— Samoin Lind«
berg ja Wanhala lielsimätkaiken osal-
lisuutensa rikokseen, mailla myönsi-
mätlin kyllä seurustelleensa edellisten
mastaajien kanssa. Oliwat saaneet
asiasta kuulla masta lun se ali tul-
lut pailkalunnalla yleiseksi puheenai-
neelsi ja hekin sen johdosta olleet
muoralauden pidätettyinä.

Lauwantllinll kuulusteltiin 8 to-
distajaa, jatka eiwät kuitenkaan mi'
tään erittäin raskauttamaa asian wa-
laisemiselsi tienneet kertoa.

— Juttu
lykättiin Varsinaisiin talmitöräjiin ja
wastaajat Wihtari ja Juho Anttila
selä Antti Katajainen säilytetäänsiksi
läänin Mantilassa. Lindbergin ja
2iren'in on 100 markansalan uhalla
oltama myöskin saapumilla.

l<i^2>lisuutta
taiclettä.

— Helppotajuinenkonsertti,
jonla laupunlimme amatööriorkesteii
oli toimeenpannut Kaupungintalolla
Uudenmuoden piimänä, oli losnnut
kuulijoita juhlasalin täpösen täyteen.
Eipä ihmekään, olimathan lailli mu-
siillia harrastamat henkilöt humitetut
näkemään ja kuulemaan, mitä orkes-
teri uudesti eloon mirmottuaan ja
suureksi osaln uusilla woimilla »a-
-ruäteltuna lyhyen harjotusajan lu-
luttua oli aikaansaanut.

Tunnustaa täytyy, että tul«lset
nlllinittuihin asianhaaroihin katsoen
»li«at sangen ilahdullamat. Mteis-
soitto on yleensä huolellista, tasaista
la hywin »almistettua. Tästä tulee
luonnollisesti suurin ansio orkesterin
lymylkäälle johtajalle, kapellimestari
Westerlindille. Tämä seikka on j'ta
suuremmalla liitoksella mainittama,
kun ottaa huomioon, että ,r'esterl«!a
on useita warsin totwmattomilllin
soittajia. Mitä nyanseeraukseen tu-
lee, saatiin siinäkin aikaan tarpeellis-
ta waihtelua, joskin orkesterilla on
wielä paljo työtä mo.dalseen tuoda
esiin hienompia wäriwiwahdulsia.
Eri äänet omat soittokunnassa wer°

rattain tasaisesti edustettuina. Ensi
u»iulu tuntui tultenkin.Varsinkin woi-
malkaissa kohdissa, hymin ohuelta ja
heikolta.

Ohjelman päreitä numeroitu ali-
mut Flotomin umertyyri, Scbor'in
Sechnsucht-malssi ja Wagt'in Nachtge-
sang. P»lmgren'in Tuhtimomalssi
esitettiin ainakin allekirjoittaneen mie-
lestä liian hitaassa tempossa. Car-
men-marssi soitettiin warsin an-
siokkaasti, lun ottaa huomioon, että
se tuottaa esitläjilleen aika paljo wai«
keulfia.

Illan solistina oli miuluniekka
Ilmari Willgren, joka esitti kolme
kappaletta pianon säestyksellä. Hra
Willgren tuntuu erittäin lupaamalta
taiteilja-alulta. Hän ei enää ole alot-
telija, hänen soitossaan huomaa jo
taiteellistu kypsyyttä ison joukon.
Tekniikka on luistamaa, merrattain
pitkälle kehittynyttä, ääni erittäin
mehukas ja launissointuinen. Bach'in
U-mollikonsertti

— joka simumennen
sanoen on mähemmin sopima helppo-
tajuisessa konsertissa esitettämälsi

—
esitettiin monessa suhteessa liitettä-
wästi. Vaikeasta Wieniamss^n Le-
genoasta suoriutui hra W. hymin,
suuria maikeulna tuottamat terssi-
juoksutukset sujuisi maitteettamasti.

Sekä orkesteri että marsinlin so-
listi suimat osakseen miilusta suosiota
yleisön puolelta, orkesteri sai soittaa
uudestaan useita loppaleita, hra Will-
gren esitti ylimääräisenlin numeron.

Helppotajuisen konsertin ohjelma— lukuunottamatta soolokappalelta— soitettiin ailaisemmtn iltapaiwällä
tansanlonserttina. Iläwä waan, että
sitä lunlemaau oli saapunut komin
harmalukuinen yleisö.

A. W.—
Työwäen Teatterissa oli

Uudenwuoden päiwänä er.si ilta.
Ileisöä oli saapunut näytäntöönuusi
iali aiman täyteen. Esitettäwänä oli
Malsim Garlij'n suurta suosiota saa-
wuttanut,tamperelaisillelin tuttu lap-
pale.

Koska kappale ei muodosta mi-
tään yhtenäistä kokonaisuutta, maan
on sarja luwaulsia suurkaupungin
pohjakerrosten elämästä, asettaa se
esittäjälleen suuria waatimutsia ja
waileulsia. Työwäen Teatterin toissa
iltainen esitys ei ollut eheää, maan
oli siinä heikkouksia hywinkin palja.
Kuitenkin oli esityksessä paikoin hy-
miälin kohtia. Mitä yksityisiin osiin
tulee, niin eduksensa mielestäni esiin-
tyiwät näyttelijä — Kusti Jäppinen,
Vubnon, —

Wille Eriksson, Lulu.—
wanhus

—
Emil TeräZ; Bub-

nam warsinlinmiimetsessänäytölsessä.— Nastjana oliMandiRae. Hänenesi-
tylsensä eiolluthuomattamampaa,ään-
tämistapa hänellä oli huonoa ja sitä-
paitsi hänen tulisi tietää, että eiwät
eleet, jotka saamat pillu pojat nau-
raa tihittämään, ole aina hymälsyt-
täwiä maan omat toisinaan aiman
sopimattomilllin. — Natllöchanosa oli
annettu nuoriin kasiin.

—
Wasilisa

K^rpomnalla
—

IdaSalmi — oli kyllä
röyhkeyttä mutta ei intohimaa eitä
juonittelua. —

Paroonina oli Niilo

liMonen3.
Kangasosasto.

pukelin 608 » perust. lBs9.

