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Tilaushinta:
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Maamme postilaitoks. 5: 40 3: 15 :45
Venäjällä ristisit, lähetettynä4 r. 75 t.. 3 l.55 k., 2

r, 40 !., 1 r. 20 l.
Dlsityisnumerot maksamat 10 penniä.

Wastaawll toimittaja G. A. Andersson.
Lehden tilaus- ja jafi'

Scs";n Il!,!ip»«Iell» : l»mpei«en liuti?ten loxltolii! vmr la l!«nti!rn l;itfäi'
latujen tulmaSto, 6. 3,SBärlui^in !°rii>^>,spa, «l. SCefarteriit Hil<iTMf|iy. Ic«Wiaat Fr
N>»rq»ift, ti.eunbiron, Ctto tiattnttii, ft. feleniuS, e.N, fentiiBfon, 3. f .Cljteälo&ti,
H. Anell, k.O. IRenforS, U. Jaatinen, 9!. StlenfaS, k, gotstera, 3. P, kmdiliot,N,9mf
ro(in, ©. O. helin. W. Savinen, !H. ißoillinen, M, SEenncttlo ,H.V,Sält.SE. SBiailä'
It. £j. ffiafcri, Di. Helander P,n>eriteh<»»ll». «iihmunin, SibTänen. I?Iii Hilden ta hew-on
Puu«illal«!><!«>lla,

paikat kaupunglVsa:

Ho«len 3täpnol:llii: g.B!e(an»crui trjatanppa JH)tt3isBfs, laufriaatLPapunei,
i Ja Peiponen, VI. Gi°»lerg, V. 2°!wolen litjatavppa, S. enetlnian 3. l>««lund, 9.

allien. S. C<,!,tell,, Walden, Vill!,r«!,, 3- Hieta, N, ftti^ten, N, F. Iltanen,laine,Sai!»
! titien, Ehnnau, kindell, 3ctansfcn, Jf. Lianen, Toiww, tfrian(itoja 8. »Jatttn, bra M!eN«
! Pellllwotehtllalla,

»Zmerent Uutiset" jzetm
joka arki tiistaina, keskimiikkonu, torstaina, perjantaina
ja lauwantainaklo >/,8 aam. Ilmoituksia otetaan nel-jännelle si 12 p:nin ja ensi simulle 18 pminmaksustariwilta, , >?mennetaan ilmaiseksi. Kuoleman ilmoituksetmaksa >,?t 2—3 mkaon ja nmhin ilmoitus 35 p^iä. Kaik>
kien maaiu,ne sanomalehtien kanssa wälitetäänwaihtoil-moituksia. Lehden lonttoori «n Hämeen- ja LäntisenPitkänk il>un kulmassa !,cnt, Hakulinen talossa) ja on
amoinna t^o 8 aam - 6 eht.

O,L. SITN
«'»tunn»»»'.

—
Asianajaja Tampereella, vastaanottoja kw 8-,! e. pp. ja 4-5 jpp,

V/-IL JO sr Matkustetaanmaaseudulle.
Aleksanterinkatu 28. (Aleksanterin- j. Verkatehtaank.iutaaß.a).

- , ,|o 002 H.o 229.
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Toimittaa öteMesiäynti-asioiia ESSLTSJÄ

Välittää talon laippoja ja hankkii lainoja.%g® 1lubUfibu
A*«>åiissa kelle "--! Jn K 15 J. M^.Tommoloin kivimuurissa torin varrella.

Ajaa laki- QOinifd rn3sr'*>sr i=.a!k;äas oik@uk*
QylUilÖ sisaa {■ vffssJoissa.

Vasiitaatatt": kello 9— i
4 -t> j.pp.Tampereen Asianajo-Toimisto m.M?^H^,!^?°

kandrta<t?t Äk^el iL^,TK ?,'ritS xll.ak^Llls^3n It* .! srndt Proeci^Hämeenkatu n.o 5 toisessa kerroksessa lähellä rautatien asemaa j%>*

Suomen Pankki' Toukok. 31p
Pietan l. a. 267: 60 266: 30
Lontoo l. a. 25: 30 25: 13

Paris l. a 100: 40 99: 60
98: 90»0 p,

Saksa l. a. 123: 80 123: 10
122:

209:aimfterban^^j
90 p 206: 50

138: 40
138: 30
138: 30

Köpenhaminal.a.
Aistiania l. a.

139: —
139: —
139: -

Lääkärien waStaanottoaiat.
S:ri E. Bergroth, -nteeffari Malinin talossa

arlip. 110 '/9i>- V»H e. pp. ja 5—6 j.
pp,,pyhnpäiw Ho H— lo e. pp.

T:ri Ernst af Hällström af Hällstromin taloöfa
.Öämccnfatu n:o 10, arkip. Lo '..» —11
e. pp., '/,1— 2 päin), ja — S j. pp. lelä
pyljnpiiimina klo '/ 9 -10 e. pp.

X:i\ E. 3*. Sltjlsran 3täineii Puislukani 29,
,11 a. p, ia 5 -<i i,'p Liliiilljai'

taita l!o li— a.=pp., telef. 417.
Tri Ä. Pitkänen Itäisen pitkät. ruatroUa KO

LO tllwataan ',9— ll ap,M Eorroa,ne-
nä, EurEun-, pää- jahammastaudeisla klo
I—3 ip.

T:ri ©östa Idman, Wustanlahdenkatu 24,
artipäiwinä B—lo a-p. ja 2—3 i-p.

l.ri vsl. Nyman asuu Hämeenkadulla 23,
Ahlqmistin talossa, ottaa «astaan sai-
jiaita, arkip. klo B— ll ap. j« klo 4—5

P. Sunnuntaisin klo 9— ll ap.
Tri G. A, Backman, Commercin talo Torin

marrella, 2:nen kerros, sisääntäiMi Hameenkadulta, klo 9— IIap, ja s— Ui-p.
Tri H. Ståhlberg, Läntinen pitkäkatu 22,

«Astaan ottaa jokaartipäiwä
-

kl. ',»^^ll
a-p. ja klo 4 -5 i. p.

Hammaslääkäri S. Freng, Selinin kimitalo
kauppatorin marrella, joka arkipäimä klo
10-2 a-p.

Eläinlääkäri H. Tallgren klo B—l e. pp, ta
lossa n:o 23, Mustanlahden!, marrella.

Pappien asnnnot:
Past. Fontell

— Papinkatu »!0 5.„ Landbera
—

Länt,vitlätatu n:o l!!j
1^ (Miunblab — V.ani «itfäfatu n:o 1]

tounoioos
— 3Jtuåtalahbenfatu ir.o 1

CJer »Nt».
Henkivakuutusyhtiö

AsiamiehetTampereella
B. Sundgren. N. Boman.
Kauppal-Mu Id. Hämeenkatu 10

Pietarilainen Vakuutus-yhtiö
r.delta 1858. Vakuutusrahastot
Smk. 32,000,000.

Asiamies: K. A. Ekholm.
'liilitehtaankatu 7.

Henkivakuutus*
Venäläinen seura pääoman jakor-
kojen vakuutusta varten videlta
1835.

Asiamiee| K. A. Ekholm
Tiilitehtaankatu7.

0. & J. Strandell.
Herrain vaatetustarpeiden kauppa.

MU" Suuri valikoima ~^m

lomita
0. 5. Bl,l2uäs!l'il!s

iakatu Dll«» 7.Kaup

Priima Belgialaisia

!lc!(un2N peiliruutuja
hankkii nopeaan ja halvalla

W:m Sandberg'in Rautakauppa.
UT T alituisesti varUfl3 o sa8UUM2!2!5!3 >

Polttakaa
0 1' ie n tia'1

ja

,Fation a1ia(A- T. 20 T.)

suomen
perusteltu v.1862.

Osakepääoma Smk. 4,000,000: —
Vararahastot „ 8,231,032c71.

Tampereen haarakjnttoori avoinna joka arkipäivä klo V«lo— 2 i-p., ottaarahoja talletettavaksimyöskinkarttuvalle talletustilille,jolloin korko pankinpuolesta aina Kesäkuun ja Joulukuun viimeisenä päivänä lisätään pääomaan kor-koa kasvamaan, ellei tallettaja ole ilmoittanut tahtovansa nostaa sen„ Karttuvalla talletustilillä löytyvistä rahoista maksetaan korkein ilmoitettutalletuskorko.

MU-Wanhsja sanomia
t.81. Painossa.

Ilmoituksia*

! llMlll'tUB.
Heinäkuun1pistäalkaenonseura-
kunnan kirkko-(kiikonisänn<>it-
sfän)-konttoori muutettu Herra
Hraxenin taloon Itäinen puistok.
\'t ja pidetään avoinna joka arki-
päivä klo 9— 12 e- pp.

Tampereella 24 p. Kesäkuuta
18l>9.

li. tt.
Hönrylaiwa

Hmm
TandcllKapt,

lähtee Tampereelta Visumedelle joka
Tiistai, Torstai ja Lauwantai klo 9
e.pp. ja palaa takaisin joka Maa-
nantai, Keskiwiitto jaPerjantai klo 5
e.pp.;kuljettaen matkustamia ja tama-
roita sekä poiketen wälillä olemille
jaitureille. Joka Tiistai ja Torstai
latkaa laiwa matkaansa Virroille.

G. T.Sumelius, Tampere

Höyrylailva

.MM"
kapteeni I.Mäntynen,

lähtee Tampereelta Virroille joka
Maanantai, Keskimiikko ja Perjantai
klo 10 e. pp. sekä palaa Tampereelle
joka Tiistai, Torstai ja Laumantai
Virroilta klo 3 j. pp., Lauivantaina
klo 6 j. pp. Muroleeseen, josta jatke-
taan matka sunnuntai-aamuna Ruo-
meden kirkolle, ja sieltä samana pai-
wänä Tampereelle.

