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TIETOJA TAMPEREELTA

Tilaushinta;
Kolmipäipäinen painos

vuosik. vuosik. vuosik. Irak.
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Postikonttoreissa 5: 50. 2: 75. 1: 50. —t 80
Ristisiteissä (suorasn konttorista, tai asiamiestenKautta)

'/i v. 5 mk. 50 p„ >/, v. 2 mk. 55 0.. H_ **.
Imk. 50.

Venäjälle kotimaiset hinnat. Ulkomaille (toimitukselta
tilattuna) koko vuodelta 12 markkaa.

NiO 24V KolmipäiväisenpainoksenN.o »22 Lauantaina 19 päivänä Lokakuuta 26:6e8 vuosikerta 1907

Vastaava toimittaja a.Alhovuori. Lehti ilmestyy: Sunnuntaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin, perjantaisin ja lauvantaisin kello » aamulla.
—

Ilmoitushinta; l» ponnll ensi- Ja 7 pennll viime sivulla H111lmetr
Häirityille palkoille vaadittavista Ilmoituksista telotaan 16 "/o korotus slik- (etusivun pohjahinta) ja 10 % ulkosivuilta. Kihla-, vihkimä- j» syntymäilmoitukset maksavati1: 80 pilllz kuolinilmoituksetpienin l»l»t» ia mk., kaitakin Tir>

a^l»» j» surusaatosta erikscen lmk. ,»^» kiitoksesta li 50 pd&. Ruotsinkieliset Ilmoitukset ,no»«n»,taan maksutta. Lehden konttori Kuninkaankadun 30:»a» on arkipäivin* »v»l»n» klo » »>p.
— » l>». Puhelin 1.

—
V»l»l»»« fo

massa «a»»n»Ka»», on avoinna arklpalvlnl klo U otU,.— klo 1» 50U». Puhelin «85. Isinnöltsljtk tavataan »annaa,» paikassa aio IN— ja 5—6 l-p. Puhelin 6 2.
—

Lihetyksil. Joiden kirjoittaja el ole toimitukselleU»«l»»»»»»
nimeänsä, «l julalata,

—
Toimitus «l yleensä säilytit käsikirjoituksia, jolta ae sl voi «M»»,

Qamuleljben puhelimet.
konttori 1.

685.oimitus
552.Isännöitsijä

Knain Kulut.
Suitat liihlewäl Tamfttreclt»

Kl» U.12 o.=)i. Postijitttll Fors-saan, saapuu 10,45 a.-p.; Tuotuun 11,10
n.-p.; Taloon 2,54 i.»»p,; Hämeciilin-
muin 8,22 a.-p.; Tammisaareen 1,27
i.-p.; Hanloon 2,20 i.-p.; £eljinfiin
11,30 a.-p,; Saneen 1,24 i.4>.; Lowii-
jaan 5,27 i.-p,; ftouwolaan 3,10 i.-p.;
Mittcltin 9,13 i.-p.; Sottaan 7,12 i.-p.;
Haminaan 7,35 i.-p,; 3appcerllii,tlllln
0,40 i.-p.; Viipuriin 6,46 i.-p.; Imat-
ralle 10,40 i.-p. ja Pietariin11^4 i.-p.

Silo 10 o.sp. 2 e tajunll Toijalaan
11,40 a.-p.; Forssaan 238 i.-p.; Tui»
tunn 3H5 i.-p.; Taloon 6,22 i.-p.; Tam-
misaareen 9,15 i.-p. ja Hanloon 10,10

i.-si.
K!» 1,05 i.-P. ttatl*st*i*_**a

.<l>äliiceiiliiinaan 3,20 i.-P.; Tammisiii-
reen 9,15 i.-p,; Hantoon 10,10 i.-p,;
Helsinkiin 6,30 i.-p.; Lahteen 6,57 i.-?.;
Slouroolaan 8,45 i.-p.; ja Kotkaan 10,20
i.-p.

M» 1,20 i,-p, Postijuna Niit.
illalle 7M i.-p,; Poriin 6Z5 i.=p. ja
fflänttjluoicon 7,22 i.-p.

Kl» 1,25 i.-P. Postijuna 3t)it3äj=
tylään 8,52 i.-p.; Suolahteen10,35 i.»p.;
Tcinäjolcen 9,41 i.-p.; ja Vaasaan
1153 tse.

Slo 43 i.-P. Telajuna Tiuroo,n
5,30 i.-p.; Karttuun 6,30 i.-p. ja Tyr-
wiiälle 7,10 L»fk

Slo 4,45 i.-P. Telajuna Oritoc-
BeUt 637 i.-p.; Vilppulaan 8,47 ja
Haapanialeen 9,55 i.-p.

Kl» 4,55 i.-ch. tpoJtijuna Hä-
meenlinnaan 0,57 i.-p.; Riihimäelle
8 i.-p.; Partvoosecn 11,15 i.-p. ja Hcl-
'infiin 10 i.-p.

XI» 5,57 i.-D. ipoltijuna Fors-
saan 9,45 i.-p.; Turtuun 10,50 i.-p.;
Hämeenlinnaan 8,10 i.-p.; Riihimäel-
le 9,11 i.-Ip.; Helsinkiin 11,10 i.-p.;
Lahteen 10,57 i.-p.; Lomiisaan 10,49
a.-p.;Kouwolaan 12,35 a.-p.; Mittel','.

038 a.-p.; Kuopioon 12,19 i.-p.; lisal-
melle 33 i.=p.; Kajaaniin 630 i.-p.;
Kotkaan 7,45 a.-p.; Haminaan 8.15
a.-p.; Lappeenrantaan 4,50 a.-p.; Vii-
pariin 3,54 a.»»p.; Pietariin 8,42 a.-p.;
Imatralle 10,45 a.-P,; Elisentvaarallc
11,32 a.-P.; Punkaharjulle 4,48 i.-p.;
Tortawlllaan 2,05 i.-p.; ja loensuith" t
0,54 i.-p.

Kl» 8,05 i.-ft. Telajuna Kangas-
alle 8,33 i.-p,; Oriwedclle 93 i.-p. ja
Norlcakoslclle 10,14 i.-p.

Kl» 8,07 i.-p. Ma t f us t a ja _ v ia
Tyrwäälle 10,07 i.-p.; Peipothjlllle 11,34
i.»»p. ja Poriin 12,45 yöllä.

Slo 12 t)9llä. $o.ti )nno Haapa-
mäelle 3,48 a.-p.; Iywäslyläiin 8,29
a.-P.; Suolahteen 2,40 i.-p.; Vcinäjo-
lccn 7,58 a.-p.; Vaasaan 11a.-p.;Pic-
larsaarcen 11,50 a.-p.; Kokkolaan 12,10
i.-p.; Raaheen 5,50 i.-p.; Ouluun 5,58
.i-p.; Kemiin 9,10 i.-p.; ja Tornioon
10,12 i.-p.

outini fniiftuwal Xnmticrccllc

»I» 5,54 a.-P. Postijuna !orni-
osta, läfjtcc 7,36 a.-p.; Sentistä 8/12
a.-p,; Oulusta 11,48 a.-p.; Rctahilztii
1130 a.-p.; K°skolaslll 5,37 i.-p.; Pic-
illisaailcsta 5,55 i.=p.; Vaasasta ? i.-p.;
Seinäjoelta 9,47 i.-p.; Suolahdesta
4,15 i.-p.; Stjluäslillästä 0,55 i.-p. ;ii
iVHinlpamäeHä 2,03 a.-P.

Kl» 8,45 a.-p. Ec tajuna Tyi-
wäältä 0 a.-p.; Sorfug-ta 6,30 a.-p.; ja
Linrosta 7,35 a.»p.

Kl» 9 ».-ft. Sefajuna Haapamäel-
lä 3,58 a.-p.; Vilppulasta 4,57 a.-P;
Oritnildcltä 7,05 a.-ip,; ja JfamjiiSalla
8,24 a.-p.

Kl» 9,26 --p. Vlallus^ajnjuna
3*l millin 6,30 11.-»p.: Soilllitvalasla
11,21 a.-p.; Elisciuuaaraltll 1,52 a.-p,;
PiiiitaharjuUa 8,40 a.-P.; Imatralta
7 i.-p.; Pietarisia 630 i.-p.; Viipuris-
ta 10,18 i.-p.; Lappeenrannasta 10,10
i.ich.; Rotfasta 9,40 i.-P.; Haminasta
9,25 i.-p.; Kajaanista 9,55 a.4,; pii*
salmella 12,44 i.-p.; Kuopiosta 3,58

i.-p.; ffiiffeliStä 9,40 i.-p.; Kouwolasla
2,14 a.-p.; Lahdesta 4,05 a.-ip.; §i=
mceitliittiaaia 7,20 a.-P. ja Toijalasta
8,20 a.-p.

Klu 12,45 I*9. Mllllusia jujuna
Män!l)lnodosta 7 N.-.P.: Porista 7,j5
a.-p.; ja $eit>o^jaSta 9,16 a.-p.

XI» 1 i.=)>. tgoStijuna Turusta
8,05 a.-p.; Forssasta 7,20 a.-P.; Ha.t-
!,gsta 5 a.-p.; SamtitiifaarcSta 5,54 a.-p
Hetsiiiliislä 7,40 a.-p.; Porwoosta 6,50
a.4,.; Pietarista 1030 i.-p.; Viipuris-
ta 1,25 a.-p.; Kouluolosta 4,43 a.-p.;
Lahdesta 6,14 a.-p. ja JcKtmeenlinnaSta
10,52 a.-P.

Kl» 4,10 i.-P. Selailuna Honglis-
ti 5 ».-lsi-I Tammisaaresta 5,54 a.-p.;
Salosta 833 a.-p.; Turusta 10,45 a.-p
ffetajmt* 11,34 a.-p.; ja Toijalasta
2,2s_________________________________M
RE 4,40 t.-P. Postiimt a Na,°

fasta 6,20 a.4>J, Seinäjoelta 8,40 a.,_;
buolahbclta 7,15 a.*.; 3UJoäßfWnBtö
il.lo a.-p.'; Haapamäeltä 12,3? i.-p. ja
Vilppulasta 1,31 i.°P.

SI» 5,43 i.-P. Htaaiii*** mm*
_*______ 1130 a.-P.- Porista 1230
i.-p. ja Raumalta UM a>p.

filo 7.57 i.-p. Matkustajajuna
Turusta 3,25 i.»*.; Salosta II? i.-p.;
Forssasta 4 i.-p.; Helsingistä 230 i.-p.;
tporiDooäta 1,40 i.^. ja Hämeenlinn,?-
ta 5^3 i.»p.

»l» 11,43 i.-p. tpoätijuna Han-
gosta 3,25 i.-P.; Tammisaaresta 4,19
i.-p.; Helsingistä 6,10 i.-p.; Pietarilta
9,55 a.-p.; Wiipurista 11,14 a.-p,; _*

malraltn 7,53 a.-p.; Lappeenrannasta
1,40 i..p.; Kotkasta 1 i.-P.; ©trminaSia
12,15 i.-P.; Mikkelistä 10,40 a.-p.; Ko i-

»olasta 5,03 i.-p,; Lahdesta 0,57 i.-p.;
So»iifa?ta 2 i.-p.; ja Hämeenlinnasta
9.40 i.-p.

Kl» 12,30 yöllii. Telajuna Ko.-
feafoéfclta 10,20 i.-p,; Oritvedcltä 10,59
i.-p.; ja Kangasalta 12 yöllä.

fliafiiiiHinuiuißilcttcin moi tUßtettt
tilata Helsingistä.

IHautatieit- piin- ja tniunratoiniic-tot
awoinna klo 8 a.-p.— 6 i.-p„ — <sun=
nilntlllsin klo B—9,8 — 9, jolloin ainoastaan
pilaantiiwaa tawaraa wastaanotetaaii
ja ulosllnnctaan.

Rlluttilien affmafonttori awoinna
arkipaitoina klo 8 a.-p.— i,»p.

illllllllllMMM:
Tamperen llliznllllllllllllt».

Omistajat
Vara». Paloheimo |a Osmonsalo.
la»p. Osake-Pankin talo. Konttoiial-

ka! 9 a.-p.— i.-p-
Karttamerkkien myynti. ?«lel. 474,

M Bonsdorff & SoMbett
Lakiasiaintoimisto Tampereella.
Vt» Sandbergin talo Kauppatorin var-
«11». .'. Vastaanottoaika 9—2; 5—7.
143 Puhelin 1004.

MW» lllWzl. lakianaiiteimista
Omist.l

»^ LangtnkoaU. a.V. >»»»»'»»««
Lnt.Senaattori. Hovioik. asessori.

Aleksanterink. 44. Av. 10—1 ja 5—7.

Koski & Suomalainen
Helsinki, Kaivok. 8 (Aseman vieressä)
TeL 2325. Omist I^K. kand. Samuli
Koski ja Vant. K>vro« Suomalainen.

MatkustetaanMaaseudulle.

rilhaSeUnlteitno,Helsinki.;.Roopk.7.

Artur Hilden SST

fcllßB|flftlßWl KlTlft o,d'

Matkustetaan maaseudulle!

Q. W. OSONEN
Vakuutus-konttori

SUOMI POHJOLA

KULLBP l^V
Hämeenkatu 9 -> »^let SN

Konttori^Ka 9-42 i4—7.

Tamp.Pä&oma-JaBUnkorkoLAkk-
santerink. 31, keskiv. ja lauaatMLp.

Lääkäreitä:
E. V, I.^decli, vastaanotto toistai-

seksi Keskeytetty.
H. V. Mamter.KaataQispaaUn talo,

arkip. klo Vt »-Il a-p. la 6—7 »5.pub. 118.
KaarloPalkonen,kanaa»- la »v»

tatienlääkäri Toijalana, XI.»-^ll Ja1—

I. N. RAUVOLA: Kaac-PaoUa
taL Kauppak.4.Arkip.10-12.Puh. 974.

MatkaQl]iikote]at

kriitilliiieanatkall%koti jikahvilaltlke
Hlmscak. _ «aata». asemaa.TeletU)63.— —

B juomarahoja. -»
—

näslllnnan"ttßr"
paltHaamilat.Kaleva,booadta mat-> _at_r_m_. Hämeenk. 10, telet 783.

llffinnln Pellavatehtaank. is.VlllllUlll Huoneita matkustavaisille
nnllnrun" matkalUJakotl Rautatien-,)Fß!lßllO Katu no 11. puketin822.

Pö»ätiöafflLllOÄXJ^ in

,POHJOLÄ« Viinikankatu 11. 125

fi^BfcfSÄeJi lL^n^il.24.

Ruokatarjoiluja:

NtUst:
BOl*Karooa,ItSaeaM» M.
Huvll Umpin, MnsimL k. TL t SL
.taa*Pihl, Vliailialtll. 33.
Mattmi ram*, KytaßafcooL pooak.
lida VUn&nesu t»»*******» X
U» \____M______tß, V*tik*toa_*-_. ML

2U, «M»

tila, syyskuun 30 p:nä.
Pankkiosasto.

Vastaavaa Vastattavaa
Smk.Smk. p,

4.547.1 11 11,955,400:
—

16,194,157: 96
Kassa ....
Kotimaisia vekseleitä
Ulkomaisia vekseleitä

54,951,223: 77
2,006,848: 37

Osakepääoma , . . .
Vararahastot . . . .
Voitto- ja tappiotili 1907
Talletus- ja pääomatili .
juokseva tili ....51.165.239: 40

596,503: 73
126,046,207: 66

9,323,595: 25
Lainoja....
Kassakreditiivitili 21583 167: 32

,485,621: 21 746,315: 75
tuusosal 78,500:

- Postilähetysvekselejä
Omia seteleitä,. . ,
Kotimaan kirjeenvaiht.
Ulkomaan »

520.520
31,070: —

1,818.028: 19
2.467,64 99Kuponkeja jaulllom.rahaa 266,355^W

Kotimaan kirjeenvaiht. . 19,188,743: 20 290.868: 85
6.810.648: 18

Perittyjä vekseieitz . .
Nostamattomia osinkoja
Korkoja ja provisiooneja
Erilaisia tilejä ...

Ulkomaan »
paikkoja ja kulunkeja
Erilaisia tilejä

3,324: -
3,100,892: 39

150,166: 98
691,893: 53
403.591: 26

iteekkiosasto 1.238.104: 76Pankinkiintéimisföt
Kalvsto . . . . 1,728,696: 98

12.825: 99

Smk. 172,724,172: 75 imk. 72.724, 75

»>potSo! kiosasto.
Vastaavaa Vastattavaa

123,726: »7Lainoja. . .
Erityisiä tilejä

10,740,212: 72
298,139: 09 3'/i

"
apbiigatsioonejavuo^^^^B^H

delta 1895 9.617./961^
Eritvisia tilein 13.724: 18plJIJ"«
paiiKKioiiiä 1.283.104: 78

!mK. 11,038,351: 81Smk. 11,038,351: 81>
Helsinki, lokakuun 12 p:nä 1907.

Päätoimikunnan puolesta
Alfred ?fnllu»6u O. Vasastjerna,

Pankkivaliokunnan puolesta
Paul Sinebrychoff.

«»O»»«

KANSALLIS-OSAKE-PANKKI
'lila syyskuun 30 p. 1907.

Vastaavaa
Käteistä rahaa 4.579.015. 33f177,152!08

2.306.208: 77
Ulkom. rahaaiakuponk
1Mf1i^1.,,„.',, i.i T-r^a^^gftmmamaaam
Kirjeenvaiht. u1K0maa11a5.72N.85.8192
Ulkom. vekseleitä , . . 4,229,449: 20

arjeenvail 16,359,650: 35
.44.938.817: 23Vekseleitä ....

Kassakreditiivien saldo
21,223,852: 38.Ainoja

iKKeita .537.105 50
Piinkkikiinteimistö 5!5ÖÖ!198: 31

taimis! 67.085: 26
547.385: 54Eri tilejä

paikkoja ja Kulunkeja 554,420: 8?
Smk. 134,358,606: 44

Helsinki, 17 p. lokakuuta 1907.
Johtokunnan puolesta

F. K. Nybom. vaho »«lal.

Vastattavaa
7,000,000: —

loma
999,700: —

tsakeanti v. 1907
rararal 4,850,000:

—
432H82l 26Voitto- ja tnppioiiirr^^^BßWMßSß

Korkoja ja piuviÄootieja ,2,111,733: 71
Talletustilit .... 108,168,436: 93

6.975.503: 73JuoKseva un . l .
Postilähetysvekscleitä
K,u^^_____________\

1,149,322-98
671.754: 42■nfjeenvaittiajia .

Kirjeenvaiht. ulkomaalla
Nostamattomia jako-osia
Eri tileia . . . " . 113?3.526l Yl

9,589: —
255.666: 41
361,290: 86

Smk. 134,358.606: 44

Hallintoneuvoston puolesta
«sd. Bripenberg. E. »»»6»6«rll.

Mrasteifai 1888.

Ottaa rahaa korkoa kasvamaan.
Vj0 ___kset_____ rahoista

Karttuvalla talletustilillä ja
Talletustilillä muuttavaH^oroHi

VL hyvitetään l»o>c>^^^^^^^^^^^^D
Toimittaa kalkkia pankki-alalle kuuluvia tehtäviä.
Toimia voidaan pankilleantaakirjeellisestikin.

tsiooneja

M~vH9-M^^^^^^m
%Wm "%W Uusi jännittävä OHJELMA:!

««Z£« H -»"»« Ag.ss= -« i -?»^.^?■- 3S > »5 N::tl? 22 -i» 2»3 = Sjö-«aas 33 J «Ii flSss» äs^ åste g

1 3» «f 2 .isiisi -323,. Lii-»'!. 2
ii^i^W ZZ °8i -L" »«-»H «8"8. »?>-!iZ <8■SS 2 Sm Ha .5 f «S' KS> "aliw is iflilj -3fi;.iii>

31HIIsSlSlf <oSfl iiii6
,i^,>^,>^> Jan 3, 3 22 23,-Z Zkii- lli^HH»

«»O""""""Tampereen «M« näyttämö

Hameenkatn 8,
Uuden Rautakaupanvieressä.

(Näyttämö sijaitsi ennenK, P. Ruuskasen
talossa, Koskikadun varrella)

Telef. 415. — Kaupunkimme suurin ja
ehdottomasti hienoin e!3v,Kuv,näyttämä.

»
RKT-lAlll
littejä) snoJKJtimta, (veAoJa" y.m. y. m. myy huokio-

EelÉgis Ml IM-
IM]Mv.

p»l«» a »«»lv««»».

Minnin I i i IU imli n
■ränlle enttata kayttnnMß-
■lit ja halpoja wl^iiwoi».
■ky)?.

I Teok«et paUrfttn T«*.
ii^Byuo4fl.sytt*l#y*tf Hflilagiiii^ii^ii^ii^ii^ii^ii^ii^ii^ii^ii^ii^ii^ii^ii^ii^ii^WiH^»/^

il»»^»izlilt Aleksanterinkatu 50. PoheH» 36 la.

Ammatti-osoitteita
N. Sundqvist, rutnnlsaikkukanp»

tU»««»ll!. 3. Td. 615.

