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PUHCUME&
«&etaifttfjft 5a pjimitusi&iswl . ,«B
tfttiaosasiä ttD
ftonuori ?.; «lftllaupl» • * • • -T#
H>l«A«leuil<Ui2i» ■ <IM
All«Win» ««

Perustetta I©^7
Fta . . . iO.COO.OCG Smk.
Omat varat . . 80.000.000 .

Pslovalrnn us farihaflbMi omaisuutta.
EdulHsct «adj., pfttfiMi korvaa?.

Pttasiatnles rsmperee!!aj Axei Eag- !
»h-cus. jKimcenk. f. Puli. 3C2.

«IflfS Iflf | Palo- ja iflmicvaeaa»luQliUuS Asiamiehet Temprreeilai
Q. V. Osonen, Härneenk. 9, uub, 530
Stnll Lyytikäinen, HäniE?r!k. 23, p. 57i
K. ]. V. Dahlgren, Läaticcs Pbistok. fi

f{{] i «2W Tapatarmavakaatuks,
yjlL'jLFs"U Asiaraienet rampa eeilti
O. V. Osonen, Hämeenk. 9 "pub. 530
Emii Lyytikäinen. K4meeak. 23, c. 571
K. J. V. Dahlgren, Lfiatlncr, Puiatok. 6
Juho K vitien, Kauppak. >3, pnh. 202

o N flfifUEH Vakauäaakoattor:,
Q. A. UdUnER Hämeen*. 9 F. 530.
SALAMA, POHJOLA, KULLERVO

fKonttoriaika k!o 9—2 Ja 4—7.

ÄEfonajajiai

SaBOO PSIfQOSP I uic. A? 9-3 Puk. <fi

8. ■• ZsW!BW 'ltmk. K, k>o »-«/««

Eriksson & Grßsbtaci
Kanppsiori f. F&i&ndrrln talo,
Telef. n;o 659. AuH 0-4. ip,

X,«. Koskinen fä hmm
gaapp,«.isri 5- Selinin *a!o. Mk 766

\Klc 9-3 ip.

**iisir- M»i3BP' Hwiofc §ugk. Asianaja-
äaCPU iiiiUi II itemens. ii, (Faian
dsrio talo). F. 756. Avoiass kh 8 -S.

wi å» ATS",. jrp-
-1 Laukontori 6. Pnks, iC-§
f«

sOyiUUi u.a 1451. -;:'or< atk, «432
Tamp. Lakiasiaintoimisto

OIVA SOHF.BERO
Kauppakatu 16. Puhelin 1004. Avoinna

9—3.

terkastaja Varkacnlandenk. il. Po», i51?

Tolmlßiuja

etaseni pok. vaalip. »fs.-dga. p*l*i-
kanslia on avoinna li—l e.p. J* 5 -

5 Lp. niMlll U2B.
Taespereen kaneac -

r
j • .»»i: ;ty?-.e5-

nitoi aukiolo on IG~'? J? iausutslns
klo 50-2

Oppi ja kansakoululaisten paikan-
välitystoimisto, Lindeirin koululla,
puh. 1421, av. tiist. ja torst. 3-4,
lauv, 1-2.

MaaE srittar?
K. 33 Siner¥i

faapere-, riånjeenkafc' 23. Tele?. 80.

kLWsnm ssns.l
Tiitoin *shu'n *tf° : tc'

Käynti ITJrldtoaadaHa.

Rafeennsßtoirjßi&tojii
ff ilHnDflfit PeKavaieateankatn 12, F.
I, URUriOUg :28. Rrkermnstcim «I-

rnfifnksis, Urerolts, Koriankste.

ItaaJariiifflkkaiti
O. A. EKBERQ, Puutarha*. 14, F. S?«

Työhuoneet automobiili- ia '.lokals
a&ä.lauft» varten

M»in!«lk!uuijji&
«HOREK. fCaivokatn 25. Paasiin 556!

äava:a£tto£sa mlmtmil*

o. y. Kmh & m
■TfcimlllHii HELSiNKI, vvlöntaiio 2?

Puhelin 6507.

SÄHKÖYHTIÖ, LSmineDlr. 34, P. 158?

Leipureita

IS ins»«* Vsinöiånfc i, P.4Ö5. Hon-
-5» IÅMw ganii. 10 ta Sstsmak. 3*

U. V. LEHTIMÄKI. Leipuri- k Roadiit-
-.oriHlke, Pnu<ril!atektaaas J 5 Pah. 155

Ytm- |& m»kk«r»UikllNM
f. A. JOHANSSON. Maäjcaratebdas. Myy-

ssftlåts Håmrenb. 27t P. 4S Kauppa-
feiili 73-??. P. 797, Pnutsrhak. IS.

g, A. sJLAND?K!i!< icakkftiateisdss |s
«>,.-iäii TanjHieiauk. ?Q, Puk. UDB.
Kauppahalli 55<-ST. Poh, 144!, Hki
?ammr.Un toriiia.

|. A. BACKMAK ■.. Skakaniws. i&tupps-
«alli 52-**. Pafe. 153

PCirjanaltojia

Osuus-Sitoma sssärss."
s*Ksst«v«rek«appo|*

Im. W> MflK
PUkanpptb l» konttcri. VliaikiiDkaiß

21. Tele'. 801
Sirakaspett Korteiabdenä i?. fele!. 3-2

Pinninkatu 30. Teief. 745
Satamskatn &, Telef. UI
Hirneenkaw 11, NA 1 11

A. F. ILTANKN, VtiUKHonk ,4. Kdutii 38

åmmåäimoiMiM
ttftii-issfg;*!- ja ataaSttkirU

■iOMKXJij Ks'.a3Ef. 26, B— il, 4-S.
ftii rf BAUJRSOiI, ntrttek. 3, Q-U

i« I—6, jäte. £&= Tsnejdanaoito
»si.**, •ftiiosiasäiiit: !L, kis 1—1. F«-
ÜBa MML

■fMML *i 2-I', I—2
j?j*£s>e 5-!?

fCWUWIi t.U, 10—«jhll
3—4,

fIKV&?Dg*hOifO/OIMI3TO, HS-
saksista lv, notmn S2—2. rata-
ismes» B -ID.

■nmcoiAunsrai huoltola,
Lim. PnistoL i. IM. is parjsnt, 8-?.

äAE&UfOK aOKCäUS. Knniukaank.m tsrt?. ;ö-'.z.
luoma Loitnaranta, Kauppakatu 18.

Vastaanottoaika 9—ll ap. |a V«6—V«7
lp. Teleff. 770

4fiLMk: L. pu!itok. 14, 10-12, »'/17.
BACKMAN, ->— s l. p.
OjORSQViST. Sorvi-, fisua- |i korkin-

tiatalß. ;t4in«ck 20. 10-M |s Ö-T.
pun mm. »ms-v»»*, v-s—e.
»,?,«. UOFPSTROK, Bl—Bk. 27, IM

>t paot! f—pool 8.
?H UTIUM «faccpatori 7. 9-11, 1-2,

pyh. 3-'L Sfcfltaut., >»,«. is a«neer.
33Ä. Åtekesa?, k. 15, 10-11 Ja C-T.

jksrcjc- fss "»isiissair 5
afeiS* VigASDER, £o»kibiiis 6. B~

Lt ap. Js s—ö (p,
fIRaSSsIUS, silmåi. Itik.7o. Q-i I, '/ifi-YsT
■TMWftMWftF. Mnstanlr.Menk, 24, Vi

»-? PaäMin 500.
Pelkonen Kaarlo, kunnan Ja rauta-

öeniääkäri Toijalassa 2-11 ja 1-3.

f igftyisiairaaia "fflm
&K3a»MlMklra!tl

ai.FSSr.AK, Kanppat S. arkip. il -12
J5.5A O,'?OKBLAD-STALHAMMAR,

K£n?3saaek. 25, klo 11—12 « pp. fa
«-«5 ip., isufc. 11 -12. P. 100.
Vastaanottoa ei ole 13 pään kesäk.

S&OA A;sk».nterinkstö SQ
■/■loU ia 5—6. Fua. 602=

itUKSHf, 2i >fiEe?aJr. 33. Vilö—
Vsli, 2—l. MmHd 1355.

fHJ FAÅKAiA, 26, käo
10—11, 0-W, ian*. 10—li, p. 17Q

9 ,

: PALO, RaiiUtns. 5. i-11 |a 5-6

SAUVOLA, Äanppak?» 4. £b 10-11
z» ','i6-Si lan?. 10—IL

•AttlA TiRKKGSE*!. Ptllamefeta^nk.
EL 9—lo, >/»6- J/t 7 ei tors. P, 225.

&l@?slSä&&re:a»

Mi Herra, Otavaliankatn 2. ?. i 134,

i¥£33iU3 oiirUiåfetai. iAutteaiskdmk.
t,S2, 10—11 Pn*. H9&.

?**-. ■>.?- u wwmimtsln kio 2 4 ip, LSii-
ilp&c-l. N. ?a&*Jk?9i Fakink. IT, pnia,
?82. SL Keskinen Ltatl-
axnk, Sii b. pr». H. Xytt*fe*i L.
9pari åkÉamrisk. SO, pete. n68.
NLp H- ¥Shones Waftgft, 3> p. 982

RpMortanppoj»
FOOFFGSEN ROHDOSKAUPPA, em.

PopppOMn Valjeteft Häsn.k, 6, P. £56,

Viikkejä

W« ffifii llllpill!
7,äMenialo««

4»o'nn«i Tiietfils.Sc ia Perjantaisin klo
'/«8-ValD iiia!la4 Laatnt. Il—l pii*

WWW liipiffi
■nppdb !*ä oD avcinni. joka «rkipål-
äl U—I ««ka »Uipsiisi psrjaiitatäia 8-

9 is taKVEätaiiiJs 4 i.

ifaasaa Osake-Pankki
YsKpsrvftllKf K&Bp9akatii 3.

Alejani pnoii ju—j2.

Igs£»Etna&e»r«ttorsstå

SißAftr-i ttatgiitåinsu flenirisasnui.
i.sy!9»fs

? 2tiö. Tißipereea esara-
Mattad Kanppttor! 5. Avoimia klo 9—i s

'-» 13-4. Pssatiln 92.

tslfiva KanSttoj-irlrtlö. ittlntak. 11.a!r?e Awinn» q- 12 j» 1—«,?»?
jsntaitia rtiyö? 6—T |. pp.

SOBERT WITTING
9s?KntflJt Palovakuutus 0.- vid paå-
rullwil HtamtaL Hlmnmifcitn 20.

Kshk» |. f. Blom'!?! talo

Ml- H MMK JfflT
«äiFHED SELIK. Konttori Tampere*!!-*,

SRrkkokato S. Telef. iOo.

luepnnkiec PaSeapu
Yfedistys

■itSE»i«#a »arisa. Kesönllncri yfcdis
ift. VakEnita kaivssift maksutta oma!
umUs .- Jia-!t»?r nlen/ainU faKauiuauisi-
■aisa i v. éaSnSiaa IQ proe., 10 ?. ke
mii 25 ?rot. i» ÉD s- kulottua 5D proe
Aiittata ?a«p»r««!wl

ano mxAiron.
U,slwli KoiMkate V. BnatkaMS hio

F*?kv HS An!?! & - % ta *—6

WOMW TyHv. Kestin.
PateaimyMistys Tum
■rMTtoa ats «oinna klo 3—i ap. jt

'

I_»/«S H. Peiaridertä* taK; «* teriu
«uralta. F*fc

Tampere tiistaina kesäkuun 6 päivänä A a m u p ii i w ä p a i n o s UHO «mÉM«

LEHTI ILMESTYY»
6-päiväJnen painoa joka arkipäivä: aamupäiväpainos klo 11

ia tltapäiväpainos klo 4 i.-p.
3-p£tvttinen painos joka arki tiistaina, torstaina ja kuantaioa ta-

ulaan aikaan kuin 6-päiväiaen painoskin.

KONTTORI Hallituskatu 19. Avoinna klo 8 a.-p.-7 i.-p.

TOIMITUS»
Hallituskaru 19, on avoinna klo 8 a.-p.
»/»« i,-p. kaikkina muina päivinä puitsi

lauantaina 8 a.-p. klo »/,5 i.-p.

Vastaava: ANTON HUOTARI
tavataan varmemmin klo 9-11 a-p.

TILAUShJNNAi»
6-päiv> painos* Suomessa, Venäjällä, lehd. kun t. tai asiam. tilatt.Viv. i0:~, Viv. 5:-, V< v. 2:'.0 ja 1kk. 1:—. Postlkontt V« v.

H—, muut hinnat samat. Amer. jaulkorn. Vi v. 20:—, Vi v. 10:
3-phiv painos Suomessa ja Venäi. Vi v. ':—, V» v. 2:50, V« v. 1:23

ja 1 kuuk. -:SÖ. Pesukonit. Lk v. 1:50. Amerikassa ja uikom
Vi v. 10:—, V, v. s:—.

ILI ... ö II -II § ■* f i 2 • • 1 • • i,

LMÄKTÄ*- SÉlaji hntaiiri 11 HUHU "UM,£K2L£

10lii
11. fMela, SSSÄSJ;
Ostaa ja myy laikkaa alaan kuuluvaa

Huonekaluliikkeitä

kata 24. Faheiin 1091.

faiklnekgnppoja
PAAVO RUSKO, Vdlamoniatn aio f.
S«?NTRAALI KIIN<ÅKAUPPA (Lydli

Bränder) Liniineukatn 25.

Kirjapainoja

HaöibßkatO 10. 9b!!.
Konttori avoinna klo B—l Js
3-7. Uuvantaina kio 8—?.

mm »»n
?ä!ittiä Ursoituksiß kaikkiin Suomessa ii-
Hiestyviin suomen- ja rnoisinkieHsiis 38-
nonialehtiin 'lmun fSUtyspaikkiots. U-
tuoitt&jiUa, saGorauiehiien omii!: -" a-
noH!a. Ilmoitte-at saavat ainoastaan ya

deu yhte!3en iaskun.

kirjakauppoja r

111111 llliiUlffi
MYT kaikealaiats eacsu!ai«tt «teäty.»

|a työffåenkirjaliiäiSUtta. Äikakau-:-
;*. uamatSiekHen seka kaikkien sosia-
Itdernckratieten saooanlsUian ti'«n'<-
*is «tiitetfeäa.

r WMM> n
Lääkäri

Vastaanottoaika on täslä-iähtien
klo 9-11.

Tukkuliike ja konttori
. ON MUUTETTU

Väinö Ora.

SiJßllS-
liiiii

lavantautia vastaan toimitetaan ke-
säkuusta alkaen tohtori Osk, Ny-
manilla, Kauppatori 5, maksut:
tomasti tavallisilla vastaanotto-
tunneilla, ja kehoitetaan yleisöä
edelleenkin käyttämään tätä suo-
jeluskeinoa

Kaupunginlääkäri.

Viinikankatu 25

Huuda "7
Hdoi.! Elißifiiß

ill tsitsllijsseirne
autaalänään tiistaina Viimeiaenjäähyväis-
räytännön teltassa Aleksanterin toriiia
klo 8,15 ip. Koko Hämeenlinnan sotilas-
musiikki soittaa.

Kummatkin näytännöt samalla mak-
sulla

(Sama käytävä kun Lokomo O. Y )

Telef. 575. Konttorlalka 9-5.
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EXPRESS m
SAVUKKEITA m

PAPERI-IMUKKEELLA D»

H

lllllilXl» PAPEBOSSITEBBIS If. II
HELSINKI "■"

WB~rmL

Keskuslautakunnan postiosoite on: Hämeenlinna,
Hämeealinnassa toukokuun 5 päivänä 1916

Keskuslautakunnan puolesta:
Rufus Salkku.

K. W. Walldén.

Livettä
75 penniä pullo

Puupposen Rohdoskauppa

m %m lfrii#H» M Hw
■ ■■■■■
> 5 M» M» il

kirjapainossa valmistettavia töitä, kuten
vekseli-, kirje-, lasku- y. ». lomakkeita,
kirjekuoria, kuittia, kanto- fa rahtikir-
joja? Jos tarvitset, niin pistäydy kontto-
riimme, soita puhelimella tai kirjoi»
kirjeellä, niin päivän parin kuluttua
saapuu sulie mitä haluat

Työväen Itniapaiiiosia
Hallituskatu K) >, W> Puodin V«

;■'"- ■

v.
Sos. öem. Nuoriso osaston

kitattu
V / on ens ' lorstaitla klo 8
\jSfe2x/ työväen talon D salissa.

Johtokunta kokoontuu
huomenna klo 8 ip. Joilla on kirjoja
lainassa, olisi tuotava torstain kokouk
seen.

Sofialibemofrotio eroaa muista
valtiollisista puolueista fiiiiä, että se!
ahtoo kotonaan uusia ponvarillisen
Htei3kunnan icifoudclii ien särjeZtel»
iä„ ja saada aikaan sorrettujen!
nollien taloudellisen wapautumisen
elä siten wahwiö:aa niin henkistä
uin aineellistakin kulttuuria. '.

