
Työ an rikkauden llbds, T=fe .
iakast työntskljöiise.

Yieineii, yhtäläinen ]a väi.iöa r£d:.li 52»U011!eu2 kaildlli 23 vuotta tiyi-UnciUekansAlaJ-aUe. Valtiollinen kansari-«lt».
nydcihner kokoontumis-, yhdistymis-,taiMHnto- a painovapaus,

'
«^'sai ja mieeen tasa-arvoisaua.Kirkko erotettava valtioeb.Astecttaia noaswa talo- |apeiintövero

Tiistaina marraskuun 20 p. Sosialidemokratinen työväenlehti

Maanvuokralaki parannettava,
lyspakko. Maan pakkoluovutus.

Vleinen, vlitäläinen kunnallinen «län>>
oikeus. Kunn2!l!ssozjali«i!ia toteutettava.

Vleinan tapawi-ma-,52jlau5-, vanuun»»,
tvökvvvttomvvg' ja txöttömv>svalmutu»

Tekckha! fyövStnsuoieiusiaiL 8-tuiill
een työpäivi. Mlnitnityöptlkka.

Ykinin vädfuomaio kieltolaki.

Vilje-

k^:o 266 (.35) — 190S

ia muut tuotannon välilcappZleet
vnteiskunn2N omiksi.

Toimitus ja konttori:
Orat T. Y:n talossa LSntinca Palatobats «8

Konttori on auki kio 8 a.-7 i.
Reettoria t«laf. 765. Tolmlttskscn t«l«l. 944.

Tolnltns tavataan klo 10-12 t.-p. ja T-8 1.-p.
Talaadsnlaottaja taataank'o 8-10 a.-p.Ja 6-T 1.-p

«"pii», painokaan»I!»,,!,I,««»,

STonttorlasa Jaasiamiesten Inona kaikkialla maaoti
»1 v. 3 mk., '/« v. 0 mk., '/, v. 4 ml., '/« ». 2 mk.
NÄ» ikk. 75 p. Postikonttoreiaa: >/i K 8: 69, Vi
v. «1 35, kaukaad. 95 p. - Venljillä: samat hin-
cat kuin Suomessa. - Amerikassa Ja mnaalli
Hlkomaillai > v. 15 mk., '/> T: 50.

Vastaava toimittaja

Timo Korpimaa.

3»p»I». painokaan tllaaablnnat:

Konttorissa Ja gsiamlestin luona kaikkialla maaani
' ?. 4 mk., «/« v. 3 mk., Vs v. 2 mk., V< v. lmk.
Kki >?!:. 40 p. Postikonttoreissa: Vi v. 4: 35, !/i ?.
S; I?, V.Dk. 45 p.- Venäjällä: samat hinnat kuin
Suomessa.

—
Amerikassa ja muuallaulkomailiai

'/, v. 8 mk., '/, v. 4 mk

Ilmotushlnnat ovat tekstin edellä 9 p:iä ja jälkeen
7 p. millim. - Määrätyille paikoille vaadittavista il-
motuksista lasketaan 15 °/o korotus ja etusivun pohja-
hinta sisäsivuilla ja 10 °/o korotus ulkosiv. Kuoleman
ilm. vähintäin 3 mk. ja jokaisesta värsystä tahi suru-
saaton ilm.1 mk. lisää. Kiitoksesta 1: 50. Syntymä-,
kihlaus- ja vihkimä ilm. 1: 50. Vähin ilmotusmaksu
on ennen tekstiä 80 p. ja jälkeen tekstin 60 penniä.

gf* v t?ii f- "* unuetiukotimainenpa
■Ifi-: \ f\\ zl iovaL-uiJtusosakeyhtid.--» S*!<««« AsiamiehetTampereella"
O. V. Osonen, HSmeenk. y, tel. 5 30,
A. Bärlund, Commcrcen talo. tkl. 64,
Ktlle Vällmga te!. 400 kauppa». 8.
Plff IrDtin Tunnetta kotimainen

"\ rtll t \ JfljJ tapaturmavakautus-&«*ltS<AiM!U o?akevhtiö. - Asia-
■fafeet Tampereella:G. V. Ozonen.aasenk. 9, H. T. Bärlund, Kaiie Väli-
sj», Kauppak. 8 |a Alex. Nordman.
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»TAMPERE.—
Raeppalato 14. MMK

W»l UlmlM
Täydellinen varasto

vanhempaa kirjallisuutta.

Monipuolinen
Fap&rikauppa.

» *fejt**^ .7J^^^^^^^frj^^Si iii v■ ''-^^-.^^ 4 > >̂T^c"jfc^jocL i\ v

—
Edullisin ostokikka,

—
Milisiitilile.

Yhdistyksille
JA

yksityisille.

N" lf*E!S£lfvn¥lK3«n

Ull!! MV»
«TAMPERE.—
8il!iz!!!3^!!l 14. ?Mlll SS

Ammatti-osotteita.
Lååkäreitäi

M. Ahlman, Itäinen puistokatu 29,
irkip. klo 10-12 ja 5-7. Telef. 417.

G. A. Backman, Comruercen talo,
"-nen kerros, 9-11 ja 5-6.

£?. Boisman, Apteekk. Malinin talo,
5-12 Ja 5-6 l.p. Ryhäsin 10-11.Kerao- ja Bisätaut. Telef. 23.ft.Emeléua, Itåinenkatu 20. Vi9 -13
fe «A*. -7. Telef. 846. Etenkin ki-
rergisia tautia.-a, Frcstadias,Iliinenk. 9, apt. Mo-
iialn Win, Vs9-ll Ja 4-5. Pybäsio
O— II. (Erikoisala lastentaudit).

4#s/ VS. Granholm, '^nenk. il
JPaianderin talo) '/,9-ll ja -7.
Pnh 86L (Erikoisala lastentaudit).

K. A. Hoffström, Häroeenkatn 23
Telef. 892. Arkip. 9-11 ja 5-6.
(Erikoisala: synnytykset ja naistaudit).

S. ef Hällström, Aleksanterinkatu
22, Hämeenkadun kulmassa. l/»9— 11
Js 5-6. Puhelin 291.

ö.R. Idman, Kauppak. 3. 3— 1ija

Stésd& Idatea, Mustanlahdenkatn 24.
Arkipäivinä 8-10 ja 4-5.

&?X3éia O, Kauppatori 7, arkip. klo
3-11 ja 5-6 i.p., pyb.9-11a.p,sisä-,

ltdtn- ia ver.eer. taut. Telef. 483.
ésse Vikeader, Klrkkck. 8. V2 lO-

Va 12 ja 6-7. Sunnuntaina iO-H.
Telef. 905. Naisien ja lastentaudit.

■iamreasläSfcäHij
%?grs.ld A. F?er<g, Selicin talo

Q-12 s.-p. ja 4-5 i.-p.
Oanesr Olia, Hånseenk. 2!. 10— I

Ja 5-'/,6.
5 K.Rauvoia, Kansallispankia ned

iaio. Vkipäiv.
'

kio 10-12. Puh. !;-74

f B*l*s L!!«« Sälli 'Sulinislliß Puutarhakatu 30,

«L; i!il
'.da Lindroos, Rautatienkatu t

e \ du Tuhanneksen kirkon takana.

'sfiii'?. "«*■ HsUniss, Mustanlahdenk
siSSife 15, ensimäiaeu rappu oikeaile
|/Ä,4.:|Sl

Läntlnoikslu 7.
(StCliQVist!

K&Al\ck Nallitusk2w y,W\jU\i3O Hallituskatu 9,

KMHoi,
teupungin paikkaamat,ovat:

Sd'a Earoos, Häinenkatu 10, isiaåän-
kfysfl kadulla.

Rva Kyrenius, Kauppakatu 15.
Saadrs Hardéa, Kuninkaankata 3&
Edla Rosilng, Kaivokatu 31.

Hieroja ja SaJrasvolraisteHjm
aari» Leihlo, MustsnSahdenk. 20.

Eläinlääkärit
Artur Bärlund, Mustanlahden';. n:O 28,

10-1 arkip. Telef. 427.
j. S. Marsein, Vilppula, Metsämäki,

Telefooni.

Lakiasiaintoimistoja:
von Bonsdorff H Sohlberg (enti-

set A. E. Anderssonin ja K. A. Häy-
rysenasianajotoimistot).Hämeenkatu 5.
Puhelin 1004. Avoinna 9-2, >/25-7.

oM*taf Aspeltind Varatuomari, 2:tien
kaupunginviskaali, Hallituskatu 6.

fcnMÄST" 117'"10

lusern 1SjiM
sanjei;us'en talo. Avomna Q-4

Haeraome*to J?vssk7lSs«S.

Kirkoll. ilmoituksia,

Huoneet.
Puutarh. D. Salon l.Dagmar 11 m. 7 P.

Lapset Paul Eelin. 7 p. ja etoi Selm
10 p. Työm. 3. Aleilund 69 w, 10 l
C p. Räätäli I, Salmisen l. Videon
10 l. 16 p. Työm.H.Forssin l.Tauno
In, 1 l 3p- Äestiroumll Nmanda
Willgren 82 w. 6 l, 26 p. Teht. t.
waimo Johanna Helm 65 in.Il.29 p.
Teht, t. Maria Hielt 66 w. Puus. I.
Viitasen 1. Aino 4p. ©nt. talon om.
Nilh. öflunb 83 w. 8 l. Valaja R.
Henriksson Cl w. 2 l.4 p.

kuulutetut.
Tuönjohl. S. A. Tundgwist ja neito Ida

Niit nen. Maanwiliel. St. N. Holm-
ström ja lesti Emma Lundström. Teht.
t. I. O- Kiwistö,a te()t. t. Aino Ro-
senberg. Puuseppä F. I.Salmi ja teht,
t. S"i»a Ninni. 9iofennu§m. (£. Kari-
maa ja neito Wilhelmina ?)!itahlo.

Muuttaneet.
Neito Mana Johansson. puu,ep. K. K.£or§ ia maalari 8. 53. Naunlainen

Räätäli I. Mustatangasffc. w°wan. Ömcrstin lesti Ida Nran-
bet Vanajaan. Suutari I,f »Hg*»
Lempäälään. Palwel. Alina ©alm »fr
lahdelle. Neiti Siina Nälnnaa Kannu'»
«n Majoista Ida H°lane,i Nnpunm,
Räätäli 3. Asp., palw. Elsa Karppinen
,a «h Maria Kranktola Turkuun.
P°l». Hlwira Tornbom Mitlcliln. Palw.
«lin ©tlfraa* Tamnlclann.

Osakepääoma 7,000,000:
—. Vararahastot 4,700,000:

— .
Omassa talossaan.

Ottaa vaBtaan rakoza talletu3lconttolcur2nttitllillo.
I'»ll«tu,K«,n«<z!lu!'«nUl on useille edullisin talletusmuoto.
Talletuskonttokurantille merkityt rahat kasvavat korkoa korolle siten,

että kasvanut korko kaksi kertaa vuodessa, kesäkuun ja joulukuun viimeisenä päi-
vänä lisätään pääomaan.

Tallctuskonttokurantllta voi myös nostaa koron käteisenä rahana kaksi
kprtaa vuodessa.

Talletuskonttokurantllta maksetaan korkein, kulloinkin ilmoitettu talle-
tuskorko. .. ...... ... .... „ .„

Talletuskonttokuranttl sopu enttaintan maalaiskunnille ja maalla asuville,
koska koron lisääminen pääomaan ci vaadi tallettajan läsnäoloa pankissa.

! Virallinen tiMömiilnKokouksia, KOKOUS
W.WWW

1ilmestyy Tampereella ensi jouluksi 24 sivuisena ja 50 pennin hintai-
"Jl sena. Lehden toimituksesta huolehtii toimittaja Timo Korpimaa.
g Avustustaan ovat hänelle luvanneet useat tunnetut työväen miehet ja

meitä lähinnä olevat kirjailijamme.
" Lehti kuvitetaan runsaasti ja arvokkaasti. Kansilehden piirtää tai-
c teilija Julius Syren. Viime vuotisesta menestyksestä rohkaistuna olem-
§ me uskaltaneet ryhtyä suuriin uhrauksiin ja käännymme taasen tälläkin
E kerralla koko työväestön puoleen kehoituksella ryhtymään asia-
"£■ miehiksi. Ylimääräisenä palkintona jaetaan 200 mk. tasan kaupunki- ja
v maaseutuasiamiesten kesken. Pyytäkää tilauslistoja ja asiamiesohjeita
£ Yhdistykset, valitkaa asiamiehiä. Palkkio 20 "/a. Tilaukset tehtävät" ennen juolukuun 1 päivää, osoitteella: Kansan Lehden kont-
:| tori, Tampere.

S"n
O

»» »»youaen
V.

liilliiiele!!!!

Kauppaa ]a Teollisuutta varten
Tailetuksta.
Juokseva tili.
Rembursseja.
Lainoja ja kassakreditiivejä,
Vekselidiskonttaus.
Uikos-naan rshaa.

Fenr?iisiä.
Tre«Goriiokercita.

:■§ Yleisölle huomattavaa! ~Wi§
Koska olen saanut työpajaanikoneellisen työvoiman,valmistanpian ja

C halvalla kaikkia alaan kuuluvia töitä.
« Seurat jayhdistykset y. m., jotka haluavat merkkejä japalkinnolta,
g 6aavat suuren hinnanalennuksen.

Kihla-, vihkimä y.m. sormuksetedullisimmillaehdoilla.
HUOMJ Ainoa koneellinen valmistus tiliä paikkakunnalla,on tuon-

nollista, että on myöskin edullisin. Myöskin kelloseppien on paras tehdä
ostoksensa.

Kultasepänliike M. V% Tuomela.
Omilt.: K. HALME

Tampere, Hämeenkatu 12. Puhelin 547.

Suomen elA liitonUM0:0 ?
Tampereella

UUÖSI-ROSÖUS
pidetään työväentalolla ensi sun
nuntaina t. k. 25 p. klo 10 a.-p.,
huone n:o 4, yläkerrassa

12,13 ja14 lUiiniliiiat
kokoontuvat Tammelan juttutu-
paan, Ainonkatu 8, keskiviikkona
t k. 21 pnä klo puoli 8 illalla.

Tärkeätäi Ehdottomasti kaikki

Ompelijatar 2. o.

IlllMlllllllllll!»!
on tänä-iltana klo 8, Työvsenyhdistyk-
«««i, huone n:o 1.

Uusia jäseniä kirjoitetaan, jäsenmak-
suja kootaan.

Tampereen Pääoma- ja
Elinkorkolaitoksen

osakkaat kutsutaan vuosikokoukseen,joka
pidetään kaupungintalossakeskiviikkona,
marraskuun 21 pnä klo 5 i.-p.

Tampere, marraskuun 19 pnä 1906.
JOHTOKUNTA.

on siirretty keskiviikko-illak-
si t. k. 21 päivälaä,yhdistyk-
sen isossa salissa, alkaen
kello 8 illalla.

pidetään tänäpäiväaäTammelan puhuja-
seuran huoneessa, Ainonkatu 8, klo
10-1 päivällä ja samalla keskustellaan
rahatoimikamarin lähet^mistä säännöistä.

Toivottavasti jäsenkirjat mukaan!

NM2O522tvN

lllllzllZMllm
on tänään tiistaina 20 pnä t. k. klo 8
illalla. SsapuVaapa naisissa kokoukseen

Taiston
&j& E *■&>

on tänään tiistainaklo 8 Illalla.Ohjelma
vaihteleva. Uudet jäsenrt terve tulleet!

Huveja.

Compgrggn
Keskiviikkona marrask. 18 p. 1906;

klo puoli 8 illalla
Alennetuilla hinnoilla.

Viimeizen Icerran,

Tukkijoella.
HUOM.! Viimeinen näytäntö ennen

Joulua.

toran ääns
kolminäytöksinen näytelmä.

Kirj. Kaarlo Halme.
Tamp. T. Y:n talolla, yleisönpyynnöstä
toisen ja viimeiäen kerran tiistaina20 p.
marraskuuta klo 8 illalla.

Pilettejä myydään ennakoit» näytäntö-
paikslla joka päivä klo 4-7 ja näytän-
töpäivänä klo 4:stä i-p.

