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Ammeen Uutiset" jaetaan
joka arki tiistaina, keslimiilkona, torstaina, perjantaina
ja lllumantainll klo >/,8 aam. Ilmoituksia otetaan nel-jännelle s, :Ie12 p:nin jaensi sinmlle 18 p:ninmaksustarimiltä, :)mennetaan ilmaiseksi. Kuoleman ilmoituksetmaksa :t 2—3 mkaan ja mähin ilmoitus 35 p:iä. Kaikkien maninne sanomalehtien kanssa walitetäänmaihtoil-moituksia. Lehden konttoori on Hämeen- ja LäntisenPitkäntioun kulmassa (ent. Hakulin'in talossa) ja onamoinna k.o 8 aam — 6 eht.

itu*i9*9*i r.
Suomen P

Pietari l. < nkki! Heinät. 5 p.
>267: 60 266: 30
■25^32 25: 13

I24: 98I99: 60I9.5: 90■l28: 20
■121: 90

Paris 100: 50
90 p.
l. a.

90 p.
l a,

90 p.
Saksa 123: 90

Amsterdam La 258: 50
90 P 200: 40

138: 40
138: 30
138: 30

Tukholma Ta
Köpenhaminal.a
Aistiania l. a

139:
—

139: —
139:

3ta«t«tt«ailata«lu
Toukokuun 16 p:stä

Onuthusfaja- posti- ja sphajunat
tulemat.

Etelästä: juna n:o 116 klo 1,15 i.-p
n:o122 tlo 8 i.-p.ja n:° 118 Ho 11,22 i.-p
setä selajuna n:o 182 Toijalasta110 8,25
a.-p.

Pohjoisesta: n:° 117 «o 5,38 a.-p. ja
n:o 115 Ho 5,6 i.-p, setä setajuna n:o
251 Nilppulasta Ho 9 a.-p.

Lännestä: (Porista ja Raumalta) n:o
235 Ho 4,50 i.-p. ja sekajuna n.o 237 Ho8,50 a.-p.

Tawarajunat julemul .'
Et'e läs ta :n:o 622 klo 4 a.-p. ja n:o 624'

tlo 9,10 a.-p
Pohjoisesta: no 701 110 9,40 a,-p. ja

n:a 703 klo 2,15 i.-p.
Lännestä: (Porista ja Raumalta!

«81 klo 3,2Ni..p.
Woijunut <ul«>mn< :

Vaasasta: n:o 558 tlo 9,?5 a-p ja n:o
557 110 10 i.-p.
!)liutliii*t<'.je.- posti- ia [eldiuimit

liilllewiit
Etelään: n:o 117 klo 5,54 a.-p,no 121

tlo 1,20 p:llä ja n.o 113 kl 5,30 i.-p.
setä sekajuna n:o 181 110 10 a.-p, Toija-
laan.

Pohjois e en:n:o 116 klo 1,3? p:llä jan:o
118 klo 11,42 yöllä, sekä sekajuna n:o
252 klo 3,30 i.°p. Vilppulaan.

Länteen: (Poriin ja Raumalle! n:o 23<i
110 1,50 p:llä ja sekajuna n:o 238 klo «
illalla.

Tuwlllujunat lulltvmiit:
Etelään: n:o 623 tlo 1,40 p:llä jl n:o

621 110 4,20 i.-p.
Pohjoiseen: n:o 704 110 4,30 aanmlla

ja n:o 702 110 7,40 i,-p.
Lanteeen: «Poriin >a Raumalle) n:o 682

klo 8,40 a-p.

Mnijunut lllktewät

Hankoon: n:o 558 klo 10,20 a,°p. ja n:c>
557 klo 11 i.-p.

Selajunien mukana kuljetetaan ainoastaanyk-
sinkeitllisia postilähetyksiä.

Lääkärien wastaanot oaiat.
T:ri A. Frestadius m. t. 1:n kaupungin laa

kari wastaanottaa sairaita t:ri R. Id
manin asunnossa kaikkina arkipäiivinä 110
B—ll8 — 11 e, pp. ja 3— 6 j.pp. — Pumpuli-
tehtaalaisia otan ivastaan tehtaan sairas-
huoneella arkipäiminä klo 2— 4 j, pp. sekä
Pyhäpliwinä 9— IIe. pp,

l.iiL. Bergroth, 'vleellall Hiolinin talossa
arlip. klo V,!^ >/,11 e. pp. ja 5
pp,, pyhapiiilv klo N— IN e. pp.

T:ri Ernst af Hällström as Hällström»» talossa
Hämeenlatu n.o I<), arlip. k o ' ,l» —IIe. pp., '/«I— 2 Päim. ja s—" j. pp, sekäpyhäpäiminä klo °/ 9— 1!) e, pp.

T:n E. 31. Ahlman Itäinen Puistokatu 29,
9— '/,11 a. p, ja 5—6 i.°p. Silmäsai-laita klo 11—12 e.-pp., telef. 41?,

T:ri il.Pitkänen Itäisen pitkäk. marrclla n.o
20 t»w»taan ',9—ll ap. sel» lorina,ne-
nä-, kurkun-, pää- ja hammastaudeissa klo
4— L ip.

T:ri Gösta Idman, Mustanlahdenkatu 24,
artipälwinä B—lo a p. ja 2-3 i-p.

In^i vsl. N^man asuu Hämeenkadulla 23,
Nhlqmistin talossa, ottaa mustaan sai-laita, arlip. klo B—ll8

— 11 ap. ja klo 4^5
I. pp.Sunnuntaisin klo 9—ll ap.

Tri G. A. Backman, Commercin talo Torin
marrella, 2:nen kerros, sisäänkäynti Ha
meentadulta, tlo 9— lla-p. ja s— tti-p.

Tri H. Ståhlberg, Läntinen pitkäkatu 22,
ivastaan ottaa joka arkipäimä:klo '/29—11 a-p. ja klo 4 5 i.p.

Hammaslääkäri S. Freng, matkalla.
ltläinlääkäri H. Tallgren llu 9—l e. pp. ta-

lossa n:o 23, Mustanlahden!, marrella.

Pappien asunnot:
Past. Fontell

—
Papinkatun:o 5,

Vandbera, — Länt,pitkäkatu n-° 28
|^ l^iunblab

—
«ant. pttfäfatu n:o 1]

Sandroos — Mustalahdentatu n:o 1

IPjilovaic«tutuksi»*
Pietarilainen Vakuutus-yhtiö

v:delta 1858. Yakuutusrahastot
Smk. -v^mumM

Asianiie -:H
7,

■M-ei&lcivtLkuiitus,
Voiijiläinoiilsoura pääoman jakor-
kojen Takuutusta yarten v:dclta
1835.

K. A. Ekholm
Tiilitehtaankatu 7.

VMlolifllVStcAjll liunimikan l\\t .<

N. Rasmussenin ATELIERI va vnloknvaimii vart n.
yhtä halvat knin eiiuenkiu.

Kaikki työt toimitetaan huolellisesti. Hinuat
Hiimeenkatu lV:o *§. Telef. 854.

0.L.Helander Asianajaja Tampereellä, vastaanottoa^ klo s— ti c. pp. ja 4-5 jPP
maaseudulle.

Varatuomari. Aleksanterinkatu 28 (Aleksanterin- ja Verkatehtaank. Kulmassa).
IM° Telefooni Mo 229.

liHSI Holicioskauppa T eliaamper e
omi- kJ^iw!3^^-i!!i^^^^^^° de."Lam-a'' I>c)i,t«u. r°.htumat Ja. «aviP^let ,Comaqva« paras EnglaJiWn hiuavesi Paitsi näitä on saatavina Ammonjakkia, tärpättiä, karpuulihappoapun-, kalamaksa-, ruuu- jaruokiuö^^i,maitokuimnoita, antimonia,kaikenlaisia mausteita, monenlaista marjamehua y. m. y. m. HUOM.! Hinnat samat suomen- sekä ruotsinkielisille.

K. H, XV IR, x:ENIUS.
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? i*maw vniisii HMM m Toifiiiiiaa olkendeakäynii-asioiia tÄSLTSJSS:
Välittää talon kauppoja ja hankkii lainoja.riiii IOlliJlOlDbild

[Commercin kivinuiurissa torin varrella. Åvsio&a kello 9 iJa K Oj. pp.

sfit*«»>f ?v. ».eiiO V-
uXu f il H\ H Hisyt

i, » -< «> «

**~?TaniDereeii pp
Tetrittäni "^^

nt.\\ t
l _bjntredet+en kandrtaatH AkrelHä-nss-katu n:o 5 toisessa kerroksessa lähellä rautatien asemaa T-^1 Berndt Frocopé*

Aäjjtow^tf)

H.M:nsa Itävallan Keisarin Hovihankkiat.

Teekauppayhtiö

Vasilij PerlofF ja Pojat
Liike sijaitsee Moskovassa vuodesta 1787. Ollen suoranaisessa

yhteydessä suurimpien Tee-viljelyamaidan kanssa Kiinassa,saattaa se
"todellisuudessa suosittaa tavaransa ylikaiken kilpailun.
Liike omistaa, paitsi satakuntaa makasiinia Vienä-
iällä, haaraosastoja Wienissä, Berliinissä jaParii-
sissa. Suomessa:HelsingissäEteläPuistokatu 2, Wiipurissa
Katariinan katu 4, sitäpaitsi on teetämmearvoisalle yleisölle saata-
vana kaikilla hyvinvarustetuilla kauppiailla koko maassa.

Tampereella myyvät sitä Urat Fr.Björkqvist,CarlLind-
gren, W. Dubatscheff, K. F. Slastnikoff ja P. Golo-
vatscheff.

Tilauksia vastaanottaa kiitollisimmasti myöskin

Abi».Krook.
Asiamies. Helsinki

Lufoeck— Hauko— Turku.
P£KIR BRAHE,

kapteeni 3. N.TOihströtn,

Turusta klo 8 aamulla ia Hangosta junan saavuttua

\MarraskToukok. Kesäk. //«//M. E/ok. \ Syysk. Lokak.

l.2UV2Nt2lzill 6. 20 3. 17. zI. 13. 29.i 12. 2«. !9. 23. !7. 21. z4. 18.

beckistä klo 6'/4 iltapäivällä

Toukok. Kesäk. Heinäk. j Elok. Syysk. j Lokak. \ Marrask.

Lauvantaisin 14. 28. 11. 2513. 27. ! 10. 24.!8. 22. 5. 19. !2. I«.W
>'!,!!,li,! i!,N,>!<!.,VutLäl

L. Se Stan k & Bähr.

llmel-MiipM
ja rullen.on kestävyydessä

teessä verraton.

st«lhsuze pMupvslä
on yhtä hyvä kuin edellämainittumutia hiukan halvempi.
■Kinglet-polkupyörä

Kokoniäailmänhalvinpolkupvörä. Hinta ainoastaanSmk190:—.
Näitä polkupyöriämjyiUn Tampewalla ainoastaan

V.N Sandbergin Rautakaupassa.

Fr. Grundströmia Kumpp.
RaumallapikdbM» idmHu, huokeita kosimnnokn^

Häille owttetrt «L L temtorat,pntkamii., lutmm j. Äilyty^aian Bumu »U«muu p*lorakmiUhit aina 20,000 markkaan, meidän illta laskematU vaknnt^mnkso*.

Waasan Osake-Pankki
ottaa vastaan rahoja lalleluztilille

2'«— 4'/« 7o korkoa vastaan,

Karttuwalk Calletustilille
jätetyistä rahoista maksetaan aina korkein talletuskorko, joka lisätään
puolivuosittain Kesäkuun ja Joulukuun lopussa pääomaan, joten ra-
hoille juoksee korkoa korolle.

campereen fiaarakosttoori
Kuninkaankadun varrella on auki klo V2IO— 2 joka arkipäivä. Ra-
hasijoituksia voidaan myös lähettää postin kautta, jolloin kuitti heti
toimitetaan lähettäjälle.

Kansallis Osake-Pankki
ottaa vastaan rahoja korkoa kasvamaan (27t V,-^1/*0/»), ostaa ja myy
koti- |a ulkomaan vekseliä, toimittaa rahan perimisiä j^kaikkia pank-
kiasioita.

.z^z^zz^^^z^z^^
Vaseliinia.

V» nniinr$isvaa.
Vernissaa, .>evskvn.

lÄT .**X
""
I
" ""

J¥afta-oljyä.
iSilinteri-öljyä.

Carbolineiinii r.
Pan-öliyiä.

Lakkoja.
Kattamisaineita.

Rautakauppa Osakeyhtiö.
■ ölIMp© !*©■

Arkkitehtuuritoimisto
ars oncll lfäcTrc Ey

ItäinenPuistokatu 27, telefooni GO5.

0. J. Strandell.
4-4Herrainvaatetusliike, 4-4

Suuri varasto
Kravatteja ja WDNDRosetteja P^"
helpoimmalla.

O. & J. Strandell*Ula
KauppakatuMso 7*

Campereen Osakepankki
Tampere

ottaa vastaan ralioiakorkoa kasvamaan

el! 4 !