Pääasiallisena, aitamme simisiys»
ä painostamana slmnä on nimittäin
tsityiskapitalistinen tuotantosärjeZ.

telmä, jota on syrjäyttänyt wanhat
piktuporwarilliset yhteiskrintaolot,
kcräuuyt rikkaudet harwoje,, käsiin ja
tehnyt aikamme huomattawimmitsi
piirteiksi luokkawastakohdat työnteki-
jäin ja kapitalistien wälillä, !

Tuotantowälincidon yksityisomis- !
tusoikeus oli entisaikoina marsin ;
luonnollinen tuotannon edellytys, fS»j
lä se takasi työ-ntlilokiet työn tefijäl*';

\k. Mutta samassa määrässä kuin'
! suurtuotanto myönsi oheen
'uuden, koneet, yksinkertaistt työka-
lut, maailmankauppa ja
lisuus mursiwat kaikki rajat markki*'
naplliktojcu mälillä, samassa mää°!
rässä omat tuottajai muuttuneet

joka aina saa!
isäjoukkoja kapitalismin
mista keskiluokista ja jonka tunnus»'
merkkinä on yhtciskminallinen, omis»
amattomuus, riippumaisuus, sekä
iitä johtuma sorronalaisuus.

Mutta kapitalismi ei waadi wal°
ansa alle ainoastaan palkklltyöläi-
iä. Waikka se mnodoNftKti antaakin
vanhat keskiluokat, pikkumiljclijät,
tasityöläiset ja pikkukauppiaat, Mielä
olla paikoillansa, kaimaa se kuitenkin
maata näidenkin jalkain alta. Ia
mitä warsinkin maanmiljelykseen ltt»
lee, saamat pientilalliset usein sangen

! raskaasti tuntea weromelwollisuu-
i tensa yksityiskopitlllißmille ja riippu.

Omassa «''emässä olewa pienmiljelijä

n« ••»«•• ■ « « ~ ». » on tuskin Mähemmän''orrctuZsa ase-Harneenlaanin pohjoisen vaalipiirin ] m* me n maalla «suZtama
keskuslautakunnan kanslia palkkatyöläinen.

Tuotantomuotojen äärettömät tel-
ensä heinäkuun 1 ja 3 päivinä toimitettavien eduskuntavaalia] vai *niinf et edistykset, ihmistyön fmm»
niistämistä varten pidetään avoinna Läänihallituiuen rakennuksesi lisääntynyt tuoirawcii-
käytävä pihan puolelta. lauvantaisU totovan wu«o«uuu 20 pa.vas j
tä alkaen tulevan kesäkuun 15 paivaao arkipäivinä klo m 10-Il ap,! Ju '

Valitsijayhdistysten ehdokaslistoin julkaisemista tarkoittavat ha-;PQ !no)cn atoautitmtnen, foto faftl-
kemukset ovat keskuslautakunnalle ip.teiläväi viimeistään tämän talismin kchitys, jonka kautta fan*
toukokuun 31 päivänä, oikaistut hakemukset viimeistään kesäkuunz oroar käyneet mo»
8 päivänä sekä julkaistuiin ebdotas&l^Jebgjä anrntofeaia nnckertaifitsi. s°a toiselta Puolen ai.
vaaliliittoja koskevat ilmoitukset vnmeistaan kesäkuun 15 pa.vana r ,' ' ZL*L H -„.

Keskuslautakunta huomauttaa valitsijoille erityisesti vaalilainkaan luonnoitoman rikkauksien Sefr
rnääräyksestä, että asiakirjat, ioilla valitsijayhdistykset perustetaan, jfitrnmifert ia toiselta puolen työläis-
on perustajaan omakätisesti allekirjoitettava ja että hakemukseen juofoti suunnattoman faswamism.
pitää olla merkittynä julkisen notarion tai muun vaalilaissa lahem- mdéQ famQQn t&Rg
min mainitun viranomaisen, vieraanmiehen lasna ollessa antama . ,^_.

todistus siitä, että asiamies omakätisesti on allekirjoittanut hake- ta&mtaiasettÄM m fen faiferat
muksen. ? wmkunikset Pakoiitaa thewäen Bst

keeieen, joka töllaista kehitystä was°
rustaa. Työläiset järjestywät am»
mattioiastoihin ja -liittoihin, woi-
dakicnsa työpalkkojen muodossa kis-
koa itsellensä työnsä tuloksista niin
suuren osan mahdollista. Toi°
saalta järjestywät työläiset taasen
kuluttajina osuustoimintaan, täten
alentnaksensa eliniarpeitten hintoja.
Täten syntyy jatkuwa ja yhä kehit-
tyneempia muotoja saawa taistelu
työntckijäin ja työwoiman ostajain
mälillä seka kotimaisilla että kansain-
Malisilla työmarkkinoilla. Fa samal-
lainen taistelu wallit''ee myös kauft-

Kysymykse^

Osuuskatzsojen peinZtllmisesta

olimat herättäneet jotkin osastot.
Ten alusti liiton sihteeri Kaarlo
Härmälä ja esitti asiassa kokouksen
hywäksyttäioäkst seuraaman Päätös-
lauselmaehdotuksen:

Tiihen nähden, että Mnokra»
miesten olosuhteet tätänykyä owat
järjestelyn alanenä jonka nmoksi
ei useallakaan ole marmaa tietoa
siitä, sallivatko ja fivinfa kauwan
asua nykyisin hallussaan olemia

oofoiemofntifen (tilittä pääperusteet.
,pllmarttinoilla ryhmien wälillä, joi-
;i>m edut otoat wastatkaiset. Ja tä.
mä luokkataistelu ei moi tosiaan
tauota, ennenkuin yhteiskunta on
niin järjestetty, että työn hedelmät
joutuwat niille, jotka työn ickcwät.

Tiellä, miZfa luutantomälineet
imelä owat säilyneet työntekijäin o»
maisuutena (itsenäiset Pikkumiljeli-
jät ja käsityöläiset), on tämä maati.
mus täyteitv. Mutta on toaadittawa,
että nykyaitaisesfa teollisuudessa,
jossa suurtuotanto walli7see, ykiisyis»
kaftitalistinen monopoli saatetaan
yhteiskunnan tarkastuksen alaiseksi ja
Yhteiskunnan oniaisuudeksi ja että
nykyisen rajanonian tuotannon ti»
lalle saatetaan järjestelmällinen, yh>
teisknnnan todellisia tarpeita waZ»
taama tuotanto, jossa tuotantowali»
neet käytetään niin, että yhteiskunta
niistä parhaiten hyötyy. Tämä pää»
inäärä woidaan toteuttaa ainoastaan

! työläisten järjestöjen ja waltiollisen
[ taistelun awulla, työläisten, jotka

! juuri kapitlllistisestll riistosta kärsi-
!wät. Sosialidemokratia, joitta tchta»
mänä on selmittää tämän taistelun
Päämäärä ja tiet, sekä koota joukot
sitä warten, pyrkii senwnoksi saatout-

! tllniaan waltiollisc,, Mallan, woidak»
l sensa kehityksen wiitaittamalla t«»
walla ja keinoilla panna täytäntöön

i yhteiskunnan sosialistiseksi järjestä»
i misen.

Sosialidemokratia tahtoo siis pois»
taa luoffatnaflan ia luoda lujan Poh»
jctjt kaikkien taloudelliselle ja henki»
selle wapaudelle. Se tahtoo poistaa
föttforjuci: ja aiettaa tilalle yhteis»
kuuiajarjesielman, joka awaa kaikille

lcipään, wapauteen ja wastuun»
allliiuuteen.

I Vaalitaisteluun lähdettäissä ja
! lähetessä ratkaisun, kenelle äänensä
• antaa, on hnwä tietää tämän. Kau»
, niitä ohjelmia woi laatia mikä jrno-
llue tahansa. Eihän se maksa mitään,
; enemmän kirin suurien lupauksien»
,focm antaminen. Sosialidemokratia
. on pohjaltaan yksinomaan työwäen'
jluokan Puolue, köyhälistön asianaja»
ija eitä koskaan waikaan miksikään
jmuuksi muuttua. Tämän wuoksi on
■ie ainoa vuolue, joka ohjelmallaan
.rotta tarkoittaa ja jolle Puolueena,
kokonaisuutena on eduksi, että se saa
ohjelmastaan mahdollisimman Pal-
jon toteutetuksi ja työwäenluokan ta»
loudelliscn aseman mahdollisimman

l turmatuksi, samalla fu n se o n ainoa
«Puolue, jolla Paiwän-ohjelmansa li.
Isäksi on kauaskllntoiicmfti ohjelma,

päämäärä, johon se'llllitin woimin taistellen Pyrkii. Ja
• i tämä ohjelma on, kuten sanottu, työ»

lopullinen waftanttami.
-'nen.

Työläisille ja muille pikkueläjille
sekä maalla että kaupungissa ei waa>
li ja PorwarilliZ.
ten puolueiden mälillä ole waikea.
Ainoa mahdollinen puolue Pikkuelä.
jille on s o s i a li d emok r a.
tinen Puolue, ainoa
todellinen kansan.
Puolue.

Limen MnnmlmM liitm bhtö
tl!llSt«jckW.

touofrfttiloja tai käyttää hymäk.
feen niitä trorten Perustettuja ra-
hastoja, lausuu Maanmuokraajll»
liiton edustajakokous,

etta wuokramichet jattäisimät
toistaiseksi osuuskassoihin liitty»
misen eiwätkä ryhtyisi niitä kes.
kuuteensa perustamaan.
Pitkän ja aika Miikkaan keskuste»

lun ja useitten äänestyksien jälkeen
hymäksyttiin alustajan ehdotus sel»
laiienaan.

Liittotoimiknnnnn kotipniknkfi
määrättiin yksimielisesti Tampere.

ILMOITUSHINNAT»
12 penniä palstamillicietnltä lehden M'

Btvulla, 10 penniä takasivulla Ja 15pc-tffi
sisäsivulla. Seisovista ilmot. tuntuva ates-
nus. Vähin maksu »
4:- mk. Pieniä ilmonsmaksu >v P
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Liittykää osakkaiksi tähän Pohjoismaiden
suurimpaan ja maamme ainoaan keski-
näiseen henkivakuutuslaitokseen.

liittokokousko wni yleinen maan-
wuokraajien kokans?

Tämä kysymys herätti hywin
wilkkalli, keskustelun smraaman liit»

ajan ja Paikan määrää»
misen yhteydessä. Ehdotettiin pidet»
tämäksi suuri wuokraajien kokous
Helsingissä asian ollessa esillä edus-
kunnassa. Iksinornaan Inttokokouk-
fien pitäminen wastaisuudessa sai
suurta kannatuZta. 0n jo muuten»
kin liian kauan sanottiin tehty
ryötä ja Puuhattu järjestymättömien
wuokramiestcn hywäksi, wuokra»
miesten, jotka owat kyllä waliniit
takajaloilleen nousemaan kun tunte-
mat asemansa uhatuksi, mutta jotka
eiwät muuten haluaisi ottaa niskoil-
leen minkäänlaisia welwollisnuksia
eiwätkä ole ollenkaan halukkaita te»
kmiään jatkumaa työtä asemansa Pa»
rantamisetsi.

Kaikilla äänillä 8 wastaan pää-
tetriin pitää main liittokokous.

Liittokokouksen paikka ja aika jä»
tettiin uittotoimiknnna,i lähemmin
määrättömäksi.

Puolen tunnin kahwilornan jäl-
keen kokousta jatkettaissa otettiin tä°
siteltämäksi raha»asiain maliokunnan
mietintö n.o 1, joka kllsitteli

ta m. 1913 toukokuun 31 pänvään
1916, jaa, koska lähetekeskustelussa,
kaaii ei toimintakertomusten johdos-
ta muistuluksia tehty, ehdottaa,

että ne sellaisenaan hymäksyt»
täisiin.
Wastaisnuteen nähden ehdottaa

»valiokunta, ewästystostustelnssa
laumtmjen toimornnsten mukaan,

että edustajakokous welwoittai»
si jokaisen liittoon knuluwan osas»
ton sääntöjen määräämässä jär»
jestyksessä remmeistään helmikuun
ajalla lähettämään edellisen wuo°
den toiminta» ja tilikertomuks^n»sa liittotoimikunnalle, joka ne tar°
peen mukaisessll koossa julkaisee
liiton toimintakertomuksen yhtey»
desiä.
Tarkastettuaan liiton kirjanpitoa

kyseessäolewatta tilikaudetta sekä
werrattuaan siihen titintarkastajien
tultakin muodelta antamia lausun-
toja ja suoritettuaan yksityiskotMi-
sen lilintarkllstuksen tammikuu» 1
päiwäZtä toukokuun 31 paiwaän tu-
luwall muotia hamaitsi waliokuMa
tulot todisteitten, mukaan kirjaan
wiedytsi sekä menopuolen asian-
omais laskujen kanssa yhläpitämäksi
ja laskltttuaan kassan, mikä ivastasi

.
.

lpäiwän kassasaltoa, ehdottaa walio-
H,olMlnt»» ja tlllkeitomnifill tuilta !^,^a

1913—1916.

Mietintö oli seuraamaniainen:
Rllha»asiainwaliokunta< johon lnt»

lotokous 0,1 lähettänyt toiminta- za
eilitertomukset toukokuun 1 päiro&c»

ertä tiliwelwollisille myönnöt-
iäisiin wÄZtuuwaPans edustaja»
MousteTt Maliselta ajalta, eli ton»
kokuun 1 Päimästa 1913 touko»
kuun 31 päiroään 1916.

Mietintö hywäksyttiin sellaisenaan
ja rjffimieliiesfi fofouffcn päätökseksi.

Raha-asiain maitokunnan miotin-
tö n :o 2, koskema

Liittuwerojen fontotopoo

esitettiin semxKMKMlllisena kokouk-
selle.

3enjohdosta, eitä edustajakokous
on päättänyt korottaa Liiton jäsen-
inakiuja ja niäärätä ne suoritetta-
waksi neisänneswuosittain, ehdottaa
raha°ll!illinwllliokunta inainittln pää-
tökien iomeltamisesta,

että kuluman muoden loisen nel-
jänneksen jäsenmaksut, 50 penniä
tultakin osaston jäseneltä, suori-
tettaisiin käsillä oleman kesäkuun
lopussa tai heinäkuun alussa, sekä

eitä päätös, mikäli se kosteo ja-
senmakiujen laiminlyönnin takia
uudelleen liittymiä osastoja ja
niiltä siinä tapaukiesia lannetta-
Maa 3 markan suuruista sisään-
kirjoitusmak'ua, astuisi moimaan
elokuun 1 päimästä 1916, johon
mennessä Liittotoimikunta wel-
moitetaan kaikilta oiostoilta >vaa°

timaan jäsonluetlelo, mikä on la*
hetettämä uhalla, että osasto muu-
ten katiotaan jääneen ulko-
puolelle.
Liittoa ja sen toimintaa koskemiZ-

ta edustajakokouksen päätöksistä
tehköön Liittotoimikunta osastoille
selkoa kiertokirjeellä.

Mietintö hymäksyttiin sellaisenaan
Mimiett iesti.

Saman malioknnncm mietintö n:o
3, koskema

Pöytäkirjan painatusta

esitettiin. Mietintö on icitraamaiUcri»
nen:

Pöytäkirjan pciinaticimijesra eh»
boitaa remKofunfa fouraarooa:

etta kokouksesta julkaistaan
suppeaan muotoon laadittu; etu»
vääeja alusnis- ja päätöspöytä»
kirja;

että pöytäkirja painatetaan sa-
inaan kokoon kuin foi.»öcm. puo»
luecj. maatalouskomircan alustus
tornparien wapauttamiskysymyk»
sestä, sekä että mainittu alustus
liitetään sinänsä siihen,

että pöytäkirjasta oteraan rem»
himain 1,000 fpl. pcrinos ja että
sen hinnaksi määrätään 50 penniä,

että liiton edustajakokous wel°
woitraisi täällä olcwar edustajat
toimimaa-, pöytäkirjan lewiträrni-
seksi osastoissaan.
Mietintö hymäksyttr.n sillä lisäyk»

sellä, että liiton, osaston on
ostettama pöytäkirjaa rnahintäin 3
kappaletta kukin.

Liittotoimikuntaan

nxtiitriin kaikki entiset jäsenet, niin.
Penna Paunu, Anton Huotari, Emil
Viljanen, K. M. Ewä, Wäinö
Nankkoja sekä marajäienitsi Pekka
Lönngren ja Emil Saarinen.

Liittoncnwostoa
ei tällä terralla walittu fitn pidet»
Öin sitä nykyisissä oloissa karkotus-
taan rnastllllniattomana.

Tilintllrkatztajiksi

roaitttiin I. W. Petäjäniemi ja K.
I. lokiialo fefä moralle Wäinö Ka-
jama ja (S. Lammintausta.