Harvinainen tilaisuus saada
halvalla

Peffasafai?aroUaf
Tammikuun kuluessa myydään entisen

Tampereen Salveetit ehtaan

koko jäännösvarasto

20 "
tavallisista myyntihinnoista.

Varasto käsittää:

Pyyheliinoja
PMäliinoja
ja Salveeteja

useissa malleissa

Pukukangas!

Mikkoia
Vastapäätä Pellavat, juhlasalia,

Moisionkadun kulmassa.

Länsilehto, MedwSdjew'inä Kusti
Tala ja Sätin'ina Julius All6n,
Wäsjla Pepel'inä Äleks. Sjöblom.

Kappale oli wiimeinen toimittaja
Kössi Lindströmin harjoittama.

S— lo
— Hra Nicken Rönngreniu

tämäniltaisesta lau s un t o-illas-
ta huomautamme Vieläkin yleisöä.
Ohjelma an erittäin kaunis ja armo-
las; onhan siinä edustettuinauudem-
man ruotsalaisen runouden parhant
nimet. Erityisesti mainittakoonFrö-
ding, jonka runojen taiteellisesta tul-
kitsemisesta hra Rönngren on saanut
paljon liittäwiä armoSteluja osaiseen.
Meidän ruotsinkielisiä runoniekkojam-
me edustamat Tegengren ja Gripen-
berg. Viimeksimainitun uusimmasta
suurta huomiota herättäneestä runo-
kokoelmasta lausuu Rönngren muu-
tomia helmiä.

Taimomme, että hra Rönngrenillä
tänä iltana on hywä huone". Ke-
holtamme ruotsinkieltä ymmärtämää
yleisöämme lukuisana kaupungintalon
juhlasaliin saapumaan.

— GuterPe," ruotsinkielinen
Helsingissä ilmestynyt taiteelliskirial-
linen aikakauslehti, on nyt muoden
maihteessa siirtynyt mainajien jauk<
koon. Euterpen" toimituksen on
muodostanut joukko etupäässä nuo-
ria kirjailijoita ja annostelijoita,
jatka rohkeasti omat lausuneet aia!ul-
sensa taiteesta ja lirjallisuudesta se-
lä myöskin — mailtakin harmemmin— päimän kysymyksistä.

»Euterpe" on useinkin saanut ai-
kaan Millasta, jopa kiihko,saakin,
mielipiteiden maihtoa. Mutta sanot-
takoon siitä mitä tahansa: nuoruuden
rohkeutta ja innostusta, rehellistä
pnrlimystä siinä on ollut. Ia taide»
asioissa on sen sanalle — etenkin
miime aikaina — opittu antamaan
yhä enemmän arwaa.

Wirleästi on ,,Vuterpe" seurannut
ajan Virtauksia sela koti- että ulko-
maan kirjallisuudessa ja taide-elä-
mägsä. Ilolla olemme nähneet, että
ruotsinkielisessä aikakausjulkaisussa
suomenlielisenlin kirjallisuuden tuot-
teita on käsitelty.

Ruotsinkielinen taidetta harrasta-
ma yleisö kärsii todellakin tappion,
lun Euterpe" lakkaa.

E. K— mi.— Mozart juhla tulee 2? p.
tammikuuta wielettäwäkii Turussa
sen johdosta, että silloin on kulunut
150 wuotta säweltäjän kuolemasta.
Ohjelmaan kuuluu toimittaja I.F.
Hagforsin muistopuhe, G-molli sim-
foniia ja finaali oop. Dan Juan.—

Wänrikti Stoolin Tari
nat tvenäjäksi. Muudan lirja-
lauppaliile Wenäiällä on tariannut
6,000 ruplaa oikeudesta saada ju-
laistll 10,000 painoisena kalsilym-

mentä Tarinoiden runoa. Kuten
muistettanee, ilmestyi' miime huhti-
kuulla Helsingissä G. W. Edlundin
kustannuksella wihlanen, jossaalinel»
ja tarinaa wenäjänkielellä. Kailliaan
24 tarinaa on tähän saakka lään»
netty wenäjätsi, niiden joukossa San»
dels, Döbeln Juuttaalla, Maaherra
ja Wiapori. Venäläiset täfilirjoi'
tulset, joiden painattamisesta on pu-
he, omistaa hra Georg Fraser.

Venäjältä.

Moskowasta.
MoSlomastll 30 p. joulu!.

sP. t.) St. PetersburgerZeitung'ille
sähkötetään MoSkamaSta. Klo 5 il»
tllpllimällä piiritti kaikista aselajeista
muodostettu martiojoulko tykeillä ja
tuularuisluilla Pressnojan, jos»
sa kapinallisten miimeiset tähteet oli»
mat. Koka päimän jatkui ammuntaa;
useita taloja palaa. Schmidt'inhuo-
nekalutehdas on pahain «vahingoittu-
nut. Myöskin Procharam'tn tehdas
on piiritetty.

Muissa kaupungin osissa on rau«
hallista ja kaupunki alkaa saada ta»
laisin tamallisen leimansa. Maanan»
taina ryhtyimät latojat ja farmaseu»
tit työhön. Samoin laillien niiden
tehtaiden työmäestöt, joiden työpail»
koj» ei ole sulettu. Leipurit työs-
kentelemät epäsäännöllisesti.

Tänään on 600 henkeä mangittu,
niiden joukossa paljon ylioppilaita ja
naiskurssilaisia, sekä eri mapaamielis»
ten yhdistysten luottamushenkilöitä.

Rautateillä on liikenne osaksi alka-
nut. Maanantaina alkaa työ lailil»
la rautateillä. Postimirlamiehet omat
palanneet toimiinsa. Sähkölennätin»
mirkamiehet omat jättäneet hakemuksia
amoimiin Mirkoihin. lohtohäiriöiden
muolsi ei työtä kolo laajuudessaan
mielä woida alottaa. Teltfanijahto»
jen hämitys on niin perinpohjainen,
ettei ennen helmikuuta woida saada
telefaoniwerlkoa kuntoon. Nain 50a
johtoa on häwitetty. Sählör«itiatei-
den ja wakaiätuslaltolsen johdat omat
siihen määrin mahingaittuneet, että
kuluu useampia miillaja niiden kun»
toonpanemiseen.

