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lll«1!tten NMt" iiffm
Jofa arti tiistaina, leslimiiNona, torst«ml»lp«rj<mtllwa
ja laumantain» No V« 8 ««n. Ilmoituksia otetaan nel-
jännelle finnille 20p:mn ja enfi ftnulle 25p:mn maffuäta
tiioittä, suomem«t»<m ilmaiseksi. Kuoleman ilmoitukset
maksamat

—
tnfaan ja mähin ilmoitus 40 p:iä.Kail-

tien maamme sanomalehtien kanssa roatitetään»aihtoil»
ilmoituksia. Lehden lonttoori onHämeen- ja Läntisen
Pittänkadun kulmassa (ent. H»lulin'in talossa) j» »n
aiDOtnna klo 8 nam. — 6 eht.
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138: 40
TuHolm»9Ati<na
f!tptnf)(mnna

Rautatieaitataulu.

Junain kulut.
i«»i«:

Ä10'5,54 aam. Postijuna Helsinkiin, Turkuun'
ja Pietariin.

—
Klo 10,15 a.-p. Setaju-

Mno Turwun. — Klo 1,30 t.-p. Matkus-
-9^ tajpiuno $elfinfiin. — Klo 1,40 t.-p.

k* Postijuna Poriin ja R«;malle, —
Klo

E' 1,46 i.-p. Postiju^a Natsaan ja Iniväs'
kylään. - 330 ©efajuna öaapcmiicHe.

I^7*
—

Klo 5,04 i.-j). Postijuna Turkuun.
Ponvooseen ia .Helsinkiin. — Klo 5,45
i,-p. Velll'una Tyrmäälle. — Klo 6,55

*J,P'i.-.p. Matlustlljajuna Pietariin ia %opi-
pon. — J?Io t.-p. ©ffaiuna Orih-
medelle.

—
Klo 8,15 i.-.p.9Rat!ustajaiuna

Poriin. — Klo 11,47 i.p. Döjima Waa°
(aan, Iymäsknlään ja Ouluun.

Maapuutta iitnia:
Klo 5,96 a.-p. Uöjuna Waasasta, Oulusta ja

Jynmslylästä — 8.35 a.-p. Sefajuna
Tyrnmältä. — Klo 9,02 a..p. ©efajuna
Haapamäeltä.

—
«Lo 9.15 a.-p. Matkus-

tajajuna Pietarista, — Kl<> 1,10 i.^p.
Planustajajuna Porist» ja laumalta.-
ftlo 1,20 i.'P. Postijuna Helsingistä ja
Piltarisha- — iklo 4,20 ..-p. Sekaiun»
Turusta.

—
Klo 4,^5 i.-p. sogtijuna

Waas»stll ja I,wäsk>lästä. —
Klo 4,44

i.-p. PostijunaPorista. — Klo 8,03 t.-p.
BJatfUäfajajuna Helsingistä ja Turusta.—

Klo 11,59 i.-p. YöjunaHelsingistä ja
Pietarista.

—
Klo 11,38 i.-p. Selaiuna

Ori^toebelta.

Wautati*n< afentafonttoort pidetään aufi arli-
painina Ho 8 e. pp.

—
8 j. pp. Pyhä-

jo juhlapäiminä pidetään afemafonttoor-
oun matfuätajajunatn nilanasekä klo 8-
10 e. pp. Naht/i- ja pikatanxnatoimiststt
en pyhäsin ja sunnuntaisin aull Ho 8
—8 e. pp.

paletti- ja pilatamaratoimistosekä menemäm
että tuteoain taroaraintoimistot omat

81p:stL huhtikuuta 30 p:n)ään syyskuut»
avioinna ar!ipäi?ninä 1 e. pp. — 7 j.
pp. fa 1p:stä lokakuuta 31 p:toään maa
liskuuta 8 e.pp. — 6 j. pp.

IMmaatinlulsia fuorittaa asemakasööri joka
atli tiistai, keslimiillo, perjantai ja lau-
antai klo 12 e. ,p.

—
2 j. pp.

$Uettien myynti seka matkalalujen mastaan-
otto alkaa tuntia ennen matkustaja- sekä
selajunain lähtöailaa.

I«ulupäiwinä,uudenwuodenpäimänä, pitkänä-
perjantaina, ensimmäisenä pääfiäispäi-
wän», h«la»wolstainll sekä enfttnmätje-
nä |eUuntaipäin)änä ei oteta paletteja
pila- rastitan>araa naftaan.

ITri B. Pentzin,"Hämeenkatu u:o23, vas-
kiseppä Ahlqvistintalo, ottaa vastaansairaita, arkipäivinä klo 9—ll e. pp.
ja 4—5 j. pp. Erikoisala kirurgia ja
virtsaelintaudit. Telefooni 138.

Hammaslääkäri S. Frenir.Selinin kivita-
lo kauppatorin varrella. Matkalla.
Palaa Elokuussa.

HainmasläiikiiriKarin Johansson,Kaup-
pakatu n:o 4, Kansallis- Osake=Pan-
«in talo, yläkerta, ottaa vastaan po-
tilaita klo 11— 1 e. pp. ja klo 5-6 i.
pp. Telefooni 721.

Eläinklinikka, Mustanlahdenkatu n:o 23,
vastaanottoaikaklo 9—l. Telefooni427.

Pappien asunnot
Telefoo-Pastori Fontell

—
Papinkatuu^^^^Hm 446.

PastoriGrönblad
—

Länt.Pitkäkatun:oII!
PastoriHyytiäinen

—
Viinikankatu n:o 2ÖI

Telefooni 432. >
Pastori Penttinen

—
Papinkatu n:o 8

Telefooni700.
Pastori Sandberg— Itäinen Pitkäkatu 28

Telefooni 411.

Teollisuuskouluu johtaja
Arkkitehti

&*OY$ S^^ec^
Hallituskatu 25, telot. 318.

JisUnaiaia
H A.Häyrynen

Lakit, kani)., Varatuomari
.§aineeitfaw 10. 9—% ', ii

H. Tiitolan

Vesitehdasta
suositetaan,

Osoite": Toijala.
Telefooni löytyy.

Berndt Frang
koristemaalari

Läntinen Pitkäkatu N:o 39.
Telefooni tuo 429.

Rokottaja :
Id» RoSfincn. Simolankatu 113

Arkkitehti
BIRGER FEDERLEY.

KauppatoriSumelius'en kivitalo,
telet. G 85,

Hieroja jasairasvoimistelk
Vilheln ma Mäkelä

ottaa vastaan sairaita Kyttälänkatu 7'

Lääkärien vastaanottoaja1.
Tri E.R. Ahlman, Itäinen Puistokatu

n:o 29, ottaa vastaan sairaitaklo 9—
e.pp. ja klo 5—6 j. pp. sekä

sunnuntai- ja pyhäpäivinä klo 10 ■

11 e. pp. Silmasairaitaklo 11— 12 e.
pv. arkipäivisin. Telefooni417.

TriEllen Ahlqvist, ItäinenPitkäkatun:o
26 b vastaan ottaa sairaita arkipäi-
vinäklo V.lO-12 e. pp. ja 7.4-M85
j.pp. Erikoisala lasten taudit. Te-
lefooni HlO^^^^^^^^^^^^^H

Tri G. A. Backman, (Jommerce-yhtiön
talokauppatorin varrella,sisäänkäyn-
tiHämeenkadun puolelta,toinenker-
ros, ottaa vastaan sairaita arkipäi-
vinä klo 9—ll e. pp. ja klo 5—6 j
op. Telefooni 461.

Tri E.Bergroth, apteekariHeinosen, en-
tisessä apteekkari K. Molinin talossa
kauppatorin varrella, ottaa vastaan
sairaita arkipäivinä klo 1l19— l/ille.
pp. ja klo 5—6 i.pp.sekä sunnuntai
Ia pyhäpäivinä\\o 9—lo e.pp. Eri-

[oisala sisätaudit. Telefooni23.
Tri]A.Frestadius, Itäinen Pitkäkatu n:o
j^^9, apteekkari Heinosen talo, sisään-

käynti Seurahuonetta vastapäätä,
vastaan ottaasairaitaarkipäivinäklo
B—ll e. f»p. ja klo 4—5 j. pp. sekä
pyhäpäivinä klo 9-11 e. pp. Eri-
koisala lasten taudit. Telefooni 186.

TriKarolina Mielin,LäntinenPitkäka-
tu n:o 14, ottaa vastaan sairaitaar-
kipäivinä klo 10— 12 e. pp.ja klö*/»
4_i/ 5 j.pp. Telefooni 687.

Tri Gösta Idman,Mustanlahdenkatu n:o
24, matkoilla.

Tri0»k. Nyman,Kauppatorinyarrllan:o7
ottaa, vastaansairaita arkipäivisinklo
8-11 e.pp. ja klo V^-V,3 j.pp. se-
kä sunnuntai- japyhäpäivinäklo 9 -
11 e pp. Rokotttaa. Erikoisala sisä-
ia lastentaudit Telefooni 483, huvi-
laan 674.

H. Winsten Jm
«ljattuliille*

HSmeenkatu N:o 8.
Tampereen

Uusi MjMtWiBto
Tampereella

Puutarhakatu 8 a. Telef. 335
Välittää maatilojen, kaupungintalojen

y. m. kiinteimistöjenmyyntiä ja ostoa.

Arkkitehti
Ajigust J(roo^'in

Toimisto uudenaikaista rakennus-
taidettararten

Kanppalialliralceniiiitsessa-Telefooni 767
Höyrylaiva «TAMPERE> lähtee tiistaina

torstaina ja lauyantaina klo ValO e.pp
ja palaa takaisin .maanantaina, keski-
viikkona ja perjantaina klo 5 e. pp.

6. \L Os!iis@i<
Tirkkosen kivirakennuksessa.

Kauppakatu N:o 6
Lasia,Posliinia,Lamppuja*

Hyviä ja halvalla!

nujuii)iii(jii{(fH Udflibpim
Kauppaa ja Teollisuutta varten

Perustettu vuonna 1872.
Osakepääoma 10,000.000. Vararahasto4,30'),ö00mk.

Vastaanottaa rahaa korkoa kasvamaa
Talletustilille ja karttuvalle talletustilille sekä juoksevalle

tiiiils.
Toimittaa, kaikkia pankki-alalle kuuluvia tehtäviä.
JToimia voi antaa palkille kirjeellise^tikin.

Viittaaiin»MI»

Ft ■% i.^^W .^^m m 9 ff^^'^^ fl B^^^. .^^B

■■«SSötrgT■̂:-^~"&~- ŝ£? "»5^?'::!

Konttoon Ruuskasen Kivirakennuksessa
mmm. Qlelooni 754.5

"g. w. osouEH^Trrr.:1
VAKUUTUSKONTTOORi jmfo^x,

SUOMI t ♥
33 POHJOLAISgg KULLERVO
VAKUUTTAKAA KOTIMAISISSA YHTIÖISSÄI
~>«>^

— . , ...-■■..
—

-y*f\/M

Viinikankatu 18 Telef. 459

3&*atwtfvtufie & <s&sett\fe&uppa
%ypi

ITapetteja
etevimmlstä ulkomaantehtaista,

valmistaa
liyijy-lasimttalunks is»,

Maalaus-}a koristetöttä,
Kylttiinaalanksia ja iJasinsyö

▼ytysta.