Tampereen Lääkkeis-
Teknillisen Tehtaan

Sokeroittuja marjamehuja
sait.ivana iiscimmilahroilla kauppiailla

"i*«UniPalovakuHtH.s-osalieybtiö

pohjola. #m

Osakepääoma Smk. 5,000,000. ■$?
EjU Vakuuttaakiinteätä ja irtaintao- ?53Ijgp maisuutta.Tukälui^etasiamiehet 4£&

G. W. ffsonen. #
fp

RJP HU01I.! Kotimainenyhtiö;kor- "^p1
vaavahingotuopeaun"jaauliisti. £&,

3l! Kesäk.Tampere,
Joachim Kurtsn.

t
Eilen toi^ sähkösanoma meille sen

itämän sanoman, että kauppaneuwos
Anders Joachim Kur t sn on
waipunut kuolon uneen eilen Tawos
niinisessä kylpypaikassa Smeitsissä
ollessaan matkalla erääsen toiseen tai
Taraspin kylpylaitokseen, joka niin-
ikään sijaitsee Sweitsissä. Minne ajat
omat olleet huolekkaita, suruista Suo<
men kansalle Isku on sattunut is-
kun perästä. Mutta maikka maltiol-
lista asematamme tähtääwät iskutkin
omat pyrkineet mieliä masentamaan,
niin wielä kjpeämmin koskee, kun sel-

lainen maan ja kansan oikeuksien etu»
wartija, kuin Joachim Kurien oli,
temmataan elämien joukosta, riisto
tään tuonen tumille. Kaikkialla maas-
samme on sen wuoksi monil-
la waltiopäiwillä Suomen pormaris»
säädyn puheenjohtajana taidolla ja
tarmolla toimineen kauppaneuwos
Joachim Kurt^nin kuolonsanoma he-
rättämä wilpitöntä, snwää surua ja
kaihoa.

Wainaja oli syntynyt Kruununky-
lässä tammik, 15 p. w:na 1836. Hä-
nen isänsä oli merikapteeni Henrik
Kurtin ja äitinsä Annette Kristiina
Kurten,syntyisin Wacklin. Käytyään
alkeiskoulut Vaasassa tuli hän yli-,oppilaaksi lv 1852. Oltuaan wuoden
ajan kotiopettajana erosi maiuaja yli-
opistosta ja antautui täytäinlöllisca
elämän alalle, kauppa- ja asioimistoi-

!miin, jolla uralla hän sitten työsken-
teli kuolemaansa saakka. Perehtyak-
seen liikeoloihin ulkomailla tahtoi wai-
naja w. 1855 tehdä ulkomaa-matkau,
maan silloisen sodan takia ei hän saa-
nut matkalupaa, jonka wuoksi hän
suoritti oppikurssin Turun kauppa-
koulussa sekä tuli w. 1856 maasalai-sen tehtailijan A. A. Lemoninpalme-
lukseen sekä w. 1861 wiimeksi mainio
tun liikekumppaniksi. W. 1864 pe-
rusti hän Vaasassa oman kaupan-
wälittäjä- ja kauppaliikkeensä wiljan,
woin ja terwan ulkomaille wientia y.
m. warten, joka liike sitten hänen ete»
wällä, teräwänätöisellä johdollaan
»vaurastui ja kehittyi sille kannalle,
että se on kaumemman aikaa ollut
Waasan ja toto laajan etelä- Poh-
janmaan suurimpia, arwokkaimpia
kauppaliikkeitä. Tämän kylvyttään
liikemiehen etewät lahjat eiwät moi-
neet jäädähuomaamatta. Jo w. 1862
uskottiin hänen käsiinsä SuomenM-
dyspankin Vaasassa oleman haara-
konttorin johtajan toimi, josta toi-
mesta hän siirtyi w. 1878 masta pe-
rustetun Waasan osakepankin toimeen-
panemaksi tirehtööriksi pysyen siinä
kuolemaansa saakka, W. 1863—75
kuului wainaja Waasan kaupungin
manhimpaiu joukkoon sekä miimelsi
mainitusta wuodesia Gaasan tau-
punginmaltunstoon, hoitaen pitkän
sarjan wuosia waltuuston puheenjoh.

Gummerus 4 BMéd * ♥-h- *
Vastaanottoaika klo 9-4.Toimittaa oikeudenkäynti y. m. asioita.

Maksuttomia neuvoja varattomille tiistaina ja perjantaina klo 4-

« « NzianajotolMlzto« «
Tampereella.

Rakennusmestari Helanderin talo * * *
llläiiitM>nßut;i s. Telefoni 230.
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Highlight



herjaniainn Hcfäh. 30 p»Tampereen Uutteet"m^m 1899
~ „,.,„, . .. ««;^ «.«;. . poliisiylikonstaapeli Aukusti Seppä lasta sekä heidän waramiehitseen K.
ta,antarf" tointa. «J^HJ pä aifaa helamaan ni,ISelin Vanajasta ja K. A. Karlstedtna,a on ollut nse^ J^ään puriSfä StaaSbt Kysymys oman wakinaisen
lmssa lnottann>stolm,s,° pm akan- .^. .^^^ raukesi,
nallaan. ottanut osaa telkalla ta-,' 1 '

loska aina eanenkin on käytetty ju-
»alla usewen wke- ia teoU,uu ,= :me^.M nP^^^^^^^^^^ Poin Mn on tar.Utu. tr
tiöttten perustammeen, lowta m m

-
.inkani 5F **

Schrey on yksi- saksessa toimitusjohtajan oikeutta-
takoon m. m. SBaa an pumppu —^^ *

s J wirka- misesta yhtiön kustannuksella M»
dasyhtiö. Naasan J««Ha«^ömB. .NMe °s^ maan tarkastusmatkoja läänin eri
yhtiö.WaasanhöyrylaiwayhNo Waa- J^fSS^^ ofiin päätettitn antaa johtokunnalle

r:'^w^s:Tes:2o^t^heinäkuun^p.tä .apaus Etaansa n«
11. e. utu^f ;> .'..' :...„.„..„ pfnfinin 27 uäimään ia saantuien 51 § maaraa.

ä^^ässtzltxä:sS^l-ts
M V,»° ..,«.°°«!<. w:.>» I««3 l»w m,°«m stn »!»» lulues!» tm, ««»^ V°..^r°>.l.». -H,«,

■■■^■■^^^^^^^^^^■l.ruvalääniiiithtcer:3dn'ci) nauttit ZrtiuvmTu faufafuulu»—1874.
Joachim Kurtkniu elämän työ ei

kumminkaan rajoittunut ainoastaan
oman paikkakunnan oloihin, maan on
se yleisemmästä, koko isänmaahan koh»

fltiIl^iiiu-iic-ta mevLilijlK-öla. Juin^M
tiopäiwäimmc historiaa kerrankirjm^
tetaan, tullaan Joachim {totona ni>
meä usein mainitsemaan isänmaan ja

sen kansan parasta tarkoittamien tiy
fijmnsten ja harrastusten yhteydessä
Ensi kerran edusti hän Waasan kau<
punfia ponuarissäädyssä wuoden

joilla bäncn ctc
wät lahjansa ja laaja kokemuksensa
etenkin taloudellisissa kysymyksissähe-
rätti siinä määrin ansaittua huomio-
ta, että hän kalkille waltiopäiwillesii-
tä alkaen walittiin Waasan kaupun»

edusmiehcksi Wuosien 1872,1877
1882 waltwpäiwillä oli hän wa

Utfijamieljenä fcfä w 187? ja 1882
walliopäiwillä roaltioroaliofuunau jä-

senenä sekä istui sitä paitsi w. 1877
rautatiemaliokunnassa setä »varajase»
nenä puhemicsneumostossa. Vuoden
1882 wallioplliwillä toimi hän por»
warissäädyn warapuhemiehenä sekä
määrättiin muoden 1885 waltiopäi<
wille porwarissäädyn Puhemieheksi,
jota wastuunalllista, rastasta tehtä»
mää hän kaikilla myöhäisemmillälin
!waltiuväiwillä boitierinomaisella tuiv

noUifuubelM^cuboll^öéttäétUa^
tää waikutustaan ia kykyään sekä su-
jmuaa puhelahjaansa maamme perus-
tuslaillisen maltiomuodon eheänä sai-
lyttämisetsi
M^ailta wainajan clämäntotmi lvt5

lnikin käytännöllisellä alalla, harrasti
hän lämpimästi taiklia isänmaan hen-
kisiä ia walistuspyrinlöjä. Ihmisenä
oli Kurl>'N-wainaja tunnettu erittäin
herttaiseksi, lämminsydämiseksi ja suo-
raluoutoise

Iwmttf liliÉii.
-Sansmalrhtieulakkautukset.

Kllltti aiotut janomalet)ti4affantufjet
myöskin Suomettaren jaPäiwälehdcn
owat wielä riUfaifcimutiiH S.Z. T,— Helsingin uutisia. Senaatti
on myöntänyt »vapaaohtoisten mal-
mistawien luokkien muodostamista
warten Tampereen teollisuuskoululle
>"->OO m'kaa ja sluopion teollisuustou-
lulle 532 m:kaa.

Nääsin wiiuapolttimo-osateyhtiölle
on myönnetty oikeus walmistaa
300,000 litraa palomiinaa yli laissa
säädetyn määrän.

Jäänmurtaja »Sammosta" koitu»
neet kustannukset nousemat kaikkiaan
1,351,065 m:kaan.

Senaatti on mahmistanut Ulöjär-
wen telefooni-osakeyhtiön ja Tuomen
rautatieläisyhdistyksen säännöt.

Palomiina-asetusten rikkomisien eh-
käisemiseksi on Hämeen läänin kumer-
nöörinwirastolle myönnetty 1,260
mk., Uudenmaan läänin 1.800,Turun
ja Porin läänin 1,650, Wiipurin
läänin 500, Mikkelin läänin 3,500,
Kuopion 2,150, Waasan1,040 ja Ou»
luu läänin kuwernöörinwirastolle
2,000 inkaa. (S. S. T.)— «äänin wirkamiehet. Wirka-
wapaus liwulloisuuden takia on kah-
den kuukauden ajaksi, luettuna tule-
ivan heinäkuun 1päimästä, myön-
netty Tyrmään piirin nimismiehelle
Johan Selandelille ja Piikkiönpiirin
nimismiehelle Paawo Jäykälle, jaon

Wirt, !uru: a TeiMn
pmtnfnmmmntmt»mies 'M. 'it iltorS
qwist on läänin fuiuernöörille jättä-
mässään anomuksessa anonut täysin-
palwelleena wivtaeroa mainitusta ni-
mismi»,'swirasta lutien tuleman hei^
nakuun 10 pistä, sekä loppu-ijäkseen
(ai§fa fäflbetti)ä Käkenä,

kiestl ficit
■fämpevc^T taupungiUe on fenaatn
wahwistanut.—

Kruunun wiljawaroja oli
toukokuun lopulla Hämeen läänissä
14,12.'!,9 hehtolitraa rukiita, 4,433,99

6.331.8Nja 907,63.
- Komitea. Komitea, jonka on

tehtämä ehdotus siitä, mitkä senaatin
toimimaltaan nykyään kuulumista asi»
oista möisi siirtää kumernöörien suo-
rastaan ratkaistamiksi, kokoontui Hel-
singissä toissa päimanä Komitean
puheenjohtajana on kenraalikumernöö-
rin apulainen, kenraali Tchipoff sekä
jäseninä senaattorit Hougberg ja
Schauman sekä kuiuernöörit Gripen-
berg ja Späre.— Porin kaupnngin palojär<
jestykseen tehdyt muutokset on se»
naatti »vahivistanut

Porin kaupuutimatsut. Se>
naatti on mahmistanut taksan kau-
punkimaksujln kantoa »varten Porin
kaupungissa.

