KANSAN LEHTI

N:o 54

Tampere, tiistaina maaliskuun 5 päivänä

6-pfiiv. painoksen tilaushinnat):]

3-pfiiv. painoksen

Suomessa ja VenäjälläJLehd. kontt tai asiain, tilattaessa i

Kokovuosi 10:
Neljännesvuosi 2: 50.
Poli vuosi 5:
Kuukausi
1:
Postikonttoreissa '/« v. 3:
muut hinnat samat
Amerikassa ja mualla ulkom. Vi v. 20:
VJ v. 10:-.
—.

—.

—.

-,

-.

Toimitus:

Konttori:

Itäinen Puistokatu 31. Toimitus on avoinna
arkipäivinä 8-11 ap. 1-2 ja V26—l/2 7 ip.
Toim. Telef.: päätoimitt. 11 19, sihteerin 944.

Työväenyhdistyksen talossa] Läntinenj Puistokatu]2B.
Avoinna klo 8 a-.p.-7 i.-p. Telefooni; 765.
Taloudenhoitaja K. J Jokisalo! tavataan?varmimmin
klo 10-12 päivällä ja 6-7 illalla.

tilaushinnat!

samoinkuin 6-päiv. pain, ovat kaikkialla Suomessa fja
Venäjällä yhtäläiset:
Neljännesvuosi 1: 25.
Kokovuosi 5:
Puolivuosi 2: 50.
Kuukausi
50.
Amerikassa ja mualla ulkomaalla Vi v. 10—, Vj v.s:
-.

K. M. EVÄ

-:

Vastaava toimittaja.

1912

(14;ta vuosikerta)

Lehti]llmestyy>
öpäiväinen painos joka arkipäivä|kello 5 iltapäiväin.

3-päiväinen painos maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina samaan aikaan.

Ammatti-osotteita.
LÄÄKÄREITÄ:

AHLMAN, Länt. puistok. 14. Arkip.
!•—l2, 5-6&
Q. A. BACKMAN, Sumeliuksen ranta-

rakennus kosken varrella. Sisäänk.
Hämeenk. 15. B—9 ja 3-5 j. pp.
BJÖRKQVIST, Itäinenk. 28. 10-12,
6—7. Korva, nenä ja kurkkutautia.
Tele». 16 94.
FRESTADIUS, apt. Molinin talo,
—ll, 4—5; pyhäsin 9—ll, (lastentautia ja veneerisiä).
GRÖNHOLM, Itäinenk. 26, arkip. 9

-11,'6-7.

Tri HOFFSTRÖM, Häm.k. 23, 9-12.
ai HALLSTRÖM, Kauppatori 21, 9
-11, 5-6.
Tri LONDEN, Itäinenk. 24, Cornmercin talo. 9-12, 5-7.

Tel.

1281.

Polttakaa, ainoastaan alkuperäisiä

Polttakaa meidän kauppaan ilmestyneitä

Suositamme

»Työmies"

»Pankkiiri"

»Kansallisteatteri"

paperosse/a, jotka valmistetaan hienosta Turkin tupakasta. Hinta ainoastaan 30 penniä
laatikko. Puuimukkeen kanssa poltettava.

Kunnioituksella:
a

TN Boasdorff

Puhelin

KATILOITA:
ROOSA LIUKONEN, Körtel, k. 18.
FIINA NUMMELIN, Kullervonk. 15
IDA HELENIUS, Mustanlahdenk. 16,
rappu oikealla. Telef. 264.
LAURA
Kalliokatu 26.
AINO LEHTI, Verkateht. k 9. Puh 1396
IDA LAHTINEN, Pinnink. 21. käynti
kadulta.
ANNA FJÄDER, It.puistok. 49. Puh. 638
ELLEN SARSA, Korteni, h denk. 1.
Väänänen, Ida, Amurinkatu 20, kadul-

i Sohlberg.

1264.

Työväenyhdistys
toimii

ILTAMAN

järjestöihin kuuluvien työttömien avustamiseksi perjantaina t. k. 8 p:nä klo 8
i. p. Lähemmin torstain lehdessä.

Muistakaa Lapinniemen a. o.

Naamiohuvia

jotka pidetään Ulkotyöv. talolla Lau
vantaina t p:vä maaliskuuta 1912. Lip
pujen hinnat ennakoita 75 p:iä, ovella
1 mk, saatavana seuraavissa paikoissa:
Niemen konekaupassa, parturi Tähtiseltä,
Työv. yhd ja Ulkotyöv. yhL ravintolassa, Puinkaharjussa. Lähemmin perjantain lehdessä.

Opera esityksiä

Kansako ululasten kesäsi i rtolan hyväksi

LEIPUREITA:
toimeenpannaan Palokunnantalolla maaV. LAURILA. Kotileipom o".
lisk. 10 ja 11 pnä klo 8 ip.
Puutarhakatu 31, puhelin 213.
Operalaulajien E Rautavaaran ia V.
TILDA VIKSTRÖM, Hämeenkatu 16. Solan ja taiteenharrastajien suosiolli
sella avulla
LEIPURINLIIKE
EMILIA LAU
RENTJEFF, suositellaan arvoisalle
yleisölle, Satakunnank. 26. Tel. 482.
Op. Faust IH:s näyiös (Gounod)
Kohtauksia op. Trubaduri (Vfrd).
Solotanssi nti Olga von Kramer.

RUOKATARJOILUJA:

L. TEIMANEN, Kansankeittiö, Moisionkatu 33.
14.
ta sisäänkäynti Makasiinikatu 6.
KANSANKEITTIÖ Kuninkaank.
Aino Alanen.
MANDI LAMPEN, Mustani, katu 19,
telef. 52.
AUTOMAATTIRUOKALa ja KAHVILA, Hämeenkatu 29.
VAKUUTUSKONTTOREITA:
KANSANKEITTIÖ JA KAHVILA,
Läntinenkatu 37. Matti Nieminen.
Palo ja Hen
~" ■ ""
kivakuutus
KANSANKEITTIÖ ja KAHVILA, vai
Telel. 186.
ALFRED SELIN.
mistettujen y. m. runkata varain kaupTampereella:
Konttori
Hallitusk. 11. pa Satakunnank. 21 ient. isäntäyhdist.
E dv. Lumme.
talo).
KANSANKEITTIÖ JA KAHVILA,
Läntinenkatu 16 a, suositetaan täten
A. Ahlberg.
arv. yleisölle.
Irtaimistoa varten
v.
1872.
perust.
■Keskinäinen yhdistys,
Vak. halvasta maksusta, 19 ja 20 v.
Kirkollisia ilmotuksia.
kuluttua nautitaan alennusta vakuutusmaksuissa.
Asiamies Tampereella:
OTTO LUKANDER.
Konttori: Koskikatu 7, Ruuskasen
talo. Puhelin 148.
Hämeen Pohjan juhlasalissa keskiviikkona klo 8 i. p.
fakuutusybdQ
Aine: Kolmannen enkelin sanoma, «♦'edon merkki-' ja «Juperustettu
malan sinetti". 144,000 merkit
ryi Siionin vuorella.

Lippuja saatavissa tiistaista maalisk. 5
p:stä alkaen Lyytikäisen kirjakaupassa
sekä esityspäivinä ovella ennen esityksen
alkua. Hinnat 5, 4, 3, 2 mk.

Raamatullinen esitelmä

luutiini Venäläinen

1827

Kokouksia.

Asiamies: AXEL ENGSTRÖM.
Konttori: Hämeenk. 7. Puhelin 302.

Pelastusarmeija
Läntinenkatu 18.

SUOMI, Keskinäinen henkivak. yhtiö,
Staapikapteeni ja rva Pulli johtaa suuTampereen haarakonttori, Kauppatori n:o 5. Av. klo 10-2 ja 4-6. ria Upseeridemonstratioonia tiist. 5
ja kesidviikk. 6 p. t. k. klo 8 illalla, 3o
Puhelin 02.
upseerin avustamana Huom.! Keskiviikk.

kadettien

Eduskunnasta.
Helsinki

%

Äiti-osaston

KOKOUS
U. T. Y:n talolla on keskiviikkona t. k.
6 p., Vello 3.
T. S., Aamul 1 s. 30 mm.

Raittiuden Ravintola Osuuskin

Vuosikokous
pidetään maaliskuun 17 p:nä klo 11 ap.
Ra>ttiustalo»a. Käsitellään sääntöjen mukaiset vui si koki uksen tenavat. Jolhokunta kokoontuu klo 10 a. p. samana
päivänä.

Vapaa sisäänpääsy:
L. Muderspach.

fall- ja TapatnrnafakDDtnlda.

12.

Maan «isät" ja «äidit" ovat
taaskin kokoontuneet pääkaupunkiin suorittamaan edustajatehtäviään. Ja kyllä siinä tätä nykyä
onkin työtä enemmän kuin tarpeeksi asti, sillä ovathan maan
asiat nykyisin sotkuisemmat kuin
koskaan ennen. Mutta suuria .toiveita ei nyt eduskuntaan saata
asettaa. Rajantakaiset voimat tekevät näet lakkaamatta työtään
merkityksen alentamiseksi. Eduskunnan hyväksymät
lait jätetään säännöllisesti hyväksymättä, jopa esittelemättäkin hallitsijalle, raha asioissa ei noudateta eduskunnan päätöksiä ja lisäksi tyrkytetään noudatettavaksemme laittomassa järjestyksessä syntyneitä asetuksia. Näiden lukuisten laittomuuksien oikaisemiseen
vaaditaan jo paljon vakavaa työtä.
Eikä tarvitse olla epätietoinen,
etteikö eduskunta sellaiseen ha«aisi täysin voimin ryhtyä. Eri

vihkimys.

Kaikki tervetulleita!

asia on, voiko se myöskin saada
tahtonsa täytäntöön. Sitä vastassa
ovat sellaiset ulkonaiset mahdit,
joille! emme tällä hetkellä mitään
voi. Eduskunta saa kyllä vedota
lakiin ja oikeuksiin, mutta sitä
vastassa olevat voimat eivät tästä
ole tietääkseen, nauravat vain.
Tuskallista on silloin toimia kansan oikeuksien puolesta.
Eduskunta on tällä kertaa samallainen kuin sen edeltäjäkin,
ihmeellisintä muuten, sillä aniharvoin yksikamarisen eduskuntamme aikana on tapahtunut, että sama eduskunta olisi kahdesti voinut kokoontua. Muita muutoksia
ei ole nyt ehtinyt tapahtumaan
kuin että suomettarelaisen Ripatin
tilalle, joka kuoli viime tammikuussa on tullut joku vuokraaja
Vuorinen. Ja muutos sekin on
tavallaan, että meikäläinen edustaja Kullervo Manner saa istua
yhdessä kamarissa eikä vankikopissa Katajanokalla. Vähältä kuitenkin piti, ettei toveri Airola
saanut vuorostaan lähteä tiilenpäitä lukemaan majesteetin kunniaksi, sillä poliisit olivat häntä

Kylmä, kuollut pääoma on alistaelämät ihmiset kaikkine tunteineen
orjuutensa alaiseksi, pakoittanut hei
dät raatelemien petojen lailla murjonut

maan

toisiaan, tiistellessään pää-

seuraaman

oman ja sen mukana
määräysmallan omistamisesta. Harmalukuinen ryhmä kapitalisteja on onnistunut anastamaan pääoman haltuunsa ja saanut samalla täydellisen
määräysmallan kansojen
enem
omistamattoman
miston.
mäestön
yli. Jtsilönä pyrkii jokainen kapitalisti luumeentapaisella innolla lisäämään pääomaansa. Hän tietää ainoastaan tuota menettelyä noudattamalla moimansa py!yä kapitalistina,
Pääoma ei tunne mitään sääliä. Se
pakoittaa omistajansa olemaan aina
malmiina «'elemäiin toisen omastajan pääoman silla uhalla, että loinen muussa tapauksessa nielee hänen
pääomansa ja pakoittaa hänen suistumaan palkkatyöläisten luotkaan,
kamppailemaan kurjuuden ja puut
teen kanssa. Tämä uhka se yllyttää
lisäämään riistoa mahdollisimman suu.
reksi, puristamaan riistettämien työn
tuloksista mahdollisimman suurta lisäarwoa pääomalleen.
Paitsi sitä. että yksityiset tapitalistit kilpailemat pääoman haltuunsa

suuren

anastamisesta keskenään, tilvailewat

<sVFA"

Kaipnta Palaapnybdtstys

2.

Huveja.

Ilmoituksia.

Piirustus-, leikkuu- ja
ompelukursseille
otetaan t k. 15:teen päivään uu
sia oppilaita päivä- ja iltakurssibe
(viimeinen tänä keväänä).
HAAHTI, Läntinenkatu 42.

f.

Lahdessa jo etsiskelleet. Hän
ehti saapumaan Helsinkiin ja sai
valtakirjansa tarkastetuksi, joten
saa nyt ainakin toistaiseksi istua
lainsäätäjän istuimella rangaistusvangin kopin sijasta. Tavallisuudesta poikkeavaa näissä alkutoimituksissa oli se, että Joonas
Castrenkin kerran toi valtakirjansa
tarkastettavaksi silloin kuin muutkin edustajat. Tavallisesti on Jonas saapunut päivän tai pari myöhemmin.
Alkuhommat ovat sujuneet entiseen tapaansa. Puhemiehen nuijaa joutui Svinhufvud taaskin heilutelemaan. Hän tuli valituksi
nuorsuomalaisten, ruotsalaisten ja
maalaisliiton äänillä. Suomettarelaisten ehdokkaana oli Listo,
sosialidemokrateista melkein kaikki äänestivät tyhjillä lipuilla
Ryhmässämme näet hyväksyttiin
tyhjäin lippujen käyttäminen 48
äänellä 23 vastaan. Vähemmistö
esitti oman ehdokkaan asettamista.
varapuhemieheksi
Ensimäiseksi
tuli valituksi ruotsalainen K. O.
Söderholm, kun kaikki porvaripuolueet yhtyivät kolmannessa

paperosseja,]

Turkin tupakasta.
niä laatikko.