Suomen

Vhd^s-Pankki.
Perustettu 1862»

Osakepääoma
Vararahastot

Smk 4,000,00 : —„ 9,000,000: —
Vastaanottaa rahoja talletustilille sekä edeltäkäsin määrät-

tyä että liikkuvaa korkoa vastaan, pääomatilille (n.k, talletus-
kontokurantille) ja juoksevalle I*llllo*

Diskonttaa vekseleitä.
.Myöntää lainoja ja kassakredhiivejä*
Antaa matkakreditiivejä ulkomaita varten.
Ostaa ja myy vekseleitä ulkomaan rahalle sekä taiko-

maan pankkivekseleitä*
Ostaa kuponkeja ulkomaan valtio-obligatsioonei-

*Myypostilähetysvekseleitä Suomen rahalle*
Ostaa ja myy vamo-obligatsiooneja ja muita arvopa'

pereitä.
Toimittaa rahainperimisiä sekä välittää valtio-obligat.

sioonien ja muiden arvopaperien ostoa ja myyntiä*
Toimia voidaan pankille antaa kirjallisestikin osotteella:

Suomen Yhdyspankki.

Tampereen Osake-Pankki
Osakepääoma Smk. 3,000,000.

Vararahasto Smk.150,000.
Maksaa;korkoa talletuksille

6 kuuk. irtisanomisella 5 '/,
4 V,l»° »

1 »V. „
Talletuskonttokurantille jatalletustodistuksille muut-tuvalla korolla sekä Säästokassatilille hyvitetään 5 %Juoksevan tilin korko on 3 %.
Voiton Päivät Pariisissa,

Kolmekymmentä Kunnian Merkkiä tuli Deering yhtiön osalle
Pariisin Maailman NSyttelynEri Osastoissa T.1900.

Suurin määrä kunnian merkkiä mitä koskaan ennen on annettu yhdellekäänmaanviljelys koneitten valmistajalle, ja joittenka joukkoon kuluu :
HimitettyKunnian Legioonanjäseneksi,
Nimitetty Kunnian LegioonanRitariksi,
Kaksi nimitystä maanviljelysseuran Merlte AgrS-
oolejäseneksija
NimitettyPreussinKuninkaallsenKruununRitariksi.

Viimeksi mainittu kunnian odotus oli Saksan Keisarinlahjoittama etevyyden
osotuksona_Panisin Maailman Näyttelyssä.

Siellä annettiin Deeringille myös sauraavat palkinnot:
ErityinenKunnian T distus,Suurin Voitto,K tusiKultaMi-tal\a,Kuusi HopeaMitalia ja Yksitoista PronssiMitalla,.

Palkinnot jaettiin juhla-salissa, Camp de Marsilla 8 p. Elokuuta 1900.
Deeriogin Niittokoneita ja Hevosharavoita

myydään Tampereellaainoastaan
W:m Sandhergin Rautakaupassa,

ja saavat arvoisat ostajat ilmaiseksireserviosia yhden vuoden ajan

KflHQä M<!.n<nl?fl»r9nl!'l?l
ottajastaan rahoja korkoa kasvamaan (21/, - 41/2 °/ 0), ostaa ja myy
ko -i}ja ulkomaan vekseliä, toimittaa rahan perimisiä ja kaikkia
pa «Biasioita.

Osakeyhtiö Tollander & KläricfVin Tupakkatehdas
Helsingissä

suosittaa erinomaisia teoksiaan, niinkuin:Kurani, Gomntcrcc, Sampo,
Econqm, Suomi y. m. paperossilajeja.

Tilauksia vastaanottaaTampereella
Otto Lukander

Puhelin 148.

Fr. GrundströmjaKumpp.
«i rs

Raumalla
välittää kaikenlaisen tavaranlähetyksiä sekä laivoilla että junilla. Nopeatoiminta
ja huokeat kustannukset.

Huom,l Sekä tuotanto että lähetys Rauman kautta tulee ehdottomasti
halvimmaksi.

Puutavarain lähetystä toimitetaan huolella ja asiantuntevaisuu-
della halvimmasta mahdollisesta palkkiosta, tilavia varastopaikkoja on saatavissa
Rauman satamassa.

TAMPEREEN UUTISTEN 0. h
Kirjapaino

PAINOTYÖTÄTOIMITTAA KAIKENLAISTA SEKÄ
VÄRILLISTÄ (KOPIOVÄRILLÄKIN)
ETTÄ TAVALLISTA . " « «

NOPEAAN JA HALVALLA.

SUURI LAJITELMA VARASTOSSA

KARTONGEJA, * * * SUOMALAISIA, RUOTSALAI-
SIA JA KAKSIKIELISIÄ "" "

RAHTIKIRJOJA *NIMIKORTIA * * *
(12 LAJIA;HÄÄKORTTIA, * * *

YUCKRAKONTRAHTIA
SURUKIRJEITÄ JA * (täydelliitä).

TULLIHAKEHUKSIA " "
-KORTTIA « * * * (molemman kielisiä),

LASKULANKETTIA, " "
YEKSELILANKETTIA,UUSINTA MALLIA

Y. M. V. M, Y. M., Y. H.

5 TAMPEREEN UUTISET ilmestyvät5 kertaa viikossa jo mak-
savat ainoastaan 4 m. koko-, 2 m. puoli-,1 m. neljännesvuosi-
kerta sekä 40 p'i» kuukaudelta kotiinkannettuna. Postilaitok-
sissa on tilaushinta 6 m. koko- ja 3: 25 p. puolivuosikerta sekä
55 p:iä kuukaudella. EDULLINEN ILMOITUSLEHTI.

l.

Kauttaaltaan maassamme suosi-
tut paperossilajit ovat: Trans-
»f»/, joka maksaa 40 p. laatikko.
Buurit, 30 p:iä, Isänmaa, 25
ja iop:iä, Argos, 50 p:iä,Muis-
to (postimerkkipaperossit) 50 p:ä

Hyvin valmistettuja kahta lajia
Sikaareja.

Extra paperossitupakkaa.
Hakattua mahorkkaa
Saatavana ainoastaan hyvin va-

rustetuista kauppapuodeista.

Kreikkalainen tupakka-
tehdas

Viipurissa.

oikeit»
Vieniläisiä huonekaluja

K. «T. TatMmtln
Huonekalukaupassa

Puutarhakatu n:o 16

Äng. E. Wallenins
R&nU- ja

Yaonseppä
<UB,llit>l3llHtll IS. Hämeenkatu3!
Vastaan ottaakaikkia Rauta- ja Vau-

nusepän aloille kuuluvia töitä halvim-
malla.

UHON.! Kaikki tilaukset jakorjaukset
tehdään huolellisesti ja kestävää sekä
mahdollisennopeasti.

Palo- & Henkivakuutus

3V^"
Konttoon L.Puistok. IS, pnhelin 248

Ludvig Tallqvist.

Kirkollisia ilmoituksia

?:nä Snnnunt. Kolminais.
Saarn, Alels. kirkossa past. Toppol» suom,

pp. klo 9, ja 12 sekä past.Fontell ilta-
saarn. klo 5.

Vanhassa kirkossa past. Hyytiäinen ruots.
pp. saarn. klo ja 12 9 pitää past. Nord-
Man pp Jumalan palm. Herr. ehtoollisenlansla kuuromykille.

Luth. Ruloushuon. Opett. Haamisto. ra»m.
selit. klo 7 ill.
uom, Herr. ehloollin. Aleksand. kirkossa klo
>L. Laumant. rippisaarna klo puoli 8 ill,

Messukyläu lirtoss» !aarn. past.Erander
Teislon kirkossa past. Fager.

l«l2tl(UBt2V2iBia.
Hotelli UnnaMssa.

(Elit.) Lindro#s.
MaanviljelijäBorg Virroilta, isäunöits.

ErikssoD Urjalasta, insin. AlexandrowH:
gistä,metsänhoitajaAronen Vesilahdesta,
asemap.LindströmKorvesta, prov. Roos
...tsaristä.

Sourahuonoella.
Kauppiaat Stamer ja Garelbur Marie-

forssista, Schmitt jaKinden Tukholmasta,
Lagerbäck Eskilstunasta, Dressel Hampu-
rista, Kulfru Riigasta,Nyström jaherrat
Bergström H:gistä, Loi Pariisistai, insin.
Eklund Pietarista.

Ilmoituksia.

ljauskan

fiuvimatkan
toimii Tampereen Vahtimestariklubi sun-
nuntaina t. k 13 u:nä Pirkkalaan Toppa-
rille höyryalus Jyryllä lotjan kanssa.Lähdetään alarannasta klo puoli 9 e.pp.ja klo Ij. pp Lippujen hinnat ovat e-destakaisin 7o p. laivassa ja 50 p. lotjas-
sa. Ravintoa, virvokkeita jarautatieläis-
ten soittokunta seuraavat mukana. Pe-
rillä monenlaisia hauskuuksia!

NuortenMiesten Kriit. Yhd. toimii
Kuununt. t.k. 13 p:n!i

Laivamatkan
Vähä Kulkkilaan Paarlahdella Louhi

laivallaynnä lotja!. Lähtökl 7 a. Pilet-
tejä a 60 p. lotjassa ja 80 p. laivassasaa-
daan rannassa.
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Daleo M
röijyt,

alushousut,

«os:sukat,
§ ov^t kestäviä eivätkä kosken kutistu §
2 Voidaan ostaa kaihilta hyvin varuste-]§
F tuilta kauppiaitta Suomessa £

Tehdasosakeyhtfö

IIllfIk k»
Tampere.

V. P. K:n IV osasto Parkin « *
toimii

lavinlola.MMM
Kämmenniemen Mikkolaan huomenna

13 p. heinäk.Ketterä laivallalotjankans-
sa,perilläkilpailuaampumisessasekä kei-
häänheitossa v. m. Soitosta huolehtii
oma torvisoittokunta, väliajoilla viulun-
soittoa. Lähdetään Kortelahdensatamas-
ta klo Be. pp. Lippujen hinnat laivassa
1mk., lotjassa75 p. Osaston jäsenetvir-
kapuvussa vapaasti. Lippuja myydään
rannassa klo 7 alkaen.

Tervetuloa hauskalle huvimatkalle!

Ssinren

idUUlljUllidil
painija urheilukilpailuilleen toimeenpa-
nee Voimistelu ja urheiluseura <Pyrintö»

sunnuntaina t. k. 20 p. Lähemmin ensi
viikolla.

Suuri Hanaan

Kesäjuhla
Viikinsaaressa Sunnuntaina Hei-

näk. 13 p.
Ohjelma:Torvisoittoa,Köörilaulua.lTu-

no, Satu. Tanssia j. m.Laivat alkavat
välittää liikettä klo 1p. Lähemmin il-
uioituslehtisissä.

camp. nuorisoseura
viettiä

zemuztelu-illan
laullntaina t. k. 12 p. alkaa klo 8 j. pp

Lippuja jaetaanilman maksua ja kirj.
uusia jäseniä torstai- ja perjantai-iltana
klo B—lo seuran huoneustossaLäntinen-
katu 25.

Mäntän TyöläistenKauppa-
Osakeyhtiön

Osakkaat
kutsutaan väliaikaiseen Yhtiökokoukseen
joka pidetään sunnuntaina t. k. 20 p:nä
klo 2 j. pp. pienten lasten koulussa, kes-
kustelemaan japäättämäänkauppakarta-
non rakentamisesta.

Mänttä, 10 päivänä Heinäk. 1902.
Johtokunta*

Naisjäljitteliän ja sopraano-
laulajan Ernst Anjoun sekä
Duetistien veljekset Anjoun e-
siintyminen.

