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otpälv. painoksen tilaushinnat;

faomtssa Ja kontt tailasiam. tilattaessa i
Koko vuoä 10: - 2:50
Puoli . ■ 6: Kuukausi 1: -

B*oiffkonttordaaa Vi vuoslp: -, muut hinnat samat
Åmarl kassa jafmnualla ulkomaalla Vi v 20-, Vj v. 10j~

Åmmatti-osoiteita.
LÄÄKÄREITÄ;

AHLMAN, Uai. puistok. 14. Arkip.
18-il, S-6K. Silasit, adel aamup.

O. A. BACKMAN, Sumeliuksen ranta
rakennus kosken varrella. Sisäänkäynti
Hämeenkatu 15. 8-9 ja 3-5 j. pp.

!|ÖRKQViST, ltäinenk. 20. 10-12,
5-7. Korva, nenä ja kurkkutautia.
Telet «94.

PRESTADIUS, apt. Molinin talo puoli
8-11, 4-5, pyhäsinpuoli9-11, (las-
teatamia ja veneerisiä.

KRONHOLM, Itäiaenk. 88, ark. f-
ift, 8-7.

ffri HOFFSTRÖM, Häm,k. 23, 9-12.
sf HALLSTRÖM, Kauppatori 81, f

"-■£3, B—4.
m IONDEN, liiinenk, 84, Corn-

»sräa talo. »12, 5-7. Tel. 1281.
fcfjsKsaia keuhko» ja sydänvikoja.

fiYMAN, Kauppatori 7. 9-11 ja 5-V«7.
pyh. 9-11. Sisä-, lasten- ja veneer.

, 6CMROVE, Tasaiselank. 18, 9-11,
3-4.

NIKANDER, ANNA, Koskikatu 9. kel-
lo 0-12 a. p.

wmmhO PALKONEN, ktuaaa |a
GaalaLaa ttlkiri Toijalana. Kw §■
33 ia l-i.

Ho! ck. Hermotautisfa Pitkäniemessä 1-3.
MVENWB, Itäinenk. 20. 9-10, 6-7,

silmätautia.

3AMMASLAAKAREITA.
LEA BERGBOM, Itäinenk. 11 a, 10

-11 ja Puheli» 1243.
O. J. LAURENT Kuninkaankatu 25 He-

Hnln talo 12-1 5-5 Pah. 1353.
RAUVOLA T. E., tavat, arkip. klo 10-12.
m%O VESTPHAL, Kauppatori ?.

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

KATILOITA:
WW LAMPEH. Maataai. kata 19,

MML iSi
må HELENIUS, MKstaakkdeak.il,

#*gg?B Oikealla» Telel. 844.
lOntA LXUKONEN. Korte!» k. 16.
Laura Olgren, Kalliokatu 26.
IDA LAHTINEN, Pinnink. 21, käynti

kadulta.
«. POHJAKARI, Kaivokatu 29.
JENNY LUOTO, Naistenlahdenkatu 1.
HILJA NIRONEN, Kuninkaank. 16.

«a
uaaak. 19, 12-2. "r ark&atusaa. S-lf.

Keuhkotautisten Holhoustoimi*) Hä-
meenä. 19, tiist. ja perjant. 6-7 j.p.

HIEROJAT jaSAIRASVOIMISTELIJAT:
Sigrid Pohjannoro, Läntinenkatu 42.

gAK©©T©SKOKrTOREITÅ,

Llilllßo. L liii.
{Safrai aukiut. Pulliset, audecaik*»-

«c£ ifeflot. M?3et*l m. m. kansaa-
«afnaiafcife riikkoßiakßuUla, U««K

Taanneella Sataawk» 8°

filisaan Mmtsstciaiisto.
Kuninkaankatu N:o 19. Puhelin N:o 473.

Avoinna 9-2 ja 4-6.

läptii "iiiiii
Irtaimistoa varten.

SSeakfatfM ffedistyt, aaraaf, t. 1173-
fcfuvatiä woäumtå ii ji §f *.

tetasK*a saatii-ast «ieaausts f&kes
egssaknisM.

Us!aistii Ta»pei«£lk:
OTTO LUKANDER.

Roattari: Koskikatu 7, Haaskaat»
åste, Pakalta 146.

%. R. '>SONEN, " ' ■ • —•♦ori
Wkß. katu 9. Pnfaelfa 339. Salama,

Äiäöicoriaiks kk
» « Ja 4-7.

S IIA 111 K* fV Henklv. yhtiö
li II In 1 Tampei een Haarakonttori

Palo-ja SVFÅ"
UMoZ. 186. AITZZB EELIN.

ffeaKori TaapereelU: »allitusk. 11

LAKI ÅSIAINTOIMISTOJA,

m Motii z So&lbero
WakavhtW V,m fiaadhergia Jilk

fanfekaapaa talossa, sisilakl^* 1

gaappitartha. Pah, IM4. Av. M.

Muurit RUSHER & LEIIIi
f»kaali Palanderin Lalossa9-3. Puh. 766

i?£MF. KUNNAK r/ÖNYÄL. TQI
af ISTO r?eii£~ Un 10-z a», arie-
ySi |a l-i naisille, paitsi hiiu-
tsSstä U, «-3 päivlill, Oseite:
Hai. 18 f»!*!, 834.

I. HaELLIB Jilf. rsiLiiiiuiiE
(«jfME ■-. '"-- ii» itz. jtofiuS iM<

nsi»J JlHe««yyjilH feafwi hi»-
n«l Mgsatfkati imlsdlaas tnratelli*

Polttakaa ainoastaan alkuperäisiä
■■

Polttakaa meidän kauppaan ilmestyneitä Suositamme

„TYOWIIES" »PANKKIIRI" JB1BH1" 11JBT
Paperosseja, Sotka valmistelaan hienosta turkin
tupakasta. Hmta ataoasttan 30 pennit laatikko.
Puutmakkeea kanssa poltattava.

paperossejamme, fotfea sacgeu
hisaocta turkin tupakatta flints 30 p* ou?å ba
tikko. Puulmöksesn karina poHctts*»

paperossia. Jotka makunsa Ja lemunsa puolesta
kiitetään parhalkal. Hinta 80 penniä laatikko.E ISIIU

t

Kunnioituksena i 9upakkatehd&& >PENN3*H" Jfet&ingismä. Puheim 2664.

Polttakaa ainoastaan alkuperäisiä

paperossia, fctka
valmistetaan kis
nosta Tarkin tnp«
saste. Hinta *fco«*
taan 25 p. laatikko

atti ••» 1 • setill-
toimii

Suomen Kutomateollisuus Työväen Liiton Tampereen
osastot Liiton Työttömyysrahaston hyväksi

Sunnuntaina 15 pnä Lokakuuta kello 12 päivällä Työväenyhdistyksen talolla.

Voittokokoelma ennen kuulumaton, johon on uhranneet va-
ransa Suomen Kutomateollisuus osastot ja useat liikkeen-
harjoittajat y. m. y. m. Suuremmista voitoista mainittakoon
Tampereen Työväenyhd. Säästökassan Talletuskirjoja 5

kpl. 100;-, 8 kpl. 50;-, 12 kpl 25.-, Salinkalustoja, Piironki
tuolettineen, Keinutuolia. Rautasänkyjä, Polkupyörä, Ompelukone,
Rekulaattori kelloja, Kirjoituspöytä, Pesukaappi, Kirjahylly kirjas-
toilleen, Kattokruunuja, Puuvilla- ja Villakankaita, Smk. 1,500 ar-
vosta siroja naisten ompelutöitä y. m taloudessa tarvittavia tavaroita

Arvan hinta 50 p. Joka viides voitto. Vapaa pääsy arpajaisiin.

Torvisoittoa arpajaisten aikana.
Voittokokoelma yleisön nähtävänä keilo 10 puoli 12 a. p.

Är aiaistoimikunta.

KunkausimaKsniiißn iiiiäis
on Suomi-uhfiön

» L I • 1 i him i

Sitä käyttäen voi vähävarainenkin vakuuttaa henkensä. Rientä-
kää sentakia tutustumaan tämänkin vakuutusmuodon auliisiin ehtoi-
hin, Niistä antavat tietoja kullakin paikkakunnalla etusijassa seuraa-
vat yhtiön asiamiehet:

E. Nieminen» Mustanlobdenkatu 2.

JVKuno Lind.
Valkeakoskella:
Forss»ssat V

PohjoismaidenOsake-Pankki
Kauppaa- ja Teollisuutta varten
Perustettu 1872. Omat v*»rat smk- 27,000,000

Talletustililtä >
<

Talletuskonttokuranttitililtä \ 4 L
Kodin Säästökassasta J
Juoksevalla tilillä 2 ld prosentin korko,

=r=. Täydellinen pankkillike.

prosentin korko

HAARLAN y. m. kotimaisten tehtaitten

Kirjepaperia ja Eirjeenkuoria
sievissä laatiVoiss-, suuri varasto. Kirjeen kuoria ja paperia myös erik-
seen. Huom! i laivat hinnat! Allejqrjoittauut on jo usejia vuosia
myyny' pääasiallisesti kotimaisten lehtaiuen tuotteita.

Emil Lyytikäisen Kirjakauppa
Kauppakatu 12 Tampereella Hämeenkatu 11

Kuolleita.

Rakkahimpamme

Eeli Aatto Niinisalo
myrskyssä vaipui meren aaltoi-
hin Lokak. 7 p:nä 1911 24:112
ikävuodellaan.

Hanna, Aino ja Kalle Niinisalo.
o. s. Parri.

Kallein kaikista mit' ompi
maassa

olit sylihini suljettuna,
kahta vertaa kalliimpi nyt

vielä
olet mulle mullan sulhosena.

Huveja.

TYÖTJEITEITTEM
Sunnuntaina Lokak. 15 p. 1911

klo '/, 8 illalla

Il JA BU
Tampereen Ajuriyhdistyksen

huvitoimikunta
toimii hauskan

I! TÄMÄN* su» * w% ITI »ra f W

Taiston talolla sunnuntaina t. k. 15 p,
klo 7 illalla.

Ohjelmasta mainittakoon: kolminäy-
töksinen kappale »Savon sydämmessä"

Lippuja saatavana toimikunnan jäse
niitä ja ovelia, hinta 50 penniä.
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Tampere; perjantaina lokakuun 13 päivänä

Toimitus:
liStlfl liittffi, ißtsiliistar!. Päki Lißßirie. IL II Efl

Vastaava. Toimitussiht
Toimituksen oaotei It puistok. 31. Avoinna 8-11 a.-p., 1—2p. ja5-6 i.-p

Telefoonit;! päätoimittajan 1119, toimitussihteerin 944,

konttori:
Työväenyhdistyksen talossa, Läntinen Puistokatu 28, - Taltiooni 765,

Avoinna, kello 8 a.-p.-7 1.-p.
Taloudenhoitaja; K. J. J O KIS AjL O, tavataan varmimmin

kello 10-12 päivällä ja 6-7 illalla.

Tamp. Rautasänky- ja Huo-
nekalukauppa, K. V. Kallio.

Hfaneeak. «G Puhein IWS.
M77 ja tilateu valaustaa kaikkia alaa»

kuuluvia valmisteita. Kljkil kuule-
■sataa arratitapojaflum.

KÄYTETTYJEN HUONEKALUJEN
KAUPPA, K. & U. Helle» j«
H*l«e. PvtitulukatM 14, - Pvlm-
Hn 1091.

J, V. LINDROOS, Kelloaaria
liike. Tampere, Kauppakatu 9.
Puhelu 513.

03UUSSITOMO, Puutarhakat» le,
Paaeli» 1204.

LEIPUREITA:
LEIPURI- ja KONDIITTORILIIKE

fiiaikaakata 84, puhelu ftt.
TOIVOLA fr FAQER.

V. LAURILA, »Kotileipomo",
Puutarhakatu 31. Puhelin 213.

LEIPURINLIIKE EMILIA LAU-
RENTJEFF, suositellaan arvoisalle
yleisölle, Satakunnank. 28. Tel. 402.

RUOKATARJOILUJA?
KANSANKEITTIÖ JA KAHVILA,

valffiUtetiujes y. m, ruokatavaraia
kaapp» Satakuaaaak. 21 (eat. Islb-
iäyad, talo).

Ed t. Lauma.
KANSANKEITTIÖ Kuaukaaak. 14.

R, Piia,
KANSANKEITTIÖ JA KAHVILA,

Liatiaeak. 15 a, aaoaitetaaa tltee
arv. yleisölle, A. Ahlberg.

L. TEIMANEN, |Kansankeittiö, |Moi-
sionkatu 33.W S^^

Lähin ensiluokan Matkailijakoti on
»PATRIA**, Tampere, Rautatienk. 12,
Telef. 8 38 (vastapäätä asemaa, oikeal-
la). Hinnat huokeat! Kohtelu hyvä!

Lalfolen imlkDvnorot jelaistaaoj
POHJOLAN ja TAMPEREEN per-

jantaina
AITOLAHDEN maanantaina ja keski-

viikkona.
SOTKAN ja SAMPON lauvantaina.

Anneen, Intin jaTeiskon
lauantaina.

Tup. WW kirjapaino Taimistoa
Buurimmatkin painotyöt joutuisasti.
Pienimmätkin työt tehdään huolella
ja ammattitaidolla.

Kaisaa Leadee kiriakaappa in
kaikenlaista suomalaista edistys- ja
työväenkirjallisuutta.

Kansae Lebdso konttori baakkii
kaikenlaisia kuvalaattoja (klisheitä).
Valokuvien ja piirustusten mukaan.
Täysin alkuperäisen mukaisia ja kestä-
vii Vä'ftv9 ensiluokan valmistuslai-
tOKsista. rannat alimmat
Kaikkien sosialidemokratisten sanonu-
iebtien tilauksia välitetään.

Kansan Lehden
Ilmoitushinnat

«vai tekstiä edelll § p:nil j* jSlkeei
7 p-aii auliini. Teksti.-! mies ihaoi
fuksista vaaditaan 23 Horotus e»
simmäisea sivua hiataaa äiilrltyilk
paikoille vaadittavista Bm. alkosivuil
la lasketaan li % korotus. Kuoie
auaihaoituksista vkhiotiia S nurkkaa
ja jokaisesta våraystft tahi surusaaton
il». 1 »k. lisil. Kiitoksesta 1: 3».
SjHtymS, kihlaus- ja viakiaUUlmoit
2: —. Vihiä ilmoitusieaksu ob eanea
tekstit 8t peanil ja filkeea tekstiä 66
peanil.

Ilmoitukset, jotka Ctetßaa «aaea klo
18 aaaiulla lekuen : jettoriia, saadaan
saman piivla lehteea.

Eneniaaua ilmoittajilla ayoaaetaan
aleauusta Tampereen sanomalehtine
yhteisen kaavaa atukaaa.

Ruotsinkieliä
•alia.

Puhelimet:

nuti

Toimituksen j» ToinrituM?hic«rln 444,
Päätoimittajan (yksit.) . . . .11 Ui
Kirjapainon 961.
Konttorin ja Taloudenhoitajan . 765.

1911 (Oiivaoilk)

3-piiv. painoksen tilaushinnat
samoinkuin o-päivälsenkln painoksen, ovat kaikkialla Sm
mesaa ja Venäjällä yhtäläiset i

Koko vuosi 5: - Neljännesvuosi 1:25
Puoli . 2:50 Kuukausi -:50

Amerikassa Ja muualla nlkom., Vi v. 10: -, Vi v. 5, -

Sunti VMyi Pukki
Omat varat

Perustettu 1862.

noin Smk. 39,000,000:
rahaa korkoa kasvamaan.

4 l/2 prosenttia maksetaan rahoista
Karttuvalla talletustilillä ja
Talletustilillä muuttuvalla korolla.

2 l/2 prosenttia hyvitetään Juoksevalla tilillä,
t. k. 21 p:stä alkaen.

Toimittaa kaikkia pankkialalle kuuluvia tehtäviä.
Toimia voidaan pankille antaa kirjeellisestikin.

Tamp. Huoria! Sekakööri
toimii

Soitannollisen Iltaman
Kaupungintalolla

lauvantaina t. k. 14 p. klo V2B j. p. p«

Ohjelma: Alkusoitto, Tervehdyssanat,
Laulua, Viulusoolo, Soittoa, Melo-
draama, Laulua, Kukkaistanssi, Tor-
visoittoa, Soololaulua, Pcrhostanssi,
Tanssia.

Sisäänkäynti Kauppakadulta.
Loppuu klo 2 yöllä.

IM é ä &

>£ St; C* f~ Bift s AMf 11)1/

Perjantaina lokakuun 13 p:nä 1911.
Kello 8 illalla.

Axel Ahlbergin vierailunäytäntö.
Tavallisin hinnoin.

Ensi ilta.

Niinkuin IsSidet tuulessa
4-nävtöksinen näytelmä. Kirj. Guiseppe

Giacosa. Suom. Elviira Villman.

