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LÄÄKÄREITÄ:

&9&MÅH, Låai. paistok. 14. Addp
! 9-12, 5—6& Silmät, miel. aamup.

•', A BACKMAN, Smndiuksen ranie
rakennus kosken varrella. Sisäänkäynti
«£äzneenkutu 15. 8-9 ja 3-5 j. pp.

SJÖRKQVIST, Itäinenk.' 29. 12-12.
&~7. Korva, nenä ja kurkkutautia.
Teief. 1Ö94. ,

fRESTADIUS, apt. Molinin talo puoli
B—ll, 4- 5, pyhäsi n puoli 9-11, (las-
tentautia ja veneerisiä.

GRÖNHOLM, Itäinenk. 26, ark. 9-

*td HQFFSTRÖM, Hfim.k. 23, 9-12,
af HÄLLSTRÖM, Kauppatori 21, 9

-11, 5-6.
Sri LONDEN, Itäinenk. 24, Cora-

«ercin talo. 9-12, 5-7. Tel. 1281.
Erikoisala keuhko- ja sydänvikoja.

«YMAN, Kauppatori 7, 9-11 ja 5- Va75
y?k. 9— IL Sisä-, lasten- ja veneer.

tftKANDER, ANNA, Koskikatu 9. kel-
!«z 0-12 a. p.

?. SCHROVE, Taiamelank. 16, 9-11,

KAARLO PALKONEN, kunnan ja
rantatien lääkäri Toijalassa. Klo 9-
11 ja 1-2.

Molf.k. HerraotautisiaPitkäniemessä 1-3.
VIRSENIUS, Itäinenk. 20. 9-10, 6-7,

tilmätautia.

HAMMASLAAKARELTA:
•LEA BERGBOM, Itäinenk. 11 a, Is

~!1 ja puheli, 1243.
8. l LAURENT Kuninkaankatu 25 He-

Ifcste taio 12-1 5-6. Puh. 1353.

RAUVOLA T. E., tavat, arkip. klo 10-12,
OTTO VESTPHAL, Kauppatori 7,

10-2 ja 5-7. Lapset hoidetaan ilmai-
seksi 9-10. Puhelin 1238.

KÄTILÖLTÄ:

MANDI LAMPEN, Mustani, katu 19,
fclef. 52.

fDA HELENIUS, Mustanlahdenk. 16,
rappu oikealla. Telef. 264.

ROOSA LIUKONEN, Körtel, k. 18.
Väänänen Ida, Itäinenk. 14. Puh. 999.
Laura Oigen, Kalliokatu 26.
IDA LAHTINEN, Pmnink. 21, käynti

ladulta.
JENNY LUOTO, Naistenlahdenkatu L
HILJA NIRONEN, Kuninkaank., 16.

TERVEYDENHOITOTOIMISTO, Hä
■eeak. 19, 122. Tarkastusas. 8-10.

Ktufckotautisten Holhoustoimisto Hä
meenk. 19, tiist. ja perjant. 6-7 j.p.

HIEROJAT jaSAIRASVOIMISTELIJAT:
Sigrid Pohjannoro, Läntinenkatu 42.

VAKUinrUSKONTTOREITA:

c£i;Miia!iiiiti
II" Ull TnrNi
fialvKt raausut. Edulliset, uudenaikai-

set ehdot. Myöntää m. m. kansan-
vakuutuksia viikkomaksuilla, ilman
liäklrintarkastusta.

Piirikonttori Tampereella Satamak. 5.

filisan ?akDolQSto!ißlsto.
N:o 19. Puhelin N:o 473.

*vointia 9-2 ja 4-6.

Eisiraiißßß Venäläinen ¥akaatasyhtiO
perustettu

1827
Palo- ja Tapaturmavakuutuksia.

Asiamies: Axel Engström.
Kontton Hämeenkatu 7. - Puhelin 302.

il liii 111 KeBk* Henkiv. yhtiö
Wfl 1| på i Tampereen Haarakonttori
■fliinll Kanppat N:o 5. Av. kk
HilI? *M 1 10-2" ja 4-6. Puhelin 92

i*» i* WFÅ*4
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Tetet l©6. ALFRED SELIN.
i(@miort Tampereella: Hallitusk. 11.

KM«M iltolÉÉfSlWWMsIW FiSiilpiiJililliiJv
Irtaimistoa varten.

SesfetaiineQ yhdistys, perusi, v. 1872.
V*k. salvasta maksusta li ja 2® v.

kaluttua nautit* an alennusta vakuu-
AaUaKes Tampereella:

OTTO LUKANDER.
SCoKttori: Koskikatu 7, Ruuskasen

talo. Puhelin 148.
a, V. OSONEN, Vakuuhiskonttor*

Hla. katu 9. Puhelin 530. Salama.
Pohjoia.Kullervo. Konttoriaika klo
9-2 |a 4-7.

LAKIASIAINTOIMISTOJA:

m mimti i Siiliin
Otmkefhtiö V:m Sandbergin Jilk

taetakaupan talossa, sisäänkäynti
Kauppatorilta. Puh. 10©4. Av. 93.

; mm «milli fi LEINIO
k ?■- U p3laoderin talossa9-3. Puh. 766

fAMP. KUNNAN TYÖNVAL. TOI-
MISTO, avoinna klo 10—1 ap. mie-
kalle ja 4—5 naisille, paitsi lauan-
taisin klo 10-2 päivällä. Osoite:
Liat. puistok. li. Telef. 434.

faisip. Rautasänky- ja Huo-
askalukauppa, K. V. Kallio.

Hämeenk. 29. Puhelin 1935.
im ja tilaten valmistaa kaikkia alaan
kuuluvia valmisteita. Käykää kuule-
%.**** myyntitapojamme.

KÄYTETTYJEN HUONEKALUJEN
KAUPPA, K. & U. Helien ja
Halme. Puutarhakatu 24. Puhe
Ho 1091.

J. V. LINDROOS, Kellosepän
liike. Tampere, Kauppakatu 9.
Puhelin 513.

OSUUSSITOMO, Puutarhakatu 16,
Puhelin 1204.

Vigrenin Lasini etRka us- j* Kehys-
listaliike, Kaivok. 29, Puhelin 556.

LEIPUREITA:
LEIPURI- ja KONDIITTORILIIKE

Viinikankatu 34, puhelin 686.
TOIVOLA & FAGER.

V. LAURILA, «Kotileipomo';
Puutarhakatu 31. Puhelin 213.

LEIPURINLIIKE EMILIA LAU-
RENTJEFF, suositellaan arvoisalle
fteisöiie, Satakunnank. W. Tel. 40/

RUOKATARJOILUJA:
U TEIMANEN, Kansankeittiö, Moi-

sionkatu 33.
KANSANKEITTIÖ JA KAIVILA,

valmistettujen j. m. ruokatavarani
kauppa Satakunnank. 21 (ent. Isän
ifiyhd. talo).

Edv. Lumme.

KANSANKEITTIÖ Kuninkaank. 14.
R. Pusa,

Automaatttruokala ja kahvila, iHä-
meenkatu 29.

Lähin ensiluokan Matka?lljakot! on
»PATRIA", Tampere, Rautatienk. 125

Telef. 838 (vastapääiä asemaa, oikeal-
la). Hinnat huokeat! Kohtelu hyvä!

Kansankeittiö ja Kahvila, Läntinen-
katu 37. Matti Nieminen.

KANSANKEITTIÖ JA KAHVILA,
Läntinenk. 16 a, suositetaan täten
*rv yleisölle,' A. Ahlberg.

KuoHeita,

Kaipauksella ilmoitamme että
poikamme

Oskar Sund
muutti täältä jou'uk. 7 p:nä 1911
rauhaan ja lepoon 33 v. 6 kk.
20 p:n vanhana Tampereen ylei-
sellä sairashuoneella.

Karoliina ja Vilhelm Sund.

Nyt kyynel kuivu ja murhe
vaivu, tään haud n luona ei surra
ssa. On taisto laannut ja rauhan
saanut Han, joka tässä nyt nu-
kahtaa.

Ruumiin siunaus tapahtuu t. k.
17 p:nä klo 9 e. p. p Lempäälän
hautausmaalla, joka ainoastaan
täten ilmoitetaan.

Tampereen Säästöpankki
hyvittää säästööntuoduista rahoista

5 pros. korkoa
sisäänpanopäivästä ulosottopäfvään.

Ponikin QIiI/ialaqiltq* kaikkina arkipäivinä klo 12-3 päiv. ja sitä-FdlllUll aUlUUlUallid. paitsi perjantaisin ja lauantaisin klo 6-8 i

Tampereen Hattu-, Lakki- ja Tnrkki-Tehdas

JJiprtlii Ifiiariipsi
Suuri varasto:

U lld. f ulillElld«•*■■ 1 IHI » HHHIBSH il Mi
Korituoli- ja Lattia-nahka tnaitoja, erilaisia
Nahkoja y. m. loppuunmyydään erittäin
HALVALLA.

Myymälät:
Viinikankatu Nio \Q Hämeenkatu
N:o 10 ... Kuninkaankatu 11

HllftlH f J°ukko kauniita NÄÄDÄN (Stenmård) ja NERTZ-IHiUiII»» NAHKOJA erittäin halvalla.

Suomen Laulu
antaa

Johanneksen kirkossa inisen Pohjaa jäisissä
huomenna 10 12. klo 2 pv.

OHJELMA*
tänään 9. 12 klo 9 i.

OHJELMA:
1. Ad te levavi oculos

meos G. P. Palestrina
(1514-1549)

2. Ave maris stella \ :««,«,...,.
•

3. Personent hodie *
Joululauluja

1. Ad te levavi ocuslos meos
G. P. Palestrina

(1514 1594)
2. Kyyneleet ......Johon Bennet

(1570—1610)
3. Kaipaus John Dowiand

(1562-1626)
4. Mun sydämeni suoja

Hans Leo Hassler
(1564—1612)

5. Ave maris stella k „ u ~,

6. Personent hodie ,
sov- H- Klemetti

'<
. Ave Maria A. Bruckner

8. Kevitfcrohi I. Brahms
9. Hyvästi ystäväni ....H. Klemetti

10. Kirkkahasti tähdet pais-
taa sov. H. Klemetti

11. Kukka haudalla L Madtoja
12. Auringon noustessa . . . T. Kuula

sov. H. Klementti
4. Ave Maria A. Bruckner
5. Taru P. Tschaikowsky
6. Jeesuslapsi seimessä H. Klementti

(Aaltto-soolo urkujen
säestyksellä ja loppu-
kuoro a cappelella)

7. Altto-aaria »Joulu-
oratoriosta" J. S. Bach
Solisti: rva I. Sprin- (1685—1750)
gert, säest. maist. A.
Maasalo.

8. Rukous H. Klemetti
9. Ei mitään multa

puutu L. Madetoja
10. Puhdista, o Herra,

sydämen J. Brahms
(3-osainen motetti).

Johtaja H. KLEMETTI.
Pääsylippuja: Kirkkokonserttiin å 2 ja 1 mk. ja sunnuntain kon-

serttiin å 4, 3, 2 ja 1 mk. saadaan Emil Lyytikäisen kirjakau-
pasta ja Niklas Järnefeltin Maanmittaustoimistosta sekä kon-
serttitilaisuuksissa ovella.

Tampere, lauantaina joulukuun 9 päivänä

Toimitust |
telin te?*, iiii litert, fiiii Eiegrfe 1 1, Ett |

Vastaava. |™

Tairaitnksfö oiotei li pnistok. 31. Avoinna 8- Il a.-p., I—2 p.fa 5-6 f.-p. W
rddbonfti Mtottnittajan 1119, toinaltusaiatssria 94V f B

8 ■

Konttorii
Tvövåenyfedlstfteen iiiossa, Untinen Puistokatn S6, f «I ite9 s i T 65.

Avoinna: kello 8 a.-p.-T f.-p.
Taloudenhoftaias K. J. J OKIS A LO, tantan tannlmmfc

kello 10-12 päivällä ja 6-? Ulalla.

Kirkollisia i liuotuksia.

Läntinenk. 18. Tå-
nään lauvant klo Bi. Lastenseimen

ja slummin myyjäiset sekä kapt. Vilhu-
sen tervetulokokous, Sunnunt. kokouksia
kio 11 ap 330 ip. ja 7i. Huom.! Pis-
palassa Siljanderin talossa kokous klo
3,30 ip. Tervetuloa!

Huveja.

!l. T. Y:sm Häytelmäseura
Sunnuntaina t. k. 10 p:nä klo V 2 7 i.

Uikotyöväen talolla.

Valapatto
Näytelmä 3:ssa näyt. 7:ssä muut.

Lippuja myydään 12-2 pUväliä ja
7a b illalla.

Hinnat !:—, -:75, -:50.

TTiliEl ftiJTHI
Lauvantaina jouluk. 9 p. 1911.

Kello 8 illalla.

Kolmas halpahintainen näytäntö.

ANSA
Kansannäyt. 5 näyt. 9 kuvaelmassa. Kirj.

Emile Zola. Suom. Jalmari Finne.

HUOM.! Lippujen hinta 25 pennistä
1 markkaan.

Sunnuntaina jouluk. 10 p. 1911
klo puoli 8 illalla.

4;s halpahintainen näytös.

Elävä ruumis
Lippujen hinnat 25 pennistä 1 mark-

kaan.

Villateollisuiis a. o. h!k.
Taiston talolla sunnuntaina 10 p:nä

jouluk. klo 7 illalla

ANNA LIISA
Näytelmä 3:ssa näyt. Kirj. Minna Canth.

Lopuksi tanssia.