Raittiusyhdistys Aamu-
rusko

toimii

Huvimatkan
höyryalus Sotkalla Tottijärven Pajulah-
denLaurilaan, sunnuntaina t. k. 20 p.n»
klo 7.4,aamulla.Hyvä ravintola jaPel-
lavatehtaan torvisoittokuntamukana Li-
put maksavat salongissa 1: 50 p.ja kan-
nella 1: 25; lapset puolen. Päihtyneitä ja
väkijuomia ei sallita! Lippuja saadaan
täkäläisistä työväen osuu>kaupoista, joh-
tokunnan jäseniltä jarannastaennenläh-
töä.

Yaassn— Pohjaßmeren
Höyrylaivaösakryh*:ön
laiyakulkuTuorot

Rmmalle \?> IVSäntväootoon
Hullista Patria « 19 p:uä
Hampurista Fennia- « 22 «
Hampurista Bothnia « 10 «

Liibeckistä Iris, Frej tahi Finland joka
lauvantaina.

Tukholmasta Carl v. lainne joka lauvan-
taiilta klo G.

3 nS Osalreyiitiö

Takala set asiamiehet

K T. Bärlund
Komersin talo.

G. W, Amin.
Hämeenkatu 9

Höyryalus

Mänttä

Tampereen Kirkkoköörinr . ,
Toimikuntaa pyydetään kokoontumaan
kvttalan koululle tanaan 12 p. t. k. klo
8 -j pp

r

lähtee Tampereelta Virroille maa-
nantaina, keskimiikkona ja perjantai-
na klo 10 e. pp. ja palaa Virroilta
SampereeneHo3oam.titStatna,tuor§.;Tampereelle tlo 3 aam.tnstama,tuors-^^.^
tama ja laumantalna. i*aurcantama
klo 6 j. pp. lähtee Muroleeseen, josta
sunnuntaina jatketaan matkaa Ruo°
wedm kirkolle ja palaa samana päi-

■" "■ i. « ":" cf ntakmstn Tampereelle.
Ml'Ntilliisi■O^^^^M^^^^^

Tiiupp, Heißä.-L 12 p

lWlevai§uuz id°
mi§en ensi ikä-

vuszina.
z Luonnontlltkljain kongressissa Hel
singissä piti prof. I, luhauuesen esi'
telmän lasien kuo!ewaisuudesta eri
maissa fetittäen tätä kysymystä feu«
raamaan tapaan'

K n MlNl! in k.

telmä yleisessä kokouksessa, juolahti
mieleeni, että maisin käyttää tilai.
suutta esittämällä aihetta, josta koko
simislynyt maailma on kiitollisuuden
melassa Suomelle - Suomelle ja
Ruotsille . Tähän aikaan, ivoinpa
sanoa näinä väiminä, on näet 150
muotta siitä kun se suurtyö paniiin

'
alkuun, joka mahlamasli laajensi tie-
tojamme elämästä ja kuolemasta.
suurtyö, joka sisältyy kuuluisana ruot-
salaisena ja suomalaisena henkikirjat !
tona, mikä tilasto alettiin 1749. Sen '

kautta on perus laskettu tilastotie
teelle, On jotain suurta ja ilahduttu-
maa siinä että nämä maat suuren j
pohjoismaisen sodan raatelemina ja
merta muotaen muoden 1741—43 so-
dasta tormaukseM menettämistään

'

maakunnista laskimat uuden hedel- !
mallisen lvllltakunnan tieteenmaltikan
alle. Tämän merrattoman esimerkin,
mukaan on Norjassakin miime muosi

'
kymmeninä tehty tutkimuksia samasta
aiheesta ja laatu toimeen tyydyttä-
mää tilastoa. Pienenä osana näistä
tutkimuksista tahdon esittää niitä.!
mitä olen tehnyt tuolemaisuudesta !
Norjassa ihmisen ensi iiämuosina,!
KoZka hento ihmislapsi ja sen elw' i
ehdot owat miime muosina sekä meil.!
la että muualla tulleet sangen suuren
huomion alaiseksi, on tällaisella tutki» !
muksella ehkä jotain mielenkiintoa.

Ia että knllä on syytä tutkia tätä
seikkaa, käy ilmi siitä tosiasiasta,että
niistä lapsista, jotka eläminä synty» !
Mat, suuri osa -maihdellen 10 30!
pros. - kuolee ennen ensi ikämuoten.

'
la loppua

Snyt tähän suureen kuolemaisuu.^
teen omat etupäässä etsittämät lasten
r.'.winnostll ja hoidosta. Luonto on
määrännyt lapsen saamaan r^mn.
tonsa äidiltään. Jos sen täytyy tyy^
tyä lehmän maltoon tai muuhun kor»
maamaan raminloon. on aine ma^.nsen elämää uhkaamassa, ja mitä keh.
nompi hoito yleensä on. sitä suurem-pi on tuo maara

Paitsi tätä suurta päätysymHstä..on useita toisarmoisia seikkoja masta-
syntyneiden kuolemaisuutta tarkastet.>

ij2effvotra »atjteiemat «i pattotua.
!©euatnna mamittakoon llmasto- iaj lämpösuhteet. termeydenhoito ja asun-,fr.'/ '. "

r« r; r, tofut)teet, manhempain foftaltnen ase»
y. m.

Kalkilla näillä suhteilla on nimit-
Htiin merkitystä lasten raivitsemiselle,
Hjoto fDistce [" tai estäen äibiii raroit»Hfemisfutrjä, talli Hjäten tai roähenta-

teennäisen ratuinnon roaaroja. On
Bfen rouoffi selmää. että ne taudit,
Hotta etupäässä lupettcnvat ptffulaä»

elämän, omat juuriruoansulatus.
elintauteja.

j Koska näin monet seikat maikutta-
"t kuolemai,uuteen, on luonnollista,

ctoitt<
se achtelee

uroopjn WolEu,,,^,,^^f,
j fUolea>ai[uu§profentin suuruuden mu-!taan. Suurin on kuolemaisuusNurt»' tembergissä (23 36 pcos. lapsista
, kuolee ennen ensi muottaan). Baie.
lnssa (25—33 pros.), Saksissa (26—
!29 prof.), Itäw°llassa (23 26 pros).
iSeuraa sitten Preussi ja italia, jots=
h tuo suhde on 17-22 pro,,. Nm:-?-
ka (16-18 prof.), Englanti (15 prof.),
©uomi (14-22 pros,). Tanska(13
15 prof.), Skotlanti (12 prof.),Ruotsi
110 -21 prosenttia).

Ruotsin suh een n?oi fuotetuaifuutta
seurata aina 18:nnen «vuosisadan &8*
fipaifoiile. Vuosina 1751 1800 oli
suhdeluku jokseenkin 20pros. Huivit»
totea on seuraama pikkuseikka, kostase osottaa kuinka huolellisesti pikku»
lasten kuolemaisuutta tutkituin 150
luuottasitten. Huomattiin, että eräis-
fä paikoin Pohjanlahden ympärillä
iliolemllisuus oli humin suuri. Kun
asiaa terfemmin tutkimin, t)at»aittiiu
I'itiia tulleen yleiseksi tuon pahan ta-
wan syöttöä lapsia pullosta. Silloin
hallitus (1755) rangaistuksen uhalla
kielsi laman laivan.

I^H^llhaiftn on [uhbelufu ftrlannisfa,
jossa )e et)fa on sentään rDähemmtn
luoteltama, ja Norjassa, jonka fruile--
irMuusprojenlti 1880 oli alle 10 pros

Hnmin ilahduttawa on s>> kuole»
maisuuden iväheneminen, minfä mo-
nesta maasta moi huomata, futen
SBiitterbergistä, Valerista ja Itali»
llsta, Suomessa un kuolemaisuus
kohotakften muostna 1830-35 ja san-^gen luntumasti nalkämuoden 186?
walkututsetzta wuosi:,a 1865 70. sa-
'""M alenee Ruotsin tuolelva.suus-
prosentti tasaisesti milme wuosisa'dalla, kohoten maan fotamuosma

Nauslan za Tansran suhdelukujen
'väheneminen on pienempi. Englan-
"Ma ,a Irlannissa on se noussut,
km , ,, . .luonnollisesti suun ilo mmulle
norialalsena huomata, että Norzawuosma 1836- 98 on kalkista alin,'
"aa tassa »uhleessa Europan mai.
Den loutossa 9,5 pros. Kuitent,^
osottaa tilasto, että monet muut maat
layenemat meila hymm palzon, ia
että meidän siis täytyy ponnistella
saadaksemme tuo suhdeluku mlela
alemmatsi ,a moldat,emme siten säl-
l-illaa kunniapaikkamme,
. O" selmaa. että ne seudut Nor>as.'°> .»"^a p^aat ehdot hymalle ra.
wiliemlselle lamataan, za loissa siis
/uoleivmsuus on plemn. omat maa.
se«du-, ,olssa kansa on mmmakkaam.
paa. «'dtt yleisesti ,tse imettämät
lapsiaan,a hymää lehmänmaitoa saa-

yelposti. Näissä on kuolema,,
suusprosenttl 1876-98 8.? pros,. ,o°
ta mastoin se kaupungeissa oli 13
""s- Suomes,a oli muosina 1872-
-86 maslaamat lumut 16.^ la 1».»- .Woi ,o ennakolta paattaa.että moi
tmllmalla eri pilailensuhdelukua laa-
>"ssa Nor>assa huomata iuurta eroa-
makuutta en seuduissa maata rup-
puen maan luonnosta, kansan s,wis°
tyliesia ia elintamasta. Suunn suh>

jostain Norjan kunnasta on
22,9 (Kmalsund Finmarkenissa), pie-
«m 1.5 (Vudaleneteläisenä Trondhle-
m,n läänis,ä). Yleensä nmat nuo
alemmat lumut. alle 5 prosentin
eftlnny missään laaiemmllla alueilla,
maan siellä taalla, sen sl,aan tama-
taan lumut 5-7.5 pros. laaialla yh.
lenälsella alueella pääasiassa muono.
Len sisäosissa seka maanmllzelys. ,a
metsäseuduissa maan itä. ja keski»
osissa. ...Pää asiassa suurten tuntuniono,en

Domrefjeldin ja Langefjeldin ympä-
rillä, rajaseuduilla Ruotsia mustaan
setä seuduilla piltin rannikkoa aina
Tromsöhön asti lamataan seuraama
suhdelukuryhma 7.5-10°/,. Seuraa-
ma ryhmä (10-15°/,) esiytyy m.
m suurten kaupunkien, Knsttaman,
Throndhjemin. Bergerin. Stamm ge-
rin ympärillä, useissa rartaseudinsia,
suurissa osissa Tromsön läänm ,a
Ruijaa seka suurimmassa osassaNor-
jan huomattamimpia kaupunkeja.

Suurin suhde maaneteläosissa Sae-
tersdalissa ja Kristianiassa sekä poh-
joisessa taas Warangiwuonon ympä-
rillä.

Kuten kaikissa muissa maissa on
Norjassakin tuolemaisuus suurempi
poikien kuin tyttöjen joukossa. Wuo»
sinä 1876-98 oli se pojille 10.0. ty-
töille 8,7 eli kuolemaisuus tyttöjen
joukossa oli 84°/<, poikien kuolemai-
suudesta. — Kun tutkii tuole-
maisuutta amiollisien ja amiottomain
lasten porissa, huomaa muutamia
eroamaisuutsia. Edellisten suhdeluku
on 9.5, jättimäisten 15"/«. Tässä efiy
tyn mielä eräs omituinen seikka. Sa-
malla kun amiollisten lasten kuole-
maisuusprosentti alenee 9,B:staB,B:aan.
nousee amiottomain 12,«:sta 17:ään.