E. Lammintausta Lmnpäälästä
ehdotti kokouksen keskuZreltmvaffi
kysymyksen

kunnallisten ruokailusnujie» hankki
misetzta päiwätöitään suorittamille

mnokrannehille.
Kyjlimytsessä esitti ehdottaja ht>

wäksmtäwäksi seuraaman ponsilauscl
man:

Kim ei nnfniitnt enemmän kuin
manhempikaan maamvuokralaki
pakota maanomistaja pitämään
huotta siitä, että torppareilla ja
y.m. päimätyöläisillä olisi tuiuiol»
linen ruokailuhuone kaytettäwissä
on weropäiwien suorittaminen iä°
män tähden työläisille hywi„ wai°
keata. Niinpä on sattunut tapauk»
sia että torppareittcn päiwätoitä
tehdosjään on täytynyt ruokailla
riihissä, saunoissa ja Ylen kylmis.
sä ja siiwottomisia pirteissä. Kun
ei ole luultamaa, että maan.omiZ-
tajia ammatillisenkaan toiminnan
awulla saataisi Pakotetuksi a\iata
parantamaan, on korjaus saatawa
aikaan muuta tietä. Parhairen
saataisiin tictyZN korjaus aikaan
paraittamalla maanwuokralakia
siten, että siinä olemii,, tyäsuhtei-
ta säännostelemiin kohtiin lisät-
täisiin määräys, ottä maanomista-
jäin on työläisilleen pidettäwä
kunnossa lämmin ja siisti ruokoi°
luhuone.

Tämän perusteella ehdoton lvi»
ton cbustajafofouficn päätettä»
maksi, että nyfyiZtä maamvuokra-
lakia paranliettaiZsa on lakiin o°
tettawa määräys, jossa maan-
omistajat welwoitetaan waraa°
maan weropäiwiä suorittamille
työläisilleen tilaisuudm ruokailla
lämpimässä ja muuten sopimassa
fjltJllCi? *'a.
Ehdotns hymäksyttiin yksimieli-

sesti.
Tällä kysymyksellä olikin kokouk-

sen työ saatu loppuun suoritetuksi.
Lopettajaisiksi lauiui Ämmattijärjes-
tön Puheenjohtaja Qskari Tokoi
muutamia mieleen painumia sanoja
siitä tärkeästä tilantoesta, mihin
maanMnokraajat nyt omat joutuneet
sekä muolramiestcn melmollnuudes-
ta yksimielisesti ja yhteiswoimin toi»
mia asian ratkaisuuu heille suotui-
saan suuntaan.

Kokous päättyi iroimakkaalla Fn°
ternationalella.

Muna Sillanpää
3ft-wuotias.

Iksi työwäenliikkeen toinr-ntatar»
moisimmisra jakymykläimmistä nai»
sista. Miina Sillanpää, täytti eilen
50 muotta.

Tomeri Sillanpäällä o n Paljon teh-
tyä työtä tlltonaau puolueessamme.
Varsinkin Palmelijo/n järjestämiiek-
si ja tuon työläisryhmän kohottami-
seksi on Sillanpää innolla työsken-
nellyt. Myöskin puolueessa on hän
ollui tunnettu toimihenkilö. Edus-
ktmnassa, johon hänet on walittu
monissa maaleisia, on hän ollut
huomattu työmäenedustaja. Waltion
fonriteoisia on hän niin ikään työs-
kcnnellyt. Työläisnaisten liitto on
hänelle kiitolliiuudenmclassa innok-
faasia työskentelystä sen hymäksi,
ollc,i liiton toimikunnan puheenjoh-
tajllna, »Työläisnaisen" toimittaja-
na j.n.e.

Helsingissä olaoan Jjalroefijarto.'

rien kudin ja paikanwälitystoimis»
ton hoitajan toimesta, jossa Sillan*
pää on ollut, siirtyi hän äskettäin
Elannon ftalwelukseen.

Lausumme puolestamme onnitte-
lumme 50 kunnon puo°
luewwcrille.

Viini luet rocuuvföjanfo satimeen.
88. f. li naimaa masten yöllä

iuttfcutui llMNPakwelija Lauri He-
leniu- hohtimieu ia tiirikan annilla
Tampereen 3)satepantin talossa asu-
ivan arkkitehti Birger Fcderleyn kel-
fan'h,, jossa käwi kolme kertaa, wie°
den ensikerralla 6 pulloa punamiiniä,
joiden arwo oli 6 mk, pullolta, sitten
•i pulloa walkowiiniä, armoltaan 7
mk. pullo, ja tolmaunclla tarralla 4
pulloa malkomiiniä. Ptm amiinit hän
inyi jollekin juopuneelle herraKmie»
helle nhtccn'ä 13 markau hinnasta,
mutta malkomiiuiä hän nipefi itse
naukkaanma,, sillä seurauksella, että
joutui tekemisiin poliisin kansia, jo°
ka hänet korjasi putkaa». Kun mie»
hellä oli mukanaan neljä pulloa sel°
laieta tamaraa, että poliisi armeli ne
marastetuiksi, ei hän sieltä päässyt-
kään enää pois. Maan siirrettiin etsi-
mäin ofaåiottc tekemään selkoa Mii-
nicn iaannista ja siellä tuli markaus
täysin selmiteityä.

Tämä jutM oli eile,i raastuman-
oikeudessa käsiteltämänä, jolloin oi-
kcuö tuomitsi Heleniuksen jatkemsta
euukertaisestll törkeästä markaudesta
H kuukaudeksi kuritushuoneeseen sekä
olemaan kanialaisluottamusta Mail-
la 3 wuotta. Takaisia saadnt 4 pul-
loa walkowiiniä tuomittiin omista-
jälleen takaisin.
konkurssit.

Vclkojain kuulustelu toimitetiim
eilen ka'<ppa-

tnmi mi lohanua Maria Mietti-
ncn, omistaja August Miettinen,
konkurssissa. Oikeudelle esitetyn Pesä-
lueitelo,! mukaan ei konkurssipesällä
ilmennyt maroja lainkaan, mutia
kun hakija, Asunto-osakeyhtiö Saari-
niemi Helsingistä sitoutui ivastaa»
maau konkurssikulnistll näätti raas-
tmoanoiteus toimittaa tonkussissa
malmonnan ensi elokuun 14 ftäiwä-
nä, määräten konkurssipesän usko-
ruksi mieheksi Varatuomari Oiwa
3ohlbergin.

Walwonta toimitettiin eilen kaup-
pias Lauri Nurmen konkurssissa.
Pesän toimitsijamicheksi määrättiin
maratuomari Kaarlo Grönblad ja
msimäinen esiinhuuto toimitettawa?-
si t, k. 26 päiwänä.

Samoin toimitettiin walwonta ei-
len edesmenneen aiemapäällikön a-
pulaism K. A. Ehrlundin kuolinpe-
säntonturssi- ja perinnönluomutuZ
jutussa. Pesän toimitsijamicheksi
määrättiin maratuomari Jrjö Pulk-
kinen ja msimäinen esiinhuuto toimi-
tcttamaksi t. k. 26 päiwänä.

lakolaitos.
senaatti on korkeimpaan paikkaan

alistanut Mahwistetwwaksi edtistun»
nan hywäksymän asetuschdotuksni
jakoluitoksesta, setä eduskunnan Irti»
wätiymän ehdotuksen hcinäk. 19 p.
1892 annetun Tuomen cmankeliZ-
niterilaistc,i seurakuntain pauis7on
mirtatlllojll koskeman asetuksen 37.
pyk. muuttamisesta toisia kuuluwak.'
si ynnä ienaatin laatiman asetueeh-
dotuksen maanmittaustoimituksista,
asetuksen kruununtiloilla suoritetta.
taa ''ennätti eitä mainitut asetukset
maanjako-oiteuksista. Tainalla alis-
taa ienaatt että mainitut
astuisuvllt woimaa,, tammik. 1 pnä
1917. U. S.

Vllllllln loulUM lmtetlll
WWWW.

Helpotuksien myöntäminen yläluok-
tien warattumille oppilaille.

Niiden oppilaiden joukossa, jorka
kewätlukukaudm Päättyessä siirre-
tään 7:lle ja 8:lle luokalle ja jotka
omat jatkaneet opintojansa s:ltä luo-
kalta ylöspäin alhaisempien luku.
kausimaksujen moimassaollessa, on
monta sellaista, jotka eimäi kykene
suorittamaan 60 markan suuruista
lukukausimaksua ja omat sen nojalla
pakotettuja keskeyttämään opintonsa.
Kouluylihallitus on tehnyt senaatille
esityksen, että ? ja 8 luokkain oppi°
laat saisimat lukumuanna 1916—
1917 ja 8 oppilaat luku»
Muonna 1917—1918 suorittaa sa-
man lukukausimaksun kuin tähänkin
asti eli 30 markkaa.

Senaatti on hylännyt esityksen,
mutta oikeuttanut kouluylihallituk-
son aikanaan senaatille esi»

niiden 7 ja 8 luokkain oppi-
laiden oikeuttamisesta, jotka talou-

«olosuhteiden Perusteella ei-
mät moi suorittaa korotettuia hifit-
kausimaksuja, suorittamaan wc in 30
markkaa lukukaudelta.

Uusia apteekeja.
LääkintähllllitUL on esittänyt

senaatille, että oikeus itsenäisen
apteekin perustamiseen myönnet»
täisiin Haapajärwelle. Läälintä»
hallitukselle on tehty ehdotus toi»
menpiteisiin ryhtymisestä, uusien
itsenäisten apteekkien perustamiseksi
Kortealoskelle, Hankasalmelle ja
Maaningalle.

Aunnanlääkärit.
Lääk. kand. Äke Grönblad on

määrätty 5 lk:n aikana hoitamaan
Keuruun kunnanlääkärin wirkaa
mäkinaisen kunnanlääkärin roirka»
wapauden aitana.

Sutlaavoevo.
(2.T.T.) Esiintyneestä syystä on

rautatiehallitus määrännyt, että
sullaalähetytsistä on suomalainen
wäliailainen roero laskettawa sa>momluin lakaosta.

Lllilu«liike Wukinsaaieen.
selwä".
Kuten tunnenua on eräitten Wi>

tinmareen klUjettawien, taiwojen o*
miötajiey laholta puuhattu kuljetu»»
maksun korotusta ja työmäti suhtau»
ninut omalla tawallaan hinnankoro»
tukseen. Lauwllntai-iltllna kuitenkin
saaliin aikaan sopimus 3). Hm ja
kakkien alaweden laiwanomistajim
wälillä kuljewkiesta Viikinsaareen,
niin että kaitkia sinne kuljettanxa
laiwoja woifti nyt käyttää.

Tnliplllo Pittutzsllniemessä.
Sunnuntaiaamuna klo ai=

fctllii syttyi Pirkkalassa Pitkännie»
men keskuslaitoksella sairaiden oles*
kelutarnan korkea lauta-aita pllla-
maan, Tuli sai alkunsa aidan ja ra-

yhtyinäpllikllsta,missll kui»
mausiaitokscn kcuniinin faunttorroes»
ta oli jollain lailla lentänyt kipinä
möKkköön ja sytyttänyt kirimän puun
palamaan. Tuli saatiin omin rooi=
min sammumaan.

luoksukilpailnt «ansan
tebden kilwestä
pidetään wasta keskimiikkona i.

k. 14 p:nä, 110 8 illalla.
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Pirkkalan kuntakolonksessa
eilen esitettiin kumernöörni päätös

toukuk. 3 p:liä, jolla kumernööri on
mahwiötanut kunnankokouksessa hel.
mit. 11 Pnä tehdyn päätökie.i 50,000
inarkau lainan ottamisesta 10 muot-
ta pitemmälle matsuajalle kunnan
yhwisellä takuulla.

itunnanmältunston kokout'eZsa ei-
len hymakiyttiin ulosottoon lähetet»
tämäksi kaikki miime mliodelta mak>
samattomina olemat kunnanmerot.

Esitettiin kansakoulujentarkasic-
jan alotteesta aiheutuneet Pisualan,
Hnrsingin, Jokisinaan ja Lauttalan
kanjakouluja koskemat friidut, joihin
lullltnuston Puolesta annettiin tai-
peelliiet leiitytiet, Kyielnt kostimct
opettajai,, huoneita ja palkkaetuja,
luokkahuoneita, oppilaspuutarhoja y.
>n. Pispalan kaniakoinun johto-
kuunalle myönnettiin mastuumapaus
Miime tilimuodelta.

(riitettiin kumernöörii? päätös kos-
kema tilanomistaja Fr. Knuutilan
Malitusta mcrotukscstaan. Valituk-
ien oli kumernööri hnlänunt.

Kunnan majotuslllutatunnan jä>
ieuillc myönnettiin yhteisesti muosit»
täinen 200 mkn palkkio, ja Marttiin
majotuslautakuntaan samalla entis-
ten limksi maanmiljelijät ■<?>. Simola
ja S. Pispa.

Kurun kuutakokuuksessa
eilen walittiin Wähän-Ninttaskor.

iwfti kansakouiuasiasta wal>
hiffcert fclitnffcn antajiffi kapteeni
R, u, Kraemer ja kaupp. I. Kirsi.

Lautamiesehdokkcriksi mm. 1917—
20 walittiin: A. Häijälä, I. Ainek-
järwi ja K. Suojärroi; A. Taarijär-
wi, M. Niinimäli ja £. sillanpää;
K. Peltoniemi, U. Zääkslahti ja U.
Pnydysmaki: 3. Älapoikelus, O.
AlapoikeluZ ja R/ Taipale. Pal»
kaksi määrättiin 100 mk. Vuodessa.

Keihäslahdcn fnnfa?oitl% mies»
opettajan paltkaui päätettiin nykyi»
ien wiranhoitajan toimessa luowut»
tua järjestää yhdenmukaiseksi mui-
den kunnan koulujen miesovettajain
palkkausten kanösa.

»Muroleessa olewien hewosmiesten
palkan lisäykseksi päätettiin kunnan
puolesta maksaa niin paljon, että
heille taataan 10 mkn päimäpalkta.
Samalla lausuttiin erinäine,, toiwo-
mus asian johdosta.

Kirjurille päätettiin suorittaa 25
mkn oaltanliiä kuukaudes''a tämän
wuoden alusta lukien.

Kunnallislautakunnan jäsenille
päätettiin suorittaa ulkoouolella tai»
mintaansa olemista nnfninsTä töistä
1 mk, päimältä.

Kunnan tuberkuloosin wasiusra-»
misyhdistykscn ehdotuksesta paatet°
tiin nykyinen sairaanhoitajatraren
inirka lakkauttaa ja palkata mberku-
lllsisairllllnhoitajatar setä diakonissa,
jos nämä yhdisty"'et antamat tirjal>
liiCn takuun lupaamassaan oalkkaus»
annista.

Itll-Aurcni fisiästö Säptfdn kir°
folie jiifjfanxm maantien kuntoon
laittamisen infiteen yllätettiin lausua
toimomuksena. että ie mandollisim»
inan oilln jätjestcttörfim yleiseksi
maantieksi.

Piirieläinlääkärin toimen jatka»
misesta päätekään masta syyskuun
kuntakokouksessa, älarn.

kenNninen se sitten ,'aattoi tämän
mäestöluokan sankoin joukoin Ink»
keelle.

Tosiatidemokratinen puoluehallim
to se sitten mvuZti heränneen elä»
män puhkeamaan järjestetyssä muo°
oossa, järkuperäisenä jotikkotoimin-
'ana. Se„ kokoonkntsuma oli ensim-
mäinen torftparikokous.

Olikin selwää, että torpparit aft»
öineen ensinräisenä juuri sosialide-
mokratisen puolueen puoleen kään-
tyimät, Tehän oli ainoa Puolue, jo-
ka jo ennen suurlakkoryöjppyä oli o°

ioittannt harrastamansa koko köyhä-
listön asiaan ja joka oli maanmnok-
rakysymyksenkin ottanut ajaakseen
muotraajien kannalta ja näiden ase»
:naa turwatakseen ja parantaakseen.
Oliwathan ne pormaripuolueetkin
heti suurlakon jälkeen «Mökkiä muut.
tiineet mallan merkillisen torppari»

muokramiestä.
Tampereen työwäentalo oli näinä
imitoina milteipä pafatcn täynnä
torppareja, lampuoteja ja mäkitupa-
laisia. Ia innostus oli suuri. Mikä-
pä sitten miesten mieltä
täisikään ellei oianotiaminen iata-
päiieen towerikokoukseen, jolla on yt-
siinielinen pyrkimys samaan, yhtci-
]een päämäärään. Suuri oli miios-
tns ja paljon tärkeitä waatimuksia
tehtiin, pääasiassa waatimuksia, jot»
ka piti huomioonotettamnn uutta
maanmuokralakia tehtaissa.

Z)hä uudelleen olaat torpparit tä-
män ensimmäisen yhteisen kokouksen-
sa jälteen Tampereelle kokoontuneet
lamoille asioille, Eimät olekaan asiat
menneet niin nksinkcrtaiscsti ja suo-
rasti, kuin luultiin ja uskottiin suur.
lakkoinnoetukicn mielä mielissä liik-
kuessa,, Pormaripnolnciden masta-

Pientä jAoo torpparien
pMmMtll.

