
N:o 133 (69)

Lauvantaioa kesäkuun 15 p.

KONTTORIiAlekaanterink. 22. Av.8-6.
Taloudenhoitaja tavataanvarmimmin

klo11-1 ja 4-8.

KIRJAPAINO plbtralKnnulaeSM.
lToimitus 918
I Talondenh. 1017.

PUHELIMET j K n̂ttori 917.
lKirjapaino 5 29.

6^l■endnlla,ai
lehden k

Venijälle o
tcniiie !

I Kuusi Kertaa «iißotta ilmestytä aamulehti.
Ipainoksentilaushinnat! Tampereella ia maa- tniMlTlle Ilm*tusMu»m> orat »kitin edelU a pennia -,a tekstin i&lkeealiamlehiltä tahi

*~ j IWimilU3l T panni» agiimirilll
-

Ma»r&»yiJlo pilkoilleTBadittavirta Umo*ak-
Onttorlßi» Ulattnna PosUsta Ulattuna: KyOSÖ Kanniainen. j.10 jroim koloin, ulkotlvuill^ Kaoleman UmctukteS r&hlntåinr"1 V:"~ Vi ▼" Smk. 11:—. Vastaava kamittaja, tavataan tolmirtoaaa I—3. b mk. j« jokaiie»»» v»«iyit* tahi i«nna»tcn amottamiieit» imk.s:—. V, » « 5:50. « » » «_**ln _»a, n.. !!>«: Klitokiett» 1: *0. Syntym»-, kihlaaa- ja rthklMif UmotnkiUta

n 2:50. 't . 3:—. HOO.lii.ArKI, sertti HalmiO. USOmk. Vähin iimotaimak.3 oaanaen tek««a 33 pena* J* iSlke-ntek»-, 1:"— -. lkk. 1- tln 60 pennia. Vtttiuomallmotnktia ei oteta. Sei«m»ia Umot^katrt»K^>^-^i^.^^TTt TOIMISTO Aletaanterinkah. |Wj ■^TSSÄnu^SÄIÄ^^Avoinna 12-','«4 }» »/,«—«/. 9 | D,n tupakkakaupan», Kosk.n lAniirnnle!.'». KanppakadnUi

j1907

3:mas vuosik.

S p. painokaan tilaushinnat
evat Tampereella ja maaseudulla,pos-
tissa, astam ehiltä ja kontt. tilattaessa
Vi v.Bmk. 6: F>o. '/« ▼" Smk- 1:50.
'/.,. 2:75. lkk.. -:60.

Yksltyisntjmerot 10 penniä. Kotiin-
kato 6 päiväisestä1mk. ja 3-päiväi-
«eäta 50 p. vuodessa.

Lehti ilmestyyk!o B samalla

Kurssit.
Huomen pankki, 15 p. Keaäk. 1907.

Myynti- Osto-
kurssi, kurui.
Smk. Smk.

i». 266: — 264:-Pietari
259:-90 ?i>.

—.-
Lontoo

Pariisi

. . 1. n. 25:38 25:20
90 pp.

— :—
24:98. . L n. 101: — 100:10

90
—
:

—
99:20. J. n. ICO:80 99:90

90 i»?.—:— 98: 80
. . 1. n. 124:10 128:40

Antwerpen

Berliini .
90 ?p.—:

— 12l:»0
1.2. 124:10 123:40
>,0 12!:8ll

Hampuri

I. il. 124:1U 123:40Lyyb&kki

Amsterdam

(.tU pp -:
— 121: S()

i-fttuhfgrt ».M. 1. n. 124:10 123.
■90pp

_
:
_

121:80
L 1. n.210:50

— -
JfcQ pp. —i— 206:80
■j^HIH'J:Si) 138:50

Hl3<):30 138. 50
HlSli 30 138:50

Tukholma.
Kristiiaanla.
Kööpenhamina

Päivalista.
Tullikamari ja pakkahuone110 9—3 a.-8«
Moi)l)äinajianaiaia:110 puoli1— uuol,J)

p. Veerojen v. Bonsdorff & Tohlbcr.
«in ?or.tloori§ja tauppias R. aßint:<
nu talos''a, läyläwä torilta.

Valtuuston kanslia Kaup. talossa klo
>/,1

Kaupunginwoudin konttori 110 B—ll8
—

11
a.°p. laupun«intaloss».

Kaupungin insinööritawat. tw iu— l^.
Kauppahallin talossa.

Kaupungin arllitehti tawat. klo 10—1^.
Kauppahallin talossa.

Kaupunginpalwelijmn lonttor, maas»
tuwanoileuden odotushuoneesi» »»
moinna 110 V.9— 10 a..p.

Waiwaishoitohallitulsen wirlahuone
taupunllintalossll. awoinna joka pa,<
wä IN

—
2 a.»p. ja maanantaisin 7— B

Kruununlasöori R. Thule. Papinl. b.
110 B— V.lO a.°p. . „ ,„

Maksuton rokotus joka toista, klo 10—
12 a..p. Werlatehtaank. 3. ftsäanl.
kadulta. ,

Nleiseen sairashuoneeseen otetaan sai.
raitaklo I—2 päiwallä. Waileimnns.
sa tautitllvauksissll muinakin aikoma
Vuorokaudessa.

Tampereen Säästöpankki, awomn» io»
la arlipäiwä 12—2 päiw. laullantal-
sin 6—B i..p.

Tauwereen Pääoma, ja Elmloilolal»
toisen konttori Aleksanterinlatu 32.
Äwoinna jola arlipäiwä llu6—B l.>p.

Kaupungin iansanlirjasto awoinna f»>
ka arli-ilta ll° 6-'/.». p"^' lcm
wantaisin No V.6— B. Puutarhal.
Tuumi.osasto awoinna jola »lliplli»
wä 110 10 »..P.-4 i..p. «äynti lulu.
salista.Kaupungin lukusali awomna loka pm»
wä 110 10 a.»P.— B i..p., talossa n:o
23 Puutaihaladun waiiella.

Kaupungin lukusali, Wiinilanlatu 18,
awoinna j«la päiwä li, 10 ».»p— 9

Kansllloulujen tailastaia on tawatta»
wiSsa tammil. Ib p-stä llllaen !»,!.
lina loulupäiwinä Hämeenl. 19. 110
V.12— V.1 päiwällä.

Kansaloululääläri «n tllwattaw,»s» «l>
lelsantelin loulun liwiralennulseSsa
joka lulupäiwä110 k— 7 illalla; läya>
ti Hallitulladulta, ylin leiro».

Rautatien tawaiatoimistot pidetään le»
lal.1p:Ltä awoinnll: menewäin ta»
luaillin toimisto klo 8 a.»p.— 6 i.»p..
tulewain tawaiain toimisto 110 8
a..p 6 i.»p., paletti» ja pillltllwara,
toimisto llo ? a..p— 6 i.»p. sekä ase»
malonttoii lieitamatlapilettien t,la»
usta mattenHo 8 a.»p.

—
i.>p.

Sunnuntatjin jo iuhlaväiwinä otetaan
wastaan ia annetaan ulos ainoas»
taan pilaantumaa tatuataaHo B— il
aamvUa^^^^^^^^^^^^^^^^HKunnallinen XqoniDcUtti^toimtSto ar.
iftp. Ho 10—1 a.-p. ja 6—B i..p, nai-

VoZtikonttooii pidetään awomna
«t«p«i»i««:

Toimisto ylsinleltaistensisäänliijoitta»
mattomien lähetysten wastaanottoa
j» postimeillien myyntiä waiten ll»
8 a..p.— 8,30 i..p.

Toimisto lähettien fifäänfirioitettujen,
maluutettujen, tDaj>aa!irieläsetb,gten
ja palettien toaStaanottoa waiten lm
8.80 3..8.— fi.30 i.-t^^^^^^^mNallenllllltuisia postllllbetylMulosan.
netaan ll° 8 a..p.— 3 i..p. ja tla b—
B^o i..p.

Toimisto postisäästöpanllia, po«tios«i»
tulsia ja sanomalehtitilaulsia waiten
110 8 a.<V.^3i»v. i» 4

—
B i.>vp.

Waluutetut, fisäänkilioitetut ja waplla»
kiiielähetylset selä paletit »wat lont.
tooriin j2tett2wät mennäkseen ju.
nalla: . _ „

Klc, 10.30 a.»p. Turkuun wnmeistlllm110
9,45 a..p. .. , ,^,,

Klo 1,28 i.»V- eteläänpä,» wnmeistäan
llu 12 päiw. , ,„..

Klo 1.50 i..p. pohjoiseen tonmeistäan
tlo 12 päiw. ... „

Klo 1.40 i..p. Poriin wiime,«taan l>a
12 päiw. . . ,.

Klo L.06 i..p. eteläänpäin wnmcistaan
11°4.3Ui..p. „

,^
Klo 8.15 i..p. Poriin, wiimelstaan 110

BHO i..p
Maapostcilla Teiskoon ja Ylöjälwelle

wiimeiltään110 2 i.»p.

Sunnuntain» i« iuhl«P«i»i»8:
Toimisto ylsinleitaistensisäänlirjoitta.

mattomien lähetysten wastaanottoa
ja postimerllien myyntiä warten 110
B—lo a..p. ja 2,3O—^HU i..p.

Toimisto mencwiä lahetylsiä »arten
110 B—lo a..».

Toimisto wlleidenpostilähechsten ulos»
ottoa warten ll» 8—8,30 a.»p ja 110
2.3U— 3,0N i..t>.

Tomitzto sällstöpanliia ja postiosoituk.
fta Millien llc> B—IN8

—
IN a.»p.

Kirjelaatilot tyhjennetään jula päiwä
lin IN.BO a..p.110 8.15 ja lw 8 i..p.

»ilj«« l»»»et«» l,»ii»
«ilipaiwina:

Kaupungeissa 7.3U a..». 2.15 .p. ja
6,1bi.»p. blsinlertaisia ja 110 8 a.»p.
2,1bja 6,15 i.»p. lliwopostia.

Lapinniemelle 110 6,30 a.»p. 110 2,15 i.-v.
Sunnuntaina ja ju^latiäitoinä: Mu

816 !."!».
JKsa»»»ttt liitzttMltt

Pispalaan ja Phhnilille tlo 2,15 i.-p.
lärwensiwulle 110 2,30 a..p. ja2.15 i..t>.
Kämmenniemelle maanantaina, tiistai»

n», torstaina,perjantaina ja lauwan»
taina 110 2,15 i.°p.

Teiskoon maanantain», tiistaina, tors-
taina, perjantaina ja lauwantainailo
2.1N t..6.

»Ilujäiwelle maanantaina, tiistaina,
tursaina, perjantaina ja lauwantama
,lo 2,1bi..p.

Vtessulylään joka päiwn tlo 2 i.llp.
Aitolclhdelle maanantaina, tiistaina,

toistuilla ja lauwantainll klo 2,15.
Pirkkalaan, ioka päiwä 110 2 i,-p.

Amlilinmaan pustiascinn
pidetään awoinna:

Altipäiwinä:Klo 9—12 a.»p. ja 2ZO—
4,80 i.°p. Sunnuntaina jn juhlapäi'
winä 110 B—lo a.»p.

Pispalan postiasema
pidetään awoinna:

Ailipäiwinä:Klo 11—12 a.°p., 110
V.3— V,5 i.»p. ja 7—B i.»p. Surmun.
tainn ja juhlapäiwinä110 '/»^

—
'/'b

i..p.

Inhniinuskylän postiasema
pidetään awoinna

Ailipäiwinä: Klo 9—ll a.--p., 2—
4 i.-p. (sunnuntaina ja junlapäilDmä
klo 9—ll a.--p.

Tninprrceii lautatieas, postiasema

-10,30
-8,05

ptöetöäniiliiiiiiiini^^^^^W
A rIipa ilo ina: Mu ',!,

a.-p., ilo 12— 2 päiw.. 110 fi.orß
Sunnuntaina ja juhlapa,wi-

nä: Klo 2 päiw. ja 110 506 i.-p.
pitoni.! ©tfäänfirj. lähetysten was-

taanotto laflaa 10 mn. ennen junain
lähtöä.

Nmm2tti-osotteit2.
Asianajajia:
Varatuomarit

EINAR AHLMAN
YRJÖ PULKKINEN

L&kiagi&intoimißto, TampereellaKaup-
p»il»»il 14. (Säänöp&nkia talo)kio
9-12 ja 5-'/,7.

von Bonsdorff &,Soblberg
1. E. ADderuonin ia K.rA. Häyryien

«Dtipet lakiariaintobniptot.)
W:m Sandbergin talo.
Vaetaanortoaika 9—3,

Fnhelia 1004,

GummerusiBjörksten
Bameliua'ec talo. Avoinra 9

— 3,
Haarcouito jyvåiky)l*fä.

frocopfc & Soivia
Omii»»»» talo.Puhelin 205. Avoinna
9—2 j, 5—

Asianajejia Helsingissi:

HeliRitaYnori Ä^äÄÄ
BOOk & Ptppms,KrtSAs
f«trai & Saeta, Ä^S:

Asianajajia Turusss.

Lakit. tmi. ANTTI MIKKOLA
IlllllN.

Hierojat ]a Sairasvoimistelijat:

fiilSl npäßSsi, jr 6-8.
Stndra ««Unen. Uu*tanl.k. 20.T. 760

lllsj«n»ltllji,:

VN. Nyberg »M 16.
N. SDNDQVIST^1Euamifarkknkauppa,

Hämeankata i.Telef. 615.

T:n Kanoeo Tydavil.<»i«. avoinnaklo
10—1 8,-p. mieOxille, ja4—5 i.p. nal-
»Us. O». Länt.-pnirtck. 4. Telef. 484.

Vakuutuskortt?orej»:
G.-W, OSOHEN
VMUUTUS-KONTTOQRI.

HSoaeenkain 9, Telet 6SQ,
KcnttorhUx» B—2, 4—7.
!, H. Hdkimara, vakuutamisioltsija."

HenkivcfcuaVoi TurunTyövfian
0.-Y.FENNIA, TepatajTaava-
(v&hitellett ke»- fif&h kuutnciyhtiS

nälsekfi. eM| (k&nkinahien)
ETalvimmnt I3sä> ItSineckntn14.
146 maktQt <Tele£, »89.
Enslmainen Venäläinen vskuutus-

yhtiöperustettu

1827
IPaio- Ja tapsfcärmavakuutukslt.
Sosttori HÄmmnkstna 5. lr«I«t. 202.

Ruokatarjoiiuja
\TÄ«i'l«*tMA huoneitamatkust&vsi-H2.3111222., sille. Fnhelin 988.:
Ruokatarjoiluani suositetaan. Tksir-
»» kert. maukasta ruokaa halvalla
'Jämeenk. 5, «ie. Viirikankaduita. Te-
let. 938. Jenny Toukolehto. 3414

Vieraskoteja:
N»11 »>»««»» Matksiliiakoti,Rautatien-reuervo katu n. T«ef. 822.
3589

Liilireiti
M.AHlm°u. I.puist.29,arl.10—12, 5—7.
G. A. Bactmau, fo«fif. 0 9—ll, s— ö.
H.Voisman, apt,SKolmin t.9—12, 5—6.
N. ©. «Butclimon, KoZlil. b.B—ll, 4—5.
XCy mclcu-J, ilaupp. 12. V,'J

—
ll,«/

2
6—

A.Fiest»biu«,apt.Molinint.V.9— ll,4— b
VUcri>.osrönf)olmsst.k. 26, V,9— 11,6—
9. A. H«ffstl»m, Ham. l. 23, 9—12.
E.of Hällström,Slleff.f.22, 7,9-11,5—6.
2.Nym»n, Kauppatori7, 7,9— 11 ja7.2

—7,3, pyh. 9—ll.
GöstaIdman.3KuBtanl.f.24,S— 4—s.
A.2Bifanber,Kirklok.B, V.10— 7,12,6—7.
O. «3. «Btnncrf»r3m, Ruuskasen talo

9-11 ja 6—7 i.P.

KAARLO PALKOHES. Ivnava- js.RontB
-

äenlöSk£ri Tol|alafK klo 9-11ja1-2

KemmuliiVireiti:
Freng, BelhHn ta'o, torin varrella, vsstr.anottn» 1C— 1e -p
T. E.RADVQUt Heinäk. 1p:stä Elo-knun alkuun en ole tavattavissaOUNNAR OLIN, HSme«nk. 21, 10-1ja/, —

'/|8,
Ilarin Johaaton matkalla Eloknuhnn.

Eiilalilkir!:
åSTDB BkULUSD,Kaatrjnlahdenk.n:o28

10—1 arkip Sslel 4»?.

«t!!«!
MANDI UMPEN, Mnstarlahdenk. 22.

Telef. 52.
UUEA AHLGREN, Konlafcaankatu 10.
IDA HELENIUS Maatanlahdenkttta 16.
EDU ROSLINO. Vixtiotorninkata 15.

EW Lvfeprk ▼■"*"***>
t VV " MyUsC&n kuukauden

enHimäfcanä j» viir.Piserä sunnuntaina9— IX Vlervokol Hämeenk. 29.

RSätSieltä:
llsein uusiutuvasta komissioni-kari**

gasvarastosta valmistaa kaikkea
ammattiinkuuluvaa työt*Räätäli Eero
Leinonen, Knntakaank. 30. Telef. 8?, .
2283

Kansakoulujen tarkastaja
on kouluasioissa tavattavissa koulu-
päivinä Kauppahallitalossa, Hämeen-
satu 13, kello 7—B a. päivällä.

Laivojen kulkuvuoroja
AUNEN, INTINja TEISKON kulknvnorot

ov.it ilmotettnoa aina lauv.lehdessä

Sotkan ja Sammonkulkuvuorot
falMstasn »ma lanvant. lefad»f>Bä.

Tampereen Tauomain puhelimet

Toimitus
Taloudenhoitaja
Konttori
Kirjapaino

918
1U1?

91?
b29

ttM&h Smolfnkil^
I^llmp. l^utl,. Beur»llunn»n

ilmoituksia:
Aleksanterin kirkossa: PuoUpalvä-

saarcat snom klo 9ja12 past. lianta-
kcrni.

Kolehti; tulee Merimieslähetykselle.
Iltasaaraa, ssom. klo V-,£> rovasti

Schönberg.
Kolehti tulee N. M.Kr. Yhdistyk

seIle.
Rlppisasrna lauvantainaklo7 illalla.
HerrsnehtoolllseLle käynti ilo 9 ju-

malanpalveluksessa.
Vanhassakirkossa: PuoHpäiväsaarna

«non». kello 9 a.-p. jumalanpalvelus
kuuromykille paat Nordman Ja ruots
klo 12 p»»t. Hyytiäinen. Ruotsalainen.htooUisfeäynti.

Kolehti tulee N. M. Kr. yhdistyk-
selle.

RuotsaU rippisaarna Vanhassa kir-
kossa lauvantaina klo 7 i.-p.

Raamatunselitys keskiviikkona klo
7 past. Arho

Johanneksen kirkossa: Fnolipäi^ä-
sanrna, «nom. klo9 tohtoriVirkkunen.

Kolehti tulee N. M.Kr. Yhdistyk-
selle

Iltasaaraaa ei pidetä lukkarin vaali-
kysymys toimituksen johdosta.

luutii. rukoushnoDeella:Raamatun
selitys klo 1l. x.past. Arho.

Kihloissa.

6lga llsikkilä
Vaino Itaqhnen.

Kokemåki. 3633

»<uolleit2.

Soralla ilmoitamme,
että

rakastettu äitimme
Kauppiaan leski

Gustaava Nyberg,
pitkällisen taudin sairastottnaan
raclinllis-esti nnkkni knoieaian
nneen Kontin tilalla Oriveden
ki koDky;iis-ä kesäkuun 12 p
G4:llä ikävuodellaan Suruksi
ja kaipaukseksi meille kahdelle
pojalle, kahdelle tyttärelle, 7«,
vylle, miniälle, 10 lasten lap-
selle sekä muille sukulaisille ja
ystäville.

Lapset
Ffis4

Ilmoitetaan
että

rakastettu puoliso ja isä
«,tll2«s'n!t«ij«

Petter Gustaf Emil
«lllellllllln

hiljaa ja rauhailisssti nukkui
kuolon uneen torstaina kesäk.
13 pm» klo «/, 11i.-p 72:11» ikä-
vnodellaan. Snrukti ja kaipa-
ukseksi puoliso^e, lapsille, las-
tenlapsille, sisarille, sukulaisille
ja ystäville.

Ottilia Viderholm ja lapset.
Synt. Reinhold

Tiedoksi si.netaan ainoastaan
täten.

Hautaus tapahtua maanantai-
na kesäkuun 17 p:oä klo 2 i.-p.
Surusaatto lähtee Yaioujan ko-
dieta Pispalassa.

Pohjoismaiden Osake-Pankki
Kauppaa ja TeoHteuuffa «arfen.
Omiara^aslojasmlt.20,000,000:-.

Maksaa talletuksille muuttuvalla korolla Säästö-
tilillä (Talletuskonttokurantti) ja Kodinsäästökassassa

5 pros.
sekä juoksevalla tilillä 3 pro».

Wil «Mil il.
\*** Ajanmukaisia:- D' Pinnatuoli», Huonekalustoja, t»**

j. RuokahuoneentuoL, Pöytiä, £
Z 'm Kirjotustttolia, Piironkeja, , 7
JE Keinutuolia Amerik., Pieäestaalej». p-

-2 t Amerikkalaisia Kirjoituspöytiä. ] :

\I liln Tehdas ttgi j |
p- hyviksi tunnettuja teoksia myy i \

*t X- Af

\ - O. Ml. Koivu,
4 ? Länticenkatu 21. Puhelin 161. :

*

\ LjåmikkJmmm-mkhjjaåkmm\.ri.h^^^ ii^kåa3 [

iisl». San,

Muutetut InRuvuorot Juhannuksena:
POHJOLA", POHJOLA" lähtee Visuvedelle lauvantaina kello

6 illalla. Sunnuntain aamuvuoro peruutetaan.
lähtee maanantaina Visuvedelle»TAMPERE"

vasta kello 2 päivällä
MÄNTTÄ" välittää Lauvantaina, Sunnuntaina,

Maanantaina liikettä Muroleen ja Vilppulan välillä.
l»ivol88» Q. 0. 5ume!.»ull8ell» ?»mperee!l».

Hauskan Kansanjuhlan
toimii

Finlayson & Cio ammatti osasto
W. P. K:n kentällaiensi sunnuntaina t. k. 16 p:nä.

OHJELMA: Alkusoitto, juhlapuhe, köörilaulua,runo, voimis-
telua, soittoa, kilpailua rauonlauaunnossa, kolmellakirjapalkinnolla,
pukutanssi (Vermiaudin polska), monoloogi (laulutaiteilija), kuvael-
ma, tanssa ja piirileikkiä. Alkaa Vg4 i.-p.

Pääsymaksu kentälle 50 p., lapsilta 25 p. Tanssiin 25 p.
Piirileikkiin 15 p. TervetuloaI 3<?39

ill». MW llllllllllleMll llmlllllllll.
että olemme avanneet ruumisarkku- ja huonekalu-
kaupan talos?a n:o 23 Puutarhakadun varrella Mustan-
lahdenkadun kulmassa. Hyvällä työllä sekä huokeilla
hinnoilla toivomme saavuttaa arv. viejän luottamuksen.
Ammattiin kuuluvia tilauksia vastaan otetaan.

Työhuoneet Tiiliruukinkatu n:o 9. Telet. 1035.
Kunnioittaen:

Osuuskunta Puu" r. I.3850

Suuret Arpajaiset
toimii

Niemen sahan työväki
Sairaus- ja hautaus-apurahastonså hyväksi
huomenna Sunnuntaina t. k. 16 pnä, alkaen klo 1j. pp. Arvan
hinta 25 p., joista joka neljäs voitto. Pääsy arpajaisiin 25 p
Voitoista mainittakoon m. m. piironki, keinutuoli, sekä muitatuolia, keinustuolimattoja, sohva peittoja, seinä mattoja, sekä
suuri joukko naisten käsitöitä.

Arpajaisten jälkeen alkaa ILTAMA kello 6, oviraha 50 p
Höyrylaiva "Wellamo välittää liikettä Mustanlahden ja Nie

men välillä, ja lähtee Mustastalahdesta kello V» 12sta ja Vil:si,
poiketen Santalahdessa.

Arpajaistoimikunta.
Aamni. ja K. L.

l
8»22 ilmoittaa ostajapiirilleni ja arvoisalle yleisölle, ettäolen luovuttanut täällä harjoittamani kauppaliikkeen herra K.M.