TiimiKl>lMM«. 7^°^
?«U»P. kunn.TySaTUltystobnlrto

Liat puistot < TeL »IM Klo 10-1
li>p. »l>Hlu« j, 4—6 l-p. naisille.

Kirjansitomoja:

li. ». RQ6f Puhelin 518.

Sairasvoimißtelua Ja
hierontaa:

fandra»«»«»».««tl. K.20.Td.760.
Maria Lalhlo, Mastanlahdenkatn 20.
Hilma Alanko, Pellavatehtaankatu 15.
M.Kandell.1..e,p!.K.16. kasvo- jaMH.F. Myöhänen, Satamakatu I.
Ellen Suomela, Mustanlahdenk. 15.
tlla^l» ?»10, Kuninkaankatu4l.10—11

ja 4—5, (myöskin kasvojenhierontaa).
Aurora Lindell, Johanneskylä 136.
ttmW_t__M_^-B-__________M-M

Tampereen cv. lut. »snrak,

Kirkollisia ilmoituksia,.

4:nä Rukouspäiv. saarnaa:
Aleksanterin Kirkossa suo», p.p. saarna

Klo 9, past. Hallio jaklo12p«,t. Arho
sekä iltasaarn. klo HA past. Hyyti-
äinen. Kolehti kaup. lähetykselle.

Vanhassa kiikossa suom. p.p. saama Klo
12, past «»Hio. Kolehti Kaup. lähet.

Johanneksen kirkossa suom.p o. saarnaa
Klo 9 past. Arho ja ruot», pp. saarna
Klo 12, past.Rautakorpisekä iltasaarn»
klo 6 past. Hyytiäinen. Kolehti kau-
punki I3liet>K». i3uom»liinen Herran-
ehtoollinen Aleksanterin kirkossa Klo
9 ja rippisaarna lauantaina Klo 7 iii,
myös Aleksanterin kirkossa.

I.utli. rukoushuoneella raamatunselitys
Klo 7 ill.

Kukkakauppaa
Hämeenkatu 19. Tel. 817.

suositellaan.

Kuolleita.

I'
Täten ilmoitan,

että
Herra poiskutsui
rakkaan puolisoni,

Lempäälän !>!»ntoizteii kansakou-
lulla t. K. 15 pnä, 36 v„ 10 XX.
27 päivän ikäisenä, jättäen sure-
maan minut, 6 lasta, ij3KK33n
isiin, «nupin, sisaren ja 2 veljeä
»eKA suuren sukulais- j» tuttava-
piirin.

Reijo Talvenheimo,
(ent. Thurcn).

Un Koti. jossa ikilaulu soipi,
on koti, Jeesukselle jossa tuopi
hurskasten joukko soittelon se
Kolin on!

l-
Surulla ilmoitamme,

että
Herra kaikessa viisaudessaan

on hyväksi nähnyt täältä pois-
kutsua rakkaan veljemme entisen

Talollisen pojan

Kaarlo IllllllllWlillll!!! pojan

joka lyhemmän aikaa sairastettu-
ansa rauhallisesti nukkui Kuolon
uneen Ikaalisten sairashuoneella
lokak. 9 pln3 Klo 4 »am. Eletty-
ään täällä omaisten seurassa 31
v. 5 kk. 2 plvill. Häntä surulla
kaipaavat 2 veljeä, sisar, täti, 2
veljenvaimoa, >i«arenmie«, 6 vel-
jen- ja 2 aii»renla»ta.

Omaiset

W Muista kuinka lyhytminun«M
mani on 1» kuka elää ja ei näe
kuolemata? Joka sielunsa tuone-
lan käsistä pelastaa.

?5. 89. 48 in 49.
6464

1-
Surulla ilmoitamme,

että
Jumala näki hyväksi poiskutsu»

rakkaan poikamme

joka pitemmin aikaa sairastettu-
aan keuhkotautia nukkui Kuolon
uneen I^ÄUKalan tilallaPälkäneellä
17 p. lokak. 1907. 19 v. 5 kk.
24 plv3n ikäisenä. Suureksi su-
ruksi meille vanhemmille, 3 vel-
jelle, 3 sisarelle sekä muille suku-laisille ja tuttaville.
Saatava ja Heikki I^»v»»«».

Jälkeenjääneet Karttakaamme
mailmaa viete!>Ksineen,elzkz»mme
aina Jeesukselle ja seuratkaamme
lianen neuvojitan.

6467

Myytävänä.

2.11a" sisiiänkäytävälläsekä sisältävä
10 tulisijaa; rakennukseen kuulu-
vat 2 Kellaria, joista toinenM-
kellari sekä 1makasiini. Ulkohuo-
nerakennus, sisältävä tallin, läävä,
lupa ja yksi huone. Vaunuhuone;
l:si rakennus sisältävä 2 saunaa
Huoneet asuinrakennuksessa ovat
erittäinhyvässä kunnossa ja hyvin
lämpimät, sopiva rakennus jollekin
säätyhenkilölle. Rakennuksen ete-
läpuolella onkaunis, aidattu pika-
maa. Edellä mainitut rakennukset
myydään liikkeenmuuttamisen ta-
kia eri paikkakunnalle.

Santalahti, 16 pnä lokak. 1907.

ii. Ahlström.
(T.5.1077)

nom 100 imlil!. hevosvoim.
sahan raami, syrjäsahauskone,
Ilimpillone, kimpisyrjäsaha, 3
Kpl. justeeraussirkkeliä, Illtb-
sisahauskone, sekä joukko
isompia ja pienempiä hihna-
pyöriä ja akselia, Kaikki käy-
päKullUoBB2,.

Santalahden sahalla, 16 p.
lokak. 1907.

A. Ahlström.
(T.5.1076)

Vuokralle tarjotaan.

vuokrataan
16.6492

Virkoja Kaottavana.
T. 5.. U. S., Hels. 5. 1K.

Virkaatekevän
opettajattaren toimi

Tampereen Talouskoulussa ensi
talvi- ja Kev3lKurs«ien ajaksi julistetaan
Men lukukelpoisten opettajattarien
haettavaksi. Kiiltosilityksen taito suo-
tav». Toimeen on ryhdyttävä tulevan
marraskuun 18 päivänä. Palkka on 700
markkaa vuodessa sekä täysihoito. Ha-
kemukset ovat ennen marraskuut 5 piti-
vää lähetettävät johtajatar Helmi Koski-
michelle, osoitteella: Tampere.

Johtokunta.

Ilmoituksia.
Vekselilanketteja

konttorissa.

Luth. l». MlllillNllillilllllzll
vuosijuhlaa

vietetään t. K. 19, 20. 21 pnä Kyttälän
kansakoululla, aikain lauvantiina klo 7
i.-p. Puhujiksi tulevat rovastit Valli ja
Bergroth ja Kolport. Miettinen v. m.
leeiltam, sunnuntaina K^tlÄl^n koululla
Klo 6 i.-p. kuntaa jatketaan maanantaina
Viinikank. 10 kaiken päivää. Rovasti
Bergroth saarnaa Johanneksen kirkossa
sunnuntaina Klo 9 aamulla,

alkaa 4 p. marrask. Punkalaitu-
mella OriniemenKylä-Simo-
lassa. Kurssimaksu 25 mb. päi-
vällisen kanssa.

Lyydia Jaakkola.
Opettajatar.

(7.5.1091)

Huveja

Kaupankin taialla
sunnuntaina 20 p. lukak.

Helppotajuinen konsertti bio 8 Illalla.
Pilettien hinnat saliin1mk,parv. 50p,
Ravintola, pikkupöydät.

llilllMllllllllltl kello 6 iltapäivällä.
pilettienhinnatl «aliin, 4 ensim tuoli-

riviä 50 p.,seuraavat 25 p,parvelle 25 p.

l»l» palva klo 8 l.p. esiintyvät
Neiti M. Dorff, romanllilaulajatar.

< V. Villani, Kuplettilaulajat,!.
< D. Holm, subretti.

Ilta-Konsertin
klo 8-1 i.-p.

antaa johtaja H. Clausen'in mies-orkes-
teri.

nuc>«. ! Illallista tarjotaan ruoka-
salissa.

Tampereen Haittlusseursn iltama
»» sunnuntaina, 20 pnä Raittiustalolla,
alkaa täsmälleen klo >,«7. Ohjelma:
Soittoa, opett, L. Kukkasniemi, Runo,
hra V. Paasikangas, Puhe, opettaja Ra-
jamaa, Soololaulua, rouva Aura Bi!c-
-ke. Väliaika. Soittoa fiyykelillä, Lau-
lua, Liiton l^aizkööri,Runo, rouva Sel-
ma Kahiluoto, Kanteleensoittoa, hra
Matti Järvinen. Väliaika. Soittoa i^v-kelillä, Näytelmä: «Hetken lapsi», Leik-
kiä. Pääsyliput maks 35 p. ja myydään
niitä 12— 2 p2iv. ja 6:sta alk. ovella.
Velasta» kyltissä, Teiskossa, on

<lmll2BBizz>lilillen iltama
Kurjeniahden talossa lauantaina marras-
kuun 2 pnä alkaen klo 6 i.-p. kylän
lainakirjaston hyväksi. Ohjelman suori-
tusta avustavat useat pitäjän opettajat.
Tanssilla on myös sijansa. Oviraha 50p. Terve tuloa! Toimikunta. 6485

MU ll V Lauvantaina 19 p. Klo V, 8
11. Hl.n. I. i-p. vapaa-iltama yleisölle
omassa huoneustossa. Sunnunt. 20 p.
Klo 4 tee-ilt»m«. Puheita pitävät tohtori
L. Kaila ja kirkkohra Malmivaara. Maa-
nant. 21 p. klo '/,8 illanvietto miehille.

työwäensuomalainen
liitto.

HclfingiKfä on etenkin tönön
wtwdcn fulucsfai päiisfyt juureen
luaiiljtiin liite, jofa kutsuu itfeään
jitomalnijefft työwäcn liitoksi.
Sieltä on fe [eUjinntjt ntittiatkfin
Tuomeen fa foku aika tafa^erin
pitiwät liiton edustaM yleifen to*
koitkfenkilt pääfaupungiéja neuloo*
telienliiton toimintataltia§ta ja jet
wenncllcn fatttaanja työwciestöit
tilaa ja kchityhtä foSfemiéfa .il)*
myksissä. 3< on jaanut alFunja,
fen ililtlaan tum näin jtjrjäätä a-»
jioita jettraten tuot päättää, fiitä
fttwaitfeinattoniastafoitowallastcii,
jota sosialistinen pttoluejarjestö
harjoittaa toifin ajatteletoia: koh-
taan. Ennen kaikkea näytää liiton
syntymiseen olleen fyynä je, eitä
tama waltiollinen puoluejäljeKtö
tahtoo olla famaiHa myöskin am-
matillinenjapakottaa kaikki, jotka
fiihen tahtoivat yhtyä antmcfttllt*
fistakin syistä, ajattelemaan fofia=
tidemokilltifen puolueohjelman
mukaan. Joissakinpapeieisfakuu-
luu kyllä oletoan määräys,että fo»
fialistifenpuolueenommattij[ätie*«
iööttItiitluwlln ci tartoitfe omak-
fua puolueen toaltioHtfia mielisi*
teitä, mutta käytiinyössa olvai olot
muodostuneet fiten, että kaikki
ammattiojagtot on kiedottu sosialis-
tiseen puöluqäqcstööit,jolle nit»»

■ den on pakko maksaa wcioa, ja
jonka hallinto niiltä waatii wal»
tiollista fuitliaifuittta. Ammatti-
osastoihin kuuluminen taasen on,
taikka ainakin sen pitäisi olla, täy-
dellisesti wllpactehtoistll, mutta
„tott>crit" owat ottaneet tctwafsi
työpaikoiltaosoittaasellaista intoa
jäsenten haalimisessa ammattio-
sastoihin, että se itse asiassa ei
muuta ole fuin „totocrifli3ta „pa°
kotusta. _____ suostuu maksa-Aamulehden Konttorissa.

nKorkeakosken Nuorisoseura hor-
maakaan omalla talollaan lokak.27 p.
Nähdään uutisosastosta kolmannella sivulla.

(T.5.1090)

Osakepääoma Smk 3,000,000
Vararahasto Smk 250,000
Pääkonttori Tampereella*

Haarakonttori Hameenlinnana.
maksaa korkoa

Talletuksista
O ll»»K. Irtisanomisella, l « M
TaUetuskonttokurantUla ja ! 9% \-»KH«t«li«««Nl«U« (Kodin pankki) 1 *»

Juoksevalla tililläI°!
» #0ls1

saan täten ilmoittaa, että olen tänään
avannut Jauho- ja Sekatavarakaupan
Tammelan kaupungin osassa Soukka-
katu N:o 1.

— Hyvillä tavaroilla ja
kohtu hinnoilla toivon saavuttavani
arv.Kelson suosion.

Kunnioituksella:

Tampereella, 19 p:nä lokakuuta 1907.

Spedltslonilllke---
V«?>c»—

toimittaa tavaranvälityksiä nopeimmin

j» huokeimmalla. Suomalaiset, käyttäkää
Lyypekissäkin Suomalaista välittäjää

N. N. K. Y:n

■mmaaksessa sunnuntaina t K. 20
Klo 6 iii. Puhujat: Rovasti Walli, past.
Hallio. Kööri-ja soololaulua.

vykyajan paras l» pettämlttöminkeino
kafl&k ««Mckll vaataan Ihmisissä,
«laina» hioneissa, vaatteissa ja huo-
«luMua.
Serolilnla on nesteenä pulloissa a

1: 30 sekä i*mtxa_m. raatoinai«N p.
Serolllnla tulee alia jokaisessa kodis-

-5» llanplulgi»» j» maalla.
Se«oltlnl tappaa beti «»akat. luteettäit, U»?»» la koft «l« syöpäläiset

eläimissä.
Kysykää Seroliinia apteekeissa, rohdos-

ja enkCskaupoissa.
Jälleenmyyllä otetaan korkeatakorva-

usta vastaan.
Päävarasto

lllillWlWll WMWI^



Lavan In 19 ym? Lokakuuta AAMULEHTI N:o 240 190?... w "■..■...■*-Sr%_aT-X*r^Z*^~^7^Sa^_7Ti*:v^S^

tuWzzn ia vßhittfiin mv!)

maan jäsenmaksunsa ainoastaan
sen wuoksi, että saisi olla agitaat-
torilta raultassa ja pääsisi tuule-
masta pisto- ja hautkuinapnhcita.
3Rone§fa atlltnaiissa on edistytty
niinkin pitfälle,etta fen, jofa .
tahdo anlNlitttillsasioon tuutua, et
pitäisi työtäkään saaman. Jos fy*
jymytscssii olifi ytfinomaan fyö-
roäen ammatillisten etujen roaimo-
niinen,niin tämmöinenpakoittelu
olifi nhtcistoiminnan mäittä-
niätiömiisti waatima, mutta
tnn asiaan tuuliin käy-

tännössä myöskin tiettyjen
maiiiottilsten mielipiteiden ja ny-
fgaifaijen jojiansmin oppiteorian
hproätfpminen, niin toDcltifuitöcs-
ia on paasty fiihen, että työntcti-
iän täytyy ainmaiiuistcn eiufcnja
tähden ruroeta ajattelemaanyhteis-
kunnasta, jopa kirkostakin, fillä
tawalla, lnn puolueen ohjelma,
puolueen fanomalehdct ja puolueen
agitaattorit näkemät hymälfi maa-
rata

ftttri on aiionn ankaraa. Ei fii-
nä kyllin, että jokainen, jata us-
taitaa toifin ajatella tuin puolue
piijeniasja fiiäöetään, leimataa»
i..allifesti herrain häimjriffi,por-

n A.en tatyritfi fa ruoskan fuutc-
.i^tsi;hän moi odottaa suoranais-
ta ..ruumiillista himutustatiu",
kuten janat kerrankanfan Lehdes-
fä fuuluiroat. Räiteimpiinä esiin-
tyy tämä paklomaltlllaffojenaita-
na. Siitä puolimatta fuostumatlo
laitti asianomaiset lottoon, on ta-
kon julistettua folaincn Pakolctta-
ma työstä lakkaamaan. Näin on
miia taitisfa lafoisfa, olipa ne a-
tetut minkälaisista syistä hymän-
ja. iiaffofomitea afettaa ornathen»
Eilönfä lakkopaiiallemuta färfcs-
yslä maimomaau ,fota roalmonta
a järjestysei mitään muuta tai-
ota kuin estää jofainen työtäha-
nma tpötä tetcmästä, tarpeen

äfirccillnllafin
rlofialtvtista puoluekuria joi»
lämättii on Hetfinssisfä ja tuo-
'a nuusjaiilipaikassausfolkt-
perustan nnfia ja wapaampia

työmäen ulidistiiffiä edellä mo,ini-
tulla yhteisellä nimellä. Yhdisty-
nilswaoaits on fafkimpia fanfa»
'ivoikufsia, mutia sitä eiwät '
fialistti pidä arwosfa filloin, fun
täta mapautta täytetään heitä it-
feaän wastaan ntkfä piireiåfä,
joiStahe owat ottaneet huolehtia
feen. Niihin totuutfim, joisfa fuo-
malaifen työmäen liiton ammatti-
osastoja ou perustettu, fa joihin
yksinomaan on kutsuttu ainoa»-
taan niitä, jotta jemmoista uin»

mattiofastoa haluamat perustaa
ja tahtomat jen mutaan omat e
(tanfa järjestää, on .^clfingisfä
saapunut säännöllisesti fofialistcjct
yairitfcmään lotoukfcit menoa j».,

jos mahdollista, estämään sellua
zeit pitämistäkin. 3ic on tuilentin
featu syntymään fa fauoiualchbis-
fä olleista uutisista päättäen tama
liiteon ripeästi fax-mamasfa. Tar-
minneeko mainita, että fofialistifct
lehdet kaikin lamoin koettamat lei-
mata liikkeen pormctrien häntyröi»
mifeffi.

Viime kemäänö,rafennu§-"^)=
laisten lakon Tampereellamalli-
tesja, tiesi Kanfan Lehti täälläkin
heitettämän fellaifen yhdistytfen
perustamista, fofa tahtoisi nou=
dattaa fctmoja periaatteita tuin
suomalainen työmäcnliittotin. ?)
ritys näyttää rauenneen turhaan,
koska siitä ci ole {en koommincncm
pää kuulunut. Pidämme täta ma*
litcttamana afiana. Niitä aatteita
työwacnasian afamifesfa, joita
suomalainen työmäen liitto tahtoo
e.myllää ,£aiinattcisi täydellä to-
della tehdä ttinnctuffi täkäläifisfä-
fin työmäen piireisfä, joisfa wal-
litfcc fiturclta ofalta tyytymättö-
myyttä fofialistifcen puoluejoh-
toon. .Viristillismiclincn työmäestö
jo tojiu on usfaltanut crottauma
luaifinaifesta fofialistifcsta liik-
keestä erilleen ,mutta fcn toimin-
ia näiyttiiä __. enemmän kallistu-
man puhtaasti hcngcllifelle alalle.
i'ionesja fofourfcsfa owo,t raama-
titlllfet tcstustclut fa jananfelitpi»»
fct pääasiana.Lamoin tämän liif-
tcen täfäläifcsjä ääiienfaiiuatk.
fasta „Tpötanfasfa"pidetäänhen-
ssclliwyttä fa uskonnollista haria-
uskirfoittclua etualalla. Täsfä ci
tietysti ole mitään pahaa,onhan
jofaifclla liiffectlä täysi roalta
fuunnata toimintansa siihen muo-
toon, jofa fitä parhaiten miellyt-
tää.Uskllnnllllifcu elämän __&____*

mifesfä fi)Hä siinäkin fairoaiaan
työskcntclyä fa afianharrastusn..
Mutta fiitä ci kuitenkaan mihin-
kään päästä, cttä ystcistuntapoli-
tiiffa ja uskonnllllifuus ciwät Oi-
kein tahdo fopia rinnan ajettctwat-
si somassa yhdistyksessä. Uskon-
nollisen elämän wireillä pitämisek-
si ia kellittämitcksi on meillä fitä
paitfi monta critoicfeurcta, joihin
fyöroäestö aiwan cstecttömästi ja

pl)teisfuunallifiiumielipiteifiin ty-
könään tatfomatta faattaa liittyä.
llsfonnollifena yhdistykfenii ei
fris■ffTinuenli)i>iuäciiyhDisty* lam-
palvella sno läntä mitään tarwet-
tit. Nasinpainoua fofia.lisiiiiii
faartiaantille opeille niisi fillii fa
fen äänenkannattajalla piiiffafitii-
unilla hipinkinlaaja työala,mutta
ficitä on liike ainakin täällä Tam-
pereella Pysynyt yleenfä erillään,
jotakuta pniffctivtiipausia ehkä lv*
liitiiiottalttatta.