Tämä meidän Tampere alkaa mä-
hitcllcn olla maankuulu muustakin
kuin kupparinwerastaan ja moiskis»
taan. Märkäistään ja wesijohtowedeZ.
rään. Vähitellen Pääsee se tunnetuksi
ja kuuluiiaksi myöskin torpftarikoto-
uksistaan.

Tillä eipä ole täsiä maassa pi°
deny ainoatakaan torpparikokousta,
tarkotan sellaista oikeata, huomatta»
waa torppcrrilokousta muualla kuin
Tampereella, Milloin maan o\wt\nämä muokramichck koolle tulleet!
asioistaan keskustelemaan ja päättä» •
mami, omat ne Tampereelle tullet ja , nstämällisiksi. Mlllllaieisän7iä7, jm- rinla on ollut moimakas ja sitkeä ja
tulewar wastakerrallakin. päät- . den ainoana ohjelmana näihin asti on sitä edelleenkin, Eimät halua luo»
tiwät nytkin äskeisessä kokoukseZ. oli ollut: lisää päimätöirä, aina pua maanom!stajal, kuulumatpa mi.
saan, j ivaan lisää ne nyt kulkimat tor- hin puolueeseen tahania, kutsuimatpa

stymmenen wuotta tuli huhtikuun pasta torppaan laskussa ivallan ma- itfeään sitten suomettarclaisiksi. nuor-
-9 päimänä kuluneeksi siitä, kun en. keasanaisia Papereita, joissa lumat- suomalaisiksi, folkpartisteiksi tai
simmäinen torpparien edustajako, niin paljon, että jo se sai järke. maallliZliitlolaisiksi, cimät halua
kouK Tampereelle kokoontui. Huhti- wämmän mieleen wanhan jutuu luopua torpparien nniosikymmenien
kuun 9—12 päiminä 1906 nim. oli- musmlaisesta ja suuresta lihankap aikana heidän maillaan tekemän
wat 3uomen torpparit ja muut paleesta. Tuuret pormarilehdet pira» työn tuloksista, eimät halua sallia
maanwuokraajat ensi, kerran koolla unimat pienc,-, kyyneleenkin silmäkul. edes rajotettawan käyttömapaurtaan
asioistaan keskustelemassa, laati» mastaan puhuessaan torpparien sor° torpparien Pelloiksi raimaamaau
massa yhteistä ohjelmaa nhteistä rctusta asemasta ja tunnustaessaan, eikä wapauttaan kiristää
työskentelyä Marten asemansa tur. että paljon, komin paljon on laimin- sen miljelijöitä,
Maamiseksi, Suurlakko, tuo iuuri he- lyöty. Mutta nyt tulee muutos! lit» Niisi kertaa owat torpparit olleet
rättäjä ja werraton agitaattori oli 'mattiin, lyötiin rintoihin ja kilpail» koolla Tampercella tämän kuluneen
myrskynpuuskana iskenyt wuokra. siitä, kuka enemmän hywaä ja kymmenc,, miioden aikana ja joka
»viljelijäin ulkonaisesti rauhalliseen kaunista osaisi ohjelmansa Painat- kerta on ollut heidäu Pohdittamanaan

ja myllertänyt Pinnalle taa. Oltiin kuin huutokaupassa. 3it° samat elinkysyinnksensä: asemansa
kaikki salassa kyteneen tyytymättä, tenkin löysimät torpparit tiensä sin» turwaamineu maanomistajien mieli.!
myyden, kaimanut esiin puntteet, ue. mistä tiesimär amun tuleman jos Maltaa wastaa,, sekä asutns- ja mil- j
wääryydet ja epäkohdat. Nasta suur. se kerran ollenkaan tulee. jelyoikeutensa säilyttäminen. Viime
lakon llMaamassa uudessa Malaistuk. ©a oli suuri kokous, se cnsimäinen laumantaina ja sunnuntaina pidetty
sessa kai torpparit itsekin ensi kymmenen wuotta sit. torppatnkokous »li kuudes järjestyt. i
ferran täydelleen näkimät asemansa' ten. Siihm otti nimittäin osaa maikkakin se Maanmuokraa» i
koko alastomuudessaan, koko turtvat. naista 400 edustajaa 302 eri paik» liiton kokoilksena masta oli kol. '
tomuudesman. Ja tämä silmien au° kakunnalta edustaen uhteeniä yli mas. .

. !

£lin wertaili äskeistä liittokokous-
ta tämän pitkän esipuhe-epistolan
jälfecn mihdoiu asiaan siirtyäkseni

ensimmäiseen wrpparikokoukseen
kymmenen wuot:a sitten, on ero sil°
min nähtämä ja kormin kuultama.
lärjeZtyniättömän, faiffee n yhteis.
toimintaan ja kaikkiin kokoustapoi-
hi» perin perehtymättömän joukon
sijasta, joka ensimmäisessä torppari-
kokouksessa ensi kerran lausui julki

omat maatimukset,
oli nyt koolla joukko järjestyneitä,
yhdistystoiminnassa kouliintuneita
sosilllidentokrateja, päämäärästään
tietoinen ja keinuista ielmillä olema
joukko, jota tiesi mitä teki ja o>'asi
selmästi lausua julki, mitä tahtoi ja
halusi. Kymmenen wuoden järjestö»
koulutus on todellakin saanut ihmei-
tä aikaan maanwuokraajawäcstössä
ja luonut i'en parhaimistosta malis-
Timccn kantajoukon, joka 9 missään
fuhteesfa anna jällen, tcollimusiyö-
wäeZton cmmuNiliittoien kongres»
feiU, kokoonniwille rdustajistoillc.

Edustajiston, 'anoisinko, laatu on
myöskin wuosien kuluessa chrinnt
huomllttamatzti muuttua. Torppari,
luokan järjestyneen oian kchiitvessä
ja saawuttacsia yhä iuurempaa jär°
jostotottumusta on wähitcllen tullut
"arpccttomatsi ont, ~hantwärkfari"'
edustus, joka cstm. ensimmäisessä
torpparikokouksesia oli irii n huomat,
tawa. OlHlll, mainitussa kokouksessa
aika suuri osa kaikenlaisia käsityöläi-
siä, suutareita, räätäleitä, puuseppiä
y. m., s. o. miehiä, jotka jo marhai^
semmilta ajoilta saakka owat muo»

kolmannen maanVuokraaiain liitto-
kokouksen osanottasllioukto jokseenkin
järkiään oikeata, Väärentämätöntä
torpparimäkeä.

Ia hymin tulimat toimeni awut°
tatin. Parhaiten sen huomasi keskus-
teltaissa puolueen maatalouskomite-
.an mietinnöstä. 3ftin lyhyen ajan
kun tämä mietintö olikin ollut torp-
parien tiltkittawana, huomasi hel-
posti että siihen oR aika hymin pe-
rehdytty. Lukuisia fangen asiallisia
ja osaltaan tärkeitäkin muutos- ja li-
sysehdotuksia tchtiin mietintöön,
joskin le pääasiassa hywäksyttiin fa
kaiken aikaa oli keskustelun oohja-
na.

Erittäin ilahuttatoana seikkana on
pidettäwäkin juuri sitä, että sanottu
mietintö osakseen sai niin jakamat-
toman hymäksymisen. Te osoitti, että
puolueen mllatalouskomiim on löy-
'änyt oikean rarkaisuticn imrimmit.

dostaneet maaseudun köyhälistön
walistuneimman osan, eräänlaisen
„työläisintclligeussin" salokylillä.
Silloin oli näihin maanwuokraajina
wähemmä,, kokeneisiin miehiin ollur
Pakko turtoautua tuollaisien yleisiin
asioihin perchtynelemhicu torppari»

lleen kärjistyneelle torpparikysymyk-
selle. Komitean monimuotiien perus-
icelliini työn tulos sai yksimielisen
7unnuswkien, sillä ne picuer käytän,
nclliset lisäyksei ja muutokset, joita
siihen tekiwät maanwuokraajan ase-
man omissa nahoissaan tuntewat,
käytännölliset wuokramicher, oiwät
mäenkään itse pääasiaa, wapautus°
periaatetta ja »tapaa wastaan suun-
tautunect, Kun maatalouskomiteaa
nyt liiättiin torpparien liirtokokouk.
k n walitsemilla edustajilla, joista
kolme on ivarsinaista torpparia, on
täysi syy toiwoa että se uyt saa syn.
tymään työtä, joka tulee lähenemään
maAdc>llisimmcin lähellekaikkien mic>
leistä.
Tämä puolueen maatalouskomitean

mietintö olikin kokouksen käsiteltäwä»
nä olleista asioista ehdottomasti tär»
kein. Sen mentyä siten kun mmi,
woi kokousta jo sanoa kaikin puolin
onuistuNeeksi.

miesten puutteessa. Nyt iäiå Puutet° Monta muuta tärkeätäkin asiaa
ta ei enään ole ja siksi olikin tämän I oli sitäpaitsi kokouksen Päiwäiärjes»

tykseesä. Sellaisia oli m. m. 32n0:
ramiesten menettely uusiin muokra
sopimuksiin nähden,
polittikka ja wuokratilojen wapaakst
osto, Liiton wälitystoiminta ja mo>
net muut.

Eräänä merkkinä siitä, että torp°
parienkin keskuudessa yhä enemmän
on symennytty ja
alettu käsittämään oman woimak°
kaan, wakawaraisen liiton tärkeys,
o n huomartawa se, etteiwär kokouk»
fen osanottajat entiseen tapaan tah-

meroja, maan suostuiwat miltei il»
man wasiustusta pieneen roeronfo»
otukseen,jota liirtoroimifimta ehdot-
eli. Oikeusawusius. walistustyö ja

monet muut »antamattomat iärjes»
ötoiminnlln \ntaUt sekä torpparien

Q|ia n ajaminen yleensä sen nain kar»
Zlhessll roia siksi paljon rahoja, et-

ä werojen on käynyt
vallan malttamattomaksi.

Tärkeä mnöskin Maanwuokraaja»
hden lewittämizkysymyZ. Sitrakin
htiin lujia Päätöksiä. Kaikkien lii»
n jäsenten welwollisnndeksi pantiin
man äänenkannattajansa t:laami»
en sekä ien lonnttäminen. Tamoin
elwoitettiin osastot, jotka eiwät

|'elä ole yhtyneet jäseniksi T.
aanwuokraajain Sanomalchti O.
hyn laiminlyönTinsä heti korjaa-
ian ja ostamaan a/nakin yhden o»
Teen itsekukin.
Liräpaitii tehtiin päätöksiä liirto»
rojen kantotaw«sta N, m. sekä lo»
ffi ruokailusuojien hankkimisesta
wätöitään suorittajille torppa»

reille. Kun teolliinustyöläisiä koske»
wat suojeluslait eiwät ulotu maan»
miljelystyöwäkeeu, eiwä? maanomis»
tajat suuria wälita „takswärkkäreis»
tään", saawat nämä usein elek»
siä tm n elnkat. Syödä saawat he mo>
nin ftaikoi,, kylmissä riihisia tai sau»
noissa tai hirmuisen likasissa ja kol»

toiwoniin nyt iaatawan korjausta
maalimalla uudistettuun maamvnok-
ralaktin määräys siitä, että „taU*
märkkäreille" on toimitettama kun»
nolliset ruokailusuojat.

Liittotoimikunta asewttii,, edelleen
Tampereelle ja yksimielisesti väätet-
tiin tänne kokoontua mastakerralla-
kin. Jotta Tampere se saa Irastaan»
ottaa soitsemannenkin torpoaripar»
lamentin, s. o. neljännen Maan»
wuokraajain liiton ednstajakokouk»sen. f) le i st e n toroparikokous»
ien aika on nimittäin nyr ollut ja
mennyt. Olimar torpparn sitä miel-
tä että eteensä katsoman ja asiois»
lllln huolehtiman maanwuolraajan
äytyn älytä järjestyä ja ellei sitä
älyä, älföö7l olko myöskään oikeutet»
tu maikurtamaan asioiden kulkuun.
Wain järjestönä, kiinteänä. loantka»
»a järjestönä Mä jotakin moidaau
aikaan mada, tuumattiin.

Niin. Torppariparlamentti on
Päättänyt työnsä ja edustajat koti-
Paikoilleen Palanneet. Kokouksesta
lähtiwät he 'lujasti Päättäen tchdä
tiukasti työtä kukin Paikkakuunallaan
saadakseen wuokramichet ja muut
.maaseudun wähäwäkiiet mahdollisim»
ma» sankoin joukoin maaliliurnalle
heinäkuun 1 ja 3 päiminä antamaan
ääncniä sille puolueelle, joka yksin
seisoo heidän nyt asettamiensa maa»
timustcn takana ja joka yksin milpit»
tömästi ja Makawasti ajaa kicidän ja
kaikkien sorrettujen asiaa. Lupasimat
yrittää tehdä kaikista maanwnokrall'
jista iosialidemokratisiu äänestäjiä.

Kmchlh, sitten Maan täodellä Ijörj»
ryllä kämisimät kaliksi waaliaaitatsi»
oonitnöhön. Silla eipä ole mitään
hyötyä kokouspäätöksistä ia ohjcl»
mista, ellei niitä ajamassa eduskun-
nassa ole tarpeeksi woimaa.

NuMon«lwos.
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JDiiDAcn nutipa.
2«« v i maali!a ~ f a u p.

f a. Wiime kuun 2o p. myi talolli»
uen Niilo Muro omistamansa Vw>
ron iaio n Oriwedellä 13(3,000 mar»
kan hinnasta aiemafirjiiri Zimmer»
manille. Mainittu Smvo oli taloa
pitänyt majaan kaksi wuotta ja mak»
imiut siitä toisille Perillisille 50,000
marttaa, Noin helposti siis toton.
tanppurit rahoja repilvät.

£iirnc b c ii palo t u II-
nas s a hommaamat faiffi Mrkon»
kylän miehet pimliicforioactn faiio-
matta. Niinpä muutamat työwäen»
yhdiöwt'on jäsenetkin omat siihen
kiintyneet siinä iitäärn etteiloät enää
ota offla oman yhdistykie,, hommiin
ensinkään. Eiköhän työläiMe 'ontaän
ensisijassa tuntuisi oma yhbisths ja
sen hommat niöwiien llfemon paran-
tiuniseksi.

K o v i inp c i u u Qrnoedellä
ou taas mallan millissä näi n kesän
tullen. ..pciihelirtfit'' o-
wat käynnissä 2iuron iauuamäesiä
ja r>alofimnonfentäti takana nietfäS-
ja. Naisia sitä medellään hoitoa kai-
Jet joutoajat ja ku n fieltä oalataan.
omat toiset kynityt putipuhtaiksi,

' mutta toiset kulkemat ilosta mihel»
IclXcii, 'aatuaan maistaa riistäjän
o']aa. Tnöläisille olisi itielleniä ebitl-
liiempi harrastaa työmäenasioita,
ettei tarmitsisi yhoistylien oivia Jri»
tää kiinni toto simiikairna, kuten on
taiuallista,

S e A amuleh t> e n po r u
ui aa r Y öMä e n p uu t t ee »•

ia, Aamulehden y, m. pormarileh»
tien poni maatyömäen rnttämättö-

, myydesta ci ole sentään iyan kaikkea
perää ivailla. Orimeoellä o n esim,
muutamista taloista lahtenyr pois
palmelijat. Ja toiset ottimat jo..syk°
inllä palkollisia liian ir»ähän ja liian
pieniä, aikoen kemäällä työkiireiden
lisäännyttyä li'ätä työmoim.aakin.
Mutta kun sekatyöläisillä on ollut
muuallapäin kohtalaisia anftoita, o-
mat talolliset jääneet luähemnmlle.
Talolliset noet maksamat mähemmän
palkkaa ja työläiier lietnsti n:enewät
sinne, missä simma* työmoiniastaan

i paremman hinnan. Tamoinnan ta°
lolliietkin mnnmät luotteenia sinne,
misiä enemmän hintaa 'aawat. Nyt
mafsamat talolliset työläisilleen eäm-
asiaan kaksi markkaa la ruuan, mut-
ta jos he mafmisimar 3 markkaa

, ja hymän ruuan, niin kyllä heillekin
työiväkeä riittäisi.

Ilmasekii k n 1 [ a ot»
t a i i i m ai, 'en hamainnon on
Oriweöellä tehnot henkilö, joka kun-
nalliejärjestön puolesta ou käynyt
lemittämasill Kansan Lehteä. Kun-
nallisjärjestö maksaa lehtien tilaus-
hinnasta toisen puolen niin että oli-
ji luullut jokaiien työläisen tilaaman
lehden lun puolella hinnalla saa,
Nähämaraiiemmat omat tilanneet-
kin mielellään ja ollee: kunnallisjär-
iestän toimenpiteen johdosta fföol-
lisiä, mutta '.varakkaammat ennät
raski luopua 23 pennistä, maan ot°
taisimat aiman ilman. Eräski,, kitti»
miesurakoitsija kirkonkylästä, kaikes-
ta päättäen melko marakas. oKft
myös ollut halukas ottamaan lehden
ilmaiseksi, ja on niitä sellaisia, kuten
'anottu ollut Uieampiatin joten
koiiagitatsiooni tällaisten
ia on Marsi,, paikallaan; köyhemmät
kiillä jo luakka-aiemania käsittämäi.
Neoriwet e l ä i i e t

K a n s an " c h d e n tila a-
j a t, jotka nyt omat tilanneet lehden
maalikuukaudoksi, tekemät parhaansa,
kun jatkamat tilaustaan edelleen o
niin amuin. Naapureilleen o n myös
hymä antaa lehteä luctiamaksi

Järjestöjen toimi-
henkilöt pankaa aikanaan toi-
niekii niitä malistusiltamia, tässä ei
ole tuin kuukausi aitaa ja sekin ma-
jaa. Nuoriso-osastoa hommaa-
malle toimikuunallo olisi mims huo»
mautettawa, etteimät hautaisi mallan
asiaa ja että toimisimar ennenkuin
innostus lakkaa.