Helsingissä.

jotka valmistetaan hienosta
Hinta ainoastaan 25 pen-

Puheim n* 26 64.

tojärjestelmä saadaan kumotuksi ja
tilalle kansojen wälinen sosiaalinen
tuotantomuoto, joka ei perustu wisten yksilöitten eikä toisten kansojen

LeipUMelll.

Välimaan VakDutostoiiDisto.

»Isänmaa"

paperossia, jotka makunsa ja lemunpa puolesta kiitetään parhaiksi. Hinta 50 p. laatikko.

Suomen

Totuuden

ya

Vapaus"

Tupakkatehdas ..FEHNJJt"

V. OSONEN, Vakuutuskonttori,
Pelastusarmeijassa Puutarha!*-.
Him. katu 9. Puhelin 530. Salama,
12. Tänään ja huomenna kello 8 ill.
Pohjola, Kullervo. Konttoriaika klo johtaa kapt. Otto Räsänen.
»-2 ja 4-7.
liiton Rukoushuoneella Itäinenk. 12. Tänään ja keskiviikkona
puhuvat Ve'i S. Tanttu ja P. Sainio.

Erikoisala keuhko- ja sydänvikoja.
Toht. MAKKYLÄ, Kansallisp. talo, Kuninkaankatu 19. Puhelin n:o 473
H9-11. 1-2, 5-7. Telef. 118.
Avoinna 9—2 ja 4—6.
NYMAN, Kauppatori 7, 9-11, 5-^7,
pyh. 9—ll. Sisä-, lasten- ja veneer.
LAKIASIAINTOIMISTOJA:
SCHROVE, Tammelank. li, 9-11
ja 3-4.
KAARLO PALKONEN, kunnan ja
rautatien lääkäri Toijalassa. Kello Osakeyhtiö V:m Sandbergin Jälk.
rautakaupan talossa, sisäänkäynti
9-11 ja 1-2.
Kauppatorilta. Puh. 1004. Av. 9—3.
TERVEYDENHOITOTOIMISTO, HB19, 12-2. Tarkastusas. 8-1».
Varatuomarit
VIRZENIUS, Itäinenk. 2«. 9-1», 6?, »ilmätautia.
KOSKINEN & LEINIÖ.
9BLCK, Kaoppatori 21, maan. ja torit 12—2. Viskaali Palanderin talo, 9-3. Puh.7bC
fIIMEI, MM Koskik. 9. 9-11, S-t.
rAMP. KUNNAN TYÖNVÄL. TOI
MISTO, avoinna klo 10—1 ap. miehille ja 4—5 naisille, paitsi lauanHAMMASLÄÄKÄREITA:
taisin klo 10—2 päivällä. Osoite:
LEA BERGBOM, Itäinenk. 11 a, 10 Länt. puistok. 10. Telef. 434.
-11 ja
Puhelin 1243.
Lasinleikkaus- ja
HI. LAURENT, Kunink. 25, Helinin VIGRENIN
talo, klo 12-1, 5-6. Puh. 13 53. Kehyslistaliike, Kaivok. 29.
puhelin 556.
«AUVOLA, T. E., Kansallispankin
talo, Kauppak. 4. Muina arkip. 10—1'
KÄYTETTYJEN
HUONEKALUJEN
2-»/j3, »/jö-6. Lauant. 10-11.
KAUPPA, K. & U. Helien ja
OTTO VESTPHAL, Kauppatori 7, Haime. Puutarhakatu 24.
PuheMatkoilla.
Un 1091.
».
ALETHAN, Kauppak. 2, 11-1,
16,
5-6. Telef. 1385.
OSUUSSITOMO Puutarhakatu
*,

„

paperossejamme, jotka valmistetaan sangen hienosta Turkin tupakasta. Hinta 30 penniä
laatikko. Puuimukkeen kanssa poltettava.

Polttakaa ainoastaan alkuperäisiä

myöskin eri maitten kapitalistiryhmät
toisten maitten kapitalisnryhmien
kanssa. Kunkin maan rajat sulkemat
sisälleen oman »isänmaallisen* kapitalistiluokkansa. jolla
maan rajojen sisällä on omat erikoiset e.uoikapitaaliteutensa. Mitä
kapitalisttluokka
määrän kunkin maan
omistaa, sitä Voimakkaammin moi
malmoa riistoetujaan toisen maan kapitalislien kanssa kilpaillessa. Se
Moi asettaa suuria sotajoukkoja ja
uhata niillä toisenmaan kapitalisti
luokan etuja. Siten moi
mallata
haltuunsa uusia maa alueita,
siirtomaita, tai pakoittaa heikomman
muuten myöntämään erikoisia kauppay, m. oikeuksia alueellaan. Tämär.
kilpailun acheuttamia omat sodat ja
monimutkainen poliittinen juonittelu, jota eri maitten „walttomi'saat«
politikot johtamat. Ja tästä samasta
syystä on seurauksena
tosiasia, ettei mikään rauhanaatteen ajaminen
ja yleisen maailmanrauhan aikaansaaminen moi tulla kysymykseen ennen kuin tällainen kapitalistinen riis-

sen
suuremman

se

se

».

s.

se

se

äänestyksessä kaatamaan meikäläisten ehdokasta Sulo Vuolijokea.
Söderholm tuli valituksi 6 äänen
enemmistöllä. Osa maalaisliittolaisia äänesti Vuolijokea. Toisen
varapuhemiehen paikasta eivät
meikäläiset riidelleet enää ollenkaan, vaan äänestivät oza tyhjillä
lipuilla, osa oli poissa äänestyksestä. Paikan sai suomettarelainen Listo. Puhemiehistö on siis
aivan sama kuin viime vuoden
valtiopäivilläkin. Meikäläiset ovat
tästä pyhäin yhteydestä kokonaan

ulossuljetut.

Valtiopäivän juhlalliset avajai-

set olivat tänään entisen tapaisilla
juhlallisuuksilla. Ensin edustajat

(suurin osa) kirkottelivat itsensä
ja sitten oli käytävä keisarillisessa
linnassa, jossa kenraalikuvernööri
keisarin puolesta avasi valtiopäivät ja puhemies lausui eduskunnan puolesta puolikymmentä sanaa valtiopäiväjärjestyksen määräämäksi onnentoivotukseksi hallitsijalle.

Tästä puhemiehen puheesta
yritti tällä kertaa tulla suurempikin jupakka. Kuten muistetaan,

lirien kilpailu es'ää heitä palkkoja Kutm tiettyä, on
hallitus jakanut
korottamasta ja walmistuttamasta maltiomaiat hallitsijan käytettämissa
elintarpeita kansajouton nälkää tyt>- olemiin Maroihin ja eduskunnan Madyttäätseen. Heidän täytyy walmis- roihin. Nyt jätetyn budjetuefityksen
perusteluissa mainitseekin hallitus,
kustannuksella elämiseen. Tähän tu- taa tuotteita maan woittoa warten, että fuosiuntamenosääntöön
on otetlokseen pyikil ainoastaan sosialidemo- lisätäkseen pääomaansa. Sillä se pää- tu etupäässä sellaiset menot, «joikratinen työwäenliike kaikissa maissa. oma
tuotteiden määrä
mikä dm syntyminen ja kehitys on tapahtaitunut sillä edellytyksellä, että Edustulee
kulutetuksi,
jää
kapitalissitämastoin
tahtoo
ci
Porwaiisto
tin mokomin peittää tätä tosiaa. Kun tille, warastosfa olemaa pääomaa li- kunta suostuntawaroista ofottaa" rahaa, «jonka tähden näiden menojen
se julistaa esim. sodan toista maata säämään.
suorittaminen tulee riippumaan siitä,
ivastaan, ei se suinkaan selitä kanTyöttömyys johtuu siis, samoin katsooko Eduskunta tarpeelliseksi peitsalle sodan johtuman näistä syistä. kuin sodatkin, riistäntään perustu- tää ne käytettämänään olemilla maSe hakee mahdollisimman kauniita masta pormarillisesta tuotantomuo- roilla".
Mainittakoon tässä mielä ne taitekosyitä ja salaa tosiasioita. Warsin- dosta, eikä le, yhtä mahan kuin fopeet. joihin suostuntaa pyydetään.
lin »hywän jumalan" tahtoo se kai- datkaan. moi poistua ennenkuin nya) kustannukset 1913 muoden malkin keinoin sekoittaa tähän werileik- kyinen riistojärjestelmä saadaan maih- tiopäiwistä.
kiin. Waswstaja kuwaillaan tietä- tumaan sosialistiseen tuotantomuob) erinäiset apurahat kunnanlääkämättömälle kansalle mahdollisimman toon, jonka mukaan tawaroita Mal- rien palkkaamiseen;
c) määräraha tuberkuloosin wasilkeätsi, mutta kotimainen porwaiisto mistetaan kansan tarpeita, eitä kapitustamisetsi;
tekeytyy miattomaksi kuin lammas. talistiluokan woittoa Marten.
d) määräraha
simeellisyystyön
K. E.
Saman jumalan puoleen huutamat
Helsingissä
ja isomamustumisekfi
papit molemmissa maissa, rukoillen
missa Suomen kaupungissa;
e) määräraha kansakoululaitosta
tuhoa wastustajalle ja moittoa omille
ja
erinäisiä simistystarpeita Marten:
pitäisi
kummasaseille. Kansan waan
f)
erinäiset määrärahat tiedettä ja
sakin maassa uskoa oman porwaristaidetta Marten, sekä
ton oleman oikeassa, maikka lapsikin
g)- määräraha Antellin kokoelmain
Täysi-istunto maanantaina t. k.
tietää etteimät ainakaan molemmat
martm.
hoitoa
4 päimänä.
Summa, mikä tarmitaan nnhin
moi olla oikeassa.
joihin maltion mäkinaiset
Keisarillisesta linnasta palattua tarpeisiin
Työtätekemää luokkaa rasittaa por- jatkettiin
taysi-iskmtoa klo puoli 3, tulot eimät riitä, on 12,750,200 mk.
waristo kaikissa maissa niin paljon
Kultulaitosrahllston menot m:na
Puhemiehistön ehdotuksesta pää- 1913
on laskettu tekemän 68,659,060
Malitsijamiehiä
on,
Työmäestö
joka
kun woi.
tuot» tettiin
asettaa 45. ku- mk. Tulot,
jos eduskunta hymätsyy
teet malmistaa ja luo rikkaudet. Ka- ten ennenkin on ollut tapana. Sahallituksen
esittämät
hymäksyttiin
tähän rahastoon
seuraamien Maliopitalisti-yksilöilten keskinäinen ja eri moin
jäsenluwut: waltiowarain mcnewät suostuntamerot, on armioi?kuntain
maitten kapitalistiluokkien Malinen Valiokuntaan 21 jäs., perustuslaki- tu 71.576,800 markaksi.
kilpailu yllyttää maalimaan työläisil- ja laki- ja taluusmaliokuntiin kuhuntä mahdollisimman paljon työtä niin kin 17 jäsentä ja pankkimaliokuntaan
jäsentä.
:
alhaisilla palkoilla tuin suinkin, mil- 13Eduskunnan
tulkkien ja painatus' Luotftlaitotsen lvenäläistytloin työn teettäminen ja tuotteiden
töiden walwojan ottaminm jätettiin
tiiminen.
Valmistaminen on pormaristolle kansliatoimikunnan
huoleksi.
edullista. Kun taas marastot omat
Valitsijamiesten maali toimiteVhä uusia er«hatemulsi«.
täyttyneet ja tawarat eiwät käy kau- laon keskimiitkona klo 1 päimällä ja
Luotsilaitotsen äskettäin nimitetty
paksi edullisilla hinnoilla, mähenne- etidokllslislllt on jätettämä sihteerille kamreeri
C. I. Vlomqwist jätti eilen
liistaina
ennen klo 12 päimällä.
tään työmoimaa ja pienillä palkoilla
Seuraamat »armolliset" esitykset anomuksen tulla asetetuksi lakkautuspalkalle ja wapautetuksi wirkawelwolraataneet rutiköyhät työläiset jätetään jaettiin cduskunnalle
tässä istunlisuutsistaan siksi kunnes hänen anonojaan. Siten syntyy nossa.
oman
Esitys Marojen hankkimisesta nii- mukseenia cn suostuttu.
työttömyys, jota wiimeisinä Muosina
Viipurin luotsauspiirin päällikkö,
on kaikissa simistyneissä maissa hin tarpeisiin, joihin waltion waki- kapteeni I. V. Lybeck jätti eilen erotulot eiwät riitä;
muuttunut työläisten pysymäiseksi naiset
Marojen osottamisesta kansakoulu- hakemuksensa.
mitsaukseffi. Tuotanto on kehittynyt laitosta ja erinäisiä simisrystarpeila Intoon pitäzässä oleman Bägastärin luotsiaseman taksi mielä eroamatsiksi moimaperäiseksi, etlä tawaroita marten wuodeksi 1913;
ta ollutta luotsia on uijt jättänyt
esitys kultulaitosiahastosta
malmistuu enemmän kun niitä käyerohakemuksensa. Luotsiaseman toltetään. Se ei suinkaan merkitse sitä, deksi 1913;
mas
luotsi jätti erohakemuksensa jo
esitys
pääfuostunnanluontoisen
että kaikilla ihmisillä olisi yllinkyllin oma- ja kuponkimeron
tammikuussa.
suorittamlseselintarpeita. Päinwastoin kärsii kan- ta ja
sojen suuri enemmistö ainaista puuesitys leimasuostunnasta.
Seuraama täysi-istunlo on tiistetta. Pienipalkkaisilla ja pitkät ajat
»yöttöminä mirumilla työläisillä ei taina kw 1 päimällä.
ole Maroja millä lunastaisimat kapitalisteilta käytettämäkseen noita walPelonen wetoa« „ptotuv*aU
tori»".
hlllitlltsen eltitimle jiiltimt
mistamiaan elintarpeita. Jos kapitllhlejlthlstt.
talislit matsaisimat työläisille korKuten muistettanee jätti
keampia palkkoja, kykenisimät nämä
Lehdessämme on jo ennemmin ol- lehden toimittaja M. Airola Wiipuenemmän ostamaan ja elintarpeita lut useampia uutisia odotetiamissa ii» homioikeutem kannetirielmän kuolemista hallituksen rahaesityksistä. mernööri von Pfaleria. m. t. lääninmoitaisiin enemmän walmistaa. Si- Kun
niistä osa eilen eduskunnalle sihteeri Arwi Wänttiä ja w. t. poten poistuisi työttömyys. Mutta
jätettiin, otamme tfioan muutamia lnsimestari W. Pekosta Mastaan,
ma yksityisten kapitalistien teskinäi- tietoja ennemmin julaistujen täyden- maatien
näille edeswastausta siitä,
nen ja tapitalistiryhmien kansainmä- nykseksi.
että he olimat toimeenpanneet Wii-

