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Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiön

Kirjapaino
Tampere :-: :-: /JöEfe» Henkilökunta 35
Kuninkaank. 30 BfßjP Painokoneita 6 .

Suorittaa kaikkea kirjapaino-
alalle kuuluvaa työtäpian,hyoin

ja kohtuhinnalla.

Uudet kirjasimet ja koneet!
:-: Tiedustelkaa hintoja! :-:

Puhelin 685

■■ ■■ "

Åsianajajakonttoria:
Tampereen Asianajotoimisto.

Omistajat:
Varat. Paloheimo i» N»»»»»»/»

Tamp. Osake-Pankin talo.
Konttoriaika 9 a.-p.— 3 i.-p.

Karttamcrkkien myynti. Telef. 474.

von BonsiortTåSohiberg
Lakiasiaintoimisto Tampereella
V:m Sandbergin talo Kauppatorin var-

rella.
—

Vastaanottoaika 9—3.
I'ukelin l«».

SioniL lakiasiaiitwiislo HelsiaU
MJ. Langlnkoskl

fI.V. Ruusuvaar»
Nikolainkatu 15. At. 10—1 ja 6—7

l<oskiaäuomalainen
»«!?i»!i!. 40, Il»!>»»!li».

,!>>>> »»!,

Arthur Hilden, Hämeenlinna.

/4»/«»«/<>t«,/»,/»t«

W « Hiki. luiti
Niki» länifiltii""1111111"*111niUfllJUUIBIIIB toimisto Lau.
K»»»»!. » 4:»!.«ll<». l>u!>. 127,3-lj»3-«.

famp. kunnan Työnväl.toim. avoin.*
klo 10-1a. p. miehille ia 4— i.

p. naisille paitsi lauvantaisinklo
—

2
päiv. Osoite Länsi puistok.10.Telefoo-
ni484.

l»,sip«i»:
». «IxlUn, N»u«»<!«»!l»tu 11. I'<.!«s.

925. (Johanneksen kirkon luona)
V. Haveri Satamakatu 16.
K.H. SepplliViinikankatu IS.

Matkailijakoteja:
»Pohjola» VUnikankatu 11. 123

Kahvila Iris "Ä^i 8

Tialttlusravlnt. Kaleva, huoneita"matkustaville.Ilämeenk.lU.tclef.7BB.

Sairasvoimistelija ja
hierontaa:

Alanko, Hilma Pellavatehtaank. 15.
Kandel,M.Uespl.k.16. kasvo jajalk.h.
Koskinen,SandraMusUk.20.Tel.760
Lalblo,Maria Mustanhk. 20.Tel.780.
Lindell, Aurora Tammelankatu 3.
Myöhänen,P. Satamakatu 2.
Suomela, Ellen Hustanlahdenk. 15.

Telef. SB7.

KMtlWt:
Enroos, Edla Itäinenkatu 10.
Lampén,MandiPuutarhak. 20. te1.52
Lahtinen, Ida Kaivokatu 3a
Llukonen, Kosa Kortenlahdenk. 18-
Raltto, Ida KaivokatuH.
Vallin,SalmiJohanneks.koul.puurak.
Väänänen, lidaItäinenk.14.->»!>. 999.

!!ll!!!!!! l!!!!ll'I>i!Mi
l»ern«»e«n 1882.

Omat varat 31,000.000
Ottaa rahaa korkoa kasvamaan."

P maksetaan rahoista
Karttuvalla talletustilillä ja
Talletustilillämuuttuvalla korolla.
3 Jo huvitetaan juokscvaUa tiliU».

Toimittaakaikkia pankki-alallekuuluvia tehtäviä.
Toimiapankille voidaanantaa klrjeellisestlkin.

»»!w,jt, .»II»»»»»»! j»!«,s!«»
Sunen, Tn«l>» i» I»l«» Inii.it>an:aifin.
2»»»»» j» Soitan sm IciUtumtataiin.

iMI..M11...Palvelukseen otetaan.
Ylivoi» tyttöä saa paikau Järven-

?„ !1,,i!i!.li«ol!». tJDuoiialoutofaintien
afcttamtncn.

Ilmoituksia. Lähtmmit miiiliytfct.

klsiniliOsakeyhtiö
Helsinki.

pu»,»lln 2»7 V.Fleminglnkatu 34.

art/Om: fc«t« »»n. HmHncrt,V,!»l,»« I» »11,
belleji, putteja, pttöj», palitiapaomj*y. aTyTfl^^H
IUHWUI TvHtMUi ■■■■IwlWhiiUlli- |i

Rauta- ja metalllva Ilmo, Konepaja.
PBMB

Tampereen Osaks-Pankki
Osakepiioma Smk. 3,000,000: —
Vararahasto Smk. 350,000: —

Pääkonttori: Tampereella.
ittoreja TnrvälnVammalassa

KORKEIN KORKO:

TaUetustileillä 51»
JuokscvaUa tilillä 3 \

G. W. OSONEN

!!»»u<>«li»i!u. 3—2 ». f.4—? >..f.

l.zzllzlililz.
Ahlman, I-uistok.29,10-12,5-Va7.
Björkqvist,Itäinenk. 20.9—12; 6—7.
«<»«/«»«, N.Kauppak. 2.9-1ljaVi6-7
/->«<»««»«.»?».«»!>»>>.»».«. '/,»— ll.
4—5; pyh. 9—ll, <!«». tant javeneer.
Grönholm,A.It.k.26. ark.9—11. 6-7
HofTström,matkoilla «lok. puoliväliin
Urnan, Q. Matkoilla.
Tohtori Mäkkylå. Kansallispankin

talo ViO— ll. I—2, 5—7. Td. 118.
Nyman, kauppatori 7. 8-11.1-2. Pyh.

9-11. Sisä- ja lastentaut sekä veneer.
Vlkander,Anna «»«««Kk. 23.9-11;
6—7. telef. 91».

\ Irzcnlus, silmälääkäri, Itäinonk. 11,
««.in, 9—ll. 6—7.

Kaarlo Palkoncn,kunnan- ja rauta-
ticnlääkäri Toijalassa.9—ll ja I—2.

r. Schrove, Hm»!.»!!. 12. O—ll ia
3—4 <"<.>?) Telet 903.

Terveysholtotoimlsto Hämeenkatu
1!), KauppahallinUl., puh. 28«, av.
12— l:nen kaup. l»kk. (a;-. Kaup-
I»»». 21, 9—ll, s—o, puh. 201) Uv.
toim. I—2.

tlammaslääkärenä:
Freng,L.,matkoilla elokuun alkuun.
Rauvola, T. E. Kans.-Pankin talo.

Kauppak. 4, Arkip. 10—12. (Kesällä
«j lauvantaina.)

WeftpluU, Otto, Kauppatori 7, 11-5,
pyhäp. 10—11. ruheliu 1238.

,«. //««>«. zl»tl«>m» 01011.puuliviiliiu

Ammatti-osotteita:
Kirjansitojia:

il V Don Kong»nk. 12. Tampere.U,r. ndc Teief. sia

Suomalainen plkaklrjoltustol.
misto Helsinki^ Vuorikatu 11.

—
Tampere, Aleksanterinkatu 37.

J.V. LindroosJSTampere, Kauppakatu 9. Puhel. 513.
irlgrén'in halpa .«s»',.^»''-»»»..».»■ KAIVOKATU 29.

—
Puhelin 556.

Kuolleita.
T. S. lk.

t I
kurulla ilmoitan.

että
rakas mieheni,

talollinen

cmi
loiion-MÉla

äkkiä kuolihalvaukseentalossaan
Ristijärven Mattilassa I-ängel-
mäellä :J1 p. hcinäk. l»».», 44 v.
1 kk. 27 p. ijässä, jättäen odot-
tamattomaansyväänmurheeseen
ja kaipaukseen minut,Ipoikaan-
sa ja 2 tytärtänsä VQN» lukuisat
sukulaiset ja ystävät.

0. 5. V»»»N!>!°.

',«!>!

»»!.« iUUni

illUi
Helenius

rauhallUesti nukkui kuolon »>
»««n 4 p.Elokuuta I«1N, kaivat-
tuna minulta, sukulaisilta jays-
täviltä,

Hannes Helenius.

Vainajan ystäville ilmoitetaan,
että surusaatto lähtee lauvan-
taina 7 p.elokuuta klo 3 j.p.p.
Väinölänkatumu 10.

H Palovakuutus- H
H Osakeyhtiö H

[g Vakuutii.smak^ut ||
M Alennetut! H
IITäkäläiset asiamiehet ovat:I
U «>. «s Osonen, »IIMmeorikatu 9.II A. Bärlund, 1I
II t 'ommercen talo. g|
II Kalle Välimaa, II
II Kauppakatu 8. II

Jaappaniläh. Iltaman
toimii Nokian Ey. Luth. Nuorisoliitto
ensi Minnuntaina s pm» «lok. Nokian
kansakoululla alkaen klo 2 i.p. Puhu-
jina jaappanilaiucn lähctvsopp. Daniel
Vataiial* ja kolp. A. Ahola. »II

MlllllSll"
kansainväliset

.MW
alkavat lauvautaina klo 3 i.p.
Sunnuntaina klo ' .2 i.p. ja
maanantainaklo 6 i.p.

Yleislippuja 2 5:
—

saatavana
jo tänään »Hellas» -kahvilasta.

Huom.!Huom.!

Perjantaina
näytetään Anatominen osasto

HarlkopriQ »M
viimeinen kerta Naisille

täällä Tampereella.
Alennettu hinta.

25 p:niä ikä-ihmisiltä;
lapset alle 10 vuoden

10p:niä.
Änatomiasaliin 25 puli»

lisämaksu.
SUNNUNTAINA

varmasti viimeinen päivä.
5910

VlllllllMllllllll-
nttlllltt

Dl»»1. konttntofl.

Nuvej2.
T.S. lk. !Liv,

Laivamatkan
toimii Kr,T. Y. Puuvilla teollis. A. O.
ensi sunnuntai-aamuna kello puoli 8.
Höyryalus Dagmarilla lotjineen Teis-
koon Viitapohjan Ruokoselle. Pääsy-
lippuja, joiden hinta on 50 pen., saa
mahdollisesti rannasta ennenlähtöä.
5914

i>>oiinojfa olewan moanißUofta=
loin jäännfeien ja jaomnnjii ivxil=
lannojalla on feiuiatti nyttemmin
antanut lähempiä ntääväl>ffiä
wliotialau!alunt«» ajcttomifc-jto.
')lt »Inval joku näilrö sitten tässä-
fin krjbes-fä julkaisuina fofonni--
iuuoccsaaii. .^liomnukttofoon täs
jaaluksi »idä, iniöjä järjestytjcMä
asian tulee Fulfca.

SSiiofinlauiafuniicii hilce olla
iijdctttiiiiö ennen Tämän wuoocn
loppua läikissä mnisja maalais-,
kunnissa, paitsi jotka crifj«n luc=
icSaM. Viimeistääntulen»» fr^ss

luu» 15p:nä onpidcttälvä jc sun-
tafofouÄ, JDs|"o päätetään, onfo
funiaaii ase!<ttait>a yksi tai n|Vam=
Pia lwiaftalautafuntia, sekä jäfcn=
■fiiiiillli Tästä sanwat päättää
fniffi funnnn ääniwaltaiset jäse-
net turman toißallifen äänilucfte=
loit pcrusteeNa. Päätökseen ci saa
Hale» muutosta. Ennenensi lofa=
kuun 15 p:2ä taati kunnallislau-
takuntalvaaliluMeloii njuofrorou=
taknnnan waalia waiten '&cnfiFit=
jan perusteella. Jos kuntaan
on päätetty peiusta» useam-
pia touohalautafuntia, laadi-
iaait kullekin Nmotialautakun-
tapiirille eri >va«liluettelo. Luet-
teloon otetaan kunnassa taik-
ka wuotialautaluntapiirissä a>
suwat torpan, lampuotitilan tahi
mäkitupa-alueen rouorrantief)et ja
wuukialleantajat. Vaaliluettelo
onasetettawa tatfastettaroaffi ensi
lokakuun 16 päiwästä«lkaen japi-
dettäwä näytteillä sopiwaKsa pai-
kassa luun loppuun. Tästä ort il-
moitctlawa kuten kunnallisista
kuulutuksista.Mahdolliset muistu-
tukset tcljDään kunnallislautakun-
nalle joka ne tutkiikin. Vuokra-
lautakunnan jäsenten ja waiajä-
jenten naali «n toimiteilawa»vii-
meistään marraskuun15p:nä tä-
nä wuonna, jamaalin ajasta ja
(paitasta ilmoittaa kuntakokouksen
esimies taiffa hänmi sijaisensa.
Vaali toimitetaan joko awunaises-
ti laillaumpilipulla,kuinka ääni-
»iteuictut haluawat. Naalin toi-
mittaa ensi sijassa kuntakokouksen
efimics; jos $)än en estetty,niin
»varaesimies: sitten kunnallislauta-
fuiian esimies tailka, l,än«iikin ol-
lessa estettynä, se henkilö,jonla
ääniliwltaifct toimeen>valitsc>r>at,
Vaalin tulos on ilmoitet tattia
ivaalililaisuudessa, jossa myöellii
lrxilituvoioitu» annetaan. Valitut
Hniofrnlaiitafumian jäsenet ja lrxi=
rajäjeiKt astuivat heti loimeensa,
waiffapa »vaalista walituskin teh-
täisiin. Maann,uolia»asetiiksessa
on wielä lisäksi useita määräyksiä,
jotka wuolralautakuntainasetta-
mista koskewat.

i-cnaatln näin antamat puhee-
na uleivat määräykset muodosta-
>vat loppulvaihcen maanwuokra-
asetukjcn kirjaavassa historiassa.
Nsetuo astuu uyt käytännön kii-
rastuleen, jonkaVN wastatiawaky-
symykseen, miteM laki wastaa
maata wiljelewänwäcstöntarpeita
ja toiwomutsia. Te seikka,että suo-
malaiseen puolueeseen luleutuwat
senaattorit owat toistaiseksi ja pa-
rempien aikojen toiwoss» katsoneet

isänmalllliselsi wclwollisuudelseen
jäädä wäliaikniscsti kotimaiseen
I>nlliluks«n, nimcheinstuslaillis-
len sieltä ciii.tua, «n tehnyt mah-
dolliseksi näidtn määräysten anba-
»tiscn, joiden säätämistä inaan-

ttniokra-asetus edellyttää, ennen
luinse lvoidaau käytäntöönpanna.

(Si kaiwattane erityisiä, lehoirul-
sia wuokrasuyteissaolewilleinaau-
U'iljclijöillc siihen juitnrjaan,ettei-
Irat jättäisi .vuokralautakuntain
lraakja sattumasta riT^plrtoifji.
(Seit sijaa» ci tnoiba kyLlin po»!e^
>vns!i sclä wuokra»a»!tajille että
ottajille huomauttaa, kuinka tär-
keätä on, että wuokralnutakuntaa»
saadaan kummaltakinPuolen hen-
kilöitä, jotka fäfittäloät tef)fchoän=
sä nl)tcii<n l)t)roän eitä tiiban^alun
lannalta. Olemme nähneet sosio-
lic-tijisM sanomaleydissä sei» suun-
taisia fi.-l)oitttffia.<ttä juuri wuok-
lalaiitaFuittiin olisi saataiva !aa-
luimmat torpparienetujen Jnallno-
jat. 3iämä fclioitufjet nivat sikäli
paikallaan, mikäli niillä tarkoite-
taan asiantuntemusta ja puolue-
loflifuitimi-Ma »vapaat» iKirFinia-
lylyä.Mutta on totuttu fiihen, et-
tä moiset keyvitukset sisäNäivät ka
si!>,lscn,pahin suunsmttasa jariita.
pnlari on [opittiin henkilö luotta.
mu>:<toimecn.W«iban nä'r)bäfjemnic
liKiajcttbun nmofraolot eiwät pää-
se rauhoittumaan «iwäikä maan>
wiljclijät <vaka<ill<imielenä wiljc-
Ir^fointianja f)arj[oittumaaii, j»s
Sruofralautafun^icn asettamisessa
'puolelta taikka toiselta luuloteltu
oma etu eikä yhieinen menestys
pidetään filniämöäränä.

Mainitsmime tahallisesti luu-
lotellusta omasta edusta.
Tosiasia «n nimittäin se,Mälain-
säätäjä toippariasetulsellaon tah-
tonut kohottaa maanwUjelysolo-
jammc yleensä japäästäsiihen, et-
tä seka maanomistajat etltä maun-
wuokra<ljat siitä yyötyisiwät.
Maanwiljelysolojen lahoamisesta
taasen riippuu Suomessa ailvan
rarkaisewalla tawalllllokokansam-
me taloudellinen tila ja hywin-
wointi.Eduskunta ja kotimainen
hallitus owat tchtäwänsä tässäkoh-
den nyttemmin loppuun suoritta-
neet. Maunwiljelijäin «n nyt osal-
taan näytettiin», ettöheissäkin
wallitsee hywä tahto ja yhteisen
ihywiin harraztus.Ennen kaikkeaon
tämä näytettäwä wuolralautalun-
tain jäsenten waMZsn.

Wuolralauialunnan jä>«nhyoes-
tä, josta ainoastaan laissamaini-
tut seikat woiwat wapauttaa, on
kuuUu lausuttawan: kulupasiihen
jäseneksi rupeaisi. Huomautettu-
koon tähän tosin, että laki tekeejä-
senyyden melwollisuudetsi, justa ei

«voida kieltäytyä.Mutta toisekseen
tahdomme wiimeiseen saalta maan-
wiljclijäsäädystämme uskoa, että
tässä luokassa kyllälin löytyy hen-
kilöitä, jotka asian harrastuksesta,
tchläioän arkaluontoisuudesta huo-
limatta, owat»valmiit »vuokralait-
talunnan, jäseniksi rupeamaan. Ia
kolmanneksi huomautettaloon, että
asiaiiomaisizla «valitsijoista wiime
kädessä riippuu, minkälaiseksi
wiwlilllauwkuntaan walittu ase-mansa tuntee. Jos hän huomaa
walitsijainsa luottamuksella ja

ymmärtämyksellä toimintaansa seu-raawan,onhän epäilemättä tyytl)-
wäisenä tehtäwänsä suorittalva.
Jos taasen 'häneltä muuta nxmdi-
taan, kuin mintä hän walaumul-
seösaan yhteiseksi hylvöksi käsittää,
niin ei »voida estää nurjamieli-
syyttä syntymästä ja»vuokralauta-
kunnan jäsen tuntee aseinansa tu-
kalaksi.

Me toilvomme, että »vuokralau-
takuntain waaliHsa äänioikeutetut
käsittäwät oikeutensa j» tvelwoll!»
suulensa yhteisen hywan kannalta,
jolle koko maanwuokra-asetuskin
on illkennetulainsäätäjän parhaan

ymmärryksen mukaan. Jos tämä
luitvomme loteuluu,niin lain tar-
koittama»vaurastuminen ja olojen
»vakaantuminen ylen tärkeällä
maanwiljelyksen alalla saawute-
taan, tosin hitaasti, muttan»r-
masli. Osoitlaloon tuleivaisuus,
ettei tämä toi!»» ole ollut iurha!

Mllll 1111111111.
Inomen ja wenillln rau-

laleidm yhlnMlenne.
»uten aikaisemmin olemme ler>

loneet, on Venäjän taholla toimi-
nut komitea tutkien mahdollisuut-
ta keisarikunnan rautateiden liik-
kuwan kaluston layttämiseslä
Tuomen »valtionrautateillä.Tämä
komitea on nyttemmin jättänyt
lausuntonia Nenäi,än lulkMaitos-
ministeriölle, josta se on tullut
senaatin kulkulaitostoimiluslun-
nalle

Lausunnossa sanotaan m. m.
Tuomalaiset »vaunut woiwales.

leettä kulkea keisarikunnan radoil-
la, mutta kuitenkin«vaikeuksien eh-käisemiseksi junien sulku» järjes-
tettäissä ci ole otettawa sellaisia»vaunuja keisarikunnan! radoilla
läytettälvälsi, joiden puhwerttien
korkeus ra!aki«,kosla on lastaa-
mattomina 985mm. ja lastattui-
na 933mm.Keisarikunnan radoil-
la ci saa käyttää «vaunuja, joiden
kantcnvuus ei ole »vähintäin 60N
puutaa.

Ilman edelläkäypiä korjauksia
Tuomen »valtionrautateillä niistä
johtuwine kustannuksineen woi
niillä«steettömästitäyttää keisari-kunnan normaalityyppiä «lewia
tawarawauuja, kumminkinsuorit-tamalla astinlaudat tai pois-
tamalla setä noudattamal-
la muuten erinäisiä määrä-
yksiä puhwerttien korkeuden, jar-
rujen ja Vaunujen lastaamisensuhteen: erotus eri »vau-nujen puhwerttien korkeuden»välillä ei saa olla enem-pää kuin korkeintaan I<X> mm.,
Maunujen ollessa tyhjinä saa puh-
weittienkorkeus kiskosta olla kor-
keintaan 1,075 mm. ja lastattui-na 1,025 mm., ja tulee »vaunujen
olla »varustettuja Westinahause-jarruilla sekä tatvallMa jariuilla.
Jos itsetoimiwilla jarruilla»va-
rustettuja »vaunuja ei ole riittä-
wästi ja jos suomalaisia jarruilla
»varustettuja on käytettäwissä,
lvoidaan leisarikunnan »vaunuja
siirtää Tuomen rautateille, »vaik-kei niissä olisikaan itsetoiniilviajarruja. Jos näitä »vaunuja on
Pienempi määrä,»voidaan nekiin-
nittää suomalaisten »vaunujen pe-
rään taiwitsematta »varusta» nii-
tä itsetllimiwilla jarruilla,ei kum-
minkaan useampaa kuin»viisi «vau-
nua junaan, niiden joukossa yksi»vaunu, joka on »varustettu läsi-jariullai poikkeustapauksissa »voi-
daan käyttää myöskin ytsinomaan
»venäläisiä ta>varawaunuja tarwit-sematta ivarustaa niitäVesting-
hause-jarruilla.

Vaunuja lastattessa un otetta-wa huomioon, ettärastaisiin »vau-nuihin, sellaisiin, jotka kulkeloaiwahlvcmmilla, 30 kilonkiskoilla,
ci saa lastataenempää kuin 900
puutaa. Kcloyemmillä kiskoilla
kulkcwiin »vaunuihin saalastata korkeintaan 800
puntaa. «Tämän kohdan suhteenkomissioni» suomalaiset jäsenet ar°»veliwat, että tällainenkuormitussaa tulla kysymykseen ainoastaanpoikkeustapauksissa, kuten sotawä-kea liikkeellepantaessa, jaettä
ku«lmitus ei saisinousta yli senmäärän, mikä on Tuomen rauta-
teitä«varten nurmiisi säädetty.)

Ilma» edcllllkäypiä korjauksia
»voi Tuonien rautateillä käyttää
lewyitä kulmeatselisi» kcisarilun-nan »vetureita silla ehdolla, eitä
»veturien korkeus sa»vi,piipun huip-
puunratakiskosta lulien ei ole yli

metriä, paitsi Teiiiäjoen— 3ii-
tolaikauvungii, rataosilla, jolla ci
woi käyttää »vetureita, joiden kor-
keus «n nli 4,8 metriä.

Jos Tuomessa käytettälvisiä
keisarikunnan tawarawaunuista
ei tahdota poistaaastinlautoja tai
ojentaa niitä, nousewat lustan-

ukset Tuonien rautateiden korjaa-
misesta jamuuttamisesta 907,554
mtaan.

Juttakeisarikunnan matkusta-
jalvaunut wuisiwat esteettäliikkua
Tuonien »valtionrautateillä, »vaa-
ditaan ratojen korjauksiin
l,0«4,!)l<> mlaa. Keisarikunnan
tawara- ja makustajalvaunujen es-
teetöntä käyttämistä walten »vält-
tämättömiin korjauksiin menisikaikkiaan 1,972,470 eli lähes 2
milj. mk.

Jotta keisarikunnan neliakselisia»vetureita, joiden painoakselia koh-
ti on 14 tonnia, wurtaisiin käyt-
tää Tuumen »valtiunrautateillä,
taiwitlaislin latujen korjauksiin
44,»<>(!,217 n,k.eli läl^s 45mil-
joonaa markkaa. Vieläraskaani-
pien »veturien käyltäminen »vaatisi
wielä lisäksi 5 miljoonaa inkaa sil-tojen korjauksiin.