Ensimmäiseksi kaupungin
lääkäriksi Poriin maliiliin raaslu»
wan-ki^ouksessa toissa päimänä ainoa
hakija, saman kaupungin toinen lää-
käri, läälet. lis. Frithiof Liljcblad, jo-
ka sai 42!) ääntä 27 äänestäjältä.— Oläintenpalkitseminen. Hä-
meeu läänin maaniviljelysseuran toi-
meenpanemassa eläinten palkitsemis-
näyttelyssä Korpilahdella t.k. 22 p:nä
ei moilu jakaa I:stä palkintoa. 2:sen
palkinnon, 10 mk. ja kunniakirjan,
sauvat talollinen I.Anttila harasta,
taloll. K. Liukkonen jamylläri A.Or-
pana lehmästä sekä snen palk.. 5 mk.
ja kunniakirjan, apteekkariB.Härberg
ja taloll.K.Liukkonen lehmästä. Pal-
kitut eläimet saimat myös siitoslaput.
Pallintotuomarina olimat agronoo-
mit Hj. Göös,F. Saalasti sekä kan-
sakoulunop. A, Pajunen.

Kansakoulut. lalasjärmen
kirkonkylän kansakoulun johtokunta on
B:sta hakijasta malinnut m. t. apu-
opettajattareksi sanottuun kouluun las-
tenopettajattarenHilja Immosen Kuh-
moisissa.

Leponiemen sotilastila.Se»
naatti on hyljännyt Hämeen läänin
kumernöörin esityksen metsänhakkuus-
ta Kurun pitäjässä olemalla Leponie-
men sotilastilalla.— sHämeenlääni»» palawaknu
tusyhtiönwuosikokouksessaHämeen-
linnassa toissapäimäna myönnettiin
johtokunnalle tiliwapauä. Warajäse-
ueksi johtokuntaan ent. kaupp. G. A.
Lindgrenin sijalle malittiin tilanomis-
taja K. Palmroth Kalmolasta ja ti»
lintarkastajiksi agronoomi T. W.
Sainio Somerolta ja tilan omis-
taja Werner Lönnholtz Kalwo-

-5? nais- ja 31 mieshakijasta seuraa»
wat opettajat ja opettajattaret:

Poikakansakouluun »vakinaisiksi opet»
tajilsl Taaiui Lähteenmäki Tampe-
reelta, Tuomas Ikonen Messukyläs-
tä. Wäli'aikaisiksi Kaarle Axel lär-
winen Sortawalasta.

Tehtaalaiskoulun opettajaksi Juho
Edward Rannisto Tampereelta ja
opettajattareksi Lydia Johanna Ek-
bom Tampereelta.

Alempaan kansakouluun Amanda
Eufemia Talso Tampereelta, Hulda
Maria Björkbom Tampereelta, Aina
Lydia Liimatainen Kiukaisista, yliop-
pilas Ida Ajanen Tampereelta,Ida
Charlotta Blom Pornaisista, Ines
Mathilda Ropponen Kuopiosta, Ida
Maria Konttinen Kangasniemeltä
ja Fanny Sofia Lönnqwist Sorla»
malasta.

Ruotsalaiseen kansakouluun opetta-
jattareksi Rosa Maria Tallqwist lo-
malasta.

W. t. opettajattaretsi opettajatar,
nti Laura Högmainn sijaan, joka ensi
lukumuoden nauttii ivirkaivauauita,
«valittiin rouma Hilda Nordberg.

— Peruutettukonkurssi. Kel»
lonsoittaja Kustaa Tcmdelin on pe-
ruuttanut täkäläiseen raasluwanoikeu»
teen jättämämänsäkonkilrssianomuksen
kun hänen konkurssipesässään ei löudy
maroja konkurssikulujen suorittami-
seksi.— Hautaus. EiliZpänuänä kät-
lettiin täällä miimeiseen lepoonsa
marhain kuollut nuorukainen lyseolai-
nen E. Wikholm, jota wiimeiselle
matkalleen oli kertynyt saattamaan
joukko sukulaisia ja tuttaivii sekä ta«
kal. reaalilyseon towerikunuan luhe»
tyLtö lippuineen, jonka puolesta sep»
peleen laski ylioppilas WiktiIlmoni,
puhuen samalla muutamia malittuja
kaihon sanoja mainajan muistolle.— Orihlveven maalaisseuran
maanlviljely näyttely oli. niin-
kuin jo eilispäimän lehdessämme ker»
roimme, miime keskimiikkona. Näyt-
telyn yhteydessä oli myös Hämeen
maaniviljelysseuran karjanäyttely, jo-
hon oli tuotu näytteille kolmattakym»
nientä lehmää ja yksi sonni. Näitä
annosteli Seura» puolesta agronoo-
mi Hj. Göös.

Näyttelyn amasi hymin malituin
sanoin maaniviljelijä Taiwal. Gsitel»
män puutarhanhoidosta ja hyödystä
piti puutarhuri Wikström.

Näyttely oli kaikin puolin onnistu,

nut, erittäinkin miljaa oli paljon
näytteillä sekä käsitöitä, m. m. mies-
tenkin malmistamia. — Palkintoja
saimat niitten lisäksi jotka jo miime
numeroissamme ehätimme mainitse,
maan seuraamat:

Naisten käsitöistä: Ensimäisiä pal-
kintoja emännät Emma Mattila,Iso-
Maunu ja Lomisa Skytte, toisia pal-
kintoja Justiina Hymander ja 13
muotiaat Aina Karppila ja Olga
Bränder, kolmannet palkinnot saimat
itsellismaimo Gustaama Kaupilasta,
Tyyne Karppila, Vilhelmiina Wasa,
Anna Parpola ja loscfiina Pajula.— Metsästys- ja ampuma
seuran wuofikokous on tänään klo 8
i p. alkaen Seurahuoneen puistossa.

— Sinnstysrientujeu kanna-
tusta. Takal. kansakoulujen johto-
kunta on myöntänyt woimisteluseu-

roille Kotka ja Pyrintö »voimistelu-
harjoituksia warten, mäkijuomalakko-
laisille lauluharjoituksiinsa ja kirives-
miestenammattiosastolle oppikurssien
antamiseksi oikeudeu ilmaiseksi käyttää
erinäisiä huoneustoja täkäläisissä tan-
sakoulutaloissa.

Maatu,PPa «suntona. Kau
punkimme lähellä olemassa Pispalan
kylässä Pirkkalassa on eräs parikunta
ottanut asunnokseen maakuopan. Ta»
lossa käytettiin ennen tätä nyt asun-
noksi kelpaamaa kuoppaa namettana
ja kylpylaitoksena eli saunana, maan
nyt kesän tultua on talonomistaja
muolrannut sen erään perheen asuu-
noksi, joka näyttääkin omituista
kyllä, hymin siellä miihtymän

Wesilahden, Lempäälän ja
Tottijärwen mvamiesseuran ke
säkotous ja sen yhteudessä eläinten
ja niiden tuotteiden, miljan ja lolite»
ollisuudeu sekä mallikynnön ja ojan»
kaiiuamisen näyttelyt pidetään Hakti<
lanHatimäen rustitilalla Wesilahdella
mnään klo 11 a..p.,paitsi Lempäälän
pitäjästä näytteille tuotaivat eläimet
tuodaan Näppilän rustitilalle Lemp-
äälässä, jossa niiden tarkastus alkaa
klo 9 ap.

— Talonhuutokauppa. Tänään
klo 12 päimällä myydään paikalla
toimitettcuvalla huutokaupalla taloin
omistajan waimon Amanda Karoliina
Nikkilä-mainajan kuolinpesän omista-
tama, Tapion- ja Tammelan Puista
katujen kulmauksessa kaupunginXVssa
osassa sijaitsema talo 42 ja muokra»
oikeus siihen. Tontilla löytyy 8 tuli-
sijaa sisältämä asuinrakennus sekä vl
kohuoneusto, Kiinnitysmelat talossa
nousemat 3,000 markkaan. Kauppa-

hinnasta on paikalla matsettawa 2,000

mk. ja loppu kuukauden kuluttua huu»
tokauppa-paimästa. Kuitenkin' moi
kiinnitysivelan uusia.- Heinämaita muokraa rahatoi-
mikamari tänään klo 3 i..p. alkaen.
Huutokauppa aletaan Naistenlahden
kallion eteläpuolella ilemasta ,wt-

kosta.
— Wirkaan wihkimys. Wiime

sunnuntaina mihki Pormoon hiippa-
kunnan piispa H. Räbergh Längel-
mäen' seurakunnan kirkkoherran mir-
taan kirkkoherra A.C. Ekrothin. Piis-
paa ylemässä toimituksessa aivuZti
seurakunnan pastori Kallio sekä Kuh-
nialahden pastori Kärki, Porin pas-
tori Wallin ja Orihmeden pastorit
Nuori ja Lehtinen, jotta miimeksi
mainitut myös toimjttimat alttaripa!»
weluksen. Wihkimispuhcessaan piispa
suurilukuisen kuulijakunnan mieliin te»
rotti sananjulistaja i ja slurakunnan
asemaa. luhlasaarnan piti wirkaan
mihitty.

— Piispan tarkastus on tämän
miikon alkupäiminä toimitettu Längel«
mäellä. Siinä on käynyt selmille,
että seurakuntalaisten käsitys luetusta
kappaleesta on keskinkertainen. Tar-
kastuksen toimittaja, piispa H. Rä-
bergh, kehotti tämän johdosta anta?
maan lapsille perusteellisempaa ope.
tusta ja että lapset käytettäisiin kan-
sakoulussa Simeellisessä tilassa oli
hra piispalla myös annettawana asi-
allisia »varoituksia.