Eoellisiiin tutkimuksiin liitettäköön
mielä muutamia, jotka koskemat pa-
tm yrsity.sen pitäjän kuolemaisuus»
prosenttia aina rouobelta 1685 alkaen,
jolloin kirkonkirjoja alettiin pitää
Norjassa. Näemme silloin että 1688—
90 hiol.etDaifuuäpvoientti lapsissa f)q=
iDiu nousi, ollen 36,4° Niinä muo
sinä raimosi kulkutauteja yli toto ©u-
roopof, eterUn Englannissa. 18;[Ia
jmiofifabaUa pysyi kuolewaisnu3pro-
tentit korkealla, koska silloin kaitellai»
set onr.e^omuudet Norjaa mainosimat,
h'ten suuri pohjoismainen sota, lato
niu^det, kylmät taimet, hyönteishä-
itiiu-,fl>f, lulfutnubit i). m. sJianntffo=
seudulla oli fuolerootfuuS pienempi,
koska kalastus jossain määrin ehkäi-
sisi vuoan puutetta, muita kaikki nä-
mä seikat lvmkuttimat, että mäkilutu
rouojifaban kuluessa maan hieman
kasmoi.

— 19:llä nntoftfabatla alenee
kuolemaisuusprosenlli, nousten main
1840, 1860 ja1875 fuliutaufienmai
kutuksesla, jota nousua ei kuitenkaan
ruot a>errata edellisellä ivuosisadalla
tapahtuneeseen
l Kuolemaisuudessci lasten joukossa
I ensi ikämuolena on eräs hnomattama

seikia. Vanhempina aikoina on tuo-
kmnntapausten lukuensimmäisenäkuu
kautena hirivittämän suuri, V» koko
touoben lumusta, jota mastoin se

jmeidän päiminämme on */j koko muo-
:den lumusta. Syynä siihen on se, et-
i ta rokkoruito ennen tempasi mutaan»

su pikkulapsia paljon enempi kuin myö-
hemmin, jolloin säännöllinen rokotus
pantiin toimeen.

Tämä kohoaminen riippuu etenkin
amiollomain lasten tuolemaisuuden
lifäytymisestä kaupungeissa, joissa se
keskimäärin tekee 26"/,.. noustenpa
mielii 40 prosenttiin. Siinäkin suh-
teessä on tämä huomattama, että'amiottomain lasten ja ieennäisesti'
eläteltyjen lasten luku kaupungeissa
on jokseenkin sama, jolen siis amiot-
tomain lasten tuolemaisuusprosentiia
moi myös pitää teennäisesti ruokit-
!tujen lasten suhdelukuna.' Hymänä tukena sille käsitykselle, et°
'ta suuri tuolemaisuus amiottomain
lasten joukossa riippuu niiden yuo
nosta raminnosta, moi pitää esitys-

,' la kuolemaisuudesta eri kuukausina.
! Ileensä on kuolemaisuus ensi muo-

de-', lapsissa suurin kesäkuukausina.
—

!Norjassa kuitenkin paljon mähemmäs
!sä määrässä kuin muissa maissa. —
!Amiollisissa lapsissa onIlorjassa tuo
! lemaisuus tammi- ja maaliskuulla
!sliurempi kuin heiuä^ ja elokuulla,
mutta amiottomissa on nnimemainil-
tujen kuukausien suhdeluku niin pal°
jon suurempi, että se kohottaa ylei-
senkin suhdeluioun. Tämä korkea ami»
ottomien lasten suhdeluku näinä kuu-
kausina riippuu taas suuresta kuole»
maisuudesta kaupungeissa, se kun
taas heinäkuussa on 2'/, kertaa niin
suuri kuin joulukuussa

Raminnon merkitystä ku^le^aisuU'
delle malaisee seuraamakin taulu.
I,000:stä lapsesta kuolee ennen ensi
muaden loppua 7,6 kun re elätetään

äidinmaidolla, 7,45 imettäjän maitoa
täytettäessä, 23,6, kun äidin maitoa
ja lehmänmaitoa yhdessä, 45,8, kun
luiimeksi mainittua yksin käytetään.
Jos ramintona on äidin maito ja eri-
laiset llsä-ametset, kuolee 1.000:sta
?O,L, kun eläinmaitoa ja lisäaineisia
täytetään, 128.? j. n. e. Jos siis tuo»
lemuisuus kaikissa lapsissa olisi sama
luin niissä, jotka saamat maan äidin-
maitoa, olisi Berliinissä, josta yllä.
mainitut lumut omat, w. 188? säi°
lynyt 6,518 lasta eloon.

TufmiittfjiUunilta-
Rautatiepallvelijain kesä-

lomat. Konduktööriyhdistyson rau-
tatiehallitukselle jättänyt pyynnön et»
ta konduktööreillesetä «vaaka» ja pak-
tamestareille annettaisiin muosittain
joku aita mirtamapautta ilman että
heidän itsensä tarmitsisi palkcila si-
jaista itselleen, sekä että tämä loma
myönnettäisiin jokaiselle sen niirka-
lvuosimäärän mutaan, minkä tukin
on palmellut rautatiellä, eli yhden
päimän loma jokaiselta mirkaivuo-
delta, enintään 25 päimää lvuodessa,
ja että niitä mapaapäimiä. jotka sat-
tu.vat »vickamuorojen malille, ei luet>
taisipyydettyynlomaan. Tähän pyyn»
löönsäon yhdistys liittänyt kymme-
nen rautatieläakä^in asiasta antamat
lausunnot, jotka kaikki kannattamat ja
puoltamat yhdistyksen pyyntöä.

Maanmittauslaitos. Van-
hemman kommissioonimaanmittarin
»virkaa Hämeen läänissä omat um»
peen menneen määräajan kuluessa
hakenee! Oulun läänin manhempi
komnnssioommaanmittari I.I.Sar-
lin, Maasnn läänin nuorempi kom»
missiooiiimaannnttari S. W. Nilsson
sekä ivaramaanmniLri A. Enlund,K.
W. Olander. Ä. A. Walden ja Fr.
Törnqivist. Näistä on maanmittaus»
halluus asettanut ehdolle: 1) kommis
sionimacinmittari Sarlinin, puolto^
lauseella. 2) kommissionimaanmittari
Nilssonin ja 3) maramaanmittarin
Olanderin.

Maanmittausoppilaiksi omat ote-
lut insinööriR.Immonen, ylioppi-
laat S. A. Viallsn ja W. A. Snr.
jänen sekä lyseolainen W. E. Lilje-
blad.

Hiippakunnan uutisia. (Tu>
run). Ehdolle Lokalahden lappalais»
mirkaan asetettiin 10 p:nä t. k. 1:o)
Kalmolan w. t. kirkkoherra I.Wiltti,
2:o) nnrallinen tirlkoherranapuloinen
Natkilassa E. Kajander ja 3:o) kirk-
koherranapulainen Teumalla H. P.
Irjänäinen.

Ero Mirastaan ja siirto Samon»
linnan hiippakuntaan on, 1p:stä ensi
elokuuta lukiln, pyynnöstämyönnetty
Suomusjärven kappalaiselle Fr. A.
Nikmamlle, joka on maltuutetiu Ris»
liinan pitäjän kappalaiseksi.

Määrätty ou papistonapulainen
Turussa T. T. Renmall 1 p:stä ensi
elok. hoitamaan Suomusjärmen tap°
palaismirkaa.

Vaalisaarnat Karijoenkirkkoherran»
roirkaa marten pidetään 31 p:nä ensi
elok. sekä ? ja 14 p:nä syys!., jolla
tamoin ensin niistä tehty päätös on
esiintyneestä syystä muutettu.

ksme£k~i

> Alubi «>
- Sähkötilaukset.Eilispäimän

numerossa kerroimme rahatoimikama-
rin kokousuutisessa kamarille saapu»
neen taas uusia fähkömaloanomuksia,
joihin ei moitu suostua kun säytöase-
man moima enemmän malon myön»
nyttämifeksi ei riitä. Asia täydelli-
syydessään on kuitenkin niin, että
tehdyt pyynnöt jäimät pöydälle tois'

— Pohjoismainen raittiusko-
kous Tukholmissa. Tukholma,
heinäk. 9 p. Viides pohjoismainen
raittiustokous amatliin täällä Ema«
nuelin kirkossa. 600 edusmiestä eri
raittiusseuroista oli läsnä. Puheen-
johtajaksi malittiin tirehtööri Ernst
Bäckman, marapuheenjohtajaksi Suo»
men puolcs:a tohtori Matti Helenius.
Apulaissihteerien ionkossa on neiti
Hedivig Sahlberg Illallaoli suuren»
moiset termehdysjuhlallisuudet. Ter«
mehdyspuheenpiti maltioneu vosHus-
berg. Esitelmiäpitiivät Vtorjan, Tans-
tan ja Suomen edustajat, miime mai»
nitlujen puolesta neiti Hedmig Sahl-
berg, jonka esitys :erwehditliln milt»
kaalla innostuksella. Wi?la suurem»
malla innostuksella termehdittiin Hel-
singistä saapunutta tyttökuoroa, joka
lauloi suomalaisia kansanlauluja.- Uusi isompirakennus Tam»
vereelle. Arkkitehti AugustKroolin
arkkitehtuuritoimistossa malmistetaan
paraikaa piirustuksia uutta nelikerrok»
sista kimirakennustu marten, joka tv»
lee sijaitsemaan talonomistaja I.
Hörtsänän tontilla n:o 24 b Hämeen»
ja Kauppakadun mälissä. Tämä pu>
heenaolema nelikerrotsinen timiraken»
nus sijoitetaan tontin Hämeenkadun
puoleiseen osaan mainitun kadun
marrella o'ewan kaksikerroksisen kiwi»
rakennuksen ja eräänpienemmän puu»
rakennu! sen sijalle, jotta miimeksi mai»
nitut rakennukset tulemat pois puret»

tumiksi. Rakennustöihin ryhdytään
jo ensi syksynä.

— Kaimoja tukittu. Termeys»
poliisin toimenpiteitten johdosta on
tänä tesänä täällä suljettu muutamia
kaimoja niissä olleen epätermeelli»
sen meden takia ainiaaksi ja joksikin
ajaksi siksi kunnes ne on perattu ja
mesi tarkastettua huomattu kelmolli»
seksi,

— Hewosen lihan syöminen
Tampereella. Messukylän pitä-
jään Nuohensillan konnaan Tampe»
reen lähelle on perustettu hemosten
teurastuslaitos,multa toinen kaupun»
gin lähellä olema samallainen laitos
Pispalassa on toistaiseksi sulettu sen
takia, ettei laitos ole saanut ostaak»
seen hemosia.— Ajokoirat jäniksen poikia
ahdistamassa. Walitettawa asia
on, että muutamat koirien omistajat
vilämät koiransa siinä määrin irral»
laan, että »e saamat metsissä ma»
paasli juoksennella jäniksenpoikia ah«
dislelemassa.
- Maitokauppa Tampereet-

la.lKuten tunnettu otetaan tamanta»
kaa täkäläisille toreille kaupaksi tuo»
dusta maidosta tuin myöskin kau»

Kirje Tampereelta.
3»«.

Toukokuun miime päiminä ja ke-
säkuun parina ensimmäisenä päiminä
mallitsi, kuten muistettanee, jotakuin-
kin kesäiset ilmat. Erittäinkin läm-
pöinen ja herttainen oli n. s. majan-
muuttopäimä, joka sattui kesäkuun 2
päimäksi, kun näet kesäkuu alkoi sun»
nuntailla, jolloin ei sopinut muuttaa
majaa. Sadottain nähtiin silloinhuo»
nekalu- ja tamarakuormia kaduilla ja
puolet kaupungin asunnoista olimat
mullin mallin majanmuuttohommien
takia. Ken muutti toiseen asuntoon
kaupungissa, ken maalle kuljetutti ti»
lujaan, katujaan ja ne kanpunkilaiset,
joilla on omat kesähumilansa, samoin
siirtyimät perheineen kesäksi luonnon
helmaan. Näyttihän kesä niin lupaa-
malta kesäkuun alussa.