Pääsylippuja myydään Emil Lyytikäi-
sen kirjakaupassa klo 10-2 päivällä ja
4:stä alkaen Teatterilla.

Lauvantaina lokakuun 14 p:nä 191 V
klo 8 illalla.

• Helppohin 4 ainen kansannäytäntö.
Axel Ahlbegin vierailunäytäntönä.

Elämä on unelma
5-näytöksinen näytelmä (7 kuvaelmaa).

Kirj. Pedro Calderon de la
Barca. Suom. Tuokko.

Pääsylippujen hinnat: 1:50, 1:25, 1:—,
75, 50 ja 25 p.

Työväen Naiskööri
toimii

Naamiohuvit
ensi marraskuun 18 p:nä Ulko-
työväen talolla. Läh. vasfedes.

Toimikunta.
T. S., A. L. 1 s. 40 mm.

Terve tuloa

F. & G:o Voim. k Drh. seuran
ILTAMAAN
lauvantai-iltana t. k. 14 p:nä Puuvilla-
tehtaan Juhlasalissa. Iltama alkaa Va 7
ill., loppuu klo 1 yöllä.

Ohjelmassa Kieppi- & kättenko-
honta kilpailut.

Lipun hinta 50 p:iä.

Iloiset

IUMiOIIIIT
toimii

l. T. a. o. bavitoimikunta
U. T. Y:n talolla lauvantaina t. k. 14
p:nä. Ohjelmassa on m. m. kupletteja,
näytelmäkappale y. m. Liput maksavat
ennakoita 75 p:iä, ovella 1 mk. Soittaa
hra V. Dahlström.

Huom.! Naamioita saatavana.

ILTAMAN
hauskalla ohjelmalla, toimii Naisosas-
ton huvitoimik. lauvantaina t. k. 14
päivä klo 6 illalla Pispalan V. P. K:n
talolla.!

Oviraha 50 p.

Kokouksia.

S. P. T. T. Liiton osasten N:o 25
Kirvesmies a. o:n

KOKOUS
on t. k, 15 p. klo 11 e. p. Ulko-
työv. talolla, jäsenmaksut kootaan
ja uusia jäseniä kirjoitetaan y. m.

Ilmoituksia,

Kutomateollisttusiyövä?n Liitoa
Tampereen osastojen
arpajai&iin valmistetut

käsityöt
ovat taotavat takaisin Uuvantaina t. k.
14 p:nä kello 4-6 Työväenyhdistyksea
juhlasaliin.

Suomen KutomateQUisuustyovaen liiton
Tampereen osastojen arpajaisiin

voittoja
vastaan otetaan lauvantaina t. k. 14 p:nä
kello 29 i. Työväcnyhcislyksen juh-
lasslissa. Ennakkoi-rpjkirjat ja keräys-
listat on silloin alitettava. Perjantaina
t. k. 13 p:nä kello vfeB->ilo i. ote-
taan ennakkoarpakirjain tilityksiä van-
hassa vahtimestarin huoneessa.

ovien oma laitos
Tampereen työväenyhdistyksen
Säästökassa
ottaa vastaan rahoja:
Säästökassat.'lile
Juoksevalletilille
Kodinpankkitilille

Avoinna joHa perjantai Hio $-10 ill.

T. W. Osanskaappa
Pääkauppa ja konttori:

Viinikank. 21. Telef. 801
Sivukaupat:

Kortenlahdenkatu 17.
Kaivokatu 33.
Satamakatu 5.
Pohjolankatu 10.

Liimattua

iiäiaperia
Kansan Lehden

laivalla.
kirjakaupassa.



Perjantai»* 13 t:ni lokakuuta

EMtllhMßtllll.
Näinä päiwinä owat porwarileh-

temme ahkerasti pohtineet kysymystä
mahdollisesta „ suunnanmuutoksesta ■
Wenäjän hallituksen Suomi-politii-
kassa. On muka odotettawissa jon-
kinlaisia käänteitä tässä politiikassa,
uusi pääministeri Kokowtsew on mu-
ka »wapaamielisempi", kum entinen
ja aikoo jossain määrin liewentää
tähänastista kuristuspolittikkaa Suo-
»ea kohtaan. Jutellaan että nykyi-
NM kenraalikuwemööri Seyn eroaisi
toimestaan ja hänm tilallem asetet-
täisiin joku tämän »uuden suunnan"
miehiä. Smaattiin haluttaisiin ottaa
joitakin suomalaisia nykyistm wirka-
ryssien tilalle. skysymys Viipurin
läänin kahdm kunnan erottamisesta
lykättäisiin epämääräiseen wlewaisuu-
teen täten rauhoittaakseen suomalais-
tm mieliä.

Kaikkea tällaista jutellaan. Ia
jutustelu on saanut uutta wirikettä
joittmkin merkillistm haastattelu-
jm kautta, joita ensin parisilaism
»Tmwss«-lehden kirjeenwaihtajalla
on ollut muka Kokowtsewin kanssa
ja nyt näinä päiwinä »Birschewia
Wjädomostin" tunnetulla lörpötte-
lijällä P. Esperowilla «eröitten yl-
haisten henkilöitten kanssa". «Nowoje
Wremja" tosin selittää «luotettawalta
taholta" saaneensa kuulla, ettei näissä
jutuissa ole mitään perää, mutta Hu-
hut silti eiwät wähene. Porwarileh-
det yhä waan kirjoittelewat niiden
johdosta ja riwien wälistä pilkistää
salainen luottamus niiden todenpe-
räifyytem.

Itsestään on selwää, että mistään
warsinaifesta suunnanmuutoksesta ei
woi olla mitään puhetta siinä merfi»
tyksessä, että Wmäjän nykyiset wal-
lasfaolijat wähimmässäkään määrässä
luopuisiwat nykyisestä riistämispoli-
liilastaan Venäjällä mempää kuin
Suomessakaan. On hywin naiiwia
odottaa sellaista, waan sm perus-
teellä, että entinen pääministeri on
«urhattu ja hänen tilalleen on astu-
nut toinen, joka henkilönä on ehkä
hieman toisellainen. Valtojen politii-
k«n yleisiä piirteitä eiwät määrää yk-
sityiset henkilöt eikä se pääpiirteissään
«uutu henkilöitten muuttuessa.

Mutta noissa huhuissa ja jutuissa
on kyllä eräs puoli, joka kyllä kan-
nattaa panna muistiin jo nyt odot-
laessamme tapausten wastaista kehi-
tystä. Tuossa yllämainitussa Espc-
rowin haastattelussa puhuttiin nimit-
täin siitä, että jo ennen Stolypinin
kuolemaa oli Venäjän hallituspii-
reissä wakiintunut käsitys menettely-
tawan mnuttamism wälttämättömyy-
destä Suomi-politiikan joissakin yksi-
tyiskohdissa. Pääohjelmastaan,
Suomen wenäläistyttämisestä ja hal-
litusmuotomme tuhoamisesta wenä-
lainen hallituswalta tietysti ei luo-
wu. Mutta se on alkanut ymmärtää,
että se tapa, jolla tuota ohjelmaa
täällä on toteutettu useissa kohdin
on aiwan wailla järkeä ja suuresti
wahingoittaa hallituksen ajamata
asiaa. On tultu ymmärtämään, että
esimerkiksi herra Seyn aliupseerita-
poineen ja taipumuffineen ei ole se
waltiomies, joka Pystyy wiemään pe-
rille nousewan kapitalistisen waltion
imperialistista ohjelmaa, että hä-
«m typerät pikkuhommansa ja tschi-
uownikkamaiset sekaanwmifmsa asioi-
hm, jotka moät ollmkaan hänelle
kuulu ja joita hän ei ollenkaan ym-
märrä tekemät wenäläisen hallitus-
wallan naurettawaksi tässä maassa
wähimmässäkään määrässä edistä-
«ättä hallituksm aikeita.

On nähtäwästi myös rumettu ym-
märtämään, kuinka wirheellisesti on
menetelty siinä suhteessa, että on jos-
sai» määrin nostatettu kotimainen
porwariluokkammekin wenäläistä hal-
kitusta wastaan. Noissa haastatte-
luissa on puhuttu m. m. siitä, etiä
ministerinmwoston ehdotukfm mu-
taan tästä lähtim taas ruwetaan

suosimaan suomalaisia teollisuudm-
harjoittajia antamalla Vmäjän wal-
tion tilauksia suomalaisillekin. Täten
aijotaan «lujittaa taloudellinen yh-
teys Suomen ja Venäjän wälMä",
se tahtoo sanoa lujilla siteillä sitoa
suomalainm kapitalistiluokka Venä-
jään ja tehdä se memmän suotuisaksi
hallituksen muille aikeille. Myös tuo
ehdotus, että senaattia täytettäisiin
uusilla suomalaisilla nousukkailla on
ilmaus samallaisesta pyrkimyksestä
saada sowitwa arempia wälejä por-
wariluokkamme kanssa, täten woidak-
see» edellem hieroa kauppoja.

Porwarilehdistömme on tähän
saakka warsin warowaisestt puhunut
kaikista näistä uusista «smmtawir-
tauPsta". Mutta päättäen joistaki,
nwimwälill, luettawista sydämm-

huokauksista, joita suomettarelaiset
lehdet owat päästäneet ilmoille sekä
muutenkin tuntien ponvariemme to-
dellisen waltiollisen wakaumuksen laa-
tua. woidaan olettaa, että tällaisen
«modus wiwendin" luominen silläkin
uhalla, että saataisiin, kuten Wenä-
jän hallitus tietysti tulee waatimaan
pysywäisesti tyydyttää lomalaisen ki-
ristyspolitiikan pääwaatimuksia ei ole
kotimaisille porwarisdiplomaatnllem-
me ollenkaan wastenmielistä.

Tätä kaikkea tulee meidän tarkasti
seurata, ja walppaasti walwoa työ
wämluokan etuja wastustajiemme
hankkeita ja juonia wastaan.

sllhllmilmill jM jll hinen
tMtslllMillllch.

Antamallaan lähetepäätöksellä lo-
kak. 5 p:ltä kuluwaa wuotta on Wii-
purin läänin kuwernöörinwirasto pyy
tänyt kouluylihallitokselta lausuntoa,
mikäli se siihen antaa antaa, entisen kan-
sakouluntarkastaja A. Sadownikowin
selityksen johdosta kouluylihallituksen
anomuksesta, jossa pyydetään kuwer-
nöörin wirka-apua sen wuoksi, että
tarkastaja Sadownikow oli kieltäyty-
nyt antamasta wiran nykyiselle hoi-
tajalle wielä hallussaan olewaa tar-
kastajanarkistoa.

Kun mtisen tarkastaja Sadowni-
kowin kouluylihallituksen mielestä tur-
hanpäiwäiset wemkkeet eiwät kaipaa
ylihallituksen puolelta mitään lausun-
10a, on ylihallitus uudistanut ano-
muksensa ja pyytänyt, että kuwernööri
suwaitsisi antaa kansakouluntarkastaja
Hj. Basilierille, joka on määrätty pu-
heenalaism arkiston ylihallituksen puo-
lesta wastaanottamaan, sellaista wir-
ka-apua kuin mainitaan ulosottolain
7 luwun 14 pykälässä.

Senaatissa esitelttiin keskiwiikkona
kouluylihallituksen esitys, joka koskee
niiden kansakoulujen tarkastajanwi-
ran täyttämistä, joissa oppilaiden
enemmistö kuuluu kreikkalaiskatoliseen
uskontunnustukseen. Senaatti päätti
määrätä, että mainittu tarkastajan-
wirka on julistettawa uudelleen awo
naiseksi, koska nykyinen w. t. tarkas'
taja, Sawonlinnan kreikkalais-katoli-sen seurakunnan pastori Grigorii
Swetloffski ei ole mainittuun Mirkaan
pätewä. Tämän ohella on senaatti
määrännyt pastori Swetloffskin tois-
täiseksi hoitamaan mainittua kansa-
kouluntarkastaianwirkaa sekä oikeut-
tanut hänet nauttimaan Mirkaan kuu-
luwat täydet palkkaedut.

Samoin myönsi senaatti Taipa-
leen seurakunnan toiselle pustorille
Grigorius Pantsulle edellämainitun
kansakouluntarkastajan wiransijaisuu-
dm hoitamisesta heinak, 1 p:stä elok.
1 p:ään täydet palkkaedut eli 319 mk.

Postmluljetus Suomen ja
Ruotsin wälillä.

Postihallitus on lähettänyt smaat-
tiin chdowksmsa postinkulun järjes-
tämiseksi Suomen ja Ruotsin wälillä
ensi talwikautena. Ehdotuksessaan
puoltaa postihallitus suostuwakst Bo-
re-yhtiön tarjoukseen postinkulewkses-
ta, koska se on huokeampi ja walti-
olle muutenkin edullisempi, kuin Suo-
mm Höyrylaiwaosakeyhtiön tarjous.

Muutokset
Tamperem Pellawa- ja rautateol-

lisuus o. y:n yhtiöjärjestykseen on se-
naatti wahwistanut.
Pispalan poliisit.

Läänin kuwernööri on määrännyt
itsellisen Juho liwari Ehrlundin ja
poliisikonstaapeli August Ferdinand
Lehtosen poliisikonstaapeleiksi Pispa-
lan esikaupunkiin.

Immin unien lnnsMnn
mhlimnen

toimitettiin wiraNisestl eilen illal-
la noin 400 kutsuwieraan läsnä-
ollessa. Aluksi weisattiin wirsi ja
sm jälkeen rukoustettitn, kutm py-
häin sopii. Kun niin oli päästy
kristittyyn alkuun, piti waltuuston
warapuhemjohtaja M. Lawonius
puheen kaswatuVsesta, mottolau-
seella: on Witsa wäännet-
täwä". Koreita sanoja totuudmtiellä
pysymisestä, jotto ulkonaiset toi-
met wastaisiwat sisällisiä ajatuksia,
joille kuitenkin nykyinen järjestel-
mä niin usein pakoittaa puhujana-
kin kääntämään selkänsä. Maikka
sitä näw juhlapuheessa ei tietysti
mainittu.

Kansakoululasten kuoron laulet-
tua piti tohtori Osk. Nyman juh-
lapuheen, jossa selosteli tiedon ja
walistuksm wrpeeMi uutta laajem-
millekin kansanjoukoille. Selitti ai-
wan oikein, etteiwät ne muutamat
/suuret nerot", joita maailmassa
on elänyt, ole piMllekään woineet
wiedä yhteiskunnani kehitystä ja
että fm jälkeen kuin waliswsta on
alettu lewittää laajempim joukko-
jm keskuuteen, on ihmiskunta' al-
kanut paljon huimaawammm edis«
tyä. Puhuja huomautti, että ,sum-
nerojm" työ on kyllä usein jotain
ertnoma-vsm loisteliasta, mutta har-
woin mitätln johdonmukaista, se

on ikäänkum sattumaa, joka muu-
ten ei olckaan ihmeellistä, sillä tie-
dämmehän, että suumerothan owat»
kin niin usein itse asiassa psyko-
paatteja, s. 0., sielullisesti tasapai-
nottomia desektejä, kun wasen
nuot järjelliset, nuot pikku nerot
owat päässeet tuloksiinsa johdonmu.
laisen järjestelmällisen työnsä ja
hywän Päänsä yhteiswiminnan kaut-
ta. Tässä mielestäni onkin kansan
kaslvatuksen ydinkohta, M tällä
lienee todistettu kansan laswatut-
sen suun hyöty, mm. sen heratta-
mistyö, sen liikkeellepanewa woi°
ma, tällä lienee mhös tukittu niit°
ten suu, jotka sanowat „rauhallista
ei pitäisi häiritä, sillä nukkunut ei
myös ketään häiritse." Mutta muis-
takoot ne, jotka näin ajattelewat,
että ne maat maailmassa, jossa
näin tuumitaan, owat enin takapa-
julla ja ne maat myös wähimmin
saatwwat ylpeillä siitä, että he jol-
lain tawalla owat eteenpäin wie°
neet maailman hywinwointia ja e-
distäneet ihmiskunnan työtä todel-
lisen ihmisyyden hywäksi. Se
on kyllä totta, että missä ihmisiä
on herätetty johonkin hywään, sii-
nä woi paha myöskin wierellä itää.
Mutta eikö sittenkin tuo Paha liene
wain jäännös jostain huonommas-
ta lajista ihmistä, sillä myönnettä-
wä kuitenkin on, että eteenpäin hy-
wässä ihmiskunta kokonaisuUdes-saan tänä pienenä
km aikana on mahwwasti men-
nyt. Onpa suuria ajattelijoita,
jotla sanowat, että kaikki on sit-
tenkin eteenpäin menoa hywään
päiu, waiKa sm ei kaikille ja aina
tarwirse siltä näyttää. Sano-
taan, että paljon on kurjuutta kui-
tenkin wielä, murto tämä kurjuus,
uskallan wäittää, on sittmftn rela-
tiiwistä. Sitä löytyy, sitä walite-
taan, kun on la sii-
tä, että on waatimuksia, woi kan-
sansiwistystyö, jos mikään, myös
suuresti ylpeillä, Mä siellä missä
on waatimuksia, siellä ennen tai
myöhemmin aletaan ajatella, ale-
taan työskennellä m että ajattelu
ja työ taasen ja ainoastaan wie
ihmiskuntaa eteenpäin, siitä
me kaiketi kaikki yhtä mieltä".