Wiimeisten tietojen mutaan on
kuusikymmentä rakennusta tykkitulen
tähden Vahingoittuneet, niistä usea
sangen pahoin. Mellakoiden aikana
on 45 poliisia saanut surmansa.

on parhain joululahja miehille sekä naisille. Siinä,

ei raha mene turhaan ja kun ostajakin saapi sen
kohtuhinnalla, niin on hyötyä sekä saajalle että an-
tajalle. Naitit saapi nuoria sekä sopuhinnoilla.
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Keskiviikkona 3 M tammikuuta.
Mo»lawastll 31 p. (P. t.)

Työwäenneuwoston istunnossa känn
selwille, etta wain 22 sen jäsentä
enää oli mapaina. Lakon jatkaminen
katsottiin hyödntlomalsi ja yli woi-
mien läywälfi. Sentähden lehoittaa
neuwosto laitlia työmiehiäryhtymään
työhön.

Itämeren maakunnista.
Riigast» 31 p. jouluk. (P. t.)

Kaupunki on ulkonaisesti rauhallwen.
Kenraalikuwernööriä odotetaan lau»
punkiin. Yöt ja päimät tullee jal-
lawälipatrulleja kaupungilla, jotka lul-
lijoilta «tfimät aseita ja löytäessään
ottanmt ne pois. Elintarpeista al°
laa olla pula. Marsinkin lihasta ja
sokerista on puute. Huomenna al-
kaa postilaitos työskennellä.

Rään, e lista 31 p. joulut.(P.
t.) Kaupungissa altaa jokapäiwäinen
järjestys wihitellenpalata. Uusitu»
wernööri v. Bunting on saapunut.
Yksi tykistö patteri on tullut laupun-
tiin. Maalunnassa tapahtuu iouiia
mellakoita. Tänään an Koil'ista pa-
lannut lasaklalomennuskunta,joka on
Vanginnut ja hajoittanut useampia
Vallankumouksellisten joukkoja.

Mitau 31 p. joulut. Selbur-
gin asemalla MoslawawWindaun
radalla harjoittaamälijoullo Vallatto-
muuksia. Koska lailkimahdollisuudet
tietojen saantiin omat mahdottomat,
saadaan main sattumalta kuulla mitä
maaseudulla tapahtuu. Kaikkialla liil-
l»u mallankumoulsellisten joutkoja.
Tänään lähtee joukko-osasto Galdin-
g«n'iin puhdistamaan kaupunkia mal»
lanlumaulsellisistll.

Muilta paikkakunnilta.
Minsl 31 p. jouluk. Poliisi-

mestari N>»row'in Maunuja mustaan
heitettiin ellen pommi, joka ei lui-
tenlaan räjähtänyt. Pihantelijät
pääsimät pakoon.

P e t r o to w 30 p. joulul. La°
syn aseman lähellä pysäytti 68 mie-
hinen joutla hätäjarrulla erään mat-
kustajajunan. WeturimlehiZtö pa-
loiteltiin ren?slwereill3 uhaten jättä-
mään lane, jonka jälleen se räjäh-
dysaineilla tehtiin läyttokelwattomaksi.
Kiskot eilvät mahingoittuneet.

Kla 8 illalla tapllhiui Dambromon
aseman lähellä eräällä rautatiesillalla
räjähdys. Juna lulli juuri sillan
y!i. Wähän myöhlmmin remittiin
molemmat liskot irti. Rata on jo
korjattu.

Suuri osa lumernementin tehdas»
työmäeslöä on mallankumousliiktees-
sä osallisia.

310 ssienij 30 p. joulut.Wal-
lowisckista on saapunut puoli patte-
ria tykistöä. Kanuunat omat ase-
tetut basaaritorille. Koska talonpojat
kieltäytyivät antamasta juhtia ja
ajonmmoja läpi kulkemille sotajoukoille,
on täytynyt palkata juutalaisia sota-
joukkojen luletukseen. Nämät kuiten-
kin harjoittamat laajalle käypää agt'
tatioonia sotamiesten keskuudessa,
todistellen että sotamäen on palmel-
tllwa länsan asiaa. Kiihotus on lui<
t«nlin turhaa ja herättää miehistössä
harmia.

Harlow 31 p. Ljubotnin'in
lähelll Hllrlan>'Nilolllijemin radalla
on läksi junaa törmännyt yhteen.
Noin 30 henkeä rekrnyttejä ja rauta-
tl»wiran»m»ifill kuollut. Haaniottu-
miden määrää ei tiedetä.

Sotamiesräiikkiiyksestii
tuomittu aliupseeri.

Ulmi«t« ilmoitetaan Frankfurter
Z»itungille, että sotaoikeus, neljä pai°
»aa kestäneen tutkimuksen jälkeen on
tuominnutreseiwlalllupseerin Hasch'in
»illawirheistä ja jatkumasta lvirla»
wallan Väärinkäyttämisestä kymme-
nen kuulauden wanleuteen ja alen-
nettawalfi armossa

Haschln tekemä pahin wirkawirhe
oli että hän, jalo suoraan tehi epä-
suorasti waati manhempia miehiä
opettamaan rekryyttejä. Itse ali her-
ra alaupseerilla tapana polkea sota-
miehiä jalalle, mitä raaimmalla ta-
lvalla heitä nimitellen. Sitäpaitje
on hän mitä «päinhimillisimmillä ta-
walla rääkännyt lllaisiaan harjaituk-
sissa. M. m. on Hasch seisottanut
läpihi««tyneltä miehiä 15 ja 18 as-
teen pakkasessa puolen tunnin aila-
»a. Useampia «aikeita sairauskohtauk-
fia on tästä seurannut.

Ennen jutun marfinaista läsitte-
lyä, neumotteli oikeus, elfö sotilas'
wrin wuoksi «lisi syytä pitää oileu-
d«n istunta salaisena. Syyttäjän waa-
timulsen mulaiseSti, päätettiin kui-
tenkin, että oikeuden istunnot pide-
tään julkisesti.

— Nimitys. Oikeusministeriksi
«n nimitetty senaattnri M. O. Nli«
M2lv— Mustan sotnjau jnlis»
tuksia. Sadoin tuhanssn lewittää
muslasotnja nykyään lehtisiä. Niiden
sisällys on tunnettu: kehotus murhiin
ja ryöstöihin.

Heidän Viimeinen julistuksensa si»
sältää helmiä Venäläisestä haulkuma-
sanawarastosill, ja sosiaalidemokraat-
teja kutsutaan yksinkertaisesti «juuta-
laisiksi koiriksi".

