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Yldncn, yhtäillnen fa Wllltön lic'.
\i waiioitens kaildlie 21 ruotta iiyttf-
ttJlii kansaiai3ille. VaHiolliaen kacs*2-
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Tifdelifnei? kokoontumis-,ykdlitjmJ?-,
taMOHto- ja paincvap»na.

Nxjccn }2 mieben taas-arvoiaa^a,
Rirkio croiteftava valtiosta.
AateettsJn nousen talr- }* ptriuto«f»

alistkai v«roial.
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Keskiviikkona kesäkuun 17 p.
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Sossafid^mokrafi en tyå^äaniehf!

Ka*t-i« tanut iunttasci t\::t*.pi iif
jä'eiskanoan omikai.

?!ll».Maaavnokralaki paiannettav».
lyapakko. Maan pakkoluovatas.

Yldnen, ybläiäineti knnnallinea ilil
vikens. Kunrallissosiilisrasa toteutettava.

Yleinen tapaturaa-, sairaas-, vänhem-
työkyvyttömyys- ]a työttömyys'-:-.knutna.

Tehokkaat työväenanojeluslatt. 8-tanßun työpäivä.
'

Minfmityöpalkka.
Yldoen väkljaorpain kieltolaki.
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6 p.palnokssc tllasablnaKti
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Ararik&Mt l» manalla sSkcmiatilt » v. 20 sL, U» lOi -.
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-
Tttatoa^i «44.

Tolalta» aTciaafe: klt fl
—

11lp.1-1på!». |a C-T I.p.
Wftstaavs toSraltiiiJat Murros.

?e!afccui ii19.

Konttorii
T. jxu tajusta, UnWata Pniitokata M.

—
f*ta«ri Tt9

»»»!»»»! Kil) 8 a. P.-7 I.p.
TaloudenhoitajaiK.«I. Jokivato,u?atM»?

klo B—l 2>. p. l« S— T l.p.

B p. paiaoksen fllaashlnaati
"nt hubolq riiii 6 pålstseakli psinokscn kaikUalli Sm>
■tnt |» VuiijiillrtU!liM<i

Koko rasti ?■
-

Nsijftnnestnoil li«lPnoii . 2, SO Raakaasi
—,»

Aavikna >, ,«>II» oikoa. >/■ *. 10 mk. «/i v. 5*
—

Kansan Lehden
6 päiväinen painos

liEMtn joka ar<d-i!ta kello C <!!»!!«.

3 päiväinen pilncs
limasi?? Bssnanta', keskiviikko ja p»
jtaial-tifcina samaan aikaan.

iimolUishlnnat:
«rat l9!c9Hn edellä 9 p» ja illkmi 7
e miilia. Tekstisivujen IlLioiruksista
«sdl^aan 20 5/s korotus er.äimmåissn
dvun hintaan. MäärätyUle paikoille«la-

dHtavieia Ilmoituksista lasketaan 10 '/»
iorctas. Kuoleman ilmoituksista vi-
kJr.tiSu 3 markkaa ja Jokaisesta värsystä
l^»! surii&aaton ilm. lmk. lisää Kiitok-
set* li55. SyHymfi- kihlaus- |a ?Il>.
V.T2* Hm 2: -. Vlfcn llmoitnjmaisc

M! eraw ttkstil 30 p 3» R!«ea tekstin
60 pennit.

limoitnkdct, jotta; Jäietäan ennen k!o
10 aamulla lehden konttoriin, saadaan
teman päivän lehteen.

Enemmän ilmoittajille myönnetään
alennusta Tampereen sanomalehtien yh-
r'«i kaitven mukaan.

Rnotsinkiallset suomennetaan maksutta.

Hsfifsm Iphdpn PntiPllmpf *
U^i^us LSjlaUlu ruilviluiwl*

ftieltnten 344

Vastaavan
-toimittaJM^^9

Kirjapainon 361I
Xcßttonn
?«!ond( crltaiaaß
Kiritte pscß

765.

P|isö!t «Eicissa on klytettfevi puse-
««it, 7^

Oatiodoiaa pnballnU 944.
P»ir ./työasioissapuhelinta 961

Oman niiton aikana ioppuunmyydaon
E/nfiKk^Hiiin sisäänostohintoihin, sekä myös: nauhoja,lsP\nl]Hl^lln P!yymi'^ nars°Ja. tylliä, samettia, silkkikan-
ilCiiUiiUliUJU kaita, pitsejä, solkia, käsineitä, vöitä y. m.
TAMPEREET! MUOTIMAKASIIHI llllllillll! MW talona) Bämeenk. 21. ROTH. HALLDEN.

j2!lcln«zllKll«>ztH Idutta painozta ei enään jou-
Si Holopainen, HimeenkatQ 30 '.«

■nHti !blitinät* (a mnfiteita vsrsstosM. duta ennen vaaleja valmista-
Rcokatarjoti» maai*; sen vuoksi on kiireh-

«?swHen keittiö,Molsioakatu 33
S'.:o9itellaat3 jUtßm. AuH 8 *. p.-
-9 I.p

äittävä nii6en, jotl<2 N2lu2vat
saada'Kaletro, ruokatarjoilu, kahvila ja mat-

kustaja koti, lähellä asemaa.Telef. 783.
ttansan keittiö LäntinenKatu n:o37

R Pusa. Työväen Osuusk. vieressä.
Ruotatarjoilna Rongankatu 5, suosi-

tetaan arv, yleisölle. H. Mattila.

Huonekaluliikkeitä: WWW
imim Da.i SucDgleio-psjg
iuseniii3 Ll Tanner Sataraak. 15. Pu-
celln 573.

» »

» »o m. kosvu
Lfintinenkata 21. ===== Telefooni 161

Ammatti -osotteita.
Lääkäreitä:

»oatlo pallonen, kunnan Ja ran-
tetieaiUkäri. Toijalassa. K!o 9-U |a
1-2.V.-. -/■-—.-■ r;

'n*lma«, It-poistck. 29. Ark. 9-11
5-61/».

!v. >/?-N. 1-2, 5-7. 1-elel.NL-
Frc»tadi«», apt. Selinintalo. »/aQ-11,

4—5; pybäsin 0— (lasten tautia l'
,»k!««ll^i2.j

Nyman, Kauppatori7, '/29-U, I—2
Pyhäsin 0- >l^^^^^^^^H

Hmu^tfuan^étTnärne^nkill^^lTrcr/
». «rönholm, Itäinenkatu 26. Arkip.

S—ll la ö- T^^^^^^^^^^H
"/»B— ? l. N?

W«tner»trcm, Hämeenkatu 14; 0-11;
f» 5—6, Pyb. 9—ll-

is^tt). Cvfcecl, Koskikatu 5. Hermo-
l» asät. keskiv. ja torst. 9-11 ja 5-7.

Silmälääkäreitä:
Tvirzeni«s. Itäinenk. 11, arkip. 9-11,6-7

Hammaslääkärit;
»»»nar 'Dlin, Hämeeakatu 21. 10-1

\> pjoil 5
- puoU6^^^^^^H

W iScmirola, K.an3. :jansin taiossa
K«ipo«. 4. ArldP.kloiO-12.Puh.974.

Hierontaa ]a sairasvoimistelua
Liisa aiycbanen, Satamakats n:o 2.

Kätilöltä)
§H«* Uwmmetin, Pohjolaukarn IC,

fctTnti Maulta
'uaarl3ta Väänänen Oitcnqyist;

*stu 24. __
'-jj,a Cabtinen, Amurinkztd n:>? 2
sJtsc^Utren(tkman) Järvensivu Z<L

Telef. 736. .
filätttläafäreiä:

m. äerwa, Aleksanterinkatu 33. Puhe-
lin 1134. Kio iO-1

Lakiasiaintoimistoja»

Bonsdorff B Schlberg
OMkevhtiö

<"M?Sandtogin^ilkTratf-Q»!levdUs s«n6delölu^izlil.l2u-

itfopereeo llsianlljolowisto,
ttttxat paloheimo ia ©smonsalc

Ä__^«».P. - 2 1.-P. T_e,
K nr"

HCuittmerkkien myynti.
Vakuutuskonttoore]a'

G. V. Osonen
VAKUUTUS-KONTTOCRI.

N»-,»»- 0. Tcld. 530. Av. 9-2, 4-6,

Wavatuemavit
ClMf 9Wman e yrjo P-lHKlna
UUuialntoimis*o Tunpjreil» Konsul, V Blomin kivitalo Hämeeakatu 20,
av.9-3.

Toimistoja:
S:Kunnan «vönwHl.! teim. »voin-

B» k'c 1-10 ».-p.,?mietoille la 4-5
J -p naisille. Os. Länt.-Puistokatu 4.

?»!«!. 484.
Kirjansitojia t

Wb Kirjansitomo HaMtakaluflfiffl 16 Tampere. TVlef. IIOQJ», «!
l»nuiarhakatu 16.

m. tnnman Väinölänkatu12. Teief.54S
i^g^roillanst.Velisraonnatr. B

zvtrta»ev mYV"ialä, tfalli 2.

*c« *Kk'
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6^
kokous torstaina 8 pnä täsmälleen
kello 8 i, p. Taistossa.

UMll illlM
on huomenna. Saspukas joukolla ja
2j01N2

WWWII llzlllllllllll.Mlllilllil
llmn I.l.

fiiinäämneii kokous
on i. k. 20 pnä klo 4 i. p. U. T. Y.

Asia: Osuuskunnan sisäiset asiat.
Hallinto.

S. MaälartntyOct. liitoa 7:oei esastoo
johtokunnan kokous

NN t k, 18 p, klo 8 m«» 2,

limoituta'»

Nsiamieket!
Wälttakää lehden tilaamista
telefoonin kautta.Toivomme
ettäehditte selvyyden vuoksi
tehdä tilaukset kiireellisesti.

(Diétfömyyffåkö?
(Soficlibcniofratien siinä vonsilau

s«ssa. pta eduskunnan S3Qli'ni3m^f
sm jct)bc§ta iGcbitttin, su lvenäläi-
sii pakolaisia ja lenaattn jn^u intoa
toSfenja lohta ollut alttuilen rt^titu
len alaisia pcratoriU^ten puoletta,
@itfion foctatu {cfittäfi sillä tamal
la, että ioptölibeoiDfratit fuojeletuat
mula IjfovcitS mart)amteVä ja ro>*
toja, fotfenturaat raieraott maan as:
ott)'.n ja niin tdespä^. ttia'f£a pal
toän ftlnjöä on, etta ässä pormen
toissa lausuttiin »a'n se ajam»
etta iDopautu-pjt caladtavaa fmian
ci fotot antaa LpualiZc: h^llinncllis
len, kai?k« oik<>l.'d':u!'ntoa puuttu
».iin toiaie.p!!e!'^.^ iuorttiamijcfn,
jo'ka toim?iii,ii:ri tatDoitu-.wal nnal
tom!a -a fur.noUina igmifta. Sofia
lbemoitati:eiroöiiääa iu^tee^ia suin
laa! lausuneet adtäfia muuta luin
M'fä yleisenä 'dfiaifie.iä cit Suomes-
sa pcrustusl^llislenkin £e;*fen, en
nenkuin hewäi: oli onnlstonut fiitce
ta meibdn omamme roal;at;loiEe.

laskus sattuu, eitä peiusiuslail
lisiltä kuitenkin pääsee millä entisiä
km mielipiteita julkisuuteen, ehlä at=
toan erehdyljesiä. Näinä paitoina
on faricmaiE^b ssä ffrcottu, että ne
talsi suomalaista miestä, jotka jou
tuimat samojen hallmi-uöten toimen
piteilten almuksi fuia ioftaiibemofca-
tien ponsilauseessa moititaan, on
päässyt pakenemaan hallinnollista
maitijoitansll. Perustuslaillisuuttaan
osottiwat jo tämän karkoituksen ta-
pahtuessa (Suomen lorfeat wirano-
mmset siten. kt'e;mat mitään wala
wampaa asiassa t^nett, ja perus-
tu3la,ll'.s:t lehdet sen käytöksen h>
wälsyiwät. Nyt kun nämä miehet
oroat onnellisesti päässeet litoista
maan wlHauteen, puhumat perustus-
laiUiJEt lchdei laas peruStuslaillisesti.
Suom.Kunsa ejim. janoonäin: H3o§
Tidtrman ja Sl«,b'ck olisi asetettu
laillisen tuomioistuimen eteen ja oi-
leassa zäijeilylsesjä todistettu >yyl-
lisiksi todelliseen nlofjeen, niin olisi-
wat he waimasti myöslin tahtoneet

larsia seuraukset teoistaan. Mutta
laitonta toimenpidettä toaStaan tulee
jokaisen vapaajyntyisen miehen pan-
ta wastalaujeensa. Nämä kaksi suo
maloista c»at nyt panneet ioa3ta=
lauieenja."

Kysyä nyt sopii, «kö tama „vas-
talause", joka kaiketi perustuslailli-
sessa maailmassa yleisesti hymäksyt-
tänee, ole aiwan yhtä »hurja", »mie-
letön" ja niin edespäin luin on \a-
nottu sosialidemokraattien wastalau
seesta ? Niitä Jarnoja wäkin>allan toi-
menpiteitä, joibsn llsaiselsi Tiderman
ja Stenbäck joutuiHut. waodiltiin se-
naatin olemaan arauätamatta, koska
kerran oltiin »wapllasyntyisiä". (St
imnkan se seikka erotusta tee. etta
iofiatiberaolrattcn wastalauseessa oli-
»at kysymyksessä wenäläiset, tassa
taas suomalaisti. Asia, teko on ja-
ma kummassakin tapauksessa. Ia luv
terran perustuslailliset, kuten näkyy,
antawat siunauksensa suomalaisia los
kewassa tapauksessa sille tulokselle,
mikä nyt saawutettu on, toootifi joh-
donmukaisuus heidän olemaan sa-
malla karmalla menäläisiäkin koske-
missa tapauksissa. Ia me emme niin
pahaa tahdo perustuslaillisistalaan
uskoa, ettciwät he Samalla larmalla
olisikinkummassakin tapauksessa. Ero-
tuksena on ioain se. etta he eiwat us-
kaltaneet sanoa totuutta siihen aikaan,
jolloin heillä wielä oli toalttoUifia
jo yhteiskunnallisia etuia toirootta*
toana waitiolostaan. Olisiwatlo ne
toiweet jo huvenne»t, luv tästä Ti-
berman—Stenbäckin jutusta jo pu-
hua uskalletaan, wai oli ,ko se pe-
rustuslaillisuus näin maalien ldellä
muuten herännyt?

Ilitiilllpli
— öowisikeuden kanne-

wi-kaali ei tyyöy. Turun ho
mioiktudtn lannemiskaali on Malit-
tanut homioikeuden päälökseslä ju-
tu4ja maalari SS. Hjortia g. m. »as
taa!', esittäen, että suyte:yt, jotka
tuomittiin ainoastaan kapinan Val-
mistamisesta, ollsiwat tuomittaaat
salawehleistä.— Auokkalan{>ommijutttt.
Senaatti on wahwistanut Wiipurin
tsOh)toi'eubcn päätöksen Kuokkalan
pommljuiussa muuten, mutta boBOB*
nut tuomion sen kohdan, jossa mää-
rätään, eitä syytetyt ow".t tuomitta-
roat ©uoraeija Venäjällä tehdyistä
rikoksista.— syytteen nostaminen
2iorschawinia ivastaan. Cu»p
p.^nrar.iian kaupungin wiskacli on
nyttemmin lähettänyt Wiipurin lää-
nin böocmßödOc poUtfitutfiniopöV
tättrjan raf^unafornetit I,A, Kov
'c^amtnin wakiwallan teosta Itä-
Suonien Scriontotn toimittaja «ras-
iaan. Kun pöytöliijll on käällliktly
tDtnfijSÖi lähetetään se lenraalifu-
kocntUriKc firjtlmät? kera. jossa
Vaaditaan syyllisiä asetettawM lyyt
teejeen mur^c;tjrttt)ffe*ta ja räällöyl
!estä.— Tärkeä ennakkopääls-
la joitu-maakyl?m? f fesja.
Wuomlmen iaijiottuömaa alueeäia
erotettiin alfoinaan >/3 alueesta kruu
r.miputJtofjt. Kun talonpojat oli-
inat saaneet weroklrjat tiloilleen nos-
iitoat he oifeubenlårjnntn toaltiota
wastaan saadakseen kruununpuistot
muutetuksi yhteiseksi metsämaaksi.
Oikeusjuttu lesti 10 wuotta ja on
s: nyt päättynyt talonpoikien eduksi.
Päätös on täi?eäai»mnen, sillä mel-
kein kallista maan lahjoitusmaista
on erotettu osia kruununpuistoiksi. —
22:6 Nyh.— tvaaliwalmi-tukset. Tv
run ja Polin läänin pohjmsen Wll2
lipiinn keskuslautakunta pm maa'
nantatna lofcufien järjestääkseen lo-
pullisen wliakscteliyhdisttlmän. ©ii
hen kuuluu seuraamat tDaatitittoi: A,
Nuorsuomalainen «vaaliliitto, johon
kuuluu 13 walitsijayhdistystc': B,
Suomalaisen puolueen aaoliltitto,
ictjon kuuluu 15 mlllitsijllt,hdistlistä;
C. Kristillisen thömäeu waaliliitto,
13 walitsitayhdistystö! sekä 2). So
nal,demolratinen tnaaitliitto,7 walit-
sijayhdistystä.—

Annporwariherrat l»si
tan?at »valtion taloutta ja
panervat Juuret palkat tas-
kuihinsa. Baltiaa r.!!ttale°,ttln tu-
loi tnuonna 1007 nouiiiuat kaikkiaan
39,594,832 mfn 72 »:Hn. Llikenne-
menot teliwät 33,469,058 mk, 9 p,.
joten pubdastawoiiton tuli6,125,774
m!. 63 p. SJuonra 1900 teklwat

tulot 35,865.432 ml. 71 p,, menot
29 660.578 ml. 61 p. ja tvoitto
6.204,854 ml. 10 penniä. Huoli-
matta siis siitä, titä mlor owat lo-
hanne« lähes 4 milj. mailalla, on
puhdas woilto tuitenlin pieneniynyt
niin, etteiwät rautatiet tuota edes 2
prosenttia larloia niihin kiinnitetylle
ullomailta lainatuille pääomille.