Viimeksimainitulle tilille talletetut rahat kasvavat korkoa korolle, koska
pankki siinä tapauksessa ettei tallettaja halua käydä korkoja pankissa nostamassa,
ilman mitään toimenpidettä tallettajanpuolelta lisää koron puolivuosittain,kesä- ja
koulukuun viimeisenä päivänä, pääomaan, ja on tämä tili juuri siitä syystä erittäin
sopiva maalaiskunnille ja maalla asuville. Tilin voi avata ja ennentalletettua pää-
omaa kartuttaa minkä kokoisilla panoilla hyvänsä, joko pankissa itse poiketen tai
rahat kirjeessä pankkiin lähettäen. Korko on nykyään 4 '/., v/0 ja on aina oleva
korkein p.vikin ilmoittama talletuskorko.

Säästökassatilille4 '
Juoksevalle tilille 2 >/,

Työ^äer?yhdistys, Uikotyöväenyh^istys J*
ammattiosastot

toimeen panee

SUURET ARPAJAISET
ja

Kesäjuhlan
Työväenyhdistyksen rakennusrahaston hyväksi

Sunnunt'siiiii 3»o pilix ixnii llinAkunta

Pyynikin kentäilä
OHJELMA:

Soittoa, (Puuvillatehtaan ja Pellava- Kilpailuja Runonlausunnassa
2 lm, kirjapalkinnollatehtaan soittokunnat.)

Tervehdyspuhe.
Laulua.

Sadunkerronnassa

Esitelmä (Kirjailija Matti Kurikka)
Soittoa.
Lausuntoa.
Puhe (Juho V. Hellberg).
Näytelmä »HERKULES".

W^ taj^^^ia, ~wm
TTTJOTVT \ roivott:.lvasti saadaan kentälle HistoriallinenMuseo,*^"V/ XTX » jossa eri maksua vastaanniivtelliiiiiimiiinaisaikaintyökalujay.m.
Arpojen hinta 25 p. Pääsymaksu kentälle 25 p.

Jullia jaarpojen m» uti alkaa klo 3 j.pp.
&sy Työväenyhdistys ja Llkotyöväenyhdistys ammattiosastoilleen lähtevät

juhlakulussa kentälle puolta tuutia ennen Juhlan alkua.
i/l^'' 111 OM.! Pääsy lippuja juhlaan myydään Työväenyhdistyksessä klo 10— 1sunnuntaina ja Juhiukentän portilla klo

'
.3 alkaen.

2:11akirjapalkinnolla.
Kilpakysymys:Miksi ihmiset

ovat tyytymättömiä?
Pailtaasta vastauksesta annetaan

kirjapalkinto.
Onkimista y.m.

Ilveily l:ssänäytöksessä.

18 fX%s\Z

9 '■■--:< »S

!!,

Tapaturmavakuutuksia.
Venäliiinen vakuutusyhtiö

Poiuosehtscli"
ittaa myöskin t\"öväon joukkovakuutuk=
sia jouluk. 5 pata IS"JS aiinutun asetuksen
mukaan. Asiamies:

UI. Äundyrcn, Kauppakatu 10.

€jrerni&iiia9
Henkivakuutusyhtiö.

Asiamiehet Tampereella
S. Sundgren. N. Boman.
Kauppakatu 10. Hämeenkatu 10

|»\ 1-1 t«»K> !Ill!»>",:

Kirkollisia ilmoituksia.

»nä snnuunt. Kolminaif.
saarnaawat:

Alcks, lirkossa post, Fontell suom, pp. saarn.110 9 ja 12 setä past, Soniroos iltasaar-
nait llu 5.

SBanljasfa lirkossa past. Grönblad ruots rv(aarit. klo l>.
Luth. Rukoushuoneella pitää past. Sandberg

raamatuniclttt|f|en klo 7 ill.
Suom. §cwat ehtoollinen Alets, tirlossa Ho12. Rlppi,aarna laumanlaina klo '/,8 ill.

V»» N ,<"!-.
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Rukoushuoneella
Viinikankatu 7,

©uomal. saarnan sunnuntaina 110 9 a -p.
ja ruotjal. flo 11 a.-p. pitää past.Häggman.

Suomat, saarnan 110 6 i-p. pitämät I.
Puttonen jaHäggman Pyynitillä alatien ioai"=
l^lla uuden njcfimutjmälän läheisyydessä, (%'a-
hi'.!!ilman fattuesfu Rukoushuoneella,)

Umortul(siQ.

JaottiUs
lähtee

lauvantai-itana klo G Ruovedelle lotjan
kanssa jatkaen matkaayhtämittaa Ruo-
vedelle. i^Ei jää yöksiMuroleesen.) Lot-
jassa hinnat puolta halvemmat

l.2lvamäl!(an
Ompeleen ivwliBt>8

Vesilähteen
Suninintaina 6 p:\ii Elok.

-Matkalle lähdetään alirannasta höyry-
laiva Sotkalla kello 8 aamulla.

Perillä vaihteleva ohjelma.
Pääsylippuja !> 1: 75 kapp. myy Yhdis-

tyksen jäsenet ja kauppiaat H. Nykänen
Satamali. 2.. l». A. Snellman Puularhak.
2>). sekä P. Partasen Jalkine-kaupassa,
Itäinen pitkäk. S). — Pääsylippuja yleiseen
päivälliseen Bsmräm paikoissa.

HUVITOIMIKUNTA.

Porvoon
Hevosen1 enkätehd s

Kun insinööriA.Oterdahl
vastoin sopimusta on ryh-
tynyt toiseen virkaan, ju-
listan hänet täten Porvoon
Hevosenkenkätehtaan isän-
nöitsijäntoimesta erotetuk-
si]eikä oikeutetuksi edus-
tamaan sitä taikka vastaan
ottamaan tilauksia sen puo
lesta. Porvoon hevosen-
kenkätehdas toimii edel-
leen samalla teknillisellä
johdolla kuin tähänkinasti.

Minun edustajani myyn-
tiä varten on tästälähin
herra Carl H Brunow, joka
piakkoin tulee käymään a-
sianoniaisten kauppatutta-
vain luona.

Porvoo Heinäkuussa 1899.
Aug. Jtiklöf*.

korvoon hevosenkenkätehtaan
omistaja.

Niemen

1?11I^lIULJIVJLA
Hyvin itäviä 68 70 kg. hehto-
litra painavia, isompi määrä saa-
tiavana

Vihtori Niemeltä
Kauhavalla.

Höyrylaiwa

.MM»
kapteeni I.Mäntynen,

lähtee Tampereelta Virroille joka
Maanantai, Keskimiiklo ja Perjantai
klo 10 e. pp. sekä palaa Tampereelle
joka Tiistai, Torstai ja Laumantai
Wirroilta klo 3 j. pp., Laumantaina
klo 6 j. pp. Muroleeseen, josta jatke-
taan matka sunnuntal-aamuna Ruo-
meden kirkolle, ja sieltä samana päi-
mana Tampereelle.

iPohjola* i
M Osakepääoma Smk. 5,000,000. "#?? H,
tVakuuttaakiinteätäja irtaintao-

maisuutta.Täkäläisetasiamiehet "^fe
O G. »5 Gsonen. #
*|p Hämeenkatu 9. ■&§*
# K. T. Bärlund. #
*P Kauppakatu 12. '.5'
TP HUOM.! Kotimainenyhtiö;kor- T&
wfes vaavahingot nopeaanjaauliisti. H,

Herroille Nimismiehille

Qakkoluetiég
■otteita

tämän lehden painossa.

Kirje Tampereelta
190.

Se Suomen kansan suuri adressi
sekä siihen liittymä alamainen ja
nöyrä pyyntö perustuslakiemme py-
hänä pitämisestä tai isänmaan puo-
lesta yleensä ei näy eräällä taholla
asianomaisille suoman rauhaa eitä
lepoa, se on semmoinen kannas pala,
joka nieltynäkin karmastelee »vatsassa.
Kaikilla mahdollisilla keinoilla onkoe»
tettu tuolla samaisella meille epäystä-
mällisellä taholla mähentää Suomen
kansan suuren adressin merkitystä,
muun muassa on uskoteltu, ettei se
ilmaise kansan tahtoa, maan on aino-
astaan muutamain »separatististen"
tiihoittajain keksintöä,maikka samaiset
sortajamme hymin tietämät, että yli
puolimiljoonaa Suomen kansalaista
halonhakkaajasta aatelismiehiin ja
kreimeihin saakka on mapaasta tah-
dosta setä sisällisestä maatimuksesta
ja rakkaudesta isänmaataan kohtaan
nimensä tähän niin sanoen »rukouk-
seen isänmaan puolesta" nimensä
piirtänyt. Ei liene muuten käsiteltä-
wissä ja selitettämissä kuin että se
on paha omatunto, joka pakottaa
koto kansan rehellisimmälle ja »vilpit»
tömimmälle toimenpiteelle oikeassa
asiassaan ja taistelussaanisänmaansa

onnen puolesta antamaan näin kieron
ja totuudesta poikkeaman märityksen.^

Niin kuin tunnettuherätti se Wenä-
jälläkin huomiota, kun Tuomen suuri
lähetystö adressineen saapuiPietariin,
maikka menäläinen Suomisyöjäsano.
maiehdistö ensin yritti hiljaisuudessa
hautaamaan koko homman, tappa>
maan sen maitiolollaan. Kun se ei
kumminkaan pitkän päälle käynyt
päinsä muu Euroopan sanoma-
lehdistö näet ei nukkunut maan hö-
lysi homman tot,o simistyneen maail-
man tietoon - silloin Wenäjän ia-
nomalehdet ehättiwät määristelemine
selityksineen liikkeelle. Seliteltiin sii-
hen tapaan kuin edellä olen »viitan»
nut. Tämä uskottelu ja Wenäjän
sanomalehtien vääristelemiset eimät
jääneet seurauksitta. Waadiltiin,että
olisi toimeenpantama tutkimus siitä,
millä tamoin joukkoadressi oli synty»
nyt. Kenraalikumernöörille on seli»
tys annettu asian johdosta ja myös-
kin ne kansalaiset, jotka pääkaupun-
gissa yleisessä kansalaiskokouksessa
malittiin laillaan puu'an etunenään,
omat asiallisen kertomuksen adressin
synnyistä sumista hänelle toimitta-
neet. Waan kaikki tämäkään ei näy
tyydyttämän, sillä yhä seikkaperäiseen»
pia tietoja maaditaan. Näyttää siis
todellakin siltä, että yhä epäiltäisiin
jouktoadressm ei ilmaiseman koko
Tuomen kansan tahtoa. Kun Wenä-
jallä ei tätä tahdota uskoa, niin ar-

kojen omientuntojen Maralta ja mah-
mistamisetsi ehdottaisin minä nyt,
että Tuomen kansa ivapa»

uttaisi menäläiset asiano-
maiset tällaisista epäilyk-
sistä. Pannaan toimeen uusi jul>
kinen ja kahta kolmea kertaa kiihke-
ämpi nimien kirjoitus sellaisen pape-
rin alle, jossa jokainen niinensä tir-
joittanut lausuu täydestä sydämestään
ja sielustaan»! nyt ja aina ijankaikti-
sesti hywäksywänsäH.Majesteetilleen
aiotun Suomen kansan suuren adres-
siu sisältöineen ja kaikkineen. Minä
olen makuutettu, ettei meidän maassa
monta kansalaista löydy, joka ei hy-
maksu Tuomen kansan suurta adres-
sia ja täydellisesti kannata sitä, jonka
muoksi kyllä nimiä saataisiin sellaisen
selityksen alle, jossa kukin niinensä
kirjoittanut tunnustaa yhtymänsä ad-
ressiin. Ehken tämä teino tepsisi ja
mapauttaisi »venäläiset asianomaiset
epäilyksistä Suomen kansan adressin
suhteen. Eiköhän ryhdytä tuumasta
toimeen ja siis uuteen nimien keräyk-
seen. Kun sellainen koko kansan seli-
tys, johon marinaan karttuisi nimiä
enemmän kuin parissa miitossa ko-
koon haalittuun joukkoadressiin, toi-
mitettaisiin kenraalituwcrnöörille,niin
eiköhän hänkin aitaisi tulla toisiin
ajatuksiin.