Mrisiifliucn tpöroäciiphb,i.-Tijs
Tampereella on ilmiö uskonnolli-
jcsta roirtauffcsta tiikäläifcu työ-
mäcsiön kesliindcsflli. Te ei niihtik
miisti pyritään qhtcisfnniiaUiskii
kysymysten selmittiifäkfi ninulla
tawoin kvin uskonnon kannaltu

"jlläolcmiin mietelmiin 011 olliit
aiheena fc,että näinä patioinacu
kirjakauppoihin ilmestynyt cnfim-
mainen fnomalaiscn työmiicnliiton
lirfancn niinellä: „Mintätähdcn
Tuomalainen työmäenliittu on
lyntynyt,mitä fe tarkoittaa ja tntt»
lä fe päämääräänsä pyrkii?" _*__

t'a.7 jokainen kirfakllupoistal3
ltillä. Saamme ehkä toiste ti-

l.l!'nitdcn tehdä tämän kirjafcu a-
mitllll fclkoll liiton periaatteista ja
etenkin jen faunasta fofialidcmo-
kratictan nähden, jonka puolueen
oppeja ja toimintatapaa fiinä juu-
relta osalta armostellactu.

Eduskunta.
isiieltolakillsia

Suurimman osan roiime tors»
taita fäjittcii eduskunta ensimäi-
sessä lutemifesfa — fuuiccn rooli-
ofuntaaii lähettämistä warten —
talousroaliofunnan mietintöän:o
2 alkoholipitoisiaaineita fosferouu
lainsäädännön misimifesta. .'palli-
tuksen puolesta esiintyi senaatin
fauppa- ja teollisllustoiliiitu^kciii-
nau päällikkö, fenaattori K. I.
Tiiihlbcrg, fofa pitcmmäsfä lau=
fitnnosfaan kiitteli fyitä, joiden
nojalla hallitus on afcttnnnt kun-
nallifen fielto-oifeufacn kannalle,
fckä arwostcli talousmaliofuniiMi
mietintöä,puhujista afcttui Mal-
laama enemmistö jyrkästi yleifen
fcltolain faunalle, ofa maliofun»
nlln mietintöönyhtyen, ofa faunat-
taen ensimäistä mastafanfetta.
yleisen kieltolain toaStnStajina e*
siintyi,paitfihallituffen edustajaa,
enemmistö ruolfalaifen puolueen
puhujista fefä eras nttorfuoina-
laiseu ryhmän ctntstajai.

Lähetekeskustelun päätyttyä me-
ni mietintö snnrecn Maliokuntt^i.!.

Palowiinawero
Eduskunnassa oli torstaina cit-

simaisen käsittelyn alaisena maltio-
roaraiitroaliofunnan mietintö nto
9 äitiin, efitpffen johdosta, jofa kos-
kee palowiinan toalmiStamifeSta
fuoritcttaroaa wcroa fekä fanotun
weron käyttämistä. Ednstnntll l>'
wätsyi mietintöönftfältym^, ehdll»
tuffen laiksi fiitä werosa, joka pa=
laamaa* toalmiStantifeSio on fuo-
ritottaroa fckä tämän wcron täyt-
tämifestä w. 1908. Sitä mastoin
fe ofa walillknnncin chtDotufjesta,
joka fifältää arroiolasfitn pafotoii-
nll- ja aiinisrcluweron funruudc^-
ta, tislauksesta fa dcuatiiroimifcs-
ta tarttumista tarkastusmaksuista
feiä ftilfulaitosrahastooii siirrettä-
loäStä osuudesta m. 1908 fckä niin
itään laskut palomiinatisliiUkfcn
silmälläpidosta aiheutumista kus»
tattnufftSta ja kuntain palowiiua-
wcro-osuudesta samatta rotioima
tuleroat ctntsfuniiasfa ratkaista-
maksi fitten kuu itfc lakichdotus on
lopullisesti käsitelty.

öalttopäiiuäfustannustctt
suorittaminen

Eduskunta käsitteli torstaina
maltiomarainmaliotunnan mietin-
nönnm 8 arin. efitytfen fohdosta,
jota koskee Marojen ofottamista

innltiopäilriäfustaitniisien fuoritta-
mifeen fa, hywätfyi waliotiinnan
tekemän chdoiukfen, etta edustun-
ta päättäisi waltiopäiwäfäriestyk-
fen 79 §:sfä mainittujen yleisten
menojen fuorittamifefji1903 Muo-
Öcn toaltiopäimic-tä, ednsknnnan
huoneistojenMnotraan, hoitoon ja
ylläpitoon ynnä a.rfkston jakirjas-
ton hoitoon ja täydentämiseen jefä
fen m,nltuiisfunnan täyttöwaroitfi,
jota malmisklec tyfymystä tarfoi-
tukscnintttaiscn huoneiston hantti,
mifesta eduskuntaa Marten, muo=
deksi 1908 ofottaa kaikkiaan 740,-
-000 marfan fuuruifen armiomää-
rärahan.

Niinikään hywäkfyttiin mitä
waliokuuta inictiitnösfääti lanfni
cfeusfunnan ntift)ifcn kokousvaitau
muofrasita fa ficitä tehdyistä for-
jausfnstnnmiffista.

Mitä warofcn myöntämifcen tu-
lee, on eduskunnan päätös V.I.
08 §:n mukaan ehdollinen fa lo-
millinen päätös tchtäluä Ivasta tl.*
iiteliiicssii waltiowarainwalioknn-
itiin mietintöä toaltion linnoista
ja arpeista.

Suomen Pantin woittowarat
Torstain istunnosja, oli käsitte-

lyn alaisena pnnffimaliofnnnau
mietintö u :o <i, koskema Suomen
Pantin käyttämättömiä woittowa-
roja.

Mietittnöi! käsittely siirrettiin
sifsi tunnes 011 eiiiiättäimt Malmis-
ina malliomarainMalioknnnan
mietintöloaltion tulo- ja menetä*
toioSta

Mätilötifin.
Eduskunta päätti torstaina fä=

tilöasiassa hymiiksyä auomiiswali-
ofuiiiiaii asiaa koskcwan mietinnön
jossa ehdotettiin

etta kysymys kuntien welwotta-
misesta, hankkimaan riittäroä mää-
rii tätilöitä sekit näiden ftalkkans-
etujen täydellinen järjestäminen
miipymätlä otettaisiin maliuistek
tamakfi ja sen peritstitkfclla edus-
kunnalle jäiettäifiii! armollinen
esitys asiasta.

iHnittiiteopctiicifoiilniofa
Gbiiyfunta päätti torstaina il»

ma»!., fcsfustclua hymätfyä auo»»
ninsmaliotnnnan mietinnön 11:0
0ednskunnalle tehtyjen anllmnsch-
dotnsten johdosta, jotta tarkoita-
mat raittiusopetukfcu järjestämiä-
tä tlliiluihiu. SSaliofunta ehdotti

että hallitus järjestäisi fniffiin
toaltion fa kuutaiu rooimasfa pitä-
miin oppilaitlltfiinopetustaulfo'.>o
lipitoistcn fnomain roaifutuffeSta
ja että asianomaisiin tottluasctnk-
fiin otettaisiin määräys fiitä.

ftct[ariu)tcrailu.
Wenllliiistcn lehtien mutaan

walilliotaudiltaaii Pietctirhowisfa
tnasta-anottamaanfciiariflijta per-
hettä 3}iifäli meille on kerrottu,
lähtee keifarillinen laiumcß
BteSta cnfi luiiiiii!ltaina^,>^,!^,!^,!^D

«UO-

Eilen pantiin keisarillisessa iii*
mastossa toimeen ilotulitus perin-
töruhtinas Aleksein syntymäpäi-
roän johdosta. Maihin nottfna, ci
eilen tapahtunut,Paikkakunnan a-
sitktailta on pyydetty lastua ta-
laroesieu käyttämisestä y. m. Sai-
maston luullaan lähtemän huo-
menna.

Eduskunnan Valio-
Kunnat.

Jtitotititsmaliofitiita on päättä-
nyt ehdottaa, että kuitille yksityisil-
le yhteis- ja tyttökouluille jefä jat-
ko-opistoille myönnettäisiin muo=
sittain 4,000 mrk. kannatnsapu
jokaista luokkaa tohti.

PanfefettDaltuusmic^tfefi
malittiin eilen professori, Mitpa,a-
herra E. G. Palmen, lattpan-
hoitaja Heitti Lindroos,cnt.
senaattori L. Gripenberg,
iiinnnroilj.H. (3. P aloheim o,
johtaja V. A. iiatooni tt s ja
kaitppancuwos G. 33 j rfe a*
h cint sckä waroimichitsi esittelijä-
sihteeri A. Listo, kauppiaat K.H.
Renlund ja I.A. Santaholina,
tohtori Hugo Relander, toafuutuS-
tnrfastaja Onni Hallsten ja Ia
tintöncnmos ©uft. Rud. Idman.
Tilintarfastajiffi Malittiin profes
fori E. Bonsdorff, toimittaja
Säästö Tanner, kauppias Juho
Lallukka, maanMiljclysneu-
mos V.Btu n ero n a fekä me
ramiellitfi kauppaopiston johtaja
tt. lärwinen, maisteri Väinö
Vuolijoki, puuseppä Emil Pertti-
lä ja tohtori Arwid Ncowius.

— Mlllltllloiistoulujen ylitar-
kastajan wirtllll maanmilfclyshal-
litufjcssa omat hakeneet Mustia-
lan maanMilfelysllpistonto. t. joh-
taja fil. liwiist. Karl Enckell ja
maanroiljclpshatlituffen ylitarkas-
taja Uno Vrander.— Mtarkastlljlln »virtaa for-
jan ja mcijcrinhuidossa owa,t hate-
neet nlaanmiljelyshllllitukfcn M. t.
ylitarkastaja Hannes Nylander
fa waltion woitutkimus laborato-
rion johtaja Hangossa sil. maist.
G.31. Srcdeitbcrg.— yliopisto.Lanmautainai i. f.
26 ptnä klo 10 op. tarfastctacm
fil. maist. ?>rföIllnsfonin jttlfai-
fenill yliopistollinen mäitöSfirja:
Tutkimuksia Suomen kanfantalo-
ttstietccu historiassa, wuofinci1810—1800, crithifcsti silmällä
pitäen yleisten kansantaloudellis-
ten suuntien kehitystä. I. Helsin-
gissä 1907. Bto. 341 s.

suuri roararifefeo
hamburgissa.

Pauttitoiminimi Haller Eöhle H
(s:i — Tuomen Pankin asiamies.

Helsinkiin faapunccn fähköfctno-
mau niufnnit on fimri halnlntrssi-

lainen pantkitoiminimi Haller
Töhle& »3 :i miime torstaina lak-
kauttanut suorilntsensa. Toiniini-
mi on ottanut osi'i.l aikaisempain
suomalaisten uinltiolninnin Miili-
tyffeen ja on TuomenPankin asia-
mieS Hamdnrgisfa.

Meidän yfsitisispanfeillniniuc fi-
täniastoin ei ole mitään fitoumuf-
fia mainitlin toiminimen kansfa.

Toiminimi Hallcr & Töhlc on
pffi Suomen Pankin neljästäHain
BurgiSfa olemasta asiamiehestä ja
on fcllaifcna ollut lokta 1804 al-
kaen.

Toiminimeä on aina pidetty
se.ngen Mankkana, fa mielä tämän
Muoden helmikuussa, jolloin siitä
miimeiset tiedot hankittiin,oli i-]t-
nnlnitn sama. Vararikko on tullut
aiman odottamatta Hamöiirgn
panffiinciailinalkfiii.

Mainittu toiminimi lunasti m.
m. m. 1889 ooligationilaiinanar-
motlamaffi joutuneet obligaiiontt
aiman odottaina,tta Hamburgin
laman teiltä 1808.
«5».

Uutisia
Tampereella ja lähiseudulta.

—
Kotimaisia uietiircja kapca-

raitcisillc rautateille, iainpcrcen
___J__oa* ja 3tautati'onifuusofafc=ylltiö,jota wiintc louofina on mal-

luistanut kaikki maltiourautatcit-
tcmmc wcturit, on nyttemmin
myöskin ottanut malmistaatfccn
metnrejll kapearaiteisten rantatei-
den tarpeeksi. Nykyään on tehtaas-sa piiraillaan malmistettamaiill
meturit Näiisin— Hyminkään ja
kankaan tehtaan radoille. Aikai-
semmin on tehdas jo malmistattut
yhden meturin .Viankaan tehtaanradalle.— Tampereen kaupungin ta»
hostonhoitajan wirka. Valituk-
fct, jotka kaupunkimme rahaston-hoitajan roiran täpttämifcstä teh-
tiin läänin kumeruöörlllc,on tn-
mcrnööri nyttemmin hylännyt.— Finlayson jfl^fitmpp. Osake-
yhtiön ifännöitfifatfi on ottoni
fonttoripäälliffö Edlo. Forftröm.Prokuristiksi on yhtiöottanut hraAugust Paciukfcn.— Zlhtiötokuits. si»lflt'km fakumpp. Ofakeyhtiön t. k. 15 p:nä
pitämäsfä N.htiöfokontfcsfa Malit-
tiin johtokunnan jäscuiksi m:§ta
1908 alkaen hra V. v. ________
panfinjo()taja Alfred Norrmen »n
hra ,_. Ltidcrs. Vuraijäfenikfi wll-
littiin hra Georg von Stånd) ja
pankinjohtaja *)ltel Tainmelander.— Tonttiasiuitll. Tamperelai-
nen laupp. ___g. Miettinen on pyy-
tänyt faada ostaa asuntotontin
n:o 1/ Pitkänsillan Ra,»takadun
marrella Helfingisfä. .Cxifiiigiii ra-
hatoimikamarin armiomiehet owat
armioiuect tontin hinnaksi 43,013
mt. 47 p.— TampereenLiitcapulaisscttrtl
roiettää wuositotoitsta ja seu ohes-
ia niinkiilsutuu tutusituniisillai-snn Vlllitintestariklubilla tänään
liviiiiautaiua klo 8 illalla. Ohjel-
ma: puhe, runo, fatu fa karkeloa.— TampereenSclcfooniofafcljf)-
tiiiu osakkaitten warsinaincn syys-
kokous pibetään täällä tänään lan-
maiitaina klo 0 ip. ttauppasenian
huoncnstossa. Mcsfustcllcan ja
päätetään järjestyssääntöjen 10
§:ssä mainituista asioista.— Lcijoua puri. Täällä ÄlcZsa i:
rintorilla inaiiailctoa» \____\_n o^jei-
massa on hcrmoicn lujuutta focttclc-
masisa suiircnmoincn leiiona-iiuiii.-io.
Katsomon kcs^cllc rafcnnctaa» raiöa-
taiifloiiiita suuri Ijäffi, jochon laäfcinn
fljiiiiiiKiiifiirtta juuria, äifcäitä leijonaa.
Siellä mie» niitä äfsccraiiittaa tahton-sa inufaan. ttaHjoo main tmiifeasti s'il-
niiin ja leijona on lauihfca fuin Im-
mas. Ottaa leijonan fclfäänljäfin. ll?c
fyllä yrittää tntrra ja pallea jalkaa,
muttei mifään auta. Kylmöilrcriilcii
mk. se siellä leijonien fcsifcllä. Ia ti-
Icrsö wäriscc hcrm^iäunity-isczisä. —
Pari iltaa on menut}! -Xtapn fllfloiii.
"SUiitta jo eilen illalla äfävjiii fexjfmiSAa
puri äfisccrautlaiaa läteeii. Ei tofi
.sentään saanut poihasti purtua, -Sii-:*-
■liitä Ijuolimatta roain siellä tiäfiwä
fcimtieraiji ja nalffcli leijonia niinfit.n
ci mitään Olisi iapäijiuimt.

— Nahittla ja fiinnatta aifoi pari
pUinäisitä eilen puolciiipäi»ö,n aifam
saada itselleen oltti.fultaa. jKäSbÖDat
ftosfifabun annisfclun ebe-jisä sc»sowaZ»
ta _____am___-t riifun" fainaloo!i;a
ja lätjitiiwäit saoiliiitccu taJlijintaaii piifin
Öännecnfatita. t^oiiiiisi saapui paifollc ia
otti torin, jofa tiaitoailiiiin )ifälitäiroii;i=
fin *!)l&jiä olutpulloja, michiiltä pois.
JUidtlct »ictiin putifaan ja roäittäroät
bc siepanneensa eSI-tminbuittalassa ja
ilman warastamiiscn aifomuilita.

— 3!of)fca niaroS ilmaantui eilis-
aamuina fto 5 aitaan erään talon piha»
maalle ilSiiiiitarliaiabiiii»arvella, alfacn
päästcllä aufi ipi'fiaélfa fiiiivainasifa oil-
Icidcn cfiliinain liauifioja ja „>wal!iitcn"
niistä itselleen erään mainiui talos-
sa afuwan porhccn paUJrodlUiSttjtön esilii-
nan. (htlfo — waras näet oli fettat»
nenolento — föliifti»pihassa faktumalta
olleelle, talossa aiiiivallc wai,mollc, jotfa
häneltä lysyi, minne (iän esiliinaa wic.
että hän UM sen „pc!sutupaaii pestä-
toiiifji". Sun mainittu talon-ciisuifas ei
tietänyt, jos »aras todella Oliisi ollut
perheen PYYfiii pesijä, antoi -ftän roar-
faiibcii laipaifetua liuiliMämäitä jiitä sen
cncilnpää. Jlaiiuilla »aita, fnn efilii-

»iin omistaja a.:,toi failuata tuota maa»
tcfaipiiiaiictla,huoinatitiin, että ..ptiyffäri"
Oilifin wcro, jofa oli roicntiit i-jiliinan
„PiU\'ii»paan pwPfiitupaa»".

?Ol,woitawasli joutuu woro UC-ttaa-
maun Icoälaan, liäiut luit ta>paii,.|cn
»ulfiijä tuntee.— Sirfuffcn luuna peStaX-i3a.il
taas cilcn illalla harioittiwat finiiiir»
Ijcilnaan, licititlcmällä filmillä pats3«
toltaa. Tioläisiiwäit saada _<_tt_ai_t_i-
iVn, joifa tctifii.— (fm. Suth. Siiit.iiisfliiiottccn tunnfti»
jutllna wictctääll täällä t. f. 19—20 p.
.Kyttälä» fanifafoiiliilla. Puihiiljina niai-
uittolfoon tiioiiiiorotuaoti Walli ja .')-

tvaiti Söcrgroitfi ®i:l)iiiaailita.— SirtaKieiocrojcit lanl» toiinitctaai
firffi>fontti>nä»sa laiuuaiuaina lofaif. Tt
pnä XXIMa itanp.«f. 11:0 31—8::,
XVllleta faiip.-cf., lscifä iitäpuokll.1
_t_Ua fautpungtn rajalla olcwisla iil;-
laisia ja aiuniuiåto.

liiinä päiwänä on fanto ainoasitaau
flo ö

—
? rnfoit&päiimän tallia.

Tampereen teatterin
arpajaiset.

Marraskuu» 2 plnä owat Tam-
pereen teatterin arpajaiset. Voit-
toja fuuluu paroillaan ahferasti
roalmistettctroan ja koottawan.

«un tietää, miten tufalisja o-
loissa marsinkin rahalliseen pu<-
leen nähden teatterimme i>H<j ttji.»---
kcntclee, niin ci moi muuta tum
toimottaa arpajaisillemahdollisim-
man suurta menestystä. Teatterin
suosifaiu on etupäässä toclmolli-
fuus pitäähuolla siitä, että armot-
kaita moittoja hankitaan. Ia mi-
käli olemme kuulleet, onmarsin nv=
mokkaita moittoja jo faatukin jo
uufia yhä faadaan. Tampereen te-
atteisa ja arpajaisia harrastama
yleisötyllä filman arinat ostaa.

Arpajaistenyhteyteen tulee fiir-
jestettiimäkfi myös iltama, joutu
hauskuuden takaa jo yksin fe, että
Tamp. teatterin henkilökunta fuo-
rittaa fuurimman ofan ohjelmas-
ta.

Muistissa, siis kannattaa pitää
Tamp.teatterin arpajaisia.

Valtion rautateiden hy>
roä&ft toimitettu pakko-

lunastus.
2. f. 17 Pillit kokoonliti täällä

£. 2:n nmfaan paktolttnasluslait-
lalunta, jotten fuuluiroat puheen-
johtajana Hauhon kihlakunnan
ftunnitnmoiiti i.'. I. Tötterman,
jäseninä piiri-insinööriE.diraeffe,
agronomini I.Meuriiiau ja f>eoiSbman, fefä tilanomistaja Otto
Thutielierg. roaltioiiraittateibeti
asiamiehenä insinööri O, Tttnd-
6erg sekä faupungin puolesta loa-i
rafuoutari 3lrel Tammelander ja
insinööri>i.I.Viarlsson.

SpaffolnnaStuffeDa oli Mattian-
raittateideii tarpeeksi crotettawa
kaksi, Tampereen Eampungille fuu-
luroaa, toinen 14,400 in" ja toi-
nen 2070 m-, aluetta naistenlah-
den satamaradan marrella ja toai-
tion rautateiden oli taasen luoion-
tettama kaupungille 2070 tn- snn-
ruinen alue.

Töistään on lautakunta Z. 2:1-
-le ilinoitaiiut s.nraaioaa: Lauta-
kuuta armioi ensimainititn fau=
puugille fiuilumtMi alueen 11
mk. m-, yhteensä 158,466 nif., toi-
nen a 9 mk. m', yhieensä 18,084
nit. Siis faupituciille tulema ko-
konaissumma 177,150 mk.