Eduskunta.

se

"~

-

onnensa

Ainlllil lllckitlls Nimristll.
sanoma-

sa-

on useana vuonna peräkkäin tyy-

dytty lyhyeen puheeseen. Tällä
kertaa ilmaisi puhemies, että hänen mielestään olisi nyt puhuttava jo valtaistuinsalissa muutamin
sanoin niistä törkeistä laittomuuksista, joita maassa on viime aikoina toteutettu, puhuttiinpa sitäkin, että puhemies aikoisi erota, ellei hänen anneta puhua.
Nuorsuomalainen ja ruotsalainen
ryhmä ilmoittivat olevansa puhemiehen käsityksen takana. Siihen
yhtyi myös kristillisten ainoa
edustaja Matti Seppälä sekä sosialisteista Kotonen. Sen sijaan
sosialidemokratisen,
ilmoitettiin
maalaisliittolaisten ja suomettarelaisten ryhmien puolesta, että niiden mielestä puhemiehen oli rajoituttava sanomaan vain se, minvaltiopäiväjärjestys nimenkä
omaan määrää. Perusteena sosialidemokratisen eduskuntaryhmän
menettelylle oli se, ettei ole vähimpiäkään toiveita, että eduskunnan porvarillinen puhemies
puhuisi siten kuin me haluaisimme, että aika puheen kunnolliseen tarkastukseen on liian lyhyt,

että on paljon parempi eduskunnan kokonaisuudessaan ja laveammin sanoa kansan mielipiteet
laittomuuksista ja että muutamien
puhemiehen lausumien ylimalkaisten sanojen vuoksi ei ole synnytettävä hajotusvaaraa eduskunnalle, koska se vain viivyttäisi
eduskunnalta tilaisuuden sanoa
kansan mielialat julki. Porvarillisilla puolueilla lienee ollut me
nettelyynsä muita perusteita. Lopputulos keskustelusta oli, että puhemies ilmoitti taipuvansa enemmistön tahtoon ja niin tuli lyhyt
»puhe" hyväksytyksi.
Nyt kun ensi maisista alkutoimista on päästy, rupee laki
mylly taaskin jauhamaan. Millaisia jauhoja se antaa, sitä on
mahdoton näin edeltäpäin saHallituksen puolelta ei
noa.
eduskunnalle ainakaan vielä ole
tullut muuta kun tavanmukaiset rahalliset esitykset. Niitä
jätettiin juhlallisissa avajaisissa
yhdeksän alotetta. Sen verran on
hallitus kuitenkin tällä kertaa viime vuotisesta viisastunut, että on
aikanaan hankkinut tulo- ja me-

noarvioesityksen
eduskunnalle.
Viime vuonna annettiin tämä tärkeä esitys vasta kolme viikkoa
ennen

eduskunnan istuntokauden

loppua. Tietäähän sen, millainen
kiire siinä silloin tuli.
Hallituksen lakiesityksiä ei tälläkään kertaa tulle kuin pari kolme toisarvoisia asioita koskevia.
Tärkeämmistä asioista jää alotteiden teko taaskin edustajain varaan. Mutta vaikka edustajat tekevätkin alotteita ja eduskunta
hyväksyy niitä, ei sittenkään ole
varmaa niiden laiksi tulo, koska
hallituksella ei puolestaan ole halua niille vahvistuksen hankkimiseen. Koko eduskunnan työ näyttää sentähden sangen toivottomalta.

Tyhjäntoimittaja.

maaliskuuta

pnt

purin linnoituksen komentajan maä- Knnnalliswerojen m«lsnst«
räytsen toimittaja Airolan tarkoitTampereen kaupungille wuodelta
tamisesta Viipurista ja linnoitus- l'.K)9 on läänin kuw. tehdystä roa=
alueelta.
lituksesta w<ipamtllnut Mikkelin imiposteljooni M. N.
Tämän tunnetirjelmän johdosta pungissa
on asianomainen tannewistaali maa- Tuivllnnon.
tinutkin edeswastausta tuweinööri Tcmioin «n tuw. tehdystä rooli'
von Pfalerille, läänmsihteeri Nän- tutse»t<i wapauttanut talolliset Wiht,
Me ja poliisimestari Pekoselle.
Huikkolan, Tuomo Wihton MeltNyt on poliisimestari Petonen, ka an ja Juho Melktalln, joille setä
jota katsoo tällaista edeswastaus- iluhmlllahdcn että Sllhalahden seurawaatimusta
lakiin perustumatto- kaimat oliwat laskeneet wiinitihunmatsi, lähettänyt prowraattorinwi- tijymiä kiilolliswuod. toutok. 1 päirastoon walitustirjelmän, jossa hän wästä 1910 toukok. lp. ro. 1911
pyytää prokuraattoria ryhtymään nillkfettawaffi, maksama sta sanottuja
edeswastuuwaatimuksen johdosta nii- maksuja Tllhalllhden seurakunnalle,
hin toimenpiteihin. joihin asia antaa koska nuo matsut Hämecnläänin lu>

asuman

rocniöörin heinät. 9 pnä 1849 an»
tam an päätöksen mutaan kuulumat

aihetta.

roiinikas»

Kulimalahden seurakunnan

sallc.

Nulillltttelllt eilnslllutllllllllllejll
Vllrten.

Tampereen Auto 2. f). Lopettaa

toimintansa.

Tampereen Auto il. J. on wuosipäättänyt lopettaa tääl-

kokouksessaan

harjoittamansa autoliikkeen. Syy
Erilaista menettelyä luetteloiden lä
nä tähän lienee T. N:n tietämän mu
esilläpitamisessä.
taan se, että yhtiön ei ole onnistu
nut
telwollisia kuljettajia. MyösWoimassa oleman maalilain 17:sta kin saada
on katsottu periaatteellisesti tai
pykälässä sanotaan: »Seuraamana toitiikscnmutlltsemmlltsi, että autoliijälteen, tuin 15
wuonna
lettä täällä harjoittamat ylsityishenmainitut waalit on toimitettu, pitää kilot, jotka itse hoitamat koneitaan.
uusi täydellinen maaliluettelo ynnä Wahwistettn maistraatin päätös.

sm

lisäluettelot tahta wuotta warten tehtämän sillä tamalla luin tässä lu-

mussa

on säädetty".
15 pykälässä mainitut waalit owat
sellaiset, jotta Eduskunnan hajoittamisen jälkeen omat määrätyt toimitettawaksi. Ja kutm muistetaan, toimitettiin meillä tuollaiset maalit wiime wuodm alussa, joten uusien luetleloidm laatiminen on toimitettawa
tänä wuonna.
Jllä siteeratussa 17 §:§?ä ei nimenomaan sanota, että tarkoitetussa
tapauksessa laadittamaksi määrätty
maaliluettelo on myöskin pantawa
näytteille tumallisessa järjestyksessä,
maaliskuun 1 päimästä saman kuun
15 päiwään asti. Useilla seuduilla
maata on kuitenkin noudatettu sitä
tapaa, että »vaaliluettelo tällöinkin
on asetettu näytteille asianmukaisella
lamalla. Mutta muutamilla paikoilla,
ainakin Tampereella, ci maaliluetleloa ole näytteille aseteltu. Tämä
seikka on synnyttänyt epättetoisuutta
ja aiheuttanut kyselyitä, kun tiedetään
tälläkin seudulla maaliluetteloiden
maalaiskunnissa oleman esillä taikastamista marten.
Olisi
touoksi paikallaan, että
kaikkialla koko
noudatettaisiin
tässä suhteessa yhdenmukaista menettelyä Maaliluetteloiden esille asetta-

sen

maassa

misessa. Sen aikaansaamiseksi olisi,
nähtämästi senaatin, joka on laati-

nut muitakin maalin toimittamista
koskemia erikoisohjeita, annettama
määräys, jota kaikkialla seurattaisiin.

Työttömiin avustusnimikirjoitus
on huomenna klo 10 aamulla
V. P. K:n puusalin eteisessä. Vaan
40 vuotta täyttäneet voivat avustusta saada.

Tlllaifin poliiftlaitotsen

seen

palwelul-

omat menneet mestaiipoliisin erottamat poliisit Ostar Korpinm, Wille

Ranta ja Taawetti lärwinen. Mi-

ten lie sen erottamis- ja takaisinottamissyyn laita?

Holhoojille huomattavaa}.
Holhouslautakuntakehottaa kaikkia Tampereen holhouspiiriin kuuluvia lakimääräisiä ja muita holhoojia tämän maaliskuun kuluessa
lautakunnalle jättämään tilit tosineineen holhouspesiensä hoidosta
v. 1911 ja samalla esittämään selvityksen holhottavan omaisuuden
sijoittamisesta. Tätä varten kokoontuu holhouslautakunta kaupungintalossa keskiviikkoisin ja
lauvantaisin klo puoli 6 7 ip.

MM.
Asetin tuohon
kun oletin, että

tuollaisen otsifojt,

sen

jälkeen woi ky-

hätä mistä asiasta tahansa. Kunni«itutsesta jumalaa ja estwaltaa koh-

taan terwn ensin

mestaripoliiseista.
Niitä on sellaisiakin ihmisiä, jot»
ta wäittäwät etteiwät nykyaikana
muotiin tulleet mestarip oliisit
olisikaan kotimaista teollisuutta, waan
että niiden henkinen kantaisä
olisi
löybettäwissä rajantakaisen taantu-

iässä

Läänin turo. on toicnrct

kaupungissa

asumien

Hiliua Koskisen, nahkuri

Äl.

St. fta»

tehtailija A. Wikholmin, kllupp.
Maiti JLigeliutsen ja Ichtallila F.
NN,

A. Johanssonin '.y.xni hvftt. £j.
Tundro allin roalitutscn tä ma kaupungin maistraatin
l2 piä
1910 antamasta
:olla
roaliltajat oli 100 maikan sakon 9=

halla roelmoitettu tuntoon laittamaan

satarncstari

K. M.
tilta n:o 15.; kaup.

Rauhukosken

os.

ton-

alkawan ja
Hallituskadun Poikitse tonttien n:o
16, 17, JB, 19, 20 ja 21 läroitse
jolnaman litaroiemäii johdon.
Uusi yhtiö Tampereella.
Piowiisoii A. F. W Grani«nd
sekä konttoristit Elin Henrilsson ;a
Gunnar Backström omat T<unpe«e!»
le perustaneet Osakeyhtiö Fannaeo»

A. B. nimisen yhtiön Dhtiöa tai=
koitutsena on myyda ,a njftltniStiK.
farmaieutisill ja teknitttfiu tammoila
sela harjoittaa ii:uutak*.i iuwaHiöta
elinkeinoa,

Osatepaaoma o;i 10,000
mk. jaettuna 100 markan jinrcutiim
osatkeisiin mutta rooibcuii korottaa
50,000 mk.

Tehtailija O. R. Pohjakosken
tehtaansa lahjoittamisjuttu
oli eilen uudelleen esillä raastuvanoikeuden ensirnäisessä osastossa. Asialliset olivat oikeudessa
saapuvilla samojen asiamiestensä
kautta kuin edellisilläkin kerroilla.
Asiasta kuultiin neljää kantajan
ja kahta vastaajan todistajaa, joitten todistukset eivät kuitenkaan
erikoisempaa uutta asiaan tuoneet Kantajat pyysivät juttua vieläkin lykättäväksi loppulausuntojen antamista varten.
Vastaajan puolelta vastustettiin
lykkäystä ja oltiin valmiit jättämään juttu oikeuden ratkaistavaksi,
koska asiassa heidän mielestään
on täysin tullut todistetuksi, että
lahjoitus on tehty täysin vilpittömässä mielessä ollen siis laillisesti pätevä. Koska kantajat ovat
asiaa aiheettomasti pitkittäneet
anoivat vastaajat täyttä korvausta
kuluistaan.
Asia lykättiin lausunnon antamista varten ensi huhtikuun 22
päivään.
Passeja
on wiime Helmikuun aikana Hämem läänin Hallituksesta anneltu 52
kpl., joista 15 Amerikkaan aikomille;
ajan kuluessa ou 12 ulkomaalaiselle annettu lippu oleskelua mar-

saman

ten

Suomessa.