Työmäen liikkeen joh'awathenkilöt
omat niin paljon puhuneet ja kirjoit»

taneet siitä ihmisten meljeydestä,
tasa anvoisuudesta ja sen semmoisesta,
johon he »nuta tähtäämät. He oivat
selittäneet tahtomansa uusiksi luoda
nykyiset nhteiökuunalliset olot, perus-
taa ihanne yhteiskunnan, josta kaikki
itsetkäisyys, oman edun pyyntö, har-
main malta, yksityinen pääoma, ah
neus ja muut ihmiselliset paheet za
heilkoudet' on kerrassaan kartoitettu,
ja jossa yksimielisyys, ikuinen rauha,
rakkaus, meljellisyys, tyytymäisyys j.
n. e. »vallitsee. Tämä kaikki kyllä
olisi minunkin mielestäni kaunista,
jos se main olisi toteutettamissa tässä
matoisessa maailmassa. Mutta tus'
tinpa. Minä näet uston, ettämeissä
tamallisissa ihmisissä on niin paljon
sitä tämän maailman ainetta,ettemme
me siitä »voi kotonaan mapautua
niin tauman tuin tallaamme tätä
manhaa maaemoa, joten »taimaan
maltakuunan" tai sen tapaisen uuden
ihanneyhteiskunnan luominen ja toi-
meen saaminen jo täällä matoisen
maan päällä kohtaa »varsin suuria
maiteutsia. Miten me tumalliset ih-
miset moisimme mapautua kokonaan
ivanhasta Aatamista ja sen jätteistä
nahkassamme, kun itse uuden emän-
keliumin apostolikin, tuon uuden
ihanneyhteiskunnan puuhaaja Matti
Kurikkakin on mielä samaisenivanhan
Aatamin waikutuksen alainen? Kun
Mattia ei walittu työmäen puolueen
päämiehetsi, l>niin hän sydäntyi ja

suuttui, murti mustoa haiventa,leuka-
pieltä lonkahutli, Aaletomerienkin"
alalla näkyy toteutuman se sanan>
parsi, ettei kaksi tukkoa soiui penko-
maa!» sowinnossa samallaritkaläjällä.
Tohtori af Ursinista kun lehtiinpuo-
lueen päämies, niin silloin Matti
Kurikka suuttui ja selitti, että koko
työmäenliike on hnningolle menossa,
lyömäestö joutumassa puoluemonar-
kiian orjuuteen. Waan jos Matti
Kuritta olisi päämiehetsi walittu.niin
silloin »varmaan hänen mielestään
maali olisi ollut aiivan paikallaan
eitä mitään malitusmirsiä ja jäähy>
maistirjeitä liikkeestä eroamisensa
johdosta mainittu Matti olisi julkais-
sut »Työ'mies"-lehdessä, kuten uyt
Mattimme on tehnyt. Waan silloin
olisi se maara ollut lähellä, että hra
Ursin muorostaan olisi ollut yhtä
tyytymätön ja tuntenut manhan Aa-
tamin lvaikututsia ehkä samassa mää-
rässä.

Niin se känn. Matti Kurikka ei
päässyt päämieheksi, hän jäi paikat-

lomaksi työmäenpuolueenhallituksessa,
kerrassaan sen ulkopuolelle ja sen
muoksi pani hän Työmies"«lehdessä
tätä päätöstä ivastaan "protestin"
ja sanoi koko hommalle :hymastinyt!

Ia nyt lähtee hän »Kaleman kansan"
kustannuksella Englantiin järjestääk-
seen maasta siirtymistä Austraaliaan,
jonne hän aikoo perustaa maltakun-
nan semmoisen, jossa ei ole Lylyä

eikä Ursinia tai muita tohtoreja hä-
neltä johtajan mirkaa miemässä.
Multa kyllä minä Matti Kurikkaa
neumoisin uusilta alamaisiltaan, heti
niiden Suomesta Englantiin saaivut-
tua, kaikeksi marmuudeksi ottamaan
uskollisuuden malan, sillä kun koke»
mus osoittaa, että maallinen aines
niin itsepintaisesti istuu ihmisessä ja
on sitkeälä eroamaan ihaime-ihmisis-
talin, niin möisi uudessa maailman
osassakin sattua johtajalle yhtäläinen
harmi kuin Turun kokouksessa janiin
täytyisi Matti Kurikan taasen kään-
tää selkänsä koko Qmeenslannin ihan»
»ewaltakunnalle sekä laputtaa jonne-
kin Tyynemneren saarelle tai mustien
maanojaan Afrikassa. Warowaisuus
ei sen muotsi haittaisi, sillä tämä
maailma on hymin kiperä ja kapera,
kuten Matti Kurikkakin jo on saanut
kokea.

»Turussa ne nyörit seisoo, mutta
täällä sitäkehrätään," sanotaan »Työ»
mies"-lehden toimittajan hra Mäkelän
sanoneen palattuaan Helsinkiin työ-
miesten maltiopaimilta Turusta, jossa
l^uden puolueen johto sijoitettiin sa-
maiseen Auran kaupunkiin ja joh-
tajaksi asetettiin hra N. af Ursin.
Näillä sanoilla kuuluu wrkoitetlawan
sitä, että helsinkiläiset työmäen johta-
jat eimät aio alistua Turussa oleman
pääkuton komennon alaisiksi, maan
esiintymät itsenäisesti. Kun tristi»
kunnassa aikoinaan oli useampia kuin
yksi paawi samaan aikaan, jotka sin>

Tampere, 29 p- Heinäk.
ilsinvientimme.
Useissa lehdissä on kerrottu, että

pahoja »valituksia miime aitoina jäl-
leen on kuulunut siitä kunnosta,missä
moimme matkalla on. Sitten kuin
me Hangö lehdessä olleesta uutisesta
huomasimme, että maanmiljelyshalli-
tuksen v.litirehtööri tätä asiaa marten
on käynyt Hangossa, olemme maan-
miljelyshallitutsesta kuulustelleet tä-
män tut'imuksen tuloksia. Käytettä,
ivaksemme jätettiin se kertomus, jonka
ylitirehtirehtööri on jättänyt maan-
miljelysylihallituksen pöytäkirjaan,jos-
ta annettatoon seuraamia tietoja:

Maanmiljelyshallituksen asiamies
hra Hellgren ilmoitti ensin, että moi
heinäkuun 15 p:nä oli ollut hymin
kurjassa tilassa jo rautatiemaunuista
nostettaessa ja oli erittäinkin samana
päimänä rannikkohöyrylaiivallaIlma
saapunut moi ollutkorkeimmassa mää-
rin lämmintä ja sulanutta. Heinä
kuun 19 p:nä »voi oli jos mahdollista
miclä huonommassa kunnossa ja oli
hra H. silloin todistajain läsnäollessa
tehnyt seuraamat lämpöhamainnot:

1) Höyrylllimasillalla: Merkki P.
M. Y. N:o 193 4- 20 2 " C. Merkki
I.E. K. N:o 210 20,8 "E.Merkk,

H. U. N. N:o 378 -^ 19" E.
2) Rautatien moimakasiinissa läm-

pö oli -> 22" C. Merkki N. M, H.
N:o 204, tullut Kuopion asemalla,-> 21,5" C. Merkki (A T.) N:o
1,186, tullut Woltin asemalta, -j-
-19.8" C. Merkki I.O. M Kempe-
leen asemalta N:o 547 -> '0,," E.
Merkki »Sulkaman meijeri" N:o 187
Miktelin asemalta -^ 19.2' C.

Uranian lastiruumassa oli lämpö
heinäkuun 21 p:nä, kun moita lastat-
tiin sinne, ->- 23,2° E., jolloin kun»'
minkin runsaasti jääsäiliöitä pantiin
drittelein joulkoon,perämiehen tiedon-
annon mutaanko jääsäiliötä500moi»
dritteliä kohti.

Heinäkuun 22 p:na lehtiin ensi
käynti rautatieasemalle ja jäähdytys-
maunuihin, jotka miime mainitut jo
olimatpuretut. läähdytysmaunuissa
tekeinistäni bamainnoista pyydän
myöhemmin saada puhua. Sen jäl-
teen käytiin rautatienmoimakasiinissa,
jossa lämpö oli -j- 20° C, (Ulkoilma+ 16° C.)

Seuraamatdrittelit tutkittiin:Merk-
ki Hiltula Rantasalmelta, Mikkelin
asemalta N:o 877 -j- 20" E. Meikki
K. L. O. M. N:o 126, Lapuan ase-
malta -^ 18,2" C. Merkki A. M.
N:o 3 -j- 17,8" C Merkki Great"
N:o 481 -^ 20" C. lisalmen jaKuo-
pion asemilta. Merkki S. Y.M.N:o
635 Kempeleen asemalta -^ 18" E
Merkki I.S. M. S. N:o 360 Wesi-
järmeltä -j- 20" C. Tärpattihaju!

Lisäksi käytiin useitten moinmiejäin
makasiineissa.

1. Merkki '^tamo" Wesijärwen
asemalta N:o 6 19.5" C. Merkki
Hiltula Rantasalmelta, Mikkelin ase-
malta. N:o 895 -> 19.5" C. Merkki

T. W., Kuopion asemalta, N:o 190
19.5" C. Merkki U. R.M. Kuo-

pion asemalta N:o 145 19.5" C.
Merkki S M.N:o 229 Urjalan ase-
malta 19.7" C.

2. Makasii- ■;:\ :;.::i.;3 oli+14" C,
3. Woin:. iejä ilmoi.^i, että moi

Urjalasta, Loimaalla, Apajasta ja
yleensä koko Turun radalta sekä Wc»
sijärmen asemalta erityisesti oli peh-
meää. MerkkizW. P. N:o 206 Ypa-
jästa oli ollut hymin sulanutta,mutta
komentunut, joka selmästi kämi ilmi
ulkomuodosta;nyt oli lämpö -j- 17,9"
C. Wiime wiikalla moinlähettäjä 250
drittelistä täyttää 20 i», 25 drittcliö
jättäytyi hänen sen muotsi pidättää
suuren osan, jota siirrettiin kellariin
jäähtymään. Tällä miikolla moi oli
parempaa, joten 250 drittelistä mot-
tiin käyttää 200 ja käyttämällä jäi
50. Erittäin huomautettiin, että mii-
me miikolla »Ilmalla" saapunut moi
oli hymin huonossa kunnossa, kun se
tällä miikolla o!i sangen hymää. »Il-
massa" käydessä saaliin tietää, että
tällä »viikolla oli jäätä pantu lasti>
ruumaan, jota ennen ei ollut tapah-
tunut.

4. Matasiinissll oli -j- !3" C,

Woin lastaus höyrylaima Arctu-
rutseen tapahtui fangen tyydyttäwäZti.
Lämpö lastiruumassa oli 19" C.
Keulan puoleisessa lastiruumassa, jon-
ne Kööpenhaminaan menemä woi
pantiin, asetettiin »verrattain runsaasti
jääsäiliöitä, jotamastoin perärnumaan
jossa englantilainen »voi suurimmatsi
osatsi oli, pantiin melkoisesti mähem-
män jääsäiliöitä.

Näitten ja muitten toimittamaini
tutkimusten nojalla sekä monelta ta°
holta annettujen tietojen nojalla luu-
len moimani lausua seuraamaa:

1. Suuri - jollei suurin — syy
siihen, että^moi^nyt Hangossa on »uin
huonossa lilassa, on meijereissä itses-
fään, sillä ne eimät pidä woita tar»
peetsi kylmänä sillä aikaa kun se säi-
lytetään meijereissä ja kun meijerein
puolelta ei pidetä suurempaa huolta
woi<suo>aaimsesta kun sitä kuletetaan
asemalle. Tässä on kyllä suuri syy
niissäkin hönrylaimoissa, joilla moita
kuletetaan, mutta meijerein asia tum-
lnintiu on täsfä kohden paremmin
walwoa etujaan. Erityisesti mamit-
taloon Hangossa tehtyjen hamainto-
jen perustuksella, että moi, joka höy-
rylaimoilla oli saapunut Lappeenran«
taan, Wesijärwelle, Mikkeliin, jaHan-
koon, oli hymin surkeassa tilassa.

2. Rautatien jäähdytysmaunuja
hoidetaan, sen mukaan mitä olen moi»
nut huomata, tarpeellisella huolella,
mutta joku mikä mahtaa olla näitten
maunujen ratenteeisa, kun ne. maikka
hymin »varustettuina jäällä, moimat
näyttää aina ->- 20" C, lämpöä.

3. Ajanmukaistenmakasiinien puute
Hangossa käy yhä tuntumammaksi
eitä maammezhallitus kauwemmin ly
tänne tämän meijeriliikkeemme elin-
ehdon toteuttamista. Rautatienmoi-
makasiini on on nykylsin lämpimämpi
kuin useampain moinmiejäin.