Kaupungille tulema 3884 m-
fiiiiruincit alve anriioiiiiu 7 tnk,
m-, cli yhteensä 27,1 mk. _%*_*
tion rantateiden fuoritettimmffi
jää fiis summa suuruudeltaan
14!>,9<!2 mk.

Paitsi eöclläiiiiiinitusta maa-
alasta mafsettaniaa lunastus-
sumtnaa, hymätsyiioät armiomie-
het kanpnngin tormansmaatimuk-
fen katujen laskemisesla ilmoitet-
tujen todellisten kustannusten
mukaan 4,744 mt. 50 p., katujen
otchtaana ja funnossapidosta 000
mf. muodessa, lukien lokakuun
15 p:stä 1903, sekä kaupungin
marcistotarhan toiseen paikkaan
munttaniisesill 0,797 mk. 22 p.
Tiliimllstoin hylättiin klliipuugiu
formausmaatimus mesijohdou siir-
tämisestä, Tmk. 2064: — . Vie-
lä myönnettiin kaupungille 0 __
korko iiiaanlitnastiissiiinmalle, las-
kettuna, samoin lokakuun 16 p:stä
1907.

Mainittujen alueitten erottami-sen on toimittanut to. t.wauhcmpi
kwuisfioonimaamiltari Toimo
Vorgenströni.

Junaa yritetty Vahin-
goittaa.

Eilen illallaoli lätillä Tampe-
reen asemaa olemalta rataofalla
tehty ilkityö, josta, joo fc olift on-
nistunut, olifi woinut koitua or-
waamattoiuau itämiä seurauksia,
jopa fuuri rautaticouuettomuus.
Koin 8 klm. Tampereelta etelään-
päin oli rakille nostettu fafsi !i-
-weä: toinen fiilannttiotoincn ja
fitfi suuri, etta fitä ytfi mies tus-
fin jaffoi nostaa, toinen mälliin
pienempi. >iimet ilinec-tnmiit ra-

bafk juuri samoihin aikoihin kun
Tampereelta lähti tawarcifuna tlo
0,20 etelään päin; wähän myö-
hemmin piti tänne myös faa.»»--
mun .Ciclfingistä klo 2,80 lähte-
neen inatkustafafunau. Tawarafu-
liasta ci timiä huomattu, Ivaan
ajettiin täydellä roaiihbilfa niitten
päälle. SBetnrin cdcsfä olema fuo-
jitstiti lyttäsi suurempaa filucä u=
seat sylet cdelliiiiu, mutta särkyi
Hiihdoin jaMettiri pääsi mah'i!gllit-
tumatta fiilfcmaaii fiinien yli.Los
fiini olisi sattunut tarrautumaan
kiinni ratapölkkyyn, estäen roetu-
rin pääsemästä eteenpäin, niin '-

lifi onnettomuus ollut Marina.
Nyt ei niin käynyt ja Metnri pääsi
Maarasta ainoastaan särkyneellä
iiiojustitnclla.

Lempäälän asemalta ilium^!--
tiin asiasta Tampereelle ja täältä
lähti asianomainen ratamestari
tapahtumapaikalle.Hiin ehti juuri
piiraiksi saamaan kimct r idulta
pois, kuu etelästä päin tulema
matkustajajuna simuutti paikan.

aitoan ilmeistä 011. että 'imien
radalle noStamifetta oli tahdottu
saada aikaanrauiatieonnettomuuS.
Slfitpöiiti-fijöistäei mielä ok tie-
toa.

— Olutpanimot. Rllithittujcu
maltaiden määrä läänisfä

_____
misiä olntpanimoisfa klllmantena
toiiosiiK-ljiinncfkitä on feuraawa:
Hänicenlinnan kaupnngissa ole-
roisin Hugo Saffananin fiilk. olut-
piitnimosfa 17,850 kg., 5» ss.Tchmansierin panimossa 9,027
kg. ja E. O. Sarcliitiit panimosta
780 fg.; ____tp__tea kaitpnngissa
olemissa Isossa Oluttehtaassa:!7,780 kg. ja Pyynikin Olutpaui-
mosta 55,880 fmj Valtiatosten
olutpanimossa 9,220 kg.; Vils-
bergin olutpanimossa, Tammelan
pitäjässä, 12,810 kg.', Toijalan
olutpanimossa1,500 kg,: Visumc-
den olutpanimossa,Ruoweden pi-
täjässä, 8,100 kg. sekä Lahden o-
(utpaniinosfa 10,150 fg.

— iapjtt ja wanhcmmat. _oxi*
luaattopäiwiuä wiime muonita lii-
lietti Notkolan maakriSfuiroan
waimaishoitohallitukseu esimies
työmiesKustaa, spitfäfanfaau, jo-
ka fiellä oli sairastunut, Kangas-
alan waiwaishoidon eiäiettämäksi.
koska P:n isa, maanroiljelijä G.
-Pitfäfniigas «itotfärtoen pitäjältä,
oli poikansa hoidosta mälinpilä-
niätön.— Sittemmin oli kangas-
alan maimaishoitohallitns malit-
tanut ntaanmiljeltjäPittäkankaan
ltppiuislaisuudesta Vaasa»
iitmeruöörille ja .stoifolon maa-
laisluuuan lfaiioaishoitohallitus
teki haun fpiiiifiiluistniijn. Äsken
rutamallaanpäätökselläon kumer-
nööri nyt määrännyt Pilkäkaii-
kaan maksamaan kaikki kulut po-
jastansa täydellisesti.

— Slorfcaio-jfcn oiiiuttanpiiii r. I.
lofatiuui fofous- pidetään fiiiiiuuitai'.;.!
t. löfnf.20 päiwänä. alfacn tlo 4 i.41.

St oioNiorli-altoi^lVtlii Niiiiiiiii cl,li», 'IiiIHHHHHIW
ulftÄja fäjitcllääiit 1) <\__n__-eri -<. -.-■'■
ia 14 titiioffä luaiiiitm asiat:2i fcili.fii.?.
teilaan ifanppataloii fiinniiiiimiijc-rlä
fai:isliilrci>iti>liiii!aiuan luaifituiicifii :
nniliiiaaui cdiilitaiiit !o)UUiiäSai^JpJj-i!

csluit11u.laali.

— Jiifnhiti)»iii— Tmttpcree» tit-
fotte. Viime torstaina oli taas

Messukylän ja kangasalan kiirii-
jäfisiinnn kihlakuunanoitendesfa
käsiteltämänä Tufalmiidiit—^Tant-
pereen oikotien julistaminen ylei-
seksi maantieksi, jota olisimat roei-
molliiet ylläpitämään kaikki Mes-
sukyliin lunnan tientefotoeltooHifet.
Oikeus, ko,tjoeu {tilden, että tie on
lähellä Tampereen kaupunkia ja
fiten yleifclle liikenteelle tarpeelli-
nen, päätti puoltaa fcn ottamisia
nleifeffi 3KeSfnfylän knnnan tien-
tekomelmollistcn yhteisesti ylliipi-
deltäioätsi tieksi, Sutoerttöörinhar-
kittamaksi jätti oikeus, omatko tien
nykyiset yksityiset ratentajat Irei-
tooitettaltoat saattamaan sen lail-
liken tuntoon, ennenkuin tie Moi
joutua tuuuau ijDapibettätoäfft.— Virtaan afcttnjnisct tapah-
tumat Keuruun kirkossa suuuutt-
taina t. f. 27 p., silloin näet Por»
woon hiippaknttnan piispa Herm.
Näbergh asettaa mirtaan tirkkoh.
Ä. g. Seifolan ja fappal.E. Alfr.
Taraston afeiben pappien amns-
laiitana.— ,'DÄittccii lärmin lnaiuiuiilje-
litss.ttra on senaaiilta anonut
1,500 nif n suiiiitista ituiotiiista
kannatusta muoden 1908 altts-
ta mnitiimiljeiiivlioitohnrinittelun
ir.irteu fefä 2,250 mk. meijeri-
hoitotiarjoittelua toarten.— teilaisi!.Torsiiain i-__e-%-tu_v~\ o
li liiaiitiltuna ____\Aa_t^t-_-_\_^fi,

___
fiiiluau innttuutitoon maTifittiji pastor
V. 2alllni, pirää olla raiftäiii ,"ö. Saliii
(^SrrSiilaatö).

Saiiiiasfa uuiäftäfo oti l>wYsiM'ä IJ
F. Lottliliitcii tullut mctWtyä Lciloaiicii!.—

3trpiijaisl!tpm. Xlenraaliku-
toernööriltä on ssunfa[aituinci!
t^ötoäetCyhbiStySsaanut luroan ar-
pajaisten toimenpniunou ettsitltll.'-
man ninrrac" tai fottlukuutt kulu-
esfa ylidistrtfkit rakennttsrayaston
kartuttamista marten (4,000 ar-
paa a 2,'i ,p.1 ja Puuti.laitutueu
«estioisten työmäenyhdistys tä-
tilän lota- tai ensi marraskuun tu-
lucsfn lillDistyfkn rakennusrahas-
ton hymäkii (3,000 arpaa a 25p.)

— Päimölätt fi-sniitiirtja- ja
_______*_* Täiitsmäen Fanfan»
opistosia päätti ensimäifen työ-
fniiiteitin loinne maanaiiiaiim t. f.
14 p:nä. Päättäjäistilaisuuteen
oli järjestettyhuomiota ansaitse-
iva monipuolinensäilytteiden,mi-

TAMPERE.
Joulu- ja Uudeuvuocleu kuva-postikorttia,

sieviä ja huokcila hinnaltaan; juuri saapunut ulkomaalta suuri ja monipuoli-
nen vttrasto.

Joulu- y. m. lahjoiksi sopivia esineitä nm kitin: Kirjoitustelincitä.
Imukkeita, Faperivtitsiii, Kynitiiänjalkoja, Kellotelineitii, Kirjepainimia, Kynä-
telineitä, Viivottimia, Kirjevaakoja 7. m. kaikkia halvoilla hiiinoiila.

Jälleenmyyjät pyytäkää viimeksi ilmestynyt Hintaluettelo, jonka
postivapaasti lähetämne. 20')

Hannesten ja juurikaswien näytte-
li). Siinä nähtiin useamman laa-
tuisia tnarjallilloja ja mehuja,
eri lamallasäilytteiksimalmistettu-
ja herneitä. Papuja,sieniä, kurkku-
ja,kaaleja, sipuleja y. m. sekä tuo-
reina kupututko, ruusu, sawoy- ja
kljtifaalcjct ja jos jonfinlnifia juu-
ria, fuku porkkanoita, punajuu-
ria, palsternakkoja, fellereitii, fo-
kurijuuria, purjoja, piparjuuria,
rehujnnrikkaila, lanttuja ja nau-
riita, joista marsinkin rstert::,!-
do!n--rehiinauriit näyttitoät criuo-
maisen hyminmoimilta. Tumalla
näytti fofonaifituöcöiaan laaja
näyttelypöytä mihieilten khtifac»-
mienkolistamatta.

Paitsi tätä näyttelyä, kuului
päättiijaisohjelmaau myös laulua
ja johtaja Taitun esitelmä rehti-
junrikasmien miljelytseu meriltyl-
festä. Pnhnja kosketteli mikä
mertitys junrifaStoien miljelemi-
lellii on karjaniuokitttaan ja moi-
maperäisen iniljelpfien kehittymi-
seen: huomautti mitciifä juuri-
kasmimiljelyksett edistämiseksi
tnösfeiiteiemäUä famaQa irälilli-
i'esti helpoittaamaikan taloudelli-
fen uudistuksen toteuttamista
maanomistukseen nähden. Tillä
nykyaikaisia inaaitpilstoitns-aatct-
ta ci woida onnellisesti ja roar-
niCiC-ti toteuttaa ellei ole opittu
ymmärtämään moimaperäisenwil-
jclytsen ttlerkitystä. Kirkkoherra
hurmerinta pulini kuinka puutar-
lta- ja kllswitllrhawiljelyfscn tun-
temtnen waitultaa ihmisen kau-
neltllentuuteeii kohottamiseksi ja
yleeniii sisäisen ihmisen jalostami-
seksi. Sen jälkeen jaettiin oppi-
laille todistukset, jouka ohessa saa-
tiin kuulla, että koulussa oli ollut
10 oppilasta, joista kolme oli
eronnut peti muutaman päimän
koulussa oltuaan: yksi heikon ter-
meoden takia, toinen «talon tytär
Hämeestä» sentähden ettei —
oman puheensa mukaan — ollut
tottunut työtä tekemään s!) ja
kolmas kattoi itsensä liika heikoksiseuraamaan tietopuolista opetus-
tn. >lolmestatoista oli sitten kol-
men täytynyt muitten töitten takia
lähteä aikaisemmin, joten koko
kurssin suorittaneita oli kymme-
nen. Erään oppilaan mielii Inu-
'uttna kiitokset lopettajille, päättyi
tilaisuus iiänmaanlaitlulla.

— Sntitftittiiflii maanmiliclys-
scitran JDljtofiutiinit tokottkfcsfa t.
f. 14 plttii käsiteltiin „Tat.ikttii-
itan" mutaan seuraamia asioita:

,iiolmannetfi nict'änlioiDon a-
miivtajnffi toalittiin 9 hakijasta
liietsänboidon nenmoja M. A.Har-
niininen Lopelta,, ja määrättiin
hänen niimtopnifnficnfn Hämeen-
kyrö.

11nfitfi harjoittelumeijereikfi\.\.
irät'ii)ttiiii Hämeenkyrön ja ,^lole-
mäen osuusmeijerii.

Päättyneen hakuajan kuluttua
ali meijeriharjoittelijau paiffofa
hakenut 12 henkilöä,joista senraa-
loat I yyiyäksyttiin: Aina, Laakso-
nen ja Olga Maski Kokemäeltä,
Alina Laurell Harjamallasta ja
anna,^iorkli Tyriyäitltä.jamäärät
tim Laaksonen Tyrmään, Laurell
Kiikoisten ja Korkki föofemäen
ofitiKMiicijcreihii!. otosten sijoitta-
minen jätettiin Tatakuuiian mci-
jeriliitolle fanioiniitin harjoitteli-
ja Ä>iyllymäenkiu. Vanhat har-
joittelijat muutetisiu fairaatmin
meijereihin: Sautoatfan meijeriin
Sehtitnäii Porin o.=iiicijeristii;
,Sfiitoi-Meit 0.-tneijeriinForsell Po-
rin -meijeristä: Tyrmään 0.-
-meijeriin :\'iinifosfi Lamiasta:
Laioian 0.-tiieijeriiii leniin Tyr»
toäoBä; Hiimeenfyröii 0.-nieijeriin
Salonen Tip-iuiiiiltä;Porin ympä-
ristiin 0.-meijeriin Selander .Stii=
koisisia ja Saarinen ,>lauwat-
salta.

.liuu karjanhoito-harjoittelijoi
ei ollut ilmoittautunut laatijoita
pääteltiin paikat julistaa hetettä-
milst ennen ensi marrask. 1 päi-
mää. Harjoitteluaikaon I'/^ wuot-
ta, jolta ojalta harjoittelijalle
maaniriljelnc-jeura mafiaa 120
inarllaa. Harjoittelijat sijoitetaan
marraskuun alusia liymiffi tuu-
itetttiihiu tarjittaloihin.

Opettaja Wilho Oksanen esitti
että johtokunta ryhtnisi toimiin
meijerikoitlun aikaansaamiseksiseuran piiriin ja että koulu alkaisi
töimintauinmitäpikemmin ja mii-
mesSiöän 1!>()!). koulun perustami-
seti piti johtokunta malttamatto-mana ja päätti siitä tehdä halliluk-
felte esilntfeu. mmntufien laatimi-
sen ltlimin pcnistelfnfsi anotmrF-
feffi jätti johtotitnta esityksen teki-
jän iekä maisteri A. Smirion ja
aiironoottli 3. Laititen toimetfi.

:l!iouliijäririCN tllaalais''eitran
pilyntööitettä seura so,isi käyttää
sille maaumiljciuficu alalla toi-
tiieeiipantamia kilpailuja warten
myönnetyn apurahan farjaiil)e»«
dottneumojau paltiaivniseen ja fett
lifäffi toielä l^tl-martan apina-
hait, ci jolitofintta mastoin maat-
on apuraliaiu fäiutäniistä marten
annettuja niiiäiäiiffiämoiuut suos-
tua. .sioiitrolliafistentticit ja knlä-
farjaffnjei!palkkaus-aioitksion seu-
ralla kyllä maroja tttn niitä sii-
hen pimdetääu ja homäksyttyjeudj*
jeitten mufaan täytetään.

Mittfumuc» ja lista ofuufficn
iiierkittentiseen Melä-3itomen o-
stinssitateiirastiiiiooii päätettiin
lähettää kaikille maamiesseuroille
ja osuusmeijereille teyoiittksella et-
tä tälle tärkeälle aftaQe omistettai-
"""iu ansiliittn huomio. Listat omat
palautettama johtotttiiualle onnen
joulut, -2.") päimää.

Sohtofttnnaäta arinan tantta
joutnitoat eroiiiuoioon maauloil

"-^>S^'>"t^i >» ».1 i>:i?>»
'
,.#%^k>4

f. 51amper;.

Kiikareita,
Kaukoputkia y.m.

y. m,

1.. HOLMA.
Kello iii SUraälas kaupassa
Hämeenkatu 11.

Aseman puolella koskea.

jelijiit Taame Junnila, Inho A
Jaakola, fa K. vi- Inbcrg.

Maanmiljelijä T. Junnila tefi
efitytfen että joko seura itse tai
Tyrmään maalaisseuran toalityf-
sellä järjestäisi Tyrmiiäseen pysy-
toäifen juurikastoi-kockentän,jossa
juurikasioimiljelys kotonaisnudes-
saatt asetettaisiin perusteellisten
tokeilttjen ja tutkimusten,alaiseksi.
Esitystä kannatettiin, mutta jätet-
tiin {e mielii pöydälle.

— Uusia ittcijcriliiiiioja.Tenaat-
ti an myöntänyt Längelmäen pifii
jän Isll-llsunsmeijerillc 40,000
tnk. Längelmäen Tttnkelon kylään
rakenncttamaa ajanmukaista mci-
jerirakeiiuustoimarteu.— Vcfipcrliistcn tuaiöcit tuitna-
us.Senaattion myöntänytpiisen-
färmen laskemt'ekfi ja ?it'onnic-
menncman fuiiraaniifeffi Keuruun
ja JRuorocixn pitänen Kcurnuii 'a
Ajostaipaleen kyläsiä 17,700 mf.— Söiimtilanfauppa.T. k. 14 p.
osti muurari T, Vuorinen maa,»-
milj.Kuupilta Ala-Vakeriu talon
Hämeenkyrön Vanajan kylästä
19,500 111fan kanppallinnasta.—

2oiinln

3: 11 ow it— x.li lliiia » >I^i^^^^^^^M
txxt)'i).i.tt). wlilllää iVyslluUoai^
li!li'iincii!la, iuimuittaiiia Toi,jii!!aii Zii>!
liiailaiijcn siliirau pirtillä. jullia J'.M
tio l i.-,p. ttjäuliujiifisi ojijra^dtto^igJ
Martti N1111.1 K. FlAirat Lehto si
:!fö»»t':v(l, opctliiia itorpiiiL'll li. m
".in.» faifitlc wapaa.

ltiuoiucii
Maami scll f an Piil 1 >

SaztiDaiuKi, il Iil IIn i II i illI^ii^^MMjii^ii^^ii^^ii^^M
fa t. f. 12 pnä ftuMi^ao!a»Timmil"
uailut, ioibi» osauolltiiila ilmoiitnimn
alun toii-iaftimniilliia. tf M M I

Tm^iTiamirlii^iKiiliiCiia t"!rcH,i

iii 3lil ,^_Vli^!^iN.■ ta ja tfyönjaljltaja
iiiitlllw liraoiwil!

l p. in
lvia »iiii

8 p. 3 mf. I,!. HißriStö; ia

O ja 11-l a ito 11uo s a

V. illcslil

MiiPilarlujcr .opnlilna si»i'i.',!ii Iliaina
"m tuäka iiiii^i,

,sa oii pan Of maa ja Umo

li maani .aito, iii
aniia i

li. m. j.i lopuksi lartclo^lin

"öänicciitiirö.
orw 11 oii:hofu11 t a

Irtftticsiä olemassa olontfa asasta hnoi
mailta on warsin ltiiomattaiwaili feiiii

tottme iiiiiiiur.itaina lia

.tn iltaman fiofon itijairicwiia.l

Kiiran talolla. 3iKi»'luuDolla nuo
inan sisiiikto oli iiionipiioilincn ja ar.u

Mun t-x-vx-';\,'\vi oli cnsiii
OiiiiiÄianlit röuOTM :ii>,pii>!ii'ita, .'

liiin.in jantaija o ".vttoija A, L
stiömpuilKeii, joätfa lian fichoiui faiitia
NchMliiään toimiin, etiä saataisiin

-
NillNimäli uksimlciisyyttä fo
rastutsiiiiiilic osfopa cisini. paolueoi

tälläiiiii feubulla »äirliäroäit tUDttaUKin
roäiiän iiiiirfuiii ri»t:riiitaii"iiitlSiia.

fiiaii oliiciiiiiiiiiisii oli iiiusi'taatii>i^ i
puoli tavin cdustcttiina. «oii un-a

ii aina maliin l-_p»_\x__.
a muutamai ottoa! jo fofo lailla

sctloiiia, että »e oroat waatin«l niitti
ran bai'joi,t»-:-; Paliffainnnan sc!a!'i'-
ro faiaitttoli ,muiltani!a laitliiifappal';»
ia. SBielä jaaitiiii fitullat titlaisiuria
warten icpiti MIM \-i:a timt; I'i

oitittioiita dittnuät hei:.':
iiVMiian ja Siiljtifiräm. Shunteronfa ii.-,

si'>litlwa! liil loilla iuiutitUa la?,
iiHfl^£UjsLdäiiö.lcr", ioi-sa oli totoiati»
tenä jäc-r-iu-r-tä (loitaiiiaäfa l«rra tri! i'
la.