Sellaista se on ylistetty porlva-
rieu tjoitama roGlttotaloiiS. Rrjtla
räkytlämät Kotlml kaupunkikunnan
talouden huonosla ho boåta, wailtä
heissä itsessään on siihenkin suurinsyy, mutta kiwätpä paljon hiisku
tuollaisesta miljooniin maikkoihin
wuodessa nousemasta wajaul!esla.
johon ylsinomaan h? owat syyllisiä.— Gstra Finlandin ma-
je-teetlirikosjuttu oli eilenesil
lä Wiipuiin howioikeuden toisessa
osastossa. Lehden ent. toimitussih
teeri hra Sundman vapautettiin ju-
tusta. Juttu, mikäli se koskee leh
den nykyistä toimiltajaa, lykättiin
päätöksen antamista warien t. k. 30
päiwään.

Sitä punasta MMil
weiämäån

ensi heinäkuun 1 ja 2 päiwänä on
jokaisen kansalaisen warustauduttawa
jo aikanaan. Kaikki äänet on löyhä»
listön käytettävä oman luokkansa
ehdokkaitten hywälsi.

Porvaripuolueiden agitaattorit kyl'
lä juolsewat paitasta paikkaan selit-
telemässä, kuinka heidän puolueensa
talaawat warmimmin yhteiskunnal-
listen olojen uudistuksen »järkevällä"
tawallll. llöyhälistöläisten kuitenkin
sopii, kun nämä herrat heidän luok-
seen tulemat, kysyä, mitä uudistuksia
ne porvaripuolueiden edustajat edus-
uumassa antoiwat työwäe«>ölle.Luu-
lemunpa heidän oleaian siihen vai-
kean vastata, sillä heidän toimensa
eduskunnassa supistuivat niiden vv
distusehdotusten w a s tus tami

-
scen, joita josialidemokratiset cous
tajat laettimat saada laeiksi.

Köyhälistöllä on yksi ainoa puo-
lue, johon se woi luottaa. Se on

sosialidemokralinen pnolne,

joka kaikin tllVoin haluaa tukea köy-
hälistön pyrkimyksiä asemansa paran'
tamiselsi. Se tahtoo todella saada
käytäntöönkin ne parannukset, jotta
sen ohjelmaan kirjoitetut omat. Suo»
mettarelaiset. perustuslailliset jakris'
tilliset kyllä pitämät näenr;äife§ti lylt
tinaan näitä yhleiskunnullisten olo-
jen parannuksia, mutta owat kuiten-
fin osuttaneet olemansa toaimiti liwis-
tämään näid:n ohielmiensa takaa, kun
köyhälistön edustajat eroat ehdotu!
sillaan uhanneet porwarision [uof!a=
etuja |upistac. Ainoastaan fofiaii;
bemo!rateil)in woitte roaimaStt luot=
taa. Siis kaikki köyhät j-, kärsimät
äänestäkää sosialide,»»okra-
teja!

Wäi(teiyHokous.
-nolnettarelaiset waikeni

wat, nuorsuomalaiset
pakeniwat.

Tampereen soZ. dem. kunnallistLi-
mikunta oli eilen illaksi hommannut
mäittelytilaisuuden t. h:n talolle.
Ilmoituksilla «ri puolueitten lehdisla
oli kutsuttu joukkoja ja wäittellMä
koolle. Wäleä kerlyilin suuri sali
ihan täyteen. Väittelijöitä waan
olisi saanut olla useammasta eri puo-
lueesta.

Suomettaitlaiset suwaitsiwat jo
eilen päivällä ilmoittaa, että he ei<
mät tule,kosla kokoustahommattaessa
ei ole noudatettu heidän ohiejäänlö-
Mn", Wastatliin, että kun ei tule,
niin kai jäätte pois sitte. Kylläpä
se laitaa ollakin suomettarelaisille
edullisempaa etleiwät awaa tällaisissa
lilaisuulsissa suutaan, waan pysywät
wisusti waiti. Altawat kai jo wä
bitellen täälläkin luntea heikkoutensa.
Muualla owat he sen jo aikoja tun>
teneet ja tunnuslaneet sanomalla,
etla laupunlipaitoissa ei ole heille
mitään hyötyä»äittelyslä, mutta jos
salin maaseudulla mahdollisesti.

Aokou- alkoi

joulon laulamalla »Työväenmaissi"
ja sen jälkeen alkoi alustella asioita
leslusteltawnksi toimittaja A. huo

tari. Aluitus oli pitkä ja asiallinen.
Alustuksen loputtua walittiin pii»

heenjohtajllkji towm A. äitiä.
Wäittelijöilsi ilmoittautuitoat nuor-
suomalaisten puolelta heidän pitrtfi^
teeriniö, opettaja A,Hämäläinen
ja toimittaja K. Viljakainen.
Päätettiin, «tia yhtä monta wäittt'
lijää esiintyy kummaltakin puolelta.
Sosialidemokratien wäittelijöiksi ib
taotettiin toimittajat K. Murros
ja tl. Huotari.

Emimäisen puheenvuoron sai hra
Viljakainen, joka kiitti ja kehäsi
ensi alulsi alustajan tyyneyttä. Sitte
puhui tai ylenevästä ja alenevasta
verotusjärjestelmästä, mutta niin
onnettoman sekamelskaisesti,että ylei
sö ei niistä maikoista jakymmenistä
markoista ja penneistä saanut vä-
hääkään tolkkua.

Eduskunnanhajoituljen selittikoko-
naan olleen sosialistien syyn. Sanoi
senaatin menetelleen lain jakansainvä-
listen sopimusten mukaan toim!es>saan täällä ryssän poliisilaitoisen
apulaisena. Niitten sopimusten mu-
kaan ei kuulu saavan tullia,mitä
tietä on joku joutunut rikosten tielle.
Väitti lopuksi, että sosialidemokratit
ovat katuneet menettelyään ja syyt-
täneet nunrsuomalaiset siitä, etteiirät
äänestäneet iosialidemolratien pontta
vaslaan. Mainitsi todisteiksi nimet
Hoikka. Kirwes ja Suomalainen.

Puheenvuoron tämän jälkeen saiHuotari, joka ensiksi kumosi Wil
lakaisen wäitteen, että eduskunnan
hajotus olisi ollut sosialistien syy
ylsin. Osoitti, että poiwariryhiuäl
ollsimat woinert josialisnen ponnen
tappaa, jos olisiwat haluneet, järjes
tiimalla äänestyk>en toi>ella tavalla
Kumosi samoin edellisen puhujan
wättleen seraalin lmnmukaisesta me
netlllystä venäläisten uillimiskyly-
myksessä. Senaatti ei ole wlll-gitut>
tanut tutlmtoien. waan syytöswko-
musten perusieella.

Huotarin jälleen oli puheenvuoro
opettaja' Hämäläisellä. Hänen
puheensa loka sisältö oli se, että hän
[anoi sosialistien ponnen huonoin ja
syytti fosialdemokrateja taantumuk-
sellisuudesta.

Hra Viljakainen puhui tämän
perästä yhä maan alenemasta ja yle-
nemästä mecomstawasta. Tällä ter-
ralla toki selwe-nmin ja luuluwam
min luin ensikerralla.

Eduskunnan hajotuksessa metosi
Hoikkaan. Kirweeieen ja Suomalai
ften. S',is syy sosialislien.

Toimittaja K. Murros sai nyt
puheenVuoron. Hän huomautti hetialulsi, että jofiuubemofratten edus
kunlapäätöstä on wäite.ly sellaiseksi,
että fitä piräifi uöroetö, sentakia, että
Kirmes Hoikka ja ©uomalainen owat
lisiasta toisia mieltä, Se päätös on
sillekin hymä, omua se mielä paras
«duskunnassa teljolta päätöksistä,
sillä fanien läsi!yt ei asiasta omat
tässä pannessa lemutut juorcan julki
Pää:öksen takana jrtioo fatija. Se
tcx) ilmi siira, että ympän maatapi
betgiéiä lokoutsissa on lausuttu main
ponttapuolustamia m!e!io'ttuä. Pon^
nen täytyi lulla Räin suoraksi sillä
uusia hiriettäwiä inssille ei suoma
lainlla o!e halua ontua.

2B;(jafa;jfn ntåfoeefcca faniaintoä-
lisistä sopimuksista huomautti puhu
ja, etta ne eitoät ko^>'e b?tifiiö(s, iot-
ta esiw. Tllmpiiecn polnsi on h■

-
lyöttänyt. Mal!.iifi efimerfftnä, ette
pcrustuslmllnet lairurcat julh ilon
sa ©terD.cftn ja 2'b:rtnanin paos
ta ja antottoat itii« turnuätufjcn.
■Sutjbe ox wenäläisnnmrbär. maassasama.

Muistutti peru^liislaillisia siitä,
että he olimat Bbnloffin aikana
man samalla larmalla täs>ä ky ymyl
sessä tum nyt sosialistit, ssyiyi miksi
he owat nyt perääntantet. U#!oi
syyksi jen, etta peruämélailltict owat
saaneet ctrfapaifat ja haluamat nyt
pysyähywissämäleis!äryssien kanssa
Pyysi selitystä tä^än. Wiljalaisen
merojäijestelmästä huomautti, että
sekin on raska» länsan pohjakerrok-
sille.

Huotari huomautti wielä Vil-
jakaiselle, että laiki muut tuntien tv
lot,paitsi «erot äänioikeuden perus-
teena, omat kokonaan porvarien eh-
dvtulsissa syrjäyielyt.

Hra SS11jalainen otti wielä
yhden puheenmuoion, mutta fun tet)
tim muutamia mälihuomaululsia hä-
nelle, niin hän hermostuneena
lähli tiehensä ja piirisihteeri hämä-
[öinen jmeS\ä. Pyydettäessä fään
iyiH. kuitenkin takasin ia k^ylti wielä
yhden puheenvuoron, ; «m hän tuli
täydellisesti juomettacelaibten fannal=
le. Sanoi etta telia he mastuslai
simat taantumusta, mutta eiroät us»
kalla, kun taantumus un Wenöjällä
kuklstanut lumous!'i?ke:n. Mitään
auuta selitystä, miksi vciiistuslcrlll-.
jet owat iaantuneet, ci H Murrat
»en uudistettuun kysymyljeen anta-
nut.

Kokous päättyi näinollen nuorsuo-malaisille koko nolosti.
Lopuksi laulettiin «Internationale".

— Tammelan kansakoulu.
Kansakoulujen johtokunta jakaupun-
gin rahatoimi owat yhteisessä
kokouksessaan päättäneet puoltaa pal-
kintolautakunnan ehdotusta, että en-
sim3is:n palkinnon saanut piirustus
pantaisiin lopulliseksi rakennustöiden
pohiaksi ja että siis rakennustöidm
roalroonta uBfotta?filn herroille Ikä-
lainen ja Kallio hllsingistä.

Palkintolautakunnan lunastetta-
walsi e^bottaraat, ninimerlin nSkol-
hus 1908", lähettämät piirustukset
on päätetty lunastaa.— Tampereen ksörit jnh-
lille. Pohjois Hämeen nuorisoseu-
rain Liiton laulu-, soitto- ja urhei-
lujuhliin, jotka pidettiin Kangasalla
tulevan heinäl. 4. ja 5 päivinä,
ovat ilmoittautuneet seuraavat tam>
>?erelaiset lauluseurat:

Railtiusseura Liiton naiskuoro
johtaja L. Kuklasniemi, jäseniä 24.

Tampereen villateollisuus o. o:o
sekakuoro, johtaja S. V. Lurdelin,
jäseniä 44;

Rautatieläisten raittiusseuran se-kakuoro johtaja S. B. Lundelin, ja,
seniä 30.

Finlaysonin puuvillatehtaan seka»kuoro, johtaja K. Kuusela, säse-niä 34;
Ia Tampereen nuorsuomalaistensekakuoro, johtaja W. Lehtinen, ja»

seniä 26.—
tvararikko. Toiurn.

Line- ja jalkinepäällistehdas JuhoAalto ja August Helin" jätti eilen
raastuvanoikeudelle konkurssihake-muksen. Welkojain kuulustelu toimi-
tetaan t. k. 22 pnä. Pesän määrät-
tiin ottomaan haltuunsa maisteri I.
O. Frestadius.— Tampereen ajurit kes-
kustelivat eilen iltaisessa ajuriyhdis-
lylsen loloulsessa liittymisestä sosiali-oeVoka:!se!l, puolueeseen. Ei tehty
kuitenkaan päätöstä asiasta, waan
päätettiin, etiä Oulun yleiseen ko»
toulseen lähtewät edustajat päättä-
lööt siellä oman vakaumuksensa mu-
kaan asian, ja yhdistys tyytyköön
siihen.

Mikähän päätös tulee?— Kuollut työmies. T. f.
14 p:nä kuoli täällä trikootehtaantyömies Kalle Kustaa Wilen, lähes:;2 muoden manhana. Lähinnä lai-
vaamat wainajam wanhemmat ja 2
weljes.—

Yrityksen ensisunnuntaisissllkilpailuissa jaettawat palkinnot sekä
arroattateana oltwa, rahaa sisaltama
MartDc?ami«puUo", oroat nähtöwänä
Hämeen kirjakaupan ikkunalla.—

lveneiden mittauksentoimittaa Näsijäiwen purjehdusseura
menesatamas''a tcnäön 110 puoli ?
illalla ja perjantaina samean aikaan.— Uintikilpailuja lii mat-
koilla on tänään Uimcjeatan toi-
mesta uudella uimalatioffeUc— Kantoon ajoi eräs kuor-
mu-aiuri eilen iltapäimällä Kauppa-
ladulla Tirkkosen lulmaulscssa erään
wanhan rouiDQé^enftlön, jofa tulli
k.dun poikki. Aiurilla oli n. f. pit-
tai rattaat, joten hanen, istuillaana;aen, ott wmlca nähdä hewosen
t;e«'.

Kumconajettu wietiin läheiseen ta
loon. Ajuri, joka jäi paikalleyrittää
mätta ensinkään paeta minrekään, il-
moitti psliistlle nimensä.

— waaliliittojen
telinä on saapunut lanaan waa-
leanwihreälle paperille painettuna
taupungimme maistraatille.

Kova kiire on jo
niillä, jotka, moidakscen hnnäkuun
I:senä ja 2:let>ä päimänä tiiimitetta-
wissä edusmieswaaleissa käyttää ää-
nioikeuttaan jossakin «uusia paikas-
sa luin misia owLt wllalilj.etteloihin
merkityt, tarwusewat sitä mörtenwöli-
tNilättömän Uttien waaliluettelosta.
Onhan maaleihin aikaa wain kaksi
wiilloa. W',!pyN2ltä siis otteitahanl-
limaan

Otteita wälittäwät puoluetowereille
pitempien matkojen päähän sosialide-
mokratiset luottamusmiehet eri lun«
nissll

Aavtettyjen t>nonelalu\en lauppa,
K- Li U. Helien ja Halme, Puutarha-
kata 24. Pubelin 1091

G. A. SIREN
Satamakatu6, myyhalvimmsllaKeinu-
j» Pinnatnolla.

Pttouefatu- {a sortwausteosten
kauppa Kuninkaankatu 18.

Wäinö walinen.
Parturiliikkeitä:

Edullisin \lvdtvAen parturion Kul-
lervonk. 3. J. Hurme.

Levyseppiä.

Seppo yhtiö
Racta-, Vaski- ja Levyseppä Aleksante-
rinkatu 33. Telef. 1089.

Vieraskoteja.
tvalkonauban vömaia palvelijatta-

rille Kuninkaankatu 30.J

a leilnasintcbtaita:

ilffl.LEiKIIIIEiM
I!IPe!'.avßtehtasnE. 23. Pnheiin »06

KttstanntisUiffeUä:
m. m. tvuolntkc», Ruuskasen talo.

Telef. 1015. Ay. klo VaiO— 3.

Ku<. es<a:

Torpan emäntä

Kristiina Syrjä
rauhallisesti nukkui kuolon uneen
Ruoveden Hanhon kylänä kesä-
kuun 14 prä1008, elettyään täällä
murheen maailmaasi 54 v. 9 kk.
ja 2 päivää; minua lähinnä häniä
kaipaavat 3 tytärtä, 5 poikaa, 2
sisarta, 2 miniää, vävysekä joukko
muita sukuluisia ja tuttavia.

Immanuel Syrjä

nimisen, 40 p.hintaisen kirjan.
Se kuuluu saavan maaseu-

duilla vallan ihmeellisiäaikaan.
Se kun paljastelee
Kysykää tämän lehden kont-

:orista.
Suuremmat tilaukset osoi-

tettakoon meille. 10kpl.myön-
netään 20 % alennus.

Kansan Letti, Tampere.

Hwv«j£

Suuren

!!z!!zRl!l!!!i!ii
ampuma-, kö.denveto y. m. kilpailui-
lleen toimii V. ja Urseura YRI'YS"
ensi sunnunt?ina t. k. 21 pnä V. P. K.
kentällä Pyynikillä. Läbemmm lauvan-
taina.
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MMMU»
Itäinenkaiu 28.

Suuri varasto miesten, naisten ja las-
ten jalkineita ynnä lapikkaita ja miesten
pieksusaappaita.

HUOM.I Suuri määrä sotilassaappaita
sisääntullut

Hinnat edelleenkin halvimmat paikka-
kunnalla.

rnnnEß,
ITÄINENKATU 28,

wiralliset waali-
rvalrnistukset.

eteläisen
«vaalipiirin keskus-

lautakunta

kokoontui eilenHämeenlinnassa. Täs-
sä tilaisuudessa muodostuivat viral-
lisesti vaaliliitot. Sen perustuksella
laaditun waalilippu yhdistelmän mu
laan tulee puhlenallllsessll vaalipii»
rissa olemaan kaikkiaan neljä maali
liittoa A) Nuorsuomalaisen puolueen,
johon kuuluu 12 valitsijayhdistystä;
V) Suomalaisen puolueen suometta»
«laisen) jossa on 9 valitsijayhdis-
tystä; C) Työväenpuolueen, johon
kuuluu 5 valitsijayhdizlyitä; Vaali-
liittll T (Kristillisen työväen), jossa
on 4 valnsijayhdistystä. — Sitä-
paitse esiintyy bppuyhdistelmässäkaksi
yksinäistä ehdokaslistaa: toinen hä-
meenlinnalainen tunnuslauseella»So
sialidttnokratia", jossaon ainoaltaan
Maria Sofia Laineen nimi, toinen
Asikkalasta ja Padasjoelta tunnus
lauseella »Maalaisten edustajat",
jossa ehdokkaina ovat talolbnen
Metsäkana,^ Asikkalasta, mlollinen
hHllä Padasjoelta ja talonemäntä
Lusila Asillalaöta.