Hinnat: 3: - , 2is9^^^^^^1: - ja 50 peniiä|

Canssi-Iltama
pidetään

ftiio?-, S. jai2. g:b lz^W
Pellavatehtaart. k. 30 pnä,

juhlasalissa.
Lähemmin vasfedes.

ilmoituksia.

Esitelmän
aineesta:

..Onko uähijucmain
hieltolahi mahdollinen",

pitää varatuomari Eino Nyyssölä,
huomenna, keskiviikkona, klo 8
illalla, raittiusseura Taiston talossa.
Herra NyyssöläesittääAmerikassa
toimittamiensa kieltolakitutkimus-
iensa tuloksia.

Kaikki terve tulleet!

KaittlDsseuraio idskiiksiaitea.
Tampereen kunnan

Ifiivilllutiiiiiti
>2-l 2. p. ja 4-5 i.p. N2l3ille.

T1IPE1EEI IEIIIEIU!
O^o Turionen

Laukontori 10. Puhelin 267.

Raittiusjuomaa,
hienompimakuista kilin limonadi.

5 e, .2 s-ja *3*

W VS11P 111
gos 2 äs-s ä-s5 fi\ -* en S«o ■T73 .

{ Olgina
Miesten pukuja, alusvaatteita, lakkia,
»»> hattuja, kravatteja 75 p. kpl, kau-
luksia 15 p. kpl., miesten ja naisten ka-
lossia halvalla myy V. Helin, Puuvilla-
tehtaaukatu 10.

ttJaltioliilen hanfanval-
län toleutlcifninen*

Edellisessä olen tehnyt selkoa tät)
dellisen waltiollisenkansanwallan toält-
tämättömyydestä ja siitä, etta pyrki'
mys sen toteuttamiseksi tulee olla so
sialidemokratiscu puolueemme lähim-
piä suurtehtäwiä. Puolueemme onkin
llahduttawalla tawalla ymmärtänyt
asian tärkeyden. Oulunpuoluekokouk
feen hankittiin seikkaperäinen ja wa-
laisewa alustus kysymyksestä, ja alus
tuffen ponnet otettiin kokonaisuudcs
saan »vaaliohjelmamme ensi kohdaksi.
Sen mukaan tulemat susialidemokill'
tiset edustajat kansaneduskunnassa
vaatimaan eduskunnan lainsäädäntö-
oikeuden laajentamista, niin etta sillä
tulee olemaan oikeus määrätä myös
tulliweroista ja maksuista julkisten
laitosten sekä wiranomaisten yksityi
sille suorittamista palmclulsista, sekä
n. s. taloudellisesta lainsäädännöstä
Eduskunnalle on myönnettäw^ tay
dkllinen esitysoikeus myös perustus-
laki- että kirkkolakikysymylsiösä. Wal
lionpäämichcn ehdoton kielto-oueus
lakien wahwistamisessa on lakkautet
tama. Eduskunnan waikutus- ja
walwontawaltaan maan yleiseen h«l-
-litukseen nähden waaditaan sellaisia
(aajenr.uliia, että kolo toimeenpane-
man wallan johto luowutetaan kan-
"icinebuähninasta riippuman hallituk
sen käsiin, jonkun hallituksen jäsenen
täytyneinä nimellään Varmentaa taith
waltionftäämichm rnääräoffct japää
tötsct,hallituksen tuleeollakansanldus-
kiinallen>aötuunataiienci ainoastaan
tobnintanfalaillisuudesta vaanmyäZ
km sen torkotukseninukaisuudesta, ebu3=
funr.aHa olkoon oikeus tarkastaa

WWW MB-WW
■

Kodin-&ankki.
nätittä saadaan ilmaiseksi.

Korko onkorkein talletuskorko nykyään

rifM^^Hfi^TFOE^r fåfl»

sisäanmaksupälKorko juoksee
vasta alkaen.

Korko lisätään pääomaan puolivuo-
sittain.

Irtisanomatta saadaan nostaa aina
500 markkaan asti.

Varatuomarit
EiDar; RblniaD b YrjöPulkkinen

Lakiasiaintoimisto Tampereella,
Ranppak. M:o 14 \ Ta|»S ,& Toimittaa talkkia lakialsll*
SäMöpankintalo / >«!«?!.!«. kuuluvia tehtäviä.

Konttori auki 9-2 a.-p. 5-'/,? i.-p.

loululeli
190S
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wiralliset asiakirjat, täysi intlrpellat
sionioikeus (tiedusteluoikeus) olkoon
eduskunnan jäsenillä. Waltiowarain
hoidon määräämiseen ja walwontaan
nähden tulee eduskunnalla olla oi
keus määrätä wallion tuloa tuotta-
masta omaisuudesta, waltiolainoista,
waltion tulo- jamcnoarwiosta. Hal-
lituksen waltiowarain hoitoa walmo-
koon eduskunta wuosittain tapahtu-
man tarkastuksen kautta. Nämä owat
yleisen äänioikeuden ohella ne waati-
mukset, jotka täytyy olla toteutettui-
na, ennenkuin waltiollinen demokra-
tia on täydellinen. Ne eiwät ole
mitään warsinaisia sosialistisia waa-
timuksia; ne sisältywät meidän mini-
miohjelmaamme, jossa N. m. puhu-
taan wälittömästä lainsäädäntöoikeu-
desta kansalle lakien esittämis- ja
hylkäämisoikeuden kautta. Suurin
osa porwaristoakin, wapaamieli^et ja
radikaalit waatiwat ylemsä eduskun-
nallisten oikeuksien laajentamista.
Saadakseen maltiowallan käsiinsä,
jotta woisiwat sitä käyttää luolkaetu-
jansa mastaawien periaatteitten mu-
kaisesti, owat pormarilliset puolueet
kaikissa maissa taistelleet ylsinwal-
lan ja aatelis- ja pappiswallan yk-
sinomaista walta-asemaa wastaan.
Niin meidänkin maassamme. Por-
warilliset puolueemme owat sotineet
yksmwallan waltiotaappausyritylsiä
wastaan, ja nyt, kun nämä köyhä:
listön amullll näyttämät ainakin het-
keksi tulleen torjutuiksi, ryhtyy osa
porwaristoa hankkimaan eduskunnalle
laajempaa walta-asemaa. Hallitus-
muodon muuttaminen jonkun werran
kansanmaltaisemmaksi näyttää siten
tulleen porwanllistenkin puolueittlm-
me ohjelmaan. Senaatti on päättä-
nyt walmistaa esitysehdotulsen uu-
deksi hallitusmuodoksi ja on se aset-
tanut sitä warten erityisen waliokun-
nan. Kuinka pitkälle menemä tuo eh-
dotus tulee olemaan, siitä ei ole
wielä tietoa. Mutta katsoen siihen,
että nykyisen senaatin kokoonpano on
hywin wanhoilliswirkawaltawen ei
siltä woi paljoa odottaa. Suuri
joukko sen kannattajista pitää ny-
kyisiä hallitusmuotoa mannaan par-
yamia takeena radikalismia ja sosia-
lisimn wastaan. Sehän on käynyt
ilmi esim. entisen maamarsalkan, wii-
kintiparooni von Bornin eräästä
lausunnosta luolkacduskunnan wiime
hetllllä.

<3uomcUarrfaincn puolue, joka nrj>'
kyään kmwilla niillä hyvänsä pyrkii
hallitukseen,lupaa myöskinpikkuruisen
laajentaa eduskunnan waltaa. £)t)[zl
mcmsa ensi kohdassa lausuu tämä
„tosi!uomalainen" ilmiantajakopla:„©uomalainen puolue katsoo Walt
räiTiattömaffi, eitä ensi walliopäiwa
sudella esitetään eduskunnan hy-

wäksyttawälsi lakiehdotus, jonkakaut-
ta Suomen asema Wcnäjän walta-
kunnassa selmästi määritellään ja
maallemme kuuluwa sisällinen itse-
näisyys turwataan; sekä että niin-
ikään ensitulewalla waltwpäiwökau-
della annetaan esitys uudeksi halli-
tusmuodoksi maallemme, joka, raken-
tuen wanhojen perustuslakien poh-
jalle, laajentaa eduskunnan waltaa,
erittäinkin siten, että eduskunta saa-
pi oikeuden olla osallisena päättä-
mällä wallalla määräämässä tulli-
werot, n. s. wakinaisten waltiowa-
rain käyttämisen sekä ne perusteet,
joiden mukaan waltion omaisuus on
hoidettawa."

Näin pieneen supistuu tällä het«
kellä suomettarelaisten laajennetun
kansanwallan waatimus. Ia jos he
hallitukseen pääsisiwät, taidettaisiin
tästä nöyrästä ohjelmasta wielä tm»
kiälin.

Pormarilliset puolueet meillä ha-
luamat siis tällä hetkellä kyllä pe-
rustuslallista hallitusmuotoa mutta
ei parlamenttaansta, s. 0. ei täysi-
maltaista, hallitusta käskemätäedus-
kuntaa. Sosialidemotiatiset edusta-
jat tulemassa eduskunnassa faawat
nähtäwästi hywin heikkoa kannatus-
ta hallitusmuoto-ohjelmalleen por-
warillisten puolelta. Senkin tähden
tulee meidän ponnistaa kaikki woi-
mamme saadakscnime eduskuntaan
woimakkaan sosialidemokratisen ryh-
män ajamaan todellisen kanscmwallan
asiaa.

Mtä tietä, millä keinoin woi sit-
ten toteutua waltiollinen päämää-
rämmc ?

Sitä ei woi tieiysti edeltäpäin war«
maan sanoa. ?)hdestä asiasta saamme
kuitenkin ollamakuutetut:niin kauwan
luin Wcnäjällä nykyinen taantumus-
suunta tuntee jonlunmerran lujaa
maaperää allansa, ei se tule suostu-
maan Suomen sisäisen itsenäisyyden
laajentamiseen. Sen näimme esim.
senaatin ehdottaman hallituksen jä-
senten wastuunalaisuuslain kohtalos-
ta, ja sen pitäisi m'n:trntin olla kai-
kille ajatteleville kansalaisille selloa
a\xa.

lälclle jää siis mahdollisuus, että
suurten kansanliikkeinen aikana We-
näjällä woimme mekin jotakin Zaa-
wuttaa, jos walwomme asiatamme.
sJScriäjä!j(ä tulee warmasti wielä Val-
lankumouksellisia ajankohtia, joitten
waitutus ulottuu (Suomeen ja jotta
raarten meidän täytyy olla walmis-
tautuuetia. Miten silloin SuomcZsa
tulee toimia, se riippuu mallanku-
mo^ks:llisin liikkeen tVoi^att^idesta.
hetken wc.ikuttawisla asianhaaroista.
Ehlä tuoimmc mennä nmt pitkälle,
että tahdomme tulewau eduskunnan
niliStaiitmnaan läyLwaltaiseksi peri';>=



Tiist^nt 20 vn- marraskuilla KANSAN LEHTI
tuslakeja säötäwäksi lansallislotouk»
seksi, joka ryhtyy neuwotteluihin Ve-
näjän kansalliskokouksen kanssa. Mut-
ta Voi olla niinkin, että Voimasuh-
teet salliwat eduskunnan Vain esit-
tää enemmän tahi Vähemman kan-
sllnwaltaiscn uuden hallitusmuodon
hywäksymistä. Kummassakin tapauk-
sessa tulee sosialidemokratien mah°
dollisimman tehokkaasti tukea puo-
lueen edustajien ja sitten eduskun-
nan toimintaa.

Mutta tätä warten on tarpeen
Valmistautuminen. Ellöön uudelta
eduskunnalta odotettako kaikkea hy-
Vää ilman kansalaisten omaa toi-
mintaa. Sosialidnnokiatisen puolu-
een suun ja Vaikea tehtäwä on
lahdellainen: wallanlumoukiellisena
ajankohtana antaa pontta Vaa-
timuksilleen ja pitää kurissa anar-
kiaan, Vallattomuuteen taipuVaiset
kansanainekset. Sitä Varten tulee kyp-
syneempien puoluetowerien lewittää
oikeata Vallankumouksellisia siwis»
tysta, jota ilman woidaan ottaa har-
ha-askelia.

Kansamme kohtalo on yhdistynyt
Venäjän kansan kohtaloon. Kolmen
miljoonan joukkona emme ilman Ve-
näjän kansojen ulotetta ja apua woi
mitään. Sentähden kuuluukin Oulun
puoluckokoulscn taktiikkapäätös.

„Kosla puolue täysin seltvästi kä-
sittää, että niin kauwan kuin Wena-
jän nykyinen hallitusjärjestelmä jat-
kuu, ei Suomen sisäinen itsemäärää-
misoikeus o!e heikostikaan turwattu,
eikä täysiä takeita rauhallisen lain-
säädäntötyön säännölliselle jatkumi-
selle ole olemassa, katsoo puolue wa-
kawaksi welwollisuudekseen olla soli
darinen Wenäjän kansan Vapausliik-
keen kanssa ottaen kuitenkin huo-
mioon kussakin tapauksessa erittäin
Suomen erikois-asemasta johtuwat
toiminta mahdollisuudet täydellisen
Valtiollisen kansanwallan toteuttami-
seksi maassamme".

T. K,

UdllanKumous
YenWllä.

Nälänhätä.
Moskowassa perustettu komitea

nälänhätäisten auttamista warten on
lähettänyt toht. Shbankowin Kasa-
niin ja Samaraan perustamaan sin-
nekin komitean alaosastoja. Nyt on
toht. Shbanlow julaissut Nowt,i
Putj"-lehdessä matkastaan kertomussen, jossahän antaa kuwauksen olois-
ta kowan kadon kohtaamissa lää-
neissä. Hänen kuVauksensa on mitä
synkin: hätä on suuri, hallituksen apu
on myöhästynyt ja riittämätön ja
sitäpaitsi estää hallitus kaikin tawoin
yksityisiä taistelemasta nälänhätää
Vastaan.

Hätä en molemmissa lääneissä huu-
tama. Pieni sato on jo syöty, mii-
meisetkin maatekappaleet ja karja
myydään. Useissa kylissä ei enää
syödä leipää, maan jauhettuja terho-
ja ja ruohoa, johon on sekotettu
hiukan jauhoja. Tämä leipä muis-
tuttaa näöltään kylmettynyttä muta-
möhkälettä. Sellaisesta raminnosta
alkavat ihmiset turmota, ileniä pa-
kottaa, kaswot käymät pöhöttyneiksi
ja kellertämilsi, kuten ennen kerpulin
tuloa."

Samaran läänissä on lawantcwti
lewinnyt kaikkialle, Kasanin läänissä
oli jo syyskuun lopulla 450 henkeä
sairastunut lamantautiin eikä tästä
huolimatta ollut hallituksen apua
tarjona. Iksityistä amuuantoa taas
on maikea järjestää, koska „hallitus
on karkottanut snttakunnalta joukon
parhaita toimimiehiä, luien lääkärei-
ta, koulu-opettajia ja pappejo, Si-
wistyncidm toimimiesten lähettämi-
nen keskuskomiteasta taas on paikal-
listen asukkaiden mielestä aiwan
mahdotonta: poliisi wangitsee heti
jokaisen wieraan hmkilön". Taiste-
lussa siwistyneita wastaan, jotka
tahtowat auttaa nälkää kärsimiä ia-
loiiftoikia, muutamat semstmomiehet-
kin kilpailemat poliisin kanssa:
Tshebokjarin upraaman puheenjohta-
ja m kieltänyt paikallista
lääkäriä malmoamsta ruokaloita, jot
ka Kasanin yksityinen apukomitca on
awannut.