'Sciu-aii jitii' jo ioiäitamilccii tuo tu:i=
nCtui, iniiluiilfcifaincii, itt;*llään polion
pi&cit.tt) raiifas näylcliiiiäfaippalc „i'J.t'

joella" jofa tätiä liudalla talolla ciiiii.f
ran nätiti' in pari luiiSioa sittc pid,'
tlisisä ia!'Oii=a;waiiai: VtaifcÄa pitli l
bosnian ja iiuai,f,.'uTfie4aan rn!olf!!ta,

l.

tälitrni sanoa, että fe qrtottint ut!
:ii fnWivfit siiijiili'li, »ieläpä ie us

„K. Kaatra on, nimellä „MarkanKirjasto", alk3nut kus-
lantaa sarjaa käännöskirjallisuutta maailman kuuluisimmista
lepateta. Tähän asti on sarjaa ilmestynyt nrn^^^^TeokseJno— l7B sivua. V crX____________.i____Mhäs-xIX-JX^mm^^^^^^^mn säTpäjj tjjTcvän kiijan hinta onalnoastaai^^m^, mikä summa, teosten.sisällykseen ja ko-
koon nähden, en katsottava varsin alhaiseksi."

(Aamulehti)
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Varastossa: suc>!n,
jallisuutta; kirjoitus-, piiru-
kirjakiiippaan kuuhvia tav

iiiiialaicoloilliii näydeu loiSto,maSti. El-
liin raifaS, wittistämäoifijclma päätilii
nuorten lei!'.'iin ja farfeloon.

fStx ttaita liiffui täällä w.i ,te

liisiaiiii mastaan yöllä nnl[)furi .»o i=
niii iiiliK-fn fä:,l>.'ii ihiitten unhfapuo:'»,-
fa tiiwarawaraztoa tatifaSitama:-:t.
-r-laljaafeen tarfaie-tu.fseeii eimät piiii»
filiitifct tyytyneetititäit, maun

________
lie ofafii imälmiSifn ja ofaffi wielä ,vai-
misiänin nd______ uifcampien ---
tojett ntarlitojen nw.r»oS,ta. Kylläpä wain
tietäisi moiset morot faada oiieii.i.u
ourlin.

itirficla.
—.H nonoa t ä t, t ös t a t.oi-_t*Bt_

nuoret miche-t Piirttoton Haamislolla,
jomuioisla ei luulisi enää tuleman tn-
fi>myfifeenfääii. paiffafunnalla olleet
fesöwieraatfin jiitä tärfimät ja tapaa
iummaSleilimai.

Siiupit t. f. 10 päiwän iföana Tav
pcree?ta saapumaa iiiotfuSliajiijuuiia o»
doltaesfa .öaamivton ppfäl)é-laititfill,i,
tulli finne mieyiä toiSk_)ftxmxt_tä llcu-
teä joittaen usealla buitliiinrpiilla 4"
minuutin ajan, Piti jouifoc.ia luoden
raultaan, niintä elvtimäi, feifä muuten
pitimät tcroaa ääntä, MummaStmitaa
alfoi tai niicfiiä fe, ettei fufaan lx-idän
mcueatelpmiiiä puuttunut sana liataan,
loata lie itse fiuomauittiroalt: „me o>!e,m°
me »leifcllä paifalla, missä Siis pol'l-

Surfean kurjaa on todella, elämä, luu
itteäiiiieliftiys ja järjettömyys on toa'!--
lammi itimiisydämet, Cifö jeifainc,!
fcfibaStania tunne ok-toanfa liian Ut-
ti, elämään paheelle?

ilnrlcalot-li.

-Jaa, mi t a f öSl o r f e a f o sie i,

lii tiorifof e nr a l,o,nma a? Se-
lliin hontmaa arpafaifot ja oi.feii; fim=
renmoisct. Niisläiliän tiifiuomaanon pv-
Mia riittännt jo pietät ajat. Öyr.,it
owat ptiöriiieet ja rutfiii rullanneet ;_
monet pyyteet. tjSääSooitoiSiia pu![iuina'=
taikaan, fottfi tulee aiitcjuo.mnlaiuen
iiiionefiTluSto, ompellifone, oifein po"»
jettaioa, ttuS>f,cpeaifei t_____-_eti, fat^.-
ifruunu ja tiesi mitä tuleekaan, löytyy
wielä lasitöitä ja komeilta, fekä fuffoja,
tonoja ja luuiffiitoia halleja ja ehfä io-
tn onnellinen tohinaniin joukosta löy-
tää, niin ctfö jo sellaisiin faniiaitaiii
lähteä. No toittamaar faitnattaatin -i,

oifein joukolla.
Arpajaiset cwat funnuntaina lolt'.

27 p. flo 2 i.-p. Arpaijiiisten fäOeea 1

detään lfiauSlfa» iltamat puheineen, lan,
luiitc-en, fcifä nä.ptclmä,:aippali- „(£'.) a»
ieyn täti fiausifuiibcllaati :n:f!
wolitaa. Soitosta 'fjuoJchiii meidä.l
tuulu ja pallfittu wrwifunita, jofa nu.'-

rille loputji ftauéfatt hnpyt lupaa.
Niin läbfclfää nyt taaS ferran faifi

wanihat ja nuoret, »läheltä ja kantoa,
.Norteakoslclle juhlimaan, niin i 'dal ■-

marinaan faawantte liansfan illan -.'iel
tääjfenue!

Paitfafuntalaine.l

Mouliiiiinui

Mim laili uonces f a ipideltoi
ii-t-iaiiui t, lotat. 22 pu

i lii imin'.:J".viii Suini-ia '(> .i',i' '■ i»
Inu johtajan pcjlfto. D

Stlltji lfiyifytiiäii, ipidetään.iö täini.'
louotuife.t rtiifiit ja fau,rat Idpoiftni
sieuienwiirailoon, pl

llltii cjiilclään :)li)öiiiä'iäi»iä iiiiii "i.'.
paivitojen iauppäiin-ji-Jt ilviiroäliijilttäso \i

NatKaisun hetkenä.
Kieltolain ystäwille

Maulta maailmanon lierottani)!

ihailua se tocrraioo ma!ppnu-i',jolln
Tuonten naiset fiinitiroät äänioi-
fi-uttania silloin, fun he ensi ter-
ran saimat mielten mertnisiita
mennä maatinitrnalle.

Mitä oli sen malppaiwen spynö
miffi oliäänei-tämmn naisien

prosenttilliti' liili^iii^l^ii^ii^^
>!. ie 11 o1a f iii.^,iii.^iii.^i.^i.^i.^^■ jl 111l

tasalla, jota sai Tuonten naiset
liikkeelle. Tämän maan äidit,
tyttäret ja mainiot tiesimät, että
heidän äänestänsä riippuu, san-
oannto ©uomen eDusfuntaaii ficl-
tolakin maalima enemmistö.Titsi
Ile sankoin parroin jaopuircat Maa-
iiiiunrille.

Satoon sydämessä minulle ker-
rottiin inairoaisapna nauttimasta
mairhasta maimosta, jota puhfeji
itkuun, luullessaan,että maimais»
amttn taajalta on äänioikeus1 ficl»
letti).

„Minä annan pois fofo mai-
maisamiin ja kuolen maikka näl-
kään, luuhan maan iaan äänestää
miinat pois ■sillä ne omat tch=
tieei minut ja Inpieni onncltomil-

naisten

ff!" —
__\xn rtiaiferot ISU-mitotuK-

oppimaton maimo maalipiiimnn
Ia maaltpäimcinnnälitiin

li^ii^ii^^ii^Dnuor11n
iiiillliinri! m oppimattomani —
lotetamin filmin palaaman maali-
uurnalta siinä warmaisa iratnu-
mufsessa, eitä lie omat »äänevin-
Otti roimat pois Tuomesta

Me, joiden l)altuuii Tuomen lo-
lien edustajat maalipiiiuiänä ns-
foiroat falleinunan asiansa, olem-
me sen jälkeen inaltiopäimien
kestäessä saaneet tukuttain tirjei-
lä — köyhien, oppimattomienäi-
tien ja maimojen kyynelillä kostu-
lettuja kirjeitä — , jotla omat sy-
däntä särkemäii rukousta kietolain
puolesta. In mitä lähemmäksi
ratkaisun hetki lähenee, mitä roh-
keampina pimeät, mnsfitsiamat
rooimat esiintymät maan rajoin
ulkopuolella ja oinain kansalaisten

'n na n om au hn 11 ittt f»
'e tt fesfmibcsfa, sitä hartaam-

enn

maksi käymät rukoukset, sitä hir^
mittämnmpi on mielten iäiiiiitnsß

Tällään, jolloin fieliointfl
ferran oiifibusfunnnn käsiteltämä-
nii, nyt mnrmonnkin meri snoniosn
pyrkii pmälltymnänodotuksen tus-
fnsta.

:l'iifäon olemn ratlaisnn tulosi
Onto kieltolainkannattajilla tar-
peellinen enemmistö,mai omatko
kieltolakia masiiislamat tooimat
saaneet rimit horjnmnan? Siihen
lähimmät piiimiit antamat wa,s-
tanksen.
Mi maan on nyt jo marina, se

nimittäin, että meidän kieltolain
mnatijaiii, tulee pniyii lujasti yh-
dessä.

M'e olemme ntuisja anoic-io 1110=

nelin lamalla ryhmittyneet jn fii-
iiHiastifin taistelleet toisiamme
toaStaan, matta tiissii kysymykse?-
iii, liiviä knnsamme polttamim-
nias'a fiiiynii)fjesiä, mc innodo-i'-
toimite yhden puolueen faiffia
muitapuolueita liiastaan. Älköön
keskinäinen fatens heikoittako moi-
maamme, kuten lähetekeskustelu»-
ia roiime feroiiiinii, jolloin ____*
magia" ___________ teimme it=
ieminc naiiruafaifeffi kieltolain
mai-ttiitnsain silmiiösä. Pieninkin
pahansuopa kiista, turhat fiunt-
i-r-fnt ja toistemme ronifuttimien
epäileminen — ne faiffi mähen-
tiiioätnuiitoii mahdollisuutta jahei
totttnmnt asemaamme stellä, missä
asia lopullisestirntkaiotnan.

yksimieliseen ja niicfjeffääfceii
taisteluun siis! Meidän takanani-
me on se Tuomi, joka tahtoo noits-
ia pimeydestä roalooifl

loofl
orjtut»

.vilda «äktlosti

l^aas suomalainen lai=
roa haaksirikkoutunut.

Tre

ankhötmosta, lofaf. 18
p. £sfarl}iiinni*ta ilmoitetaanl
lorstai a,ainuna purjehti funnts-sa norjalaincn, pctroolilaétis-fa
matkalla ttefleen olema fminttt
Hus faupunfilaisen laimaifl
st!sson'in päälle !?landin ____!_____
niemekkeen kohdalla. „Tre syskon",
jotn oli matkalla,Niipttriiöta ___:*

linsiin, lastina 300 standardia
pitiitaMnran, sai muodon kylkeensä,
muita ei uponnut. Ta^lauo Mahin-
acittni. ~_ta_ onhinattu tänne.

Kansalaiseinmc öafotsfa.
Sitiimnlniitcit uniartitttilaifciia
Tämän tästäomat sanomalehdet

tienneet fert.pöyristyttämistäMe-
riteoista, joita .Slanfnfinn aineet
lakin on toimeenpantu jn erittäin»
km Paknssa, jossa on paljon suo-
malaistakin, Wiime airoina on siel-
iii terrorismi uoussnt ftiffaania,
joitta muoffi useat fanfalaifistam»
iite lienemiit pilkotetut henkensä pe-
laetlimiseksi kiireimmän fautta
siirtymään ja jättämään paikkansa
ja toertattain hiviuäiifin toimeentu-
loilla.

Wiime 4.1ov ja111ai=i11ana saapui,
kertoo Mikk. T. tjffi tällainen maa»
miehemme, insinööritfdir T tt nd-
mif t, joln 011 työskennellyt lo
kolmisen innotta __o__lia öljya-
litcellaBalachanissa.Lähtönsä ker-
toi hra T. tapahtuneen niin kii-
reesti, ettei ollut aikaa nffinfalai»
sempien afiainfa järjestckuiijeeii»
tään, Maan ajoi suorinta päätä
seuraamalle rantatien ajoitatte,
josta, pääsi junaan maikustaak-seen Sifilifiin jn sieltä edelleen
Suonteen.

perjantaina t. k. 4 p. kertoi htn
<-. lähteneensä asnnnostnnn nom
klo "'! ajoissa iliapäiiviillii erään
lomeiinsn ruotsalaisen insinööriG.
Ä. 33acfenöorffiukansia maitnntlla
tehtuisalneen insinöörikokoukseen,
joita pidettiin joka loiifon perjan-
taina. Heidän paasillansa juuri
maunuihin, astut tieitlaiöalta e-
fiin eräs tuntematon ojentaen re-
,-oolmerinja B tta kohden ja lau-
kaisten, jolloin *_. putosi tDairauiS»
ia tielle. Mies o,:npni toielä pari
laukausta maassa toentjtoään
S.-hen. Ennenkuin dra T.ehti toe»
tämnän cfille aseensa, alkoi fmtliia
ampumistahauenkin ympärillään,
jätteen fuitenfaan osnnlntta. Lnn-
keitliien maihton jatkui molemmin
puolin siihen saakka, kunnes pa-
koon rienliimii T. pntofi erääseen
snntalitoppaan, jossn nscensa jott-
tni epäkuntoon ja jälestii rientä-
mällä murhaajalta loppnimat pa-
nokset.

Laukaukset luultua, snnpitn pai-
kalle eräs poliisikin .jola nähtyään
tapahtumiin, ei feltoitnffestafaan
ryhtynyt pidättämään murhaajaa,
knn ei muka tullut maranneeksi tar-
peeksi paljon patrttttneja rctoolioc»
riittfa jn murhaaja taiotettiin pa-
kenemaan faitcSja rauhassa.

Tyyksi tällaisiin kaninloihin te-
koihin luuli hra 3. tiiöioiiestöit
testnndessn mnllinneen kiihotuk-sen, koska tämä oli jo 7:s tämän-
tapainen titnrhnyritiis tänäkin
muonna.

Insinööri V.mahtaja oli per-
heellinen mies, jättäen jälkeensä
mainion ja yhden lapsen. Paikka-kunnalla oli hän ollut jo yhdeksän
touotta ja aikonut seuraamana päi-
mänä matkustaa juuri epcimakais-
teu olojen tähden totimnahansaRuotsiin perheineen.

oli liininaja sa-moin fuin hra Tikin saanut jo n-

Teitä iihfiiusfirjeitn, joihin cimät
iluitenknaii aikanaan olleet sen sutii
tremoaa huomiota fiinniitöncc^^_^_^_^_^»^a
1-i.. .....;-S aatsssses

Katsaus eilisen lehtem-
me uutisiin.— SK att iop aitoain jalt tt m t

n e ii. tviesncnaiot-1o ei ole kai,
ufltiauut chdotusia loaitiopäinißäiit -ot
famtfeStn.— Ve fipeiäiSi e n maid e ,t

tuimans. flllainainittujen locfip -
räiskii maiden iuimaustöiitä warten
on feitnatli mpöttitänpt fcuraamat m,'\i=
räralmt ,v. in.l .^tartun pitäjässä t
Siioniemcn fappeli-:-fa fijaitifclnan 9:r}=
'fc'fallio=cjan fiiiioauifecn 6,000 ,n', ia
löattiilan pitäjäsfä olewan 2a,p.'e.i'.=
juon tuiwoittamifeen toapaat ttjöi-jc-et
ja työnjohdon.— IIii fia meijeriinino jn
Senaatti oi, umöiitäiipt m. m. feur.ta
mille ofiitiSftinnille ja ofafeplil-oilie
laijsoja aijanmutaislen mcijerieit pe-
rlisliiMlsto marten, nimittäinlKartun
ofnusmeijerille 20,000 ntartfaa ofl'i:c-
mciijcrin perustamista marten Äac'u'.'.
pitäjän Palwililaii kylään.

Läheltä la Kaukaa.

Pääsyliput }._ llalbergin
wierailunäytäntöihin.

_____ia jo olemme maininne
myytiin fniififi fiatocimlmai pääjpliput
Ida '.toilde.riiin'toioriiiliinaptäntöifiiit,e.p
puun jo wiime maanantaina ja Kis»
taina. Olomme mpöSfin jo kertoneet
siitä fuuniiattcimaSta tuugolsesta, fofa
maanantaina wolttlsi lippuja osteltli-
essu.

.■öalroiiiiipicn (XtiäSofen ositaijia diili
ollut fuurcft määrät ciKiniutän kuin tip-
puja riitti. Jota päiwä on faatu ilippti-
lnllymäläsifä nähdä liiifuittaituia fo^ta»
nffia, kun maatta aSti on lippujen oS»
toa marten tullut föplfiiä naisia jamie»
biä, joiden fuiinimirtfiii on toytyny!
Hittiin tollmiu fäänllpä takaisin, rahat
fun ciimät Äe riittäneet tollitmlpiel-.
paiiffajen 02*0011. Wiarfinifin „©linan
furiiian" lv: ollsiwat tafeoncCt nähdä.

Sen sijaan owat lalliiinmat liß.i',

mnriinliin ii marfan, fäyneet hiitaa,'-
lailjeSti fatiipailji. Enin niitä olit ostet-
tu maanaiiilaiiiecn näyläntöön »Elinan
fiiriinaan". lWäliin on oSietlu tiiS'fni;le..';i

uäytänitöön, Söfcnin „Vteren ttttiä-
reen."

Eiiniine olifi uskoneet tat-wilseiwan
iailuipcrdaiijillc Tiuomnuittaa heidän wel°
tooUifiuiffiSiaalt Ida vers,in lv c>
railuiiäiTläiitöifjiii nä>yden.3i!fi wielä,

jäämme obattatoalle (annatte .warmas-
ti iiiiitocn. etta lipuit tänään tai aina-
fin toiimcistään hitomcitna oiwoit koho-
naan Icppiiuiiiiiiptjipt.

tt)ra)ääläinen Kunnostautu-
nut eduskunnassa.

jisteii ilmestyiietden maTlicpäiiiuäin
pöiltofirjiilu imnfaan en Turun ija Po-
rin läänin pc^jniifcit waailipiirin fcijia*
listinen edustaja I.R. Meiincn,
TyriOääiiä, piitäioii aitomnschdi-tusta
Nto 82 ifodeista awiottomia äitejä war-
ten ancniuSioaiiofuniaan lälictetläesfii
puheen, joka janasta sanaan Ifuudtiu
fcuraawasti

..Tahdon ivaan lyhyesti _vt-mti-lätaa,
että tässä eduilfnnnassa ufeat pulutjat,
joilla en foofeat ttelkcllifct _H_XHt, estin-
lftioiiii ilailoolla, jota uäpitää, ettähe iolh-
__oaå uufteiitiaa maailman patfolain.
?i'äi!iltää jilltä tum he täsfä fpfiilittiirfcSfä
tni!)toifi,'.uni sanoa l maapallo ci pyöri.
ftuitrfa muni ,moihtaa uéifoa jiiä. Viie e-
lämlne ipafifolalia. Sufa on ifyiltynyt
muitten Stritt pafosta, olisi 'ijauSfa tie»
tää iiii kult-entin imuutaina1! «rwoifit:
puintiat owat sanoneet jciiifun fmttmiceii
joSiafiit TiäpcällifcStä, jofa on,f!!iiipiint
Tiitä, an muta riftomit iiiisilail.sa
____*__. Siinä luuton, «itä täällä on
(yllä itiä ja äitejä, 'joitten .pitäifi itiötä-
män. minkä kohtalonihan ,faa itsellensä,
joi, tläitoi topfeiifa jouinwait sciitoifcii
,iiii»a häpeällisen irfeiijä rtltfoiiiifilii a»
laiseksi; niin silloin on tiiiiwafoti 'tar-
peen. lla fuitenfaan ei ne ole siitcufääii
muulta fuin ipatosia lfyiiityiiiect, itapaih»
tuilpa fe fit.te acuioliiitossa tai fcn ulfo»
puolella, fitä «ei fufaan woi iwäiililää.
Mutia -onto ,fufaau Suikattaan fostoon
woinut todistaa sitä, etta jofu, olitpn

hän mk, to! mainen, Oliisi ItanfoitiifEfcf-
feen toettua «Ma nyt Ipitää stjuliyä cli-
dottoinaZti nwiottolttia lapsia. He tohto
tnat riftoa luonnon tom !ja se Taittoi,

fee itfenfä niin sääiiiiiättömäzti, eila
tuilco <Mi>ioiic»inia laajin tum näin __=
teisifiinnan ;jäs«cn'Cli :riffett>a,t Kananani»»
kia, joita ci itfeäiiifä Tcmfaifeuiaita iä-
tä, hAbotnan nyi rilfoa wi<!!ä sillä, etta
»laailiinaian pafuLia isiiitti)!i<litä ilimsiä ci
tahboiraiiji patotla ruoftia, sota tparten

yltoiéfunta on .weilwollinen jäsentenfä
fautta sellaisen tiiowafodiit fysMiwaaxx.
ituoniiontofipubini itscc-tään. Jos eitt-
me toifissa asioissa tailido rittoa luon»
noniiaifia, 'fufa ir»oi sifä toaStaan f-eistä?
Ote .eiäiiiiliie sa ifuctonimc pafOii-,la. _ohi
tooi samoa, eHitä iyän a_t__t itse ____"

maan, imutta ci -toi fanoa astunc-ensit
Fl!ntiomään'

iätä iluiic&faui unuiutelen funlleeni,

fanoo Puheen ijoihdosto „3atafuiinian"
Esa, 'Tnirifa »eräs fcfiölisitimcn ,firwes-
mieS fnuilnu mielhewästi «pasianeen
mnnalia fuoinciwiiiciiStä wasta,wäittä-
jäätiiiä, jolla oli „,for,fca ltictccßinen tit-
teli", fcuraäloin sanoinl J_t& tohtori
liiffuifi _i_aan iftjmeiiitmätlä eifä aina
pinnalla". No nyfhäii.minä iiiiimärräit,
miltä fuuluu, fun tällainen fofiailiéti
..liiffuu .ftjmcininällä".