Ottaen kumminkin huomioon
Tuomen rautatiehallituksen ja
Tuonien edustajainhuomautukset,
ett» Tuomen rautateillä onkäytet-
täwissä liiltäwästiwetureita kaup-
paliikettä ja myöskin,nykyistä su-lawäcn liikkeelle panoa warten, ja
eitä siinä tapauksessa, että sota-wäcn kuljetus lisääntyisi jaSuo-
men»veturit eilvät liittäisi, woitai-
siin puute helposti korjalä siten,
että keiiarikunnasta sitä »varten
tuutaifiin sekä kolnieaksclifia että
leisarikunnan tyyppiä oletvia ncli-
atselisia (14 tonnin^ »vetureja, ko-
missioni olettaa, ettei ole »välttä-
mätöntä jolveUuttaa Tuomenrau-
tateitä raskaita 17 tunnin »veture-
ja «varten.

Tiihen nähden, että Tuomen
ivaunujc» puhwerttien korkeus on
902 ja 1,025 mm. (erotus 123
mm.> ja »venäläisten »vaunujen
!»2tt ja 1.085 mm. (erotus ISS
mm.), jotapaiisi erotus Suomen
rautatielvaunujen »vähimmän ja
wcn. wauujensuuiiinman korkeu-
den on 1,085— 9N — 183, «n
komissioni sitä mieltä, että Tuo-
men »vaunuille «n määrättäwä
puhwerttienminimikoikeudetsi 935
inni. ja maksimikorkeudeksi 1,060
mm., erotus 125 mm.Tämän »voi
komissionin mielestä helposti suu-riltaa ilman erityisiä kustannuk-
sia soivelluttamalla näitä normeja
käytäntöön»vanhoja »vaunuja pe-
rinpohjin korjattaeFsa ,a uusia ti-
lattaessa. Sitäpaiisikomissioni on
sitä mieltä,että nämänormit owat
sowelluiettllwat myöskin niihinkeisarirunnan »vaunuihin, joita
täällä tullaan käyttömaan.

Jotta Tuomen »vaunut kultisi-
ivat lvaihtelssa ja
risteyksissä »vapaasti, hanlaamar-
ta ja tärähtelemättä jalamoin kei-
sarikunnan »vaunut Tuomen rau-tateillä, katsoo komissioni, että
uusia »vaunuja tilattaessa Tuomen
rautateitä waiten on, otettawa
»varteen ja kaytettäwäsamoja mit-toja, jotka owat säädetyt teisari-kunnan rautatcitten »vaihteita ja
risteyksiä «varten.

YlloppUaslntUnnon uudis.

Eilen teim:m<: selkoa koulnylihallititk»
Tcn latniunnoÄta ylioppilastuilinn^n vv»
diZtusehbotust» Josfoloan loululnmi»
tcaii mietinnön johdosta. Eriämän
kaulanpa Hmoittiuiat ylitarkastaja 9(e-
>o»!,iilin», jo i.olitircfrtöörinapulainen
SBnnbecT i» m .t. ylitarkastaja ,v>aapa-
nen.

i!!it»ll»«!»i» !«ew»»!!»«» l«»I»nl».
?)lrtarfac-t(ija Ne!i'»nlinn» antoi a»

siait» ''euraaman laurunnon:
3lioppilaätutfinto on meidän maal-

'"amme alusta asti laajoissa piireinä
antanut aihetta tyytymäntömyytecn j»
ali,uisiiu waliinlsiin. Mista tama on
johtunut ja mifä on ollut syynä siihen,
ette kyiymys ylioppilastutkinnon tyy.
btj::öioö£-tä järjestämisestä näfrjrj tujt-
:awan woittamaitnmia waikeuksia, on
minus:» helposti «mmärrettäwä. Yli.
oppilastutlintoon«n päässyt loaikutt»»
maon Mfi Teä.finäifesfä ristiriidassaolewaa Pyrintöä, Toiseltu Puolen on
hallitusja Myösyliopisto, jos kohta %■%.Winheikosti, koittanut w»I»o», ettayli.
oppilaäitutfinnon 'uotiManeina olisisemmoinen lyly ja semmoiset«iedot, ettähe johonkin määrin ansaitiewK ne oi.leudet, jolla ylioppilaille onmyönnetty,
ja ett» he ttoijiima:,jou!inl»uell» menes»
lylsell» j»lk»a ppintojaoti; toiseltaP»o»

len taafen onsuuri ylei,sö jo «teniin op»
Piloiden»anhemmo! koettaneet toaSfnt.
ill» fiichen suuntaan, etta jokainen ijri,m-
mälle luolalle päässyt opPilas luoiii tul-
I» l>liow>ijaafii. Ja jo* ylwpisio jos»
lus on koettanut Pitää kiinni niisiä
wciatimulsist», ji>t,la yliKppiloslokolaal»

!Ie walttömättömösli olisi ilsclcttawlll,
niin fe on yl«sis,s» I>c"täiil>t suuri»
tyytymättömyyttä jakiihkoa,siihen mää»
rään,etta tntfiinhui nnnnIIa ei »Ie
ollut tcrr4>€eEft lujuutta ittKt-ätiiStoflTfeenfi>ä, Scurauffen» !»3tä mi ollut, Mä
imi riHwltu yhä liotofiiimin aiWp--:cic-

maanHlioppilastutkinti» niarton su^>li.
lettuja !lriialllsl« tofeita ja käyttämääi,
lailelloisi» "laittamia mcnetllelytapoja
luten esim, n, s. lompensceraamiz:»,
»ieläipä inoranaista mielivaltaa, jotta
iaaiorfiin hylättyjen luFiwnäörä supistc.
luksi niin pieneksi, että yleisön w»»t>>
inulset tulisiwat johonkin määrin tyy»
dyteyiksi. Kun ien ohella suulli.,cn
tutkinto yhä enemmän »n mumtnn,,t
tyhjäls! muodollisuudeksi, niin loppu'!,»
los on ollut se, etta ylioppilastutkinto
itse«siassa «n imenelitän^tmerlitylii,!!».
Niinpäon säilistä niistä koulujen or»
piloisia, jotka miimfffi kuluneen» ly,n»
menen» mamma o»»l ottaneet ajaa lii»
iällisiin kokeisiin l^litrjipilaätuifinMjj
wartm,ainoastaan 15,6 % tullut Ijaiä-
lylsi, «un sen ohessa (nurinos« le»aa!»
la hylätyistä myyllä tai ,myöhemmn
uubi?tuttuien kokeiden jälkeen lopuit»
tulee hywissylyksi, niin on syytä fijitifi.
mitä irancn foto i)liDp;>ila>:nitin:i' K>
leastaan on olemaäio. Siihen Icntie?
»asta!!»an, että yliopvilostMinto iticr-
luttaa hyödyllisesti oppilaitolsiin fttfi,
e:lä se saattaa opettajia ponnistaman»
ii*ri'tiion''n hyvien tulosten (lillimjlllll'
I«Isi, ja«Ma }e myösyafothui heitä oi-
nakin yläluokilla nouoa^t<a>ma»n ioniin»
laista larffuutta, kun on lysymys oppi»
laiden siirtämisestä ylimmälleluolall:;
eitä »ottane lieltiä, et!» tä*iäwäi: ees»
ia on jonlun werranperää, Mut!? tn-
(uimatta siitä,että Taulujen a>s6tt»,m>n' n
niin suuressa ■määrääjä ylil>Ml»j<u>
fiii;fiL'o!iofitniiaii lvailntuksen alaijifji
itfeäiään ja iperiaa:tecllife[ta katsai:^.
kannolta on luonnotonta, «oi siitä i.'h»
tua, tttä koulussa rutoltaan laiminlyö»
maan niitä «ineita, jotka eivät 'ute
esille ylirPpilastuLinnossa, j» jälkiä»
DletoiljaTin «ineisia järjeätäjnfläit ope»
tulta pitämälläsilmällä pääafiaoi:cj:i
ylioppilaKtutlinnoss» f<raiDiitetta<U'a
»rw«s«noj», ja silloin opetus «o»r:irfiu
ylemmillä luokilla !muu!ttuu semnwi^'l'i,
M<i >< missään suhteessa >»a3ta« t«r!?i.
tustaon. Kokemus onkin of»:ta:iu;,
että tämäpello ei }uinTa<inole »ih»etcv.Niinpä, «oinitalfeni »iiwast»a,n nnr.»
tlnni» cfimerffejä, kouluissamme jo lau-
«an «Via on hämmästyttäwäs'» mää-
iässä iaiminlt)ö:t) niin tärkeätä ainetta
luin Milla», Kiwoawaa on siinä ;ulj.
teessä, että useim,mis,s» louluiKsa ,iä^|ä
aineessa ei pidetä Miläun loppututlin»
<«, siitä fyystä, että, kuten janotaan,
fys,ikl» ei tule lyiymykieen ylioppilas»
tuttirau*fa". Mitä mfltemai:ii[raan m-
lee, niin se monessa koulussa, warsinlin
ylemmillä luolilla onmuodostunut pel»
täksi ylioppilaskirjoitusten onnellisia
su»iiit»Mis!» tarl»tt<una.[ri drciyyri^ii,
jolla on yhtä !»»hän arnwakäytöllisesiä
suhteessa luin i-ai:fdti-aHiiiin opimtoihi»
nähden, Mutta jos» Fuirenfin suure»,'»
määränä i»si!!»a oppilaita. Satmoin
onMyös asian -laitaMiilöuusien kielten
opetuksen tul« realilyseoizsamme. Se»
sijasi», että näiden kielten opctukiess» y.
lemmillä luo-killa on pantllwapääpaino
firjallijuuben lukemiiecn, loW°«:c:»a!!niillä opinnot pääasiallisesii kiewpilli.
siin ylsnyis'eilloil,in ja lä»nnösh»ii>>.
tulliin ylioppilaskirjoituksia marteii.
Lopuksi«n myöZ olettama huomioon, et-
tä ylwppilastiljotuklc! owat «miau!»
houkuttelemaan oppilaita»vilppiin, toic-
läpä törkeihi,!Koffiin, ja dttä meillä
wallinewis^a oloisia ja siihen lantaannähden, jolle suuri oTa yleisöstäMme on>emmi,is>z»ll «siois!» («iettunu», tämänw»»r»n wäittäminen, niinkuin .moni.
wuoiinen lolcmus «n o'ortanut, näyttää
oleioon Törnin waikc», SBirmamainitm
tooaTa ja kaikki ne h»ma:, jot,k» johtuwat
kirjallisista koleista ylioppilastutkintoa
w°r!cn .^aisiwa! tietysti wielä suurem»
man imerfit9f'"en, jos yliopisto»» tapat),
tuloa suullinen itutfinto, niinkuin onwa»dit!u, iulisi laffautetuffi.

Siniffiin <delläm»>nit'nihiii ieitloibiunähden, j» fasta minulle on se 1w»1<,,,.
mus, etta Ylioppilasintlinno,, !n«tto.m«t
Railat ciloät 4uliji csi:c!tyie,i ntnnjnflfi}
domusten 'fautta poistemilsi, olen tullut
siihen mielipii«'een, eitä ylioppiiasii»!»
kinto meidän !m»l>s'»Mme olisi lokonll»,!
icEfautertohia ja &lioppi!as.'irjaa w»Z»
taaluan walmiuZtodis^ulncit 'myöntämi-
nen jaieitäwä asianomaisille opettajille.
Tehdes'»»! tämän csbo:utfenm ole jät-
tänyt huomioonottamatta si:ä ntaftbolli-
suutta, etta ftntlut tooifiica: -U'ääriii!äpt-
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laa niille myönr,cl!yä oikeutl», Mnlla
eniifjifin luvlen el!» opettajain »as.
!u,,n»l»i'nuden. j.i ipclroollniubeniuntp
ia heille inyönncllyil:enäiicmpi »sen,!!
iaattaifib:itä il'e pnole?:aan piämään
silmällä, eiitö jofciielja e,inccs>a

—
Yli»

oppiia?:uifinno?: nykyään aino',i>
,aan muulamal aineet tuletta! ly^ylny!»
ita i» lchlyjcn muuiosehdolnsen mu-
taan asian l.^tta wielä 'uureinmasia mää»
rä?iä tuiifi olainaan 'einiujiiien 'aa>
Iruieiaan >e pääniäärn. johon on pnrit-
.ä.^ä ia ciiiä ain:as:.:an ne oppilaat tn-
lisiwst bl)tt'äfint?ifji, io:l,! läy!ök'«n'(i,
af)leruucc»'», kylyinin'ä ja :ictoihiir',i
iiäAben r:rai::elpat Ji'nlmiu?:obi?:uf;cn.

on fuitenfin, eitä ylioppi^
i^iiKiinnon jMNlllaßilli ■ ci>cllt>::ää, c:-
-:ä oppikoulu! lulifitpnl hnr!elli':Cn Ira!-

-!NONN,!N olaitifii. Mv:o ciiran siilä riip-
pumaita miten ylioppia?, tai lonlmiu?-
lutkint? järicé-ietään on lninnsta wä!!>
läniäipmii,eitä icfä lyaliion- c: n l)ifi=
:gi:ct lonin: ipoibai'-:n;a lo:?tala tcrfp=
tuätaan, inlewat paljoa telioffaauratan
»alwonnan ia taikatulien «laisilsi
suin iähän a-y.i: minun mielestäni pn
lolcmus jo tyllin >-lwä«ii osotianulien, Sitä manen olisi ensi sijassayliiai»
faÄtiijain lukumäärä, jota s,i:ä a*ti kun
slou!iiloim,'ii ;'Hiliallitu« 10 wuoita sit-
en perustettiin,on pysyn!,! muiittuinat-

lomana, Btiolima::a siilä, että oppikoulu,
ien lufumaärä sillä tt'äiin on laeivanui:i-tcrt;i:cfji, liicittäiloä wähi»!äit?ä!in
kolmella, Mut!» sen riei'a olisi myös
tarpeellisia, e::ä loulujcmme sohtajat
■ni]tiDai.'emmoi'en cremen,eitä lie ippim^

»at ja eitä heidän myös tägttjiji MU»
la soulnis:aan sekä oppilaidan läytök,
feen etta myös heidän tietoihinpa näb<
den.

Uu:la jo iiylyi!>ö,!ä oloinamme olisi
mille? ö ,i mahdollista Janna toimeen

kinani mun:osniitä ylioppilas!!!:'
finu^n liike. Milen olisi mcnDH-liäinä
riitiäir-icn lakeiden 'aami'c.lsi fiitä, et=
:ciwä: Fouiut tulisi «äärin käyttämään
H'i!!miujtobiltuf'>n antamisen oilcu:»
taan.fiiiä saattaaolla eri mieliä Cma''
a pi!olesl<!!,i olen ajaieKu, c::ä asia

ipritaifiin järjestää filen ,c:tä kaikki
koulut esim, maaiiHuun 1 päiitiätft la.
lieiiäirvmä: t>liballituf';llc rfibotufTen t)-
limmäii luolan oppilaille annettaioiin
pää-vö:obi?tuffiin ja heille olisi mtjöp-
nelil:,!oä' Walmiu3>:odisills, jofa amaifi
'autat oikeudet kuin imfnäön 'u.iriteitu
yl>.'ppi!aK!ulsin:o, SsSiitncm.'ini.u?;a
>!ch:«ss» oiifi mene.eltämä siten, että
eriltäni ■fiiirjiljfflii mutaan, an:«>
maila eri aineille eri paino, otettaisiin
l'uoi!i!c?n faiffi aineet ja fnäp-iifi op-
pilaiben käylös se!ä heibä^i cbferuu en-
s» ja liuo!elliiuu:cn:a. Mihallitud'en tu-
iisi sitten tarra^taa eri k«u!uis:a lähc-
!e:y> ebboinf'ei ja jokowahwisiaa ne tai
y!il>:lli:uller! loimcenpancinan lulllii^.
lelun nojallamuut aa ne, Sen ohessa o»
lifi koulujen !aikaötuksis'a erittäin pi-
de:tän?ä uimalla, että oppl!«'iden ia lvar.
finfin ylempien luikkien oppilaiden tie-
bot todellakin loaJ:aoina: heille anne!-
luja armosanoja, IoZloh:a siis iämän
el>d?!u!!eni !>,u!aan ope.taiain arlnoio
npja woiiaisiinmuuttaa, niin olisi fui=
lenfin yleensä oppilaidenyksi:yiskoh!ai>
tien arwoste!c,minen jätettäwä opettajan
ajiafft; ylitarkastaja,» lhuomaituslen pi-
laisi yleeniä koskea ainoastaan sila mi!»
safaawaa, jonka mukaan oppilaiden tie»
bot on «rivosteltu, siis sitä onko opetta-
jan antamien armoianain feSfiarirn
liian korkea urai l»n!ic3. liian
ainainen. Mitä ,lä3sä olen ,'itiä»
NN: si'ältäö ainoastaan pääpiir:eel siitä
mi:en minun miele§:äni moitaifiin me-
n«!lä koulujen »alwomiselsi puheena»
olelvassa sukttecsia. Mutia sama tarpoi.
tul naidaan kenties faalouttaa toiä-iafin
tietä; miten. jii:äolisi lietys:i laabitia-
w^:eiffaperäifeminä! määrät>ffe ,Pää.
»Si« on »aan, että yiioppilaötlttkinio
n^fsivevä muobo§'aan tulisi la-ffaitte-
tuffi ja ylioppl'lastodi3!us:a nta&tai:n>a.Ti
!valmiils:odistu!'en myöntäminen jäte»
tylsi koulujen «siaksi y!ih»llituk'en »ai»
woes'a. et ei siinä iynny inilään loää-
rinfär/iö^iö.

Jos kuitenkin tahdotaan iailyllää kir»
iälliset kokeet ylioppilas-iutkintoa w»r»
ien ,niin olisi »älttämälöntä antaa nii»
den suorittamisesta tarka: ja ankarat
iäidiksel wilpin estämiseksi, OmaKt»
puolestani ehdotan seuraawai:

I:!si Il>oppi!as:u:.lin!oon kuuluu ien-
i»<w»i firjalliiet fofeet: 1) ainefirjoi-
tus äidinkielellä! 2)käännöslaiinanfk.
les:ä äidinkieleen tai äidinkielestä »e-
-näjän-, 'afjan-,ranskan.>iai englannin»
kieleen^ 3) koe arii.me:iifa&ja ja alge-
braaja sekä fysiikassai4) koe aeomeiria?.
ia ja trigonometriaJja.

2:lsi, Kukin näistä sokeista kestää l
tuntia.

B:ssi. »okee: snori!eia«n eri päiwinä,

mutto 3li ja 4l? loe lue!aan ja »>wo?
lellaan yhdessi.

4:.l[i: toiic" oppilaan pitää rnffiin
kokeisiin luoda mutanani !nijn!pnä,
loci si, knmi,:rrä?fDnä, ,nn? elia jali'ii>wolin, Ten ohessa tulisi konlun anlaa
imupaperia iol.-,i'e»c oppilaalle,.', arkkiakoulun ilcimalla »aiusicUua paperia,
joisa sitten kiinsin kokeen pää.nnyä el,,
»ottolnasli olisiwal takaisin iälc lä.oäl.,',ttsi.Malcmatiikan ja sysiii>n kokci?
' oilllisi iolaivn oppilaan siläpaits
liloda miil,ai!i<! k'gaii!mi>»nlu, milli
melrimilia j,Puolcnarkin kotoinen pa
la n,>. lnillilnctlipaperia, harppi, >,e
!>'wn ja pari lnlmawiiwnttimi».

C.ilji. Opp,laa! (ileä; !»a firjoilus-fc
keiden ailana lainata mitään lotfi' nau
ci nioranaisesli eikä opettajan ipäiiit)*
!cllö.

7l!si. cisaa kokeissa käy!

«llsi. kokeiden aikana oppilaa, >Iwä
aa eila juoda milään.

!>?lsi. Jr* oppilas jo»:asin 'r>t)S:ä jäi-
:ää paiifiiu.'a, niin hänen <:äytyy anica
laiksi p.-pr.!!,!!! marti:'iloa[(c opeUojallc
eikä enää 'aa jatfaa ioertaira.

INlksi. »aikist», mikä kokeiden aikana
!»pah!un, on pidclläw» 'ciksaperäincn
i.l larkl» pöyläsirj».

Mil^n olisi incneicliäioä. jolla lirjal'
liet'telilä^ät ci>wäl ennenaikojaan woi'
ii lulla asiattomien tietoon, siilä o'isi
anneiiawa cruyisiä tarkkoja määräys

W. t,!>!!!!«ht»»l>»of»lo>it» 3»»nd«lin
lo»I»ni»,

2?. t. 9li:itff>:öörin.'pulaincn i'önn-
bfcf oli >curaowi«a febbis-^a eri mieltä
kilin .enemmistö:

SlDinitca puoltoa iulfijalcutatunnan
iäill):tämi?tä, joSo i'bol(eenolisi yliopi?-
-!on fDn!i§:orin alainen ja hhonfarr.u
cnsi si,'«?>a itli»pi^tt>n opeliajisxi, mul-
ta TP& <i luidenkin soului»!ihallitus ia
nmiJÄ-tin t-fniffincn -forro-afoulu olijiuiot
cbuétrtuiiiia. Xämä ci lui!enl«c>n olifi
mikään nni>is<ius. (^nfiniäincn ja jrält-
tämc'iin parannus nliDJ>pilQ?:u:finir-
oloina on, että niM lopullisia fofeita
ja iu!fin:oia, joi.ia fllfeis-fouluien oppi-
laiden taiotaan tanuit;en>an suorittaa,
ennentuin licidäi julistclaon tttpinntiffi
eriftii»ct>in;Dia !!ai!oil!»maan, järjestää
ja Maltoko lama loiraniymain^n. ionia
:cl):äiDänäimu!on iätje^mä ia loallMta
oppikilo^rn taft :pimin{aa, i. 0. lon-
li!!Fi,m>'n >!!il«lli!,,s, Wa»!ta täiinä wi>
ias:o on ollut olemako i,like? neli»
imipiiittinmcntfi, on toiclä tänä päiwä.
nä jä-jcUä ie merkillinen faEfinalfuu^,
etta wiran^mainen, ioNa 'munien ei ole
miiään icicini?:u alfiiefoulujen loimin-
nan tan?-ir, lopulli'«Aii arJooÄtdee nii-
ben oppilooi, ja .mielä Eofecn nojalla,
i»la, silloinkin kun ie on .mabbollifim-
man turhantarkka, öfi^n luontoon fal-soen woi olla ainoastaan pintapuolinen,

sitoen mielipitceicen, et:ä alieisoppi.
laitosten kokelaiden tutkiminen v!iopis»
loiciranomaiöten puolelta olisi uialttö-
maton, joita nä,inä Ifoiftluai pääe^ä
ioarrauu:Kn tnlärien ylioppilaiden Fop.
'Nydes!» l)liopiåto-Dpini!jja Warten, ci
!oai.al»u.iecn!niiä myöskään<ooi yblyä.
Jo ie komitean liedonanw, että nykyään
noin lolmaKoia yliopistoon kirjoitti!»»
!u»ista ti »iio siellä opinirja jaitfafl, jase icilla, ct:ä lobennä(sijcBfi näiden yli>
oppilaiden lutamäÖTä tulee»am lisään,
tr>mään. ll'ett»« kol» y!wpp!laK!u>.
finnon" loiseen waloon kuin ennen I,>
Iflannfnwnin kvin noiden kypjyyz opin»
toja ja!?«maan iaaiaan sclwille innu.
tamien ylipiston tuiifijafunnalle näy.
tcilrjjen firjoituafßleibcn ja miiulamicn
kajanaislen ftti^nuje-ien tantta, joita te-
bc tutfittairiicn fansia ensi fertaa sas>
luotta faäöjoiliin seisowa lutfija jaa-
wa^ sen :etoille heidän »ma! opettaja»,
ia. fnn tämän lisäksi oetaan humnioon,
et:ä kaikki oppilaitolsc! korkeampao
yleiKsiwiKtyÄ» warton »ivat waltion
ammattiwiiozlon jalibon ja «lituiien
la^laKiillsen «laisia.