Onni onnettomuudessa.
Eräs täkäl. tunnettu liikemies ma-
kuutti itsensä m. 1894Kaleiva-yhtiös-

sä 25,000 markasta ehdolla, että hän
54 »vuoden ikäisenä saisi itse nostaa
»vakuutussumman, tai jos hän sitä
ennen tuolisi maksettaisiin se hänen
perillisilleen. Nyt oli Kalema" m.
1892 tehnyt makuutusehtoihinsa sel-
laisen lisäyksen, että henkilö, joka sii»
ta lähin makuuttaa itsensä elinajaksi
5- eli 10-wuotisilla maksuilla jamää-
raajaksi korkeintaan 55 muodenikään,
mapautetaan kokonaan «vakuutusmak-
sujen suorittamisesta, jos hän satun-
naisen tapaturman kautta on menet-
tänyt molemmat silmänsä, molemmat
jalkansa, toisen kätensä ja teisen jal-

kansa, tai menettänyt sen kätensä, jo<
ta hän päa-asiallisesti käyttää työtä
tehdessään. Wiime joulukuussa eksyi
kysymyksessä olema henkilö metsään,
jonne amuttomana jäi yöksi,palellut-
taen molemmat kätensä seka oikean
jalkansa, sillä seurauksella että mo-
lemmista käsistä oli leikattama kaikki
sormet juuria myöten pois ja jalasta
jalkaterä kokonaan. Tämän tapatur-
man johdosta on nyt Kalewa",
maamme ensimmäisenä ja suurimpa-
na henkimakuutusyhtiönä, ivapauUa-
nut mainitun henkilön watuutusmak-
suista kokonaan. Kun maksuaikaa
olisi wielä ollut jälellä 21 muotia ja
wuotuiset maksot tekimät lähes 1,000
mrk. tekee ..Kaleman" auliudella ja
ylemyydellä myöntämä maksuwapaus
noin 20,000 markkaa.— Henkiwakuntn?osakeyhtiö
Kalewa on matka-asiamiehetseen ot-
tanut paperimestari K. H. Cimilin
täältä.— Liikkeen muutto. Kauppias
M. Da:vid Helin on muuttanut
kauppaliikkeensä rajaportilta omaan
taloonsa Pispalassa, jossa hän on
toimittanut ostajille erittäin siistin ja
mutaman huoneuston.

Harwinainen lintu. Täysi»
kasmuisen Tunturikiislan (Lestris
paracitica) ampui äsketäin lyseolai-
nen P Wegelius Lehijärwellä, seitse-
män km. luoteiseen Parolan asemal-
ta. Lintu, jota Kolthoffin ja Säger»
skiöldin ..Pohjolan Linnut" teoksen
mukaan tamataan Suomessa aiuoas-
taau Lapin tuntureilla (knontekiäisis.
ta Panoihin asti Kuolan niemimaat-
la, on Melan Luurankoisten" mu-
kaan ennen ammutta Kuusamossa ke-
määlla 1881 sekä Haukiputaalla 29'

9

1879. — H. S.
- Knltahsitä miettimät t, k, 24

p:nä maanwiljelijäwanhus loose
Ranttila ja hänen maimonsa Teurou
Ranttilan tilalla Tammelassa lasten,
lastenlasten ja lukuisan sukulais- ja
tuttamapiirin läsnäollessa.— Tuomen wienti ja tuonti.
Suomesta mietiin ulkomaille miime
toukokuulla 30 hemosta, 231isompaa
nautaeläintä, 594 masikkaa jahiehoa,
sian- ja muuta lihaa 24,000 kg.,
moita 1,052,000 kg. kaloja (paitsi
konseameja) 678,000 kg., jauhamatto-
mia kauroja 3,729,000 kg., lankkuja
35,690 m', battensill 86,109 m', lau-
toja 78,965 m°, sahaamattomia jy-
kemiä puuaineita 18,731 m', honka»
ja kuusipropsia 21,821 m', poltto-
puita 48,761 m^, pi.umanukelta ja
pahmia 4,343,000 kg., paperia
2,685,000 kg., termaa 1,012 hl.,hark-
korautaa 1,782,000 kg. jakankirautaa
1,500 kg.

Samalla ajalla tuotiin maahan
suolattuja silliä 885,000 kg., tuimia
kaloja 1,000 kg,, jauhamattomia kau-
roja 1,117.000 kg,, nisuja 3.000 kg.,
ohria 469.000 kg., maissia 157.000
kg., riisiä180.000 kg., rukiita 4,438,000
kg,, nisujauhoja 3,740,000 kg,, ruis»
jauhoja 6,344,000kg.,maltaita 254,000
kg., tattariryyneja 94.000 kg., ohran-
ryynejä 52.000 kg,, manna- ja nisu^
ryynejä 293,000 kg., riisiryynejä
100.000 kg., petroleumia 134,000kg.,
kimihiiliä 34.162,000 kg., hartkorau-
taa '.',070,000 kg., kankirautaa 2,200,
000 kg., lemyjä 666,000 kg., raakaa
puumillaa 3a0,00> kg,, kahmia 905,000
kg., tupakkaa lehtinä 181,000 kg. ja
marsina 14,000 kg., keittosuolaa
56,518 hl., raakaa sokeria 1.073,000
kg., puhdistettua sokeria 157,000 kg.,
arrakkia, rommia, konjakkia jaRans-
kan miinaa astioissa 88,000 kg. ja
miineja astioissa 175,0 0 kg.

Huwimatkan Tampereelle
cekee Hämeenlinnan suutariammatti-
yhdistys lauantaina heinak. 8 p.

MU" Muuan hra Alfred Geli-
nin kauppaliikettä koskewa il-
moitus jaetaan tämän numeron
muassa.

VaV7aa»au

Osake-Pankin
konttooni Tampereella,

Frans Munasiin»' perillisten ta»
loss» kuninkaankadut varrella.
Diskonttaa vekseleit»;
Myy postivekssleit* «eki vekie-

Leitfi ulkomaan rahoille;
Osjaa ulkomaan rahoja ja vek-

■eleit*;
Myöutal kaäsakreditiivi-,kont-

tokurantti- j.m. lainoja;
Vastaanottaa tahoja talletu*

ja iuoisMmalle tilille.;
Toimittaa kaikkiapankidliikkee-

san kuuluvia auoita;
Tehtäviä voidis.n tayös kirjelli

seeti ifthettaa ancruui kuattoorii»

§ojf* Uudistakaa
aloissa tilauksenne!!

Tampereen Uutiset, jot-
ka ilmestyivät 5 kertaa
»viikossa, jota paitsi »vä-
hintäin joka toinen lau-
wantai jaetaan lehden mu-
kana ylimääräinen lisä-
lehti Opiksi ja Huiviksi",
maksaniat kaupungissaole
Wille tilaajille heinäkuun
1 pstä wuodeu loppuun
saakka ainoastaan 2mkaa
lifälehtineen kaikkineen.
Kuukaufitilaajat suoritta-
mat H» p. kuukaudelta.

Vtaamme postilaitoksis»
sa on lehden tilaushinta
heiuäk l p:stä wuoden
loppuun postimaksuilleen
3 mk. 15 p ja 43 penniä
kuukausittain tilatessa.Uu-
distakaa siis tilauksenne
ajoissa!

Kaupungissa saa leh-
teämme tilata lehden kont-
toorissa ia jakopaikoissa,
jotka on lueteltu lehden
otsakkeen alla ensi siwulla.

Tilauksia waS<aanottaa
Pispalassa m m kauppias
M. Daivid Helin ja on
lehden hinta hänen kaut-
taan tilatessa 2 m:kaa
pnolelta ja l m.ka nel
jänneswuodelta.

Beposnäyttely Ryvin-
käälla.

Uudenlnaan ja Hämeen läänien
maanmiljelysseuran toimeenpanema
kaikellaisten Heinosten, ajoneumojen y.
n», s. erikoisnäyttely amattiin toissa
päimänä Hywmkään rautatieaseman
läheisyydessä. Näyttelyyn oli ilmoi-
tettu noin 190 hemosta, joista kui-
tenkin jokuuen oli jäänyt saapumatta
tai otettiin pois alussa. Eläinten
joukossa oli sekä Suomen maatiais-
rotuisia että myöskin ulkomaisia ja
sekarotuja edustettuna, eri ikää ja
sukupuolta. Tilaisuutta »varten rauta»
tien puutarhaistutusten edustalle ole»
malle amonaiselle paikalle rakennet-
tuihin laksoispilttuihin oliivat hemo-
set sijoitetut sarjottain, kullakin oma
numeronsa, ja tämi niitä päimän
mittaan katsomassa useampia satoja
heivossiitosta harrastamia henkilöitä.
Klo 12 päiwällä alkoiwat näyttelyt
ja ratsastuksessa, hewosten
ajossa yksitellen, kaksittain ja lande»
missa, ja antoimat kuntin sarjan
palkiutotuomarit lausuntonsa seuran
sihteerille, agronoomi I. lernströ-
mille. Suurella harrastuksella seurasi
esityksiä kokoontunut yleisö, jota eri-
tyisesti näytti humittaman eläinten
näyttäminen aidatussa piirissä. Tässä

wirkalomaa cli t. k. 27 p:slä seuraa- : opettajilsi walilsi koulun johtokunta
ivan heinäkuun 27 p:wään. wara^ilis^ilta^^itamässään
tuomari L. Fagerströmmäärattyhoi^^^^^^^^^^^^^^^^^^^W



N.o 123 - 1899. Tampereen Uutiset Perjantaina Kesät?. 30 p.
oli nimittäin tilaisuudessa ihailla
komeita ja minnoja eläimiä, kun
niitä muorotellen esiin toimat hoita-
jat useinkin suurilla ponnistuksilla,
saadakseen yiltymattömiä hemosia tu°
rissa pysymään. Esitykset päättyimäl
kilpailuun sukimisessa, jonka saman
henkilön tuli toimittaa, joka hemosta
talutti. Näyttelyssä käwijiin waiku-
tus näytti olleen edullinen, ja war-
sinkin lienee hewosten omistajille
siitä ollut tuntumaa hyötyä. Suo-
tuisaan tulokseen maikutti tietysti
osaltaan myöskin päiwän lämmin ja
kaunis kesäinen ilma.

Luettelemme tässä palkintotuoma»
rien annostelut näytteillä olleista
eläimistä :
Iosasto. Siitoseläimet.
A. Suomen maatiaisrotu

1luokka. Kllnworiit, joita todistettawasti
on käytetty siitokseen

-
1 palkinto, iso hopea-

mitali ja 50 mk.. Reipas, hra A, Wnhrcn,
Matku; 2 pnlkinto. pieni hopeamitali ja 40
mk.. Poke, hra E. Nahren, kojo

-
ja 3 palk.,

pruntzsimitali ja 25 mk., Eol, hra Hj.Stackel-
berss, Jokela; 2 luokka. Kantakirjatammat,
joita todistettawasti on täytetty siitokseen,
nmrsoineen:1 palkinto, iso hopeamitali ja 30
mk., Suima, hra A. Jokinen, Rajamäkii 2
palk., pieni hopeamitali ja 25 mk,hra (5,

Pentzin, Selinkääi 3 palk. pronssimitali ja
20 mk., Ulla Terwakoslen Osakeyhtiö,O. T.
Sandström.