Peterson ille Joroisista. Samalla lausun kiitokseni minulle o»o
tetusta luottamuksesta ja toivon senraajalleni samaa luottamustajoka osakseni on tullut.

Hämeenkyrönkirkonkylässä 14 p:nä kesäk. 1907.
D. A. Lehtonen.

Viiteen yllä olevaan saan ilmoittaa, että talen liikettä jat-
kamaan samassa paikassa ja pyydän hyvillä tavaroilla kohtuulli-
silla hinnoilla ja rehellisellä kohtelulla sulkeutua arvoisan yleisön
suosioon.

3646 K. M. Peterson.

postimerkkiä t. !. konttorina.

Kokouksia.

Safai Is.5.Ui on
Vuo«ill«ll0U8

pidetään Eurassa t. k. 20 pina kello
11 e.pp. ja kehotetaan seuroja jäsen-
lukunsa mukaan kokoukseen edustajia
lähettämään. Paitsi varsinaisia vuosi
kokouksen tehtäviä voi kokous ottaa
käsiteltäväkseen maitakin esille tule-
via asioita.
3637 Liiton Johtokunta.

Ilmoituksia.

IWM «U
Alpins

vuosijuhla peruute-
taan sattuneesta syystä
toistaiseksi.
3649 Johtokunta

lllllMlllNlllll llmzlllllll-
Mlllllllz/zten Mn

l!!!»lIlM!!ll
V. p. Kin llentlllls p>vniklll»

on yleisölle avoinna klo 4 j. p.
p. tiistaina t. k. 18 p:nä ja klo
9 e. p. p. keskiviikkona jolloin
klo 1päivällä palkinnot jaetaan.

Pääsymaksu kentälle koko
ajalta 1mk. ja kertapiletit, jot-
ka otetaan pois kentältä poistut-
:uttua, 50 penniä.

Johtokunta.'«58

BamniäsläiMn.
Heinäkuun 1 p:stä Elokuun

alkupuolelle en ole tavattavissa.

3R51 T. E. Rauvola.

II l?" myöntää kaikenlaisia P*

H TapatnvaMsia
"I sekäyksityisillehenkilöille,että L
■j pakollisia tyOvSenvakuutuksia.

fj Edullisimmat ehdot
""

H Uusia vakuutustapoja! J^
IIa■J Åtiamiekeil

MG. W. Osonen. A^äSSnd^^H Kalle Välimaa. fl
H A.Nordman. C.J.Bergström. !■

393 VI

Helslnjin HnHulknupnn
Tampere.

Hämeenkatu 21. Pnhelin 701.
Erikoisala paahdetta kafavi. motitetaan
«877

Huutokauppoja.
Maanantaina

t. k. 17 j) nä klo 9 a.p. sryydään hei-
näksovu Esplanaadln alapäästä ja klo
',o3i-p. Mustanlahden kalliolta.

Haudot ovat paikalla maksettavat.
8652 Kaupungin puutarhuri

Saari
haatokaappa.
Huutokauppa hotelli Bauerispa

jatketaan tänään lauvantain» klo
lO:stä 2:teen ja klo i:stÄ 7:»an
jolloin myydään joukko hienoni
p»n, omaisuutta, kuten huoneka-
lustoja, trymå ja seinäpeiliä,hie-
noja sänkyjä, lavoaaria, mar-
moripöytiä. *uuri baffltti ja tiski,
trilla, polyfooni, säiikv- ja liina-
vaatteita, mattoja, erilaisia, säh-
köruunuj>, uusihopea pöytätava
r»a, ja suuri määrä kaikenlais-
ta omaisuutta.

TaipiM Hflutofeaupp^kamari.
Georg Sumelius. 3641

Halutaan vuokrata.
Kunnossa oleva

I?oll<upM2
halutaan vuokrata noin kuukau-
deksi. Pyydetään ilmoittamaan
t. 1. toimitukseen.

Suomen
tain Ullllll

huoneiston avajaisjuhla on 15 p
klo 7 Pontarhahatu 21. 3R38

Aamnl., E. L,

Tampereen Räatälin-
työnantajain Liitto

toimii

IlllMllN IIUMMIIN
Tottijärven Rassille sunnuntaina t. k.
M p:nä. Lähemmin vasfedes. 3647

»M'M
klo l/23-'/«5 1..p.

klo B— li l..p^ eBltt22

liäftlÄil litti
3285

«HHEE£äi£^Ä?

tekopyhyyden
korkea veilu.

Siksi moi hywällä syyllä nimittää
sitä anomusehdotusta, jonka Raa-
hen kuulu asianajaja A. Lanerlöf
wiime tiistaina lukiEduskunnassa.
Asia koskee sortowuosina palwcllcita
wirkamiehin, joillenyt, kun lie owat
lappuun näytelleet surtian osansa
anotaan suojaa, sitenettä ,,Ednskun°
<,a Hänen Majeztcctiltaan pyytäisi
pikaisia toimia sen wäkiwallan eh-
käisemiseksi, jolla menneinä laitto^
nuna muosina palweluksessa olleilta
wirkamiehiltä on tämän heidän
palmcluksensa wuoksi ryhdytty riis-
tämään mirkakelvoisuutcnsa ja nnh°
tccttomuutensa". Niin kuuluwat sa°
nat anomuksen ponnessa.

Lukijamme owat jo tutusbineet
niihin ..perusteluihin", joihin no
jautumalla muutamat suomettare-
laispuolueen johtohenkilöt owat
tuon ylempänä olewan ponnen laa-
tineet. Koko tuo pitkä asiapaperici
kl-iteniaan sisällä mitään muuta
kuin umpimähkäisiä syytöksiä, joita
ci edes ole koetettu lodistaakaan
,i illään sitowalla tosiseikalla.

Marsinkin äitelältä tuntuu se osa
anomuksesta, jossa puhutaan Lain
kunnioituksen alenemisesta ja sen
sristä. Alussa myöntäwät he, että
alku tähän taitteen johtuu ulkoa-
päin kansaamme kohdanneesta wä-
ki.?altaisuudesta, mutta uiin tnn
tun, anomuksesta päättäen, kuin
jos suurimpana syynä tähän mali-
tcttawaan ilmiöön olisi se suunta
lainkäytössämme,mikä jälkeen si-
lakon tuli wallitscwatsi. Li maini
ta mitään kaikista niistä lainrik
komuksista, mitkä aikana tätä
nen oliwat jokapäiwäisiä Nimiöitä,
aitana jolloin ci kukaan uauttinni
lain turwaa, ellei hänen waltiol
linen uskontunnustuksensa käynyt
erääseen määrättyyn, silloin suosit
ti:un suuntaan. Tapahtumat owa<
tuoreessa muistissa itsetullakin, jo-
ten esimerkkien mainitseminen o»
turhaa. Kuitenkin »väitetään nyi
sen puolueryhmäu taholta, joka
pakkotila-oppinsa" nojalla jakeli
t' omioita laittomien asetuksien mu
laan, syrjäytti lakia, milloin niin
waadittiin ja alistui kenen hywän
sä ylemmän wirkamiehen mahtikäs
syihin, että suurlakon jälkeinen
lainkäyttö wähentää kansassa laili-
kunnioituksen ja hämmentää oikeus-
käsitteet.Heciwät woi luottaa siihen,
että howioikeudct, katsomatta oniac,

woittoonsa ja muita tarkoitnksiansa
tekisiwät oikeutta kaikille sillä ta-
walla, että siitä Jumalalle ja Hal-
litsijalle woiwat wastata!"

Se on tekopyhyyttä, joka häitäi
lemättöniyydessä ci wertojaan lör

Jääköön kaikki polcmiscerau

sikseen: mc pysymme sittenkin wai
teessämme, niin kauwan kuin tn
sama puolue ia sen edustajat wa
lonetvat siitä, mikä heidän oma o
sansa on s?n surullisen tilan synty
misessä, joksihe nykyistä kuwäawa
Z? eiwät tuossa anomukscssaa
hiisku siitä sanaakaan, waan waat
wat itselleen turwaa siksi että ka,
nistellen wäittawät pelastaueeir

.saumaan riffomatta fen Inf"

josta ttiöstä he kcmtoiwat Uiuria
palkkoja, fcutoäwuuclToäTOÖicnHil
millä despotismi koetti mielistcllli
itselleen uskollisia kätyicitä.

Tuo waikcncminen omista syn
ncistä on kuwaawaa. Anomuksen
tekijät tahtowat kawalalla tawalla
puhdistaa puolueensa sen saastasta,
SnomettarclaisiyhmäEduskunnas
sa tuntee asemansa heikkouden, käyt
laessaan anomuschdotukscn muotoa
puhdistautumistarkoituksiinsa. ,Un»

se wiskaa ..perusteluissaan" syytök
siä nykyistähallitustamme Ivastaan
yleensä, jopamainiten yksityisiä ni
niäkin, tekee se sen wcnn syytöksien
lsensä wuotsi, oma» karwastelc!l'an
siiun purkamiseksi.Miksi ci suoraan
waadita asianomaisia tilille,wastaa
maan viistä teoista, joista heitä
syytetään? Siksi että pelätään t>w
mota ja sen seurauksia.

Kun nyt tämä anomuschdotu
iinään on eduskunnan täsitcltäwä
a, olemme warmat, että kansa on

suomettarelaispolitiikasta antawa
saman selwän ja ankaran tuomio»,
?uin suurlakon päiwinäkin, että
wielä kerran pontewasti ilmilausn
taan se ajatus, että kansamme ei
siedä despotismin nöyrää iumarte
lcinista, että sellainen Senaatti, et-
tä sellaiset Howioikeudct, jotkakansa
omalla woimallaan kerran kukisti,
ciwät tässä maassa enää ole mal,-

dollisia.
r."TSSKa»^ J&Si

ipi, lei.15 pl
eduskunta.

Kello 11 a. p. luettiin Sultawcn,
Lohikosken työläisiltäsaapunut sM
kösanoma, jossa toiwottiin mencs
tysta eduskunnan työlle ja Mki
lausuttiin paheksumiueu Helsingin
poliisin menettelystä kansanedusta
jia kohtaan.

Ryhdyttäessä jatkamaan työjärjes
tyksen käsittelyä ehdotti cd. Kaira
mo työjärjestykseen sen tapaista li
säystä ettei uutta asiaa saa ottaa
istunnossa kasiteltäwäksi klo 11 jäl-
koen illalla,muutoin tuin erikoista
pauksissa

Ehdotus lähetettiin 7-miehiseen
valiokuntaan.

31—34 Pykälät
ywäksyttiin sinänw
Kieliasiaa käsitellään työjärjestys

sen 35 pykälässä. Valiokunnan eh-
dotuksen mukaan kuuluu mainitt!:
pykälä

Valiokuntain mietinnöt, edus-
kunnan kirjelmät Keisarille ia Suu
riruhtinaallc sekä waltiopäiwäpää
tö^ laaditaan kunimallakin kielellä.
Ruotsinkieliset laitokset toimitetaan
joko asianomaisen waliokunnan toi°
mesta tai erityisessä sitä N.arlen
asetetussa kanslian osastossa joi:'
mn ahanomaisen walioknnnan ja
enen johdolla

Edustajat Paasikiwi ja Painan
chdottiwat cnsimäiscZsä waZilllai:
seessa 35 pykälän näin kuulumako

Waliokuntlliu mietinnöt, eöu?=
kunnan kirjelmätKeisarille in Tun°
liruhtinaallc sekä waltiop^iwäpää'
tös laaditaan suomen fil lei. Ittuot-
ITnfieiifet laitokset nä:-3tö asiakir
joista toimite1aan joko aficnomai-
sen waliokunnan toiniesta tai et!'
tyisessä sitä varten asetctuöla FanS>
lian osastossa jonkuu auanontaifoii
tyoltofunpan jäsenen johdolla, 'Ä l:

töönWaliosunnan mi,tinnön ai

mZta tämän kautta w mätettäkö
Valiokuntien mi,'tinii'ien fm

menkiclisct tekstit panrunn eoi:^,

kunnassa käsittelyn pohjaksi.
Edusmies Söderholm ehdotti toi

sossa wastalauseessa,rttä 3,' vnkcil
hnwäksyttäisiin näin kuulumana

EduValiokuntain nncnnnm^^^V
kunnan firjelmät Keisarille ja ©58
nrufittncialTc icfa waltiopäiwiipnä
fe'S annetaan FimimaHafin fidcHii

Mmawaara, Castren, Söder
bolm Y. m, waatiwat asian lähettä

Myytävänä
Aam., T. N

Jftooffortoene
myytävänä. Lähemmia Ku!t?s-|)än!iik-
kees<ä M V. TUOHELA. Puhelin 5 47,

Laivaliike.

Turku— Hanko--Labeck.
Höyrylaivat

Finland ja PM MM
!»lit«vzt:

I.ul,e<:!l.zt2 « « llla b,15 i.p.

Voimassa ilman sitoumuksia.
Lähempiä tietoja antavat:

*& O. Se J. Strandell

IlulLuvullllzl
KllWlllle 11l MW»l»l!I!
HallistahöyrylClfo noin15 p.kesak.

Patria „29 „ .
««i»»»,. . cl!» « 19. .
lisupnr. > ■Bjarmla„ 12 „ kesiife.

Hfenni» »24 „ „
Fabectfstä .loka hSyryl. Wast,Constao

tl, eli Wladimir Joka laavantai.
TakholmastabOyryl. Carl v. Uuni jokr

laayantai-ilta

Lähempiä tietoja antaa:
Otto Lukander jr

Tampere.

Vaasan
— Pohjanmeren

iHöyryhsivai O. Y
■Vrk»».2 34

Tukholmasta Raumalle
lähtee saaristotietä upeasti sisus-
c«ttu matkustaja-höyrylaiva

Carl v. hintit
joka lauvantaina klo 6 j. pp.

Raumalta Tukholmaan
lähtee laiva joka tuoratai klo 3
i pp

Ulkomaille
Turun— Tukholman kautta.

Matka-aika Turku-Gstebnrg3otaßt!
B -B rltini 41 „, „ —Hampuri 46 „„ — Lonroo 61 ,

-Pariisi 62 „
Lähtöaika Turusta Maanan-

taisin, Keskiviikkoisin ja Per-
jantaisin l/2 5 i.-p. Pilettej»
hankkii ja lähemmin ilmoittaa

Boren Toimisto.
Sähköos.ite: ,Loi-«, Turku"

3159 il3H4fi)

Huveja.

Hauskan huvimatkan
toimii

Tampereen Vähtimestariklubi
Sunnuntaina t. k. 16 pm» Te<s
koon, Kämmenniemeen Uskalille
höyryalusnlnti)läv lotjan kansaa
Lahdataan Kortelahden satarnas
ta klo 8 a.-p. ja klo 1 i.-p.

Lippujen hinnat edestakasin
laivassa 1mk. jalotjassa 75 p:iä

Kunnon ravintola mukana,
Palokunnan to^hoiUo^n^

huoletrii soitostaM

hWel!!!!l! lllil!l!!-?l!l!llll!
Osakepääoma Smk. 3,000,090:—.
V&rarahasto Smk. 250,000:—.

Pääkonttori Tampereella
Haarakonttori Hämeenlinnassa.

maksaa' korkoa

Talletuksista

5°6 kuule. ipftisnnomisells"
Taltetuskonttokurantilla ja
SäästökassatiHlll(Kodin Pankki)

sekä g»Juoksevalla tilillä

86-2*



Nlo 133
—

1907TRMPEREEH Innoin?Lauvantaina 15 p:nä kesäkuuta
-—

IZ3W^ HANKKIKAA
kirjasto jokaiseen kotiin

s-

llun!<»t»i-jai!u M^»£RC£
Puhelin N:o 891

Ot*--aGB;liUosilUi» keri» kuin kuu-niinbyvi:'keri» knin tnu-
ItfHiqtrnokailiioiUeokin.

—
iiupouköjaKitntavaiia!

Hvvfi ruoka Ja halpa hinta!
(8-17

r.lista perustuslakiwaliokuutaan,
iolta saataisiin täysi selwitys asias-
>a, koska heidän mielestään ?M>

luatiofuuiaau Jaijeiniuik-fä, koska
tysymyks^sä ei JuiiiToan ole perus-
tuslain tai ylipäänsä minkään lain
muuttamista, eikä ruotsinkielen syr-
jäyttämistä, ainoastaan edustun-
nan työn järjestäminen täytäunöl
lisemmällä tawalla.

Ed. Tainio ehdotti waliolnnnai
ehdottamaan pykälään lisättäwät
sanat: Tuomenlielinen teksti pan
naau eduskunnassa käsittelyn poh
jc.csi setä wanti asian ratkaisua pai
talla.

!e^l»->telipäätettiin luMsma^^^^^
lainoinaan siihen oufo niin liihoie
tämä lunliofuutrtcui.

Uänestytsessä päätettiin !!!>'> aa'.--
ryhtyä asialliseen iäsit

tclyyn
Keskustelussa hrat Söderholm

Estlander y, m, kanunttiwat toiotc
u,astalausetta m. m, liuomanttaeu
että ednskmmaii ou lyöiärjestuot.
laatiessaan »oudatettana
3iinä, sainoin luin yleisessä lai»

ftiädetään kielen tasaarwoisnncv ,m

i,-, waltiosäädyttin on>at ni,nenc>

maan tunnustaneet suomem iamo
sinticlisiin latitet^teilnnnä!,den,'.!'

»wlliset esiwlset niinikään anne
laau eduikunualle kaksikielisinä, joo

la seuraa että ne nö)ö§ on molein
niillä kielillä walioknnna^la a»»et
,'U'>N ia edu<'!imuansa käsiteltäwät
Cd. grffo ia Sirota nlitniumt ed

mainioon
pnoliloti walioliinna»

cObotusto, joka damm mieleotääi
inalla oli sekä lasapuolinen etti^

! ni' lttintalniidel, jota tä!,än

iivtinen Föönni>§iörie§tclmä oli tuo
,1!!!!I
!^O, ia Paasiriwi puolu

nn>at ensimmäistä wa^taiauietta m
,v, loaliltae» »iitä epäkohtia ioitc
ul' jolitnnut täliäuastisesta tatsikie
lnyydestä. Puhuja huomautti ettc
tim eduMniuaosa suurin osa ci wo

osaa ruotsiukielic'teu mietin
töjcn tarkastamiseeu, ou luonnoton
ta että ei heitä waadita niiden si
s.-llyksestä wastaamaan. Puhujain
tiu ehdottamalla tawalla tulisiwn
inotsalaisteu ed. oikeutetut waati
,^,ntset täysiu tyydytetyiksi.

Ed. Walpas arlueli että iviralli
nen latsitielisyys un pysytettäiuc
eduskunnassa, kunnes perustuslaii
ninutotsella woidann säätää etti
edustajaksi kelpaa ainoastaan se jo
la ymmärtää suomenkieltä.

Istunto keskeytettiin klu 1 jat
knakseen klo 6 i.p.

Iltapäiwän istunnossa ed. Echy-
berc,son yhtyen hra Söderholmin
»vastalauseeseen huomautti, että
ruotsalaisella kansan aineksella kui°
tentin on edelleenkin olewa siksi
suuri osa tämän maan oikeuden
hoidossa, että sillekin on lait laa-
dittawa sen omalla tielcllä.

Ed. Alkio oli sitä mieltä, että
kaksi saman arwoista tieltä samassa
wllltiossa on sula mahdottomuus.
Suomen kieli on tähän asti ollut
toislliwoisöna wirallisena kieleni
Nyt on suomalaisten tchtäwä kaap-
paus rehellisesti ja laillisesti.

Ed.Setälä ja Tainio tekiwät, en-
fin mainittu waliokmumn ja jäi»
finunuinen omaan ehdlltntscensa
sen suuntaisen lis.iytscn, että tarkas-
tus- ill toimi^iiöwaliokunnat edus-
kunnan toultuuitamina tarhätahjat

salaisen tekstin
Useita puijecinmtoroja fäntethi.i

eduskunta t)t)ruÄ*ftii cd. Tainion cl)=

i\tuffen lifätjijincen, joten I,', pykl.
tuli näin fuulutcaffi:

Naliokuntllm mietinnöt, edus-
kunnan liijelmät K:lle ja Sliuri-
ruhtinaall: sekä waltiopäiwäpäätös
laaditaan lnnimallakin kielellä. Suo
mcntielinen teksti pannaan edus-
kunnan käsittelyn pohjatsi.Ruotsin-
kieliset laitokset toimitetaau jolo
lisianomaisen waliokunimn toinicsta
tai. erityisesti sitä »varten asetetusta
lanslian osastosta, jonkun asiano-
maisen »valiokunnan jäsenen johdol-
la, ja on toim.- ja tark.»valiotu»
nilla oikeus ednskunna,i »vallalla
päättäen ruotsinkielisten tekstien
kPullisesta sananiuodosta.

Ruotsalaiseen tausaupuolneeseen
liiuluwat edustajat ftaniwat waötn-
lauseensa päätöstä wastaan.

Klo puoli IN aikaan ryhdyttiin
lähettämään esityslistalla olewia
esitys- ja cnionmsehdotnksia walio-
kuntiin.