Tampereen tullitamarin tulot
wiime Helmikuulta tekemät: tullimaksu 105,679 mk, 07 pen, merentulkumatsu 3,169 mk. 52 pen., ma
rastoonpanomaksu 5 mk. 19 pen. mpaktima!su 274 mk. 24 pen. setä
tuulaaki ja muut kunnalliset maksut
4.037 ml. 03 pen. Yhteensä siis

113,165 ml. 05 pm.

wuoden wastaawan luun
mat 85,046 ml. 88 pen.

nousema

suome»

nousee

somaan

>

sen

sen

•

seuraamana

K»ikli

mestaripoliisit

ow»t

sen

sen

Min lm».

sen

suu-

kotimaisen

pormariston

poliuti»

tarkoitusperiensä suojaksi. Sostalide- sia y. m. luokkaetuja, niin mieli»
mokratien taholta kyllä huomautettiin malta oli heillekin hnluiiua tawuraa.
jo silloin, mihin sellainen
johtaa, Mutta onhan hauskaa muutteesta

mutta ne huomautukset meniwät kuu- pormarillisten sanomal:l,tien tirjoi»
roille korwille. Muistanemme wielä telia, kuinka kunnon fansclaisct, Po»
1908 w. ensimäisten waltiopäiwäin Itisipnlroclmeto tehdessään joutumat
josta

sittemmin aiheutui mieliwallan uhriksi. Onödan

se»

i-.y.a

tähän tyyliin kirjoiteltu?
Ellen määrin muista tapahtui se
w:na
jossa
1907, kun Tampereen pottvc»
luintöksen
sclmästi osotettiin
:o. pitkälle perustuslaillinen senaatti reillekin hywin tunnettu henkilö inääsilloin j« poliisin mirfimalku rättiin Ouluun poliisimeZlanksi
mi» »li
eduskunnan hajotus samoinkuin
päänaatinkin hajaantuminen

sau-

en
Tiimii hli» lustamaan. Ensinnäkään minä
on
ia käytti pciu-tuslailllota nneliinal-- saa päähäni, että poliisi, jolcl
tern siellä niin pitkälle, ett.: poliiii= o\a jumalan asettamasta esimallasta,
miehistö ryhtyi puolustamaan oi» pappien ja porwarien patentteeraa»
teuksiaan lakolla. Silloin selitti pe» ma, möisi häiritä näille näinkin e»
iu>stu>slaillinen hallitus, ettei PÄii- dullista yhteiskuntaa. Toiseksi teen
siitä syystä, että porwarit meiseilla ole lakko-oiteutta, ivani vitaa naamat
hhlct" oman esikoisensa.
heidän tyytyä hllllituswallllN mää»
Nyi
kuitenkin kysytään: millä
läylsiin. Siihen selitykseen eiwät po=
pu«»
liisit kuitenkaan puumerkkiään pis- näitä mestaripoliiseja sitte
waan
lustaisl?
pitämästä
täneet,
lakllfiwat
Se on kyllä maikeanpuvleinen ujärjestystä.
Työnhaluisitst tuotiin
Helsingistä härläwllunullinen lahta- rakka. Sillä lainmalmojiksi he eimät kytene koska omat taantumuksen
rikaairtilllisiill. Silloin ei porwarilli» pinnalle
raiskaamaa pohjasakkaa. lärsissa sanomalehdissä waliteltu ntijestyksen
ben kohtalosta, jotka joutuiwat halmalmomisensll on yleensä
epäjärjestystä.
he
Jleensä omat
linnVllisen mielivallan uhriksi. Nähtäwästi
owait siis perustuslailliset niitä mohikaaneja, jotka eiwät
roiime aikoina tulleet poliiseihin näh- harkita töitään ja siksipä heitä maiden sääliwäisommälle kannalle, pitä» kin täyttää minkälaisiin tehtämiin hywät heitä pian
mansä. Mutta ymmärtäkäämme ny»
fnincn epäjärjestysmaltllmme
siltä
joille
kuin tawallisill kotieläimiään,
laatiwat oikein erityisen yhdistymis- kannalta, mitä
todellisuudessa on,
lain eduskunnassakin, maikka eiwät niin löytyy siinä mähän hywaäkin
ainakin heille itselleen. Jos arheille kokllsntumiswaplluttll myönnä»
puolueettomasti, niin
kään, huolimatta siitä, että poliisit» mioimme
jotenkin
seuraamiin tulotkin omat Suomen kansalaisia'. Näi- tulisimme
tä oikeuksia ei edes nykyisen edelli- siin: Taantumuksen tottelemaisuus
nen Tampereen poliisimestari tun- hymä 10, ahkenms ja tarkkuus sllnustanut, »vaikkapa hän:n kunniak- moin, (käytöksestä pitäisi antaa oi=
yöskään
keastaan enempi), emme
seen laillistin siltanen ftiöiiinfin. '
röyhteytmoi
alentaa
mirlllMaltllista
Koskaan en ole ollut minkäänlais»
ten poliisien ystäwä, mutta täytyy tä (fanfan kielellä sanottaisiin: leuhkuitenkin rientää mestaripoliiseja pue- kimista), yhdistymis» ja koloontu»

laillisuutta

palauttamaan.

sen

*

saa

samassa armossa

se

sen

1912

KANGASOSASTO Tampere.

Flanellien, Bomaseiden ja

Puuvillakankaiden

äännöksiä

Mi tietoja.
Pirstaleita.

-

J.Tirkkonen

-.

nun mielestäni sellaista hyltytuvtan» palwelukseen ohjannut. Siitä puhui
,toa, jolla ci enää tahdennellatymme» silloin jo laittomat wangitsemiset ja
nellä mnostfadlllla luulisi käyttökun» etenkin poliisitoimet Wiipurin lää»
toa oleman. Mutta kun niitäkin tui» nissä. Porwaristo ei ottanut hu«»
tentin «n «lemllssa, niin ehdotto- Mliutulsia luulemiin konniinsa, waan
masti tulee ajatelleeksi: onko tosiaan» entistä suuremmalla, innolla hyökkäsi
kin
kaikki syy sen olemassaoloon yksin huomlluttajia mastaan, jonka hyötrasantakna? Samotlmn: henkinen käyksen kukkasena woimme hywälla
isä on siellä, mutta kyllä sillä isäl- syyM pitää sitä surkean kuuluisaa
la on tottelewaisill, opetnslapsia-myös- poliisiwalikysymy sjupakkaa eduskunkin täällä. Sanoisinko, että he omat nassa. Nyt wasta porwaristolin hie°
suorastaan sutulmsia. Sellaisina man älähtää, kun oman koiran pen»
moimme pitää lotimaistaporwaristoa tu suureksi tultuaan puree omaankin
ja etenkin perustuslaillisten muo» nilkkaan.
Niin, siinä sitä nyt ollaan. Pekostamaa senaattia, joka niin
rella innolla hääräili w. 1906—07 iustuslaillis<tkin jo julkisesti w«tämän uudestaan eloon heränneen littawat, että poliisiwalta tm luisuSanotta» nut rajattoman mieliwallan aawoille
poilawekaran ristiäisissä.
perustuslaillisten „kun° aroille.
koon
niaksi", että he itse yllämainittuina Mutta silloin kun poliisiwalllllla
wuosina muowailnvat sisällisestä ri- moitim ilman stmuhäiriöitä sönlit-

päätöksen,

Auliisi ie.

sa-

suoraan

tiin: Suosikaa kotimaista teollisuut»
onni.
ta, sillä siinä on isänmaan
sen,
Tämä tietystikin edellyttäisi
ullo»
että yhteiswoimilla myöskin
laista teollisuutta hoilottaisi. Suomettarilaiset eiwät yhdy tähän jällimaiseen toimeen, waan jättämät
luntin yksilön asiaksi läyttäwätkö ul°
koloista teollisuutta tahi ei, pääasi« on waan huutaa, että kotimalsta teollifuuttc,' on suosittama.