Kaksi eri henkilöä pyysi, että hei-
dän nimensä pyyhttäisiin pois ehdo-
kaslistoista. Tähän ei leskuslauta
lunta kuitenkaan woinm myöntyä,
lun he kerran afwnmhen antaman
todistuksen mukaan oliwat edustaja
ehdokkaiksi suostuneet.

£jämeenläänin pohjoisen
»vaalipiirin fcrfuslatxta

kunnalla

oli eilen kokous Hämeenlinnassa,
Sosialidemokraattien Tampereen wa^
litsiiayydistytsen asiamies cli ilmoit
tanut muuttamansa yhdistynen eydo
kaslistan siten, että eusimmäii?llä si
jalla olema sanomal. toimittaa Kaapo
Murros, jota ei ole Vaalikelpoinen,
pyyhitään pois, ja marachdokas teh-
taantyöntetijätör Id^ Johanna Wi
huri aslteiaan folacnntöe sijalle.
Samoin oliwat IriitiQijen qöajäen
Wesilahdm, Tampereen, Oriweden ja
Pälkäneen maiitftia^t)btStS)«t«n a^\a
miehet Uinoitiunett poistaman^a pue
tori S. 33, Rengon listojensa toi
selm sijalta, loska pastori Ratte e,
Nyöszään ole toaalifelpoinen, ja ftan-
r.een'a roarae^boffaon sahan^sin!ez
M, W. ©alatien fohnanneUc siialle,
Muutolse: hywätsyt»i',n, »aittakaan
asiamiehet eNat olleet wciluuttaneel,
elia täten ebboffatfft aietftut entt
set maraehdottaat oivat suostuneet
Vastaanottamaan ebu*ta|an toimen,
loska katsottiin, etta anamiehen alku
jaan antama hakemus, jossa oli
mainittu myös warachdolkaan nim-
ja waluuteltu tba^tajtfft eydotettult.-
lzenlllöidm oleman tbu*ta;an toimeen
suosiuwclisia, fäfuti myös tvatuululsen marakhdokkaas! suostumisesla.

Sfriätillsie:! luöroäen Niesilahdm
ja 3?uonnb?n yydittysten aftamie^
oiimat fHpaHjt tlmomaneet maatta?
toanja listania siten, että torppari
it. Westtimen sijaan, jofa oli eräällä
nuorsuomalaisten listalla. a!etettnn
ebdliictle palstatilalleen Heikki JuhaH^salc!, jofa ennestäänoli kristillisen
laöroaeu Pälkäneen listalla, jaMi
cjdtkUe waraehdokab ju^ant^öra;^
@'Uraitien. SSaifta eimät asiamiehet
näissäkään muutosilmoituksissa olleet
tu.ifuuttaneet, että eydolka'ksi ajeietut
yrl-t'löt olisiwat suosiuwaiset otta-
maan vastaan ebuStajaii toimen,
l)t)roängttiin nämäkin muutokset muä
edelliseen listaan tulee sillä peruS
teella, että Pälkäneen yhdistyksen
asiamies oli vakuuttanut Hakalan
jucSiuroan rupeamaan edustajaksi.

Waaliliittoo» oliwat ilmoittautu*
r:e?t nimellä sosialistinen Vaaliliitto
n>ulttfiJQ^bi»rt)fje! n:o 1, 6, 7, 8 ja
9 eli 5 yhdistystä, nimellä nuorsuo
nnlaiöten eli perustuslaillistell suo
maalaten Vaaliliitto n:o 2, 3, 4. 5,
10, 11, 15, 26, 27, 28 ja 29 eli
11 yhdistystä, nimellä suomalaisen
puolueen tnaalilittto n:ot 17— 25 eli
9 yhdistystä.

N!lorjuoNll!lliset oliwat waaliliit
toiulkllausumissnan, samalla lun eij
dottimat toaalUtittonja nimen lav
suneet sen totwomufjen etta keskus
lautakunta, jonka asiana Vaaliliit-
tojen nimen antaminen on, et tällä
lectaa nimittäisi manhojen suomen
mielisten «vaaliliittoa suomalaisen
puolueen Vaaliliitoksi, kosla uuox-
fuomalaiietfin owat erityiseen suo-
malaiseen puolueeseui luuluwa ryh
mi, ja lun fuomalaijen puolueen
loaaliltttto, wanhojen suo»nimieli<
ten ninlilylsena on sekä eksyttäjä
etta wäöiä. lleskuslautolunta kvm
tntnftn 4 äänellä 3 maitaan päätti
jättää tämän wiwomutsenhuomioon-
ottamatta, Ehdotus, etta liitoille
ar.nettainin niNitytset ensimäinen,
toinen, lol»as ja neljäl waalili»tto,
hyljättiin myöskin ja liitoille pää'
lettiin lulletm antaa itse toiwonmnsll

sioin asianNulaisesti tehdyt, paitsi
jolla oliwat valitsija-

ehdokaslistoihin otta»

neet myöskin Waiaehd2llaan eikä siil,
kuten vaalilaki oikeastaan määrää,
lopullisia ehdokaslistoja. Kosla lui-
tenlin lopullisetlin ehdokaslistat si-
sältyvät tähän, hyväksyttiin heidän
samalla luin muidenkin puolueiden
vaaliliitot.

Naalilipussa tulee sosialistien
liitto olemaan ensimäisenä ja sen alla
kristillisen työwäen liitto. Nuorsuo-
malaiset ovat keslessä ja suomettare-
laiset oikealla puolella.

Cnrnn läänin pohjsisen
rvaalipiirin keskus-

lautakunta
kokoontui eilen Turussa jolloin käsi»
teltiin waaliehtohakemulsill y, m.
waalilain 31 pykälässä mainittuja
asioita. Vaaliliittoon A. hywäl,yt
tim kaikki siihen ilmoitetut ehdokaslistat, jo!en siis tämä vaaliliito,
joka sai nimekseen Suomalainm p^
rustuslaillinen eli nuorsuomalainen
puolue, tulee sisältämään listat 1, 2.
4. 5. 6, 23, 24. 25, 26, 27, 45. 46
ja 47. Vaaliliitto A.sai paikakseen
Vaalilipun yläosan ulottuen poikki
kolo lipun.

Vaaliliittoon b) hyväksyttiin niin-
ikään ilmoitetut valitsijayhdistykset
n:rot 3. 10—22, 42. Listoja oli
15 ja chdokkuita 1?, se sai otsalir-
jotulsekseen Suomalamen puolue.
Sen paikla waablipussa tulee ole-
maan vasemmalla simustalla.

Vaaliliittoon c) hyväksyttiin wa
litsijayhdistykset 7, 8, 9, 28—34, 43— 48. St sai nimtkieen Kristillinen
työkansa. Siinä on 12 ehdokaslis
taa ja 15 ehdokasta.

Maalaistyö-väestön I:nen lista
kotipaikka Tyrmää n:o 43, ehdokkaatSelin, Mäkinen. Alanen, oli liitth
nyt tähän maaliliittoon. Samoin
oli siihen pyrkinyt maalaistyöwäen
2:nen lista n:o 44, kotipaikka Tyr-
mää sekä ehdokkaina Wälimäli, Se-
tälä ja Ojansiwu, mutta sitä ei les»
luslaulakunta hymäksynyt maaliliit'
toon, kun waaliliittohaktNulsessa oli
ilmoitettu tämä ehdokaslista muu-
tettuna eila ollut olemassa maali
lain edellyttämiä syitä ehdokaslistan
«uuttamiseen. Myö» näytti siltä
ettei malitsijayhoistys ole ollut ti>
loinen ehdokaslistaan tehdystä muu'
toisesta.

Waaliliitto c) wlee olemaan waa»
lilipussa oikealla simustalla.

Naaliliiltoon d) hymälsytiiin luyö«
kaikki siihen ilmoitetut listat nim.
n:ot 35—11 ja sai lista nimekseen
SosialHemotllltia. Siihen kuuluu 7
ehdokaslistaa ia 15 ehdokasta. Sen
paikka tulee olemaan waalilipussa
wasnomalla puolella alaosassa.Waalillpussa tulee siis olemaan 4
waaliliitloa ja yksi yksinäinen ehdo-
laslisw.

Kaikkiaan on 48 ehdokaslistaa ja
«3 ehdokasta.

hyväksyttiin kristillisen lyöwäea
malttsijayhdistytsen n:o ? lLawio)
asiamiehen pyyntö saada poistaa
l.stalt» ehdolas lellojeppä W. Nie
mi, loska hän ei ole vaalikelpoinen
ia hinen sijaansa asettaa «ylläri F,
Helenius, Tyiwäältä.

lvirheellisiä waaliluet-
telon otteita

antavat muutamat t3aa[i(autafuntain
puhe::.johlajat. Tumallisin virhe on,
ma ja t.itDåt tiijotttattaUa maalipii-
nnn;men tai lirjoitt«wat siihen jon»
bot toiien nimen.

Sanoin kuulunut jotfut antaneen
otteita, joissaaluio^uolifct owat mer-
lilyt jamaan ottstjeen. E: talläiiec.-!^
faan ot»«e!cen ole lyydnnäu>ä, sillä
nlluinen maifuitaa en, että aura-
taan loinen awlopublisoista fot äo
negtaäsen nojalla, !o»ta ote jitetäiin
äänestäessä njaaUlcutaturnalle ja st-
.en ei ole mahdollista enää loiSen
jttä täyttää. SBadilati sitapailsi cbd=
lyttää, että jofaijclle on oma otteen
sa annetiawa. Aäneslä>äin on niitä
Hankkiessaan fatjottama, että ne to>
della omat läytu)'rlpoisia.

— tääninnimismiehet.
Lääi-.in tuwernööri on myöntänyt
Asikkalan piirin nimismiehelle Wäil-,ö
Mitllcnlle wirlaNapautta ylsityisten
asiain tähden 2 tk. ajatsi t. l. 25
pslä alkaen ja sijaiselsi määrännyt
ylioppilas Lennart Mittlerin.— Maalaispoliisit. Läänin
lum. on myöntänyt sairauden tähden
wiikawapauttll polusilonstaapelllle
Luopioisien nimisniespiirissä Aleksi
Siremlle 2 11. aiatst t. l. 15 pslä
alkaen ja stjaiselst määrännyt ent.
tarkka'llmpujan heitti Lahtisen.—

tVaitvaistalot. Janalla»
lan waiwai4talon iol)tajatiarefft on
23 hakijasta walitm neiti @bla
Juusela Kang2»alta.— Aansatonlnt. Korpilahden
Rannanlylän lansaloulun opettajat
taietsi on johtokunta seitsnllästä ha<
Iljasta walinnut I.I.Menon Iy
wäslylästä lahdelsi loetuswuodtksi.
samoin pullien läsithön opettajalsi A.
Turllilan Koipilahdeltll. Pihttpu»
taan lunnan ElämäMnien lansalou»
lun opettajaksi on Halittu lansalou
lunopettaja K. h. Terwonen ja Lv
hangan lunnan liilonlylön lansalou»
lunopettajatsi lansak. op. E. K. Kvl«
laa.

—
Suo».

Saoraeilarelaiiel panevat
opettajat waaliapajan

vetoon.
Suomeitaielaiset loettaVat lailes»

ta wetää itselleen hyötyä. Kun Hel«

singlssä on tässä luussa pidetty lo
matursseja, ovat he panneet toimeen
salaisia puoluekokouksia näille osan-
ottajille.Monikin lomalursseihin osan
ottaja, joka seurojen y. m. yhteisillä
»eroilla oli lähetetty loNlllursseille
sivistymään, joutui s'ellä suometta-
relaisten puoluehommissa suuren osan
ajastaan kuluttamaan.

11l nyt on taas ollut oiwll tilaisuus samanlaiseen. Kansaloulunopet
tajat owat pitäneet wiime viikolla
suurta kokoustaan Helsingissä. Siinä
parvi jota varten suomettaielaisten
mielestä kannatti pyydyksiä asetella.
He hommasivat suuren kokouksen näi-
tä opettajia varten ja jotta sillä olisi
suurempi vaikutu» pantiin puhujiksi
oikein louluylitnllitulsen jäsen Wirk
lunen ja op. Re«a. Kai sielllmon>
ta sielua saatiin taas vaimenemaan
ja innostumaan siinä määrin, että
lähtevät vielä Naalien edellä ag',tee
railemaan ja kw saa pimittämään.

Sillä se kaiklllll tällä on taikoi
jena. Opettajia on paljon jakun

ne laitti saadaan liikkeelle, on kolo
joukko agttaattorrita taas enemmän.
Ia kun tiedetään että opettajat useim
min ovat semmoisia itserakasta n>s
feä, johon silittelyt ja lehumistt te
kewät vaikutuksensa, yritetään siiälii-.
Suomettarelaisien pääkanslia juif r
jee nimittäin erittäin imelän ylislyS-
wirren opettojillc, fehottaen niitä läh-
temään fan'aa harhaan johtanoan.
Tämä ättelä kehotus sisältää m. m.
(eutaaniaa:„Teidän läsnäolonne täällä on
ollut omiaan kohottamaan mielialaa
kaikissa henkihelmolaisissanne, ja se
on matanut meidän rimeihimme wah
waa luottamusta asiamme lopullises
ta onnistumisesta. Sillä jos kerran
etemä kansllnoptttlljisto on se, joka
wiime lädessä woiton ratkaisee sota-
joukkojenkin otteluissa,niin on se sitä
ja uiman wälttämätHmästl ainakin
siinä rauhan aseilla läytäwässä so>daisa, josta parin miikon perästä jäl-
leen uusi, piikäksi aikaa ratkaisema
hetki koittaa.

Meidän opettajisto on aina ja
kaikessa osoltanut !2m«intä ja uh
raawaa «ieltä, sitä kadthdittawata
innostusta, jota main ne woiwat
osottaa, jotka tuntewat wähäisissäktn
oloissa aina eläwänsä «utta luin it»
seään warten.

Opettajat!
Te olette mahtaHa arlueijll. Se

täytyy Teidin ilsennctin tuntea. Eikä
Teille woi olla s«»lattua, minkä wä
kewän wauhdin Te lylenetie tässäkin
waalitai«telu«sa antamaan suoNalat-
suuden, oman kanaanne hengen wal'
lan,ponnistuksille".
Ia sitte seura» käytännöllisiä ke-

hotuksia.
Ka? sillä tavalla sitä pitää! Nyt

siis köyhälistökin tietää, sanoo Sos.
dem Nila sillä on maa»me spetta
>i«ta cdslettamisja. Panlaapas was>
tapainoa tälle opettajain ogitatsioni-
tulwalle! I« loela yhte.sillä wa>
loilla palkattuja wirlailizoua rume
taan käyttämään järjesielmällijeen
puoluetiihotukseen, niin onataa opet>
tajia walite«san?,e tarkka selwä hei<d'n puoluekannastaan. Suometta
lelaiset owal sen tahtoneet.

Ramman RaitiiuspSi-
vilta KM. 15—17

päivänä.
Hamina, tunnettu entisajoilta, jos-

la tehtiin n. j.Haminan rauha ISO9,
on pienlympyrän muotoon rakenneltu
kaupunki, asemaiaa^lj^ll'! erktner
toisia @mmn toupuafeja, fMS&
ncitmone, jo!a y^äröusee tor-.
Tästä laupurg!:. v|^btenK<t2* l'ch
tee 8 lama (di {abitta.) Mitä \c>'
teitä katkoo ympyrä,, »uodossa ftcr-
täwät ladut, nimeltä Pieni jaSuuri
y»pyrä latu. Eipä siis ole »äärin
janottu «fuparijeppää" !aiiastawan
päästä, että on kuin Haminan lau«
punli. Wielä löytyy faupunfin y«
parilla, maan puolella niahwat wal-iitufjet ja juoksuhaudat, jotka nt)
lyjään owat tarkoituksiinpa kelpaa-
osattomia suurimmaksi osaksi. Siinä-
hän ne tämän laupunlin merlitiä-
wimmät seikat owatlm. Siis asiaan!
Jo alkaa saapua »ajoistaan juhla»
wieraita, jotta suuntaamat tultuaan
kadettikoulun maneesille. Soittokunta
kajauttaa juhlan amajaisilsi Raati»
huoneen tornista säweliäan. Eipä
alettu tämän w tunnan" työtäil-
man rukoilemalta, waan klo puoli10
mentiin kaupunginkiiltoon jossa tie!
loherra Taubl piti saarnan aatteen
puolesta."

Sen jälteen 110 10 alloi warsi
nainen lolou» entisessä SuomenKa
dettiloulun maneesissa, jonneoli saa»
punut edustajia eri yhdistyksistä ym-
päri maaia, selä »uma juhlaylelsöä
noin 60N— 700 sielua. Hilpein mie
lin siinä juteltiin ja lerwchdittiin
wanhoja weteraaneja, iotla oliwat
useampana lesinä mukana olleet.
Ensin Hll«inan raitt. yhd. selakuo^
ron laulettua .Nouskaa aatteet mur»
heiden alta", selä tilaisuutta warten
Olli Wuorisen sepittä»2n runon
,Wäm nosto" joka oli toistettawa,
nousi puhujalawalle opettaja W.
loulahawen joka lä»pi«in sanoin
lausui vieraat terwetulleitsi. Wlelä
sekakuoron laulettua wälillä, piti
«lwajaisplcheen kansanopiston johtaja
O. W. Slrtla. Wähää waille 12 al»
loi R. I:n wuosilolou». Numuspu'
heen pili k. hr« K. W. Hur»erinta.
Puheenjohtajana toi»i 11. W. hur<»tilnta, sthleeiinä »alslen O. N.
Louhiwuori.