Samoin on asian laita muissakin
lääneissä. Muutamissa Ufan läänin
kihlakunnissa raiwoaa lawantauti.
Wäcstö syö leipää, joka on leiwottu
akanoista ja kaikenlaisesta roskasta.
Pensan läänissä, Mokshan nhlakunnassa wäestö näkee nälkää; ci ole
leipää ei!ä eläinten rehua. Nijhni-
Nowgorodin läänissä wallilsce puute.
Wladimirin (äänin Shuisiin piirissä
myydään karjaa polfu^iiuineta, fo?-
-la rehuja puuttuu. SöiiCöii) tuifee
kerjuulla. Nialitetaan aw>m puutet-
ta tahi myöhästymistä. Ia ul"elr.
on awulsi hankittu muona laadul-
taan kelpaamatonta. Tsar. Wj:st-
nikin" tiedonannon mukaan on 6
milj. puutaa wiljaa. joka on Tsarit-
synista lähetetty lotjissa Kasanin hä-dänalaisille, osaksi wain sopiwa ruu-
aksi eläimille ja linnuille, »aan ci
ihmisille". Ufan kihlakunnan maa-
vaälliklö on luopunut wirastaan
yskä annettu apu et riitä Ijöbän*

alaisille. Talonpojat siirtywät pois
hakemaan työtä ja leipää ja jos ei-
wät sitä saa, niin he ana3tawat
muiden omaisuutta. Kenttäoikeutta-
kaan ei enää peljätä, koskanälkäkuo-
lema on kuitenkin edessä.

Nowotsherkaskista, marrast. I?
p:nä. Wäestö kärsii mitä suurintahätää kadon johdosta. Viranomai-
set pyytämät yli kolmen miljoonan
ruplan suuruista määrärahaa. Ai-
kaisemmin saadut Varat, miljoona
ruplaa, owat jo lopussa.

— IlenraalimurhattuAi-
jeroissa. ToV.ilmoittaa,että lauan-
taina klo 6 iltapäinMä ammuttiin
useammalla laukauksella Kijewin lin»
noitus päällikkö kenraali Polkowni-
koff. Eräs ohikullewa sotilas sai
myöskin sattumalta surmansa.—

lvangittuja terroriste-
ja. Waisuwasll:, marraskuun 19
pnä. Täällä on Vangittu kaksi Ro-
gowon aseman luona tapahtnneen ju-
nanryöstöl, johtajaa ja 20 osanot-
tajaa. Hyökkäyksen oliwat järjestä-
neet Warsowan ja Lodzin puolalai-
set sosialistipuolueen (?) jäsenet. Si-
täpaitsi on wangittu ? henkilöä j?t-
la oliwat walmistaneet epäonnistu-
neen hyökkäyksenpostijunaa wastaan
Samoistajan pysäkillä Pietarin ja
Warsowan radalla. Heiltä löydet-
tiin 10 pommia. Vielä on saatu
kiinni ewer»ti, lreiwi Stuibockiä Vas-
taan tehdyn murhayrityksen tekijät
sekä suojeluswartionpäällikönevers-
tiluutnantti lakowljew'in murhaaja.— Vallankumouksellinen
rvangittu Tsarskoje kelossa.T. k. 15 päimänä wangitsi santarmi
Tsarsioje Selon asemalla erään hen-
kilön, joka tulimatkatawaroitaan nou-
tamaan. Matkatawaroista löydettiin
aatelismies Konstantinowitshille an-
nettu passi, rewolweri, patrooneja,
kiellettyä kirjallisuutta sekä tärkeitä
papereita, joista näkyi, että hän oli
paikallisen Vallankumouksellisen tais-
telujärjestön johtaja. Konstantino-
witsh lähetettiin läänin santarmihal-
lintoon. (N. Wr.)— tuettelo hmkllöistä, joiden
ei toiwota ottawan osaa waalitais»
teluun, on nyttemmin poliisideparte-
mentissa walmistettu.Luettelossa mai-
nitut henkilöt llijvtaan karkottaa hal-
linnollista tietä Pietarin läänistä.
(Stråna.)— AenraaliGripenbergin
jutussa owat wlltlkmdesta palan-
neet upseerit todistaneet Gripenbergin
eduksi. Heidän lausuntonsa mukaan
oli Gripenbergilla täysi oikeus ryhtyä
hyökkäykseen Sandepun lu^na. Ja-
panilaiset pitiwät itseään Voitettuina
wal»istautuiwat joperäytymään ase
miltään. Näiden lausuntojen nojalla
woi kenraali Gripenberg puhdistau-
tua kokonaan häntä wastaan teh«
dyistä syytöksistä. (B. Wjed.)

»Rotilieden"
puolesta*

Wiipuriin majoitetun 7:nen suo-
menmaalaisen tart'ampujarykmentin
päälliköltä on «3t«w. Wr." saanut
näin kuuluman tiedonannon, joka
rykmentin päällikön kertoman mukaan
on sotamiesten laatima:

Wastaus Wenajäu sosialidemo-
lratisen puolueen Suomessa toimi-
malle sotilasiäijestölle. laadittu lo-
lak. 30 pnä 1906, 7:nen suomen-maalaisen tlllt'ampujlliykmentln tarl'-
ampujilla heidän keskuudessaan le-
mitettyjen julistusten johdosta, jotka
sisältämät tamanmukaisia soimaulsiahallitusta mastaan:

Kuulkaa telin meitä, wapaa kan
sa! Te etsitte meidän kestuudessam
me itsetietoisia miehiä ja me olem-
mekin kaikki sellaisia, mutta emme
luitenkaan siinä hengessä, jota te
saarnaatte. Te ette etsi itsetietoisia,
maan harhateille joutuneita miehiä;
jotka kulkemat lammaslauman ta-
woin, Men toteutumatonta parasta
ja joutuen uinumassa metsässäasus-
taman pedon raadeltawitsi.

Me olemme tietoisia siitä, etiä
wain sowussa elämässä, hengeltään
moimattaassa perheessä on rauha ja
rullaus löndettäwissä. Jasen muolsi
me lujaeti uslommetin, ettei Juma-
lalle osotettu rulous eila palmelus
Tsaarin puolesta ole turhaa, jonka
johdosta me ylpeinä ja täysin tietoi
sina jatkamme raslastapalmelustam-
me talliin isänmaan parhaaksi. Te
häwäisette ilteällä panettelulla mei-
dän kunnioitettuja päälliköltämme,
joiden toiminnasja taas me, jotka
elämme heidän kanssaan yhdessä,
tuntien esivallan ja jokaisen aseman
näemme ainoastaan järtlymätöntä
oikeudentuntoa ja huolenpitoa jokai-
sen meikäläisen puolesta.

TuilMpäiden te tunkeudutte toti-
lieden rauhalliseen elämään, haluten
kylwää lapinanhenkcä meidän Hal
litsijamme lapsien keskuudessa: ?:ncn
suomenmaalaisen !artt'amp:!jarylmen-
nn poikien sydämissä ette te saawu
ta wastatailua. Luopukaa siii> maa
iällisestä, pimeästä leilistänne, sillä
yuonosti käy sen, joka julkeaa lou-
kata meidän Tsaariamme, silla me
täytämme pyhästi antamamme ma-
lan ei ainoastaan sanoilla ivaan
myöskin teoilla.

Mielettömät, te kutsutte meitä to
wereilsi! Kuinka mieletöntä, typerää
woiko säädyllisellä ihmisellä olla jo>-
catin yhteistä sellaisen lanssa, jota
browninli kädessä tekee nurkm» takaa
hyolläylsm onum etunsa wuolsi?

T^siarhaana Vastauksena ja neuwo
na oman nahkansa säilyttämiseksi on
teille ?:nen suomenmaalaisen rykmen-
tin kaikkien tarkkampujien puolesta:
«llää kaatako öljyä tuleen, niin ettei
liekki leimahda ja nielaise teitä.

Sitä meidän Vain käy sääli, että
teidän häpeällinen puolueenne toimii
suomalaisten keskuudessa, joista siis
muutamat owat teille myötätuntoi-
sia. Häpeä, että rehellinen, uuras
suomalainen on liittynyt moisiin lur-
juksiin.

Tämän Vastauksen on toweriensÄ
puolesta allekirjoittanut 56 sanotun
rykmentin sotamiestä.

listmiiJpi
— tvenäläisten rikoksen-

tekijäin kiinniottaminen
Suomessa Kysymys yhteisenVai-
kutuksen aikaansaamiseksi Suomen ja
Venäjän poliisilaitosten kesken Ve-
näläisten rikoksentekijäin kiinniotta-
miseksi Suomessa esitettiin tarkistus-
ta Varten jälleen eilen senaatissa.
Kun tarkistus wei niin paljon aikaa,
ettei senaatin kirjelmä enään olisi eh-
linyt päiwän Virallisiin lehtiin ja
kun senaatin sanan muotoon tulee
mahdollisisesti tehtäwätsi joitakuita
Viimeistelyjä, määräsi senaatti, ettei
tietoa päätöksestä ole annettawa sa-nomalehdistölle, ennenkuin kirjelmä
annettaan Virallisten lehtien julais-
taHllksi, mikä tapahtuu tänään.

— AorwauKta pidätetyt--
tä palkkaeduista. Senaatti on
myöntänyt Hämeen läänin entiselle
lääuinsihteerille August Welmille,
jota nykyään hoidetaan Pitkännie
men keskuslaitoksessa, korwausta me-
netyistll palktaeduisla 270 mk.— wirkawapautta on ensi
tuleman tammikuun loppuun saanut
tilastollisen päätoimiston tirehtööri
Aug. Hjelt.— Maieesteettirikokset. Se-
naatin oikeus^sasto on päättänyt
Hänen Majesteetilleen esittää, että
Cloubtrgin kirjakauppaa wastaan,
jossa on ollut kaupan keisarillista
huonetta loullaawia weräläisia kir-
joja, nostettaisiin kanne majesteetti-
rikoksesta.— puoluelehdet. Palwe-
lijatarlehden wastaawa toimit
taja nti Vtiina Sillanpää on saanut
luwan muuttaa lehden nimen Työ-
läisnaiseksi sekä julaiZta lehteä
lcrran unikossa 8-siwuisena. Tähän
asti on lehti ilmettynyt kaksi kertaa
kuussa 16 simmsena. Lchdm kustan-
taja on Sosialidemokratinen nais-
liitto.

Hämeen Woima on saanut
luwan ilmestyä kolmasti Viikossa

— Kattfan kehden was-
taau?aksi toimittajaksi on nyt
temmin hymäksytty toimittaja Timo
Korpimaa.

—
Hautatietviranomaifet

jaRautatieläistenCiiton fo-
Fou~. Seuraaman kiertokirjeen on
Tampereen liitenuetllikllstaja lähettä-
nyt alaisilleen asemapäälliköille:

«Koska tietooni on tullut että
muutamia rautatieläistä, jotka omat
ottaneet osaa Suomen Rautatieläis-
ten Liiton hiljan Helsingin kaupun-
gissa pitämään kokoukseen, siihen näh-
den että mainittu kokous on kestä-
nyt kaumcmmm kuin oli tarkoitettu,
osaksi sähköteitse esimielMekn siitä il
moitettuaan osaksi mitään tietoa an
lamatta heille uiyöunetyn mirkama-
vauden umpeen kuluttua hankkimatta
itselleen pidennettyä wirkawapautta
omawaltaisesti oli jäänyt mirantoi
mitukseen tuleniatta, saan täten ke-
huittaa Teitä miilulle ilmoittamaan
josko asemallanne löytyy rautatieläi-
stä, jotka ilman hankittua mirkama
pautta omat ottaneet osaa kysymyk-
sessä olemaan kokoukseen tahi sitä
Marten saatuaan mirkamapauden jää
neet mirantoimitulsecn määrättynä ai-
kana p«laa«atta; sekä ketkä ne omat
ja kuinka lauman nämä wirkawa-
pauden saaneet yli wirkawapaudtn-
ajau omat olleet mirantoimitukses
tansa poissa."

Ennen kuulutaan tuollaisessa li
sätyn loma ajan pyynnössä»enetel
lyn aiman samalla lamalla kuin nyi
Liiton kokouksessa olleet, eikä sinä
kuulu tulleenmitäänsanomisia.Mutta
nyt, kun kokous sattui olemaan epä
mieluinen herroille, näythän tahtoman ryhtyä oikein rangaistustoimen-
piteisiin. Johdonmukaisuus hoi!— Työrväen opistossa ta=
nään klo 8 i. luento anarkismista;
kirjanpitoa.—

lX>otmistelu- ja urhei-luseura yrityksen" toimeenpa
nemissa painikilpailulssa njiimc jmi-
nuntaina saimat painissa palfintoja:
rasfaanitnaéfa sarjassa l:fen palf.
I.Tuomisto, 2:fen K. Lehto, SauMa
L'ndb?rq, 4:nncn 'Joiwonen ja s:nncn
Grönlund, lewyenimässä sarjassa
l:fen Kronlund, 2:?en Aaltonen.
3:tiiicn Linden, 4:nnen Tirkkonen ja
s:nnen Mantila.

Painonnostossa sm Hämeen mes^
tarm arwon ja I:scn palk. S. Kan-
gas (Pyrintö). ssen H. Selin (Yri-
tys), B:nnen T. Lönnroth (Iritys),
4:nnen H. Lehttsalo (?)ntys). Ylei-
söä kilpailuissa oli runsaasti.— RunnalliKklnbin jshts-
kuntaanon walittu wakmaisiksl jä-
seniksi herrat N. Idman. M. Lawo-
nius, W. Pesonen ja W. Malinen,
sela neiti Olga Simlliu».

— Tämäniltaiseen »Her-ran ääni" näytäntöönmyy
däan lippuja tänään klo 10—3 Emil
Lyytikäisen kirjakaupassa. Näyttele-
minen riippuu siitä, että riittämä
määrä lippuja ennakolta ostetaan
Rientäköön siis jokainen aitanaan
ostamaan liput, että mielä kerran
saad«an nähdä tämä huomattamakappal: etewain esittäjäin näyttele-
mana,

— Ilkityö.Eilen illalla No '/2
? aikaan löi «as suutarin oppilas
humalapäissään kauppias Heinonpuodin owesta lasiruudut rikki. Ilti-
työntekijä tulee teostaan vastaamaan
oikeudessa.— Naineiden naisten ko-
kous keskiwiikkona kello Zpllimällä.
Erityisen esitelmän pitää eräs mies-
toweri. Kaikki naiset saapumille.— Työwäenyhdistyksen
täksi illaksi ilmoitettu kokous on
siirretty huomis-illalsi Hkiran ääni"
näytännön tähdm.— Arpajaislupa. Tampereen
walurien ammattiosasto on saanut
luwan ensi huhtikuussa toim«nft«nna
Tampereella arpajaiset.- Airkolliswerojen rästi-
kantoa toimitetaan Kirkkokontto-
rissa Papinkadun B:ssa klo s—B i.
p. tänään tiistaina manasi. 20 p,
B:sta laup. os., kaupungin länsvra^
jalla olewista tehtaista ja humilois-
ta. tori- ja hallitauppiailta, 9:stä ja
10:stä kaup. os. sekä 11:sta kaup. os.
N:o I—2o.— Pispalan nnorissliiton
perustamaan päätti Tampereen nuo-
risoliitto mennä ensi sunnuntaina
klo 2 ip. Saapukoon Pi?p«lan nuo
riso silloin lukuisasti kokoukseen t.
y:n talolle. Lähemmin ilmoituksessa.

— "Kangasalan t^öwäen-
puhnja 3. €♥laine puhuu t.
k. 21 p. Kerppolassa 22 p., Suo-
matkassa 23 p. Sammalistossa. Ti
laisuuksissa stlmitellääu vaalilakia ja
maalitapaa. Kokoukset alkamat klo
7 j. pp. Pyydetään paikkakunnan
asiaa harrastamia hankkimaan huo-
neuitoja setä lemittämään tietoapaik-
kakunnillaan.

— Tuomittu. Läänin lu-
wernööri on irtolaisuudesta ja huv:
nosta elämästä tuominnut irtolaisen
August Erla."dinpoila Mäkelän Wc
silayden pitäjän Riitialan kylästä pi
dettäroälsi 1 w. 6 kuuk. ylnsessä
työssä.— tvarkaita Aeurnnnkir
kossa. Mllä perjantaita wastaan
känn Keuruun uudessa kirkossa w«r«
kaita. He meniwät sakariston ikku-
nasta sisään rikkoen ruudun j« au-
kaisten akkunapuoliskon. Sakaris-
tosta he ottiwat kuparirahoja :?. 2— 3 mk. arwust«.

Kirkossakin oli yksi ruutu lyöty
rikki ja olipa koettu rakkoa owiakin
wääntä«ällä niihin kairalla reikiä,
joka ei kuitenkaan ollut onnistunut,
owet kun olimat wankat ja tukemat.
Kirkon kalleuksiin ci oltu koskettu.— Kansakoulut. Opettajan
ja naiskäsilöidcn opettajattaren palt-
kaamiselfi Nuoweden kunnan Pou-runpi.rin kansakouluun on myönnetty
waltioapua. edelliseeen tarkoitukseen
800 ja jälkimäiseen tarkoitukseen 50
markkaa wuodessa.