4. Woin lastaus Suomen höyry-
laiwaosakeyhtiön laimoihin tapahtui
yleensä lyydyttämästi jakämi felmästi
ilmi, että koetettiin tehdä parastaan.
Mutta jäähdytysjärjestelmä on »vail-

linainen eitä parempaa ole ja tuskin
ei ole odolettamissataanennenkuinwoi>
laimamme tässä suhteessa omat yhtä
hymin »varustetut kuin kilpailijaimme.
Oli surullista kuulla, mitä erityiset
woinwiejät kerloiwat: Muuan oli saa-
nut kirjeen Kööpenhaminasta, jossa
mainitaan, että joukko dritteleitä oli
ainoastaan puolitäynnä juoksemaa ai-
netta; toinen puoli oli malunut ulos.
Toinen oli muutamalta kauppiaalta
Englannista saanut kirjeen, etteimät
englantilaiset nyt enää ollenkaan ha-
lua suomalaista moita,kun suomalai-
set itse eimät paremmin hoida tama-
raansa. Kolmas oli saanut takaisin
moilähetyksen, kun sitä oli mahdoton
myydä, j. n, e. Tämä samaan aikaan
kun moimarkkinakertomutsessa heinä-
uun 14 p:ltä muutamaan tanstalai-
feen auakaus»tirjaan kirjoitetaan
»Joku osa moista saapui perille -
tvoopillisen kuumuuden johdosta —
pehmeässä tilassa, mutta pääosakiin-
teässä ja hymässä kunnossa, sillä
useimmilla meijereillä on riittäivästi
jäätä, Woi onkin sen muotsi höyry-
laimain jäähdytetyissä lastiruumissa
saapunut Englantiin hymässä tun-
nossa,"

Sen mukaan mitä meille maamvil-
jelyshallituksessa ilmoitettiin,on tämä
hallitus jo ryhtynyt toimiin tämän
kertomuksen johdosta ja faanut juurta
nu)ötätuntoifuutto ufeilta miranomai-
silta. Näistä toimenpiteistä moinem-
me wasledes antaa lähempiä tietoja.

/&. (S. c?-O. O. <

Euroopan $anomakbti=
miehet ja wapaa sana

zuomezza
Ulkomaan lehdet julkaisemat rans-

kankielisen adressin, jossa sanoma-
lehtimiehet kaikista Europan maista,
mielapä Amerikastakin, lausumat julki
myötätuntoisuutensa Suomensanoma-
lehdistöä kohtaan sen tukalanaseman
johdosla, jossa sanomalehtemme ny>
kyään omat. Adressin allekirjoittajat
tahtomat mallvoa sanomalehdistön
oikeutta lausua julki mielipiteensä
yleisistä asioista, joka oikeus kaikissa
simistyneissä maissa katsotaan louk-
kaamattomaksi. Ajatus adressin toi-
meenpanemisesta syntyi Rooman sa-
nomalehlimieskongressin edustajain
lesken, ja lausutaan siinä julki ne
ajatukset ja tunteet, mitkä tiedot toi-
menpiteistä, joihin oli ryhdytty Suo-
men sanomalehtiä ivastaan, Euroo»
pan sanomalehtimiehissä herättimät.

Adressissa huomautetaan aluksi m.
m,, että tapahtumat Suomessa omat
saaneet liikkeelle kaikkien maiden sa-
nomalehdistön, ja lausutaan erittäin
ihmettely siitä, että sanomalehdet,
jotka jo omat käyneet ennatkosensuu-
rin kiirastulen läpi, mielä moimat
joutua lakkautetuiksi main »yleisen
suuntansa" muoksi. Kun sitten on
mainittu tähän asti toimeenpannut
lakkautukset ja huomattu millaisen
»vaikutuksen nämat toimenpiteet oivat
tehneet meidän maassa ja miten nii-
tä annostellaan kaikkialla, lausutaan
lopuksi makaumus, että kaikkien kan-

sojen sanomalehtimiehet epäilemättä
tuntemat »veljellistä myötatuntoisuut-
ta Suomen sanomalehdistöä koy
taan.

Adressi on päimätty kesäkuussa
1890, ja on se lehdille julaistawaksi
lähetetty Pariisista,

Tampereelta, jalähiseuduilta.
— Yhdistysten ja seurojen

perustamislupa. Niin kuin tun.
nettn, on kenraalikumernööriH. M.
Keisarille esittäliyt että nykyisten mal-
tiollisten olosuhteitten mallitessa sev.
rojen ja yhdistysten maassamme pe-
rnstamista koskemat hakemukset rat»
kaistaisiin korkeimmassa paikassa. Kun
joukko tällaisia hakemuksia, joista ken-
raalikumernööri ja senaatti olimat eri
mielipidettä, tuonottain lähetettiin
Tuomen ministerimaltiosihteerinmi'
rastolle esitettämäksi H. Majesteetit-
leen, on H. Majesteettinsa esittely-
memoriaaliin omakätisesti kirjoittanut
suomennettuna näin kuuluman pää-
töksen:

Nykyisten olojen mallitessa eimie-
lestiini yhdistyksien olemassa-olosla
ole muään hyötyä kansalle; mitä
sääntöjen mahmistamiseen tulee, on
esiys minulle tehtäma tästä alkaen, ei
tumminkaan ennemmin kuin muonna

— Uusi yrityspitkulviljelijäin
ja tilattomaiu talouden paran
tamiseksi. Helsingissä ollaan nykyi-
sin uudeu yhdistyksenperustamishank-
keissa, jonka tehtämäksi tulisi edist-
ää maalaismäestön,etenkin wähäwll'
raisemman taloudellistamaurastumis-
ta yhteistoiminnan kautta. Tässä
tarkoituksessa tahtoo seura lemittää
maassamme tietoa taloudellisen yh-
teenliittymisen aatteesta, koettaa ai-
kaansaada ofuusyhdistyksiämaatalou-
deneri aloilla,niinkuin osto-jamyynti^
osuuskuntia, osuusmeijereitä jaosuus
lainarahastoja

Seuran perustajina omat herratI.
G. Bergbom, Edm. Nrörtenheim, K.
A. bränder, U«Brander, Axel Ceder-
creutz, I.R. Tanielson, A. Donner,
Otto Donner, Vittor Forselius, Han-
nes Gebhard, G Grotenfelt,I. A.
Heikel, N. E. Huoponen, Johannes
lernström,Mikael Johnsson, Edwin
Kaslin, A. Osm. Kihlman. O. E,
Könni, Ab.Landen,I.N.Lang,Niilo
Liatta, Jarl Lindberg, K. Oittinen.
Th. Rein. E. N. Setälä. O. E. Tv
deer, Otto Wreede, R. A. Wrede.

Tämän uuden yhdistyksen nimenä
lulee olemaan »Pellermo".— Te erehbyttälvä uutinen,
jota jotu aita sitten julaistiin sano-
malehdissä, että H. M. Keisari olisi
muka lahjoittanut 2 miljoonaa mark-
kaa Suomen tilattoman mäestön ase-
»nan parantamiseksi, on synnyttänyt
tilattomain kesken siellä täällä maas-
sa sen käsityksen, että heille todellakin
lahjoitetaan puhdasta rahaa tahi ai-
nakin ostetaan maatiloja. Kun koko
juttu on lähtenyt siitä, etiä miralli-
sisfa tiedonannoissa erehdyttämästi
mainittiin lahjoitukseksi sitä, kun H.
M Keisari oli määrännyt Suomen

yvxxvxv.
pyytöuilmoittaa, että

€uroopalaiscn Hdressin
ilausaika päättyy tämän heinäkuun kanssa, joten siis
ne, jotka tahtovat saada itselleen tiimiin känniin ja meille arvok-
kaan teoksen, ensi tilassa tehkööt tilauksensa.

Wesauderin Kirjakauppa
Kauppakatu 15 ja Hämeenkatu 12.

Telef. 8. Telef. 16.

maltiomaroista tuon määrän käytet-
tämäksi tilattoman mäestön asemcn
parantamiseksi jollakin »vastedes li
lemmin maärättämällä lamalla, pi-
täisi ytsinkertaisimmanlin ymmärtää:

että Suomen maltiomaroja, jotka
omat kootut jokaijen, köyhimmäntin
meroamatsaman kanfalaisen taskuista,
ei ole oikeutta lahjoittaa muuten,
kuin Suomen säätyjen ja hallitsijan
yhteisen päätöksen nojalla.

Näin ollen säätänee turhaan sel-
laisia lahjoituksia odottaa, — P: ti.

Tuulaakimaksuina on Tam
pereen tullikamari kesäkuulta Turkuun
lähettänyt Smk. 2,280.

Kansakoulut. 75 markan
wallioapu on puollettu mieskasitöi-den ohjaajan palkkaamiseksi Längel-
mäen kunnan Attilan ja Luoteiskul-

Aistiwialliskoulut. Opetta.
ja Aug. Helin Tampereella on hoke-
nut opettajan mirtaa Pormoon kuu-
romykkäin koulussa sekä samoin Ou-
lun kuuromykkäin koulussa. Hakijoita
kumpaiseenkin mainittuun mirkaan
on muitakin.
- Ameriilkalaista silalvaa

saapi Porin k.v,!?iias B. Syrjänen
tuottaa maahan 200,000 kiloa tahdin
muoden aikana.

- Telefoonit. Senaatti on wah
mistanut Etelä-Suomen kaiiuuntieii-
mälifen telefooniosakeyhtiön ja Htl«
singin telefooni-osakeyhtiönsääntöihin
tehdyt muulokset.—

Kauawaliitenne. Wiime
kesäkuun ajalla kulki Muroleen kana'
man kautta Ruomeden pitäjässä 130
alusta, joista 'tuloja oli 245 mk. 55
p. Wuoden edellisinä kuukausina tul-
ti kanamasta yht. 49 alusta, josta
tuloja oli 110 mk. 80 p.

Lempoisten kanamasta Lempäälän
pitäjässä miime kuulla kulkeneiden
alusten luku teki 201 ja oli niistä
tuloja 161 mk. 25 p. Edellisinäkuu-
kausina täytti tanamata yht. 55 alus-
ta, joista tuloja oli 33 markkaa.

Walkiakosken kanawa Sääksmäellä
oli miime kuun ajan täyttämätönnä.
Edellisinä kuukausina kulki kanawasta
yht. 23 alusta, joista tuloja oli 23
mk. 55 p.

Maamme kanamista kulti miime
kesäkuussa ja tämän muoden edellisinä
kuukausina yhteensä 5.459 alusta,
joista tuloja oli 97,802 mk-I 53 p,
Wilktain liike luonnollisestikulki Sai-
maan kanamasta. Sitä käytti mai-
nitulla ajalla 1,043 alusta, joista tu-
loja oli 75,251 mk. 95 p.

- Tampereen kaupungin ka-
dut. Tänä teiväänä toimitelussara-
tenuustalfelniuksessa omat sanotun

Kaikille
vuodenajoille sopivia ensiluokan

Ilänlcaita,
Vlillittti!B-ui:lli8ttillll-joista

kin ntewan lilauksia vas-
taan

Rääta li
Eero Leinosella,

Kiininkaank. X:o 30. Telef. 378.

Huom.! Aikaan katsoen
hinnat edulliset.

katselmuksen toimittajat, kaupungin
m. t. insinööriAlex. Brandt ja kun»
nallisneumosmies Rich. Thule, tulleet
pääasiassa seuraamiin hamannoihin:

I:ksi että kaikti kadut kaupungissa
omat perin likaiset, paikottain siihen
määrään, että katukimet eimät ensin'
kään ole näkymissä, joka likaisuus on
syntynyt siten, että latuja laskiessa ei
täytettyä päällyssoraa ole poistettu,
josta aitain kuluessa muodostuu hie»
noa pölyä kaduille jääneen lannan ja
muun lian yhteydessä. Hrat tarkas-
tajat sentähden ehdoittamat:

elta miipymättä tudut laitet-
taisiin termeyshoidonmaalimaan tun»
toon ja että katujen puhtaana pitä-
miseen saataisiin käyttää mesijohdon
mettä, josta ainoastaan talonomista»
jien tulisi maksaa mesijohtomiesten
palkka katuja kastellessa:

2:ksi että Kauppakadun ajotie koko
pituudeltaan ja Kauppakadulta johta-
ma ajotie isolle sillalle laskettaisiin
suuren liikenteen takia, jotasanotuilla
tiellä mallitsee, noppa, eli särmikäs-
kimillä asfaltin tanssa ja että kau-
pungille kuulumat kadut, hymän esi»
merkin muotsi yksityisille, miipymättä
laitettaisiin mallikelpoiseen kuntoon;

3:ksi että kehnon kimitystyön joh-
dosta eräitten katujen yhtymiskohtiin
syntyneet koluojat poistettaisiin janii-
hin marustettaisiin syöksykaimot tai
että ne ainakin saatettaisiin sellaiseen
kuntoon kuin katujen tulee olla :

4:ksi että missä ruohokenttiä kau»
pungin asutuksessa löytyy,ne toistai-
seksi pidettäisiin kelmollisina ruoho»
istutuksina, mutta että kuitenkin ajo-
tiet ja jaltakäytämätruohokenttien ym»
parilla olisimat moitteettomassa kun-
uosja ja missä sellaisia ei mielä ole,
ne miipymättä laitettaisiin;

s:tsi että kaupungin rahatoimika-
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Mari melmoitettaisiin kimittämään
kadut sellaisten tonttienkohdalla, joita
ei mielä ole myyty ja ett'ei rahatoi»
mikamarillakaan olisi oikeutta olla
noudattamatta kaup. rakennussääntö-
i°; ja

6:kfi että Kortelahdenkadun poh»
joispää. kalliota poistamalla, saatet-
taisiin sellaiseen korkeuteen tuin kau-
pungin katujen profiilikartta osoit-
taa.