Keslushallitulsen ehdotus suhteel-
liselsi waalijäijestytselsi keslushM»
tuljen waaleja warten otettiin ensin
lestustcltllw»lsi, jotla hyVälsyttiin

toiset pykälät paitsi 8 § sai aikaan
willkaan keskustelun, loska ehdotuk-sessa oli mainittu, että jos joku wa-
lituista kieltäytyy ottamasta tointa
wastaan, niin asettuu hänen tilalleen
jäijestyljesjä seuraama. Toiset tah
toiwat tämän loppuosan kuulumaksisiten, että samasta ryhmästä seuraa-ma aietluu kieltäytyneen tilalle. Ää-
nestykitssä kätten nostolla sai les
kushallimlsen ehdotus 132 ääntä ja
muutosehdotusta kannatti 117.
Tähänkään äänestykseen ei tyydytty,
maan waadiltiin äänestettäwälsi sul-jetuilla lipuilla, joka suoritetaan il-
tapäiÄllllä. Sen jälleen hajaannut
tim Malitsijayhdistytsiä ja ehdokas-listoja laatimaan.

Wllalilautaluntaan walittiin sään-
löjen mutaan nim. hiat I. Tuo»
minen sos. ryhmästä, A. Kuhanenns. r. ja Kantele, suoai. r. Kcslul-
hallitulsen puolesta Roope Kojonen
ia Emeli Kunnas. EhdollaikZeen R
I:n päätoimiluntaan asetti sosialisti-nen ryhmä seuraamat:
I. Tuominen kauppias, Helsinki.Hilja Pärssinen opettajatar Wnpuri.

Ä Kuhanen lirjalaupp. Wiipuri. Q
Orasmaa toimittaja Mikkeli.

Nuorsuomalainen ryhmä. Fanny
Luukkonen opettajatcr Oulu. Nilklu
loulahairien opelt. hllfinli. hilmaRäsänen opett. Helstnli. A. K. Pa-
lomäti upett. Mtleli.

Hyvin kuvaavasti toi n. s. suo-
metailaisten ryhmä sen salaperäisen
toimintansa ilmi, sillä ettei heidän
ryhmäkokoukseensa laskettu edes sa>
nomalehlien edustajia, maan ainoas-
taan ehta ,suometllilaisia".

Päivällisloman jälleen piti tri
Oskari Mantere esitelmän, »Koulm>
ja tieteen palvelus siveyKtasvatus'
opin lehittämiseksi". Sen jälestä jat>
lettiin jälleen R. I:n vuosikokousta.
Kokoukselle oli saapunut onnittelu-
sählösllr>oma Kristiinasta Ruotsll'
laisten llliltiuslokouksesta. Wasmul-sen lllllti»inen jätettiin puheenj. ja
sihteerin huoleksi. Samoin päätetiin
lähettää Amerikassa Marsuun lau.
punglssa palaillaan vietettävään
»aallman ensimäijen raittiusyhdis-
tylsm 10l) vuotisjuhlaan onnittelu-sanoma. Raittiuden I:n vuosikerta
mus hyväksyttiin. Toimikunnalle ja
rahaston hoitajalle »yönnettiin ti>
lintarkastajien lausunnon perusteella
vastuuvapaus.

Kuluwan wuoden tilejä tarkasta-
»aan walittiin W. Suolllllawen ja
O. Nikander walinaisilst ja neiti O.
yubti ja hr» Jussi Tuominen t?a'
iältä. R. I:n sääntöjen 6 § 2io sel>
wityksekfi yywäksyttitn keslukhallitul-sen tekemä ehdotus, että;

8305 liitolla on useampia
alaosastoja, woiwat liitto tai
sen alaosastot saada paikallis-
yhdistysten oikeudet niiden y.:
sentnisä lukumäärän mu!&ui.
joilta liitto tai sen alaosasto?
jäsenveron suorittavat."

Veronalennuksen myöntäminen ja
edustuiulteuden saanti wuosilokouk-
ieen patfalii§j}f)bi*H}fjiUf F annttttm
fc?wi*t)a..ittu:'tlie c-c.itn. myöntää
näitä olktutsia horkintnnsa! mukaan,
piintotmifunnan lausunnon perus»
teelle.

— Ensikesäinen yleinen
rattttu»fofous päätettiinpi-
tää I^wä-t^läzsä. Räminän
taittiufefofoufjeeia eilen pääteltiin
n. m., eila ensikesäinen yleinen rait=
fiuefofou* pidetään Iywäitylässä.
Ajan määrääminen jätettiin keskus»
Hallinnon huoleksi.

piffu- ja kiertokoulnn-
opettajain kokouksessa
tähden kansanopis-

totta
wiime lauwantaina oli ylt puolisa»
taa oianottajaa.

KotLus aitoi jumalan^attodufjella
firfo^fa, jonka jälkeen kokoonnuttiin
fanjanopUton juhlasalnn. Täällä
?cu£unjot)taia Kaarle 23«1f0 aioafi
fofoufien lyhyemmällä puheella, jos-
ia le!i selmaa t<sHai«ten lolousten
lallotutsesta ja merkityksestä
lutiellisessa suhteessa^^^^^^^D
MUolouhen picheenjohlojatst toaltt=
nm eftieminaorin jojoja SS. Mul.
ler Kotlasta ja sch'«ii!si totmtttaja
Nlpo Matnla Lahdlsta.

Johtaja Niilon esitMklä lähe»
tetnin Helsingi«sä poraillaan loosia»
Kieroille lansaloulunopettajain 1010->
ukselle ttiwehdySs2h'ö,anoma. Tä>
hän jäätiin illapäiVällä wastater»
wchdl,«!ähloillns»a.

Kun opettajatar Mandi Louhi»
saari oli laulunut sepiltämänsä ru-
non, piti johtaja SSerffo laajan ja
perustellun cfuelraän kodin ja lou*
lun yhtnsrrM mertitytltstä.

lle«lusttlu»sll, jola esitelmän joh-
dotta syntyi, sanoi opett. Louhisaa-
ri esitelmänpitälän esilletuonna seil»
loja tärkcllsi, lo«la »ona«tiNn !oto--
na rewitään se mitä loulussa rafen«

netaan. Clift lahmneltämä »an*
Raspia ja leoilettäafi helle la«wa>
tuSopiUtäta lirjallisuuttcl. hra SRii(«
lei arroeli, etta olisi tärleätä |tl»tt
tää »anhenlpien lokoulsissa luinla
tärleätä yhteiltyo' on loulun ju lo
din wälillä. Kun tietää edeltäpäin
oppilaissa olewat wirhltlllsyydtt, on
Heidin kanssaan paljon helpompi
totmio. Hra Werlon mielellä ei ole
waileata toimeenpanna sellaisia ai»

iltoja, i«i«sa opettajat puhelisi.
w«t yPtyisestt wanhnnpien kanssa.

Kun wielä oli käytetty muutamia
puheenvuoroja, yhtyi kokous alusta
jan e^botutjeen.

Sofialidemokratien vaaliliitto Hämeen läänin
pohjoisessa vaalipiirissä

on wirallifessa waalilistassa enfimäisenä, siis listan wasemmassa yläknlmassa ja
on tämännäköinen:

össialidernskratinen vaaliliitto.

Tampere. Griwesi. J?ttou>efi.
sosialidemokratia. Aansan tahto laiksi.yleinen kunnallinen ääni-

oikeus ja «vanhuuden
«vakuutus. Telkkä IXestor, o1 juuslau-dentoimlttllja, Vlipun,

aunit fuu§= Pllvho!wjll, Toi!ijsiw!,
laupanhoiluja, Messulylä,Jokisalo<Uo-tinen),Glga

Karolina,rouwll Tampcic. ier, K, G, kan! fafoulun=potjjola, )«ho Uurtaa,
pilrifi^teerl, Tampere. «petlaja, Oiiwesi

Ril lnen, Un- >öm!es, salo,Vl. rouwa,Tam»lohanna, lehiac:ulyunicli-
iuläi, Tampeie. Luopioinen, pe«.

Jämsä. tempäälä.

Maa lnuluu kaikille. «oteia kodittomille

Sirol. ,dm-
Aleksandra,rouwa,Helsintt, totNUtaia, Helsmti.

>lströ llntt ann», !uus-
torppari, Korpilahti, laupllnholmia, Messutylä,

lftrö Antt lruuaun»Sirola, t?rjö, ?anDmale^ben=
totntlltai», Helsinli, torppari, Korpilahti,

Lyhyemmän väliaian jälleen piti
maisteri Heino Aulanko esitelmänraittiusopetuksesta pillu- ja kierto-
loulmsjll.

Esitelmän johdosta syntyi »illas
keskustelu, jossa kaikki puhujat oli'
vat aluitajan ehdotuksen langalla.

Kokouksen yksimieliseksipäätötselsil tv
likin,

että pikku» ja kiertokouluissa on
annettava »uiden opetusaineiden
yhteydessä raittiusopetusta;

että tätä war:en määrätlliisnn y5
si pakollinen opetustunti wiilo»sa,
kosla muutoin opettajat, joilla eiole
innoltulta asiaan, löisivät tuon
velvollisuutensa lai»in;

etlä esiseminaareissa on annetta-
wa raittiusopelusta terveyLopin ja
luonnontiedon yhteydessä, j?lenopet
tajat saisivat wliiN«t tiedot asiassa;
setä

että yle'sten pikku» ja kiertokoulu-
kokousten yhteydessä ollsi j)rie«let-
tämä näytelunteia raittiusopetuksessc!.

Johtaja K. Verkon alustus pitlu-
ja kiertokoulujen opetushuoneist» ja
opettajain asunnoista päättyi seu-
raamin ponsiin:

1] Wuokrahuoneista sekä oppi
laille että opettajille, ennenkuin ne
luovutetaan käijiftläVilsi. antakoot
ammuttirofainuliseltat! tai arckitchti
lausuntonsa ja cftcitomainen koulun
taitaetaja toolåon kustannuksella
lausuntonsa ni>.d:n .'arloiiuksenmukai
l'.iudt«ta.

2) Etta litiféi' waroja karttuu,ra«
fmneitufoon nnllelin alalanjakouluil'
le, jotka owa: liitetyt yläkansaloului-
hin, otsa tailotuksenmukainen alatan'
!al?ului2tennus, niinkuin niillekin
alakansakouluille j«ko seisomassa ta-
hi Ziertäwässä raucbo«fc, joita eiwät
ole yhtlydtssä ylemmän ler.sakoulun
lcmssa.

3) Alemmat kansakoulut rakennet»
taloon toaltton t)t}tcä?jt)mätit mollt=
piirustu*ten mutaan arainatnraU^
ttuimcftarin johdolla ja ennenkuin
rakennus luctrutefaan käytettäväksi,
asianomainen tarkastaja ia roaiiioii
palkkaama aikkiteh:i artaaiat laken,
nuksesta hywälsywän lausunnon. Ta
man rohkenen ehdottaa sentähden, etta
(oulu^uoneet, joista alkuopetuksella
on ollut niin erinomaisen suuna hau-
taa, jo alusta pitäen otettaisiin aa-
kamalia kannalta.

Ilman warsinaista keskustelua hy-
wäksyi kokous nä«iä ponnet.

Dpett. Louhisaari alusti kysymyk-
fen: BMiten woitaisiin toimia min,
etta kntokouluissatin saataisiin jota
wuosi mieltää pikkujoulua eli n. s.
kuusijuhlaa?" Alustajan ehdotusta,
tttä käännyttäisiin kuntien puoleen ja
anottaisiin heiltä pienempää apura-
haa tarfotusta waiten. ei kuitenkaan
kokous hymäksqnyt^W^^^^^^W
Whytua\a iJoutjtfaaren aluStuS ftj=
symylsestä, mitä olisi teitänsä pikku,
ja liertokoulunopettajain eläkekassan
suhteen flinä tapauksessa, ettei alku-
opetuskomitean mietintö tulisi koko-
naan hywäksytytsi, aiheutti wilklaan-
laisen keskustelun. Useimmat puhujat
olitoat sitä mieltä, ettei nostna H5
lylystä ennenkuin eduskunta on leh»
nyt päätöksensä. Jos asia siellä tai-
ttaa alkuopetusloulujen opettajlllt
epäedulliseen suuntaan, koitetaan asi-
aita saada anonmsehdotu».

Opett. T. Norenw« alusti kysy-
»hksen: wMitkä olisiwat tärkeimmät
l«lu«ttlukysymylset Turussa 1909?"
Rannatetttin joht. Werlon ehdotusta.
etta jos alemmat koulut siihen «en
nessä tulisiwat jäijestetyitsi, tulisi
siellä läfittely keskittymään itse m
wlsen järjestelyyn. — Koulujen ttjö
suunnitelmissa onkin ilmennyt suuria
eroawaisuutsia, jopa huut»wia epä-
kohtiakin. Niinpä useissa liertolou
luissa opetetaan jopa lol»etin tun-
tia pstttQ*iä uskontoa. Etta tallat»
nen opetustapa ennenpitkää tekee us-
konnon roaStenmteli|ef}t oppilaille,on
i:sesläänscinM.^^^^^^^^W
WPäiwällisloman jälleen piti pa«t
h. Wintcr esitelmän, jossa teli se!

wää eri uskonnoista Indiassa sekä
mainitsi jonkun sanan hlidän koulu»
oloistaankin, lohdistuen kumminstn
etupäässä siellä toimiman lähetyskou-
lun lyösuunnitelman selostamiseen.

Tämän jälleen joht. S£ifr?{o piti
esitelmän «lepokodeista" SRactfi«f*i
ja miten lepokotiasia on Suomessa
iärje«tettsttiä. Esitelmän pitäjä itse
sekä muutamat muutkin puhujat was«
tuStiroat lepokodin rakentamistll en
nenkuin fewbaan siihen tarkotukseen
kyllilsi »«röja. Tähän mielipiteestä
kokous yhtyikin. Asian auttamiseksi
aijotaan pitää Turun kokouksen yh
teydelsä ensi kesänä svuret «rpajaiset

Tehtiin myotlin a^utztawia ehdo
lulsia siitä, mihm aijollu lepokoti tv
lee illkennettawaffi. M. ». pidettiin
iellai^een tarkolukseen sopivana pml-
lana Wesijärwen lanawan seutua
Asil!ala«zll.

Opettajatar Lempi Wiherwaara
näytteli sitten kuinka n. l. puluko
neella" opetetaan sisäiukua,setä Nui'
bligm lastulautaa.

Lopuksi lausuiwat muutamia lo*
p:ttajaiszanojll Yrat Muller ja Weil
!o »elä nti Louhisaari.

Lauleltiin ja hajaannuttiin.

MmlMm \m*m\m§

—
Hautattclaisraittittsytj-

dist^ksen fefäfofous oli sun
nu!,:aina ham'.nas!a ja aitoi se tiu
pottuilla eriurheilulajeissa, Climaa
rätlämä mille piirille joutuisi lieriä
wa tilpi, joka wiime njuonnn $&■-
-meenlinnassa joutui Helsingin pii-
rille. Kilpailulajit olttoat: lorleus-
h^pvy, fet^äcn^ettto ja juonii 1,500
metrin matkalla. Kilpailuihin otti
osaa neliä piiriä liiro. Helsingin,Hcm
gon, Lahden ja SSoafflotnn. Edusta-
jia naiéiä oli faiffiaaa iB. K^lp'
loutut ed:ll«n hangin piirin tyil
tuun 279,08 pi«!«llä, L.Eteläiset
saimnl 273 76 piiten- jo binoofa
i.Qijet 272.83. <3itäpctti~t kamat pal
hnioja: T. £>onri 305,44 pt#tettä,
5? Suometsä 295,11 pist. T, Soi
jona 288,12 pist. ia S. Saarinen
285,23 pist.

Klo 4 i.»p, a(*oi marsilainen fo>
kous raittiusseiiran talc-lla. £aaot^'
dyssanojen jälteen, jotta lauiuttttr
Kouwolan pillin puolesta, luft ale
map. Th. Blässai Norjan Neulone
läisraittiu«uhdi«tylstn lät)s.:tamän ter
weydyssLhlösanLman fefä erään ruot-
salaisen lähettämän ftrjcen. — Äo
!ou« kohotti 3 fettaijen elä^ööichuu
bon aatctotnetdlle Ruotsissa ja Nor
\ai\a.

Käytiin sitten keskustelemaan rau
tatieläisten lerweysoloiötu. Kysymy?
sen alusti aseman. Blässai. Nolous
armosleli sangen ankarasti rapiat'?
lääkäreiden wäl,npitämät<sNyyttä ia>-
taleiden henkilökunnan termeydlll^nn
oloihin nähden. Asiasw päcietliin
kääntyä rautatiehallituksen puoleen,
j?tta epäkohdat tuUsimat korjatuiksi.

Toiseksi oli keskusteltavana kysy'
mys „siten on tohdeltama sellaista
«uiatieläisiä, jotka esiintymät rakan
to:miiuf|eSfa juopuneina". Alustus
päätettiin painattaa y'd *tp?fen aa
nenkannattajaan S3tcöiin."

llm, innot lllpatluis'a olinja:
j«etut, loppui kokous e(ä(öön^uuto'n
ur^rtlnlle ja sielulli ler
veessä ruumiissa."—

50 työntekijää t?öttö-
matsi. Uiojoortn tiilitehdas, jota
työläisten tc«kuudessa ylemlä "utsu-
taon nzllämyllylsi, en iaasen wli
valon jälteen pantu tuntoon ia noin
tuulausi takaperin alettiin siellä tyot.
PalkoiStatln sowittiw. Työt tehtim
etupäässä urakalla. NZlkämyllyn
onnstajam — myllyn oinislaa Pori»
laisista <uurkapitalis»e>Sta kkoon»
pantu yhtiö —

mielestä saimat tybn
tttiiät bitenfin liian h»w!ä palkkoja,
jonka wnokfi työ'äinlle ilmoitettiin
palkkoja altnnettawan 3 pennillä tv-
Annelta tiililtä.

Seuraawana päiwänä, perjantai

na saapuiwat työntekijät kyllä työ-
paikalle, mutta työioimiin eiwät en»
siulaan ryhtyne?». Siitä ilmoitet'
tim Porissa ölnvaan konttoriin,
mistä saapui eräs mylly-yhtiönosa!"
leen omistaja ilmoittamalln, että
työläiset saawat tchdä 14 Vuoro-
kautta työtä entisillä palkoilla, »uttitsen jälleen saamat h? lamsia maan-
tielle, kosla eiwäi tyydy nöllä«yl<
lyn omistajain tarjoomiin nälläpall-
koihin.