Sen johdosta etta lomilta mainiticc
kallallisen kieliopin ipänitäätnifen to!»
>c*.<a ifoiimaife^fa kielensä, jola johtuu
yliopistosta onttettujen litjoitu3.fo!ei-
dcn laadusta, huomauttaa hra 3. etitä
iamanlatiainenhait!» on muidenkin oi-
neibcn ulalla olemassa. Tämän hai-
tan «nvelee hän PoiAiiwan, jos kokeiden
määrääminen, järjestäminen ja arlpo^

telemincn annetaan w>i«n»m»!sellc,
jonka Parhoilen tulee :untco yleiset op.
pihitofiet. Suuremmat l»z»otu?opil.
liiet ia sieluopilluct <ten-
bljfiet tulifuttmt siten »älte»
rgiffi ja kokelaille annettaisiin te&teuijiä,
joiden rotfaiicminen todella foet:c!ee
heidän snp'yyliään"

Mnu,!en »n hra L, sitä mieltä, että
ickä kirialliston että sunlli3!en lokcidcn

iärje?:äminen, locttmDmincn ja (»pui-
linen arwos!-lu, joilla sokelaidcn f»p-
-'s?ttä loelclla2n, olisi jäteitätvä kolo»
naan fpulnhalliiuftelle, jrnfn iäsenl».fua hön arirclee tänmipän joka tapan!.
-e»ia piatnmiten liirrtä. Mniiic-:a fifcic
ia .luliji oppi>a!los!en jaasianomaisien
ope:tajoin «n!aa r.r»o?elun'.i j» oliji
niillä 'ii 1; merfi f? 1 puliini fo.
feiia oripoMeltae^a. «öänenmii>l.ö!ään
woi kokonaan irctiaa tn:t>mgfien .ilai-'effi, laripitiaitito ,ni:a I»p'NNc:olci!»
cuiinfäön. Mcf?ic-'a ci ole ilie kolecl,
jotka nli.ppila?!ii!fintoa n»diö!cil»c^o
on ppi?i: i.iipa, tpaan ie, mitä on siinä
luonnot.>nla, [. 0. 'en muodon ia iär-
je-::clnn epsp;i)foliigiinii-?.

5Ra?-f,iin hi:pmau:ii?, mikä on tclily
nrjftiifiä firjclliiia kokeiia »ojiaan, on
'"e, e!!ei nä's!2 ko!ei»>a ole (ainftian

otetta Imomioon yksilöllisiä l^ipnmnksia
ja tvJrrtiÉ-luffia, nincn irrtettu sama!
:eh:iioät kaikille ylio»pi!a?kolelailli°",
ionki lini:ffi näiden lokeidcn pn ar.i-cl
lv »aifii:mi)pan liiaksi p&!niäiéttit:ä=
!oäs!i fpuluopinnoihin". Kouii^ca se::
ipunffi ehdot:«a 'cnlaiSta iärjcs!clyä,
että kirjallisten koleiden luku forote-
taan wiidelsi —

ottaen mukaan n, s
rei!tfofecn" —

mutta ettei futaanoiifi
welwollincn suorittamaan enemmin
luin neljä foeita ja että eräissä tapauf-
fiSfd woilaisiin myösfin TiMme l«<!,l»
hDloäfinä kclpoisuusehbolsi. Tä:ä aja-
ntiia wastalausecn tekijä kehittää siilieniuunioan, että kaisila fivjoittajiiia
nninbiihufiin ainoasloon jonfunlainn
loaalittiapauS jätettäisiin ..vlsilöllislcn
taipumusten ia harras!n»,ten" tpaariii'
o:t.imiiefii. Sirjoituäfofccn öidinlic»

lcllä, jola ebfä kaikista enimmän an»
iaa tiiai'uur,i oiptiaa kypsyviä ja »Ie!»
siä älolahjpia, 'es» loisella To:i.ni(ii;ella
kielellä siinä inuiitciu?'a mnob:f-:a kuin
fpniilca ehdottaa — täylyy tulli kai-
lille p!!!olli'ctsi, Mut:a »oalittjitpjiiä
on ialliitairtia »Sbellä puolen matematii-san., toi'<lla puolen kielikokeelle. Siltä
näiden aineryhmäin sälillä on taival-
lisin ja jyrsin rajaloiiwa jo nuoriin?-
ijän ..yssilöllisis^ä taipunuifji^a i»
bavra?!iiffis;a", cilä oppilas oioti >-
tään murempaa syp?nyt:ä". luaan ai=:
noa&iaaa suurempaa loasloan 'lt»w»!>
suutta ja iormoffaiiuitiia. jos hän suo»
rit:aa nyioän kokeen jossakin tiedonhan
rasia, jolionhän oikeaÄaan ei tunne nk»
filölli?a taipumusta.Ifwulliiiffiäly,,
Unen fi>pint)§ iitätpa*xoin iiävttäN!!»!»
siinä tiebonfwarawa su«ritta,mi«a»n
lo!cis«a, jöfa '» Tiänen henli!illc tai.
Pumuffilleen läheinen. SiäännÖHifcel-
!a latinasta äidinlielecn ei ole mitään
mersitystä ia on 'en wuoffi, tri Sönn«
oeckin imielct- a. jätcttcrifä pois, lonifta-
lii! flaSfill. opinnoille ,myö»!äisi 'uu-
reuman merfi ykien kuin mitä nykyään
)'eenä lcndään.

- 3opuksi tri 2. ar-
welee, että suullisten kokeiden on käy»
!ä»ä firjaHi§teii edellä. Mi!ö tassa
Fät>tännsllifiä loaifeuffia esiintyy, ne on
helppo looiila».

W t. ylitarkastaja Haapanen 'iktyi
>w. t, »li<irehtöörin.<!pnlai'en Lönn>
bcckin lamuillaan mielipiccseen.

lotawäen leiliytymijestä
tzoituwat wahingot.

Koska Tuomeen sijoitetut »enä-
laiset sotajoukot pitämät täälläkin
joka lesä lenttähaijoitutsill n«m-
seudulla, jolloin tapahtuu roahin-
toja niaanmiljelyksllle, on paikal-
laan ottaa huomioon seuraan»määräys.Pietarin lehdet kertoivat,
että kaartin ja Pietarin sotilaspii-
rin sotajoukuille (joihin Suomeen
siillitetut ivenäläiset sotajoukot
kuuluivat) on anneltu Päiiväläsky
joka kuskce yksityisten peltojen ja
niittyjen wahinoitiamista sotajouk
tujenharjoitusten ja manööivcrien
aitana. On näet huomattu, ettei-
wöt ioutku-usastot tässä suhteessanoudata ivaroivaisuutta ia tuotta-
wat waltiollcylimääräisiä menoja.
Niittyjä tallataanei ainoastaanky
lä», waanmyökin maanteiden»var-
silla. Leiiipaillansa tekeivät sota»
niieliet usein kalleille kylwöheinä-
pclloillc. Tämän johdosta on sota-
wäelle ilmoitettu, <ttö Ivaltion
laskuun otetaan aioastaan sem-
moiset ivahingol, jotka omat tapcch-
tuneet yleisten yarjutusten sa ma-
nöwerienaikana.Kotoisten hllrjll!-
-tukfien aitana alueilla, jotka eilnät
ole tallotusta «arten waratnt, cisaa tapahtua ivahinkojll. Syöttö-
wahingoista kaswi- ja hedelmätar-
hoissa ja aitojen särkemisestä ran-
gaistaan ankarasti.

Senaatin päätösRacljn
&auppc6oulu=ajtasfo,

josta joaikaisemmiu olemme !llai
ninnect cm seuraama:

Kosta Raahen ,<lai,ppajeurau
päätös o» lapahtnuut »iainituu
taurlinglu laupl'aopislelle wl>l>°
loisteltilicilsäänlöjc» cdcllyttäinäl»
lä !auiilla,kat!ou senaatti asian ny-
kniscssä tilassa oikeaksi iradivistaa
jäänlöjen mumoksen.

Jämän ehdotuksen päätöfjcfji
oli tebnvt scunattori ?>rjö»oski
»en ja liiinccn iifiininxii mniit se-
luiaiiu jäiVnet.

—
«liomrii miiiisicriliialluiiiliKcn

tenraaiilnutnaniii Langhojs on faiif.:!:
foifeim-mon !uo&:uinnficn sa.vua.'li
mallusianui loiniille ulkomaille.

Mini?,!'iiw,i>iiosihleeiin apulain
0. Ellcr 011 uiääiälly lioilamaan lilll:.
lcri!ol'l.'iosihlccrin lolrkaa sillä aisai.

Kolera.
Malctatapmiv eortniilril)iic»|'a.

3oilaiilaho<» lolcrasairaalaan
otettu laiwuri Tilt>inoff onpääs-
tetty pois mainitusta sairaalastasen jälkeen kuin kolme tutkimusta
oli toimitettu hänen ulostnsnäyt-
teistään ilman että niissä tawat-
iiu kolcrapcsäkkcitä.

Lalmiss» cristetyl.

Pulla» tulliasemalla salmissa
eristetytHosmnoffin la»oamiel>c!on lääkintöhallilus inäärännyi
päästcttäiviksi pois tolclasairaa-lasta.

Hyu>intääU« ci l»!»a».

Hlciroimme pari päimää sitten
Hyivinkään loleiasaiilllllaan ote
tuu erään mcnäläise» miel>en, ni-
meltä Mendelssohn, joka maikal-
laanPietarista «li sairastunut ko-
leraulapaisiin taudin olleihin,Nyi
on hänen ulostusnäytleislään laa
kiniöhallitukjessa siioritettu balte-
riuloogincn lullimus, eitä »iissäole lamattu loleiawioiioiiejo.

Uusi koe tulee mielä tchtämälsi,
ja sen «vuoksi miestä >M coclleen
pidetään tolcrasairaalassa. Hän
un aiiva» teiwl^

tsanti eriste! >in kultra-
s»it«»lassa.

Helsingin kolerasairaalnan on «-
tettn eräs loanki, joka wankiivau-
nnsjll oli tuotu Sörnäisten koppi-
loankilaan. Nanki oli ollut jamas-sa waunussa Maikka eri osastossaViipurissasairastuneen naiiwan-
ki Poikolaisen kanssa. 3eu Muoksi
ci häntä tahdottu ottaa »vastaan
mankilaan ennenkuin hän tarpcel-
llijen ajan on ollut eristettynä.

Riihimäen loltlasaiiaalaa,, otettu
»enäläint»

insinööriPcilman on lmtlemmi»
hawaittu kolerasta n^paaksi ja
Päästettiin hänet eilen sairna.
lasta.

Uutisia

Yleinen baupptas-
bollous.

alkaa li^iasazju tänään, liiile-
maailinan edustajat kokoontumat
jällee» lahden muuden mäliaja»
;>erä:.tä yleiseen tukoukiecn, jonka
ohjelma käsittää monta hywinkin
tärkeätä uudistusehdolnsta maam-
me liiteolojen parantamiseksi
taikka wakiinnuttamisetsi. Näis-
tä on epäilemättä asetettawa

etualalle keskustelukysymykset uu-
den ja laajasiiunlanen kanppalain-
'äädäniiön aikaansaamisesta, jon-
ka nl-iemecn lälx'ises!i liittyy laki

ja nantintoaincista. Ky»
s>>i»»licssä on lainsäädännöllä eli-
läinlä latt'iutoain<idcn nxiären-
liiviä, jota u<-kc»i!altciua,i snures-
ia määräc-sii l^arjoitetaais lulntta-
jai» telMerdeM >oälillä,nättä,
Värjäll!'ä kalmia esim. tuodaan
mmrliamme suiiilualtoinat joukot,
sanioiu !oisarmoista MiljataNv-
>aa, blinikään tulee puheen»
aineeksiepärehellisen kilpailunhai»
joitta», inen ja keinojenharkinta
'ellliiscn estämiseksi niiden määrä»
nsten lisätsi, mitä taivaramerlci?»
tii. toilninimistä, patenteistan.m.
', erikseen onsäädetty.

lirikuiftn liuomion ansailscc
!,iyö->k>» kyjymys tauppatuomiois-
luinleii asettainiscsia, muutamiin

maamme juurmupiin kaupunkeihin,
lii,m. Tampereelle.Asian esittelijä

ehdottelee, että kauppa-asioita kos»
temissa riita-lysymytsisiä asian-
ummärtämillä liikemiesten luotta-
!!l»i'!)e»kilö!llä olisi sija ja wailu-
lllvivalla ivarsinaistcn juristien o-
l,ella tämmöistenkysymysten »t°
faijcmiscsja.««slusioaliolunta «h-
-doitclec liallitukseltll aliottawarsi
kuiiiiteaa, joka ivalmietaisi chdo-
inlsen sekä lauppalainsäädännöstä
etla laiippatnomioistuimista.

Cdclloc» kuulun kokouksen ol>j«l»
maa» chdutuo, että ulloinaiset
pankil jaisimal awaia alatonttore-
jn incidän maassamme, setä että
tulliluotloa laajennettaisiin. Mui-
ta tysl»!,mkiiä ililliuitjematta.

«auppiavjäätymnie lukeutuu
mielä sliuii,limalta ja niahtalvim-
malta osaltna» siihc» kansamme
iiiuefteeit, jota meidän täytyy sa-nua cpäkaiisallijetsi. Poilkeulset
tä^lä iuoitaijiin pian luetella.
Mutta niiniä poitkcukjct oivatkin
!!i»ri je aiue^ tnuppnmaailmas-
si,,u»,e, josta 011 loimutta»,'» ja ulc-
!ella<i>a. cltä (e kaslvaa ja lijäan=
m», H»^vänä puhjana tä,,i,,,öijc!!e
la-»ma miseIle ja lifääimfmiieTle 0°
ira! suomenkieliset kauppaoppiini
toksci, joita meillä jo toki sekä y-
lempiä että alempia on olemassa,
ia jotka jo nytkin oivat yhtä ja
loivia huomaitiiloaa saaneet ai-
kaa» kauppa- ja liifeinaailmamme
inonmlaistuttainif«ffi ja lähentä
mifeffi siilin kansaan, joka itse asi-assa tässä maassa niin kaupa»
kuin liikkeen, niin teollisuude,,
suin »!ce»sä kaiten afioimiicn la»
naftaa ja ciättää.

Emme tietenkään tiissä suhtoessa Vaasan kauppinskokonkselta
erikoisia taikka oikeastaan mi»-
kiiänlaisia cdistyZaskeleita odota.
:>>iidc» aikaei liene wielä anoa»
l,il,ellälnän. Jok» tapauksessasopii odottaa, että tänään alkawa
Vaasan kokous fykenee tnlemaan
oikeihin ja menestnstä tnottnwii»
jätöksiin Puhtaasti liikc-elämää
koskemissa kysinnyfsisfnän.

Äamulehdellä on lirjeemoaibla
ja tolonksessa.

-Wcroilnc-malilurjcl. Vään;ni),iUi-
!us on ichb^n Oualiiuften j"hbo«ta poi§.
MM talolliselle .sieiffi Rantalalle $ai-
fäncen kannassa korkotuloista pannu!
10 wcroäyriä, »aan hyljännyi :>ia'i!u!.sen imui3*a kohdin iefä luitannu! kulu!
asiallisten kesken.

TilanomistajaFicdris lokiscn wc!!--:»s häntä Pälkäneen Innnassa kohdan
necsta kunnallistolsoiluksesla on ny!,
ieMinin hyljätty ja w,ililtaja welloolle^
lv pallilicmaan knnnan lulnt asias',i.— «erojen l««t». W:lta II9W on
sli>mpcrcen kaupungissa inafja:na:td
»eroja ja uloäoitonjiranomaifiile ja.
iclly Smf. J21,354:90, jok» tekee liki
19,13 7» toerotufjclla !o!>tt««,as>a ntäc-
rasta ja lähes to 7» fiitä määrältä,

jofa cnfi karmossa olisiollut masseja!!'»
Uip?oiti»imrhine jätetliin lornc

luvska wcroja IS^in mfaa.—
V»»ll»»«l»<et. Siabaioiinif.K.icn

on wallnuslollc chbottanii:, eila 2'.>;i'
luuofrcpiiri^tä wnokrallaisiin 100 »c
liöinciriu 'uuminen maapalsia !OH'a-:-
lo.iuteeffi 15 pennin HiinflwÉt r.eliö»
metriltä .

T»nl>!. Eilisenä raha.oimikama
iin islunnos^a myyliin wnokralonlt
nlo IHlsla sanpunginosasii :a!on>
omiÄaja Ä<!il Heiskaselle !,IOY m»rka°,
ta.

Vuolraoileus tonttiin n:o l! !>:i,j2
la>,pnn!!ino>asla myönnettiin tchtailija
,',rans Euorannallc,— 8el»l,»o« 2lksi .wiili'lji inyönncl.
liin rahatoimikamarin eilisessä i»lun.
iiDÄa lauppalhallin warlijallcLehloscllc.— I»,!.,»ll«i> j«w»sil!». Rabaloimi.
lamari on anonul «alluuslollo saada
laiilaa Imoosille jnoltoaltoan Pohjois»
Alamaan. >lnsiannuZ>arwio n ii'cc

l,<Mmarllaon.— Mälimölo«aislcnlalibcii jnlamnaii.
:lliif>otoiinifainari on anonnl ipal:uH-5=
tolia saada rc»tcnnn!t»a Naistenlahden
Alamaan käymälän. äustannuäirlpic
on 100 mk.—

I*ljrinnbn loni»!»w>li»te!> »rh^i,
Infilpnilnjcn lopetlajaijia niarteu n
-Kohaipimifamari ii'ii?n:änt>t maana>
tai-illaffi faupunginialon juhlasali1.— lampcreen tulliiamariu Dlij»imu.:

<ioiimc heinäkuulla icki H7/>\~ mk. l.">
p. Wiime louonna i>li»at

—
Uhmiini

niiincrpt113,451 mk. 29 p.

— z.u»Uut. Eilen aamulla klo
5 aikaan luuli täällä pitemmän ai
laa jaiiastetiuaan kenraalimajuri
ja ritari Hen rilAugus!
V ilh eIm3Pä1e.

Vainaja oli jl)ntt)ii^t Hämeen
liliiiassa w. 1845 ja talvi Hami-
nan kadettikoulun w. 1858—
18(i5, jonka jälkeen (iän pääsi
wäniililsi hcnliwartiomäeii Nol
hynian rykmenttiin. W. 1800 »>lcn
nettiin Ifänet aliluutnantitsi, 1869
luutnantiksi, 1874 ejifuntafapke
niksi, faptceniffi IS7B ja ewcrs-
lifji 188-1. S». 1871-1874 jno-
eitti hän knrssiu Nikolai» yleis-
ejifiinla-akcitemiassa.

V. >!>l,<ll tiili ivainaja Cnomen
laftetlikouluu opettajaksi ja pyjm
siitiä toimessaan aina tadcttikou-
luu lakkauttainisocn asti w. l!>«»l!.

— ?ni«iif n Talononlisla
ja 311hoiii H' in en Tampc
reella on myynyt mniWi«iMiii}n ta-
lon 11:0 SI tämän Tainpcreenknu-
mlugiii l«!:sta lnupungin ulassakauppias Lauri Mci opuile
Vesilahdelta Kaupan »välitti V.
Po!>janl>e!Mlo.

'Jliiiiiiiiiiiiujri hii»,,,!,,e>j«!:l!,»i!,,
i>io. yääninhallitu?on inyöiiiälly!'cn-
raamille licntilöillc ja yhdistylsille >>
M faami Jiinnin lulnvan >yi!<>luun 8
cnfi päiluänä. itiin.:lltalull, Juho Mif.
solalle Märiölänpiiäiä?'ä, taloll. pojalle
»alle Mummolalle T,!>ll!?lsen pi»,: lal,
poj, Mali..' iioJmaallc y, m, litulofrn
pil,: kaupp, Huitoa Sitjläralliollc SReti-
ilon pit.; laloll. poj, Sllcj iichioicllt
StwrcMbai pil,; röätälimcst. O, G.
Krönfor-Jjillc Tammelan pii.; iilalli'cl-
ie Juho 2aloolinillc Smiieronmne.t
kapp,: lal, p. S'. I, .Siäpgfcllc Urjalan
pii.; taloll, p. Toiwo SaupiKcRengon
pii.; talo». Akseli Nimelle Ruolocd !!
pi.;i'ännöitj.Lcnnarl RcK.manilltHol.
lolan pii.; tehtailija K. G, S!. Sari?,

tollc t). m. Ncngon pit.; niaaniiuilj.d'
kari VI11 1;ihille Sääfémäcn pi!.: Profes.
iori E, SBonäborffiltc Kichmoistcn pil,:
taloll. »aarlo K, Saariielle y, m. Ia»
naffolan pil,:poliisilons!. Saario Kolj»
ti;clk Hollolan pit,: JouofTaaja Alcisi
Rail!>>'elle Kangasalan pit,:trjönjontaja
Armas Mäielälle Jahalcchdcn pk.; lch>
laloll. I.lZuontautalle Tammelan Pil.:
tailijaSt. 5,Tunderbergillc Y, m, ?itf-

Keskusmyymälät nalvta !.»°pi>^>«l!.», um?cr^»,.

Keskusmyyinälässä AF.'«'""" " !Hsaklialn v"
Kesk smyymälässä h

Lä"vk" ponßil1"käytälinö"iwt ia

KeskusmyymäläSGä ÄÄST 1Ittiuin vsHkoilß3'
-
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Keskusmyymäiässä u,tdiut v««»tot li!»»».t«v««t«
KeskusmyymälässäS^J* ehdottomaiti lM"i0

'"""
KeskusmyymäiässäBfijrg&i^SÄir-JS

hiivimme!'».

Mnkavin ostopaikka"S^iSSSSS?! IIkäynti,K>-.-<
b?»

kasan pi'.: Mnslialan metsäalueen ho:»
tajalle 2. StenhäcfiHe Tammelan pi!.!
lal. M. A. Veittolalle Is'räiär»en pil.:
rataetiinie? I,I,Jäykälle y, m, Akaa?»
ia; Lempäälän mei^ä?tp?tihbii-tr;l'cllc
Lempäälän pii.; tai. Ana,2.:hmatlc Ur-
jalan pii.: !,lalli'cllc «alle Mor!c;laii'
i). m. 2uopioi«cn pk.; tilall. 91. ,<!oi!o,i»
niemelle 2uopioi-sten pit.;lorpp. %■ ~.
Vuoienojalle Vesilahden pit.;taloll, >!,
Slairalallc y, m, Lempäälänpi:,: laloll
p.'j.Sauri Talivialle MangaäaKin pll,:
:aioll.55-iftor SörjringjllcHollolan pil.:
Safoll. Silher; Saramäelle Oriwcdei^
pii.; nimism. P. 9fprbantpeiirille Lön.
aclmöen pii.: talo!!. Oskar Seppäiälle
Nengon pii.: kartanonomislaia (5. aii-
nibjehnillfUrjalan pfi.; :aloll. Ma!,:
>!i>!to!a!lc Pälkäneen pit.: tailciliia 91.-
Ipari !?»weni!le >loipil»bden pil.:opell
91. -S. Hänniselle Zinbffai pit.; lan.
»ak, opell. 3!?. "öannuitiltc P. m. L,'m.
min Pil.: talolt. ,<>eikli Talolalle y. m.
jauhon pit.; sans<?l. opett. N, sTosr;.
waarallc t).n.Haulion pii.; faupp.91ai-
to Taloselle Lammin pit.: ru3l!tilal>.
o- Hampaala y.m. Safiaiahben pii.:l«.
lonpoika Herman Sanfila n. m, R>w>
weden pi!.: louofraaia (flrcrt Niemelle

>!nhmoistcn pii.: laloll, poika ffaar'o
Alajoelle fiuhmoi-s:cn pil.: rantat, toir-
lainics ST. PlirwelalleKanaasalan p !:
:iiaanipiljelijä s, Pieiilällc Lempäälän
>'i>, ia agron'.'omi Otlo Slingeliuiile
Lempäälän pil.

!3<> !.!— Hiiwen !!!e!iöst»s.on»mulli» in
'läänin naÄittll^een Ipiime heinäkuun
aikana, loppuun fuliineen liatnajan fn=
!nts>a jä:eitl) kaikkiaan 211.
.— Wcill»«!it»tsct. Tauipeiccll

knupiinssissa olema» osakeyhtiö»
Micholaa,ct Nept,,»" »valitus
»chtiötä 'Il»o»'ede,i ku»»a4sa toh-daiiiicesta knunallisiverotuksesta
on hyljätty ja walittaja welwoi-
lcliu lortvaamaan kunnan kulut
asiassa.— Ilmaixci,kililal»»»»» liuu
«»nw»»din »irlaa viihatcnut m
ui. niinislllies ,>!, A. ,^!a nk o-
r a » in Pirllalasta.—

*o*ii(. Passeja ulfonwiUj m
Väiiieenliiiiuin !ääniii^alliiurje^;i »:i-
-mc hcinäfuitn aisana annettu 17! kp!.,
joista M Vlmcriiffaan ■Illtlillll lliW'.;anun «jan luille»»» on 43 uifomiiiilai.
selle annettu lippu oki-telua ipjrtcn

Suomela.— M»i^t»s»!»>ia wain«i«et«.
Oniiblamallaaninaaiilalla Nisti-
iärme» Mattilansa Längeliuäcllä
kuoli lieinäkuuu :!l p. klo '/^^ o>°
kaan aamulla maauwiljelijä
E mauucI ToiW o n en-M at-
lila. täl!t«ti>ään hiljan 4^ Muot-
ta. Wielä pcrjaiitaiiin teki hän
puolitoista penikulmaa pitkän
matka» llängelmöcn kirkolle, ja
oli liikkeellä >r>i<!ä laMvantai-
aauiiiuatiu, kun yhtäkkiä iydämen-
lmlnxrns teki lopun tä^tä miehuu»
lcusa parliaissa Moiinissa wielä
olemasta mielicstä.