Julistuksen loppu kuuluu: «Tap»
pataa punasotnjalaiset wäkiwallante'
tijät! Tappakaa anarlistit sosiaali-
mallanlumoulselliset; Tappakaa juu-
talaiset sosiaalidemokraatit! Kuolema
punaselle roskalle!" Komeata ja isän»
maallista todellakin!— Wolgaan syöksynyt silta.
Saratomista saapuneet matkustajat
owat tietäneet kertoa huhuina, että
Wolgan yli johtawa Sysranin jätti-
läiSpitulnen silta olisi syöksynyt alas
erään sotilasjunan kulkiessa sen yli,
jolloin paljon ihmisiäkin olisi saanut
surmansa.

Ulkomailta.
Campbell—Vanner-

man'in puhe.
Siinä puheessa, jonka Englannin

uusi pääministeri jolu aila sitten piti
Albert Hallissa suunnattoman suu-
relle tuuliakunnlllle, moidaan latsoa
sisältymän uuden hallituksen ohjelma.
Puheen sisällyksestä päättäen olkaa
Englannissa laajalleulottumien uudis»
tuäen aikakausi.

Uuden hallituksen aikomus on In-
tiassa taasen pyrkiä aikaansaamaan
altuasullaiesa luottamusta Englannin
rehellisiin tarloituksiin. Täytyy ensin
saada haihtumaan se epäedullinen
mailutus, jonka loardi Kitch:ner'in
ja Varakuninkaan, loardi (iurz«n'in
malinen kireä suhde on herättänyt.

V". ministeristä on palaama
entiseen, koeteltuun hallintotapaan:
alistaa solllasmircstot slViilimirasto-
jen löslrmaltlllln.

Siirtomaille on hallitus jältäwä
niin suuren warauden kun suinkin.
Erittäinkin on loetettalra parantaa
sodan mammat Ecelä-Afcilassa. On
ja päötetly csiä3 liinalaisen työmäen
lulelus Rli«d piirin laiivolsun.

UlfopoHtiifoöia aijotaan kulkea ebe!=
lien hallituksen jälkiä. Erittäinkin
koetetaan saada hywät roolit Liksan
Englannin ja Taksan wälillä. We-
näjälle, sen lcwana loettelemutseu ai»
fana lausui puhuja »i)ötätunto«fa.
Hallituksen järkkymätön päämäärä ui»
FnpoUtiifaöfa^Jn olewa rauhan {a ys-
täwyylliSten suhteiden säilyttäminen
eri kansojen wälillä.

Tisäisen Politiikan alaCfe mainitsi
sir Henry Campbell-Vannerman hal-lituksen oifömufftna oleman taimeen-
panna joukon tärkeitä yhteislunnalli'
sia uudistuksia. Niinpä on loetetta-
ma mähentää ne suun' aitomiin nous»
seet summat, jotka armeijan ylläpito
nielee. 2atllmini6lerietö jakolo maan
puolustus on uudelleen järjeötetlämä.
Tarmokkaan Qgraaiipolitiifan lautta
on luotama uusi, maata omistama
pilkutilallisten luokka. Ia koto lan-
salle Vahingollinen maamonopooli on
lopetettava.

Irlannin itsehallinta on laajennet'
tawa. Heille on walmisteltawa tilai-suus hoitaa itse sisäiset asiansa. May,
dallisimmassll määrässä on tyydytet-
täwä tyewäestön eriloiSNaalimutsia;
ammattiyhdistylsien oikeudellinen ase-
ma on warmisttttawa ajan waatle
millä uudistuksilla. Työttömyys on
tarmolla koetettawa rajoittaa mähen-
tämällä maalaisten tulmimista suur-
kaupunkeihin.

Wielä teroitti pääministtli puhees-saan luulilllttensa mieliin sitä seiltao,
että kansakoulu «n saalettawa erilleen
wallialirtan holhouksesta. On tar«
peen toimeenpanna Balfanoin aikui-
nen louluasetutstn tarkastus.

Ennen kaikkea on Englannin ma-
paa kauppa turmattama niiltä hyäl-
läylsiltä, joita Champberlein, henkiheimalaisineln sitä waStaan tekee.
Wapaa kauppa an pääministerin mie-
leLtä se lulmalimi, johan Englannin
maailman walta perustuu.

Wihdoin esitti puhuja, että waali-
lali on muutetlawa tansanwaltllisem-
malsi, jlltta erioikeus ja luslla poli-
tiitla loppuisi

Mietteissään puheen johdosta, lau-
suwat mapaamieliftt lehdet suuren
ihaötulsensa hallituksen poliillaan ja
pitämät pääministerin puhetta lois-
tamana alkuna wlllllitllistelmin.

Daily NemS sanoo, että hallituksen
kuolinisku orjaintuannille etelä Afri-laan jo yksinään tekee sen, että tämä
silmänräpäys on historiallinen.

Tarylehdet taas omat ihan ymmäl-
lään hallituksen amomielisyydestä ja
'aimintataimosta. Marsinkin Daily
Telegraph tulkitsee Campbell—Ban-
nermanin puheen mitä pahansuopai-
simmalla tawalla. Tämän sosialis»
millä y. m. sekoitetun sekamel»kaisen
ohjelman ennustaalehti miemänmaan
perilatoan.

Lähimpänä seurauksena hallituksen
politiikasta luullaan oleman Kitschne-
rin eron.

— Venäläisten juutalais-
ten hywätsi on terätty «UO,OOO
puntaa. Siitä on juutalainen leö-
kllSlamitea Parifissa lahlottanut 25
tuh. ja komitea Frankfurt am Mai-
nissa 10,000 puntaa. Tammik. 8
pnä pidetään Lontoossa Rothschiloinesimiehenä ollessa suuri proteStilolous
luutalaislen n?ainoomista wastaan.

sälil<i)s2Nomia.
llusi japanilainen lähettiläs.

Washington, 26 ioululuuta.
Kreiwi Singa Aakl on nimitetty ja-
panin lähettilääksi tänne.