Sen johdostaettä Jämsän kunnan
Jämsänkosken tehtaan koulu on lak-
kautettu jamuutettu kunnan kouluksi,
jodon on otettu miesopettaja, on se-
naatti sallinut koulun entisen op?t
tajattaren, Htlla Widtllin, joka täten
on jäänyt paitatlomaksi, wielä yhden
wuoden ajan nauttianialtionpllltkaa.

— kfelfingin lisätty poliisi-
woima. — Kansa saa mak-saa nnljoonis. Wii«e syysk. 6
p. annetulla arm. käskykirjeellä lval-
tuutettiin, kuten tunnettu, senaatti m.
m. Helsingin poliisilait»ksen wahmistamiseen, woiwassa oleman wuosira-
hasäännön yli. käyttämään ehdotuksen
mukaan 600,000 markkaa jamuonna
190? 1.300,000 mcr.ttaa. Uuden-
maan läänin kuwernööiilähetti syysk.
17 p. senaatille wahwistcttawaksi eh-dotuksen Väliaikaiseksi palllasäännöksi
Helsingin poliisilaitosta wartensyysk.
1 päimää-:1907,mikä ehdstus. siihenmyöhemmässä kirjelmässä tehdyn li
layt^en krra.loppui yhteensä1,559,946
«ailtuan.

Smnalla lxivernööri ehdotti, että
l)äl?en aikaisemmat »väliaikaisen palkka-
saäilnön wahwistamiststa tekemät toi-
menpiteensä hywllksyttäisiin, sekä että
kuivtnlööri oikeutettaisiin tilapäiseil
tarpeen syntyessä tekemään tarpeelli-
sia pienempiä muutolsta mainittuun
palttaiääntöön.

Asiaa käsiteltäessä on senaatti
myöntänyt fuwei.:öörillioikeuden ta-
»an faitpungtn poliisimoimail lisää-
miseksi setä poliisien wirantekolor
icau£fi!fi ja muihin menoii}tn wiime
syy<t. 1 päiwöstä toistaiseksi, niin
kauwan tum tanve waatu, ci futten
faan kauwe««mlsi aitaa kuin s<:ysl,
1 päiroään 1907 yleisistä waroista
läänin rahastossa käyttää poliisilai
loksen tarpeeksi, yli woimassa olewan
menoiäannön, 1,498,146 markkaa Eo-
konnista wuotta kohti tehdyn armion
mutaan.

Kaikki täten syntyneet menot owat
tällä wuodella laskciut 580.426 t»«rk-
kaan ja wuodeUa IVO? 1 päimään
syyskuuta 917.720 maittaan selä
omat ne otettatvat syysk. 6 p. 1906
«nnetun arm. käskykirjeen lautta Hclsingin poliisilaitoksen laajentauusta
tvartm myönnetystä määrärahasta.
Kuitenkin on luwernööri oileutettu
tarpeen maatiessä tekemään «sianhan»

räin aiheuttamia pienempiä poikkeuk-
sia yllämainittuun jakoon.

Kyllä siinäkin on maksamista kan-
salla ja — aiman tarpeettomasti.

Dllug hakaniemen torin
werißahakan

johdosta käsiteltiin taas tk. 16 p.
Helsingin raastuwanoikeuden 3:ssaosastossa, jokapiti istuntonsa Kata-
janokan lääninmankilassa. Oikeuden
puheenjohtajana oli oikeusneuwos-
mies A. Nyberg, wiralliscna syyttä-
jana kaupunginmislaali Vlestecion ja
syytettyjen lainopillisena amustajana
turkulainen asianajaja, ent. prokuraat-
tori W. Hirwikanta. AsianomaisienLaxellin, Lindqwistin. Dufholmin,
Renforsin, N. Johanssonin, raitio-
tieyhtiön, Törrqwistin, Nordlinin,
Kullbirgin ja Karlssonin oileuden-
käyntiasianliehelsi ilmoittautui nimi-
tuomari Sakari Castren. Uutena
asianomaisena oli läsnä lyönjoht.A.
F, Fredman. Syytetty maalari Juho
Tuominen, joka oikeuden miime is-
tunnossa oli päästetty mapaalle ja-
lalle, oli saapunut oikeuteen.

Prokuraattori Hirwikanta jätti oi-
keudelle wantilan lääkärin, tri Tuli-
aisen lähettämän kirjelmän, jossa tri
Tuliainen sanoi Vankilassa käydes-
sänsä huomanneensa, ettei syytetty
Robert Lahtinen näyttänyt täysijär-
kiseltä. Hän ei woiuut luitenlaan
antaa Lahtisesta syyntakeettomuusto-
distusta, kosla manklassa sellaisen
todistuksen antamista edellyttämiin
huomioihin ei ole tilaisuutta. Hra
Hirwikanta jätti sentähden oikeuden
harkittawalsi. eikö Lahtinen olisi lä-
heletläwä johonkin mielisairaalaan,
jossa hänen syyntakeettomuudestaan
saataisiin täysi selmä.

Asiamies Castren ilmoitti,ettei illi<
tiotieyhtiö tahtonut tlhdä mitään lor»
maus- eikä syytösmaatimulsia.

Todistajiksi ilmoitti yleinen syyt-
täjä satulaseppäI.Baggströmin,mii-
laaja E. B. Fallstromin. seppä A,
I.Östermanin, komisarius G. Sun-
dellin. Emilia Baggströmin, konstaa-
peli K. W. Nylundin, Maria Softa
Helenin, rakennusmestari Hemming
Karjalaisen, timityömies S. Sand-
mikin, kauppa»apul. Tyyne Maria
Peltojen, kirwe»miehen Maimo Ma-
ria Tantereen ja konstaapeli F. La>
xin.

Hra Hirwikannlln waatimuksesta
tuotiin 16 syytetyistä oikeussaliin
olemaan ltsnä todistajain kuululle
lussa, kuten laki määrää, waan jota
seikkaa oikeus tähän asti ei ollut ot-
tanut huomioon.

Kun todistajain kuulustelu päät
tyi pyysi yleinen syyttäjä lykkäystä,

Syytetty Aalto pyysi, koska häntä
wastaan ei ole olemassa mitään ras-
kauttamaa todistusta, että hänet las-
kettaisiin mavaalle jalalle, makuuttaen
kyllä saapumansa oikeuden istuntoon
w2lldittaessa, ko«la hänellä ei ole mi-
tään syytä oikeutta pelätä.

Syytetty Kotka piti tutkiniowan-
keudessa pitämistään perusteettoma-
na, kotka häntä niastaan ei ole ole-
massa selmiä todistuksia. Tuomarien
walaan wedoten waalii, että hänet
päästettäisiin wapaalle jalalle.

Syytetyt Manninen ja Hyrsky-
murto teliwät samat Vaatimukset kuin
Kotka.

ProkuraattoriHirwikantasanoi syy'
tetyn Aallon suhteen käyneen todis
tajain kuulustelussa selwille. ettei hän
ole ollut rouwa Helenin kertoman
mukaisessa kohtauksessamukana. Sen-
tähde>.i on Aalto ainakin lasketlawa
wapaalle jalalle, jollei kokonaan ero
lettama iästä jutusta.

Jonkin ailaa harkittuaan lykkäsi
oikeus mälipäätöksellä jutun enem-
män käsittelyn perjantaihin t. k. 30
p:wään. Syytetyistäci oikeus moi'
nut päästää ketään tuttmtowankeu-
desla. Aikaisemmin wapaalle jalalle
lasketun syytetyn, maalari Tuomisen
on saawuttan>a oikeuteen Vangitsemi-
sen uhalla. Oikeus pyytää lääkintä
hallitusta asettamaan syytetyn Ro
bert Lahtisen johonkinmielisairaalaan
tarkaetettawaksi järkensä suhteen.

—
MurhaHelsingissilMe-

rimiehenkadnn warrella. T
l. 16 päimän aamuna pani elsiwa
poliisi tutkimulsm toimeenKasarmin
ladun 14:ssä, jossa muihantekijä
lohannt-s Kauppi asuu. Ia poliisi
löysikin rakennuksen ullakolta seinä
muurin ja wesikaton wälisiä murha
tun piirongin laatikosta marastetut
hopeaesineet sela latsi partameistä.
Kultaiapineiden kätköpaikkaa ei wicla
ole ontlistuttu saada selmille.

Vangittua lohanncs Kauppia
mastaan, jota otettiin kiinni jo tois'
taiaamuna, on nyt jo ole»assa ai-
man fttuwat todistukset. Siitä Huo
limatta hän jyrkästi lieltää syylli
syytensä ja on keksinyt jutun, jossa
Hän koettaa saada ustotelluffi, että
murhan on tehnyt kaksi hönelle tun-
lematonta miestä, joila hän kertoo
tawanneensa murhayön edellisenä ib
tana. lutlu on kuitenkin niin läpi-
wultawan kchilty, että sekin jo on
sitowa todistus Kauppia wastaan.

Edellisen lisäksi maunttakoon, että
murha lienee tapahtunut jo kellu 10
—li wälilla illalla eikä puoliyön
aikaan, tuteu aikaisemmin on mai-
nittu. Kauppi selntaillin olleensa
mainittuna yönä klo 11—3 palwe-
lusloimessaan. Prof, Ehrnroih on
ottanut murhaajasta werinäyttcen
werratakseen sitä murhatun huonees-sa tawaltuun wereen, joka arwellaan
lähteneen murhaajan sormessa ollces»
ta haawasta.— Runoilija I.H. Erkon
hautajaisettapahtuiwat eilenHel-
singissä erinomaisen suuren saat»

tojoulon läsnä olleessa. Seppeleitä
laskettiin oikein suuri määrä. M.
m. laskettiin seppele Kansallisteatte-
rin jaSuomalaisen kirjallisuudenseu»
ran puolesta.— »Gikeus", se paljon pu-
huttu Helsingin uusi sanomalehtiin-
lokas on julkaissut näytenumeronsa.

— Juttu tuoloa wastaan
oli eilen esillä Helsingin raastuwan-
oikeudessa, mutta lykättiin wiela.

Waaliwalmisteluja.
— s:nen äänestysalueen

toimikunnan kotoutzessa tämän
kuun 18 p:nä annettiin tovereille
W. Kanto ja Wuollc era kunnallis»
neuwostosta paljojen töiden tähden.
Kokous walitsi puolestaan yllämai-
nittujen tilalle kunnallisneuwostoon
towerit W. R. Heinon ja Ahosen.

Olkoon samalla mainitw, että s:s
ja 4:s aluetoimikunta hommaawat
läheisessä tulewaisuudtssa waalira-
hastonsa kartuttamiseksi yhteisen ilta-
man.

puolueemme kas-
toaa yhä.

Wiime kesäkuun ensi päiwästä ku«
luwan marillöluun ensi päiwään on
puolueeseemme liittynyt seuraamat yl>
distykset:

Antrean Kawantsaaren, Asikkalan
Urajänven. Angelniemen, Artjärwen
Ratulan,Askolan,Eräjärmen,Espoon
Lahnulsen, Elimäen Willikkalan,Hir-wikosken, Halunan,Huittisten Sutti-
lan, Hämeenlinnan Luhtialan.Haus»
jarwen, Helsingin pit. Mellun «Tur
wa", Hattulan Katinalan, Haukipu-
taan kirkonk., lm, Kymin Hurukselan,
lisalmen Kauppilanmäen, Ikaalisten
Luhalahden, litin Kymilunnan, Im-
pilahden Ruokojärwen, litin Tapo-
lan, Impiladen Haukkaselän, Janak-
kalan, lalasjärwen „Tapio". lout-san, Janakkalan Turengin, lalasjär-
wen Jokipiin, Iywäskylän lokiwar»
ren, Joroisten Hywiänniemen, läppi-
län Sywäntnn, lalasjärwen Hirwi-
järwen,lalasjärwen,Kaarinan,,Uur-
taja",Kiulu«eden, Karjalan,,Koitto",
luusiston, Käkisalmen Maalaisten,
KaawinKortteiskylän,Karttulan,Kan-
kaanpäänWihtiläjärmen, Karmaisten,
Kangasalan Siitaman, Kuhmoisten
Sappecn, Kuopion Niuwanniemen,
KllngasälanSui!!ulan.Kuusjoen,Kis>
kon, Koiwiston Römpötin,Kiilolan,
lohanneslundin,Kurikan,KoskenH.!.,Kuhmoniem:n, Kiikolan, Kuortaneen,
Keuruun Asunnan,Korpilahden V'h-
talcchden, Kangasalan Suoraman,
Kuopionpit. Vehmersalmen,Kiihtelys-
waaran Nääkkylän. Kuopion Vääni-
län, Kontiolahden Pielisensuun, Ke-
minMaalaiskunnan,Kuopionpit.län-
newirrank Riistaweden. KarkunKu-
talan, Lammin Emon, Loimaan Su-
lajoen, Lohjan Lohiankylän,Luumäen
Taawetin, Lohjan Virkkalan. Lepen
Launosten,Liperin,Lapinlahden Mar
litkalan.LängelmZen.LaukaanSuolllh-
den,Liperin Taipaleen, Lopen Vojssk-
kalan, Längelmäen, Laukaan kirkon!.,
Miehikkälän Pitkänkosken,Mäntsälän
Ohkolan, Mouhijärwen Tupurlan,
Mäntsälän Soukkion,MiehikkälänSa-
wikkolan, MaaninganKinnulan,Mes-
sukylän lärwensiwun, Nurmijärwen
Palojoen, Niwalankirkonk., Nousiais-
tenSaksalan«Irity3",Oriweden Pap-
pilank., OrimattilanPataan, Paattia
tcu, Paraisten Malmin, Prmiklalan,
Pornaisten, Piikkiön Harwaluodon,
Perkjärwen, Pvrnaisten Lauklosten,
Pornaisten Haltian k Kup^enkylän,
Pukkilan kirkonk.. Pirkkalan Sotkan,
Pälkäneen Kostian,Pihtiputaan Elä-
mäjärmen,Pyhtäänhirwitosken,Pun-
kalaitumenKastiaisten.PöytyänTms'
lv, Piikkiön, Punkalaitumen Orinw
men 6 Liitsolan.Parcrlstm Ntun,Ru-
tajärwen Olkisten ä^ Maitosten,Ren-
gon Oinaalan, Rajajoen, Ruskon,
Ruukin, Raision «Woima", Suonne-
jocu lisweden,SuoniemenKauniais-
ten,SaarijärwenEteläperän, Sodan-
kylänpit.«Yritys ".Sättijärwen.Tam-
melan Sululan,Tuusniemen luurik
lamäen,TammelanTorajärwen.Tuus
niemm Melalahden, Tohmajärmen
Uudenkylän, TenholanElon,Tyrwän
nönEteläperän,TeiskonItä» Teiskon,
Tyrwään Raiwion,Uudenkirkon T.l.
Uudenkinkon Neuwolan, Uudenkirkon
Aseman, Uudenkirkon Halilan, Vai-
nikkalan, Wiip. pit. Ilimlden, Val
lealan,VirolahdenPihlajaojan, Val-
kealan Harjun, Valkealan Toikkalan,
VihdinNummelan «Elo". Vesilahden
Ilemäen,Korpilahden Saalahdm.Hy-
winlään, Hausjärwen Rutajärmzli,
Helsingin Ajuri palwelija yhdistys,
Tyrwään Rantaniemen, Mmuweden,
Viip.pit. Nalkolanjiicn.TyrwäänLo-
pen, Alawieslan,Impilahdeu Huntti-
lan, Karunan, Uuraan Kaagashäkin,
Kangasniemen. Honkilahden, Urzalan
HaukiwahcmVapaus", UrjalanKeh
don Liitto", lisalmen Ui«alan, Es-
poon Puuseppäin ammattiyhd., Har-
junpään Snnnniemen, Saaiijärwen
Mahlun,UrjalanNuutajärwen,,Työ",
IkaalistenKowelayde.i,Ruokojärwen,
Ruomcdcn Rantakylän,Kiikan,Loven
HlMsalan «Kajastus", Lopen Salon
Pyrliwä", Rengon Ahoisten, Ren-
gon Viialan, Lapuan Haapalo«len,
Hartolan Kolho Pohjan, Pyhäjirwen
U. l. Vuotinaitzien,Rus!e«lan Häme-
kosken,TyrwäänRantaniemen,Äänes-
losten Honkalan, Kymin Neumotto-
nian, Vlitasaaren, Janakkalan Hy-
wikkälän ,Taisto",lanakkalÄN Mal-linlaislen, Mäntsälän Nikinojan, li-jalmen Salahmin, Toh««järwen »«-
mientylän, SllNolanHaparaisin.Kau-
hajoen, Vihdin Ojakkalan, Punka-laitumen Jalasjoen 6 loliwaaran.