Loppuu klo 12 yöllä. Lipppujen hin-
nat 75 ja 50 p. Lippu a myydään sun-
aunt. klo 2—2 ja 6:sta i lalla

Uimaseuran
O « i

on huomenna sunnuntaina klo 1
päivällä Seurahuoneella.

Päävoitot: 200:-, 100:- ja
50:— markan talletukset.

Arpojen , hinta 25 p:iä ja saa
lipun vaihtaa arpaan.

Rautatieläisten soittokunta soit
taa arpajaisten aikana.

Tervetuloa edistämään rovol-
lanne hyvää asiaa.

Kokouksia.

T. WchWm
KIWAITC
on sunnuntaina t. k. 10 päivät* ä
alkaen klo 10 aamulla.

Kokouksessa käsitellään:
Asetetaan puheenjohtajan eh-

dokkaat, johtokunnan jäsenten
ten ehdokkaat, tilintarkastajain
ehdokkaat ensi vuotta varten.

Sanomalehtien tilaus lukusalin
ensi vuodeksi y. m. esilletulevis
asioita.

Saapukaa joukolla ja jäsenkir-
jat mukaan.

Johtokunta.

Ilmoituksia.
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3-ptkVi painoksen tilaushinnat
nmoinkam 6-päivåisenkin painoksen, ovat kaikäaila Stf««
messa ja Venäjä: la yhtäläiset!

Koko vuosi 5: - Neljännesvuosi li 25
Puoli ■ 2:50 Kuukausi -i«

Amerikassa Ja mnuaiia nlkom.i Vi v. 10c -, Vi ?. fi -

SÄÄSTÖLAATIKKO saadaan ilmaiseksi
Korko on korkein talletuskorko, nykyään

41 0
2 10

Korko juoksee sisäänmaksupäivästä
alkaen.

Korko lisätään pääomaan puolivuosittain.

Irtisanomatta saadaan nostaa aina
500 markkaan asti.

JALOUSKASVIVOI
on parasta nykyään kaupassa olevista kasvivoista,
sen ovat kuluttajat todistaneet, valmistetaan «udessa
ajanmukaisessa meijerissä Tampereella.

MYYTÄVÄNÄ kaikilla seka-jaruokatavarakauppioilla. Vas-
taa täydellisesti meijerivoita.

Tilauksia vastaanottaa

TALOUSVOILHKE
Puhelimet 1133 ja 1260.

S. P. T. T. Liiton osaston H:o 25
Kirvesmies a. o:n

KOKOUS
t. k. 10 p. klo 11 ap. U. T. Y:n
talolla. 13 §:ssä määrätyt tehtä-
vät. Saapukaa lukuisasti.

uurarien a. o:n
Kokous

on sunnuntaina t. k. 10 p. klo 2.
Valitaan virkailijat seuraavalle
vuodelle y. m tärkeitä asioita

Puuseppien a. yin

KOKOUS
on huomenna klo 11 a. p. B-
salissa.

Virkailijaehdokkaiden asettami-
nen y. m.

Värjäri V. V. a. o.
Kuukausikokous

o sunnuntaina t k 'O p. klo 10 a. p.
Kir astohuoneessa. Virkailijaehdokkaitten
asettaminen y. m. tär eitä asioita. Saa-
pukaa joukolla kokoukseen.

Uunmteki/åin a. o.

Kuukausikokous
on sunnuntaina t. k. 10 p. klo 3
j. p. Ulkotyöväen talolla.

Huom! Virkailijain vaali.

Kone- ja Metalli a. o:d
Johtokunta

kokoontuu sunnuntaina t. k:n 10 pnä
klo 11 e pp huone n:o 3.

11. V. Taiston
KOKOUS pidetään maanantaina 11 p.
i. k klo 8 Halla. Ohjelmassa: Laulua,
Fsitelmä, Kuno, luetaan »Tais<o"-lehti,
Näytelmä, Keskustelua y. «. Tärkeät
isiat. Yleisö tervetuiiut.

• tl

ia.
Niistä luennoista, jotka Suomen

Työväen Suojelus- ja Sosiaali-
vakuutus-Yhdistys panee toimeen
Tampereella, pidetään ensimmäi-
nen kaupungintalon juhlasalissa
lauvantaina joulukuun 9 p:nä.
Esitelmän pitää lakit t:ri Leo Ehn-
rooth aineesta: nykyajan yhteis-
kuntapolitiikka, sen edellytykset
ja tehtävät, klo 6 i-p. suomeksi
ja 8 i-p. ruotsiksi. Pääsy vapaa.
Tfun oi mme alkaneet yhdyselämän

ja emmekä hyväksy kirkkolakia.
Niin pyydämme että ihmiset antaisivat
meille saman arvostelun kuin kirkollisesti
vihityillekin.

Olga Mi, Evert UM
Tampere.

Ylläolevan johdosta on nimeni oleva
tästä lähin Olga Sinivuori.

Jonia-avustus.
Täten kehoitetaan kaikkia tosi-

tarpeessa olevia henkilöitä, jotka
haluavat jouluavustusta, eivätkä
nauti vakinaista apua kunnan
vaivaishoidolta ilmoittautumaan
Rouvasväenyhdistyksen hyvänte-
keväisyystoimistoon Hämeenkatu
19; länsipuolella koskea asuvat
perjantaina joulukuun 15 p:nä klo
10—1, sekä itäpuolella asuvat lau-
vantaina joulukuun 16 p.nä kello
10-1.

Suomen LchlibenlMim
AVliftliittö ViWlistills.

Tänään täyttää Suomen Sofiani-
demokrcttinen Nuorisoliitto, tämä
köyHÄistön luokkatllisteluarmchan
nuori wesa wnsi wu-otta. loulukn'm
9 p äiwänä 1906 se nimittäin pää'
tettiin penlstaa fosialiWstistcn nuc-
ri sv-os«swj en 'edu stajcckokauksc s sa
Tampereella. Kun tämä liitto on
uÄ)äisestä alusta tämän wiiden wuv-

den kuluesia paisunut sangen Huo-
mMawaksi järjestöksi työwäenliikkces-
sämme, lienee paikallaan sen alku»
waiheista ja kehityksestä tänä 'en
merkkipäimänä muutaman sana» !au-
sua.

Nknkuin niin moni muukin mei-
kalainen järjestö, on sostalid mu>kra-
iinen nuortsoliiitokin suurlakon lcp-
sia. Ennen suurlakkoa ei juuri woi
puhua työläisnuorifun liikkeestä ineil-
bä. Waan muutamia ancharwoja o*
fastoja olisi sitä ennen otemasfii.

I



Lauantai •.:■= Q joulukuuta

Tampereella, Turrissa ia laajasi a,
efcta parissa muussakin paikata p:-
MsteMn tvöwäenyhdistystm yhtcy-
teen uuorisv-osastojll jo kenrnttaltt.fi-
la 1905, ftis suurlakkowuaden dftfe
puolella. Mutta siihen nuori-
soliike ja sen eteneminen suurlakkoon
ftste jäikin. Mutta näissä Harmoissa o-
sastoissa toimittiin sen sijaan san-
gen wirkeästi. Itäisen sortalamahdin
wastustamincn ja fen tarkoitusperien
tyiitätekewälle nuorisolle selwäksi tele-
misen oli yhtenä niiden tärkeimmistä
tehtäwistä. Ewsijalla tietysti oli
työläisnuorison kerääminen fostalis-
min lipun ympärille ja sen kaswat-
taminen kunnolliseksi taistelijajoilkoksi
proletariatin riweihin,
kuten sanat kuuluiwat liiton perus-
tawaan kokoukseen laaditussa sääntö-
ehdotuksessa. Kaikki nämä uudet o-
sastot oliwat werrattain woimakkai-
ta sekä toimintatarmoista ja lemitti-
mät ne aatteitaan tehokkaasti ympä-
ristöihinsa.

Suurlakon jälkeinen kuumeentapai-
nen toiminta-aika työmäenliikkeessä
ei suinkaan ollut maikuttamatta nuo-
rifoon. Uusia osastvja perustettiin
useita ja niissä toimittiin sangen
«ilkaasti. Puoluelehdisfä, joita sii»
ken arkaan syntyi kuin sieniä sateen
jMeen, alettiin jonkun merran puhua

työläisnuorison liukeen tärkeydestä ja
tarpeeMuudesta hywin „jonkun
»erran" tosin, mutta kuitenkin ta-
malsi asti— ja se markutti liikkeen
tunnetuksi tulemiseksi. Se seikka, että
monet työläiset, marsinkin nuoret mie>
ket, otoat usein hymin liikkumaa wä-
keä, myöskin osaltaan edisti liikkeen
tunnewkst tillemista ja senlcwiämistä
yhä laajemmalle. Monen moni osas-
to on jonkun tai joidenkuiden pai!»
kakunnilta siirtyneitten nuorten mies»
ten perustamia, sellaisten, jotka
nuoriso-osastosfa olimat ennen toi-
mineet ja asiaan innostuneet sekä
tahwiwat nyt toiselle paikkakunnalli
siirryttyään hankkia samanlaista toi-
mintaa. Tällä tawoin siirtyi liike
paikkakunnalta todelle, samoinkuin se
sli maahan siirtynyt enemmän ulko-
mailla matkuötaneitten työläisten kuin
mieraskielisiä sanomalehtiä lukemaan
plistymien „siwistyneittcn" sosialis-
tein kautta.

Liike lemifi suurlakon jälkeisenä tal-
mena niin, että maassamme syksyllä
1906 oli jo parisenkymmentä sosiali»
demolkratista nuorisodofastoa. Ne M°
mat hajallaan pitkin maata, eimätkä
toisistaan juuri mitään tienneet.
Puoluelehtiä tarkemmin semaneet a-
fianharrastajat kuitenkin näkimät eri
osastojen iltamallmoituksista ja ko-
kousreferaateista, että oli niitä o-
lasteja koko monta muuallakin jasu-
tä tiedosta wähitellen kypsyi ajatus
hajaßisen nuorisoliikkeen järjestämi-
]tit&, oman liiton muodostamises-
ta.

Lienee sitä tuumaa muuallakin hau-
dottu, mutta täällä Tampereella,
missä eusnnäineu warsinainen fosi>
alidemolratinen nuoriso-osastolin pe-
rustetlnn, se ensi kerran julki lau«
suttiin. Asiata oli jo edellisestä tal-
mesta saakka pohdittu, kunues eräs
osasten jäsen otti sen julkisuudessa
puheeksi tässä lehdessä syyskuussa
1906. Juttu pantiin käymään san-
gen nopeasti. Keskusteltiin eräiden
tunnetuittcn osastojen kanssa, han-
kittiin alustuksia, ilmoitettiin asias-
ta puoluetoimikunnalle, joka lahjoit-
ti Tampereen osastolle 100 markkaa
edu,Rll!jllko3ousfulujen. peittämiseksi ja
lopuksi päätettiin edustajakokous pi-
tää 9—lo päiwänä joulukuuta.

Osanotto kokoukseen oli anvaamat-
toman runsas. Midettäkymmentä e-
dustajaa kahdeksastatoista osastosta
kokoontui määräpäiwänä Tampereen
työväenyhdistyksen opi stosaliin yh»
teisistä asioista keskustelemaan. lou-
kossa oli useita ruotsinkielisiäkin o°

sastoja, joiden olemassaolosta suo-
malmset towerit tätä ennen tuskin
tichwät. Merkillisin tässä kokoulsessl
edustetuista järjestöistä oli epäi-
lemättä „S uom e n nuorison
w elj e y slritt o". Tämän omi
tuisen järjestön perustaja ja sielu
agitaattori Mikko Piirai-
ne n edusti tässä kokouksessa liit-
toaan omassa persoonassaan. ~Suom-
en nuoÄson weljeysliiton" sangen
ihanteellisena tarkoituksena oli koota
siipiensä marjoon sekä opiskeleman
nuorison ia työläisnuorison, saa-
dakseeen nämät eri luokkiin kuulumat
nuoret weljestymään, keräytymään
yhtenäiseen leiriin kansan ollessa ja»
kautuneena toisiaan maltaan tai'Zte-
lewiin luottiin ja puolueisiin. Tä-
män liiton suojissa kai sitte piti
kasmaa sopuisa, yksimielinen Suo»
men kansa, jota rauhallista tietä
uudelleen muodostaa yhteiskunnan ja
waltion. Tällainen oli kai liiton tar-
koitus ja nuorison liitto siitä piti
tulla, yksinomaan nuorison liitto.
Srtäwarten oli sen säännöissä mää°

räys, että yli 22 wuotiaita ei liifc |

toon Vteta ja että liiton Menetkin,
tuohon ikään ehdittyään menettämät
osan oikemsistaun, joskin saamat liit-
toon jäädä. On itsestään selwää,
että tuollainen „weljeysliitto" oli
syntynyt maan samalla kuollakseen.
Lieneekö muottakaan hengissä pysy-
nyt, ennenkuin hajosi. Mutta kuwaa-
maa stnulakon iälkiajan kuohunnalle
on se, että tuollainen liitto ollen-
taan sai maaperää jalkainsa alle,
että se niinkin paljon sai joukkoja
mukaansa.

Tampereen kokouksessa oli tästä
järjestöstä edustettuna paitsi ~liitt-
otoimikunta", myöskin sen Hä-
meenlinnan osasto, joka nykyään kuu-
luu ja on kuulunut Sosialidemokra-
tiseen Nuorisoliittoon sen fterulstami-
festa asti.