— Uffalliitanmijaii rufous» ja
ticltiiliinllijiuiitti) länä luiioiuia pitxltääit
lotiffuiin -7 päiiioäOii tttC-XC-ftX-tXXt i
päimääii.— -tiiiKtoHimi iiuiiu-iiitiii tamat*»*
armeijan tllöstä ttmattlt» V.lMi- V.117.
!)fasloja ja BäotMttipMnJa 80; fi>Mu.f-
fia pidetty 25,719; pciilliloila i!|iii.l|t pe-
lafiulta M.201;fluntmiafciiiin ja Ut».
tcnifeiiiiiii IS; lnstenfoltia!i turtonifolc
j,< ii; Inni»',, i jliiniiniupfcorit fiiijttäiieei
'ölgillen ia j»i1 1 (ii

,n |,ionit 'läpiitiin

16,167; ipe.i>hcitä saanut raif,a=apita
1,479; tateista raha-apua anndtiit köy-
hille Stuf. 4,754: 89; Hentilöitä faniini
ruoka- ja maakrapua 8,482; lapjia hoi
dmttt laSteiifeimiSfä päi», 20525; tyt-
töjä otettu tiuimnfotiin 54; tyttöjä lai-
tettu pois siimeellisesti parantuuein.i
35; lyttöjäon todisfa 24.— -.Viiiutiin nuorifofcuinu laulajat
fäbribnt t, f. 17 pnä laululla herättä-
mässä jetptaijanlfa herra Si. E. _- « i '-
Iitäit hänen ftjntpmäpäiimäufä joh-
docto. i3amiisfa lilaisuiid-essa lahjoi'ltl-
wat laulajat hänctle „Oma 2)(iTn"=iePf.

feu piencifi fiitollifiiiibeit ofotttcc'ffi fii-
ni iuiioStiiuceSta ja liprauttumaSia
työstä, jolla ,hra »ciffilä on monien
louojicn fuluesfa toiminut mainitua
kuoron johtajana. Hra Heiftilä rau»
winecn owat olleet Mimäu ?iuorifo.fe;:=
ran tontajoutfoa feuran perustamises-
ta asiti, ja koko ajan u^toninetS tpönlfä
ja tßÖkaatipi feuran ja fcn toimimia-i
hywätfi.

Uutisia
muualta SuoineBt.ru

Suuri merionnetto-
muus.

Oulusta, lofaf. 18 ptnä.

Eilen illoilla puoli seitsemän ai-
kaan ryhtyi eräs mies fuljeira»
maan norjalaisen parffilailno Ha-
gesundin lastansmiikeä purjetoc»
neellä SSarjafan rediltä maihin ja
aitoi antaa Meneen erään höyry-
meiiecii hinattalvatsi, jolloin hina-
usföpji jollaiinlamoin painoi mas-
toa sillä seuraulsclla,että purjeine»
ne kaatui ja siinä olemista noin
2^:stci henkilöstä pelastettiin lni-
Mameneellä Maian Pari, kolme.
Muut hukkuimat. Lastaajat olimat
enimmäkseen saloislaisia.

— Kuollut. 'InriHrruotfalaifeii
tlassillisen lyseon EoQeega fil.
maist. X a rIGrön In n d luoti
eilen namulla, Turussa. Wainaja
oli syntynyt Muonna 1851 Helsin-
gissä ja muutti fofleegaffi Turun
ruotsalaiseen lyseoon 1888.— lJilanfflit9pa.Tilanomistaja
s'elif Fröbergon myynyt omista-
maiifci Shifnrift tilan ftitvntijär»
Men pitäjässä inoaiimilj. August
Eroselle Dtoiitafalmelfn 90,000 m.
laiippahiiinnsta. Irtaimisto seu-rasi mufana. Vastaanotto tapah-
tuu marrasf. 1 p:nä.

pommilöytö ja räjähdys.
iSiimte iorStaUaamuita tlo 7ln <-i=

faan, fum työmies Jcöan Ljnugberii
fulfi ztamplii falliolla piltin teetä rau-
talien piifäpläroäit luona olewan pa-
jan clii Töölööfcenpäin Helfiiissiövt
liiiomasi hän tien wieressä, (ähellä
.öetjiiissin fabitnTaSfijain firoilou;pi'iicn
pari _ tuuman paSfniäta nom 20 om.
piuuisila pyöreää esinettä, L. otti yqärn
cfiiwcn käteensä ja, luullen sitä raiia-
rajiiiifji, pani ifen firocllc ja altot ni.
fella fiiioellä

_____
fitä ritfi palajifii.

3itmaSfa kuului kauhea räjä,i)b)S ja S.
faatui »naahan, IZsiitc, jota hän luuli
maaratromalfiii roiha-rosiaifi, oltfin »-iii-
reu fctilaSfrmiaatiii fptiptin. 9ii;iS=
iXif.c_iä ci i.'. 'u.mmiiifaau paiifalla me-
iie,t!äu.y! toijimtaanlfa, maan nou|i i; iis
ja kulli 20 motriä pitfiu tietä paalit*
päin. Paifalle faaipui miiUirari Tan-i-i',
joifa 'läbti ha'femaaii paliifia lou-.°>i^i,°
tuiiieen fulettamista warten fairji'a.in
stdoittaiwafji. Tanneria toaSitaau tuli '-n,
niin kertoo «uoimoll. S., hoti !>!.-e^'l-
fliifadtin päänsä muuan poliisi, \__ T.
iliiitoiliti taipähtitmait. Poliisi ei f,;iii=

miiifaau ottanut fitä hiioimiooii, livrit
käski ilmoittamaan passifonstoa^elllli'.
T, tcii itiötä fäsifettyä, mutia ci faanitt
apua tältäifään, waan piti hanen tulla
ilmoi.MiTimaan tapailliintacitn ctljilmänpoii--
sin afeuialle.2icltä lähtiheti paifalle mie
Ttiä, jotta toetoää 2itingfae,rgin firurgt»
feien sairaalaan. Täällä huomattiin, ?t°
la 2:n jjifea föfi ati ranteeil-ta poiffi,
waifentman fäb-cii formel dliimat firp,-
-k-ina .oikenit jalan reidessä fuuri ha.t-
ma .oStoa, 'fiaaiiDoiiiiu.nce.t lieroäSti fefä
rittiimis muualta täplinä fuuria Itaaioo»

Lln oifean tolia piiti niin ollen lei-
faia fofo jouffo Mlieititulöffi, faimolii
waife,»!iinan fäben foruiiet, ja luulitaroaa
on, ottä oifea falfafin t-MaiStaat-, Hä-
nen parane,mi!feii!fa 011 ePäwair,ma.

Räjähdyffen aitana oli useita liwi»
Kiämicliiä ollnt :tt)öSfä nom 150 uteitr-n
pääSfä ychäällä falliolla, jonne pctontin
fit^paleet lenifilwät. Työmiehet K. Fiors-
jeE ja Sliittii tt-suiffincn, jotfa oliwlit
faiiflfein lrlijnpänä, oliwat myöslin wä-
fiällä loufifaantua. Eräs finpalc fuifi
heidän tjlitKitfä, mutta faöui ainoas-
taan bojfen miehen hattuun.

'Otto Oinonen, huomattuaan Ltn
mrfiiictaroau jotofin, oli juuri läihdösfä
hanen lluoffcicn, kun räijälhdys tapalfjtui.

Pomimi ai franaatinlfptpttn ei ole,
tietää 11. 2. peträfiit ISljellä oleltixtsta
loeitaiäilKSltä foifarmista, fillä siellä ii
eke niin järeitä ampuma-aineilta, toaan
atltoellaan etta räjÄhtäniyt esine faintr.n
fuin toinentin ,jofa jäi räjähtämättä,
on fiilcte-ttu sinne SBiaiporin nic((afoi=

den aitana S*äx_\amd_a_ faifalmisto.
Äranaati! oliwat päättä päin jo fixx-x.-
joästi ri!oztiin<le,t, S_ttSfi jäänyttä
pommia teliään »erjimän poliisin a-
fi-imalla.

— Mustialan maantoUjefyS» ja
mcijeriopisto. T. f. 11, Ptnii las-
kettiin Mustialan maanMiljelys-
ja meijeriopiston agronoomiosas-
tolta fcuraatoat oppilaat: Ella
L a atah t i (ryhtyy hoitamaan
omaa maatilaa), Emma Kasuri-
nen (tyetkalan meijeri» ja karjan»
hoit.»koulun opettajaksi),Auli 2a=
molaincn, insinöörit L. Jalas
ICrisinalan toiseksi opettajafji) ja
Wilho iiifit.yn (itonnitfan maan»
Milj.-koitlnn tois. opettajaksi).
luiitimntti _. (Jollan (luopion
ojtiusnieij, nieijerilonlnn.johtajak-
si», V. Porsas (Kemiön Pojon

fansanopist.oftctt.), U. Vasf (Ka-
jaaninkihlat,maanmilj.-seur. fon-
fttlentiffi), A. Eederberg (Pelto-
inlnien iuaa,nioi[j.»foul .tois. opet-
tajaksi), %l). af Forsclles ( s?effa»
lan maanioilj.-loiil. apnopcit.),
Armo Jalas (Kolmikon innanMilj.
koni. Ijarjoittelijaffi), V. Kajon
(Eliscnmaaran mnanmilj.-konl.
lois. opettajaksi), Eino kalmari
tHämeen knnsanopiston opettnj.),
Hannes Kettunen 1kotitilaansa
hoitamaan), Santeri Ninnnneii.
G. Lindeymist, Otto Pehkonen
tPellermon konsulent.), V. Plan-
ting iWrethallan moßmieskoul.
johtaj.), Wäinö Vatiala (omaa
tilaa hoitamaan), Riku Ruhanen
t Ouojoeii kiirjanhoit.-kllitl. opet-
tajaksi), Antero Teliinne (Iso-
Merijoenfartanon apulaishoiiaj.)
M. Tonni < kotitilaa hoitamaan),
5.1 Stenberg fÖstersnndomin ti-
lauhoitiijaksiI, metsiinhoiiaja A.
Tanttu lTnomariiicmen rtetfäiu
)uart.=fou(. opett.), ja Osk. Tu-
deer. — U. S.— ißanfnn (äänin itäistä totin»
lipiiriäkäsittämä suumalaiseit Jiuo»
tuecu fofoit» pidetään __toääh_v
liisfä marrasf. 10 p.nä alkaen klo
puoli 1 päimällä. Puhujiksi koko-
ukseen omat lupautuneet roaltio»
piiimäebustajatefittelijäfihtccri A.
Lis t o ja maanmiljelijä31. K o i-
loisto sekä suomalaisen puolueen
sihteeri K M.Rantakari.

Saman päinniit illalla pidetään
myös Iymiiskyliin Tuomalaisen
Seuran arPajais e t, joissa
puhujana cfiintnD maltiopäimä-
edustiija emäntä Liina Ala-
itul jn.

— Kansako Rajajoen ran-
tatien kansakoulun opettajaksi SU*
menmiman kunnassa 011 matittii
kansakoulunopettaja Hugo pietet
Tampereelta.— .^clfinflin eteläisen suomalai-sen funnait kappalaisen Maa-
lissa annettiin yhteensä 10,701
ääntä ,jotka kaikki sai pastori A.
W. Muufisto. Muille ehdolla olleil-
le ci annettu yhtään ääntä. —

—
Kamala onnettomuus tapah-

tui miime torstaina päimälläTöö-
lön sokeritehtaalla Helsingissä kto
puoli 12 päimällä. Kun työmies
M. Tnwidsson oli pannut 11. f.
sentriftigaalikoneen käymään, me-
nihän siihen luaroniattomasti kos-
kettamaan n. f.melalla, jolloinlo-
ne työnsi melan filniäräpäqlfesfä
hirmeiillä taonnalla onnettoman
työmiehen rintaan. Se tunkeutui
rinnan läpioikeaan keuhkoon: syn-
tyi ammottiima jnlmannäköinen
aukko, josta keuhko tunkeutui u-
los.

Onneton kuoli Paikalla. Paikalle
kutsuttu lääkäri cimoinut enäämi-
tään.

Vainajalta jäi jälkeen Mainio ja
2 lasta. Him oli tehtaan puolesta
tapatnrmamaknnlettn sekä itse Ma-
kuuttanut henkensä 2,000 mksta.
Hän oli 31 muotias ja ollut teh-
taan työssä 7 muotta. — H. S.— Salaperäinenhyökkäys.Wii-
me sunnuntai i(tc,lla tuli työnjoh-
taja Aatu Lappalaista Mastaan
Ikäheimon pellon luona Maanin-
galla talsi tuntematonta miestä,
joista, toinen oli naisen purnussa.

Miehet hpöffäjimät Lnppalnisen
limppuun,mutta S. alfoi puolus-
taa itseään mittana iolemalla pihs»
tnlliiiin iskien ympärilleen. Kui-
tenfin sai 3. tnhnlassa maaiteensa
remityilsi ja, kantaansa naarmuja.
Hyökkääjät joittiiimat kuitenkin
tappiolle ja lähtimiit tiehensä. Lä-
hellä metiäsiii oli L. nähnyt kol-
me miestä tulen iiiircssii,
Io ennen Marhontaarcit _p_toä*

iistä tiedettiin fcrioa, että lisal-
men fiemarisfa oli ninjaillut mies
ja nainen, mutta tuo nainen oli
koMasti miehen kaltainen sekä nä-
öitään etta käytökseltään. — Ot.— _*oto lienee rosluofflpfit liit-
teellä .s;-ifliitccÄfäfitt? T. k. 15 p.n
iltana tto 8— l» toälillä oli jofn
tai jotkut rosmot murtautuneet
Sommin kunnantalotta asuman
diakonissan asnntoon Mieden mu»
kanaan 8,000 mkn suuruisen ra»
hasumman. Mutka, tämöisen roh-
kean teon telimät oli Miciä tietä-
matoilta. — ,'oäm. lE.— Dynamiittia,«allia ja ftltl)»
tyslattfllll wantstcttil.«ihlomirtnn
fnnamoimistiiöpnifcilla lisalmen
pitäjässä on äskettäin tehty mur-
toMarkiitts, jolloin sieltä on mieti)
111. m. blinamiittiitallia,sytytyslan-
kaa n. m.3tnfcnmi"sntesiari toöpni-
kalla ryhtyi lohta Mnrlaan etsimis-
puuyiin ja löydetiiinlinloarasli-
salmen faupiiniiisfitnimeltään ?la-
ln Moilanen.— Ot.— „;Kni(i)iitil)öiit" firjnpitiitoii
olciimssaolo uhattu. Herrat An-
flitft Lindffren, Mikael Tnpineit,
Heikki Moilanen,Tuomas 2ihroo=
nen ja Jaakko ,Stuosma; Tortn-
malasta olimat „Karjalnn

______
en sanomalehti- ja kirjapaino-
osliustunnnn,, f^lajamahdin) ni-
tllissä toiniini meitä gfrebr. Wag-
ner ostaneet tirjapainotarfteitata-
maninitfaifella sops.mnksella, jonfa
mukaan tamarat omat muolralla
siihen asti, lunniistä määrä-ctjoit-
tain utaffeftairat mnokraeriit Mns-
taamat tamaram hinnan. Kun os-
rajaltakumminkin oli jäänyt kaksi
ensimäistä langennutta iruiofra»
erää maffainatta, haastatti Fredr.Waiiner mainitut kaitppasopimul-
sen tekijät 2ortaloa(an raastulnau»
oikcuteen wastaanlaan lonokran
maksamisesta StaasturoainoifeuS
on asiasta antanut päätöksensä ja
luelmoittauut alussa mainitut her-
rat yhdessä tai sen heistä, jolla
Maroja on, suorittamaan ssredr.3SagneriQe Muokraa yhteensä noin
4,000 ml. setä oifensfulut. __*_*
taajoin puolelta on ilmoitettu tyy-
tymättoinynttä päätöffcen.

Saman fauppafopimuffeii no-
jallaon toiminimiFrcdr. Wagner
ryhtynyt toimenpiteisiin „3faja=
Mahdin" lirjapainoon mpDmäiiijä
tnMnrain panettamiseksi tnka,Ma-
rikkoon ja palauttamiseksi takaisinmyyjälle.— N.-K.

POJILLE! I
Ei ole hauskempaa koti- Mtyöskentelyä syysilloiksi »
kuin tieteellinen kokeilu.I

'Sit mitä kuvittavinta koetta ti-
»" säilää uusin leikkisirjamme

Sähkökokcita,
ylioppiliS)lulistys «Vipusten « kir-
joja, N. I l.li!l2.'iii, toimitiama,
kuvitettu. Kirjanhinta 1 mk 75 p.

Vlltlauksia sisällykseen:
Miien esine tulee «itltliciii-ilizi. —
Taikatemppuja, joita silliköllä 532-
-dii,n aikaan. — Sähkim eri lajit—

Sähkökello. -- 5l!Iii!«!ii-/ll)'. -
Sslikövaunut y. m. s. — Sähkön
varaaminen.

—
Kemotekoisia sa-

lamoita — Sälikök.-iiiuuna. )i,nt.s.
W Magnetit. — Kompassin valmis-
«s tus

— IVIiiZiK-tiiieii pöytä )» m.s.
ö SaliköeUmäntit ja johdot.

—
Ve-

Z den hajoittaminen kaasuksi. —
M Esineitten. kupa:oiminen. Lennä-M tinkoneisto — Sähkömagneettisia
A taikoja. — Sähkömoottori._ KiikeLsiin tarvittava ka-
H lusto ei vasdi paljon mitään Ktis-
-iM tannuksia: enimmäkseen se voi-
P dian valmistaa kotona.
"i Käykää kokeilemaan!

I Kirja saadaan kirjakauposta ja
Iasiamiehiltä.
» Werner SöderströmOsake-> yhtiö, Porvoossa.

■■1

'WnroituS,

Sen johdosta, että Pelastusarmei,jan
wiiotnincn rukous- ja fieftäpmitimiifSo
pibi':fään lotat. 27 plstä marraSf. 2 p:n,
pliydämme täten, yhä uusiutumien Pe-
lastusarmeijan nimen toäärinfälittämi»
sten tafia, fiinniJtää arwoifan plciifön
huomioon, että kaikissa pelastusarmei-
jan keräyslistoissa ja firjciSfä on jo.;'
tajan, Emersti ffisn H. Howard'in m-

Samalla fiilsoinme myös pitäwämlil'-
ilmoittaa, etta niillä, joiifa nimiiltäwät
itfeään „3uomen Pelastusarmcijaiffi",
ci ole ttoälfiiiitäfääu yhteyttä työmme
lansfa.

»clijitigisfä, Pelastusarmeijan Pää-
maijasfa, lotafuulla 1907.