Rerrat Ronttorienomistajat Duom.!
Suuri varasto konttoriini- joja monta eri kokoa,

Taskukirjoja, eri suuruutta Rekistrattoria ja lasku säily-
tyskoteloita. Laskuplankettikarttoja, kuitti- ja rekseli-
plankettia v. m. konttoritarpeita. Suomalaisia ja ruot-
salaisia sanomalehti-tilauksia otetaan vastaan.

LÄHETYSKItyAKAUPPA, J. Jansson.
Kauppakatu 5. Konsuli Blomin talo. 1431

Oita- siasioita,a po Halkojen
Hankinta-huutokauppa

TAMPEREEN SANOMAT

- Törkeästä »varkaudesta
tuomittiin täällä eilisessä raaStuwan-
oikeuden istunnossa työmies Wäinö
Andersson Rikoslain 28 l. 2 tz no-
jalla 6 kuulaudeksi «vankeuteen sekä
olemaan 3 Vuotta wailla kansalais-
luottamusta. Varastetun rahan tie-
tensä wastaan ottamisesta tuomittiin
samalla työmies Wäinö Pietiläinen
75 mkan salkoon.

Andersson oli täkäläisen rautatien-
aseman kolmannen luolan rawinto-
liSta anastanut rahaa.— Konkurssiasioita. Eilisessä
raastumanoiteuden istunnossa kuu-
lusteltiin Tampereen Uutisten osake-
yhtiön uiellojia. Pesän malwonta
talmitetaan ensitulewan maaliskuun
12 p:nä. Uskotuksi mieheksimäärät»
liin nimismies Arthur Bergroth.

Kauppias Gubt. A. Henrikssonin
tonlurssissll määrättiin welkojain kuu-
lustelu tapahtumaksi kuluman tammi-
luun 22 pnä. Pesän felwiitäjälsi
määrättiin Varatuomari F. Emil
Snellman.

— Hautaan hywättin. Opei°
taja: Minnekä hywät ihniiset tulemat
kuoltuansa?

Oppilas: Hautaan!

Matkustavaisia.
Vauerissai ylioppilaat Mrnnan,

Sätet, herra Veitel, neiti Geitel, neiti
Norrman, rouroa C>seitel Loimaa neiti
Rornearaboff (Sofanc,neiti Lilius Culu,
kauppias «cifelcerg Waasa, lonttorisli
Willc,ren Vlotia,mctsänhoit, Lilius Kuru,
toimittaja JriSf Helsinki, herra Wessling
£eittäjoti, kauppias Siwers Lontoo,
proCuii§tt (laivenius Waasa, lääfäri
Wraeliutz Kangasala, maisteri vatirafa
Waasa,

liale» assa: Työ>n x\.9tantomw
joissa, liikemies A, W, Molander $,x)--
wasklilä. kauppias Anselm Saaritien
Pälkäne, tauppias A,Pallonen Helsinki,
voutia Snellman Helsinki, i)liopptla§
I.H. Laurila Tahalahti,

Kokouksia.

Tampereen UutistenOsa-
keyhtiön konkurssipe-
sän velkojat pyyde-

täänsaapumaankokoukseen.
joka perjantaina kuluvan
tammikuun 19 p:nä klo 6
i.-p. pidetään Kaupungin-
hotellissa Tampereen kau-
pungissa, keskustelemaan ja
päättämään seuraavista asi-
oista:

l:si konkurssipesään kuu-
luvan kirjapainon ja muun
omaisuuden myymisestä:

2:si uskotun miehen pal-
kasta ja muista konkurssi-
pesää koskevista asioista; ja
huomautetaan konkurssi-
säännön määräyksestä että
poisjääneet velkojat saavat
tyytyä saapuville tulleiden
päätöksiin. Tampereella, 2
p:nä tammik. 1906.

Arthur Bergroth.
Uskottumies

Kuulutuksia.

Kuulutus,
Koska se saatava on mak-

settu, jonka suorittamiseksi
Kolhin perintötalo N:o 2.
Oriveden pitäjää Savon ky-
lässä, on julkisella pakko-
huutokaupalla Tammikuun
12 päivänä 1006 myytä-
väksi julkaistu, niin peruu-
tetaan sanottu huutokauppa
ilmoitus ja toimitus täten.
Ruovedenkihlakunnankruu-
nunvoudin konttorissa Jou-
lukuun 30 päivänä 1905.

K. Emil Bergius
21 kruununvouti.

Huutokauppoja.

Julkisella huutokaupalla,
joka tämän kuun 16
p:nä klo 11 a.-p. toi-

mitetaan tullikamarin pak-
kahuoneessa, myydään 1
paali turkkilaista lehtitu-
pakkaa, painava 33 kiloa,
sekä 1 kolli villaplyysiä,
painoltaan 81,5 kiloa, mitkä
tavarat määrätyllä ajalla
eivät ole tullivarastosta ulos-
otetut, josta halullisille os-
tajille tiedoksi annetaan.

Tampereen tullikamari
p:nä tammik. 1906.

Adolf Lemberg.

Kamaroita osallakeittiöönvuokrataan
ensi kuun alusta. 24

Jukannuskylä 132.

Heti eli jälk. 2 huonetta kadulta si-
säänk. Halvalla. Fuutarhak, 42.

Nytheti vuokrataan1kamari
18 Satamakatu 7,

Ualustettu hmone Verkatehtaank 4."*
Räytyrä kadulta K.Hedelius

25

l/alustettu huone Verkatehtaank. 4," Käynti kadun Mol, K. Hedelius.
51

Kesäk. 1 p. sali, 6 kamaria, eteinen
ja keittiöLänt. puistok. IC. (Ny-

kyinen tohtori Grönvik'in asuutoj.
1696 J. TyrniSatamak.14.

Halutaan ostaa.

Hyvä työbevonen
halutaan ostaa. Lähemmin

A- Miettinen
Satamakatu 7, 3 kerros

Myytävänä.

Tampereerj
Mallastehtaan

Maltaita
myy paljottain ja vähittäin

J. P. LIMDROOS.
Puuvillatehtaank 29.

A. Tur.San.Hels.San
4 2 k.

MM » ■■ ■■ ■■Myytävänä
Kauppatalo jamaakauppaliike

myydään erittäin edullisilla eh-
doilla. Kysymyksiin, jos niitä
postimerkki seuraa, vastataan ja
on ne osotettavat Tampereen Sa-
nomain konttoriin merkille

Hämeessä"

Huomatkaa MMM ostajat!
J. K. Mäen

kiipc-askaupa kauppakatu13. On edul-
lisin ostopaikka joluostoksia iskäsisäuue. Varastossa on naisten puku-
pusero ja päällysvaate kankaita. Esi-liinoja, huiveja, pitsikaulureja ia käsi-neitä. Pumpulisia ja täysipeliavasiapöytäliinojaja säryiettiä. Öerrain puku
ja palttoo kankaita kauluksia kravat-teja, rusetteja kaulasilkkejä ja kauluk-sen suojustimiu. y. ua.