MomuBeftäoluklia.
Työmäenasinn koskemin nnumnksia

Ed. E. S. 3)rjö-Koskinen
esitti anomuksen n:o 19, missä lop-
Mponnessa ehdotettiin:

että yleisistä waroista määrät-
täisiin liittämä summa täytettä-

wätsi n. s. työluäeuopistojen a
wustukscen, etupäässä telwoUi:'
ten johtajain ja esitelmä» pitä
jäin palkkaamiseksi.
Anomus lähetcttii» Aiwmnslna

iokuntaau
Ed. M. Paasiwnorcn lsos.!

esittämän anomntse» n:o M loppn'
ponnessa ehdotettiin:

että hallitus asettaisi tonntea»,
joka panisi toimeen tutkimuksen
työttöniyyden laajuudesta yunä
muista sen yhteydessä olemista
seikoista ja tnttimnstensa tulc>s°
ten perustalla walmistnisi ehdo-
tuksen työttömyyswakuututseisi,
joka ehdotus sitte» esitettäisiin
edllslnrmalle
Nielä lausuttiin siinä seuraamaan

Kosla kuitenkin työttömyyssurisi
ne seurauksineen jo nyt siinä mää
rin ahdistaa työwäcstön,että pitai
nen avu on tarpeen so tuota wä!t
tcimätöntä wakuntusta odotellessafin, pyydämme eduskuntan yhty
maan anomukseen,

että hallitus työttöminäaikoi
na järjestäisi yleisiä töitä, ioit
ten palkkaus' y. m. ehdoissa wa!
tio osottantnisi niallityönanta
jaksi, ja

että hallitus, missä työansiota
ci työttömille woida toimittaa,
riittämällä ra6a=n)PiivtiifH'Ua to*
jnisi työttömyydenaifaanfaomoo
puutetta.
Anomus lähetettiin iDiiluiioiifiuoiit

waliokuntacin.
Eo. Aug. Hii1! t cfitti toofnunjt

tölllyys- ja nmnlmmVimiafnntiifjei
jctieStämiStä foSfänon tmorauffen
n:o -19, »nssä oliiioicttiiii,että Pci
fcllincn niatimtiis foéfifi inciin mi
fä, joina on tubia »li 2^oo »il
wnodessa mutta fen rinnalla oli
iualHirfjtoinon luafnntiic-iiirio^tchiiä
Ka. — SSaftnttuSmaffut olisi P»o
fcffi tijönnntaiaiii,pnolctsi hjöntefi
jäin inoritottaina. SSaltion pitiiij
CuetaJttoa uiafnnfnolaifofion lioioo!
j,i ottaa osalta^!! osaa mn!!>!>iti
fiicritnffiin. SBafuutu§aiaffut wai>!
tclisiwat ert liiofiöfa. SSan^uubetiniofinitn-JHinuna juoritcttaifi'm 6
tmtoben itäisille mafnutetutQe. Tn>,'
fi)un)ttönn)li':'ii!ar'iuitii'öininina nia!
soitaisiin sil!^, jonka tyoNU^^^
iicisfnan HHihnumnn^^^^^^leen U'er
tanstnlosta

Anomnksl'!! ponnessa lausuttii
to!N'o,!i»tsena

että Meijarilliuen JSKojeéteett
smoailsisi antaa ensi» kotoontn
niille N'altiopäiN'ille Yllä efitettyi
I)in periaatteisiin ratennelnn at
luoilifen esitytseu hjomäenhiof
taan ja sen asemassa olemien tien
tilöiden tisöft)UH)ttönnn)«= ja wau
I'uuswalnututse» iärjeStännfcSti
maac'iamme
Ld.Mat ti©oi! t a < sos,» epti

anomuksen n:o 186, ,ni^sä lopp!
ponnessa esitettiin:

ettei hallitus eduskunnan e»f
istuntokaudella walniistaisi esi
tyksen yleisen pakollisen ja mal
tion knstaunntsella toimima;
wanhuns- ja ausiokywyttöniyy"
wakuntuslaitotsen aifaanjaaiui
seksi, joka takain kaikille 55 roito
tiaillc setä aikaisemminkin ansio
tywyttömilsijoutuneille 3"i() max
fan bxßHatmaii mnofituloit sa
maila rjrjbiStäen toiuitutannfc
riittämän lastien ja orpojen Hui
fmituffen.
Ed, af Hr sin esitti nnoinnfiei

n:o 68, uiissä nuottiin:
että Känen Keisarillinen Ma-

jesteettinsa,niin pian kuin mah-
dollista on, asettaisi eri kansa-
laisryhmistä kukuonpannnn wa-
lioknnnan, joka saisi toimeksi l,ar°
kita, mitenkä ne haitat olisiwat
poistettawnt, jotta juhtulvat siitä
tosiasiasta, että useampien ?iw
men kaupunkien alueitten ultu
puolelle yhä edelleen kaavaa esi
kaupunkeja, joidenaiutkaiden till'
on saneen eftätyydyttn>vä, ja että
tämän waliokunnan töitten pe
rnsteella jo ensi wa!tiupäi!villean
nettaisiin kyseessä olewaosa asias-
sa nrmollineu esityö 3>wme
Kansauediislunnalle,

sekä anomuksen u:o l<>, niinkä lop
puponnessa esitettiin:

että Hänen Keisarillinen Majes-
teettinsa kuulusteltuansa asiau-
tuutcwia henkilöitä suluaitsisi a°
scttaa wakinaisen ja itsenäisen
sosiaalisen päätoimiston. jonka
warsinaisena toimena olisi työ-
wäen hywinwointia ja edistymis-
tä tarkottawien lakiehdotusten
walmistaminen ja samaa alaa
fnskewien moiniassa olewieu Icn
kien tarkastaminen joko omasta
tahi hallituksen alotteesta sekä
toimittaa erityisessä wakinaries-sa osastossa mainittuja lakiehdo-
tuksia Warren tarwittawia jamvi
takin työwäen elämää kosker.ua
tilastollisia tutkimuksia
Edellämainitut anomukset lähetet

tim Työwäenasiaiu walioknntaan.
Ed. ?).Sirola esitti anoiiinkiei!

n:o 77, missä puhuttiin Kansan
Näyttämön tehtäwästä ja anottiin:

että Helsmssissä toiiniwalle
Kansan näyttämö" niiniselle
teatterille miipymättä myönnet-
täisiin mkan iunotninen
waltioapu.
Unomus lähetettiin Anoniuswa

iukuntaan
Ed. E milP er t t ila lnki ano

nnksen n:o 7«, missä loppnponnes
' ehdotettiin:

että edusknnta pyytäisi halli-
tusta »valmistamaan ensi waltio
päiluille Armollisen esityksen iii'
hen suuntaan, että maassamme
syntyneille, kaswaueille ja jonkun
määrätyn ajan ennen nnden lain
ulosantamista olaille jnntalaisil-
le myönnettäisiin täydet 3iwmen
kansalaisoikeudet.
Ed. Mnstaf s o n <rno!i,) kan

nätti anomnsta.
Anomus lähetetlii,! Pernstnslaki

U^ilioknntaan.
Ed. Ahlroos (tnotf.) esitti a

nomuksen n'o 103, missä efjbotet
tiin

että Ednslnnta hallitsiialta
anoisi, että Hänen Keisarillinen
Maiesteettinsa snlvaitsisi eni'>
ednsknnnalle esittää ehdotukse,'
laiksi, missä järiestettäisi!» »ral
tion »viraZtoissa, kulkulaitok-
sissa n, m. »virastoissa mi-
nä kuntien hallintoivirastoissa n
m. laitoksissa valiuelclvan pal»ve-
liiaston ,'a wahtiinestarien »virka-asema »iin, että nämnt hen!ilöt

olisiwat suojattuina mieliwaltaiö-
ta erottamista »vastaan ja hei-
dän asemansa muutenkin war°
mistuisi,

ynnä anomuksen n-o IUI, miesä esi'
tettiin:

että B°tuutineu norniaalityö
päiwä kocttceksi pa»taisiin toi»
meen waltio» teollisuuslaitolsis-
sa ja sittemmin snnnnitelt» t»tti-
ininen reformin waikntnkie^ta
pantaisiin toimeen sen malidolli-
snuden sclwille saamiseksi.
Anomus lähetettiin Työwäenasi

am waliokuntaan.
(?i>. SH. (*J. £>öijer ctitti eine

muffen n:o ll^^m?fiMi^^H
Potta liriméfuntii tiHioittaiii ncu=
Hiusta rnfttijninäu cniitilnc-jn ra-
fentainanit jokais^'» Käniin yb
don luarnttomia fcufifotantifio
toarten oijohm fcnl)fotantipa=
rantoran fcfä lapsin mnrten tav-
mittait>au taöärän rniiliovtndcr
fiilofiparantoloitn, joissa snnimi!
tum fciififotoutipcirciiitofoi&ia
kaikki paikat oßfönot moFfuttO'
Mia

läbetettii» ?sno,»»?N'akinoni!!?
licluntaci»

(Sii. 91 f)Iroo S cfitti niuuiuiMci
:o 127, niinfä l>,'pvnpo»nc^''a

M>tta Eliösi, anoin nnn. vn
ti)?tii liitä, etta fcfuilliiuMi ia
wl'ydc>nl,oito ninnrnttiiifiin »Jöfol
lisaksi opVuiinocfii telniHiiiin l'P
bilaitoffmranc.
Anomus lähetettiin TnöN'äenasi

ai» walioknntaan.

WniitnticniHHiuifiiii

Ed.K »ioni a luuors,! esittiauo
mntsessa n:o l<«!:

että lnnsauediKtnnnan snosiol
Ujella innötäuiaifntiifjella loimi
tettaisiin talonbelliuen setä ko
ueellineii tntfiiuno karjalan ase
naita Maliniemen tantta Mäfijal
nieen rateniiettalnaa rantatielt
marten, fetä

että kansanedus,,nla niiipu
matta anoisi Armollisen esit>,tse>
antamilta tämän radan rakeuta
missta
Cd, O. 3ain e < soj,, rsitt

N!,o!»uksessa u,o 12,',:
että normaalirattcincn rauta

tie niäärätläisi!» rafenncttatoaff
OjaiSflren afcmaltn Marjalan ra
dalta Säfifalmen fanpniifiiii, j;
siitä edelleen .Siiminieinen Fautt(
Terijoen asemalle Pietarin ra
dalla, ja että tarpeelliset raliawa
rnt sitä warten ojotettnifiin.
Cd, T. Nykäueu ssuoniett

esitti anomnkscssa u:o l^:
että poikkirata cafcnnettaiftii

joka lähtisi 3a>oo!!linnan kau
vuiniista Rantasalmen ja v"\oroiö
ten kautta Satoon radalle Sgiei
sämäeu asemalle, siitä ebeHcci
önnfofnlincn ja Laukaan fnniti
?sll>T.'ä§Fnfän kaupuusiiu ja ta
man i)[)tcribe§fä linnrnratn Jo
roisista Varkauden ja SMitonie
men tefitniffc, ja että 3a>vonlin
nav ja Pieksämäen toälinen osc
sekä aöarfar.ben Ijanrarataenfi ti
lassa rakennettaisiin ja että wa
rot tähän tarfoitnFfcen iiioönnet
täisiin.
Ed. F. Wahe »suomett.» esitt

anomuksessa nio 127:
että Hänen Keisarillinen Ma

jesteettinsa sumaitsisi M'mossc
määrätä taloudellisen tutkiinnk
sen toimit?ttawaksi rautatien ra
kentamista warten Oulaisten ase
malta Pohjanmaan radalla Py
liäjoen pohjoispuolitse
Haapaweden,Kärsämäen,Pyhäjär
luen jaKiuruweiXn pitäjien tant
ta lisalmelle.

sekä määräisi tätä rantatienra
lentämistä warten tarw!!ta>l>>i

warat.
Ed, Oskar Laine lsuomell,'"

esitti anomuksessa »:o 13i!i
että wuosiua 1907— 1908 tv

neclliueu ja taloudellinen tutki
mns toiineeupantmsi!!! uitorau
tätien ralentaiuista warten oiiir
wcupnän asemalta >loria>: ase
malle; sekä

että ios tulos osottmituisi tar°
peeksi suotuisaksi, esitys mainituu
radan rakentamisesta telitäisiin
tämän jälkeen eiisinfokooutiiwalle
eduskunnalle.
Ed.I.Torppa ssuomett,) rsit

ti anomuksessa u:o lli:
että Eduskunta päättäisi iwr

maaliraiteisen rautatien ensi ti
lassa ratennettawatsi Koktul<i>
kaupuiniista Suolahden >^n
wäskylän radalle ju tutkittua ra
tasuuntaa ja osottaisi sila warte:
tarwittawat warat.
Ed. I.Haweri snuors.) esitt

anomuksessa n:o 131:
että Hänen Majesteettinsa >>ei°

sari mahdollisimman pian antaisi
Eduskunnalle armollisen esityksen
ucrmaaliraiteisen radan rakenta-
misesta Iywäskyläii—Suolah-
den radan ivarrella olewalta Suo-
lahoan asenmlta Saarijäriven,
Karstulan ja Alajärwen kautta
Wintalaan, Lappajanuen poh-
joispuolitse Lappajärwen, Kor-
tesjärwen, Ewijärlue». Purmon
ja Ahtnluän lupi Pietarsaareen
yhdistämällä sr Pannäitten ase
malla iDiilun rataan ja Piltarsaaren siwurataan.
Auomutseu allefiriottnjot oli»,>at

Inho Haweri, Liina Ä!a Mnlju
Santeri Nlkio, s,afol> '.'l'ää> ia ?! t
toi Lahtinen.

Ed. HiIm a Na s a n en lmaa>. >
esitti anomutsessa n:o 1-'>l:

että eduskunta anoisi Keiiaril-
liselta Majesteetilta EonedltSta
ja taloudellista tiitfiiiui->io la
l)inuiiä§fä tulewainmde^sa Hip

jalla Koiwisto itnna- Mi-
Juiiiioiiii— Käkisalmi karjala»
rata
Ed. E. 05. paimen ojitti ano

lnnksessa 11:0 K)0:
että ensi tilassa toimitettaisiin

koneellinen ia taloubdfinen intti
mns ylidysradan rafentamiie-Sto
Nistecn asemalta Loimaan tai
Mcllilän aseman kautta Numme
lan ia sieltä ffattflalj&en asemat
le, ylempänä läficmmin niaiuit
tnun suuntaan, jonfa ollessa oh-
jelmaan liittyisi Karkkilan teh-
taalle rakennettu hnararata: se
ka

että armollnen esitys tämäi'
>adan rakentamisesta annettai-

siin edustuuuallc uiin piau tuin

asianhaarat wain myöntälvät.
Ed. Hatulineu (suomett.) c

siili anomuksessa n:o I^l'
että äsken asetetun rautationr

ntitean tchtäwäksi annettaisi'»
taloudellisen ja teknillisen tatff
muffen toimittaminen I^ensnuc"
ta alfotDQit ia jofionfiit fofitaan
Satoon radalle päättymän Yl,dy>
rabnn sopiwimniasta fumotoS-
ta, ja „ „

että cirmoliiiicu esitys taimin
radan rafattanife§ta niin Pian
min inal)bij|lli?t(^GjU!^niiiinlU'
annettaisiin^^^^^^^^^W

Niett.) esitti ci:toimilie*Ki na) L62:
että hallituksen toimesta talon-

dellisesti ja koneellisesti tutkit-
taisiin rntafmmta Nnloweden PY-
säkiltä Porin radalla SfoaltSteij
f<ii!tinasaa!i normallliraiteis^^^^
Sänräfetuannista umrtcn; imi

että mainitusta radasta ninici
täisiin armollinen csitys länsan
cimc-FimnoHc.
Ed. Idi d aWen,m e lp n n ss»o°

mett.) esitti anomuksessa n:o 1^:
että »valtion kustannuksella toi-

initcttaisiin taloudelliuen ja^ ko°
necllincn tutkimus nurmaalirai-
teista rantatietä Marten, joka
Nistccn asemalta Porin radalta
meisi Huittisten Lauttakylä»
lautta Loimaan asemalle Turun

Toijalan radalla- sekä
että Armollinen esiin? rämmi

indan rakentamisesta malidolii-
iimmau Pian aunettaisiiu.
Anomuksen oliivat allctirjuitta

»eet: lida Wemmclpnn, I.E.Hei
tiu, E. N. Setälä, Lauri v>mima!
ja I.K. Paasikilvi,

Ed. K.K. Pykälä «maa!.) csil
li anomuksessa u:o 17> :

että koneellinen ja talondelli
nen tutkimus lähimmässä lnte-
wllisuuoessa toimitetaan linsaNa
Terijoki^-Kiwiniemi siilien li»
jaan, jossa jo koneellinen tutti
n,NS on to!,uitettu Karjalan ra
dalta Kätisalme» ele!äpno>itse
Vnolseen,
(Fix A. Sno ni a (nuotfO »--nti

nurmutsessa n:o 17:'.:
eitä l!a!!il»5 nii,> pia,, Ini,

sniulin toimilnttaisi täydellisel'
tntkiinntsen nntä suuntaa senra
ten rautatie on rakennettane
Vaalasta kiilun radalle, ja siine
tutkimuksessa otettaisiin huo
niioo» eoelläesitetyl uätökobdat
sekä

eitä niinikään lnlliltaisii» lm
ja Kestilä» kirkon !äheisy»dest>
sopilvaan paitlaan lisalmen
,<,!ajaanin radalla.
Vliioiimffe» oliotirjoi ttoiat ulhuat

Bt. Sagerlöf, VI. Kuoma jo ."pcif f
ftiiäfincn.

Ed. K. W. lnnors
esitti anomutsessa n:o 177:

että Eduskunta myötäwaitnt-
taisi siihen, että mahdollisimman
pian uormaaliraiteinen rantatie
rakennettaisiin 3aMon!inuaotli
Pieksämäen kautta Iywä?t>,lnn—
Suolahden radalle ja sieltä Saa-
rijärwen ja Karstulan tantta so-
piwaan kohtaan Pohjanmaan ra-
dalle Pännäisten Kottolan »vä-
lille.
Ed. K. €>. Wikman (nuori

esitti anomuksessa 11:0 178:
että taloudellinen ja siitä sei!'

raawa koneellinen tutkimus ylei-
sillä waroilla toimitettaisiin rau-
tatien rakentamiseksi Simolan
asemalta Suomeulahden ranlaan
päätepaikkana joko Wilajoeu sata-
ma SäkkijärN>ellä talli Tornioon
satama Wirolahdella
Anomuksen oliwat allekirioitta-

iieel^ cdustaiat K. 3). Vilinän !a
T. Niihclä.

Ed. M. Knuutila lnuois
esitti nnomnkscssa »:o IKN:

että hallitus snN'aitsisi tnttitnt-
taa taloudellisesti ja koneellisesti
rautatien snnnnan ?)liwiesfac>ta

Nyöppään meriiata-
maan.
Ed. H. (>!. Paloheimo <ivo

uiett.) esitti anomnlse^ia n:o 1!»U:
että ensi tilassa toimitettaisiin

kaltion kustannuksella taloudelli-
nen ja koneellinen tultimus uor-
maalirniteista rantatietä war-
ten mikä suurinta maassamme
myönnettyä kulkunopeutta täyt-
täen tulisi Hausjärwen— Lopen—

Tammelan — Someron -Kos-
keu— Marttilan -Enran^Prnnk-
kalan ja Liedon kuntien kautta
yhdistämään Tnrnu kanpuussin
ja Riihimäen rautatieasema», se-
kä että tämän radan rakentami-
sesta annettaisii» Eduskunnalle
Urinollinen esitys
Kaikki edellämainitut rantatie-

anomnkset lähetettiin Nautalielva-
lioknntaan.

Ed. A. Siw enins lsos.) esitti
anomuksen n:o 189, missä tahdot-
tiin rautatieliikennettä sunnuntai-
sin snpistettnwaksi, koska kania»
oikenstuntoon on sywäst! wakantn-
nut merkitys lepopäiwästä ja laki
muutenkin estää Pyhätyötä. -- A-nrmus päättyi loppuponnessa esi-tykseen:

Että Hänen Keisarillinen Ma-
jesteettinsa suivaitsisi asettaa ko-
mitean tutkimaan missä määrin
»voitaisiin entisestään snpistaa
rautatien liikennettä snniinntai-
ja juhlapäilvinä ja että täliän lo°
mitcaan Pal»velisakunta saisi pno-
lestaan yleisen kokouksen päätök-sen mukaan ehdottaa kolme sekä
»virkamieskunta kaksi jäsentä.
Snömas Inheteliiiu Sfootatietoö

liokuntaan

valio
Vurmat.

W:\WV?
Talo ny»vo lio f^n nta Malit

1;. toissapäi»vänä istunnossaan te^>
tnndestaan pienemmän »valioknn
nau, iolion tnliwar edustajat ,<>!,
Viljakainen, VI. JK. Hedberg, At. StKares ja 3. Heikkilä, (aaliinaan
mietintöä kala^tusasiassa.

Valiokunta päätti tulkitsemiseltaettä yksityisiä jäseniä »varten asetct-
tawa tulkki pyydettäisiin läsnäole-
mami myöskin»valiokunnan istun-nossa. Ruotsalaiset lausunnot tul-
fitann heti suomeksi ja suomalaisetsausuimot kääntää tulkki lyhenne!-
lrn kirjallisesti ruotsalaisia jäseniä
marten. Valiokuntaa oli suoma-
lainen Kansa' -niminen sanomaleh-ti pyytänyt kokouksistaan ilmotta-
maan myöskin mainitussa ehdessä,

mutta waliotnnia lykkäsi siitä pää
lötsen tekemisen syksyksi, p

Työ W ä enasi ain walio^
kuuta un ensi lukemisessa käsitellyt
arni. esitystä laiksi työstä leipomois
sa. Itsimiclisesti on »valiokunta IM
mälsynyt yö- setä pyhätyön lattant-
tamiscn jaPäättänyt, että lakiin on
otettawa niääräys pisimmästä työ-
päi»västä. Niinikään on »valiokunta
päättänyt lisätä esitykseen säännölsen siitä, että työntekijälle on mak-
settawa paikka kokonaan rahassa,
Työpäiwän pituuden suhteen wlee
waliotnnta kuulustelemaan Helsiu-
nin työnantajain ja työntekijäinwa-
litscmain cdnstajain mielipidettä.

W altio war ain walio-
lunta tulee työskentelemään 4:s°
sä eri osastossa. Ensimäinen osasto,
jäseninäcd. Lacierlöf,Neowius,Ra-
pola, Wiitnnen,Tainio ja Arajärwi,
saa käsiteltäwätseen n.s. yleiset raha-
inäaräykset: toinen, jäseninä cd. M-
jö-Kostincn, Kallio, Rissanen,Ha-
knlinen ja Heinonen, lahamääiäyk-
set kansakouln- ja walistnstarkotuk-
siin sekä Antellin kokoelmia koskcwat
asiat! kolmas, jäseninä cd. Paimen,
Schnitz, Paranen, Koskinen, Ah'
mcuvnara, Koskelin ja Tanner, rau-
tatietä ja postisäästöpankkia koskc-
wat rahakysymykset: neljäs, jäseninä
cd. v, Älfthan, Wnolijoki, 3?iihelä,
Antila,Tokoi, Suomalainen jaRaa
tilainen,suostunta asiat. — Päätös
ci kuitenkaan ole wielä lopullisesti
tarkistctln.

Ano mv s wa lio k uu t a lois-
sapäimänä käsitteli alustawasti lop-
puun ne anomusehdotukset, joissa
ehdotetaan s><l,l!M markan snurni-
sen määrärahan myöntämistä snu-
mentielen lirsallisnnde» kartutta!
miselsi, ja kohottamisetsi.
Sitsteerin toimeksi jätettiin
n>iet!u<ö!non»oksen tekeininen nsi
a<'la senraawaan kolonkseeu, E
sillä oli niyösnnomusehdotukset keuh
kotauii^ten parantoloista ja lion-
rn!Ni!oitolli!tolsista sekä tnrwntto',
inien lac-ten ja äitien kodeista, joi-
hin !!'''nnytsiin nähden mnutam. wa
lioknnnan jäsenet saiwat toimekseen
tietojen hankkimisen niiden pohjns-
<an>aa käsittelyä warleu.

laukan ja Cottfjärwcn
lunastus

3olli>ärN>en knnla on kulen lnn
>:^taa» tehnyt senaattiin anomntsei
eitä saukon ja Tottijärven snknti
lat ostettaisiin tilnttoniia warten.

Senaatti käsitteli asiaa eiliseksi
istunnossa ja koska ou epäilyksei
alaista, »voiko hallitus asianoinaic'
!eil pyynnöstätään tuinota sellaisic
sukutila sääoöksien määrällisiä, jo»

ka tekijä ei ole enää elossakaan
katsoi puheenalaisen hakemuksen
joka ei edes ole oikean asiauoinaisei
tlkemä, olewan hylättäwä.

Kuu kuitenkin sukutila säädöslai-
tos kansantaloudelliselta lannalta
katsottuna o,! maalle epäedullinen
päätti senaatti että harkittawaksi o
olettnwa olisiko syytä ryhtyä !^
meupiteisiin lainlaadintan wnrten
siihen suuntaan, että sukutiloja t'
liiiden osia Moitaisiin nn>ydä, ja
Päätti senaatti jättää otteen pöytä-
kirjasta »viimemainittua tartolnsta
»oarten oikenstoimitnstnntaan.

Lnittomnt wlitamichct. 3e-
»aatille auuetuu wallan nojalla on
senaatti määrännyt että koska se-
naatin siwiili toimituskunnan pro
tokollasihteeri 5,. Heino on nimi-
tetty wirkaa», josta eut. wiran hal-
tija oli w. IW3 ilman tutkimista
ja tuomiota poistettu, waikka hän
ta perustuslainuiukaan ei olisi woi-
tu sillä tawoiu wirasta erottaa on
senaatti katsonut että protokollasih-
teeri Hciuoil on wirasta poistutin-
>pa kesätnuu 2l> p.—

Uusia 2 maikan inhoja tulee
rahapajansalyötäwäksi l>M,sM nirk.
annosta— Malminctsiutä. Senaatti on
myöntänyt talon omistaja Ros.
Franckille malminlöytöjenetsimisek-
si Helsingin lahjoitusrahastonkorot
to. 1908.— Alpajnislupill. Kenraaliku
luernööriltä owat seliraalvat yhdis
tytsrt ja henkilöt saaneet lnwan toi
mcenpauna arpajaiset:

'Pirkkalan pitäjässä sijaitsema
Pispalan »vesijohto-osuuskunta eu-
situleman heinä-, elo- tai syyskuun
kuluessa »vesipostin laittamiseksi
Pispalankylään, Tnomalaisen puo-
lueen Tampereen järjestö tuleman
»vuoden helmikuun kuluessa Tam-
pereen taupuncnssa oman huoneis-
ton hankkimiseksi. Korpilahdenpi-
täjän Muuramen kylän työ»väeny!>-
distys cusitulemau elo- tai syyskuun
inlneosa mainitun yhdistyksen ra-
tkennnsrahaston kartuttamista Mar-
ten, Sääksmäen Eaarioispuolen
Maamievsenra jaKalmolan ja Taa-
rioispuoleu heloosialostusyhdistytz
»)hleisesli ensitnleivn» heinäkuun
kuluessa Tääksniäen Taarioi^pno-
lella edisläätjeen lehotkaampaa loi-
ininlaa »ihdistyc'te>i tarkoilnsten saa
»vnllannseksi. Lempäälän nnoriso-
seura kuluma» kesä' tai ensitnleMan
heinälnnn tnluessa Lempäälän pi-
täjän Lempoisten kylässä mainitn»
nnorisosenran rake»»»s>ahasto»
Melan lyhentämiseksi.