Tehtaasla on työläisiä noin 30.jotta kailli siis saawat lähteä maan-
tielll. Ennen tulipaloakin makset-
tiin tehtaalla niin kchnoje pallloia,
että tuskin suolaa sillä leipäänsä sai.
Siitä johtuu tnmilyslm: nältäNylly.
Olot eiwät näy nylyäänlään korjaan^
tuwan, waiktapa mylly onkin yksityis
seltä siirtynyt yhtiölle.

Porwarit t)OT;«ttGhsat toaaliagU
tatftonia joßalibemofratteii edulsi.
2iisötost meille äänestäjiä. Nälkä'
myllys tatin, jo?a nyt uuvuttaa nal*
täpalkoilla työläisiä, tulee silloin
rahamylly, mikä jauhaa työlä-.sill?
rahoja riittän)ä3ii toimeentuloon,
tun jofiabbonofratit pääinuat yh-
trighintaoioia uubistamaart {a ot»
taraann tuotantolaitokset huhtaa.-'.la.
Jo heinät. 1 ja 2 pnä on jolilijella
tßöläijellä tilavuus jouduttaa raha-
myllyn luomista

—
©of. dem.— Ankkopilliiantareitten

puolesta on Kolkan raastutDan^
oikeus tuominnut Eteenpäin lehden
wasiaawan 60 mf. sakkoon ja kulu-
ja 35 ml. paatitta oli antanut
iko:kan ent. kauppak. johtaja suo-
isettarlainen F M. Pitkäniemi sen
johdosta, eitä lchncssä oli sanottu
etta lauppalouluitsa „opettamat niin-
kin tärkeitä aineita fun kansantalo-
urta ja yhtciskuniaoppia faif«nfar-
waiset kullopillisanklint, joibta käsit-
teet niistä asioista ornat jo aikoja
sitten kuolemaan tuomiuujaB.

»Kullopillliankaric'' (anaa oQ oi*
keus ftitäny: yllä-nllinituk sal^n ar--
Voisena.— N)alitsija,niebeksi ftrfol
'iskokoutien tsaalta marien »alittiw
Öumpptlan firfonfofoufje#fa työmäer^
thdotas A. Mantere. Kirkkoherra
pani päätöstä »asiaan wastalcm-
«etnsa pöptäfirjaon, syystä että tea
litfu hmdlö et olz tetopydä, joaiaiot-
pen sen hanen wäicteensgmukaan pt-
'äisi olla.— portsarien tvaalifalas-
tus. Humppilassa oli jucmetmre--
laiset agitaattorit Kylmäkoski ja i)i\-
bän tbu§funtcefybo!faafjeen asetettu
mömies Tasanko faarfiaamaSia kol-
mena iltana, ©aumojen obieltnanc
kahtena enfi iltana oli iosial-demo
tratten tjauffumliten. Tä«ä fuiten-
kin nmraeasahuttujen laholta täysin
lumottiin efiteMen jäleitä olleissaVäittelyissä sekä myös täysin paljas-
tettiin juomettanlaiSten ftttuilemtnen..
niin että eräs suomalaisen seuran jä-
jen sanoi fuoßetiarelaiåten tulllen
»syyhymättä saunaan." Rclmantenc
iltana kun hi nätiwät mahdottomaksi
»valheillaan mitään sosialisteihin wai-
futtaa, kun saiwat niiltä aina vas-
tauksen joka tehosi, läänsiwät henuo-
lensa nuorsuomalaisiin,joiden taholta
ci Futtsrifaan mitää:: wailattu, jonfa
muoksi saiwllt rauhassa lasketella
Blööyertä\ joksi heidän Isrujaan eräs
torpan ullo nimitti.

Nuorsuomalainen ebu^funtae^bo^lal Astala Urjal2st« piti tnqös esi?
telmin Heidin kannastaan jetä poli-
liitiscm et14 »uulamlin yhteisluata-
tysyNyksiin nöhoen. Keyusleli ogta-
rillNLitean yhtä yywin lun fnih.uUii
komiteankin latuekelettä, ilmoittaen
nuoijuomalalsteii olevan niiden lan-
galla. WäitlelysZä. jo«sa josialide-
molratien taholta esiintyi !lrnjo Kal-
lionen, et tullut juurtrapta riitoja,
kun puhuja »yönsi. eitä ei tahtonut-kaan wmttaä nuorsuomalaisten lan-
taa lyöwäelle cineatft edulliseksi,
Vaan ilmoitti eftttäneenjä sen seniäh-den, etta kulin woi itie aimostellaketä äänestää. Ainoastaan maata»louskyiymylsestä kiisteltiin enempi-
flttä näkyi yleensä että {oftaliberao-

liuunun- enna, o^
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Iratien lantaan oltiin tyy!ywäW
Pormarim lalastusieisu sns jäi tu-
lolsitta. — h. W.— Työnnbri. Petäjäkoskella
Rowaniemellä lovettiin losken ala»
puolella särkyveec a tukkilautasta t.
l. 8 pnä Leppawiiroiltll kolosin ole-
ma työmies Esaias Leskinen kuol-
leena ja tullien pahasti ruhjomana.
Vainaja oli niin lujasti tullien wä-
lissä, että kangella oli irroilettawa.
Hänen lumpilm jalkansa oli poikki.
Wainaja lienee lauttaa kuljettaes
saan sortunut lullien väliin. Leski-
sen lauttatotoereista ei ole tietoa.

—
Kalema.

Suometarlainen talotas
myi inökkiläisensä

pirtin.
Mskin wanhns sekapäifeksi.

Tuomaanbäiwänä myi talollinen
Greiiula Kalmolan llnklalassa ta-
lonsa eräälle hattulaiselle ja kauppa-
kirjaan merkittiin myös talon maalla
oleman itsellisen maatilkku pirttineen.
Pirtin omisiaja, joka oli piminjä
itse omista aineistaan rakentanut ja
wasta joku aita [itten srrlänyt sen
toisesta kylästä nykyiseen paikkaansa,
sai was:a joku dia sinen, kun talo
joutui taa* uudelle isännälle, tiedon
etta hänenkin pnitipahasnlsaoli myyn-
itä seurannut. Il!ellism toonia äiti.
joka asusti poikansa luona, saatuaan
tapahtumasta tiedon sai halpautsen
ja on nykyään heikkopäisenä.

Mötliläiset! Äänestäkää
suometarlaisia!

?\kkis uutlslé
— suutari ja kuppari. Keuruulla

oli fifettilfet. Veljestä tali suulari, sislliei-
ta kupp»ri. Suutari sattui saamaan mvi
jllnsa lautta hinnan petintora&oja. Litta»
löshän Hwl «Uein heri«lsi. Antoi sentään
sisarelleen fiioiHomfieltfl möNnpaila,,a lup°
pari asui ntnfi »ussilausi», p»I»ell» par-
haansa mutaan ihmisiä ja s»«dc« jo mähän
tDataDiiuuttafn. Sturta Suutari, l»len ai-
na kapitalisti, rupesi fabdjtiinaaa !upp,iia
ja hääti tllman mannulta poi«. Ei siinö
auta suknlaisnullaan, lun o* oma rafiaeta
lysuNUlsessä.— 2itH halpaa sanan riebtaa,
jota Mllllseudulla tQmperelaisien ponoaris
lehtien muodossll on (miremmotfta mflfiriä
lewitetty, tietäänlta^teerata faupu»gt»iatin.
Etien talli «2» m!eä totolta taloon ?lmu.
lissn ia lauppau Tampereen Son»mi« 10
pennillä tenän tantnubtn loppuun En tie-
dä, paljonlo lienee saanut laupalsi tuota
h»lp«a taroaraa, mutta lomin oli lopus-
{aan. isiisi «hlö »itll saanut tinfifi puolen
pois jo» olisi halun»vt, mutta tv»fin lienee
monella ollut halua. Li!an hunnolsi aroe=
Hloat toroaran fn^eof.n l)ntaan. — o,

— tilan ntyöbään! Kun eräs sno-
mettardatnen cgtiaiuton, Mn!onfur*fin
tehnyt muntert, ftlosli etCtifS puhnsscnslllottats, tainta meidän Utelimme olisi saa-
latDO sellaine, muutos, ettei naisen osaa
miehen melasta «uytäisi. ntin huudettiin
puhujalle fuult;oib?n puolelta: on liian
Myöhäistä! Ennemmin (en olisi piläng»
olla lllyl»imö«iä, ettet raaUseriniann ulisi
illlwinmit Heli loulurssin lel«misen perästä
lehteä agitaattorina malt!; telemaan, maan
oltft woinut elää eulon ojatta.

—
1.»3. S.

Mm* MU
piiritonnikunnan

tiedonantoja.

Toweri 3) ris Sirola puhuu
t. k. 22 p. Pälkäneen 2eiäße&aSHa.-„ „23 „ Luopioisten P.'ut'k^i

lassa.„ „ 24 >. Luopi?!s:en A^mV.sässä,
;„ 25 „ . »uitelnlla,„ „ 26 „ , S?irfonf^läsjd,„ „ 28 „ ;.rf!alaBla,
„ „ 29 „ ©iuro§iu,. „ 30 „ Nokiassa.

Kall- Hellman puhuu
t. l. 21 p. SKämtjperän cipajaisissa,„ „ 24 „ Lempäälän ©oianjafion

lulluc»lla,
Lastu3tm„ „ 25 „ Sempcuilati

fultnalla.

I.Pohjola puhuu
t. k. 25 p. Ruoweden Rantakylän

Koiwulassa,',26 „ RuomedenTammilllslella,„ 27 „ Kuoreveden Kerlleellä.,,28 „ Jämsän Elimäellä.
,„29 „ « Perälulmalla.

Sos. dem. kunnallis» ja
aluetoimikuntia lehoitetaan le»
niittämään puolueemme waalijulis»
tusta.

TaNpereen sos.»dn». aluetoimilun»
nille jaetaan waalijullstusta tänä il»
tana piiriloimilunnlln kansliassa.

Piiritoi»ilunnan kokous
on tänä iltana klo puoli 8 lans.
liasia.

«llNßgllisloimillunnllt!
Puoween waalijuliswrsia on !ä

hetetty ja lähetetään parhaillaan kai
tllle kunnallistoimilunnille. Kunnal»
Nstoimitunnat welmoitetaan lähettä-
mään niitä laikliin äänestysalueisiin
lunnassacm. Viivyttely syrjään.

Piiritoimikunta.

- »TySwäenpuolueen
waalttiitts,,. Maanantllinll jät-
tiwät sosilllidlmokiatisten walitfijll'
yhdistystm Toijala N:o 7. haus-järwi N:o 15. Lahti N:o 19. Tam
mela N:o 24 ja H:linna N:o 28
asiamithtt Hämeenläänin Etel. waa-
lipiirin klsluslautalunnalle anomuk-sen, että yllämainitut walitsijayhdis»
tylset sllisimat muodostaa waalilii
ton tunnuslauseella: «Työwäenpuo.
lueen waaliliitto".

pllllUM Milllloja.
Luopioisten kunnallisjärjestönpu-

huja Aug. Pihlajisto puhuu seuraa-
missa paikoissa:

Kesäl. Käinie-
wesjä.

Haltialla.„ Kaisaan kulmalla„ Aitaossa.
Puutikkalassa.
Vuolijoella.
Padank?«kella.
Lahdentaustan kul-
malla.
Kantolan lulmalla.
Kirkonkylässä.

Towereita lullakin paillalunnalla
lehoiietaan huoleh:imaan kokousten
oailoisla, sclä ilmoittamisesta. Tällä
kertaa puhuja ei tee poikkeuksia mat-
kasuunnitelmasta.

Kunnallistoimilunta.

— WaaliyUytys Hämeen
eteläisessä piiri-iä. Stal&o--
laein puhuu rouva Anna Kemppi:

20 p. Kutilassa.
21 Taljlllan juhlilla

seka 22, 23, 24 ja 25 p. Kotka,
iärvkn Patamon ja Patalankaan
kulmilla.

Towerit järjestäkäät wiimeNllini^
tut neljä kokousta niihin paikkoihin,
joissa, valistusta kipeimmin kaiva'
taan.

Piiritoimikunta,

Kalwlllan Pekkarisellapuhuu tois»
t«in« 18 p. toim. W, Huhta. Toi-
wotaan keiklalaisten saupuwai», wail»
lapa edts wastustamaan ja Väitte-
lemään.— tempaälän kunnallis-
pnbnjan 2sa paat»-KaUion
pa^ujotilaijuu* Moision Saarisella
tl. 20 pnä perutetaan piirijuhlan
touolsi.— lvaalikiihotnsta porin
piirissä. Huittisten sos. dem.
Kunnallistoinnlunta on järjestänyt
pllilllllizpuhujlln Wilho Huhtalan
mullat Huittisissa seuiaawasti:

SuonlllustanNAllssll 24 p:nä kejäl.,
ssarhiniemellä 25 p. ja Keityässä 26
P.. selä

Kauvatslllla: Työtilassa 27 p.
!e'ä!., Rlluhlllassll '28 p. le!äl.. ffau-
valsan kylässä 29 p. ja Piilijoella
30 p:nä.

Esitelmät lll?au>at klo V28 illalla.
Työwäenlihdi3iy'se: ja patffufunta»
laiset hanttikaa puhujalla juoneetesi-
teiaän ptioa warten.

Kiukaisissa puhuu S.Leppä:
K^holan flottttt*tosfa tnaanantatr.a
t. t. 22 p:nä, Saarenmaan torpalla
23 p:r.ä ja Kiukaisten t. i^:n arpa-
jaisissa luhonnuspäilllänä.

Eduskuntaehdokas I.23. Halli-
nen puhuu Puunpalana t. k. 21 p.,
MnUyÄaan sJ?er forssilla perjantaina
26 p:i-.ä ja Uotimäeisä sunnuntaina
28 Kai.

o-Hein ovuhuu Kiulaisien mäes»
sä t. k. 26 y.nS ja Pa^elianuudllla
torpalla 21 p:.'a.

Kiulaisten sos. dnn. Kunnallis
toimikunta.

Arwo Närhin puhujamatkat
Ilaaila on järjestetty seuraa»

xvaitl:
Kesä!. 19 p. l!o puoli 8 i.°p. pv

huu hän Leineperissa Lundströ«in
'.orpLZsa, 20 p:nä lello 8 i.-p. Ah<
«auksen Leppäkorwessa ja 21 p:nä
kello 4 i.p. Saarijärwen Kiwilos»
kessa.

Saapukaa ioulolla luulekaan!

Toweii Kilvenmatkat Kiilassa
19 p. lesäl. Knmajärwen t. yhdis
tylsellä. 20 p. Weh?atorwm kylässä
(esitelmät allawat No puoli 8 i.P.),
21 p. Kiilan lunnanhuoneella No 4
i. p. ja 22 p. Illon työväenyhdis-
tyksessä.

Edustajaehdolas, toimitt.F.Kos
kinen puhuu Alastaron Wirtsan
ojalla Juhannuspäivänä t. k. 24 p,,
Alastaron työmäenyhdistylsessä 25
p:nä.

Loimaan llojankulmalla 26 p.
Niinijoen työw. yhdistyksessä

27 Mä.
Metsämaan lorwella 28 p.
Ajasta »illom puheet allawat,

pyydetään sanottujen yhdistysten
ajoissa ilmoittamaan.

Toweri E. Väänänen puhuu
kesäkuulla llole»äellä >a Köy>
libssä seuraamina päiwinä:

Sonnilasla 17—18 p., Peipoh
jasia 19—20 p., ftongo«pnfo»ia 21
p.. 3örilå4|ä 22 p., «oyliö«sä 23—
24 p., 3)ii*taron Äuun*to*la 25 p.,
Pitkajärwenmculssa K. Suhosella 26—

27 p., Rainon t. y:n arpajaisissa
28 p. ja Wapau«torpalla 29 pm&,
jossa silloi» on f010 hintaa läsittäwi
»gillltsioonilolous.

Kunnallistoi»ilunta leholttsa peti»
lall?st« toimihenllloitä h<niM«acm
lokovshuoneita, {elä niistä mahdolli»
smnlllln hywln paiNalunnallaan il»
mottamacm. Kokoukset altawat klo

puoli 8 i. p., paitsi pyhäpäivinä No

Kunnallistoimilunta.

Edustajaehdolas emäntä Anna Iy-
räloski puhuu Ty rw äällä seuraa-
wissa paikoissa tässä luussa: Myl>
lymaan Tiensuussa 16 pmä, Wam°
malassa 17 p., Kallialassa 18 p.,
Toimissa 19 p., harjasilla 20 p..
hanhijärwen Tuomenojalla 21 p. ja
Raulaniemessä 22 p.

Esitelmät allawat klo puoli 8 i.P
paitsi 21 p:nä klo 6 i.P.

Waaliliihotusta Eurajoella,
Rouwa M. Kanerwo puhuu Juhan-
nusaattona 23 p. t. k. klo 7 illalla
työwäen talolla Taipaleen kylässä,
ja Illhannuspäiwänä lello 3 i. p.
Kaukomäen työwäen talossa.

Rauman nialitsijayhdistysalueen
agitaattori I.Heino puhuu 19 p.
Lutan kylässä. 28 p:nä klo 4 i. ft.
Kainun kylässä ja samana päiwänä
klo ? illalla li-anieellll sekä 29 päi^
wänä Kuiwalahdella.

Eurajoen sos.-dem. Kunnallis-
toimikunta.

Toweii S. Leppä puhuu Eu-
rassa: kesäkuun 25 p:nä Turajär
wm työn,, yhdistyksessä. 26 p. Mes
tilassa ja 2? p:nä Euran työw. yh-
distyksen talossa.

Euran t. y:n johtolunta.—
Naisten agitatsioniko-

mitealle on saapunut varoja Un-
raamista paikoista: Teislon tyu
väenyhdiltys 9 m!, SuluslahdeLta
18 mk., Rantakylän työv -yhd. 9 mk.,
©turolta 30 ml., Tampereen nais-
osastolta 412 ml. 65 p., Nlsuahden
toöro.-D^b.10 »1,, Totlizärven lgöro.=
yhd. 14 ml., 3tätci*fon työw.-yhd.9
mk, Lylyn naislomitealta 9 mk.