Viiinaja oli niitä harwoja mie-
l>iä, jotka säilyttäen wanha» tan-
ian »ksiiilerlaiset ominaijnndct, sa-
malla kuitenkin työskcntelewät wa-
li^lukseu ja fnikiiipuolisoi edistyl-
'<,> leväksi. Oäsymättöniällä uu-
laetaiiiisclla kodotti hän syrjäisen
melsätalonsa lukointawaan kun-
>oou. leikillisellä luonteellaan ja
looittaioalla hnwäntaluuismioel-
laan »eti hän puoleensa alusta-
laistensa ja tuttaroapiirinjä suo-
sion. Lähinnä jäi l>äntä sure-
maa» puoliso ja 5> lasta.

kepeät ninllat lmncn haudallee».— Ku»ll»t. Hciuätuuu p:nä
tlloli kurussa talon nnäntä A Iet-
sand 1a Taiw aIjar Mi s!<
iviiotxi! ivanhana. Kaipaaiiiaa»
jäiwät puoliso, -t poikaa,äiki,sisa-
ret y.m.

Uija!»,

2ankeelan,3 a i ui e 11 x&. P.
,V:n ipiime ■unniiiiiaiiia, 1. I.Ip:nä
n%ie::t:n !oi!o!iinhla HTmritriiii seniäl.
la ja illiima funtalnioiiceUa samana il
tana onni->iuiiinit yli itoiipci::eii. ?)ici-
söä oli summassakin paikata vuuiaavji.
OhjeMnauafenlälläoli !orwi'oiiloa,löö»
rilauhtn, puhe ia nioncniuoifia urltciln-
lilpailuja jétä nifniiille että kpfillc.
-{alfintoja, jollailtaiua-jin jämiin, fet-
Oet palofuiiieilaiälcn Ic?fi'et^ä wiisi.ol.
ichi-Jia:

!pirlf. rvran-5 .vcltnincii;
2 wTT. Äng, Nnmmiiicn:
3 pa<s, Vihtori Najala:
!palf. ÄIWO Tammislo: ja
,'> patt. Sauri .seidan,
?)lei'e;.'öli>pai!n:>'a |'omoiu loiiji-pt.

trfu):

»'pals,'^. StriinbheraV
2 pall. K. Hon>>i»o: ia
l! paff. Otto Saliniäfi.
Hinpu:,mcs>'a s<!in'a! pa!si,,,>>i
Ipals, Alaris L,,oi!sine,!,
2pals. Wicru: j,,
:! palk. 0110 Talo,

oli miialeia.
hapsilleoli iilpailuimiiäfi?'äjmil'ua,

tenifien c»jin:ää, fnntiiiän oniimisln Hr»-dc>>!ä, inöoituilpailu, harat;nho.ppn;i n.
m., joittenlatvlemincn fnticitiliuwi!li
l!lci>öä.

SKaße pibetn^iä il!<!mas'a oli .''^el.
ii:as'a lorwiioitloa paipfunnan witio-kunnaita, riinonlau'un:ptiipailu. lip^ia
oli niivaa-r-ä ojanoliaiia, niin että ud-
b.'f'än eri palkintoa jaeltiin, "4>alfiii;oi.
ita ar!oosa?m Tirialliiin;;:,:. Käqttlaö-
iiippalc »Mansi Sanbclla" ejitctiiin
lpaulibiffoaSii. Lopuksi oli In,oaclma
3nnffarifpulu|.ia" jaylcinci, Tcufclp.

—Talvattomansa lc iicl"l aa l
uii(Hn»:tä;»ät liTiä liciiiäntcpn jputuuiié-
la. Heiniltä, jpi:ii vuotaan nti c :i\i-
lian, tulee Ipäfijinfin isa ala-anooifiti.Poutia laripiMaifiin lufiittcnfin ipal-
mistuimista joubuiiaiiuiaii.3in: jo lvi.
tenfin näkee, ettäMafiaa ruista on ky!.
!l'öön läytettä,l>ä, siilä siksi pitkälleIcil-
fint ,m»öliästy«, ettei unii ruis chbi syl.
»önaifaan. tKattt lnul:ajpa.>!i siiö on
IPiinlianfiti filsi paJjon, ettei iuttieinpan
pnnletta tule.

3««l».—
Sulll„Ip 11> „fic-! ia jännän

funniHihnonrcnn 1. f. 2 p:mi päätettiin:
>l>»ssin piirin lairakou!» ralennel!,-,.
»aksi n, I.Val!,ii, mäelle", Irnunn,,.
puit^tclli !2a!miiär!l'eii matille: asia»
raifaiif.minen lopnlmti ääneö>:>»l!en pc»
ru*tccllti 111 änncllä :',Ui) ma;-:aan.

»«»«»solo,— St' nllan{■a ian i II 0111 ala is e n
s,'»ro n arpajai'c; owcil l. f. 1",
p:nä. Joko olet an!<ninl woi!on arpa-
jaisiin? Jolle: ole wic!ä si!ä lihnlf.
niin sanele ny! !iirce?!i mitä la,llea
anncttawaa sinulla pn, sillä itillä fi:n
m. Jo- ole! iniaaniltiHjclijä, min l«I,>

ioiia joko rukilla, ohria, fatupin, lain.
mas,umfiffa, porsas tai m. f. Joc- olet

kun ryssä
maahan tuli/,

Muutama »mistclma CritirocStltä
180S-ISO!) »n°>en sodan

ajoilta.

Kirj.I.E. P,

(3aä.)

,^llr>mnni!i »ia», s«n ticira."

Ilrhokfiiinnua ja tunnetuimpia
miehiä Rothin sissijoukossa oli
l.'rihwcteläinen iiornnanni talii
Äorkmanni. Molempianimiä kuu-
lun kansan 'uusia wieläkin, mutta
hänen todellinen nimensä lienee
ollut Matti Vask. mikä nimi suo-
malasien suussa kuitenkin piansai
ruman merkitnksen, ja tämäkin o-
saltaan lienee aineuttanut toisen
nimen ottamisen, Ainakaan ci
s)ril>wescn sen aikaisissa kirkon-
kirjoissa lörionnimeä Portman ta-
l,i Korkman, mutta wanbat ticii-
wät, että .^ortinan waimoineenoli
amuut Kirkonknlän Anttilassa, ja
että lian oli Pitkä jänren ruodun
sotamies.

Kortmannin muisto onsäilvnnt
jälkeisiin sukupolwiin nhläpaljon

itänen julmuutensa ja raakuutensakuin hänen urhooQmtutcnia joh-
dosta.Hän oli luninkanNc uskolli
nen sotamies", joka .-mafia taivas-
taan käsitti uskollisuuden waati-
miik'et. Juuri .Qortmannin menet-
tclptara ali omiaan licräitämään
olihweteläisis?ä taipumustamtiön=
intt>äitnnv=po[itiffaan wasten
SJothin Spotin sissi- eli faaaa[i"---
pofitiffan. joka aikalaisten mieli-
piteen mukann olisi saattanut kän-
dä hvwinMäärälliseksi rauhalliselle

talonpoilaislväestölle,»vaikkei laa-
jemmista wätiwllltaisuuksista >oi-
hollisten taholta esimerkkiä kerro-
lataan.

Mortmamiin luonteen julmuut-
ta tumaa hänen menettelynsä o

rää-öfä kahakassa Ziuowcdcllä.
Tuomala, sissit oli!vat yllättä-
neet Siitoiiitnicn talonsa,kutenole»
luullut kerrottaman, UKitäläijcn
>i'il!aukuliclus°oiaston. Melkein
kaikki warlijal sailoai kahakassasurmansa, ja warti«,'ston päällikkö,
muni luutnantti, pakeni taloc-ta
rania^n, josia hänet kuitenkin ta-
faauijajat iaairuttinxit. Nuori
uptoeri rufoiii jää?täiuääii hcnke
auta ja ottamaan bänct wanffiksi,
ja fiinaiitmjnt ainoat siilxnmnönmmäiiillään. Katia paikalle saa-pui Rortmanai, jolla ehkä oli jon-
fin korpraalin arani ja hxiati hä-nen furmaajniltanui. !lp!eeri tar-
juii hänelle rahpjaan ja kultakel-
ioaau licufeitjä lunnaiiii. finl=
la minä ne mielin saan ja paljon
luuillMintttß saan ne pitää" — se-
litti .Movtmanni ja tPöniimioffan-
Mhanenrinlaan''a.

Tällaista Kloa ci pioett» silloin
eikä woioa milloinkaan pitää muu-
na kuin murhana. Ia sellaisia
kerrotaan >!ortmanniu telmccn
wielä kak>i muutakin.

Tissiretkillään oli Äortnuuuii
kerran poikennut katsomaan wai°
!i!oai,ia Liisaa, joka asui Kirkon-
knllin Anttilassa Tä°
mä talo oli kcskieivari. Kortman-
ninollessa talossa, ajoipiliaan wc-
»äläinen kuriiri, joka waatibe-
wosta.Hän toi wicstejä wenäläi-
iestä armeijalta Pohjanmaalta.
Luonnollista oli, että Kortmann
rLälti ne anastaa. Hän antoi kes-
tiewariu isännälle heti määränk'
seinä: jollakin tekownllä wiiivntet-
tiin knmili, siksi kuin tuliyö, sittcannettiin kuriirille knniimielieki',
nuori Poika ja wmihko hewonen.

Zillä >vä!inriensi Kortmanni noin
puolen ruotsinmirstlln (l>/^ kilo-
metri») päähän, pittäin iliikan-
mätien päälle Mäijuksiin. >!nn lu-
riiri tuli, tappoi hän hänet arwc-
Icmatta ia riisti postin, Nunmis
haiidnttiin tien wiercen, ja t!N)ti-
ooita ajoi läheiseen Äirtonlahtcenpcseniään rattaansa puhtaaksi wc-
resta.

iäliän ci asia kuitenkaanpäättli=
nyt. Venäläiset hawaitsiwal pian
kuriirinsa katoamisen ja seuraten
hane» jälkiänsä, halvaitsilva! be,
etlä ie oli tapahtunut Oribtrieben
ja Ronjan kestiemarien wälillä.
>!!!lkupuheista iaiwat Ivo ic'n)rer=
van selkoa,että teon olisi tehnyt jo-
fnsotamies Mortmauni, mutta wi°
ralliscsti ilmoitettiin tjeilk, etta
ien nimisiä mieltä ei Drif)trcbcllä
I&ibn firfonfvrjoisfafaan, niin
mabbotnnta luin Koitmlliinia
muutenkaan olisi ollut saattaa
«naaiötuksecn.

Venäläiset irtangitfiroat silloinfesficmarin isärmän, fntittäen hän-
tä siitä, että oli pannut alaikäisenkuriiria fmriimään. Hän sidottiin
fahbenkasakan belpofcn tuoliin ill!iil'dcttiin wiemään iotaoikeuden
fn«nittatt>afij. Niin pitkälle hän ei
Fiiitcnfaan milloinkaan päälflii.
Wailt,ii tili ttiintiaa, ja kun hänenjitofiitjafeja täntvi seurata fafaf=fninmukana, alkoi [iän joHormanalitccjia puhaltaa »erin keuhkoii-taan ja NllialllIideK!ll, peninkul-
M) päästä kotoaan, hän kuoli.Tämä tinnä muutamat muut
.venäläisten wäkiwaltainmde!, joi=
ia tehtiin nutfa ranaaj?titjioimcn=
pitoina, relottilpat paiftafuntalai*
"iia, niin että he eiwät katsellee!\lainkaan suopein filmin SiotTnn;fK-tijmtfon ja semminkään Kort»]männin toimia. Eräänä iltana
smskesällä sattui Koitmann mat»
koillaan tapaamaan eräässä sev-
:rassa Kolman kartanossa silta-

wouti Tumeliuksen, joka soimasi
Koitmannia hänen teostansa ja y°
limaltaan kaikkea sissisotaa, mikä
wain tuottaa paikkakuntalaisille
onnettomuutta, Tainalla lausui
hän muutamia halwentawiasano-
jaNuutsin kruunusta, ilortmanni
sieppasi seinällä riippmvan lar-
hunkeihään jahetleätään siekaile-
matta läioisti hän Tumcliulscn,
isänuiaau petturina.

>iun pian senjälkeenRuotsin ar-
meija uudestaan alkoi peräytti
pohjoista tohoen, kutsuttiin Roth
miehineen armeijaan. Muutenkin
olisi maa alkanut Orihioedellä
polttaa Äortmanni» jalkain alla
wiimeisen tekonsa johoosta, mutia
wielä wiimciseksikin tahtoi hän
näyttää, ettei l>än ollut arkalasta
kotoisin. Äimän odottamatta ajoi
hän eräänäpäimänä Anttilan, kes
tikicmarin piliaan, kaksi Hemostaedessä. Reestä ei liänellä knnen
kaan ollnt aitaa nou«ta, waan l>än
huusi N^imollccn: »Liisa, tuo
kaulaliinani!" — Zen saatuaan
läimäytti hän I>ewusiaan ja huusi
lähteissään: Tumclius kuoli
tuin koira, Äortmanni jaa, ku,^i
herra!"

3<n jälkeen ei liänestä enää mi-
tään kuulunut. Hänen »xiimrusa
asui kuulemaansa a:-!i, joka tapa!,-
tui noin puoli muosisalaa iunö-
heiiimiii, 3rimei?ellä, elättäen it-
seään ja lapsiaan— kerjuulla.

U,ti jätti

Eritnisiä komeu»usk>)mcn>ia lä-
hettiwät ivenäläisct em,nään siöse-
jä ja heidän piilopaikkoiaan nois-
sa laajoissa metsissä, jotkakuteu jo
sanottu, miltei katkeamatta nlottu-
wat Mielätin Mcesuknlästä Nuo-
mcdelle ja Knurchmedelle asti.
Mutta paljon raakuutta ja wäki-
ivaltaisuutta harjoitimat nämLtko°
mennuslunnat semminkin syrjäky-

lissä, knn woiwat wälttää kor-
keamman päällystön silmää. Toi-
sinaan kohtasinäitä wäliwallan te-
kijöitäkuitenkin ankarakostokin.

Niinpä saapui ztuoieyiococlle
ilcrtselän rannalla olewaan >!crlc-
tylään kasaktajoukko, jotka richui-
wat pahemnii», kuin peout. 2n-
nctsi oliroat ihuiijet täältäkin läh-
teneet Pakosille, wiedcn menues-
jään, mitä heillä oli rahaa ja nr°
wokkaiuta taioaraa. Ainoaötaa»
wanl>a lloti^wnari oli jäänyt ko-
etiin.

Mun rafafot, kaikki pailat etsit-
tl)ään eiU'ä! olleet uiilään löytä-
neet, alfoiivat he lirittää lloti-
waarilla.minne aäjai ja fallcuoct
on fäifcttit. Mun ci hek-iä mälKin=
malla pää-sut eroou, wiiltasi 110
ti=)raavi jelällä olemaan uxihäijeen
saareen ja janoi, eitä tuonne noin
ne kätkettiin, :Wiiäs muuta kili»
lähteä heti jiunc, ja lloti=iraavi
saattamaan soutamalla.

Pääc-tiiu luuoon rantaan, NM-
säi alkoiwat knsyä,millin paikkaan
aarteet on katkettu? — Tuonne
noin .luonne noin" selitti Huti.
,nxmri ja oiotti toiselle puolelle
! saarta, joesa luuli oii laaianut
, punn ,niin että juurei oli >uaasta
irti, »liliamau kahauwn rienliwäl

,kasakat kaikki tnnni sinne, kuka,>vai ensiksi saalillekcrliäisi, ja jät-
,limat aicensa ja Uoti ukon wcnc«--! scen. Uutta kenenkään lmomaa-
!matta soutitin Uoti »ipotickensä.

Taarella ei ollut ioi»ta wcnettä,
s ja pian Iniomasinxit lyöslöretkeili-

jät ,että heillä oli losi hätä kade:
ja. He alloiwat buuoellaapua, l«lupasimat miiii knwää, kuusi ka'>
»ii-ta. Mutta inicsään ci nätnnm,

!ei kuulnuuthic!r<ll'dustllka>'.n. He
alkoimat mairilclla: Ei Uo.i
uieitä tä»,,e jätä!" Äiutla Uoti

, jätti. Moeksän oli ouixtonta ka-
;'akkaa, ja miclä nhockjäntcnä päi-'Mana oli hätlchuutoja kuulunut

saaresta. Mutta sinne he sortui»nxit nälkäkuoleniaan joka mies.
Ia saaren »imi on miclä läiiäpäi-
wä»ä ilasa klasaali.

Rattans lu,stui.

Useita on lcltamuksia ustollises»
ia ja laitkimoiitama^larakkaudes-
ta, jota tämä» ajan neitoset oli-
!ixn ojottaiicct solaan lähteneitä
iumojaau tohtaaii. Muttamuula-
millc oli kohtalo lonxllourainci!-
tin.

Hoiiiiau neidiltä Inuette, 2ilf-
mercmahnilta riisti se ensi lem-
me», Hänen sulhonsa, jonka ni-
m^ä kariojani ei »!!!!->taniit, seurasi
armciian ninkana Pohjanmaalle.
Hän oli toimilta»»! »ii», että hä-
,!cn morsiamensa muutti pois '0°
oau jaloiltasyrjäisenipään Netlcr-
lullaa!,, «opansalmen taalse Erä-
jänrelle, joosa hän ani^li hänen
oleman iurnxi^sa mihollisilta. Mut-
ia sooan aikana saapui sinne Via-
pori» antautuneelta linnoiu,s-
-wä<stä omistajamänrittiBoi?ma-
nin poita, luutnantti Voisman,
Ia kun sodan luotsinnasta ei saa-
ru»»t mitään tietoja sureroallcmorsiamelle, ryktyi luutnnnttiVoipua» I,ä»tä lohduttelniiaansillä seurauksella, että he meniwät
»aimisiin. Zooan päätyttyä siir»tuimat l^c sitte Holmaan, joka si-
ten joutui Noisman-suwnn hal-
tuun.

Hiiilta entinen sulho, saatuaanasiasia tiedon, jäi sooan päätyttyä
ainaiseksi Ruotsiin, jossa I>än lit-
lemmin kohosi aina

jouktooi'." !miiiisteritsi>.
Wanhana, liarmaapäänä oli

lxinsitten monien wuosienkuliittua
matkustanutOriwcdenläpi j» poi-
kennut Holmassakin, sosi» hänei,
nuaruutenja lemmitty silloin wi«»
!ä awillpuolisoineenolielänyt.

C i-*'

K«»»e»»«» k»»j»»«.

Zodan syttyessä eli wieläOri-
weden wanha rowasti tohtori Eric
Lcncamist, Porthanin ystämä, joka
on säilyttänyt nimensä historian
cnsimäisten joukossa, jotfo lnäsi-
lMt kansin suista wanhoja runo-
ja, iananla-Muja ja tietoja pafo--
uuudeu «itäisestä uAonn»3la.
Toiselta naimiscstaan Amali»So°
sia Tilfwciswahnin kanssa olihä-
neliä tytär Hedlvig Sofia, jol<t io-
pan syltyssä oli fa^beffontoiSta
muotias ja maankuulu founcu,
ocstaan.

Nuori upjccri nimeltä Emauo< ?- oli woittanutHedwiff Tosia»rakkauden, ja ennenkuin sulhanen
lähti sotaan, kuulutettiin nuori
pari laiteosa tiireessä kolme kertaa
nht<nä suununtaina ja mihittiin.

Itkien ja iiiiehensä kaulasta
riippuen rukoili äskenwihitiy wai°
mo, ettähän saisi seurata miesiän-
iä sotaretkelle, mutia nhteisin ncu-
moi» pääteltiin, c>!ä bän sillekin
jäisi Manhan isäusä i»imi>u ja sa-
malla hätä hoitamaan, Pian oli
kuitenkin pappila tänn-
»ä mihollisiipsccrcja, jotta kohtc-
liaisuuksincen alkoimat liiaksikin
lähennelläkauni-xa roumaa. Kun
l'änc» i'ä»sä mnös viankuoli, koet-
ti !>äi> päästä kiusa,ilxnffistään ja
pakeni monien seikkailujen jälkeen
muutamien Turussa asuwicn suku-
laistensa luo, kiihkoisin hänen
iroiäläisistä il«iilijoislaan lömi
tuitciilin käncn piilopaikkania, ja
sai hänet joko lioukutuksilla tabi
peloliilnlla uuikaansa Venäjälle,

>>!in (?maiK- ioDan lopittiita,pa-
!>>ii iixiimonfa luo, sai hän kuulla,
millin tämä oli joutunut, ja lähti
häntä SBenöjättä etfimnän. Wih-
Dom onnistuikin hänen löytää l'ä°
iki, mutta toisen miehenMaimo
ja monen lapsen äitinä. Emaus
ei tahtonut kuitenlaanhäntä hyl-

jätä, »vaan kehutti lähtcmääii mu
laansa. Silloin lerrotaa,! ,^>edw!N
Tofian wiitanncen lapsiinsa ja
noneen: Mitä ininulla enää teet,
Nämät oivat minun."

Vullsitymineniä näitten tapaus,
ten jälkeen kertoo M. A. liustrcn
tamauueensa tutkiniusii,attuillaau
Arkangelin tahi Aunuksen tuwcr-
»emeutisjä roioasti Lc»cqwis»iu
tyttären erää» njesda» inKpramni
lan llruunuumoud!!!),entisen up.
secriii waimona.

iMuflrnfifm tietoja mui«tclmi?
sa mninituic-to henkilöistä. Gab
rie 1 Mifonl>o ik a, »oimu
»ie,»en :l'iiffolnu iiänlä/ 'yn!
17-U.

Pietari, iiellojalmcu poika,
t. 17!><).

'N ale Vas k, sotamies, simt,
177».

Waiuio L iiia, syni, !(SO.
Anette £ iIf w ctsMa n, s,

17S!>, »hanen hautaristissään
1791).

(f t ic LentgIdif >, tri, Ori-
meocn romahti. nmt. 1710, kuoli
ISOB. «uikcaau ifääntä lalsoc»
ianotaan hänen miiinc ailoiiiaai!
anwlleeii.ettei s»i»laa» hän lm,',
lekaa» un ei ole imumtiitfääu.
Hänen äitiniä lienee imtrittärn
kuollut ennen hanen imitmni-Määu,
ja lääkärit auttcinwt hänet leif
faiiffen am»l!a maailmaan, -
ioiievta naimiscstaan Amalia
Sofi* 2ilfMeltN>a h nin
limu. 175Ö1 ka»ssa oli häncllä,yk.
si ainoa tniiiv He d lp iq S o f'ia,
'»vt. 1795. >.^ '■

Erik lu l'anvoik a. »ir-
touknlä Anttilan isäntä, s. 1767,
le?tikiewari, fitoUut 18(t8.



N:o 178
puumies niin »almiata joku'opiw- tii-ne puusi!!, joöi>t>pä. niin ipalmic-ta -e
>>>uda.' a, Joi sinulla on lana tai ka.
»aupoilaiia niin !»pii 'cllaincn antca
'"..n* >-'- Jotunia lahjasi sitten iDimieis.täin 11 ptnä woiit.'ien tciääiiillc,
Älnt^ta myöhiino-r-taa .niialloti!,'i'i!i!
.bliniä arpijais.!oivat iianga-:-alau :uo*
maiaiien jeuran cnfimäir tee siis moi.
laiuaji uiiben onnietumisclsi!

"cmpliäla.
Lempäälän käämeillä on

lotolla ellji 'unnliniainaH päiloänä i. f.
'llillllliji ■ kiiran talolla 110 7 illalla,
jo«ja Jc«tii?:ellcan »euran loimin ian
aloi ainiicS-ia d. m. sela luotaan jä'eiu
uiat!ujj. >lo!oullcn loputtua on peihc>
ihoina loailnelaipallaobjeimalla. 5Ju.
ian jäiriKi wic>ainccnpa»a; teiiociuUci.
ta. Uusi» jänniä lilioiietaan.