KaNi muut slwmeMeliset nuori-
sojärjestöt, jotka edustajansa oliwat
lähettäneet, oliwat työwäenyhdistys»
ten yhteyteen perusteMja sosickde-
mokratisia ellei
ota lukuun Helsingin Nuorisoseuraa,
joka oli itsenäiseksi perustettu ja al-
kuaan porwarillinen sekä erästä mii»
purilaista, sosialidemokratien käsissä
olemaa raittiusseuraa. Ruotsinkieliset
osastot eli klubit, niinkuin ne it-
seään nimittämät, oliwat emmmäk»
seen itsenäisiä ja saaneet 'alkunsa
Ruotsin sos.Hem. nuorisoliikkeen wä-
littömästä maikutuksesta. Niiden lä-
heistä yhteyttä ruotsinmaalaisen Mel-
iesjärjestöjen kera osoittaa sekin, että
eräässä Helsinkiin w. 1906 peruste-
tussa . klubissa kerran arman maka-
wasti harkittiin yhtymistä Ruot*
sin fosialidemokratiseen nuorisoliito
toon.

No niin. Eri nuorisojärjestöjen
lähettämät edustajat oliwcrt jo Tam>
ftereelle tullessaan makuutettuja työ-
läisnnmison järjestöjä sitowan lii'
ton tarpeellisuudesta ja yksimielisesti
päätettiin perustaa Suomen S-o-
-fialidemo k r a t v n e n Nuo-
riso liit t, o, jonka pesäpaikaksi
määrättiin Helsinki.

ÄlkuwalMisteln- ja järjestelytyössä
teki suurta waikeutta asian uutuus.
Ei ole helppoa panna oikealla ia*
walla ja oikealla pohjalla kokoon jär-
jestöä, jonka ajamista aatteista ol-
laan niin wähän felwillä kuin fil»
loin sosialidemokratisen nuorisoliik-
keen ja jonka tehtäwiä käsitetöiän niin
määrin, kuin osa Tampereen kokouk-
scn osanottajista. Miten kuten sen-
tään tässä hommassa sei-
wittiin ja järjestelmällinen nuoriso-
työ tyydyttämään alkuun saatiin.
Suurempia wai>?eulksill kuin puhtaus-
ti käytännöllinen järjestämistyö tuot-
ti eräät periaatteellis-käytännölliset
kysymykset. Niinpä esim. puolueeseen
liittymiskysymys osoitti, miten mer-
killisiä käsityksiä eräillä pormarillisilla
aineksilla tuleman liiton suhteen oli.
Jotkut nimittäin mastustiMat puo-
lueeseen liittymistä sillä perusteella,
että nuorisoliiton ohjelman eräissä
tärkeissä kysymyksissä tulee olla jyr-
kemmän kuin puolueen ja lisäksi niin
paljon jyrkemmän, että nuorisoliitto
ohjelmansa mutaista taktiikkaa seura-
ten tuottaisi puolueelle wahinkoa sa-
malla kun puolue tulisi suuressa
määrässä estämään liiton toimin-
tawapautta. Tällaisia mielipiteitä,
joskaan ci yhtä räikoässä muodos-
sa, myöhemminkin on silloin tällöin
esiintynyt, mutta eimät ne ole moi-
neet mähimmässäkään määrässä wai-
kuttaa liiton ohjelmaan ja työtapaan.
Joskin liitto myöhemmin on päättä-
nyt puolueessa erossa pysyä, on se
tapahtunut muita, puhtaasti käytän-
nollista seikkoja silmälläpitäen. Ja
joskin liitto eräissä kysymyksissä on
hymäksynyt puolueen hymäksymistä
päätöZ'lauselmistll hiukan eroamia
ponsia, etmät nämät „ohjelmaeroa-
maisuudet" mitenkään ole periaot-
teellistä laatua. Päinwaswin. Wuo-
sien kuluessa on liitto joutunut yhä
läheisempään wuorowaikutukseen ja
kiinteämpään yhteyteen puviueen ke-
ra, mikä epäilemättä on ollut nuo-
risoliMeelle suureksi hyödyH.

Mitä muuten tulee liiton w aiheisiin
perustaman kokouksen jäVeen, ei niis-
tä ole paljon sanottamaa. Jokainen
aikaansa seuraama puoluetoweri on
itse omin silmin nähnyt, miten liike
on herkeämättä ja yhä nopeammas-
sa tahdissa marssinut eteenpäin, laa-
jentunut, woimistunut ja
nut.

Waasasfa 1908 kewätkesällä pide-
tyn InttokoVouksen aikana oli liitos-
sa jo 45 osastoa. Ia maikka jäsen,
luku, jos sitä wertaa Tampereenko-
koukseen osaaottaneNen järjestöjen
iäfenlussunn, näennäisesti näytti pie-
nenneen, oli asian laita päinwastai-
nen. Ensiksikään eiwät ruotsinkieliset
osastot, joiden jäsenluku sanottiinnouseman useihin satoihin, ollenkaan
liittoon yhtyneet. Toisekseen häwisi
„Suomen nuorison weljeysliitto",
jottfa jäsenluku myöskin oli useasi
sadoW ilmoitettu. Niin että warsi-<

naisten suomenkielisten fosialidemok-
ratisten nuoriso-osastojen jäsenluku
oli noussut useilla sadoilla.

Kotkan kokoukseen kewäälläl9lo
inennesslä oli liitto taasen ottanut

oikcen konkariaskeleen eteenpäin.
Toimimien osastojen luku nousi alun
toiselle sadalle ja liiton jäsenluku
neljännelle tuhannelle. Liitolla oli
silloin jo puoli toista muotta ollut
mäkinainen sihteeri ja w:n 1908 ct-
lusta ilniestymä kuukausijulkaisu
„Tuohus" äänenkannattajanaan. Kot-
lan kokouksessa sitten päätettiin lii-
tolle perustaa uusi lehti, kerran mii-
kossa ilmestymä «Työläisnuoriso",
joka tämän muoden alusta alkoi
nlaallisen maelluksensa.

Nykyään on liitolla puolitoista sa-
taa osastoa ja nousee sen jäsenluku
milteen tuhanteen. Sangen kaunis
saawutus miiden muoden ajalla ja
yleisen taantumuksen keskellä. «Työ-
läisnuorisoa" lemiää mrijdetWuhat-

ta kappaletta, joka sekään ei marsin
pieni määrä ole, marsinkin jos sitä
mevtaa muihin meikäläisiin liMo-
orgaaneihin.

Werrattain kauniita tuloksia on
Suomen Sosialidemokratinen Nuo-
risoliitto miisimuMsella toiminta>-a°
ajallaan saamuttanut. Ia kaikesta
päättäen on sillä wielä tawattoman
paljon edisty smahdollisuuksill. Agi-
tatsioni- ja waliswstyö nuorison kes°
kuudessa käy wuosi muodelta moi»
mcGaammaksi, uusia osastoja perus-
tetaan yhtenään ja järjestäytyminen
lujittuu. Wiimeisenä parina muotena
on Marsinkin piirijärjestöt edistyneet
ripeätä mauhtia. Nykyään on liitos-
sa, ellen erehdy, yklltoista piirijär-
jestöä, joilla kaikilla näkyy oleman
liiwas pyrkimys yhä tehokkaampaan
agitatsiooniin. Näyttääpä siltä, että
liitto seuraaman miisimuotiskauden
kuluttua alkaisi näyttää meille mitä
kaikkea moidaan aikaansaada uhrau-
tumalla innostuksella ja wakawalla
työllä.

Kuu Suomen Sosialidemokratlinen
Nuorisoliitto tänään kaikissa osas-
toissaan juhlii miisimuotisella ole-
massaolollaan, on meidän annetta-
ma sille ja sen suorittamalle työlle
kunnioittama tunnuswksemmc. War-
maankin joTainen sosialidemokrati yh-
lyy toimottamlllln wiisiwuotiaalle on-
nea työssään Suomen köyhälistö-
nuorison deräMmilckfi ja matista-
rnijetsi, toimomaan sille ehtymättä»
nuä moimia ja innostusta tärkeäs»
sä työssään sosialidemokratian laa-
jalla työmainiolla. —st.

KgtitcMisnusnayttelyt w. 1912,
Kotiteollisuusnäytteiyn järjestämi-

ieffi w. 1912 on teollisuushallitus
myöntänyt 1.000 mk. Itä-Karjalan,
Pohjois^Karjalan ja LounmsSuo-
men sekä Oulun kotiteollisuusyhdis-
Mksille sekä Hämeen Satakun-
nan maanwihelysseuralle.

Hämeenlinnan lanpnnginwislaali,
homioikeudenauskultantti F. Wet-

terhoff on jättänyt erohakemuksensa,
W. t. wiskaaliksi on määrätty howi-oikeudenauslultantti A. Scyrey.

tzemt tGittlljinli.
Tänään jatketaan kaupunkimme

kukkaromaali ilmeilyä, josta ensimäi-
nen osa näyteltiin jo wiime lauman-
taina. Tänä päiwänä suoritetaan tak
soituslautakunnan, tarkastuslautakun-
nan ja kaupungin tilintarkastajain
maalit. Ainakin kahdella listalla nä-
tymät herrat Maaleihin yrittämän,
Maikkakin nimet molemmilla listoilla
omat melkein samoja. Kaikkiaan 65
nimen joukossa on ainoastaan 10
eri nimeä. Toisella näistä listoista
yrittämät maaliin fuomettarelaifet, toi-
sella nuorsuomalaiset. Ruotsalaiset ja
suomalaiset miinamichet omat nähtä
wästi tyytywäisiä woittoonsa wal-
tuusmieswaaleissa, kosta eiwät ole
näyttäneet mitään elonmerkkejä itses-
tään näiden maalien suhteen.

Kun noita esiteltyjä listoja tarkas-
taa, niin kohta huomaa, millä mie
lellä ne omat laaditut. Silmällä
on pidetty main niiden laatijain
etuja, eikä ihmekään, sillä onhan
taksoitus- ja tarkastuslautakunnan
ehtämä sellainen, että se koskee

mitä lähimmin kunkin kaupunki
laisen taloudelliseen asemaan. Taksoi-
tuslautakunta annostelee kunkin me-
ronmaksajan kukkaron sisällön. Sen-
tähden on omistamain luokkain jä-
senten pidettämä huolta, että arwos-
telizoiffi tulee Hentilöitä, jotka eimät
heidän pussiinsa liian sywälle kur-
kistele. Kummallakin näistä listois-
ta kummittelee yksi ainoa työ-
miehen nimellinen: sen yhdeil henki-
lön tehtäwäksi jää siis edustaa tä-
män kaupungin laajinta ainesta työ-
Mäestöä. Selmää silloin on, uuösä

hengessä taksoitus tulee käymään.
Kyllä työläiset tulewat selässään tun-
temaan sen seuraukset.

Herrat menewät waaliin ratkaise-
maan yhtä tärkeimmistä kunnallisista
kysymyksistä. Ja mikäpä on men-
nessä, kun on walta ja woima. Työ-
laiset pysyivät kotonaan, sillä eihän
heitä waaliuurnalla tarwita. Mutta
weronmaksussa heitä tarwitaan suo-
rittamassa nii Ui herrain heidän nis-
koilleen fälyttämiä raskaita weroja

Tampereen työväenyhdis-
tyksenä
on huomenna tärkeä kokous

kello 10 aamulla. Asetetaan m.
m. puheenjohtajan, johtokunnan
ja tilintarkastajain ehdokkaat ensi
vuosikokousta varten, päätetään
mitä lehtiä yhdistyksen lukutu-
paan ensi vuonna tilataan y. m.
Pitäkääppä mielessä ja jäsenkirjat
mukana huomenna kokoukseen.
Piirustuksia

jätettiin tänään maistraatille MaH-
mistamista Marten Lapinniemen teh-
taan tontille n:o 1 2 lissä kau-
punginosassa tehtaan isännöitsijälle
rakennettaman asuinrakennusta Mar-
ten.
Isäntä nostanut owen pois wuol-

ralaifen huoneesta.
Eilen nosti talon n:o 27 Mäti-

päänkadulla isäntä Kulmala owen
pois erään wuokralaisen huoneesta,
päästäen siten pakkasm sisälle. Wuok-
ralcrifet, wanha pariskunta wopotte
lewan poikansa kanssa, owat wasta
wähän toista kuukautta asuneet ta-
lossa ja suorittaneet wuokransa. Muun-
tama päiwä sitten oli isäntä käske-
nyt wuokralaisten muuttamaan Po-
jan juopottelun wuoksi. Kun wan-
hukset eiwät jo olleet ehtineet muut-
taa, nosti isäntä owen suulta, jät-
taen wanhukset wiluun. Onkohan
isännän menettely reglementtien mu-
kaista? Häädöstäkin pitäisi olla sää-
detty joitain ohjeita, joitten mukaan
laillinen häätö tulee toimittaa.
Kumottu kunnallisverotus.

Tehdyn valituksen johdosta on
1. kuvernööri vapauttanut pankin-
johtaja Nils Idmanin suorittamasta
Tampereen kunnan hänelle v:lta
1910 taksoittamia 2,389 mkn
suuruisia kunnallisveroja, koska
valittaja on verotusvuoden ajan
vakinaisesti asunut Messukylän
pitäjässä ja sinne suorittanut kun-
nallisverot. Samalla on kaupunki
velvoitettu 20 markalla korvaa-
maan valittajan kulut.

Tammelan konepajan
-* O. N- Sommers af Hällström &

Watdens'in yhtiökokous on eilen il-
lalla walinnut johtokunnan jäseniksi:
panlinjobtaja Nils Idman, insinöö-
vi Th. Sommers ja tohtori Ernst
af Hällström sekä waralle tuomari
Johannes Sommers ja apteekari
Wolter Asehan.

Tilintarkastajiksi meriittiin apt.
Wol»ter %)c§an ja kaupp. A. I.
Lindstedt ja waratarkastaMi tohtori
Gösta Idman ja rouwa Hilda Ku-
piainen.