J. K. Mäki
Kauppakatu 13.

ihnoifufeia.
<^^IV. liiketuttavilleni il-
/>^ moitan muuttaneeni

asuntoni omaan huo-
neustoon kaupp. Leimania
vastapäätä Orivedenkirkon-

Muuttuen siitä luottauiuk-
sesta, minkä olen jo saa-
vuttan. paikkak.oloajallani.
toivon saavani edelleenkin
nauttia samaa luottoa työn-
teettäjäini puolelta.

Orivesi, 31. 12. 05

Kunnioittaen
Maalaus- jaLasin-

leikkausliike
Hj. Lindgren.

IPohjanlahdenSalaisuusI
gstgS K■ maani Pietarsaaren HH|
Iedustallaräjäytetystäsala-■cajreM peräisestä aselaivasta.ISaatavana kirjakaupoista.JHJ

(Länsi-Suomi) 1

K ir ja^pifoßurssir[i
kiiksinkert. ital. kirjanpidossa alkaa
taas t. k. 10 p. Viinikank. 17, klo 11
a. p. Konttoorikurssit maksavat60, 50
ja 40 mk. Kirjanpitokurssit 20 ja 30
mk. Ohjelmia ja lähempiä tietoja an-
netaanmaksutta. A.M.Järveläinen

Os. 8 p:n tätä kuuta Ilmarink.4

Jos riittävä
R« »»maapa

osanottajia ilmoittautuu toimeen-
pannaan kurssit kankaankudon-
nassa Lempäälän Kuokkalassa,
alkaen 15 p. tammik. 1906. Ope-
tukseen on järjestetty kurssi tie-
topuolisessa ja käytännöllisessä
kutoHiaopissa. Lähempiä tietoja
antaa

Anna Koskinen,
Lempäälä.

Aamul
T. N.

Tampereen Käsityö-
Tehdasyhdistyksen

VUOSIMfIKSUT
vuodelta 1905, ylöskantaa
tammikuun 16 p:Dä 1906
asunnossansa Kuninkaanka-
tu 31 Nahkuri Karlsson. 4

Kokkumin ja Oulun

Keittoastioita,Einaljoiffitja
Skulstunan
Tinafutia fJupari*Keiffoasfioifa,
ArthurKrupin

fieiffoasfioifa pufjfaa?fa iföelile9ysfä
suurin valikoima ja halvimmat hinnat.
1443 W:m Sandbergin Rautakauppa.

tuuri Varasto
Konttori-

JMi^^- Vasta- irjoja
Vahakantisia muistikirjoja kymmeniä eri laatuja

Maalaiskunnille vero- ja ylöskantokirjoja.
Työ siistiä ja lujaa.Erikoisviivauksia
Hinnat huokeat.tehdään mallia mukaan

Olariin Kirjakauppa ja Sitomo.
Läntinenkatu 211526

öyyöKallucKolbaapUiiut!
Puhelin

Tukkaosast
220.

Puhelin
Vifaittäifoutt.suuri lajiteltu varasto

mustia ja värillisiä

teninrtiftarirtarta
käytännöllisiä kudoksia.

Puserol<anl(aita.
Englantilaisia Plls6kMll6iliZ.

Juuri
3uuri valikoima

Alushameita.
Näytteitä kankaista lähetetään pyydettäessä

ensi tilassa vapaasti.

Huom! Halvin ostopaikka Tampereella

John Blom
12 Kauppakatu 12. Yhdyspank. vieressä,

lOlminimi laa I<Oll<l<jnen

— — —
N2meenll»tu 12.

— — —
Huom.! Huom.!Ryysuutuuksia!uliut!

l.enm!<i!<2n!<2it2.jaPuSerO-
Muodikkaita

DoffeleitaKappakankaita, ja Miesten
PUKUKRMKRITR

Raivoilla hinnoilla.
Naimille hlinm^ttsUA^l Liikkeen yhteydessä «janmukalnenIiaiSIIIC nUUUldlldVdd. pUSERO ja LENINGIN OMPELULIIKE,

kfIIKKI tämän vuoden PUSEROT myy-
fX»"rxix' dään PUOLESTR HINNRSTR.

$" 3- Jftarseenijj

/6 /6.

Suosittaa Jouluksi:
kuosikkaita mustia ja värillisiä naisten

Pukukankaita
seka halvempia että kalliimpia.

Puserokankaita,Mustia Silkkikankaitapuruiksi japuuroiksi.
Saaleja, Päähuiveja, Esiliinoja, Pöytäliinoja, Akkunavtrhoja.

Naisten hansikkaita,Ranikal. ja Tantkal.
HUOM.! Ehdottomasti halvimmat hinnat 1302

l{irja-»siamiehet huom! Haetaan asia*♥miehiä vihottain ilmestyvällekirja-
teokselle. Palkkio hyvä. S. A. Oistfer.liautatienk.14. i<>

l^avi kilpailut
toimeenpanee Tyrvään

hevos-ystävä seura
tämäu tammikuun 15 päiväRcrismalanlahdella. Kilpailuun saavatosaaotUa
virheettömät oriit ja tammat ja jotka
täyttävät kengitettynä sääti korkeim-
malta kohdalta mitattuna 140 cm
3 ja 4 talviset beviset kilpailevat vh
ilessä luokassa ja on juostava lU6'.i
pituinen rata 1kertaan, ja sitä van-
hemmat hevoset kilpailevat eri luo-
kassa, ja on juostava yllä mainittu
rata 2 kertaan. Palkintona aarnitta
koon vanhemmassa luokassa kaliis-ar-
voinenkierto-malja, jokaon voitettava
3 kertaa peräkkäinsekämuinapallin!,
jaetaanrahapalkintoja.Hevosten sisään
kirjoitus ja tarkastus tapahtuu kello
il e. >», p. kauppias Y. Tuomiston ta
lossa Vammalassa.