Rouwa Kiwi lausui sepittämän-
sä runon.

Kun sitten oli nautittu wieras-
waraisuutta, esittiwät neidit Lang
pianon soittoakin.

Rahatoimikamarin sihteeri, ms.
Karlsson kertoili koulutalon
nushomman alkuwaiheita ja mal-

misi lopuksi, että seuraamat uudet
koulut on suunniteltu rakennetta-
waksi: Ratinanniemelle 18:sta kau.
pungmosaan, Naistenlahden kalli-
oille ja kolmas Amurin kaupunginosaan.

Opettajaiööiin baiutcttua laulun,
puhui wielä kansak. wrkastaja Pel-
konen, yrittäen todistella kuinka
muka miekkaan nojautuneet maail-
man mahtawien aikeet owat rauen-
neet antautuneen sydä-
men rukouksen woimasta". Todis-
teita etsiskeli raamatun legendoisto,
tulkitm myös edukseen warsin on-
tuwalla ja omituisen pintapuoli-
sella tawalla muutamia historialli-
sia seikkoja. Tuollaista tulkinwta-
paa woinee paraiten arwostella us°
konapostolien meitä tawallisia kuo-
lewaisia wastaan heittämällä wäit°
teellä: „Wääristellä oman wäärän
mielensä mulkaan". Lopuksi fuit-
sutti puhuja ylistystä jumalalle
tämänkin koulun pys>tyttämiftn joh°
dosw. Työmiehille, joitten minä
olen nähnyt tuon koulun pystyt-
täneen, ei mitään kiitosta eikä o-
saakaan pystyynsaamisessa wnnus-
tanut. Myöskin paswri K. Hallio
kiitteli kaupunkia koulutalosta.

Juhlaohjelma oli tawallaan pe-
rin johdonmukainen: uskonnollisilla
dogmeilla alettiin ja niihin myös
lopetettiin. Ohjelman päänumerot
kuwasiwat samoin sattuwasti esittä-
jiään: isännöitsijä puhui witsan
wääntämisestä, mikä niin hywin
kuwaa hänen asemaansa, lääkäri
[a tiedemies puhui tiedon
tutsesta, insinööri waan rakmnus-
hommasta ja koulujen tarkastaja
jumalallisesta tenhohaaweilusta.

Varsinkin tuota wirmeistä esiin-
tyjää muistellessa tulee wMsinkin
ajatelleeksi: On erittäin terwewllut
asia, että koulu on saatu pystyyn
käytännöllisesti sopiwana walis»
wksm ahjona, mutta milloin koit-
tanee se aita, että koulu saisi myös
olla todellisena kouluna, eikä fcgeu-
damaisten uskontodogmien juurru-
ruslaitoksma ja tieteelle wieraitten,
mutta nykyiselle yhteiskulnwjärjes-
telmälle tarpeellistm ja totuutta
korwalle lyöwim pintapuolisten esi-
tysten istuttajana.

Eilisessä lehdessä olleen, koulu-
talon rakennushomman alkutvaiheit-
ten selostuksen lisäksi mainittakoon,
että kysymys koulutalon rakentami-
sesta Tammelan kaupunginosaan
herätettiin ensimäiseksi puoluotowe»
rim lesken n. f. Tammelan juttu«
tumassa. Ia tuon Tammelan kau-
punginosan työläisten kokouksen
walitsemat henkilöt jättiwät wal-
tuustolle kirjallisen esityksen foulu-
talon rakentamisesta, mikä monien
wuosim ia mutkien perästä nyt
on toteutunut.

HI» lilaa.
PM»tt»e Imt«lmM.

Kun jotkut piiritoimikunnat jauseatkunnallistoimikunnat sekä puoluejär-
jestöt omat tiedustelleet, tuleeko puo-
luetoimikunta lähimmäisiä tulewai-
suudessa järjestämään heidän paikka-
kunnalleen luentokursseja, niin seli»
tyksenä mainittakoon puolueen luento-
kurssien toimeenpanosta seuraamaa:

PMluetoimikunnan päätöksen mu-
ka an wlewat puolueen luentokurssit
järjestettämäffi tänä syksynä ja tule-
man talmen aikana seuraamissa maa-
lipiireissa: Kuopion läänin itäisessä
ja Kuopion läänin Läntisessä maa-
lipiirissä, sekä Mikkelin ja Maasan
läänin itäisessä maaliptirissa.

Kurssit on suunniteltu 4 iltaa ke s-
tämiksi i>ltakursseiksi, joita jarjeste-
tään useihin eri kuntiin kussakin e-
dellämaiMussa ja joi-
den lähimmästä järjestämisestä huo-
lehtimat piiritoimikunnat. Puolueen
luennoitsijana tulee millä kursseilla
olemaan W. Lehokas, joka ttnipyy
kaksi iltaa perätylßen kussafiin eri
paikassa ja piiritoimikunnan lähettä-
mä luennoitsija toiset kaksi iltaa pck-
kassaan. W. Leholkaan luentomatka
kestää eri maMpiireissä seuraamas-
ti:

Kuopion Nämn itäisessä waalipti-
rissa lokakuun 15 p:stä marras-
kuun 20 pinwään.

sduvpion I. läntrfesfä waalipUris-
sä holmikuun 3 p:stä helmikuun
26 päiwäan.

Mielin piirissä maMskuun 3
p:stä mllckiskuun 26 plliwään ja

Waascm itätftssä piirissä huhtik.
5 v:stä huhtik. 29 päiwään.

.Joilla ja tammikuun ajalla ei W.
Lehvklls ole maÄMa, waan on nii-
nä kuukausina puolueopistosfa.

Kun puolueen luennoitsija ei tä*
män f yks lm ja talwen aikana ennätä
käydä kuin neljässä waalipiirissä ja
kun useissa waalilpiireissä järjestet-
täisiin kaksi iltaa paikassaan kestä-
ttria luentotilaismMa, mutia Mri-
toimituMen wähäisien rahaw arojen
wuoksi eiwät kykene luennoitsijoita
palVaamaan. niin on puoluetoimi-
kunta nyt jo myöntänyt rcchw-awus°
wsta Mipnrin l. itäiselle ja Ou°
lnn l. eiel. waalipiireille ja tulee
seuramvalle neuwvstokokourfelle, joka
ptbetään ensi helmikmlssa. tekemlttm

WWW
Rillaatst tnlemiien taito
on monen mielestä sangen waikea.

Joku taas sanoo, ettei siinä ole mi°
tään muuta konstia tuin säästää
rahaa, wiedä sen vankkiin ja odot-
taa korkoja. Muutamat sanomat, et-
ta suuret, monipuoliset tcrwcrrawa-
raswt omat myöskin M rikkauden
merkki ja että on edullista hankkia
itselleen joko kiinteätä tai irtainta
omaisuutta. Allekirsoittcmut puvles-
taan ftitää näitä kaiNa keinoia hh-
tä pätewänä. Harmoin waan tarso-
taan ihmisille sellainen tilaisuus, et-
tä rahat on pankkiin talletettu, ta-
maramarastot koottu, niin ettei muu-
ta kuin ottaa halwunsa. Tällainen
tilaisuus on nyt kuitenkin ensi sun-
nuntaina klo 12 päiwällä Tampe-
reen Työw''enVhdistyksen talolla.
Suomen Kutomatyöläisten Liiton
Tampereen osastot omat sellaisen
malmistaneet. Ne omat koonneetta-
lolle monta pankkikirjaa, joilla ei
muuta tarmitse kuin nostaa rahaa.
Ia fe irtaimisto mikä siellä on, on
niin epälukuinen tuin meren santa,
ettei sen luetteleminen kokonaisuu-
dessaan tule kysymykseenkään. Mut-
ta koettakaamme muutamia mainita:
On salin kalustoja, piironkeja, rau»
tasänkyjä, polkupyöriä, ompelukonei-
ta, kirjoituspöytlä, kattokruunuja y.
m. y. m. Tuskin tarminnee mai°
nita, että taimen Maralle on pai»
jon pukukankaita on nimittäin
yhä pidettämä mielessä, että nämä
omat kutomatyöläisten marastoja. ja
ne tietysti omat etupäässä maran-
neet oman ammattinsa tuotteita
kankaita. Moni tehdaspatruunakin on
lahjoittanut kokonaisia palkoja hywiä
kankaita. Sitäpaitsi yhä käytän-
nöllisyytta silmällä pitäen on
myöskin malmistelttt noin puolen-
toistatuhannen markan armosta m ai*
niitto kanaastawaroita. naisten käsi-
töitä, jotta sellaisetkin, jotka eiwät
Miitsi teettää eimätkä itse tehdä, o-
mat rilMuuoessa tarpeenpa tyydyt»
tämään.

Tämän olisi wotnut lvpettaa tä»
hän. liia on wielä painostettu
wa erittäin sitä seikkaa, että kaikilla
on tilaisuus päästä Miden koottu»
jen rNauksien omistajaksi. Ei tar-
witse kuin 50 penniä luowuttaa.
ntin woi mahdollisesti omistaa e°
nemmän tawaraa kuin koskaan on
uskaltanut uneksiakaan. 5*»3 joku
taas ei wälitä rikkaudesta,
la kuitenkin mukaan ja awustaa tä-
män Maisuuden toimeenpamjoita
periaatteen wuoksi. Ja kukapa ei
sitä tekisi, kuu mainitsen, että kuto»
matyöläisten arpajaiset talolla sil»
loin on. Ne pidetään työttömyys-
rahaston kMMamisetsi. KöyßmYs.

KANSAN LEHTI

Nawettaralennus ja larjaa
palannt HämeenlyrVssä.
Keskiwiikko-iltana Ns puoli 10:n

ajoissa syttyi Hämeenkyrön Wesajär-
wellä Saukon talon nawettaralennus
palamaan. Tuli lewisi nopeasti saa-
den heä alussa sellaisen wauhdin.
että suurin osa karjasta jäi pala-
waan navettarakennukseen ja aino-
astaan osa saatiin pelastetuksi. Noin
8 lehmää. 2 sikaa ja osan pienem-
pääkin karjaa tuhosi tuli. Talon asuk-
kaat oliwat tulm syttyessä jo lewolla
ja ensiksi huomasiwat naapurit tulen
irtipääsyn. Maikka kylän kolme ruis-
kua saatiin jotakuinkin pian kuljete-
tuiksi palopaikalle ja waikka weden
saanti olikin sangen helppoa lähellä
sijaitseman järwen wuoksi, niin ker-
kisi tuli sitä ennen tehdä tehtäwänsä.
Sammutustyöt täytyi senwuoksi koh-
distaa etupäässä lähellä olemien ra-
kennusten suojelemiseen, joka ahkeran
työskentelyn jälkeen onnistuikin.

Palanut nawettaralennus oli wa-
kuutettu Mouhijärweläisessa paloapu-
yhtiössä 3.500 mk:sta ja karja sa-massa yhtiössä 200 mk:sta. - Ta-
lonomistajalle siis koitui tuntuwa wa-
hinko. Tulen irtipääsyn syytä ei
wielä ole saatu selwille.

Luonnontuotteiden Verohinta Hii-
meenläänissä
arwioitiin keskiwiikkona lääninhalli-

wksesfa:
hehtolitta nisuja 19: 75

f, rukiita 15:
„ ohria 11:
* kauroja 8:

Miehen päiwätyö 2: 80
Juhdan . 5: 50
Ruplamero « 5: 11

Werohinnan määrittelyyn ottiwat
osaa, paitsi w. t. kuwemööriä ja w.
t. lääninkamreeria, seuraamat:

Ritariston ja aateliston puolesta
konsult Torsten Brakel Pirkkalasta
ja maanwilj. K. v. Konow Sääks-
mäeltä; papiston puolesta rowasti
I. I. Westerlund Hattulasta ja kirk-
koherra L. Enkwist Hämeenlinnasta;
porwariswn puolesta tehtailija Edw.
Kauppinen Hämeenlinnasta ja kaup-
pias I. Pahlman Tampereelta, ja
talonpoikaissäädyn puolesta tilano-
mistaja Jalmari Meurman Kallgas-
alta ja maanwiljelijä Edw. Peltonen
Ruowedeltä.
Köyhäintalo Tyrwäälle.

Kuntakokouksessaan t. k. 10 p:nä
päätti Tyrwään kunta rakentaa töy-
häintalon kunnan omistaman Hopun
talon maalle ratamestari I. Niemis-
tön laatimain piirustusten mukaan.
Talon tulee olla walmiina tammtk.
1 p:nä 1913 ja tekee sen kustaunus-
arwio 91.000 mk.
Wiinirahsja saa maan juoda.

Sonaatti on hylännyt Sääksmäen
feuraikunnan anomuksen saada wii°
nirahastonsa Maroista käyttää nel°
jätuhatta mk, seurakunnan kirkon
urkujen korjaamiseen.

Maalla ja metsällä lyöty mynttiä.
Pälkäneellä omistamansa Närin

kartanon on asianajaja Axel Alan-
der myynftt hra A. Hellbergille
325,000 markasw. Irtaimisto ei
semannut kauppaa.

Tukkimetsää on talollinen Nes»
tori Ranmsto Tyrwäällä myynyt
Rosenlewin yhtiölle 19,000 mar»
kan edestä.

ehdotuksen rHc>awusiusten myöntä-
misestä etenkin wähäwarcrisemmillepttreille luennoitsijan paMamnista
marten.

Puolueen puhuja A. Watasta tul-
laan yhä edelleenkin lähettämään ku°
ten tähänkin saakka muovotellen eri
waalipitLeihin, noin kuukauden ajaksi
kerrallaan, josta kyllä aitanaan il»
maitetaan sen maalipnrin piiritoimi-
kunnalle, johon hänet kulloinkin lä-
hetetään.

Mille kunnaUiswirnikunnille ja puo-
luejärjestöille, jotta järjestämät ti-
lapäisiä luentokursseja paikkakunnal-
leen ja tulemat pyytämään puolue-
toimi unnalta joitakin nimitettyjä hen-
kilöjä luennoimaan määrätyistä ai-
neista, ehdottaa allekirjoittanut, että
kurssin puuhaajat jo ajoissa kääntyi-
simat kirjeellisesti toiwomiensa hen-
kil öiden puolueen ja svpisiwat hei»
dän kanssaan henkilökohtaisesti luen-
waineista ja ajasta, jauotn heillä
on tilaiiuus luennoida. Meenfä ei
olisi päätettämä luentokurssien alta»
misajasta, ennenkuin on warma tie»
to luennoitsijasta.

Puoluesihteeri.

Km iijjyj n^J
Rnoweden maanwuolraajMa

on tärkeä kokous »Tulewaisuus"-
Yhdistyksen talolla tk. 22 pnä klo 10
ap. Runsaasti saawuttawa.
Lempäälän maanwnolraajat.

Leinpäälän Lapin äänestqsalueel-
la asuwia torppareita ja mäkitupa'
laisia kehmtetaan saapumaan yhtei-seen kokoickseen sunnuntaina t. k.
15 pnä klo 3 j. pp. Kustaa He-
wonojan torpalle Tolwilan alueella.
Keskustellaan maanwuokraajia kos-
kewista seikoista, setä walitaan 2
edustajaa Tampereella lokakuun 30
Pnä pidettäwään yleiseen torppari-
kokoukseen.
Torpparilolons

pidettiin Kuhmalahdella Wehka-
puntarin kylän Leppästen torpassa
t. k. 8 pnä. S. Hietala teki aluksilyhyesti selkoa Yleisten torppariko-
kousten tarkoituksesta ja litki Kan-san Lehdestä Suomen maanwuok-
raajain liittotoimikunnan kehotuksen
walitsemaan edustajia Tampereella
pidettäwään yleffeen torpparikokout-

Puhujaksi waliMn S. Hieta-la ja pöytäkirjan kirjoittajaksi E.
Lepplänen. Keskusteltiin ensiksi e-
dustajan lähettämisestä, lähetetään-
kö yksi wai kaksi edustajaa, joksi
waliMn edustajaffi S. Hietala.Seuraama torpparikokous päätet-
liin pitää Terwaniemen työwäenyh-
di styren talolla t. k. 22 pnä klo
3 j. PP., jossa keskustellaan 'ylei-
,lessä torpparikolouksessll käsiteltiämiä
asioita, joista lausutaan nuelipiteet
ewästykseksi edustajMe. Torpparien
olisi siis mahdollisimman runsaslu«
luisina saawuttawa tähän kokoukseen.
Lempäälän maanwnolraajat lo-

loontnwat
sunnuntaina t. l. 15 p:nä No 3

päiwällä Lempäälän työwäentalolle
keskustelemaan edustajan walitfe-
misesta maanwuokraajain yleiseen
kokoukseen, joka t. k. 30 p:nä al°
kaa Tampereella. Kokous alkaa siis
kello 3 päiwällä, eikä kello 6 il»
lalla, kuten painowirheen tähden
wiime keskiwiikon lehdessä olleen
Lempäälän kirjeen lopussa oli mai-
nrttu.
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log. Koskinen, Kangaskauppa
Kauppakatu 13. Vastapäätä Tampereen Säästöpankkia.