Opettajatar Snilbn Reftenin
juttu. Koulimlilmllitns on nyttem-
min katsonut käyneen selmille, että
syytteet neiti Astenia wastaa» o
»val olleet todenperäisiä ja että neiti
Festenin mirkatuiminta on ollut epä-
tyydyttiuvä. Kosta neiti Festen on
jo sitäpaitse ennemmin saanut me-
iictteh)stään ankaran »varotuksen,
Pitää tonlnvlihallituöbanta kykene
liuittöiiuinä snureu taswatuslaitok-
sen opettajaksi ia kasmattajatsi ja
ebdottaa sen wuotsi että I)än »vapau-
tetaan irastaan saaden asetusten
mukaisen palweluswuosia mastaa-
nian elinkautiseläkkeen.

- Mctsnnlullitijllkoulut. Tnomar-
,uemcn metsänivarijatoulun opet-
taja A. Wenj. Helander on anonut
wirkawapauttayhden »vuodcu ajaksi
saadakseen enemmän aikaa toimia
Snomen metsänhoitoyhdistyksen sih-
teerin toimessa.

-cmiiinnrit. 3>eiti Natalia
Piispanen on määrätä) tocwnosilii
Soctatoalan fetninaarin iohtointta
reksi.

Waltionrautateitten uuden
palNaussiiiinnönsowellutta-

mmen.
Nnntntiehallituksen rhdotus.

Kuu waltiourautateidcn wasta-
wahwistetussa palkkaussäännössä
ei ole lähempiä määräyksiä siitä,
miten sitä on sowellutettawa siir-
ryttäessä »vanhasta paltkaussään-
nöstä tähän uuteen, on rautatiehal
litus laatinut sitä wartcu erinäisiä
määräyksiä ja pyytänyt niille roah-
mistusta.

Wiranhaltija joka saa palkkaa jon
kun luokan mukaan ja jonka perus-
palkka uuden palkkaussäännönmu-
taan on kohonnut yhden tai useam-
man luotan,saa uuden paikkuussaan
nönwiran suhteen määräämissä ra-
joissa, nauttia hymätseen paitsi lo-
rotettua peruspalkkaa myöskin en-
nen tammikuun 1päiwäa1907 myön
netytpalktiontorotukset. Tässä palk
taussäännönL pykälän mukaan pal-
wella kolme muotia, enneukuin uu-
det palkkionkorotukset, palkkaussään'
nön määräämissä rajoissa, woiwat
tnlla lysymyksee».

Niranhaltija, jokanauttiipalkkaa
luokan mutaa», mutta jonkaperus
palkka ci ole kohonnut, siirretään,
jos hän on palwellut samassa ptlt-
kalnokassa 3 wuottn, lähinnä yleni'
pääu palkkaluokkaan-,kilitenlaan ci
sellainen siirto woi tapahtua euuen-
luin tammikuun 1 päimästä IW7.

Niranlialtija, jota on palwellnt
I'», 10, 15> iai useampia wuosia wir
laau wanha» palllau^säännönmi!-
taanlnuluwassa korkeammassa pall
laluolassa, saa naullia jokaisen l,

muotiskanden korolnlsena uude
palkiaussäännön»mran suhteen mä
raamissa rajoissa.

Satunnaisia korotuksia, joita se
naatti eri anomuksesta on antauu!
erinäisille pnlwelusmiehille Heisin
giosä, Viipurissa y, m. paitltlnn
nilla, ei lasketa hywätsi' Inile>i
taau ei lieidä» »noen palktanssää."
»önnmlainen palkkansa saa uoutzto
n>äl,e>npään Inin lieidän nytyine!,
palliansa (siihen Inskettnna lisäp/!

palkka on !!<><! n,laa, tajotetaan
se IMN markaksi.

Aikaa heinäkuun 1 päiwästä IM!
tammikuun 1 pniwään I!>N7, jona
aikana palwelusmiehetsenaatin pää
tötsen mukaan owat saaneet nauttia
'.väliaikaista paltanlisäystn,ei ln<'ta
heidän hywäkseen laskettaessa seu-
raamaa palkiionkorotnsta.

Niiden palkannauttijainpaltkans,
jotka on uimitetty awonaisern wir'
taan ennen wtknnssisääntöajanpääl
tyrnistä, järjestetään uuden palkka
nssäännön mukaisesti, lukien tam-
mikunn 1päiwästä IW7. Nnooen
knlnessa sairanden tai muiden lail-
listen syiden takia tehdyt palkanwä
kirnnykset seka wiransijaisnuspalfk,-
ot intetään muuttamattomiksi.

Senttonnalilisämaksut sekä iva-
kanssisäästölisämaksut, mikäli niitä
wuoden kuluessa on ollut, pidetään
uuden palkan mukaan, laskettuna
tammikuun 1 päiwästä IW7.

Hautausapulisämaksuja pidäte-
tään niiltä palkannauttijoilta, joi-
den peruspalkkauuden palkkaussään
nön kautta on kohonnnt, sopiwiss,i
erissä kuluwan »vuoden kuluessa.

Uudessa palkkaussäännössä ei ole
nimenomaista määräystä siitä, että
wiranhaltija ,joka nauttii palkkna
ioukun luokan mukaan ja jolle ai-
taisemmin on myönnettypalkkionko
rotnsta, saisi, paitsi uudella palkka-
ussäännöllä myönuektyä peruspal
kan korotusta, uauttia hywälscon
myöskin aikaisemmat palkkionkori-
tukseusa. Kuu kuitenkin wastakkai-
sen menettelytawan kautta ne wi°
rauhaltijat, joita uyt mainittu seik-
ka koskee ja jotka wuosikausia owit
olleet »valtionrautateitten palmelnl-
sessa, eiwät tulisi nauttimaan suo-
rempia palkkaetuja kuin ne. jotka
jälestäpäin ja aiwan wiime aikoina
on otettu saniallaisiin toimiin ja
sanotut »viranhaltijat siten ciwät se i
si mitäänparannuksiapalkkaetuihin"
sa siitä, että owat olleet pitennnän
ajan »valtionrautateitten palwcluk'
sessa, on rautatiehallitus katsonut
oikeaksi jakontuulliseksi,että wiran-
haltijat saisiwat hylvätseen lukea
heille ennen myönnetyt palkkion-
korotukset.

Sekä tämän määräyksen, että y°

leensä uuden palktaussäännön soi!'
dosta tulclvat »valtionrautateittei!
tämän wuotisessa menosäännössä
palkkaukseen määrätyt määrärahat
osottautuinaan riittämättömiksi, jon
ka tähden rautatiehallitus tulee pi-
akkoin tekemään hallituksen esityk-
sen, että karkotusta»varten myönnel
täisiin lisämääräraha.

Pietc>rm
matkustajatariffi.

Pietaristt sähkötettiin toissapäi
»vana »eisaritunnau rahaministeri
on ryhtynyt tirjccinvaihtoon Tuo-
men ministeriwaltiosihteerin kanssa
kysymyksessä, joka koskee Suonien
»valtiorantateiden ylihallituksen ra-
haministeriön wah!vistetta»vaksi esit
iäniää ehdotusta uudesta, torote^
tusta mntkuslajatariffisla
rin— Valkeasaaren rataosalla ei ai-
noastaan paikalliösessa liikkeessä,
»vaan ml)öskin mainitun rataosan
»välittömässä liikkeessä Tuomen
rautateiden kaikkien ratojen kanssa.
Mitä tulee tllwaratalifseihin Pieta-
rin^Valkeataaren rataosalla,olvat
nämä tariffit e lettälvät rahami-
nistciiön »l>ah»vistettawitsi siinä
lapanksessa, että niihin aijotaan
tehdä jotain siitä tariffista poikkea-
mia muutoksia ,joka oli »voimassa 8
p.manlist. 1899 annetnn tarifsiasc-
tlitjen jnlkaisupäitvänä,

Ministeri lausu» inatkuslajainak-
suista seuraamaa:

Mitä tulee mattustajamaksuhin
Pietarin— Valkeasaaren rataosalla
sekä paikallisessa liikenteessä että

suoranaisessa liikcntacessä muille
luomen waltionrantateittcn lin-
joille), on raha^asiain ministeri u-
seita tertoja waatinut Tuoinen rau-
tatiehallitukselta ehdotusta uudeksi
!!illtkiistajamllks!itadiffiksi Pietarin-
Valkeasaaren rataosalla.

Tapahtuneesta kiijcenwaihdosta
käy selwillc, että rautatiehallitus
ja senaatti owat tuunustancet raha-
asiain ministeriölle oikeuden wah-
mistaa rautaticmalsntariffit Pie-
tarin—Valteasaaren rataosalle cr
ainoastaan paikallista liikennettä
maan myöskin näiden asemain yh-
dysliikennettä »varten muille Suo-
men »valtionranatcittcn linjoille.

Ministerin mielestä tämä suunta
on oikea sekä w. 186? että »v. 1882
arm. asetusten kuin myöskin w.
1889 tariffiini» mukaan, missä
myönnetään raha-asiain ministeri-
ön taiifsilaitostcn oikeudeksi wah°
wistaa keisariknuuan rajain sisällä
olcwain rautatcideu taarifsit, eikä
ole mitään poikkeusmääräystä näi-
den linjain suoranaisrn liikcntaccn
suhteen niillekään rantantcillc, jotka
eiwät ole alistetut tariffilaitostcn
»välittömän wai>uoniian alaisiksi.
Niinpä laadiaan esim. tariffiNenä'
jän rantatcittcn suoranaista liiken-
nettä Martenulkomaisille rautateille
asianomaisten rantateitten moicm-
minpnolisen sopimuksen nojalla ja
astnloatne »voimaan wasta krm ne
on wahwistanut asianomainen ulko-
mainen ynnä Wenäjän lmllitus.

Mitä tulee H.M.Keisarin senaa-
tille w. 1883 antamaan oikeuteen
»vah»vistaa taksoja Cnomen snnri-
ruhtinaanmaan rautateillä", ci si-
tä Pietarin- Valkeasaaren ratao-
saan nähden »voida sowllntlaa ninn-
lin» knia atariffilain antamiseen
inntta ei se enää solvelln mainitulle
radalle, koska se knnlnn keisarilun-
taan eikä Tuomeen ia loska laki.
ioka annettiin maalisk. 8p:nä 1889,
ulottnn koko leisarikunnan ainee-
seen poikkeuksetta.

Kaikkien peruslelniltensa nojalla
tulee ministeri siihen lopputulok-
seen, että m. 1867 ja 1882 arm. ase-
tusten sekä 8 pnä maalist. 1889 an-
lnn tarisfilain nojalla kuuluu raha-
asia!» ministerin toimimallaan
wahwislaa sekä lawcira' eitä mal-
tnstaialiileune tariffit Pietarin—
Waltenfaarcn rataosalla ci ainoas-
taan pailallista liikennettä wnau
myöskin rataosan, asemain suora-
naista liikennettä warten muille
Snome» rantateitten linjoille.

Tämän jolidosta anoo ministeri
minisieriwaltiosit>leerin myötäwai'
tnlnota siiheu, että raulatiehallilus
N>e!wotettaisiin laatimaan ehdotuk-sen uudeksi korotetuksi matkustaja
liisennetarisfiksi maiuitun ralaosnn
pailallista ja yhdysliikennettä war°
ten. Tämän ehdotuksen sitten rau°
tatiedepartementti N'ahwistaisi —
Myöstin tawaraliikenne tariffit tä-
tä rataosaa Marten pitäisi jättää
raha°nsiain ministerin wahwistetta
waksi maalik. 8 puä 188Nannetun
tarifsilain innkaan siinä tapauksessa
että Tuomen wiranomaiset tahto-
>oat näihin tarifseiliin tehdä muu-
tolsia entisestä.

Tukholman poliisi ja Suo-
nien tanfalaiset.

A»u>»uc> plukuianttolillc

Tullwlmassa oleskelewat Suomen
kansalaiset, kokoontuneina yleiseen
tolontscen, owat lähettäneet proku-
raattorille kirjelmän, jossa'he kcrto-
wat että Tnkdolman poliisilaitos,
heti sen jälkeen kun eräiden Suo-
men tansalaisten rikolliset hankkeet
Tukholmassa oli saatu ilmi,on ryh-
tynyt sangen ankaroihin »valvonta-
toimenpiteisiin Tukholmassa oleske-
lemia ja sinne saapuwia miespnoli-
sia Suomen kansalaisia kohtaan.
Tnkliolmaan saapuessaan »viedään
heidät heti maihin astuttuaan polii-
silaitotseeu, jossa heidän täytyy a-
listna Perinpohjaisen ja erittäin
loukkaaman kuulnstelun alaiseksi.
Saatnaa» asunnon ja työpaikanon
heidän siitä heti tehtäwä ilmoitus
poliisille ja sitten tulee heidän, o-
leskelunsa kolmen eusimäisen kuu^
kauden aikana kerran luiitosso. ja
sen jälkeen terran kuukaudessa, käy-
oä uäyttäytymässä poliisilaitoksen
etsiwässä osastossa, uhalla että ellei
näitä poliisin määräyksiä noudateta
asianomainen loancntaan ja lähete-
tään kotipaikalleen.

Kun kirjelmän lähettäjät katsowat
pölisinmenettelyn loukkaaman hei-
dän kunnian- ja oikeuden tuntoaan
sekä kansalaiswapauttaan, ja toiwo-
li, että Suomen waltio täydellisesti
tnrwaisi heidän kansalaisoikeutensa,
waikka lie oleskelematkin ulkomailla,
c^nowat he että prokuraattori ryh-
tyisi sellaisiin toimenpiteisiin, joi»
hi» eoelläkerrolnt seikat antamat en-
fu-ttn

Suomettarelaisten
„fuurihyökkäys"
(Jatkoa torstain uuleroon.)

Tcnnntiil mrnettell) lninwas-
tnincii.

tämä laki on Turun holvi.oiteude>i'sa pantu toimeen erotettu-
jen wirtamiesten oikeuksiinsa jäi'
Icru asettamiseen ja w, 1902—05
nimitettyjen wiroistaan poistumi-seen nähden, on niin yleisesti tun»ettna, ettei sitä oli tarwis tässäkertoa. Viipnrin ja Vaasan t,c»vi
oikeuksissa ci lakia ole tarwinnut
toimeenpanna muuta tuiu yhdeu
kdu^lioti» snliteen eusimainitussal,o»vioileu!>ec'sa, kosla asiat missä
oivat toisi» järjestyneet. Lain jo-
»veltaminen muilla »oirtamiesaloil-
Ia lienee paraikaa täsittelynalaise-
»a, joten sitä toto laajuudessaan
ei »vielä »voida arwootella. Mnttasen täl)tä»iöö»pllnosta toulualalla
on senaatti jo tehnyt ratkaiseman
päätöksensä,ja se on tapahunut ta-
»valla, jota Pääosaltaan osoitan ai-
»van hämmästyttäwää mielipiteideu
»luutosta llsiauomllisissll mainitun
lain säätäjissä ja soweltajissa, osaksion suorastaan sauotuu lain »vastai-
nen.

Sen käsityksen mukaa», jolle 1904
wuoden waltiosäädyt asettui-Mat, oliwat kaikki maaliskuun 10

päiwästä 1903 marraskuun 4 päi-

wään asti 1905 ilman ehdollepanoa
nimitetyt alkeiskoulujen opettajat
Mirkoihinsa asetetut poitteanmlla pc
rustuslain mutaisesta järjcstykseö
ta ia siis poikkeuslain alaisia. Epa»

kohtia koulutoimen alalla koskeman-
ia mietinnössään lausui näiden Mal
tiopäimäin yleinen anomusmaliokun
ta selwästi tämän käsityksensä. Mai
nittu yleisen anomuswlllioknnnaii
mietintö joutui sitten samoilla Mai-
tiopäiwillä asetettuun erityiseen a-
nonnismaliokimtaan, joka yhtyi la-
maan käsitykseen. Erityisen walw'
kunnan mietintö, jonka allekirM-
tajien jonkossa tawataan herrat
S Mcchcli», N. A, Wrede, L. &n-
-penbera,O. Tonncr, F.Lundemu?
ja S. Grotenfelt, saawutti säätyjen
hywäksymisen ja edellämainittu käsi-
tys lausuttiin sen mukaisesti myös-
fin Maltiosäätyjrn alamaisessa ano-
nniffec-fa 10 pi'iinn'i)tä Inihtilnntn
1905.

ztoulujllttuja.

lualalla panna toimeen, selitti se-
naattimaaliskuun11päiwänä 1907
ctteiwät wnosina 19U2— U5 nimite-
tyt alteisoppilaitosten opettajat
kuulu niihin wiilamichlin, joitten
fanotun lain niukaan on »viroistaan

Mun coellämmmtni ciityNen »va-
liokunnan mietinnönallctiijoittlliat
kaikki nyt istnwat senaatissa ja u-
seimmat owat siellä olleet osallisina
tämän kysymyksen ratkaisussa,ei tä-
mä ratkaisu ole lisännyt senaatin
eitä poikkeuslain auktoriteettia.

Miden poikkeuslain alaisen kou-
lunopettajausenaatti kuitenkin löy°
si. Tennatti jnlisti niniittäin,että
«yllämainitun lain toisen momentin
edellisen osan perustuksella on kui-
tenkin Oulun suomalaisen klassilli-sen lyseon uskonnon ja ruotsinkie-
len lehtorin Juhani Hämäläisen
luowuttnwa Mirastaan .joka on a°

woimetsi jnlistettawa siinä tapauk-
sessa, ettei »virasta erotettu lehto-
ri Maunu Rosendal ennen maalis-
kuun l^ii piään ilmoittaudu wirlaau
jälleen nsetrttawaksi," Mntla tämä
ytsi ainoa laiton oli nimitetty wii
knausn wastn 3U päiloänä tesukuuta
IUN6 eikä siis ollut poikkeuslaina-
laineu.

—
Tämäkään rattaisn ci

ole lisännyt senaatin eitä poikkeus-
lain auktoriteettia.

l-ennnti,, syytetään ichnccn wirta-
miehillr wiiälyyttii

Wähemmän waaralli^la on se,
eltä !>.'< opettajaa, jotta lainsäätä-
jän tarkoituksen noitaa» owat olleet
eroitettawina,owat saaneet »virkan-sa pitää, tuin ettäpoikkeuslain luou
toista lakia sowrllctacm laajcmmal'
ti tai ankarainmasti tuin lainsäätä-
jä ou tahtonut. Nacm tämmöistä
on tapahtunut paitsi lehtori Hämä-
läisen syhtcen,hywinmonessa muus
sa tapauksessa siinä muodossa, että
wuosina 19N2— 05) palwelutscssa ol-
leille ci ole tuumistcttu samaa wir°
lakelpoisuutta ja yleuuysoikeutta
kuin muille »virkamiehille. Waikea
ou tietää, kuinka monelle hallinnol-
liselle »virkamiehelle ympäri maata
on »vääryyttä tehty, mutta Wiipu»
iin ja Turun howioiteuksissa on
tässä suhteessa monta kertaa räike-
ästi, senaatin sitä estämättä, rikot-
tu. Luettelemme muutamia tapa-
uksia.

Senaattori Nybergin kanssa ta-
pahuneiden neuwottelujcu jälkeen
ja senaattori Nybcrain makuutettua
että eroaminen tulisi olemaan ai-
noastaan mnotoasia, koska eroa»vat
howioitcuden jäsenet ja »virkamie-
het jälleen otettaisiin takaisin ho-
wioikeudcn palweluksccn, jättiwat
Wiipurin howioikeuden silloiset jä-
senet ja »virkamiehet joulukuussa
1905 cionhakemnksensa mainiten
syyksi halunsa helpottaa hallinnol-
lista tietä erotettujen jäsenten ja
»virkamiesten palaamista howioike-
utecn. Toukokuun 9 päitvänä 19U6
myönsi senaatti hoivioikcuden ases-
sorien pyytämän eron ja saman
kuun 16 päiwänäkäsitteli howioite-
us uudessa kokoonpanossaan»virka-
miesten eronhakemukset. Howioike-
uden notarioista oli »vuonna 19N3
erotettu 4 ja kuu tviimcsanottunu
päiwänä oli ennestään auki kaksi
notarion »virkaa, niiu olisi erotettu-
jen pääsemiseksi tätä tietä howioi-
teuteen riittänyt, että kahdelle no-
tariolle olisi myönnettyero. Tämä
olisi ollut luonnollisin ja ainoa oi-
lea menettely,koska eroaoli pyydet-
ty ainoastaan siltä »varalta, että
erotettujen uurtoihinsa palaaminen
sitä »vaatisi ja tähän lisäksi tuli, et-
tä eronhakemukscn jättäneet »vir-
kamiehet, kuu erotetut oli asetettuMirkoihinsa, peruuttiwat erohake-
muksensa. Mutta tästä huolimatta
antoi horuioikeus heille kaikille eron
eikä senaatissa tähän saatu muutos-
ta.

Sitten tun Wiipurin hotvioikeu-dcn asessorit edellämainiulla tcUval-
la oliwat saaneet eron ja erotetut
jäsenet ja »virkamiehet oli asetettu
jälleen Mirkoihinsa,tarwitsi hotvioi-
leussuuren joukon apujaseniä, woi°
daksecn työskennellä neljällä osas-tolla, puhumattakaan »viidennestäosastosta, jota »varten jo oli lyön-
nctty »varat. Kaikki »viimeksi ero-
tetut tarjoutuiwat apujäscniksi.
Mutta siitä huolimatta ehdotti ho-
»uioikeudcu uusi enemmistö apuja'
seniksi ailvan uusia henkilöitä,osal-ta »vastoin heidän omaa haluama-kin. Eikä senaatti yhtä poikkeusta
lukuunottamatta muuttanut tuota
ehdotusta, »vaikka sen kautta »van-
hemmat »virkamiehet saiwat »väis-
tyä nuorempien tieltä.

Turun howioiteus taas ei ole ot-
tanut yhtääu poilteuslain nojalla
eroitettua howioiteudcn jäsentä e-
des yliniääräisctsi wirtnnnchcksi, ja
tmlicssaau awonaisetsi joutuneita
wirkoja howiuiteudessa, on l»eioät
wirtoja täytettäessä tai ehdollepa-
noa tehtäessä järjestään syrjäytetty
waitta heidän mirka-ansioittensa no.
jollaolisi pitänyt tulit huomioon »
tctnitsi. Apujäsenilsi hotoioikcuteenei howioikeus liioiu ole ehdottanutheitä eitä senaatti määrännyt heitäwaan muita, wähemmäu ansiottai-ta henkilöitä. Syrjäytystä on pe°
rusteltu waliin toisella wäliin toi-sella tawallll. Muutamissa tapaut°
sissa en howioikeus ole ensinkään
Perustellut menettelyään, jotennäyt
tää siltä, kuin jo yksinään se seikka,
että puheenalaiset»virkamiehet owat
olleet maanpalwcluksessa so^towuo-siua, tekisi heidät howioikeuden mie-
lestä wirkoihin kelpaaniattoiniksi.

Mutta tällainen käsitys on lain»

|[aa isÉjaji.
Perustetiu w. 1879.

Tampereen Haarakonttoori
Kauppakadun varrella

Maksaa tämän vuoden alusta
Talletuksistavaihtelevalla korolla
sekä, Pääomatilillä (Talletuskont-
to-kuranttitilillä) 5 "/«.

Juoksevalla tilillä 3 °/v. au?

Mastainen ia howioit.:^en fiil^u la
litufjeen prustuma entisten jäsen
tensä syrjäyttänlinen on liintvastoi
nen ja ritotsellinen.
viytyisct huluioitcudrt jiiciuullut

laittomasti.

lo»kin poitteublain nojaUa ewte
tut wirtamiehet olisimat nimitetyt
Mirkoihinsa poitteamalla perustua
lainmukaisesta iarjestylsestä, jää
kumminkin tosiasiaksi,että heidät oli
Mirkoihinsa pätewästi nimitetty.
Tämä on käytännössäkin tunnustet
tu, tun ei ole heidän tuomioitaan
purettu, eitä mitättöniiksi te!)ty ja
se on aiwan ielwästi wahmistettnsen kautta, että on katsottu heitä
ei woitawan ilman erityistä lainsa,
däntöä Miroistaan poistaa. Mitt
ta jo» niin on, ei sitäkään, lttu h<
noin nimitettyinä owat wirlojansa
toimittaneet, woida mirhectsi katsoa
eitä sanottua »virantoimitus. a hei
dä» Mirka-ansioitansa ja mirlaylen
nysoikeuttansa MähcntäMätsi lastaa.
Poikkeuslakikaan ei sisällä Iliiään jo
ka woisi antaa aihetta senmioiseel,
menettelyyn. Jos howioikeus sii'.
on katsonut puheenaolewien wirtci
miesten nnhtecttonninden wlihenty
nceksi sen kautta, että he owat toi
niittäneet Mirkojansa,Maikka heidäl
on niihin nimitetty pernstnslaix
millaisessa järjestyksessäpoikleanw,
la, on !,omioiken3 mennyt lainsää»
nusten sisällyksen ja tarkoituksen si
Mu ja anastanut lainsäätäjän Ma!
taa asettamalla lainsäädännrllemn»
kokonaan Mieraita n»hteett^mi!»i>
ja lelpllllwaisuuswaatimuksi i.