9^» E» i1l\ l«!
on muutettu uuteen haone-
«»taon vanhan myymälän
viereen. Sisäänkäynti ainoas-
taan Kauppakadun puolelta.

TELEFOONI-NUMEROT OVAT:
puolin telef. 332.
Kontt. ja interub. 2.
Herra Vinter'in yksityisasunto 2.

Ul:m Sandbergen 3ä!h.

Valkealan Selänpään, Nastolan Ah-tiolan, Wampulan, Tuusniemen.Nur»
mijärwen Nummenpään, Huittisten
Keityän, Helsinginpit. Hämeenkylän
ja Karttulan työwäenyhdistys.

Wiiden kuulauden aikai!a on siis
puolueeseemme liittynyt 134 yhdis-
tystä, joista suurin osa on liittynyt
Oulun puoluekokouksen jälkeen. Nii-
me kesäkuun ensi päiwään saakka oli
puolueeseen liittyneiden yhdistysten
luku 421, joten t. k. ensi päiwänä
oli puolueessamme 615 yhdistystä.
Sen jälkeen on jo toistakymmentä
yhdistystä ilmoittanut liittymänsä
puolueeseemme.

Samalla tun puoluetoimikunnan
puolesta lausun nämä uudet, puo-
lueeseemme liittyneet yhdistykset ter-
metulleilsi puolueeseemme ja lehoitan
heitä taisteluun yhteisten waalimus-
temme puolesta, samalla n»yös toi-
won, että puolueemme periaatteet pi-
dettäisiin puhtaina ja ainanoudatet-
taisiin yhteisesti hywäksymiä päätök-
siä ja että taistelussa, jota yhteis-
woimin käydään, käytettäisiin yksin-
omaan sosialidemolratisia taistclu-
aseita. Puoluesihteeri.

WM IVM
flnarkiä Raisa!äss3*
„Karjala" kertoo:
Poliisi oli sanut wihiä siitä, että

Räisälässä Matti Läheniemen talos-
sa piileskeli Sakkolan kalsoismur-
hasta syytetty Sawinainen ja ken-
ties mmtakin wiime aikojen murha-
ja roswoustöissä mainittuja, kuten
Holmstenin ryöwäsyrityNessä osalli-
nen Koskimies ja eräs Geffertinmur-
han todistajista Forsberg.

Etsiwä poliisi Anttila joka siellä-
päin oli tutkimuksia tehnyt, oli saa-
nut warmuutta. että ainakin Sami-
nainen piileskeli siellä, ja meni hän-
tä wangitsemaan, mutta otettiin ki-
wääri laukauksilla mastaan. Viipu-
rista tilasi sikäläinen nimismies lisä-apua ja täältä lähtikin 11) poliisia
poliisimestarin apulaisen luutnantti
Hillmanin johdolla. Perjantaina
yrittimät nämät tunkeutua taloon,
mutta otettiin nytkin wastaan kimää-
ritulella. Nimismies Nordströmia
ammuttiin täsimarteen, johon ei tul»
lut muuta kuin lihahaama, luutnantti
Hillmarnn oikeata ohimoa hipasi
myöskin kuula tekemättä kuitenkaan
pahempaa »ahinkoa.

Kun poliisimiehistö lvieläkin oli
Vähälukuinen, ei auttannt muu kuin
piirittää talo ja pyytää lijä-apua.
T. k. 17 p:wän aamulla lähtikinViipurista 11 poliisia ja samana il-
tana saapui Helsingistä iltajunalla
30 poliisia luutnantti T. Aminoffin
johdolla Viipuriin sekä jatkoiwathetimatkaansa Sairalaan.

Kun Räisälän telefoonijohto oli
Viipuriin epäkunnossa, ei lehti woi-
nut saada sieltä lähempiä tietoja.
Kerrotaan, että talosta olisi t. k.17
päiwän wastaisena yönä yksi mies
poistunut metsään ja ajettiin häntäpäimällä takaa.

Illalla sai kaupungin poliisimes-
tari luutnantti Hlllmanilta sähkö-sanoman, missä ilmoitetaan seuraa-
maa:

Matti Läheniemen talo joutui ei-
len (17 p:nä) aamulla poliisien mal-
taan, m:iita siellä ei ollut ainoata-
kaan ihmistä, waan oliwat ne yön
aikaan paenneet. Talossa löydettiin
2 Grafton kiwääriä. Matti Lcihe-
niemi kuuluu itse matkustaneenKäki-
salmeen.

Poliiseja ei taiwitje lähettäälisää.Ainoastaan muutamia etsimiä olisisaatawa.
Tämän ilmotuksen johdosta n

Helsingistä illalla saapuneet poliisit
enää jatkaneet matkaa, waan jäiwät
tänne odottamaan tapausten kehitty-
mistä.

— Geffertin murha. Vää-
rästä walasta on Muolaan nimis-
mies Th. Wegelius wana'iinut työ-
miehen waimon Maria Kolehmaisen
ja Ewa Tolosen sekä osallisuudesta
tähän murhaan työmies Tolosen.He tuotiin eilen täkäläiseen läänin-mankilaan.— Äskeinen mvrfytysfut-
tu Tnrussa. 3i.töäaftainfonrifa«rivs, waratuomcm I. Stenström,kuulusteli wiime perjantaina yksityi-sesti neiti Fanny «Katia Hellettäkunnallissairaalassa jaobaQeen sel-wille, josko tassa toiKÖa oli itse-murha ollut te?ei,lä. H^ue kertoisilloin, etta he olimat ttsrmurhaa jo
taumemman aikaa yhdessä tuumi-
neet, koska palkat olimat pienet ja
elanto kallis. Mutta wasta sun-
nuntain ja maanantain kuluessa oli
heissä kypsynyt päätöt, etta sen täy-
tyy tiistaita »aitaan yöllä tapah-
tua. Seuraukset tästä ftäätöksesfa
jo tiedämme, kertoo U, A. Näin
siit yhä wahwistuu jo aikaisemmin
meidän lausuma otaksuma, etta teon
syynä on s« kurja taloudellinen ase»
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VARASTOSSA LÖYTYY:
IKaiknlaatuisia kalustoja, Piironkia,

Pöytiä, Tuoleja, Sänkyjä y. m.
Puutarhakatu

Peilinlasia,Huonekalu pislaakia,Ulko-
maalaisia puita. Ktikkia verhoilijan
tarpeitay. m. y. m.

6. Telef. 600.

iF Parhaita
M Työkaluja11
ffl Kohtuulliset hinnat 9!
ijautakauppa ösokeyhtiö^B

taa, joosa aikamme tt)ölsät3töon,
eikä suinkaan mähimmin tämmöiset
tef)ba?orjattaret.

juju on fniffiucn 220, nousee koto
>i>ttfuu!u3 2,200,000 inhaan.—

5lnoll«t. Sunnuntaina on
Viipurissa kuollut homioikeudenneu-mos Nils Pcander 56 wuotiaana.

— SvöttömYVSlisääntyy.
Torstaiiill loppui shmpnrllin wal-
mistus Wiipurin yhtiönkonepajalla.
Tämän wuolsi jäi useampia kymme-
niä työläisiä työttömiksi. Viime lehdestä.—

Taas wahinksjawaro-
mattoman pyssynpitelyn
kantta. T. f:n 4 p:nä meiu jouk-
ko poikaunikareita Laihian Jokikyläs-
sä ammuskelemaan orawia. lou-
kossa oli paranna pysiymieheuä 14-
-wuotias talollisen poika Aron Kes-
tikiewari samasta kylästä, sekä mök-
kiläisen Jaakko Potin 9-wuotias
Eero-niminen poika. Edellisen pl
dellesfä pyssyä lau'esi se ja kuula
sattui wiimeksi mainitun pojan oi-
lean silmän yläpuolelle, mistä mn-
keusi sisään, rikkoen aiwot. Poika,
joka meni heti tunnottomaksi,kannet-
tiin kotiin, missä eli noin tunnin
tverran. Lääkäri noudettiin paikalle
mutta elämä, ennen tämän saapu-
mista, oli jo jättänyt tuon pienen
metsästäjän. Ei pyssy ole lasten
lalu, waikkapa miehistclewätkin sen
käyttötaidolla.

—
Taantumus tulossa Suomeen

Senaattiin on näinä päiwinä saapunut
minißteiiwaltillsihteerin »viraston lautta kir-
jelmä keisarikunnan sisäministeriltä, jossa
hän ilmottaa, etta Hanen M«je§<eeltinsH
korkeimmassa paikassa :ppa£|tunet§}a efttte-
lyssä, on lausunut toiwomutsensa t)J)tei«
waikuwlsesta Suomen poliisin ja wenälä!-
fen poliisin wälilll maassa o esfelrmien
wcngläisten rikoksentekijäin fiiiniottamifeifi.
Sisäminisieri lausuu loiwomulsenaan, että
stnaatli asiat» kasitellcsiään rattaiiisi sen
Hänen Mojesteettinsa toivomaan suuntaan
ja että senaatti antaisi wa?:n»ksensa seitse<man piimän tulue«fa. Senaatti on lykän-
nyt asian »valiokuntaan, johon luuluwat
senaattorit Lilius ja Nyberg sekä proku-
raattori ©roteafelt. Senaatin molemmat
osastot kolixutuiivat asia» >ohdosta eilen

istuntoon, jossa puheita johti H. ?)"
fcnraalifuinemööri. Senaatin päätös tar-
kistetuen maanantaina.

Wähaltä ampua äitinsä oli
jokunen aika sitten Laihian lak
kulan kylän laiteella olema teu-
rastaja Matti Kallio. Mies, waik-
ka täysi-ikäincn, oli mennyt kotikar-
tanonsa taakse reistailemaan ampu-
taitoaan sekä suunnannut luodiktonsa
pihanlaidassa olewaan portinalus-
taan, joka asuinhuoneen puolelta oli
awonaincn, mutta takapuoli oli su»
lettu ohuella loutaseinällä. Ampu
jan äiti satlui olemaan tuossa suo
ja3sa juuri silloin kuin poika laukasipyssyn tuohon ohueen seinään. Sev
raus oli, että luoti meni läpi äidin
käsiwarren, jatkaen wielä matkaa
kohden asuintupaa. Lääkäri «rwelee
käden toki parantuwan.

—
Waasa.

Pikku uutisia.
— Naapurisopua luuluwatmaalais

puolueen papat uutta puoluetta perusta-
mana koettaen s««d» paranemaan. Ta»
ivallisen ihmisen taw.illisecn jälteen ei tuol-
lainen oifeen ota Mlhtuakseen. Ennen on
puoluejako kiihottanut niapuriwihaa. Se-
hän niin Istuin nähtiin tala»u»sina, tmi
,suometarl«iset" j« perufttu*l«illifet" isän-
tämithet »limat wähllllä repit silmät päästä
toisilta»». Kai ftlte sula»t« »aapuriraklau-
desta! Pastori Neg,lms Oulun nuorfuo=
inalatäteu loloutsessa tuntui hinucinfm tuu-
maaman, e-tä sa»tx»n nllmll molemmat
puolueet, tilsat j« foirat sopw»«n sauman
?aHitn nuorsuomalaisten johdettawilsi. Ei-
köhän »«tn mte*p«rfa erehtynyt. Joonas-
fin kuului olleen hywin pessimistisellä lah-
nalla ftiti, millaiseksi m««l«i«p»olucen wal-
liollinen toiminta tule« osoittautumaan.
Ohjelmaa kyla piti hhivänä, mutta .. .— Sttomettatelatfci kalas-

telemassa. Sorretun Woima"
kertoo, että erittäin kuuluisia suometta
relaisen puolueen saarnainiehiä liikkuu
Keuruun pitäjänä Haapamäeli ym-
päristöllä ulottaen alaansa ainaPih
lajawedelle ja Ruoweden sopukkoihin,
käyden listoillaanpelottelemassa rau
hallina saloilla eläjiä, jotta muutoin
iat)toii;»at työväen Jaotta joukkoa
seurata. Nämä agentit kchuwut etta
heillä on hallitsijan antamat paperi:
ja se eli ne henkilöt, jotka eiwäi
suostu nimeään antamaan heidän
listaansa, tullaan tappamaan ja
myöskin kaikki sosialistit, sillä niin
on keisari käskenyt ja warmasti wielä
wafuuttaiuat sosialistia kohtaaman
hirweän rocaran, joien niiden jouk-
koon ci kukaan saisi liittyä, maan ai
noustaan heidän listaansa ja he ot
lamatkin listoilleen salamerkeillä, ettei
tarlvitse peljätä työwäenmiesten sitä
tietämän kuka työläistenlin joukolta
heille itsensä myyfti. Oi surkiata ka
totuutta ja nämä «suomalaisen" sev
ran papit wielä sanomat sotilaitten
oleman kaikki heidän puolellaan, saa
den silla myös tuhmia kupparimum
moja pelotelluksi. Kyllä heiltä ei
häpyä puutu kun miitsimätkin mennä
manhoju ruoti-mummoja petkutta
maan ja alaikäisiä neitosia ja poika
sia. «pitäMä hywät ihmiset itsenne^criK-ja beiStä ja sysättääwi^tcM

3o* «e, raatofoifoon, alkamat lotxll» ajaa
läpi sitä olije!ma«»s«. Kutnfahan käniisi
sitte naapuitsomun?—

Uutta n«orfuo»nalal»ta ilta-
lehteä lu>l»tll<m punh«ttawan Helsmliin.
Ei Illi cnäin luoteta »Helsingin Sanomain"
wetowoim«an. Uusi ni»tta on lelsittämä.— Vaasa.—

suomalaiset T»kbolm«3sa.
Eräs tnnalnriniällf, joF» on t»i»mut lut
holmassa, on eräässä tänne läheNllmllssäa,,
liijecssä tertonut. tietää U. A., ettei suoma-
laisia llsi?yö!äisiä enää laSfeta siläläiscenttsllisuuslo«luun, jolleiwat he ruf>e« m-an
lansalllisiksi t«i «alfa sisäänNrjoilusmalsua
50 lrmnma, mUä miffu ennen on ollut
waan 5 lruunua.— Huolimatonta junan johtoa.
Tuissa Inumamtaina tulin poåtijunaan Lii-
tämän pyftliltll. Kun olin ehtinyt a*tua
jnna«n, nlw heti annettiin läbtömerM.
Siihen jäämät mallustajat tu»leutuiw«t
uloS ja hm juna oli liikkeessä, niin hyppi-
tuät suin piin radan fimnmi. Matlakapis»
tnlset täyty! heittää minne »am sattui.
Ilämäkseen tyytyy nähdä tuollaistamenette-
IqB. ©«Man jun»n saawutwa Mesfuky
läsn toinen konduktööri wa«tti Maunussa
siihen jäämältä matfu?tajalt« pilettiä niin
silloin ioinen antaa Is6töfig»aalln, joten
nlo§a§tuialla iroi olla tffimiStin seurauksia.Kun leuan frnbnftöfreiä on lalsi, niin
w«llt«mättä signaalinantajan tllytyy tietää
etta tnlu lailli selwä. Kiwi,— Mestari alallaan on ollut setaidcmalllllN, jola eräälle Nhivenamnnan
seullllnnnalle on armon wuonna 1598 te-
laissnt näin lunluwlln lastun:

Muutta»vt lymmenet tällyt ja lorjan-
nut luudetia — — — Laatinut uuden
nenän toiselle ryöwärilleristillä ja pidentä-
nyt hänen sormmnsa Puhdista-
nut Pontins Pilawlsen ja pani>ut uutta
naulaa hanen mytzsyynsä ?dfä slwtllyt häntä
edestä ja talaa — Tehnyt uudet
siimet enleli ©abriclifie ja hiHinnut etuntat-
set — — — Pistänyt uuden hamsizlli:
Pietarin suuhun setä jannut fntfoa —— — Laajentanut taimasta ja lisännyt
muutamia irafta tähtiä ■ Par«nla-
nut helluetin tulia ja siwellyt Pinm kas-
raot lamaltmmifft Täyttänyt jäl-
leen uuden («raot N«Myt Maria«sa— Hopeoinut lud«lsen 30 pmninkici —— — Pa«mtanut Pyhän Magdalenan/
jola oli aiwan turmeltunut Wc-
dellyt Mosetseen mmrtflinlu i!mehiklä>l^
piincltä ja fiiSiinnt h««e>i weljeänsl Äro
nia — — — O°nffiiTut uuden soleen
Jobin silmiin Lis»»nyt wllsautt»-
Josefin lnswoihm ja wm,iss«nui Potif

--

Warokaa suomettarelaisia!— pankkimiesten tapatur-
matrafuuttts- Pohjoismaiden.
OsalePantti on Pattia yhiiössäna
kuultanut faiten wäkensä, kaikki te*
tonjohtajat. wirkamiehet, wahtimes-
iarit, ja toartijat tapaturman wa-
raita. Natuutus käsittää toiranioi
mitulsessa lohtaawan, ohime.!ewan
mamman, hitDattbiteeiin ja kuoleman-
tapauksen panktihuonnstossa tai sen
ulkopuolella, toarttiatDimc§fa tai ra
Idojen ja arwopaperien kuljetuksetsa
siinä vaiklakunnassa missa konttori
sijaitsee. Jokaisen henkiumiuutulsum
ma o» 10.000 mk. ia kun «aluutrt-
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Joululehti nuorilte Ja vannoille ilmestyy tänäkin vuonna joulukuun alku

naivina Avustajista mainittakoon: Pekka Päivärinta vanhempi, Pekka Päivä
rinta nuorempi, Emil Lassir.en, Eelu Lohipoika,Urho Hatptnen, Anna Ka«tila
Apto IM, L'eto Kullervo, Vämo Somtu, Emil Fingerroos. Paitsi nai» on suun
tonkko Dtrteiä kyniä ollutpiirtämässä rattoisuutta .Joulu-Ron" lehdille. Kuvitta-
milta

'
nää edelleen huolen taiteilija Alex Federley. Hinta tn!« olemaan d-roa^aan 50 penniä. Asiamiehiä otetaan jokaiseen paiktakuntean. Askmieq»alk-

khrkohtuullisen runsas ja lisäksi 25 ylimääräistä rahapalkintoa, ollen l:ncn Smk.§»: _. Ilmoittakaa ,ln»en« ja osoitteenne

Isak 3ultn'illeJtamare.

Syy»-
joi:i suosit*
lett? na ;■

MIESTEN PUKU- SEKA PALTTOO Tl
otetain vastaan, joissa luulemme »in» voivamme täyttää tilaajain korkeammatkin)
entistä halvemmiksi, niin että jokaiselle tulee edullisemmaksi tilata Pukunsa ja Pa!

Mikkola A Wasenlus. Itäise
rin emännän Tehnyt uudetkengät
Elin waunuja «etäwille hewosille sela tar-
lasti meiNnnyt tien taimaaseen
Puhdistanut punaisen meren, jolaoli ai-
wan likainen — — — Laittanut »udet
hiukset sicwslle Susannalle Tar»
kastanut 7 wiisasta neit»st<l ja parannellut
niitä sieltä täältä Laajentanut
maailman loppua

Onhan siinä yhdm miehen osaisi. La3«
kusta päättäen osasi tämä mestari tehdä
ihmiset uudesta»».

IMUil
Assilla mctollifcollifuuöen

alalla.
tla»tasorwaritkin allekirjot-

taneet sopim«ksen.

Lauwantaisessakokouksessaan päätti
rauta' ja metallisorwarien yhdistys,
joka aikaisemmin oli ilmottanut py-
»yHänsä erikoiswaatimuksissaan, yh-
tyä muiden ammattiosastojen allekir-
jottamaan työsopimukseen. Lauwan-
taina klo 6 i. p. allekirjotiiioat työn-
antajaliiton ja sorwaiiammllttiyhdls'
tyksen edustajat sopimuksen.

Ztyltemnnn owat siis kaikki muut
ammattiyhdistykset paitsi puttityön-
tekijät yhtyneet sopimuksien. Ellei
wät nämä wiimeksi maimtut wiimeii
tään sunnuntaina klo 6 j. p. allekin
jota sopimusta, julistaa työwäen
keskushallinto putlilyöntekijäin lakon
päättyneeksi. Työntekijät saawat pa-
lata työhön ennen lakkoa woimassa
olewilla ehdoilla.

—
Asfaltti ja sementti

a. c»:n kokouksessa t. k. 11 p:nä
keskusteltiin seuraamia asioista: Ha
mecn pohjoisen waalipiirin wsiallde-
mokratiselle waalipiiritoimitunnalle
päätettiin jäsenien 20 pennin wero-
tus 6 kuukauden aikana suorittea
osaston muroista.

Sitten tuli puhetta siitä, kuinka
saataisiin kaikki ammatlityömiehet liit
tymään osastoon, waan ei woilu
keksiä tehokasta keinoa „pimeitten"
hcrättämisclsi. Uusi kokous pidetään
piattoin.—

Aone- ja metalliam»
mattiosaswn kokouksessa eilen
luettiin ammattiosaston käsinkirjoitet^
tv lehti „Nokinenä". Niinikään lv
ettiin Hämeen läänin pohjoisen Wall-
lipiirin sosialidemolratisen piiiitouni-
kunnan lierloliije, jonka johdostapää-
tettiin suorittaa lolmm ensimäijen
kuukauden werotus osaston lassasta.

Keikusteltiin Helsingin sultulais
ten awustamisesta japäätettiinawus
taa yhden amlon ajan. Jos asiat
:otsin lehittymät, kutsutaan uusi k»
lous asiasta päättämään. Lutttiin
ammatillisen lmtowaliolunnan kier-
tokirje, joka lutetään pöytäkirjaan.
Luettiin Amerikasta towernlta saa-
punut teiwthdyKkiijesmä osaston 11)
muonien juhlan joudosta. Kone- ja
metallityöntekijäin ammattiliitoltasaa
punut brjclmä luettiin sekä lisäksi oli
muutamia sisäisiä asioita.— T^snsulnsta Wiipurin ko-
nepajalla ei tullutkaanmitään. Kun
työwäli yksimielisesti kieltäytyi teke-
mästä sulkutehtaista lähetettyjä töitä,
luopui isännistä esittämistään Vaa-
timuksista.— ylityö tvaasan $nu
willatehtaalla. Wiime leski
njttflona oli yhnön toimempanlwa
johtaja kutsunut työmäestön cbu^ta-
jia kokoukseen neutoottelemaan piden-
netystä työajasta. Tällein sowittiin
että ylityöstä mnkjettaisiin 50 pro-
sentin korotus. Tällä ehdolla selit-
titcat työu.iehet oletoanja tcnpuwai-
set ylityöhön. Erinäisissä osastoisja työskennellään nyt aina klo B:aan.

iiiilfpii.
I»iMll0N 11111110.

Kamala hääts^ritys.

Eilen noin klo 9 aamulla saapui
Kaarlo M-Lammin torppaan Laukon
parooinA. Standertskjöld-Nordenstam
mukanaan 28esil<chdcn, Lempäälän
ja Tottijärwen wiitamiehet wun^en
kuljettajiin saakka y. m. wäkeä noin
kaikkiaan 20 miestä ja 13:s<a he
mosta tyhjiä sällejä ja jywä-mittoja
mukana? Torppari itse oli metsässä,
maimo ja pienet lapset kaikkiaan 5
totona. Kaksi poliisia lähti hakemaan
isäntää, hänen kotia tultuaan kruu-
nunwouti waati torpparilta takausta
75 hewos- ja 13 jalka päiwätyän
rästin maksamisesta ja kunnia sanaa
siitä, että 2 wiikon päästä muuttaa
torpasta pois. Torppari laski wirla
miesten menetellä wirkawaltunsa mu-
taan,kun hän ci moi hankkia takulla
eitä suostu wapaasta tahdosta läh-
temään pois. Nyt alloiwat ruunun-
mithet katsella talon tawaroita mu^

taansa. Inltämät ottaa wiljawaras-
ton ensm, mutta torppari ei antanut
awainta. Sanoi: katsokaa muita ta-
waroita; wiljat tarwitsen syödä las
teni kanssa. Määräystä toteltiin ja
otettiin seuraamat kalut: Tappuri.
silppu«ylly, 2 paria kärryjä, kääntö'
aura ja lcmra-äe«.

Tämän jälkeen ajettiin talvaroita

ulos ja otettiin omet ja akkunat sei-niltä alas.
Tästä pelästyi torpan waimo niin

kowin, että meni melkein tajuttom«ssi,
joten hieromalla ja kylmää mettä
päähän walamalla saatiin häntä wi-
rotella. Lapset alkoimat kaikki huutaa
minkä suusta lahti. Tästä rymäkästä
heltyi isäntä sen meiran, että suos-
tui kirjoittamaan nimensä paperiin,
jossa oli lupaus muuttaa 2 wiikon
kuluessa torpasta pois. Sen jälkeen
Haatajat itse asettimat akkunat pai
koilleen, japoistuiwat mukanaan wie
den edellä luetellut tawarat.

Viimeiseksi jääneet waratuomari
Ahlman ia Wesilahdm nimismies ke
hoittiwat pitämään kokouksen torp
parien kesken, mutta lehottiwat ettei
pidä päästää siihen Leskistä eikä
Nyhssölää (mutta kyllä perustus'
laillisia). Siis ei sosialisteja eikä suo-

näytti oleman tarkoitus
pelotella että torpparit hyöktaifiwät
sekasorrossa takswärlkiin".

— »pyiiän omistusöifeu-
den ja lainnimessä". Sato-
jen torppantMtöjcn joukossa mainit-
takoon alla olemakin.

Loimaan Inkilänkylän takamaalla
on torppa nimeltä Pitkäpalo. Toi
pan entiselle miljeliMe haetti talol-
linnen Antti Kiisala huhtikuun 13
p:nölB99 häätötuomion. Silloinei'
torppari Jussi Pitkäpalo jätti torpan
tuomion saatuaan, mutta isännän,
AnttiLiisalawainajan suostumuksella
on torppari suullisen wälipuheen pe-
rusteella anneltu Juho Wilhelmina
pojan haltuun.

Tänä syksynämyytiin Liisalan talo
palstoina. Palsta, jossa Pitkäpa-
lon torppa sijaitset, joutui talollisen
pojan Kalle Punkin omaksi ja tämä
antoi heti torpparille häätötästyn we-
doten w. 1899 torpan entiselle »vil-
jelijälle annettuun häätuomioon.

Wiime lokakuun 25 pnä meni Loi-
maan pirin nimismies IrjöKuok
lanen poliisikonstaapeli ErlandNur-
men leralla Pitkäpalon torppacul lu-
kemaan Häätökä4kyä. Torppari ei itse
satmnut olemaan kotona, kun oli ta-
loon tulewia weropäiwiään tekemäs-
sä. Nimismies luki häätökäskyn tor-
pan emännälle, jonka mukaan toi'
patta oli lähdeitämä ennen loka-
kuun loppua. Aikaa muuttamiseen
annettiin siis ainoastaan 5 paimää.

Torpparikin wetosi uuteen maan-
wuokralakiin, jonkamukaan torpparit
joilla ei ole kontrahtia, saanut, jos
ei heitä ole sanottu irti uudenmaan-
wuokralain ensimäisenä woimaanastu
miswuotena, pitää torppaa kymme-
nen wuotta entisillä ehdoilla.

Torppari ei siis lähtenytkään tor-
pasta. Mutta marraskuun 1 p:nä
tuli taasen nimismies poliisien Nur-
men ja Jäppisen kanssa häätäen torp-
parin „laillisella" wäkiwallalla, kan-
taen huonekalut ulkosalle ja laskien
myöskin eläimet suojistaan. Häädön
toimitettuaan maati nimismies torp-
parin suorittamaan häätöluetannulset
(!!) 9 markkaa. Kun torppari kiel-
täytyi, otti nimismies takawarilkoon
1l/2 tynnyriä herneitä, merkiten nii
dm hinnaksi 25 mk. Siis jo ruoka^
wcrratkin?

Näin on juttn«siatirjojen mukaan.
Tämänlaisia laillisia ryöstöjäkyllä
tapahtuu tuhkatiheään, ja niihin jo
aletaan tottua, eikä korjauksia kan-
nata toiwoakaanniin kauan, kun pnr-
marien omaksi edukseen laatimat lait
antamat heille oikeudenharjottaaryös-
töään.

n* * ii*

aiijlißi f*.ia
dyöwäen teatteri.

Eilen näyteltiin L. Kruberin jär-
kyttäwä murhenäytelmä Walapatto
4men leiian. Wäkeä oli huonon-
puol°isesti, sitäwastoin olimat ylei-
sön suosionosoitukset erittäin wilk
laat. Iltapäiwän näytös Toimo
peruutettiin. Tällä miikolla ei teat
terissä ole yhtään näytäntöä. Tyim
alaisena on Kiljanderin hauska Hu
winäytelmä KumarruKmatlallll, jota
näytellään ensi wiikolla.

\m\\tviTampereen
Sunnuntaina näyteltiin iltapäi-

wännäytölsenä Tukkijoella ja illalla
Calderonin ihana Elämä on unelma.
Kumpaankin näytökseen oli saapunut
makea niin kosolta, että suuren jou-
kon täytyi palata owelta takaisin,
kun oli loppu luutulla. Meijö ei
mäsynyt osottamasta wilt^a suosiotaan, päinmastoin yleisönäytti oi
tein innostuman. Elämä on unelma-
näytelmän kauniin s:nnen kuwaelman
loputtua sai n:iKanerwa lomean Ne
lowihon.

Keskiwiitkona senjohdosta, ettäpal-
jon yleisöä sai palata owelta takai'
sin näyielläan

Tukkijoella wlelä kerran. Tois
taina mattustaa teatteri Ouluun wii-
pyen puissa Tantereelta noin kuu-
lauden päiwät.

Herran ääni.
Tänään näytellään Kaarlo Hal-

meen Herran ääni toisen ja wii-

meisen kerran. Toiwomme, että ylei-
sö, jonka puolelta näytelmä on niin
suurta suosiota osakseen saanut ja
jonka pyynnöstä se nyt toistamiseennäytellään saapuu teatteriin, täyt-
täen katsomon silloin täpötäyteen.

— £vött»acn 3oul»te^ti
ilmestyy joulukuun alkupuolella run-
sassisältöisenä ja runsaasti kumitet-
tuna. Lehteen omat kirjottaneet m.
m. N. N. af Ursin, Maila Tlllwio,
Irjö Sirola, Hilja Pärssinen, Wäi-
nö Tanner, Timo Korpimaa y. m.
Rientäkää ajoissa tekemään tilauk-
senne!

Ulkomaalta.
— Ranskansenaatti jatyö-

n ini-teri Viwiani. Pariisista,
marrask. 16 pmä. Senaatin keskus-
telussa määrärahasta uudelle työmi-
nisteriölle wastusti Lamarzelle mää-
rärahan myöntämistä, nimittäen sa-
malla Vimiania sosialismiksi ja omai-
suuden jakamisen kannattajaksi sekämaittaen, että kollektiwismi tekee kaikki
köyhiksi riisttltyään heiltä wiimeisen-kin lohdutuksen, nimittäin uskonnon.
Viviani wastasi, ettei uuden työmi-
nisteriön perustaminen merkitse mi-
tään sosialista Vallankumousta, maan
tarkottaa syndikaatin oikeuffim laa
jentannsta ja suuremman wapauden
turwaamista työmiehille. On walttä-
mätöntä ajatell,! työmiesten aineel-
lista hywinwointia eikä tuomita fa-lisealaisella tawalla ja wain ajatella
onnea tulemassa elämässä. Lamar-
zelle wäittaä hqöktäylsiä wastaan ja
ylittää, ettäSalsassa ja Itävallassa
katolilaiset owat sosialististen uudis-
tusten alullepanijoita.Senaattimyön-
si määlärahan 237 äänellä 42 mas<
taan.