N:o 54

ja
kentelevän Salmisen
ruhjoi vaunun laitaa vasten SalValtion tulot Tampereen maist- misen toisen jalan niin pahasti,
raatiu lautta
että on vaikea sanoa tuleeko siitä Siigjttin» tupitttttltiilti erotettu
tijäliijiä.
tekiwät wiime tammikuulta Smk. enää jalkaa ollenkaan.
Nyt kun maa alkaa sulaa olisi
11,325: 61. josta waiwais- ja työhuonemaksuja yleisistä huweista 602 työnjohtajien velvollisuus pitää
Kuten muistetaan, saatiin riitaimk. kchruuhuonemaksujll 336 mk., kuo- huolta, ettei tuollaisia tapaturmia suudet Borgstiömin tupaktatehtaan
linpesäprosenttia 603: 61, henkirahoja pääsisi tapahtumaan.
sitariosastolla wuodm alussa päät8,959 mk. ja ruunun jatkorahoja Keuruun ja Wilppnlan luutien tymään työntekijäin »voitolla. Sil825 mk.
«*■.■
ero.
loin kyllä työnantajain taholta uhskuluneelta helmiluulta teliwät
että maaliskuussa tullaan
kailtiin.
ja
Wilppulan
Keuruun
tuntien
mat tulot Smt. 13.378: 11. josta pesäeroa warten foalitlit toimikunta työläisiä erottamaan. Nyt wiime lauwaiwais- ja työhuonemaksuja 674: piti cnsimäisen
kokouksensa w. k. 15 wantaina alettiinkin tätä uhkausta
24, tehruuhuoncmalsuja 376: 32. kuo pnä. Toimikunnan
puheenjohtajaksi toteuttaa ja sanottiin irti useita
linpesäprosenttia 221: 55, henkirahoja walittiin rowasti
kuluttua.
F. Leikola ja kir- työntekijöitä 14 päiwän
11091 mk. ja ruunun
tiristää työläisiä ja työjuriksi isännöitsijä Selim Wuorinen.
Tehdas
1,015 ml.
Käsittely rajottui etupäässä alusla- laiset polttamat tehtaan sawukteita
niiin töihin. OmaiMs ja melat pää- jotta sauhu pöllyää!
Henkirahojen rästi w:lta 1911
lettiin ehdottaa jaWawiffi ayripeiusteki kaikkiaan Smt. 10.867:
teen mutaan, jolloin otetaan testi
armo wiideltä wiimeffi tutuneella
muodelta. Toimikunta kokoontuu seuraawan terran maaliskuulla.
Suljettu elämäin lnmain teatteri.
Nndcn puhelinjohdon Urjalasta
Mikäli T. Nyh. eilen kertoo, m
Tampereelle
„Apollo", Tand ergin talossa eili.
päätti laittaa Urjalan telefooniyhsestä asti suljettu.
tiö eilen pitämässään kokouksessa.
Uusi linja ruedetään Toijalasta Kyl>,GhtooUa Vierailee ittu, mutta
Tampereen aseman
ja
Tampemäkosken
Wiialan
lautta
aamulla tulee riemu."
toiseksi kirjuriksi on otettu O'n>äl'
roen aseman toinen tirsua il. C reelle tai Toijalasta suoraan Wiialan kautta Tampereelle.
Sellaisia ilmoituksia, joissa oli ylLindbohm.
laolewa
lause oli sunnuntaiaamuna
Tulipalo Urjalassa.
naulattu piltin kaupunkimme sähkö»
T. k. 3 pnä klo, 10 aitaan illalla pnlwäisiin. Vähemmin tarkaztettua»
Kotolla m ilmotusta huomasin että sellaista
Tlllonhmjmen „lttiieM" hiimcen- syttyi palamaan
palstatilallisen Autusti Päätilan ohjelmaa suoritetaan suomcttarelmstylli.
omistama asuinrakennus. Rakennus tcn talolla, Hämeen Pohjalla. Ajat»
jossa oli pirtti,. pakari ja kamari, teli», että tatmuatkohan ne
Tässä taannoin meni Tampereella paloi poroksi
perustuksiaan myöten.
sillätawoin aina iltasin niikuuluisaksi tullut talohuijari Jaakkola Samoin paloi koko rakennuksessa ol- tätällaiset
joita owat päiwän !u«
syntejään,
jonkun uuden tähoen, Aksel Niemen lut irtaimisto setä pakarissa m. m.
ryssän taantu»
mahdollisesti
luessa
kanssa Hämeenkyröön, ostamaan siel 6—7 hl. jauhoja. Tulen irti pääsy musta wllstaan tehneet, kun taas
«a Lenlolan taloa. Talon omistaa on tuntematon. Palanut irtaimisto aamuisin odottamat siitä huvlimatta
riemuiten kutsua uusiin mirtapailW. Wiinikainen. Jaakkola esiintyi os lienee ollut wakuut>amatta.
2,500 inkaan. Pari louk- koihin. Ilmowtsessa sanottiin kuiten»
to
tajana ja Niemi Välittäjänä, kehuen koa sitten paloi samasta talosta
kin, että tilaisuuteen on läikillä wa»
ostajan rikkauksia, »valehdellen tie- na.
Aam.
paa, pääsy ja siksi pistaydyintin kat»
tysti ummet ja lammet, sillä mikäli Urjalan pittnlouluolot.
minkälaista komentoa se oä>
muriemu oikeastaan on.
ttedämme ei Jaakkolalla mitään sa
Urjalan kuntakokouksessa eilen luMutta kun pääsin Hämeenpohsalle,
nollamaa omaisuutta ole ja sekin mähä e' 'in lastenkodin ja Lauteelan pii»
niin
eihän siellä mitään riemua oi»
mitä on, on siirretty toisten nimille. iin pikkukoulujen järjestämistä wai»
maan
joku insinööri Kaarlo
lut,
jo»Mutta kun towasti kehuttiin, syntyi ten asetetun komitean mietintö,
piti
esitelmää, jonka ainee»
Hartema
että kuntako»
kauppa. Kirjat tehtiin, mutta rahoja sa ehdotettiin m. 'tn, jouluk.
oleman: .Ehtoolla mie»
na
hän
sanoi
wiime
27 p,
itku, mutta aamulla tulee lie»
tietenkään ei liikuteltu. Kaikki tapah- kous muuttaisi
railee
päätöstä
tekemäänsä
siihen suuntaan,
tui maan paperilla. Jo kauppaa teh- että lastenkodinkoulun ympäristöllä mu"'. Kun en koskaan ennen ollut
tuullut
tämänlaatuisesta ai»
dessä epäili Wiinikainen jutussa ole asumat manhemnmt saisiwat edel» neesta, esitelmiä
päätin kuunnella mitä se (U
loppuun
leenkin
lutuauden
kuluman
wan koiran haudattuna ja lausuikin
f ältää. Heti esitelmän alussa ajatepäilyksensä talohuijareita kohtaan, sa mielä ensi lutukauiden alustakin telin kuitenkin itsekseni, että sellai»
käyttää lapsiaan lastenkodin koulusaineen ilmoittamalla näkyykin
joita »ostajatkin" yhdestä suusta fa
siksi kunnes Limkeelan pitkukou» woiwan fjiaba puhua paljon asioita,
epäilys
ei luolot moidaun uudelleen järjestää.
haukuskeliwat. Wiiuitaisen
kuitenkaan kokonaan hälwentynyt, Kuntakokous päätti pysyä asiassa ai» sillä siksi monenlaista sekatawaiaa se
sisälsi.
waan pistäytyi hän Tampereelle tuu- kaisemmin tekemänsä päätöksen kunEsitelmä oli tietysti uskonnolli»
lemaan ostajien marallisuusfuhteita. nalla ja melmoitta» komitean jatka» nen, mutta mähän toisenlaisessa mermaan työnsä loppuun ja tekemään
kitytsessä tuin työläisille rippikouKämästpä etsimässä osastossakin.
siitä kuntakokoukselle lopullisen ehdo- lussa on opetettu. Esitelmöitsijä huo»
Kaikkialta sai hän
»lohduttaman" tuksensa,
Asia tulee tirkonkokouk» mänttikin, miten nykyaikainen suun»
tiedon, että oli joutunut huijarien sen täsileltämätsi ensi miikolla
mitan edistys kaikilla aloilla on
kelkkaan, jotka punomat kauppansa Nokian työwäenyydistys
tuonul walaistustll uskonnollisiinkin
muu
niin owelastt, että niiden
mietti muostjuhlaansa miime lau= asioihin. Niinpä makuutti hän saadun
tuskin auttaa kuin korpilaki. Ia mi- wa>ntai»iltanll. Väkeä oli runsaasti silmille että esim. luomispaiwät fes»
tenpä ollakaan, saapuikin Jaakkola ja ohjelma melkoisen hymä Soitto» timät jokainen 7 tuhatta muotta.
yhteensä koko luomisurakassa
kunta
juhlan hauskaksi su» Siis
sunnuntaina parin he- loisilla muodosti
sameteillaan, josta kiitos soit» meni tämän insinöörin laskelmien
mosmiehen kanssa aikomuksella tuoda lajille, sillä he tekrmät
ilmaiseksi multaan aikaa 42 tuhatta wuotta. Ko»
talosta irtaimiston Tampereelle, jossa monien muitten palkattomien soitto- ko luonnollinen aita siis siihen nähden, kun papit omat höpisseet sen
woinut muuttaa rahalsi. jen lisäksi.
olisi
tapichtuneen yhdessä miitossa. Tel»
Isäntä kuitenkin pisti eteen tuiman
laisia erehdyksiä niitä tulee miehille,
tenän. Kauppa oli purettawa, jolloin
jotta eimät ymmärrä matematiikkaa,
isäntä mälttääkseen turhia rettelöidä,
niinkuin joku insinööri, maan pöl»
pöttelnuät
omiaan. Insinöörismics
maksoi Jaakkolalle purkajaisia 200
sentään aina käsittää, että silloin kun
markkaa. Ennemmin oli jo maksanut
Kyrösloslen työwiienyhdistylsen jotakin tcydään, mai.ta hymilläkin
mälittäjälle 50 mk., jotka rahat ttetyökaluilla, niin siihen taimitaan oiluulauftlolous
tentin menemät kuin meteen heitetyt,
pidettiin tämän kuun 3 pnä. Kun kansa, saati sitten sellaisilla Manhan»
mutta mielissään oli sillekin isäntä kokous myönnettiin lailliseksi, luet- ajan mehkeillÄ, joilla maailmaa ai»
päästyään näinkin mähällä huijarien tiin ;a hywäksyttiin edellisen tokouk- foinaan mällättiin.
selitti esitelmöitsijä, miten
sen pöytätirsa ja päätettiin myöntää oppiTittenlolminaisuusjumlllllstll,
werkosla.
jolla
kiinnitys aikaisemmin otettuun 1500
jotkut
lilkkomnnat
ratsastamat,
on
maikan lainaa mustaan.
perin sotkuinen, niin ettei tätä tu°
waltuutettiin
antaJohtokunta
Nuoweden lunta laajentaa maa- maan ja allekirjoittamaan mainittu taan »mmänä. Sanoi sen oleman
jo häwiämässä, sillä Atha»
kuitenkin
alueitaan.
1500 maikan welkatirja.
Ruomeden kuntakokous päätti eilen
Otettiin keskusteltamaksi jo monta nasiuksen tunnustus, jr>efa tätä op=
ostaa Mustajärmen kylässä sijaitse- kertaa ennen pohdittu asia, nuoriso- pia enempi esitetään, on uusissa ta*
man maanwiljeliiä Emil Pohtion osaston perustaminen tai aikmsem- tckisinutsissll pantu aiwan loppuun
omistaman 453,97 ha suuruisen ti- min perustetun osaston herättämi- ja sieltäkin se pian jo voisMaan.
lan kunnalle 12,000 mkn tauppamn- nen. Herätystokous päätettiin pitää Raamatussa sanotaan jjoiam pai»
nasta, jos myyjä suostuu t lan sillä sunnuntaina maaliskuun 10 pnä kassa että sinäpä sen sanoit.
Täällä maailmassa sanoi insinööri
luowuttamaan. Wiikon kuluessa on kello 2 pä>mällä. Nuorukaiset >a neitappeleman
mestaria
talsi
myyhän annettawa maStauksensa.
toset, saapukaa silloin torpalle.
ja
«liistus
Taatana.
Kaikki
Valittiin maäliluetteloa tarkastaKivi murskasi miehen ja- mann I. Wuono ja D. Lehtonen. oikeutta taitoittcnoat pyrinnöt, tuten
lan.
Toiwottawastt tunnallistoimikunta esim. sosialistinen liike ,a raittiusNokian kanavatyömaalla sattui myöskin muistuttaa alaisiansa jär- työ omat Kristuksen puolella, kun
viime perjantai-iltana, kun yövuo- jestöjä welwollisuuffistansa huoleh- taas ne, jotka elämät tointen työn
tulmsilla ja puolustawot määryyltä
rolaiset alkoivat työnsä, vieriämään limaan.

paperikoiista,
roallanjota rajantakainen
lumous phlkii puhdistamaan.
Jos
asia olisi todella niin, silloinhan woi»
tällä puolen
si kaikki puolueet rajanopittuun
nuot- kospoliisista waKiopoliisin poliittisten tää
yhtyä tuohon ennen

muksen historiallisesta
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Edellisen suuri kivi noin»f4v-5 met kortulot vii- keudelta. Kivi OM alaalla työspäälle

poikkeushinnoilla.
saatanan mattaa. Sdmän niin hullusti ettei senaatti jafnsuuntaisen ajatuksen tonttuani a ia!» roernöörit ole aina tuota ~ennakkomtulleet
telin, että sehän osasi tuin naulan aauftatolaisuustuomiota"
edustamat

Tellaista jafoa minäfin o!en kirjaimellisesti noudattaneeksi. Omat
esittänyt, silloin, kun kaikenlaisten le- antaneet muutamien j'»takaisten a=
kouskowaisten kanssa olon joi.tip.;:! settua joihinkin 2ucintn kaupunkeijuttusille.
hin olemaan. 3e on tietysti nosta»
init pahaa merta ufeisfu porwareisTuota parwarien „nleistä mieli»
pidettä" omatkin rnon:t kmoernööiit
Itiiwiii erehdylftä
oli eiliseen eduskuntaselostukseen koittaneet myöhemmin tyyasttää, pa=
rojahtanut telefoonissa määrinkuule» nemalla toimeen jumalaisten maastahäätöjä. Wiimeksi on tusllaijeen
naisen wuvksi. Niinpä keriottiin e- toimenpiteeseen
ja
ryhtynyt Tutun
du>staj,a Castrenin wa .ostaneen fi=
tä, että puhemies Walt. tuinsalissa Porin läänin knmernoöiin istuimet»
la nykyään istuma kumernssri 2Buo=
lasketteli nykyistä waltiollista
maa, maikka piti olla, että Gastren rinen.
Tämän johdosta on luutalaiskykuuleman mukaan oli suletussa issymys
taas joutunut sanomalehtien
sitä mieltä, että pnhemickeskustelun alaiseksi.
yen
paitsi waltiopäiwäiärjestyksen palstoillakin
Sunnuntain numerosjaan un fuomääräämää harmasanaistll onnittelua, puhuisi myöskin maamme nykyi» mettnirelllisten äätic'annattaja Uusi
ottanut asian pohtiakseen,
sestä mlliltiollisesta ase«asta. f Suometarmalittaa
haikeasti jttfi, että
Niinikään samassa «uksessa a*
juutalaisille on tullut annetuksi lupia
johettä
Kotosen chdotulsen
rottiin,
jäädä maahan ololipulla oleskele»
dosta edustaja Kulleim», Manner 0maan.
Portit juutalaisten maahan»
yi»
käyttänyt
puhemuoion, maitta
lisi
tulolle olisi pitänyt pitää kiinleästi
ti olla edustaja Kuusinen.
sulettuna. Tietysli niociuouttaisiin.
»Kamala murha"
wielä juutalaisista fucii, mä heidät
oli latomossa tehty Kotiniemen ilman muuta
tarrattaisiin ulos
tapahtuneesta maasta, ellei
juutalaisilla olisi ui»
kaswatwslaitoksessa,
piialle.

sa.

ase»

wnnoss»

puukotuksesta. Murhaa ci kuitenkaan, lomailla waikutuswaltaisia »uoltajia
kuten uutisen tekstissä kämi ilmi, ol- ja elleimät muutamat totimaisettiu
lut kysymyksessä, tvaan ainoastaan sanomalehdet nostaisi asiasta suur»
ruma puukotus.
ta melua. Zen louofji ei lehti neu»
wo noin
tietä tässä knsymytsessä käyttämää», maan tahtm» että
asia jollain muulla soviwalla tamal»

suoraa

Kiperii lhMys.

la järjestettäisiin, tietysti huolet)tien siitä ettei uusia tuon mihatuu
Aina siitä asti tun uuden testa»
sickukunnan jäsentä pääse mahdan sa°
mentin totuudet on keksitty, on kris» nioamao»,.
tityillä ollut sanomatonta huoltaja
Uusi Suometar ei luähäälään mälipäänwaiwaa juutalaisten sukutun» tä kosketella
asian sitä puolta onko
nasta. Raamatun mukaan on Juu- tuollainen juutalaisten mainoaminen
dan kansa alkujaan ollut jumalan miltään lannalta oikeutettua.
£eh»
lnalitsema ja erikoisesti suosima tan» den mielestä on nähtämästi kaikki se
sa. Mutta jumala sittemmin muka oikeutettua mikä on sen pormarillisen
suuttui perinpohjin tuohon malittuun lukijakunnan etujen mutaista. 2iinä
kansaansa, hylkäsi
hoidostaan ja suhteessa on lehti aiman samalla
määräsi kodittomana folkeinaan ym- nalla tun menäläiset suomisnöjätkin.
pari maailmaa.
Uskonnon mutaan jotka maatimat Suonien autonomian
jälteen eri» ja
joutuiwal kristityt
suomalaisten faifficn oifnfiicn tuloiseen suosioon jumalan luona. Mut» hoamista maan
ronjfji, että
o
tä tällöin kämi, kuten suosikkien les- on simmisyöjäin etuj.-n mutaista. Se
tcn niin yleisesti, että uudet suo- ON poromäen iann'«'j,i pdiä se. Zasilit llltoiwllt ankarasti wainola en- mät suomalaiset pormarit, lotfa mitisiä fuositteja.
tä anlarimmin moiUimat i?ena<äijiä
Juutalaiset omat näet perin owe- sumnisyöjiä fuoiitalatötcn luonnollisjotka woittamatlaa kauppakansaa,
ten oikemsien sonamis:sta, owat ittomcn taitamina fatlimtchinä kykc»
malmilta riistämään juutalaisilta
nemät menestyksellä "ilpailemaan kris»
ihmisen
luonnollisimmat oikeudet:
tittyjcn kauppiasten mahinyoksi tama- da ~jumalan
luomassa maailmassa"
ran kuluttajien „puhtaalsi pesemises- asua ja tuottaa elintarpeeusa.
sä" Sen wuolsi sopii nsfonto»bog» Pormarien menettelyitä täsjaiin
min selittämä juutalaismaino marsin suhteessa käy selmille, että beillä on.
liirroin pormarision ctupyriimyksiin.
tunnuslause kuin yafoli.a ro»
Kuten tunnettua, omat menäläiset jilla: „Mentöön mailta fofa mato»
natsionalistit maailman kuuluja juu» nen maailma lun maan jäisi Jukotalaismainoistaan. Jhtä kiihkeästi lan talo ja sen seitsemän luelzeitä''
wainoawat he kaikkia muitakin 2Se«
?lijotrni.
näjän maltakunnan rajojen sisällä o»
lcmia Mieraita, ei»wonäläistä kansal»

sen

sen

sen

s

se

saa-

sama

lijuutsia.