Päiwystäjälääkärinä on
täällä huomenna tohtori Ståhlberg.— Konkurssiasioita. Valmoitta
kauppias Paul Stählbohmin ja mel
kojain kuulustelu kauppias I.Sopa-
sen konkursseissa toimitetaan täkäläi-
sessä raastumanoikeudessa ensi maa-
nantaina.— Nälänhätää kärsilvien hy-
Wäksi Wenäjällä on lehtemme
tonltoorissa esillä olleeseen keräyslis-
taan merkitty taittiaan 110 mrk. 25
p:iä, mitkä warat on lähetelty Hel-
sinkiin toimitettawatsi asianomaisille
Pietariin.— Metsästäjille huomatta
lvaa. Ensi maanantaista klo 12:sta
alkaen yöllä on metsästäjien lupa
ampua kaikkia »vesilintuja. Koiraa
näitten pyydystämisessä ei ole kui-
tenkaan mielä lupa käyttiä. Linnun-
ammunnassa älkööntumaa asetettako
200 metriä lähemmäksi toisen rajaa.
Katiska olkoon niin rakennettu, että
sen suu, meden alimmillaankin olles-
sa, on umpinainen ylhäältä aina »ve-
denpintaan saakka.— Tampereen wesitehoas, jon-
ka tänne muonna 1872 perusti ap-
teekkari Th. Clayhills, ja jonka nyt
omistaa hra Otto Turtonen, muute-
taan ensi wiikolla rakennusmestari
Arthur af Hällströmin kimitaloon
Hämeenkadun »varrella Kyttälässä.
Tehtaan yhteyteen sijoitetaan aistikas
ja tilama myymälä, joka sisustetaan
kaikkien nykyajan »vaatimusten mu-
kaisesti sellaiseen kuntoon, että se tu-
lee täyttämään »vaatelijaimmalkin
maatimukset. Tehdas lamennetaan sa-
malla niin suureksi, että siitä tulee
kaupunkimme suuvin mesitehdas. Tch»
taan käytettälväksi tulee tilamat ja
ajanmukaiset tehdashuoneet, joitten
malmistuksessa on noudatettu kaikkia
uusimman ajan rakennusketsintöjä.— Heikkorakenteinen silta Pa-
ri muottll sitten rakennettiin Möjä»
men peräkunnalla Intinperän Mitko-
lan silta tunnan kustannuksella,maan
nyt jo on silta rikki, niin että sitä
on tarminnut ryhtyä korjaamaan.
Sillan rakentaja ei ollut ammattimies.— Tullva.! Asiantuntemat Näsi-
järmellä kesäsin kulkeneet henkilöt '.va-
kuuttamat, että tullva ensi kesänä oli-
si wieläkin suurempi kuin tänä muon-
na tai ainakin yhtä suuri kuin tämä
»viimeinen tulma oli. Otatsumisensa
perustamat asiata tuntemat henkilöt
m. m. siihen, että mesi ei tänä muon-
na kesän kestimaiheillll ole edes niin
palhon laskeutunut, kuin medenkorke-
us oli miime muonna korkeimmillaan
ollessa, ja moneen muuhun seikkaan
Kllitenkin kaiketentin on mesi miime
päimina huomattamasti laskeutunut.— Tampereen talouskoulus
sa alkaa uusi oppijakso ensi elokuun
15 p:nä klo 10 a. ° p. Kursseihin
pyrkijöiden on lähetettämä kirjalliset

hakemukset papinkirjan ohella miimeis-
tään ensi maanantaina täkäl. kauppi-
aan rouma M. Tirkkoselle.— Löydetty. Niinkuin lehtem-
me miime perjantai-numerossa ker-
roimme katosi täällä miime tiistai
iltana työmies Mikko Niskasen B-
muotias tyttö AmandaGabriella, jon-
ka luultiin uimamatkallaan hukkuneen
järmeen. Nyt on kuitenkin tullut sel
mille, että nimitetty tyttönen olikin
lähtenyt Aitolahdelle, josta hän toissa
väiwänä ilmaantui kotiansa. Koko
hukkumisjuttu oli siis näin ollen turha
hälytys.

Työmiehellekin eläke. Tun
nettu asia on, että tehdaslaitoksissa
ijättäille ja pitemmän aikaa tehdas'
ta palmelleille työmiehille myönnetään
elinkautinen eläke työmiehen loppu-
elämän ajaksi Eläke yleensä on riit
tämän suuri ja useasti parempi kuin
monella maltion pikku mirkamiehellä,
niinpä esim. saa muuan täkäläinen
Finlayson & kumppanin puumillateh»
taan entinen työmies elätkeetseen jota
päimä rahassa 2 m. 35 p:iäsetä ma»
paan asunnon japolttopuut ynnämo-
nenlaista muuta hymyyttä ja lisäksi
on huomattama, että elälkeen saaja
on yksinäinen mies ilman maimoa ja
lapsia. Mainittuna olkoon,että sama
henkilö, niinkuin kaikki muutkin pitem-
män aikaa palmelleet työmiehet, on
useasti saanut tuntumia rahalahjoi-
tuksia i>ännistöltään.

Huutokaupalla myydään tä-
nään tullikamarin pakkahuoneella klo
10:stä alkaen a. p. 3,700 kiloa eli
k? nippua meriwahingoittunuttarau-
talemyä.

Hylvää heinäwuotta odote-
taan yleensä Tampereen ympäristöllä.

Muistilista. Laiwamat.
loja: Höyrylaiw» Mänttä lähtee tänään
k:lo 6 i. Ruowedelle lotjan kanssa. Laiiva ei
jää yöksi Ruowedelle.

Kurun puustelliin toimii humimatkan Tam-
pereen wapaan lähetyksen ystäwät Aune-
lainialla huomenna klo 7 a. Pilettiä myy-
dään lähetyskirjakaupaZsa ja laiwarannassa
jn maksamat ne 2: 50 ja 1: 75 laimassa setä
I: 23 lotjassa.

Ajuriyhoistyksen huwimatka Wesilahteen «n
huomenna, jolloin Sotkalla" lähdetään klo
8 a. Perillä waihtelewa ohjelma. Liput
maksamat I: 75 ja myymät niitä useat hen-
kilot. Zihteisiin paimällisiin on eri malsu.

Perheiltaman toimiiTaisto" jase°
nilleen tänään klo 7 i. waihtelewalla ohjel-
inall,i.

Arpajaiset iltaman yhteydessä toimeen
pannaan huomenna klo 4 i. Niemen talossa
?Ilöiärwcllä Niemen sahan maiattomain kan-
sakoululasten hymätsi. Kaupunkilaisilla on
tilaisuus mennä arpajaisiin klo 2:sta alkaen
i. p. höyrylaim» Vellamolla, jota toto illan
mälittää liikettä Niemen sahan ja kauvungin
mälillä. Mats» laiwas<a on 50 p:ill edestä-
kasin. Laima lähtee Kortelahdcn satamasta.— Mäntän Nuorisoseuran
tämän kuun 30 puimaksi ilmoitettu
»vuosijuhla^ on sattuneesta syystä
siirretty ensi elokuun 13 päimäksi.— Pirkkalan ja Möjärwen
kuntain yhteinen kuntakokous pi«
detään tuleman kuun 8 p. klo 11 e.
pp. Pirkkalan pitäjän Kankaantaustan
Anttilassa. Kokouksessa käsitellään
seuraamia asioita:

1) Päätetään Siuron ja Sikosillan
korjaamisesta.

2) Kysytään, katsotaanko Siuron-
koskessa oleivain sahan ja myllyn
sulkuinensa setä tutinlaskun mahin-
goittamen Siuron siltaa siinä mää-
rässä, että pidetään tarpeellisena ryh-
tyä toimenpiteisiin sen estämiseksi

3) Päätetään palkan maksamisesta
Sikojoen yli soutajalle nykyisen tul-
mameden aikana.

4) Päätetään sopimien sorapaikko-
jen hankkimisesta Pirkkalan kunnan
tientekomelmollifille.

5) Päätetään Möjärmen jaPirkka-
lan kuntain erottamisesta eri tienteko»
lahoiksi.

Pirkkalan kunnan edustajiksi mai-
nittuun kokoukseen on malittu maan-
wiljeliät Frans Knuutila, kunnallis-
laut. esimies Oskari Jaakkola, Kaarle
Mäkelä. Herman Sankila. Juho Si-
tojärivi ja herra Hannes Palmroth
sekä maraedusmiehiksimaanmilj. Kaar-
le Nikkilä ja Aksel Lenku.

Möjärmen kuntaa tulemat maini-
tussa kokouksessa edustamaan maan-
miljeliät Kalle Mäkkylä, Kustaa Tei-
maala ja Efraim Eerola sekä mara-
miehiksi maanmiljeliät Oskari Laatu
ja Anton Pietilä.

Ruowedeu kirkonisännöit
sijaksi on malittu talollinen Juho
Tapio entisen kirkonisännöitsijän I.
W. Mannisen sijaan, joka »viimeksi
mainittu kimulloisuuteusa tähden on
eronnut sanotusta toimesta.- Ruolveden nuorisoseuran
kuukausikokous pidetään sunnuntai-
na elot. 6 pmä klo 6 i.p. Musta-
järwenkylassä Vierikolla. Ohjelma:
puhe, yhteislaulua, runonlausuntoa,
esitelmä, laulua,, kirjelaatikko, kasku,
leikkiä. Tämän »vuoden jäsenmaksut
kannetaan.— Heinäin huutokauppoja.
Julkisella mapaehtoisella huutokaupalla pois-
myydään Tampereen Kattohuupatehtai.n Osa-
leyhtiön omistamista seuraamista taloista
tämän »vuotuinen heinäkasmu, luonnon niityt
sekä kylmöheinät. Huutokaupat omat ensi-Elo-
kuulla seuraamina päiwinä'.

Teiskossa Saarlahden kylän Hietasella ja
Jokelassa TiistainaIpäiwänä.

Ruomedellä Pohjanlulän lärmcnpäässä kes^
kimiiktona 2 päimänä. Pohjaslahden kylän
Ihlllassa torstaina 3 päiwänä.

Pihlajamedellä Keuruuntylän Koimumäessä
perjantaina 4 Päimänä. Pihlajamedenkylän
Sällinlahdessa laumantaina 5 päimänä.

Wirtailla Liedenpohjankylän Normiikissa
maanantaina 7 päimänä, Wirtaintylän '' ii-
namäessä tiistaina 8 väiwänä. Patalanma-
jankylän Antilassa ja Ilmesniemessä keski-
miikkona 9 päimänä. Waskiwedenkylän Wi-
lamalla torstaina 10 päimänä.

Kurussa Riuttaskormenkylän Isollamiidalla
ja Piintasella pcljantaina IIpäiwänä, Ala-
minkillä ja Suuturlnhdessa laun>,!!!lnina 12
päimäna.

Huutokaupat alkamat klo IN e pp. ja ra-
Hat huudoista omat paikalla inttie !,::»at.

Litempiä tietoja saa huutokauppapaikoilla.

sumet alpalaizet
ja

kesäjuhlan
toimeen panee täkäläinen työmäen- ja
ulkotyöwäenyhdistys ammattiosastoi»
neen työmäeuyhdistyksen rakennusra-
haston hymäksi huomenna klo 3 i.-
-p. Pyynikin kentällä.

Niihin osaaottamille selmiää juhlan
monipuolinen ohjelma lehtemme en-
simmäisellä siwulla olemasta, tätä
koskemasta ilmoituksesta, jota mar»
mllstitin jokainen ottaa melmollisuu-
detseen silmäillä Huomautammemaan,
että pääsymaksu juhlaan ja sen ohel-
la olemiin arpajaisiin on ainoastaan
25 penniä, jonka myös armattin
maksawat.

Voittoina arpajaisissa on peräti
armokkaita ja monipuolisia, käytän-
nöllisiä »voittoja. Etupäässä huomat-
takoon niistä ompeluseuran työt.

Tietäen jokaisen pitälvän melmolli-
suutenaan saapua näihin arpajaisiin
ja kesäjuhlaan suljemme ne arwoisan
yleisön suosiolliseen huomioon.

pieniä uutisia.

Mansikoita on tällä wiikolla täälläol-
lut runsaasti kauppatoreilla myylämänä ja
maksamat ne 35 p:ia vaiheille litra. Musti-
koitalin o» parinamiime päimänä ollut kau-
paksi, mutta ylen kalliita «wat ne wielä,
niillä kun on hintana pienestä roveellisesta
25—40 p:iä.

Uusia perunoita oliensi kerrankaup-
patorillamme niyytamänä toissa päiwänä ja
malsoimat ne 25 piia litra ja siitäkin yli.

Kiirettä on. Wenaläisen kirlon wal°
mistumisella täme on niin kiire, että sen
rak«ntajat eimät näy muistaman määräystä
Kuusi piiimää »viikossa pitää sinun työtä
tekemän, mutta seitsemäntenä päimänä «n
Herran sinun Jumalasi sabatti, — jolloin ei
sinun pidä työtä tekemän."

Kelpaamia papereja omat Tam-
pereen telefooniosakeyhtiön«sakepaperit,kosta
mitä on määräajan kuluessa haluttu ostaa
kolmenkertainen määrä.