IVrvää tammikuun 1päivä 1!M)(>
TOIMIKUNTA

Halloo Suo-
men neidot!
Meitä <m täiillä viisi kultamainaan,

jotka haluaisimme saada ikuista elä-
män kumppania,rikkauttaemme vaadi
sitä on nioillä itsellämmekiuvaan helliija rakastavainen sydän pitäisi olla.

Kirjeet, vastataan kirjeillä ja valo-
kuvat valokuvilla, kaikki ovat terve-
tulleita. Uunini,- on 18 ja 22 vlilillii
ja niraemme on Toivo virta. Matti
Hiili, John Joki. Antiv Abramson. Ed-
vin Lax.

Gils Box 41-5 Mi!O so it f

18 I.k of Amerik»

Junien kulku.
Junat lähtevät Tampereita:

8,18a.-p.pOB tijnnsTorkaan,saapa*
11,85 Saloon 8,02 1.p.,Hameenlinnaan
8,22 a.-p.,Helsinkiinf1IJOa.-p.),Tam-
misaareen 2,07 i.-p., Hankoon 3,0»
L-p., Lahteen1,241..x., Kotkaan 7,12
1..p., Mikkeliin 9,13 1.p., Lappeen-
rantaan 6,40 1..p., Viipuriin6,46 i.-p.,
Antreaan 9,42 L-p., Imatralle 10,48
L-P. ja Pietariin11,24 l.x.

10, a.-p. sekajuna Toijslnan,sapuu11,40 p:llä, Forssaan 2,88 pdla, Tur-
kuun 8,25 L-p., Saloon 6,01 1..^,
Tammisaareen Turun kautta 9,00
L-p.,Hankoon 9,56 L-p. jaHelsinkiin
Turun kautta 10,25 L-p.

1,051.-p.matkustajajuna Hämeen-
linnaan, saapuu 8,20 L-p.,Helsinkiin
(6,80 i.-p.). Tammisaareen 9,00 1..p..
Hankoon 9,56 i.p., Lahteen 6,67
l.'x., Loviisaan 10,49 a.-p, ja Kot-
kaan 10,20 i.-p.

1,80L-p.postijuna RaomaU», saapuu
7,20 L-p., Poriin 0,25 i.-p. jaMänty-
luotoon 7,22 L-p.

1,95L-p.POitijunaJrväakjlßän,saa-
puu 8,62 1..p., Suolahteen 10,96 L-».,
Seinäjoelle 9,41 Vaasaan 11,68, L-p.

4,80 1..p. lekajnna Tyrväilio, gaa
pv« 7,10 L-p.

4,45 i.-p. sekajuna OrivodeMe, sat
puu 6,87 1.p., Vilppulaan 8,47 1.-P.Ja Haapamäelle 9,55 L-p.

4,55 L-p.postijuna«a*puuToijalaa*
6,62 1.p., HamennHruuHtn 6,57 L-p.,
Porvooseen 11,17 i.p. ja Heislnkiia10,00 l.i».

557L-p.postijunaToijalaan,saapuu
7,00 1.p., Forssaan 9,48 l.p, Ttjt-
kutui 10,50 L-p., Hämeenlinnaan8,18 L-p^ Helsinkiin 11,10 1..p.,
Lahteen 11,48 L-p., Lovlistan 10,49
a.-p., Kouvolaan 1,32 yöllä.Kotkaan7,46 k-V; MlkknlHn 6,46 a.-p., Kuo-
pioon 12,48 L-p., lisalmeen 4.141..p..
Kajaaniin 7,86 1.p., Lappeenrantaan
4f60a.-p.,Viipuriin 4,59 a.-p,,Lmatrallt
10^0a.-p.,Öortavalaan2,051.-p.,Joen-suuhun 6,54 L-p. ja Pietariin 9,40
a.-p.

8,07 L-p. Tyrväällesaapua 10,05, Pei-
pohjaao 11,84 i.-p. ja Poriin 12,45
yöllä.

8,10 L-p. sekajana Orivedelle,saa-
puu 9,47 I.P.

13,00 yolMj)ostljnna Jyväskylään,
8,39 a.-p., Suolahteen 8,4*

1.x., Vaasaan 11,00 a.-p., Pietereaa-' reen 11,50 a.-»., Kokkalaaa 13,16
L-p., Raaheen s^oL-fH o«iunn 5,58

2L-p., Kemiin 9,16 L-p. j» Toraleon10,12 L-p.

Junat tulevat Tampereelle:
5,54 a.-p.pos11jnnaTorniosta,lahtaa

7,3« a.-p., Kemist* 8,32 a.-p., Os-
losta 11,48 p:Uä, Raaheeta 11,30
p:ll». Kokkolasta 5,87 L-p., Pietar-
saaresta5^6 1..p., Vaasasta 7,00 1..p.,
Suolahdesta 4,15 L-p., JyveakriUatä
6,56 1..p.

8,45 a.-p. matkustajajunaTy-
rväältä, lähtee 6,00 a.-p.

9,00 a,-p.» ekajnnaH«ap&Mäeitä.l&A-
to. 8,58 a.-p., VBppiUarta 4,6* a.-»,
ja Orivedeltä7,06 a.-p.

9,08 a.p.matkustajaJunaPietarteta
lähtee 6,801..x.,Joensuusta 6,80 a.-p.,
Sortavalasta 11,21 a.-p» Imatralta8,84 L-p^ Viipurista 10,18 1.2».. Lap-
peenrannasta 10,40 1..p.. Kotkasta9,40 L-p., Kajaanisi» 8,45 a.-p,, B-
salmesta 11,58 a.-p., Kuopiotta «,2«
L-p* Mikkelistä 9,14 L-p., Lahdert*4,06 »..z>^ EMlmMltä 6,00a.-p.,22-
-meenlimiaßta 9,67 a.-p., Toijalasta
8,02 a.p.

19,45 i.-p. mabkostajejana Måntylno-dosta, lähtee 7,00, a.-p. ja Porista7,66 a.-p.
1,00 i.-p. postijana Tnrasto, lähtee8,00 a.-p., Forssasta 7,20 a.-p., Hel-

singistä 7,40 a.-p., Porvoo.ta 6,1ba.-p., Pietarista 10,10 i.-0., Viipu-
rista 1,21yöllä,Kouvolasta4,35 a.-».,
Riihimäeltä 9,62 a.-p., Lahdesta 6,18
a.-p., H&meenlinnaeta 10,52 a.-n. ja
Toijalasta12,00 Mv.