Suomen porwaristo ei suinkaan
ole tahtonut jäädä palelle juutalaisten boikottaulsessa. He omat painmastoin osanneet olla aikoinaan u»
welampia
luin esim,
menäläiset
pormarit. Omat nimittäin pettäneet
lakipykälillä ettei
juutalainen

Kytenemättömiä poliiftmiehiä.

jo
mislakicn rikkomisesta woi ntit
antaa hymällä syyllä tyybyttätnä 7,
mutta woiinassll olemien säännösten
kunnioittamisesta ei woi antaa eluin koileintaan wälttäwä
nempää
5. laskemalla nyt näistäkin nume»
roisia kcsliarmon, niin kyllä moi»

*ou«ta läheskään lyndNttännl. Xo^
koin kieltäydyltyä »valittiin puheenjohtajaksi toweii Kullerwo Manner,
Toisen puheenjohtajan paikalle iah>
ovttiin lähinnä ääniluwuZsa «llutta
toweii Walpasta, mutta hän tkU
täntyi selwittelemällä, ettei l,än woi
ottaa tointa mastaan kun lyhmän e°
nemmistö on hänen mielestään „tewisionistincn". Ehdotti että toweii.
Paunu »valittaisi toiseksi puheenloh»
tajaksi. Paunu saatuaan
ron sanoi yhtymänsä valppaan eh>
dotuiseen, sillä se on hiwä; lupasi
ottaa tämän toimen maataan, »vaikkei
koko ryhmän kannatusta saisikaan.
Valppaan ehdotus ci suonut kinnatusta, joten toiseksi puheenjohtajaksi
»valittiin toweii Kaapo Murros.
Eiköhän olisi jo nlka jättää tut=

Kuten

ennemmin oL-rnre mainin»
erotti mestaripoliisi hiljattain „kytcnemllttömy!)den"
lähden
poliififonétaiapeli Oskari storpifen polnsitoimestaan, .Hobta erottamisen,
jälteen teli Korpinen futnactuematollenlaan asettua Suomeen asumaan, fan inestaripoliisin luo, jolloin lahädintuskin moi passin kanssa taäl- ma antoi armon käydä oikeuden alä matkustaa. Mutta nyt on kuiten- semasta ja otti Hänet uuoetfeen palkin kaikeksi onnettomuudeksi käynyt meluiseen. PäiwäkäskyZsä, jossa tuo

neet,

saa

;
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sella todistutsella

se on
mestareille.
sehän

luokalta pääsee. Ia

pääasia nVusulaspoliisi.

seikka on feltvä: poliision yleensä sellaista, ettei

Muita yksi
tuotanto

köyhälistö woi suosia olkoonpa
ui olaista tai kotimaista.
Ei
wiimetsimainilwllkaan, maikkapa fii«
tä olisikin kehoitus Suomettaren pil°
ku.uutisissa jota päiwä.

sitä

se

Maan isät
ta«sen kokoontuneet

pääkauomat
punkiimme. Ryhmätkin omat jo le»
rinncet malita tarpeelliset mirkaili»
jansa, Sos.»dem. ryhmässäkin tuli
kuulemani mutaan mataman härkin-

-

hanaikainen wifsaileminm rewifionissillcnsä, tai jos sellaiseen to°
dellisuutta on, niin sel»:»ittää se sitte

teistä

mitä sellaista toiminnassa on
että mähän tyhmeinpiki» pääsisi

ollut,

]tU
mille.
Hcrrassosialisteihin
nan alaiseksi, kenestä tehdään
nähden
heenjohtaja, jofa olisi mapaa
ole- saattaa kyllä olla edelleenkin mebemi.
tetun icmisionismin turmiota tuotta» »vitsi, mutta yksinkertaiselle kansan»
»vasta ajatustamasta. Toweii To» miehelle se jo tuntuu tnmpöisewaitä,
Wtdtfimi,
koi, jota \o useilla waltiopäiwillä oli
puhemiesnuijan,
ryhmän
hoitanut
sel»
mitteli nyt ettei hän enään moi sitä
tointa mastoon ottaa, koska ryhmän
entinen toiminta ci ollut puoluekopu>

se
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»

on asiat tehtaalla kehittynyt niin
pitkälle, että mainittu tyttö on
saanut irtisanomiskäskyn ja mainittu mestari kuuluu myös olevan
irti työstä. Sillä tavalla kohtelee
kapitalistit työläisiä.
Sunnuntaina piti nuori lakkitehtaalaisten amm. osasto kokouksen, jossa yksimielisesti päättivät
vaatia erotettuja otettavaksi takaisiin työhön.
Sor. Voim,

Venäjältä.

N:o 54

-
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kanssa kauhistuttakaa kidutusta ja
saatettiin hänelle niin suunnattomia