Mutta onpa howioikeus muuta
missa tapauksissa yrittänyt näitä
päätötsiään perustellatin. Niinpä
wiime toukokuun 28 päiwäliä. jo!
loin howioikeus kuuteen nwl'uaisee,!
asessorin wirkaan ehdolle asetti ai
noastaan semmoisia Hentilöitä, jol
ka eiwät olleet sortowuosina palu>e!
leet howioileudessa. K,,n asessori,,
wirkojaoliwat hakeneet paitsiehdol
Ie asetetut henkilöt myöskin poitlc
nslain nojalla Miroistaan Poistelin
entiset howioikeuden ueuwotset Liu
siala ja Hawu sekä entiset I,owioi!c
udcn asessorit Alanen,Käpy, Naa
de. Roinila,Saarikoski, Ruusiiwcm
ra. Tähkäpää, Heikkilä ja Auer, j>>
näistä monet owat wirtawnosiltna^
ja ansioiltaan useita ehdolle asete!
tuja etewälpiä, ei howioileus woi
nut »välttää heidän syrjäyttämisen
sä perustelemista, »vaan oli Pako
tettu selwemmästi lantansa määri!
teleinään. Homioikeuden lausnnt '
on sanomalehtien mnkaan seuraa
»vainen:

Koska elokuun 21 päiwänä 17^'
wanwistetun hallitusmuodon IN p»
kalan mukaan, sittenkun asessori,,
ivirka howioikcudcssa ou joutmnm!
c>»voimeksi, liowioikeuden on »viran
täyttämiseksi Keisarilliselle Maj«
teetille alamaisuudessa cl,dotettaw,
kolme ymmärtäwaisiutä,ar»vollisi>'
ta ja »virkaan sopitvintn henkilö,'
jotka olvat saata»oi»a, sentähde» >,

kun hoilvoikcuden saman hallitus
muodon 15 pykälän mukaan tule '
ei ainoastaan käyttää oikeutta, waa^
myös Maltaa ja pitää nuolta, ett.i
lakia ja oikeutta nuhteettomasti i,>
kelwollisesti käytetään maan tiril'
tctuu lain, sääntöjen ja aseluksie,,
mutaan, mntta entiset holvioikeu
denneuwokset Liuksiala ja Haivu sr
ta entiset howioikeuden asessori!,
Alinen,Käpy, Raade, Noinila Taa
rikoski, Ruusnwaara TähkäpääHeil
kilä ja Auer, koska he tvirauteossaan ja erinomattain tilomarin c
deswastuullista »virkaa toimittaen
saan, syrjäyttäen wiimcmainitii!
pcrustuslainsäädökscn,owat nouda'
taneet »vastoin perustuslakia syn
tyneitäkäskyjä ja määräyksiä, hotvi
oikeus ci katso entistä howioiteudr,
ncuwosta Liuksialaa y. m. sopiroi!
Si eikä edes arwollisiksi nykyään saa
maan asessorinwirtaa howioiken
dessa, »vaikkakin heillä l>lisi tarpce!
lista taitoa ja totemußta siihei», ei
ka näin ollen saata panna entistä
howioikeudenneuwostaLiuksialaa »!
m. ehdolle kysymykscssäolewiin åses
soriiUvirkoihin howioikeudesfa."

Howioikcus »väittää siis, että ho
»vioikeuden entiset jäsenet olisiwa!
tuomareina noudattaneet perustus
lainwastaisessa järjesty!sessä sääde!
tyjä asetutsia tai muit,i perustu?
lainwastaisesti annettuja käskyjä ja
määräyksiä. Mitä täh.in »väittee
seen tulee, niin ensiksikin woi sitäsanoa myöskin howioikcudcn nytyi
sistä jäsenistä, ja toiset>i ei ole ho
»vioikeudella ollut oikeutta sitä se»
»virkamiehen wirheeksi tai hänen
»virkakelpoisuuttaan wähentawätsi
lukea, ennenkuin syytetty, nautittn
«an lailliset oikcudentäyntietunsa,
ou laillisessa järcstytsessä sy»)päätl>
liawaittu ja syylliseksi tuomittu.
Tässä tapauksessa tietäisi IHwioite
uden menettely sitä,että howioite»c.'
lmllinnollista toiinintaa suorittaessaan on laillisin muotoa laiminlyö
den anastanut tuomarin »valtaa.

Telwästi ymmärtäen, miten tur
miollisesti se waituttaisi yleiseenui
lendentajunlaa, lakien ja oitcude»
lunnioitutsee» ia kansalaisten wa
tanmnkseen oiteuslaitotsensa wa,,
I>ur«kandesta jos senunoiset ylioile
utsien rikkomukset tuin nyt puheetji
tulleet, jäisiwät oikaisen^atta, rohte
»eiiune toiwoa, että Kansaneduskin,
ta katsoo tarpeelliseksi lyhtyä sopi
luiin toiiniin näin aitahan uudei!
laittomuuden kukistamiseksi, war
sinkin kuu ei näytä oleMm toiweita
että nykyinen kotiniaiiun ballitiis
Pystyisi oikaisemaan alaistensa wa!
lattomuutta eikä edes nä !tä olewan
takeita siitä, että se pitää siitä la>-
peellisena. Jos hallitusiuuodoi,1t!
Pykälä wielä olisi umlidollinen kai
kissa osissaan meillä käyttää, woi
täisiin ehkä semmoiset törkeäl lai<
tomnudct kuin nyt pubeena olewat,
katsoa semmoisiksi koko Kollecnix
min" Kuninssasta, Valtakuntaa tai
Kruunun Majesteettia koskemiksi

Yleisiä ja yksityisiä kirjastoja
järjestää ja täydentää pduilisesti

Hämeen Kirjakauppa,
ampere,

mikkomakitalo
Highlight



Lauvantama 15 p:nä kesäkuutaTHMPEREEN SRMOMftTN:o 135
—

1907 l

i

PlllHHiiitisti mm
TSysipellavaisia kanka««o

llellellilvillllll
Kirjavia Pyötäliinoja,

uusia, kuosikkaita mailoin

Kylpykaudeksi:

Puh. 608 TAMPERE P.rust.lB69

& föHeteiKsi.

Kiikoisbiiti Bjositan

KylpyjßlklnsSfl,

Punuilla-osastoon saapunut:
Uusi lähetys kuosikkaimpia

PUUVILLAKANKAITA,
kaikista kotitilakin» h tehtaista.

Ulkolaisista puuvillakankaista,
suositan:

»4ö»

t,airal,dutsitsi, joita »varten snna PV
talassa säädetään Waltalnnnan mle
ns asetettawatsi Mutta kuu tätä
perustuslaiu kohtaa tuskin enaan
nwidaau meidäu aloihiu ollenkaan
jowelluttaa j,a katsoen siihen, miteu
mainittu lainkohta tulkittiin joKu-
ningas Kustaa kolmannen aikana,

owat närnät rikkomukset sev laatui-
na, että ne kuuluwat senaatin oike-
nöosaston lorjattawiksi. Missään
tapauksessa ei »vääryyttä saa ehkäi-
semättä jättää, ja koska hallitus-
muodon 2 pykälän mukaan Hallitsi-
jan korkea welwollisnns on lmllita
maata niinkuin laki sanoo, hänen
eikä kenenkään muun, koska hänen
tnlee oikeutta ja totuuttawahwistaa
rakastaa ja »varjella, mutta nur-
jnntla ja »vääryyttä kieltää, häwit-
lää ja polkea,niin katsomme welwol
lisnndekseimue ehdottaa'

että Kansaucdusknnta alamai-
sessa anomuksessa Keisarilliselta
Majesteetilta Pyytäisi pikaisia toi
mia scu wäkiwallau ehkäisemisek-
si, jollamenneinä laittomina wno
sina palmeluksessn olleilta Mirka-
miehiltä on tämän neidän palmc-
lnksensa »vuoksi ryhdytty riistä-
mään »virkakelpoisuutensa ja nuh°
teetiomuutensa; sekä

että ue howioikeuden jäsenet ja
uiuut miranomaisct, jotka sano-
tussa suhteessa oMat määrin me-
netelleet. tästä määryydestään

saatetaan asianmnlaisten seuraa-
mn?teu alaiseksi.

— Opettajien Raittiusliitto pa-
nee toimeen raittius- ja ur-
heilukurssit kesät. 27—29
p. jaheinät. 1P. ennen yleistä rait-
tiuskokousta Hameeulinnassa.
Kurssissa tulee olemaan esitelnliä,
lestustaelua, näytaetunteja raittius
opetukseLsa japaljo» nrbcilua. Hun-
«untaiua kesät. 3U p. tehdään hyöt-
täysmattoja lälusentuihin. Keinäk.
!pnä liittopitää Mnusikokonksensa,
eusimäiseu laatnaau. Toimotaau o-
pcttajieu,uiin hywin kansakoulujen
lnin oppikoulujenkin, yleensä kaikki-
en opettajien lukuisasti saapuman
»äilnn kursseilnn. joissa sitten myös
tiu woidaan liittyä jäseniksi
Naittiusliittoo!,. Ämustusta kurs-
sien ohjelman suorittamisessa owat
liimanneetseuraamat I,eukilöt:mais
tori H. Aulauto,op. Anni Collan,
loht. >>, op. Ilma Eeri-
täinen, opett. Eemeli Kunnas, op.

Ljnlkone», rouma Älli Try^ci-
Helenius, pros. Mikael Toiniuen,
op. Maiju Seppälä, tol,t. Matti
2eppälä, opett. O.V. -irtka, toht.
Paamo Wirttnnen, Kokoukseen
lulijoita pyydetään ilmoittautu
maan asuntoa saadatseen rnnen l. t,
I'> P. herra K.Laureuille, os, Ha
n>>'rulinna.

£unomakl)bct. 3uur-TllMo»"
!,puto!!niltajatsi on 12 lmtijastn
loaliliu toimittaja Otto DtaSmaa
Xi opiosta toimittaja i&lnUo Horja
kosken sijalle, joka »yt siirtyy Maa
jeututeattorin regiSfSSritfi, (ertoo
lehti itse.

Arbetaren ioiiiiitntHYi^Miliitti)ii»)l tpnltiopähDÖmieSI
■'.'iioilonui. fortoo lolili it><^^^D

©antcti

(llakuutu3olot maaz-
lamme.

2Öafuutustarfastaian, maisteri
£). $allfténin fortomufjcc-ta watin,
tii§oloi§tn Tuomessa in. 1905, itä
ft)i), lnten fi'rtonuit'loll jältiiatsant
scssa nolaan:

l:o) että »Dafitutnstoiniiiita liäi
liiittä on jatkunut ja edelleen kellit
tnnyt sekä että wuoöen liite »feen
si; on antanut suotuisan tuloksen:

2:o> että se tapaturmawalimtns,
jonka owat aiheuttaneet joulukuun
5> päiwänä IBN annettn laki työn-
aniajanwastuunaalnisnudesta työn-
tekijää kohdanneesta runmiinwau,-
»nasta, seka tammikuun -A päiivä
na IWii annettu laki lailvauiiän
mm HUTI
iiiiec-tii palw^lukscssn lofftaatoaåta
cmantintoaniinagto, on luiiriöttii
jatkunut:

3:o) että henki-, tapaturma-, pa-
lo-, kuljetus-, meri- setä lasiwatuu-
tusaloilla, »vaikka kotimaisia laitok-
sia näillä aloilla on olemassa, mel-
koinen osa Makuutuksista edelleen
päätetään ulkomaisten laitosten
kanssa, mutta että kotimaiset lai-
tokset menestyksellä ia Umosi wuo°
delta kaswawalla »voiuialla owat
Estäneet kilpailunulkomaisten yh-
tiöiden kanssa: sekä lopuksi

4:o) että miltei kaikilla makuu-
tiisliikkeen haaroilla suuri joukko
keskinäisiä yhtiöitäharioltaa laajaa
toimintaa, ja että näiden liikkeestä
saadut tilastolliset tiedonannot o-
saksi eiwät wielä ole yhtä täydelli-
siä kuin osakeyhtiöiden anatauiat,
unitta että niitä koetetaan muosi
»'nodelta täydentää.

Kotimaisen ja ulkomaisen matuu-
tusliiktceu Malinen suhde millä a-
loilla, missä suoranainen tilpailn
on olemassa, näkyy selMenimin Mer-
taamalla niitä matuutnsinatsumää-
riä, jotta Mnosittnin suoritetaan
näihin kahteen ryhmään knnlnmille
laitoksille. Kertomuksessa käsitel-
lyistä kotimaisista makuillnslaitok-
sista saadaan sitä Marten seuraa-
mat luwut Muosilta IWI ja lW'>.
Tässä ei kuitcukaan ole otettu l,»o
mioon keskinäisten palowaknntus
yhtiöiden eikä keskinäisyydelle pe-
rustettujen merimaknntusyhtiöiden
toimintaa.

Tuomessa kantoimat makuutus-
maksuja to. 1904: kotimaiset yhtiöt
Smk. 13,512,088: 56 ja lilfoiiioiier
ybtiöt Smk. 3,945,648: 72; to. 1905
kantoimat waknutusiuafsuja: koti-
»naiset yhtiöt Tnik. 1l,67(i,180: 70
ia ulkomaiset yhtiöt3mk. 3,900,950:
43.

Ulkomaille meuelrxin Tmk. 3,!Ms>,°
950: 43 suuruista määrää, joka on
ulkomaisten maknutnslaistostei,
Tuomessa saadut makuntusmaksn'
tulot wuonua 1905, wastaa famo=
jat laitosten suorittamien fortea-
it§rcn määrä sekä lustannustei!
summa, jotka nekin muodostama!'
inelloisen maahan jäämän osan ma
kinitusmaksuista. Nämä erät oma
yhteensä 3mk. 2,,^!.23!: 15. 7,0^
tämä Mäliennetään ulkomaisten yl,
tiöiden makuutusinaksutuloista. fan
boan ulkomaisten maknntnslaitos
ten vi. 1905 Suomessa 6orjottia
"nau liikkeen ylijäämäksi (imf
1196.715: 08.

Lääninhallituksesta.
TTtwnniflln tampeitta poliisi

mrstnrinloirfnn on innpeenlulnnee
linfitoian fiiliu'*ja (mtViuit ainoat
imin iitifoiäöii uiirfiiatotVinä poliisi
!»e->la>i !aar!,i,> !„,,!,,anti. To r
tenSmin o j s

läänin uimiomiclift. Säätlt
tmumiöuri on Hanhon piirin nntiviniebcHi niänrniiin)! ninii-jinio!
"'öniiiahin piirivjä Matti H»r
in ee n.

läänin fiiloenuuin on moöntö-
nl)t piiri» iiiinisiiiidni--b Saario Linklojelle wirtawapa»!
ia t, t. 21 päiwästä tnlcruan elo-
lima 25 painiani! sckci inäärämiyt
lilioppila?Xante Pajnson sillä ajal-
Ia mainittua luiui^iiiiolieii wirkaa
lioitainoaii.

Wahwistetut säännöt. Läänin
fu>l>e>nööriou wahwistanut säännöl
»umppilau osuusmeijerille.

-l- Petter Gustaf Wicdciholw.Toissapniwänä kuoli täällä matka-
aqentti Petter Gustaf Wicdrr-
Holm 72 wuoden ikäisenä. Waiua-
>a oli lwwästi tunnettu Tampereel-
la minä laajalti koto maaosa. Hert'taiseu, ystäwälliseu luonteensa
wuoksi saawuttihän paljonyotämiä,
missä waiu liittuikiu kauppamat
koillaan. Likinnä snrewat waina-
jata puoliso, o. s. Neiuliold, lapset
ja ladten lapset.— Näsijälwrn Pllrjehdutzscnia
toimeenpanee lauantaina t. k. 15,
pnä inatfalilpapiirjelidnksenKoljon-
selälle selä sunnuntaina 16 pnä til'
Vapurjehdutsen Koij»nselälle seuran
aluksia warten. Lähtö tapahtuu
lauantaina klo 6 i.°p. Klubin sata-
masta. Palkintotuomaiilaiwa Mu-
role lähtee sunnuntaina klo 8 a.°p.
Klubin satamasta, ja siinä woiwat
asianhairasta>nat seuran jäsenet seu-
rata ninkaua.

Waunu suistui indalta eilen
tampeteen afcmon ratapilialla
imihtoen cpäfimtnon iontimiifcn
o^bo§ta. Waniiii toiettui lunka»,
lfiolit toääriStijftoaf jo uiuitafiii
lommoja tuli.

Sti|i)init. (3ilru saapuiinaal-
a kaupunkiineroS mies muka läu-
iirin apua saamaan, Söåfäritiloas'
aa tiottolmoncc& , 000t»kseei! toit'
ii§ti)iiccnä, oikaisi liiieffonon lattia!-
l' ia nutalUi, ensin nautittuaan e-
äällaiset lääkkeet ei>nen lääkäri»
lääräystä. lluN'ahta»»t sai yösi-
n, putkassa.

Ajulirli edx^taiafufons alkaa
lialla Taistoii talolla täuään klo
<» a,P,

Taictuii kufuukscssa eilen il-
»!!a ilmoiieliiin että yhdiolytsen

iolitofiinla oli »varannut inatlarciiian
itin";-fnre.feihin ja 2 Raittiusko-

foutfi-oti, jotka toittn Hänieenlinnas-
in affouiai.

»viralliset kokoukset o
lat lesnnajaksi lopetetut: v. k

,kesäloimif!in!ialle" lausuttiin seoiwomus, että se jäsenille yhdistyl-
en pihamaalla järjestäisi jonkinlai-
ia urheilukisoja.

sJinoriiiomnJoif.tcii Suorit*
ileniltaisessa tokouls«'sa Näsili»>nssa oli jäfeaiä lpuhiinlaillii. Oli'
ielinasta ' inaiiiitfeniiue nti (>»öta
Siuerwoi! lausuman runon.Puolan
kansallissankarista ja rnnoilijaota
Adam M!ckiewiz'istä piti esitelmän
KyöstiKiwiranta, ylioppilas Lauri
Autero lauleli koreasti »ti L,
nellin kitaralla säestäessä, Toimit-
taja Pertti Palmio jutteli nuorsuo-
malaisten Puoluekokouksesta,Lopuk
Si keskusteltiin, Ensi tiistaina owat
N, N. Viikinsaaressa,— Hauskan liuwimnttan sekä ke-
säisen ilman että yhteisen iloisen
mieliala» puolesta hommaa ensi
'.innuntaiksi wahtimestarikludi Tcis
o» Kämniennicmen Uskalille, Mat-
alle lähdetään Kortclahden sata-
vasta Intti"°lai»valla lotjineen
'ln 8 a. p. ja klo 1 i. p. Palotnn-
iän torwisoittajat huolehtimat mu-

siilistä ja tanssinpyörinästä. slos
todella Päiwä pysyy launiina,niin
totta totisesti huomenna kihisee Mä-
keä laiMarannassa, kihisee nuorta
ja manhaa Uskalillalin, tanlnitu-
Massa karkeloimassa ja !uonnon'
liclmassa" myös.

Hauskan kausnnjuhllln toimii
Finlayson ,ie Co ammattiosasto
lmomenna Pyynikin kentällä. Juh-
la alkaa klo puoli 4 i.-p. ja tulee se
ohjelmasta päättäen^olemaanperin
lupaama. Laulua, soittoa useam-
mankin otteen, puhe, lausuntoa,
Wermlanniu polska", komea tuma-
elma, monoloogi, moimisteluesityk-
siä, kilpailuja lausunnossa j. n. e.
Mnnn lystin lopussa piirileikkiä
y. m.
- Vaueiin huutokauppaa,jotaon

jo kestänyt pari päiwää, jatketaan
tänään klo IN a.-p.2 i.-p. ja iltapäi-
Mälln klo 4:stä klo 7:n. Huntokan-passa myytämistä esineistä niit-
taamme ilmoitukseen.

Hämecnläänin maanwilje»
lysseuran lewätlolous

pidettiinHlinnassa. Raittiustalol-
la kesäkuun 7 p.1W? alkaen '^ 12
päimällä. Kokouksen puheenjohta-
jana toimi maanwiljelysseurau joh-
tokunnan esimies, kunnallisneuwos
Kustaa Kiipula ja kirjurina seuran
il', t. sihteeri.

»minallisncuMos Kiipula aMasi
lotontsen lyhemmällä puheella »vii-
taten siihen muutokseen, minkä uu°
det säännöt owat aikaansaaneet, ja
joiden mutaan isäntämaita nyt on
siirtynyt paikallisyhdistysten edus-
tajistolle, jamiten uusi altannt Mai-
he seuran elämässä antakoon uutta,
ripeätä toimintahalua seuran hy°
wäksi. Kokouksen ohjelmassa ole
eusi numerona edellisen wuoden wuo
sikertomus, yhteensä 30? siwua kä-
sittäwä seuran l3:s Muosikirja, jo-
ka painetnna jaettiin kaikille koto-
uksen osanottajille, Wuositirjaota
luettiin tilintarkastajien kertomus
ja myönnettiin johtokunnalle ja
rahastonhoitajalle tilintarkastajien
ehdoitutsen mukaan täydellinen tili-
»vapaus. Zyyototoutsesta jäänyt
johtolunna», »valtuuskunnan ja ti-
lintarkastajien palktiotysyinys rat-
kaistiin niin, että ttotouspäimältä
maksetaan l<> mlk. ja matkarahaksi
määrättiin !! !, rantatiepiletin hm
la.

Seuran toimeenpanemista koko
karjojen kilpailuista jaettiiu se»
raawat palkinnot:

1 palkinto l,opealewu, iunxiatir
ja I<»<> mrk. Kalle Mi Poilelnk-,K»
in.

1 p. waslaawa kunniakirja E
Hednian, Wanaja,

2 p. proiissilewy, kunniakirja ja
75» mrl. A. Harala, Knrn,

2 p. pronssilcwy ja tunnialirja
?l. Rantala. Vilppula.

3 p. kunniakirja ja l>N mrk. T.
Erkkiin, Erajärwi.

3 p, kunniakirja ja l>(! mrk
Mikkola Längelmäki.

3p. lunnilltirja ja s>s> mrk. O, Ala
Poikelus Kuiu,

3 p. kunniakirja ja 50 mrk. K.E
Ollila,Pirkkala.

3 v. fiuniiatii ici E,

Linda Pietilä3 p. kunniakirja
Wanaja.

I.Tiiriltalakunniakirja3 p.
Vanaja

luuppala3 p .kunniakirja
Vanaja.
Wå p. tiinmririn Ja 25 »nl, 51
ychtoucix SKeifnÄlö.

1 p. lunniakiria ia 25 mrk. K
A. Eerola,Pirkkala.

1 p. kunniakiria ja 25 mrk, Ä
Nisula, Eräjärwi.

4 p. kunniakirja 3- Nrjölä Erä-
järwi.
Ip. kunniakirja ja 25 mrk. E

ParpolaDriwesi.
4p. kunniakirja ja25 mrk. O. N

Saarinen Oriwesi.
4 p. kunniakirja I.Inkila Va-

naja.
4 p. kunniakirjaK. Sarkola Ka»

Masala.
I p, kn»»iatirja 11. X, Päliälä

Luopioinen.
4 p. kunniakirja K.N, Tappura

Lempäälä.
Ohjelmassa oli wielä kansanopis-

ton johtaja maisteri Nusus Saiku»
laaja esiatelmä yleisen ja ammatti
siwistyksen hankkimisesta innanwil-
lyksen alalla. Esitelmöitsijä wiitta-
si siihenkaipaukseen jasiihen tositar-
peeseen mikä kaikella - mnatalou-
oenkin - alalla ilmenee wäcstös-
sämme, miten tätä taartt'ettaonkoi-
tettu tyydyttää yleisen siwistyksen
kantta, jott siwistystä taasen lcwit-
täwät ja jaiawatkansa- oppi ja am-
mattikoulut sekä erittäinkin kansan-
opistot, jotka wiimemainitut paitsi
muuta, owat mouenkiu wanhcntn-
»een käsityskannan muuttaneet ja
kokonaan lopettaneetkin ollen siten
juuri ylcissiwistykscn herättäjin ja
kohottajia, Maanwiljelijälta wa°>
ditaan ei ainoastaan ammatti tie-
toia waa» lisäksi myö^ sellaista tie-
toa, jonla nojalla äänioikeutettu tn»
salainen saattaa ottaa osaa yleisten
asioitten menoon, sanalla sanoen'
inaanwiljelijöltäwaaoilaan yleissi'
>m>>ty^tä. Sama aate, joka on syn-
»Ullänyt ja ylläpitää kansanopisto-
ja, sama aate se on, joka wanlii,et-
tä faikti toulut kasmaltaisiloat ja
istnttaisiwat oppilaisiinsa maahen-
keä.