Mutta pettyneet omat kaikki tä>
man kesän hauskuuden suhteen. Kesä
ei ole kesältä tuntunut. Eitä aurin-
koakaan ole nähty miikkotausiin. Jos
se jonakin päimänä pilkistää harmai-
den piimien malista, niin heti se
taasen sulkee silmänsä ja taimas on
tuhkan harmaa tai tummien pillvien

lonkareiden peitossa. Ia pohiatuuli
puhaltelee kylmänä. Melkein kaiken
kesää on tuuli asunut pohjoisen puo-
lella, joskus on se kaartanut itään ja
myöskin luoteen törmille,maan hy°
min Harmoin on se pyörähtänyt läm-
pöiseen eli etelän puolelle. Ne terrat
omat luetut, jolloin etelä on hem
peästi henkäiuyt. Ia kaupuntilaise!
omat olleet paleltua Huttuloissaan,
joissa kaikissa ei tietysti ole marsi-
naisia lämmitysivehkeitä, sillä niin
koleaa ja kylmää on tämä kesä ollut
tähän saakka. Öillä Marsinkin on
lämpömäärä usein alentunut pariin
kolmeen asteeseen, jopa joskus lähelle
nollaa ja paikoin maaseuduilla luu
luu hallakin näpsineen arimpia kas»
muja.

Kaikki lvaliltamat tämän kesän ko-
leita ilmoja. Humiretkeilijät olletikin.
Ei näet mielä sitä sunnuntaita ole
sattunut, jota möisi merrata miime
kesän kauniisiin puimiin. Jos joskus
miikon keskipalkoilla on hiukan sel-
keämpää ja lämpöisempää, niin lau-
lvantai-aamuna jo tiuhtuu sadetta jc>
tuuli puhaltaa pohjoisesta mihaista
miimaa. Sunnuntaina sitten on mie-
lä surkeampaa. Ainoastaan «viime
sunnuntai teki pienen poikkeuksen, sil
la silloin moi jotakuinkin liikkua pa-
lelematta ulkoilmassa. Kaupungin

epätermeellisessä ilmassa asumille tä-
mä kesä on kerrassaan kiusallinen,
kun ei ole tilaisuutta sunnuntaisin-
kaan retkcilyihin mapaassa luonnos-

Mutta se kiusa, minkä tämän ke-
sän sopimattomat ilmat omat tuotta-
neet kaupunkilaisille sunnuntaikalas»
lajille ja humilain asukkaille y. m., ei
ole mistään merkityksestä maamies»
ten huoliin merraten. Ruis kyllä kol-
koista ilmoista huolimatta on mar»
sinkin näillä tienoin mersonut ja toi-
mottamasti ehtii tuleentua, maan ke»
mätmiljat ja potaatinkasmu jäämät
keskeneräiseksi, ellei ilmoissa piakkoin
tapahdu muutosta. Pohjan puolelta
uuluu jo sellaisia sanomia, että ka»
ktomuosi on marmasti tiedossa. Kun
esim. Kajaanin tienoilla ohrapelloilla
mielä pohja paistaa, niin mahan on
edistynyt ohrankasmu, joka miljalaji
siellä potaattien ohella muodostaa
kansan pääasiallisimman ruoka-ainek-
sen. Mielä surkeammat omat siellä
ilmasuhteet olleet ja kun syyshallat
ilmaantumat Pohjanmaalla paljon
aikaisemmin kuin meidän paikkakun»
nallamme, on mäestö Pohjanmaalla
nyt jo huolissaan tuleman talmen
toimeentulosta.

Falb oli ennustanut heinäkuun il
moja yleensä kylmiksi. Tähän asti
ennustus on toteutunut samoin kuin

muutkin Falbin ..profetiat" tämän
muoden ilmain suhteen. Kuukauden
loppupuolella sanoo Falb miimeintin
lämpömäärän nouseman, mutta sa»
teillen samalla lisaytymän. Mitä
lämpöön lulee, niin se kyllä olisi
suotama asia, maan heinäntekijät ei-
wät marmliankaan sateita touuoisi.

Millaisia huolia maamiehellä on
esim. Kesti-Suomensa, käy selmille
seuraamasta pääkaupungin lehdille
lähetetystä «valituksesta.

Kylmät tuulet ja koltko ilma omat
miimyttäneet miljan kasmua. Erit»
täipkin omat sumitoumot nikaroitu»
neet ja myöhästyneet arivelultamas-
sa määrässä. Arimmilla seuduilla ka»
mi halla näpistelemässä xerunain
taimia ja pieniä ohranlaihon latmo-
ja tämän kuun alkupäiminä, tuiten-
taan suurempia tuhoja tekemättä,
kun mirmoittamia sadekuuroja on
seurannut Ruiskasmut omat heikom»
missä maissa jameisäkylmöissä yleen»
sä Harmoja ja kuihtuneita. Ia joskin
mäkemissä pelloissa siellä täällä la-
mataan hylvaäkin miljanallua, niin
näyttää rnkiinsato yleensä tuleman
alle keskinkertaisen.

Se
kemus

on manha ja surkea
täällä Kesti-Suomessa,

to»
että

kun koleat ilmat kevätkesällä estämät
miljakasmien marttumista, joten mi'
den tuleentuminen mäistuy elokuun

lopulle, niin korjaa Perttulin halla
yhtenä yönä koko ivuoden miljan.

Herra »varjelkoon tänä muonna niin
käymästä!

luuritasmitkin näyttämät yleiseen
hitaasti mersoman. Aikaisemmin pan.
nut perunat jäämät myöhemmin
tehtyjen jälelle. Kylmöheinät sitä
mustaan omat, kolkoista ilmoista
huolimatta, hymin kehittyneitä. Mut»
ta luonnolliset niityt, mursinkin kui°
maperäiset, omat masta aiman alku»
toiminnassaan, eimätkä malmistu ai-
nataan »Jaakon" aikana niitettämit»
si. Eila kummakaan, kun monena
yönä on ollut tuuraa alangoissa ja
ilmapuntari (Celsius) laskeutunut liki
0:llaa.

Ihteisrientoja harrastamana hen-
kilönä kehotin minä, kuten te hywät
lukijat muistatte, myöskin meidän
hymän kylämme saunoittajia ja
samoin kuppareja ryhtymään yhteis-
toimiin asemansa parantamiseksi. Ta»
mä herätyshuuto ei kajahtanut luu»
roille törmille ja »miehissä" me pi«
dimme totoutsen eräässä saunassa,
jossa pohdittiin tälle kanfalaisluokal»
le päimän tärkeintä kysymystä, yh.
distytsen perustamista näitä ammat-

«siskoja marten. Kun Kansan Lehteä
ei silloin »vielä ollut olemassa eikä
siis sen lehden edustajia moinut olla
saapumilla ja kun Aamulehti jo fil»
loin noin niinkuin olkapäitään koho»
tellen katseli muiden kansaluotkien
toimelta ja rientoja - sille läheisiä
miehiä oli jo monta kaupunginmal»
luustossa ja Viljakaisen ehdokkuutta
jo alettu luvin" maalijuntassa mal»
misteliä

—
sain minä kunnianolla pv»

heenjohtajana tässä ammattilaisten
yhteishymää tarkoittamassa tokouk»
sessa. Aamulehden kantaa osoitti il»
meisesli jo sen reporterin menettely.
Nousi maan lauteille ja maikka tiesi
hetken tärkeyden, ei mies muuta tuin
läiski mustalla raajojaan ja^ puhki
kuin höyryhepohinatessaan mirstan
pitkää junaa perässään. Ia kun mi-
nä olin puheessani päässyt siihen
kohtaan, jota suurvuhujam puheessa
kutsutaan esityksen ytimeksi, ja mie»
lestäni mitä kaunopuheliaimmin ku»
mailin yhteenliittymisen etuja ja si»
meellistä pontta sekä moimaa kuhun»
tm yksityiseen nähden — suoraan sa»
noen kun olin mielestäni kaunopuhe»
liaisuuteni huipussa, silloin tuo lau'
teillä loikoma, itsekästä kantaa edus»
taman lehden kokoustertoja komensi:
lisää löylyä! Oli tuin kylmää mettä
olisi niskaani kaadettu. Sen silmäyk»
sen, jonka loin lauteille

—
niin . ..

se sisälsi paljon, siihen kiinnitin tai-
ken sen, mitä polvessani liikkui sillä
hetkellä ja mitä olin aikonut puhua.
Moitte paremmin käsittää kuin minä
selittää, mitä silmäykseni sisälsi.

Joku toinen olisi tällaisessa juh-
iällisessä tilaisuudessa menettänyt
mieleisä tasapainon, maan en minä.
Paukautin kuppisarmella penkkiin —
se oli minulla puheenjohtaja masara»
na —

ja sanoin: Tiuhalan Kaisulla
on puheenmuoro.

Kaisu amasi leukansa ja selitti, et»
tei aatetta somi hyljätä mastoinkäy-
misten takia. Lyödään löylyä,niin
tuin mirkamme maatii, ja ajetaan
pohkeista paha meri ulos, maan on»
han meilläkin oileus etujamme mal»
moa. Mehän olemme yhtä tarpeelli»
sia kuin muutkin, jos ei katuakaan
lakaista joka lauwantai>ilta, niin
miltä se näyttää sunnuntaiaamuna,
ihan tuin roskaläjä. Niin ihmisetkin
kerran miikossa tarmitsemat kylpyä
ja mehän sen kaiken lian puhdistan,»
me. Totta meillä on merkitystä niin
kuin muillakin. Ilman meitä ei suo»
mutaisessa klubissakaan enempää kuin
muuallakaan otettaisi hiukan ..faunan
päälle" puhdistusta sisäpuolellekin.
Minä äänestän, että yhdistys pe-
rustetaan ja että puheenjohtaja pyy-
tää siihen esimallalta oikeutta tai lv«
paa.

mikkomakitalo
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I KLIB !
punkimme maitomyymälöistänäyttei-
tä tarkastettamitsi täkäläisellä ter-

meusasemalla. Toimitetuissa tarkas-
tuksissa on hamaittu, että kaupaksi
tarjottu maito kaupungissamme on
tänä tesänä ollut yleensä puhdasta ja
raslvamaärä siinä suurempi kuin edel»
lisenä kesänä.—

Hirlven loppu. Hirmi, joka
kestimiikkona oli Tamperetta tarkas-
telemassa, on, haamoittuliut kun oli,
Möjärmellll miranomaisestä käskystä
surmattu. Lihot on myyty huuiokau»
pallll a 30 p. kilo.— Kauppa talvarauiarasto
myyty. Kauppias Kalle Ruuskasen
mararikkopesän lauppatamaramaras-
ton Tampereella on isännöitsijä I,
F. Ruuskanen ostanut. Ostohinta
tuntematon.— Päitvystiijälääkärinä kau
pungissa on huomenna taivaltamissa
piirilääkäri tohtori F.W. Westerlund
talossa ? Ilmarinkadun 'varrella
Tammelan kaupunginosuudessa.

Näsijärwenpurjehdusseura
toimeenpanee huomenna yleisen kilpa»
purjehduksen. Kilpailuun osaaottamat
meneet ilmoitetaan, tarkastetaan ja
mitataan Soukanlahden satamassa tä-
nään klo 6 j. pp, Veneet, jotka ei-
wät kuulu Purjehdusseuraan, kilpai-
lemat eri sarjassa.