Nylyazau yhteiskuntapolitiilasta
esitelmöi tänä iltana kaupungintcl-

lon juhlasalissa hra Leo Ehrnrooth
„Suomen Työwäensuojelus- ja fo»
silllrwakuutusyhd-iZtyffen"" toimesta
kello 6 suomelsi ja ilo 8 ruotsiksi.
Pääsy esitelmätilaisuuteen on wapaa.
Luwattomasta auastutfesta

tuomitsi raastuwanoikeus eilen
rukaiset K. A. Syren ja W. A. Wal
lenius 2 kuukaudeksi Mankeuteen sekä
3 wuodetsi menettämään tämän \al
leen kansalaisluottamuksensa. Sitä-
paitsi tuomittiin I. I. Lahti, joka ei
ole täyttänet wielä 18 touotta, 1
kuukaudeksi 15 päiwäksi mankeuteen.
Syytetyt oli yksissä hommin watas-
taneet erään palttoon ja sitten myy-
neet selt.

Työväenopiston viikko-
ohjelma:

Sunnuntaina 5 7 seurustelu-
kokous: ohjelmaa ja leikkiä.

Maanantaina B—9. Nykyaikai-
nen kansanvalta: järjestön aiheut-
tamat sosialiset muutokset.

Tiistaina B—9. Danten elämä-
kerta: runoilijan personallisuus ja
jälkimaine.

keskiviikkona B—9. Amerikan
maantiede: Brasilia.

Torstaina B—9. Nykyaikainen
kansanvalta: Proletarista alkuperää
olevat työväenjontajat.

Perjantaina B—9. Italian itse-
näisyysliike: taiteet ja kirjallisuus.

Lauvantaina 7—ll. Lopetta-
jaisjuhla työväentalolla.

Tampereen laswatnsopilli-
fen Yhdistyksen toiminta.
Eilisessä kokouiksessaan päätti Tamp.

kasmatusopillmen Yhdistys lähettää
mabtuustolle kirjelmän, jossa, yhtyen
kllsmatuslaitoksen aikaisemmin teke-
mään anomullseen, Pyhtää että wal,
tuusto makinaisesti ottaisi kannat-
taakseen tähän asti lahjawaroilla yl»
läpidettyä Tammelan Mainiolla si-
jaitseMlla poikien puutarhaa.

Samalla päätettiin an>oa, että
Maltmßto myöntäisi määrärahan ia«
manlaisen puutarhan ylläpitämiseksi
myös tytöille, jollaista ei tähän saak-
ka mielä ole ollut.

Kansan Lc-hti
Kirjallisuuden hanllimisesta kow°

lulai§i'en käytettäwäksi hywäkfyi ko-
kous seuraamat ponnet:

1) että yksityiskoulujen johtokunnat
koittaisiwat, esim. waltuuston puo-
leen kääntyen, saada waroja, joilla
perustettaisiin ja wuosittain kartut
tettaisun pääasiallisesti kotimaista tie-
toklyallisuutta sisältämiäkoulukirjasto-
ja erikseen kullekin koululle tahi yh-
teisesti kaikille, ja

2) että waition koulujen kirjaston-
hoitajat ryhtyifiwat sopimiin toimen-
piteisiin kirjastojensa saattamiseksi la-
wemnpaan käytäntöön kmn yksistään
omcrn opiston piirissä.

Koulupuutarhojen saamiseksi koin-
lujen yhteyteen, päätettiin:

1) Katsoen niihin monipuolisiin e«
tuihin, mitä puutarhanhoidon yleis-
tymrnen kansamme hywinwoinnin e-
distamrseksi olisi saawutettawissa se-
kä taloudellisesti että
scsti, pitää yhdistys erittäin tär-
keänä ja nykyhetkellä mitä suotamim-
Panu, että mikäli mahdollista
kaiflialla maassamme koetettaisiin edes
jossain muodossa saada jokaisen kan-
sakoulun yhteyteen n. i. oppilaspuu!-
tarhoja, joissa oppilaat saisiwat ke-
sän kuluessa wiljelemänsä maantuot-
teet omikseen.

2) Asian laatuun nähden olisi sekä
waition että kuntain auliisti awus-
teUawll puheenaoleman ehdotuksen to-
suittamista.

3) Puuhan wireillä pitämistä ja
tu!«nista warten olisi ulkomaitten e-
simerlin mukaan meilläkin
wa koko maata kasittawäi koufupuu-
tarhayhdistys, joka awustaisi koulua
ja m. m. siementen, taimien, mar-
japenfaiil-en ja hedelmäpuiden faannis-
nisfa joko ilmaiseksi tai niiden puv-
lesta hinnasta, ja joka sitä tarkotus-
ta warten nauttisi awustusta wal-
tion waroista.

Päätösten toteuttamiseksi
tettiin yhdistyksen johtokunta lir-
telmällä kääntymään louluylihallitui»
sen ia maanwiljelyshallituiksen puo°
leen, esittäen mitä tästä kysymykses-
tä on yhdistyksessä lausuttu ja toi-
wottu. Opettaja Luutko, puutarhuri
Rantanen ja tohtori Kaila maltmi*
tetliin kansakoulujen puutarhaneuwo-
jan kanssa neuwottelemaan yhdisty*-
sen perustamisesta siten, että kou°
luylihallitus antaa neuwojalleen ke-
hotuksen yhdistyksen perustamisesta
ja lähettää kiertokirjeen kansakouluil»
le ja että asia otetaan w:n 1914
Yleisessä maanwiljelysnäyttelyssä kes-
kusteltawakfi.

Heittojen jättien nhri.
Eilen aamupäiwällä putosi wella-

mon syliin enl. talollinen Herman
Köttö yrittäessään kulkea Rantawc
den jäätä Karkun pappilaan. Tapa-
uksen huomanneet riensiwät kohta
apuun ja saiwatkin pelastettua hen-
g/ssä ylös. K. oli kuitenkin saanut
täräyksen leukaar.sa ja kohmettunut
siksi paljon, että kuoli kohta läyellä
olemassa Horon talossa, jonne hänei
kuletettim wirkoamaan.

Wainaja oli 70 wuotias leskimies.
Lamvaitten siirto Messulyliin pa-

pin laumasts Oriweden papin
lllnmaan.
Senaatti on määrännyt, että eräät

Mesfulkylän seurakuntaan kuulumat
n. s. Leinonsaran uVolohkolla, sijait-
iciDc! tilat owat kitkollisesfa fuhtees-
»a siirrettämät Orimeden seuratun-
taan luettuna toukok. 1 p:stä 1912.
WiinajnttujK

käsiteltiin Jämsän wiime syyskärä
jillä tamallista runsaammin. Kukaan
trokareissa ei ollut saapunut mastaa
maan, joten asiat lytkääniyimät ke-
mätkäräziin, jolloin trokareiden on
taasen sakon uhalla oltama saapu-
willa. Saa nähdä saapumatko
kaan?
Nokialaiset, varokaa var-

kaital
Viime aikoina ovat varkaudet

Nokialla käyneet varsin jokapäi-
väisiksi tai oikeammin jokaöisiksi
ilmiöiksi. Mikä on menettänyt
palttoonsa, mikä pyykkivaatteen-
sa. mikä taas kaipailee mitäkin.
Tällaisen tavarantasauksen välttä-
miseksi on jokaisen pidettävä
omaisuudestansa tarkkaa huolta
ja ennenkaikkea sulettava ovet
iltasin tarkasti.

Warolaa HewosHmjareita.
Nykyään monella eri tawalla esim*

tywistä petwtlajistll owat hewoshm-
jaxit kaikista julkeampia. Siihen waav

ralltseen joukkueeseen, joka nykyään
kiertää karkilla ma-rkkinoilla, kuuluu
miiä roistomaisemftia aineksia eri
ftaMakunnilta. Näistä estintywät toi-
set hienosti puettuina herrasmiehiä
nä, toiset mitä yksinkertailemmAa
näyttämiltä sydänmaalaisina. Kai»
kenlaisilla keinoilla, usein omawaltai-
suuttakin käyttäen, puijaawat he yk-
sinkertaiset ihmiset useimmiten wal-
lan hewosettomiksi. I<?äwintä tässä
on, että poliisiwiranomailset ja oi-
keuslaitcFet owat heidän suhteensa
aitocm woimaltomia, sillä näillä hui-,
jareilla on tarpeen maatiessä täytet-
talvissaan fylliksi «todistajia". O°
im fuitllw asti taas täällä pian m ie-
tettämillä eläinmarKinoilla on heil»
lä hywät puijausmahdollisuudet.
syystä, että luultawllstt saapuu yJU
jon hewosia myymistä Marten.

älinoa keino näitä huijareita was-
taan on se, että hewosten omistaiat
pitämät silmänsä auki, »nwätkä ryh-
dy minkäänlaiseen sekamaan kaup-
pacm heidän kanssaan, nänttätöön
kauppa miten edulliselta tahan'a.

ON TUEHÄ VälVä
mennä merta edemmäksi
lan puolella asutte ja

TEIDÄNKIN,

Tammelan Kirjakaupassa
T. Mykkänen.
Kaivokatu n:o 36 Puh. 1231.

Lawliertiijiiw lypfy-
piiiwiit.

Tslwiläräjien määräajat.
Rusweden tusmiolmmassa:

Tammßmm kolmantenakymmenen-
tenä (30) ftäiwiinä Kurun ja Teis-
kon pitäjäni käräjä.unnassa JM-
Toikan tilalla Kurun pitäjän Waa«
kaniemen kylässä.

Helmikuun yhdeksäntenätoista (19)
ftäiwänä Ruoweden pitäjän käräjä-
kunnassa Toimelan tilalla mainitun
pitäjän Ritoniemen kylässä.

Maaliskunn yhdentenätoista (11)
pärwänä Oriweden pitäjän käräjä-
kunnassa Anttilan tilalla sanotun Pi-
täjän kirkonkylässä.

Pirllal«n tusmi«luun«ssa :

Helmikuin kolmantena (3) päiwä-
nä Pirkkalan ja Ylöjärwen pitäjäin
.äräjäkunnassa Hennerm talossa en-
susi mainitun pitäjän Hyhyn kyläs-
sä.

Helmikuun kuudentenatoista (16)
päiwänä Lempäälän ja Wesitahden
pitäjien sekä Tottijärwen kappelin
käräj!Uunnassa Raution huwilassa
ensiksi sanotun pitäjän Kuoftaltm ky-
lässä.

MaMskuun kuudentenatoista (16)
päiwänä Kangasalan ja Mesfuky,
län pitäjien käräjäkunnasfa Seura-
huoneella Kangasalan seurakunnan
kirkon läheisyydessä.

lämsänMuomistunnassa:
Helmikuun ensimäisenä (1) päiwä°

nä Korpilahden pitäjän
nassa Pukkilan tilalla mainitun pi-
täjän Kirkonkylässä.

Helmikuun yHdeksäntenäkolmatta
(29) päiwänä siinä käräjä'unnassa,
'ohon kuulumat Längelmäen jaKuo-
reweden pitäjät, Eräjärwen kappeli
sekä Pajulan kyläkunta Kuhmalahden
pitäjää, Alasen tilalla ensiksi maini-
iun pitäjän Winkiän kylässä.

Maaliskuun kahdeksantenatoista
(18) päimänä Kuhmoisten ja Pa-
dlVJjoen pitäjien käräjäkunnassa Ni-
ulan tilalla ensiksi mainiwn pitäjän
Hermoisien kylässä.

Huhtikuun . wiidentenätoista (15)
päiwänä Jämsän pitäjän käräjä-
kunnassa Kähön tilalla mainitun pi-
täj!än Kähön kylässä.

kunnan

Ikaalisten tuomislmmasfa:
Helmikuun toisena (2) Päiwänä

Ikaalisten ja pitäjäin
käräjäkunnassa Rahkolan tilalla I-
kaalisten pitäjässä ja kylässä.

Helmikuun kolmantenakolmatta (23)
päiwänä Kankaanpään, Karwian ja
Honkajoen pitäjäin käräjäkunnassa
maakauppias Jrjö Koskisen talas-
sa Kankaanpään pitäjässä ja kyläs-
fä.

Maaliskuun kaMkfantenatoista (18)
pärwänä Parkanon pitäjän käräjä-
kunnassa Päiwölä-nimifessä huone-
ustossa Parkanon kylässä.

Huhtikuun kahdentenatoista (12)
p äimänä Hämeenkyrön pitäjän ja
WiljaKalan kappelln käräjäfunnjcm
Ahtolan tilalla sanotun pitäjän Kal-
luumäen kylässä.

Tyrmään lihlalunnasfa :

Helmikuun yhdeksäntenä (9) päiwä-
nä Karkun ftiNjän ja Suoniemen

Monhijänven pitäjän ja
Suodenniemen kappelin setä Lawian
pitäjän käräjäkunnasfa Koljaan ti-
lalla Karkun Pitäjän Kewnkylän ky-
läZsä.

Maaliskuun kahdeksantena (8) pai-
luänä Huittisten pitäjän ynnä Kau<
waisan tappelin sekä Wampulan ja
Punkaklltwmen pitäjäin käräiAun-
nassa Kubkon tilatta HuMsten pt-
täjän Mommolan kylässä,

Huhtikuun yhdeksäntenätoista (19)
päiwänä Tyrmään pitäjän ynnä
Vammalan kauppalan sekä Kiikan ja
Kiikoisten kappelien käräjäkunnaZia
Hyrkin tilalla Tyrmään pitäjän
Roismlllan kylässä.