Eräjärnckn uutisin.
lfräjäraven kirkko o n uni porin»

pohjaisen korjauksen alaisena, joten
on paikkakunnan miehillä ansiota o°

masia kunnassa. Palkat owat 3—4
markan wälillä päimältä, joten ei sil.
läkään liiaksi liho.

Uuden maar.tie u teko tarjottim
urakalla w. k. 29 pnä. Talolliset sai«
wat enimmäkseen tien rehhäkieen
nehän owat niitä työttömiä.

Tulipalo Tnrwänllä.
Eilen aamulla klo 7 tienoissa pää-

si Tyrmäällä 2ionniu kylässä tuli
irti kauftvias E. Nurmen omistaman
Ikolan talon namettarakeunuksesia,
MuMamassa minumiZsa oli koto
iuuri rakennus ilmiliekissä, 2uuril°
la ponnistuksilla iaatiin kuitenkin ko°
fo karja, noin 20 lehmää ja joukko
nuorta karjaa, kokonaan pelastettua.

Meijerin höyrypillin ilmoitettua
palosta saapui Paikalle nmsaasii
sammutusmäteä ja uieita isoja ruis-
fuja, joiden awulla tuli iaatiin ra-
joitetutsi niin, että laholla olemat a.

minrakennukset saaliin marjeltua,
'Onneksi oli palanut rakennus wielä
-liulen alapuolella, mikä tietysti suu-
resti auttoi pelastustyötä.

Palanut rakennus oli makuutettu
Zomään ja Kiikan palowakuutr^

Metsäpaloja.
Ankara metsäpalo raiwoji Ruo>

meden sanhonlyl2n Walleejärwen
ja Ilähanhon talojen mailla, polt-
taen toista kilometrin pituudelta
ja kilometrin leroeydeltä metsä»
maata. Paikalle kerääntyneen
wäestön awulla saanin . tulen
walta rajoitetuksi. Mistä tuli sai
alkunsa, ei ole tietoa. Epäilyttä»
malta asia kuitenkin näyttää, sillä
paikka, missä palo tapahtui, on
leskellä suurta metsäseutua, eikä
lähistöllä ole minkäänlaisia kulku»
teitäkään. Asian johdosta kuuluu
tuleroan poliisitutkinto.

Helatorstaina syttyi metsä pala»
maan Ruoweden pitäjän Tuuho<sen kylän Korpelan talon maalla,
Paikalle rientäneet saiwat tulen
kuitenkin tukayutettua ennenkuinse ehti tehdä mitään suurempaa
wahinkoa. Mikäli tiedetään sai
tuli alkunsa lasten waromatto»
masta helawallean poltosta.

Metsäpalo syttyi toistaiseksi tun»
temattomalla lamalla wiime maa»
nantaina Riitaojan perikunnan
metsässä Korpilahden Rutalahdella
Palo häwitti 3—4 hehtaarin alan
metsää seiä 35 syltä halkoja. tyola*
neet halot oliroat roakuutetut,mutta
metsä Vakuuttamaton.

Vilppulan Suluslahden
kuulumisia.

Rukiin o ra a t omat pai»
'oin hymin huonom. Toiset omat rik-
,'oneettin ja kylm'i.icet ohrat»
x. Ellei lähipäiminä saada mdctt.'.
ulee monelle hymin huono ruismuo-

Kesäjuhlaansa mieltää
t. y. enjimäisenä hel»

lnntaipäimänä ,«uorewedcn rajalla
Rajalansa, Urheilua tulee 3°ottc!ua,
lisäisi on renkaan- ja nuolenheittoa.
illalla iltama hauskalla ohjelnmlla.
Lähenunin ilmoitukiesia.

Waal■:fo i o « f i e n jär-
jestää Tuluslahdon t. y. keläk. 26 p.
Niinilamm.in torppaan alkaen klo 5
iltapäimällä. Kehotan pitämään
muistissa.
Knnna!lis j a r j e s t ö n

pnnuja vuhuu Kauraniemesiä ke'äk.
16 miä klo S illalla: tämä on myös

pantam-a miinsti mieleen ja mentämä
tuulemaan mitä kunnallisjäriestön
pastorilla on sanottamaa.

38 aali o 11 eib e n wälittäjä-
nä toimii yhdistyk''en walitsemana
?l. Zlä-Herttuala, osoity Vilppula,
Tuluslahti.

VllMjiat.
Hämeenläänin eteläisen waalipiinn

keskuslautakunnalle on kaikkiaan ja»
tetty 27 ehdokaslistaa, joista 10
suomalaisen puolueen, 9 nuormoma-
laisen, 5 sosialidentokratien ja 3 kris-

työmäen Puolueen.
Näistä listoista on keskuslauia»

kunta sinällään hymäksyny: kaikki
muut Paitsi nuorsuomalaisten Lah-
den listan.

Starna ja Porin läänin pohjoisen
waalipiirin keZkuslantaknnta

kokoontui Turussa perjantaina tar-
kastamaan lautakunnalle jätettyjä
malitsijayhdisiysten perustamiskir»
joja. Kaikkiaan keskuslautakun-
nalle jätetty 43 ehdokaslistaa, niistä
14 suomalaisen puolueen, 12 nuor»
suomalaisten, 10 kristillinen työ-
Mäenliiton ja 7 sosialisnen. Kaikki
ehdokaslistat hymäksyttiin.

PWW lvlllllWO.
'Alustawa yhdistelmä Hämeen»

läänin pohjoisessa waalipiirissä
tulemissa maaleissa käytettäwästä
maalilipusta on ilmestynyt ja
lemitetty asianomaisille. Listassa
on yhteensä 24 Valitsijayhdistystä.
Niistä on sosialidemokraattien 5,
nuorsuomalaisten 6, suomettare»
laisten 7 ja kristillisen työwäen 6.

Sosialidemokraattien roalitsija»
yhdistysten numerot owat: Tam»
pereen 7, Lempäälän 8, Jämsän
9, Ruoweden 10 ja Oriweden 11

Puolueen toimintaa
tempäälän waaliawn-tajat

oraat K. A. Heinonen, osote
Lempäälä Kuokkalan kyla, V.
Puro, osote Lempäälä Itäinen
yhdistys, Kalle Lindström, osote
Lempäälän asema, Nestor Wirta>
nen, osote Moisio Kuiwaspää, E.
Lammintausta, osote Kulju ja A.
Andersson, osote Lempäälä Nur<
men posti.

Wllllliawustajllt Eräjärwellä.
Waaliawustlljlltsi Maliisi Eräjär-

men työwäenyhdisiys eteläiseen ää»
nestyöalueeseen Puuseppä I. Kallion
ja pohjoiseen maalari O. I. Äyrään,
joioen puoleen moi kääntyä Paikka»
kunnalta poissa olemat.

Waalitotoulsta.
Eduskuntaehdokkaamme rouwa

Tyyne Eloranta (Salomaa) neu>
wottelee malitsijoidensa kanssa seu»
raamissa paikoissa:

Kesäkuun 13 p:nä Korkeakoskella
„

14
„ Juupajoen

x Koppelon kylässä
Kesäkuun 15 p:nä Juupajoen

Porrooolan kulmalla
Kesäkuun 17 p:nä Juupajoen

Lylyssä
Kesäkuun 18 p:nä Juupajoen

Hirwijärmellä
Kesäkuun 22—29 päiroään Korpi»

lahdella, Korpilahden kunnallis»
toimikunnan lähemmin mää»
raamissa paikoissa.

E. puhuu:
Kesäkuun 13 p:nä Eräjärwen iii-

hertassa
Kesäkuun 14 p:nä Eräjärwen lär»

wenpäässä
Kesäkuun 15 p:nä Luopioisten

Kantolan kulmalla
Kesäkuun 16 p:nä Luopioisten

Ämmätsassä
Kesäkuun 17 p:nä Luopioisten

Puutiklalassa
Kesäkuun 18 p:nä Luopioisten

lirkont. klo 2 ip. Aitoossa klo 8
Kesäkuun 19 p:nä Pälkäneen Kuk-

kolan kylässä
Kesäkuun 20 p:nä Pälkäneen Lui°

kalan kylässä
Kesäkuun 22 p:nä Tottijärwen

Pajulahdessa
Kesäkuun 23 p:nä Vesilahden

Wakkalan kulmalla
Kesäkuun 24 p:nä Vesilahden

Kalliomaalla
Kesäkuun 25 p:nä Vesilahden

Naimassa klo 2 jpp.
Kesäkuun 25 p:nä Vesilahden

Kimisalmella No 8 ip.
Kesäkuun 26 p:nä Vesilahden

Halliwahan kulmalla
Kesäkuun 27 p:nä Vesilahden

Rääkkiön kulmalla
Kesäkuun 28 p:nä Vesilahden

Riuttan kulmalla
Kesäkuun 29 p:nä Vesilahden

Ilomäellä
Kesäkuun 30 p:nä Vesilahden

Halkiroahassa.
Puolueosastojemme toimihenli»

löt, sekä yksityiset puoluetowerit
tietenkin pitämät Velmollisuute»
naan kokoustilaisuuksien paitka»
kunnilla ilmoittamisista ja huo»
neiden hankinnasta. Vaalikokouk»
set alkamat arkipäiminä klo 8 ip.
ellei paikkakunnilla kolousaikaa
toisin määrätä.

Hämeenläänin pohj. Vaalipiirin
Sos.»dem. piiritoimikunta.

SafllifobuffiQ.
I. Kemilä puhuu:

Keiäk. 11 pnä Kangasalan Liuk»
sialan kulmalla jakesäk. 12 pnä Kan-
gaöalan Zuinulassa, Kummassakin
paikassa alkamat puhetilaisuudet klo
i ip. Saapukaapa työläiset joukolla
kuulemaan.

Piirisihteeri.
Hämeenkyrön sos. dem. kunnallistoi-

mikunnan
kokouksessa toukok. 28 p. järjeZ°

icttiin E. Aromaan waaliwllliZtus»
maiklli Ikaalisten walitfijayhdis-
lysllwecÄa, koska 3. Aromaa oli ai»
keri i emmin lupauiunut kuukauden a-
jaksi malistusmatkoille mainitulle
alueelle.

Kun piiritoimikunta % järjestä-
nyt wlllMlljanlo. matkoja Parkanos-
sa, niin ei karsotru tarpeelliseksi sinne
lähetillä malistlljaa.

Turun Riennon urheilu» ja woimi««
telutilpailuitzsa
wiime sunnuntaina oli osaa orta-

massa myös tampcrela:sia urheilijoi-
ta. Niinpä tuli 100 m. matkalla juok»
sussa W. Tuulos Tampereen Pyrin-
nöstä ajalla 11,7 sek. toiseksi. Nais»
:en 100 m. juoksussa tuli ennmäisek-
si Anni Toiwio Tampereen Jrityk»
''csiä ajalla 14,1 sekä toiseksi
Vallenius myös Tampereen Jrityk-
iestä ajalla 14,7.

Pituushypyssä tuli ensimäiieksi
Tuulos tuloksella 6 m. 86,8 sm.
1,500 m. juoksusia oli Tuulos 3:s
ajalla 4,21,8.

Naisten -100 m. miestinjuokiun
moitti Tampereen Jrityksen joukkue
tulotiellä 58,9 s.
lu«l,ul<ll>ailut

Messukylän kirkolta Vyynikln kentSlle
järjestiYritys sunn. klo 5 ip. Ensimäiie»
nä saapmmat päät kootaan L. Hanka ia
T. Sipilä Vyrintö-seuraZta, aika 26
min. 51,2 sek., kelmant na "aapui M.
loutsela Yriiyksestä 26 min. 56 sek.,
neljäntenä W. Sipilä Pyrinnöstä 27
mi» 02 sek.. wiidente>'ä 2. Ikonen ja
W. Sywälahti Yrityksestä 27 min. 14.3
sek.Eeurainmölisen kiertopalkinnon motta
Pyrinnön joukkue (g. hanka. T. Vpilä,
28. Sipilä, £>. tzinkk.lii \a K. Sipilä 28
pisteellä. Toiseksi mli Yrityksen joukkue
29 pisteellä.

WWltlll MBf**
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Areikan edn-kunta \<x bul-
garialaisten sotatoimet

Areikan alueella.
(T.T,T.) Atena, kesäkuun 1 p.

VirZH. Wjed. Maanantaina kla 6
ip. alkaiwat jälleen eduskunnan
läst. Esilljslistalla an ensimäisena
Makedonian edustajain tekemä
Välikysymys saksalaisten ja bul»
garialaisten joukkojen tunkeutumi-
sesta Kreikan rajan yli. Pointti-
iissä piireissä on Viimeisten tapah»
tumain johdosta huomattawissa
suurta kiihtymystä.

Alipäällikön efiknnnasta.
<P. T.) Pietari, kesäkuun 3p.

Korkean ylipäällikön esikunta il»
mottaa:

Läntinen rintama:
Vihollisen tykistö awasi tulen

Schlockin kauppalaa ja Jkskullin
iltawarustusta wastaan. Wäinä»

linnan asemain alueella sekä useilla
muilla seuduilla oli wiltasta tykki,
taistelua. Döllä kesäk. 2p. roasten
pommitti Vihollisen raskas ja ke»
wyt tykistö Voimakkaasti Krewon
kauppalan koilispuolella olewaa
aluetta. Kello 10 aikaan illalla
kesäk. 1 v. tekiwät Vihollisen ketjut
hyökkäyksiä Bcgusyen kylän (poh»
joiseenKrewon kauppalasta) etelä»
puolella olewaa aluetta wastaan,
mutta lyötiin takaisin kiwääri»
tulellamme.

RnslllliZ», helKlA
Hurjia taisteluita. Saksa-
laiset saaneet osan Damloupin

kylää.
(P.T.) PariMtll, fefäf. 2 pnä,

Virallinen iltatiedoncmto ilmottaa:
Maaftn wajemmallll rannalla jatkui
Tcoimafas tyttitaistelu 304 m. kuk-
kulan sektorilla Morrehommcn ja
Maasin Malisella rintamalla. Cifeal-
Ia rannalla tckiwät saksalaiset woi-
makkaan hyökkäyksen asemiamme
wastlllln lammikon ja Tam-
loupin kylän Malilla. Hyökkäystä jat°
kui kaiken päimää ja saksalaiset ete°
mmät taajoissa rimoissa. Tästä huo-
limatta meidän joukkojemme
loistama masrarinta murti mi-
bollisen hyökkäyksen. Vauzin
linnakkeen länsipuolella Mastasimme
jokaiseen hyökkäykseen

emmekä päästä-
\mA sitä etenemään. Vaurin linna?-

,keen luona, johon »vihollinen koetti
pyrkiä hinnalla millä tahansa, yltyi
taistelu enn.ennkuulumattoma„ kiih-
Teäksi, Zakmlaisten taajat riwit nii-
Jettiin maahan; tykki- ja kiwääritu-
lellamme ja kärsimät he suurta mies-
hukkaa, Tuuret Mihollisosastot, jot-
ka koettiMat rientää taistelemien o-,
lastojen amutsi, jautuiwat järeidcn
tykkiemme tulen alaisiksi ja peräytyi-
wät epäjärjestyksessä aina Dieziin
saakka, Damloupin sektorilla Maasin
kukkulain luona onnistui wihollisen
tunkeutua tähän kylään, josta iuuri
osa jäi kuitenkin kasiimme. Pitkin ko-
ko rintamaa oikealla rannalla jatkui
erittäin kiimas tykkitaistelu.

Kaukasian rintama:
Diarbekirin suunnalla löiwät

joukkomme menestyksellä takaisin
turkkilaisten hyökkäyksen Singel»sun laaksossa. Wihollinen, joka on
kärsinyt tappion Remandusin luo»
na käydyssä 3'päiroäisessä taiste»
lussa on peräytynyt aikaisemmin
lujittamiinsa asemiin Rewandusin
eteläpuolella.

Taistelu Pripjetin ja Romanian
wälillä. Venäläiset saaneet
13,000 lvankia, tykkejä y. m.