SuurikansanjuhlaNiitin
saaressa toimeenpannaanhuomenna
Tamvereen Uuden Kansanteaatterin
himaksi klo 4 j. pp. Laimaliike saa-
relle alkaa klo 1 j. pp. kaupungin
alarannasta sekä Pyynikiltä. Eri»
tyistä sisäänpälisymatsua juhlaan ei
oteta, mutta tanssisalonkiin on maksu
50 penniä. Monipuolisesta ohje!»
masta mainittakoon Pellamatehtaan
tormisoiltotunnan soitto, sisäluluku
runonlausuntoa, miesköörinesittämää
laulua, satu, pukutanssi j. n. e. Kil«
pakysymyksenä on »Miksi ihmiset
parjaamat toisiaan ?" ja jaetaan pa-
remmista mastautsista kirjapallinloja.
Lapsille toimeenpannaan erityisiä leit
tejä ja kilpailuja. Juhlasta lupaa
tulla marsin hauska, kunpa maan
kaunis sää suosisi huomispäiivää.

— Laiwamatkat. Pakanalähe-
tyksen hymaksi tehdään laimamatka
Vesilahden kirkolle lähetysjuhlalle
huomenna klo ? e. pp. höyryalus

kotkalla" ja »Oimalla" lotjien kans»
sa. Perille ehditään jumalanpalme»
luksen alkuun kirkolla. Pääsylippuja
saa tänään ostaa tehtailija Leander
Lindsniltä ja kauppias K. Seppälän
kaupasta ja huomenna alarannasta
ennen Immojen lähtöä.

Wähä°Kullkilaan Paarlahdella toi»
mii laimamatklln Nuorten Miesten
Kristillinen Ihdislys huomenna klo
? e. pp.höyryalus ..Louhella" lotjan
kanssa. Laima lähtee Kortenlahden
satamasta ja myydään pääsylippuja
samassa paikassa ennen laiman läh-
töä.

LLahtimestaritlubi toimii huomen-
na Pirkkalan Topparille höyryalus
Iyrylla" lotjan kanssa kaksi humi-
matkaa, ensimaisen klo puoli 9 e. pp.

la toisen klo 1 j. pp. Pääsyliput mak»
samat 75 p. laimassa ja 50 p. lot«
jassa edestakasin. Ramintoa ja wir°
motteita on saatamana laimassa ja
perillä, ja soitoötll'huoleh:ii rautatie,
laisten tormisoittotunta.

Vapaaehtoisen palosammutuskun-
nan neljäs osasto toimii humimatkan
Teiskon Kämmeniemen Mikkolaan
huomenna klo 8 e. pp, höyryalus

> ..Ketterällä" lotjan kanssa. Lähdetään
Kortenlahden satamasta. Perillä toi-
meenpannaan kilpailuja ampumisessa,
keihäänheitossa y. m. Soitosta huo-
lehtii kunnan tormisoiitokunta. Pää-
syliput matsaumt 1 markan laimassa
ja 75 p. lotjassa.

Raittiusyhdistys ..Aamurusko"
toimii humimatkan höyryalus »Sot-
kalla" Tottijärmen Pajulahden Lau
rilaan huomenna klo 7,^5 e. pp. Hy-
wä raittiusramintola ja Pellamateh-
laan tormisoittotunta seuraa mukana.
Pääsyliput maksamat 1 m. 50 p, lai
man salongissa ja 1 m. 25 v. tan-
nella. Lapset matsatvat puolet näistä
hinnoista.

Tampereen »vahtimestari
klubin Sairaus- ja Hautausapukas-
san osakkailla on ylimääräinen muo-
snokous ensi mnanantaina tlo 8 j,
pp. klubin yuoneustossa.

Tampereen Nuorisoseura
mieltää perhe- ja seurustelmllan wa-
paaehtoiftn palosammutuskunnan ken.
tällä tänään tlo 8 j. pp. maihtele-
malla odelmalla.

— Kuuromykille pidetään ju-
malanpalmelus ja Herran ehtoollinen
wc:nhassa kirkossa huomenna, sunnun-
taina, tio 9 e. pp

T amp ereen kirkkotöijrin
toimikunta kokoontuu Kytiälän kan»
sakoulussa tänään klo 8 illalla.

Kuolema oli lähellä kahdel-
la pojalla miime laumantaina t. k. 5
päimänä Tammelassa. Mainittuna
päimänä tamallisuuden mukaan läm-
niitettiin sauna Kalle Jaskan talossa
länvenpäässä, jolloin lapset juoksi-
wat sinne kaksi poikaa 8 ja 6 muo-
tiaat, seiä neljännellä olema tyttö.
Tyttö tlili edellä saunasta ulos ja
pani haan owen päälle, jotta pojat
jäimät sisään sauhun sekaan. Humän
aitaa koetettuaan ulos, onnistui »van-
hemman mihdmn saada omi saranoit-
taan, maan olimat jo niin näänty»
neet, että eimät isoon aitaan tietäneet
mistään. Ulkona maatessaan ivihdain
mirkosimat, jotta saimat asian kerro»
tuksi, kun tyttö ei puhunut mitään,
maikka kysyttiin, miksi hän itkee. Iv»
malan ivarjelus oli tässäkin tapauk-
sessa, sillä kummallista oli, mitenkä
niin pienet pojat moimat nostaa ras-
taan omen saranoiltaan.

— Isorokko on liikkeellä Tain-
melassakin. Siihen on sairastunut jo
muutamia henkilöitä, josta syystä on
ollut yleinen rokotus Kuuston kyläs»
sä ja Forssassa. Luultamasti mlee
se tapahtumaan mielä muissakin ky-
läkunnissa. Aleensa omat kaikki tul-
leet rokotuspaikalle, käsittäen sen malt-
tamattomaksi marokeinotsi tala tart-
tumaa tautia ivastaan, joka niinhir-
muisesti repii ihmistä maltaan pääs-

Gnsimäisen tesäiuhlansamietti Nuutajärmen Nuorisoseura Ur»
jalassa t. k, 6 p. Sateisesta säästä
huolimatta kokoontui jotensakin run»
laasti yleisöä mapaan luonnon hel-
maan hauskalle juhlakentälle, jossa
suoritettiin monipuolinen ja runsas
ohjelma. Seuran tormisoittotunta esit»
ti useita kappaleita ja lauluseura ta-
jahutteli tamantakaa seka- ja naisää»
nisiä lauluja. Amauspuheen piti teh»
taan makasiininhoitajll G. Lindsten,
toskptellennuorisoseUlan toimintaasekä
nuorten ja manhain kesunäislä suh»
detta. Inhlapuheen piti opettaja A.
Pärnänen. Runon Mänrikki Stoolin
tarinoista lausui etemällä tamalla
neiti Laura Tefke. Hymin hauskoja
moimisielunäytteitä suoritti seuran
urheiluosasto hra G. Lindstenin joh-
dolla. Pienet urheilukilpailut pantiin
myös loimeen kolmessa eri sarjassa.
Palkinnonsaajat olimat kaikki Nuuta-
järmen lasitehtaan työmiehiä. Pikku-
pojilla oli myöseri kilumluja ja jaet-
tiin n islä pieniä palkintoja.

Kun oli lopuksi ykteisesn laulettu
..Maamme," siircylliin juhlakentälta
lasitehtaan amarcian myllyrakennuk-
seen, jossa esitettiin näylelmä Mur°
lomartaus,' Naytlelijät, paria lukuun»
ottamatta, olimat mallan ensikertai-
sia, mutta esitys sujui siitä huolimat-
ta mcrrattain hyryin näin maalais-
oloihin nähden. Näytelmän perästä
seurasi nuorison milkasta karkeloa.

Erityisesti ansaitsee mainita, että
koko suuren juhlayleisön täytös oli
erinomaisen siimoa ilman poikkeusta.
Ei yhtään ainoata juopunutta näky-
nyt eikä mitään muutakaan epäjärjes^
lyts?n syytä ilmaantunut, joka myös
osaltaan waikutti siihen, että eloisa
miellytlämä tunnelma näytti mallit»seman yleisössä juhlan alusta lop-
puun saakka.

—
Piti.

Kirkkokonsertin antamat
Tyrmäällä huomenna klo 5 j. pp.
laulutaiteilija Juho Kröger ja urkuri
musiikkiopistosta Kalle Seppä.

Nm- ja iioliisiasioita.
— Pahentuneen lihan laup

paamisesta on Tampereen raastu>
nianoikeus miime torstaina tuomin-
nut erään Kankaanpään miehen 10
nukan sakkoon.

— Irtoloisundesta on tätäläi»
nen poliisi kotipaikalleen Kuopioon
lähettänyt entifen torrocujoittajan Ju-
lius Samuelinpoika Karjalaisen. —
Läänin tumernöörintuttitiamaksi on
irtolais..«d'Zta lähcteUy naishenkilö
Sofia Emilia Slick täältä.— «ulotettuja. Tampereenraas-
tumanoikeug tuomitsi eilen erään hen»
kilon lärjestytsen ja poliisin häiritse-
misesti tptrfaiointegfa 10nukan,erään
henkilön poliisin häiritsemisestä wir>
latomassa 25 m:fan, erään henkilön
iuopumifesta ja järjestyksen häiritse-
misestä 30 m:fan ja erään henkilön
luopumisesta ja mäkemienjuomien
nauttiimsesta yleisellä paikalla 20
mk:an sakkoon.

Kotimaan uutisia
— Mustalaiskysymys. Säkki.

järmen kuntakokouksessa t. t. 5 p:nä
oli kestusteltamana kunnassa olemien
mustalaisten tilan parantaminen.
Mustalaisia on kunnassa toista sa»

Ulkomailta.

Englannin kuninkaan kruu
naus. Lontoo, heinäk. 10 p. Kunin»
taan yksityissihteeri on selittänyt, et-
tä kruunauksen aitaa ei nnelä ole
määrätty Kuningas seuraa tarkoin
lääkärin neumoja. Kuninkaan mat>
kasta ei niinikään ole mitään pää»
tetty,

— Tulilvuoret toiminnassa.
Neiv-lort, heinät, 10 p. Tulimuori
Mimobayns Veyon(?) on suuressa
toiminnassa. Ihmishenkiä ei tulten-
taan ole hukkunut, tun mäestö ajois-
sa pakeni.

Englannin lailvaston tila.
Lontoo, heinät. 10 p. Sanomalehdil-
le ei tällä kertaa ole annettu kut>
sua laimastomanöömereihin. »Daily
News" selittää tämän siten, etla me»
riasiain ministeri ei tahdo että kansa
saisi tietää laimaston surullisen tilan.— GuroP a lainen sotalväti
Tientsinissä. Washington, heinät.
10 p.Kiinan protestinuotin johdosta
sotamäen poistamisen miimyttämises-
tä Tientsinistä omat maltain edusta»
jat saaneet määräyksen heti ryhtyä
sotamäkeä kaupungista tyhjentämään.

— Goodtemplar ritarikunnan
kongressi. Tukholma, heinät. 10 p.
Goodtemplar-ritaritunnan kongressi
on päättänyt ritarikunnan tuleman
maailmankongressin pidettämäksiBel«
fastissa Irlannissa m. 1905.

Itäin puhui Kaisu ja toiset sa-
maan tapaan. Ia me päätettiin pe-
rustaa yhdistys.