Hauhon tuomiokunnassa :

Tammikuun kahdentenaikolmattll (22)
pärwänä Lammin ja Koslen pitä-
jlen käräjäkunnassa Isolukkarin ti»
lalla Lammin Pitäjän l^onlylässä.

Helmikuun yhdentenärolmatta (21)
päiwänä Hauhon ja Tuuloksen pitä-
jicn sekä Luopioisten kappelin kärä-
jäfunntf§',a kunnantalolla Hauhon pi»
läjän Nrtonkylässä.

Maaliskuun kuudentenakolmatta
(26) päiwänä Pälkäneen, Sahalah-
den ja Kuhmalahden pitäjien kärä-
jätunnassa Auralan palstatilalla
Pälkäneen pitäjän Onkkaalan kyläs-
sä.

Iywäslylän tuomiolmmasfa:
Helmituun 1 päiwänä Keuruun,

Multian ja Pihlajaweden pitäjien
käräjäkunnassa Aromaan kartanossaKeuruun pitäjän Suolahden kylässä.

Maaliskuun 11 päiwänä Iymäs-
kylän, Petäjäweden ja Toiwakan
pitäjien tävlljäkunnllssa KuMalan
lossa enfinmmnitun pitäjän Iywäs-
tylän kylässä.

N:o 245 - mi

kalaan Teidän, jotka Tamme-

jotka edempänä asutte pitäisi sen huomata, että laitakau-
pungin liike, jolla on pikkumenot ja tuottaa tavaran
samoista paikoista kuin «suurliikkeetkin" voi aina kil-
pailla hintojen halpuudesta. Valokuva- ja postikorttia!-
burnia. Kuusenkoristeita, Tauluja kaikenhintai«ia. Lasten
kuvakirjoja, joissa on lehdet vahvasta pahvista, j. m. j. »

Kuvanne vielä kehystetään jouluksi.

Jöé- ja Utamki pssiorttia,
aivan uusia. Kansanvalistus
seuran Kalenteri, Tsetoka-
lenteri v. m. kalenteria ja Al-
manakkoja v. 1912 löytyy nm-
sas varasto. .-: JälleeaayyjiUe
myännetaan suuria alennas.

M LYYTIKÄISEN MMM.
Huhti-kuun 17 päiwckl» «ht«in

Mrtain pitäjäin käräjtö««assa
silan talossa Ähtärin Pihiin Perän.,
teen kylässä.

Tammelan tn«mi,l»»«<sfa :

Tammikuun «iise»te»W,lmatt«
(25) päiwänä Urjala», Ak«m j«
Kylmäkosken pitäjäin Hxåi&mKtä')*
Seppälän tilalla Urjalsm tzitäjim
Laukeelan kylässä.

Helmikuun (23)
Päiwänä Tammelan pitihän käräjä-
krmnassa Antttlan tila<« s«nstnn Pi-
täjän Lunttilan kylässK.

Huhtikuun ylcheksä«te«» (9) ?fii*
»vänä Jokioisten, Ypäjilu ja Hump--
pilan ZHräjäkunnassa ttis&>ft&tsn &<.

lalla Humppilan pitäjä» K«iwiston
kylässä.

Huhtikuun kolmante»«ttz««eNentenä
(30) pätwänä Somero» Msjiin ja
Toilieroniemen kappelin
fa Härkälän yksinäistila» 'Zomeron
pitäjässä.

Jämsän jss.-dem. l«»«allistÄimi-

kokouksessa t. k. 6 p:wa laadittiin
työjärjestys ja kysymyksien alustajat
kunnallisjärjestön kokoukselle.

Puoluetoimikunnan kehoituksestapäätettiin toimia suuren suuri osuus-
wiminta-aatetta käsittämä malistus-
kokous, joka pidetään Jämsän työ-
lväentalolla t. k. 17 pitoa kello 3 j.
p. p. Puhujiksi kokoukselle walittiin
Linko ja Häyrynen. Kaikkien osuus-toiminta-aatetta harrastawain on ftl-
loin saawuttawa ajan tärkeästä kysy-
myksestä keskustelemaan. Kokouksestapäätettiin ilmoittaa laajalti, m. m.
kuulutuksella pitäjän kirkossa.

L-e.

Torppareita abdistesaan.
Korpilahdella eräs manttaalinomis-

taja Elias Uusikartauo koettaa kai-
kllla mahdollisilla ja Mahdottomilla-
km syillä saada torpparinsa hääde-
tytsi. Jhden onnistuikin jo häätä-
mään Nyt on isäntä lautamiehen
wätltykseUä waatinut torppareiltaan
takauksia, ttm ensi wuoden ajalla tu-
!cwat heidän weronsa warmaan mak-
setuffi. Tuota toimenpidettä woi hy-
wällä syyllä nimittää kiristysyrityk-
seksi, sillä tordpareilla ei Verorästejä
vte ja wiUwhdntin owat »laissa kun-
intettyjä." Kesällä tomututti isäntä
lautamiehillä syynin «etsällä ja lue-
tutti kantoja. Sitten lähetti hän io-
kaiselle torpparilleen laskun Maatien
kultakin satoza markkoja «etsänkäy-
tustä, Maikka kontrahdeissa määrä-
tään wapaa metsänkäyttö torpparien
omiffi tarpeiksi. - Näillä tempuil-
luan aikonee isäntä pelotella torppa-
rin'a tekemään »wapaita sopimuksia"
ja luopumaan entisistä oikeuksistaan,
kuten se häädetty torppari teki.

Työläisiä lomalle ilman
palkkaa tietysti.
Pietarsaaren sokeritehtaatta on

käsketty työläiset pariksi viikoksi
lomalle. Syynä on se, kun teh-
taalla on sulatettu kaikki sokeri-
trustin myöntämä sokerimäärä
tällä vuodella. Varastossa löytyy
kyllä raakasokeria, mutta sen val-
mistus kuuluu ensi vuodelle. Sel-
laista se on työläisen elämä. En-
sin pakotetaan työntämään enem-
män kuin trustiherrat osaavat aa-vistaakaan ja sen jälkeen käske-tään työläisiä palkattomalle lo-malle kiristämään suolivyötä. -

v. o

Wiwaw«lPrUNeja hiwitetttz Töy-
saSsä. Saalis uit P»,lituhattUlitraa lalmariinia.
Töysän poliisit tapasiwat wiime

maanantaina metsässä suuren miina-
tehtaan, jossa oli walmista totina*aika paljon ja kaksi pannua keitto-
walmiina. Keittäjiä n tawatw pai--
kalla, mutta ihmiset nimittäwät teh-dasta Kiwisten Mäti» tetzta«tsi.Toinen wielä suurempi tehdaslöydettiin tiistaita waSten yöllä la-
heltä Atsärin rajaa Ojanperän ulko-
saarelta-.Kun tehd«K Utzd«ttim yöllä,

i
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Kualkappas Maiju, ja Matti,
olette ostaneetkaan?

stista »oin kauniit kengät

Kauppias Helkavaaralta
tietysti; sieltä saa hyviä ja halvalla. - Missä se sitten
©«? - Ettekö sitä tiedä. Itäinenkgtu Nto 14.

ImM-, liru- 1 «MM! Vie«tUa«<rilysY«Ys.
Senaatti lienee päättänyt korkeim-

paan paikkaan alistaa, että myön-
nettäisiin wuotuinen 40,000 markan
määräraha Pietarin wientikamarin
Suomen komitean menoja warten,
heidän ottaessaan osaa komitean is-
tannoihinj Pietarissa, matkakuluja y.
«. wartcu.

SikUtiftli itseiins!
S&U se larbaiipia
ißiusi mmu-

kiiiiji.
Sähköhierontaon
huomattu erittäin
vaikuttavaksi reu-
matismissa, her-
moheikkoudessa,
lonkkasäryssä, ni-
vel- ja lihaskolo-
tuksissa y. m.

Hoitakaa ajoissa terveyttänne. Ti-
latkaa tihäa kmvattu låäkesähkötyskone
W INDUX", se lähetetään käyttöohjeilleen,
pattereiie*» j» täysine tarpeineen rahtiv
12 mk:lk. Päivittäinen sähkötys tulee
maksamaa» ainoastaan muutaman pen-
nin. Kirjeittäkaajo tänään.

Ylimääräisiä eläkkeitä tu-
lossa.
Ministerineuvoston istunnossa

tämän kuun 7 p:nä oli esillä ky-
symys ylimääräisten eläkkeitten
myöntämisestä erinäisille henki-
löille Suomessa. Ministerineuvos-
tolla ei ollut muistuttamista eläk-
keitten myöntämistä vastaan eh-
dotetuille henkilöille.

V. KRÖGER, Viipuri, E.

ei keittäjiä tawatw. Miehet jäiwät
ruttenfttt odottamaan ja aamun wal-
jetesf» s«apuiwatkin tehtaan omista-
jat ruwete» keittopuuhiin. Heidän an
nettiin rauhassa puuhailla, mutta
htn he «ikoiwat lähteä hakemaan li-
sää kattoainetta, napattiin heidät
kiinni. Tehtailijoitten nimet owat
Neswri Kytölä ja Juho Saari.
TehdaZt« sanotaankin skytöläisten
tehtaaP. Kruununmiesten saalis oli
erinomaine»: 500 litraa malmista
miinaa, kaksi pannua ja pata ynnä
paljon «uita wehkeitä. Kaikki bäwi-
tettiin. - W. S.
Valkoa työväenyhdistyksen

rahastonhoitajan karkaa-
misjuttu tuulesta tem-
mattu.
Työmiehen mukaan kerroimme

mekin, että Valkon työväenyhdis-
tyksen rahastonhoitaja A. Kosonen
olisi karannut paikkakunnalta ja
että mieheilä olisi ruman salape-
räinen menneisyys. Nyt Työmies
kuitenkin, saatuaan asiasta tar-
kemmat tiedot peruuttaa koko
jutun. Kosonen kyllä on poistu-
nut paikkakunnalta mutta ei tie-
tämättömiin vaan on hän limo-
naaditehtailijana lähtenyt etsimään
parempaa liikepaikkaa ja ottanut
koneetkin mukaansa. Yhdistyksen
tilit jaraha-asiat ovat kaikki asian-
mukaisessa kunnossa. Juttu siitä.
että Kosonen olisi seurustellut
santarmien kanssa lienee vaan
parjaushalusta syntynyt. Moinen

- henkilö, joka sanomalehdelle lä-
hettää noin ilkeämielisiä tietoja
sietäisi joutua rangaistukseen.
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lhiVdl lutttti.
Halpahintaista naytölstä.

Tänä iltana esittää Ttzöwäen Teat-
tori Halpahintaisena näytäntönä Emi-
lie Zolan kuuluisasta romaanisia
Ansa muodostetun samannimisen näy-
töksen.

Sunnuntai-iltalia näytellään Leo
Tolstoin »Eläwä ruumis".

Molempina iltoina omat lippujen
hinnat 25 pennistä yhteen mark-
taan. joten hinnan kalleuden takia
kenenkään ei suinkaan tarwitse jättää
ansiokkaita kappaleita näkemättä.

*%*** « i* J

Iltamsranhan häiritsijä
tuomittu.

Oskari Viljanen, suomettarelaisten
entine» agitaattori, Mouhijärw:n
Lampisten kylästä womittiin Pirk-
kalan wälitäräjillä i k. 9 pnä 2
kuukauden wameuteen
käyttämisestä Etelä.Pirkkalan työ-
wäenyhdistyksen iltamassa t. k. 3p.

Samanlaisen satsin sietäisiwät saa»
da muutkin työwäenjärjeStöjen ilta-
marauchan Hiiintsijät.

Prafesseri Palmen saanut wirla-
ero».
Kuten tunnettu pyysi professori E.

G. Palmen tämän lukukauden alussa
täysin palwelleena eroa pohjoismai-
de» hi<torinn professorin Mirasta
yliopistossa, jota o» hoitanut wuo-
dest« 1884. Nyttemmin on ero hä-
nelle «ybnnetty.

Huhuttu venäläinen kieli-
asetut.
Kenraalikuvernöörin kansliassa

valmisteltu lakiehdotus venäjän
kielen käytäntöön saattamisesta
Suomen hallintolaitoksissa ei U.
Sm kirjeenvaihtajan tietojen mu-
kaan ole vielä saapunut ministe-
rineuvostooa.

Millä perusteilla?
Kuten Kansan Lehden torstai-

päivän numerossa olevasta uuti-
sesta näkyy, pyrkii äskettäin kau-
punkiimme saapunut uusi mesta-
ripoliisi lisäämään poliisiarmei-
jaamme aivan suunnattomasti.
Kun nämät mestaripoliisin uudis-
tukset, jos hän ne perille saa,
tulevat nielemään kansan yhteisiä
varoja huikeita summia ja kun
on sangen epäilyttävää josko nuo
ehdotetut uudistukset ovat lain-
kaan tarpeellisia saati välttämät-
tömiä, olisi aivan paikallaan, että
hänen uudistuspuu hansa tulisi
yleisemmän keskustelun alaiseksi.

Sen mukaan mitä K. L. tietää
kertoa, ei mestaripoliisi ole noi-
den ehdottamainsa uudistusvaati-
musten tueksi esittänyt muita pe-
rusteita kuin sen, että Tampereen
poliisilaitoksen miehistön luku ja
sen vuotuiset menot ovat järjes-
tetty vuosina 1903 ja 1904 anne-
tuilla asetuksilla sekä senaatin
vuosittain poliisin väliaikaiseksi
lisäämiseksi maan kaupungeissa
osotetusta määrärahasta myöntä-
mien ylimääräisten varojen kautta
ja, että senjälkeen on kaupungin
väkiluku, johon pääasiassa kuuluu
irtonaista työkansaa, melkoisesti
lisääntynyt, joten poliisilaitoksem-
me nykyisessä muodossaan ei
enään vastaa tarkoitustaan.