Oikeus- japoliisiasioita.
— Puukotus. Törkeästäpahoin

pitelystä on passitettu täkäläiseen
kaup. Mantilaan tämän kaupunginkir-
joissa olema työmies Juho Edward
Kajander. Viime lauantai-aamuna
kello 1 aikaan oli Kajander nimittäin
lyönyt linktumeitsellään jotenkin ai-
heettomasti Kaimokadun ja Ilmari-
kadun kulmauksessa seisonutta työmies
Kaarle Johan Siltasta »vasempaan
rintaan aina keuhkoon asti ulottuman
haaman, josta Siltanen nyt makaa
täkäl. yleisessä sairashuoneessa lääkä-
rin lausunnon mukaan hengen mää-

rällisesti sairaana. Tämäkin teko on
mäkijuomien ansioihin luettama, sillä
ku^ipanenkaan eimät olleet aiman sel-
mat.— Gpärehellisyyttä. Viime
tammikuussa sai Suomen »vankeus-
yhdistytsen täkäläisen haara-osaston
puheenjohtajalta muuan tämän kau-
pungin kirjoissa olema juuriojennus-
huoneesta irti päässyt mies käytettä-
mäkseen joitakuita työaseita. ehdolla
ett'ei niitä hukata. Mutta kuinka oli-
kaan, mies myi ne kumminkin mel»
tein tohta mäkijuomien ostamiseen.
Tästä on puheena olema mies nyt
joutunut etsimien kanssa tekemiseen.— Irtolaisnudesta kotipaikat-
leensa on täältä läänin kumernöörin
lautta lähetetty itsellisnainen Emilia
Helena Lahtinen Ilaalistenpitäjästä
ja torpparin poika Viktori Matinpoika
Rantanen Saarijärmen pitäjästä.
Molemmat omat ennenkin kulkeneet
samoja teitä, maikka eimät mielii
täältä.

kutilliäM uutiBia.
Lailva uponnut. (S U)

Vaasasta ilmoitetaan, että höyrylai-
ma ..Kristiansborg", 1,500 tonnia
kantama, jolla oli lastina timihiiliä
rautateitä marten, on joutunut haaksi-
rikkoon Rönnskärm luona. Laima
upposi heti. Kapteeni, kotoisin Köö-
penhaminasta, hukkui samoinkuiumuu-
an englantilainen neiti. Muu lai»
mamäki, 20 henkeä, pelastui— Suomalaisten seppele H.
K. K. PerintoruhtinaanSuuri-
ruhtinaan haudalle oli toissapäi
mana nähtämänä Helsingissä SOLHe-
min kukkaiskaupassa, jossa seppele
oli malmistettu. Kooltaan on sep-
pele kolme metriä läpimitaten. Poh-
jana on latoman, arekan ja cykos-
palmun lehtiä ja niiden päälle on
sidottu kaitenmärisiä ruusuja, joita
on seppeleessä kaikkiaan 2,000 Ruu»
sujen lomassa onhienotuoksuisia orchi-
deoja ja muita kukkia. Seppeleen
lemeisiin, maaleankellahtamiin nau-
hoihin on painettuna seuraama kir-
joitus:

Ia uieinoire äe 8. H.. I.Ie
6ran6-Duo-lleritier.

Temoignage de Taffection des
Finlandais.

Nauhat on kiinnitetty seppeleeseen
otsideeratusta hopeasta tehdyllä, kei-
sarinkruunulla »varustetulla G-kirjai-
mella

Seppele lähetettiinHelsingistä tois-
sa iltana Pietariin ja tule? sen las»
kemaan insinööri R. Runeberg.
S. U.

Lappeenrannan leiri. Lei-
rin päälliköksi tämän kesäisen leiriko-
kouksen ajaksi on määrätty kenraali-
majuri Aminoff, joka otti leirijoukot
mustaan miime perjantai iltana kello 6.
Kaikki joukot oliivat kokoontuneet telt-
tilinjoille.

Leirikokous päätetään suurella, nel»
ja päimää kestämällä manöömerillä,
joka alkaa elokuun !9 p:nä, Manöö-
meriin, osaaottamat joukot jaetaan
kahteen, pohjoiseen ja eteläiseen osas»
toon. Edelliseen kuuluu taksi suoma-
laista ja kaksi »venäläistä pataljoo-
naa, tyktimäteä ja kaartinratuunoita
ja komentaa tätä pritaatinpäällikkö,
kenraalimajuri Aminoff, Jälkimmäis-
tä komentaa kenraalimajuri Procope
ja kuuluu siihen kolme suomalaista
ja kaksi »venäläistä pataljoonaa, tykki-
mäti ja kaartinrakuunoita. Eteläinen
osasto pidetään nousseena maalle
Kotkassa, josta se hyökkääKoumolan
asemalle.

W. t. kenraalikumernööritullee ole-
maan läsnä manöömereissä. — U.S

Komitea, joka kenraalitumer»
nöörinkäskystä on asetetettu, on ny-
kyään koolla Viipurissa ottamassa
selkoa niitten »valitusten oikeudesta,
joita on nostettu siitä, että Viipurin
kaupunki olisi ottanut huhuunsa jon-
kun osan Venäjän »valtiolle kuulu-
maa maata. Komitean jäseninä on
toline »venäläistä ömerstiä Venäjän
maltion edustajina, Viipurin kau-
pungin etuja malmomassa oli yksi
jäsen, kaupungin rahatoimikamarin
puheenjohtaja, ömerstiluutnantti A.
Brunou, joka läänin kumernöärin
käskystä ottaa osaa komitean töihin,- Vibl.

—
Riitaisuudet ratkaistawat

ilma» työlakkoja. Wnme wiikolla
pidettiin Oul.lssa yleinen maamme
räätälien kokous, jossa oli käsitellä»
mana myöskin työlakkoja koskema ky-
symys. Sen alusti Turun räätälin»
työnantajien yhdistyksen puolesta hra
Eskola, joka anneli että työlakoista
ei ole ollut ammattilaisille mastaa-
maa hyötyä, ja ehdotti molemminpuo-
lisia somintolautakuntia, puolueetta»
malla puheeenjohtajalla.

Gröhn Viipurista huomautti että
sillä paikkakunnalla ei ole moitu il-
man lakkoa päästä toimottuihin tulok-
siin ja syynä oli se että työnantajat
eimäl suostuneet somitteluihi»'. Halo-
nen sanoi paikoin lakon tuottaneen
suurta hyötyä, eikä räätälin amma-
tissa mähimmän. Esim. eräästä myy-
tämäksi tehdystä maatteesta ennen
lakkoa maksettiin 3 mk, mutta nyt ?.
Tarpeet omat kalliit, hyyryt myös,
jotenka ikimanhat palkkaehdot eimät
somellu. Somintoistuimet omat hy»
mat ja tannatettamat, ja ainoastaan
hätäkeinona on puolustettama lakkoa.—

Samaa kannatti Kaipainen, Aho»
nen y. m.

Pohjonen sanoi Vaasassa neumot-
teluilla hymiin tuloksiin päästyn,niin
että on lakko maltetty.

Jyrkinen kertoi Viipurissa olleen
erehdyksen syynä siihen ettei sowinto-
ehdotuksella moitu malttaa lakkoa,
mutta se pian päättyi, ja ehkä moi
ivastakin päättyä. Ehdotti pysymäisiä
somintolautakuntia.

Kokous päätti, että koska työlakot
omat pidettämät ainoastaan hätäkei-
nona millä työntekiätheidän jatyönan-
tajain malisia asioita ratkaisisimat,
maan sen sijaan ammattilaiset kulla-
kin paikkakunnalla työskentelemät sii-
hen suuntaan, että riitaisuuksien sat-
tuessa, ellei muuten somintoa saada,
asetettaisiin somintolautakuntia riidan
ratkaisemiseksi.

Ammattilaisten simeellisen kannan
kohottamista koskeman kysymyksen
johdosta ehdotti Oulun ammattiklu-
bin sihteeri Kallio, että

1) jokainen ammattikunnan jäsen
pitäisi kunian asiana liittyä yleiseen
mäkijuomalakkoliikteeseen, ja että työn-
antajat, enemmän kuin tähän asti,
antaisiwat armoa ja etuoikeutta eh-
dottomasti raittiille työmiehille;

2) että jokainen ammattilainen
koittaisi rimoja puheita ja epäsimeelli-
siä kertomuksia, sekä koettaisi esimer-
lillä ja ystämällisillä neumoilla mai-
kuttaa toisiin, että elämä työhuoneis-
sa tulisi entistä enemmän simeelliselle
pohjalle, ja

3) että niiden Hentilöiden nimi ja
kotipaikka, jotka jättämät meltojansa
maksamatta, ja asia on täysin todis-
tettu, julaistaisiin »Vaatturissa", ja
että tomerit kohtelemat sellaisia ansi-onsa mukaan. Nämä ponnet hymäk-
syi kokous.— TyölakotHelsingissä Suo>
men kummitehtaan työmäestö oli t.
k. 26 p. kokoontunut neumottelemaan
siitä, mihin toimenpiteisiin olisi rnh-
dyttämä työtodistustensaamiseksi isän-
nistöltä, jota niitä kieltäytyy anta-
masta ennenkuin neljäntoista »vuoro-
kauden kuluttua, maikka isännistöitse
ei ole noudattanut mainittua irtisa
nomisaikaa.

Isännistön ilmiannon johdosta,et-
tä työstä lakanneet olisimat käyttä-
neet uhkauksia tai mäkimaltaa muita
kohtaan, kuulusteliwat poliisiwiran-
omaiset eilen työmiehiä. Mutta nekin,
joita kohtaan uhkauksia tahi mäkimal»
taa muka ilmoitettiin käytetyn, kielsi-
mät mitään sellaista tapahtuneen

Leipuritkin Helsingissä aikoivat ensi
tiistaina lakata työstä, elleimät työn-
antajat sitä ennen suostu lyöntekijäin
«vaatimuksiin.

Raitiotieyhtiön rakennuksella työs-
kentelemät muurarit omat niinikään
»vuorostaan tehneet työlakon,maatien
korkeampaa palkkaa.

Ilahuttalva ajanmerkki on
kesken itämiä aikoja se, että uusim-
mat maaniviljelystamat nykyisin nä-
kymät erittäin reippaasti saaman ja-
lansijaa Keski-Suomessa. Keski-
suomen Maanmiljelysseuran ripeän
ja taitaman toiminnan seuraukset al-
kamat maakunnassa näkyä. - - Pa-
raimpana todistuksena uusimpain mil-
jelystapain »voitolle pääsemisessä on
epäilemättä se, että Kesti-Suomen
Maanmiljelys-Konekaupasta tämän
kemään kuluessa näkyy kuletettaman
tamattoman suuret määrät niittoko-
neita, jousikarhia, apulannoitusainei-
ta, teräs-auroia, heinän- ja juurikas-
wien siemeniä, hewosharawia y. m.
uudemman maanmiljelystaman mäli-
kappaleita. — Suom.

Yleisöltä.

Tapaus Viikinsaaressa.
Lehtenne 143 numerossa oli ylläolemalla

otsakkeella eräs »pikku uutinen", jossa sala»
miittauksillll koetetaan tehdä minua epäluulon
alaiseksi markaudesta, jopa rosmouksestakin
erästä nukkumaa pullosankaria kohtaan. Kun
m tään sellaista ei ole milloinkaan tapahtu-
nut, niin lausun täten paheksumiseni Tamp-
ereen Uutisille" moisten yksityisen henkilön
persoonaa loukkaamien maleiden lemittämises-
tä ja wieläkin ikäwintä on jos olette alista-
neet lehtenue wain jonkun kurjan pärjääjän
äänitorweksi, joka ei edes uskalla ilmoittaa
nimeänsä.

Minun toimeni, niin wahäpätöinenkun se
muuten onkin, on siksi maikea, ettei sitä woi
tehdä kaikkien mieliksi ja mielii «vähemmän
niin, että se miellyttäisi Viikinsaareen lemah-
tamaan tulleita pullonsanlareita; sillä mäki-
juomien tuominen saareen ja niiden siellä
nauttiminen on kokonaan kielletty.

Teidän läsityuläisenne pikku uutinen" lie-
nee main humalassa uneksittu, sillä minun
käteni eimät ole koskaan hänen pullojansa ja
pakettejansa koskettaneet.

W. Mäkelin,

Mempänä oleman johdosta saan puheen
alasen uutisen kertojana mastata, että asia oli
todellakin niinkuin kerroin.

Mitä taasen lehdelle lausumaanne paheksu-
miseen tulee, niin lehti tai T. U:set on teh-
nyt melmollisuutensa antaessaan tilaa yleisön
lähettamille tiedon-annoille, joskin minun ker-
tomukseni oli kuten yleisöMinnaan heti kä-
sitti hiukan leikilliseen tapaan laadittu.