3 luokka, luoksijaoriit : 1palt, iso ho-
peamit. ja 50 mk., Eol, Hj. Ltackelberg, Jo-
lel»; 2 palk., pieni hopeaont. ja 40 ml.
Pujo, A. Wahren, Matku.

4 luokka. luoksijatammllt i 1 palk., iso
hopeamit. ja 30 mk., Sählii, A. G. Adler-
creulz; 2 palk., pieni hop. mit, ja 25 mk.,
Wappu, Hj. Hakala Orimattila.

5 luolta. Oriit, mahintään 3 nmotiaat,
jotka omat ilmoitetut olettamiksi Uud. ja Hä-
meen läänien lantalirjalln i 1 pall,, 40 mk,,
Atle, Suoti, C. G. Lagerström,Eegerby (Uu-
dellam.; 2 palk., 30 mk,, Potka, raulias, H.
Heino, Hämeenlinna ja Otto,E. Maunula,
Urjala; 3 palk., 20 mk. Romulus, nmalean-
rautias, K. Fieandt, Padasjoki ja Lippirin
poika, K. Riipinen,

6 luokka. Tammat, mähintäin 3 wuotiset,
jotka omat ilmoitetutotettawiksi Uudenmaan
ja Hämeen läänien kantakirjaan. 1 palk., 80
mk., Dora, rautias, A. Wahren;2 palk.; 20
ml., Tuisku, A. G. Adlercreutz ja 2orea,
Sillanpää. Lappi;3 palk., 10 mk.. Pilkku,
Högman, Wihti, Sisko, K. A. Nordberg Num-
mi ja Lempi, E. Maunula Urjala.

5 ja 6 luolissa näytteille pannuista hemo,
sista hywälsyttiin kantakirjaa!! olettamiksi seu-
raamat oriit: Jalo, hra Laakso, Nummi;
Pamaus; hra Damin, Inkoo ;Onni, A. G.
Aolercreul,, ja W»ul,ti, W. Lönnholtz,Kalwo-
la; selä tammat; Sirkku, hr« DanielLsun,
Riihimäki; Lempi, E. Maunula; Alli, K.
Fieandt, Padasjoki; Wirma, E. Pentzin;
Siiwo,I.Nieminen, Ränisälä; Tyltö, K. O.
Reiman, Pohj» ;Tyttö,I.Ylösniäki,Urjala;
Wirktu, E. Pentzin;Pl«nka, S, A, Lindholm,
Helsingin pit.; Sähkö, N, G. Adelrcreich ;
Tora, Mustislan maanwiljelysopiito;Pilkku,
hr» Kiltti, Wanaja;Sirkka, V. T«niclsson,
Hausjärmi;Nirtku,Hs,Stackelberg, Mteensä
palkittujen kanssa 29 hemosta.

Pallintotuomareina luokissa I— VI oliwat
hrat A, Bärlund, O. Lindström ja O.L«istl-n.

? luokka. Warsat, kaksimuotiaat, oriit ja
tamniat: 1palk. 20 mk,, Maija, tam»«, Hj'
Stackelberg; 2 pa11,,15 ml., Reipaö, ori, W.
Mattila, Urjala ja Pole, ori, sama omistaja;
3 palk., 10 «k., Purmo, ori,E. Maunula,
Toimo, ori, W. Nyback. Tuusula, MaMrka,
tamma, E. Wahre», seka Freja tomma, O.
Grönlund, lärwenpää.

8 luokka. Warsat, yksimuotiaat, oriit ja
tammat: Ipalk., 15 ml., Isak, ori,E. Wah-
reu; 2 palk., Nora, tamma, H. Brusiin, Har
niiala, selä Into, t»mm», hra Koskinen, Py>
häjärwi, 3 palk., 5 mk., M^liwari, Hiurmi»
järwcltä, tamma, sekä Sorja, ori, E.Penoin,
Mäntsälä, Helmi, tamm», E. Tuonwla, Por
nääsi, j« Sadi, E. Lindholm, Kirkkonummi,

9 ja 10 luokk» yhdistettiin ja annettiin
niissä 1 palk., iso h«p«mitali ja 10 mk. hoi-
tajalle 5 hewoseita A. Wahrenille ja 2 pall,,
pieni hop. mit. ja 8 mk. hoitajalle, samallai-
sesta hewosperheestä, E. Pentzinille.

V. Ulkomaiset rodut ja
sekarodut.

N luotta. Loistohemoset: 1 palk,, iso
hopeamitali ja 10 mk, hoitajalle,LeSarrazin
11, F. Liseleff, Oitback»; 2 palk., pieni hop.
mit, ja 9 ml. hoitajalle, largany11, E Nah-
ren; 3 palk., pronssimitali ja 5 mk, hoita-
jalle, Zaida,F. Kiseleff.

12 luokka. lyöhemoset:1palk., iso hopea-
mit. ja 10 mk. hoitajalle,sloi du Peycho,Hj.
Linden, Laatspohja; 2 palk., pieui hop. mit.
ja 8 ml. hoit., Freja, O. Borgström;3 palk.,
pronssimit. ja 5 mk. hoit., Maru, W Momäti.
Urjala.

13 luolla. Ziuoret hemoset, 2 jaIwuoti-
»at 1 palt., 20 ml., Niina, tz. G. Flinck,
Wihti, 2 palk., 15 ml, Fairy, C. A. Armfelt,
Aminne, ja 3 palk., 10 mk.. Glary, sama
omistaja.

K°«.)

Pieniä uutisia.

Wiimeinen willitys moi tulla
pahemmaksi luin ensimmäinen.
Siihen manhaan ja kultaseen aikaan jolloin
>äällä rakennuksiin tehtyjä piirustuksia talon-
omistajat katsoimat hymätsi muutella miten
parhaaksi näkimät muuttelimat isännät talo-
jansa kuinka maan. Niinpä, lun tiilinen
limijalka tuli halmemmaksi luontoperäisestä
limestä laadittua, usea talonomistaj» telikin
kimijalan tiilistä, maikka piirustuksiin «li se
merkitty harmaasta limestä. Mutta sila ei
heidän olisi pitänyt tehdä, sillä kun kaupunki
palkkasi insinöörin ryhlyi hän maatimaan
mahwistettujen paperien" noudattamista-
Tästä «n ollut seurauksena, että moni talon»
oinistsja saa nyt muuttaa perästäpäin ta-
lonsa timijulan semmoiseksi tim sitä piirustuk-
sissa oli anottu. Wiimeinen willitys tuli
näin pahemmaksi tuin enjimmäinen, puhumat-
takaan siitä, että työ paikaten aina kärsii.

Ei auta sielua säästää kun ra-
haa tarmitaan. Täkäläiset oluttehtaat
kohottiwat niinkuin muistetlanee kemäälla
oluen hinnan ja myiiAätlin sitten kauppiaat
sitä 20 pennistä pullon. Entinen hinta oli
25 penniä. Mutta taisi !ämä lii'a-wuitto
ahdistaa eräitten kauppiasten arkoja omia-
tuntoja loska joitakuita kauppiaita on niin
jalomielisiä, että myymät olutta entisellä
markonMa," W.

Papukaijan ampui muuan mies t.
k. 25 pinä Orihwedelln lähellä Lylyn asemaa.
Eipä liene moista lintua näillä seuduin en-
nen pelloilta ammuttu. Lintu on muuten
aiman nialkoinen, siipien alla maan on kel-
taisia höyheniä ja töyhtö keltainen. Lapset
sen ensin olimat nähnee: ja pyr«töhuyheniä
oli yksi heistä käteensä saanut kolme, mutta
sitte oli pakoon päässyt eikä kiinni itseään
antanut. Komin oli ollut äkäinen ja paljon
puhunut, mutta anvelimat sen ruotsia Haas-
telleen. Hauska olisi tietää, mistä asti se
on !u'.k«nut. Wainajaa säilytetään Korkea-
koskella, josta kuuluu lähempiä tietoja an-
nettaman, kellä on syytä kysyä.

—
U. S.

Pyykin pesijät omat pahemmassakuin
pulassa Ratinan niemen rantamailla kun sa-
notun niemen rantaan kiinnitetty pyykiuhuuh-
donta-laituri on wieläkin wesiajolla. Olisi
kai jo aika, armelemat eukot, saattaa laituri
aijottuun paikkaansa.

Kotimaan uutisia.
— Kyyrölän jutun jälkikai-

kuja. Wiipurin Sanomain miime
keskimiitkoisessanumerossa kirjoitetaan
seuraamaa:

Lehtemme 147 n:§fa kerroimme niistä
rettelöistä, joihin tehtailija Galkin ja
opettaja Huhta olimat joutuneet sen
johdosta, että kannattimat Suomen
kansan adressi ->, <ilä tueta rrifoiSto
Kyy.ölaa aiuesjta. Närnät rettelöt
ornat jatkuneet ja teemme niistä nyt
selkoa.

Kuntakokouksen esimiehelle saapui
mainitsemaltamme menäläiseltä tarkas-
tajalta kirjallinen määräys, että opet»
taja I.Huhka on eroitettama opetta»
jatoimestaan Kyyrölänkansakoulussa,
jos mielitään koululle toimoa apua
Venäjältä. Myöhemmin saapui jolta»
kin helsinkiläiseltä komitealta määräys,
että Huhka on eroitettama opettaja-
toimestaan. Tämä eroittaminen ta»
pahtui miime sunnuntaina ja ero on
annettu heinäkuun 1pistä. Huhka ei
kuitenkaan kuulu aikoman tyytyä moi-
seen eroittamiseen, maanmetoaa koulu-
ylihallitukseen. Syynä erottamiseen
kuuluu oleman että Huh'a muta
on antanut määriä tietoja Wiip, Sa-
nomille sekä on määrin ilmoittanut
että koulua ylläpidetään Suomenmal-
tiomaroilla.

Wielä loiseliöin tauolla tahtomat
Kyyrölän johtomiehet lisätä kuului'
suuttaan. Pappi ZemljanllH anoilui>.°
takokoukselta maltaiiljaa noslauljensu
kanteen Wiip. Sanomia mastaan siitä,
että Wiip. Sanomat julkaisimat hei-
dän adresslhammansa. Kuntakokous
sen esimies Lukianosf ei tuitentaan
suostunut moista asiaa kuntakokouk»
selle esittämään, antoi maan todistuk»
sen tieltäytymisestään ja kehoitti, jos
aihetta on, malittamaan. Sunn un

tain kuntakokouksessa yritti pappi
Zemljanitz panna uudelleen asian wi-
reille, mutta esimies ei siihen nytkään
suostunut. Tällä kannalla omat nuo
Kyyrölän jutut nykyään.