rääntymän huomaltami» summia.
mens* tässä
sodassa owat pienet.
mies ei ole myynyt syntyperän' Tiihen tulee lisaksi lolmantenn
Se
seitRautateiden 50-vuotis-päivän
tuskia, että poloinen wielä
kana se, että tämä sota Turlin puo»
sä muistoa.
yönä kuoli. Kumpaisetkin onnettoman
lelra ci ole mikään oi.ea sota, maan
kädet oliwat ustimmasta paikasta rirt>
puolustustaiste»
arabialcrishcimojen
jot»t poikli ja koko ruumis peitetty
lu. 2e on Hercrosodan taitoinen,
ilmestyy
Hinta Jr—,
Maaliskuun YJ p:ksi. Katso
hirwittäwillll pawhaawoilla.
jo«ta joyhni
pitkällisyys ja itaHenliwaluntnsmonopooli lialaisten
lähemmin uutista tämän päivän lehdestä. Levit
Eräs 14 wuotis poika SmolenswastuZtajien
uhiautuwai»
täjä Tampereella
kisia yirttt itsensä santarmia peläten,
sims.
kun hän oli tehnyt pienen warlauAina omat Turkin hywinworwat
Tlltslllaisisfll <iuoluelch,c»issll
on den. Hän näet oli saanut kuulla ntiö
Kuten
olemme kertoneet, on Ita- luokm kumminkin luoneet tilaisuulsia.
tä tuskista, joita lukuisat wangitut lian edustajatamari hywätsynyt
julaistuna sciirmiwa Satsan
kan»
lain. mi«sä mannat ilmaista isänmaalli»
oliwat
kestää.
Suomen Rautatieläiskunnan
saaneet
jota
julistus:
siirtää henkiwaluutuksen walnon siilittään. 2en he tc'ewat pakenema!sanedustajain
Culun Tyiiwiien sairaus- ja haumonopoolitsi. Se tapahtui jo ennem- la sotapalwelutsesta. Tosin ci sotatauslassalle luulnwia waroja Wenalsifen oilcuden uhrien pnomin käytyjen ankarain taistelujen pe- mielien sitä suorastaan tannitse pe>
lawallettu.
yksinoikeuden wastustazat lätä, että hänet lähetettäisiin Afri»
rästä.
lesta.
hylkäämiseksi pääasiassa taan, mutta sodalla moi olla myös
saadaan tilaamalla ennen Maaliskuun 15 päivää.
»Kansan Tahto" kertoo, että
esittiwät
ja aasialaisia seurauksia,
Oulun
työwäcn
penniä.
ja
Allclirjoittaiicet
syyt:
1:75
sairashauSaksan waltiopai»
seuraamat
Ensinnäkin sellainen curopalaisin
paras ajoissa kääntää sel»
on
joten
tausapukassa on joutunut herras- wäin
toimenpide
siirtymistä
walmerkitsee
ja Taksan liittoroaltioitten
kuisten käsiin jotka owat kylläkin lnaapöiroöin edustajat
sotilaskunnialle. Turkissa
cilfoi
Picta-rissll! toissapäiwänä. tiososialismiin ja sisältää wallanku- känsä
jättämät sciu
osanneet sitä täyttää ryhmäkuntansa roaroau
ja Ttolypiinn leskelle la. mouksellisen hyökkäyksen yksityistä omistamalle luotalle täypi hywin helKeisarille
i I
tarwitsee main I,<X>o mark»
eduksi warsinaistcn työläisjäsenten
hetetttin sähkösanomat. Ilarsionalisti. yritteliäisyyswapautta wastaan, jolloin posti
laa maksaa, niin on wapaa! Wiralkustannuksella. Kuitenkaan emme me
johtaja Valasheff piti
pu= yksityisten oikeus pakkoluowutetaan
suuren"
sclity k s c n
nuöetteen toimeen otettu pollliimieö dustamaan walittiin piirin puheen, koskaan ole woineet uskoa
heen, jiossa lehoitti kaikkia wierashei> ilman korwausta. Toiseksi on
ta liseu tiedonannon mutaan on niiden
kassassa
r junoo
sotapalwcl>i«welmollistcn lukumäärä,
ilmoitettiin otetuksi takasin,
loudellinm
wirhe,
woitto,
ohtaja K. Wiitanen, waiamiehelsi 2. tehtämän suoranaisia kawalluksia,
moisia
unohtamaan
omat
mipienet
14 pnä kesäkunta 1007 »osti Wc»
e»
sillä
jotta
inestaiipvliisi, että Korpinen on ''lostaneet itsensä wapaiksi,
niinkuin
ntot
kuitenkin
on
käynyt.
Wcnäjan
Matsfon.
suurten tehtämien käei siitä on tulema waltion kassaan, noussutomatenemmällä
näjän oallitus syytteen «altiopetok» tunsa
moittannt snyttccn oikeaksi, mutta
tuin 100 prosenAsiaa
tutkimaan
on
wamillään
tawoin
tirjelTurun ftiiiitunta ehdotti
lähemmin
wastaa niitä häinuotsi! Ainoastaan tällä
ehdolla
5,5
kun lian on pyytänyt anteeksi, ote. mällä, että
toisen
tilla!
wiime
sesta
duuman
komitea,
sos.-dem. natiionalistit hywäksywät heitä.
Elsistään
jotta saataisiin selwille
marraskuussa
ttriöttö, mitä
tuottaa yksityiselle
»lisi suotawaa että Tam- lillu
taan
I,nn
uudelleen poliisilaitoksen pereen ja Turun piirikunnat järjes- kawallukset koko laajuudessaan. Ko- ryhmä» jäsentä ivastaan ja waati
uZti itsensä määrällisestä isänmaan»
yritteliäisyydelle (!)
plllmelutsccn. Nyttemmin kuten toimapaatsi 1,200 por»
yhteiset urhcilulilpMnt, Ko» miteaan tuliwat insinööri I. Karhi, niitä heti luowutettawatsi oikeudelle.
sisältää wäärinkäytöksen waltiowallan puolustuksesta
isllnmallnystäwaä.
»värillistä
pMaesll
on
teirotaan,
iessa
lehteä
puolelta, jonka asiaantarttumista ei
lous chdoiwsta kannatti.
metallisorwari K. Leppänen ja pat- Tuuman komitea tutkittuaan syytcaimiime «nätittä ~tykenemättömyydcn"
Noin 30 prosenttia kaikista pal»
moida perustella millään korkeam»
Epilän „Ko«"-icura oli ailaisem» kamestari Fr. Moisala sekä Maralle
Lnmimyrslyn
uhrit.
nebiötoa hylkäsi 'kiiowuluswaatimuktähden cro?ewista kolmesta poliisi- min kirjelmällä esittänyt että piiri- warastonhoitaja I. Hatälä.
weluswelwollisista
hankkii tällä ta»
wälttämättömyydellä!
malla
Omskista ilmoitetaan 3 pnä, että
jonka
jälkeen
p:uä
konstaapeleista latsi tehneet Korpisen kunta
sen,
mapaututsen.
hallitus
1?
moiu
jää siis
toimisi woimistelu» ja urhcihalliws oli perustellut toim:npi- wain könhimmistä lälelle
wiimeisen ankaran lumimyrskyn ai- dettä
köyhimmät.
lamoin kumarruÄnattan, joten he lujohtajaturssit, Idhtotunta esitystä «euhlotaudin wastnstamtsyhdis- kefätuuka pani taimeen waltiolaap. kana
Ei
sillä,
että
on 300 henkilöä ja suuret jouuusi waltionmonoltstys saanul Priwatbanlenil- paukscn, hajoitti duuman
mnö" owat tunnustaneet tykenemät» kyllä kannatti, mutta kun piirikunta
pooli toisi rahoja työmäen manhuu- ihme, jos nämä »vuorostaan pate»
ja heitti kot karjaa saaneet
lömyytenfä poliisitoimeen ja
neivat maasta tn mcnewät muoris.
ien- »n
talin lahjan.
denValuutukseen. Sltapaitsi suuunat- töihin,
taloudellisessa
37 sos.-bein. ryhmän jäsentä mantcu.
johdost» päässeet uudelleen poliisiksi. M, huonossa
huijari.
Suuri
missä muodvstawat lyöwäripiirin
wastustamisyhdisKeuhkotaudin
tomat
esityksen
kokoukselle,
palwelimat
esitti
wakuutusrahastot
poikkeuksellisen
teen.
Asetettuina
oiliittoja.
lauman
kun.
kestänee,
Mitenkähän
Kokous
kannatti sitä. mutta jätti Wksen puheenjohtajalle, päätirehtööri
Lauantaina alkoi Pietarin piirioi- ainoastaan yksityistä keinottelua, mutncs kaikki Tampereen poliisikonstaa. johtokunnan
keuden eteen, tuomittiin syytetyt zonWelwollifuuksistaan wapa,atftostllmistä sai- R. Siewersille saapui eilen
teus
harkittawatsi
hallussa ollm woidaan mista
lasitetta kauppias Kolvschikoffin ta waltion
pelit owat poliisitoimeen tyke n eharjotetaan yhtäläisesti kai»
p:nä
suljettujen
lut.
1907
kirje:
käyttää
14
oniitä
warchja
joka
juttua,
yleishyödyllisiin
näihin
wansisältöinen
80
eri
wekselillä,
si
kursseihin.
suuriin
missä
wilajedeissa,
mättömiä?
tissa
asutoon niissä
Luettiin kutsumus Suom. Woim.
Dhdiswkselle on meillä kunnia il- Wien takana pietiä poikkeuksia !u- oli määrennettl, nimi, oli nostanut tartotutsiin samalla tapaa luin walPiiska
tio jo nyt moi hallita postisäästö- sitten kristittyjä tai muham«tiUaisill.
ja Ury.-liiton wuvsikotoutseen, jola mornaa, että Primalbankenin 'hallinto -luunottamatta pitkäaikaisiin kuritus- kaikkiaan 200.000 ruplaa.
pankkien waro>a.
Tässä ci ole mitään kansallismcken
pidetään Helsinmn yliopiston woi> warsinaisessa pantin osakkaitten yhja elinkautiseen
tai
uskonnon eroa, ainoastacm rit»
k,
Tällä lamoin hallitus ja
24 paiwäna. tiötokoulsessa kuluman kuun 2 päitanmistclulaitotfella t.
Tuomittujen
Ilmapuntari.
(Zwästettiin edustajaa en kysymyksillä mänä oli tehnyt ehdotuksm. että pan- karkotukseen Tipcriaan.
nattajat tässä asiassa fekä monopoo- kauden ero. Kellä on rahaa, se mat»
ja wlee isänmaanystäväksi, kellin wastustajllt taisteliwat keskenään
joita toimituswaliokuntll oli piirille kin ». 1911 monosta annettaisiin edustajien 4'wuonstcn sanomattomien
lä
ei
ole mitään
MM' dii rekiretket muotiin
menee sotapa!»
pros,
yhdistykselle
ja
1
eli 12.884:44. kärsimysten jälteen ja edustajain
koko maan teollisuus- ja kauppalähettänyt.
ja on pakko antaa lahda»
tulleet liurfan erislimvmat:
meluisien
haaritkakilpallmhlin,
yhtiökokouksessa
yksipantiin
MääKun
toimeen
Ensikesän
MaltaaTshllparidsen ja, Tshugelin martehdotus
maailmassa
ol)jata<Bi main wirmat hummat
rattiin seuraamat urheilulajit: 400 mielisesti hymäkjyttiin, olemme tä- tyyrituolemain jälteen, on nyt käywa agitatsiooni, missä waluutusyh- ta itsensä!
Mitä sitten tulee sodan raha-asilllmaalaistaloon, inaalaispuotiin.
tiöt lamimät etunenässä. Hallitus
ja 1609 m. juoksu, pituushyppy, kuu» naän yhdistyksen tiliin tallettaneet
nyt
ilmi,
että
tuomio
langetettiin
lisiin
seurauksiin, niin ne owat jo
lantyöntö fetä maalaisseuroille hiih» kysymyksessä oleman
ajoi kumminkin ehdotuksensa läpi. ja
talletus.sfaifft mil' on irtonaista
Marrasluuta
näkymissä.
selwästi
polittiscn
poliisin
(Cchrato.
tilille panttiimme ja tulee tämä sum- Pietarin
hywätsymistä jonkun roman
Lalon »vailutul et muissa maissa.
lootaxm fataiuaaniin siellä,
tehtyjen
lastujen
warten
mukaan
helpoitli
Ne N, ja U-.seurat, jotka ciluät ma matjettamatsi yhdistykselle muo- nan) salamehkeilyn perusteella, jol»
hallitulsm myönnytys. on maltion tulot edelliseen muvteen
tauplmliin taas rieinumiellä
Norjassa Sarpsboraissa on Nore- Mä kymmenen
piirille
perästä
jälteen,
jäsenmaksuja
ole
den
tämän
ellei
ajan
täwuoden
pääosaa
matsanect
'loin
nänttiwät uitkijoitten
laatuubaan kuormaa kukkuraista.
«ärdin tehtaan 2,000 työmiestä sa- mat yksityiset kotimaiset ja ulko »verraten pienentyneet b iniljoonaa
päätettiin jättää pois luettelosta ja män ajan kuluessa satu mainituissa
määrät syytökset.
picxsteria. Vähennys olisi mieläkin
Suuret, pnhät lait ne eiroät
nottu, irti hiilen puutteen j«hdosta. maiset wakuutusyhttöt wielä toimia
otetaan takaisin inaksaessaan rästis» ehdoissa miilattuza esteitä matsamimainittu
suurempi, ellei sotapatwelutsesta «apassoluvwutusta estä,
duumaionntca,
Jo
kuten
sä olewat merot. Seurojen on mak- selle.
Norjassa omat höyrylaiwaliile, illu- ja kilpailla hallituksen makuutuksen -palllsiosto
i:ina rooi ne tiibet pestä
olisi toiselta puolen Ii»
selostaja,
pernstuslaillis.kanslln»
sen
tammit.
aina ennen
kanssa, mutta IN wuoden perästä sännyt
settamll
tatiet
ja
inonet
muut
liikea»
tuloja. Jos ei näimaltion
s näköön tubina ruununleiwät!
suuret
1 päimää ja on jäsenmaksujen mu- Lahden laupunli laajentaa aluet- waltaisen puolueen edustaja,
Tes»
näiden täytyy lopettaa liikkeensä ja ta
lukuun,
oteta
on majaus 15 rnili.
riippumllisct
lat
kun
ja
ai»
kana lähctettäwä täydellinen
taan.
hiilestä
jäsenwaltion yksinoikeus astuu woimaan.
lenko eräässä nykyisen duuman isMMW taasen aijotllhan
piasteria. Se merkitsee suunnatonta
jeu=
suurempia
luettelo
niin
noastami
rantateillä
on
ja
jos
kaupungin
lisätyt
wal- tunnossa on todistanut
Waltion monopooli tietenkin on
mahdollista
Lahden
panna toimeen rekiretki,
tuli sumullistusta kun ottaa huomioon,
ran wuositertomus. Johtokunnalle on tuusmiehet päättiwät eilisessä towarastoja,
„Soc»Tem.",
niin
wahwistamaan waltiomah- tä tähän asti perustuslaillisen hal-etilmoittafa» läbtö&etfi,
yksimieliseen
ljen
»vakaumukseen,
että
myöskin lahetettäwä kaikista kilpai. tuutsessaan ostaa howineuwos Aug.
»voi lakko aiheuttaa mitä waikeimpia tia, joka kaikkialla ainakin wielä linnon aitana tulot omat alituises»
rnuCfafin on tarmis rahan
luista pöytäkirjat lahden wiikon hl- Fellmanilta maata kaupungin alueen tässä tapauksessa „ei ilmene mion parlamenttien ja erittäinkin työNorjalle, jos sitä wähänlaajentamista Marten 1,500,000 mar- tään sosilllidemokiatisen ryhmän liit° seurauksia
lufluo kilpailuista.
tätekewän kansan waikuwswallan ti tasmaneet.
kin
Huomattawa on »varsinkin tuon»
aitaa
kestää.
ulkopuolella. Mutta ainakin senwoi- titul
Johtokunta welwoitcttiin pyytä» kasta, joka maksetaan Lahden tau- toutuminen, maan Ohranan (poliitI i e n taaksepäin meno. Se
maan Tampereen kaupungin
wal- pungin obligatsiooneilla, jotta hra
pi
jo
kaisoa woitoksi tässä asiassa, on melkein 50 prosenttia. Italialais»
poliisin) liittoutuminen toista
tisen
Minimipalllalali,
huomenna: 9tuui>olf.
tuustolta wiinawoittowaroja woi° Fellman täydestä aimostaan ottaa
että siinä herrasluokat itse omat jälten talvaroitlen tuonnin lakkauttamisteliin ja urheilun edistämiseksi laitti mastaan. Tämän lisäksi tulee duumaa wastaan','. Entisen Pieta»
leen tunnustaneet yleisedun tannalmista ci ole seurannut tuonnin
jonka
Voleslam
kautta
aitonut
wa°
agentin,
hallitus o
paikkakunnalla.
ta malttamattomaksi rajoittaa kapiLahden kaupunkiin wastedes liitettä- ii» Ohranan
rencininen
»nm sta maista.
PyKokous antoi luwan Nokian
wätsi myöslin Wesijäiwen rannalla Nrodskin tunnustukset samoinkuin kimattlaisesti ratkaista hiilitaistelun, talistisia wapaaliipailua ja rastaalSuurta w tihenemistä osoittaa säh>
ryn toimia, piirikunnan maalaisseura- sijaitsemat hra Hellman-n sahan ja muutkin paljastukset oivat osoittaneet ei näytä woiwan onnistua. Työläi» la kädellä tarttua yksityiseen wapaatölennätin tulojen wäheneminen, jojen wäliset painililpailut hu!htituun selluloosatehtaan
yritteliäisyyteen. Se on porwa- ka on 25 prosenttia! Postilaitot»
alueet. Waltion tönßn totuudeksi. Kumminkin
on set waswstawat sellaisen lain laapäiwänä.