Torihinnat:
Ruisleipä luiwa, metrinen
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kahuttelimat kirkon kiroja toistensa
silmille ja julistimat toinen toisensa
pannaan, niin moi jotain tähän
suuntaan tapahtua työmäen puolu-
eenkin alalla. Helsingin johtamain
miesten lausunnot m. m. ..Työmies»"
lehdessä miittaamat mahan siihen.
Ia eimät suinkaan Tampe eella ole-
matkaan johtajat tahtoisi armatta-
masti kokonaan maitutustaan menet-
tää, joskin nimellisesti toistaiseksi
tunnustamat hra Ursinin ylimäisetsi
kuninkaakseen. Näin ollen moi ta<
pahtua, että työmäen puolueessa il-
mestyy piakkoin koko joukko pikku
alatuninkaita, kenties aiman itsenäisiä
paikalliskuninkaitatin, jotka Turkulai-
selle tohtorille antamat enemmän
pään maimaa tuin manhain klassil-
listen kielten pänttääminen koulupoi-
tain päihin. Pääkaupungissaainakin
on jo sellaisia oireita. Hymää jatkoa
main ja silloin on sekamelska malmis.
Ia minun ymmärtääkseni näihin
kapinanoireisiin ei ole niin paljon
syynä erimielisyys aatteista kuin
siitä, kuka tässä on suurempi herra.
Kysymys mallasta on aina ollut ar«
taa laatua ja niin nätyy oleman
työmäenpuolueessakin. „Minäherra,
sinä herra, kuka meistä kontin kantaa."
On hauskaa nähdä minkälaisiin kuri-
tuskeinoihin ryhdytään niiden suh-
teen, joita eimät alistu puoluehalli-
tuksen komennon alaisiksi.

Muuan perhe kaupungissamme
säilyttää

— kuten moni muutin —

— ruokatamaroitaan asuntonsa alus-
tassa olemassa n. s. kellariauton ta-
paisessa. Mutta tämä kellaiiauko
on merkillinen siitä, että kun sinne
illalla jättää esim. 10 kananmunaa,
niin huomissa-aamuna laskiessa niitä
on ainoastaan 9, joskus hupenee
tahdeksaankin. Waan jos jättääesim.
ainoastaan yhden munan, niin se
tawallisesti pysyy paikoillaan, maan
kolmesta jo katoaa muuan. Eräänä
päimänä kumminkin unohtuiperheen»
emännältä munain osto kokonaan,
joten munarasia kellariaukossa jäi
tyhjäksi. Silloin pälkähti perheen
isännän päähän omituinen tuuma,
josta hän ei hiiskunut perheeniväel-
leen sanaakaan. Illalla myöhään
pistäysi hän alustaan ja laski rasian
kannelle paperilapun, johon hän oli
kirjoittanut: »Pyydän anteeksi, että
eukkoni ei muistanut ostaa munia,
tulkaa tulemana yönä."

Seuraus oli odottamaton. Kun
perheen isä seuraawana aamuna jäl-
leen pistäysi alustaan huomasi hän
paperiliuskan kadonneeksi. Tämä tun-
tui wieläkin merkillisemmältä. Hän
ei sentään nytkään hiiskunut asiasta
sanaakaan. Salaperäisyys kummin»
tm tuli selmille. Illan suussa näet
läksi puheena olema perhekunta mie-
raisille tuttamiensa luo ja sillä aikaa
käytti muuan samassa talossa, seinä
maan malia, asuma manhanpuoleinen
nainen tilaisuutta hymäkseen japis-
täysi perheen keittiöönpuhuttelemaan
muta palmelustyttöä. Eukko pahalla
pyöri jotain kielen päällä janmmein

hänen kätensä katosi hameen taskuun,
josta hän sitten esiin meti paperipa-
lasen. Sen näytti hän palmelusty»
tölle saadakseen tietää mitä siihen oli
kirjoitettu. Eukko näet ei itse osan»
nut kirjoitusta lukea. Hänen ällis-
tyksensä oli sl>uri kuultuaan lapun
sisällön ja yhtäkkiä ilmestyi hänelle»
kin asiaa kaupungille.

Siitä lähtien kadotti kellarialltko
merkillisen luonteensa, munia oli joka
aamn yhtä monta kuin sinne edelli»
senä iltana säilytettiin. Waan kuka
öisin oli käynyt huoneuston alustassa
munajaolla, sen armannee lukija sa»
nomattanikin. Ettei eukkopaha mas-
taisuudessa joutuisi kiusaukseen lähteä
munajaolle mieraalle apajalle, laittoi
perheen isä munaluton tellariauton
suulle. Kaikki tämä on minulle ler»
rottu tapahtuneen Amurinkaupungin-
osassa täällä.

Useilta tahoilta on taasen minulle
saapunut kehoituksia, että pyytäisin
kaupungin »valtuustoa palkkaamaan
laulunopettajan Amurin kaupungin
osan läheisyydessä sijaitsemilla kan-
kailla ja metsissä mellastamille juo-
pottelijoille, joiden julma ääni kuu»
luu kaipaaman koko lailla hiomista
ja harjoitusta, jos mieli ihmisten
saada öisin rauhassa nukkua näillä
tienoilla. Niin kuulumat karjuman
kuin karhut keihäällä pistettäissa eikä
se karjunta ole suloista kuulla. Minä
en asialle muuta mahda kuin esitän
sen kaupunginisäin huomioon.

Muuan Wiipurin lehti ehdotti
äskettäin että kuppareille, joilla on
hymin tärkeä tehtäwä yhteiskunnassa,
perustettaisiin oma yhdistyksensä. Mi-
nä kannatan ehdotusta jahuomautan
samalla, että kuoharienkin liittyminen
järjestyneempään yhteistoimintaan
olisi warsin suotawa asia, jonka
wuoksi niidenkin tulisi ryhtyä yhdis»
tyksen perustamishommiin. Nyt ne
tiertelewät maita ja mantereja ilman
mitään järjestystä, myymät ,,markku>
lia", määrällisiä syyhynwoiteita ja
muuta sen semmoista aiman omin
lumin ja ilman esiwallan walwontaa.
Waitka uusien yhdistysten mahmis-
tamishommat omatkin wiime aikoina
käyneet ahtaammaksi, niin toiwon
kumminkin näin tärkeäin yhdistysten
säännöille ottaman suosiollisempia,
warsintin kun »varsinaisen kansan etu
on tysymytsessä, sillä puheena ole»
main mirkailijain toimiala on juuri
kansan keslmidessa, ja sillehän se nyt
kuuluu armon aurinko nmkaoikein
täyttä terää

Koukku
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useammanlaisten soitinten säestykselläsyria-
Ikisten tanssijattarien kanssa irstaista tanssia— jossa vallitsi korvia vihlova melu ja vielä
vapaammat liikkeet — oli Lygia kuin tuli-
silla hiilillä ja hänestä tuntui kuin salaman
täytyisi iskeä palatsiin eli katon romahtaa
alas ja haudata koko seurueen.

Vaan katosta riippuvasta verkosta ai-
noaBtaan satoi ruusuja eclelleen alas ja puo-
leksi päilitvnvt VinioiuB kuiskasi nänelle :

näin sinun tuluksen kotona
suihkulähteen luona. Se oli aaMUN koitossa,
sinä et tiennyt, että kukaan näki sinua,
vaan sen minä tein. Minä näen sinun nyt-
kin, vaikka päällysvaatteesi verhoo sinun.
Nakkaa se pois, Crispinilla! Sillä, näetkö,
jumalat ja ihmiset etsivät rakkautta. San
jalompaa ei ole. maailmassa kuin rakkaus.
Nojaa päätäsi minua vastaan ja ummista sil-
mäsi !"

I^vv^ian valtimo Bvkki valtavaBti. Hä-
non päätään pyörrytti, sillä lian tunzi svök-
-BvvänBä pohjattomaan kuiluun, ViniuB,

näneBtä ennen oli näyttänyt niin liv-
vältä ja luotettavalta, ikäänkuin veti niiniä
svvvvttä koliti sen sijaan kuin olisi koetta-
nut pelastaa däntä. nän oli »uruinen
nänen täntensä. Hän alkoi jälleen peljärä
julilaa, Viinoiu3ta ja omaa itB«ääukin.
an varoittava äänikuiskasi liäueu povessaan:
I^v^ia, pelasta itsesi !" Vaan eräs toinen
ääni oli Banovinaan, että se oli liian mvö-
näistä että, Be, jonka rinnaBBa oli leimali-
tanut liekkiin sellainen tuli, 8e oli
ollut saapuvilla tällaisssss, jullla33a jonka

leiwiskä (10 kilo»)
Ruisjauhot (10 kiloa)
Rukiit hehtolitra W
Ohrat „ I
Chraitjiiutjot kilo I
Ohranryynit litraI
Kaurat hehtolitraI
SauranrytjniMitr^B
Woi kilo I
Juusto
Naudanliha, tuore, kilu

E:mll palwattu „
Lampaanliha, tuore „

2ima palmattu
Sianliha, tuore

Smia palwattu
Wasitta juotettu
Kanat kpl.
Lohi,kilo
Hauki, tuore, lilo
Ähwen „ „
Lahna „ „
Kuha „
Siika, suolanen
Suolattu lahna kilo

hauki „
Silakat, suolaset, 10 kiloa
Nurmiheinät „ „
Kylmoheinät „ „
zi^iwuhalut, syli
Maito, kuorim., li«»„ kuorittu, 2 litra»
Perunat, 5 litr.
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Ja hän tuli yhä lähemmäksi, vaan Ly-
gia koetti vetäytyä loitommaksi toteen päin.
Vaan samassa silmänräpäyksessä käskettiin
kaikkia vaikenemaan, sillä keisari oli nous-
sut ylös. Laulaja Diodorus oli antanut hä-
nelle jonkunmoisen kanteleen tapaisen soiti-
kon ja muuan toinen Terpnos niminen lau-
laja, jonka piti hoitaa säestystä, tuli saapu-
ville sotikkoineen. Nero nojasi kanneltaan
pöytään ja silmäili ympärilleen, jolloin täy-
dellinen hiljaisuus vallitsi huoneessa, äänet-
tömyys, jota ainoastaan katosta putoavain
ruusujen kahina hiukan häiritsi. Sitten al-
koi hän laulaa tai pikemmin sanella soitti-
mien säestyksellä hymniä Venuksen kunni-
aksi. Ei laulajan ääni, joskinhiukan heikon-
lainen, enempi kuin hymnin sanatkaan olleet
huonoimpia ja Lygia tunsi omaatuntoaan
kalvavan, sillä laulu oli hänestä kerrassaan
viehättävä, vaikka siinä ylistettiinkin saas-
taista, pakanallista Venusta, ja keisari itse
seppelöittyine otsineen ja korkeuteen täh-
dättyine katseineen näytti hänestä jalom-
malta, vähemmän kauhealta ja innoittavalta
kuin juhlan alussa.

Vieraat vastasivat mvrBkviBillä mielty-
myksen 08oituk8il!a, liuului duuto^ja: oi,
nnkä taivaallinen äöni!" muutamat naiset
koliottivat kätensä ylös durmaukBeBta
laulun vaiettuakin pitivät KätenBä pystyssä,
toiset taasen pvvl^kivät kyyneleitä silmistään
M koko avara julilanuons surisi kuin ampi-
aispesä. ?oppaeapainoikultakutrisenpäänsä
alaB, no3ti käden nuulilleeu suudellen
sitäkauvan äänettömänä. ?vtna^aros,inuuau

mikkomakitalo
Highlight
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Warsitus
Koska tietoomme on tullut fcnfiincn ikawä tosiasia, että rrä&fä

K^uppaliikkcissä on wilpilliscssä tarkoitutscssa tarjottu ja mi)» y
.^alikliri^-tchtaau teoksina fatfcnfatfia ala arivoisia tantatta, niin

tni)ti)i) liicibän täten mavoittaa M'isöä antamasta Pettää ItfcSnfa!
Pyydännnc arwmsia Ostajia tarkoin nuitotamna::, että jli'ai>!cn
pa!kn Tchdas-Os>>k> yhtiö Ka? turiu kan^aöta on »varustettuna ty
delliscllii tehtaan toinlinimrllä pakan li>i yplompiosa ja mi tnlar.ff
(ctitctissä) Mittalapuu langanpäät owat tiinuitctyt lakalla, jo!)or.
on painettu tehtaan sinetti. Joka siis haluaa Jtaiifitrt''--te()tani;
tcoffin, nti.t katsokoon ostaessaan, että todellakin niitä saapi! War
ma tiuunivincrfft on sana .stanfuvi" kaikissa kang «spakau leimoissa
uiinfut.t edellä on kerrottu.

ktantnn".-tel)taansicwiä, erittäin lujia teoksia on unMäiuänä
usealla kauppiaalla kaupungissa ja maalla. Tehdas myypi ainoas-
taan palj^ttain.

Tehdas OsakeyhtiöKankuri Aktiebolag,
Tampere.