Suurlakon jälkeen, kun maas-
samme kihisi ja kuhisi niin, että
järjestysvalta ei monin paikoin
kyennyt pitämään yllä järjestystä,
vaan joissakin paikoin pääsivät
kaikellaiset sakit tekemään varsin
vakaviakin järjestyshäiriöitä, oli
kaupunkimme kentiesi maamme
rauhallisin kolkka. Jokapäiväisyy-
destä poikkeavia järjestysrikoksia
ei täällä sattunut lainkaan ja sil-
loinen poliisilaitoksemme riitti
aivan kyllin huolehtimaan kau-
pungin järjestyksestä. Kun kui-
tenkin Mechelinin senaatti katsoi
tarpeelliseksi lisätä maan poliisi-
voimaa, lisättiin sitä Tampereelle-
kin, vaikka siihen ei ollut mitään
syytä. Senjälestä on kaupungis-
samme ollut taajemmassa polii-
seja kaduilla kävelemässä, eikä
heillä ole näkynyt olevan erikoi-
sempaa kiirettä; ei myöskään ole
tapahtunut mitään, joka olisi osoit-
tanut järjestysvallan pienuutta,
eikä poliisien, enempää kuin ylei-
sönkään puolelta ole valitettu jär-
jestystä pitäväin konstaapelien
puutetta. Äskettäin erotettu polii-
simestari Aminoff oli erittäin tark-
ka järjestyksen mies, mutta mii-
loinkaan emme vielä kuulleet hä-
neltä väitettä, että poliisilaitok-
semme ei nykyisessä kunnossaan
vastaisi tarkoitustaan. Kaupunki-
laisilla yleensä ei tästä asiasta ole
ollut aavistustakaan, päinvastoin
on oltu hurskaassa luulossa, että
meillä on hyvä järjestystä pitävä
poliisilaitos ja kaupungissa hyvä
järjestys.

Ainoastaan vähän toista kuu-
kautta sitten saimme me Kotkasta
nuoren mestaripoliisin, joka tus-
kin on kuukautta saanut olleeksi
kaupungissa, kun hän jo on pe-
rehtynyt siihen niin, että huomaa
sen mitä kukaan tamperelaisista
ei ole huomannut, enempää kuin
hänen vertaisensa edeltäjätkään
samassa virassa, nim. poliisilaitok-
sen puutteellisuuden. Tämä tällai-
nen hosuminen herättää ajatuksen,
että siinä lienee vika sepässä yk-
sin. Toisin sanoen nykyinen mes-
taripoliisimme lienee kykenemä-
töin poliisilaitoksen nykyisellään
ollessa pitämään järjestystä yllä
kaupungissamme emme tosin
sitäkään tiedä muusta kuin hänen
omasta hätäilystään. Mutta jos asia
on niin, on aivan tuhlausta yh-
den kykenemättömän virkamiehen
tähden lisätä virkakuntaa siinä
määrässä, että tuo lisäys tulee
vuosittain nielemään kansan va-
roja toistasataatuhatta markkaa.
Mieluummin koetettakoon saada
tuota virkaa hoitamaan sellainen
joka siihen kykenee.

Jos nuo mestaripoliisin uudis-
tuspuuhat voisivat saada hallinto-
miestemme kannatuksen ja toteu-
tuisivat, tuottaisivat ne melkoisia

kustannuksia kaupungille, sillä
eipä meillä ole talleja hänen he-
vosilleen, eikä virastohuoneita
keskuspoliisille ja tokkopa nämät
nykyään poliisilaitoksen huostassa
olevat huoneet silloin enään riit-
täisivät, kun niissä on ahtautta
valitettu jo ennen kotkalaista
»suuruuttakin". Luultavasti olisi
kaupungin ryhdyttävä kiireimmi-
ten rakentamaan virastotaloa po-
liisilaitokselle ja erikoista poliisi-
vankilaa, joista sukeutuisi kau-
pungille jonkun sadantuhannen
markan menoerä. Olisi siis mie-
lestäni valtuustolla syytä ottaa
kokouksessaan käsittelynalaiseksi
mestaripoliisin ehdotus poliisilai-
toksen uudistuksesta ja laajen-
nuksesta sekä ryhtyä tarpeellisiin
toimiin asian johdosta. »On maam-
me köyhä" todellakin, eikä mei-
dän auta kädet ristissä katsella
miten joku poikamainen viran-
toimittaja puuhaa meille sangen
raskaita taloudellisia rasituksia.

Että asia tulisi valtuustossa
esille ehdottaisin Tampereen Työ-
väenyhdistyksen ensi sunnuntai-
sessa kokouksessaan ottamaan asia
perinpohjaisen käsittelyn alaiseksi
ja tekemään asiasta valtuustolle
perustellun kirjallisen esityksen,
sillä asia on siksi tärkeä, että
tuollainen puuha kaipaa vähän
parempia perusteita, kuin mitä
mestaripoliisimme on voinut esille
vetää, ennenkuin se voidaan ve-
ronmaksajain puolelta hyväksyä
täytäntöön pantavaksi.
Kaupungin asioista huolehtiva.

„zlene« selMn M cnpäißcn
fmri Meim?"

Tampereella on polrisijärjestys ja
poliiseja. Järjestys on osaksi wan°
Ha ja osaksi uusi, mutta niin owat po-
Ulfitkin; ofoiffi wanhoja tamperelai-
sia 'p osaksi uusia kotkalaista. %va>
haa tämä alkuselittely kyllä on, mut-
ta pitäähän jutulla olla johdanto.
Niinpä niin. Siinä järjestyksessä lie-
nce sellainenkin paikka, joka kieltää
naiset myöhemmällä kulkemasta kau-
punssin kadulla ellei ole miestä sen-
rassa. Olipa sitten muuan myöhät-
nen iltahetki. Hewoskäytäwällä aste-
lee passissa olewa kotkalainen polii-
si, katukäytäwää tulla wiuhkasee euii-
to, kainalossa kori ja pussi.

Etkö sinä tiedä, että nainen ei
saa kulkea kadulla näin myöhään, ii-
man miesseuraa. Tule mutaan po-
liisikoNitoriin.

Mennään waan, mitäpä siitä.
Käsikouffua astelemat poliisi ja

eukko, tai, ollaksemme kohteliaita
naissukupuolelle, eukko ja poliisi.

Ollaan konttorissa. Silmät pyo-
teinä katselee eulko tiiltonappisia her-
roja ihmetellen heidän tarkoitulsian-sa. Mutta tokasee mamein:

Kenenkäs selkään sitä sitten en»
siksi sanoi wedetään?

Tamperelaiset poliisit hymyilewät,
sillä eukon wntewat he lähes jokai-
nen jo monena wuonna omat b?
pari kertaa miikossa nähneet hänen
samoin kuin nytkin iltamyöhään tule»
man kaupungin laidalla olemasta
saunasta, jossa wakinaisesti hoite-
lee kupparin urhokasta wirkaa. Wii°
mein sanoo heistä muuan hymyssä
liin :

No kenenkä muun selkään kuin
sen, joka teidät tänne toi, hän kai
tässä kupparisaunan tarpeessa on.

Kotkalainen oli nolon näköinen.
Häpeissään puikki hän tiehensä sie-
lussansa kiroillen kohtalon kowuut»
ta kun ei ollut tietoa edes mestarin
liitoksesta, sillä tuskinpa mestarikaan
olisi huolinut farmia selkäänsä.

Kimuli lähti sada-
tellen uusia asetuksia tai oikeammin
uusia asechusten täytäntöönpanijoita.

Jurtta.

Nuoriss juhlii
tänä iltana UlkotYöwäenyhdistyk'

jen talolla liirtonsa wusiwuotilen ole-
masmolon muistoksi. Tänääi m ni-
mittain kulunut wiisi muotta 'iitä.
kun Suomen Sos.-dem. Nuorisoliitto
edustajakokouksessa Tampereella pe-
rustettiin. Työläisnuoriso kotoon-
tunee joukolla tätä muistojuhlaa wiet
lämään. Juhla alkaa klo 7 illalla ja
kestää se kahteentoista yöllä.

Ihanneliiton lapset
kokoontumat Ulkotyöwäenyhdistyk-sen talolle huomenna sunnuntaina

kello 11 a.p.

Suuret tvtiteollisUAsmyyjäiset.
Käsiteollisuuden edistämiseksi toi-

meenpcmewat Helsingin ja
„Hämecn Käsiteos°Aitta" suuret
kot i t e o l l i s u u s »m y yjäiset
täällä Tampereella Keskusmyymälän
yläkerrassa (käynti Hämeenkadulta)
joulut. 13—16:sta päiminä elillä
ensi keskrwihkkona, torstaina, perjan-
tama ja laumantaina Silloin ollaan
edullisessa tilaisuudessa ostamaan kai»
kenlaista kotitekoista tamaraa aina
somista nukista ja muista hupaisis-
ta leittikalmsta monenmoisiin hyöty-
esineisiin kuten tutewiin ja käytän-
nöllisiin puku- ynnä werhokankaisiin
asti.

Maanwnokaajawneljännen edns-
tajalotontsen walvtnwat
owllt nyttemmin walmistuneet ja

lähetetyt niitä tilanneille. Walotuwla
»oi wieläkin tilata Rasmussenin wa-
lokvwlmsliikkeeltii Tampereelta.

Rsimaa remua walta-
kunnan duumassa.

Mönata istllnts pelMii melua.
Puheenjshtejz mlmtm.

Neljä sofialidemolratia ja ylsi
mustasotnialainen sulettu istun-

noista.

Kesbwiikon. joulut. 6 p:n iltais-
tunnossa pohdittiin sisäministerin
wastausta mälikysymyksccn Stolypi-
nin murhasta.

Markom 2 terwehtää mielit)*}-
wällä Makarowin selitystä antaen
eritoten tunnustuksensa sisäministerin
tarmokkaille pyrkimyksille taistelussa
kapinan henkeä mastaan. Puhuja
waati. että juutalaiset owat suletta-
mat pois Wenäjän armeijan ja kou-
lujen yhteydestä ja tehtämä heille
yleensäkin mahdottomaksi elämä
näjöllä.

G e g e t h k o r i selittää, että kun
nioituksesta duuman puhujalawaa
kohtaan ei hän halua kosketella sisä-
immistenn sopimatonta esiintymistä,
jonka sisältönä ott Wenäläisen sob-
raNjan koko sanawarasto. Purishke-
mitsh sekaantuu puheeseen. (Puheen-
johtaja kutsuu Purishkemitshia järjes-
lykscen.). Gegetsdkori jatkaa: lohtawa
keskusta on esillä olemassa wälikysy-
mylsessä ponnistanut kaikki woiman
fa faaoatseen promokatsioonikysymyk-
sen yhteiskunnallisen puolen sotketuksi.
Sonaltdemokrattt wakuuttawat. ettei
aseman traagillisuus ole muutamien
yksityisten henkilöitten rikoksissa,
maan koko hallitusjärjestelmässä, jon-
ta perustana on promokatsiooni. %ä-
-tä todistaakseen ryhtyy puhuja kos
kettelemaan tapauksia toisen duuman
aikana, jolloin prowokatsioonin ul>
riksi joutui koko toism duuman so
siaalidemokratinen ryhmä ja jolloin
salaliittolaiset eimät suinkaan istu-
neet sosialidemokratein penkeillä, waan
Pietarin suojelusosastossa. (Myrs-
kyistä hywätsymistä wasemmalta, an
karana melua ja pulpettein jyskytys
tä oikealta, huutoja: puhuu koto ajan
toisen duuman sosialistein jutusta.
Melu oikealla kiihtyy, niin että pu
hujan sanoja ei lainkaan kuulu. Wa
semmalla nousee wastamelu. Puheem
johtaja keskeyttää monasti Gegeijhto
rin, pyytäen häntä pysymään astas>sa. Gegetshkori jatkaa alottamaansa

aihetta. Melu kaswaa yhä. Puheen-johtaia kutsuu useita duuman jäseniä
järjestykseen. Melu on noussut huu-
maawakfi. Gegetshtori astuu alas
puhuj?lawalta oikeiston taputtaessa
käsiä. Puheenjohtaja jättää paikkansa.)

Istunto lesleytetääu.

Kun istunto jälleen alkaa, ilmoit-
taa Gegetshtori, että Milju-
kaw on luowuttanut puheenwuoronsa
hänelle. nousee jälleen me-
lu. Puheenjohtaja selittää, ettei Ge-
getshkorille, jota hän on kieltänyt
puhumasta, saa mitään puheenwuo-
röja luowuttaa. Gegetshtori, ottaen
mastoin työjärjestystä puheenwuo-
ron, selittää että jokaisella duuman
jäsenellä on oikeus luowuttaa pu-
heenwuoronsa toiselle. Tsheidse sclit-
tää työjärsestystä puheenjohtajan
lakkaamatta soittaessa kelloaan ja oi-
keiston hirweästi melutessa. Puheen-
johtaja antaa puheenwuoron Milju-
kowille. Wasemmalta kuuluu waZta-
lauseita: puheenwuoro on Gegetshko-
rilla, lukekaa työjärjestys. Hirweän
melun wallitessa oikealla ja wasta-
lauseiden sadellessa wasemmalta as-
tuu Gegetshtori uudelleen puhujala-
walle. Oikeisto huutaa: ulos. Pu-
heenjohmja kehoittaa Gegetshkoria
poistumaan puhujalawalta. Wasem-
malta kuuluu huutoja: toisten emme
anna puhua. Pysykää paikoillanne!
Gegetshkori jää puyujalawalle, pu-
heenjohtajan taas kehottaessa häntä
poistumaan.