Läheltä illkaiikaa.—
Miljlauljenja owai jultaiajeci sai',.,'.

ui.jlelibcn !oin,i!taia *;. Ä. »JK a t c ja
ö«>ioä?tolä«iä ja nciii Tyyni Pc»
lu t iOulusta,

- Uujia uuilotoiicita un a.fauu;mal.
misi<:a Pietarsa«resj» Pie>!aisa«.
reti mclaninen fo nepä ja
tpbjabt melauisla -U)crt:a:b). Xoic-tcpä;-
iliänä rpctcitiiin mainitun fonepajan
iualm;£-iamaa niiiioloneiia kuupan
maatilalla Pirl!alo.ösa, Jilaiiuuicen
viilin uiaipunu: i'o joulfo uiaanmiljeli-
iuitä, tonefam*piai:a y. m. ajianiun i«
!>'ita, lotta iaiffi piimät loneen loimin»
taan erintnuaijen tyytywäisiä. Tällä
toueella on ie eiu ultolaijiin niittofo-
naisiin aicrraliuna, ettei lä*jä torJoiije
räntää ;al)ta !)c,o°°ii». Muna ennen
lailtea o» tiiiHiettä.U)ä lmomioia siihen,
evä tama M ciifiinäincii jußinaiaineii
icl>ba3, jola niiitofoneiia walmi^.aa,
jotentasiitä on tatiaaijdbu-oUiiuubcll ■

anoanmaion hyöty, sillä ■liHnliHi ilfn
menee SHWfti wuosiitain Ja 3 mii=
jouuaa maniaa, Maa,,wiljc!iiiiu oliji
ruiueitauia el»>oilo!u«!.>ii sa>,n>ttta'maa,!
loiiiuai]ia lchtaila, jolla tualiuirtatcu
nl]iä l)i)uiää tmuaraa luin ulfolaijiiliu
chtaai, «iowätpä niistä luoilonfin!- iuiilstminitiiju.BÖM iciuoila

Itmm «Marjala", evä j- 2cigejei|in
iauiiöUä oloioan loinpuaicljiaiai ijän.
nbuiyäA<<li>,udcl vianMuitji)iuiiaijj
on lanlaruiillliiot^u paliaeiuiiesia.>I«.'r.
umiutjcn j.oi>b»äia listii iauppanc:i:>:
icißcj-ii [irjccii mainkulk !c!>ocllc,
aiieiä ilmoitti ■4wnnc:nia toiuie:n au-
tinnon ja siiuä fäDiieen jeliuiUt, c.ta
leljbenuuiincn o» terää ivailla.

itiijeimän Raitti 2. luiienlin uii)ö<
lie-uiuiiu :afaifin iurfa^;c;iaiiHTfji, ji:ä
<nään «laisin lätintämöiiä, ien sijaan
läheni hän iimoiiufJeii, eitä on ci?i!!a>
nvl i:npa!w>,'!ul!ci>laan,Oli näet iäi)-
ligt iielujille,evä X:Ua on ntapaaiippu
lauiaieillä ja siinä m. ui. pnn*c:ää::
2uo.mi;n iantaiiiiuja anuuiaju Ijänelii
taru>itta(iuaa »pirffl-apua". -3c'cu>ää jii{-
näyttää olewan, d.->tä Ijcria 2. on oliu:
;äi)bcll.iiieu fanitarmiurftija.

—
S!iip.— iliaailmnnmcslariii >mirtailunälj.

l»»l»". '.Uii)äfo»aSja itmtlplii 3ia:i--
iiejc Uno" lcrioo jenvaniuan iuäii[ti[j'
laiujcu", josja uicilläfin lunucliu mc;-
:aripatnija Sbgil^fo-XiQgaiijL-ujuilj a
oltui loiuiiwllull iKnflTönä:
■San rauiaiiena;enian r«WJHll)Wril

iii joutui mcäiari" riitaan hallit', (e-
-naalin iLM-iatfiiinibeiiaiieuieinin U'iria-
mice-hrjeiäu oicman tpilegijiljicen V.!-
-t»!>il>si!, lan»!». Riita tlJSilltiliyixiuti»
>>!>c.ia»,l!a »eleiltä" ■äbl):ljtau puolella,
ii-ilnpn l:u piilin fautmnaiuiuMiiarilU
jätiämn->;ääu iiniliius-firiciuia-s^ä fania-
ia säcrmaufli kertoo:

Vi>u«i rautaneint'emalla erää uin.
Icmaiitii lieiiiilö, iola sitt^iuinin o^oitciu-
tui Dainiija Hl>!)st>li>Tiy>zlluicwi^l,itsi.
ilman li<nliiu:äfääit aihetta minun «-
holliini, iu;''ui minua itatfi" jo, l^rt^
lucu laffiina, fiiien »übiätcli minua."

2k>.'i fiiuntcUa mielellään, uiiUä la
woiu luo pubiételcraincii" tiWahini.

*Jiäiuä päilmnä oli iirin fäfitcl:äiv)

nämainitun tuomari» ebe«^ä. 2TO'"-
-;i) 2bi;"{>[i> ei ollut saiipuitilt pifcnlecn.
Asiaa tulli'., julisti tupmari
2bi)'litju jnnUijcrri ia lumiiiifi ljänet
idlben fiiufciiben arc~;iraii(jai?:iipei'n
fefä 'uuiii atnaan lantaia Scnnairtille
4(i r|ii. maifatuluja.-

.Stujcttiiiilmm. *iluU<. vviiucb.u
|Ciib«H£>cii| iiim,iu> i, ti 'niuvmnidHi.
ipätiklijc-iä iiuilffiip. jspaSb jf mic.
lt;-:-:iiiiilii!c liinaa.

öiiiimicii jolilo,ia h»wi<»in<>lu»
uniin vii idtstä riinaan No .s if.Suo-
imiaii;c*iii Ilubi?!a.

£ii[i fiipiaipiia, ettii faiffi Eaa|wigiA>
'a sictoal loitD" ia tiÉiiliriiirifuMwni
iniicnrt yaiuiiiima; [ptpni'i-cn, iillä iicliö
ra fivi>nin-5 ctiltäin lärfciSiu asi°i°!!>.

Uutisia
««un»!»» Snomeata.

suumolaisen lyömäenliitm
3:s yleinen cbustaji-.6060^

pioetliin fuien täc-jäfin lehDec-jä jo
on ollut liibtKvti mainittuna >>!
p:näheinät.2 p:nä elot. Möttösiä.
Eli fciiiMiiita maata inapiiiiect c-
bu-Majtit, n, 50 henfeii :?;> hnara-
oiaetosta fofoontitiuiat fello li
tienok-ja hiimiriiiliiiiiu fatoa&paß-
finni, Molmioiotiin. jo-jhi nlnffi
toimitettiin ipattafirjojcn tarfaS-
tue.

Tätilät! jällee:! lavini kevlus
Ilallitiiiou puhcenjoklnja, toiilaaja
Ä. iVaine .veliiiitii^tä kuk^utse»
osanottaja! termetulleiksiselli !i!io

iiuimii iiiiiuilla iui;-tä liitfeictä fti
ji)iin»ffiC'tii, joita cbni-iajnfofonfjcl
la tiiliä keliaa o» pohoittauinunaii,
loiwoeii. eitä ntioen ratfaijnsni
jiinuHitetiaiuin täijDcllineit »fjimic
liiti 8.

sloiou!'e!i piil)et'njol)tajafji lrri-
lillii» tiimiin jälteen miilaaja ;'l.
H. Laine ja inarapiiheeitjoljtaiaffi
opettaja 4>.;.Wallaiiia >!i,i!sniikl'-'.
kelta. 2it)tecrifji iralitttin uliopp.
:'lpe vintiö Helsiiiqislä ja opcttajn
3. O. £tianen Junteta.

,"\ol)ta:t'itau »,'alioiutilaau, Joniatali laatia fofoufjeflc tiiöolijeluia
ja erittäin kolouks.lle tarpecllt;ct
lpaluiiiinnat ja viiDen jiiienet, tn=
tiirat cpctt.I.£. Cfjanen £antS>
ta. maairvilj. S.Tasanko i!ahPe-:-=
t.i, ripa Ä. Lehtonen .'öelnr.iiivtä,
7'. Wesalainen Motfai-ta jaI,>lon°
nila Tullilakia. Heti tllkounnuttu-
aanejitti waliokuntaedi!siaja!oko°
uf;elle ienraawan t»ösuu»uiiel-
unin: laiiii\intaiiia 12- -J lähete^
fectuc-ielna I—T,1 — T, piiiuiäflivloma,"> S fcc-fiivtelua ja falibefuK-ia
eteenpäin N'alio!iti!laiu työlle ira=
vattu aika, Tunnuutaiua 110 7—
lä()ctefe-:-fnste[iia. !— t! Sam, .">--!
piiiipällic-loiim, l. /i— -7 ljii;iiimat=
ka .Siiiiitfnloon, 7 - iltama Valo
fiinmiiiiiilolla. Maiinautaiua 110
S in liiton mnosikokous, —' ,l1 loma,' .11 -3 fesfiic-ielmi
"'! Iloma jaklo 4—B fe-:-fii-:-telitii
;a päiitiU-. kirnua ohjelman cdix-
lajakokous hywälsyi.

Erima!ioku»tiiu walitsiebiK-tn
jakokous johtaman lvnliofinnui:
elibotiifien imifoan 'eiiiaunHit e
DIK-hija!:

£hielma irnliefuntaan:S. Vol
kattia. C. ;'lutere, 9. iiaitio, ;'l
luviufo, P, v:anep.ua, Tii.'tit
Viltti ja S. SRSSeB.

Ali!Ui,ittilMyU,r,'7'!l.'>i!iokl,N>N>l!lt
Ä. L.Sane, I,C- Oksanen, H,
V,Eerola. SL (Grönroos jit n>,l

M. yelitoucii.
Zoimiiitatnpanuiliofmifaon: 8.

vl'. ,H»il!,ie. S. Hnrmeriiiw, St
Paiitlu, .S!. Lilja ja rwaI.Marie-
so».

JMleiieen niiiliofuiiiaitu: ?.Mon
tuia, V.Sefala, Rinne.H,Kok
ko ja T. Häinäläineti,

Eiisimmni nen k o k on
P niw a

.\tiin täten iraimivumxit inöt ">
li suoritettu, ryhdyttiin ttålttåték'
maan kokoukselle iäljftetoif-tä lev
fiic-teliifninmnrjiä-tä ja liHicttämänii
niilä Hmliofiiiitiin.

Ensii»äi'V'nä cfikrtiin esbotaS2. I.S! iit o 11 ohjelmaksi
11) olPii en kysymyksissä,
jonka liiton k-:>fiislialliiito oli lo-
foufiellc UHilmii-famit. Gbbotnficii
jol)Dovta smuni kokouliei'sa wilka->
fe-:-fii-Meiii, josfa käyic!tiiw!>. 2d
puliccHipuoroa. Pulnijista toiict
oliiuat eiiDoiufKii iirhtecn solo sun
remma-öja tahi piciiemmä-iiii u,ää
ra'-;>iä cpäileirallä kaimalla, fim
tna-:- ufcimpicii mielcc-tii asia oli
UHilttiiinätön liiton toimiiinan me»
nec-tnmitcllc. Ml>jnnili? Infiitiiin
oh jelmalpaliafuntaan.

>l',!s>NNy? Otoatfo hii>wmpi
!>'aiko piiompinifaiiet lliöiopiiiinF
>'-.'! thölMelk edulliscl", läl>et.'t!ii»
liil^cu kskuöielim jiilfen ammat
tifiijiuiuiiir.aliofiunaaii. Mritt)iiH)f.
ien oli Urliettännt >loikau &ioma
lainen Työwäenliitto.

Säiliön jiilf«n otettiin tunnin
fcc-inrtiii pöiu>äni-:-lonia. jonka i'ää°
luttra esiteltiin 'aman oia-Mon lä-
!?etl/i»iä kysyin»? 2nomalaitcn
Inöliiäenliitoninfibe fan:a[li?-uiic-
lisiin työnantajiin, joka lähetettiin
toimiiitafnpalraliofniitafln.

.SillilHlMK' 2l!l"inilliliffll T»ö-
nuicnliiton »uiuiiatiUtien toiinin-
nau iiirievtainiiec-tii," aliK-taja
«liop, K. itiö. liifättiin ohie!»ia.
UHiliofimtaan iyl,yen" fc-:-ftivtclni'
jiilfeen.

v,. S. il;iioreii aliK-tu-J Insymnk
teen ,.sJJiiteiifii 'natailiin äiinenfaiN
uattaiiimiiK Suomalainen 3>'äw,
liitto laaiemiiMfk iebriänmänf*
iiihetettiiu »leifcen lmiliofnntaan.

Opettaja Ä. V.a?ciliikvhaluöta-
ma fi)ii>m.ii-5 27iitä tijöiriien nsii!,°
loknsn,!,nkie-'sä olisi (momwonotct*
tauMa" lirbctottiin ami!iottiti)frt=
nnjä-iiHiliofiintaan. Tainan alusta-ian ft)f,l)ml)S- JS. T. Sm suhderaiitin-ShiiTiimificcn" lähetettiin y.
ktieen lrnliofmitiian.

liiman jiilften fämeltiin wielä
kujiunyv 2uomalaiicit Xi)ölpn<.'n=
liiton inhde nuiarai;-ti)öuHic-3tööii",
joka lähelcttiin toiiiiintalapainiluij
fnntaiiii. \!i>iliintifien alii^taja oli
VI. Hurmerinta ja löT>ct-oltiin s<
iimmiiitifi>ii>im>?ttialiofiitaan.

Sun kello oli nyt tullut 8 ja olv
ielman imifaan mirallincn kokouk-
silta piiiuicilt;i päättlii, laulettiin
i)liteiie-:-ti ooc- tubiin fulla puhba?
on" ja annettiin !l'aliolu,,!,il!< ti.
laijuiiv r!,hl!« töiTjinfä.

Menäläisen upjesrin utct-
öitä" toljbesfa.

liileu lello '/.l-j ai,»au päi,oäilä ,',
gflptefH niiinppipeiieii loaraiia .ijjite:
:i, menolainen fotanäti häftteifatisc
Mari? SesteuNvirai nimipäiioän jpb
beSte ioii,l,V,lP,'!ll,^eip!'l,'»dill :.i [1
mala!lpa!!l'.!ul^'n

"M a
maan, edbfl

jj^ -.: 'aanfHIRTTen uiiSß Emällä, ciräj^
:Yi\uif>i);nniä [oitettaeäta jjojj
Pflän'ä. Kim
KMKH i::J.lI:i:i':. H
Ut) paraobia fo:', ,^^^^^^^^
lrä' tnMpncci fitä nrabattaa.I
hiicm.-fi ma ir.-noiäin,;:I
iy!a pjIjl:?clitin maloin htii»ffäi^i^H
iniffri1;! ii. iilfi1: 7npil:U.iti:i fnsi
tämu. Jällöin -ni finn [gßbl>:H tabu
ÜBalaiÄta inic-rii j>sähäit, jpitii Häibo
rii iiennci:äii'ä Betta MuMma tKtt-
11'tMaait EäSfäritii übptrflnuiLin. S:'öi

i.i''i etiä up'>'l'ii olisi 'nii
lyi crääliä p.'!iisil!» ktipärin pää'- a,

inaiiiiiialoon, etiä kun t 't.o
...iiiti Maliin 'äiocllii i.iiinesia Vi?'Htui-
>ua^ torilta, tulli poliisi edellä ia waa:i
l'i,i >'i ilil päällä. >lci'.stl
ainlii»! .via tiima :ap'l)ui,ci ticd,

— otjemiirijfl. Eilc,l kellu '/.r!aitaan fuultiiu fomn latifau-:- e-
räältä Ji>H'ä*fv>!iiu laitella o!ett.'al.
ta uiemellä. >>>,» mentiin paikalle
tönoeNtit!siellä erään mic-i-IjenfU
lön päätön ja muuteitfin palioin
lepeytiniyt ruumis. Vainaja oli
invmaumit itjenjä bnnamiitilla.
Häueu läheisyydc:'lää!! lönbettiin
nimittäin kappale imtinH-Innfaa ja
iiniöleiiimin tobeniiettiiii että l)äii
aiCaifemmin päiipällä oli hanffi=
mi:eräältä lalippapuooiita puoti
tilixi dnnainiitita. Tilapäitsi lön-
oetliin hänen uiierestiiän puoli»
tiri)jii miinapiillo.

Vainaja tunneltii,,
,!'>'!»a!ltl i-aluielleelsi wetiirinpuh-

Tulo Fredrik
.!! ai -> li!a lsi. Hän oli syutw
itit !>!>! ja uaiittiiton, Tyytä liä^
ncii leioonsa ei tiedetä.

Äntxii! ulonilm», lii!,u Icllo »^
.n'iii■cällS lieliu; anlara uf.ni

ilma T '.iin aieniau ionilla ibiipiirin
!ä!)i;-.iillä. ffäynfi a^uiaa ol^oall,'
iapteeniSiiiiitliin omistamalla Vctfimon
lilalla i;-fi se maalian ia ''ytytti noin 7"i
meirin pääc-'ä I'rianos:a äiirvo^loajcn
tuleen. Vaja, jo»ra on pio.lty palpöi»
iyä, dynamiittia ia muita rä,ä!>!»'i^i.
neita, paloi porolsi. Dmtfp ei jkllä
:attunu: olcmmn läjälidyoaiucita, p.i.
ioiiljijaiin waa.it ylsi oäJia. lähellä pii-.
wa lari^ito oii '!lnie-?'a UHiarn;-ja, mut-
ta !»n fartanp rafcntcilla oiopalla ua>
,0.',!a!.- teinin f:4 pii ;itä:iti-:liiä palioi'..
■aaliin nlhaalpa Imocq tDijuiiifji. 2a
lam-a pirMpi intiöc- ireita pulieiinptiiipäi
ta ia 'ulani kolonaan il'li:^ana.a: ne!
iäti pniipään loälillä. iripitiaen "c-mall,.
U'ei^ta pfl!u'äi?tä i'ouiat:p;ei;a.

Ci'iien aamulla iöi 2ä';iiärloen til
tpn!niäc-;n ialana Statti ,^ianisin laisi
'.■uuipiipu-Masi ällc,;srn muurin, repi
irti ia!,ialauoat. ki--N'i piiloiltaan it°-
fitna; ja lappoi tu>oa?'a oieioaii i'au.
Nätl.

lainat,'!! loalliiji eilen iit.iolii'!l'ällä
anfaiM nfouiluia Viipurin pitäiän Ser-
uajceHa ia !.'ppoi 'alania siellä SR. '&';■
tilan >'iaii ia repierään buipiian poitin.— 9J«iinmic-:-foiilut. takoen seu-
dun iiuwri;ie<-fouli!ii johtaiafji an
foiihiu johtofuntu nuoltauut :; lxi-
fiia-;-ta niniitetiäiiiäfji 3ia^&>
meen iiiflfliilpiljelirMeuran nykiiisen
'liirieeriii, aiironoomi C. 2. !!!itol''
nilan.

Monlun opettnjaffi walitfi joti
tnfiiiita puolevtaou 'aine >i EolmcS
ui »'olijalta Weriion inaainpilje
in-jfouluu opetta;nn Hi, Srfnobe
nis'en.

3Birai tiimtiiii lopullisesti maan
:i'iljell)C'li>illitu-j. — i.':ti.

£Msff ojiiu^fjiiU^j^iflramtöoi^
!, !!ii:

,!!!>a päi!

'ään lo
[ifri fauppai.ira 9bnE&ia I'l ;l'!:v.-ii
:■■lioeli.; :ii[i:BiMV,: pustteedfo. >!>1,,.

;iai:'i-.Mt.-ija Pn 'Ni^!lu->ilinu: Culuiin n-
maxXtamaia .'.iia-Sla »vclliillr — Naali,

— SoiSfa päiteäuc
fello

' ,12 aitaa» päi>l'ällä tuotiin
ffiii^nrrin fiiniuilli->iairao.!aan
2or;rali«ja asitloa riiätiiliiiii)b'nk'=
kijä r\ljiu Vllefjejetf. jota oli sai-
ra-Mumit isoon rokkoon. Häntä
lwidewan edelleenkin fiiniHif(i§jai=
vaakic-ia ia on hänen tenuerjienjii
lrerraten Wvä. k

iOlOl>:Toill:n lll0U'lliHlil,H':""v Ti!»
«. huilin L"fifiiiipiin{ii^ii ;lfaiint-?

-l,^>f».
:.ilo;-ri: ggnytfimlnfatiHi S S:s'ä ra
U'jit'?aiH'urtc::icn iijpniic» iS.-I(b:Mii Sai;-
UMii «il»» !i;ii-j:anut yl>dcö>ä merimic.
knli'-?fi Cla.i Ä,m»nda 6'cboiiuii tan?»

nantai-aa1;]!1111a fp;oa !Öl)l)c:ninän
pal.ifi luin toiftca aisaan ilti^upiciln
uifniitn !yös,nän. Sasfiea näfti ioh:nh
liäntä nyt a^inno^an. SeflG Ke6«D
malan '^ällään lattialla fupllccna ja
muuan iuopnnu: mic? nvtrirh-ii myös
iniLincc-?'!'!, iiipi-r-iiicn fiiitcnfin li.'ii lie-
li'.'!rä luu .^cllb^ili rääri ibiiöHcc;ccii.

T^inifitiininvic! icfitiin ilnipiiu§ podi-
ulle, n'la vi.'aa (Sfcb^min btoknta
Epäily täiränä, ia soilta mtpcitiin ct«
StfffemfiÖß bän-l?n ftmiJMii ollutta
Pa!;i':![c lii>:i>:n tu:tua mieltä SUltiJ
Malmborgia. Hän.'! lögbc;tiin!ina'un-
nos!aan liinaa ppiiiufuuiiistclii-?:a :ä«
infi !crto; ollc?N''a siksi JBrtwdpSjfl fn=
fedfä ?Icwaö''a tilaiuiubc? r̂a,c:tci rano-
mit mui^ -flUMnia mitään siitä, mitä Ic§=

fi Ekl'bom-wain^il!!n aiunno^ia pH ia*
tiiiTifnnn;.

3<,'?ki C^fe&pm oli väiwän fiilucS^
naii,>sl!,'lln! wnfiiitcinin.

Maarian liitäjnn poliisi :
-
n firicl=

!!!ä's'ä läänin su urille vny^än!,!
C.ta lian määräisi runniiinldffQiif;cn
HiinritfiHntTTfllffi. jotta päästäisiin '^wille
batkman 'l,'.^stä. - Tnr. S.—

Ziioiiff.it ructfafainrn ian«nnnlchii
m>l'sliitio isiini nicn pitiiiiiiiflfiiiiii fc

H- ■
' ::n fffs

17 päilrän

mt;stoiigiedf
nwiBi. 2(. N,—

it&aneibe siirtola
amme illailHCl!]I H*

alentunut. Enn7N pii iiir.
:ii(iärin2JOO ficnfcS

::; nbi iit!,^ uyt rl! niin

'nniiä ?n ctiä tyr
DUM BlrföHtß ftnlnritll>!:«l m, --

r- *>

!Z !M
,<!u!°i<<-!,,« liinlaluciteion loha*.biileie-tä n niiailut o!ake!>>>tiö S.

"licliiilirja. BRettSn pn painoit,!
iliiicjttint):ra[):itirja, jota ji'ältää ase»
tir.iii wälima,!»! li!»meilci^ä, hitttli»
taulun Tuomon iakaZ'a, 'eka lue te;nn.
lo?'.i inääritelläön, mihin iuoif.ian
■itiä tamara rautatiellä luuiuu. lf>
bclleen on firjac-;ii tietoja tamaran bd-;e:u::(-Ka. lac-taufu-ät.i, purlailli.st!! ja
piinnii'cmi!cöiaiclä palettien ja rii'),!>,
läli?!yl'ct'iä, po? imalsuista, !ä6iö:!Ti.
iu:?t'.i, eri maiden rahoista ja pait:tiista
ielä lopuksi taulu Venäiäu pntltte,! ie.
iutitticn mnnttamiiestll !>li)ar»mmivt>i.

Siljanhinta rtiIml, ia uiabr.cn f
'ia tiriak>'n'.'oi -ta.