Mutta me olimme tehneet päätöl»
sen isäntää tuulematta. Kaupungin
Virallisessa äänenkannattajassa rv»
mettiin meitä heti hokemaan löylyn
luomiisi. Se maitutli sen. että lupaa
ei myönnetty, maikka asia kosti nii»
ta, jotka pitämät puhtaudesta huolta.
Ia kun toisen terran yritimme, oli

jo ilmestynyt asetus, jonka mukaan
kokousten pito on kielletty ja yhdis-
tysten perustamislupa jätetty sille
kannalle tuin se on.

Eikä saunoja kuulu oleman paljon
Venäjällä.

On kumminkin hauskaa, että ihmi»
sissä sentään elää puhtauden tunne,
maikka ei yhdistyksiä olekaan enää
lupa perustaa puheena olemassakaan
tarkoituksessa. Minä näet moin ker»
toa, että esim. kaupunkimme ..issitat"
omat puhtauden noudattamisessa hy-
min etemällä lannalla. Ken ei minua
usko, hän Nimetköön esim. yleisen

sairashuoneen eteläpuoleiselle törmäl-
le, Vastapäätä Ratinan nientä, ja
hän on tulema makuutetutsi mäitteis-
täni. Kymmenittäin issikoita törmän
simu ajaa joka päimä Pyhäjärmen
rannalla olemien uimahuoneiden liki-
seuduille puhdistamaan ajopelejään
Pnhäjärmen milppaissa mesissä. Sa»

m^ ajatus näkyy elähyttämän näitä
kaupungissa tarpeellisia kansalaisia,
kosta joskus olen nähnyt monen
monta ajopeliä yhl'aikaa hemosineen,
miehineen rannalla. Siinä puhdiste-
taan pyörät, hangataan liasta ma»
paitsi ajopelit, astuinlaudat ja kaikki,
jopa ollaan niin puhtautta rakasta-
mia, että ..issikat" oman kurkkunsa»
km huuhtomat aineella, jl'ka ei ole
paljasta järmimettä. Näiden desinfi-
cioimispullojen kyljissä on näet jon-
kun täkäläisen oluttehtaan leima, jo»
ten paljasta mettä ei niissä moi löy»
tyä, mursinkin kun ne tuodaanamaa»
mattomina paikalle. Vaikka laillista
yhdistystä ei saunoittajille ja kuppa-
reille saatukaan, niin tämä miimeksi
kerrottu olkoon lohdutuksena siitä, et»
ta kyllä kaupungissamme sentään koe»
tetaan »putsata" setä sisä- että ulko»
puolelta

Tämän tuun 1 paimänä astui
moimaan kaupungissamme uusi tori»
järjestys. Siihen asti oli kauppatori
tuhissut jota aamu ja Marsinkin les»
timiitkoisin ja laumantaisin aamupäi»
mat täynnä mäkeä ja tamarakuormia
setä narinkkatojuja se oli täynnään,
jotta aamupaimin kaupunkiimme saa-
puneet matkustajat ihmettelimät jou»

tuneensa maailman suurimpaan liik-
keen keskukseen, jonnekin Thames'in
marrelle eli Nemyorlin milkasliitkei-
simpään pisteeseen. Mutta heinäkuun
1 puima teki käänteen torikaupassa.
Kun jälleenmyyjät siirrettiin muille
toreille ja kaupungin kauppahalliin
setä narinkka-tauppa myöskin sijoi-
tettiin kalatorille, jäi tilaa kyllin
kauppatorille. Emäntäwäki oli ih-
meissään, kun leiman myyjiäkään ei
enää ollut kauppatorilla ja luulimat
jo niiden tehneen työlakon, maikka
leipurit tyllä olimat edellisen yön
malmoneet ja koettaneet lämmintä
leipää kaupunkilaisille hommata.
Monta päimää miipyi, ennenkuin
taasen ..kundit" kauppiaansa löysi-
mat. Maikka tämä muutos aikaan
saikin pieniä selkkauksia torikaupassa,
täytyy tumminkin tunnustaa, että
tämä nykyinen järjestelmä on aina-
tin siinä suhteessa entistä edullisem-
pi, että nyt kaupunkilainen tietää
kauppatorilta ruokaa ostaessaan os
taako hän todelliselta maalaiselta mai
jälleenmyyjältä. Ennen ne olimat se»
laisin, jälleenmyyjät ja maalaiset sa<
massa rimissä, ja jälleenmyyjät aina
sekaantuimal hintain määräämiseen
y. m., joten maalaisilla on nyt pal-
jon parempi mapaus tehdä kauppoja
kaupunkilaisten kanssa. Eduksi on se
molemmille, setä kaupunkilaisille että

maalaisille Kaupunkilainen moi nyt
ostaa suorastaan maalaiselta maa»
laistamaraa tarmitsematta hyödyttää
mälitauppiasta eli jälleenmyyjää ja
maalainen saa korkeamman hinnan
kaupunkilaiselta kuin jälleenmyyjältä.
Sitä maan tmmotaan maalaisten
omankin edun kannalta, että esim.
eluttain lihat pidetään kaupan niin
pieniin osiin malmiiksi paloiteltuna
tuin nykyisen järjestyksen mukaan on
tumallista, sillä muussa tapauksessa
joutuvat lihatamarat ainoastaansuu»
remmissä erissä ostamille jälleen»
myyjille. Muitakin hymiä puolia on
nykyisessä järjestyksessä, joskin epä-
kohtiakin, maan niistä ensi terralla.

Koukku.

>!M.M
1¥:OS

maiuitut seuraavatmaatilatovat myy-
dyt välitykselläni,nim. N:o 64,71, 81,
89, 95, 15S ja 185, joista an\ tilano.3-
tajilleni sattuneesta syystä saan täten
kunnian ilmoittaa.

I\!<sel Rlaqderiq.
Asianajotoimisto

RICH.HELANDCR'-
SEMENniVAtJMO

'li i-. jmrj+ASA^s fl

ÄSFMTEERAUSIHKE
Ttiff 320

riTmFrP"»
s<<>sz!,l7!^l!<<l!>N!!>.z77W!N

MO^AiKKITÖiTA \m;
Ttr^irfr.

Osakeyhtiö Pyynikin
BitnaaSamppanja]

Sitruuna /
VettäSooda 1

Apollinarisi

Limonaadia. Portteri<|

me" Suositetaan!
Myöskin eri juomista lajiteltuja ko-

reja saadaan
Tilaukset maaseuduille lähetään heti.

gtT" Telefooni n:o 487.

Rahtikirjoja
Suomalaisia valkoisia 3-osaisia
Suomalaisia valkoisia 4-08218!»
Suomalaisia punaisia 3-osaisia
Suomalaisia punaisia 4-osaisia

Ruotsalaisia valkoisia 3-osaisia
Ruotsalaisia valkoisia 4-osaisia
Ruotsalaisiapunaisia 3-osaisia
Ruotsalaisia punaisia 4-osaisia

Suomalais-ruotsalaisia valkoisia 3-0821312,
Suomalais-ruotsalaisia valkoisia 4032,1812,
Suomalais-ruotsalaisiapunaisia3-osaisia
Suomalais-ruotsalaisiapunaisia 4-osaisia

I^ahtrl(irjoja
hahuiuuastu

Tampereen Untisten konttoorissa-
Suomalaisia ja

ruotsalaisia
molemmin puolin viivoitettuja

Jjasf^uJan^ettia
Tampereen Unistten konttoorissa-

L. Pitkäkatu 26.

lllA««tt«t>«if s* Olt t»99täi»änä imo-'4s£tUtlotul dissa V Heinosen
kimiljaass». Knritl».

KiMuiriitsii
ynnä muita

-0 Multa-Kopea- |a
Untihopea9 tavroita

halvin ja luotettava ostopaikka
Suomen Kultaseppä Osakeyhtiö.

Tilaus jajkorjanstyöt tehdään huolellisesti3

£nsiibmtifi6n TeaftfliMi

Vakuutusyhtiö,
perustetta 1821^

milliin ja vaurastun*» Tftk«Ktauyh**« 7e«äj|j|) Mffatll

halvimmille vakiiutuMiftfc»«tlte.
Paitsi tavallista yksityii- ja seuftvaftNptatf», Uffcritt tfbtft

»roskin Rautatie- ja Höyrylaivataiumirmavakuutuk.
a slinaialla, Hekä tyltvAsn vakuuiuhM*h& nnJia«a Joulak
P:Jtä 1896.

Georg Snmelfu»
ilKonttooni »»N^NZ»,,. S. T

'9 Apteekkari M. ~glevtn'xxi fo&eroiffujct

r ' mieto, jonka luuoksi naiset luicläpä lapsettin'^■B" nauttiioot niitä mielellään ja niitä pidetään tuimasti roaifuttaiuia suoloja,"^^^,Fatferia roeftä ja fcnfaltnifta parempina
"^jBC Iolai!!?n laatiifo onmavuötettuta- ., ."^^P"hän painetulla uiojelusmei-fiUä ja jokai- y£/' ///'?^fri/j4

11 läiltäntöojoitus on unuuätettu nimi- i^C^-Z-^J^^^Jgjp-y
'H^ kiitti laatikolta 1 marffa. Dtuat saatamina taitiösamaamme

**S Kihla-

kViiiiiitiikiinnnfciiti j9**l^H^^ JL j I

"ekl

t>a;ipi lainalta aina bai.faunalla.
J. F. Wahlroos.

Kauppakatu 7.
Vastapäätä Huomen Kultaseppäosakeyhtiönhaarakauppaa.

IIM3N Kllp3llU3
todellisen radan tarpeen tähden myydään mitä monipuolisemmasta
varastosta hienon hienoja taulunkehyslistoja. Kehykset kootaan pe-
rin halvalla maksulla.

campereen cazinleillllsuzliille
Verkatehtaankatu 6, telef. 615.

HlOM.! Haetaan ja saatetaan kotiin.

Uusi Rohdoskauppa
T^mpereellQ

K. H. Wirzenius
Hämeenkatu Nso 10. Puhelin H:o 4-66.

Suosittaa suuren varastonsa kaikenlaisia^rohtoja ja hyvin v-
rustettuun rohdoskauppaan kuuluvia tavaroitaan.

M.pieMzen
Aaupanwälit>>3toimi3to

Tampereella
Viinikankatu 11:0 16.

Välittää kohtuullisesta palkkiosta kaikkia välittäjän^ tehtäviä,
niinkuin maa- ja kaupunkitalojen -.nyyntiä ja ostoja, hankkii kiinne-
ja kuoletuslainoja sekä toimittaa palvelus- ja työpaikkoja kaikille
aloille. Ottaa vakuutuksia ,X»i6va»n". Toiminta varmasti rehelli-

tyään

Sampeteen Uutiset*
taa. Kysymystä pohdittiin useammil-
ta nätöpuolilta, maan kun se on la»
wea ja maitea selmittää, niin jätet»
tim asia toimikunnan tuttittamakfi,
joka malmista» ensi kotoulseen eydo-
tuksen, millä tumalla tuon tulturitan'
san asemaa olisi ryhdyttämä parhaal»
la tamalla parantamaan, että heistä
moitaisiin aikaa moittaen saada kel-
mollisia kansalaisia yhteiskuntaan.
Toimikuntaan tulimat malituiksi pro-
masti F. A. Carpen, kunnallislautak.
esimies I.Lönnqmist, luntakotoutsen
puheenjohtaja M.Homi, ivärjärimes-
tari I.E. Segerman, kauppias M.
Murto, suntio A. Nieminen ja M.
Heinonen. — Wiip.