Rllhllstonhoitaja,

2 H!»HG» «« z 3/a -£ ;-*f» s*v*V"« 'AAHci k
*

?H bC"*

MkiiOiiill^iitt mOim

Raardiien lakko.
takon loppn lähenee.

Työnantajilla oli wiimeism työn^
tekijäin wastauksen johdolta kokous
eilen illalla. Täkäläiset porwarilthdet
kertowat senjohdosta, että täkäläiset
räätälin työnantajat owat päättäneet
suostuu työntekijäin esittämiin pall-
lawaalimulsiin.

Allltiljoitusta ci kuitenkaan wielä
tlhän asti ole tapahtunut, eikä lal-
lolomitealle vielä klo 12 menneljå
ole mitään ilmoitettu päätöksestä.
Työntekijäin alkuperäiset paltlawaa^
timufjet owat siten tulleet hyVälsy-
lyilsi ia muut ehd?t owat irllaiset
kuin aiempana leuraaNasta tyLsopi-
mu"?«..l käy selwille.

Työsopimus.

1 §. Kurikin työnantajan on wa-
rattawa aalcijat ja termeelliset työ
huoneet, että nk tnä!jntstn ctnalin
h)."sJtaan3.lt niitä ttastiffiuf>ta, mH
yleinen terN«yd?nhmlo nä^tu säätöä.

lyönantll2 z a) Thot t.hdääi'.
Jan työhuoneessa.

b) Erityislapauksi<sa ;u(ee aramc^
tiuiaiton nst^ön!ää fotona työtlente
lylupa. Kotona Hjönictttötlle10 o/o
korotus kappaleen pohjatyöpllllllsla
ja ttjöntffijän on iise ostettawa lan-
gat ja silkit.

3 §. Työpäiwän pituus on lym-
nen (10) tuntinen niin kappale- luin
allapallallakin tyLslentelewillä.

Työt clotetaan eamulia lello 7 ja
päätrtään lello 7 illalla. Kahden (2)
tunnin ruokailu aifa. öauttantainaja
juhla aattoina topeittaan K;öt lello 5
i- pp-

4 H. Mahdollisitmnan tasainen
työn ulosanto moleNmillll niin lap-
pale< kuin aikapLllallakin tehden.

5 g. 3tt!opaifalla ole»a'n elit:lun
tipoitta on wiisilymNentäwiisi (55)
penniä.

6 z. Mtyöstä wiidenkyNluenen
(50) o/o ylenny» aikaoaltlalaiMe.

b) Kappaletyonte!ijöille laPlym-
«er.iäwitsi (25) penniä jokaisella yli
työtunnilla lasketlawa lisää kappa-
leen hintaan.

Työnantajan ja työntekijäin on
keslenäön sowitlawa lappalem wal
mis tusajasta.

7 §. Niilolla ansaittu palkla un
malsettawa jokaisena lauwantaina en-
nen työajan päättymistä työhuo-
neessa. Palkanmaksun tulee olla eh-
dottomasti julkinen.

8 z. Niiden työnantajain, jotla
lauppmlden Välityksellä työtäyleisöt
ta ottawat, on kuuluttama ehdotto-
masti ensiluolkaan.

9 z. a) Kuusi kuulautta on alka-
valle oppilaalle loetusailaa ja sitten
opissaoloaika wasta-alkamalle kolme
(3) muotta. sekä lisäoppilaille kaksi
muotta.

b) Oppilas, joka on työskennellyt
ammatissa edellämainitun ajan on
tunti» tai lappllltpllllan sääntöjenalai
nen.

c) Oppiin otettaessa, pitää oppiin
tulijan olla kansakoulun käynyt tai
omata sitä wastaawat tiedot.

Lisäoppiin tulewan el tarwitse olla
kansakoulun käynyt, wa«n on sitten
opissa ollessa Uytäwil tiifityöläis.
loulu.

10 §. Lisäoppilaanpaltla ensi wuo-
dm ensi puoliskolta on kaksitoista
(12) markkaa viikolta jaensi muotxu
toiselta puollolta Äiisitoista (15)
maittaa willolt«.

Toisena wuotena seitsemäntoista
(17) »arlta» mittolta yli vuodm
alimpana wiilloplllNana.

11 z. Wasta allawllllt oppilaalle
alimpana palkkan» ensi muodelta yh»
dtlsän (0) «arliaa wiilolta, smraa»

vilta kahdelta vucdelta sama luin
lisäoppilaille.

12 §. a) Työnantajan onhuoleh-
dittava oppilaan käsityöläisloullin
käynnistä ja hänen ammatillisesta le«
hitytsestään.

b) Työpäivän pituus on oppilaille
jama luin muillekin työntekijöille.

13 §. Oppilaita sallittakoon ottaa
ainoastaan niin paljon, että työnan
tajulla on yli vuodenniille töitäan
taa.

14 §. Kokoontumis» ja järiesiy
misvapautta älköön kummallakaan
puolelta estettäkö.

15 §, Tämä sopimus on voimas-sa toukokuun ensimäisestä (1) päi-
västä 1908 huhtikuun ensimaiseen
lil päivään 1910. Jos ei sitä wä
hintäin !ah!a (2) kuulautta ennen tuo
ta päivää ole jommalta kummalta
puolen irtisanottu, pysyy tämä sopi-
mus voimassa edelleen kaksi (2) vuot'
ta kerrallaan. Työsopimusta irtisa-
nottaessa on heti esitettävä uusi työ-
sopimusehdotus.

16 z. Tätä lupimusta ynnämuut
ammattialaa toslewat riitailuudet rat-
kaisee jovinto-oikcus, johon molemmat
riitapuolet walitsewat kaksi eduslajaa
ja nämät keskenään puolueettoman
puheenjohtajan. Niitapuolien on tyy
dyttävä heidän teleNiinsä päätöksiin.

17 §. 3ie työntekijät, jolla rbvat
työssä lafon alfaeSje, ovat oikeute-
tut pääsemään »yöhön entisiin työ
paikkoihinsa ennen muita, jos he sitä
hlllullVat ja tekevät siitä ilmoituksen
viimeistään feiif«nän vuorokauden
lumitua lakon päättymisestä.

Tämä työsopimushywälsyttiin, ku-
ten jo ennen olemme maininneet,en-
nemmin. Riitaa on ollut enää maan
tolseu° ja kolmannen luolan pienten
kappalten työpalkoissa.

Jo ennen olimat molempiin näi-
hin suostuneet kaikki ne työnantajat,
jolla eilvät kuulu työnantajaliittoon.

Tämä niii«einm työnantajainpää
tös koskee liittoon kuuluwia työnan-
taiia.

l^2I3lill(6.
— Ruotsalaisten sofialide-

mofratisten naistenedusta
jakoko»» ol! t. l. 7 ja 8 p. He!-
sirgissä.Edustajia oli noin 30maam=
me ruotsalaisten seutujen naisjärjes
töistä. Puhetta johti Aina Petters-
lon. Kirjurina toimi Mandi Wick
ström ja Edit SS ft&atfa. Kesluste!
ttin ruotsalaisen jos. dem. naisliiton
perustamisesta japuhuttiin miten olisi
tehtäwä kaksikielisten osastojen fanS
sa. Eri ehdotusten perästä bywLtsyt
tim, etta !affitteli*ttn ojaétojen suo
«alaiset jäsenet yhtywät suomalaiseen
naisliittoon ja ruotsalaiset jäsenet
ruotsalaiseen. Tama aftu päätettiin
ehdottaa suomalaisen sos. Dem nais-
liiton hhuä?jyttäwäksi. Ruotsalainen
imiSltitto perusteN,'in ja Valittiin lop-
pupuolella EofouJta £>elitnlun sijoi
lettuun l'itic>:oimikuntaan jäsenet: Ai
na Pntcr^son. Edith Wistb c£j, Ai
ra Län-qmist, §t!ja Pärssinen,Em
roa Hellgren, Sarilta öe«fe!grer, Ina
Grörfelt ja lij4iö[enif{t ©igr.? G.an
lund Waasalla, AnnaKallsnönPie
tcr?aareBta ja Söderlund P-.emrsaa
re*ta.

Keswsielutylymyksiä oli useita:
Naisten osanotto «dusluntalyähön
otettiin esill?Aina Petterssonin alvs-
tamana. Sitäpidettiin tärkeänä. Kes-
kustelun yhteydessä maiutöttin por
mariUi*ta naisliikettä ja tehtiin sel
?^a lofiafibemofrati{e4ta taistelusta.
Pidettiin tärkeänä että alaluokan nai-
j« kehittämät itfeäait rooibaffeen fye
ta ebi!S?untae^bo!!o; Muutti te-
roitetrnn mieliin iDcalicgiiatfioonin
tSrfcc) ta j? toiwotliin ru3;fa"dfteu
U> it)ärs#tsi!a!ften innolla s«n tjg^ifil
toimiman.

„Paila^wälitystllimist?t kuntien
fenttas", aluitt Miina Sillanpää,
tuoden esille e^^kchiia y'sityi«ta> pai-
fonwälitystoimistojen toiminnalta.
littiin uf.aSta leslusteltua »aa-
itmaan ylsity<s!ci pailanVälicyslei'
nottelun lopettamista.

lkllnncMesta äärioifeub-:3la pil!
alultulsen Mimmi Kaneiwo. SSaa
bittiin pois niitä rajoitufjta, joita
voimani oaai ajatelleet yleisen kun
nallisen äänioikeuden tielle jamilla
kun fjuomcutfitiin, etta porwarisncn-
'et eiirät tassa enempi kvin muussa-
kaan aja lyöluolan naista etuja.

Äiny»waiuutuksen alusti tower!
H. Pärssinen selitellen asian naihei
ta ja sen yhteydessä olewan suoje-
luslainsäädännön wrpeelliluutta. Te-
ki lopuksi selmaa scsialidemoliatien
asiasta tekemästä an?mukjesta. Pv
huja osoitti äitiy4w2tuutuksen merli-
tyslä naislaswatukstn, yleisen mieli
piteen ja äiliystehtäwän lohottaiana.
Osoitti «yös tilastollisella selottut-
sella paljonko se tulisi matsawaan
wuosittciin ja kuinka asertamalla ku-
lin täysi ikäinen kassaan werow:luiol
liselsi asleettain lohoawan omaisuus
ja Mvvwtion mukaan asia on mah
dollinen ratkaista. Ihdyttun lannat
lamaan asiasm teh.y^ ano»usta.

Koululysynlylsen alusti Aina P«
tersson ja ltslusttltua yhdytiin Ou
lun puoluekokouksen teleunin waa^l-
mulsiin.

Mieliala oli innostunut. SSäli-
ajoilla laulettiin, Ennen hajoamista
kaiku! iDPtaala* Internationale.

nrma «IMU
M MU m

Ku lateliK

WMI lll!s!!l.
Vnnina syyttääkulkulai

tosministeriä laitto-
muudesta.

Pietari, kesäl. 17 p. Duuman il
tunnossa tiistaina käsiteltiin valio^
kunnan mietintöä lakiehdotuksesta, jo-
ka laskee Siperian radan varusta-
mista toistlla rmdepllrilla ja kiireel-
listen löiden määräämistä. Wa!io«
kunnan mielinrön esittääShenshitZli,
joka esittää seuraavan yksityiskohtai-
seen käsittelyyn siirlymismuodon.

Katsoen lulkulaitosministerin toi'
menpitltn laittomaksi, se kun on an«
tanut kiireelliset lyöturakalle suuremi
masta summasta kuin minkä m>nis-
terinkumosto on sallinut ja ilman
että kysymys toism imdeoarin raken-
tamisesta jamiuisteuö.i laatima kus-
tannusarvio »almuna on lainsää-
dännöllisessä järjestyksessä ratkaisi»,
ja toimoen, että kullulaitolminislen
läheisessä tulevaisuudessa antaa seik-
kaperäisiä tietoja Baikalin kiertoradan
toisen raideparln asettanrscsta ja esit-
tää kustannusarvion Siperian rata-
osan varustamisesta toisilla raide»
parilla niin, että Tomskin jaKanm
jlin »alinen rataosa on valmis w,
1912,

siirtyy duuma yksityiskotani
sesti käsittelenlään lakiehdo
tusta.

Shenkhiisk lvielä omasta puoles
taan malaisee kysymystä. Jos lullu-
lÄtosulinislerl olisi köyttänet ura!
ketoihin ainoastaan 4,219,000 rup-
laa, joka oli myönnetty, ei siinä oli
st mitään laitonta. Mutta ministeriö
on antanut töitä urakalle 23 mil-
joonan ruplan armosta mainitMatta
sitä esityksessään duumalle.

KulkulaitosNinisterin ' apulainen
Miäsojedoff livanrff m^ö.-,tääminis-
ienn jossakin määrin menneen laitto
»uuteen, »utta huomauttaa minis-
teriön töiden tällä järiMämistawal-
la säästäneen waltiomenoja.'-

Kiimaan keskustelun jälkeen hy>
»äksytään waliokunna:, esiilämH siir-
tymismuoto, jonla jälleen lakiehdo»
t«3 hywälsytäan keskustelutta yksi-
tyiskohtaisesti ja kan se katsotaan
klireclliseksi, hywälsytäan se myöstoi-
sensa lukemisessa ja lähetetään touni-
luswaliokuntaan.

suurlakko persiassa.
L?ntLo3w, kesäk. 16 p:nä. Timesille
ilmoitetaan Teheranista, että siellä t.
k. 14 p:nä alkoi yleinm lallo. Kau»
pungin ullopuolella olemaan shahin
leiriin saapuu joka pälwä sotawäleä.
Medshilis on laatinut shahille jätet°
läniän Nnnorandumin.

Venåjåitå*
— 2dn-tajain lahjominciu

? ilannaCH duuman railUJ^rfäentm
a.étSéJä on joullo pillu aatelia,
ionfa eläNä käy lädestä suulzun.
HUtuinen rc^ipula on tällaisten h:r
räin jokapäiväinen wieras. Sitsi
"ofin Mttahiymys tolmannisja
duumassa antanut aihetta patjen
!ujrnnpaan suukopuun luin lahdessa
enitmätStäjä. Pittuaaieli berret, jot-
ka ornat tottuneet laamaan runsaan
polkan fatttéta hallttuhelle tel«nis
;asn valVeluPsia. owat tildystilm
r.iäfotelleet ja witisseet Zuileastt ja
käänläneet atouttoasta latseita «isnlli-
jen hallttukien" puoleen hndän mie-
leltään pienen ebu«tajapalfan talia,
eifä hallitus PuiuchkenntsheMn luo-
noHijféttfaan seulaan jätäfään. On
nim*ttäiu päätetty hallitullen puo
Uita jättää duumaan lalichdHtus,
lonfa mukaan duuman jäsenet tule
test nauttimaan 4,500 tuplaa wuo
Npalllaa, eikä kuten tähän asti 10
rapian päimäpalklaa ilman mtnfaän--
UiSta loma atfoina. Jos
tba»ta|a on poissa istunnosta las!?-
-taan HZnen pallastaan pois 20 t
Niimelsimaiuittu määräys on tehty
duuman jäsenten liiallista laislotte-
iemiéta wa«taan. joka on ollut roar»
finfin näin ltwään ja kesän aikaan
hullmatiawissa.— 500,000 »arastettu pie-
tarisfa. Kauppias Gordonin lii
tehuoneuito fiiaitjte Serlaljnaja lv
jan tootr«!Ia Gotnnyi 2>»oriSjtt.

Gordonin kaupan wieressä on
fauppic* Worowin popcrifauppa.

Murtowartaat lunleutuiwat wää
rien awaimin» awulla Woronowin
kauppaan tuoden muasjaan suuren
määrän ruatJattjen työkaluja. Wahti
ci aatteita huomannut.

PoislatMltjään oliwat he jättänttt
luitll työkalunsa palkalle.

Woronowin kaupasta käsin oli»
wat wailat särlen«et seinän ja pää»
stwät aulon lautta suoraan Goido»
uin acnielcunmioon.

Tyo:ä et ole tehty kiireellä. Ten
moi yuo»aia Mä, etteiwät warlaat
wien«et »u»ssaan yhtään wähäar»
woist» hopeaista tai lukaista esi-
nettä. He ottiwat ylfino»aan ar>
woNaitaesineitä janiitten aiwo nou«

s iinnuppi
Kauppakatu 16

Uusi ja kuosikas valikoima:

Naisten Päällystakki- ja Kävelypukukankaita,
Naisten mustia ja värillisiä Pukukankaita,
Ranskalaisia Villamusliinia,Pumpulimusliinia,
Kaunis valikoima Vöitä, Miesten Pukukan-
kaita y. m. y. m. y. m. y. m. y. m. y. m.

I .' HUOM! Ehdottomasti halvimmalla HUOM!

see 300,000 ruplaan ieilen ilmoitet
tim a:wo 100.000 ruplaksi,)

SSartofit poiswiwat SBoronotoin
kaupan kautta. IP heistä oli pv
ettu herran puluun ia mahti luuli
täta itse Woronowiffi.

Varkauden johdosta on loko Pie-
tarin poliisi nostettu Meille.

Luullaan,että varkaat oliwat tun=
f atuneet Gordonin kauppaan jo lau
0 taina ja joukkue näyttää olenmn
nölaluisla päättäen sama luin se,
1 hiälfettätnteki epäonnistuneenmur*
tntu,rfcu*nrits;ffen Morojowin jalo-
fityifauppaan Gostinyi Dawrissa.

yikoma^ita

presidenttivaali.
-otannnieteri Taftinehdok-

knus

Chicagossa foloontui tiistaina ie
pubklaanisen puolueen lansallls-
konwentti, jonla tehtäwänä on ni
«ittää puolueen ehdalas piallmn
tapabtutoitn presidenttiwaaleihin. Jos
ei m?änittawawpia vllätykfiä tapahdu— jonkalaisista ei loskaan moi olla
oorma tällaisissa lonwenteissa —
saanee sotamimsteri Taft puolueensa
ehdokkuuden. New Joikin ,<sun">
lchd:n mukan aot Taft nykyisin
laskea hallitsewa^sa yli 491 ääntä
lonwentissa, joten hären ehdolluu
tenfa olisi taattu.