Istuntosali sn yhtenä huutona.
Vasemmisto huutaa: älkää lähte-

fö: Puheenjohtaja selittää, ettei Ge-
getshkori tottele puheenjohtajaa. Ge-
getshkori keskeyttää hänet huudolla:
laki on laki! Melua jatkuu. Huutoja
wasemmalta: puheenjohtaja ei nou-
data lakia, waan rikkoo sitä! Kun me-
lu wähän on tauonnut ehdottaa pu-
heenjohtaja, että Gegetshkori sulettai-
siin pois tämän päiwän istunnosta.
Oikealta huutoja: liian wähän; wa-
semmalta: älkää lähtekö lamalta. Pu-
heenjohtaja myöntää Gegetshkonlle
puheenwuoron).

Gegetshbm selittää, ettei oikeas-
taan hänen tarwitsisi antaa selityksiä,
maan sen, joka ehdottaa hänet sulet-
tawaksi istunnosta, sillä jokainen/
joka tuntee työjärjestystä, tietää, et-
tä hänellä on oikeus puhua. Suhu-
gin huutaa paikaltaan: kaukaafialais-
ta hämyttömyyttä. Tsheidse paikat-
taan Suhuginille: konna. Jlcisen me-
lun wallitessa heittää Timoshkin
Tshcidseä paperipallolla. Puheen-
johtaja kchoittaa sulkemaan Timo-
shtinin kolmesta istunnosta. Melun
wallitessa selittää Gegetshkori edel-
leen, että hänellä on oikeus ja että
häntä wastaan on koetettu harjoit
taa wäkiwaltaa. Puhuja wäittää. ettei
puheenjohtaja ole noudattanut työ-
järjestystä, waan oikeiston melua,
alentaen täten armonsa oikeistolais-
ten tasalle. Jos hän todella tulee
suletuksi istunnosta, kohtaa puheen-
johtajan häpeä koko duuman euem-
mistöä). 161 äänellä 106 was
taan

Gegetshlori suletaan istunnosta.

Timoshkitt osottaa katumusta selit-
täen, että hau kiiwaswi kuullessaan
miten gruusialainen Tsheidse loukkaa
wenäläistä edustajaa. Pudeenjohta-
jan ehdotus, että Timoshkin sulettai-
siin ainostaan tämän päiwän istun-
nosta, hywaksytään. Puheenwuoronsaa Kelepowsti (wasemmalta kuuluu
huutoja: emme anna puhua. Nousee
jälleen yleinen melu. Puhuja yrittää
huutaa, mutta ei saa ääntänsä kuu-
lumille. Puheenjohtaja jättää paik-
kansa. Kun istunto jälleen ulotetaan
ilmoittaa puheenjohtaja, että Tsheidse
ja Saharow owat rikkoneet järzes-
tystä, jonka wuoksi hän ehdottaa
heidät sulettawikst wiidestä istunnos-
ta. Vasemmisto meluaa, oikeisto ta-
puttaa käsiään.)

Tsheidse. saatuaan puheenwuo-
ron, selittää, että hänen menettelynsä
on johtunut siitä, että hän on tai)
tonut puolustaa Gegetshkoria, jolta
on wääryydellä riistetty puheenwuo-
ro. Tämän jälkeen yrittää hän asian
yhteydessä kosketella toisen duuman
sosialistein juttua. (Puheenjohtaja
keskeyttää hänet monasti ja kieltää
hänet lopulta puhumasta. Tsheidse
e: lähde puhujalawalta, waan wäit
telee puheenjohtajan kanssa ja, pan-
nen wastalauseensa wäkiwaltaa was-
taan, lähtee wihdoin puhumlawalta.
Puheenjohtaja ehdottaa, että Tsheidse
sulettaisiin seitsemästä istunnosta.
Tiheidse palaa jälleen puhujalawalle.
Melu oikealta kaswaa ja mafemmis-
tosta huudetaan: Antakaa Tsheidsen
selittää). Tsheidse poistuu puyujala-
malta selittäen, ettei duumassa näh-
tämasti saa puhua totta.

Tämän jälkeen saa puheenwuoron
Sahurow. joka selittää, että kun
elimlmiM ou ryhtynyt harjoittamaan
wc.kiwaltaa, ei wälzemmistö woi muul-
Ii tarooin kuin tänään käyttämällään
panna mastalausettaan tätä wäkiwal-
taa mastaan. (Melu kaswaa taas
ölsmannstaan. Puhemjohtaja yrittää
janoa jotain, mutta hänen sanoman
ei luulu.

Saharow ja Tsheidse suletaan
istunnosta.

Kapusiinin sijaan aswu puhem-
johtajan paikalle ruht. Wolkonski.
Salissa wallitsee hiljaisuus. Ehdotus
Zaharowin sulkemisesta iswnnosta
hywalsytään. Mitä Tsheidseen w-
lee, lupaa puheenjohtaja ottaa fel-
koa asiasta pikabrjoituspöytäkirjasta.
Pöytäkltja osottaa selwästi. että
Tseidse on päätetty sulkea seitsemästä
istunnosta.

Pälkäneettä.

la

Varsinainen joulukuun kuntako»
?ous pidetään 11 pnä ja käsitellään
siinä seuraawia asioita: Päätetään
kirMisen tatloitustulon ilmoittami»
festa sekä onko weron kanto toimi-
tettawa kahdesti wuodessa. Päätet-
tiin Laitittalan kansakoulun lisära-
kennuksista. Toimitetaan lainajywäs.
tön hoitajan ja tarkaswsmiesten
waali. Päätetään KuVolan ja Poh-
jaslahden koulujen piirirajoista tar°
lemmin. Päätetään maantiesoranotto-
paikoista. Keskustellaan, myönne»
täänkö kunnallislautakunnan esimie-
helle kiwMoisuuden tcka pitempi-
aikaista wirkalomaa. Päätetään puu,
konkannosta yleisissä huwi, ja lo-
kou>spaitoissa j« määrätään ftttaolj-
tasakt».

' *>* Tl

Tampereen uimaseuralla
on suuri merkitys paittakunnan ja

wälillisesti koko Hämeen maakunnan
lasten ruumiillisten kykyjen kaswat-
tamiscsfa, sillä annetaanhan seuran
ylläpitämässä Uimakoulussa wuosit-
tain puoliselle toista whatta lapset-
le opetusta maassamme niin tarke-
ässä aineessa kuin uimisen taidossa
Lisäisi on muistettawa, että lapset
jotta uimakoulussa kesäisin käymät,
omat juuri niitä, joilla ei ole ti-
laisuutta maaseudun kesähumituksista
nauttia. Katsoen seuran suuriarwoi-
seen työhön, olisi toiwottawaa, että
.vanhemmat rientmsiwät antamaan
seuran toiminnalle tukeansa ja wn-
nusN! stansa nyt kun siihen on niin
mainio tilaisuus. Huomenna on seu»
ralla arpajaiset Seurahuoneella klo 1
päiwällä. Arwan hinta on 25 pen-
niä ja sillä moi saada 200- IM tai
50 markan armoiscn panNtalletuskir'
jan, niin ettei amustusta antaes-saan tarwitse edes luopua i-sessäis'
tä pyyteistä.

Muistettawaa.
Huweja ja lolsulfta huomenna.

S. p. tt. liiton ofasw n:o 25
Kirttiesmies a. o:n kokous Ulkot.
talolla klo 11 aft.

Uimaseuran Arpajaiset Seurahuo-
neella klo 1 päiwällä.

u. T. Y:n Nllytelmäseuran „Wa»
lapatto" U. T. Y:n talolla No 6,30
ip-

Tampereen T. I:n Toweriosast.
Tanssi.iltama Pispajlan palok. tal.
klo 6 ip.

UUnintelijäin a. o:n kuuikausikok.
Uttotyöw. tal. klo 3 j. pp.

Muurarien a. o:n kokous Nlkot.
talolla klo 2 j. Pp.

Kone- ja metalli a. o:n johtok.
kokous klo 11 ap

Puuseppien a. y:n kokous klo 11
ap.

Warjäri W. ja 23. a. o:n kuu«
kausikokous klo 10 ap.

lärwensiwun T. J:n Iltama
Messukylän t. hm talolla klo 5 ip.

Pispalan t. y:n kokoM klo 2j.
pp. Sirolassa^

Tahmelan t. y:n kawelymatka o-
malle talolle klo 11 ap.

Tv'öwäen Teatteri „Eläwä ruumis"
klo 7,30 ill.

Metallityönt. suljettu Iltama Pel-
lawateht. juhlasalissa klo 6 ip.

S. T. a. o:n suljettu Toweri-
illatsu W. P. K:n talolla klo 6 ip.

Räätälien a. o:n kokous klo 10,30
ap.

Leipurien yleinm kokous klo Ip.
T. Ym talolla.

Pellamateht. työw. a. o:n kuukau-
slkokous No 11 ap.

Willateollisuus a. o:n huwitouu.
Taiston talolla klo 7 ill. „Anna
Liv, a".

Tampereen Työwäenyhdistyksen ko-
kous isossa salissa to 10 ap.

Tänä vuonna VOITTAVAT

Valokuva - albumimme
lajiin, hintaan ja monipuolisuuteen verraten kaiken kilpailun.

Käynti JOULUNÄYTTELYSSÄMME kannattaa!

Tampereen Kirjakauppa 0. Y.
PuHeenwuoron \aa Kelepowski

(Kusnetsow hutltaa paikaltaan: Ge-
getshkorilla on puheenwuoro. Puheen-
johtaja kutsuu Kusnetsowia järjes-
tykseen ja kun K. toistaa huutonsa,
ehdottaa puheenjohtaja, että Kusnet-sow sulettaisiin tämän päiwän istun
nosta).

Kusnetfow selittää wasemmis-
ton taktiikkaa ja yrittää puhua toisen
duuman sosialidemokratim asiasta,
(Puheenjohtaja selittää, että katsoen
suhen, ettei Kusnetsow alistu h&
nen määräyksiinsä, on syytä sulkea
hänet pois tymmmestä istunnosta.
K. jatkaa selityksiään ja pa'aa jäl-
leen sosialistein wälikysymyksem. Pu-
heenjohtaja yrittää keskeyttää häntä
muutamia kertoja ja ehdottaa "sitte,
että puhuja sulettaisiin pois 15 is-
tunnosta. Kusneljom jatkaa selityt-
siään. Huutoja oikealta ja keskus-
tasta: riittää jo, keskeyttäkää puheen-
ne, säälikää. Kusnetsow ilmoittaa tu-
lewansa jatkamaan puhetta siksi kun-
nes istunto loppuu, eikä hän aijo-
kaan antaa kenenkään toisen puhujan
astua puhnialawalle, sillä oikeuden-
den mukaisuuden nimessä kuuluu pu-
heenwuorot tämän päiwän istun nos-
fa sosialidemokrateille. Klo 11.30 il-
moittaa puheenjohtaja olemansa woi-
maton estämään Kusnetsowia puhu-
masta, sillä hänellä on oikeus työ-
järjestyksen mukaan puhua tunnin.
Ileisen melun wallilessa lopettaa
Kusnetsow wchdoin puheensa).
tus Kusnetsowin sulkemisesta pois
15 istunnosta hywäksytään 150 ää-
nellä 61 wastaan.

Myytävänä.

"Tffcsi hyvä miehen palttoo «yy-
* dään Kaivokatu 13.

Gröndal!.

E. J. ENAAPI
SIUROSSÅ

MYY runsaasta ja monipuolisesta
varastostaan: Ruis-, Vehnä ja Re-
hujauhoja, Leseitä, Nobelin prima
Paloöljyä y. m. y. m. y. m.

HUOM ! Joulutavarat ovat saa-
puneet. HUOM!

Huveja.

Hauskan

tanssi-iltaman
toimeenpanee

Taip. työväenyhdistyksen ToTiritstiti
Pispalaa Palokunnantalolla 10 p. joitluk.
I§ll alkaen klo 6 illalla. Oviraha 50
penniä. Huom.! Hyvä soitto.

H. t. k.

Kokouksiss

OriTilu litliiuiirii
Syyskokous

Seuraama istunto on t. k:n 3 p. pidetään jouluk. 18 p:nä kello 1
Kirkonkylän Anttilassa, jossa vali-
taan sääntöjen mukaan seuran
virkailijat.

Käsitellään seuralle tulleiden
kiertokirjeiden johdosta meno-
arvio y. m.

Kuulutuksia,

M | i

Kauppahallin myymälöitä vuok-
rataan kauppahallissa julkisella
huutukaupalla tiistaina t. k. 12
p. klo 12 päivällä.

Tampereella Joulukuun 8 p.
1911.
Rahatoimikamarin puolesta:

Axel Tam melan der.
T. Malinen.

Kadonnut

Naisen kultakello
hopeaisine perineen kadotettiin. Löytä-
jää pyydetään palkkiota vastaan tuomaan
sen neiti Nyqvistiile os. Insin. Cadolin
Commercissa.

HHudotettu musta hevosloimi ora-
meltu ympäri smiselia langalla. Löy-

täjää pyyd tuom Etsivään osastoon tahi
Kyttälänkatu 7, E. Vuorinen.

Palvelusta haluaa:

Happaman leivän, rievän ja kilopullan
leipomiseen tottunut tyttö kaluaa

paikkaa mieluummin maalien. Vastan ,

nimim Leiruri, Aitelahti, Kalli, ennen
5 päivää.