SSaßteSfoon tietä yloissiniistyt'-
ccn on innaniicltoHä — cfitclniöitfi
öit limfonii faksi linjaa obe§-

P| faiifnfonhi — fanfan ojri§tc
aaomteS— tnlmifnrSfit;

V? fanfafoulii - reSfifonlu -
aan

niaan»liiljelysl>,seu, missä »oiimefsi
inainitnssa saattaa laajentaa tieto-
jansa aina yliopistoonasti. Tästä
Hannes s^chhardin maanwiljelys'
lyseosta teki pnhnia laajasti selkoa,
nainiten mien tällaisen järjestel
nän kantta saadaan kohoamaan
ansallinen henki, jonka elähyttämää
yötä juuri tarwitaan.

Kysymys! Ouko juurikaswiwil'
elys seuran aineella kehittynyt
lle kannalle, että se »voittaisi niitä

»hranksia, joita maanwiljelysseura
!a sen paikallisyhdistykset o>vat sen
iywäksi telineet?" ailientti »vilkkaan
'eskustelun. Kysymyksen alusti wa-
aisewasti ja sattuwasti kunnallis'
lenwos Kiipnla esittäen mielipitee-
ään kielteisen »vastauksen, knu on
ysymyksessä jnuritasmiwiljelys y-

lecnsä,moniaan Pnhewuoron jäl-
keen lmwäksyttiin kesknstelnn tn-
lokseksi senraawa maisteri Tnlvilan
ehdoittama loppuponsi: Waikka
iunrikaswiwiljelyo ei scurau alu-
eella ole edistynyt niin nopeasti ia
niin pitkälle knin toiwottawaa olisi
ollut, ou knitenkin saawntettu koke-
mus ollut että se sekä oikeuttaa että
welwoittaa maanwiljelysseuraa ja
sen paikallisyhdistyksiänhä woimak-
kaampaan toinnutaan tämän »vilje-
lyksen kohottamiseksi."

Lopuksi lausui puheenjohtaja muu
amia jäähywäissanoja samalla kiit-
:äen kokouksen osanottajia joita
'aikkiaan oli satakunta henkilöä,
oiwoen että wastaisuudessakin
uicslukuisasti saalvuttaisiin tällai-
iin tilaisuuksiin, — Kokous loppui
°lo IN min.»vailla 4 j.PP.

— Hukkunut löydetty. Jo pari
wiitkoa sitten teimme selkoa Kylmä-
koskella hukkuneesta TaipaleenRuo-
kolan rengistä Inssi Oksasta. Huo-
limatta poliisien y. m. innokkaasta
etsimisestä, ci hukkunutta ole »uoitn
ennen löytäätuin nyt wasta toissa-
päiwänä torstaina. Ruumis löydet-
tiin Mellolan sillan arkun luota
karahkoihin tarttuneena ja oli se
rmoin turwonnnt, liha kulunut ja

lohkeillut useista paikoinpois.Nai
najan taskussa ollut kello osoitti 22
min. yli 12:sta. Ruumis toimitet-
tiin Kylmäkosken leikkaushnoncelle.

— Uusia tansakuulunupettajia.
Kajaanin s c minaa ris sa
oli wuositiittinto »viime maanantai-
na, jolloin päästötodistuksensaiwat
ui. in. I.st. Koskinen, Lammi, P.
A. Koskinen, Hämeenkyrö, Aleksi
Reinilä, Akaa, A. I. WaajosalG
Urjala ia Emi! Witcli, Oriwesi.

K y mölä n seminaarista
päästettiin t. k. K pnä m. m. seu-
raaioat oppilaat. Naisosastolta:
Eewa Lydia Elo ja Rauha Ellen
Sipilä Tampereella:Miesosastolta:
?l. A. Nieminen, Tammmela, Matti

Penttilä Pälkäne, Arwid
Sainnel Pohjola, Tampere. Erust
Werner HaapakoskiTammela.

Heinolan seminaarista
laskettiin maanantaina m. m. seu-
raawat: Hilja Fredrika Heiltilä,
Janakkala, Tirlla loutkola, H^lin-
na, Hilma Lydia, stupila,Hattula,
Bertta Maria Pihtatorpi Tamperl,',
3iwiä Juliana Pylkäs, Wirrat,Rau
ha Maria Nönni, Pälkäne, Hilja
lida Saarela. Janakkala ja Clin
Sofia Ilänne, Wanaja.
- Liikkeen kauppa, kauppiasT

A.Lehtonen on inyyliyt Hämeenly-
röu kirkonkylässä sijaitsema» tanp-
paliitleeusäkauppias K.M.Petter,
sonille Joroisista. .kauppahinta
tuntematon.— Kiwitllude» työkaluja löydet-
tnn taas wiinie wiikolla Suode-
niemellä Säwinjoen etelärannalla
olewista niityistä, osaksi myös pel-
loista. Työkalut owat harmaasta
liwestä tehdyt yksi inistä o» kouru-
teräiien kuokan muotoinen, 13 cm.
pitkä haklutirwes, toinen noin 8
cm. pituinen, teräpuolelta5 cni. le»
wyinen weistokirwes. Samoista

paikoista on eunelilin löydetty ki
wilanden esineitä.

tuomittu murbasta;
murbattu elää.

Keskiwiikkoua 12p. kesäk. tuomit.
tiin Someron wälitäräjillä työmies
Hellsu Lempäälän Tattilan knlästä
totoisin olewan työmiesSulaudcri»
murhasta elinkaudeksi kuritushuoueesecu. Kun Hellsiniä aiottiin wicdä
junalla ToijalastaHämeenlinnaan,
lmoniasi hän wauuuu iktimasta Toi
jalan asemalla miehen, jota hän kut
sui luokseen todistamaan että minä
en ole sinua murhannut". Pyynnös-
tä lähi kutsuttu mukaan Hämeen-
linnaan. Siellä eilen toimeenpan-
nussa poliisitutkinnossa owat Hel-
len ja Sulander kertoneet suunnil
leen seuraawaa:

Toukokuun 13 p-nä 19N(i lähti
wät he yhdessä käwelemään Pyhä
ärweltä Kiikan kapcliin. Noin IN

kilometrin päässä crosimat he kuni
pikiu omille teilleen. Joitakin Päi
wiä täniän jälkeen löydettiin sen-dnlta aiwan madäntyncessä tilassaolewa niiehen ruinnis, ja epäluulon
alaisena — useat lentilöt kun to-
distimat että ruumis oli saman niie

!en, joka Hellenin kanssa oli nähty
l,hoe?sä - wanaittiin Helle» ja kn-
-en ylläo» inaiuittu langetettiin syyl
Mi Sulanderin murhaa».
Nyt wäittää Hellen, että hänen
oijoln,i csemalla tapaamansa hen-

kilo on sama Sulander ,joka oli yh-
dessä hänen kanssaan samaan ai-
kaan kuin tuo tietymätönmurhaniil
l, iendnilla on tapnhtnnnt. InSu
auder tuunustaa Hellenin kerto,»nk
'en oikeaksi.

Jos niiestcu wäite on totta, on
iis Helle» tosiaan tuomittu mur-
asta. wnikka mnrhattn itse on elos-

Vliitta uiiest^n lerwn,»Bta kniten
li» eri»äisistä syistä epäillään. Su
!a»oerilla ei ole kirjoja eikä Passin,
Molemmat miehet wirtii» Hämeen
lääni» loankilaa», jossa saawat o
dot!a,i !>ntt<i <nl!i>>toa asiassa.

kaalizlen lMaiahäelta.
Ei malta maafeuhtfirieentoailjta»

an Hinä olin puheen aluksi piitä-
mitta' ilmoista ia fänääätä, jota
'l-itetifiii tuli. Se saapui päi»vä,,
'aistein, hiljaa pulu,Win, lämpöisin
nutin, iamtrii!iti ja lämpein
!'ielin, se poisti fnlmiiiuiii roudan.
hengitti hetteisiin lämniinln, toc>
kat metsänrinnat se tuimasi ia n-
iaan wehnyttä nurmea »osti. Voi
!ua taas rintojamme paisuttaa,elä°
nä kukkii, nuoruus leiskahtaa! Ke-
Atomeissa tunnen, miten woimaniversoo, tunnelmat lentää, miten
moriso yksin moimiu ioutoiu s»n

palmcw, "a nyt uiui
>in juttuihin.

Isonröyhiöläisetoliivit homman
uect clvanteliumijuhlllt t. t. 7 p:tsi
Muotilau taloon. Juhlia oli waru>>
teitu koko »viikko. Juhlan piti alkaa
klo 10 a.-p. Wäteä oli kerääutynyt
aitalailla, mutta tuu kello oli IN
eikä pappia kuulunut, rupesi moni
epäilemään, etteimät ne herrat tn!c
ollentaaii. Varrotaan ja »varrotaan,
mutta pappia ei waau tuulu, Mo
li lähti jo pois. Knn kello rupesi
Äymään yhtä, silloin »nasta tulilva!
lapit. Nyt oliivat ihmiset »uähenty

!ieet, ei ollnt enää montaa kuunteli
iaa jäljellä. — Limonaati ci men-
nyt kaupaksi, eiwätlä nisuleiwät,
kun ei ollut,kuka olis ostanut. Juh-
lan pitäjille jäi limonaati ia muut
Valmistukset, saawat itse syödä j.i
juoda tahi »viedä sinne,mistä olvat
tuoneet. Tämä ahwääri" ei tuot'
tanut »uoilioa tällä lerwa kuite»'
kaan.

Eläiinnarttinat oliwat Ilaali
teu kauppalassa t. f. 8 p. Wäkeä
ci ollnt saapunut runsaasti, ivaitka
ilma oli mitä suotuisin. Myyjiä oli
inähäii. Lehmät oliwat kalliita ia
laihoja. Juopuneita nälni wäliän
markkinapäiwänä: yöllä ne Ivasta

yönsä alkoiwat, Tappcliwattin
yöllä lauantaita wastaan niin että
yksi mies sai istnn kurkknnusa weit-
sestä. Lyöjä wanqitliin heti, Nii-
nan tai oluen syy tämäkin »veri
työ on.

Nyt kun waltioftäwät oivat aika-
ucet, seuraa jota puolueen sanoma
lehdistö jännityksellä niitä. Ia ne-
kin, joillaei wielä ole lehteä, tilaa-
lvat arwattawasti. Nyt syntyy ky-
symys: minkä lehdon tilaan? In
jcZ tilaaja on kokematon, eksyy hän
siihen puolueeseen, jonka nimi on
suometarlaiuen ja jonka syntysanat
lausni ja antoi Vobrikoff, jollemie-
helle ja hänen kaltaisilleen se möi
lakkaan synnyinmaansa, monien ko-
tien onnen, lakien turwan ia Tiw°
men »vapauden, Tämäu »välttämä
kksi sanon minä: tilatkaa Tainpa
lceu Sanomat, Inhalahtilaiset! Ti
länkset woitte tehdä lehden asianne
<iel!ä ?v, Upaiili,-, ?nhalahdessa.

5i oleileN'a

£urUicpcl)hiujiitic<fuiiunn, jo
ta wiinie maaliskuulla muodostui
suodeuuienii- ja mo»h,'järwiläiMä,
tiirmepelifuteljtaau päärakennus
o» walmistuiuaisillann. Tehdas
sijaitsee Hyyniläistankaan syrjässä
lähellä 3uode»nieinen ia Mouhi-
jiirluoii rajaa. Suuren sammal-suon, joka on ihan tehtaan »vieres-
sä. Inowutti osiiu-lunnalle maan
wiljelijä Xilita Mouhiiärweltä, ja
josta suosta tullaan ottamaan tur
wepehku,, walinistamiseen tartuitta-
wat sammaleet. Tuo on äärettömän
ftuii-i pinta-alaltaan japeffan wal
niistämiseen folpaaiuaa sammaltaon monen metrin wahwuudelta, jo*
ten siinä on raakaainetta ainatin
sadaksi wnodetsi.

Tuo tun on hywiu »vetelää. UI!sen kui>uaami,'^ksi ryhdytty ojituk-seen, ia sninmalta Pehknn »valmista
mista »varte» aletaa» nostaa ensitilassa.

Muuhijänoi— Kuntakokouksessa kun
teehuoneella käsiteltiin ja päätettiin
seuraamista asiiosta:

1) Luettiin wuoden 19UU tilit ja
myönnettiin taikille tiliwelwollisille
täysi tiliwapausmuutamia pienem-
piä korjauksia huomioon ottamal-
la.

2) päätettiin poistaa ylöskanto-
kirjasta wuoden 19M kunnalliset
r^i'tit. — Kaikki löyhät päätettiin
wapauttaa werojen maksusta wii-
>:ie wuooelta.

")Häjään jaDliskallion kansakou-
lujen paperoiminen y. m. korjauk-
set jätettiin johtokunnan huoleksi,
nntenkin sääntöjä silmällä pitäen.

4) Luettiin neiti Amanda Strand-
bergin kunnalle tekemä testamentti,
joka ei antanut aihetta mihinkään
toimenpiteisiin.

5) Huittisten kansanopistolle
myönnettyapurahamäärättiin mak-
scttawaksi kunnan ännikassasta.— Maatalousseuralla
oli kokous t. k. 9 p. Uotsolan kan-
sakoululla. Kokouksessa päätettiin
seuran »vuosikokous ja tawamnu-
kainen näyttely pidettäwäksi syksy-
puolella kesää, johtoknmin» lähem-
min määräämänä päiwänä.

Seuraawissa lajeissa päätettiin
ukaa palkinnoita:
1) Karjanrehuksi täytettäwistä

juurikaswcista, jotka tarkastetaan
kahdesti kesän kuluessa ja arwos-
tellaau sen mutaa», mitenkä ne on
hoidettu ja kuinka pation on tyl-
wössä lehmälukuun werraten.

2) Kyökti-kaswitarhan tnotteis
lc>, yhdcosä ryhmässä kaikista sii
hen kuuluwista, juuritsista, her
»eistä, sipuleista, kaaleista, y. m
faswikscista.

3) Puutaryanwiljelyksestä ylei-
sesti.
4) Naiste» käsitöistä, näyttelyyn

paikalle tuotuna.
5) Miesten käsitöstä sekä palweli-

ain puhdetöistä, jotka tarkastetaan
iiide» luona, jotka i!»,oittant»N'at
ilpailuu».
N) Torpparien >a palstatilallis

en kesantoinaan hoidosta.
?) Kauran tai ohran niitossa ja

orjuussa kilpaillaan näyttelypai-
alla

Tarkastajiksi ja palki»totiioma°
ciksi 1, 2 ja 3:ssn sarjassa »välit-
iini Wäiuö Soini, Otto Simo ja
'llbert Saikkala, »varalta Kalle?!!a-
-rilo ja Toi»yo Simo,

Palkintotuomareiksi ,"> ia s!>:>sa.
Arjassa loalittiinI,Soini, Tau-
!o ja Nikkilä lNuttu) sekä »vnral
a O. Jutila ja P.Nauiva Nossi.
Kilpailuihin1, 3ja A, sekä ia

>:ssa sarjassa on halullisten il-
l!oittauduttawa ennen ensimmäistä
>äiwää heinäkuuta niihin sarioilnn
'alituille »vakinaisille palkiniotno-
imreille.
Ilmoittantnsaa rnnsaasti kilvai

!>in, se inuootaa »virkeään toi>uin
aanl

Pikku uutisia.
- 100» marfan ral;a saadaan

pian Tuomeen, koska se on vnnlliwalio»
fnn: an fäuteliiimänn. Mitä minuUa
on fen jcl>dusin fnnottamao, 011 tämä:

fi.-:tfoitQ£oo:!fin, että 10i O marfan ra=
baan tulee

Suomalainen firjoitu'? cnfitfi eikä fille
ali>rni?iselle !'j>ll!>, jolla se ny'y'sissä
plll'«r'r>>lM.!s^ on.

Tosin [jntrafita n^t^roäani, 2:for»9igb'n Sauch-n, :äma toitoomuS ja oi'
temeuu roaalimus inahtaa barmitton,
mutta olkoon wiilislylselsi näin kesähel-
teellä

S.liuuten fautifn lilaiiuutta laufuaffe;
ni, etten minä siitä puoleSani ruotsia
fnan pois tulido, enemmän tuin muual-
lafanr, missä se faattaa dUo tarpeen,
raaiCfapa poStitonttooriafeiiiänatiit, fun=
bar. se on main sillä siialla, jok» iille
tulee, eitä pyri lebenttlemaän sillä pm»
talla, jofn ei sille tuutu nim. «nsimmäi-
sellä e. sh— Pellelwo o» fen uuden ia ojan*
tr.ufQt'ei matlailijnlodinnimi, jota fiiait=
!ee SKautntienfatu li, siis aiioan !äb-:Gä
ojenna

—
jaJohann lirlloa, Wuu

ten tuntuu tätiolewcmoitcalauhan maj>',
juoneet »valoisat, siistit ja täysin QJnn-
miifoifet. Saten io nnne§tä'in rooiöäät-
tää, s^pii se nsmninlil etenkin niaantnit-
ielijö lle, jotka leskellä faupunctin toli-
na» taljtovDct Kiljaisen ja mufatra=
asunnon. Sun euflletrnSa kaupunaissa
täylle, n;oiUe()an ilse läydä tatfomusfn.

Buweja tänään.
Rio 7t -v Tuomen Tnönjoht Liiton

I)itor:cisto:i awnjllisjuhla.

kokouksia tänään.
iilo 10 a.=p. Sljuricn ebu§tajafo!ou§,

Nuorisoseurain työ
vainiolta.

— Mäntän Nuorisoseura toimeen
panee ensi.Elot. 4p:nä suuret arpa-
jaiset wiwsijuhlansa yhteydessä.Ar-
pajaisista pitäisi tulla suurcnmoi-
simmat mitä paikkak. on wictctty.
Ompeluseura on loko lcwään ol-
lut ahkerassa työssä walmistacu ar-
wokkaita töitä. Useat arwoisat nai-
set muillakin seuduilla kokoowat
woittoja, useita kallisarwoisia, jopa
taiteellisiakiu woittoja ou tiedossa,
jauseat suuret liikkeet ja yhdistykset
muilta paikkalunnilta owat lupau-
tuneet »voitoilla awustamaau. Arpa
jaistoimikunnalla on ensi Heinäk.
7 p:nä iltahuwit, joiden koko tulo
käytetään pääwoiton hankkimiseen.— Ohjelmasta lienee liian aikaista
puhua, se »vaan jo tiedetään ettei se
tule olemaan kehnompi mainitun
seuran entisiin lununstettuihin juh-
liin»verrattuna.

Matkustajat
Käydessänne Tampe

r*»*»!!*?., vaatikaa joxa aamu
huoneeseenne hotellissa
Tampereen Sanomat.

Muualta koti-
maasta,

Kouwolan ryöstö.
Kuten eilisessä lehdessä jo mai-

nitsimme, wangitsi poliisi wiimekes-
tiwilkkoaamuim Helsiu^in työwäcn
talon pihamaalla räätäli Arthur
Anshelm Aron epäiltynä Kou-
wcla» ryöstömurhaan.Aro on 25°
tuuotias, kotoisin Helsingistä ja on
hän jo enneminkin ollut osallisena
samankaltaiseen rikokseen.

Samaan aikaan, kuu wangitscmi-
uen tapahtui, kuten myöskin olcm-
«>l. kertoneet, toimitti lOmiehinen
salapoliisijoukko tarkan tutkimuksen
tyomäcn talon huoneissa, winni ja
kellaritkin tarkastettiin. Työwäen-
yhdistyksen rahasto tarkastettiin ja
merkittiin muistiin IN ja 2tt inkan
setelien numerot, jos niistä joku
sattuisi kuulumaan Kouwolassa
ryöstettyihinseteleihin. Mitään c-
pöiltäwääei kuitenkaan hawaittu.

Paitsi Aroa, owat Hclsinain etsi-
wät poliisit wiime tiistaina wan-
ssinncet sanioin Konwolan ryöstöön
syylliseksi epäillyn entisen poliisin
OskarIeremias Hci mäläi-sen. Hämäläinen on 27-wnotias,
kotoisin Hämeenlinnasta ja toimi
hän lakossa olleitten helsinkiläisten
Poliisien kirjurina, wanticn m. m,
poliisimestari Malm'ia eroamaan
wirastaan.

Nro taasen on tunnettu Luodon
jutusta,, olle» yksi tuon woro» rikos-
towercista, oikeudessa hän toi esiin
todistuksia Luodon wapauttamiseksi
sl yllisyydestä nti Tyyne Vileniuk-
sen murhaan.

Poliisi kieltäytyy toistaiseksi te-
kemästä selloa, minkä syitten pe
rnsteella Aro ja Hämäläinen on
wangittu, mutta katsoo kuitenkin
marinaksi, että näillä molemmilla
waugituilla on osaa ryöstössä.Se-
kä Aro että Hämäläinen passitet
tim toissapäiwäuä Konwolau ui-
mismiehen luo. Molemniat he jyr-
kästi kielläwät rikollisuutensa.

Jo kesäk. 2 pnä »vangittiin asuu-ncssaau Tyumiehenkadnn I:ssä 20°
wnotias maalari W ih tor iHnr°
r i,, kotoisin Heinolasta. Vangitse-
misen toimittiwat etsilvät poliisit
N. A. Faaerstedt ja W. A. Eeaer,
jotka kumpikin Kouwolau ryöstön
jälkeen seurasilrat Hurrin Selän-
pään majatalostaLahteen asti.Hur
riu matkato»oerina he epäilewät ol'
Ice» joko Aron tai Hämäläisen,
Acliisit seur.isiwat heitä junassa
Lahdesta Helsinkiin, jossa »vancnt-
ftwat Hurriu. Hänet passitettiin
t. k. 5 puä Kouwolaan nimismiehen
ti,tkittawaksi. Sekä Sandell
että Huriiowat tunnusta
ne et osallisuutensa Ko n-
>v a lanr yös t öön.

Nuoisuomalaistcn naisten ko-
tuuksessll Hämeenlinnassa puiston
rawiutolassa 11 päiwänä t. I. kes-
kusteltiin Suomalaisen Naisliiton
perustamisesta Hämeen läänin ete-
läisessä waalipiiiissä ia katsottiinkin
tällainen tarpeelliseksi, joten päätct-
atiin yksimielisesti perustaa. Toi-
minnan järjestäminen ja juoksemi-
en asioiden hoito jätettiin kesän a-
jaksi »väliaikaiselle toimikunnalle,
johoukuulumat: rwa S.Klemola ja
uciti Miina Enman Wanajasta,
rma Ewa Roos Hattulasta, rwat
Matilda Heino, N.N. Penttilä ja
M.Höglundsetä ndit Lyyli Salvo-
la, Lydia Ritwancn, Aino Heino,
Elin Lind.mist, Liudqwist ja
Lyyli Kilpinen Hämeenlinnasta.
wielä tarkastettiin liiton sääntö-
ehdotus. — H:tär.- Waasan työwäcnopiston jul>ta°
iäksi on malittu lehtori R.Hamniar-
ström.— Wap. S.