Carl Preien.
Misihteeri

Diplomaattisia huhuja.
JiMrallineu, Venäjiin jaBulga-

rianmalista laillista sopimusta
loslemien huhujen perättömilsi
jnllnisemi on, tietää „3ijetfh",
pnheenaiiieenn niissä piireissä,
joilla on tclcmistä Venäjän ulko-
asiain kanssa. Knomautetaan —
sanoo mainittu lehti — muun
muassa että perättömäksijulistus
koskee pikemmin herliiniläilcn
„iiiialiii'he Siunbfdiattu" lemitiä-
mitä tietoja yllämainitusta salai-
sesta 'opimnksestnkuin siiii „Rjet-
iljiit" miittausta, etta SSenäj Son
imihtmlliiesti ottanut Vnlgnriaan
nähden joitakin diplomaattisiaas-
keletta, jotka omat olleet hnhujen
aiheuttajina.

„Rjetsh" huomnltttaa, ettei mi-
raliiiesia perättömäffi julistnkses-
sa ollut ensinkään kajottu hnhui-
ilin ulfoafiitiir.tiinisteri Ismolskin
eroiimijestn. Tähännhtehtccn ase-
tetaan mielii cnfilaiitilni?»=meniiläi=
ien sopimuksen mihollisten yhä
jatkama taistelu. He armostele-
mnt nimittäin edelleen erinäisiä
tiiman iopimnksen pykäliä, kuten
menäläis-jaapanilaistakin kuuppa»
iopinuista, toäitiäen että Englan-
nille ja Japanille on tehty Wenä-
jän puolelta liian suuria myönny-
tylsiä. "Jljiantuntcmiltn tahoilta
selitetään annostelun johtuman
sittililnislistämyvdestä, joka onniin
Moimakaseräissä piireissä, jotka
tahtomat maitltttaa ulkopolitiik-
kaan 3Benäsön mitallisesta diplo-
mafiasta mälittämättii.

Huhut ulfoafininniiiiisteriii
erosin — jatkan „Rjctsh" — saa-
ma toielä selityksensä siitäkin, että
jos Venäjiin ulkopolitiikannykyi-
sen ohjaajan tulisi useassa kysy-
myksessä csitcttämiifsi kreimiSams»
borffin osnn, pitäisi him kaikkein
Initltnmimmin lähettilään paikkaa
SBerliniSfä parempaan tuiu mi-
liisterin salkkua, vie, jotka ennus-
tamat Såtoofffiåta Cstett=2acfeniii
seuraajaa,pitämät sitä sitä enem-
män mnhdollisenn kun Ismolstij
nauttii persoonallistasuosiota Ber-
linisfii. Sifäpaitfi fiiiilittaan
toititaatoan siihenkin, eitä Tschir-skyn sijalle tullut entinen Taksan
lähettiläs Pietarisia von Sdjön
on hstäimipsfuhteisfa Ismolftin
kanssa.

Solccra

JoiitffiSfa fitirastui t. k. 16 pnä ko-
Iceraan 83 ja tuoli 14 fKrifcä.

Äieiwissä fairasttt! faunana päiwänä
88, joiden joitfcSfa 6 sotamiestä ja
kuoli 13 henkeä.

Muualla Kiowm läänisfä fakttStui
ii henfeä ja ,knoli l.

Tamarassa oii foleeran alfaniitjeSia
asti fairaSihtmii fifflen kaikkiaan 596
ja fuolluit 293 ficnlfcä.

englannin ja Venäjän
hallitsijat yhtymät Kööpen-

haminassa.
Serliniätä sähkötetään Soitti»

tenille:
SSolffin toimisto on antanut

tietää.että ciiglantitaincukenraali
Frech on matkustanut Pietariin
ninlinisfnniaaii Tsaarin ja fiinin»

Hämeenkatu N:o 11. Puhelin. 580.
Huom.! Suuri valikoima syys- ja talvi-uutuuksia

saapunut. Naisten pulin-, pusero- ja kävelypukukankaita.
Miesten puku- ja ptrlttooKltrtKuitÄ,
Doffelia, mustia ja värillisiä, moneen eri hintaan.
Silkki- ja Villa-plyysiä.
Suomalaisia sarkoja, Villalankoja, A Tillasaalia, Höyhe-

lliä y. m.
Huom.! Ruotsalaisia silkkihuivia juuri saapunut,
Huom,! Hinnat halvat !

ililltiztli ja, ruotsalaista Vit-
iitiil- ja koulutarpeita y. m,
,'iroita. ---....

AÅSULERTI Lauantaina 19 M8Lokakuuta

gas Edmcirdin lohtai,sta. Asian-
laitaon tuumi siteu, että fcn»
raolin asiana on iieutiiotellaMenä-
lätsien uinltioiniestcn kanssa eng-
lantilaisen laimaston käynnistä
,«ronstndtissa setä siitä äskettäin
tehdystä sopimuksesta, joka koskee
molempain maltioitten millejä
>leski-Aasiassa. Molempain hal-
liisijain kohtausta ei tnnoitfc mal»
luistella, siitä on jo aikoja sitten
[Otoittu ja olisi se jo tapahtunut
fin, ellei keisarillisen jahdinStan»
barbin onnettontliuiiaolisi sattu-
nut, kohtaus tapahtuu niihtä-
miisli Immin läheisessä tulemaifitu»dessa, eikä mitään syytä ole arme»
luun, että poikettaisiin alkuperäi-
sestä päätöksestä, jonka mukaan
molempain hallitsijanipiti Yhtyä
.Siiiöpenhamimiisfa.

Keisari srans Josef
sairaana.

Vaitiolo ja kaunistelu ci ole am»
tanut — Halislinrisin waltafiinnan wä-
estö ci enään ole epätietoinen siitä,
etta sen Ivanhan /kuitnian-arwoif tn
hallitsijan fienfi on waarassa. Ia _»
tietää mpöSfin,mitä Frans Josefin <-
lama maltafuiinallc merfitfcc.

Keisarin sairashuone Zchönbrttniiis-
fa — kirjoittaa N. Fr. Pr. — on %_.

mactmattomien matyboUijuitfjicit riste-
ysiparfifa. päiroän tamallifot taipalin!»
ntat eiwät merkitse mitään fen huolen
painoon nähden, joto wähitellen alfaa
tuultua wäestön fpbämisfä. Turhaa ja
wälfinäisitä olift fcllaisina hetlfinä, jol-
lointo historian aowat alat woiltaaioat
aijainfifen ja iiiicTiiiiroiiiU^feit, yrittää pv
Inta loältiollifcn ja hhiteisfiintaeläinän
jpfapäiroätftttjfjisitä. Kofo waltafnnnas-
fa ajatellaan nyt cnsi sijassa toain yhtä
aiitDoto tapaustal .feifarin fairautta.
InKlmillinen ofaiiofto, toälfaifuntiau
tärkeiniimät feifat, kahden micSpolloeit
ajan hallinneeseen waltiaafeen totiin»
muS, ehdoton liuenne ,niin myrs-
kyisten aikojen muisteilu, kaikki nämä
mielialat johtamat ajatttfifemntc alati
tafaifin teifarin fairashuoneeseen. .Ni-
tä wäestö lukiessaan fanomia teifarin
fairaubcSia tuntee, fc un jotolin fa-
mauiapaista, knin luikisi kukin lappa-
Icen kcrtomusta omasta tuTctoaSita f)h-
talostaan. Suuri !pjt)iiiipSinerififi muo-
dostuu toftltafuiuioii koihtaton talwaal-
le eitä kukaan tiedä kuinka wastolis
kuuluu, ja mitä fenranlfsiii fiitä on
ratilijaan ja fefä taloudelliseen etta wal-
tiiollifccn tulctoaifiiutccu nähden, 3iä-»
ben päiwieii fnnilen fuuruuS ou juuri
siinä cpätictoifuiidessa, wotfo maiti-.
"tututa Pysyä tertoecnä, fuu keisari on
faira.

,<>l!wät toiweet pcruSitnroat fithen, et-
tä lelsa.riit ruumis on wielä lorfeaSfa
iässäkin fangen wankta, Hrodfchlniu
linnan iftjlinic-fä fuojisfn, joissa feifari
asui Praossfa käydessään .lylutetiii
luin, eifä fen koommin ole fiitä kolo-
naan toipunut, tnaififa hän faatfoifin
foimitina fääiinöllifet tehtäwänfä. Sija»
eStfaan aimoiiiaifiSifa !t'aniittisfa ruftii»
luiallifia wteraitnan saattamassa ase-
malle uusiintui ft)ilinc! ,ja fiitä tri»
taen on keisari ollut kuumcesfa ja ia-
malla oi, lieufiiorrocu tttlchdus käynot
pahemmaksi. Lääkäriit ciroiit »ielä ole
lausuneet faitaaifaati, joka Tufuuniofto»
maita luonnollista wiittausta potilaan
korkeaan itään jtuoifi aiheuttaa fuuria
ftuoTeSluniisia. fieifariit woiinain tila
on tyydy.ttäwä', ja parantuminen oli

wietä liiulta-mnn. Mutta ensimäislä
kertaa on heiluri, joka tämän malta»
fiuiiiau ratasta pitää liikkeessä seifali-
tanut, Ministereitä ci woida ottaa
wastaan .lafeja ja asetuksia ci allett,-
joittaa. TeiNiMoista on fylla tapahtu-
nut ufeiniiinisfa maissa; mutta Itä-
wallassa ci.

Tästo^tottmitojri^jjlolcstomté^
J-y. -'tm irjottufieSlia
on inuiéfafin faiioutisfa fama — i:ä=
fyll filliwiizti, mifä 011 hiioi!»en todelli-
nen stiyl pibeitään lilttlitowana ella
keisari ei enää jiiiä nouse. Ja fe Y.n>
ii^ii^ii^ii^B n liii im n että Itäwaita-jTi^TJ:^a
IInifarit^tfyaffi-tfya^aSxSpi^K^cnxi
kuolema tooi tuoda feurauffcnaaii ai-
wan arwaamattoinia topalhittmia, jopa
itfe waltafunnailt toosifll pyfyiiiifclti
nähden.

Wienistä, lofaf. 17 pnä.
Scrfari Frans Sotfef wietti tniinte

tiön jätteen raUihallifesti. Sairas tun!-e
iifeitifä «yt pareinmäfst.

SlnitliaitfonfcrcnSfin Piiälliyiiiincn,

Haagista, lofatf. 18 pnä. Tällään
päättyy rauhankonferenssi. Asiakirjain
allekirjoitus toimitetaan tänä iltana.
Suniturtiainn ja 'Maanantaina miltei
kailfs walwutetui jättätoät Haagin.

(yiißlamtin lorbiprcfibcntti firelu
pulutnut.

fi-clbisia lofaf. 18 pnä.
Jäällä eilen prtämäisään puhe»eKfa So§=
lttUeli falaifcn ncuwoKton lordip:
dcnttt SSrcto m. m. citglaniilatstocnä»
Täistä sopimusta. Hänen fanainfa mu-
Sann tyydyttää fopinuiS riiitäloäéiä
määräslfä moiloiitpia ifopiimuiffcn teilt-
jöftä. Edelloen lausui puhuja fäälinfä
fen 'r____ebz etta Hangin, t__t_as____
fcrcnt-fin tnäitti-ItjiHä oli liian tcoreei-
tinen luonne .joten konferenssi ci ole
faatoutitnmii: paraita tulaffia.

«n ja saatavana.

Akkunapaperia

Kpaperisia ja hyväksi lii-
a tiivirtyslistoiama.itia

Hnom! Jälieonmyyjillo suurella
tiilorin.ii

Emil Lyytikäisen
Kirjakaupasta,
Tampereeiia.

Ascmn äiiarofoSfn.

% a ifiS t a, lokat. 17 pnä.
Vllniiterineitwoston istunnossa 'I-

moitti ultoaftainiitinisteii Pichon
Nanston fflarofosfa olcwalta läip.tti»
läältä Diegnaultilta faamanfa fö^-ö»
fanoman nojatta, että fulttaani Abdttl
Aziz on toiminut riittämän fuuren so-
taroäen osaston lähettämiseksi wiham.e-
listen heimojen alamaifutiiccn faatta»
mifcifii.

RODPOetOIB.
Dnßo Kowat ajat tulosfa?

Ginilantilaineit aikakauslehti
„Etionomist" jnlkaiseemiimenume
rossoan kirjoituksen, jossa m. m.
sanotaan, että epäilemättäon odo-
tettaioisfa alenemia hintoja usei-
den teollisulistuotteidcn aloilla.
Heinä- ja elokuulla alkanutta hin-
lojen laskeumista on jatkunut toii»
me Miikkoina käsittäneellä nopeu-
della. Epäilemättä on, fanas leh-
ti, hintojen aleneminen syntynyt
menekin seisahduksesta. Toistai-
seksi huomataan laskeutumista Pää
asiallisesti Mlcntitcollisuudcn raa-
kn-aineitien hinnoissa.

Jos näitä englantilaisen l.'hden
armelnja katsellaan muiden liike-
alalla ilmenneiden ilmiöiden, lu-
teit Snffan teoflifuubeu pninosta»
man tilan ynnä sitä seuraaman
alkaman työttömyyden ynnä nii-
den huhujen yhteydessä, joiden
mukaan Taksan Pankin olisi pakko
kohdakkoin korottaa diskonttoaan,
niin on syytä kysyä, onko tuo kau-
an pelolla odotettu tcollifumSpula
todellakin edessämme.

Niin määrällisellä faunalla ei-
mät asiat toki mielii liene.

Kuitenkin on siiii pidettämä Ma»
kamana merkkinä, cttii ro,ha=
markkiniit olont kireät ja että dis-
konton kohoaminen ennen Muoden
loppua -on Immin luultama. Cnni
näissä oloissa on, että Mnoden-
tulo fesiin huonoista toitoeiita
huolimatta kokonaisuutena fatfot»
tuna kiiitcnkin on osoittautunut
toerrctfain tyydyttiimäksi. Mitä
huono Muodentulo tänä muonna
olisi merkinnyt, on helposti aja»
teltnmisin.

Kuollut lilja.Ufeinl illnlyyparane-
kilollntta liima,

jiffg 'iehifälsee 'Hagman .paranemina la
-IHli sen wuoffi po

ipotcIIaan
senpooll^MllMillaUoIWWWWim alunaa. Siinnän puu

fellä ,i iiiii.inu
sa_t____,

'dliwiiö loctuintivliiriit > tilap,

Elli maimiMaa Siii
hoisto, j aiiufti ta

ia.-p. Muu ta
paiseille 0. ,m., faabaan roamma pian

f ftpsi>tv'tyfst paran«ti aan

_%-'■-■'■ ...i^MLÄiIM

Kokouksia.
Mouhijärvellä

p-ctftil n

h— fjrttoUr— a
kunnan hunneess.i tiistai-a tämän lokak.
22 p:nä klo 10 a -o. Luetaan Ryömit-
lästä myytyjen palstojen ka- ppakiijat
y. m.

Osuuskunnan jäsenet kutsutaan varsi-
naiseen kokoukitseen, joka pi-detään sunnuntaina lokak.2? pnä
heii bis-konmencn loputiuaHieu-iolassa Ruoveden kirkonkylässä käsit-telemään ja päättämään I) Osunskanpan
säantdj,-p. 2, tziiizl mititrätyt asi.nt 2)kv.yuiykset haanlraupaa perustamisestaJäminkipohjan kylään, joka jo kerran onpäätetty ja Pohjastahden kvlään 3) >,
varoitten myynniltä ostmskaupan myy
mäHHstä muillekin omntkmmanjäsenin»!
I<uove<le'li! lo''a!<!-iilla 1907.

"
(T.SSOmin.) Osuuskaupan hallitus,
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I—— ====::= Syyskaudeksi saapunut: »—

—
W Mustia ja värillisiä Tohveleita, uutuusvärisiä Trlkolta koti- jaulkomaisista tehtaista.> Mustia untuusvärissä ja kudoksissa Unnlnklkankalta, silkki-, villa- ja pumpullpuse-

M rokankaita, vUlllßoarUt,. Suuri valikoima silkki, »nlleerl ja trllloob^v^^l^
M llonelll», miesten-, naisten lasten >»»»«»», voimistelu-^M Silkki- j,villaplyysifl.M HvOMl Viikon ajalla lop?»»» myydään l!»gl»»Ul«l»l«^i^i^i^i^i^i^i^>
M metri Vi
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PUnutaJa Ia rakennnsmes-
tarl Tampereella. Läntinenk.
27,DnnderberglnMo,Tele!"
>» 312. Suorittaa rakennusalal-
le kuuluvia ttPA kaupungissa
ja maaseuduilla.

Osakeyhtiö

Tampereen haaraosasto.
Puhelin 866Hämeenkatu 12.

Alituinen varasto:
Väriä,

Vernissaa,
Lakkoja,

Itnnel»,
Siveltimiä,

?ro»«»l»,
Kulvausalnelta.

Taiteilijain j, Piirastustaipelta y »
Ehdottomastihalvlmmallr

Mouhijärven Oneijerio Osuuskun-
nan kokous

pidetään' meijerin konttorissa tämän lo-
kakuun 28 päivänä klo 10 a-p..

Valitaan tulevaksi vuodeksi isännöit-
siä, hallituksen jäsenet vuorossaan luo-
puvain sijaan sekä tilintarkastajat ja
määrätään heidän palkkansa, päätetään
muistakin meijeriä Koskevista asioista.

Hallitus

Huutokauppakamarin
ilmoituksia.

Maanantaina ja tiistaina lokakuun 21
j» 22 ptnä myydään Klo 10 a-p. ja Klo
l:stä i»p. julkisella huutokaupalla suu:i
joukko sekä hienompia että yksinkertai-
sempia huonekaluja jamuuta omaisuutta
Kuten: Budoaari-kalusto. inventiooni-
sohva ja 4 tuolia, miesten huonekalusto,
ruokasalin kalasto, kirjakaappia valnctti-
ja koivi-puusta, vaatekaappi, 2 suurta
ja 4 pienempää rautasiinkyä, divaani-
pöytä,hieno tant inen pöytä, Sohva ja
8 tuolia, sohva j» 2 tuoli», ruokasalin
kaappi ja pöytä,valkoinen nurkkasohva
ja 4 tuolia, suuri hieno ommeltu lattia-
matto ynnä muita mattoja japöytäpeli-
toja, karhun nahka, Lamppuja, posliini
j» lasitavaraa, kipsikuvia,tauluja,kelloja,
vaatteita, pöytiä, tuolia, pyykkiastioita
j» suuri määrä kaikenlaista tavaraa. p»-
remmat esineet myydään Klo 12 p, sekä
170 osaketta Näsijärven osake olutteh-
taassa.

TampereenHuutokauppakamari
Selinin kivitalossa Kauppatorin
varrella. Georg Sumelius.

Tampereen suurin
huutokauppalaitosj

0. 3. Huutokauppakamari
L.»ntl»o»l»t» 33 »

ottaa toimittaakseen Kaikki kaupungissa
j» ympäristöllä ilmaantuvat ja lain myön-
tämät irtaimisto-, tavara-,kiintel-
mlzts» ynnä mnnt huutokaupat.

Konttori «n »vol»»» joka arki-
päivä klo 2—3 i.-p.
li» om.! Edullisin myynti» ja osto-

paikka.
Myyntipalkkio sopimuksenmukaan.

O. T.Huutokauppakamari,
Telef. 1013.

Tampereen lln»li«!l»NPl>»»
bamari

Georg. Sumelius.
Selinin kivitalossa, Kauppatorin varrelta.

O.laa toimittaakseen kaikki Tampe-
reella ilmaantuvat ja lain myöntämät
sekä irtaimisto-, tavara-,kiinteis-
tö-että muut huutokaupat.

Huiitokauppaitmoitulisia vastaan ote-
taan Klo 9— II. Itäinenpuistok. 33, telef.
632 sekä Huutokauppakamarissa klo
l— 2. telel. 166.

Georg Sumelius.

Huutokauppoja.
llloWinlellet huomatkaa!

Lauvantaina, kuluvan lokakuun 26
p:nä, Klo 12 tarjotaan ensitalven aikana
urakalla, Kivestä, holvaten tehtäväksi,
Yröhjoen maantie silta, Orivedenpitäjän
Vcitilan kylässä. Takaukset vaaditaan
työn Kelvollisesta täyttämisestä ja en-
nakkorahoista. Piirustukset on nähtä-
vän». Kauppa jäteiään tämän kuun 28
pmä pidettävään kuntakokouksenhyväk|
syttäväksi tai hyljättäväksi. >>>

Orivedellä lokak. 17 p:v^9o7i^M
6479 SiltatoiHilkunta

Huutokauppa.
Ensi tulevan marraskuun 4 päivänä

aikain Klo 10 » -p myydään vapaaeh-
toisella huutokaupalla pikkulan talossa
Kangasalla kaikenlaista pelto- ja ajoka-
lustoa sekä 2 työhevosta, 3 varsaa
y. m. y. m.

Kangasalla 17 plnä lokak. 1907.
(I-.5.1092).

polkupyöriä
puhdistetaanJ

r^t ll^l^l^l^l^l^l^lfl

Tämänpäivän huutokaupasta
Pispalassa huomautetaan.

Maria Lindstedt.6472

Poismuuton
takia myydään huutokaupalla tiistaina
22ptnä lokakuuta Klo 11 talossa n:o46
Läntisenkadun varrella monenmoista ir-
tainta tavaraaKutenpiironki, tuolia, pöy-
tiä, keinutuoli, istumasohva, työrekiä ja
hevosen valjaita, suuri Kyökkikaappi,
kupari- ja posliiniastioita. Sänky- ja
pitovaatteita, tiskivaaka painoineeny.m.
talossa tarpeellisiatavaroita.