Butuuksia syksyksi: Naisten ja miesten puku-
kankaita. Palttookankaita. Kappaplyysiä ja Sa-
mettia. Silkkikankaita. Puserokankaita. Akka-

naverhoja y, m. y. m. Huokeat hinnat
Tavarat uusimman mallisia ja laadultaan kestäviä

G. J. »ai». Kangaskauppa
Tampere Kauppakatu 16.

Siosittu: Naisten PUKUKANKAITA uusissa
väreissä ja kudoksissa.

KANKAITA ja VILLAMUSLIINEJA, aistikkaita-
malleja. KÄVELYPUKU- ja PÄÄLLYSTAKKI-
KANKAITA. Miesten PUKUKANKAITA, kotimai-
sia ja englantilaisia. KORISTEITA ja OMPELU-
TARPEITA v. m. v. m. LAJITELTU VARASTO.

PUSERO-

Hu o m.! Hinnat huokeat. HuomJ

Kenkä- ja Nahkakauppa

H. TANNER
Itäinenk. 11. Puhelin 12.

Monipuolinen varasto ntnllat SYYSJALKIMEITÄ.
Nuoria Kalossia ja Kummikenkiä saatava- O Tfinn Ai»na. Saappaita. Oulun ja Savon pieksuja myy fl« 1011IICl»

Nhlhiftu sodan tärkeitä
tietoja.

(Omalta kirjeeni aihtajaltamme.)
Tuima ottelu. Kuolleitten ja haawoit»

Tampereen Seuranätzttäms Lem-päälän Nuorisoseuran tai»»* «Eltt«
nan surma".

Korkeakosken osuu3klwP<m r. l.syyskokous Nummelassa kl, 3.30
j. PP.

Teiskon Mitapvhjan osuu ska»,
pan r. l. syyskokous Kvnvenvään
torp asla klo 2 l p>. [a kokouksenloputtua Iltama samassa paikassa.

tulleitten lukua ei tiedetä.
Lepästä 14 p. syyskuuta: Etlen

illalla nousi 20.000 italialaista so-
tamiestä maihin ja järsestiwäl hett
tmstelurintaman. Järeää tykkien am-
muntaa ja kiwääritulta kesti myö-
HNn Yöhön. TuMlaisia ei ollut
mailla eikä halmeilla. Alkuasukkaatihmetteliwät italialaisten urhoollji-
suurta. Haawottuneista ja kuollet s-
ta ei ole mitään tietoa.

Huhuna kerrotaan, että avaNalai-
set järjestämät 100.000 miestä! ka.
sittäwän armeijan, jolla aikomat käy-
dä sissisotaa italialaisia wastaan.
Tiedon johdosta on mieliala Ita-
lian armeijassa hywin masentunut.

Plefteiltti tzilUilmn iotJi-
tntlimulset.

Suuri meritaisteluShrguan edustalla. Kotitarlastnlfta.
SVrnua (sähkascmvmassll mmi evä-

sei mä) 14 p. Ali s Sönnerin toimis-
to lewittää tietoa, että Italian fo-
talckwaston ja turkkilaisen palkowe-
neen wälillä olisi ollut tuima tap-
pelu. ItMalaiset ottiwat tmMlai-
selta taikcrwarissoon sotakieltotawara-
na ehtaposliinisen piipun ja puo-
len naulaa oikeata WMlaista tu-
pakkaa. Oletetaan, että kaappauksen
takia WMlaisen tupakan hinta mark-
kinoilla nousee suuresti.

Toissapäiwänä klo 4 ajoissa il»
tapäiwällä kutsuttiin konttoristit
Boris Flinck ja Julius Corander
Turun etfiwään osastoon kuulto-
witsi presidentti Hirwikannan mur«
han johdosta. Hrat F. ja C. owat
palwelutfesfa Agrokfen konttorissa,
joka on presidentti Hirwikannan ta>
lossa. Kun kuulustelu oli loppu-
nut, wietiin heidät klo 6 ajoissa
poliisiauwmobiilillä yhteiseen asun-
toonsa lurrurinkadun 6:een ja seu»
rasi mukana etsiwiä poliiseja, jotka
paniwat toimeen kotietsinnän. Tu-
loksena oli, että hrojen Flinckin ja
Coranterin yksityinen kirjeenwaihw
otettiin takawaritkoon. Tämän M»
kem mentiin Agroksm konttoriin ja
hrojen F:n ja C:n ysiityislaatiiot
tartastettiin ja niissä olleet kirjeet
otettiin takawarikkoon. Hrat Flinct
ia Corander esitettiin murhaaja
Forsströmille wiime kesänä, mutta
Wäittäwät, että wttawuus oli Wain
tilapäistä, eiwätkä he senjälkeen ole
kumpikaan olleet missään tekemisin
sä murhaajan kanssa. N. U.

Peruutus.
Konftantinopoli 14 p. Osman-

pash an toimisto peruuttaa edellä-
kerrotut tiedot ja ilmoittaa, että I-
taltan laiwaston landet taistelus-sa ollut turkkilainen on ehjin n<V-
hoin palannut kotiinsa. Piippukin
on eheä ja tupakka aiwan kastama-
tonta, joten sauhut heltiäwät kuin
ennenkin.

Rauhantoimetta.
Rooma 14 p. Mrallisesti ilmoi-

tetaan, että tänne on Konstantino-
potista saapunut eräs kiertämä Po-
fetiiwinsoittaja, joka on kertonut,
että turkkilaiset owat so nauraneet
itsensä mäsyksiin italialaisten urhok-
kuudelle ja aikomat pyytää, että he
jo lakkaisiwat leikkimästä sotaa.

Nuorturkkilaiset owat erimielistä
hallituksensa kanssa, sillä he tahtoi-
simat, että sotaa mielä jatkuifi et-
tä he kerran näkistmät maratatteia-
kin, jotka Italian HMrtus on kut-
sunut reserwipalwelulkseen.

Uusia lunlustelnja ja pidnttii-
miftii.

sitten kun poliisi kes?lwiitkokl°
tcma klo l/2 l aikaan oli wimitta-
nut perinpohjaisen kotietsinnän Ag»
ros.yhtiön liikkeessä toimiwien
rojen B. Flinckin ja I. Corante.
rin asunnoissa, lähtiwät mainitut
herrat yhdessä heidän kanssaan &

sutvan Samppalinnan rawinwlasfn
palwelewan I. Janssonin kanssakaupungille käwelylle. Klo 9 ai>
taan illalla pidätti heidät jälleen
etsiwäpoliisi ja wei wartiokontto°
rim kuultawaksi. Klo 12 yöllä toa*
pauteMn herra 1., mutta herrat
F. ja C. pidätettiin yoffi ja oli«
wat he wielä eilen Malla Pidätkö
tynä.

Agrokfen liikehuoneuston stiwoo-
jatar Amanda Tuominen, jonka
mies on portinwahtina presidentti
Hirwikannan omistamassa talossa
ja jossa myös mainittu Agroksen
liike sijaitsee, wietiin samaan ai.
laan poliisilllmanM kuulusteltawak'
si. Vangitsemiset tapahtuiwat kai.
kesta päättäen waimo Tuomisen
ilmiannosta, hän oli nimittäin
wäittänyt, että Fors»ström, jonka hän oli tuntenut toa* ■
loluwasta, oli useina iltoina käy-
nyt Agrokfen konttorissa, jossa o-
lisi pidetty salaisia yöllisiä kokouk-
sia. Mitä näihm kokouHin tulee,
on ttnsfä sen werran perää, että
konttorisfa kiireitte» töiden takia
on useina iltoina UiyttMt työsken-
nellä myöhään yöhö« «utta wäite
Forsströmin käynnistit konttorissa,
on, mMli on ilmennä, sotonaan
tunilesta temmattu.

Vlnistettawaa.
Huweja ja lslsnlsia huomenna.

Työmäen Teatteri Messukylän
Tvowäen talolla klo 8 ill. «Shs-
mäläinen".

Tampereen Teatteri „Elämä onunelma'' klo 8 ill.
Nokian T. Y:n Näytelmäseura

Nokian T. y:n talolla klo 8 ill.
Murtolvartaus.

F. & C:v Woim. & U:seuranIltama Puuwilatehtaan juhlasÄissa
klo %1 ill.

G. T. a. v:n Nallmivhuwii M-
kotyöwäen talolla No 6 K. p.

Naisosaston iltama Pispalan W.
P. K:n talolla klo 6.

Mllateollisuustyow. a. o:n Näy-
telmäseura Kyröskosken Seurahuo-
neclla klo %S ill.

Pellawateht. työw.. a. o. Perhe-
iltama Pellllwateht. juhlasalissa! klo
8 i. p.

T. N. SekMörin SoKannvllinen
Iltama KaupunfsintalVlla klo'/ Bill.

Sunnuntaina.
Lempäälän T. Y.n Iltama o-

malla talolla klo 7 ill.
Piissaltm Memmolan T. 9):n

Ittama LuMlan Ylisillä Nv 6ip.
lärwenfiwun T. V m Naamiai-

set Messukylän T. Y:n talolla.
Gtelä-PiHÄan T. Y:n laulu-

seuran iltama tyäwäentalolla fl«
7 ill.

WtllateMslMstyöwäen ». »n, Näy-
telmäseura Kyröskosken
neella k!» 4 j. '?*. |o
fU J£B «. «Anna 3M".
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Itietoiiiiiia
maKÉiiiitiilikoita

malli Brownlng, Fabrique, Nationale,
valmistettu Belgiassa,

«alli Sjögren, Tanskan|valtion kivaa-
ripajan valmistetta Köpenhami-

sekä alkuperäisiä Amerikkalaisia
Vinchester-mallisia Ampuma-
aineita. Metsästystarpeita.

Paljon kehuttuja Isola metsästyspul
loja. Ilotulitus vehkeitä y. m-

U):rn Sandberg 0. V:n
Rautakaupassa.

Astan johdosta kuulusteltiin wie°
lä eilen wiittä Agrokfen konttoris-
fa palwelewaa henkilöä. Poliisi ei
kulitenkaa» anna kuulustelusta pa°
remmm ftroi muistakaan presidentti
Hirwikannan murhatutkimuksista
pienintäkään tietoa.

MMitlljll hhllinyht lllilvllitll
«m.

Höyrylaiwa Oihonnan wiime mat-
kalla Tukholmasta Turkuun satwi
sellainen surullinen tapaus, että eräs
matkustajista, trin rouwa Anna Le-
wander, joka jo pitemmän aikaa on
ollut fynkkämielinen, eilen aamulla
warhain laiwan ollessa Ahwenanme-
rellä, heittäytyi mereen ja häwisi aal-
wihin.

Rwa Lewander oli miehensä Käki-,
salmen piirin piirieläinlääkäri tri G.
W. Lewanderin kanssa painumat-
kalla Norjasta, jossa he oliwat ol-
leet wirkistymässä sekä samalla käy-
neet tapaamassa siellä olewaa sai-
rasta poikaansa. Ankaran merenkäyn-
nin takia oliwat matkustajat kowasti
meriNpeitä. Klo puoli 4—4 wälillä
aamulla, oli rouwa Lewander nous-
sut ylös ja ruwennut pukeutumaan.
Tri Lewander oli tällöin herännyt
ja kysynyt »vaimoltaan mihin hän ai-
koi. Rouwa L. sanoi wain muuten
lähtewänfä ulos. Sitten poistui hän
hytistä ja häwisi sille tielle. Michel-
le jättämässään kirjeessä ilmaisee rou-
wa L. aikomuksensa ja sanoo syyksi
tekoonsa, että hän haluaa päästä rau-
haan ja pyytää, ettei ketään syytet-
täisi hänm katoamisestaan.

Wainaja oli noin 40 wuotias ja
kotoisin stuopiosta, omaa sukua Canth,
kirjailijatar Minna Canthin tytär.

Murhatun miehen ruumis
löydetty ladosta.

Men löysimät muutamat koulupo-
jat Pasilan ja Oulunkylän wälillä
oleman puutarhuri Johanssonin alu-
eella olemasta ladosta murhatun mie-
hen ruumiin. Epäilemättä näyttää

oleman ryöstömurha,
silla murhatulla oli lamattaessa yl-
lään ainoastaan paita, alushousut ja
sukat, jota Mastoin kaikki muut maat-
teet ja mitä hänellä mahdollisesti oli
ollut, olimat kadonneet. Niskassa oli
wainajalla kaksi ammottaman haa-
waa, jotka näyttimät puukolla lyö-
dyffi. Ladossa olemat heinät olimat
meressä, todistaen murhan siellä ta-
pahtuneen. Murhatw on näköjään
noin 20 wuotias, waaleawerinen ja
huulissa pienet maaleat miitset. Ai-
nakin pari päimää sitä ennen on
murha tehty. Kuka ja mistä wai-
naja on, sitä ei toistaiseksi tiedetä.
Mahdollisesti päästään jäljille siitä,
että ladosta löydettiin rautatiepiletti,
joka oli ostettu Pasilan ja Malmin
Malille ja leimattu lokakuun 19 päi-
Mänä.

Taas murtottarkanlsta
Viipurissa.

Eilisen wastaisena yönä on Wii-
purissa minne aikoina tehtyjen mur-
towarkauffien ketju lisääntynyt jäl-
leen kahdella renkaalla.

Mainittuna yönä ennm klo 13
owat waras tai martaat murtautu-
neet Viipurin Kauppa O. y:n liike-
huoneustoon Suomen Pankin talossaKauppatorin Marrella. Varkaat omat
walmistaneet itselleen pääsyn huo-
neuZtoon murtamalla pihanpuoleisen
ikkunan. Saaliikseen saiw«t martaat
noin 400 mk. Poliisi oli paikalla jo
klo 12 ajoissa, mutta ei sen onnis-
tunut ketään pidättää.

DfuustOi«int«««e pu,lueet,n
jsyts.
War««l<a ja astvtta tuntewÄta ta»

holt« on kerrottu, että teKtuHosunK-
kunnan herrat owat jo pitemmän a*san toteuttaneet os«us°toimintaa" siten, että ..piireissä" onpäätet?h f*oi>« »suuskcmpKoihin aU
noa9kKsn ..luotettawia puvknretto-
mi«" t»htaM ja sitä »arten srwst-
telaßN keskusosunskimnan PNVlesta
«in« »ftlMklMwÄle h«v.

markkaa
ylimääräisiä palkintoja ja suari joukko
kirjakaupoista ostettua arvokasta kirjalli-
suutta tulee jaettavaksi täaiän vuoden
Työväen Kalenterin asiamiesten kes-
ken. Sitäpaitsi myönnetään heille tietysti
tavallinen asiamiespalkkio. Ken tahtoo
ruveta asiamieheksi, »api lähempiä tie-
toja, asiamiesohjeet ja tilauslistoja Sos.*
dem. Puoluetoimistolle, Helsinki,
Sirkuskatu 3.

Ajoita, ei käryjen, waan puvlue»
kannan mutaan, aina srrjähttämällä
sellaiset, joiden epäillään suVsiwansosialismia.

Samaa ..suuntaa" vlift teroitettu
evikotsesti neuwojille ja muille toi°
mihenkilöille joissa kaikissa toimissatulisi huvlellisesti esittää anti-sosia°listisia käflttMä osuuskauvvawäenkeskmckessa ja warssnkin valwelus°ja toimihenMöitä walitesfa.Kaikella tällä on tarkoituksena~w(Vnent(M fi+jj puolueetonta enem-Mstöa" joka osuuskaup-
poien yleisessä kokouksessa oli niin
arwelMawan pieni, niin maitetaan!

Kuinkahan lienee? Työ.