Muitowaikaus kirkossa. Miia
t. k. 11 Päiwää »vastaan tunkeutui
warkaita Wihdin kirkkoon. Warkaat
oliwat murtautuneet sakaristoon
johtawankaksinkertaisen owcu kant»
ta sisälle, josta he pääsiwät kirkkoon.
Knorisja säilytetyn rautaisen ko°
lchtiarkun oliwat he kantaneet noin
70 metrin päähän metsään ja sielläsen pohjaanmurtaneet reiän. Saa-
liinsa oli kuitenkin »varsin pieni
syystä, että arkku oli hiljattain tyh-
jennetty, ja muita kalleuksia taas
eiwät löytäneet.Rappikoulunpidon
tähden huomatt. rikos hetiseuraama-
na aamuna. Mitään häpäisemistä
tahi ilkiwaltaisnutta ci kirkossa ol-
lutharjoitettu. Taaliinhimo näkyy
siis aiheuttaneen noiden kurjien ih°
misraukkaiu törkeän teon. Vartai-
ta on täytynyt olla »vähintäin kaksi
ttahi kolme, koska arkkn on sanaeu
raskas. Kolme epäilyttämän,outoa
mieshenkilöä olikin kirkon seuduilla
samana iltana nähty, joten poliisi-
tutkinnossa pidettiinkin melkein
warmana, että nämä owat rikoksen-
tekijät. Toiwottawaa waiu olisi,
että he joutuisiwat saamaan ansai-
tun palkkansa. — ,V. S.— Takatalwen seurauksia. Oli
luonnollista, että wiimetuun lo°
pulla sattunut takatalwi wähcnsi jo
ennestäänkin niukan karjantnotau-
ucn entistääntin alemmas. Sen nä-
kee selwästi woinwiennin suuruu-
desta. Niinpä miimc lauantaina
kertyi woijunaan Tornion— Seinä-
joen roäliltä ainoastaan l(!5 astiaa
woita,kun sen sijaan wiime wuan-
na samalla wiikolla wietiin 830 as-
tiaa eli siis enempi knin taksi ker-
taa enemmän.

Mimeiscn edellisellä wiikolla oli
wienti Hangosta 2,UM astiaa pie-
nempi tuin wastaawalla »viikolla
IW6, jota arwossa wastaa noin
223,M< markan wähennystn ylidellä
viikolla! — P. S.— Nerityö Karunssilla. Karun-
ssin Aapajoen kylässä on Kaisajoen
talo, jonka omistamat Aapo Pirtti-
maa ja Venj. Linnankiwi, molem-
mat jo ikämichiä. Talo on keskinäisen jaonkautta s ,o. ilman maan-
mittarin apua jaettu omistajien
ksken ja Linnankiwi on useat ker-
rat syyttänyt Pirttimaata, että tä-
mä muka olisi ottanut itselleen pa-
remman osan.

Perjantai-iltllna tuli taloon taksi
tukkityömiestäRowaniemeltä ja ai-
koiwat nämä yhdessä Linnankiwen
kanssa juopotella. Kotona ei ollut
muita tuin Pirttimaan wainw An-
na, hänen tytärpuolensa ja toisella

wuodclla olewa tytarlapsensa.Pirt
timaa oli laitumella lehmiä paimen
lamassa ja tyttärenmies paperipuu
työssä.

Kun Anna Pirttimaa näki, että
Linnankiwi oli juowuksissa, pani
hän oman puolensa owen hakaan.
Kun Linnantiwi koetti sisään, mut
ta eipäässyt, raiwostui hän ja nou-
ti kimäärinsä, joka on pistimellä wa
rustettu ruotsalaismallinen sotilas»
tiwänri ja löisillä omenpielcetrikki,
niin että omi aukesi. Petomaisellaraiwolla hyökkäsi hän sen jälkeen
Anna Pirttimaan kimppuun, joka
istui sängynlaidalla sylissään yllä-
mainittu pieni lapsi, japisti pisti-
mellä häntä kahdesti rintaan, toi-
sella kerralla niin »voimakkaasti, et-
tä pistin ensin meni ruumiin läpi
ja sen jälteen wielä sängynlaudan
läpi. Kun hän oli tämän tehnyt
särki hän kaikki,mitä huoneessa oli,
meni sitten maitokamariin särkien
siellä mitä färettäwää oli. Mutta
ei siinä kyllin. Titten tuli hänuu-
delleen sisään ja pisti Anna Pirtti-
maata kolmannen kerran, tällä ker-
taa Myötäisten kohdalle. Samalla
läwisti hän tuon pienen lapsen rei-
den.

Kaiken tämän tehtyään meni hän
ulos pihalle ja ampni sieltä hnoncescen ikkunasta kaksi laukausta, tum-
minkaan osaamatta.

Emännän tytärpuoli oli tällä ai-
kaa juossut nictsään isäänsä hake-
niaan. Kun tämä tuli kotia, hyök-
käsi Linnankimi hänenkin päälleen
ja olisi läwistänyt, ellei Pirttimaa
olisi saanut kiwääristä kiinni.

Linnankiwi oli tunnettu rajusta
luonteestaan. ,Dan oli sitäpaitsi so-
sialisti ja oli useat kerrat sanonut,
kuinka nyt kuninkaan ja keisarin
lait on knmottn ja saa tehdä mitä
tal,too".— T. U.

enajalta.
55 cluuman jäsentä
määrätty erotetta-
vakfi duumasta.
Ib wangittawikji,

Pie t a r ist a, kesäk. 11 p
Virallisesti ilmotetaa»
Pietarin poliisi on saanut tie-

luonsa, että edusmies Dsolin asuinnossa, jossa pidettiin sosiaalidemo-
kraattisen puolueen istuutoja, täwi
lvallaukumouksellisia taistelujärjes-
tön jäseniä. Nämä tiedot, jotka
waliwistuiwat sittenunin muuta-
mien mainitun wallankumouksclli-
sen järjestön jäsenten wangitsemi-
sen kautta, antoi aiheen tehdä cd.
Osolin'in asunnossa kotitcrrkastuk-
sen, jonka kautta löydettiinlukuisia
asiapapereita, joista näkyi, että 25
omiman jäsentä, jotka muodostawat
eduskunnan sos.°demokraattiseu ryh-
män, muodostuvat rikollisen yh-
distyksen kukistaakseen wäkiwaltai-
scsti kansan kapinan kautta perus-
tuslain säätämän hallitusmuodon
ja pcrnstaaksecn tansanmaltaisen
tasawallan saadakseen toteutetuksi
määrätyt tartotutset.

55 duuman jäsentä on asetet-
tu alustaman kuulustelun alaisiksi
syytettyinä ja lain perusteella ero-
tetaan heidät toistaiseksi ottamasta
osaa duuman kokouksiin. 16 näistä
jotka oivat hnoniattawammin otta-
neet osaa rikokscllisen yhd:n toimin-
taan, wangitaan tuttintowirano-
niaisten päätöksen mutaan.

Tämän asian esitti hallitus tä-
nään duumalle näiden 55 duuman
jäseuen »viipymätöntä erottamista
warten toistaiseksi duumasta ja
näistä 16 jäsenen roangitsemista
»varten niruan heti tuttintomirano-
maisten päätöksen toimeenpanemi-
seksi.

Duuman woitto.
Tällä otsakkeella kirjoittaaNirsh

Wjed." llinnestiaa kostewan kysy
inyksen ratkaisusta wiime mannan
täisessä duuman istunnossa.

Tuuman wihamichet owat kärsi-
neet tappion. Wiime maanantaisen
istunnon prognosi oli mahdollisim-
man epäedullinen. kysymys, joka
oli päiwäjärjestyksessä, oli amnes-
tiatysymys. Lakimiehet oliwat ja'
tautuneet kahteen leiriin. Toisten
mielestä amnestia oli yksiMval-
tiaan etuoikeus ja toiset taas tai-
soiwat, etta kysymys woidaan lain-
säädännönkin tiellä ratkaista. Tä-
mä ryhmitys ilmeni myöskin duu-
massa. Oikeiston edustaessa edellis-
tä ja »vasemmiston jälkimmäistä
mielipidettä, arweli keskusta, että
asiaa oli tyystin harkittawa ja wa°
liikunnan tehtäwälsi oli annettawn
selwitys siitä, woilo duuma lainsää»
dännöllistä tietä rattaista tysyinyt^
jen eli ei

Keskusta woittikin. Ten »niodu-:
tiwat tällä kertaa puolueottoina
tadetit, kansalliset ryhmät ja tyi
ryhmäläiset, yhteensä tuo lnniiio
tettauia määrä 260 henkeä.

Lehdestä tämä on suiili luoitto
itse kansanedustuksen aatteelle. Nyt
on ilmeistä että duuma ci ainoat
taan pysty, waan imjöc- haluaa
ttfemään työtä porn&tiislntn säätä°
i.nen tmftteiben sisäpuolella. Kmu°
minkin on duumaa juuri syytetty
puuttuwasta työkylrystä sekä yl-
haalta että alhaalta päin. Wielä
hiljan puhuttiin paljun siitä epä-
i.nellyttäwästä puolesta tunnista,
jonka Golowin wietti Pietarhowiß-sa saadessaan,kuten sanotaan, moit-
tplta duuman toimettomuudesta.

Näin Virsh. Njed.", joka suu
reksi osaksi on tyyniä oloja halua

OaT~ Paikkakunnan suu-
rin ja parhaiten järjes-
tetty varasto:

liullalllluttlml»,

V:m Sandbergin
Rautakaupassa.

2095

wan warakkaan ja wapaamielise»
kauppaniaailnmn äänenkannattaja,
Tapahtnma, josta on kysymys ei
suinkaan ole mikään woitto" du»
rialle, ehkäpä ennemmin pninwa>

oin. Ensimmäinen dnuma piti am
n^stillkysymylsen ratkaisua omana
erikoisena etuoikeutenaan, käsitteli
asiaa siltä kannalta ja, waikka ei
päässytkään mihinkään käytännölli
siin tuloksiin, ymmärsiwät walitsi
jat epäilemättä paljon paremmin
tämänlaisen esiintymisen, jossa jyf
'cisti pysyttiin kiinni kansanednhtnl'
len kerran jyrkästi ja selwästi la»

periaatteessa niin tarkani
-a laaasisältöisen asian suhteen kni»
on amnestialysymys Wenäjällä.
Tunman nykyinen kanta, osottaa
jonkunlaista heikkoutta, sillä siinä
on ilmeisesti tcetetku wälttää dal
lituksen kanssa selkkaannusta. Silti
!)uomattawamniaksi tulee tämä P.,'
'onalainen nöyräselkäisyys, kun

muistllll miten eläwä ja woimaka:-
walitsijoissa, olkoonpa he mitä sää
tyä tahi kansanluokkaa tahansa, on
se traatimus, että tuhaunet wää
:yydeNä »vangitut wilidoinkin saa
Wat kärsimyksistääi! hywitystä.

—
Ryöstöluustaiicsn. Ulyhoivau

'aupungissa, TscherniMvin kuwer
lementissa olewaan naisluostarii»
unkeusi äskettäin 16 aseellista
uiestä, jotka mallattuani! kaikki si
äänkäytäwät säikähtyucideu uuu
nen läsnäollessa paniloat toimeen
nitä tarkimman kotietsinnän. Wie
-iin luostarin kallisarwoinen sisu?
tus, 450 r. rahaa ja melkoinen mää
iiarwopapereita.Katkaistuani! ti>
konkellojenwetonnorat läksilvät roc>
wot tiehensä.

Kun säikähdyksestä, joka kaikki
oli mallannut,hiukan oli toinuuttn,

Si joukko talonpoikiaroswoja ta
'aa-ajamaan,mutta pommilla hää

näniät »vainoojat kintereil
c^nsä.Myölicniminlähetettiin myös

kin kasakoita liikkeelle, waan se ta
pahtui liian myöhään. Roswot nä
wisiwät tietämättömiin.— Wangittiljen paktuluowuttn
jien" määrä, jotka owat wanaitnt
Pietarissa, tahi sen ympäristössä
nousee tätä nykyä sataan. Melkein
kaikki kieltäytyivätnimeään ilmaise
masta, — Virscb. Wjed.— 24,1Mpuutna nlkupeinisestn
appaletta Niipuiin julistustn"

Slowo" kertoo luotettawasta läl>
teestä että Vritsch. Museumin'
waltuutettu on esittänyt museon ln
nllstettamaksi alkuperäinen tappale
Wiipurin julistusta 21,000 pnn,,an
hinnasta.

Purischkewitsch ja Tuu>»au
hajoittaminen. Äskettäin puhutteli
eräs Pctertmrgski Listokin aputoi
mittaja äärimmäisen oikeiston joh-
tajaa Vurischkcwitichia saadakseen
kuulla hauen mielipiteensä duuman
hajoittamishuhuista:

UZkotteko te duuman hajottami
ta liikkeessä olemiiu huhuihin".— Tietenkin! Ellei kymmenen,

niin ainakin kahden wiikon kuluttua
duuma hajoitetaa». Olen sidottu lv
pauksiini, enkä woi pnhun yksityis'
kohdista. Sen wain saatan teille
Makuuttaa, että duuma nyt elää
wiiinesiä päiwiään".

— Wanftittu edustaja. Yöllä t. k.
7 ja 8 päiwän wälillä wanaittiin
Tambowissa ensinnnäisen duuman
jäsen, työryhmään knnlnwa
jeff. - Virsch. Njed.

Vteisolta.
Pyydän lehde^jänne sijaa seuraa

walle:

Huomautus Maalaisille.
Porin iläwän waitntutsen taekiToi
jalan laulujuhlillakäwijäänsikäläis.
w. t.uituiinesiintyminen. Ensinnä
kin laulvautai-iliana pidetyssä ilta-massa hän juowuspäissäan häiritsi
yleistä kauskuutta sopimattomalla
käytöksellään. Sunnuntaina hän,
ties mistä syystä kieltäytyi luowut
tamasta kirkkokonsertin antajalle
urkujen awaimia, waitka siihen oli
saatu asianomainen lupa. Monien
mutkien perästä ne wiimeiu saatiin.
Wieln seuraawanakin päiwänä ha»
tunimastautui, humallliseua kuu
käytti sanoja, joita ci olisi sellaiselta
mieheltä odottanut. Miten kauwan
aikowat hywänahkaiset akaalnisei
tuollaista sietää?

juhlilla käynyt

Huutokauppoja.

Nllnlllllltlllnll
t k. 17 p-.oä. klo 12 päivällä annetaan
Sacgaaalan kirkolla seuraavat mau-
!anstyöt tehtäväksi: lari) khkon ak-
iniiain, ovien ja tornissalöytyvleu
ouuttos*ln oikoa maalaus sekä orku-
1-ihterln permaunon ja lehterille j.ihta
vien pnrtafdaa maalaus. 2:51,) Uuden
hiutacsmuanridanmaalaus. 3:£ i)Leik-
kansliuocern, Halkosuojaa ja Kalasto-
haoceen f-einäin ulkomaalausmuodos
värillä. Takaus ts.'den kannellisesta
täyttämisestä vssditaac.Lähempiä tie -
toja saa Kakennosm. 8. Laaksoselta
SargaBalan kirkol'a.

Kangasalla 13 p:nä kesäk. 1907,

i'356 Toimikunta.

Kylpymekkoja, turkkilaista kudusta.
Kylpylakanoita, usei-a eri kndokna.
Pyyhintiinoja:

Englantilaisia Karkeita laatuja.
llllntllxllnlllllllelll. lapsille

Kylpylappuja,
Kylpyhansikkaita,
Kylpyhihnoj*, («elänpeaaa vaiteD).

Kotikutoisia Kylpylakanakankaita.

HieDoja Baiistikudoksia,
Harvoja, puuvillaisia Voile"-k«doksi»,
Kiiltopintaisia Satiinikudoksia,
Krikoisen vahvaa raakasilkiu tapaista Ripsi-
kudosta. ■ ie^issä vär^ifs».
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ehtoisella §
D jutokaupalla, >
jr>ka pidetään itse paikalla t. k
29 p:rä kello 5 i.-p. myydään
Vesilahden pitäjän Vakkalan ky-
lässä, Vakkalan laivalaiturin la
hettyvilla vuokramaalla sijaitseva
nahkurin verstaaksi sopiva hno-
neusto, johonkuuluu asuinraken-
nus sisältävä 4 huonetta, tam-
pnurin ja eteisen sekä nlkohuo
neet, tallin, navetan, kivikellarin
y.m. Nabkurinverstaaseen kuu-
luu kuiva ja märkä verstashuone
ja21 uutta parkkiammetta.Koko
laitos on rakennettu 1903. Mak
suehdot hyvät! Kaupasta voi-
daan sasda lähempiä tietoja kuin
myöskin sopia ennen huutokaup-
paakin

■Aksel Alanderin 1
I AsianajotoimistossaI
D Tampereella. 269fi >

Myytävänä.

ffläiin
> » »»

klezzinlln
llMllllNlll

N.Neinolla

PMlIl»!lMii.
Pyöränosia ja
gummirenkaita

halvimmalla Korianstöitätehdäänhuo-
lellisesti ja halvalla.

Suon-en Polkupyöräteiltään
haarsmyymälä

3644 Hämepnkiitn n:o 9. Tampere.

i^^^,^^ilz^M

Nyt Mntulliit« W
llllMllllllMllll

Haisten pcallys-
«a.teknnkalto,

vaaleita ja tummia.

Villilillil I>I!ll!lIlzi!lli!ili!.
mustia jajvärillisiä,satojaerilajia

Suuni varasto:
Ranskalaisia Vlila-MuslHnia.
Englantilaisia Puuvillakankaita,
Pellavaisia Pukukankaita.
Satiineja ja Kretonkeja.

Alushameita
Silkkisiä,

Villaisia,
Pellavaisia,

Puuvillaisia.

Illllttttelll
monta nri kuosia.^

UiMW.
nlkolaisia ja kotimaisia.

Suuri valikoima
Vuoritarpeita.

Sateensuojia. Kävelykeppejä

Hattuja,
kovia ja pehceitä.

Rosetteja ja Kravatteja.
Kauluksia ja Kalvosimia.

Henskeleitä.
Miesten ja naißten

Hansikkaita.
Miesten Alusvaatteita.

«lilllellll ll«MlS.
Kalkki mitä huo-
keimpUn hintoihin

JOHN lll.llN'lllli
3569

IWHWPWfIJ*1

J. &^^Am^AT?ill^^määrä muodikkaitaM^ Kevätkaudeksi saapunut isompi
Miesten Naisten mustia ja värillisiä

Leninki- ja ) Ifåf\l/aifra
Kapp». IycIDKaUQ.Sr is i kankaita.

lSadetakkeja, | Huonekulu-
å Sateensuojia. Kankaita.

Kauniita Villasia
Puserokankaita

Villasia ja puuv. S
Muslimeja. å

Leppänen, Haarla

KaramclHdQS
illWereellll. ~ Puhelin 896. x» pemteltll Ml.

Suosittelee teoksiansa.
Saatavana useilla herroilla kauppiailla.

l.e?llLlll!ll. ill VWW.

EI «ci

■se » H H SH

Nyt saapunut:
Hienoja ranskalaisia ja englantilaisia villa- ja pumpulimusliineja.
Värillisiä leninkikankaita» uusinta mallia.
Mustia ja värillisiä kesäkankaifa.
Suuri valikoima koti- ja ulkomaan pumpulikankaiia.
Valikoima valkoisia ikkunaverhoja. 267U

|HUOM! Halvimmat hinnat! HUOWSJ
kiina OALISEH

Kangaskaupassa
on suuri valikoima

Vaasan, Forssan ja Tam-
peroensekäulkolaisia Puu-
villakankaita.

BUOM! Jäännöspalasia.
Fiina Välinen

K.P RauKkasen talo.

Työ»l! kauppa
Läntinenk.24(Säästöpankintalo).

Suori, hyvin lajiteltu varasto
Tapetteja,

Maalitarpeita ja
Linoleumlmattoja

Joukko vanhempia tapettimal-
leja myydään polkuhinnoilla.

2385

Kenkäkaupassa
Sämeenkatu 11 I'elelo°lli 885

Suuri varasto Korkeakosken teh-
taan,Iroin myöskinsaksalaisia jaann

-
riikkalalsla KENKIÄ herroille, nai-ille
ja lapsille. Myös löytyy varastossa
Qrheilnfc»nkiä.

MUOUJ Halvat hinnat■ 3003

Huonekaluja
myy ja valmistaa kohtuullMUa hin-
r.oilia O. >> Kolvia. Huonekaiuliike
TÄrHn«>iiV»*n "1. T»1«f. l«l 210?

EMIL LYYTIKÄISbN

KIRJAKAUPPA
Kauppakatu 12. u. Puhelin V7l

Myy kaikke» mitä täydelliseen klrja-
ta paperika jppian knnlin. Saomen
la Ruotsin kiriainkagt»nrin«-yht'ö>.leL
uiamiea Tampereella

UuninISnaria ia parhaiten jäljet.nUOm.! tetty Kirj^ Paperi- j»
pälkkaknnnail».

3RII

Huveja
Messukylän V. P. K. ?"'«

KANSANJUHLAT
sunnuntainat.k.16 pnäklo4j. j>p.

OHJELMA: Soittoa, Messu-
kylän Torvisoittokunta, puhe,
runo, kfrtonraf>, kilpailuja: am
pun:ispssp..keihäänhe;toss.i jaDUO.
Len heitossa taulaan ja tanssia.
ST27 Nuvltoimillunt».

l<2öotettu.
Hopeainen psperossikotelo,

nimikirjaimilla B. F. hevosmat-
kalla Hallitu«kadalta N:o 11 Epilääa
Arv. löytäjääpyydetään byväntahtoi-
-3»»tl palkkiota vastaan tioma»n sen
HämeenMasnviljnlijäia Kauppa Osa-
keyhtiön konttooriin. 3631

Pois jllS3sllt
nuori rssaras »jokoira, tnntomerk:t:
raxim<iltaanmosta, jalat ja kuono rns-
■'eat,paitsi käpälät, kuonon ää, rinta
ja hsDnänpää valkeat. Pyvd ilmoitt.
Dslkintoa vastaan R-fael Vahlberg"ille

3343S'ak. k «2 Telef 292.

Ldvoinke.
MiiinlllN:

Vesilahden kirkonkylä— Tampere.
Sotka"., Sotka". Maanantaina ja torßfafna

klo 4 a.-p. liantfa li!?»!, Lttnkkn. Pal-
ho, Pajulaht», Huhta,Sorva jaSotks:
takaisin klo 2 i-p.. TiiKtainn ja
perjantaina klo 4 i-p; <»>»»!»!»»
keskiviikkona ja lauvantaina klo 1
i.p- Näillä matkoillapoiketaanmyös
Binsulaan..

Pyhäpäivinä laiva on vuokrattavana
Tampere

—
Maatiala-

i,Ssmpo". ArkipSiviräklo IIa.-p.,
ja 6.1:) i.-p, sitäpaitsi maanantaina
k'o 5 l»-p ja lauvantalns 3,15 i.-p
Sannaniaina ja juhlapäivinä klo B
a.-p. ja 4lp. Takaisen arkipäi-
vinä klo 6,45 ja1i.-p.. sltäpait*» lau-
vantaina klo 4,^0 ja7,30 i.p. Ha»nil
LauvantniLa 4.30 vuorolla ei pollet»
Hatkilaaa ja Vilillään.

Tampere— Rahola.
,iSampo"> Maanantaina, tiistaina

keskiviikkona, torstaina japerjantai-
ra klo 3,15 i.p.ja pilaa kohta ta-
ka!sin.

Tampere— Viikinsaari.
Sampo". Pybäsin klo2,30, 4, 7.30,

8,80 ja 9,30 i.-p. jos on riittävämää
ra mafkußteila. 3500

eoloeliilll» mmm
Siisti lapsirakas tyttönen otetaan

palvelukseen tienemp&ftn p°rhee-
»«pH kun ilmoittantuu Viinikankatn
20 S p »län nuotin.

Kunnolliset

Liina- ja Puknnenlojat
saavat työtä. L. Nyman

Tavataan klo f.-8 i-p

elllvelllltll llllllZllll
Tarun jrksi'y'seo kauppakoalan käynyt

tyttö
)* vähän aikaa kaupassapalvellut ha-
inaa paikanmuntosta heinäknnn l:stä
päivästä. Pyydetään vastaus 20 päl-
yän t. 1. kontt. nlmitrmrkille fll9".

Puutarhuri.
Raitis, koti-, sekä ulkomaalla opin

käynyt,y.m., haluaa paikkaa. Osoite:
.Tarhnri" Salralan as. Huom.! Vaati
mnkSßt pienet. 3620

Vuokrattavana.
luonnonkauniilla paikallaPyhäjärv.■"rannalla vuokrat. 2 huonetta Lä-hemmin nhnim ,L" t. 1. k. P6i9

Myt heti sali kalustettuna eri 8 ssän-■"käytävällä,RakennusmestariLean-
derin talossa. Pellavatehtaank. 12.
3426 Rainio.

Höyryalus ~- >̂^w

lllllllllllllllltl
kulkee jolra »rkipäivä Knhmalahden
ia Orivrden välillä. Jahtien toistaiseksi
Kuhmnlnhd-lta, Pantarin rarnasta klo
9 aamnlla ja palaa Orivfdelf.ä klo 4
lp,poiketenmennen tullenMaljasten
ja Xiv s»'mea laitnreihin.