(P. T.) Pietari, kesäkuun 5
p. Korkean ylipäällikön esikunta
ilmottaa:

Läntinen rintama:
Saksalaisten tykistö on pommit»

tanut Jkskullin sillan eturoarus-
taksia. Rrisrojatyn luona Pone»
mjejhin rautatien pohjoispuolella

saksalaiset myrskyisen
tulen meidän juoksuhautojamme
wastaan ja tekiwät senjälkeen
hyökkäyksen, joka lyötiin takaisin.
4 p:n aamuna alkoi taistelu
tön ottaessa siihen osaa, Pripjetin
ja Romanian rajan roälisellä rin»
tamalla. Meidän joukkomme saa»
wuttiroat useissa kohdin suurta
menestystä. Tähän saakka on
saatu saaliiksi 13.000 wankia, tyk-
kejä ja kuularuiskuja. Taistelu
kehittyy. Tykistö jatkaa edelleen
työtä häroittäen wihollisen warus»
tuksia ja suojalaitteita samalla kun
jalkawäki käyttäen hywäkseen ty.
kistön apua roaltaa wihollisen
asemia. Eilisissä taisteluissa ryk»
menttien sankarillisista päälliköistä
kaatui ewersti Lourier ja ewersti
v. Zieglcr häawottui waikeasti.

Asema Wauxin linnakkeessa.
(P. T.) Parisista, kesäk. 3 p:nä.

Wirallinen lltatiedonanto ilmottaa
Maasin oikealla rannalla ei ollut
minkäänlaisia jalkawäen sotatoimia
päiwän lumessa. Erittäin kiiwas
tylistölaukausten waihto jatkui
Tyiaumontin maakarianolta Wau»
sun ulottumalla rintamalla. Wau>
Xin linnakkeessa on asema muut-
tumaton. Vihollinen ei tehnyt
minkäänlaista yritystä edellisenä
yönä saawuttamiensa etujen hy»
wäkseen Maasin
Vasemmalla rannalla pommitet»
tiin toisella linjalla olewia asemia
Muulla rintamalla kului päimä
rauhallisesti.
Taistelu Wauxin linnakkeesta.

Kaukasian rintama:
Ersindshanin suunnalla yritti»

wät turkkilaiset useita kertoja
ryhtyä hyökkäykseen tuntuwilla
woimilla, mutta epäonnistmwat.
Taistelu Varna—Kapanin maan»
tiellä jatkuu, Rewandusin luona
käydään myös taistelua. Meidän
joukkomme owat aiheuttaneet lur»
deille suuria waurioita. Eräs
meidän osastomme löysi 2 maahan
kaadettua tykkiä.

(P. T.) Parisi, tssäk. 4 p. Vi-
rallinen päiwäbiedonanto ilmottaa:
Maasin oikealla rannalla saksalaiset
koettiwat eilen illalla tehdä useam-
Pia -yrityksiä kiertää Vauxin -linnat"-
feen lounaispuolelta. Aluksi wihol-
lifen onnistin hyökkä-
yksillä wallottaa juoksuhautamme
VauziZsa. Vauzin ja Tamlouftin
wäliseZsä kaiwoksessa teimme tuiten-
kin wiiwynelemättä waZtahyöktäyl-
sen ja karkotimme sieltä kaikki saksa-
laiset. Toinen saksalaisten näille
seuduille tekemä hyökkäys torjuttiin

Maasiu wasnn-
malla rannalla ja muulla rintamal-
Ia on mallinuut tykkituli.

Alln» «M.
Liittolaiset ryhtyneet tarmoktai-

siin tuimiin Kreikan suhteen.
(P. T.) Parisista. kesäl. 3 pmä.

Edustajakamarin ulkoasiain malio-
kunnassa antoi Vriand selostuksen
roaltiollisesta ja sotilaallisesta ase»
'masta läheisessä idässä. Walio»
kunta on mietinnössään lausunut
tyytywäisyytensä hallituksen osia»
miehilleen antamiin ohjeisiin ja
niihin tarmokkaisiin toimenpitei»
siin, joihin on ryhdytly aseman ja
tapahtumain johdosta Kreikassa.

Mii.
Hnttnneita upseereja Sat-

salaisen dreadnoughtin
Westpfalin upotus.

Bulgarialaiset Kreikan alueella.
Liittolaiset ryhtywiit mitä

jyrkimpiin toimenpiteisiin.
(S.T.T.) Rjetsh kertoo, että We»

nöjän ulkoministeriön saamien tie»
tajen mukaan on Kreikan ja Vul»
garian roälillä ollut ilmeisesti
salainen sopimus, joka on solmittu
Saksan awustulsella. Wain täl»
laisen sopimuksen aroulla orcat
bulgarialaiset rooineei ilman min>
läänlaista roaaraa miehittää kreik»
kalaisia linnotettuja paikkoja ja!
osan Kreikan aluetta. Wenäjän!
diplomaattisissa piireissä pidetään '
edelleen wälttämättömänä, että
4'sopimusroaltain täytyy Kreikan
suhteen, ryhtyä mitä jyrkimpiin
toimenpiteisiin saadakseen Kreikan
suopeammaksi sopimusmaltoja koh»

! taan.

(P. T.) Lontoo, tesäk. 3 p. Wi»
ralliseZti ilrnoteiacm, että 4 Queen
Marnn midshipmania on pelaZtetw.
Muut upseerit hukkuiwat, Inwicib»
lestä Pelastui komentaja ja 1 luut'
nautti, imuri: hukkuiwat. Indefati.
gablen, Lefencen ja Black Princen
upseerit hukkuiwat ja kaikki Warrio°
rin upseerit pelastettiin.

VerAnistä Äsfoc. Pressille Ame»
,rikaan lähetetyssä radic°sahkösano.
massa nmuuZtawat saksalaiset me-
nettänemsä dreadnought Weirftfalin.

Englantilaiset mer taistelusta.
(P. T.) Lontus, kesäk. 3 p. jJJIei-'

nen mielipide pitää Pohjanmeren
taistelua menestyksellisenä saksalais'
len Enalannin rannikkoa mastaan
tekemän hyökkäyksen torjumisena.
Englantilaiset risteilijät woiwat pi-
dättää Taksan laiwastoa enalann»

•laisten panssarilaiwain, saapumiseen
! n&ti, jolloin saksalaiset kääntyiwät

l pakoon.

Englantilaisten wa»keat manriot.
(P. T.) Lontoo, kesät. 3 ft. Eng.

llmtilciinsn ftlnomalehdist» on otto»
nut tyliiillwerijesti tooåra% tiedot
onglannlaiöleT, fuuresfa meritaiste.
Ktsfa kärsimistä maurioiZta, Times
kehottaa liittolaisia ja puolueettomia
ottaniaau huomioon mille lannalle
eliglantikaisct owct asettuneet karsi,
miinia waurioihin nähden. Morning
Post kehottaa huomioon,
etteiwät ''ak'alaiset kyenneÄ suoritta'
maan suurta taiötelua maan palo'i°
wat satamiinsa, joten ei ole syytä
olla huolissaan .maikasta waurioista,
Veitni. Gaz. huomauttaa, että vie.
ncmmillä woimilla woidaan iaawut-
taa moitto, mutta tästä huolimatta
woi käydä niin, eitä saksalaiset tule.
wnt Englannin laiwaston kvnsiin
wielä kerran ia sellaisissa oloiuhteiZ.
ia ettei pakeneminen satamiin ole
niahdollisia. Voitto meritaistelussa
on saawutettu masta sillain,, kun
taistelun amulla on saatu awatuksi
kulkutiet satamista kauppalaiwastol-
le eikä »voitosta woi Puhua silloin
ku,, sotalaiwasto pakmee takaisin sa»
tanninsa.

Wielä yksi saksalainen laiwa
tuhoutunut.

(P. T.) Tukholmasta, fefäf. 3 v.
Berlnnstii ilmoitetaan Saksan arat-
ralitceiin tun-
nustawan, crtä mielä yksi iotalairoa
on tuhoutunut, mm. risteilijä GT-
bing, jofct sai mammoja ja sen jäl-
keen törmäsi yhteen erään 'akialaisen
torpeedoweileen kanssa ja räjähti.

Ruotsin lehdet meritaistelusta.
sP.T.) Tukholmasta, keiäk. 3 pnä.

Ruotsin sanomalehdistö o>, sitä miel-
tä, että luutinmaan rannikon meri»
taistelu ei ole millään tamoin, muut»
tanut aiemaa, maikkakin se oli jon-
kunkaincn menestys saksalaisille.
Smenska Tagblader kirjoittaa, että
mkialaiset nähtämäoti omat tahtoneet
aikaansaada tämän taistelu» tnydnt»
taakseen merimiestensä
myyttä ja taistellut halua kuitenkaan
antautumatta kormaamattomien
maurioittes, alaiseksi. Englannin lai«
Mastolle merkitsemä: mähän sille tuo-
tetut aineelliset mauriot. Takiaa me-
restä eroitlllma rantainm rengas on
murtumaton kuten ennen taistelua-
kin. Stttialaisten laskuihin sisältyi
nähtämasti iskun antaminen Eng-
kännin merimoimille ja mcrikuttaa
sillä tawoin puolueettomien maiden
suhteeseen Ensslantiin,

Mm joti
Italialaiset edenneet.

(P. T.) Rooma, kesäk. 4 p. Ita»
Han armeijan päämaja ifmottaa:
C ette Communm ylätasangolla on
ankara taistelu. Pitkin Assan laak.
sossa olemaa asemaa aina Asiagoon
asti meidän joukkomme Pysyen pai»
tallaan oraat tehnee: maZtarintaa
wihollisen jalkawäen alituisille Jii»
maille hyökkäyksille, joita mihollinen
on tukenut moirnakkaalla tykkitulella.
Asiagon—Gallien tim kanssa yhden»
suuntaisesti kulkemalla rintamalla o.
wat meidän joukkomme ryhtyneet
hyökkäykseen ja edenneet. Suaanon
laaksossa ei ole tapahtunut mitään
muutoksia.

TiedonMto 2 pnä.
(P.T.) -Roomasta, kesäk. 2 onä.

Italian päämaja ilmottaa:
Taistelu Adigen ja Brentan wälillä
fän yhä krimaarnrnaksi, erittäinkin
pitkin Pofinan pienen joen marrella
olemaa rintamaa Cette Comunen a-
lueellll Aosan laaksosta etelään. La»
garinon laakiossa jatkui eilen tiirnas
tykistölaukausten waihto. Val Gar»
sossa onnistui meidän hyökkäyksellä
jonkun werran edetä. Kesät. 1 p.

mastaiicna yönä lyötiin Miholliselle
suurin tappien takaisi,, sen liimaat
uudistetut hyökkäykset Fornialtin
pohjoisia rinteitä mastaan Cuaron
suuntaan (Ärsimon kaakkoispuolella)
tykistön pikatulella, jolla hyökkäämät
kolonnat tuhottiin. Eilen naimalla
pommitettiin ankarasti lukuisista
pattereista kaiken suuruisilla tykcii-
lä linjojamme Colle di Comosta Ro»
cotiin. Vasemmalla siwustalla, johon
mihollinen oli koonnut tamattomau
mahmoja moimia Posinan ja Fosi»
nan Malille, koetti se turhilla sille
Merisillä ponniswtsilla rynnistää e»

teonnäin Monte Tpison mnntaan.
Oikealla siwustalla tekiwät tiheät
miholliskolonnat Päimällä ankaran
hyökkäykien Tegeskiren luona ole»
mag rintamaamme mastaan, mutta
lyöjin kiimaan taistelun jälkeen ta-
kasin.

MUU Wiktm
Saksan satakutsunnat.

(P.T.) Tukholmasta, kesäk, 3 pnä.
Taksan Tukholmassa olema päätön»
suliumiraoto o» julaissut kuulutut»
sen kchoiltaen 1917°muoden ruiiim»
taa» kuulumia heukilöitä Miipymättä
saapumaan asemelmolliiuMaan Wo>
rittarnaan.

Osuustoiminta
Wiipuriu osuus-

kauppapiirin kokouksessa.
Wiipuiin osuuskauppapiirin

eroästnskokoutsessa eilen hyroäl»
syttiin Tampereen osuuskauppa'
piirin hymäksymät ponnet tupakka»
trustin kysymyksestä silla lisäyksellä,
että SOK:n on ryhoyttäroä roälit»
tämään Itämaisen tupakkatehtaan
tuotteita osuuskaupoille kunnes
osuuskaupoille saadaan oma iu°
pakkatehdas.

Pellawatehtaan Työwäen
osuuskaupan

kokouksessa eilen päätettiin osuus-
kunnan stiftendiwaroilla lähettää o»
suuZkauppain edustajakokoukseen 3
lisäedustajaa, joille annetaan matka»
apua 40 mk. Näiksi tulimar H.
Muurainen. M. Q. Wilenius, I.
Andelin, W. Hietaranta ja Ida Wi»
huri, Maralle E. Wchmas ja I. Jli-
uen. Lisäedustajan oikeude: annet-
tiin myös K. Uusimäelle, Ida Valle»
niukselle ja AniH. Huotarille,

Osuuskunnan hallinnolle annet»
tiin tehtäwäksi laatia ehdotus sään»
töjsn muutoksiksi, joka ehdotus sit»
tcrnmin. esitetään osuuskunnan kokc>»
uksen päätettämätsi.

Samoin sai hallinto ryh»
lyä uuben talon rakenirussunnnitte-
luihin sekä rakennuslainan hankin»
taan. Nämä alustawat työt suori»
tettua esitetään loftullinm rakennus»
suunnitelma osuuskunnan ratkaista»
maksi.

Osuuskunta päätti yhiyä kannat»
tamana jäsenenä osuuskauppam ja

Palmeluskunnan \aU
raus» ja hautausapurahastoon. Kas»
salle suoritetaan muosittain raha»
määrä, joka raastaa 1 prosenttia
PalmeluZhenkilöiden palkasta. Pe»
rustamaan kokoukseen menee omus»
kunnan puolesta P. Nieminen.

Ewästettiin edustajia omuskarch»
pain edustajakokouksessa ja 3. O.
Km Vuosikokouksessa esille tulemiZ»
sa kysnrnyksissä. EduZtajakokoukim
järjestyssäännön muutoksissa oltiin
sitä mieltä, että hallintoneumoston
ja johtofunnan jäsenille ei ole moön»
ncträraä niitä laajennettuja etuoike»
uksia, joita on esitetty. Äänioikeus»
asiassa on tannatettama pii»
rin alustusta suhteellisen maalita»
wan käytäntöön ottamisesta, Sääs»
tökasiain perustamista oniuskaup»
pain yhteyteen kannatetaan, iamoin
pääasiassa Piirien lähintä toiminta»
ohjelmaa sekä omien wctaniolaitos»
ten perustamista. „Vhteishywän"
ylläpitoa ei pidetty nykyisellään tar»

lpecllisena. Qsuuskauppain keskittä»
jmistä periaatteessa kannatetaan,

[ mutta käytännössä toiwotaan sen to»
teuttarnista masta sitten, kun puolu»
eettomat lakkaamat hajotustauppain
perustamisesta ja äänioikeusuudis»
tus on saatu hymäksytykst. Tutiakka»
trustin asiassa kannatetaan Tornpe»

!reen Piirin ehdotusta.

kesäkuun 6 mH

Egyptin armeijan paällikiin
ilmotns.

(P,T,) Lontoosta, kc>äk. 1 pnä.
Egypti,,, armeijan päällikkö ilmottaa
wirallisesti: Äustraalialainen Uu>

ratniwäti teki aamul»
!a toulok. 31 y. yyölkänlsen Birsal»
mandissa oicwaa wihollison asema,
paikkaa wastaau, joka o«! noin 20
pnki. jäässä Ratiasta koilliseen ja
pakotti wihollison perccyrnm'ciä n itään
aiheuttaen sille snuren micshukan.
Joukko-osastot jatkoimat
pommittaen peräytywää nuhollisra
ia näin lisäten sen maurioita. Da»
ringisia Eliaskeriu luona loötyihin
mihollisosastoihin kuulun 2,600 ftiZ.
tintä. -aaliiksi joutui !>> tnkkiä ja
kiwäärejä, joiden lukumäärä nouiee
8,200 yki.

Tuksnlnisten sutnkutsunnni.
IP,T,) Tukholma, feiäf.' 3 pnä.

Berlinistä ilmoretaan : Väestön lau»
uinutut toimomusteit jobdoota, että
45 touotta manhempi niaanpuoluz»
tuswäki wiipymätta wapautettatfiin
valweluksesta. il>.nottaa Volnni toi»
misto. että 43 wuotta wanyemoain
ll'cwelwullisten kutsunta raocchtuu
miimeiien sotalain nojalla, Niinnuia»
doin tunnustetaan Virallisesti 1) et»
tä 45 innotta luanhemmllt owal jo
kauan olleet sotoHalltoelulsesfa ja 2)
että 1908 laki on niuutettu sikäli et»
tä 43 w. »vanhemmat woidaan kut°sua palioclukseen pidmnetukii ajaffi
maikka saksalaiset omat sen rähä»,
saakka kieltäneet.