Kn«nat eiwät saa maksaa palkkio-
ta wälijnoma-afetnsten rittojain
ilmiantajille.
LeHtimäen kunta on anon«> «ah°

wistusta wiime elok. 5 päiwänä
kuntakokoutsessaHn tekemälleen pää°
tökselle, jossa kunta päätti maksaa 20
marVaa kunnan kassasta kaikille niil°
le henkilöille, jotfa wdistzettawasti
antawat ilmi miinan salapolttajiatai
wiinMMhyjiä, niin että nämä mai»
nitun ilmoituisen perusteella ja to-
disteella tulisiwat tuomituksi. Waa-san läänin kuwernööri ei ole wah-
wistanut kunnan päätöstä koska
kuntalaisia lalin mukaan ei woidawe-
roittaa mainittua tarkotusta Marten
ja koska waltion asianomaisten po-
liisiwiranomaisten kautta tulee estääja syytteeseen panna rikoksista palo-
wiinawoittowaroista waraawat jon-

Mäolewa kuwernöörin päätös ontawallaan ..ennaVopäätös" niihinkuntakorousten päätöksiin nähden, joi-
ta wiime aitoina on tehty tarkotuk-sella taistella wäkijuomw-asetusten
rissojia wastaan. Useat hinnat omat
nimittäin äskeisinä aikoina tehneet
tässä asiassa samansuuntaisia päätöt-
siä, kuin Lehtimäenkin kunta, waMa
mainitun kunnan anomus lienee en-
simainen, johon on saatu tnwernöö-
rin päätös. Tmä päätös on km-
tenkin siinä suhteessa ristiriitainen,
että jo paljon aikaisemmin, noin
40 wuvtta sitten, on kuwernööri wah-wistanut sellaisen päätöksen jolle nyt
Lehtimäen kunta anoi wahwistusta.Tämä päätös on Kauhajoen kunnan
ja on se paraillaan woimassa. Sen
mukaan maksetaan kunnan
20 ml. palkinto sille, joka ilmian-
taa wäkijuomakllsetusten rikkojan.

Jos nykyinen kmoernööri omaatässä asiassa erilaisen katsantokan-nan kuin sen aikuinen, niin sille ei
mahtane muuta kuin että kunnat nii°
den käytettäwinä olemista wuvtuisistawiinawohttowaroMa waradwat jon-
kun summan salapolttoa, salamyyn»
ttä y. m. warten ja maksamat siten
ne palkinnot, joita ei suorastaan kun-
nan kassasta woida suorittaa, huo-mauttaa Waasa.
llllsnenlo taPMnut 8 hewosta?

Kun wiime wiikolla Pikkukylästä,
joka sijaitsee Kemijoen warrella Ke-
mijärwen ja Rowaniemen rajalla, se-kä mainittua kylää hiukan alempana
Rowaniemen puolella sijaitsemasta
Pekkalan kylästä miehet läksiwät et-
simään metsässä kateissa olewaa 8
hewosta, niin löydettiinkin kaikki et»
sittäwät hewoset kuolleina Suas-ni-
misessä metsämaassa Kemijärwen puo-
lella rajaa. Hewosten raadot oliwat
aiwan lähekkäin, melkeinpä samassa
läjässä, jonka takia luullaan ukkosen
salaman tuhonneen hewoset. Omista-
jille tuli tuntuwa wahinko. Perä-
Pohj.

herrasrouwan rakastajan
kuolema.

Wiime heinäk. 30 päiwän was.
täisenä yönä kuoli H<lstngissK 18»
wuotias konttorioppilas Karl Söi,
delini) Gustafsson nautittuaan isom-
man annoksen morfiinia. Kuoleman
johdosta alettiin maananchaina Hel«
singissä raastuwcMoikeuden tutti*
mus. Enfimäifenä kuulusteltiin Nva
Fanny Alice Lindforsia, joka omis°
taa eläwienkuwien teatterin Central
Mikonkadun N:o 2:ssa. Mainittu
rouwa on naimisissa, mutta elää
miehestään erossa. Hänen ja
Gustafssonin wälillä oli syntynyt
läheinen suhde. Myöskin hänen
konttorihuoneustosfaan mainitun
eläwämtuwain teatterin wieressä
oli Gustafsson nauttinut kuolettaa
wan morfiiniannoksen, noin 25 gr.
Tämä oli tapahtunut ftnjälteen kun
rouwa L. oli ilmoittanut Gus»
tafssonille, ettei Heidiin leskensä
saattanut tulla naiminen kysymrF»
seen, koska hän oli naimisissa ja
paljoa wanhempi kmn G. Morsi«
nin oli rouwa L. ostanut Por°
woosta ja reseptin oli hän saanut
welieltään, jota on kunnanlääkäli»
nä maaseudulla. Rouwa L:n kerw°
muhsen mukaan oli G. mlaisemmin
ehdottanut, että he kuolisiwat yh»
dessä.

GuOtafsson-wainajan isäpuoli,
konttoristi B. Hj. Broman ja
äiti, rouwa A. I. Broman kertoi.
wat pojastaan, että hän aikaifem»
min oli elänyt säännöllisesti ja
hywin wiihtynyt kotosalla, mutta
että hän tutustumisensa jälkeen rou«
Wa L:n kanssa oli alkanut elää
erittäin epMännöllisesti ja har.
woin nätzttäytynyt lotosall». Pyy»
sitoa* perinpohjaisen poliifttutkinnon
toimittamista. Oikeus katsoi
oletvan afimchaaroja ole«»ss», jot-
tm waatiwat tarkempa» poliisitut.
kwwa, jonka wuvG juttu lytättiin
etsimään osastoon edelleen tutkitta,
waksi. TyKm.

Dagmar Hagelberg-Raelallion kon-
sertti.
Rouwa Dagmar Hllgelberg-Rae<

kallio on jo kokenut taiteilija. Hän
woi joissain esityksissä unohtaa kou-
lun ja opettajat ja laulaa wälittö-
mistä. Eilinm konsertti oli jo siitä
merkillinen, että kaikki laulut laulet-
tiin suomeksi se on kultuurin edis-
tystä. En woi kumminkaan hywäk-
syä lausumatapaa. Kenties liiallisesta
saksankielen opiskelemisesta on johtu-
nut, että Suommkielelle wieras ch
usein kuului. Mttss sen antaa an-
ieetsi luUlun tähden. Raetal-
lion ääni on asteessa, josta se ei
enää parane kirkas ja mukautuma
kaikissa rekistereissä. Gounodin aariaasa se pääsi kaikkiin oikeuksiinsa. Oh-
jelmantoinen osa oli hywän tunnustuk-
sen saawuttanut suomalaista laulumu-
siikkia ja esitettiin tietysti asiantunte-
Nlukfella. Lopuksi oli kaksi pohjalais-
ta kansanlaulua, jotka laulajatar lau-
loi kuten ainakin se, joka oppii kaikki
kirjasta. Kansan laulun pohmsäwyä
niissä ei ollut. Säestystä hoiti tai-
tehikkaasti hra Ilmari Hannikainen

ehkä tulema suuruus. Jleisöä wä-
hän, mutta kukkia ei sentään oltu
unohdettu.

n.

Tampereen Xtatttti
esittää huomenna halpahintaisena
kansannäytäntönä Axel Ahlbergin
wi«railunäytäntönä Calderonm „(§>
lämä on unelma".
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Sota.
Ranhaupunhat. Wallat suos-

tnwat wälittämääu.
Konstantinopolista, lokak. 12 pnä.

Ottomaninen toimisto ilmoittaa, että
Turkin hallitus toiwoo yhdessä suur-
waltain kanssa woiwansa laatia sel-
laisen perusteen tulewille neuwotte-
luille, että wastapuolue woi ne hy-
wäksyä. Neuwottelujen pohjaksi aijo-
taan asettaa Turkin yliherruuden ja
Italian etujen tunnustaminen Tri-
polissa.

Konstantinopolista, lokak. 12 pnä.
Kaikki wallat owat wastanneet Tur-
kin wiime noottiin. Ranska on pyy-
tänyt tarkempaa esitystä mahdollis-
ten myönnytysten suhteen. Englanti
on lykännyt kysymyksen ratkaisun siksi
kunnes Grey palaa Lontooseen. Sak-sa. Itäwalta ja Wenäjä owat lu-
wanneet suostua awustamaan neu-
wottelujen aikaansaamista.

VftatéaUa folaan.
Retshin sotaArjeenwmhtaja lächeb-tää lehdelleen seuraawcm tmmelma-

rissaan kumauksen:
„2Jk mennään tuMlaisia tappa-

maan ....

Kaikki nuo ihmiset menemät wrk-
Maista tappamaan. Wäsyneet japö°
lyiset sotilaat, jotta seisomat rauta-
tiestllMa, rautatiepalmettjllt, jotta
lattaamlltta kyselemät montako „hei-
tä" „me" olemme upottaneet, äm-
mät, jotka uneksimat kuinka hal-woiksi wiikunat wlewat kun saadaanTripolis ItMan haltuun, hienot row>
mat, jotta samoilla perusteilla haa»weilewat saamansa strutsmsuMa yh-
della markalla kappale. Ah. .siellä"Afrikassa. Tripolissa, Aasiassa. Tur-kissa on kaikki niin halpaa

. . .

Mennään siis tuMlaisia tappamaan.
KaM nämä patriootit ja suun-

soittajat jäämät rauhallisesti totiin,
syömät, kuten ennenkin makaroonin-sa ja walkosipulilla höystetyn lam-
maspaistinsa, lukemat sanomalehtienuljaita sotauutisia ja sanomat kaikki„me" . . . Tuossa istuu suunnat»toman lihama pörssikeinottekja bril-janMsormuksineen ja tultamitjoineen.
Paatoksella kääntyy hän lathan macd-
laisnuvrutaisen puvleen ja huubah-taa:

Aseistin weljet
.

. . Lähte,
käämme sotaan.

On mhottawaa nähdä nvita tt»
hawia, puMhumalllifia poroponvco»
reja, jotta keskustelemat sodasta ja
innoissaan uhtaMvat häwlttää Tur.
kin perässä Englanninkin, Itäwal°
lan ja wielä muutMn.

Mennään turkkilaisia tavvamaan..
Tuvssa kulkee sotamiehiä, wäsy»

neitä, titaisia, kantaen kcrinalosisa ki- j
wääckään niinkuin mitäkin waate-
kääröä. Heidät lähetetään etelään
Neapelin kautta Sicilian sotasata-
maan. jossa heidät sijoitetaan Afri-
kaan menewiin " kuletwslaiwoihin.
Nuo pienet, päiniettyneet tulemat
sankarit vwat lopen wäsyneitä mo-
nen unettoman tön ja nälkäisenmattapäiwcm jälkeen. Omituisen wai.
kutuksen tekee heidän putimiensa kiv»samuus: Siinä vn sekaisin bersal»
leerin sulkia, karabinierin kolmiku>l°
maisia hattuja, jalkawäen soMasla!»
keja, ratsuwäen khpäreitä ja kanva»
lakkeja. Siciliassa puetaan kaM yk-
siwäriseen harmaaseen kenttäpukuun,
mutta näin toistarsekfi waikuttaatuv
kirjawuus kuten jouKotohtaus
kin itMalatfessa oopperassa toHrw»
ten wenezialaiset markkinat, soihin
on kokoonwnut wäkea Gur»pasta.
Nastasta ja Afrikasta.Neapelissatin ..lyödään" turkki-
laista.

Satamassa on kaikki niin hiljats-
ta. Siellä makaa toimettomana hau*
ri joukko kauppahoyryllliwoja. joiden
»n fodan takia ollut teskeht-
M itämaamatkansa. Kaunis t»lmi-
umsV»inen plwjelai»« une!i«m« Ifclfr

KÄNSÄN LEHTI
kuu aatoilla. Ge «n tmMllinen
lmwa Beiruthisw, jonta t&ta yllätti
Neapelissa. Sen hoikat mastot
ikäänkuin nukkuwat ilmassa ja tak»
tauksen werkko kietoutuu mastojen
ympärille ikäänkuin turmaa ja apua
pyytäen. läMäiskokoinen Vetona-
laiwa makaa toimettomana setin. ai°
wantuin jvtckn odottaen. Mtä o°
dotetaan? Emme tiedä, wastaawat
kaM. Selitys oy. kyllä Mnkertai-
nen. Laiwat odottamat fotamäkeäja
muonawaroja lähteäksensä Siciliaan,
mutta siitä ei uskalla kukaan pu°
hua. Jos kysytte «mitä tämä on",
niin heti teiltä kysytään, «kuka te
olette". Koko kaupunki ja s«tima>
alue on täynnä uMjoita.

Satamassa poliisit ja sotamiehet
seuraamat teitä. Niitä on yhtäpal°
jon kuin Neapelis.fa raubMsenaai-
kana on taskuwarkatta ja kerjäläi-
siä. Jos pysähdytte hetkeksi ihaile-
maan Vesuwiusta. niin heti ilmes-
tyy selkänne taakse kymmenkunta e*
siwallan edustajaa, jotka tarkoin
tutkimat teidän kenkiänne, hattuan-
né, faulllhuiwitmne ja
änne.

Vapaaehtoisia uMjoita
(

on, wielä
! enemnäU. Neapettsta riittää koko
Italian Maralle noita mustamiiksi-
siä otuksia, jotka kulkemat siwiilipo-
Hifin nimellä. Ne ryhtymät keskus-
teluun kanssanne moidalseen puhe-
tlttvastanne päättää, oletteko ehkä wrk-
Mainen. Väsymättä kulkemat he jä-
lessänne niinkuin koira jäniksen pe-
räsK, haistelemat ja nuuskiwat,
tuntuuko mitään turkkilaisen hajua.

Piikkukaupustlelijatkin omat mukan-
wneet wnnelmaan".

Tuossa jow katukaupustelija on
asettanut tawaralllatikkonsa ja myy
sotilaisnappeja, toinen
kauppaa ,Mttäpeilejä", „kenttäpar-
taweitsiä" j. n. e.

Puotiloissa on nähtämänä „isän-
maallisia" korsetteja (kolmiwarisiä),
samallaisia kaulahuimeja. Wesimyy-
maloissa myydään Mpolilaista" li-
mMaaoia. Kapakatkin owat mnutta-
neet nimensä: MaVkoisesfä häräs-
ta" ja «Punaisesta leijonasta" on
wllut «Woittamaton laiwasto". .Ul-jas armeija", „Preweza" j. n. e.

Joka suuntaan liitää kenttäputui-
sia upseereja, soto>automobiilejä, so-tilasmartioston suojelemia kuormas-
toja; kuuluu aseitten kalsketta ja
raskaisiin kenttäsaappaisiin puettujen
jalkojen töminää.

He menewät tuMlaisia tappa-
maan . .

.

Mieleeni muistuu sama Neafteli
2 wuotta 9 kuukautta sitten. Silloin
riennettiin pelastamaan ihmiftä hä-wiöstä ja kuolemasta, pelastamaan
heitä mielettömäin luvnnonwoimain
tuholta, jotka hawMwiit kaupunkeja
ja kyliä, surmasiwat 100,000 ih-mistä.

Muistan, kuinka silloinkin walliisishnkkä äänettömyys, kuinka silloin»
kin riennettiin etelään Sioiltaan.
Kuinka silloinkin oli Neapoliin ko-
koontunut ligurilaista, paimonttilai'
sta, roomalaisia, sardiinilaisia y. m.
kiihkeästi odottaen mahdoMuiMa
päästä Messinään hakeaksensa sieltä
omaisiaan, jotka kenties oliwat jo
joutuneet tuhon omiksi. Ia kaikilla
näillä ihmisillä, niin erilaisia mm-
teitä kuin puhuiwattin, usein lain-
kaan ymmärtämättä toistensa puhet-
ta, oli kuitenkin yhteinen kieli, sy»
dämen kieli, ioka lähetti heitä pe-
lastamaan weljiään. He ymmärsi-
wät toisiansa nuo kaikki ihmiset, nuo
wanhukset, miehet, waimot ja lap°
set, joissa itkien ajatteliwat omais-
tenfa kohtaloa.

Sillvin ihmissydämet liittyiwät
taisteluun luonnvnw'«o i m a i n
tuottamaa hämitystä ja kuolemaa
wastaan ja he löysimät yhteisen
kielen.

Nyt ihmt s, e t luowat hawitys-
tä ja kuolemaa.

Eikä ole enää heillä yhteistä kiel-
tä.

Noina luonnonwoimain häwityk-sen paitoina oli taiwaskin pelottat-
wan näköinen, lyijynharmaa jaras-
kas, ja mrrsky ulwvi kiihottaen pie-
niä ihmisiä taisteluun olemassao-lonsa puolesta.

Tänään on tcriwcvZ min suruänen:
milloin hetkeksi walkenee ja aurin-
gon säde pilkistää pilwien wälistä,
milloin taas synkistyy ja wuvtaa
kyyneleitä.

KaiM on niin kolkkoa, fmMis-
ta ja synkkää

....

Menemme 'tuitkilaisia tapMmaan
.

.
.

Norjan työsulun wahingot

arwioi syksyllä eräs taloustieteilijä
«Norsk Intelligenssedlereissä" 9.000.-
000 kruunuksi. Työntekijäin tappiot
oli hän arwioinut 3.600.000 tefsi
ja työnantajain 5,400,000:f5t. Nämä
laskelmat, jos ne paraimmassa ta-
pauksessa paikkansa pitäsiwät, perus-
tuwat tietenkin suoranaisiin wahin-
koihin. Niitä woidaan myöhemmin
korwatakin. Mutta, kuten on ymmär-
rettäwissä. johtui sulusta joukko sel-
laisia wälill»siäkin waurioita. joita ei
woida korjata. Niistä alkaa tietoja
nyttemmin wähitellen tippua.