Hän«n ,nmnagerin!a" owat inniH
laasti tiiöslenntllelt hänen puolta
taen fatftSfa epävarmoissa waltioiksa, ja itse on han Washingtonissa
pitänyt joukon neuvotteluja siitä puo-
lu:ohjelNasta, jolle hanen hywälsensä
toimeenpantu agitatiooni on peru**
tutua. Tämän ohjelman pääkohdat,
joka ohjelma tulee lotoontuwcm fon^
gressin hyväksyä, lienewät seuraa
raat: tutittahan rewisiooni, ta^afan=
nan uubiStamineti, lain?ll<ton lisää-
minen, maa armeijan nja^JDtStarat-
nen, faupan tbiétsminen, pottihöyry-
lattoaltnjojen awustaminen, trustilai
lolsen järjestäminen.

Tama on yl:emä Riosweltin oh-
jelma ja niiden lohtie.l !ertaami«ta,
joita nykyinen prchdenlti lulematto-
mxi[2 lir,!imissä on suosittanut förr
gressillelainlaabimaitjöitperustukseksi.
Se ohit<.m<l sao'bain myöshyNätiyä
yhd?s!a paä'ö?luuscsn fan«ic, joiia
lausutaan puolueen kiitos Rooseuel-
ifilc hö-en hallir^ ostar.sa.

Odelma pysyttelee, wiisaastikyllä,
puhumasta, miten sen eri kohdat
owat toleutettawat. Se ci raamitfe
määrätyistä lakiehdotuksista. jc;fa
tuleaat antamaan leimansa Taftin
mahdolliselle halliiuslaudHe. Wiim?
siialla on itse kardlnaalitusymyk,
iruStilainiäåbäniö. Tässä fqipatjf
sessä joutunee Taf: pakotetuksi s«!-
-njetmuin kvin tähZn asti esiintuomaan
kantaansa, ja siilä riiphunce suuressa
määrässä, tuleeko suuikapilaalin mah
tawa waikutus huonontamaan Taftin
toimelta sen ajan kuluesm, joka on
la.,lallis!onwentin ja waalin Välillä.
Kysymyksessä laiwaston wayvistami
sesta ia nostowäen sotakelpoisuuden
felpttamijeJta on wain wähän ert-
mielisyyttä republikaanienkeskuudessa.

Dimokraattien ehdokkaaksi asetetta-
nee jofjeenfin warmasti Bryan.

— Ruotsin rakennustyö-
läistä kohtaawa fulfn koskee

mukaan noin
25,000 henkilöä, ehtapa enempäzlin.
Työnantajaliitto on toiminut niin,
että jos sulku syntyy, nämä työläiset
rimat saa työtä Tllnslassalaan.
Tanskalaiset kapitalistit omat tietysti
mielchymällä rumenneet kuristamaan
ulfomaataifia tyllläisiä, Marsinkin kun
he itse piakkoin asettamat sulkuun n.
3000 työläistä. Sanomalehdistössä
ollaan érimiel siä siuä, omatko am
»attijärjestöt filsi woi»llttaat, että
ne jaksamat lakon kestää.— Vsenian ja Her«gswi
nan softalidemotratien ko-
kons lzajotettu. Wli»ewiikolla
piti pienien Balkanin «atten Bos°
nian ja hnz«gowinan sosialiadnno
liatisen puolueen pitää kokoustaan.
Maa on Itävallan mallaralau.en.
Jo ennmluin lolous pidettiw, maali
poliisi tietoi», mitä lokouljess» tul'
laan puhumaan. Tällaista »ää>
räystä oli tietysti mahdotonta nou
ktttaa. S«»«ll« sitä wmcten tulleet
ullo»aalai<et oli poliisimoimnlla wi«
ty poi«. Kun sitten talous lomista
ehdoista huolimatta alettiin,tapahtui
siellä hywin häwettäwää. Ammatit

9tST Suurta huomiota osak-
seen saaneen

M. HINDHEDEN

Ravintomme,Ravintomme uudistus*'
teoksen perusteet ovat
käytännössä toteutettuina

M.HINDHEDEN

Säästotaloudellisessa

REICCÖRIR3HSSH
luuri ilmestynyt. — Bivuja 278.

Hinta 3: 25.

Saatavana kaikista kirjakau-
poista ja asiamiehiltämme.

Wemr MmM Oululitiö.
Porvoo.

fl Koneellinen

ifcVorjausliikg
§| Helinin talossa
#* Kuninkaankadulla.
MH Korjaa kttigit p»rhalten, no-

g pelmtnln Ja halvimmalla.

lisistä järjestymisestä oii käytetty jo»
ht puyemuoro. Eras puhuja chd^itti,
että tehtäisiin poliisin menettelystä
Vastalause. Kokousta martioimassll
ollut poliisiherra kawahti silloin fe»
pälillem ja ilmoitti röyhkeästi: Srt
kärsi hyökättäroän hallinnon limp-
puun. Julistan kokouksen hajotetuksi!— Sen sanottuaan herra poistu'.
Häneltä juostiin pyytämään vöytä»
firjan ot:tta w,säräyksi-m. Ei sitä
annettu. Kokouksen toimitsijat ryh»
zyiaiät hommiin saattaakseen eran
ylempäin totranomaiSten tubo*fi.
Pian ilmestyi kokouspaikan, työrouen
talon luo, 40 jalka- ja 10 ratsupo-
liisia. Ne rupesiwat ensitöikseen la-
taamaan remolmerlja. Eras ohitus
kewa kysyi: Milsikäs ladataan? Hän
fat farmilleen ja selkäänsä, Komen-
taja usutti poliiseja: 2:;S'aä fitäS
rottua ias'a2, SZVjtet^än t.iifle, tuik-
la fctouijtc ptfcetcän ja toaflanfu-
moufi"ia tehdään.—

«Ala- waltaistnin j.n.
e." Semmoisen lipuu nosti jow työ-
läinm Tukholmassa mappumielen^
osotutsissa. Sittemmin omat sangen
loileat herrat sitä tapahtuu:aa aja-
telleet. Hallitus muistuttaa, että
semmoisen tausten näyttämisiä on
sallittu. Tukholman voliisi ei ole
tehnyt tchtäwäänsä. Kunink. majes-
teetti on sentähden käskenyt, että dl-
lee nostaa lanne komisartus Hcsslc-
nä wastaan Virkatoimen laiminlyö-
mislstä. Poliisi indendenlti Fc'chille
on käsketty muistuttaa, ettei hän ole
siinä tilaisuudessa osoittanut sem-
moista päättämäisyyttä luin hänenasemassaan olemalta oli odotettu.
Wielä käskewät majeste tit tutti'
maan. ansaitsisiwlltlo 1 ylikonst2ll->
peli ja 13 konstaapelia kurinp'd)l-
lista rangoistusta. - Näitä sijäl.
täwän asillltrjan owat kruununprins-
st ja siwiiliniinisteii allelirjoitta-
neet.

Samalla on annettu lääninhalli-
tuksille m'äräy«, että lippuja, joissa
on yleisi suuttu«usta synnyttämiä
tai lakia maltaansotimia määräyk-
siä, ei saa julkisesti lantaa eilanäyt-
teille asettaa.

Sosilllidnnlllraten on lausunut
tuolta: Jo ennestään ylenmäärin
innollaila poliisejaon liihotettu puh»
t«a»ti Nitliwaltllisiw toimenpitnsiin.
Mitäs «uuta »eijiisee »yleistä suut-
tumusta" herättämiä lippujamaslaan
taisteleminen. lolu erä hermssa-
no»alehti«nehiä tuntee itsenjä
hottuneelsi", jos sotilasmaltaa mas-
tustama nuoriso pistää lippuunsa
Kristulsm läslyn tapa". TW
nälo kiellon syy! Tai jossain li-
pussa on: »Alas luollayhleislunta!"
Stlölippu pois!

Wastaus on annettawa,maaleis-sa, niin että tuntuukin. Äänestys-
lipulla.— Saksanpnntyöntekijäin
liiton edustajakokous oli äskettäin
Siettinissä. Siinä päätettiin pitää
«akjut er^tisellään: 50 Salsan pew-

mikkomakitalo
Highlight
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niä (G2Suone) ma!jaa aic*!c'cn
to 11fos ja. naiSjäfe* puolet ftiiä.
Tuloista ;ää 20 o/o pc.i?al!!s?slls
tolle, muu tulee liiicile. hallintoon
kuuluu Viis' jäsentä, kaikki ne w^ki
naisella palalla ia fircr.' Infon k^L-
tettäwänä. hallinto ort ollut 25
Vuotta Stulgrt sia, s!ir:e,t'in ry!
pääkaupunkiin Berliiniin. Esimies
Teodor Leipart.— Tapahtumat persia-sa.
Urmiaita, kesät. 14 p:nu. toit
lolla roöétettitn 26 kylää, niistä 15
kristittyjen. Pakolaisioukkoja tulvii
kaupungin. T. l11 p:nä hyökkäsi
muutamia latoja futbejo Ardushin
kristittyyn kylään, mutta heidät tor
juttiin lakaisin ja tnenetitroäi he 13
miestä. Kushan lähistöllä ornat kur
bit taas särkeneet le>'.nätilijoyioja

Tchcravislci, Ivat. 14 p. Kun äs-
leisen lotjia Vastaan fcfab stctun
agitaijtomn pääojanottajat oli Van-
gittu ja fun agitaattorit oliwat tul;
linneet verustus!ainmasta>selsi \niii-
iuSfirjan, jonfa wäestö ensin oli ot
tarut mqötäiurtoiieStiwastaan. ai
koi EsG2anfumou»liife uudestaan.
SS'';Ganfumoi]!Uliijet enbSimmenit lii
hetiimät r;liffiubib,te&.ibeille 92ebjt)efrin
{ätjföjancmon pyytäen, että leitten
Ijltramät i-,i:'!vi.:i:et miehet waatisiwat
shahic» luopujaan Valtaistuimelta.
Wiime perjos;tatna kehotti shahi wal-
lonfumouf'jeHijta poistumaan »al-
:aama3taan rakennuksesta, uhaten
wcistaisetia tapoukjesw hawittää fen
tykkitulella. Puolenpäiwän aikaan le-
wisi !aupura/lla huhu, etta tykistä
lähestyy. Mcljhetilsa syntyi pa!ofnu
Hu. puolen tunnin kuluttua oli ra-
|Qunis tyhjä. Kaikkialla oli sinne
tänne wisieltyjä aseita.

Kaupurgissa wallitsee nyt rauha
Basaarit onawattu.Mtdshliksenedus
miehet ja ministerit eiwät ottaneet
ojaa liikkeeseen.— Uusia Turkin »valtio-
obligatsiooneja. Verlinistä, ke-
säkuun 14 p:nä: Köln.Intungilleil
motttaan Konstantinopolista:Koska
on päätetty rakentaa Bsgdadin ra-
taan 4 uutta haarailltoa, lasketaan
liikkeelle waltion obligatsiooneja 4 o/»
lorollll 228,000,000: —

frangin
edestä. Ensimäijet 100,000,000:—
frangin edestä, lasketaan liikkeelle
heti. lunastusaika
on 9? l/2 touotta.

Kirjeitä.

Teiskon Aänlmennie^
Rsnséu.:j

Waaliliihotus on jo täälläkin läy-
tnaSiä. ©nren olen jo kertonut suo-
»netlaillaisten pommista. Senjal-
la.-, on eras heikäläinen käynyt rai
fic agiteeraamassa.

T. l. 10 päiwänä se tapahtui.
Ensm välisi h^n kaikenlaista hö'.y:!<
pölyä edutzluntatyöslä. Hänen mie
leslään oli laillein tärkeimpiä asioita
eduskunnan wnme istunlokuudella
noijen liaimaijän lorottaminen! Nai-
nen sai hänen mielestään tämän
lautta tärleän lainturwan miehiä

hön ei tietystikään puhunut mi-
tään työläilnaistenasemasta, mutta
le, ettei naisilla ole oikeutta päästä
kaaliin waltion tuottaviin wiika-
paikloihin, oli niin tärkeä asia, että
naisten olisi yksin sen talia perus-
tetctoa oma puolue. Mutta — sa-
noi hön

—
kun puolueita jo on niin

paljon ja kun löytyy ylsi sellainen
puolue, joka ojaa naistenkin asiaa,
n;tn ol^si naisten sitä fannatettatua
ja sitä iulemisja waaleizsa ääneslet-
tatua.

Jokainen lyöläisnmren ymmärtää,
mitä suomettaielairm puolue tout
tehdä naisten hyväksi. S? woi hank-
kia suomettareiaiselle tilähioftnpuo
lueen naisille toir!apai!fo;a, mut'a
työläis^aiMe se mitään hytvää e'.suo.

©ttten seuiasi {uomeiiarelaUlen ta-
wllllinen toirfi sosialistien uhumilus
ta SSenajää toaStaan. Sii:ä nyt v
enää kannata pvhucr. As'a on ujts:
tään selwä.

T. l. 11 p. puhui cbiii.fa}aEf)bo=
kas Sandra Lehtinen, tehden tn. m.
selwin sanoin selkoa uskonnon suh
teestä sosialismiin. Pcha vaan, etto
lotoin wähän ihmisiä oli saapunut
kuulemaan.

Willi,

Luopioinen.
,Aamulehtiä" on ruwennut tule

maan olleen kourakau-
palla. Niitä jaetaan tietysti ilmai
seksi etenkin kaikille wähempitietoisill?
työläisille. Kun noita »Aamulehtiä"alloi tulla tänne oilnn suuria lähe-
tyksiä, niin oli meidän postinhoila
jamme joutua ihan ymmälle, lun
konttori ulloi tulla läyteen tuota mos
lalehteä,sillä kukaan ei sitä edes laa
repllpeiikjeen huolinut. Mutta lun
pitäjämme suomettaielaispaoat huo
masiwat tuon, meni heistä pari us
laliainta huomauttamaan poslinhoi-
tajalle, että niitä pitää antaa,pyy
sinat he tai ei.

Silloin koetettiin uudestaan lehteä
lewiitää. Muutllllisla peiheisiä jai
lukin perheen jäsen oman leh:enlä.
Mutta ei ray työläisille oikein mait
tllwan tuo pupm". He oli-
wat paljon muun tarpeessa. Eräs
löyhä leskivaimo, sanoi tämän tir
joittajalle sattuwasti, että lähettäisi
wätpä edes joskus jauhosäkin niillä
waioilla. joita he nyt lehtiinsä tuh-
laamat löyhien ihmisten pettämiseksi.

Kaikki porwarit eiwät ole yh.ä [ui
mia työläisiäkään lohtaan, se on nähty

niyös 2uopii;i[t3fQ!tn. Kuin Luopi-
oisten haltian kylässä talolliiel yrtt-
iiDät Rajoittaa lyöläilten ?ofuu'?er,
niin eräs tjäntä sanoi: Btul"oot meille,
et meiltä vois' ajeta ketään". On
niillä toisilla sentään Vielä niratffi
■uontaifta oikeuden tuntoa:

nen

Auorewesi.
Palsinan kyläsiä Koskelan tor-

passa pidettiin sosialidemokratim loi-
mesta t. k. 11 p. liikoustilaisuus.
Kun esitykset oliwat loppuneet, kysyi
sosialidemrkranen puhuja, olisiko ke-
tään joka haluaisi wäittää puhuica
«astaan. Silloin alkoi yhi'ailc'a
iuurellcr melulla iataa jos jon!trlat=
sia kylymylsiä. Mahdotonta eli sel
wää saada kaikista. Lopuksi saatiin
fentöän Valituksi puheenjohtaja lo
fcuficCä ja eräs fuomctarlatner
manttaalimies rupesi nyt repostele-
maan ji;!ialibemofralien pa'koluowu
iv%oJ)|elaiaa. Mies wain ofotti pu
tjetliacn, ellei hän tuntenut koko so
f;al\b?mofcatien palkoluowutusohiel
maa. Kuu jo[talibemoftatinen hu-
huja llstalliscsli selitti tämän ohjel
«anlohdan, niin alkoi aika melu.
Suomeltaielainen puhuja, mennen
häpeissään owtlle, huusi suuriääni-seiti, eitä jcftaltbemoftQti{et agitaat-
torit oirat laiskureita, jotka eiwät
Viitsi muuta tehdä kuin kiertää i!)mi
siä Villitsemästä. Jotkut Vanhat
haperot kristilliset muijat VetiVät
roirsik^joja tcåfu«taan ja koetliwat
{ftaba aikaan weisaamistlla yhä suu-
rempaa sekamelskaa.

Tällä tumalla porwarit tjrSt:sa?ät
koota ääniä itselleen. Kuorewldel
la se ei onnistunut. Sillä lopuksi
oli heidän poistuttawa kokouksesta
kvin koirat häntä jättöjen wälisjä.

— Ikaalistenkirkonksksuki
se^sa t. k. 14 pnä wolittiin srkol
liskokoukicn jäsenen walitsemiseksi
torppari I. Lautasalo 186 äänellä
155 tosötaan, jolka sai kauppias I.
E. lärwinen. Varamieheksi waliitiin
ilman äänestystä liwimies Silen.
Kokouklen alussa koetti puheenjohta
ja rcwasti Mannström toitoottaa sev
raluntalaisia äänestämään !trECoraa-
din asettamia chdoklaita I.E. Här^
toista ja waramiehelsi ©iiéntö ja wa
kuutti heidän oltwan mieltä, jolla
taht?wat säilyttää kirkon nykyisellä
fGnrcQaan. Köyhälistö ci kuitenkaan
sitä tahtonut, toila heidän äänestyt
ienfä ratlalsi toaaliu tuloisen. —
Sos. dem.

in- MM
— ;iaba*affcibin tuomitsi

raastuvanoikeus eilisessä istunnos
saan 3 henkilöä juopumuksesta ja
ictje3tt)fien rilkomisesla sekä wiran-
toimituksessa olewan poliisin häirit-
semisestä 10—25 mkn salloihin tai
sitä waslaamaan 4—5 pättoän wan
kluten.

Toislcitaiststa tumattomasta wä-
kijuomien kouppaamisesta tuomittiin
eiliiessä raostuwanoileuden istun-
nossa työmiehen waimo Rosa Wil
ström 150 mfn sakloon tai wastaa
wc>n 25 päiwän wcnkeuleen sekä suo--
rttiantaan kaupungille lutDattomaäta
eltnfetnon haijoittamisestll 20 m!,
lorwausta.

Sosialismin
historia.

Nyt ilmestynyt Iosa maksaa
nidottuna 3: 75 p., sid. 4: 25 p,
kirjastokansissa 4: 50 p., kankai-
sissa k-rukarisissa 5 mk.