3ota siirtomaiosa.
IP.T.) Lontoo, kesät. 2 p«ä. Ken-

raali Tmuts ilmoitan: Meidän jout>
komme omat mallannee:
mahmasti loarustetun ofeman Mi»
kalschenisia Tc.itgcmi n J°e u warrella.
Joukkojemme michukka on iväbäinen
sillä mihollinen puolusti aiemiansa
heikosti. Vihollinen peränwn mqöå
Nkamasin aiemalta räjäntetinään en»
fin sillan ja jättäen meille junan.
Joukkomme jatkamat etenemistään.
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Keskuskunnan Vuosikokouksessa ke°
hoitottiin cdustlljllll armoZtelnnaan
uusien faQispaiéaisicn .rjtrfcrij, pc-
ruZtllmiZW ja 3. O, Kni hintapoli-
Nikkaa. Woitto-osinko, jos sitä jae-
taan, on atrnettaroa rahassa eikä
myllyn osuuksissa. Hajoituskaupoik»
le ei ole anncttatoa luottoa eikä hy.
wätsyttäwä niitä jäseniksi. Keskus»
kunta saa rajoittaa myyntinsä wain
jäsenkauppoihinsa. Rehujen ja
maanwiljclystarwikkeidon myynnissä
an S. O. K:n toimittama <tienäises°
ti, suostumatta eri sopimuksiin
HankkijaTifemsia.

Finlaysonin työwäen osuuskauplln
kokouksessll
torstaina emästettiin edustajia o»

suuskaupftojen ja Keskuskunnan fo-
kouksism esille tulewissa asioissa,

asctwi enemmistö yleen-
iä kannattamaan edistysmielisten
taholta tchtyjä esit^lsiä.

HSilllltl SlflMStl
Hämeenlinnalaiset saaneet

palkintoja Väärien 2Qmaxttai--
tcn ilmisaamisesta.

PaNinroina awullisuudesta wää»
rcnnettyjm 20 markan setelien ja
niiden leimtiäjien ilmisaamiseZsll on
Suomen Pankin johtokunta päättä»
nyt antaa liikeapulaiselle Kustaa
Mauiitz Kesannolle Smk. 1,000:—,
neiti Kari:, Höglundille Smk.
250: —, ja Hämeenlinnan poliisika-
märille Smk. 100: — jaettaMllksi
määrien setelien letoittäjien wangit»
sijoiden kesken.

Woiwalion kiiistystonhuja.
(S. T. T.) Nation kutlumusra

noudattaen kokoontui lauantaina
Helsingissä empääsjä
osuusmeijerien edustajia nmwottele-
maan niitten patkotoinienpiteiden
johdosta , joita Helsingin manoliik»
teet oliwat ehdottaneet Helsingin
maidonsaannin turmaamisetft. —■

Kokous päätti lausua pahekjumisen-
ia Helsingin maitoliitkeiden chdotuk-
sen johdosta. Maidon lisää-
miseksi piti kokous iarpeellisena 1)
että maidon ja kerman rajahinnat
joko kokonaan Poistetaan tai ainakin
riittämässä määräZiä korotetaan, 2)
että rautatiellä inaiÖon kuljetus jär»
jestetään nopeaksi, 3) että ryhdytään
toimenpiteisiin Helsingin seudun
maidontuottajien yhdistämiseksi o°

suuskunnuksi, ja 4) Nation tulisi
ottaa huoleksien nykyisin Helsinkiin
lähetettämäin osuusmeijerien että
masta perustettaMllin osuuskuntien
maidon ja kerman myynnin.

Weneen kaatuminen. Kaks, miestä
hukkunut.
Itäwä tapaturma iattui w. f. 30

p:n wastaisena yönä Puumalan
täwälän wirialla. Kun eräs isir.a.via
tmi S:Iinnlllln päin lotjaroiktaa,
niin 2 miestä soutaen weuecllä aikoi
käydä lotjien jälfeen ottaen lotjasta
fiinni. Whxita silloin wene kaaw.i ja
mieher wiswiwat meteen, hukkuen
kohta. Hinaajan miehistö ilmoitt'
tcrpahwman nimismich?Le, joka la»
hetti kaksi konstaapelia ruumiita
■naaraamaan.
' Uhriksi joutuneet oliwat työmies
Kalle Häyrynen Ruokolahde„ Tcri-
niolllsta [a 13»wuotias talollisen
poika Eljas Tulkaman Te°
lalahdelta.
Tapaturma metsätöissä.

Viime kuun 31 pnä tllpahtu»: sur»
kea onnettomuus lämiän Nuorimä»
en kinnnunmaallll. Kun itsellinen
K. Lahtinen, kotoisia Saarikoskelta
oli hakkaamassa massapuita, kaatoi
eräs hänen towerinsa myös puuta,
joka kaatui Lahtilen päälle sillä seu>

,iauksella, että hän ruhjoutui pahoin.
Towerit, jotka oliwat lähellä, kantoi-
wat hänet lähellä olemaan torppaan
ja lähtiwät naapuritalosta hewosta
pyytämään, että olisiwat wieneet hä.
net lääkärinapua saamaan, mutta ko.
masydäminen talon isäntä ei antanut
hewosta. Sitten towerit kantoiwat
hänet noin wiisi kilometriä pitkän
matkan Korpilahden puolelle, josta
Korpilahden waiwastalon isännöit,
sisä masta seuraamana Yönä haki hä»
ner lääkärinapua saamaan.

Ihdcnwertaisuuslakijutut.
(©.TT) Wiipurin maistraatin

jäsenet w. t. pormestari L. Metsä»
lahti, ro. t. oikeusneumosmies H.
Tenien ja w. t lunnallisneumos»
mies O. Himanen saimat eilen
Viipurin poliisilaitoksen kautta
syytekirjelmän, jossa heitä syyte»
tään siitä, etteimät he wiime jou-
lukuun 24 p, olleet myöntäneet
Tarton kaupungin pormarille A.
Toterille oikeutta elinkeinon har«
jättämiseen Wupurissa, siinä jär»
jestyksessä kuin Suomen kansa»
laiselle myönnettäcoäsiä elinkeino»
oikeudesta on säädetty. Sitäpaitsi
ilmotettiin heille, että heidän on
7 päiwän kuluessa Pietarin piiri»
oikeudelle ilmotettawa tahtomatko
he kuulustella todistajia tässä
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TyMznlliM lefaft!rtolasia i
alkoi toimintakausi surin. Noidaksemme
lähemmin tuwstua uutteran siirtolatoi»
mikunnan järjestelyihin, lyöttäydyimme
«siirtolaisten" mukaan ja matkustimme
Teiskoon siirtolaan. Meitä »kertakämi»
joitä" olikin jotka
muodostimme juhlayleisön amajaisjuh»
lassa. Päästyämme perille, martosi mei>
ta suuri pihisemä kahmipannn, jonka
maukkaan sisällön tyhjensimme muuta»

massa sekunnissa.
Syötyämme sitten tukeman aamiaisen

läksimme tarkastelemaan kaunista ym>
paristoa. Kyllä se onkin ihana! Kelpaa
siellä mäsyneitten työläisnaisten nauttia
mapaudesta ja luonnonihanuudesta.
Ikämä maan, eltä siirtolassa oloaika
tm tullakin ryhmällä niin ainoas»
taan 2 miikkoa ja-mieia ikämämpää on
se, että ainoastaan aniharmat omat ti»
laisuudessa saamaan tämänkin lyhyen
loman.

Juotuamme taas kahmia, aloimme
tarkastella kalamesiä ia onkipaikkoja (tä-
mä puoli asiasta onkin tärkein kertakä»
mijöille.) Wesi oli tamallista korteam»
malla, jotenka ei entisiä ahmenkareja oi»
kein näkynyt, mutta löytyyhän ne sieltä
kun aika tulee.

Patinoidessamme siinä wiime fefäifis-
tä kalarettistä, alkoimat kirkonkellot joi»
da. Se oli »gong gong", joka kutsui päi>
Mälliselle! Siirryimme awaralle weran>
nalle, jossa martosi katettu päimällis»
pöytä, paistia ja lanttulaatikkoa! Ne
maietuimat mainiolta. Kaiken kiitoksen
ansaitsemat emännät. Tietysti pidet»
tiin juhlapuhe kun oli päästy paistiin.
Puhe oli lyhyt, sattuma ja asiallinen.

Niin, siirtolassa on alkanut kesäloma
entiseen tapaan. Eilen matkusti sin»
ne ensimetrien Zjoukkuel joka käsitti 21
henkilöä, sitten tulee toinen joukkue, kol>
mas j. n. e. Onneksi olkoon!

Kuulil.

ltaittiuswäen kahwilassa
kapakkankomento.

Kun pori ulkotyömiestä eilen päimäl»
lä ptstäysi täkäläiseen raittiusmäen o»
suuskahmilaan kauppakadulla lyön lo>
massa nauttiakseen kupillisen kahmia,
kohtasi heitä odottamaton este edesotta»
misessansa. Tarjoilijaneiti nimittäin

wäänsi suunsa oikeaan halweksimaan
heira2mamseUt>n<ipiLtnkseen ja ilmoitti
miehille, että h.ille ei tarjoilla, »kun o»
mat niin Illasta". Miesten poistuessa
heille silti armollisesti ilmotettiin, että
ehkä tässä nyt kuitenkin kahwia annet,

täisiin, mutta rahallaanostajia kun oli»
roat, eiwät miehellään enään palanneet
armosta myönnettyä ostomoxauttaan
känttämään, lähtiwät maan hakemaan
kohteliaampaa kahmitaijoilua.

Huomallawa on, eitä miehet oliwat
juuri peseytyneet ja puhtaat, joskin
wnatteet oliwat sellaiset kuin ulkotyö'
«niehen työluaaiteei yleensä omat, cimät
ollenkaan eiikoiien tahraiset. Kyllä sel>
laisessa pumussa ollen muista kahmi»
loista aina on kahmia saanut. Olisi
kai raittiuswnelle parasta selittää tah»
uniansa larjoilijalnamselleille, että hei»
dän kahroilansa on kansankahmila
ios siitä nirn. on sila lailotettu ja
ettei siellä käy laatuun panna niin pal»
jon huomiota «aatteille kuin esim. ka»
pakoissa. Eillä eimät kai työläiset, jotka
tieteniin joijeenkm yksinomaan muodos»
tamat tuon lahroilan lundijoukon, komin
kauan kannata tarjoilua, jossa heidät
työpumuissa ollessaan mahdollisesti
käännytetään owclta takaisin.

a.

Porwarien harrastus työläisten
Valistumista kohtaan.

„Kyllä tydzäiset ofaawat olla lanta-
lasan päällä ilman oppialln."

Ruomeden. Kekkosen kansakoulun soh»
takunnalla on esimies, joka on lausuma"
kirjeenmaihtajamme ilmotuksen mukaan
seuraarvllt turoaaroat sanat:

„(E i työläinen tarmitsemi»
tään oppia, lyllä se osaaolla
lantakasan päällä ilmankin,"

Tällaisia saattaa löytyä kansanroalis»
iuksen polwarillisissa hoitajissa ! Tosin
ei tuo kaljani otanta kyllämän ole roie»
ras monelle taantumukselliselle työnan»
tajatte, warsiniin rnanttaalsporhoille.
Eiroäthän ne pidä työläitä kuin
tyujuhtana. Sen kohtalon kapitalistinen
järjestelmä kyllä työläiselle suokin, mut»
ta työläisten taistelu ihmisarmonfa puo-
lesta on jo pakcitanut roapaamielisem»
män ojan porwaristoakin tunnusta»
maan työläisille jonkun roerran muuta-
tio arwoa kuin pelkän «puhuman työ»
kalun» airoon. Mutla Vanhoillisempi
oja pormaiistoa ei tahdo suoda työläi»
sille muuta osaa. He eiroät antaisi työ»
wäestölle sitä niukkaa luokkaoppiakaan,
minkä porcoaristo on kansakouluopetuk»
sen muodossa ollut pakotettu antamaan
työroäestölle jo kapitalistisen tuotanto»
tawan roaatimusien mukaankin. Heidän
mielestään osaamat työläiset olla lanta»
kasan päällä ilman oppiakin! Se en
suomettarelaisen manttaalijehun kuroao»
ura kanta !

Huomattawa keksintö Eräjär-
niellä.

Lttalaapa toiscttin manttaalimiehet
huomioonne !

Meille kirjoitetaan
Nykyisenä keksintöjen aikakaudella kek>

sitään alalla millä tahansa uutta. Maml»
ma ei suinkaan ole mielä roaltnis, toaan
uutuuksia ilmenee joka palaja toinen
toistaan merkMisempiä.

Niinpä Eräjäiwelläkin eräässä talossa
keksittiin rengille rohtimisesta kankaa-ta
housut. Ne kuulumat oleman niin jäy»
tät, että kun ne lattialle asetti alasuil»
leen seisomaan niin pystyssä ne pysyi»
tvat, maikka ei miestäkään ollut sisässä.
Kuuleman mukaan oli tähänkin keksin,
töön taloudelliset Vaikuttimet. Keksintö
johtui näet siitä, kun talossa on räin
heikko mäen ruoka että rengin polmet
tuppaa notkumaan lomasta raatamises»
ta. Ryi sen sijaan ne kankeat housut
auttamat jontunmerran polmiryhtiä.

Koittakaapas, toisetkin isännät niai»
niota ketsintöä, jos setin olisi teille amuk»
si pusertaen sanne loputkin moimat ren»
giltä.

Näppärä letllaus,
Wiime miikolla synnytti laakkimassll

erään talollisen lommar pässin, jolla ei
ollut silmiä ollenkaan. Talossa sattui
silloin olemaan eräs kuppari, joka ke»
hoitli talon emäntää tekemään pässille
silmät partaweitsellä. Pässi otettiin
kiinni ja emäntä partaweitsellä teki kuin
tekikin pässin nahkaa,: kaksi läpeä, jo»
hon parin päimän päästä ilmestyimät
silmät. Joskus ennenkin on tattunut fa»
mallaisin tapauksia, mutta on silloin
leikkauksen suorittanut eläinlääkäri.

Kalliinlaista firlushnwia.
Kun muuan maalainen laumantlli<il>

tana lähti täällä Aleksanterin torilla
majaileman sirkusseurueen telttaan il»
taa"sa mieltämään, joutui hän tästä
lystistä maksamaan hiukan kalliinlaisen
hinnan. Omella kemensi miehen lukkaroa
sirkuksen kassa lähes kolmella markalla
piletin hintaan ja taskumarkaat pitimät
huolta lopusta. Kun mies näin jutusta
selmisi, oli häneltä häminnyt taskusta
nelisenkymmentä, markkaa sisältämä ra»
hakukkaro, miehen koko matkakassa.
Tämä muuten ei kuulu oleman ensimäi»
nen kerta kun tuossa sirkusteltassa on
rahoja ihmisten taskuista kadonnut.
PörsfiHelllreita,

Köoenhaminan pörssissä keinotellaan
nykyisinä aikoina tamattomasti, se tiet»
ty. Nyttemmin on muuan mekselipeluri
Anderssen manailtu petoksista, joilla
hän on keinotellui itselleen nelisen mil>
joonaa kruunua. Mies, jota tämä pörs»
sihai on eniten pettänyt, on eräs rauta»
tiemirkamies Reginald Kofoed. Kofoed
on pörssin omituisimpia keinottelijoita,
hän on jo kolme kertaa ollut mlljonää»
ii, mutta keinottelijat omat joka kerta

Anollut.
(ä. T. T.) Pietariin saapuneen

tiedon mukaan on Krimillä kuol.
lut pitkän ja waikean taudin jäl>
keen entinen kansanWalistuLminis»
teri ja Pietarin kaupungin pää!»
likkö Iwan Iwanowiish Tolstoi.

C— h

YfOSGtBItU IBill Mli
Viinikankadulta, omistaja saa periä Vii»
nikai.kaiu 34, partunnliikkeessä.

asiassa, kenenkä he aikoruat ottaa
asiataan ajamaan Pietarin piiri»
oikeudessa. Wiela ei ole ilmotettu
minä päiwäna asia tulee esille
Pietarin piirioileudessa.

Itsemurha.
(T.T,T ) Sunnuntain '■sena yönä tapahtui Samonlmaan

Kalkkuinniemellä surullinen tapaus
Eräässä talossa muutamia päimiä
asunut koneenhoitaja H. Koski-
roina, joka oli kauemman aikaa
sairastanut, nousi kello 2 yöllä
wuoteesta ja juoksi suoraa päätä
Kyröesalmen rantaan ja fjeittärjtin'
roeteen. Tapauksen sattui näle»
mään 2 naista, jotka meniroät
apua hakemaan, mutta ennenkuin
sitä saapui oli onneton jo wuipu-
nut. Tapahtumasta ilmotettiin
heti wiranomaisille, jotka ryhtyi-
wät naaravspuuhiin, kuitenkoa?!
löytämättä. Wainajan asuintorocri
löysi hänet wihdoin myöhemmin.
SBainaja oli 25 wuotias.

Pniluiinsä poliisi.
Lauwanlain wastaisena yönä am=

pui 'itsensä Helsingissä asunnossaan
cnt. etsimä poliisi Kalle Vallenius.
Tyytä trfoon ei tiodetä. Hän oli 27
muotias. Työm.

kahden köyhäintalon johtajattareksi
ivalitsi Lahden köyhäinhoitohalli-

tus perjantaina 21 hakijasta nti
Alma Karoliina Hurrin Virroilta.