— Huhumurhayrityksestä
Taksan keisaria «vastaan.
Neue Freie Presselle" sähkötetäänMimchenista t. k. 13 p.nä:

Täällä on lewinnytseuraama huhu:
Kun Salsan keisari astui maunui-

hin kuului laukaus. Keisari tapasi
rintaansa ja nousi waunuihin.

Munchen 13 p:na
Kun Saksan keisari tahtoi nousta

maunuihin, kuului laukaus.
Keisari tapasi rintaansa.
Näyttää luin keisari olisi haawot-

tunut.
Munchen 13 p.nä:
Wirallista wahwistustamurhayri-

tyksestä ei ole eitä tähän hetkeen
saakka ole sitä julkaistu.

Viralliselta taholta »väitetään huhu
perättömäksi.

Huhu selitetään syntyneeffi siitä,
että samaan aikaan sortui eräs par-
weke. Tästä syntynyt melu antoi
aiheen huhuun.— Työntekijäin sunnuntailepo. Parisista, marrast. 16
p:nä. Knhtymys työwäen ja kaup-
paliikeitten henkilökunnankeskuudessasunnuntail«poa koslewan kysymyksen
johdosta jatkuu. Liitteeseen owat
yhtyneet rautatiemiesten liitto sekäpostiljoonien ja wälskärien liitot.
Sunnuntaiffi ValmistellaanParisissauseita mielenosotulsia.— pommi tvaiknttaa
enemmän fntn fana". Roo
mastamarrast,19pnä. Eilenpäiwällä
tuntui jumalanpalwelulsen aikana
Pietarin kirkossa totoa räjähdys, jo-
ka ei kuitenkaan saanut aikaan mi-
tään wahinkoa, mutta synnytti pako-
kauhun kirkossa olemassa suurilukui-sessa yleisössä. Löydettiinrautalan
kaan kiedottu ruutia ja nauloja si-sältämä säilykelaatikko. Te oli kiin-
nitetty telineihin, jotka poltoin kor
jäämistä marten oli pystytetty kes-
kelle kirkkoa. Tutkimuksessa ei tois-
taiseksi ole saatu mitään seliville,
sisäasiainministeri on määrännyt
1,000 Uran palkinnon sille, joka teot
auttaa syyllisten kiinnisaamisessa.—

Maailmanrikkainmies
syytteeseen. Findleystä (Ohio
maltiossa), marrask. 15 pnä. Syyt
täjä Dawid on selittänyt, että syyt-
täjäjury on nostanut syytteenStan
d^rd Oil-truZtin johtajaa Rocktfelle
rH wastaan trusti-asetuksen rikkomi-
sesta. Vtyöskin muutamat trustin
huomattawimmista jäsenistä tuleuial
aseteltawiksi st,ytt«seen. Syyttäj.i
maatii, että Rockefellerin on heti saa-
muttawa Ohioon.

— tvaalinudistnsta kos-
kewa laficljbotu*. Wienistä,
marrast. 14 p. Waltakunnan ncu
wosto on hywätsynyt waaliuudis-
tusta koskeman lakiehdotuksen ensi'
maisen osaston. Kaikki muutosehdo-tukset hylättiin.— Miljoonan dollarin
waillinki. ©an Fwnciskosm, mar-
rast. 15 piuä. Sall Francisko
Daily Chroniclen" mukaan onniissämaroissa, jotka oli myönnetty maan-
järistyksessä läisineitien amustami-
seksi, hawaittu miljoonan dollarin
waillin.i. Juttu tulee liitto-oikeuden
käsiteltäwälsi. ■

«W liM
— tawian työwäenyhdis-

tyffetla oli kuukausikokous t. k. 11
p. kunnan huoneella, jossa eiftn to-
wcri Wilho Lehtonen teki selwää wa-
lilstioyhdistystcn tarEotufftita.

Keskusteltiin edustaja-ehdokkaista
ja esitettiin ehdaklailsi W. LehtonenLawiasta, IMennen Tyrwäältä,
K. Lehtinen Karkusta, waralle Aho
Kulosista ja Aromaa Mouhijarweltä.
Päätettiin lähettää 2 edustajaa Tyr-
wäältä »valitsijayhdistyksen kokoutsce»',
johon valituksi tuli Wilho Lehtonen
ja Kaarle Salonen. Palkkaa 7 mf.
kummallekin.

Keskusteltiin kunnallisesta äänioi-
keudesta ja päätettiin maalia ensi
kuntakokouksessa käsiteltämäkst kysy-
mys yleisen ja yhtäläisen äänioikeu-
den myöntämisestäkunnallisissa maa-
leissa ja äänestyksissä jokaiselle 20
Vuotiaalle kunnallemcroa maksamalle
hymämaineiselle kansalaiselle.* Pöy-
täkirjan otteen lähettää kunnan esi?
miehelle D, X.'a;!)i'|^^^^^^^H
MMätettim pitää wuosikokous 30
p. Joulukuuta.— Jämsänperäkoskenpään
torppari^hdistykfelläoli ilta-
ma t. l.9 p:nä Honkamäessä. Ohjel-
maan oli otettu muunmuassa näy-
telmäkaftpale H33apauben sorto", jo-
ka onnistuneesti esitettiin. Huwipos-
ti tyhjennettiin illcmluluksi ja Elis
Limbeisin rmvintolasta saatiin toit.
mokkeita. Iltama päättyi tanssilla.— Itä- Kettruun.itYÖwä-
en^hdistys oli puuhannut ilta-
man t. k 10:tst päiwälsi Mäkelään.
Täällä piti puheen hra Saul War-
puniani ja runoja lausuimat m. m.
nti Martta Häyrynen ja hra Lind-
berg. Esitettiin taksi kuwaelmaa ja
näytöskappale Pestauspäiwä Ran-
nanpäässä", joka sujui tawattoman

— Iltama KangasallaWe-
najän hätääkärsiwien hywälsi t. k.18
onnistui erittäin hywin. Wäkeä oli
kokoontunut kansanopiston huoneus-
to melkein täyteen. Ohjelma suori-
tettiin myöskin onnistuneesti. Ilei-
sön käytös oli terrassaan moitteeton-
ta, lukuunottamatta, niin sanotun„läänin" sakkia.

Rahallinen puhdas tulo nousee
noin 50—53 mk., joka oloihin näh-
den on koko hywä.

— Ikaalisten tnhalahden
t. >»:n kuukausikokous pidettiin t. k.
5 pnäSantamäen torpalla. Kerät'
tim kuukausimaksut ja agitatsionime-
roa. Keskusteltiin oman talon ra-
kentamisen johdosta, jonka perustuk
set jo on laskettu. Kaikkien yksimie-
linen päätös oli, että ollaan päiwä
kaksikin miestä kohden työssä. Tor-
pan ukot hewosineen. Sitä sittenon
noudatettuiin.

T. y:n huwitoimikunta toimi ilta-
man t. k. 11 pina Kortteriston tor-passa, ohjelmasta mainittakoon:näy-
telnäkappale, kuwaelma, runonlau-
sunioa ja huwiposti. Wäkea iltl>
miin oli saapunut wähän huonon
kelin wuoksi.

Yleisöltä.
Unsi ehdokas.

Noudattaen Tampereenpiiritoimis-
tonkiertokirjeessä tet)trjä esitystä tuoda
ilmi wielä ulkopuolella wiinie Tam-
pereenpiirikokouljen eljboittamtaedus-
miesehdollaita, jaa joukko walitsijoita
Hämeen läänin pohjoisessa waalipiv
iissä lunmoittain ehdokkaana esille
luoda Jämsän Knskenpäältä torp»
parin ja leipurin Irithiof et*
t o s en täysin pättwänä puolueenmo»
nipuolisesti kehittyneenä sosialidemot-
ratisenll edusmieschduklaar.a. Tähän
mieheen saattaa laskea luottamuksensa
min torpparit kvin muillakin ammatti
alalla toimimat sosialistit. Hän on
nykyään Jämsän ja Koskenpään pi-
täjain torpparien luottamusmies, jo
ten enempää ylistelyjä ei tarwita.
Suositamme häntä ehdokkaaksi edus-
kuntaan.

Pohjois Hämttn sosiaiistisia
walitsijoita.

Pyydetään puolutlehtiä tämän
julkaijcmaan.

») El lunta tällaista asiaa woiitse päät-
tää, waan on asian ensin luliettawa lain-
säädäntuiietä. ?iytyinen lunnallisasews on
ensin saatawa kamotutsi ia sijalle sellainen,
>ossll nämä oileudet myönnetään. Silloin
wasta on asia ratlaistu. Sen hywätsi on
laitin woimin työskenneitäwä waltiopäiwim
lautta.

T»t»,

värststorniMténsékanaisten jalkineita,
vanhat laitetaan. Halvat hinnat.

Emi! Lyytikäisen
sKirjakaupasta, s

Tampereella
saa tilata

Slikl likin
tietokirja Suomen ko-
deille, ilmestyy noin 55
vihossa 2 1 mk.

Innokkaita asiamiehiä
otetaan hyvää palkkiota
vastaa*.

T»n,p.r. °- MIXKOLA & WASENIUS «Puut,,h.katu6.
alvikaudeksi saapunut ja yhä saapuu uusia Naisten sekä Miesten Puku- sekä Palttoo kankaita

me ehdottomasti halvimpiinhintoihin. Siis ostaessanne meiltä kankaat kuin muutkin taloustarpeenne tu-
aan edullisimmilla hinnoilla kuin muualta.

FLAUKSIA
—
i

vaatimukset, ja hinnat olemme asettaneet
ittoonsa liikkeestämme.
n ja Puutarhakadun kulmauksessa.

Bauskinta joulunviettoa
ja talvi-iltain kulutusta tarjoaa Inger-
sollin valittujen teosten lukeminen.
Tilatkaa siis pian Ingersollin valitut
teokset Hinta on kauniissa kovissa
kansissa 2 mk. 25 p. ja korukansissa
2 mk. 75 p. Enemmän tilatessa suuret
alennukset *--

Ss li. U. Uuoluhha, Tampere, N

flsiamichiamme
Neliöitämme mikäli mah-
dollista, käyttämään raha-
lähetyksissään postiosoi-
tus ja missä se ei käy
laatuun, 10 pennin pos-
timerkkiä 0000

Ummmmm.

Kokouksia.

Laiva- ja LofjamiesyiiöistyKUn

zssz-llilillziiz
p-detSän Vahtimestariklubin huoneus-
tossa, Mustanlahdenkatu 23, sunnuntaina
marraskuun 25 p. klo 4 i.p.

Pirkkalan

MM»
pidetään kuananhuoneessa Kankaantaus-
t»n Anttilas»a, kuluvan marraskuun 26
p:nä, alkaen klo 10 e. pp. ja käsitellään
silloin seuraarat asiat:

1). Luetaankuvernöörinvirastonpää-
tös koskeva poliisikonstaapeleillemyön-
nettyä palkkiota järjestyksen ylläpidosta
huvitilaisuuksissa.

2). Luetaan kuvernööristä saapunut
kirje, koskeva Keisarillisen Suomen Se-
naatin Siuroß koululle myöntämiäraken-
nustarpeita ja päätetään mitä sen joh-
dosta on tehtävä.

3) Luetaan tilintarkastajain lausunto
siitä, mihin Pispalan kansakoulun laina-
kirjastolle v. 1903 myönnetyt viinavero-
rahat ovat joutuneet.

4). Päätetään uusien käsipuiden lait-
tamisesta Vihnussiltaan.

5). J. E. Levysen ehdoituksesta kysy-
tään, suostuuko kunta perustamaan uu-
den kansakoulun Tahmelaan.

6). Valitaan Pispalan kansakoulun
johtokuntaan jäsen ensi vuoden alusta
paikkakunnalta poismuuttavan Isännöit-
sijä K. Bronfeldfin tilalle.

7). Valitaan jäsenet ja varajäsenet
Valtuustoon ensi vuoden alusta.

8). Va!il22N jäxnet tilattoman väe»>
tön lainaranaztonkoitokuntaan.

9). Luetaan kuntakokouksen valitse-
man toimikunnan lausunto Nokian so-
rakuopun subteen ja päätetään mitä on
sen johdosta tehtävä.

Myytävänä.

liiimi
"- «44- Tampereella. ".

Paikkakunnan vanhin valo-
knvaustarpeiden kauppa.

Myy halvimmalla kaikkia valokuvaus-
kaan kuuluvia tarpeita, kuten: käsi- ja
patjevalokuvauskoneita, objele
iiivejä, valonarkoja levyjä, pa»per/a japost/korttia,kehitys- j»
vårinkiinnitysaineita, suun vali-
koima kartonkeja y. m. v. m.

Valokuvauskoneita ostaessa annetaan
asiantuntemisella opetusta ja neuvoja
valokuvaamisessa. —

Koneiden korjauk-
ra tehdään tarkkuudella.- Pimeä huone
harjoittelijoille.

Mtaseututilaukset toimitetaan nopeu
della ja huolell».

lie SnoffiiGsa
HUOM.! Ta

ten ilmoitan arv
yleisölleettäolei
muuttanut Jälki-neliikkeenient.A
Männikön liikt
huoneustoon la-
lähelle Rukous-

mikkomakitalo
Highlight



Tiistaina 20 p:nä marraskuuta
T M»M MW

saadaan ostaa huokealla

Kaikki koulutarpeet:
Oppikirjat: runsas varasto uusia ja käytetyitä oppikirjoja.
Kartat: uusia ja käytetyitä kartastoja, huokeahintaisia ja kalliimpia.v'hOt: ovat kahdenlaisia,huokeahintaisia ja kalliimpia, riippuen paperin

Kynät Ja plirustustarpeethuolellisesti valikoittujaja huokeahintaisia

X. A. VAHLROOSIN
KULTASEPÅNIIIKKEESTÄ

on edullisin ostaa Tampereella

Joululahjat

"'■ >' t*jT**' T" "* N' t^B~S^^^S3*\ mjjjßEy hwm^^f^^^^^^ES^^B^r

sillä kuita- ja hopeatavarat pysyvät
aina arvossa. Varastossa löytyy myös
kultasia naisten ja miesten taskukel-
loja, kellonketjuja ja kultadubleeta.

HUOM.I Kihla-, vihki- ja
jalokivisormuksia ja kaikkia
mitä hyvin varustettuun kultasepän-
liikkeeseen kuuluu. Tilauslaitos- ja
kaiverrustyöt tehdään yleisön vaati-
musten jälkeen.

Tilaukset maaseuduille toimitetaan
pikaisesti.
Hämeenkatu, Kauppahallin talo,
Tampereella. - Telef. 90.

j.11. !>l!NllI!
NW»W

|Noin 300 eri mallia luja-
ja rintanappia, polkuhinnalla.

Suuri valikoima
Kihla-, Vihkimä-,Sinetti-,Jalokivi
ja Muisto-

Sormuksia.
Karistin-,Kastin-, Puuro-,Ruoka-,
Tee-, Tesesoli- ja Mokka-

Lusikoita.
Hopea-, Uusihopea- ja Xik!ce!i-

Sahuiserviisiä.
Kelloja ja Kellonketjuja.
Parhaiksitunnetutta Silmälasia,

liki- ja heikkonäköisilie.
Rannerenkaita y. m. am-

mattiin kuuluvia teoksia tunnet-
tuihin halpoihin hintoihin.

3. k). Pekuri,
Kauppakatu 6. Tirkkosen talo

Työläisten
Kauppa

ISntlncnkatu »4 (Säästöpankin talo).
Suurin valikoima Tapettiapaikkakun-

nalla 12 pennistä rulla korkeimpiin hin-
toihin. Hyvin lajiteltuvarastoLinoleumi
(korkki) mattoja, Maallalneita, väriä,
vernissaa, lakkoja, pinkopaperia ja pah-
via v. m. kaikki halvimpiin hintoihin

Poismuuton takia myytävänä koivuset
» pari-sänkyt ja muita talouskaluja.

Mustanlahdenkatu 17, ensi rappu.