(M)te#ta)l)ti(i luukuun
lvlllmistanlia, juuren suosion saaneita pukukankaita myymme allekirjoittanut ha livoil
la hinnoilla, josta täten arw. yleisölle kohteliaimmin ja lunnioittain ilmoitamme

G. Janhunen.Juho Kust^mnen!
HMI^M Az^HHF^HVMMo W SIäAAVJLJIBAB

»^^^^JSF Tampere.
Kaninkaan- ja Hallituskatujen kalma, telet 160.

V2Blli- pelti- ja takosepänliike
Metallivalimo ja Korjauspaja,

Ie ke e:
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kaikkia niille aloille kuuluvia toit», n. k. Rakennusten kattami-
sia, sinkkitöitä,paloruiskuja, pumppuja, keitto* ja muita astioita
laakereita, koneiden korjauksia tehtaissa, sahoibsa ja meijereissä,
Fest-, lasku- ja lämmönjohtotorvia y. m. y. m.

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

Uudet

Kilit- >!!
ovat saapuneet jotka saan täten arvoisan ylei-
sönhuomioon sulkea.

mm n ■■■Kunnioittaen
JL ML si nner.

Kuninkaankatu N:o 27

Haglund i^ Brakel'in
Rautakaupassa

mvväään lajia lautatavaraa naivalla.

Illllupeläiziä Buckey Niinsllsnelta.
!CastenTaunuja,

Crescent poH^upyörrä. <-^|
Hyvää Suomalaista tervaa

Haglund & Hrakei.

WM^Wanhoja sanomia
t l. painossa.

IMBHHT

J^HHf/7 -IJ-. J. nN^^^BäISveitsiläinen kellokauppa.
ISuuri varasto kaikellaisiakelloja ja halvinlopaikka.
Hjälleenmyyiät saavat alennuksen

ilmälasia, liki-jalioikkonäköisillo,
Jos vähänkin vielä on näköä silmissä, saapi

ioastaan allekirjoittaneelta.
Silmät koetellaankoneen kanssa.
HUOM.! 20 vuoden kokemusoptiikeri-alalla.

i/a Hollt, Tampereelta.
Hämeenkatu 11.

Loppuunmyydään.
THkoita ja verkoja,

Sadejakkukankaita,
Mustia ja värillisiä läninkikankaita,

Kartiinikankaita,
Ovenverhoja,

Divanimattoja,
Pöytäliinoja, suuri valikoima

loppuun myydään suurella hinnanalennuksella.

pzul 8t2l,!!»°!>m'!l, M.
M Iwar Lahtisen
Ruumisarkku-

Myymälässä
Läntisen la puutarhakatujen kulmauksessa,

Granqwistiu talossa,
'oytyy marasto Vaatetettuja kankailla, tylleillä ja lakeerattuia arkkuja ja
myös kunkin maatimutsen mukaisesti laitetaan. Koska nyt olen saanutmuren ajanmukaisen työhuoneeni äyteen kuntoon, niin woin epäilemättä
luurenfm menekin aitana täyttää yleisön maatimukset tälläkin alalla, jonka
täten |u£;oa antioifan yleisön fuofioon^^^^^^^B^^^^^^^^^^^B

Teles, sJLo 15.^^^WW^^^^^^^^^^^^^^WSähköosoite:
Iwar Lahtinen.

Tampere.

Rittiiiitiiitiin.Tampereen
veliance.

Phcnix,
monarcl),

Buffalo
ovat parhaat Aiuerikau eteviiumistä polkupyöristä.

Varustettuna Dunlop renkailla, ovat ne kevyesti
kulkevia, siroja ja kestäviä.

kampereen 3^afeetitiuskot\ttoot\
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tavattoman kaunis kreikkalaisnuorukainen— sama, jonka sittemmin puoleksi houru-
päisen Neron käskystä Rooman papit vihki-
vät hänen kanssaan pariksi kaikkien uskon-
nollisten menojen mukaan - polvistuihänen
jalkainsa juurella.

Vaan Nero katsoi tarkkaavaisesti Pet-
roniukseen, jonka kiitosta hän ensin halusi
kuulla ja joka lausui:

nMitä musiikkiin tulee, niin uskou itse
Orfeuksen tällä kedellä olevan keltaisen
sulasta kateudesta kuin Lucanus nyt on ja
laulun sisällön suhteen täytyy minun valit-
taa, ettei se ole huonompi, jotta voisin löy-
tää sanoja ylistääkseni sitä"

Lucanus ei loukkaantunut hänen kateel-
lisuuttaan tähtäävästä viittauksesta, päin-
vastoin loi Petroniukseen kiitollisen silmä-
yksen ja ollen olevinaan pahalla tuulella
jupisi hän:

kohtalo, joka tuomitsi minun
elämään tällaisen runoilijan aikakaudella!
Muussa tapauksessa ehken minäkin olisin
hankkinut itselleni jonkun sijan ihmisten
muistossa ja Parnassolla, vaan nyt katoan
minä yhtä näkymättömiin kuin kynttilän
tuike auringon paisteessa.

Petronius, jolla oli hämmästyttävän
hyvä muisti, alkoi nyt toistamiseen muistis-
taan esittää muutamia kauneimpia paikkoja
laulusta Lucanus Däytti unhoittavan kateu-
tensa värssyjen sulouden takia ja kuunteli
ihastuksella Petroniuksen sanoja. Neron
kasvoilta kuvastui mieltymys, rajaton turha-
maisuus ja melkeinpä typeryys. Hän mai-
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nitsi, mitkä säkeet hänen mielestään olivat
kauneimmat, ja lohdutti Lucanusta sekä
pyysi hiintä rohkaisemaan itseään,sillä kukin
on sellainen, niiksi hän on syntynyt, ja se
kunnioitus, jota omistetaan Jupiterille,ei estä
antamasta arvoa myöskin muille jumalille.

Sitten nousi keisari ylös saattaakseen
Poppaeaa, joka, kun hän todella voi pahoin,
halusi poistua juhlasta. Vaan hän pyysi
jälelle jääviä vieraita asettumaan jälleen
paikoilleen luvaten heti saapua takaisin.
Hän saapuikin hiukan myöhemmin huuma-
takseen itseään vieraitten ylistyspuheillaJa
nähdäkseen kaikkia niitä huvituksia, joita
hän itse, Petronius ja Tigelliims olivat kek-
sineet juhlan jatkoksi^^^^^^^^^^^^^H

Ealleen luettiin runoja eli kuunneltiin
:esknsteluja, joissakaksikäsitteiset,ruo-

Ilottomat, viittailet, saivat korvata sukkela-
sanaisuuden. Sitten kuuluisa tanssija ja
osoittelunäyttelijä Paris esitti loksen elämän
vaiheita. Kaikki oli vieraista ja varsinkin
tällaisiin huveihin tottumattomasta Lygiasta
kerrassaan hurmaavaa. Paris voi tanssiliik-
keillään esittää tapahtumia, mitkä olisi luul-
lut kerrassasn mahdottomiksi. Hänen kä-
tensä ikäänkuin loitsivat ilmaan pilven,
valoisan, elävän ja väräjävän, joka syleili
puolittain tiedottoman, hekkumallisista tun-
teista vapisevan immen vartaloa.

Se oli kuvaus, ei tanssi, ilmeisen elävä
kuvaus, joka paljasti näkyviin lemmen sa-
laisuudet, mukaansa tempaava ja rohkea.
Ja kun viimeinen ryhmä toisia ruiestanssi-
joita ilmestyi näyttämölle suorittamaan

Rahatoimikamarin
ilmoituksia.

Elokuun 3 p:nä
klo 12 päiwällä wuokra-
taau julkisella itse paikalla

pidcttäwällä huutokaupalla kau-
pungiu omistama wuokratontti
N:o 26 14:sta kaup.-osassa y. m.
samassa kaup.-osassa, jos haluk.
kaita wuokraajia suapuu huulo^
kauppaan.

Tampereen Rahatoimikonttoo-
rissa Heinäkuun 2? p:nä 1899.

Rahat mikamarin Pnolcsta:
<$. Selin.
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Myytävänä.

duom.!
Kultaseppä .1. 11. Pekurin, Ou-

lussa, valmistamat
» « zMiuizliMtt,«

ov;it ehdottomasti parhuiniiiKit. .Myytä-
vänä on kaikkia onki-taipcita. Kuvalli-
nen hintaluettek) lähetetään Omaiseksi
pyydettäissä.
Kultasepjiä J. 11.Pekuiiu iiikef

Tampereella sijaitsee kosken iäpuolella
lähellä isoa siltaa.
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Piirinlii
varmiinmin

Tampereen 3^atUvaUmossa
31 A eksanterinkatu31.

1&&" Pyörän tarpeita varastosta huokeaan hifi*
taan.

Herrain Trikoita,koti- sekä ulkomaisia.
Mustia ja värillisiä hamekankaitam

Silkki- japumpuli-puserokankaitam
Hienoja naisten ja lasten esiliinoja.

Kudottuja alusvaatteita.
Naisten, herrain ja lasten sukkia

erittäin halpoihin hintoihin
Ulvo tenlcnillä.

Polttakaa ja arvostelkaa!
Alkali polttako jotain paperossia sentiihden että Pekka ja Paavo niitä

polttavat, polttakaa SOLO"-paperossia ja Te tulette huomaamaan, että saatte
paraan ja arvokkaan tavarau rahoistanne jokaisessa hyvin varustetussa kauppa-
puodissa.

v.■^Lyytikäinen.
Kulta-, Hopea- ja Kelloseppä

sekä Silmälasikauppa
1ifrSJP'Jimß '■ % ttß IlflHHuiI■!|PI:". ■-■!!■':]"ijhllb 4fl flni llf^H

vllljtilpiilitii I'<>lii>,lli»in»rill.

B
BJ im hi varasto n

' B|Wiöfßja, Kihla-,Sinetti- ja ATu/s-H■issormufrsia y. in. kulta-, hopea- jaBJ
Silmälasia aina täydellinenvarastc^HB^B^B^B^B^B^B^B^B^B^BJj Tdydollinen korjauspaja Kulta- ja ilo-HJBT "■■"/.. i11,.. Kelloille. Silmälaseillev, m.
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Huom.l Kun' kaikki Kulta-, Hopea-BH

Hia KaiveiTitstyöttehdään uusimpienkoneidenßH
etevimpien ammattimiesten avulla, i.iinß^

voin minulle uskotut tilaukset valmistaa parhaiten, pikemmin ja halvimmalla
V. Lyytikäinen.

Vanhaa Kultaa ja Hopeaaostetaan.

JU^~ 6- 11. Koskisen RelloKaupassa,
HWM^M» Xampereela A&metntoU «-.. 18. Infooni 91

II Mvvtäväni miesten ja naisten kulta-, hopea-,_ nikkeli- japT^^n H teråi taskukelloja ja monenlaisia seinä-, soitto-■ \a horattaja' & «l kelloja,kellonperiäJia perien koristeitay.m. Parhaita pa-
MM. tentin saaneita keittotoneita ja koneen osia Laitetaan

<afeä^aa«b keittokoneiU ja kaikkia kellosepän työalalle toralgvia töitä.
Klviaun»t hinaat. G. A. KQattlNliN.
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H tämän vuotisia E^3 Omenoita, Päärynä ja fe
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Kauppias Otto Haartmanin
konkurssipesän

.jalolla oleva tavavavarasto
LOPPUUN MYYDÄÄN

suurella hinnan alennuksella.
Varastosta parhaiten suositetaan:
Kahvia monta lajia.

Toppa- japala sokuria.
Fariini- jahienoasokuria,

Hyviä rusinoita ja väs-
kynöitä.

Ruskeita ja valkosia bööniä.
Riisi-,Manna ja Ohran ryyniä.

Atleto-ry?" ia paketeissa.
Muserrettuja Ohranryyniil

k 30 p. kg.
Vehnä ja peruna-jauhoja sit-

kittäin ja kilottain halvalla.
Mausteita ja linnun sie-

meniä halvalla.
Parasta pesu-saippuaa laati-

kottain ja vähittäin seka kai*
kellaista muuta kauppata-
varaaehdottomastihal-
vimmalla.

Jouko ttain ja vähittäin»
Haartmanin loppuuun-

myynnissä.
Torin varrella.

H<|lut<|ar\ ostag.

Maalaisvoita
toillln.

Tuoni. Laurell.
Palvelukseen halutaan.

lmifö ia nainen
saa »väliaikaisen palweluspai-
kan täkäläisessä

&ulfut(intifaivaalasfa*

Ilmoituksia.
V2252N

ilullista Köpeiihaminau kautta
Turkuun ja Uauinalle

lähtee

cl.loHöyryl.
27 p.-nä toukokuuta, 24 p:nä kesä-
kuuta, 22 p:nä heinäkuuta ja 19
p:aä elokuuta sekä

Höyrylaiva

fenni
10 p:nä kesäkuuta, 8 p:nä heinä-
kuuta, 5 p:nä elokuuta ja 2 p:nä
syyskuuta.

Tampereen Uusi Kirjapainoyhkiö
1839,
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Vesi ja
lofcajohtoja

Kylpyjä
Pesolaitoksia
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