4,10 i.-p. seksjuna Toijalasta, lähtea
2,25 i.-p., Salosta 8,65 a.-p., Turusta
10,40 a.-p. ja Forssatta ,11,34 a.-p.

4,40 i.-p.possunaVaasasta,lähtee 6,30
a.-p., Suolahdesta 7.15 a.-p. JyvSa-
kyiSatä 9,10 a.-p.,Haapamäellä12,3?
a.-p. ja Vilppulasta 1,81 i.-p.

5,43 i.-p. postitnnaMäntyluodossa,
lähtee 11,80 p.lla, Porista 12,80 i.-p.
ja Raunalta 11,81 a.-p.

7,57 L-p. matkustajajuna Tonista
8,25 1..p.. Jorasuta 4,00 i.-p.,Helsin-
gistä 2,80 1..x., Porvoosta 1,86 1..p.,
Riihimäeltä 4,53 i.-p., Hämeenlinnas-
ta 5,68 L-p. ja Toijalasta 7,00 t-o.

11,43L-p. postijuna Tinata, läk sa4,20 1..p., Hangosta 3,26 1..P., Tam-
misaaresta 4,19 1.-p., Helsingistä6,10
L-p., Pietarista 9,46 a.-p., Viipurista
1,14 i.-p.,Lappeenrannasta 1,40l.p,,
Kotkasta 1,00 i..v., Kouvolasta 6,08
i.-p., Mikkelistä 10,4§ a.-p,Riihimäel-
tä 8,42,Lp.Lahdesta 6,57L-p.,Lovii-
sasta 2,40 L-p.,Hämeenlinnasta9,40
1.-i». ja Toijalasta 10.46 L-p.

11,59L-p. sek»jnna Orivedeltä,läh
te* 10,17 l.p.

Tampereella 1906,
KuJt*i)JDC»- ja Kirjapaino-OsakeyhtiC

SammoDjlrfrjapaliios»»,

Messukylän kunnan kansa-
koulujen tarpeiksi pidetään
kunnan huoneella maanan-
taina 8 p:nä tätä kuutaklo
9 aamulla. Halot pitää olla
kuivia koivupuita. Lähem-
min ilmoitetaan huutokaup-
patilaisuudessa.

Kalle Penttilä-

?atoefu?fa fjaluaa
Caata-.ana kaikille aloille velloit»*^ kunnollisia ja rehellisiäkauppaan,
perheisiin, kotiin, maatalouteen, kar-
janhoitoon y. m. t.807. Avoinna 10—7
NaistentyötoimistoHallitusk.9. 29

Palvelukseen halutaan.
Aainul. 5 r.

V. T. opettajatar
otetaan kiertokouluun kevätlulrukau-
dekii. Ilmoit. kirjeellisesti 2 p. kulu-
essa. Telef. Ida Lammi

Ahlin.Emiintäkoulu Mtssukylä.

Uunnoll. ja siistit, palvelijat saavat
paikkoja Naisten tytitoiunsto,Halli-

tusk. 9, teM. :',67. Avoinna 10—7.

|Qcli 14 vanha palvelustyttosau'"
heli paikan LlintinriiJ^j^^^B

17

Kadotettu.
Musta saU'envarjo kelt. koukk»,

asem. ja SSftStöp. väl. l'alk.rast.
Bergh, past. KramlcTilla. 3

Halutaan vuokrata.
Kesäkuun 1 ]):stii halut, vuokrata 3

tai liuon, ja kyökkikeskellä kau-
punkia vast. t. 1. k. Massör", Massör" M

Hauska kalustainatonhuone halutaan
vuokrata mieluummin Kyttälän

puolelta. Aast. t. 1. konkur, niinin.
A. L

Vuokrattavana.
Kalustettu huane keskikaupungilla

täysihoidossa tahi ilmanhalutaan
vuokrat» nyt hetf. Vastausta pyyde-
tään t.1" konttooriin nim.

Insinööri1?.

Alituinen varasto

Ristiäis- ja { ivonueniitt
Hautajais- { useita eri lajeja.

Runsas varasto
Kuvallisia Postikortteja

halvalla 133»
X. r.8l»5tnil«>m»».

Tukkimetsän
myyntitarjous»

Tämän Tammikuun 4 p:näklo
12 päivällä tarjoaa allekirjoitta-
nut alaikäisten lasten holhooja
Hämeenlinnassa Teatteriravinto-
13,388,, luetun määrän tukkipuita
Hauhon sitähän Hyömäenkylän
Nisulan talon metsästä enimmän
maksavalle, ehdoilla,jotka myyn-
titilaisnudessa tarkennan ilmoi-
tetaan, joka tämän kautta tie-
doksi annetaan.

Hauholla2 p:näTammik. 1!>O6.
E. J. Knaapi.

Aviopuolisojen Sainion alaikäistenlas-
-9 ten holhooja.

Työläisten
kauppa

Läntinenkatu 24. (Säästöpankin talo).

Sekatavarakauppa
myy

Ryyniä, Jauhoja

SJSoknria
Kahvia 1 mk. 60 p. kilo kor-

keimpiin hintoihin seka talous-
porsliinia y.m. alennetuilla hin-
noilla. 1677

amppuja
-■ Lampan-Osia
Talouskaluja.

Rautatavaroita.
Maalivärejä ja

Rakennustarpeita.
Lajiteltu varasto. Halvimmat hinnat

J. A. LINDROOS'IHa.
792 Kauppakatu 13

I Ccifefu- jc» McttUitiikc B
B HfimeenfcatM "<■ B
B Suosittaa varastoaan, jossa löytyy Miesten, Maisten ja Lasten B
fl| Nahkatakkia. Nahka Muhvia jaBovia. " H

H Erimikankaisia Lakkia ja Muhvia. Reunusnahkaa Lasten- H
K kappoihin. Miesten, Naisten ja Lasten Talvihansikkaita. AB
M JUmmm%WW Iriitainen varasto Naisten TAKKIA ja JAKETTEJA, B
M IlllUllliikaikki tunnetusti halpoihinhintoihin. 1374 31

Hm 1 — 1906