&?amm&?f*

tlssseufuKiriei!i
Ti §tstHn teje

„')!.> pnl>aS '"e ,<lallc ,Ilii!l'>iuuui' tön-
n:aita ,proiofi)llau'. 3iinoiitlKin 'inna,
että aina sitä joiali» aitaan :ao En
ylittää ja »naakan siinä fi)llä on. °ftt-
ta l'ääll,' loaan!" Näin pulicii Maiti-

lutttuaau jdrmnlclibeiinumci:;;»

to 161 minun enfimät'en ,<lan!iasalan
firjeeni. Päälinlin rcbän sclioi c
noudattaa ia rnfibtiin licti liritiäincoa
nutia kirjoituja. 2>e on ny! hatah
N» firretHiStni li.'inä:p;::en:älid^,l am-
llän tliiiwäliiänyi ia Millapa aio;.:e

!,!>,oä: lulij.^arnmui, ettei niitä Enig
iiilii.i minulta lo«an niin y!!' ttfp ■

ira, alfaioa inn pien, mutta [a ylity!
"en liilofiena on M)! vn:äsu .ä:iii h
n.-n >iana>sa(an firje. jos>'a meidän :'i
inälli;mib:s:äirtme jplnncnrima.

&t on näblää§ sillä omalla, e:i riai
fanaa-Jalolar-ct obaßK tpifincan :v;;i.

pinai^cn täsmällisiä toi-finaan taac- '.ti-
<!,» epäläöouällniä. Wiiin,'ksi im :i: in
'lilla, nimittäin läiiiiälli'»t)ben i)mitc,
tulee critfäinfin n!eiiK-'ä n Tai11.t--*;u~=
jo rpfmt-viaiHnifNVa nä!y!!'!!N. &n~
(intin ani a iltamiin tulee, on ,i,oli,

alfaiuinen läyuyt lotoin ilä-mOi-UKtä'
wäisi :entäiibeii,että n.- »'<i,nmitcn alfa.
lya- tuntia, iova jp^ii:-;- toimiakin invö-
beminin luin on ihmili I» Tämä
jobtuu n'cimmiien iiitä. että iltama
t):etrv ei i'le iiuraintn,! >aap»a aioisia
mailalle. Ia onpa k liloiiien tä-Mnällt'
■"nnbcu vutitcn io tarttunut jp ;̂i-iii i^ää»
rin ilainien ie iul>!ieu :oti,i«!i'>.l!l!i.'i>
!,ini,!i. .<?>.' En Maat oppineet nats-
inaan, c t.i ylei'ö '»>«'>, ajallaan, niin
ciIDÖI lisään litjem-inälfi Hätäin. Niin.
pä n'eiu ilta'Mll'o!itsl:naa lncbitlaeé:,a
ti:u!^' L-

'iin. uinottaipun:sanna t-in ol>-
jelmaan, ertä [t alfaa No 5, niin pää*,
tciin iiien fio Iltlla altainaan". 5ä;ra
lig: on (itä läaiuall;«lykin puineita I>!
fii;ä cpä:ii?;näU!'"nobf-J <> »liji jol,' ta.
;\u;:v:-:ii (»iiae-täirä. .'.'hitin siitä ci

i«ynilnniu'cll(i, en dii Mtaai jo
H2>itä ci Böättä niiiatnauo'.'i! '<!

niiniin »'.iimälvääs^iii iiuiu:cn fuin si-
l.n, e:tä nleivt iltama! ja jufi!ot inlve»
.'" ii' ,'i!i.'a'.i aina iilloln Imi ne :-n
i!::,oilet,n a'lt.ni'.irii fi:cn eiifä iilei'ö
'«.'a.aiiiin l)iipiuatv;iiaane vi .:n
!i^i!!'^iiii'.".' a!f,nii-.-:a fvibäii Il'ii>l'Nt-
icitjirn tii!tt)Cii ti>;i,i»i>i:Un ja eitä jo3
tahtoo fotlfi i'.ä!idä j-i tiiiilld, niin ph

i;ii)L':i!';iu'a töAnaficfn. ViiiiEjf niiuiiiii
L>ii'i roielö ciifn njnrii Ofetioo Dödman
myi^cit'.!! tpettovsnnä] uaexo,fu:cr
Mnl^iiiäk^pPli'^': y. m. '. alfupn>i!'ä!!,
fti;tl::i c::n afinrä tcuul ;ai]ittia; t>leiiör
[ii:niillti^mniflfii. ai.'ll'.^ii ynifallc joa«

.n.-ibön pitoni scri,m<iia

{)■:.■:":t ptwticlu- ja \v:'uviyi\c'.\)öiuc^BII:f ii ;::ä |e pii,ci unM&floa »iasa
Doan moßfndßittißttfl härmä iPHDDmni

Milli ".'ai? tnlfc 'iil).'n rtiian toimen
Inratea, narittiiii :ä?mä!!i'N»
sisu iullä si afin inci-yä jentafis on,
futen so »luisa finnmininn. 3c tulee
näfiili'!'.]! W«»llllllirfn tilaiMiuffiJia, j.ii-
liin U)liii fafllpatMni !ll'iiilil!i'^?!i. iiii:ii
■ie:i)f-ti pn crittiiin (iivi's ia Tii!ct:sn's
!>^p.^. Jätän ii.' tilniuiubcr Inicnfi:;
tällä fertM iiiL-initTmotlo, icfoifcn U-
'eniä JiorfittffUMitfi. Ott»l«mmc 'e
.äöinäll^rt)t)ti-]:nn: !l'.ilin aina inufan:n-=
un'. 5,1;rit!äintin me nuprc: (miiinfin
näfiJän-? I'ibän i::cni wielä nuprcna).
!i>ib;i! (limiiiloa iä-Mä ctnpääc-iä olen
»i.«l!>i!lin, kun NN! t,'»-? telet mfui ja
snbi-:-:^r:iMn:me, ioila meillä Jumala a=
rattti.'ii olisi jo yli oman tart>«n, alfa»
»a: isään tuin uuden tsnriaUbatraia,
niin HnnllfAMßtißC ruuvin IfiStßöffi-
'<.'U!iii!l>i. ttßotta alkalinkin iltlimaininc
ia miiitt fn!pu-?;i!aiMiu cuuiic aisanaan
in pnddtalaainaunnip-Min faayao itai

-
!'in tiliiiiuurfiin miiöräinllä ojalla.

Niouao-vilan >lall^'

päf^öSummun lasoiasia,
■'/m.:'.-1il ';( '-'«i Ji.v; ■jii;-i;'"i Xumxiciidcil,'

ang e Imä t i.

iUitä iftiinimmön ilmflti HNdGtiß^
I^!'t>ii! heinäkuun iJ r:nä ,C^icbnn 'aia=
meSi» PiHHnillTlii »yiingchnnUH-fi"-
[aliiMlfa BäuyflHnfrffcfii iiwili^iluisiiii
;;ii^i\miin. M^"än dUc^qnäin l',',il!ci'.ii'
milla.1 pivot mcik-mat pillin M*:llao
riHiMMmv 111111mm11 kauniita. DnitviSio
on, c;:ci ma:fai!:;■.:n c>; rcn vU on-
uinunut mtSa iiiiuic Miiir^iif.ia ma:-
klli!iic!:l'ir!aa. Ssmtfio ','n lnllä aiiiaitu=
m ia Ttiarf-.iiiiiaii itminmt t»^ti't.fifi. Lan-
gdntäfi r;i fnäjii. i^-::a l'n y?fi ainoa
:a!p, it,'!i^n t'i näit jiintxä :!cn suu!-

Stt w.i!i!>.ie-t e.äiö
äin on en m

oincn, tuin ennenfin
faan nuutsanimt fnlfua.;li;:;::

nffinp

2aiuiiitalc!i:nn
rrf»i e li,'!IIN.'>,N

läifd ciitannceneitämme cdi->i!>,>p»i ht=
iöi.tti ctiii;ii'i'i-yii. Pulasi niitti poitlc»
itf■".-::a !'illien t.-irjen upeata iiKpihup-
loa ja hywinhoioeXnia maito, tobi?iaa
taiivarettin wa>««a olcwa suuri o-
:uu*mcijeri yici'e°>!ä br,winw»inn!i!ta.
2;-temntiit huilin, etta piiäiäs-ä on
uiä.tt-tpp.inffi, io^ia en
maittaan, ehlä rwftlTill kil:Uin
ulfopiiäiälöijill-fin. 3ilt*i^-tp-rßi>rin»
nöii-tä ou maiiiiitawa e»ii ;nt'qnä loai»
fntnfutira aifaioa fan»un;<pi.-ip i.'änfi»
Fobjalui.

9ta&a wa>s'aili»ia >'diö',>jp»rin»ö

P a i ,i> Iii„,„ munl» v a!

illElf4 >i il^^^^J^^im^MinT^^Vj
Isrääja^bensota

ia jolla ny!! mm >>äitii
i!!.I>1!!!0

» liinni2iit>ifitrjiin J
Hlm onc:n;':iin li;
'.nliii t)btit)i!e5ra on siitä tatntUH] '"'ö
arni.tamatjn, sun sitä nmt:; järfittciä
'c»li narjpitetaan jasen tuotteita yhtei
taimiuiian annilla maatetaan ::iiiiK'tuf

't anaIa„ huo ne!öt o.

■fäiipätirmmun finalaSia on fatii
■aßjwä ,o.'lo!'aa fiuonena. iotl.' an
f.nnettu kolleille fimiialpille,niin
iaiitt fciipiieitu-n alle lpeb.'tt!-:'ä ruot

anOa^o DoiMii fnppntefla, »peseytyä",
iritihiin fi!ii!iti aiumattifielellä i.tnot=
tasan, v>i,otiei»la -n aitauf'etla erptct-

t» fopc.i jiiiniräiitäioä. josta ritptfitn:-.
uen iapafituu.i., jp #■r :i myööpn limniccn
!»tninityö>lai:o3, Sianain puoli pii icttit
eri p^a^tpiliin hienolla rautaianfaioer.
»elia. 3?it-fin seiniä on kiinnitetty laitti-
loit.', joihin lana? noi>?wai mnnimaan.
ja fa::?-ra on oriia. joille lanat yöksi
leniämät niiffiimaau. >i!i-?:afin o'.'e-i!'^>
ta. ioi''a aina ylsi fuffo pitää iiännDttt.
la 12

— siitoskanan fcéfuubc^a, pää-
Tiuä: fana: [ifi lattiata olcw??ia ra-
fp-Jtn ulfpilmaan,jofa lanala» nmpäril-
.ä, lullin n.-;jää pT aetpa iraiteu iril»
feei on tinipäröiw iiienoSta lantalan»
(ta-Mo punotullaaituufulla, niin ettäfa.
i!-, etoa pää^c |pop:n?-ti jupfienick-
tn-an minne talmuia, cilä uiiip^fääu tpi=
uinui icfaantumaan. Mun toielä maini!.
r.mmc erittiiien fatofifn Paikasi!, »ar-
ten pinap"fl^tpi'?fa. ci iniiri ole tullilta
-.■tnolUiiooa tä-:-tä nffinfer:ai:e':-:ii laitok-

H » nalau laua l

Väiioälumnntn I.nialaa lierien ?
vä:it::n lännin ntaauti'il^!i>-'''cura altif-
N antanut 100 tul. raffnnu?(!pna ,a 3fl

Eini ruutontinen -uolii fnifen
aan f fnlf*oif« ■ <"!",'

"-
t,'» liritt<i!räi:;)>i>*;:!:PvVMi pn v.n:Da H*ol
Ib fnitenfin iaifannl Tonnin bi'!ti'>?,
niin että nä:i.'ltä un- on VH -ömifi-ä
hiiiis;,i lan^ia ia 00 pei&iCta. Sjotttain
pn Tiäneftn io o!ln! 200:Tin lanaa
Pienwili^n,?'^ 'tfi:cnV?Tn "n roi'',,!,'

kallion niielipiteen msSaan rbiitTi^ni-
ritaä 2". sovs^iti^a -"O sana".

Väiträsnniiniin fannlan sana! p-niat

Tofo iitpififa?'a.nnirifofoi?'a 'a raSfaS-
ta "prirai^ntn.fßoc.f.rtiliia kii wall^?ti
tiironnqrifolbidta italiala!?!a ?"aborn^

:n.nioHtP^ncr--r?h:ni fcina^roina.
v nwi!r?ita fiautpma^n: 9caTinrn'
fana? !no? t*n>af itar^m" niun'inann.
Sffafiito?ni 'antta n T?nlr^ kallio
Faavnt sanoi?. foöa ot?'! nti^i nnct"
i"an |a mainioin T>arfn!nfran. -tirntta
"a:r-'!"'ui

- lik'^"ia,'n, 9hio{fni9i[i"-r-
BniTami, iahaah !N!'!,i^a!, bai fifot-
'a- liuoilan. Pn 'äll^ircT^rnTuiTi:n Ibm-r'fä :b!i!Tiiin 9eaT1orn:!M)ft)toSt Talnr*
ne aina nrTi'pnp!inin a^!i.

keQÄn fnndttttStt "n ..tt^rl^"
Ina frßbin 'älTöinuit^^' >"!>". lnitit!!'!?

H:r*" ■ nti
"!'"!n^' iru'i;ft'nt''"on. St

n"'!! li'Tp'-altcrrn .^enrir^reb^tT

-13-,,,- -f,

anaali pura
"(....-(In mtrifcif. ip'-" tßoston

föubö folJrauiStii'.
n fanfllaS^a Nll'ii^ä"!l in? Tauota
s!iks^''>v ini3!' rb-:Tn\'!. i'a?''!' vi'n
iQ nafiaiiKri i smt ;Slf:!i>S'';-' 8

'. .'■'!">-'"

>! a v a!an tulo! ia m e no

■Stanna !'l!äin'Sriur,:ii:iii ton'!.'!
r:.-Laii

ti:'!i-"-U'ci :uTtniT:ecu iiinvffnni^F^^K
lina sv tSfuin ,'?!! r»TIi! ■ M!INl1!!!^^I>einti
ia ,fiitp?e!(ii!i!c!i f.^U'o:tantinrn. ?ffih
n^.in 7NV'.m!ipaifsanli on oll'.:: ylsin
rann 3"onipere?n la»t>ini!i. jdSm fatt
Ei HiintvU on lroi:u inlujbä jptenfin e
bullMiila tiinnrillo, »-inbell '.' inabab
ajan nsufaan.9-20 penniin snpp^l!?.

Unisiin fir;nitt»ibpn niitfn^n "»n puf>>
EtoS ;rc;t:t> famiTa-Vn. faiffi -'.^MTrd
tulitnai t ia nevrf lnr-MnricijH
Bdföän maillaan fana:: li'f!^^^^^e|fS nänllää Villeltä tubitta,I
jpShäi^nrFonMinii nia'::'::.I

51!

?ämä
!,i!a lnn

t)it'ä pää
»ma yli!!,'
'!'i'cn iii!ii,'d^:i. ?'!bann^'ii marfan vää--
oma lauataSfa, io*"a pn moUnux, tai-
!a-.i H'iipfi!!.iin IM .-.larffa.i. tai !oisin

llLn'n 4H iirpvcu M fcvfpa

>l ana I a n v, er t it y

Sudhd a;;i tällaisia loilo-
eltei iii-tiiEaviLinfu-iD

id piwlcn oic Hiipiiii liuu i.-:ji;i:ö,

r i—r"i iii*ni-Kiri~ir^

?aw»: -:r^.tf...sr'at"r.K.flvIr

Tumpgresn

finssiiiß-ii
Sctemokatol

Kaksmkertai.siu italialaisia ]a
aiiierikalaisiakirjanpitokursse-
jaaßnetaanpernsteeJKsesti,uusim^
pien {äijesteboien mukaan, k.ni[pJ
mJiikfttä. oäakcvhiiiiita. tolni::sJ
ptmkki-H^^^^..'-'. y. in. aloja

alkava! syyak.
1päivänä.

Herman Päiviä.
!fc*.ii:i«»;V.>^?>ix'4Ä

jata eritntvt pai^nltioilctloc, inieiä '«o-
jeieiinn.^ääioaifittiiiiiiua siii.ä oli .aiTan
iarlk.i >'!iolenpi.o pieiiintinästiitin aji«

eitä hytoää
:a!;iofl ia jauinitaaFedtälväilQQSUMriinuu
iM-Jiiitiunfiii. luren tiiu:icn 1). in. sa
■ii.fMlötiitis, tarioitaan loiiiä li^äti^uloja lanojenkin hoid»>'^ ja iii;H
sia neul» 'jo, '^:i'ä 0,1 ui.-.iibjj
ba maafåamme ilme-:-... ii^^^^^jiipuai
!,'i'i>. »tap.ttt!, t imii maa'

höioii;- iällä ,ialla.kiinne—
>läi>.>i!tnöl!isiä nennirja oti iit? gus

dolli tiite' ,iad.i ilman 'iiulltnpialiitaife^
.: :i*ii. >!''<!alan i'nuiooill'a<lc!ni'ec!l tar;
loitlcHian pääo.uan -pieniin" r!e.' ien
ui* m-aiiboiliuifi irär'äipa'.'ai'ellctin
2:.ätiutt'"i ii".'i \aeba mabbollre-Jti pien»
ta alf!ic?!l'U''.!istc' ia !iilP-se!äiuiiå' >uaan°
ioi:ieln-Mcurn:i!a. v>änic'-u liiär.in tnoav-
iiiitjeltiS'itur.l i'i:n. au>.ia r>o--2nn m n
.mniJtiifii.i '.ia tillben lulon ia 6 lanaa
kanalan pulittamista wartcit määrä"
teillä enoilta k^ben eusiniaiicit ■Ipuo-

ben aikana. >!o'm'n ipn-bcn iiiiuttiia

'«-llä t
laai'^i

!!s"n rif;in inrfiperni'

H ■ Wiik-
.'rnnmmntti*saliini!

vlanill
seiilrpi
bnilla

(IjteiSl ämminkin tatt)nvan
Btij^otijxrifotffe telenäten T»cTt»ot:nmi*"cf=

faniautaipiiben alilla
»(taottiin

inßtcfi
Liitta.'i,,iili, t!N r>. bcinäl. l!'^.

o.l5P.
■^i.?i*mm*MiymMm

mm
wic>ä BJd^fttfen islu/itte^ä.

iViniiilctjDeii Viui-sja 17/ ollec=
jecn Sempöälänsääc'töpniilin asiaa
ftlioittekuxiän firjoitufjtcn et mi-
ulilla oiisi [ttttna&an syitä kajota,
ellei siinä olisi leimattu minua
UHildjtclijaffi, ipiiittäcn jos kohta-
lm cpäiuora-:-ti niiiuni iaanccn
toimimao!);vitti piuicenjtfjtajalta,
fatjotanmme afkrin oifeata tulftia.
>l!iicu jo sanoin fiiniin asian 17
p., jolloin ilmoitin jen pul)eenjol)=
rajalle, Iraan hän oli nenrooton.
Sittemmin ;a.pnjin länct o'uul=
kaupan hallinnon tokmtlsessa 18
p. illalla, io!,!.'n iläioä kyllä, mo=
leninmt kuulumme. Tiellä hän si°
uimnennen frjjm asian fi;l!iia, jo-
■hon wa°,iasin, mitään olijctta san
matta. \!> p:n iiamiijcfla pithceu-
jotjtaja lnhli kylp>»itn!ial!e, fufcn
fiiniin, liiapitcn lolia ipai-tn 30 p.
Tawattuani hänet 31 p. ei asiastapuhuttu ennenkuin illalla ri>iraf[i=
ie-:-ja hallinnonkukouls<s>a, joss«
asia lautasi päätökseen. Myönnän
hänen iyllii ollee» tarpeeksi julkean
EofmrfieSjo 31 p, antomaan mi-
nulle ohjeita, kuinka olisi pitänyt
toimia aikanaan, ivaan cu jnaniii
fifloin tuin oli toiminnan aika.

Ei fik- mitääii tiiwallisuulxsta
poiffeaiMn, kunasiain kärjistyes-
sä it;<.'flc epiiebiillijeffi pistäytyy
toisen felän taakse piiloon. Niin-
hiin ne kaikki oikein mie?mäifet"
mieljet teSHDÖt

Niclä träittiiä kirjoiltaja kysy-
myksesiä oloioaa pykälää ullcen
laatimassa

"
hallinnen jäsentä,

joista 2 lnkcntuu suoiualaiseen
pno!uc<secn. ,^lnn päätösminulle
ilmoitettiin, oli siinä alla <> hal-linnon jäsenen nimeä, siis kaik»
kicn, ynnä tiliipäiscsti kirjuriksi
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>l.ip!ee,,, meni eixllä i»l>iknt,ne>! yli ja

kapean, siihiöleuttäiitilttitliinjohtau>a!i käytn»'än lä-
pi o,«!!e, joka oli Inliltu. Hän koputti kärsiinältö-tiiäoti.

.siufa siellä^ fi)ji)ttiin sisällä

.vUipieeii; 2*8)1. Ä»,>ailall.
Sumatta fimtttitn liitosm, ja cnfiinäijtn pe°

ränridjen, herra Xemte&in, fnpent ka<-wu! na't)itäi)=
imunit maeäfa — - ne oliioat airoon itibunrtHilfeut.
'luuiiiiuua cnvimion polttatmt-Ma, ruskeaksi paif-
fiimuh.e-jta fsipiäotä.

on hätänä, h<!.ra Tenixll? lniyi fap
teeni beti

im:i\i jc astutan liidän, janoj perä
owc,i,Matiofaa.

L'io:tti fäbellään erääseen h^iin iiiuffaan,
'liiiiöttäjnn pöliiii.2iii iiärcjjä ic-mi fäft-

.■ oiuirariiim fofooniraipunecna, ainmTi;in olifi hirn Monaan mn'cimtniit. Päii oli>i!,!,!)i!lc ia iähcl viippniuja^iionitafa
M!I !

Su^afiralon uitu pisti «in.
Rem puuton päc

H 'liiti 00>eiN!!,,',!
mi;aaj)ctfcn ja faanuy,

H^^^^H^^l .'aan. Xofitori astui pari
nerelta «teenpänt, töäänfi toeitfen pois haatua?ta,
liemi fcn lattiiif!.; ia laäfeului po[Jri!leen tulliin

:^,,ä mer.'i,sce, herra Tenuell? kysy,
wiimciii kapteeni.— Miuii e,, tiedä, ktiitliii mastan:', DlinZ ta»r.iiin l>änet näin.

Johtcii äßdjer nouf >> pudisti päätään
oli snmä l',nctti>a. Vciisi oli työnnetty

laydcllä iroimalla ja jätetty haawaan.Tein oli tui,.

!?!>.'!!!!! t'.iorei! tokeiitatloma», asi-ansa syyttäjänä csiinlnncen crii-
liiiu asiaan iunoitunee» ylioppi-
laan,eitä lainkaan ilmoiiettu, että
panokseeno'aa ottamattomia olisiollut, öinn en ole skandaaliltal»!-
tie», siilän lällä kerralla mielii ni°
tttci ttiaiuitsematia tyytyen ainoas-
il',>ln asian iooclltsuutta ilmaise.
t,t,nlu,eila kieräilemällä, ktileii kir-
.'!!>ijn letec !lliisäi!einättä."

Ä!fr,Allima,

IHi jo MMM
— 3>?arfii'.i-:-jiittitjii. Ta,»p>,reel

ia kotoisin sietoa pnliixlijalar
SRatiliM SBaria SRattSfon, suka
iiäniiältään ramintoloitsija 35.
Piehiiltä oli useamman terran le-
femäinjä mnnoniarfaiifficn kantta
anastaniii tauxiroitaDliteenjä 100
marfan armosta, tuomittiin eilen
iäkäl. raasnnixinoifeubeii tolman=
ueKsll osastossa ensikertaisesta tör-
keästä liHirfanbe?ia ja jak?uncesta
rikoksesta yhteensä !»uodeksi fti=
ritu-Vhiimteeieeii sekä senjälkeen ole-
maan 4 Muutta kansalaisluottci'
magia ivailla. — U. S.-- Nimismies K6l)beniulitß jutln.
Wiime tiistaina !ctto 12 päiwällä toi»
Bitti Milloin läänin (ulo.riiöörifnn£.
:;afuu[i;?t-:[iin fniiinunlrouii lanffin
Srjcfaira ;ofibo»ta nimiSmic? Cfitibc-
niuf'en aisai'cmM,in mainituista I»!»
minlliönucis-tä. ?ur!imnk'en loputtua
päätti (itnicrnöprijättää »sian fifilafun.
ncmiifeuccn ratfai?ta»atri ia pidättää
&fii)biniuf!*en tiistaiseksi loirantoimituf»
km.