Teoksen kunkin osan kirjolla-
ja on erityisten pitkäaikaisten tut-
kimusten kautta syventynyt ja in-
nostunut esittämäänsä asiaan, niin
että teos kauttaaltaan on täysi-
päin sta tavaraa. Varmaan ei
kukaan puoluetoveri lyö laimin
tilaisuutta pääs a tnieltäkiinnittä-
vässä mu dossa perehtymään pil-
kattujen ja vainottujen puolueen
esitaisteiijain historiaan, samalla
saadakseen uutta voimaa ja intoa
nykyisessä taistelussa. Harvoin
on siihen sellainen tilaisuus kuin
hankkimalla Sosialismin historian.

Sangen vaillinainen on se kir-
jasto josta tämä teos puuttuu.
Kysykää sitä kirjakaupoista.

Asiamiehet saavat useampien
kappaleiden tilauksesta 20 pros.
alennuksen.

Uusia asiamiehiä haluamme,
ilmoittautukaa osoitteella:

Kansan Lehti,
Tampere.

■i-^.ä*<nä

Laskuiankettia
Kansan Lehden KonHorwa.

Huoneet myytävänä Hämeen-
>» kyrössä Haukijärvellä myy-
dään poismuuton takia huoneet
t. k. 16 pistä a!k»en, sopivat
kauppiaalle eli jollekkin käsityö-
läiselle. Asuinrakennus sisältää
3 tulisijaa, tarpeelliset ulkohuo-
neet. Hinta 750 markkaa.

Kaarlo Nieminen.

0. & J. STRANDELL
HERRAIN VAATETUSLIIKE

Kauluksia,
Kravatti3,

Urheilupaitoja,
Henskeleitä,
Alusvaatteita,
Sukkia,
Matkalaukkuja,

Kcvia ja
Pehmeitä hattuja,
Hansikkaita,
Kävelykeppejä,
Hius- ja
Vaateharjoja v. m

Kalvosimia,
Kauluksen- ja
Kalvosimen nappia

O. & J. STRANDELLMIIa.
Vehkakosken Työväenyhdistys

toimeenpanee

Suuret fliiiei jaliitti
kesäkuun 28 pnä. Höyrylaiva Mänttä lähtee lotjan kanssa Tampereelta klo 6 a.
p., poiketen Muroleessa, jämirgissä, Paikkalassa, Ruoveden kirkkorannassa ja Sy-
vmgissä. Pilettien hinnat penlie laivassa edestakaisin 3 mk ja roomussa 2 mk.
50 p. Arpajaisten päätyttyä lähtee laiva takaisin, saapuen Tampereelle maanan-
taiaamuna klo 5. Huom.! Täydellinen ravintola mukana, Arpajaiset alkaa omalla
talolla kello 2, höyrylaivansaavuttua. Sisäänpääsy 25 p., arvan hinta 25 p., joka
neljäs arpa voitto. Voitioiokoelma on laaja ja monipuolinen, m. m.: piironkia ja
keinutuolia sekä jcoko taiviset ompeluseuran työt y. m. Arpojen myynnin aikana
soittaa Tampereen V. P. Km torvisoittokunta. Puhuja Tampereelta.

Arpajaisten loputtua alkaa

ILTAMA
hyvin vaihtelevalla ohjelmalla. Sisäänpääsy 50 p. aikuisilta ja 25 p. lapsilta. Lo-
puksi jablla konariti, jolloin soittaa 6 miehinen jouhiorkesteri. Huom! Laiva-
matkapiiettiä huvimatkalle saa ostaa Työväen Osuuskirjapainon konttorista.

Samalla pyydetään kaikkia yhdistyksiä ia yksityisiä henkilöitä, joilla vielä
on paisuttamatta keräyslistoja nehetimiten, joskin tyhjänäkin palauttamaan.

Arpajaistoimikunta.

Buuimatkan4SAA miesten hattua, 50 p. kpl.,
I%JWW miesten pukuja 30 mk., 35
mk., kesäpalttoita 30 mk., sadetakkia 25
mk., 20 mk., lasten sadetakkia 12 mk.,
naisten 15 mit., miesten solkipatiinia 13
mk., puolikenkiä 11 mk., harmaita puo-
likenkiä 7 mk., naisten kenkiä 8 mk. 50
penniä, puolikenkiä harmaita 6 mk,
6000 emaiji keitto y. m. astiaa 35 pros.
alle hinnan myy

puuvillatetitallnllatu12.

Vekseliiomakkeita
ja niteitä a « A 8 j-'

Kassas Üblia Kgsnsriaa.

Huutokauppoje.

!>i!!ll!!l!lW!I
!>MWz.

!»«l^. ■JEE*.
smr-^-v

Jussilan tila, Oriveden pit Voi-
tialan kylässä, lähellä Hirsilän py-
säkkiä, tarjotaan useina eri paista-
ja lohkotiloina vapaaeht. huuto-
kaupalla, tiistaina heinäkuun 14
pnä klo 10 e. pp. Samassa tilai-
suudessa tarjotaan myös talon ra-
kennukset Käsirahoina on mak-
settava kymmenesosa kauppasum-
maa. Edulliset maksuehdot. Tun-
nin mietintöaika pidätetään myy-
jalle,

Hämeen Maanmittaus-
toimlzto.

Hämeenlinna, punelin293

Halutaan ostaa.

Polkupyörä tai vaihdetaan om-
pelukoneeseen. VasL pyyd

Kansan Lehden koni. pimtmer-
kille »Pyörä".

Palvelukseen haluaan.

Haisi tottunutta kuosella Hotojaa
saavat heti pysyväisen pai<an. Lähem-
min ilmoittaa t. 1. konttoon.
iyöraies 4 s 50 mm. 2 k.
$tST Kunnolliset

I<l!llziizi!li!l!l.
tottuneet ensiluokan tvönön,saa-
vat paikan

1Nirkkosen
herrain Pukuneulomo»sa Tampereella.< räätäiintunntnlfiiä Ma vakinaisenlyöl radldllDljDDlelljd paik»n ja poika
oietaan lisäoppiin. K. N Mäki, Tam-
me!ankatu 5-

Huveja:

Yleisen Hiomon
toimeenpanee

Lempäälän T. Y.
21 päivä kesäkuuta eisKä-in mo
nipuolisellaj ohjelmalia. Näytel-
mäkappale »Mestari Muikkunen".

Huvitoimikunta.

toimii

Pälkäneen m. dem. kacnal1istoimikunta
Hämeen pohjoisen vaalipiirin
juhlille Lempäälään t. k. 20
p. kello 11 illalla. Lähtö
Kostian laivasillalta. Huom.
Otetaan Valkeakoskelta myös-
kin väkeä.

kangasalan U.
viettää

■111
sunnunt. t. k. 21 p:nä. Ohjelma vaih-
televa, m. m. torv'soitioa Toijalan torvi-
soittokunnalta. Urheilukilpailuja: Kil-
ps-ammuntaa luotikoilla j» salonleikivaa-
reilla. Lopuksi karkeloa. Palokunta
lähtee kalustobuoneelta juhlakentälleklo
4 Malla

¥uokraitf«v«ns
tyttö saa asornon tytön luona

kata 3, 3 rappu oike
Puroalla

Kadonnnt

Naise:i hopeakello ketjuineenpudotet-
tiin lauvantaina t. k. 6 pnä illalla

Löytäjää pyydetään hyväntahtoisesti siitä
ilmoittamaan Borgenströmille,polttimol-
la, telef 711 tai Järnfeltin Maa-mittaus
toimistoon, Puutarhakatu8 a. Telef. 903.

HfSOitMlffti»

Pojat huom!
Kaksi nuoria neitiäbalusakirjeenvaih

teon poikain kanssa avioiiiton tarkoi-
tuksella. Pila kielletty. Vaitiolo luvattu
Vastaus t. I. konit. Saimi ja Elma.

Jos se henki.ö, juka korjasi sateentuo-
ian Ratinesta i:nä helluntaipäivänä

tekisi hyvin ja toisi sen Viinikankatu10,
V. A. Kanervalle.

emsrirlraa 7C n ishettrniäla onSldlWdd (j p. nyt tiUisuussaa
da t6r*kakäyn i. ei KELLO. Kuita
dub e pleiti KETJUT, uusita Isjia,
kivikkonsleilia.Sevä RINTANEULA
sekä hopeapleitir.enMUISTOSOR
MUS. Hinnastoja seuraa mukana
Aina halvimmat hinnat Tilaukse
osoit!eel!a kellokauppa Otava, Ha-
tt;eenlinna.

liitilli jaMia
Läntinenkatu 37, Työväen Osuuskaupan
vieressä, suositetaan arv. yleisölle.

l<unn!oitwen:
R Pusa.
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KM" Polttakaa "^$,fHämeen Poikaa"
HÄMEEN TUPAKKATEHDAS 0. Y.

0110
NOKIA, TAMPERE, Laukontori 8.

Tarjoaa hyvinlajitellusta varastostaan
Salvator
S^raja KaflVia
Java Liberia

Räävelfn Ruisjauhoja.
Vehnän-Leseitä. Rehujauhoja
Pe/lavansiemenkakkujauboja.
AmerikanSila aa.
Rauta- ja Maalitavaroita.
Heinänsiemeniä.

Toppa-, Pala-, Jaubo-,
Kristalli- ja salini- Sohuria
Riisi, Manna, Tattari,
Kanran, Ohran ja Sago- Ryyniä JuurisaapuneitaKankaita,Hattuja

Lakkeja y. m. myy halvimmalla
Amerikan,
Ranskan ja UehnäJ ,ulwz'2 OTTO JÄRVINEN

NOKIA.Venäjän

'"'^^B^^^WÄW

Polttakaa ainoastaan alkuperäisiä
C9

®m#em
S?apmr&m§ia,

jotka valmistetaan hienosta Turkin tupakasta. Hinta ainoas-
taan 30 pennia laatikko, Puuitnukkeen kanssa poltettava.

tupakkatehdas ..lunnia" Belsingissä.
Telef. 2664

> > Karttakaa Viipurilaista Jäljennöstä. ».
Tampereen Osuuspukimo r.
on ehdottomasti ensi luokan vertainen räätälinliike, K. P.Ruuskasen
liikepalatsissa, sisäänkäynti Koskikadulta. Puhelin 1038, Runsas va-
likoima koti- ja ulkomaan kankaita. Tilauksia vastaanotetaan omista
ja teettäjäin kankaista. Työ tehdään huolellisesti ja puhtaasti,uusim-
pia muotia seuraten. Huom.! Uusia jäseniä osuuskuntaan otetaan
niinä aikoina kun liike on auki.

Polttakaa meidänkauppaan ilmestyneitä

»PANKKIIRI"
paperossiamme, jotka valmistetaansangen hienosta turkin tupa-
kasta. Hinta 30 penniä laatikko. Puuimukkeen kansaa poltettavat.

Tupakkatehdas FENNIA Helsingissä. Telef. 2iU.

1 1 iPI bias- ia iiift
Hämeenkatu 18. Telefooni 114.

-" -5. Alituinen varasto miesten Pukuja ja palttoita valmiina. Mies-
-. V ten ja naisten kankaita uusissa malleissa. Puuvillakankaita.* Vanhimman malliset kankaat myydään alennetuilla hinnoilia

£ 1 HÄMEENKATU No Isß vastapäätä Kauppahallia,

JS. Mäki./
El Valikoima

!3II!!U!l!!l!.
{i^K^t^^f^^f *^^f^j""*j^—^^* ~*^Jr

liMiiä
Tampereen kenkäkauppa

Kauppak. 12. Puhelin 926.

»sasaa^i-sar

Myydään ja korjataan kaikenlaisia
keil ja, silmälaseja, kiikareita y. m.
Työ tehdään huolella ja ainoastaan
taitavat ammattimiehet tekevät kor-
jaukset. Slmät tarkastetaan uusim-
maiia patentteeratulla koneella.

HUOM. Kihlasormuksia.

/vjr Keiioseppä
{II ja Lssisiimäirauppa y^'jS^f/l OSK. SIRÉN flpifl^
N^ Hämefnkatu 19.Ji^tyAlennetut hinnat

tarkoin, ettäHUOM.I Katsokaa
ovessa on nimet:

Hill!M».
Kaaraliike Puutarhak 8 b.

MessalyläQ Tyoväeiyhdlsfys
toimii

?erl!e-llt2M2n
lauantaina t. k. 20 pnä klo 8 i!I.
omalla talolla, hauskalla ohjel-
malla.

ta Karjulan Tji», sää.
Arpajaiset
pidetään yhdistyksen omalla ta-
lolla 5 pnä heinäk. 1908. Lä-
hemmin vasfedes.

I'oitmkuuta.

HiiliKapineet «MW!
Suosittelen runsaasta lajitelmastani:

Selkäreppuja
Therm©s"-puSloja

jotka viimeksimainitut kylmän juoman Kylmänä ja lämpimän läm-
pimänä säilyttävät, g m imm

~ *"*

JC. MjoriA.

Ison kaijatelraan
» « 19

Suhheriini: ta vapaata.
pubelin 9bo,

Frans s liiVili
hyväksi tunnettua

Limonaadia,
Soodaa ja
Vichyä

»IN llVVlllliilii.li
»»!» IM M»

Juho Oksasella»
Ylöjärvellä,

Laivakului Pyhäjärvellä.

THRA"
Kello 6 a. p. joka arki-keskiviikko ja

lauvaniai: Tampere— Savee (Naisten-
matka)-Haikia— Pere— Viikinsaari-
Pyhäjärven saha (Alfred Se in) Parto'a— Pdrtola-Sandberg— proc -ce—Clay-
hille-Lepola— Tuurala— Blom-En-
qvist—Metsola Hatanpää— Tampere.

Kello V27 3. p. jc>!<2 21-Ili M22N2n<2i
tiistai, ti.rstai, perjantai.

Kello '/,8 2. p. jokainen arkipäivä:Tam-pere—lese-väiilaiturit -Tampere.
Kello 11 a. p. 3, 10, 6, 10 i. p. jokai-

nen arkipäivä: fampere-väiilaiturit
—Pere— väiilaiturit - Tampere.

Kello ViBi. p. joka arki tiislai ja lan-
vantai: Tampere— väli aihirit— Pere-Haikka

—
Naslenmatka-Koivuniemi-

Virkaniemi— Kyösti—väiilaiturit—
1ampere.

Sunnuntai- ja juhlapäivänä kello 8 a.p.
2 ja >/2 8 i. p.: Tampere-väiilaiturit-Kyösti— väiilaiturit— Tamptre jasitä-paitse riittävän matkustajamäärän sat-
tuessa kello A, 5, 6, 7 ja 11) I. p., ai-
noastaan Viikinsaareen; klo 8 a. p.
Haatialaan asti.

SORSA"
Kello '/2 7 2, p. Viinikka— Bergqvist-

Nokia-Pirkkala — Pappila— Sankila—
Kyösti- Virksniemi - Koivuniemi —
N.istenmalka— Haikka— Tampere.

Kello '/: 12 Tampere - Viikinsaari
—

Haikka— väiilaiturit-Viinikka— välilai-
turit—Haikka- Tampere.

Kello 3,12 i. p.Tampere-Haikki—väli-
laiturit—Sankila—väiilaiturit -Haikka

Viikinsaari— Tampere.
Kello 6.12 i. p.Tampere— Haikka-väii-

laiturit— Viinikka.
Sunnuntai- ja juhlapäivinä!

Kello 6 a. p. Viinikka— väliiaiturit—
Haikka -Tampere.

Kello 8,5 a. p. Tampere— Haikka- väli-
laiturit—^BLlja!2—V!>N!k!l2—^22!i2l,
josta kirkonmenon päaiyttyä välilaitu-
rit—Haikka -Fere— Tampere

Kc'.lo 3.45 i. p. Tampere-Haikka-väli-
laiturit—Viinikka.

Kello 6 i, p.Viinikka— välitaiturit— Haik-
ka— Tampere.
HUOM.! Laitureihin poiketaanaino-

astaan jos on niihin tahi niistä inatkus-
tavaisia.

Laivakulat Näsijärvellä.

Höyrylaiva

parjanne
(kapteeni G. V. Löfgren)

lähtee heti avoveden tultua Tam-
pereelta Virtain Enokoskelle ja
Tulijokeen tiistaisin ja torstaisin
sekä Virtain kokkolailtaan lauan-
taisin klo 10,15 a.-p. ja takaisin
Virtain kirkkorannasta maanantai-
sin klo 4,45 a.p. ja Enokoskelta
keskiviikkoisin seKä Tulijoesta
perjantaisin klo 3 a.-p., saapuen
Tampereelle voin klo 12,45 päi-
vällä, poiketen matkan varrella
olevissa silloissa. Kirkkomatkoja
tehdään Ruoveden ja Virtain kir-
kolle lähemmin määrättyinä päi-
vinä. Tilaisuuden oUessa tekee
»Vehkakoski" Pohjaslahdelta Ruo-
vedelle kirkkomatkoja vuoroin
Tarjanteen kanssa. Matka Eno-
koskelle ja Tulijokeen on epä-
varma ennen virallista viitoitusta.

Asiamiehenä Tampereella on
isännöitsijäK. O. Toivonen, Mus-
tanlahdenkatu 2, Telefoni 863.

56yryulu5 Into
lähtee avoveden tultuaVilppulasta
Ruoveden kirkolle maanantaisin,
keskiviikkosin ja perjantaisin klo
5 a-p. ja saapuu sinne ennen
Tarjanteen tuloa, sekä tiistaisin,
torstaisin ja lauvantaisin klo 7
a.-p.( Ruovedeltä takaisin maanan-taisin, keskiviikkosin ja perjantai-
sin klo 12 päivällä sekä tiistaisin,
torstaisin jalauvantaisia Tarjanteen
saavuttua. Maanantaisin japerjan-
taisin jatkaa laiva Suutalan kauttaPaikkalaan, josta lähtee Tiistaisin
ja lauvantaisin Tarjanteen saavut-
tua. Joka sunnuntai tehdään kirk-
komatka Vilppulasta Ruovedelleklo 5 a.-p.
Höyrylaiva Osuuskunta Tar-

janteen r. l.Hallitus.

Tampereella 1908,
TimP. tHöwäen OsuuskiijapalM z, <^