— Waltiopäilväasia. (Wiral
lisesti). Sittenkuin Suomenmaan
miime maltiopäimille kokoontuneet
Waltiosäädyt alamaisessa a.nomus-
kirjelmässa toukokuun 31 piltä 189?
olimat anoneet, että Keisarillinen
Majesteetti fumaitsisi antaa mesioike-
utta koskeman lainsäädännönparhail-
laan tapahtuman tarkastuksen yhtey-
dessä tutkittamaksi ottaa, millä ta.
ivalla sanotuilla maltiopäimillä esiin»
tuoduista toimomuksista ojituslauta-
tuntien perustamisesta parhaitenmoi-
täisiin pitää huolta setä Keisarillinen
Senaatti antamassansa lausunnossa
oli mainitsemistansa syistä alamai-
sesti esittänyt, ettei sanottu anomus
antaisi aihetta toimenpiteeseen, on
Keisarillineu Majesteetti, miime maa»
liskuun 28/1(i p:nä asiaa alamaisesti
esiteltäessä,sumainnut Armossamyön-
tyä Senaatin mainittuun esitykseen.

Metsänostajain lvaknus
summat. Senaatti on mahmistanut
kruununmetsien ostajain talletettaman
makuussumman 2,000 puusta 500
markaksi, 2,000—5,000 puusta 1,000
markaksi, 5.000 10.000 puusta1,000
markaksi j. n. e. sekä 100,000 puuta
suuremmasta määrästä 10 penniksi
puulta. Tätä määräystä on tois-
taiseksi noudatettama niissä metsä»
huutokaupoissa, joita mastedes kuulu-
tetaan.— Pohjoismainen lasiteolli»
suusyhtiö Viipurissa on pyytänyt
mahmistusta yhtiön liikennetaksaan
tehdyille muutoksille. Koska hakemus
on jätettämä kaupunginmaltuusmie-
hille, ei senaatti ole yhtiön pyyntöä
harkittamakseen ottanut. - U. S.

Ohjelma Pyhäkouluyhdistyksen
muosijuhlassa Iymäskylässä Heinä»
kuun 2 ja 3 päiminä 1899.

Sunnuntaina heinät. 2 pimr

1) k:lo 9 a. p.puolipäimäjumalan-
palmelus maaseurakunnan kirkossa,
jossa saarnaa past. A. Taube.

2) k:lo 11 a. p. puolipäimäjuma»
lanpalmelus kaupungin kirkossa, saar-
naa rom. A. O. Blomberg.

3) Ihteinen päimällinen k:lo 1
4) k:lo 4 i.p. ehtosaarna kaupun-

gin kirkossa, past. Rob. Hernberq,
5) k:lo 5 i. p. muosikokous.
6) Ho ? t. p. efttetnu": """

v
'
y utju«

lun merkitys sisälähetyksessä. Past.
A. Taube.

Iltarukous.
Maanantaina heinät. 3 p:nk

1) kilo 9 a. p. lasten jumalanpal-
melus kaupungin kirkossa, jonkapitää
pastori A. Wallenius.

2) kilo 10 a. p. näyteopetuspyhä-
koulunopettajille miesseminaarin juh>
lasalissa: Neiti M. Erikson.

3) k:lo 11 a. p. keskustelua
a) Miten omat opettajain harjoi-

tuskokoukset järjestettämät?pohjustaa
pastori A. Taube.— Gokurin lvientiä lvarte»
Suomeen aikoo Wenäjän raha-asiain
ministeriö sowittaasamat yleiset mää»
räykset, mitkä omat woimassa tämän
tuotteen »viennille ulkomaille, tietää
Now. Wr.

-^ Uusi rakennusaine. Kaup»
paliike P. Sidorom on toimittanut
Helsingissä kauppaan uutta Compo-
Board nimellistä rakennusainetta, jo-
la malmisletaan Smälannissa suu-
resia Fonserumin rautatieaseman luo-
na olemassa tehtaassa. Useissa Ruot-
sin lehdissä on tästä aineesta ollut
kiiltämiä lausuntoja. Niinpä Tvk-
Holman Kauppalehti sanoo, että tällä
uudella Compo»Board nimisellä ra-
kennusaineella tulee marmasti ole-
maan puurakennuksissa suuri merki»
tys ja poistamaan joukon haittoja.

Kirjeitä
niaasttiiduilta.

— Tyrwäällä °
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Juhannus, tuo ke>änmorsiuspäimä,
on ollut ja mennyt. Muisto enää
siitä on jälellä, kannas,katkera muis-
to. .. Kylmäkin ja kolkko se oli. Wet<
ta satoi koko päimän taimaan täy<
delta, ei ketään haluttanut liioin ul-
kona olla. luhannus-aamuna lauloi-
mat Tyrmään lauluseuran jäsenet ar-
moisalle kirkkoherrallensa Johannes
Backille urkuri Kalle Salon johdolla
neliäänisesti. Ensin laulettiin wir«
restä 333 »Taimaat julki julistamat"
1, 2,^3 jamiimenen märssy, sitten rv»
kous »Herra taimahan" ja motetti
»Herra sun annos ulottuu".

Kirkkoherra kiitti, ja tarjosi laula-
jille kahmia leimoksien kanssa.

Juhannusaattona kokoonnuttiin

Ulkomaalta.
Satsan waltiopäiwät ko-

koontumat jälleen marraskuun 14 p.
ensi syksynä. Silloin tulee myöskin
lopullisesti täsiteltämäksi tuo huonosti
kuuluisa »työnhaluisten suojeluslati"
tahi ..turitushuonelaki," jolla nimellä
sitä yleisimmin mainitaan. Radikaali-
set riemuitsewat°suuresti siitä huonosta
menestyksestä, mikä hallituksella oli
tämän esityksensä kanssa, kun ei sitä
edes lähetetty maliokuntaan. He pi»
tämät esityksen kohtaloa jo marmasti
ratkaistuna. Tämä otaksuminen saat-
taa kuitenkin mielä olla ennenaikainen.
Sillä keskuspuolue, jonka kanta rat»
kaisi maltiopäimäin päätöksen, ei ole
ensinkään samaa mieltä kuin radikaa-
lit. Tämän puolueen johtaja toht,
Lieber lausui näet tuossa suuressa
keskustelussa maltiopäimillä: »Saat-

taa hyminkin olla mahdollista antaa
laki, joka soisi täydellisen yhtymisinä-
pauden. Nasta kun sellainen esitys
on saatu,moidaan ottaa täsiteltämäksi,
omatko nykyiset rangaistusmääräykset
riittämättömiä, maiko päinmastoin.
Me emme siis yhdy edusm. Bebelin
toimomukseen, että ehdotus kohta hyl>
jättäisiin. Me pidämme melmollisuu-
tenämme makamasti punnita kysy-
mystä yhdistysmapaudesta. Iloit-
semme siis, että maltiopäimien istun-
tojen lykkäytymisen muoksi saadaan
aikaa. Me aijomme käyttää aikaa
malmistaaksemme omalta puoleltam-
me mastaehdotuksen hallituksen ehdo-
tusta mastaan ja aijomme siinä osot-
taa, kuinka yhdistysmapaus meidän
mielestämme moidaan todella säilyt-
tää. Sittenpähän nähdään, omatko
liittoutuneet hallitukset malmiit yhty-
mään tähän mielestämme ainoaan
mahdolliseen yhdistysmapauden jär-
jestykseen."

Tämän lausunnon johdosta moi
ajatella sitä mahdollisuutta, että syk-
syksi hallitus ja keskuspuolue omat
tehneet sominnon keskenänsä. Pää-
asia on nyt, mitä mieltä keisari Wil-
helm on ja tulee syksyllä olemaan.
Siitä ei liene mielä Berliinissä tietoa
niissäkään piireissä, jotka omat hal»
litsijaa lähinnä.— Turkin jaSerbianrajaret-
telot. Konstantinopolista, 2? p. ke-
säk. Serbian edustaja jätti tänään
Turkin hallitukselle nootin, jossa lau»
sulaan julkiSerbian kummasteluPor-
tin miime nootissa rajarettclöiden joh-
dosta, kun tieltämättömästi oli sel-
mille käynyt että turkkilaisia sotamie-
hiä oli ollut niihin osallisina. Ser»
bian aikaisempi mastalause pysyy
sentähden täydessä moimassaan eitä
kuningas Aleksander taikka hänen hal-
lituksensa katso mitään syytä oleman
pyytää anteeksi siitä, mitä on tapah-
tunut. Wedoten hywään naapuriso-
puun toimoo Serbian hallitus, että
Portti toimittaa tutkimuksen siitä,
missä malheellisten ja mieliä tiihoit-
tamaill tietojen alkulähde on.

Manöölveritkölvai Trans
»vaal? Lontoosta, 2? p. kesäk.
Chathamiin saapui tänään käsky wa-
rustaa laimasto liikekuntoon 11 p:ksi
heinäkuuta. Käskyn katsotaan oleman
yhteydessä muotuisten manöömerien
kanssa.

Rakennusaine on keksitty käytölli-
sessä Amerikassa, jossa on kultaisena
ohjeena Aika on rahaa".

Combo-Boardin tarkoituksena on
yhteen lemyyn yhdistää seinän eri
rakennusaineet läheisemmällä ja kiin-
teämmällä lamalla kuin se tapahtuu
naulaamalla. Compo-Board lemyyn
kuuluu puukerros, jonka molemmin
puolin on pahmiterros. Nämä eri
aineet on liitetty toisiinsa sitomalla
sementillä ja mahmasti puristettu ko-
koon, niin että lemy on siten tullut
tumattoman wahwaksi. Lewy on 1
cm. paksuista ja 1,.. m. lewyistä. Pi-
tuus on erilainen, aina 5,, metriin
(ja sitä ylikin).