Niinpä tuotiin Norjaan paperia
wiime wuooa kaikkiaan 26.000 kiloa,
mutta kolmannen neljänneksen ram
peenkuluessa tänä wuonna oli sitä
wotu jo 152,000 kiloa. Pieni ero
jo siinäkin kuten Lanssin kellossa.

Samaten owat waltion rautateit-
ten kokonaistulot wiime wuoteen wer-
rattuna pysyneet jotakuinkin entiset-
lään. huolimatta siitä, että tawara-
liike oli laskenut 576.806 kruunulla.

Lowia ne owat tuollaisetkin sum-
mat waltiotaloudessa, mutta nähtä-
wästi wallassaolijat siwuuttawat ne
Mtollisuuden tunteilla hnomioonottam
ne hywät tarkotukset, joista ne owat
aiheusuneet.

Kapinaliile Minasfa
on raiwonnut jo monina wuosina.
Kowa sorw ja halliwksen leikkaus
on monasti saa»ut wäestön tarttu-
maan aseisiin, mutta aina on kapi-
liikkeesem ollut yhdistettynä myöskin
raiwo »walkoisia perkeleitä" kohtaan,
joita ymmärtämätön wäestö on pi-
tänyt kaikm pahan alkuna ja juure-
na. ja jotka fmwuoffi owatkin jouw-
neet kansan silmittömän wihan uh
reiksi. Tämä on ollut Kiinan halli-
wkselle suureksi eduksi taistellessaan
omaa kansaansa wastaan, sillä aina
owat europalaiset wallat rimtäneet
,kristittr)iä« auttamaan ja tukahutta-
n«t kapinan mitä raaimmalla ja jul-

mimmalla tawalla. Nyt puhjennut
kapinaliike kuitenkin osoittaa, että kii-
nalaiset owat tässä suhteessa paljon
wiisastuneet. Kapina on tähdätty waan
mandshulaista hallitsijasukua wastaan
ja itse kapinalliset owat antaneet jyrk-
kiä määräyffiä wieraittm koskematto-
muudesta. SiP onkin Äimän
halliws tällä kertaa suurimmassawaarassa, sillä maltojen, jotka aina
korppien tawoin saalista wäijywät,
on waikea lähettää murhajoukkojansa
kapinallisia teurastamaan, kun siihenei ole mitään olennaistakaan syytä.
Miten suuressa mitassa kapinaliike
jo on, osoittamat seuraamatkin sähkö-sanomat:

| Hankousta, lokak. 11 p:nä Joen
toisella rannalla sijaitsema Wutshen-gin kaupunki yu mallankumouksellis-
len hallussa.

Huben joukkojen päällikkö on sur-
mattu pommilla. Kenraalikumernööri
on paennut kaupungista. Sotawäki
on Mallankumouksellisten puolella.
Joella Hankoun ja Wutshengin Mä-
lilla on 2 englantilaista, 1 amerika-
lainen ja 1 japanilainen folalaimasekä matkustajahöyrylaima Malmiina
ottamaan wastaan ulkomaalaisten
Maimot ja lapset.

Hallitulsen toimenpiteitii.

Hankousta, lokak. 11 p:nä. Hubenmiliisijoukkojen päällikkö on julaissut
päiluätäskyn. jossa sanotaan, että kii-
«alaisten tarkotuksena on karkottaa
mandshulainen dynastia. Edelleen sa-
notaan päimäkäskyssä, että tulee ju-
laistawaksi sotatila ja jokaista, joka
amustaa mandshurialaisia, häiritsee
ulkomaalaisia tahi rikkoo järjestystä,
kohtaa kuolemanrangaistus. Kaupun-
gin lähistölle on sijotetw 3 hallituk-sen risteilijää.

HA »M
Walitns pallVhuntolaupasta.

Weturinkuljettaja Teppo Hallamäki
ja kirjakauppiaan waimo Ida Sarell
Akaan Toijalasta owat l. kuwernöö-
rille walittaneet pakkohuutokauppatoi-
mitukfesta, joka syysk. 14 p:nä pi-
dettiin Toijalan kylässä sijaitsemalla
Suonpää-nimisellä palstatilalla. Wa-
littajat selittämät welkojain luettelon
olleen wirheellism siinä, että Akaan
säästöpankkiin suorittamatta olema
2,000 mk. laina korkoineen, joka oli
tonttiin ja huoneustoon kiinnitetty
takausmiehille muodeksi, oli otettu
luetteloon miimeiseksi, maikka se etu-
oikeutettuna olisi pitänyt ottaa ensi-
maiseksi ja pyytämät joko huutokau-
pan kumoamista tai esittämänsä wir-
hem oikaisemista. joh-
dosta on kuw. lähettänyt asiakirjat
M. t. kruununwouti Silenille, joka
Muurostaan on lähettänyt ne ulos-
oton hakijan, teht. mestari Frans
Osk. Sarellin Makuutetuille Sohl-
bergin ja Procopen asianajotoimis-
töille selityksm antamista Marten,
jonka jälkeen kruununwouti ne oman
selityksensä ohella palauttaa kuwer-
nöörille.
Antto törmäsi

eilen päiwällä Hämeen sillalla nu-
rin erään naishenkilön, joka törmäyk-
sm johdosta pahoin loukkasi päänsä
sillan käytäwään ja oli pakoitettu wr-
wauwmaan lääkärin apuun. Suu-
rempi warowaisuus ei olisi haitaksi
wilkkailla liikekaduilla.
Gowittn werowalitnsjuttu.

Werowaliwsjuttu, jonka sairaan-
hoitajatar Hilda Urpola oli nostanut
kaupungin rahatoimikamaria wastaan,
on nyttemmin sowittu asianomaisten
kesken, jotenka kuwemööri on anta-
nut jutun raueta.

Lnwattomista anastnlfista
lnrttnshnonetuomwita.

Hewosm warkaudesta womitsi råas-
wwanoikeus tänään Otto Lehdon kol-
metsi wuodeksi kuritushuonewankeu-
teen ja olemaan sm jätteen 8 wuotta
mailla kansalaisluottamusta. Syylli-
fyys luwattomaan anaswkfem oli ta-
pahwnut jo wiidmnen kerran. Hewc«
fm anastus tapahtui Kauppatorin
warrella olewan Selwin talon pi-
hasta ja oli Lehto ehtinyt kulettaa
hewosta ainoastaan Aleksanterin ka-
dulle asti kun jo pidätettiin.

Samoin tuomittiin toiskertaisesta
luwattomasta anastuksesta tänään
Emil Tuomi pidettäwäffi kuusi kuu-
kautta kuritushuoneessa. Tuomi oli
Pyynikin trikootehtaalta anastanut
willalankoja, joita häneltä oli saatu
pois yht 11 kiloa, arwoliaan 94 mk.
55 p. Sen lisäksi syytettiin häntä
enempienkin lankojm anastamisesta
tehtaalta sekä anastami-
festa Lindroosin werkakaupasta, mut'
ta oikeus ei katsonut näitä osia syyt-
teistä toteennäytetyiksi.

Toiskertaisesta luwattomasta anas-
tuksesta tuomittiin p«lwelustyttö Ida
Maria Mäkmm samoin kuudeksi kuu-
kaudeksi kuritushuoneeseen ja olemaan
sm jälkem kolme wuotta wailla kan-
salaisluottamusta. Mäkinen oli pal-
weluspaikastaan «nostanut rahapus»
sin.

Italian ryöstöretki?
Tripoliin.

Wälityshuhut ennenailaifta.
Pariisi 12 pnä. Havsin toimisto

ilmoittaa, ettei ulkomini-steristöön
ole saapunut wahwistusta huhut,
hin, että Italia aikoisi tehdä ase-
lewon Turkin kanssa. Tieto on en-
nenaikainen, sillä Turkki ei ole
wielä tehnyt selkon ehdoiltaan,
joilla muut wallat wotsiwat tehdä
wälttyschdotuffen^.,

Italialaiset sulkeneet saksalaisen
pankin Tripolissa.

U. S:n Saksan kirjeenwachtaja
sähköttää eilen Berlnnistä: Tripo-
lin italialaiset wiranomaiset owat
sulkeneet Saksan waltakunnan kas-
san, karkottaneet wirkamiehet ja
pannet takawarMoon kassassa o-
lewat rahat. Kassan hallinto kään-
tyi Saksan lähettilään puoleen pyy»
taen wälitystä. Tämä on ensi ker-
ta Saksan olemasAolon aitana kun
wrkkilaisessa maatunnassa, missä
tämä laitos on toimimassa, tällä
tawoin anastetaan fen warat. Ar.
wcllaan, cltä menettelyllä on san-
gen sumi periaatteellinen kanta»
wuus ja kansainwälinen merkitys.

Egyptin hallitus ja sotaa laywiit
wallat.

Kairo 13 pnä Egyptin hallitus
on kieltänyt hiililiikkeitä hantkimas.
ta hiiliä fotaakäywille walloille.

Göta ja Viljakauppa.

Odessa 12 pnä. Melkein kaitii
ulkomaan wilialaiwat lähtewät
täältä esteettömästi lasteineen.

Italian hallituksen sotatietoja'.
Rooma 12 pnä. Conier Italia»

nolle ilmoitetaan Tripolisw, että
tuMlmsten joukkojen tila on toi»
woton. Italialaisten wiranomais-
ten luo tulee joka päiwä Pakolaa
sia joukottmn. Huhujen mukaan on
Kumr-pasha ilmoittanut aiiowansa
antautM. Niinikään huhutaan, et-
tä Turkin hallitus on Päättänyt
.kysyä Tripolisin sotajoukkojen yli»
päälliköltä onko mikään wastann°
w enää mahdollinen.

Japanin hantteet Koreassa.
Tokio 12 pnä. Sotaministeri on

jättänyt ehdotuksen wakiiuisen sota«
laitoksen perustamisesta Koreaan
;a ehdottaa, että tähän tarkoitut»
fem luVwutettaisiin 50,000,000 ye-
mä 7 wuoden aikana.

Pälkäneen Laidittalasta.
Tekee mieli kysyä, j-oko tämän kul-

mcHuinnan raatajat cnkowat heittää
wallan lossiksi koko yhteistoiminnan.

Smoikiireetkin owat olleet ehkä joit-
lekin esteenä, mutta nyt syksyn tul»
len ei pitäisi olla sellaiset esteenä.
Jopa w. k. 24 p. olisi luullut jou-
tuman useamman kokoukseen, mutta
tilaisuuteen ei saapunut kuin joku
henkilö. Ne Harmat päättiwät että
pidetään ylimääräinen kokous t. k. 8
p. Taaskin ei tullut edes johtokun-
nan jäsenet. Puheenjohtaja, kirjuri
ja rahastonhoitaia oli paUMa, joten
taas jäi kokous pitämätä, waikrav'
lisi ollut hywinkin tärkeitä asioita.
Olisihan tanvinnut walita edustaja
torpparikokoukseen, ja ratkaista hy°
win kiireellisiä *•**. asioita. 33ai jo»
ko nyt pidetään kaM toiminta lop»
puun suoritettuna, kun elokuun ko-
korcksessa suoritettiin aimokansanwal»
tacset wahtimestarin waalit.

Ei minulla ole tietoa kuinka pal»
jon aaitatsioniin kulUi, mutta sen
näin että eräs äänesti karkkien niit-
ten edestä, jotka osuiwat huoneessa
olemaan, nimittäin sellaistenkin jot-
ta eiwät ole eiwätkä taida tullakaan
yhdistyksen jäseniksi.

Ia niin kaikessa alastomuubes-saan saiwat loistawan waaliwoiton.
Toiselta puolen eiwät kaikki pitäneet
tarpeellisena sellaisiin turnajaistin ryh-
tyä. Niin slliwllt pois työnnettyäsen, joka on yhd. alusta asti ollut
karkissa luottotoimissa ia enempi esi-
miehenälin, johon uusmn nyt lienee
kirjoittaudut jäseneksi, watVa ha-
kukelpaisuuteen pM kuulua puoluee-seen kuuluminen. Joku moitti setteri»
sia maaleja nurinkurisiksi, ja miksi
ei wanhaa pidetä kun hän kerran
tarjoutuu samoilla ehdoilla. Silloin
eräs sanoi: Wös wanhan piti fa-
nomankin. Uhbisths on ollut kahte-
na alusta aikain. Suuren woitonsaaneena oli joku walmis ofoittomaan, että hän on ollut salaiien
puolueen päämies.

Kyllähän sitä jarrun röminää on
pitkin matkan kuulunut. Ilman sel»
laista olisikin woitu kokolailla edis-
tyä. Ei olisi sentään woittajankaan
sopimaa noin jättöä pukin sorNa
näkösälle. Ei sellaista tanianwaltai-
suutta koskaan tulla hywäkshmään
niinkuin nyt näyttää sillä salaa toi»
mineella puolella olleen. Kun mai-
tetaan että yksin nuorten on tule-
maisuus, he toimikoot, on se sama
luin laskea wasikat irralleen. Täällä
kyllä on nuorisolla innostus tanb-
stin. Tänne kyllä perustettiin NVo,
v?so-osasto jo toisen kerran. Alussa«liwat nuorisoliittolehben tilau3h,m»
««. m«tt« kirjoja ei ole nlatw. ei«
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Saippuapulveri

„JOUTSEN"
on säästävi

Kiillotuspulveri

„KRUUNU"
on tehoisin.

HARTSIA mehupullojen korkkauk9een.
Kysykää kauppiailta valmisteitamme!
Oma myymälä Kuninkaankatu 25,

Leipuri Helinin talo. TELEF. 842.

TILATKAA

Näyttämötaide
Hinta 4: vuosikerta. Ti-
lauksia ottaa vastaan

Kansan Lehden MM
kä mitään parempaa opittu, mutta
pcchempaan päin mennään crikawauh-
da.

Kuluwan kuun 1 p. huwitoimi-
kunta hommasi teeiltamat omin Mn-
sä. luvvuneUMn oli tullut ja ia*
pella rähjäfiwät. Mikä oli ikinvintä.
oli le, että yhtä raavittiin puukolla
että oli pllsso lääkärin apuun tur«
wata. Puukottaja oli nuoriso-osaston
toimihenkilöitä. Kaipa jälleen pmmär-
tää osasto lakata olemasta. Gifuin»
kaan sellaista elämää anneta jatkaa.

Tahdvttllisiin Maan saada tanssit
maikka joka illaksi. Lopun iltaa wot-
si sitten wiettää jonkun juopon kans-
fa. ..Tuhdit likat eiwiit wesipoiknn
tyydy". Työwäen taloa ei juopotte.-
lijckn, irstaiUain eikä tappelijaini
kokouspaikkana pidetä. Parempaan tar°
koitukseen se on hankittu.

Työmäenyhdistyksemme jatko-arplv-
jäiset owat marraskuun 5 pnä, o&
tain kello 12 päiw. Pääwoitot kMI
meniwät ensikerralla, mutta laitetaan
uusia arwokkaita tilalle. Kannattaanpa tulla onneansa koittamaan. II«tamat pidetään arpajaisten loputtua
taivallisuuden mukaan. Wiinatrokarii
ja juopot älkööt waiwatko itseänsä.
Täällä pidetään entistä parempi jär«
jestys. wcviAa wähän maksaisikin.

Loppujen lopuksi ja siunatuksi pää»
töksekst pyddän saapumaan kaikkia kuut
kausikokoukseen t. k. 29 päiwänä. etu-
päässä niitä, jotka owat alusta wm«
waa nähneet ja kuluttaneet huoneen
rakennushommissa, että waidaan päät-
tää miten woimme estää waiwalla
saadun joutumasta tuuliajolle. Ko-
kous alkaa klo 2 ip. Siis kokoon-
tukaa nuoret ja wanhat, jotka ette
sosialistiaatetta jiwpottelukfi ja irstai»
sundeksi luule.

Lylystä.