Vuokrattavana

Fjjnfj fyffjj tai poika saa asunnon heti
Ullilll IjfllU eli tuonnempana Viinikan-
katu 36. Grålund.
O tyttöä saa asunnon Kyttälässa, halpa
" vuokra. Osoitteen saa tämän lehden
konttorista.

Z siistä tyttöä haluta?n asuintoveriksi
Tapionkatu 18. Björklund.

I|a|| heti eli 1 pvä kamareita osallaQvll keifiööa.
Pispala, Mäkitie 19.

Ilmoituksia.

„Hei tytöt hei"
Meitä olisi täällä kaksi iloista poi-
kaa, jotka haluaisimme uuden
vuoden heilaa. Nimemme ovat:

Odottava, A. Kaipaava, A.
Os. Sodankylä Käängös.

Vielä Jouluksi
valmistaa pukuja sekä palt-
toita. Varastossa hienoja se-
kä halpoja kankaita, yhtä
hyvin teettäjäin aineista.

G. L Emistin IHtaiinliikL
Sataku= nankstu N:o 8.

Oivallinen
ja pahon ajattelern?sen aihetta
antava rakkausromaani on
nyt juuri ilmestynyt)

GUNVOR
Kertomus nuore» naisen elämästä,

kirj. E isab. Kuylenstjerna-Vens*
ter, suom. T. S. Hinta 2:50.

Myydään kaikissa kirjakaupoissa.

ARVI KARISTO,
Kustannusliike, Hämeenlinna.

i ■

-

Ryö&tösota.
Turkkilaiset perääntyvät
Konstantinopolista, jouluk. 8

pnä. Sotaministeri on saanut Tri-
polin joukkojen ylipäälliköltä säh-
kösanoman, jossa ihnotetaan että
turkkilaiset t. k. 5 pnä perääntyi-
vät ankaran taistelun jälkeen ja
asettuivat entisiin varustuksiinsa.

Turkkilaisleiri poltettu.

Tripolista, jouluk. 7 pnä. Pa-
taljoona italialaista jalkaväkeä
hyökkäsi suureen beduiinileiriin
ja poltti sen. Merkkien kautta on
saatu selville, että Bir el Tukin
luona on suuri beduiinileiri. Ken-
raali Pekori on lähettänyt sinne
pataljoonan alppitarkka-ampujia
ja vuoritykistöä. Italialaiset pom-
mittivat leiriä ja polttivat sen.

Persiaa tapahtumat
Ispahan 8 pnä. Mieliala on

levottomuutta herättävä. Julistuk-
sissa kehotetaan väestöä venäläis-
ten tavarain boikottaukseen. Eng-
lannin konsuliviraston vartioväkeä
on lisätty. Matkalla Ispahaniin
tehtiin hyökkäys vartioväen kimp-
puun.

Parisi 3 pnä. Venäjän ulko-
ministeri Sasonoff on Pietarin toi-
miston kirjeenvaihtajalle lausunut
että mitä tulee Venäjän Persialle
jättämään uhkavaatimukseen, on
sen tarkoituksena arvokkaalla ta-
valla vastata niihin sopimattomiin
toimiin, joihin joukko persialaisia
virkamiehiä on tehnyt itsensä syyl-
lisiksi asiattomasti sekaantumalla
asioihin, jotka heille eivät kuulu.
Venäjä ei kuitenkaan pyri tarpeet-
tomasti laajentamaan maa-aluet-
taan.
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Miesten

Matkahuopia
Nenäliinoja u. m. u. m.
tamme ne polkuhintaan

TamDereenKKK iv# K K K

Loppuunmyynnistä
F®« ® ••

Omistaja Väinö Salokaarto Tampereella.

MYY:

K. R. VÄHLROOSIN
KULTASEPÄNLIIKKEESTÄ
TAMPEREELLA, Hämeenkatu !9

ostatte edullisimmin Kihlasormukset Naisten sekä miesten
hopeaiset ja kultaiset Taskukellot ja Kellonketjut ynnä kaikk

muut alaan kuuluvat esineet tunnetusti huokeim-
milla hinn'., illa.

HUOMJ Suomalaisia helmiä (pärlor) ja
platinaromua ostetaan korkeimpiin hintoihin.

Poftimkm måaos&taaa mtkapom i#*4l
GK D

papsrossis, |otka valmistetaan hienosta Turkin turmkasta,?Hinta
ainoastaan 30 penniä laatikko, PuulniKkkeeö kanssa poltettava

iufllÉ HevoslalastDS
yhdistysten Liiton

„Kengityskoulu"

TVlpi-f-Jl os,si Canadan sy-
****£*

■'** dämmessä kahde san nuo -

ta poik miestä, joille tn tullut tuuma
soma, että pitäisi olla heUa oma. joka
kahvin keittäisi ja peiton päälle heitä si.
>iis neidot nuoret ottakaa huomioonne
tämä. Vanh inpn'!<ain ja eläväinleskien
on turha vaivata itseään, sillä emme ole
itsekään vanhoja, ikämme vaihtelee 20
vuodesta 26 vuoteen. Lekki luvataan
vaan pila kielletään. Kirjeet vastataan kir-
jeillä, valokuvat valokuvilla. Pos ikortti a
ei oteta huomioon. Osotteemme olisi
näin, että kirjeet tulisi tännepäin:

Tfiratfrlrafohffafl PFNNIå «.

alkaa uuden toimituskautensa ensi
tammik. ensimäisenä arkipäivänä
Tampereella, Uudessa Eläinsairaa-
lassa ja Kengityslaitoksessa Ota-
vallankatu 2.

Kouiuun pyrkivän on jätettävä
viimeistään 20 p:nä joulukuuta
hakemuksensa johon kuuluu: l:o
Omakätinen hakemus. 2:o Kansa-
koulu- ja kaikki työtodistukset
3:o Isän, holhoojan tahi isännän
todistus siitä että hakija on estee-
tön rupeamaan koulun oppilaaksi
hakemastansa päivästä alkaen, 4:o
Lääkärintodistus terveydestä ja
erittäin siitä että on vapaa tarttu-
vista taudeista ja 5:o Mainetodis-
tus.

V. Saagon, K. Kukaties, V. Vartoova,
O. Odottava, A. Kärnä, N. Tuleva,

J. Juhola, I. Jokinen.
B x 5. Barry, Harport. Ont Canada.

Vapaaoppilas saa opetuksen se-
kä 40 mk. kuukaudessa asunnoksi
ruoaksi, pesuksi y. m. joita hänen
itse tulee hankkia ja toimittaa it-
selleen. Oppijakso kestää 6 kuu-
kautta.

Lähempiä tietoja antaa koulun
johtaja eläinlääkäri Matti Herva.

Hakemukset ovat lähetettävät
osotteella:

Eläinlääkäri Matti Herva,
Tampere.

Hämeenläänin Hevosjalostusyh-
distysten Liiton puolesta

Ku ti Lsureia.
Matti Herva.

Koulun johtaja.

Tietysti sim>e, mistä me ostamme ehdottomasti halvimmalla

Puku*- ja Palttookankaifa
Naisten Leninki- ja Puserokankaita

Villasaalia
... Me 08-

Hämeenkatu N:o

Suuri Joulunäyttely!

ta, Puku-
kaikellaista

OG DO

ja minne ute juostaan ? ?

CJi U" W£ «ö| Hä O 1 1 »M OI UMU W mk mk W W WR 1\ T-U 1\

19.

Ompelukoneita „Veritas" ja „Stoewer", Jotka ovat
Euroopan vanhimmista ompelukonetehtaista. Räutasänky-
jä. Patjoja. Lamppuja. Kupari-, Nikkeli-, Alumiini-
y. m. tavaroita.

Suuri varasto Joulukuusen koristeita, erilaatuisia. Käykää katso-
massa el neukuin päätätte ostoksenne.

ZO tnsif*Itsiql> vk

Miesten Trikoopukuja ja Talvlpalttoi-
ja Palttookankalfr \ enä
kangas- ja vaatetavaraa.

Tampereen Halpahintainen Kangas- ja Tahdit-
i vaatteitten Kanna ... SiislilS

Halvat hinnat!

Tytöt tuttavat jälßDtemattooiat!
Ettehän sonta meille, jos me teemme

tarjouksen teille. Tarjouksen arvaatte
vallan itsestänne että teiltä) olis terve-
tulleita tänne meille. Olemme ajatelleet
sitä jo 20 vuotta ja toivomme ettemme
edottaisi teiltä kirjeitä ja valokuvia
suotta. Että toivomme on totta, siitä
annamme vaikka päämme; niimpä halu-
amme saada ystävän, jonka kanssa
saamme viettää häämme. Elää kahden-
kesken kuherrellen olisi aina kesä ja
surupilvet pakenisivat kun yhteinen oiisi
pesä. Naita tähän piirtymään meitä
vaatii lemmen mahti ja nimetkin piir
rämme näin teille kuuluvaksi:

Vilho Halme. Henrik Rae.
101 Mechanic st Kaleva store.

Fitchburg mass.
U. S. of, America.

HUOffl.!
Otan harvalla laittaakseni kelloja sekä

tehdäkseni pienempiä metallitöitä.
Johan Virtanen.

Tapionkatu 1.

&• y 9 sslte kfnnölils raoasateisk Sda&-, b«ppjû \» taskukel
■->k, silmälasia |a sornmksla y. m. Sataknnnankajc 23. Tampere

Piitiiias ilufåm illipefiiiii
nosta Turkin tupakasta. Hinta ainoa?

M GG taan 25 penniä laatikko.

Tupakkatehdas Fennii
Helsingissä, Telef 2664

Useampia laatuja sekå
TG » G

että

©llOAWllz €% m\ 1/611fCI

Loppuunmyydään suurella
hinnanalennuksella

J. V. Pahlmanllla.

Suurin valikoima

JW ML&W9 ItJiiLiLiL^Ci.

Tamp. Rakennuskonttoorsssa.

KANS%N !.R«T^ « 2t5 —l9ll

.<-> « ■$ « * -®

UUluiaiSlo H 6 %o-
eonäiftli 9 lm£

runsas varasto.

Lankia g. m.
myy huokealla

f/ im se bo totta

fS_ etiä Taskusäh-
—- kölamppu on
%J sopiva joulu-
ni lahja, eikä huo-

nompia ole
Paria ja Hius-
koneet, Suuhar-
put, Partaveit-
set v.m. t rpeel-

liset pikkuesineet, niitä ayy erittän huo-
kealla Tampereen Le masintehdas,
Kirkkok. 9, Palanderin talo Huom.! Tas-
kulamppuja 1:45 korkeimpiin hintoihin.

Älkää vastustako omaa
etuanne.

vaan os'akaa heti ang'o-suomalainen
kutomakone rCon&&i\

Kutomakone „Consol" antaa 4 a
5 mk:n päivittäisen tulo».

Kutomakone »Consol* maksaa vain
200 Smk.

Kutomakone „Cor?sor* gb p«rheen-
emännän paras ystävä.

Yksinmyyjä Tampereella
Joh. Baeckman

Itäinenkatu N:o 11, A. Pukelia 1034.
Konttori avoinna klo 10-3.

Siikkigummitavareita (var
muusesineitä) r» »n »Ha,

lähetetään postissa jä kivaatimuk-
sella Hintaluettelo lähetetään pyy-
det fäessä. Osoittakaa tilaukset:

J. Sandholm,
Turku, Arsenink. a:o 6.

S* NÄHKÄÄ,
sekä neuloksia y. m. suutarin
ammahttiin kuuluvia tavaroita
myy kohtuhinnoilla

J. TUUPANEN
HALLITUSKATU 9.

Millien jimstlMchjez niset
käyttämät Kuukautiswyötä, waan omit.
kyllä on se hywin harwinlllsta Suo-
messa muiden kuin yläluokan keskuu-
dessa, wmlka se on phtä «älttämä-
tön kaikille täyskehittyn. naisille, fil-
lä se estää liilawuodon, kuukautis-
ten keskeytymisen, ihon rohwmisen,
kylmettymisen ja ennen MUea tvaat*
teiden rhwettymisen, sekä wähentää
waiwlla itsenjä hoidossa-j« pesussa,
sitäpaitsi se estää toisten huomion.
Jos esim. on tehtäwä jocrn wierailu,
woipi fen tehdä huoletta silloin, kun
käyttää Kuukauttswyötä. Kumiseen
wyön alaosaan sijoitetaan imutyyny,
joka imee itseensä kaiten »uodon,
kuminen alaosa estää sen läpäsemäs-
tä waatteisiin. woidaan
taas waihtaa aina tarpeen waatiessa
ja pestä niitä aina «aralta käytettä-
wä.si. Wys kahden imut. tmM» 4
mk. Jjftm. ftrnii 2:40 tus. Sopimia
wenywiä warscrwöitä käytettäwaksi
normaali- ja raskauden aikana riip-
puwatoja ja wcrtslllyaawoja warten.
Hinta 5 mk.; 6:50. Reidenalusnau-
hat kohottawat hintaa 1 m:kan. Mei-
dän wyomme owat saawuttaneet tun-
nustuksen kätilöiltä ja lääkäreiltä.
LähettNää maksu seteleissä tai posti-
merk., niin lähetetään tawara Teille
wapaasti, kenenkään sisältöä ttetä-
matta.

Helios Telnill. Tehdas.
»f. RMmVi.

Kauppahallissa
N:o B—lo

Amer/fkkalaisia Omenoita
50 p. kg. Tynnörittäin erittäin
halvalla. :-: V. Lindegren,

lenme!
Muistakaa, että ostatte
pukukankaat, rusetit,
kravatit ja kaulukset
huokeirnrnalla

Alex Partasen

Kangaskaupasta,
Hämeenkatu 25.
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T«mpe«e«a 1311,
Tmnvlre«» TySwäen «ttfaifife».