Tämän rakeunusaineeuominaisuuk-
sina mainitaan sen ohuuteen katsoen
tamaton kestämyys. Aine ei halkeile,
maan säilyttää aina metoa mustaan
läpäisemättömän pinnan. Se turpoaa
ja supistuu ainoastaan hymin mahan
ja heikentää myöskin ääntä. Aine
on sileän pintansa muoksi termeydelli-
nen ja moidaan sitä yksinkertaisesti
ja helpolla marustaa pistämälläiväri-
peitteellä. Lewyllä ei liioin ole mi-
tään tilaa syöpäläisille. Kun raken-
nus on saatawa pian malmiitsi, on
Compo-Noard silloin moittamaton
rakennusaine. Se on myöskinkemeää
ja helposti kuljetettamaa, joten kulje-
tuskustannukset säästymät. Lemyssä
oleman kiinneaineen ivuoksi on Cam-
po-Board myös tulenpitämää, syttyy
maikeasti, eikä pala ollenkaan tai pe-
rin hitaasti. U. S.

kirkkoon, sillä siellä rippinuorisoa kuu-
lusteltiin. luhannuspaimänäsitten uu-
distiwat rippilapset kasteensa liiton.
Kirkko oli somasti koristettu loimuilla
ja köynnöksillä. Kirkko oli myöskin
puettu surupukuun. Mustalla mer»
holla oli päällystetty alttari ja Her-
ran ehtoollispöytä sekä meisattiin su»
rumirsiä
..Pois towa wihas, säästä

meitä,
Wermen witsas',Herra, pois joheitä
Rikoksemme älä ansiosta Jumala

kosta

Seurakunta yhdestä suusta kyynel»
silmin lauloi huoliaan korkeimman
kuulumiin.

Rippilapsille jaeltiin raamatuita
sekä Uusiatestamentteja kaikille, sekä
annettiin todistus rippikoulumuistoksi,
johon oli sopimia raamatun märssyjä
piirretty.

Kylmä mihan miima luonnon mal-
takunnassa on tauonnut. Aurinko, tuo
kultaisen elon aurinko, taas paahtaa.
Lämmin on ilma. Ruohot kasmamat.
Sumi miljat omat kauniilla orailla.
Ruusussa omat nuppulat ja syreenit
omat alulla kukoistuksessaan. Koko
luonto on sopusoinnussa kesän kanksa
Mutta sittenkin on yllämme harmaa
sumuinen maltiollinen taimaan laki.
Sydämet suremat, silmät kyynelissä
uimat ja mieli on niin raskas.

Wettä on wieläkin runsaasti ihmis»
ten pelloilla ja niityillä. Hitaasti se
tekee laskuansa. Mutta toiwottawasti
se wieläkin laskee. — a. — o.
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lammikkoon piikiviä psloittaakssen kaloja.
Hetken kuluttua alkol ViniciuB Mlleen pu-
nua matalamnialla, pelimeämmällä äänsllä:

nSinä tunnet Tituksen, Vespasianuksen
pojan ? Kerrotaan, että hän oli vielä varsin
nuori kun hän niin silmittömästi rakastui
Bereniceen, että murhe syöksihänen mel-
kein kuolemaan. Oi, Lygia! Niin voinmi-
näkin rakastaa, Rikkaus, kunnia ja valta
ovat vain katoavaa savua! Rikas voi löy-
tää häntä rikkaamman, suuren miehen kun-
niaa himmentää jonkun toisen vieläkin suu-
remman maine ja väkevän voittaa vieläkin
väkevämpi. Vaan voisiko keisari itse, voi-
piko joku jumalakaan riemastua enemmän
tai nauttia suurempaa onnea kuin tavallinen
kuolevainen siinä silmänräpäyksessä, jolloin
hän tuntee jonkun toisen sydämen sykkivän
sydäntänsä vastaan eli kunhän suutelee rak-
kaita huulia? Rakkaus tekee meidät, oiLy-
gia, jumalain kaltaisiksi!"

Hän kuunteli vavisten inmetollen
sekä samalla kertaa nurma»ntuneena »ivan
kuin nän olisi kuunnellut Kr«ikkalaiBta dui-
lua t«,i sitraa. Hänestä tuntui kuinViuieius
olisi laulanut inmeellistä laulua, joka niljaa
nvöpvi nänen mieleensä, sai liänsn verensä
kiehumaan täytti nänen «vclämensä kau-
nulla pelolla sekä aavistamattomalla on-
nella. Hän tunsi povessaan, että Vinioius
punui äänelle jotain sellaista, nän oli

ennen tuntenut, vaan ajosta nän ei it«s
voinut päästä «slville. Hän nerätti nänen
pove«saan eloon tunteita, olivat tänän
asti nukkunoet, tällä netksllä muuttui

!»i»>«M
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niiden kielen levenemistä, hänen mielestään
kreikankieli oli seuraelämän kukka. Itsehän
ei ollut koskaan oikein oppinut mainittua
kieltä ja kärsi sen takia salaisesti. Hän siis
oli iloinen, että tiima kuuluisa suuren maail-
man mies sai vastauksen Homeruksen kie-lellä, joka varmaan Plautiukson taloa piti
raakalaisten asuntona.

nMeillä on kreikkalainen opettaja," sa-
noi hän Petroniukselle, njoka opettaapoikaa-
ni ja Lygia kuuntelee opetusta, Hän on
vasta lapsi, vaan memolemmat pidämme hä-
nestä paljon "

?etronius silmiiili lentien lomasta puu-
tarnassa olevia kolmea l,enkiluä, siellä
olivat pallosilla Vinieius, oli riisunut
yltään leviittinsä esiintyi ainoastaan ni-liattomassu, liivinutussa, lieittl ilmaan pallon,jota näntä vastapä-itä seisova Lv^ia tavuit-
teli kurotettuiliin kiisiintä. Lnsi silmäyksel-
lä ei I-<VFia telinvt mitään syvempää vaiku-
tusta liäneen, LvZia näytti olevan liian kin-
teloinen. Vaan siitä silmänräpiivksestä saak-ka, jolloin liiln tänvsteli tyttöä liiliemminruokasalissa, ajatteli lian itsekseen, että aa-
muruskon jumalatar varmaan oli tytön nä-
köinen, nän navaitsi, että nän oli erilai-
nen kuin munt, Hän kaheli näntä janäuen
mielenään koko tytön olento oli nurmaava,
Bamoin nänen neleät, kirkkaat kasvonsa, liä-
nen verevät liuulensa, taivaansiniset silmän-
-Bä, lianen lumivalkea otBanBa, tummat, tuu-
neat niuksensa pranzsikarvai.
sella värivivaliäuksella, uänen kaunis kan-lansa, olkapäittenBä muoto koko vai'-
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GUSTIN LOJANDEFTIN ValOkUVaißS-ATELIERI
Valokavataan joka päivä 9—3. "^SfM/* Suosittaa hyvin tunnetut teoksensa tunnettuihin huokeisiin hintoihin. DU?" Hallitnskaln 22. Telefooni 19

Kaikenlaista.
,Onko

sulia sikaria taskussasi?"Ei, minä olen heittänyt sikarin-polton."
..Mistä syystä?"

sikari ei sinulle ole terweel-
listä."— Tyytylväinen ostaja. Kanp'
pias eräälle naiselle, joka tinkii lak-
kaamatta: Tätä kangasta sillä hin-
nalla - en koskaan! Ennen minä
lvaitta lahjoitan sen . .

Nainen:
No tmmä, mutta lähettäkää se ko-

tiani jo aamupäimällä, silloin tulee
neuloja.

Nhteistunne. Ketä pikku
Pekka rakastaa enemmän, isääkö mai-
to äitiä?"

Pekka: Minä rakastan isää enem-
män."

Pekan äiti: ..Mitä tuulenkaan,
Pekkaseni! Ia minä kun luulin
sinun niin suuresti rakastaman äiti
partaasi!"

Pekka: En mahda sille mitään,
äiti kulta. Meidän miesten täytyy
pitää samaa puolta."-Järjestystärakastama.Mies:
..Jumalan täliden, kiirehdi ulos! Tuli
on irti ensi kerroksessa."

Waimo: Warohan hiukan. Minun
täytyy ensin siistiä huone, jotteikaikki
olisi epäkunnossa kun palosotamiehet
tulemat."

Rahatoimikamarin
ilmoituksia.

/J^ampcrccn kaupungin oinis-
|| tama I luofan l)utdli, [ota
«D sijaitjcc keskikaupungissa ja

sisältää: 16 matkustaja
huonetta, 2hienoa ruokasalia,keit-
tiön, Palwclijain huoneita, kella-
rin, nwitnuliitcrm y. m. niuokra-
taan kolmeksi (3) wuodeksi kesä-
kuun 1 p'M& 1 00, julkisella
huutokaupalla, joka pidetään Ra-
hatoimikonttoorissa torstaina tu-
lcwan syyskuun 28 p:nå klo 5
i. pp.

Tarkempia tietoja annetaan
huutokauppalilaisuudc^sa ja sitä
ennen Nahaloimitmittoorissa.

Tampereen Nahatoimikonttoo-
rissa kesäkuun 15 p:nä 1899.

Rahatoimikamarin puolesta:
<V Selin.

Fr. läderholm,

Haglund Brakel'in
Rnntnkaupassa

myydään joka lajia rautatavaraa halvalla.

Buckey ia Cormik niittokoneita,

■""C
lastenvaunuja,

escent polkupyöriä. **&%
Suomalaista tervaa

Haglund & Brakel.
Hyvää

■Hip Huomatkaa "HW
flnneijnUc iilcifiilli' fiiun tiilen ilmoittua, ettu olen

MT Muuttanut Liikkeeni "DU
Hvi-ru £ehtift>n talosta 9{ajaportiltu, omaan talooni luhrnnmuhfi tuhhitielii. 3c>
toitoonuu|lßa ia ll»wlllll taioaroiaa ia halmoiQuhinnoilla edelleenkin tooiioaninaut-
tia urmmfnin ««läjäin fuofion.pispula, 2? p. Hcfähiiuta 1899.

M DawidHelin.

T.Wtkbolssi.
*HteTampere.

f. 160.Etuunkaan* ja Hallituskatujen kulma, teli

V2Blll- psltl- ja takosepänliike
Metallivalimo ja Korjauspaja,— — — —

Tekee: ■'

kaikkia niille aloille kuuluvia toit», n. k. Rakennusten kattomi-
sia, sinkkitöitä,paloruiskuja, pumppuja, keitto* ja maita astioita
laakereita, koneiden korjauksia tehtaissa, sahoissa ja meijereissä,
Vesi', lasku- ja lämmönjohtotorvia y, m. y. m.

Varastossa:
Paloruiskuja, keittoastioita, hanoja ja venttiinejä. Kylpyammeita
peltiuunia, ilmanvaihtajia, tuhkaluukuja y. m. Huolellinen työt
ja kohtuulliset hinnat.

IA A R11K jl,»s.
Kulta- ja HopeaseppS

Kauppakatu 7. Tamptmeifa.