A. W.

Syksy on tullut myrskyineen. soh»
ta tulee ankara taimi, tuoden ras»
laita huolia työläisille elämänsä vuo-
le sta. Kuinka monasti kohocckaan ras«
kas huokaus työläisen rinnasta, näh«
desfään taimen kaiMne kauhuineenowen edessi ja tuntiessaan yhteis»
kuntamme kiristäwät kahleet taulas»saan. Työtä on niukasti ja työhön
tarjonta on niin suuri, että se san
ftorwarimme alentamaan palkat niin
Pieniksi, eitä niillä on miltei mahdv-ton tulla toimeen. Ia sitten kun on
toisissa työläisissä sellaisia raukkoja,
jotka Miemät latoonkin toisen suu s»
ta, menewät työhön waWa suurikintoisetta, niin ihmekös on että pal.
kat laskeutumat alle nälkärajan.

f
Täällä Lylyssäkin koittaa p'orwa°

n stomme mennä muun maailmanmallin mukaan. Sen käsityksen aina»kin sai siitä Lylyn asemapäällikön
menettelystä, jonka hän joku aikasitten esitti, .franen johtonsa alla ole»toissa waltion lastaustöissä. kunmiehet frrnrfn yritettyään saimat jarn»
moisiakin palkkoja, niin alensi mie3»ten pal-at niin, etteimät nämä wol»neet enään sanottua thM tehdH.umoitnwat lvftettawllnsa työn. Kla*wikö miesten palkat herramme kateek-si wm oliko syy siinä, että he oli«wat järjestyneitä? Oli miten tahan»sa, mutta komin tuntuu hänen me»nettelynsä koomilliselta. Tulla Mhi»semään työmiehille ilman syytä jawielä aikana, jolloin hän nautti wir-lalomaansa, toisen hoitaessa sanot-tua päällikkyyttä. Wai toimoiko hänsaamansa nöyrempiä työmiehiä, kos»ka maksoi toisille miehille sen jota
edellisetkin waatiwat. Siinä toiwos-saan hän onniswikin kai jonkun-werrcm Mutta hymin ei ollut noil-ta watttuiltakaan tehty, että meni-tocl ottamaan leiman toisten fuus»ta. Enempi yksimielisyyttä, enempi
tomeruutta ja järjestäytymistä tai»waHaan lylyläisten keskuudesssaArpajaifetkin lähenewät. Kentiesomatkin miimeiset, koska kenraaliku»wernoörimme on rumennut erityisiinpuuhun työmäenyhdistysten arpa»jmsten suhteen. Pormarimme nau»ramat partaansa, kun he turtenkinsaamat miela pitää arpajmsia «hy«mantekemäisyystarkoituksiin". kun st»täwastoin sostMstit pitämät jjuo-
luetartoituksiin". kuten kirjelmässä
kuuluu mainitun. No niin! Kahleetkinstywät, mutta me myös lujittu»
kaamme. Mitkään mastukfet eimätmeitä murra, jos me maan olemmemalmeilla emmekä anna welttoudenpaastä joukkojamme hajoittamaan.
Nyt ws koskaan yhteen liittyminenon moimaa. Siis toimikaamme tn»
«wat arpajaisemme suuremmoisiksi.näyttäkäämme että me moimme jame tahdomme seisoa lujina, hovju»
matitomina koti- ja itämaista sortoamastaan. Te, jotka hapuilette mie-lä tietämättöminä, nouskaa, liitty-
kää joukkoomme! Täällä löydätte o-
satomereita elon komissa koettele-
muksissa. Mitään muuta kun ilkkn«
Mia katseita ette saa pormavistoltam-
me. joka todellisesti meitä kalkkia mi»
1)00.

Kihlakunnan häät omat kunnas-samme parhaillaan. Siellä toistenkunniaa paikataan toisten painetaan.
Olisi palwn hauskempaa, kun ei kai»lista turhamaisuuksista nostettaisiniin melua, kuten on täällä-kin tehty.

Erästä torpparia minun tekisi mie-
leni hiukan huomauttaa, että huv-maisi oman ja muiden aseman, eikä
käyttäisi niin suurta suuta wiisau».destaan, maan pitäisi kohtuutta tafekessa, ettei tarmitsisi tarwltsewainkäyttää korpilakia liiaNsta nhlkemis-tä mähentääkfeen. Tiedetäänhän se.ettei elämä ole sinullekaan leikkiä,
koma työ on edessäsi wllakseA toi-
nieen. Niin vta siis huoiniVon. et-tä wlliwalla ansaitut penninsä tar-
witsee jokainen itsekin, .»ttet n.iitiikeinottele itsellesi. Pidä mielesM,
että kohtuus on paras kaikessa.Ia sinä Ula juorua
niin paljon ia hauku ihmistä jotka
omat tehneet sinulle paljasta htzmöä.Elä ihmijittäin, niin ei fe ksrttee-
rin saantikaan niin waikeata sitten
»le. Tenve tsistaiseksi!

.NaM".
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JU CflhlflOPfl Kellosepän- 7. m. KieuoisekaailL työliike. Myy edtdli-
f a« »JilUlUCl zz, silla hinnoilla monenlaisia Seinä-, herätys- ja taskukel-

loja, teUonketjuja, silmälasia Ja Bormnksia y. m. Satakunnankatu 23. Tampere.

Arvoisalle yleisölle
saan täten ilmoittaa, että|olen muuttanut
Puuvillatehtaankatu 13 ja löytyy aina
varastossa valmiita takkeja, housuja sekä
liivejä. Tilaten myös tehdään halvim-
malla.

Kunnioituksella:
K. F. Koivunen

9itfoSrii)iftoti.räätäli.

Kosta nyttemmin warain keräys
Snellmanin mmstopatsasta warten
on Tampereen piirikunnan toimesta
saatu niin pitkälle järjestetM, että
keskuskomitean lähettämät listat jo
on jaettu kaupungissa, pyytää sanot-
<tu piiritoimikunta täten wcdota isän-
maallisen yleisön welwollisuuden ja
kunnian tuntoon.

Kun wtimeksi bosset olleessa e-
dusfunnassll oli kysymys muistopat-
saan pystyttämisestä waltion wa-
roilla I. W. Snellmanille, wnnus-
tiwat nekin, jotka edmät tahtoneet
waltion waroja tähän tarkotukseen
myöntää, tämän suuren miehen an-
siot siksi luuriksi Suomen kansalle,
että näkywäinen muistomerkki pää-
kaupungissa hänestä olisi aikaansaa-
tawa. Koska kuitenkin heidän kan-
naltaan ei ollut, sowetiasta waltion
waroja tähän tarkoiwkseen käyttää, jo-
hon käsitykseen eduskunnan enem-
mMö yhtyi, waan oli heidän -mie-
lestään soweliallinftaa, että kan>iallis-

koottaisiin warat sanottuun
tarkoitukseen, niin on nyt tähän kei-
noon ryhdytty. Asianomaiset toimi-
henkilöt uskaltamat olla walkuutettuja
siiiä, eitä kansalacset auliisti anta-
roat rahalliLta kannatusta puheena
olcwMe hank celle. Karttuisa on kan-san lasi, sanotaan, ja niin se epäi-
lemättä onkin, mutta silloin fttfy-
tään siihen yhtä hywin köyhän pen-
niä kuin waratkaan marktoia.

Jo teslan alusta lähtien on eri»
naisten henkiwakuutusyhtiöiden asia-miehet täällä Tampereellakin pitäneet
listoja esillä, joihin halullisilla on
ollut tilaisuus merkitä antimensa
Snellmanille pystytettäwää muisto-
patsasta warten. Tästä toimenpitees
ta ansaitsemat henkiwakuutusyhtiöt
ja heidän asiamiehensä täyden tun-
nustuksen. Mutta näin ei ole asiawielä tullut niin r teiseksi fuin senluonteeseen kuuluu. Sen wuoksi on
Tampereen piiritoimikunta tilannut
tarpeellisen määrän keräyslistoja te-
witetÄcswäksi tehtaisiin, erinäisiin lii-
kehuoneustoihin, kouluihin, laitoksiiny. m., missä on arweltu niiden o»
lewan helpoimmin yleisön saatawina.

Kun nämä listat jo omat pai-
koissaan nähtäwinä, olisi toiwotta>-
waa, että niihin merkitseminen ta-
pahenisi arwoisan yleisön puolelta
min pian kuin mahdollista ja myö»
häisintäin ennen marraskuun 15
p äiwää.

Listoja on pantu esille seuraa*
mim paikkoihin:

PaMnkonHoreihin, aipteeNeihin,
Finlaysonin tehtaalle, pellamatchtaal.
le. Lapinniemen tehtaalle, roertateh-z taalle, Klingendahlin tehtaalle, pa-
perttehtaalle, Ruuskasen tehtaalle, trfc=
kootehtaalle, Tammelan konepajalle,
Kattohuopatehtaalle, Liljeroosin, Aal-
tösen, AMan ja Koiwulan tehtaat-
le, kluaeihin ja kirjakauppoihin. wk-

( kulauppmhin, macckaupMsten ja
> Hämeen maanmiljelijäin myymälään,
Sandbergin rautakauppaan, Rakennus-
konttoriin, Rautakauppa o. y:nmyy-
mälään, I. E. Enq-
mi»uUe, kauppias Leppälälle, sano-malehtten konttoreihin, lyseoihin, yh-
tei s- ja tyttökouluihin, kansatoului-
hin (tarkastajan kautta), kauppaopis-
toon, teollisuuskouluihin ja työrnäen
osuuskauppoihin, yhteensä 104 lis-
taa.

Kuhmalahdelta.
Terwaniemen työwäenyhdistyksen

talolle kokoontui t. k. 10 pnä lonVomiehiä keskustelemaan sen johdosta,
että kanttori H. Hurstinen oli kir-
kon kuulutuksella kutsunut scurakun-nan miespuolisia 16 wuotta täyttä-
tiettä henkilöitä, uuden hautaus-
maan kaiwamistyöhön. Kuulemani
mukaan hän itse on työnjohtajana.
Keskustelussa ilmeni, että kanttori
H. Hurstinen on kutsunut seuratun-
taa mainittuun työhön omasta yksi-
tyisestä alotteestaan, ilman seura-kunnan lupaa ia waltuutusta. Kos-
ka tällaisissa asioissa kuuluu seura-
kunnalle päättämiswalta, samoinkuin
työnjohtajan walitscmineMn, niin
päätettiin olla menemättä työhön,
joka on näin laittomilla perusteilla
määrätty. On lewitetty sellaista hu°hua seurakunnan keskuuteen, että
muka wiime muonna shnskuun 25
päiwänä pidetyssä kirkonkokouksessa
olisi tehty sellainen päätös, ettasil-
lä päätöksellä muka waidaan teettää
tänäkin wuonna töitä samalla ta-
walla kuin wiime wuonnakin. Tä-
män huhun perättömyys ehkä pois-
tuu sillä, kun jäljennän sen ttriime
wuoden kirkonkokouksen päätöksen tä-
hän. Sen pykälä kuuluu seuraawas-ti: „Uuden hautausmaan kaiwamis-
työhön päätettiin tämän syksyn kulu-essa käyttää seurakunnan kaikki 16-
wuotiset miehet kertaalleen, paitsi ei
Wehkaj ärwen rukoushuonekuntalaisia.
Työpäiwä määrättiin kestäwäksi klo7:stä aamulla klo 5.-teen illalla yh-
den tunnin päiwällislomalla. Työn-
johtajaksi wattttiin kanttori §>

tinen 2 markan päiwäplllkalla, jonka
tulee ilman eri korwausta laatia
luettelot, kuulutukset ja tilit maini-
tusta tröstä. Asian toimeenpano us-
tottiin komitealle johon WÄittiinkanttori H. Hurstinen (kokoonkutsu-
jana), 33. Salonen ja Wilho Knaa-Pi".

Onko oikein, että muutamat har-
mat omistamat ne teollisuuden l,aa-
zat, joista kaikkien elämä riippuu,
samalla kun enemmistön täytyy a-listua mitä alentawimftiin ehtoihin,
joita heille omistama luokka säätää?Onko oikein, että työläiset, jotka te-
kewät kaiken työn maailmassa, saa-
wat main niukan toimeen-
tulon, samalla kun nuo hyödylliseen
työhän osaaottamattomat elämät hy-
winwoinnissa, rifkauhessa ja
kuudoZfa? Onko oikein, että te. jot-
ka täytätte maata, työkaluja ja työ-
koneita, ette kuitenkaan niitä omis-ta? Onko oikein, että kapitaali ja
kaikki muut tuotantowälineet omatlksityisomaisuutta. antaen omista-
Ween mallan ryöstää ja kiristää
teitä? Onko oikein, että te. jotka
tuotatte kaiten rikkauden, olette pa-
kotettuja luowuttamaan tuotannos-
tänne suurimman osan laiskureille,
että he faisimat nauttia työnne he-delmät? Onko oikein, että työhön
halulkaibta kielletään siihen tilai-suus, kuten usein nykyään tapah-
tuu, ja onko oikein, että saatte sii-hen tilaisuuden ainoastaan luomut-
tumalla suurimman osan työstänne
jollekin loismaiselle omistajalle? On-
ko oikein, että tehtyänne työtä niin
paljon, että syntyy ylituotantoa, tei-
dät potkitaan ulos ja heitetään nä-
kemään puutetta? Onko oikein, et-
tei teillä ole minkäänlaista sairaus-
manhuuden- eli muuta kykenemättä-
myysmaiuutusta? Onko oikein, että
tuhansittain työmiehiä joutuu kuole-
maan ja hirrnettten onnettomuuksienalaisiksi siitä syystä, että tarpeel-
liset toimenpiteet turmallisuu den e-
histämiseksi ftienentämät tehtailijan
woittoa? Onko oikein, että te joko
olette mallan ilman työtä, tahi saat-te raatu miimeiset moimanne sil-loin kun työtä saatte? Onko oikein.että

>
teidän täytyy työskennellä ani-mattssa. johon ette soroi. useimmin

kuin sellaisissa johon olisiluontaisia taipumuksia? Onko oikein,
että elämä on raatamista kehdostahautaan, maikka yltäkylläisyys wal-
litsee Ympärillämme? Onko oikein,
että lasten täytyy kouluaikanaan
tehdä raskainta työtä? Onko oi-
kein, että tuhansien naisten täytyy
tehdä työtä tehtaissa silloin, kunheidän pitäisi olla kotonaan perhet-
tään hoitamassa? Onko oikein, että
tuhansittain nuoria miehiä on pako-
tettuna jäämään naimattomiksi sen-tähden, että he elmät kykene pitä-
mään huolta perheestä, ja onko oi-
kein, että tuhannet omat pakotetut
nkoksiin ja Prosttwtsioniin talou-belllsista syistä, maikka elintarpeet
tuotannon mälineitten marastoissapaljouden tähden pilaantumat?' On-ko oiein, että ne. jotka tekemätmähän tai ei mitään, moiroat tuh-lata aikaansa kuukausittain muka

leroossa". kunte ette uskalla ottaa väimääkäänwapautta paikkanne menettämisenpelosta, maikka olettekin rasitettuja?
Onko oikein, että te ylläpidätte ka-vttalisttlehttä, joiden omistajat ja
toimittajat pettäroät teitä ja pitä-
mät teitä tietämättömyydessä etui-hinne ja hyminmointiinne nähden?Onko oikein. että sosialistilehdet.jotka aina omat etujanne puolta»massa, eirnät saa kunnollista kan-
natusta? Onko oikein, että
nmt

r teistä niin mähän malittamatsosta.lsmista. joka kumminkin kos-kee teidän tärkeimpiä elimettänne?Onko oikein, että yhä miimyttelettelnttymästä fosialisttseen työrnäen-
Inlkee,een ja auttamasta sitä liiket-tä. joka tulee wapauttamaan teidättästä palkka-orj uudesta? Ei rneljet
nuo asiat eirnät ole oikein. Ia el-lette moi huomata mikä niissä onmäärin, johtuu se siitä, ettette asiaakoskaan ole tarkkaan ajatelleet. Tu»
tustu.; so-? a'ismiin, fnlien kaunii-seen oppnn, ioka cttvllll silmänne nä-
kemö"-.! mintten määryMen .syyt ja
ft\.pf' nnden poistamiseen, aset-
icafuu tiu.iie rnapauden. vhdenwer-taisn-u> !', [a weljeyden. Lukekaa so=
sia ■'«•V,.ia ianomalehtiä ja kirjM-[uuita. liittykää järjestöihin jukes-'

knstclkaa näistä asioista, niin kaikki
teille felrnenee. Koot aa moimanne
järjestyneeseen toimintaan, ia te ky-

kenette tämän kieron iärieFtelmän oi-
kaisemaan. Ottakaa pohjaslahtelaiset
ajatellaksenne näitä kysymyksiä.

K—neit.

Eri aloilta.
profesfcri.

Olette siis miimeinkin palan-
nut. Nainen katseli hänen harmahta-nmn hiuilnnsa ja mäjähtäneihinkas-
moihittja. olette marmaankin tehnyt
paljon työtä. Wiiwyitte kauemmin
poissa kuin olitte ajatellutkaan.

Niinpä kyllä roumaseni. OletteMhtämästi tullut roumakii tällämä-
lin.