HUOM! Tiistaina mennessä ja
keskiviikkoisin palatessa poike-
taanmyö-km Noksiaisiß 'a jasilloinme-
nomatkille lähtee alns PaDtarista Un
V 29 ja Uoksiaisistaklo '/211- 3653

Nfisijäruellä:
Kuru— Tampere.

Aune" telef. 3 34. Kaikkina arki-
päivinä klo5 a.-p.; taknisinklo 3 i.-p

Terälahti— Tampere.
lnfti". Maanan'aina klo 5,30, ke»'

kiv ikkona ja lanvautainaklo5 a.-p.;
lakaisin maanantaina ja keskiviikko-
na hio 3, lauvantaina klo 4 i.-p.

Toltaa— Tampere.
„>»«»>". Tiistaina ja perjantaina klo

5 a-p; takaisin klo 3 i.p-
Intti— Tampere.

,lnttl". Torstaita klo 5 a.-p;takai-
sin klo 3 i.-p.

Viitapohja— Tampere.
.Teisko", telef. 416. Maanantaina,
tiistaina, keskiviikkona, torstaina .ja
perjantaina klo6,30 a.-p. Lauantaina
klo 5 » -p, jaKulkkilasta3,30 i.-p
Sunnunta<na ja jnhlapäiricä klo 6
i-p. Takaisin Tampereeltai
Tiis-aina, k-skiviikkona Ja torstaina
hio 3 l-p,ma»Dantainu j», perjantai-
na klo 4, lauvnntaina klo 6 i.-p. ja
Knlkkilaansaakka 1,30 i.-p. Sunnun-
taina ja juhlapäivinä Klo 8 a-p.

3338 Osakeyhtiö TEISKO.

Ilmoituksia»

Rotkon Esi- 111 Hertoß.-
-opEftolasemlnoorln

Ll« lukukausi alkaasyysk.Ip
Pääsyvaatimus vähintäin 16 vuoden

ikä ja kansakoulun kurssi Koulussa
opetetaan myös käsitöitä, harmoonin-
soittoa ia kirjanpitoa. Lukukauslmak
su 50 mk. Muutamia vapaaoppilaita
otetaan ja annetaan varattomilleavos-
tnsta kirjoihin. Kotkassa ovat oppi-
laat maksaneet huoneesta keskimäärin
5mk. kuukaudessa. Ilmoitus, jotaseu-
raa papinkirja ja kansakoulu todistuk-
sen jäljennös lähetettävä allekirjoitta-
neelle johtajalle osoitteella:

V. l»l»ll«n, l(oll,.
(H2716)

II» I»»»
toimesta

pidetään tämän kesän ajalla vii
kon ajan kestäviä voin- ja juus-
tonv£ 1mistuskuissejaseuraavissa
paikoissa:

TalollistenHeikki Ylä-Eapeenluona,
alk. 17 p. kesäk., Eevertti Viholan
luona, alk. 25 p. kes&k,Antti Toikko-
sen luona, alk. 1 p. heinäk., Urho
Pyydysmäen luona, alk. 8 p. heinäk.

Kursseja tulee pitämään) neiti Päi
viö. Opetus on maksuton, paitsi että
oppilaat kustantavat itse ylöspitonsa.
Toivotaan kursseille runsasta osanot-
toa. Kurussa kes&k. 12 p. 1907.
8655 Ella Kangas.

IHiklas Jäilfin
IMaanmittaustoimiston Tampe-

reen Haarakonttori, Viini-
kankatu 20 Seppälän
talo. Telef. 955.

t»uBtoiml'Bto.
Suorittaa nopeasti ammatti-

tehtäviä.
Antaa neuvoja maanjako-

asioissa

Palstoittaa ja lohkoo tiloja.
Arvostelee maatiloja.
Välittää kaikenlais-

ten kiinteimistojen

I kauppoja y. m. H
Lähettäkää 20 p. ja pyy- I

takaa laetteloä. H

Arvoisat Naiset huoml Juuri 'saapunut suurempi parttia

IäV8l8il!<l<i8lz Bmk. 10:50 penniä kpl.
Patistisia puseroita aistikkailla protyyreillä Smk 5:90 penniä kpl.

HUOM! Maaseutulaiset, jotka eivät ole tilaisuudessa välit
semaan, lähetetään, ilmoittamalla halattu väri ja suuruus.

Tampereen Verkakaappa
U7B

Kauppahallin talossn. HSmeenkatu 19.

w ...f,|SSA \'i suurin hmonifi "jvUtin varasto^r

ESSÄ jTOO^tssiHiljänMi^
rr« giA - 'il^S^^m

1126

«liiNmi!»Toveri. Vokouo,
Valter A. VM y. m.

Katariccholmrm Hevosharavia, Niittokoneen
terotuskoneita, Ruohonleikkaajia, Viikatteita, Hankoja
y.m. kalustoa myy suuremmoisesta varastostaan päivän
hintoihin

Hämeen Hc-inolUelllaln Raupps-Osokeyhfll,
265 Tampereella.

Vislä 0N
Tampereen Talouskaupan konkurssi
pesässä runsas varasto kaikenlaisia tavaroita

kuten:
3646

Sekahedelmiä, Herneitä,
Sokeria,Kahvia,
l(ulvi» omenl»,Ryyirji,

monta eri lajia, Vehnäjauhoja.
Hyvin lajiteltu varasto

poulllll! tllVlllllltll >. m.. 7. m.
joita myydään Loppuun Bisääno3tohinnoilla ja
osaksi allekin.

TfMMS*** ÄrW ' YleisS! Käyttäkää
lif^^ tilaisuutta hyväksenne!

I l;ma Moottoi'! bcntsiiniä [
3 I:m2 automobiili KentLiiniä *

M Räjähtämiseltä turvattuja 10 ja 20 litran bentsiinin »
H knljetusaBtioita. L
H Antan, aikamme paras, varmin ja makavin desin- ,
j fektioniväline. t

■ 3064 Rohdoskauppa Osakeyhtiössi, Tampereella. ?

3337

pr ostokset "MJ
Siirtomaa-, Puuvilla-, Lasi-, Posliini-, Tupakka*
ynnä kaikille maille seka- jarihkamatavaroille tehdään välttämät-
tömästi edullisimmin yÄ|NÖ MORÉM,g|la

Mustanlahdenkatu 1. Tampere. Telef- 985-
HUOM! Paraimmat tavarat! Halvimmat hinnat! Vapaa,

huolellinen pakkaus sekä kotio että laivoille ja rautatielle. 3526

H. Hyrti&rt' n Jfaloßuttaamo
HSmeenkatu10

Valokuvausta arkipäivisin kello 9—7, sunnuntaisin 9—B.
Amatööritöitävalmistetaannopeaan ja halvalla.
Suurennuksia värillisiä ja mustia suoritetaaniyhtä hyvin ja yhtä

halvalla kuin ulkomaalaiset.
Suorittaa myöskin valokuvausta muuallakin kuin omassa atelierissä

sopimuksesta ja kohtuullisiin hintoihin.
Haaralilke Läntinen Pnistoltatn 16. Yhteinen telefooni5 07. 2162

I» NoonulUelOfit!MU" Herrat Talsnomlstnjat
Nyt on aika valmistaa.itationne !

Käyttäkää «eut»liä«ll^»ii!n»»t»»ll parainta vamistetta

« »!!LINOLEUMITERVAA » »

Linoleumiterva täyttää kaikki vaatimuksnt täydelltsemmin.
Linoleumiterva antaa katolle kaaniin shi£ferintapaii«n näön
Ltno!eusniterva tarjoo parsimmar takuun kestävyyden suhteen.
lmoloumitervaamyödään ainoastaan 1/1 astioissa, eikä '

3 astioissa.
L;nol6umltor»a-as'ian tulpessa oi aina liikkeen P. BOnning & Gjer-

löffIn (Kööpenhamina)toiminimilevy.
Llnoleumiterva-astlat ovol varnßtotut tohtaaa Saomessa rekisteröidyllä

tavar&leimalla (punainen iat sininen etiketti).
Linoleumitorvaamyövät herratD. V. Vidbom, Porissa; A. Gust. Skoga-

Hämeenlinnassa; W:m Sandbergen Jälk., Tampe-
Hrteik; Tampereea Rakenan?kocttoori ja Rautakauppa
■OsakeyhtiSTsmp^reella.»273

■■■■■1■■■■■] ■■■■■>eAb> mJBmB mJkM bhlbß HMMB■■■■■■MBBB^■■■■■■■■■■■■■■■■■■^■■1

Syöttö-
auroja
A &■ PAPC6■J Hämeenkaiu^B WL'

\m Puhelin 7 50.
- '

rf h
"T^^"Tf^ ii^^b '"'^"a«^^' Sa «T" "^T" ""T^" ""^^ ■■■■■a^pKa aaaaai aaoi

$j||^^^ Nyt saapunut erittäin hyviä Appei-Wsg^s» siiniä, Teetä, Kaakaota, Mar-
melaadia y. Nt«

Tukkumyynti, Leppänen. Haarla ja Vaarna tehtaan
karamelliteoksille.

y. EMIL UÄA li». XellMMllllDll.
Tam iere. pulielin 9 72. 2?N!

11. l. Il!«l!I!l!zil!!l!lil!!lll!<!l 11. 11.
Telefooni 279. Tarkastaja prof. L SUNDVIK.

Hu

Poismuuton tähden
Loppuunmyydään

vielä kahden vlilron »jolla, miesten ja
naisten ;alkineita, pe'in bslvaeta hm
nasta. J. J. Anttila

Satakunnankatu N:o 23

Nurkkapuoti
ynnä' sen yhteydessä kaksi kamaria
Satamakatu 1, Lähemmin tulocmin-
hrltä. 8147

Halutaan vuokrata,

ITflfriHfiinta 1 hnone tai pfrtti<
IVeSUuSliniU' talossa eli torra-sa
lärven rannallahalataan 2 knakscdeksi

Pyhä-, eli Ves' järven rannalla
Pikeista vastausta pyydetään Dimlm.
-Pieni perhe", Tamp. Sanom. kontt

3640

ll«WM .Muvul"
viepi v;ikeä tämän kuun 22 p.
klo 6 aamnlla Ruoveden kirkolta
Wilppt;!an Laulujuhlalle. Pala-
taantxkaisin illallaklo6. Väliase-
milla poiketaan. Makso 1:50 p.
edestfkaisin,meno japaluu 1mk.

23 p:nä tehdään sama matka
js samoilla ajoilla. Sss'.

Höyryalus

INTO"
tekee huvimatkan Toikolta Ku-
run Tapiolaan Työväenyhdistyk-
sen arpajaisiin Jnhannusaattona
tämän kuun 23 päivänä.

Lähdetään kello 12 päivällä
Toikolta poiketen Kapeassa ja
Tokosella. 3657

11l VMllll.

IlrllllllllH telllliviillll
tarjotaan lauvantsina kesäkuun 22 p
klo 71 a.p.Lempo°ten kaDSkkculuUa
Lenipä'li.i pitä an Kuok-alan kan°a
koulun Inokkahunneen kalusto. Lä-
hempiä tietoja saadaan allekirjoitta-
neelta K. Engbom

Telef. 310. 3H36

Maatiloja.
Tamperetta ia

muita liikepaikkoja myydään halvalla
ja edoll. ehdoilla. Lähemmin

loh.F. R!kstrsm'ln AslantiotolmUto
Tampereella,Pautarhsifcsla li

HUOM! Hyvin edullisia ja tuotta
via kaupungintaloja vaihdetaan myös
masiHcifhm 54

MM MMM
Tampereen Sanomiin

pyydetään hyvän-
tahtoisestituomaan
lehden konttoriin

viimeistään klo 6 illalla.

\ 4\<Kv*
m-- f

:-|r>ll

VM"Pienemmän rakennuksen

puutyö
annetaan urakalla tehtäväksi. Lähem-
piä tietoja saa Rakennusmestari F.
Villgré riitäLasaratinkatu n:o 10.

MMlllllll N'.ll 2
ja Konjakkipuotiin nio 4 jätet-
tyjä tavaroita seka vähän rahaa
saa periä Anniskelusta >':o 1,

j^cittiustalen kahvila
on aukikesäkuukausinakin Telef.493.
3394

å
Tampereen Letmasln-■ tehdasvalmistsaKautsu-
ja Metallileimasimia, Lakkasi
nettiä y. m. al^an kuuluvaa
työtä. Pellavatehtaankatu 23.
915 Telef. 906.

BEaiii
Valokuvaamo

««meenlultu «:o 20.
Tampereenkylpylaitoksen talossa
(sisäänkäytävä pihan puolelta).
Tekee kaikkia valokavaamoalalle
kauluria töitä, hienoja ryhmä-
kuvia joka saarnatta (75 henki-
löönasti). Aina ensiluokan työ.
Tavalliset halvat, matta määrä-

tyt hinnat.

Niels Rasmussen
HämeenkatuN:o 26.

A"A"A"'A"^' :'&'4,r&'i("4)'~4i'Ar

Sementtiä!iLomia ja
D Lossina VMM

halvimmalla

TAMPEREEN RAKENNUSKONTTORISSA
o »^"'""»■^"^"i^w^k.^^^».^^^ ■j^^tJBF^fcÄ^»^v^

S. A. Pohto,
Tampere. Telef. 229.

Myy tukuttain:
Käirepaperia, pinkopaperia, paperl-
pnsseja y. m. paperitavarota. —

salvathinnat! 22 9

Karilan ruokatarjolu

"rolsl. 910.

Tampereen Huutokauppakamari
Georg Simelius,

ottaa toimittaakseen kaikki Tampe-
reella ilmaistavat ja lain myörtftmät
sekä irtaimisto-, tavara-, kiimaista-,
että mnut huutokaupat.

HaDtokanppailmoiloksiavästarnote-
taan toistaiseksi klo 9—12 ItUnen-
Duistokatn 81. Telef. 682.
1940 Georg Sumn (□».

Joh. F. RikstrGnTin
Asiansjoftoimisto,

55

J Matilaan *«» al>lDinke
Telet 459. Avarin työhuone seiti t*i-d^lßiltnH. 3479

Oskar mmm
Höyryleipomo ja Konditoria

on vanhin, suurin ja kieltämättä par-
haiden lajiteltu Tampereella.

»»««»«t, 2,.=pnbeHn V.9.aWi f

Junain kulut
Junat lälitewät Tattivcrecltn:

0,00 n.°p. Pos t ijuna Forssaan jaa-puu 10,48 a.°p., Turkuun11.20 a.^-.Saloon 8,14 i.-p., §ämccnlini aan8,05 a.-p.,Satnmifaareen 1,53 i.-p..
Hankoon 2,45 i.»p., Helsinkiin 11,05
ci.-p.. Lahteen 1.09 i.°p., Lotoiijaaii
5,27 i.-p., SloutDolaan 2,45 i.-p..
Kotkaan 7,17 i.»p., Nilleliin 0,10
i.-p.. Lappeenrantaan 6,15 i..p..Wiipuriin 6,12 i.°p., Omatulle10,06 i.-p., ja Pietariin 10,18 i..p.9,30 a.-p. Se tajuna Kangasalle 11010 a.-p., Oriwcdcllc 11 a.-p., jaVilppulaan 1,09 i.-p.

9,4.") a.-p. Se tajun a Nokialle 10,21
a.°p., toiuroon 10,49 a.^p. ja 2t)r.
icäällc 12,31 i.-p.

10,;;0 a.-p. Se tajuna Stoijalcan
12,15 i.°p., Forssaan 2,58 i.«p., Sui
luun 3,40 i.-p., ©aroon 5,51 i.P.,
Tammisaareen 8,48 i.«p. ja H,?n.
koon 9,43 t.=p.

1,28 i.-.p. 311atiustaja juna (a.
meenlinnaan 3,39 i..p., Tammi,saareen e',4B i.-p.. Hankoon 043
i.-p., Helsinliin 6,35 i.,p. Lahteen7,1? i.°p.. Lowiisaan 11,18 i.-p..
SouiDolaan 8,48 i.-p. ja Kotkain10,30 i..p.

1,40 i.-p. PoS ti jkna Raumalle 7,'tf
l.°p., Poriin 0,25 i.-p. jaMäntyliw.
toon 7,40 i.-p.

1,50 i.-p. Pos tijuna Haapamäelc5,35 i.-p.. Iywaslylään 8,57 i.°».,
suolahteen 10,44 i.-p., (Seinäjoelle9,21 i.-p. ja 23aajaan 11,29 L.J».«M i,°p. Pos t ijun a Hämeenlinnaann,05 i.-p. Riihimäelle 6,06 i.°p
Plliwuosecn 11,20 i.-p. ja Heisi",
!ii:i 8 i.«p.

4,40 L-JJ. Paikallisjuna Nol.alle 5,12 i.°p. ©iutoon 5,37 i..p. ia
Tyiwäälle 6,45 i.-p.

4,50 i.-p. Seka juna Kangasalle,5,5!
t.«p., CriiDcöcQe 6,28 i.«p. ja Ha?,
pamäelle 9,24 i..p.

6,05 i.-p. Pos ti juna Forssaan ftß2i.-p., Turkuun 10,35 i..p., Hämeen,
linnaan 8,10 i.p.,Heisin!. 11,06 \.\-Lahteen 11,16 i..p..Lowiisaan 1011a..p., Kouvolaan 1a..p., Soilaan7,30 a..p., Vlilleliin 6,45 a..p.,
Kuopioon 11,57 i..p., lisalmeN/2,53 i..p.,Kajaaniin 5,45 i..p.,Lap.
peenranioan5,15 a..v.. Viipuriin
4,21 a.-p., Imatralle 10,21 a..p
Elifenwllaiallc 11,05 a..p. Punka.harjulle 2 i..p. (Sortatoaloan 1,30i.H». Joensuuhun 5,34 i..p. ja stlje.tätiin 8,40 0..p.

8,15 i..p. Vlatlu3taju??ll Tyrwä^il.
le10,06 i..p. Pcipuhjaan 11,24 i.-i;
ja Ponin 12,30 i.»p.

8,20 i..p. Eef a jv a Kangasalle 8,40
i.-p., ja Orivedelle 9:48 i..p.12,11 niSEä. Posti juna Haapamä.eae 3.47 a..p., Ihwä«lhlään 3.07a.-p.,Suolahteen 10,01 a.»p., ©ei.näjolle 7.31 a..p. SBaafaan 10,14
a..p.Pietarsaareen 11,15 a.»p. Kol.kolaan 11,32 a..p. Raaheen 4.50
t..p. Ouluun 5 i..p. Kemiii, 8,04
\.'p. ja Tornioon 9 i..p.

pitsat saa,uu.»t tats.fetttit
5,49 a..p. Paslij v n a Torniosta läti-

tee 8,15 a..p.,Kemistä 9.07 a.p.
Oulusta12,09 i..p. Raahesta 11.3«a.rp.,&>f!olaeta 5,48 i..p..
\aazeSta 6,10 i..v., Vaasasta 7,15i.-p. Seinäjoelta 10 i.»p.. Suolat)-desiä 6,40 t..»., Ihwälllylästä 8
1..p., ja Haapamäeltä 2 06 a..p..8,47 a.°p. (£ c la j un a Haapamäeltä
3,50 a..p.. Otilocbeltä 7,01 «»..p,,
ja Kangasaita 8,13 a..p.9,00 a.-ft. Pailaliia juna Thlwäal.ta 6,55 a.-p. Liurosta 8,05 a..p.,
Sofiasta 8,28 a.»p.

9,20 a..{i. M a t k ust a j a j un a Joen.suusta 8,05 a..p., Sortatoalaéta12,22 pllä PunZllhaijulta 2,40 i..p.
Elisenwaaialta 2,52 i...p.< ?iinat.raita 7,41 i..p.. arista7 i..p.,
Wiiputiita 30,39 i..p.. Lappeen,
lannasta 11/-'' r.«p., Kailasta 9,C»(l
i.»p., Sajaaniéia 10.45 a.»p., lisa!»
meltc 138 i.»p., Kuopiosta 4^l
i..p.. Mill:lis!ä 9,40 i..p.. Äoutoo.
lasta 2,15 a,'b., 4.10 x>p.Lahdesta4,10 a..p FtiiSimäsltä 6,05 a..p,.
ja Hämeenlinnalla 7,02 a..p.

1,10 i..p. M a t lu3t a j c juna Mänlhluodosta 7,0ö a..p. ja Porisin8,45 a.»5.
1,20 i..». SoSiijuna Turusta 8.40

2..V.. Forssasi, 7,20 0..p.Hai^ös.ta 0,25 a..p.. Tammisaaresta 6.17
a.°p. Sjclimgistä 8 a.-p. Pniwoos.ta 7,10 a.«>>., Pietarista 10,r,0 i..p
SBitpuriStc 1,30 a..p. SauöoloStn4.43 a..J)., SaEhcSta 6,14 a.<i> ivQåmttv.UxmaSui 11.10 c.-ji.2,42 i..p. ofit juna SSaafaeta 5.50a..p.Seinäjoelta 7,56 a..p.Suolah.delta 6,15 a..v., Iywäklvläsiä
1,07 2..P, -a Haapamäeltä 11,27a..p.

4,25 i..», St tajuna Surusta 11,%
M». Jaloste8.2^ a..p.ia Foi«sas.ta il, a.-p.

5£6 i..p Nelajuncl 9BiU»t.ulaBiai.=b., Oriluebeltä 3,40 i.Jj ;a
4,50 i..jj.■""!". ?O«ijti«Q 2!>2ntftluoboäia■_ pllä, SSotiäto 1 i..ft. jaRaunini-

W^i.'9. Mntkus iaia juna <Ea.
■k)ffi1.18 i..b., kurusta 3,42 i.-t>.,

5,51

SotSfngta 4,20 i..v., Helsingistä
2,45 i..t., P«:woosla 1.05 i.»p.,
Kuilllsta 12,05 i..p., Lai<deöta 2,40
i.»p., Lc>wiisa3t2 8.30 a..p. ja Ha.
mecnlinnasta B.äS t..p.

10.00 i..p. £ e faiuti a 3K£nitjluobou"
SgoriSta 3.45 i..p.,

7,30 i..p.,
Nokiasta 9,50 i.-p.

11,50 i..p. P od tij u n a Hangolta 3,2f>
t..p.Samuitfaaccéta 4,17 t..p.,Hel»singislä 6,25 i.-p. Pietarista 8/'5
a..p., Wiipulista 1,00 i..p. Lap<
pecnrar.nnSta 1,20 i..p. ftct!a3ta
12.15 t..»., S^iifeliSiä 10.20 a..p.
Kouwalasta,

11.56 i. P f;!«ju n a Critsttcttfi. t.

£a!»s»cftl«. 1907
?:'i&i»ercen (B n CfatoAiirä

I .;-.:.»: H

I«Wl!ll!-I!lIl!«l!li-ViIl!IIlIIil-Vilizl.
Höyrylaiva»POHJOLA"
Maanantai, Keskiviikko ja Perjantaikello 10 aamullaTampere— Virrat,
Tiistai, Torstai ja Lanvantai kello 5 aamulla Virrat— Tampere.
Sunnuntai kello ',3 8 aamullaTampere

—
Ruovesi., , 6 i.p. Ruovesi Tampere,

Höyrylaiva»TAMPERE"
Tiistai, Torstai ja Lauvantai kello 10 aamulla Tampere— Virrat (Lanvantaina

ainoastaan Visnvedelle »«ti).
Maanantai, Keskiviikko ja Perjantai kello Va 3 aamulla Virrat— Tampere.

i.Maanantainakello 6 aamulla Visuvesi Tampere).

Höyrylaiva »MÄNTTÄ"
Maanantai, Keskiviikko ja Perjantai kello 2,15 päivällä Tampere-Vilppul»
Tiistai, Torstai ja Lanvantai kello '/,8 aamulla Vilppula— Tampere.
Lauvantai kello 6 illalla Tampere Tokonen (Mnrole).
Sunnantai kello 6 aamulla Tokonen ßuoveden kirkko. KirkonmeDon pää-

tyttyä Ruoveden kirkko Tokonen
—

Kura
— Tampere.

Wll!l>!!-Mi!I WW WU
Konttoon: G. O. SUMELIUS, Tampere.

Snosittaa ensiluokkaisista aineista valmistettuja
Llmonaatejaan ja Vlrvoitusjuomiaan
Apfel-Quell (Omena-juomaa)

HUOM.! Ainoat tuotteet paikkakunnalla, jotka Ter-
veyslantaknnnan toimittamassa tarkastoksessa on huo-
mattn sakkai>linlttsmlksl. 2062