UT"* Bar* Ttydeltmen »'""■"to: -&§ "SM]
Ktrfta-, Hopea-,Uushopea-,Alfeniidi- ja J»t6klvi-te6kste.

MNb*HI.! KolUubi, Hopioitui., Kaiverrus., Tilaus, ja Korjaustyö tehaUn fc-Jjfflhgt

_ i Hinnat oMunlHsat.
______

tHF" Yuhaakoita* ja hopeaa oitetaanja vaihdetaan.
N. SAARINEN.

Kultaseppä Tampereella, Kauppakatu 7.
H.<!l>!«»,«! .»<!<!

jFty^^^^^^yyf^y^-iyf-^ifffff

Suuri varasto
miesten Suvi Liinasia erittäin halvalla Otto Haartman'in konkurssipesän loppuun
myynnissä.

Herrat Kauppiaat Huomatkaa!
Suurempi 'määrä hyviä silliä, sekä Hamppu ja manilla köyttä myy-
dään suurella hinnan alennuksella Otto Haartman'in konkurssipesän
loppuun myynnissä.

Kauppias J. Saarion konkurssipesän
kauppatavara varasto

Loppuun myydään suurella hinnan alennuksella.
Liike siaitsee Puutarha ia Mustanlahdenkadun kulmassa vasta-

päätä uuden kirkon apteekkia.
Käyttäkäät tilaisuutta hyväksenne.

Sfevosmiehet huomatkaa!
Oulun ja Rauman nahkatehtaan Huomia. Remmiä, Riimuja, Päitsiä. MäkiyOi

ta, Tamppia f. m. sekä hevosen kenkiä, nauloja ja suurempimäärä Rankia, kaikk
uskomattoman halvalla Otto Haartmanin konkurssipesän loppuunmyynnissä.

Ostakaa halvalla
ä^- Kauppias Otto Haartmanin konkurssipesän loppuun myynnistä "9B

Naisten ja miesten kankaita niinkuin Bomaseeta, MusUini-
kankaita, mustia Merino- ja Kasimirikankaita.naisten Seviottikankaita, miestentri-
koita ja seviotteja, mustia ja värillisiä, hyviä bousukankaita, vuorikankaitav. m,
sekä Hattuja, Henkseliä, Nappia,Kanttiuauliaa ja Rullalankaay. m. Hinnat todel-
lisesti halvat.

Joukottain ja vähittäin.

Kankaan kutojat huomatkaa!
Värillisiä villalankoja, sopivia sarsinkuteiksi, halvallaj Otto

Haartman'in konkurssipesän loppuun myynnissä.

«61-l-2t 'IsolliBllu6snl,2sM2j2t j» Itz^llijatl

Helsinki, Mikonkatu 9.
. Alituinen varasto kaikenlaisia hihnoja, letkuja, tiristeitJi,JWI ja rasvaa seka muita konetarpeita, trasseleita, sementtiärohtuum, punaräriä mvöskm paperitehtaita yarten

Huo in.! HyvH ja halpoja tavaroita.
Herrat Liikemiehet! Herrat Maanviljelijät!

erittäin lWä Ceriwaatcpcitfcitä
HuiKkl'» Jkoko». "»£§ ~^tg ~H&

Falo- ja Henkivakuutus-yhtiö

Sliåna
mjCaxi&k palo- ja henkivakuutuksia helpoilla vakuutusmaksuilla kautta

Aug, Gustafsson.
Ow>iU E. P. Ruuskasen konttoorL

Wilö^immmnWkH^PPamagini.
'a/ihoima

-C4-
talo, joka oli notkea, solakka, nuortea muis-
tuttaen vasta puhjenneen kukan pirteyttä.
Hänen kauneusaistinsa heräsi, hän silmäili
häntä kuin kuvaa, joka esittää kevättä. Sa-
massa silmänräpäyksessä juontui hänen mie-
leensä Krysosthemis ja hän ei voinut olla
nauramatta. Hänen mielestään oli Krysos-
themis kultajauhoilla töhrittyine hiuksineen
ja mustiksi maalattuine silmäripsineen hir-
veästi kuihtunut — aivan kuin ruusupuu,
josta lehdet varisevat. Ja kumminkin Boo-
mi kadehti häntä Krysosthemiksen tähden!
Sitten muistui hänen mieleensä Poppaea ja
tämä erinomainen Poppaea tuntui hänestä
elottomalta — valtanaamiolta. Tässä nuo-
ressa immessä viehättävine piirteineen piili
ei ainoastaan kevät, vaan myöskin säteilevä
sielu.

on oikeassa," ajatteli hän, ja
MINUN Krysosthemikseni on Vanlig, vanha
kuin

— Troija.
Sitten sanoi hiin Poinponia Graecinallo

viitaten puutarhaan:
BNyt käsitän minä, miksikä sinä ja si-

nun miehesi pidätte tätä taloa rakkaampana
kuin sirkusta jaPalatinon kukkulalla toimeen
pantuja juhlia."

BAivan niin," vastasi hän ja suuntasi
katseensa pikku Aulusta ja Lygiaa kohti.

Vaan vanha Plautius alkoi kertoa nuo-
ren tytön elämän vaiheita ja kaikkea, mitä
hän Envall sittenolikuullutAteliusHisteriltä
Lygian kansasta,jokaeli Pohjolanpimeydessä.

Ne kolme pallosilla olijaa olivat lopet-
taneet palloleikkinsä ja kuljeksivat edesta-

— 4?
—

kaisin puutarhan käytävillä, jolloin heidän
vartalonsa kuvastuivat kolmelta valkoiselta
patsaalta myrttien ja sypressien verhoamalla
tummalla taustalla. Lygia piti pikku Au-
lusta kädestä. Kun he olivat hetken kuljek-
sineet ympäri puutarhaa, istuutuivathe erääl-
le penkille lähellä kalalammikkoa, joka si-
jaitsi keskellä puutarhaa. Aulus hypähti
ylös peloittaakseen kaloja läpinäkyvässä ve-
dessä, vaan Vinicius jatkoi heidän kävelles-
sään alkamaa keskustelua.

Niin," sanoi hän tuskin kuuluvalla ää-
nellä, minä tuskin olin ehtinyt jättääpurp-
puranpunaisen vaipan käyttämisen kun mi-
nut lähetettiin palvelukseen Aasian legioo-
neissa. Minä en ollut ehtinyt oppia tunte-
maan Roomia enkä elämää tai rakkautta.
Minä osasin ulkoa muutamia Anakreonin ja
Horatiuksen lauluja, vaan minä en voi lau-
sua runoja niin kuin Petronius, kun ihailu
tekee järjen mykäksi eikä löydäsanoja. Käy-
dessäni nuorena koulua Musoniuksen luona
opetettiin minulle onnen piilevän siinä, että
halutaan samaa kuin jumalatkin haluavat,
jonka vuoksi se siis riippuu omasta tahdos-
tamme. Vaan minä uskon, ettei aina niin
ole laita. On olemassa suurempi onni, joka
ei riipu meidän tahdostamme, sillä ainoas-
taan rakkaus voi sen meille lahjoittaa Ju-
malat itsekin etsivät tätä onnea Myöskin
minä, oiLygia, joka tähän saakka enole tunte-
nut rakkautta, seuraanheidän jälkiään.Minä-
kinetsin sitä,jokaminun voi tehdäonnelliseksi.

Hiin vaikeni - eikuulunut muutakuin
Inhalta veclen lo^ketta nakelleBBa

Jj&W Kesäkautta vartsn uusi muodikas varasto, suun^B
Kesä-Shaketteja, H

Kepsiä, erivärisiä ja laisia,
Sadetakkeja, kummisia, H

Naisten ja Herrojen Sadetakkeja,!
Suuri valikoima Naisten ja Herrojen|

Huopahattuja värillisiä ja mustia
Herrojen ja Naisten olkihattuja.

Lasten olkihattuja ja lakkeja.
Herrojen Kevät- ja Kesälakkeja

suuri valikoima. Hinnat halvat.
Paljottani ja vähittäin

Willi. Ziimiierillä.
KaikenlaisiaNaisten päiillysvaatteittentilauksia vastaanotetaan.

Mnnutiiiiiiri.T»|(Ntl
veliance.

Pbcnix,
monarcb,

Nullals
ovat parhaat Amerikan etevimmista" polkupyöristä.

Varustettuna Dunlop renkailla, ovat ne kevyesti
kulkevia, sirojaja kestäviä.

Tampereen Azkennu^oiMoo^.

Myytävänä.
Nytsaapunut

IW" Hywnä kahwia "MF
1 mk. 40 p. fi(o ja

Hywiä Nisujauhoja
30 p:iä kilo M

Ameriiktalaista Lsskiä
hlllwllllll ynnä joka lajia klluppulllwaraa

M.Dawid Helin in Haara-kaupassa Pispalassa.
HywiäPerunoitasamassa paikassa

Keinuja pinnatuolia
myy halvalla

G. A. Siren.
Makawnikatu 8.

HQlutgaq osta^.

Rotevia

Tyohevosia
ostetaan markkina-aikana
Tampereella*

Maalaisvoita
tttilliii.

Tnom. Laurell.

Ilmoituksia.
I>. Lebtofiien

Suutarinliike
HallituskatuN:o 15.

Se on varmasti edellisin ostopaikka.
Varastossa Miesten ja naisten jalkineita

Kohtuhiunat ja taattutyö.

Vaasan Pohjanmeren
Höyrylaiva-Osakeyhtiö

Lybeek'istä Turkuun ja
Raumalle lähtee joka lau-
vantai joku höyrylaivoista:

IrisHebe, ja Frej.

1Kotimainen Tapaturma-Va- E.
"3 kuutus-Osakeyhtiö fc-

i Katria i-
antaa vakuutuksia tapatur-

<z mia vastaan. Ehdot mitä £>--
edullisimmat. Tarkempia »-

-■ tietoja antaa yhtiön taka- |p-
lainen asiamies B»

Albin Lagerblad, E
W Itäinen puiätolatu n:o31.

Tukholma— Rauma-
Tampere.

Höyrylaiva

LineCarli
lähtee joka keskiviikko klo 12 päi-
vällä Tukholmasta Raumalle sekii
Raumalta suoraanTukholmaanjoka
lauvantai-ilta klo 11,45

Raumalle saapuu laiva torstai-
aamuna klo 6 sekä Tukholmaan
sunimntai-iltana klo 6.

HUOM Pikaisin ja mukavin
kulku Tukholmaan ja sieltä takai-
sin.

Tampereen l^luBi Xirjapainovntiö
1899,

mikkomakitalo
Highlight