Tainalla on Pnumciicin piirin nimis«
mielien wiilaa boitamaan määrätty
cutineu koiitrollööliW, V. Vöcler^man.

WWW
Cu^Hl!i;UJj}.

NeH'o r ossiSfis ta, eip!uun !
','äiil'änä. Wäliaikaineu iphiDifeu?, io»
ta licinäsnuu 20 päiltni3;ä t. f. i' päi-
H'ääii on käsitellyt n. f. N.!Uwioösis'in
tir"aiuallan iu^ua, ,u!is,ti eilen wiisitnn.
!i:en harkinnan jälleen päätöf;en'ä.
2i;i)tL'tsi?;ä tuomittiin 3 farfoiettaloaffi,
2 pallotyöliöit,13 [inn'.uangaiäiu!iei'ii,
l !t'onfeu;cen, R wapautettiin. 2 far-
Erite tamaffi tuomitun rangaié:u''cn
vää", oifeuc- efiifää lielpennettäniäffi.
fi;äpa;;u päätti oifcu? Kiilli'een ebe^'
BaStmiféa faaibu liuocrulöii Betet-
nikolvin il 'an:annira:: Tani-
boipin, iDtfa oiiipat laiminlyöneet mli'
!!ä torpccllifiin toinKiiJiiteiriin ;cfs
ilinoitt^t-a asi.^nr>niai'ellc jnini-?lcrille
9!nlnolier'faifi:i lorto«pifeiiben pufifi-n-
-ijf>:ajan l>!ol»ds»w'lin ja nttiilaiSipiofii-
roatlorin P!atll>w>kin m-enet!cli)!ania§-
:efä ipe!o--oifcuben frpfuraattorin;

Hain tärlcid,'» ofiain tafiniptnrma.
vi:i i?ii' f>i nin meiietle[r?!ä.

mimcimmßmsm.

littsnvuML
Raotfin rauila&i;o
Vesi, umlaistiis ja p«ht»us.

Atnuinttisäijcstön jnhtokiinla
on laatinut fturaawa,i jiilistuksen:

ll!elll yhdistykset oivatesittäneet<itä tocsi-, walaiötus- ja puhdis-
ttiolaitotset myöskin liittyisiloätalkamaan iättilniilattoon. Metiihdomine kuitenkin ,n»isli,ttaa
etta animattiiäijcstöllä on olliiltaysii! pätcwät syyt päätökscensci
na,i>e!i laitosten pidäitämiMtä
Poikkeusasemassa.

Vettä tarmitsemme kaikki;ei lu-
laau, kaillein wähimmin lyöwäcn-
luolka itse, mvi tulla toimeen il-
man meitä. Valoa larmitaan Mar-
sinkin yleisen iinwallisulwen täh-den, sillä eihän ole tarkoitus antaa
!ailen tuhoutua, jo» joku unnettu-
iiiuuL syysiä iai luiselta saltuisi.
e^a »tila puhtaanapituon tuleH,
miu ei kenelläkään ole mitään hyö»
itiä jos näinä kuleramaaran aitoi-
na ilmciseiii laiminlyödään ter-
weyoe» ja ternxyoenhuioun alkecl-
lisitumat ohjeet.

I'lmmattijärjestö pysyy sen täh-
den antamassaan julistuksessa, ei
'.liäljiiiiniin itiiisjä sii,'itkeu»>lapaul-
sissa.

Panttien waiowiisnustVimtt.

Useat panlil Tukholmassa moai
llihtmleel toimeupileisiiu huoucus.
lousa sitoieletlliseksi mahLollistc»
ryösiöyriiMieuwaraUa.

Haaraloultorii pidetääu luulta-
maoli suljelluina suuclaktuPäiwi
en aitana.

Tut«w»ki wlllmiin».

Järjestyksen aMustamrseksi on
'olauxielle annettu tarkat ohjeel,
«naalin rytnicntista woidaan
larpecn lullen heti lähettää osasto,
joka pidetään täysin walmiinano-
peasi! lähteäkseen liilkelle, Ruola-
marojen hankkijat omat saaneet
määräyksen hankkia tarpeellinen
määrä clatustarpeita 14 päiwää
ivarte».

L«l«n l««jn«s.

Ämmattlyhdisthlsn owllt laitli-
alla pitäneet kokouksia ja latkoon
on luounullisesti päätetty yhtyä
inelteiii koko linjalla. Itiinpä uivat
senKnitnvalimochömiehet, sokeri-leipurit, muurarit, tupalaktehtao»
laiset,liijansitojat y.m.päättäneet
nuuoattaa lallojulistusta.Samoin
owat inyöskin sähkösanomalllituk-sen konepajojen työmiehet päättä-
neet ottaa osaa laltoon; tämän
johdosta on konepajojen päällystö
ilmoittanut henkilökunnalleen,et-
tä kaikki lakkoon usaaottanxtt«ote-
taan loimestaan.

Äiijllllajllt ciwat luultawasti
yhdy lakkoon, silla tyuwäenkinmie-
lestä on tarpeellista,ettäniin laa-
jalle ulottuman taistelun aitana
nleisösaa tietojaasiain tilasta, mi.
ka laa? moi tapahtua ainoastaan
sanomalehlicn kautta. Jos sano-
malehdet laktaisiloat ilmestyinäs-
lä,aiheuttaisi se Maan suurta häm-minkiä.

«u»j«f««itei«.

lauantainapidetyssä kokoukses-sa perustettiin »apaaehtoincn kan-
salai^suojakaaiti laktopäiwinä a-
tmSteanam järjestyksen ylläpitä-
mistä Tukholmassa. Täysluluise-
im käsittää kaarti 4,000 mieltä.
Ses päällikkönä on kamariherra,
ratsumestari O. Hulterman. Hä-nellä un apunaan neljä abjutant=
tia ja osastopäälliköitä.Kaksi näis-
täpaikoista on jo täytetty. Suoja-
kaartin ohjelma, jonka poliisimes-
tari on hywäksynyt, on lyhyestis<uraawa:

2iltä wallllta etjäjtoö sem-moisissa mäötämaTtonfisia laitok-
sissa kuin puhtaanapito-,Vesijoh-
to-, laasu ja sähköwalulaitotsizsay. m. s. uhkaaman suurlakon aita-
na keskeytettäisiin, pitää kaarti
huolta yhteiskunnan taipeista tas-sa suhteessa. Se walwoo ja suojelee
sellaisia ratenrattfta ja laitoksia,
joiden woidaan ajatella joutunian
häwitytscn tai ryöstön lllaisiksi«pankkeja, kauppahalleja j.n. e.).

Mleensä nluustllll kaupungin toi»
lanomaisia järjestyksen ylläpitä-
misessä.

Jokainen siihen sllweltunx! hen-kilöpääsee isnioitutsen kchtyiiön
kaartin jäseneksi.

Jäsenen on yxiadittaeKfa saa-loittwioa paikalle ja ehdottomasti
stioritettawa se tehtawä, minkäpäällystö määrää."

'laarti jaetaan pienempiin ryh-
miin,kussakin 3 a 10miehen juuk-
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lur. MiiifoHiiiuiid lunjtuliunu ticti>«ti njolcllnipi-in
amoaitaan miiiittciiiuifUi iralonfjcijci-MuSta poljjnllnKnu Imilcn, ttfå k eu tuottatoaa nfäärtä" fiflöm?», »ianilni<i-?fa ej olc pitiitetto tQtjnitjteistii."'"> ")'öflä aii;:-:a teWiätä? fniijiHalch.— -,ta minn en tiedä, ianoi proftlfori. Hänoli fauni-:-. .Santa kenties täytettiin syöttinä mk-uille. M,,,,,luulen, ettähän itse nfia^fa oli Sinqßin
maimo cifri ntar. £an oli päätekijänä Tinahin'lei-tioiicUiiö'a. Hanen (imunaan »oi Singf) iefibä pa-remman loatfutufum ja saada hommansa näyltä.mmm luoimoll!'<?mmilla.

p°'""a '»yöhemmin tuli HowardH^:-!ck Pl',l,p Vyincn 'eurassa kaupunkiin. Aja-n,^kl'!,«lla oi, te!'täwänä hänelle ainoastaan Yksi
Uiiiiifg iwlinn rgftgg ie niini»? jätiöfl3>Ns!hill«?
3io,n faffifatnairiififommcntä inhatta, oli"y_"ml, hänen fano-jciifamukaan jatkaamif.m.if.ia vinntillisellä alalla.Säti ja mina olim-me 10 uinmiiteilcet, kuinkane pantaisiin toimeen"Verta *xintf ci harrasta enää affuitiSmio

L«n»«tt»m», sihköllnnättimen rnllstö.

'^lln löi?. Täliföleniiäiitikntin cwi atlantilai-'ella !Ira!,n«,.!a,!valla awantui hil,aa ja miehen välinakn, omccta, Hän heitti kiireisen silmäykien oikeal-
Aj»tu»l»»«.
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P«»l» I«l«fi«s.
Espanjan sosiali^icn johtaja.

Samanlaisia kaarteja onperus-
tettuHelsingborgissa,Göteborgissa
ynnä useimmisja, ehkäpä kaikissa,
muissakin Ruotsin kaupungeissa.

Tukholman työmäenyhditys on
myöskutsunut kokoon kokouksen,
jossa «n keskusteltu toimenpiteis-
tä järjestyksen ylläpitämiseksi. Sa-
mallakun työwäcnkokous puolcs-
iaan päätti järjestää järjestys-
wahdin leskustels se tästä juoje-
luskaartistakin, jonka joydoswse
teki seuraawansuuntaisen päätök-
sen:Kokous lausuu mielipiteenään
kysymyksessä olewasta suojelus-
kaartista, jok» un pantu kokoon
henkilöistä, joiltapuuttuu tykkä-
nään mahdollisuudet woida «ikein
arlvostella taisteluasemoQ ja jotka
tuuleman mulaan wielä päällc-
päätteeksl tullaan »varustamaan
hengenwalallisilla aseilla,että seei
»voi olla muuta kuinsuuren» waa-
lana järjestlyljellc.Koslasuojelus-
laarin ensimäinen,tehtäwä suunni-telmansa mukaan onsitäpaitsisuo-
littaa lakkorilkuritöitä, joka jo it-
sessään «n omiaan herättämäänletvottamuuksia, tahtoo kokous saat-
taa wilanomaisten tietoon, että
järjestynyt työwäeslö niinpian
kun suojeluskaarti on muodostet-
tu joetukäteen wapautuucdestvaK-
luusta epäjäljestyksisä, jotka saat-
ianewat olla seulalsena suunni-
tellun järjestönperustumisesta.

L«P»M«» i»^»s»lk» »fit«»

T. k. 2 p:näastui työnsuilu lo-
pullisesti lmoimaan, käsittäen,myös
lautatehlaittcn 27,W0 työmiestä.
itaikkiaan käsittää työnsulku
8»,000 henkeä.
«ii«i- j« ,l«tm,,»ti kielletty.
Väkijuomien myynti «n kiellet-

ty 2 pistä alkaen. Ei mallasjuo-
miakaan saa myydä muuta lun ti-
lauksesta asuntoihin tuutawaksi.Kielto myydä noudettaessa kos-
kee kaikkia wiinilauppiaiw,kahwi-loiden ja waraslojen onnslajia je«
ka kellaiimestaleja.

Rajoitus tulee !uultan»sti
myöskin ulotcttamaan.tarjoiluun.

Olutmuuten alkaaolla lopussa,
sillä paninwtyöwäki päätti olla
walmislamattaja jakamalta mal-
lasjuomia. Täniä koskeekaikkia.
Talnaten päättiwäl oluen, poltte-
lin,kaljan 'ja wesienajajatlopettaa
tänään työnsä.

:■■ -I.: i*mti!fnt;p«
Suurloffoa ei s«« lopettaa (Hei
faiffia laffolaifia jäOetn»tet»

l«,hi!>.

Tukholma» ammattiyhdistysten
johtokunta on lähettänyt maasih-teeristöllekirjelmän, joKju »vaatii,
että suurlakkoa ei saa julistaa
päättyneeksi, elleilvät jörjestöt
kautta maan ole saaneet työsopi-
muksiaan turwatuitsi ja asian-omaiset työnantajat sitoutuneet,
ettei mitään rettelöltälakkolaisiakohtaan tullaharjoittamaan.

P^«lj»,»!t tiwitUl|i)l| laffoon.
Ruotsin PostimieÄchdischlseliäänenkannattaja »Postmannen"kirjoittaa suuilafosta ja lausuumielipiteenään, että postilniesten

ci ole yhoyttäwä lakkoon.
t:' -.■<

Ajnlilok»

Ajurit owaimyöspäättäneet yt>.
thä lakloon ipaitfi"fakoibcn kuljet-
tamifto ja bautoit&tapaitffio.

Samaten on niait>oii<rj<rja;<mi=
maUiyhdiHtys päättänyt lopettaa
työnlä. Kumminkin kuljctetamll
maitoa fairaalor^in ja 'iniekirttii=
täisten hoitoloihin.

zlses»«n>u»»«n.
Tukholmasta, elok. 4 p.

Vranting ,junka eilen pitipitää

lokuuta
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le pitkin maton peittämää käytäwää ja »äk> jen
c>le»van tyhjän, zlatsahtaeojaa» »vasemmalle, huo-
masi hän nuorennaisen lähcllcwän epäwarmoin ni
kelin.Hänellänäkyi olclvan»vaikea säilyttää tasapai.noansa laiwanhcilueKsci. Kädessään olihänellä lo-
koontaiiett» paperilappu. Niin paljo» ehti inic»
nähdä. Kiireeni wcti hän päänsä pois ja julki
owen.

Nuori nainen seisahtui hytin owcn eteen ja lv
ki micttiwäijesti paperilapulla olclvan kirjoitukien.
Lopuksi nojautui I,än ,'emää »vastaa,,, pyyhki Poiierään janan, tirjoitli sen sijalle toisen, ja laski ka.
lcnsä owcniilvallcaikoenalvata sen. Owi oli iuli<l.
tv. Hau epäröihetliscn ja koputti »viimein. Vähän
ajanpenistä koputti Ipi,uudelleen.— Mitä nyt? kysyi miehen ääni sisältä.— Minä tahdon lähettää sähkösanoman,sanoinuori nainen.— Kuka siellä on? tuli»vastaukseksi.— Neiti B^llingdanie, »vai-tattii» käisimättö
mäsii. Minä tahdo» lähettää sähkösanoman lanssal
tomalla sählllicmiättiincllä.

Taas HUjaijuus.— On mahdotonta lähettää sälikösiniomaa nyt.
tuli lopuksi lyhyt ja äreä »vac-tauv. On maliiwllisw.
ettei sila wui lnliettää cusinkään.— Mislä jM'stä? knmi neiti VeNingdame, Asia
m, l»»vin tärkeä. Minun täytmi Wälttämättömäs.!i
läl)et!ää se.— Sitä ci w«i tehdä — aiwan mahdotonta,
»vastattiin lyhyesti ja warmaKti. On tapahtunut— onnettomuus.

Neiti Vcllinssdalnc s<is»i hiljaasiln!äniäpäi>t''cn
ia näytlihywin lmmmäöNiiicvllä.Lopulta sanoi ha»
liikutetulla äänellä:

esiteiniä Kalmarissa, kutsuttiin ko-
tiinsa Tukholmaan.

Pankkien wirkamiehiä on ryl>
dytly yleisesti asestamaan. Myös-
kin lukuisa joukko yfsityishenlilöjä
on ostanut biolvning-pistoolin,
niin että asekauppojen loarastot
owat loppuneet,ilaikki Tukholman
kaduilla kulkewat waunut, kuten
posti- ja maitowaunut jelä sai-
raustapauffissa ja hautauksissa
tarpeellisetajoncuwot warustetann
Kansantalolta laaduilla lvapaÄi»
puilla. Useat suuret ajuriyhtiut,
kutenesim.Nilbolaget owat lakkaut
taneet elinkeinonsa harjottamisen,
ei sentähdcn ettähenkilökuntaoMlakossa,waanpeläten ajuneuwujen
turmelemista.

Maaseutukaupungeista ja suu-remmilla tehoasjeuduilt» jaapu-
neista ilmoituksista ilmenee, että
työstä luopuminen ei siellä lile li-
kimainkaan yleinen. Raitiotielii-
kcnne jatkuu siellä, kuten cnnen-tin, kunnallisten laitosten työ-
»lielict tekewät työtä, ainoastaan
tehdastyöon seisaulsisja, »vaikkapoikkeulsia siinäkin »voidaan mai-
nita.

Kaikkialla on»vallinnut lauhaja järjestys.Myyminen kanppaliik
teistä jatkuu »vaikka wähemmässämääiässä.Göteboigissa oliparisataa sa°tainatyömiestä ilmottanut tahto-
Ivansa jatkaa työntekoa, mutta o»
»vat »väkilvallan pelosta lakanneet
työstö.

Työtä kiirehtimällä on kaikkilinjalailvat saatu lähtöinään ta°
ivallisilla ajoilla. Tukholman sata-massa owat kaikki työt lkeskeytyk-
sissä. Suomalaiset laiwat tulewat
toimiin oniin »vöin. 'Matkustajien,
luku niilläon hywin juuri.

engvnU l° weniljä.
Sv ntpo äta, cloluun 4 päiluärri.

Taily Tclcgiaphin Tirj(enwai6iojo n
h»»^!»lcllu> lÄoolstia, jol» puhui tuin.
paisteltiin liallitfija^iipncibcn ia »ai:;-
tuniain wäliffn oÄtöm(»ben ctin»nti;-
fiir-la iaaw!!!llllsi§,ta ja mikä mci'i!y!i
sii,ä vn raudan sä,ilyt!äm«selle. Peisia
on ilmeisenä <odistu,lscna Englannin

Wenäljän sopimuksen hyödystä. &o
näj» ja Englanli »n»! PeisiaKs» opp,,
ncct luo!!a«»»n toisiinsa ja»ohto! Nr,!
Tiinniitöä faifen huomionsa ftfölät-Jicn
eitcutcttujen «Ittjenfa w»l»vom,<e?n,
millä edu, ciwät lainkaan loulla» Pc^.
sian lansallii!» poliliilla» eiw»!>!ä ha »

ii!>se sen w»l!iollista kehitystä, SBenö.
läi»!cn !O»Ul«ien cnisi:>>,miieK!ä Persiaa
>'» imi ollut ittfmii hedelmiä ja on se p/»
laolanut lauiißn ja Teheranin bci»
toiö&tä. Wenäjä onalusia alfaen sllul
lapahtumien fuoluccttcMnana tar'fa=>lc!i-
jana, niitä tapaulsia 'lufuunottamaiio,
jolloin sen laillisia ciuja on loul»!!,,.
Hallitus (OTOO joulkoni» «alaisin lun
iärjcättjä on palautettu,se on r>eit !u,'
hallinnolliscl laitotjet «n afettttu ja a!-
fawat toimi» ykiscn järjeätr/tien yllä!>>>
tämiselfi, IswoMi ilmaisi olemansa
tattiin tlii):mi'äincn les!u3teluun, js'a
hänellä eilen oli ©te^n fanäfa.

Halkoja
Hyviä kuivia Koivo- jaHavohalko-
japitkinå, sahattani, pilkottunaja
kotiinajettona balvimmilU hinnoilla

J.B. JftarUon
Halkosaha

(Nalalaa nieroelU)
Konttoon Lantnaak.46 kub. 67

Halot afitataaa pitkinSm

roiihinnat.
Tampereella,elokuun 4 pinä IN!)9^

ShilMeipa, tuutia, nettinoi
lei»!»» (10 HUm) 3: 20 8: 50
HuMi, hehtliitn! 16: 75 18:

—
oh«i.
vh»!»uh«t. «w —

:.0
--

Osrarbtynit, litra
—

3»
—

30
8: 50 9; 503CtfUmJ btPTffTIIXO

$crnect hl.
—
:ao

—
:ao

20:
— 36:

—
hnneet l.

—
:30

—
:ao

"2: 30 2: 60
2:«) 2: ?0

3uuBtol, lpl.

«»»»»nliho. '«»n. NI« -: 50-:70—
45

—
60

-:70-:90

«01, ««»>«»«. »I,

—
85-:95—
:70 —:80«»» »»lwcM», lil, l:«0 l:40

«xl, <!<m Uhot,' lii. l:30 l:40
1:20 l:30

«a»». X>l»«tt». «I, 1: 60 1: 80
SafSb, huttttu,l!l»

—
:70 :80BaJßb, tuettanaten, hl. 3:

—
3: 60

$auH, b»n, Rio 1:
-

1:20
S«»»lu»I«t«u -:8» -:80

l:-: I:WL«hn», lune,
«m»» fuolartu ?5

—
:80

Kuh«, tune, lil» 1:30 1:40
-:50 -:80X^lDcitf tuon, fils

«ila, fusUmen, Ma 1: - 1: 60
©Hatat, fuolafel, 10 l>I«« 3: -?:50
Stomul 100 fpl. 4:— G:—

<»»I«»h«In«t. «l.
—
:>2 -:14

N,,lM,il,e>!iL!, lii» -:9
-

»«U», k»«iUu, » IWl» -:I5— :2N
Niili. IUl» —:<!> — :«>
$ilm3,litra -:«6

—
:IN

jlrrunot.nclillo V: 20 2:25

löalßuhalpl, nieli, syli 1!!: 15:
—

«»»,».«.
Uomat PaakH 4 pol elok.

MjnaßUiU. Odo-tanrf.
SHk. SmkPhtari;...a/T «8 20 «k 20

« .. . 81, -:- 263: 80loi», ...»/» »>:« »:21
pitti. . . i/» 10a 70

« . .. Sk. -:-
«■hwpea. . l/T 1006 50

«» —
««>
»0:8»
98-3U

< .. Bk. —:— 123:40
193: 40

LyyprtH.."* IM.
-

Btda ..'!"»» 134'- I» 40
122: 40
l» 49
142:40
133: 40ra40

rnaUnt ■M.tft^M^
2l«l-

5»7: 50
188: 80
l» 80
188: 80

I,»!,»!», . .<»»»»
KiMlaab.. a/v la« 30
KHgohaata a/* 1». 30

Kokouksia.
VELKOJAT

kauppatoiminimi A. E. Forssin omista-
jan, kanpp. V. A. Forssin konkurssia»
kokoontuvat keskiviikkona tulevanelok.
IS p:nä klo 10 a.p. TampereellaAsian-
ajotoimisto I'roiupc & Soiviou kontto-
rissa keskustelemaan ja päättämään
konkurssipesän omistaman Nauliten»»»,
O. Y. Ilmarisen osakkeiden rahaksi-
muuttamisen yhteydessä olevista asi-
oista, pesän uskottujen ja toimitsija-
miesten palkoista jamuista ehkäesille-
tulevista asioista, j» muistutetaank»u-
kurssilain säännöksestä, että poissa-
olevain velkojain on tyytyminen läs-
näolevien päätöksiin. Tampereella, 31
p. neinäk. 1909. TOIMITSIJAT.

Tehtailija

«Mllll llMlMll
konkurssipesän velkojat kutsu-
taan tätenkokoontumaan asian-
ajotoimisto Gummerus & Björk-
stenin konttoriin Tampereellal»«»
vantaina kuluvan elokuun
21 p:nä klo 10 e. pp.keskus-
telemaan ja päättämään:

1) onkokiinteimistökaupanpur

käyntiHj
W2) velallisen ylläpidosta;
V3) uskottujen miesten palkki-
oista jamuistamahdollisestiesiinj
Ja muistutetaan, että konkurssi-
säännönmukaisestisaavatpoissa-
olevat velkojat tyytyä läsnäole-
vien päätöksiin.

Tampereella elokuun4 päivänä
1909.
Bruno Vikman.

Lars Yasastjcrna.
Uskotut miehet.

51.ti,1!22>

Sepänleski
Hilda Sallisen

konkurssipesän velkojat- kutsutaan tä-
ten kokoontumaan Asianajotoimisto
Gummerus & lljörkst-nin konttorin
Tampereella lauantaina kuluvanelo-
kuun 21 p:niklo 10 Lp.keskuste-
lemaan japäättämään velallisen yllä-
pidosta,pesän omaisuudenrahaksimuut-
tamisesta, uskotun miehen palkkiosta
ja muista mahdollisesti esiintyvistä asi-
oista. Konkurssisäännön* määräyksen
mukaisesti naarat poissaolevat velko-
jat tyytyäläsnäolevien päätöksiin.