11. I«. Vaali.
6475

Maalattu piironki myydään 25 mk.
"» 6490 Järvensivu 5, Forsström,

Piano,
hyvässä vireessä myydään

Kaarnan kelloliikkeessä
Vimlkankatu 4j.

Räävelin ruisjauhoja myy
N 6-199 J. A. Pietilä.
Rajaton määrä talvipalttoita puoli sekä
1» täysi pitkiä halvata.

Räätäli « 3. Enqvistillä',
Kyttälänkatu 5.

(l.8.1093).

Tampereen j «

Kirkollinen f|
kirjakauppa I*
myy kohtnhinnollla kir}»- J» p»peri-
kanppaan Kuuluvia tavaroita. Erityi-
sesti pyydämme suosittaa hienoa j» mo-
nipuolista po«tlkorttlv»«>»t««unl»«.
Nuom! Maaseatutilankset toiaitétaan
_^t_^t_^t_^t_^t_^t_^t_^t_mi6lnopeasti,

Perunoita,
hyvänmakuisia keltaruusu-, j» n. k. en-
glantilaisia holettiperuna Ituja, myy Ja-
nakkalassa

Kustaa Nipuin.
Posti- ja telel,o». Leppäkoski,

Katsokaa tinne MIM
Miesten kalossia a 6 mk. ja 5 mk.
laisten « « 4 » «3:50 p.
Lasten » « 3 » «2:75 p,
myy V. Helin, Puuvillatehtaank. 12.

Tl>>Lamppn|a \t_M
Lampnnosia.^l

Saarin varaitofffl» HalvimmathlnnaLf> G. 0.d»t«»»«».> Hameenkatn 9.3 TeleL 33«. '
145

IAnntniinnn allekirjoittaneenkaut-
IJnVYlaValld ta maatiloja ja kau-*" punkitaloja y. m. ja
yhä edelleenkin otetaan myytäväksi j,
vaihdettavaksi ma»- ja kaupunkitaloja
y. m. liuom.! Maatilain omistajat vii-
vat kirjeellisesti ilmoittaa tilansa myy-
täväksi.

X.Tammilehto
Rautatienkatu 12, Tampere

lelel. «73.

Halutaan ostaa.
Käytetyt, kunnolliset santarattaat, pii-«» kain korien kanssa, halutaan ostaa.
Kullervonk. 17. J. Mikkola. 6180

Vuokralle tarjotaan.
< Eli 2 siistiä miestä otetaan asuintove-
-1 riksi Vartiatornink. 1. Kurikka.
6474

Kamari, kalustettuna tahi ilman, mie-l^luummin tytöilleeli nuorille miehille
nyt heti eli 1p. marrask. Vellamonk. 1
6486 f. M.

Kuloa makasiini K%
6482

Kamari ja Keittiö sekä talli tai ilman«^ 1 p. jouluk. Kaivok. 10.
6484
Ilarikamarit osalla Keitt öön1 p. mar-« rask. Kuninkaankatu 42. 6493

Talo vv! ikrattavana.
Keskiviikkona tämän lokakuun 30 p.

vuokrataan Kuhmalahden Kappelin puh-
jan Ky ässä oleva Maria Kristiina Knaa-
pin omistama Heikkilän perintötalo vii-
deksi vuodeksi. Samassa tilaisuudessa
annetaan mainitusta tilasta tarkempi»
tietoja ja pätevät takaukset vaaditaan
vuokraehtojen täyttämisestä. 1 tunnin
mietintöiika idätetään tarjouksien hy-
väksymiseen tai hylkäämiseen.

Luopioinen, 15 p. lokak, 1907.
Helkki Touko.

Holhooja.

vuokrattavana
Kaivokatu 33.

?Wli. Työväen lllllllliWil-
Kamari ja keittiö 1 p. marrask.
»^ 647Spinninkatu10.

Vuokralle otetaan.
Kamari os. Keittiöönhalutaan vuokrataK» marrask. ltai 15 p. Vastaus Aamul.
kontt. «Neiti N. E:lle«. 649?

fiPaul Leppänen l
-I *S----^- suosittaa ontißesftän.sunrerti lKLtsn varastonsakaik-

_
L■^Vm »»»ll»o.»l»Ue kuuluvia tnottelta mit* par- »H-

haimmistft aineista. «^
1 Mm venisto omaa teMmttlll f~.
"B BWIUa«i lähetys amerlkalalaia, englantilaisiaja vieni- 5.0
it^i^i^j^a-n^^älslfi jalkineita on Mnll «apaiiat "^

Kunnioittaen:
PAUL LEPPÄNEN.

tim 531 19 Läntinenkatu 19.» Puh. 137
'

Jälleenmyyjät liuom.!
Juuri saapunut suuri määrä

BOMASEETA.

■n

i^^pnkntt«l.^my^h»lTSl^^^^^^^^^^^^^^^^> 7. EMU VAAHNA.li! HUOKLI Ednlltoln ottopaikka. BVOMJ

Uakltulnen PM
'

sekä siivooja. Halukkaat pyrkijät"! il-
moiHautukoot T:rlHoltströmllle,

lämeenk. 23.

Leipurin sälli joka osaa ominpäin teh-»^ da työtä,saa heti paikan N. Lahti-sella, Pispala, Rajaportti. 648?
Maalta tullut tyttösekä kiltti lapsen-m tyttösaavatpaikkoja,kautta V.Bran-
der, Kuninkaankatu 39. 6489

Myytävänä.

2 vuoden vanha

naaras ajokoira
sekä 3 kpl. 4 kuuk. vanhoja penttuja
myydään sattuneesta syystä halvalla.

Sukutaulu y. m. tietoja antaa
insinööriHJ. Lyl»»ll,

Hämeenlinna.
(Hämetärs2B).

Nyt saapunut hyviäomenia suuremmis-
K' sa ja pienemmissä osissa myy halv.
M. BhurinLi, Nallissa, Puhelin 408.
6471

Linnustajat hoi! Erittäin hyväksi tun-
nettu lappalaisrotuinen ja kaunis-

karvainen koiranpenikka.Mustanlahden-
iö^in^inMl. Lahtinen. 6473katu 5,

V saapunut suurempi määrä
OMENIA

Laatikottain ja vähittäin. HalvallaI

Paavo Aho,
»«>«!. 921.z»t«ll»l»»»»il. 2«.

6476

Uusi siipeaksiporattu amerikkalainen
takaaladattava haulikko, piipun pi-

tuus 91- cm.
Kelloseppä V. «P O.Kinos,

Kortelahdenk. 12.
6481

1) Halpa talo myydään lampereella,
hint, 42,000 mk., taottaa yli 3,000, kiin-
tielain» 30,000.

2) Vankkal»lo liikepaikalla,myydään
Tampereella,hinta 75,000, tuottaa7,000,
lainoja 50.000.

3) perin hyva talo. hinta 52.050, lai-
noja 30,000, tuottaa 10 ,',,., vaihdetaan
maatilaan.

4) Aivan uusi t.10, hinta 35,000, tuo
taa lähes 3000. lainoja 22.0 0.

5) Hyvällä liikepaikalla jl alakerr. 3
Kauppapuotia, hinta 55,000, lainoja 18.-
-000. voi jäädä toinenkin 18.000 kiinni-
tystä vastaan, tuottaa 10 .'_. tietoja an-
taa, os.t Tampere, lammelanlc. 17.
6483 H. Saarelainen.

Puutavaraa,
höylättyä ja höyläämätöntä,vialli-
sia lautoja 5. m. myy — suurem-
mot tilaukset vapaasti kotiin kulo-
tottuma

—
Mk! 111111111 l höyrysaha.

(T.8.969)

kotimainen >
-

»
-

» uutuus!
Hukkapaperia—

(kreppiä) ~
kalkiasa väreissä.
Saatavana aseista
paperi-,kirja- j» ae-
katavara-kaupoista.
Välttämätön5»tl»
kaaoåaÉaataaaam. -"-

Raf. Haarla.
O Tampere. C

KysyHiyy
It»l. Haarlan ==___

Se on miellytttvin »»»««i»,
japaljo halvempaaKM»»»,»»»,
fiaaa.
Suosikaa

kotimaista

palvelukseen otetaan
Palvelija, siisti ja rehellinen, mieluum-l^ min ijäkkäämpi saa paikan maalla
yksinäisen naisopettajan luona, Puolto-
lauseet ja palkkavaatimus lähetettävä
ennen marrask. 1 p. Aamul. konttoriin
nimimerk.t «palvelija». 647?

Tampereen J-alkineammattiiaisteii
Nahka- Ja Jalktneosnnskanppar.L

ItiUl e»b»t» 11. Palanderin talo. Puhelin 969.
Myy n»!vimmi!l» hinnoilla Box, Chavroa ja pohjanahkaa, miesten, naisien j» las-

ten jalkineita, lapatossuja, neuloksia y. m. jalkinetaroeita.

Rajaton määrä

800 heti työtä Liskon talon mot-
sässä, lähellä Sataman pysäkkiä
Kangasalla. Hakkauspalkkaa mlck»
totoon 2: 50 mk. syleltä. Lähem-
min työjohtajaltametsässä.

Säännöllinen In työtellias
palvelustyttö. Lähemmin kauppahallin
talo, pääkäytävä ylin kerros, ovi oi.k,-jr._^»^»^»^»^»^a»^»a_^_^m6195
Cmännöitsiä, kykenevä ja päälleluotet-** tav» hienompaan ja yksinkertaisem-
paan ruuanlaittoon kykenevä saa hyvän
paikan läheltä Tamperetta. Lähemmin
I^aistentyötoimistoHallitusk.9.telef. 367.
«431

Löydetty.
Villapussi talteen otettu. Omistaja saa' sen periä Otto järvisen kaupasta
646:1 Laukontori 10.

Ilmoituksia.
Turun MMKauppakoulu

Torku, Kaskenkatu h,
alkaa uudella 10 viikon oppllulln»
kaudellamarraskuun 12 päivänä.

Opetusaineet:Kaksinkeitainen ita-
lialainen kirjanpito, laskento, kauppa-
laskento, kauppakirjeenvaihto, kauppa-
oppi, Kauppamaantieto, Kielet ja yleiset
konttorityöt. Erityisiäkirjanpitokurs
sej» »noetaan myöskin. Uudet oppilaat
voivat ilmoittautuasekä Kirjeellisesti että
suullisesti. Lähempiä tietoja annetaan
pyynnöstä v»K»r Zetterblom.

Tampereen Leimaslntetida^
l»eU»v»teltt»»nlK. 23, Holtin talo

ValmistaaKautsu jaMetallileimasimia,
Nimikllpiä, Lakkasinettiä y, m. »l»»n
kuuluvaa työt». 'lelel. 906.
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Kelloseppo & Kellokauppa
KAARNA —

Viinikankatu 40.

[luoneitamatkustavaisille, ruokaa kuu-
»- kausittain ja Kerrottain Raittiusra-vintola, Viinikank. 22. 5096

«5,
e t^%

«— H

sekä kaikki kultasepäntyöt onepäi-
lemättä edullisin ostaa meillä.

E.Nikkilä H Vuorinen.
Kauppatorinv»rr. Palandeiin talossa

ltuom.l Hyvä työ,halvat hinnat,

aikovia mies- j, naishenkilöltä,jotka ha-luavat päästä marraskuun alussa harjoit-telemaan johonkin elävään karjataloon,
Kehoitetaan vielä toistamiseen ennen tä-
män Kuun loppua Satakunnan Maanvil-
jelysseuran johtokunnaltahakemaan har-
joittelupaikkoja. Todistuksista tulee Käy-
dä selville, etta henkilöon 18 vuotias,
terve, ilman tarttuvia tauteja, kansakou-
lun käynyt tai omaava vastaavat tiedot
ja että alaikäisellä on vanhempiensa tai
holhoojansa lupa. Harjoitteluaika kestää
IV, vuotta, ja saa oppilas Satakunnan
MaanviUelysseuralta 120 markkaa har-
joittelu-apua koko ajalta.

Porissa, lokakuun 15 pnä 1907.
Johtokunta.

(Satak.s9)

I»mpereell«, 1907
Tampereen Kirjapaino.Oslllehhliö.

otetaan talvihoitoon

Korjaustyöt"teh<Oait~"tilvlBal-
baan halvimmalla.

8»«men ?»Uln„»r««b«l« Ja
konekanppa,

TUHp-BVOa

Sattuneesta syys» myydään perin hal-" vall» hyvä kaupungintalo, joka tuot-
t», ostohinnalle14 % Lähempiä tietoja
saa A. K- Jokiselta/a^ij»

6468 Rautitienkatn15.

<*»»* ERIKOISLIIKE <*»»-*
suur! varasto miesten sekä poikain
hattuja ja lakkeja suositetaan.

- -
»uom! Tyrolilaisia, hattuja > ». >,

»gttulllks Universal
Kuninkaank. 23 Konsuli BlQ>m'in t»lo. 1,1

en»l lähetys UlllolniBill ,

PIIMPIimiUUIIII-
v saapunut ,'

L. MANNERIN,
Btat*lffllWteeae«n

-au-matmatifi. T*UL IBT.
101 .-

-.
Tampereen Naut»sKnK>Kaupp»

TaMIOTS.
N»nl«M»llyll ja patjoja bah-hwoalla, «»«>. « K»»», »»«»i^nlntt»,»»^

Heldnginl «l««,<M. Siro työ. Kaafaittlkaa hintoja Ja käykää katsoma»»
«»»»to,»»». SooAaa »««»M teolll«»i«tta. 125

|c (Omist.J. B.Viherlaakso.)

1Tampere.
- -

» lUmeenK.<
Puhdin 392.

mtm**tajt_mw*t^t»**mjtamaaa9ta

RUUMISARKKUJA.
Hlmoio»»» »ill» vaimina joka kokoi vaatetettuja j» v»»t«ttamatt«»i»
fa.

—
Katafalkki» jM ruumisvaunuja vuokrataan.

■
—

P*'kkakona« waaäsi* lUke
—

>»»ue»lUUt««t: F, väskylässä, Lapualla,Pietarsaaressa j» Kokkolassa.

MfMw«MvwHwwmw <>voMr^mM^F'^^^^p"^^MMr-^^^^*^^^^v"^^MH^^iii

iii^Ainoaskeakoski

rjauksiasesti. '.
kakan

IT^IH^nHB^HH

Uia la
on saapunut liikkeeseemme, uusia lähetyksiä
saapuu joka viikko

Mikkola $t Vasenius,- - - Puutarhakatu6. >
-

kultaseppä
TAMPEREELLA

1^»», '^»'i^-3, $'«>■ >-. » ».»ii..'
Hämeenkatu, Kauppahallitalossa,

Hlyy edullisilla hinnoilla i Eihla- sl-
Hnettl-jiJaloklvisormuksia, ja Miesten
HTasknkelloja. lloll0»ll«<l»l»Hsia.L»llvl»«rvU»U. Ruoka-, l»UllllNl«ll». ja tee-
Hlnsikoita ynnä kaikkia alaan kuuluvia

UUNINI Seurain rnerkkiii ja palkintomitalia valmisteta.in tilauksesta. Kuvallisia hin-llllW! taluetteloja lähetetään pyydettäessä. Puhelin n:o 90.

8. A. Pohto, IWM.Telef. 229
myr tukuttain:

käärepaperia, pinkopaperia,p»p«»
ripusseja 7.m. paperitavaioita.

Halvat hirnuit.

l. 8„ K, L. -»/» -=;10.
Höyrylaiva Osuuskunta

Tarjanteen r.I.
osuusmaksujen ensi neljännes
pyydetään merkitsijäin hyväntah-
toisesti suorittamaan ennen ku-
luvanlokakuun loppuaTam-
pereen Osuus Pankkiin ja
tämän lehden viime tiistain nume-
rossa mainituille henkilöille.

Ruovesi, 12 » 10 » 1907.

Höyryl.08nu»ll. Tarjanteen
r.I.Hallitus.

pidetään Virroilla ensimmäiset maanvil-
jelijä Juho Koron omistamalla Ylihärkö-
sen tilalla 21 p:nä ja toiset' maanvilje-
lijä Nikolai Kuusijärven talossa 23 plnä
lokakuuta, kehoitetaan lukuisasti saapu-
maan osanottajia.

Virtain Maalaisseura.
RUOKATARJOILU.

(Ent. Llnnaisten hotelli.)
Pieniä annoksia ruokalistankera. Bul-

Jonkla ja piirakolta, voileipiä ja
kahvlannoksla. Puuro poletti»
30 p. kerralta. lelel. 1011. 80

Fiskars:in Sukkela y. m, sekä Ruotaa-
laisia ja Amejiralaisia, iit^,>^,!^,!^,!^,!^M
Jousi-, Rulla-, Lapio- myösldni^^i^i^i^i^i^B

y. nll^ii^ii^Wii^ii^ii^ii^W^^^^^^^^DVassin pat»
Auroja,
Äkeitä,
«MMM.
Miikmiti

Ruotalaisia, uusimpia ja parhaimpia laatuja.

UotKiUoäoaiin sekä Ruotsalaisia y. m.

■JlgktiutxmdsL, Helmi, Ttiulikkl 7. ra., VU]aala]liieU-
|oHa, Hwoslråertoja,B&ypykonclta,LokomobiUeJfly.m.

(3. BlNtl^l'in

Suuri
Kravatteja Kauluksia
Kalvosimia Alusvaatteita
Paitoia Sukkia^..«i^^w mmm_\\\\^mmmmk
Sormikkaita Housunkannattimiin

Vostling * Lindemanilla
Hämeenkatu 21, Helin'in talo. Telei. 68.

Hinnat halvat!

Päivällistä neideille, Mustanlahdenk.22,
l ensimm. rapp.loikealle. 6496

tukkia y. m. puutavaraa Kaunisniemen
talon rannoilla Keuruun pitäjässä, tul-
Koon 14 vuorokauden kuluessa korjaa-
maan ne pois ja maksamaan rantavuok-
ran tahi muutoin menettelen niidenkans-
sa niinkuin haluan.

Mänttä H Kaunisniemi 16 päivänä
lokakuuta 1907.

Svante Peltola.
(T.5.1086)

APV y'' ilmoitan, en- palveluksessaniAIV.on taitava tyköleikkaaja/päälys-
vaatteita, jakettia ja kävelypukuja otan
vastaan. Kunnioituksella Aino Niemi,
Viinikankatu 32. 6198

Räätäli il. Huhtinen,
lammelanpuistok. 24,

lammelantorin varrella,
Suurella huolellisuudella ja tarkkuu-

della tehdään Kaikkea räätälinammattiin
kuuluvaa työtä, uskomattoman halvalla,
omista ja teettäjän tarpeista.

111ST
Itäinenkatu 20, Vlm Sandbergin jälk,

talo 3:s kerros, suositellaan, Telef. 910.
81

KiOlßlDSläliOjä erittäin edullisilla "eh-
doilla

T. E. Polvtander.
lampere.lt. Puistok. 11, telef. 161

f^.
8 I

J Vi *

>i>l,
i,^ ./, '*-'' fe A

4 markkaa Ja enemmänkin
voi Kuka tahansa ansaita päivässäkuto-
malla meidän pikakutomakoneellamme.
Sekä naisisia että miehisiä liikeosakkai-
ta säätyyn katsomatta halutaan yli koko
maan. Yksinkertaista kotityötä. Alkeis-
tietoja ei vaadita. Valmiitten tuotteiden
myynnin toimitamme me. käyttökaava
lähetetään pyydettäessä. Ensimmäinen
kotiteollisuus yritys Suomessa.

Helsinki, Yrjönkatu12.
H8l0lt8lolt» halutaan

(1.33097.,

Otto Järvinen
Sekatavarakauppa

Tampere, Laukontori 10.
Tela*. 1059.

O OtlO o

matala..»iTelaL 9 08.

■o
c
c saapunut; irrr;,—

SaksanM
Tyrolina

Krimmin

kuin myifc Pääroneja,
Sitrooneja ia Viinirypäleitä.

joltamyy edullisimmin

"Oc
o

G.
«2
10

»'
0.
00
■

Talvitakkia,
Rukkasia.

y. in. tavaroita linlvimmiU» hinnoilla

-
> Käyttäkää tilaisuutta - -

Liikkeen muuton takia myydään suuri määrä naisten

... todellisen halvalla ...
W 'M «ämeenll. 29

Omenoita.

filiiniö $c
Kauppatorinvarrella.

Lavola.
Telel. 62».

f»
Alex. Partanen.

Kadonnut
Viime lnurottittni»iltttii(i put»ji Ut,

bulle Mmc „H, §." meriitin tnaru§tctt.
pclliiwciisilit ptflfazliinaa. Löljt, py!>d,
tuomaan Puutarhiik. 24. SSnrjorantit.
6500

KIELENKAJItItIOSTOiMISTO.
Rob. A. Seppänen.

vai. tehnyt kielenkääntäjä.
Helsinki, Linnank. 5,puh, 156!
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mikkomakitalo
Highlight