— Snomalainen PappiMuur
manin rannikolle. St. Petersb
Zeitungissa kerrotaan, että pääsupe-
rintendentti Pingoud äsken on palan»
nut Muurmanin rannikolle telemäl
tään tarkastusmatkalta. Tällä mat-
kallaan on hän, mitali lehti on kuul
iut, ryhtynyt '.valmistamiin toimiin
sitä marten, että Arkangelin läänissä
tulee käymään emankelinen pappi ja
että Muurmanin rannikolla olemissa
lukuisissa kalastajakylissä asumat suo-
malaiset saamat oman papin, joka tv
lee asumaan uudessa Aleksandromstin
kaupungissa.

— Senaatin kultulaitostoi»
mituslunnan ensimäisen apukam-
reerin mirkaa omut päättyneen ha-
kuajan kuluessahakeneet senaatin kans-
listit A. W.Ruotzi jaG. Jansson setä
lääninapukamreeri H. R. Lindgren.

— Valtionrautatiet. Ensimäi-
sen kirjurin »virkaa Kuopion asemal-
la omat päättyneen määräajan ku-
luessa hakeneet: pysäkinhoitaja G.
lankomsky ja w. t. ensimä'nen kirju-
ri I.E. Bergman setä toiset kirjurit
M. Sandström, A. I.Arppe. I.I.
Grönlund. K. I,Sundlöf.I.Wilt.
to. M. Raussi. I.F. Hellgrön.K.
I.Gammal ja A. F. 110.

Ilmoituksia.

Tampereen
N,M»zi« »llltllllsmehet

Kotoontuwat
tiistaina heinäkuun 15 p:nä klo puol
6 j- PP

Velkojat
Tehtailija Albert Holinqvistin,

Rymättylän pitäjän Poikon yksi-
näistilalta, konkurssipesässä, kut-
sutaan täten kokoontumaan Tuors-
taina kuluvan Heinäkuun 31 päi-
vänä klo 1 päivällä allekirjoitta
neeD, Alfred Holmströmin, tässä
Turun kaupungissa sijaitsevaan
lakiasiain ;toimistoon:

1) tarkastamaan sitä tiliä, jonka
Värjäriinestari Anton Holmqvistin
perikunnan puolesta on tehty pe-
rikunnan ja konkurssipesän väli-
sistä asioista;

2) määräämään toimitsi]anuestep
palkasta
Wo\ tarkastamaan konkurssipesän
tilasta annetun selvityksen sekä

4) keskustelemaan mnista ehkä
syntyvistä konkurssipesää koske-
vista asioista; ja muistutetaan sen
ohessa että, voimassa ol«van kon-
kurssilain nojalla, poissa olevat
velkojat saavat tyytyä läsnä ole-
vien päätöksiin. Turku, Iloina-
kuun 1 päivänä 1902.

Alfred Holmström.
Julius Göransson.

Toimitsijamiehet.

Laumantatna HzOiniik. 12 p.

nen
Maalaistiloille löytyy ostajia



N:o «32 1902 gout»anfatna &ein&lt. 12 p.Tampereen liuftKe*

filk limuin fiilliriliili
(Omistaja Olga Zimmer.)

7Kauppakatu 7.
Tampereella.

Saapunut suuri valikoima Herrain olkihattuja, koti- ja ulkomai-
sia sieviä keveitä kangashattuja Herroille, lakkia uusia malleja, villa-
silkki-, kanava- ja puuvillakankaasta.

Herrain huopahattuja erittäin hienoja Italialaisia, Englantilaisia
y. m. hyviksi tunnettuja lajeja.

Poikain ja tyttöjen lakkeja villa- ja puuvillakankaasta, Olkilak*
kia pojille, kudottuja huopahattuja, keveitä kangashattuja lapsille.

Telef. 762.
Olga Zimmer'iliä.

j^S^^-Qi 1 illu^iyni I i li n |iil nm
ja tunnollises-

Kaikkia, pyörän o-
gaa-avissa. Muuta-

in vähän käytetyltä pyöriä myytävänä
Puutarhakatu 33 Telefooni 516

Polkepyöriiliike»

K^A^IT»lilro©B' iia

fiopeazepänliille
on joulukuun 1päiv.

Muutetta
Kauppahallitaioon aivan vas-
tapäätä entistä liikehuoneustoa.

Varastossa löytyyJalokivi- Kulta-Hopea- Uusihopea ja
Nikkeliteoksia ynnä kaikkia mitä täydelliseen ja ajan-
mukaiseen kultasepän \iilckccseei1 kuiiluu|

Huom.F Kultasia naistenH sekä KetjujaKelloja,
Hinnat ovatkullasta ja kultadubleesta löytyy myöskin,

kyllä entuudestaan tunnetut.
Huom.f Allekirjoittaneen liike sijaitsee ainoastaan

Hämeenkadulla.
K* A. Wsthlro©s.

Kulta- /a Hopeaseppä
Tampereella.

K F DuMöitain
Konepaja «w« Valimo ««« Ajokalutehdus

ittxzt Vaski & Levysepinliiko, »»»»
Tekee kaikkia alaansa kuuluvia töitä.

Vesi^ 1.0Erikoisalana:
kajohdot.

lw ..ijCISSÄ (IJiSJ suunn ja monipuolisinvarasto x^|

HELSINGISSÄ 'ivtr* f BLP*

fe^p^sft -jäT ||Huokeimpiinhintflihi^l
TAMPEREEUfI wr&

myöntää kaikenlaisiallUl.l.^NVll Tapaturmavakuutuksia,
sekä

yksityisillehenkilöillä
että pakollisia. Työväenvakuutuksia. iV Edullisimmat ehdota

Asiamiehet
H. T. BärlundG. V- Osonen. Alex Nordman

Georg Borg.

Lajiteltu varasto Naisten ja Miesten pukukankaita. Miesten ja Naisten kummikenkiä puolella hinnalla. Paraplymiä ja pääliino-
ja varsin helpolla. Suuri varasto Lasi- ja posliinitavaroita. Lajiteltu valikoima kahvitarjottimia.

Harmonikat ja huuliharput puolella hinnalla. Suuri varasto silliä monta eri merkkiä. Jälleenmyyjille vielä huokeammalla.

roppuunmyynn sielppolazza.
liuopaliitttsija MU».

z5

tan/(OBflk W W W £L& MmM £J* af STS && "W% W mmm/T^^ GG M AF AF HF
Isak Jullitkin

Kustannusliike jaKirjakauppa Hämeenkatu 9. Telef,208 ja 521.

Huomatkaa Loppuimmyyiitiä
Helppolassa.

d^Ps^j*«**«"|^ ..4B£§3&gm3m§£^^^

Hqoiii.! Herrat maanviljelijät Hiiom.!
Ostakaa ainoastaan
Amerikalaisia i4Pysty" Niittokoneita

L jotka ovat tunnetut parhaiksi, keveimsniksi k
ja kestävimmäksi, sekä ovatsaaneet paten- J£
paikkakunnalla ovat A(tm kaikissa maissa. Ainoat jälleenmyyjät

f
KMAALTiARPEITA
-TAMPEREEN RAKEN*

j»NUSKONTTOORI»S
Kalkkia
Utii
Krpsia
Savea
tnlenKestäviä
Ciiliä
lisii
IIUM
y- y. m-

Raitiotie- ;
tarpeita «
Ratakiskoja ;
Rautaoalkkia
KALKKIA

mm"\ _ A^-Mfc

tomuin Sementtiä
Kipsiä— F\itauslani<aa

Kalastustarpeita, joista erittäin huomautammeAmerikkalaisista on-
gen pahlaimista y. m., y. m.

Rautakauppa Osakeyhtiö.
Puhelin 147 myyntiosastolle.

« 562 konttooriin.

Helinina
Leipuri* l« ll«nM»«li«e
suosittaa ensi luokan tavaroista valmistettuja tuoreita, hyviä ja ma- ;

ukkaita tuotteita. j

Huom.! Jälleenmyyjille myönnetään suuri hinnanalennus

■■W WBiVß!9lliHlijk ■
miezten llezatalllliaKehitä

i» V' xnh, kpl.K 3 l»k 5O p.

Stilllojliii

■Hlii#i!iiiikii piiraat

uskomattomin halvalla!
Aultman-Buckeye ja Mc Cormick niittokoneemme myymme pal

on alle tavallisten hintopn.

Haglund « Brakel.

tämän kuukauden ajalla
myydään

mN^L^M^T DJI9 ID.. 75 p.
.. 2nr2:50Urheilopaitoja

John. Blomin
Loppuun myynnissä

Taume^eel>».

mx^
J(iijiryyniä

l^anna lyyniä
Sapo lyyniä

Jfelm/ryyniä
Tattari ryyniä

/[auranryyniä
Velinä jauhoja

Peruna jaalfoja
J^venna,ansojase%ä

Kaavia montaa erilajia
jffalpoilfin Jjinfoi/jin.

John !Bgertrön3'n
HerkkujaHedelmä'

kaupassa Komerssin
talossa torin varrella.

MMM

*H?yy

John Aapelind
Tampereella

konttoon Kullervonk. N:o 1, avoinna 9
—2, 4 7. Telef. 623 (yksityinen 632)
myy varastosta halvimmasta

saminuttamatontaja sammutettua

T:tn<t Kalkkia
vapaasti r ikennuksilla sokä rautatienvan-
nuissa rampereella.

Hooßek»lH|a
suuri varasto. Tilaten tehdään, vanhat lai-
etimhiivalla. Pautsraak.29J. S. Kiminki,

O. M.Koivun
/(i/one^a/i/I/jJfe

16 Hallituskatu 16.
j|V" Hyvä työ. Hinuat halvat. "~W3

Höyrylaiwa

,H»tti"
lähtee jota

Maanantaina
klo 5 a.p. Terälahdesta Tampereelle

poiketen Pöllölään. Rantalaan ja
Teistolaan.

klo 3 i.p. Tampereelta yllämainittui»
hm paikkoihin,

Tiistaina
klo 5 a.p. Pohjankylästä Tampereelle

poiketen KyöZtilään, Marttilaan
ja Runsaalle.

klo 2 i.p. Tampereelta yllämainittu!»
hm paikkoihin.

Keskilviikkona
klo 5 a.p. Intiltä Tampereelle poike»

ien Hannuun, Paarmaniemeen,
Tahloon ja Kuljuun.

klo 3 ip. Tampereelta mainittuihinpaikkoihin.
Tuorstaina

Samoin kuin Tiistaina,
Perjantaina

Samoin kuin Keskilviikkona
Lauwantaina

Samoin kuin Maanantaina paitsi että
lähtö Tampereelta tapahtuu
4i.p.

Osakeyhtiö Teisko.

V. P. K:n IV
kokoontuu virkapuvussa kalusto-
huoneelle huomen aamulla kello
puoli 8 täsm.

Osastonpäällikkö.

Tampereen Uutisten O. Y. Kirja
paino.

Hißsten
I.3!llli3

MMMAsfaltti- ja Kattu-
iinojjatdib^ Osakeyhtiö,

Tampere,Wertateht«ank. 14. Puhelin72».
«Valmistaa jamyy:

Prima Kattohuopaa,Terw«tt«a wuora«shuopaa
sekä

ParastaKattolakkaa.
Kattaa ja tenvaahuopakatloja. Tekee kaittia

asfaltti' ja fementutöitfi.
Hinnat kohtuulliset. Sekä töitten että aineiden puo-

lesta mennään takaukseen.
Töitä tehdään maaseuduillakin

H ■

_ —
SAA

Oskar fjolmbergin fianuliille.
4 Kauppakatu 4.

Suosittaa suurta varastoansa

STaisten Hattuja.
Komeita ja yksinkertaisia, eri hintoihin. Mallihatut ovat näytteillä
Huora.! Pienempi määrä hattuja myydään sisäänostohintoihin.

Oskar Holmberg,