Tampereella,clok. 4 p:nä 1909.
Lars Vasastjerna.

sl.«,!I2!) Uskottumics.

IIIWMUI nnuiiomi
kirjokanpim

Ä. M. Järveläisen
konkurssipesän saamamiehet kutsutaan
tätenNuorten Miesten Kristillisen
yhdistyksenhuoneustossa Tampe-
reella,Håmeenk. 1,lauantaina tä-
män elok. 28 p:»l klo 4 i.-p. pi-
dettävään velkojain kokoukseen
päättämään seuraavista asioista:

1) Pesän omaisuuden rahaksi muut-
tamisesta ja ulkona olevien saatavien
perimisestä;

2j Velallisen vainion pvvnröstä saa-
<!» itselleen pesästä eiuitla» «rit>i!,tä
um»isuutt»:

3) Velallisen perkeen H'lö^p!<lostai
4) I^tuoikeutt» u»uttivien saatavai»

snorittamisesta ja uskottujen miesten
palkkiosta )vm. ilmaalltlivist^ asioista.

kuomauteta^u konkul<6i^ääl!uön
määräyksestä, että poissaolevat velko-
jat saavat tyytyäs»»puvi!le tulleitten
päätöksiin.

Tampereella li p. elok. 1009.
Uskotutmiehct.

(T.S.UI-l)

Huuto: auppoza.

Mioin M
Huutokaupallamaanantaina ensimus

kuun 6 p:u» klo 12 päiv.myydään Suo-
dennicmellä kunnan omistamasta Raat-
sin talost» Ijcppälanunin kylässä 7eri-
suuruista lohkotilaa, jotkamaamittari
on erottanut, ja »v»t erittäinsopivia
pikkutiloiksi, joillamyöskinonhyväkas-
vava metsä. Maksuehdoista v. m.sei-
koista ilmoitetaan lähemmin ennenhuu-
tokaupan alkua. Myöskin voivat tiloja
haluavat tehdä tarjouksia ennemminkin
K. Erkkilälle ja V. Kotajoelle, jotka
lauantaipäivisin käyvät niitähaluaville
näyttämässä.

Suodeuuiomellä 20 p. heinäk. 1900.
Toimikunta.

(Salak.)

lBoläl<o.
niminen v,,«e mt. perintötalo N:o 1
Ikaalisten pitäjän Kiialan kylässä, il-
moitetaan täten myytäväksi julkisella
vapaaehtoisella huutokaupalla,jokapi-
detään mainitulla tilalla keskiviikkona
tulevan elok. 11 s:»» klo 12 päivällä.
Tilan huoneet ja viljelykset ovat hy-
vässä kunnossa. Metsää löytyyriittä-
västi talon tarpeiksi jamyytavaksikin.
Torpista tulee noin 100 työpäivää ja
pienempi määrä rahaa. Tila myydään
kasvaville; viljoilleen. Käteistä rahaa
vaaditaan heti 2,000 mk. ja lopusta
pätevä takaus. Myyjä pidättää itsel-leen Vi tunnin mietutöajan. Lähem-
piä tietoja saa allekirjoittaneelta.

Hkaalisissa^einäk.9 p:nä 1900.
»leikki Isotalo.5305

Laskufemketteja
Aasoolchden kontio,inxe.

llllllllllllllllMll
llutom»!(«n«n«u!«j»

ja osia
Parafiiniä

0.-Y. 'sk. Neovius
Tampere 26, Tampereen Osake-Pankin talossa.

HALLO! LUE T-MA! ILMAISEKSI
d, mutta noin >/i halvemmalla kuin munalta kUkenliliii «>«» I»!»: a. k. arka-hana., «lahja, gramofooaeja, harmoaikkoja, naharppaja j.m. KU niiden osia
Mkieliä. Setaa- ja tatkakeUoja, keUonperiä, tormoktia, rinia- ja kravatUaeiiloja,
BKdaljoaUa, rannerenkaita, kihvi«rvil»ia, kiikareja, llrapemlttireja,ilmapiiiitirejtrihakiikktraita, UM- l,matkalankkaja, «N,, kli,»!»». jakalastntarpdti,plenoii-
UHO»»!», paperoaalkotflolta, pilppaja. «ähkBtaikoniniprml«, «IkairirnytyttJJU.
lasiUnaatteja. partavdtaß ja H'p^**^i hius- ja parranleikkntikoneita, Unkkaveltsia,
ko»p«,«!». klrjevaakoja, kampoja,harjoja, hieromakontlto, manema- javalokava-
albnmeja, knmtteja, heiukelejl,I»n»v»»»I». ompelnkonelU,-»«»»-«li,. >»».
«M» fyökalMtoja,polttolawja.lasteakhia, nukkeja,kaaloUa,pvttyjly.ra jja.

lukematoa »K». KavaOliet hintaluetteloi n» S, 6,7 ja8 llhetetltaHoitikii
prynnßrtJ. »><«»«>>» haluuun kaikkialle 30—35 "/" palkkiota vartaan, seHyli-
maimaeai palkUoaa 100,2,0. 300 mk. arvorta tavaraauaaheksi. Pyytlkahen
kurtahaettelot «kl asiamlesehdot.

O. TBOD. VUORIO, V»»». Solttu-,Kello- jaKorntavarmkappna

HUOM.!

Kota
Käyttäkää ti

li. i.Jiiiiiiiii
ll««i«2el. ll,n»6UlI»i1

Miesten Pol
Haisten SSs
Naisten,Miestä
Kesäkäsineitä.I

erittäin suurella

li. V. im
Kaupi

HUOM.! Ehi
toi

kesäksi;
Koi ii!inttikanassa nm

Korkeimpiin kintoinin

Maco,"Hamie ja Lahmann, erittäin sopivia lämpimällä vuodenajalla.— *
Aistikkaan^ värisiä naisten knreliivisnojustimia.%'.&inoastaan parasta koti-

maista t»v»r»».

>vii N«lilliu <»!<>.)Puhelin i7j65 Hämeenkatu 21

Naisten rakkia
Miesten . -:70 -:90 I:'—

:50 —:70
—
:!—

:65 — :85 lilli.
UrheUupaltoja 2:25■
Lasten^pllUgspaitofa 1:00 1:175 St— 1

Erittäin kauniin värisiä ja mallisia. l
Alusvaatteita naisille, miehille ta lanoille, kuten

iÉÉIIltll! I
ilaisnutta hyväksenne! I
ii imuiiHiiuiuiiI
ta ■
i- m PolttookOnkQttn.I
,Pusero, Saketti- ja Kivelgpnkn- D
i. Villa- ja Puuvillamusliinia,Pvm-I
aita. ■
N ja Lasten SUKKIA. ■
Ikkunaverhoja loppuunmyydääaI
Ihinnan alennuksella. H

in ioUppuviI
»»torin varrella. ■
pottomastihalvinos-Ijaikka. I

T^uotihuoneusto !?at»kunnHnk. 8.*iW2O Nähtäv.ll—

1p:stä sygsk.-kamaria ja keittiö Vellamank. 2.
5912

lell 3 lnlmell»
ja keittiö,korkkimatto ja vesij, eteinen
ja eri rappu Ip.svvsk. Ilamari »5.
keittiöönketi tai 15p.elok. rinnink.22.

oklom,

Vuokralle otetaan.
Y apseton perhe haluaa kamarin
*■* osalla keittiöön,mieluummin Kos-
kikaupung. V»«t. t. léhd. kontt, merk.
5901 .HALUAVA..

?. 8,,I, 30 mm. 4 «,!k'
Tarjouksia

vaatimuksineen 2 tyttökoululai-
sen asunnosta ja täysihoidosta
ensi lukuvuodeksi Tampereella,
mieluummin sellaisessa perheessä,
jossa puhutaan ruotsia ja jossa
oppilas saapi käyttää pianoa

—
odottaa t.k. 15 p:ään kauppias
Manu Lahonen, Ruovedellä.

v, 8. 4 «. Ik. 15 mm.
Leipnrinliikkeelle

sopivat huoneet halutaan vuokrata
maalta hyvältä liikepaikalta. Vastaus
pyyd. Aamulehden kontt Tampereellainerk. »Leipuri.» 5

Palvelukseen otetaan.
Oppineet kappa- ja lakkiompelijat

saavat hetipaikan kun ilmoitta-
v»t itsensä klo 10—11 a.p. OskarHolmbergin Tarkkiliikkccssä, Tam-
pere, Kauppak. 4. 5908
4 C -t C vuotias tyttöotetaan heti*"* *** 3-4 viikoksi Teiskoon
kesäasunnolle palvelukseen. Vast.säh-
kösanom. kontl, 6904

siisti 15 v. tvttökaluaa palvelunta
nyt keti, Tuupasen luon»,

592»
'

Nallilusk, 9.

Löydetty.
Jffaisen kello löydettykululta 4 p:nä**

Omistaja saa periä Ihanak. l^_
5» 11 ViIHHlenius.

Huveja
T. S.

ILTAMA.
Iltama pidetään Vehoniemen
»«»el»»» vaihtelevallaoh-
ielmaUa elok. 8 pmi klo 5
l.p. Heponiemen palokalus-
tonnavaksi.

-
TOIMIKUNTA.

5913

!!.!..!>» mm.

Eteläpiiri toimii

ILTAMAN
Nuolialan PereellS sunnuntaina
8 p:nä «l»k. alkaen klo 5 i.p.

OHJELMA: Alkusoitto (torvilla),I>uke.Köörilaulu», lausunto»,
l>nal»l»iuVn tanssi,Kööri-
laulu», I^ukutaliWi, Vlei-
neu tanssi. — — —

Sis/iäujiiiäsy iltamaan lmk., ainoas-
taan tanssiin 50 p:iä.

Laiva lähtee kaupungista Pereellc
klo Vilii.p. sekä noutaa yölläklo 12:sta.
5924 TOIMIKUNTA.

Melill«,
»nibi »el««i>» »i,!!»»».

—
S? —

— tifösitä moi lälMää sitten, fun onnetta»
muu* on korjattu?

Vi wastausta.— Puhunko minä herra lugraliamin kanssn?
kiisyi neiti Bcllingdame.

Ei»vieläkään »vastausta. Hän seisoi paikallaan
ehkä sonlun minuutin ja tirkistcli suljettua «lvea,
jonka jälkeen hän kääntyi ympäri ja meni takaisi».Muita»», minuutti sen jälkeen istuihän taaksepäin
nojautuneena nojatuolissa kannella ja katseli mict-
liiväisenä auringon »valaisemaa Atlantia.

Samoihin aikoihin, lun hän istuutui, soi tele-
fooni kapteeninhytissä, j» kapteeni Deihl keskeytti
irMi-tciimiclifcä-ti pelinsä ja otti fmilotorloen.— KapteeniDeihl? luului jonfunääni sanu-
uuiii Ini)i)t?ti.— Täällä «n herraTennell.Minä olensähköjä.
»»,iwlii,t!ssä. Nuittcko tulla tänne Heli ja tuooa
Millananne tohtori Maherin?— Mistä on kysymys?— Minä<n »voi puhuasitä telefoonissa, mutta
teidän ja tohtorin on wälttäiuättömästi lul!a»va
>>'li tänne.

öftinniäätijmjt ilmeauringon 'paahtamissa loi«
iroii-iaait kääntyi kapteeni tohtori MJojjfritß, laiwan
lääkäriin ,j«ka oli ollut bnncn t»a§tapclaajan|a ja
joka »yt istui ja katseli ilkunaKta ulos.— Tenncl pyytää meitä molempia sähkösnno-
mal)i)itii_n,selittikapteeni.Hän ci tahdo sanoa, mis-
ta 011 kysymys.— Tahtlllllu hän että minäkin tulisin? kysyi
tcchwri Maher, Onko joku onnettomuus tapahtu-
INIl?

Minä en tiedä.Lähdetään,

AAHOLEITI

Muutävänä.
Kaksi Pienempää
maataloa

läheltä Tamperetta, «ritt. sopu-
hinnoilla, hyvät metsät

Kaupunkitalo
eritt. hyvällä paikalla, halvalla.

«MlllilMuliille
«ritt, hyvässä maineessa, paljon
ruokavieraita. Halpa lintu. Lah.
Talonomistajien Liike-

ia Välitystoimisto.
Telef. 1000.

AKKUNALASIA,
ptilinlasia, ltsiveitni myy lasin-
laikkaaja K. LBKSIS, Kanin-
kaani. 34, Puhdin 731.

Huora.! PaljotUin suurin alen
nus. 307

Sakettia
halvalla Kuninkaank. :'.'.!, viim. r. oik.

5916

Halutaan ostaa.
Vähäinen

maatila
tai palsta järven tai joon rannalta.
Tarjoukset selvitykäinecn lähctettäkööt
osoitteella: „Haluava■ Nevanpcrän-
kylfi. Kiikoiuec.

NIIN»!,! Käteistä 2000. 5810

Vuokralle tarjotaan.
amari osalla keittiöön1pv. syys-**"
kuuta. Puuvillateht k. 27. 5923

Messukylän V.P.Kun-
ta ja Nuorisoseura

toimivat vnteiset

Snoret ARPAJAISET
»«m» UTiHin

vlitelLe» rakennusranastons» !>vväk«!
8U»»u»t. t. k. 8 p:uä omalla talollaan.

Klo 2 päivällä alkavien arpajaisten
yleensä arvokkaista voitoista mainitta-
koon: piironki,keinu-, kori- v.m. tuo-
lit sek» hieno kangastavarakokoelma
y. m., y. m.

— Arvan hinta on25 p.
Pääsylippu, jonka voi vaihtaa arpaan,
maksaa 25 p.

ILTAMAN huolella laaditusta ohjel-
masta mainittakoon: Torvisoittoa, Pu-
he, Runo, Kun Marjaahon Mikko vil-
jeli juurikkaita — kirj.Juudas Puusti-
ne», näytehnäk., kilpailuja v, m. lo-
puksi tanssia. — Sisäänpääsymaksu:is-
tumaan 75 p. ja seisomaan 50 p. Ilta-
ma alkaa klo 5 i.-p. TOIMIKUNTA.

(T.5.1120)

nn«««Aita myydään Nais-HerUnOlia tcnlahden ristik.
8, joka ilta klo 5 jälkeen. 5915

M» „„»»,«>» i<, k<^vciiu Ks>vnti«etiuanKein nUv,i.-,.n, &üb»
5907 Tapionkatu7.
Vyvässä kunnossa olevatalo myy-** tävänä, varustettu vesijohdolla.
5905 Matti Helin. Pispala^

Ruumisarkkuja
Parhaiten järjestetty varasto
paikkakunnalla Tampereella
Kaud takulpa -S

Ivar Lahtinen.
lelel. 15.

Emännät!
Muuttaessanne kaupungissa t»l

maille elkää unhoittako
ostaa riittävästi

Saippuaa.
Monenlaista halvalla tthhian myy-

mälässä Kuninkaankatu 25 (leipuri
Us: Ucliuin talo).

Tamp. Teknillinen Tehdas.
I'uke!iu S4i 338

Akkunalasia,
peililasia, lasiveitsiä
ja kehgslistoja=

J. LAAKSONEN
Puutarhakatu 12, b. 327

H?ornat*ivuokrataan1 p.syysk.XKUIULTI tytöille tai nuorille
miehille. 4 Pohjolankatu4, 5929

ITamaviia keittiö eri rapullaS^S^ä£im<i talli In.syys-
kuuta K; >k. 18,

Heti 1.1p. sgysk.
3 liuonctta jakeittiö mukavuuksineen.
5932

'
Panink^HHllatu 2U,

IJuone ja keittiösekä \V. CL pienelleXx perimille Viiuikank. 14. Xähtäv.
klo 11—12. 5921
T iikehuoneusto vuokrattavana Pispa-** lan rajaportilla. H. Lahtinen.

5919
< p:stä syysk. kamari osalla keittiöön.
1Johaunéskylä 133. 5918

Kamari osalla keittiöön15 p:stä«luk."-Kvllikiok. 17. H. Valo. 5!r25

I] p:stä syysk. J. kamaria ja keittiö
» sekä sali ilraai^cittiöt^^kamario.-alIj^knttiGtjn^H

Koulukatu 10.

Kamari o-alla keittiöön1p:stä syysk.Kl^ HN SatakuiHK.uk. 49.

Sygsk.1p:stä
'■) huonetta alikcrra^sa, sopivat liike-
huouenstoksi talli verstaaksi. Lah. tie-
toja saa Itongank.11.

<V. Ilnllilä,

Kamari 05, keittiöön1p, svvsk.
591/2 ijärkänk.8.

kuono Itougauk. 12.
«liaäulta kävtävä.)

Ilmoituksia.
Turun yksityinen

Kauppakoulu,
Turku, Kaskenkatu n:o <j

älkaäinideljäl(^uTöin>pjnlukukau-
deUa syysk. 1p:nä Opetusaineet: kak-sinkertainen italialainen, amerikalainen
ja maanviljely ; laskento ;
käuppalaskento; kauppakirjeenvaihto;
kauppaoppi; kauppamaantieto; kielet
ja yleiset konttorityöt.

—
Erityisiäkir-

janpito- ja kone-kirjoituskurssejaanne-
taan myöskin. Uudet oppilaat voivat
ilmoittautua suullisesti tai kirjeellisesti,
lähempiä tietoja annetaan pyynnöstä.

HUOM.! Paikanvälitystä kaikilla lii-
kealoilla. Oskar Zetterblom.

lllWlllllll UllllMlllll
.Saadaksemme pian loppuunmyydyksi
joukon teräslevysontuveueitä onniiden
hinta jälelläolevan soutukaudeu ajak-
«i alennettu 170 markasta 140 mk:aan.

V. Taubert.
Sähkö- ja konctaimisto.

llätuccnk. S. Tampere. Puhelin 719.
Huom! Hinta kohoaa jälleen ensi

kevänuä!

Maiti iitiiiiD II
ilmestyy syyskuun puolivälissä.
Uusia asiamiehiä otetaan. Asia-miesohjeita saa K. Makisen liik-
keestä Läntinenk. 18 taikujeelli-sestikustantajalta.

Kustannusliike TARMO.
Tampere. (K.L.890)

Hauska valoisa kamari jakeittiö.>> Osmonkatu 11. 5927

Pieni kamari ja keittiö,hyvämainei-
K^ selle henkilölle, Hämeenk. 14.

Parturi Atte Heine.

Kamari ia keittiö,
5909 r«!tok. ?.

T^umari os. keittiöön, sattuneesta""
syystä. Satakunnank.24. 5917

k»mareitH ja keittiöitä«aata-
van» Väinölänk. 12, I^k. I!, Bun-

joki, .Mkipäänk, 27, 5928

Huntti t Ölen avannut VESI-**UVIUt* JOHTOLHKKEENja otan kaikkia ammattiin kuuluviatöi-
tä tehdäkseni parhaista tavaroistase-
kä parhaimmallatyöllä,olen samassa
ammatissa työskennellyt12 vuotta. Lii-
ke sijaitsee Latakullnauk, 25.
5369 J. ARO,puh. 451.

Nam. 8»n»m. Mmm. 4 !°. IK,

llliiu»il»l!i«i!i.
joita yleisö joDll10 vuotta onkan-
nattanut, alkavat taasen ensi syysk.
alkupäivinä. Ja opetetaan niissä" täy-
dellisemmin tilikirjain alkamista, pitä-
mistä ja päättämistä kahdenk.ital.
kirjanpitojärjestelmän mukaan. Lä-
hemmin kirjeellisesti tahi suullisesti
Kuninkaank. 31. Tampere.

Matti Raunio*
HUOM.! Useammat kurssin suorit-

taneista ovat päässeet liikealalle.
5903

Villojen ja Kndonnaisten=Taihetns! =
Myy ja vaihtaa:Kude- j» suk-
kalankoja, kutomatöitä, vil-
laflokkia, vanna, kapokkia,
kankaita ja shaaleja, filtteji,
g.m. v. ra. Värjäuksiä vas-
taanotetaan!

Kauppatori 5. pukelin 5l?.

!Ml»«»iliA
otetaan uusia oppilaita mar-
raskuun 1 p:nä. Hakuaika loppuu olo-
kuun 10 p:nä. Tarkempia tietoja pää-
Byvaatimuksista y.m. HelsinginSano-
missa n:o 143 ja 11. Suomettaressan:o
143 sekä allekirjoittaneeltakoulun joh-
l31.^!,^»^^^^^^^^^^^^^^W

<I,4I!«8«.235)

«. l. MW-
IIVW

\m. MM 29
valmi-taa: Höyrykoneita l» katti-

loita, MbUhJS }a ryynikoneita,
Baamlsahoja ja sirkkelisahoja.

Useimpia m»»nviljelij»!l!» «opivi» sekä
uusi» että vakankävtelvitä>»»>»>-
!l0»«lt» v»r»«to8«».

Tampereen kansa-,
tehtaalais-, wa«
sekä jatkoboulu

awalaan 'CUKlMllOäja jäl'j[i-n>(ici>i(l
o) 3ucmala iiiin alempiin

r<J n'a fo hIui1)in firjjitctaan uubct
oppilaat el«l, 27 p:nä <!« 8o. Sclircclin
tnululla, Tio 12 p. Qcillilän Isululln ja
l!» 1i.Helinin fpuiulia jeTä «lot. 28 p.
Ho 8 a.Linl»ellin (Viilulla ja110 12 p,
aiofpululla.

b) 3uomal aiIiin ylempiin
ro n;a f imi [ui Iiin tirjoitttaan inibrl
oppilaat el»I, 31 p. 110 8 a.Johannes»
Tcnloiilulla jaNo 12 p,SUeTfairterinfim-
Uh.

Suomalaisten alempiensela ]>Ic.m4>ini
l»n!»l»»!uie>> emtifet oppilaat liii»iie>
taon cntifiäiiä foulutraifoiäjaun jyysf, 1
p:nä a»M»»>iuoi«ll» läynee!110 0 ja päi.
»»«uoioll» olleet flo 10 a.

c) Ruolsalaises!» fania-
f o vIns ■ a [iijoilctaan uubct oppilaat
elok. 31p:nöflo10 «,

Saman Joulun entiset oppilaat litjoi*
telaan 'imsf. 1p:nä (Is 10 a.

dl Xcl)toiiIni ?kouluun li»
joitetaon uusia oppilainen!. Finlayson»
in foululla clof. 31p:nä 1109 ia110 3 i.

Saman koulun entiiet oppilaat firjoi-
Maan l"n»*!. 1pinaHo 9 a, jaUs 3 i.

t) 3itaToulun n, joäfa annetaan
iltasilla opetusta IS wuotta loanficiu-
mille henlilöillc kitifaioulun oppimää-
iän,suoii!!i«nisels!, litjoitetaan oppilai-
ta «loi. 31p:n» 110 7 illalla lohauncl.
senloulull».

f! Kansakouluu jatkolon»
luun iseli sen leilto. i» l»si<y»oi»st°i>»
Ic !iijoile!a« «ppilaiw elo?, 31 Pina
110 7 illalla Alelianteiinfoulull». i>s»s»
töjamuoiostetaan luomalllisi»sel» mo!»
salaisi» päi»»» ja iliawnneille !eil mu>
l»»n, milen oppilaita ilmaanluu.

H»»»,! Kaillien loimun tulemien
on ehdottomasticbcllä ntäätättni-
n.: »iloina ilm«i!:»uiuttll»« ja lobiätu'.
fet »arattama mufaan. Niille, jotta
ciloät ennen »Ie mikään ylempänä in-ai-
uituja foulu^fa ollee!, tulee olla papin-
lirja; ill«l«uluun pyiliwill» uusilla op.
pilaillapitää se olla jokaisella, Sannaan
kouluun jiillKitpalaamien on sijäänli»
joimFeSia ilmoi!t»udu!>!aw« entiselle
opettajalleen.

Luokalla siiilymisl» loAlewat elioot
oio»! inoii!e!!aw»! jolaisella loululla
elof, 31 p:n» No 4 i, jos «i fi!» i» en»
nen «Ie muulla l««vall» tch!y.

DpetuJ on lailiKs» yll»m»init»ik>>»
fouluiäia [auipunsin «suNaillc !m«Tiu!on,
mutia .tätä oifeutta <> ole fanpunajn
iai»in ullopuolella «sumilla esilaupun»
tien »suklailla enempää luin muiHafaan
ullokunl»lnisill».
!T,3.I!I!» Ioht^fll'!l!ll,

V. p.«.
kalustoharjoitus Imomenmi per-
jantaina klo 8 j. p.p.

lIunl»np»illlillllS.

I«»pti««» 3iii»p»iio.Os»le,hlii 13M,
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