Halla.
(S. T. T.) Torstaita ja perjan-

tai la masten yöllä oli Viipurin sen-
dulla pakkasta keskimäärin 5 astetta
nousten paikoin 7:äänkin. Kylmä
witnutti jonkun werran kewättouko-
ja.

Murha Helsingissä.
Helsingissä murhattiin TirkuZka-

dun 3:n kohdalla wiime sunnuntaita
masten yöllä K. Kinnunen lyömällä
häntä puukolla sydämeen. Murha lie-
neo ollut tawallinen sakilaisten toe-
rikosto. Kinnunen joukkonsa kanssa
oli riitaantunut toisen sakilaisjoukon
kanssa, josta oli seurauksena, että K.
sai Puukon istun. Kinnusella oli it-
sello myös pitkä fiskarsilainen Punk-

ko, mutta ei hän ehtinyt sillä lyödä
ketään. Etsiw>ä poliisi on tapahtuman
johdosta Pidättänyt uieita henkilöi-

tä, joita jo on kuulusteltukin.
Kinnunen oli naimaton ja synty-

nyt 1893 Rääkkylässä.

Ruotsissakin wäiiriä 20«matffosta.
Väärennettyjä suomalaisia 20

min seteleitä on ruotsalaisten lehtien
mufaan ollut liikkeellä Göteporissa.

Tag. Pr.

K MMM) s^l«**

»puhdistwieit" hänet nopeasti, ftofoeb
ei kuitenkaan, kadota mielenmalttiaan Ja
rauhallisuuttaan. Kun häntä warotet.
tlin Anderssenista, wastasi hän roaan,
ettei hän ole parempaa ansainnutkaan
tuin että taas menettää miljoonansa.
Samana iltana kun Andeisfen roangit-
tiin, kokoontui pörssiyleisö Kofoedin
ympärille surkuttelemaan kun tämä pe«
taksien lautta menetti omaisuutensa,
Kofoed wastasi:

Olen tyyiyroäinen kun olen saa>
nm maistaa mitä on olla miljonääri ja
kun olen hymäsli keinotellut. Kun mi»
nulla oli puolentoista miljoonaa, olin
Pölösin kuningas ja se riittää minulle

onhan minulla palkkani jakalliinajan»
lisär/.seni !

• Ulkomailta
WoW ia Kmllll.

(3. H.) Pietari, kesät. 5 p. Pa>
risista Rjetshille. Neuwottelut liitto,
laisten kesken Kreikan k»»symyksessä
iatkllwat. zlysymliksessä un, ryhty.
wätkö liittolaiset saarto- wai muihin
toimenpiteisiin. T.

Romanian asema.
(S. H.) Pietari, kesäk. 5 p. Now.

Wremjalle Bnkarestitzta. National
lehti kirjoittaa luutett«wißta . löhteiß-
tä saamiensa tietojen mukaan, että
Nomania on siirtänyt joukkonsa Bul-
gariä» rajalta Itäwallan rajalle.
Luotettawista lähteistä saadut tiedot
kertowat, että Bulgaria on päättänyt
seurata Itäwallan sotaliikkeitä ja
siirtänyt puolet joukoistaan Roma>
nian rajalta. Romania on peruntta-
mattomllsti päättänyt säilyttää puo-
lueettomuutensa. Kreikan lehdet ker-
tomat, että Kreikan hallitus aikoo
edustajakokouksen täysistunnolle an-
taa täydellisen selityksen suhteestaan
Bulgariaan. Lehdet welwottawat,
että hallituksen on osotettawa, että se
on rtihtynyt suojelemaan wäestön ja
puolueettomien kansallisnnkfien etn°
ja. T.

VlllgmMW Mm MM.
(S. T. T.) Tukholma, kesäk. 3 p.

(Rjetsh.) Tlllouikista saapuneen
sähkösanomatiedon mukaan owat
bulgarialaiset miehittäneet Kreikan
aluetta Strnma-joen laaksossa Te»
mir-Hissariin saakka. Strumitsan
läntisellä rintamalla on 5 bulgaria-
laista jalkllniäkirykmenttiä, joiden
hallussa on 6 kaupunkia. Liikenne
Tnlonikin ja Ecresin wälillä on kes-
kcytyksisfä.

Ruotsin sotawarnstelut.
(P,T.) TukHolnillZtll, kesät. 3 mtä.

Waltioftäiwillä muodostetuZsa wa-
lillkunnaZsa, joka o n asetettu fe n joh-
bosta, eitä hallitus on pyytänyt
53% milj. truunun, määrärahaa
Nuatsin puoluZWZta warten, on tch-
ty sopimus oikeistolaisten ja waftaa-
micliston wälillä. Sopimus eöellyt-
tää että toistaiseksi myönnetään 8
milj. määräraha, joista 5
milj. wahwistamisekfi, Pää°
asiallisesti raskaalla tykistöllä. Kysy»
myksen käsittely on jo alkanut täys-
istunnossa.

werotus Saffasfa.
(P. T) Tukholma, lesäk. 3 p.

Seriirnsta Umoistaan, että roaltto»
päiwät omat hnMäksyneet uuden
tupakkaweron. sekä päättäneet fo«
rottaa posti' ja sähkölennätintaksaa
ynnä rahdin leimaroeroja.

RuntiteHtllNn räjähdys.
(P.T.) Köftenhllminasta, kesäk. 3

Pnä. Frederiksin tehtailla on tapah-
tumit räjähdys eräässä sikäläisen
ruutitehtaan osassa.

i MMM i
„€fofet)ljttö Teknikko ia KaupP»"-

nimisen osakeyhtiön

ofalteidentirjoittajat
kutsutaan Perustamaan kokoukseen
tiistaina kuluman kesäkuun 13 Pnä
klo 12 päimällä kauppias Juho 2ep.

asuntoon 7 T:reella
päättämään yhnöu toiminnan aiot»
iamisesta, setä maPtsemaan yhtiölle
hallituksen. Dhtiötä koskemat asiakir-
jat oMat nähtaMinä yllämainitussa
paikassa.

Perustajat.

Kuulutus.
Rokonistutusta Criroebrn Pitäjäö.

sä seuraamisia Paikoissa
ja seuraamina aikoina:

Tiistaina 13 pnä kesäkuuta:
Pchulan PaawolllZsa klo 9 ap.

Sipilässä klo 12 päiwäl»
la.

Noitilan Sarwelassa klo 2 ip.
Haamiston Kuljussa klo 4 ip.
Pitkäjärmcn Rusilassa klo 6 ift.

Äetzkiwiikkona 14 pnä kesäkunta:
Pitkäjärwen Liljewikissa klo 9 ap
Vchkalahdm Eskolassa klo 11 ap
Iliskylan Sllynäioclla klo 1 ip.
PaouZtrnpaleen Toppalässä klo 4 ip.
Koi municm en Ztiikknla (Lehto) klo 6

ip.
Torstaina 15 pnä kesäkunta:

Suomaseman Tammiwuorella klo 9
ap.

Naappilan HcikkUässä klo 11 ap.
Pappilankylän Pappilassa klo 1 ift.
Kirkonkylän Nippalasia klo 4 ip.

Maanantaina 20 pnä kesäkunta:
Saramäessä klo 10 ap.

Wllitilan August Näppilä klo 1 ip.
Enokunnan Tuohimchmas klo 3 ip.
Enokunnan Launnjarmella klo 5 ip.

. Tiistlllne 27 pnä kesäkuuta:
Enokunnan Kärjenniemella klo 9 ap.
Enokunnan Ristniomella klo 12 p.
Onnistaipalce:! Kylmälässä klo 3 ip.

Tarkastus toimitetaan roiifon ku-
luttua samoissa paikoissa ja aitoina
ku n rokotuskin.

linusla J
Illlt-Jlllll

toimii Suinulan T. y. torpalla 11 p:nä
kesäk. Urheilut alkavat klo 3 ip. Illalla
klo 7 palkintojen jako ja tanssia.

Toimikunta.

Hämeenkyrön
Nuorisoseuran talolla toimii

ILTAMAN
R, V. Taiston Sekakuoro Tampereel

ta l:nä Helluntaipäivänä klo 7 ip.
Ohjelmassa: Torvisoittoa, lausuntoa, se-

ka- ja mieskuorolaulua, pianonsoittoa,
2-räyt. lauiunäyt. »Laivan kznnelia*,
kirj. Pasi Jääskeläinen, Lopuksi tanssia

Iltaman
Muroleen iyöv. talolla toimii
Tamp. Puuseppäin a. y:a h. t. k.
l:nä Helluntaipäivänä, alkaa klo
7 ip, hyväilä ohjelmalla, m. m.
näytelmäk. «Rikkaus ja rakkaus 6

,

2-näyt. Liput å 60 p,

Kurun
Karjulankylän työv. talolla 2:na
Helluntaipäivänä klo 7 ip. myös-
kin hyvällä ohjelmalla, m. m näy
telmäk »Tehtaan tyttö", 3 näyt.
Liput a 60 p.
Toit? järven työv. yhd.

toimii

ILTAMAN
omalla talollaan tämän kuun 10 p:nä
klo 7 ip.

Toimikunta

l Uirhöja ta&ifauana ~~j

Jälll liii
Edesniernen ylemmän kansakou
lun poikain käsityö-opettajan vir
ka julistetaan täten haettavaksi
johtokunnalta 30 päivän kulues
sa tätä päivää kuitenkaan lukuun-
ottamatta. Virkaan on astuttava
1 p eiok. 19i6. Palkkaa paitsi
tavallinen valtion apu, kunnalta
75 markkaa.

Jämsässä 5 p. kesäk. 1916.
Johtokucsam puolesta:

Emil Karbila.

1 iwui }

Vähän käytetty sininen miehen puku
myydään Kuninkaankatu 46.

O. Malm.

MmmmmmmammmmammvMmmmmMammme

[MMifeim halutaan)
Psrfuri

Neiti tai herra, saa paikan nyt heti
eli 15 p. ke«äk. kun ilmoittautuu palk
kavaatimuksineen osoitteella: Isolinna-
katu 14, Pori. N. Bodolskij,

POISTAKAA AINQh&T&AX A
t*

Suurempi ♦♦ *«maara

■MMI ostaa J
Kultarahaa,

vanhaa kultaa ja hopeaa ostaa kor-
keimpiin hintoihin

keiloseppä J. I. Wahlberg.
Kauppahallini. 19 ja Kuninkaank. 23'

C ll!B9ltlB8l«["%J
Räätälit M oiopellfaf-

taret tom!
Akateemiset ieikkuukurssit,
käsittäen Herrain ja Naisten vaat
teitä, alkavat heinäkuun 1 p:nä,
jos ajoissa ilmoittaudutaan

Aug. WikgrenMHe, Karis.
Puh. 17.

SydämmeHlset kiitokset Pellava-
tehtaan rakennustyöläisille, in

sinööriile ja mestarille siitä raha-
lahjasta jolla mmuk ovat avusta-
neet mieheni kuoleman johdosta.

Hann» Mäkinen

K?itos
Pyydän lausua sydämmelli et kiitok-

set Tampereen kutomaieollisaus O y:n
isännis-ölle, k-rnHoorihenkllöilie sekä työ
väestölle rahalahjasta, jonka sain vastaan-
ottaa mieheni kuoleman johdosta.

Ida Pyhältö.

IF "1 1 «

suljetaan myymälämme ja kont-
toorimme klo 6 ip.

0. Y. K. fljorth A. B.
B Tlilos vinla m EKÄ
?et viikon ajalla t. 1. k. .Hyvä tyttö".

VähMään 15 markkaa
päivässä veivät kaikista yhteiskunta-
luokista olevat henkilöt vaikeuksitta
ansaita rupeamalla allekirjoittaneen asia-
miehiksi. Lähettäkää 5: 50 postio-
soituksella niin saatte 5 kpl. Päättä-
vän mailinäytteen isänmaallisia tau-
luja, joita kaikki ostavat, painettuina
pellavapaperilie 10 eri värillä, koko
51x36 cm, Kirjakaiippahinta 3: mut-
ta asiamiehet saavat niitä minulta 1: -
markalla kpl.

Tilatkaa heti mallinäyte Smk.:lla
5: 50.

Oskar Hagberg, Vaasa.

J. K. SÄBLBEBG
KeSicsfoän- f. ra aiesonnte'
mil. työliike, Myy ednittsHb
hiedoilla monaakiEia Sein?-,
Herätys- ja ; asiikeiioja, hePos*
ketjuja, siimäiääia ja soitanta!»

y. m. Satakunnankatu 23. Puh. 6§(

Suojelnslapoja!
1718 voolißon Pilli! IKun lähettää 80 p. postiin, niin

saatte jo ensi postissa täysiä luo-
tettavan kav. itssrnääräärnis ja
ehkäisyopin snkup. eläm. Tärkeä
joka naiselle ja mieh Huotn.!
Kaikenlaisia suojelusesineiiä, huub
teluruiskuja y. m. aina saatavissa.
~, Postiosoite:

| Välitysliike LINNALA, Helsinki.

saa kauppa apulaisen toimen liik-
keessäni Valkeakoskella, kun il
moittautuu tämän viikon kuluessa

Oskari Salo.
(ent. Ojasen liike).

* ——w
'*

*%. MHykWH M M ~i,,,,,'i, i - 's-MMM.

o o Karttskaa VUps. rikds» • »

HUOMJ 5»/. vuotuisesta tatesfctaß **<*• KVOMU
vuttaa tehtaamme vuosittain heisingiß sjpfe*.-jé«i. %hftBusrabaatofia Työväentalon kiiaaftyslafcufevlylnoflarißal

Tupakkatehdas FBNMIÄ . »M.

J. H. ii Bill- ie 881É1»
Ofi muutettu Puutarhakatu 36. Puh. 741. (Aleksanterin toria

syrjään), jossa tulen edelleenkin kohtuhinnoilla
myymään

Rauta-, Maali-, Tapetti- ja Taloustavaraa.
Samalla ostan kaikkia romukauppa-alaan kuuluvaa tavaraa. HUOM.

Myytävänä liysoolia.

LiliÉlyitiiil
saa edullista työtä Rauman Sa nafta kautta vuoden.

Silinteri "

Mobil N
Moottori ii
Separaatori y
Qoplokoia

» »»»
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OSKAR LAHTISELLA

Kaivokatu 33, p. 101.

flllljilf
myy halvalla

K. I. Kangasniemi,
Puutarhak. 14. Puh. 1070.

Suomalaisia
Ruis ja ff;-*|f fl jta
Ohrasi IIIHIU

K, I. KBt9gv.fi: lf ti» Ha.

ftyyiilulljO
saapunut 1916 uutuudet, hinaat
koitsmme pitää vaikeuksista huolimatta
mahdollisimman alhaisina.

Kunnioittaen
L. M. ViheriSkcsken

Muoti- ja Turkistavaraliike
0j vastapäätä Johannsksen kirkkoa,

KHmaksia
Oskar Lahtisella, Kaivokatu 33.

3unain Sutut
aoiätatfet|i.

Junat liihtewät Tampereetta:
P. 12,05 yöllä IywäLkylään, Waa>

saan, Tornioon.
P. 5,46 ap. H«lstnriin, Hankoon.
P. 8,03 ap. Turkuun, Helsinkiin, «oi»

kaan, Mikkeliin, Pietariin.
S. 10,56 ap. Tyrmääseen.
S. 11,03 ap. L,aa»a!naelle.
Pik. 11,33 ap. Turkuun, Helsinkiinkotkaan, Mikkeliin, Pietariin.
M. 2,26 ip. Waasaan.
P. 2.38 ip. Poriin. Raumalle.
M. 2,42 ip. Helsinkiin, Porwooseen.P. 5,03 ip. Helsinkiin, Kajaaniin, Pi«>

tariin, Nurmekseen.
S. 5,34 ip, Tyrruääseen.
S. 5,15 ip. Vilppulaan.
Pik. 7,07 ip. Tornioon.
T. 7,20 ip. Vilppulaan.

Junat faapMat Tampereelle:
T. 11,59 Y. Haapamäeltä.
P. 5,14 ap. Iywäskylästä, Vaasasta,

Torniosta.
S. 7,47 ap. Toijalasta.
2. 7,58 ap. Tyrwäästä.
S. 8,45 ap. Vilppulasta.
M. 10,36 ap. Kajaanista, Pietarista,

Nurmeksesta, Kotkasta.
Pik. 11,03 ap. Torniosta.
P. 2,00 lp. Helsingista, Porwoosta,

Turusta, Koumolasta.
P. 2,19 ip. Vaasasta.
V. 4,45 ip. Porista, Raumalta.
Pik. 6,44 ip. HelsmsMä, Pietarista.
P. 8,32 ip. Turusta, Helsingistä.
S. 11,07 ip. Porism.
P. 11.31 ip. Helsingistä, Pietarista,

Mikkelistä, Kotkasta, Hangosta.

Tampereella 1916,
Tampereen Työwäen Kirjaftawo.
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