Nyt tulleitakoti ja ulkolaisia sieviä

Puserokankaita
halvoilla hinnoilla myy

A. PARTANEM,
Läntisen- ja Satakunnank. kulma.

ALEX PARTANEN
Hämeenkatu 29,

[suosittaa suuren valikoiman

Jalkineita.
Huonekaluja

Läntinenkatn 21. Telef. 161.
O. H. KOIVU,

Knonekaluliike.

1 Miesten vahvoja 1

SBahakenkiäi
sm!c. 9: — pan

Naisten tukevia uauhakenkiä
Smk 7: - pari.

Kaikenlaisia

N2lviMM3ll2

UlinieitaiiL
Talvipalttoita,

puolipalttoita,!pukuja, housuja ja
takkia. Suurin varasto paikka-
kunnalla.

Talousaitassa.

Miesten

VilpaiE iz M
kaikenlaisia,myy halvimmalla kun
kukaan.

*V!pIn|jr j
"

1■ ra

Ruoneßaiujä
suarf varasto, hinnat halvat. Pauiarfca-
fcatu 29. Telef. 669.
/.& «'minkin bnonekainlilkm.

UnnmISaapunut suurimäärä So-
Ultlllii.! tilassaappaita erittäin kestäviä
työjalkineiksi,ynnä muita jalkineita.

HUOM.! Halvalla.

Kuninlcaanlc. l>l:o 18.

Halutaan vuokrata.

Halutaan vuokrata"kaman osäTla"keit->^ liöön,mieluummin tammelan puo-
lelta. Vastaus t. I. k. nimim. »H. J."

?2ivelul<2een li2lut22n.

7"iitiHl sukkakoneella kutoja saa py-UUIIUUu syväisen työpaikannyt heti
Vastaus tämän lehden konttonin.

g&gr luohsupoika
saa paikanKukkakaupassa, Hämeenk. 3.

Nyt heti.

11? imnting futtKsaa Paikan Lasa"
13 UUOHUS lyilöreetinkitu n:o 10.

Lindfors.

fialonhakhaajat
saavat työtäP.rkkalassa, Pinsiön Oletti-
sen metsässä. Lähempiä tietoja saadaan
metsämieheltä paikalla.

Villi.Grönfors.

tukintekoon
ja vedättämiseen otetaan suuri
määrä jalka- ja hevosmiehiä,

Råhmärän sahalle,
KuruB?a,

Kadonnut.

Perjantaina kadotettiin ruskea naisen
» käsine. Löytäjääpyydetääntuomaan
se Lagerkransin luokse, Läntinenk. 34.
Rnrlnnnilt setelirahaa JohanneksentVdUUnnUi kirkon paikkeille tai sen
ja Tammelan rohdoskaupan välille. Re-
hellistä löyt. pyydetään tuomaan Tam-
melan rohdoskauppaan tai etsivään os.

Ilmoituksia.

heikkiuaalit
toimeenpannaan Pirkkalan etelä-
kansakoululla t k. 25 p. klo 2
j. p., sekä Nuolialan kansakou-
lulla joulukuun 2 pnä klo 2 i.-p.
Kehoitetaan kaikkia, erittäinkin
äänioikeutettua kansalaisia, run-
saslukuisina saapumaan vaalihar-
joituksiin.

HUOM.! Esitelmät vaalilaista
Aluetoimikunta.

Miljia Vaalilaki.
toim. K. V. Hurmerinta, on ilmestynyt.
Sisältää m. m. tarpeellisen muistolistan,
asiakirjakaavat, vaalipiiriluettelon, kes-
kuslautakunnan jäsenluetteloty.m. Vält-
tämätön käsikirja jokaiselle valitsijalle ja
vaaliviranomaiselle. — Hinta sidottuna
90 p,nidottuna 60 p. 10 kpl. ostetta-
essa 10 % ja 25 kpl. 20 % alennus. Ly-
hennetyn laitoksen hinta 40 p.

Asiamiehiä otetaan!

WMM«LNW«II2I!IW.
Hämeenlinna.

IfZl4«"feC T*ten Pyydän lausua
IVIIlwö"nöyrimmän kiitoksen
Pyynikin ja Mustanlahden oluttehtaan
mestarille ja työväelle, rahalahjasta, jon-
k* sain vastaanottaa sairauteni aikana.
Kunnioituksella: E. Kunnas. Tampe-
reella, 18 p. marrask. 1906.

Täten saan kohteliaimmin il-
D moittaa kaikille niille, jotka
R tietavat olevansa velkaa al

lekirjoittaneelle, että ensiti-
lassa kävisivät suorittamassa ne
konstaapeli Ahoselle, Pispalaan,
muussa tapauksessa tulevat ne
laillisesti uloshaettavaksi.

Nokiassa, 19 p. marrask. 1906.

Mailina

Nyt saapunut
suurempi määrä

Gummi Jfal&msia
Us«mi«ast» eri telitaasta.

naisil!e ja lapsille.

2222 l). Reino 2222

PH i "" a i
" a

myy halvimpiin hintoihin

Imi iiSiilfliiifi.
« )» !&e|l

O. O. Sumellusfen talossa Kauppatoria varrella.

z«ll!lW »lli! Ii! W IWO W»
Mustia ia värillisiä naisten

lieninklkankaita.
Uusia malleja

ja pumpuli-Husliineja.Ullia-
Uusinta kuosia

Vuarl- ?. m. pukutarpelta kalvoilla lnnnallla.

Kauppakatu 5.

IZlleen 222punut suurempi leiliet,

Osm© nia*

£ÄiPaaroma.
SÄ"} Viinirypäleitä.

Nessinan 3itroonia.
Sokeroittuja Hilloja. Englantilaisia Tee-
leipiä. Lajiteltu varasto Säilykkeitä.
Suolakurkkuja 100 ja 50 kpl. astioissa.

HstoalU
J. & V. PAHLMAlfilla.

Kihlasormukset
ja kaikki kultasepän työt on epäilemättä
edullisin ostaa Kultasepänliikkeestä

E. Nikkilä H Vuorinen.
Torin varrella. Palanderin talossa.

HUOM.! tiedustakaa hintojamme ennenkuin muualta
ostatte.

Jälleen saapunut
lmtm kwåhhm

Vetäiils-iDflitalaiiia)UlUUllllliUiUJjlu
Y. EMIL VAARNA
| Kauppatorin varrella, —Puhelin 972.

—

tilauksen mukaan,

Eugen Gråsten.

O. &J. Strandell
Herrain Vaatetusliike.

S ŝia } ftoaatteiia.
HUOM.I Kastava tavara.

0. & J. Strandeinila.
isiiliiiPfifji ja»W
kaikenlaatuisia metsästys- ja ampumatarpeita, Kivirautla, Dynamiit-
tia, Nallia, Tuillankaa, Konehähncja (remmiä) myy tukuttain ja
vähittäin huokeimmstsia

K. HJQRTH,
Tampereena Selimn talo Kauppatori.

No 266 - 1«£
Talteen otettu

liiMWpii,
jossa on valkeata leuan alla, risti rin-
nassa, joka käpilän päässä, ja ruskea
hihna kaulassa. Omistaja saa sen periä
ilmoitusmaksun ja kiinniottajaisen suo-
ritettuaan
Julio Rikaart, Harjulalta Rautajärveliä,
Luopioisissa.

Kahvila Punkaharju
aseman lähellä Hämeenkatu 4, telef.296.

»seppä H. 0. Kin,||§!
Tamper*Kunlnkaank.40. W^^W»
Valmistaa kaikenlaisia sev- E
räin merkkejä ja palkinto- §|«j»rj|
mitalleja ehdottomasti hai- p&jplj
vimmalla Suomessa. Kvl- K^tJirtaus, hopeoimis, kaiverrus %ja laitostyöt tehdään parai- VtgT
ten ja halvimmalla. BT

/. /. Anttilan

suosittaa aivoisalle yleisölle kestäviä ja
halpoja jiikmeita, vanhoja otetaan kor-
jattavaksi.

Satakunnankatu 23 Telef. 589

li. Wssil! WWU
Rongankatu 8.

Koska taaskin olen onnistunut osta-
maan syys- sekä talvikankaathyvinhuo-
kealla, niin voin valmistaa puvut, palt-
toot ja turkit työn hyvyyteen nähden
aina huokeammalla kuin lukian kaup-
pias keinottelullaan. Välttäkää siis kak-
sinkertaisiatyöpalkkoja. Huom.! Varas-
tossa aina hyvin tehtyjä palttoita,pukuja
ja housuja, joita myydään hyvin huo-
kealla. Käykää katsomassa, ette tule
katumaan kauppoja -ne.

J. R- Hakasen

RAÄTÅUNUIKE
Hämeenkatu 28 b. Telef. 819.

Tilauksia vastaanotetaan omista sei9
teettäjäin kankaista.
Yleisönti» ilmoitan että, aloitanMH

JHLKinEIiiIKREEn
l.»ntln«lil«tu 28,

(Entinen Juho Suomisen liike). Toivon
hyvällä työllä, halvoilla hinnoilla,sekä
täsmälliselläsuorituksellasaavuttavaniarv.
yleisön luottamuksen. Huom.! Varas-
tossa valmiita miesten ja naisten hyvin
tehtyjä uusimuotisia jalkineita.

USKO ELO,
4«!llln«!!»l«, I_Hntinenkatu 35

Raittius-kahvila
Commerein talossa Kauppatorinvarrella
tel. 785 ».'-■*. Lackaonen.

Jalkine-liike
Hyvin lajiteltu varasto kaikenlaisls

Q&lsten sekå miesten jalkineita. Van-
äoja korjataan. Pouvil(3tebte3nkatn 2ö

K. ¥=. Tao»ni

)nnain kniut:
C&ktevoiä Innia:

Kw5,12 a.p, f tStijtma Turkuun, Saloon,
§ämeenltnnacn. Tanuntsllarem,Han?o«,
Helsinkiin, KoumolaLN, Sotfuan, BJfiSe=
Ittn, Lappeenrantaan, Wiipuriin, 3mai»
ralle ja Pietariin.

Klo 10 a. P. sellljuna Toijalaan,TV»
luun, Galo?n, Tllmuiisaareen ja H<m»
koon.

Klo 1,05 l.p. motfaStajajtom §äKieai&i
naan, £atnntifaaree:i, §anfoon, £>elv!c«liin, Lahteen ja Kotkaan,

Klo 1,20 l, p. vLsttiunQ Raumalle, P«!'n
ja äiicnt^Uioboac.

sslo 1,25 t. p. poStrjnna Haapamäelle,I?
toääftjlncn, Suolahteen ja äSaniaea.

Klo 4,20 t v. ulaitultajainna Tyrmääg?»
Klo 4,45 i. p. |e!ajuna Hacpaniäelle.
Klo 4,55 i. p. pllslijuna Hämeenlinnaan,

Riihimäelle ja Helsinkiin.
Klo 5,57 lp. yobuhuu KorKsaa»!, lut*

fuan, §su:c?- uimaan, s.c!firJt{n, Saneen,
BMh» Vtiseliw, Suobtooa, lisaluieul,
tttqtktadia, fiaVfcanraataan, Wipurim,
gm-r.raHe, 2<)N:!wai«c>.n, Soeituuöun ja
$ical!!».

Kw 8,05 fefajuna Korleatoskelle.
Kw 8,07 t. p. matfnstajaiuna Poirw.
Kw 12 Yollä pdttiuta Iywäschläc»,

Suolahteen, ?3aafaau, Pielcirsaareeu,Sei»
loiaan,Sbaqccßi Oulua»!, Kemiin jaIjw
ntoan

Saapumia {unia:
lKlo 5,54 a. p- pllstijuiill sDsrato?ta, Us*

»13t2, Oulusta, Raahesta, ÄoßblaSlo,
Pletarsaareste, Vaasasta, Kuallchdtst»
ja Iywsshl«t«.

Sto 8,45 a. p. matlustlljlliuna XlJttoäaltfl.
Kw 9 a. p. \tiaivaia haapamäeltä \i.

Wtlppulastll.
Kw 9,08 o. p. nlailuZtajajuna Pietarilla,

Joensuusta, SoNawalasta, Imatralta,
Wtpnrista, LoppetumwulZta, Kotiasw,
Kazanista, lisalmclta, Kuopiosta, Ml-kelistä, Lahdesta ja Hämeenlinnasta,

Kw 12,45 t. p.JHatftiStajajinia SKsnia!no«bolta ja $ort?.ta.
«to 1 i. p. poätijuna Turusta, öcmLösta, Touiulisaarkstll, fodfinaiStä, 'is««tatista, Wtlfturista, Lahdata ja £Sma*lmnasta.
Kw 4,10 selajuna s)argo*{a, Tammisaa»testa, salosta, Turusta ja Forssasta.Kw 4,40 i.p. mattustajaiuxm *Ju;ru<4te

fcuolaljbrttc ja IywLsll)lzs:ä.
Kw 5,43 t. p. postijuna Mäntyluodolia

Porista ja Rcumlalta.Kw 7,57 l. p. matkllstajlljuna ©aio**!!,
Turusia, Hä«!enliluiasill ja Helsingistä.

Lw 11,43 i.p. jjosttjuna Turusta, Ha»'
gusta, Xonaaifaai-cSra, Helsingislil,Pi-,
tatista, gtoatralta, Viipurista, Lappein»
rannasta, Kuilastll, imSiliZxä, Ca§öfst«
ja Hämeenlwull«!ta.VW 12,30 i.p. felanaa Koricawskeltll.

Tampereella 1906,
Tampereen TyöväenOsuus-KirjapaJno

r. l.

I. Zalminen, 24.

Päallysuaate i^SSÄ
uusimpien mallien mukaan, Kyttälant.
n:o 15, Id». Salmi.

KANSAN LEHTI

loulunävttHv
Varasto loppuun myydään, lasten leikkikaluja, miesten vaa-

:etustarpeita. Kaikki sisäänostohinnoilla. M. Roosilla.

31322Ntulll-jt

Ealuikankaita.Syys- ia
Doffeleita, Sarkoja, Erikoita, Naisten Leninkikankaita,

Flanellia y. m., y. m. Kravattia, Kauluksia, halvimpiin hin-
toihin,

HUOM.! Valmiita miesten palttoita ja pukuja ainoastaan
hyvistä kankaista ja hyväntekoisia.

l(2uppa!c2tu 13,
X. Mäki./

Vahvarakenteisia ja kevyt-
käyntisiä KAYSER"»v»

myyn myösvähittäismaksolla.
Kayser koneille annan kolmem vuoden

takauksen.

H.|J. Haliman
12». Kanppaioil Viskaali PälZEderia talo.

iffllMl 111 HIHHEI
KANGASKAUPPA

HÄMEENKATU 12. Telefooni 931.

HUOM.I
pukuneulomon vlite>'6e33ä on avattu poikain puku-

neulomo, jota arvoiZalle vleiäölle äuozitellaan.

IDA KOLKKINEN,
Hämeenkatu 12.

Polttakaa ainoastaan alkuperäisiä
HM - - e$ #

pigp&r&msia,
jotka valmistetaan hienosta Turkin tupakasta. Hinta ainoas-
taan 30 p. laatikko. Puuimukkeen kanssa poltettava.

fiipiiiils MU »M
lelei. 2664.

Karttakaa

IPfl W» IIWW !!mW

jotka valmistetaan sangen hienosta Turkin tupakasta. 30 p.
laatikko. Puu-imukkeen kanssa poltettava.

Tupakkatehdas FENNIA Helsingissä.

lo- iiMåm
WMMUU?!!^

Myy tunnetuilla hal-
voilla hinnoilla Kulta-
ja Hopeakelloja, Seinä-
Herätys- ja Soittokelloja.
Kellonperiä ja Kaulaket-
juja.
JKihla-, Vihki- ja

KivisormuKsia^S^nT^^ia^^^narpv tkia y.|m., y. m
HUOM.! Edullisin ostopaikka jälleenmyyjille.

3. E. jUVeniuS, Hämeenkatu, Kauppahallitalo.

EUGEN GRASTENMN
kangaskauppa

8 HÄMEENKATU 8. Rautakauppa O. Y:n talo.
Suurempimäärä

Naisten Uillahankaita
myydään erittäin halpoihin hintoihin.

Puseroita ja hameita otetaan tehtäväksi
hyvä työ, kohtuulliset hinnat