Mies tarjosi käsimartensa O yh-
i)e§jä läbtimät he humilaan. Si-
musta tarlastt mies naista. Pienetkauniit tytönkasmot olimat tällämälin
paljon muuttuneet, silmättään eirnätenää olleet niin iloiset kuin ennen.Hänen mieleensä muistui, miten
ensikerran olimat turnanneet toisensakylpylässä. Kaikkien pyntättyjen, mie-lenkiintoa herättämättömien naistenjoukossa oli tämä terwe ja luonnon-
omainen 20wuottas tyttönen, johon
hänen silmänsä isktmät. Wiimein ai-koi hänestä tuntua kuin hänen sy-
därnensä, joka aina oli saanut wai-jeta lukujen ja tutkimusten takia, nyt
olisi alkanut maatta osaansa.Wiijaana miehenä huomasi hänkuitenkin, että maikka hän nyt woisi.
Nn saada tytön, niin pitkiä aikoja
et tämä kuitenkaan tyytyisi mieheen,jota waan kunnioittaa hän al-kaisi kairnata nuoruutta. Huolimattahymyllystä ja lempeistä silmäyksistä,
lotka olrmat omistetut waan hänelleerka kenellekään muulle, matkusti hänluttentln ja sanomatta edes jää-hymatsill.

At JS? nainen saanut nuoren,mutta ottko saanut sellaisen. jotaoli toiwonut?
Setaan pttää nähdä kottm.mmssen Morkkaan näyttää miestäniHan matkustaa paljon ja on nytkinporaillaan matkoilla.

Nainen tarjosi päirnällisen. Kahmiajuodessa tarkasteli mies hänen kas-wojaan, jotka parissa muodessa oli.wat niin paljon manhentuneet.Oletteko oikein onnellinen, ky-
syi mies ätkiä.

Kyllä, minulla on niin kiltti
ia suloinen mies. Saan kaiken mitähaluan. Enkö siis olisi onnellinenHän hymyili, mutta hymynsä tnn-tui pikemmin tukehutetulta itkulta.

Olette mäsynyt. Nukahtakaa pik-
kuisen. Niinhän on tapanne, sanoihän, antaen minulle päänalusen. Me-
nen siksi aikaa ulos puutarhaan.

Mies näki kummallista unta. fränoli oleminaan omassa kodissaheidän yhteisessä kodissaan jastta nainen suuteli häntä otsalle.—Han heräsi. —, Nainen seisoi o-mettä.
, —;... SftffitiS ilma on tehnyt teilleOf maa, romoafeni. Entisajan runnitotoat taas palanneet postillenneNain mm kaunista untaNainen pudotti nenäliinansa iakumartm ottamaan sitä ylös lu-

KANSAN LEHU

ALEX PABTANEN
Hämeenkatu 25. ... Puhelin 510.

Siirrettyäni Kangaskauppani ja pukuneulomoni Satakun-
Maukadulta pääliikkeen yhteyteen Hämeenk. 25, pyydän
edelleenkin »11a Arvoisan yleisön ja ostajapiirin suosiossa.
Varastossani löytyy kangaskauppa-alaan kuuluvia tava-
roita, kuin myöskin koru- y. m. tavaroita. Valmiita alus-
ja päällysvaatteita Naisille ja lapsille. Omassa pukuneu-
lomossani valmistetaan tilauksen mukaan kaikenlaisia
vaatteita. Työ tehdään hyvin ja nopeaan. Hinnat koh-
tuullisen halvat, joten kannattaa käydä kysymässä.
Huom.! Vähittäisostajille asiamies tavattavissa b—l/28 i.p.

Kunnioittaen:
Toiminimi ALEX PARTANEN.

Aär. Pietiläisen välitystoimisto
Tampereella, Läntfnenkatu 33

hankkii työ- ja palveluspaikkoja kaikille aloille. Välittää
kiinteistöjen kauppoja, hankkii kassa- ja muita lainoja koh-
tuullisesta palkkiosta. Toiminta ehdottomasti rehellinen

ja 12 vuoden kokemus.

martui ja oli kauwan kumarassa. hauskan

Iltaman
toimii

Lempäälän Työwäeu Yhdistys
Sunnuntaina 15 päiwä lokak. alkaen
kello 7 illalla. Ohjelmasta mainit
takoon: Näytelmäkappale «löjunaa
odotellessa". Lopuksi tanssia. Lippu-
jen hinnat 50 ja 25 p.

Huwitoimttunta.

Kun mies illalla riisui takkinsa ho-
tellissa, joka nyt tuntui entisestäkinkolkommalta, huomasi hän takkinsa o-
talla hiuksen. Hän katsoi sitä tulta
wastaan. Se oli pitkä keltainen nai-sen hiuksi. Hän kiersi sen wihkolle
ia pisti muistikirjansa waliin.

Snnä siis kaiM, mitä minulle on
rakkaudesta suotu naisen hiuksi.
Hän istui kauwan ja uneksi miten
wloista elämä olisi ollut jos hänwaan olisi uskaltanut.

Myytävänä.

Mils N»
myydään lauvantaina torilla
ja edellisenä iltana kauppias
Forssin pihassa.

Maitoa
saatavana joka päivä Tammelan
katu 6. E. Petterson.

Lapsen kehto ja 2 naisen sakettia myy-
dään huokealla Särkänkatu 15.

Friman.
vähänkäytettyä miesten
talvipalttcota myydään

halvalla. H. Lahtinen.
Pispala, Rajaportti.

Ostakaa koetteeksi vain

Yksi ainoa
rasia Pietarsaaren ... «. «

KALEVA-
savukkeita punasissa rasioissa 30
pennillä ja verratkaa niitä kal-
liimpiin paperossi lajeihin.

Huveja.
Hauskan

ILTAMAN
toimii

Pispalan T- y:ti Huvttoimikunta t.
k. 35 p. klo 6 j. pp. Pispalan Y. P. K;n
talolla. Oviraha 50 p. Näytelmäkappale
t,Kinkeril!äa

, lopuksi Tanssia.

Viliateolli» a. o:n Näytelmäseuran
Naamiohuvit Kyröskoskella
lauant. t. k. 14 pnä on sattuneesta syystä

peruutettu.
Sensijaan näytellään lauant. iltana

klo 8 j. p. p.

Nerkingit
Ruotsal. kansannäytelmä 3:ssa näyt. lau-

luineen ja Unssineen.
Lopuksi Tanssia.

11? ylcliriä-illan
toimii

Nokian Työv. Ytid. Näytelmaseura
lauantaina t. k 54 pnä klo puoli 8 jp.
Näytelmäkappale

».Murtovarkaus"
s:ssä näytöksessä.

Oviraha I mk., 75 ja 50 p.
Lopuksi Tanssia. Huom.! kappale al-

kaa täsmälleen klo 8.

Hauska

Kävelymatka \
Tahmelan Työv. talolle sunnun-
taina loKakuun 15 p. klo 11 päi-
vällä.
Hauskan

ILTAMAN
toimii Pirkkalan Memmolan Työväenyh-
distys Lukkilan Ylisellä sunnuntaina t.
k. 15 pnä klo 6 i. p. Terve tuloa!

Toimikunta.

Niinkuin muistatte
toimii

Järvensivun l y:i Buvitolmikunta
Suuret nykyajan

IUIIIIIII!
lessukylän työv. yhd. talolla sun-

Giirtaina 15 pnä lokak. 1911, al-
kaen klo 4 j. p. Ohjelmassa on
näytelmäkappale Roinilan talossa,
3 näyt, kuvaelma y. m. Lippujen
hinnat 75 p.

Yleiset rauhannäiritsijät älkää
vaivatko itseänne.

Huvitoimikunta.

Kokouksia:

Ruoveden torpparien ja
mäkitupalaisten

KOKOUS
pidetään sunnuntaina t k. 22 p.
klo 10 a, p. Työväenyhdist. Tule
vaisuuden talolla. Tärkeät asiat
Saapukaa joukolla.

Huutokauppoja.

Hankinta-
huutokauppa.

Lauvantaina täm. kuun 21 p:nä
kello 12 päivällä tarjotaan Jäm-
sän kunnanhuoneella hankitta-
vaksi vaivastalon tarpeeksi: halot,
herneet, ryynit ja silakat. Samalla
tarjotaan Jokivarren koululle tuo-
tavaksi tarvittavat halot ja heinät.
Kunnallislautakunta joko hylkää
tai hyväksyy tehdyt tarjoukset.

Jämsässä lokak. Q p:nä 1911.
Kunnallislautakunnan puolesta:

Armas Raitio.

Julkisella huutokaupalla,
joka pidetään lauvantaina kuluvan lokak.
14 p:nä klo 2 päivällä myydään Pispa-
lassa Alasen talossa kaikenlaista huone-
ja taloustavaraa. Rahat huudoista heti
maksettava.

Pispalassa 13 p. lokak 1911.
Emilia Peltonen.

Suuri
loulohiippa

Huomenna t. k. 14 p. klo 10
aamulla ja klo 4 i. p. myydään
täkäläisessä huutokauppakamaris-
sa sekalaista vaatetavaraa, villa-
paitoja sekä miesten, naisten ja
tyttöjen talvitakkia y. m y. m.,
josta vielä täten arv. yleisölle
huomautetaan.

Tampere 31 päivä Lokakuuta
1911.

Tampereen Huutokauppakamari.

Kuulutuksia,

Kuulutus.
Ennen marraskuun 1 päivää

kehotetaan kaikkia Jämsän kun-
nan kansakoulujen johtokuntia
lähettämään kunnallislautakunnal-
le koulujensa tulo- ja menoarvion
ensitulevalta kalenterivuodelta.

Jämsässä lokak. 9 p:nä 1911.
Kunnallislautakunnan puolesta:

Armas Raitio.

Pahe ukseen halutaan.

100 miestä
otetaan halkoja hakkaamaan Havisevan
kylän, Pietilän metsään Kangasalla. Hak-
kuupalkka mtr. syleltä k 2:50 k 2:60.
Metsä on taajaa. Lähempiä tietoja saa
metsämieheltä Rukojärven torpassa tai
Tampereella Tammelank. 3, Toivo Jaati-selta.

Daluollirflinn *** paikan. Mieluim-
rflilolUdljlUl min maalta Papinkatu
17. Aaltontn
10 II vuotias tyttö mieluummin maaltaluit saa heti palveluspaikan pienessä
perheessä. Läh. Väinölänk. 9.
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paperossia, Jotka valmistetaae hieaosia Tarkiii tejMkasta. Hiafr
ai&«astaaa 30 pesula laatikko. Paaiasakkee* kaiu» poltettava,
Xartfekas ViipnriimUtm jäljennöstä?
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9(1IIII111Ci Tapakkatehdas Fennia
- Helsingissä. Telef. 2664. ■

Erittäin vahvoja miesten

Box randikenkia
sopivat koululaisille,

ja naisten

Nauha- ja nappikenkiä
pienempiä kokoja, sopivat koulutytöille,

loppuunmyydään puolella hinnalla.

Tampereen Kenkäkauppa
Kauppakatu 12.

OMENIA u. m. HEDELMIÄ
KANANMUNIA
Sipulia «, Suolakurkkuja
y. m. y. m. myy

Tampereen Munakauppa
HUOM.! Liike muutettu

Kauppatori 7, Palanderin taloon*

Edullisin on käyttäjälle ostaa Suo-
malaisesta rukiista jauhettua

Ruisj auhoa
On aina saatavana Rasin sähkö-
myllystä Tampereella, Hallituskatu
N:o 7 Telefooni 811

AUGUST RASI
1

- ■ ■ "■■'
'

-*-■■--

UUTUUS!

Känsä -paperossi
puu-imukkeella, mieto tupakka, 10 askiapaketissa,
Joka kymmenes aski läkkilaatikko.

■ '

Tampereen Nahka- & Jalkmekauppa
Lindforssiiia
Kauppatori 7, Telefooni 991

saa jokainen tarvitseva aivan huokealla hin-
nalla JALKINEET. Varastossa on ainoastaan
parhaimmiksi tunnettujen koti- ja ulkomaa-
laisten tehdastuotteita sc.d käsintehtyjä. Luja-
tekoisia, sievän mallisia YOSSUSAAPPAITA

y. m. y. m.

Tilauksia otetaan vastaan myöskin
Särkänkatu N:o 8.

i ' " 1

HUOM.! Arvoisat Ostaja! MM.!

ISyys autuudet saapuneet 1
Suuri moniptralieen urasta Iä |
sakettia, sievissä väreissä ja maikissa. 1
Kävelypukuja ja Hameita. Miesten pu- I
kuja \b palttoita. PuoliprJttoita. Poi- I
käin nukuja is. Palttoita. Lasten saket- |
t»a. Naisten, Miesten ja I ~ r ten sadekep-
siä. Miesten lakkia y. m Malvat hinnat, £
hyvä tavara. 1
Terve tuloa kakornas ja ostemaan. m

KANSALLIS i
Commersstn talossa, Terin syrjä '*-.§. S

N* 236 Iti!

Vuokrattavana.

Pernnakßllaria
'm vuÄkat. m.

Riisti tyttö halutaan asuintoveriksi, hetitai 1 p. marrask. Makasiinik. 12.
Fina Sarin.

I Sama vaokrattafaia |
Osmon sauna Osmonkatu 7:ssä,
joka valmistuu tämän kuun lo-
pulla tarjotaan vuokralle. Sauna
on ajanmukainen, kaksi eri sau-
naa, joista toinen aijotta tilaus-
ja toinen yhteissaunaksi.

Lähempiä tietoja saapi.
Tiiperaei lälityskontt. IsitiyktiSi

Ikoittorlsia. 1
Hämeenk. 18. Keskusrayymäläin

2:nen kerros. I

Ilmoituksia.

Kaikkia
joilla on tontteja wuokratluna hen-nerm, Uotilan ja Mattilan talojen
mailla Hyhyn kylässä Pirkkalan pu
täjää, saapukoot wuokramaksuansasuorittamaan yllämainittuun Henne-rin taloon keskiwiikkona tämän kmm
25 p:nä kW 10-3.

Hatanpää, lokak. 11 pmä 1911.
G. G. Idmanin perikunnan

Puolesta Fedi Idman.
S. V. L 4 s. 3 r.

Taimeni, joka tähän asti on ollut Adi
Ukkonen, on tistälähtien Adi Puro,

Adi Puro, Tampere.

AMERKAAN
matkustaville.

PILETTEJÄ myydään edulli-
semmin Suomen Höyrylaiva Osa-
keyhtiön konttorissa Tampereella
ja Porissa suurimpiin ja nopeim-
piin Atlantin yli kulkeviin höyry-
laivoihin.

MATKAPASSIT saatte parhai-
ten konttorien välityksellä, hal-
vimmin ja nopeimmin.

Lähempiä tietoja pilettien hin-
noista ja höyrylaivojen kulku-
vuoroista antaa
Suomen Höyrylaiva-Osake-
yhtiön Siirtolaisasioirnisto

IVAR SJÖBLOM.
KONTTORIT: Tampereella.

Rautatienkatu 20, Puhelin 481,
Porissa vastapäätä Rautatienne-
maa, Puhelin 230.

Juuri tulleita
tuoreita miesten kummikalossia
5 mk. pari, naisten 3:50, lasten
3 mk. Villapaitoja, Sukkia, A-
lushousuja, Hattuja, Emaliastioi-
ta, Puuhiiliä, Tervaa, Puuhap-
poa, Pikiöljyä y. m. y. m. myy

V. HELIN
Puuvillatehtaanko 12. Telef. 7 59.

Valokuvaaja K. Rämna
Atelieri

Kauppakatu 3 b. Puhelin 5 16
on valokuvausta varten avoinna kaik-
kina päivinä. Kaikkia alaan kuuluvaa
työtä, kuten muotokuvia, hienoja ryhmä-
kuvia, vanhojen kuvien valokuvausta,
suurennuksia ja kaikenlaista valokuvausta
muuallakin kuin atelierissä, valmistetaan.

Kaikki työt suoritetaan suurimmalla
huolella. Hinnat tavalliset, halvat.

N. Rasmussen,

Kaario Salmela
toimittae asianajoa ja antaa oikeuden-
käyntiavustusta yksinkertaisemmissa asl-
oissa.

Asunto; Kuninkaankatu 16, nihari-
kennus oikealla.

Räätälinliikkeeiil
olen muuttanut
Läntinenkatu N:o 13,

jossaotan vastaan kaikkea ammattiin kuu-
luvaa työtä niin omista kuin teettäjäinkin
kankaista ehdottomasti halvimmalla. Tjötf

hyvyys ja sopivaisuus taataan.
K. N. Mäki. Pnhcfcn '.087

Kunnollisia PALTTOITA
Naisille ja Miehille

myydään
ehdottomasti halvimmalla

0. WckiW THtmsOikkmi
Pinnin'* «tu 28.

Sähkötaskß-
fHßippoia ja
patteria

myy taas erit-
täin halvalla

Tampereen Leimasintehdas
viskaali Palanderin *alo Kirkkok.B.
P- '-takoneita rno ta eri laatua.

Hintaluetteloja vapaasti.

Tampereella 1911,
Työväen Kirjapaino^akeyhtlk.

Pe
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