awnstusta tullaan hakemaan.
Tampereen sos.-pem. Nuorisoliiton '20—21
Venäjän oikeusministeri muitta, muttimista, sillä tyytymättömyys Aust- riston itseiunnustus järjestelmänsä fessa on tulojen wcihencminen utekehnoudesta.
W«sta«NVttototoNS
ncnipi.
Awustusta Helsingin työttömille kitta kieltäytynyt toimittamasta tut- ranlian ja Uudenfeelannin työwäes>
Tämä waition tulojen pienenemiVn huomen iltana kello 8 lllfootoat tähän asti tuottaneet: Ke» kirnusta Vrodslin yksityiskohtaisten tön keskuudessa, lakisäädöksiin tällä
työwäentaloUll. OhjelmllZsa on m,
ncn
osoittaa yleistä taantumista
räyslistat 3>229: 82.
o» alulla, on opettanut Englannin työ»
Keiayspaidat tiedonantojen johdosta, turhaan
m. näytelnMappale ja leikkejä.
faupassa.
72!»: 35. Muut lahjoitukset 568: 20. wat dnuman wastustuspuoluect ko» laisille waiowllisuntta. Kaiwosomi3>
Toiselta puolen niin pienet tuin
Teiskon »iimajoen nuorisoliiton
Yhteensä Smk. 4,527: 37.
Turkin sotainenDt omatein, niin «n
ettaneet saada aitaan julkista kes- tajut sensijaan hywäksywät minimiiltamassa
niitä kuitentin ja hallitus on juuri
kustelua tästä hämmästyttämästä ju- palkkalain suureksi osaksi. Mutta Etaisteluita.
puhui perjantaina t. k. 1 päimän Kolkko yhteiskuntakuva Englannin hiililallu tnntnn jo
Werifiä
keisarillisella iradilla myöntänyt 100
Helftngissätin.
rusta.
telä.Walesin laiwosomistajat owat
iltana towen Alets Halonen. Wäteä
milj. pillsteiia,
fotatulunkiarmiun
frilifmippiaal:
Knitki
Homsin luona on wiimekuun lo» waHwistamifetsi. Mistä
3a parkmcnttaarifcn foltbariteetti» selittäneet, ettei sellainen laki peloioli iltamaan saapunut toto lailla Kunnan pienen hoidokin kurja
ttau nuo
pulla
werinen
taisteltu
taistelu. rayat on mielä tietämätöntä. Mutia
omat lewottomuutsien johdosta Engkohtalo.
tunteen johdosta pidämme me alle- ta heitä. He aikomat jatkaa työnseirunsaasti ja tuunteliwat he puhetta
Siitä kertoo
ulkomaalaisi tullakin
lännin hiilimarttinoilla päättäneet kirjoittaneet
tlllttaawastt. Muutenkin onnistut ilon omat keinonsa,
oikeutettuina yh- sausta edelleenkin. Kaiwosomistajat ten lehtien julkaisema
halliwk»
itsemme
tämän
Miten
kunnan
hoidokkaita
hoiwiikon
alusta
alkaen
sahtösanoma:
tama hywin. Seuraaman päimän ilkohottaa tyä eri tahoilta ja äänekkäästi fo» pitämät itseänsä oleman yhteiskun- „i.'e Temps"-lehden kirjeenmaihta» sella kansan taskut.
detaan, ilmeni taas t. k. 1 pnä. talkkien hiililnjie» hintaa 20 a 25
tana puhm Halonen uudelleen
liotettuihin mautimuksiin sen ritok- tajäijestylscn ainoina esitaistelijoi- ja sähköttää lehdelleen Homsin taisEräs Turengin kansakoulun oppi- prosentilla.
toiminnasta. Näkeä oli tällöin
telusta hämmästyttäwiä tietoja. Tälas
että
uudestaan käsittelemiseksi,
tuli
niin
toisten
sairaaksi,
sola na, kun taas hallitus on antanut män
punut mähemmän.
Työw.
Osuustaupan
ranskalaisen lehden kirjccnwaihoppilaiden täytyi lähteä häntä Hels.
on tehty onnettomia wenälmsiä
e» peräksi mallankumoulscllisille ja yh»
dem. Nuorisoliiton osasto. kelkalla kotiin viemään ja kääriä
taja oleskelee turkkilaisten pääleirie»
Uusi
myynti oli wiime Helmikuulla Sm! oustajia
ja maatimuksiin, tcishmtaa häwitttwille mmmille. Niin
kohtaan,
Sunnuntai iltana Itä-Teiston Käm- opettajan vällyihin.
sä Azzizassa. Hän ilmoittaa, että
Tyttö on 51,74!): 18, mustaama määrä eoell. että
Juttu uudestaan käsiteltäisiin iul= sanoi laiwospuroonien etelä-walesi» italialaiset saatuunsa 10,000 miestä
menniemessä pidetyssä puhetilaisuu- kunnan hoidokas ja oli hänet muonna 39,428:70, joten lisäys on
dessa perustettiin paikkakunnalle
»huutanut" eräs suutarin eukko 12,525:48. Kahden ensi luutauden kisuuden täydessä walossa. Muuta» lainen johtaja mr. Thomas. Kai» lisäjoukkoja, alkoimat hyökkäyksen ja
Vilaisn lysymylseen.
dem. Nuorisoliiton osasto, johon heti Turengin kylästä. Lapsiraukka oli myynti oli tänä muonna 104,409: main pAwäin perästä loppuu brni» mosherrat tahtomat
iakia, jatkoi michittiwät Tjebel>Maighcbin. Turkjoukot työnsiwät
liittai 20 jäsentä.
niin sairas, että toisten oppilaiden 96, wiime muonna 74,372: 37, li» man istuntokausi. Invistytsen
ja hän, taistella elämästä ja tu>olema,s- tilais-aiabialaiset
Lauwantaisessa lehdessä kerrottiin
sotajoukon pajunettihyöt»
italialaisen
täytyi kantaa hänet huoneeseen. säys siis 29,937: 79.
erään palwelijaosaston kieltäneen jäihmisyyden nimessä -kohotamme me ta. Silla Ltelä>Wlllesin kauppa ja fäyksellä
takaisin, mutta italialaisten
yhdistyksen tehMutta siitä huolimatta kasvattiäiti
lidutet- teollisuus mcnewät perikatoon, jos tykkituli pakotti heidät jälleen pe° »eniänsä toimimasta
wiimeisellä
hetkellä
äänemme
Helsingin
laupungille
lnnnalmeni ja potkaisi häntä. Toisten
nnsi
tyhmyyieen palwe-,
Moiseen
täwissä.
tujen uhrien puolesta, jotka
linen mielisairaala.
for» työläisten wttlltimukset hywätsytään. rääntymään. Italialaiset ottiwat uu- li>at eimät kuitenkaan ole tehneet itoppilaitten tuli niin sääli, että itdelleen haltuunsa Tjebcl-Marghebin.
ja
Ku,stll!iiiusa,nuio tekee 2,350,000 tuwat Venäjän wankihäteissä
kivät, kun kertoivat tapausta opetseänsä syypäiksi, maan on jupatta,
Taistelua kesti
auringonnoususta herännyt
ja
puoli
miljoonaa
työläistä
1
Suomen W»im.- ja Urh. Liiton tajalle.
Rakennustyöt
ulotetaan tämän Siperian erämaissa/ Me odotamme,
Tyttöä oli käytetty niin mk.
totonaan yhdistyksen menetklo 10 asti illalla. Italialaisten tap- telyn takia. Palwelijaosasto näet
Tampereen Piirikunnan wnofi- ohuissa vaatteissa koulussa, että wuooen aitana.
että duuma ei tee itseänsä kanssa- laskettiin minne laumantaina Eng» piot «wllt kauheat,
heidän
totons
täyttää laikti welwollisuutensa yhdisopettajat ostivat tytölle pukukantapaihwneeseen wääryyteen,
syylliseksi
yli 300
malla
Lahjoitti
malasi
työttömänä,
liilojansa.
oleman
iiuku
siwustallaan
pidettiin wiime sunnlmtainaße
lännissä
tystä, piiritoimikuntaa ja puoluetta
kaan, ja käskivät tytön sanomaan
tekee kaikkensa luodak- nousee nopeasti 2 miljoonaan. Vii- kaatunutta.
TuMlaiz-arabialaiset kohtaan, mutta siitä huolimatta liellyseolla. Kokouksessa johti
pukitta kotona, että emäntä saa neuloa,
Howioikeudenneuwos Csfar I. waan että
piirikunnan puheenjohtaja K. Wiita» johon tytölle tiuskattiin, että neu- Rewell Waasasta on lahjoittanut
kuuliaisuutta chalwekstttua oi» me perjantaina» oli marsin aisesti joukot menettiwät 30 kaatunutta 80 tää yhdistys osaston läjeniltä oiteuhaamoittunutta.
Bjiirk.
ja
10,000
pöytäkirjaa
jotka
nen
lokoot ne,
kankaankin osmt. Suomalaiselle Tiedeaka- keutta kohtaan.
toimia ja hommata yhdistyksessä,
piti Hj.
ensimäinen päiwä, jota on Italialaiset itse ilmoittamat, että den
suurlakon
temialle.
qmist.
tivat.
mitä
tuntuu verin omituiselta ja mBerlinissä helmik. 29 p. 1912. alettu sanomaan! „mustatsipeiiantllil» heillä «n 11 kaatunutta ja 80 haaWaltatirjojen
nen
taittea
käsittämättömältä epäoiOpettaja toimitti tytön kunnan
tarkastuksessa haJulistuksen alla on lIN Salsan wal» si".
woittunutta!
malttiin kokousta edustaman
sairaalaan, jossa lääkäri oli huoIa siitä nyt
teudenmukaisuudelm.
twpäiwäm sos.-dem., ja wapaamie»
ni at edustajat:
Kauppa ja teollisuus lamaantumat
selwyys onlo yhdistytmannut tytön sairastaneen munuuitaisi
saada
ryhlisten
nimeä sekä suuri joukko nopeasti. Suuret höyrylanvayhttöt Italian Välimeren laiwasto
menettely oiteata.
„Weitko" T:re Hj. Vjörkqmis! ja aistautia jo pitemmän aikaa.
tyy hyötläyljccn.
L. Nmmiaho, „Pyry" Nokia Fr.
Preussin,
terveyshoitosäännöissä
Bayerin, Wurttembergin, eiwät woi pitää yllä säännöllistä
Kunnan
Tietämätön.
Aalto, „Tähti" T:ce I. Höi!er, sanotaan, että terveyshoitojäsenSaeksenin, Badenin, Oldenburgin, lifettä.
perästä
Noomasta
de
Tehdas toisensa
sähkötetään Echa Pa> Kysymykseen on waileanpuoleinen
Yritys" T:re K. Hiitanen,
L. ten tulee pitää silmällä heikkoHessenin, Weimarin, Meiningenin, lopettaa iyöt. 1,000 kuljetustyö' lisille: Italian hallitus on päättäWirtanen ja I Alanne. „Koe" E- mielisiä ja turvattomia lapsia, mut- MUMttl illlltlltcitieme 50'iutii*
jatlaa sotatoimia Tuikkia was- antaa oikeata mustausta, sillä vitäisi
iLolxurg-Gothan, Altenburgin, Reus° läiskä
pila Siauid Matsson, „Tarmo" ta ei tämä ole ensi kerta, kun
North-South Shiedsisfä «m nyt
jOM.
piimän
ja antaa Wälimeien laiwaston tuntea toisenkin puolen mieli asiassa
taan
senin ja Elsas» Lokhringenin mal- lakon johdosta erotettu työstä.
T:re K. Paasio, „Tempaus" T:re orpopoloinen saapi osakseen tälja waikutteet heidän menettelyynsä.
hyökkäykseen.
lyhtyä
I Wuorio, „Reipas" Kuru, Jalo laista, puhukoot säännöt ja paraMaalisk. 17 p:ksi, jolloin 50 Iruot» ttopäiwäin edustajain sekä Hamburmiettämät ailaansa ur>
tuo yhdistyksen menetLakkolaiset
Kummalliselta
Nieminen, Finlazysonin H ja U:seu» kraahvit mitä välinsä,
H. V. ta on kulunut siitä kun Suvmi sai ain, Bremenin ja Lubegin laupun» heilulla y. m.
joka tapauksessa tun«
kumminkin
tely
ja
«ota,
isänmaallisuus rahara T:re F. A. Keso, ~Ma" T:re
ensimäisen rautatien awatutsi yleiset' kieduiskuntain jäsenten nimiä.
Mu, eikä siihen näin fiwusta löydä
asiat.
W. Malinen, „Pyrintö" T:re E.
Ie liikenteelle, ilmestyy muistotaitmuita waikutteita kuin
että yhSawio ja A. Lehmus.
joka
ja
ta,
lemiäu,
huomiota
ansaitsee
a r w s kirjoittaa Kons tan» distyksm nykyiset toimihenkilöt pe!Kapitalismin
kiristys
P
Wiime wuvoen kemätkokoulsen symistä ei ainoastaan rautatieläispii»
lllllllllVtlls.
tinopolist<i, .Leipz.
Volks» kääwät asemllinsll menetystä jos työtäkirjan hymätsyttyä luki sihteeri laaloistossaan.
leihin maan myös kansalouluihin ja
Mainiolle tulee uusia moimia. Jos
zeiwnqille" seuiaawaan tapaan:
lyhyen mnosikertomutsen.
timansa
muualle. Kartta tulee olemaan armo»
Toissapäiwänä pidettiin Göteboiperin kehno,
Kun sanomalehtissä on tullut sei- tiima on syynä, on
Wuosilertomus hymäksytt^inmuutamilla Työnjohtajakin sai potkut kun ei kas ja samalla lunis muisto merkgissa Skandinawialainen ammatilli- somaksi otsikoksi sodan Italiassa ai> sillä pitkukaleudestayan silloin meneerottanut syytöntä työllistä.
sihteerin selityksillä.
kipäiwästä.
Pietarista ilmoitetaan ullomaalai- nen konferenssi, missä keskusteltiin kaansaamllt taloudelliset turmiot ja tetään köyhälistön taistelussa kipeästi
2.
Piirikunnan
Karttaa kaunistaa
Johan 23il= sille lehdille:
säännöksistä latkoawustuksen myön- Italian isänmaanystäwien puijaut» tarwttawia moimia, joita ei
Tuonnottain pesivät Jyväsky- helm Snellmanin, Knut Stjernwal»
Nurmiaho lirfi laatimansa tilikertoEuuna kiihkoa on herättänyt tieto läntisestä Skandmawian ammattijäi set, niin saai»lllln Turkin taholta yhoislyksessä. maikkapa olisimissään
miten
muffen, josta selmisi, että piirikun- lässä olevan O. C. Fredrikssonin lin ja Georg Strömbergin muototu- siitä hirvittämästä kidutuksesta, sota jestöjen kesken, sekä järjestömuodois kuulla main innostuksesta ja kestä- komeassa asemassa,
ole liisuinkaan
lakkitehtaan
työläiset
on
meltaa
mk.
isänniltään
nykyisin
nalla
359
wat.
voliisiwiranomaiset owat harjoittanee: ta y. m.
myydestä, jonka turkkilaiset taisteli» koja. Saattaa menettelyyn olla terni81 penniä. Tilimapaus myönnettiin päivän lyhennystä, siten että työt
Kartan toimittajana on spesialis» syyteltyjä kohtaan, saadakseen nämä
lkutatin kolmea maajärjestöä edus jat panemat mastapainoksi miholli» kuttimena määrin käsitys fin, että muka
johtokunnalle ja rahastonhoitajalle lauvantaina lopetettaisiin klo 2. ti fällö alalla insinööri Onni Ol> tunnustuksiin. Aiman erikoista 12a- taa 5 edustajaa. Norjasta olimat senja
uudenaikaista sodankäynlitapaa yhdistyksen jonkun osaston jäsenillä,
tilintactastaiain lauijunnon perusteel' Isännistö ei kuitenkaan suostunut. lila ja kustantajana on
rautatie' kuutta osoittaa ieuräama tapaus:
Ole C. Lian. Smerre Imerlen, Rich. MllZtaan
tuota mällin eläimelli- joiden nimet cimät suoranaisesti ole yh°
Sensijaan alkoi tehtaan toimitus- laisten leskmckessa asetettu komitea,
la.
Erästä Elisabetlgratin talonpoikaa Hansen, I, Borgen ja P. Aaroe.
syydeksi muuttumaa
distytsen jäsenluetteloissa, eimätmuka
Piirikunnan puheenjohtajaksi wa» johtaja prokuristi Arvola vainota jolla oli tehtamänä toimeenpanna lyytettiin tatin varastamisesta. Saa
joka kuuluu muinaisaikaan, olisi oikeutetut lähemmin yhdistyksen
mustaan,
littiin kiellosta huolimatta herra K, eräitä työläisiä muka homman nyttemmin ehkäistyt
dik>een hänet tunnustamaan, tidutet
kun ei mielä uudenaikaisia unrroor- toimiin puuttumaan. Jos tämä on
SBiitanen. Johtokuntaan walittiin 2. alkuunpanijana. Määräsi mestari Tulot lankeawat
rahaston hy> mn häntä rautaisilla mehteillä \a
muja käytetty.
tekijänä, täytyy
olla määrinkäsiMasson, Mikkvlainen, A. Lehmus, Lindholmin eroittamaan työstä tnäffi, jolla on ollut tarkoitus pe» poltettim hehkumilla pihdeillä. Kun 5,000 lr. järjestyneille työttöei ole kuitenkaan juuri sel» ystä, sillä toiminnan pitemmälle teTurkki
L. Wirtcmen, F. A. Keso, Fr 2laU erään Elli Eskosen. Lindholm ei rustaa maaseudulle lepokoti rautatie» ei enempää moinm kestää hirmtttä
mille
lainen maa,
jossa ei puijattaisi. hillyesfä osastot ne juuri omatkin,
to sekä moralle I. Höijer ja E. suostunut erottamaan, koska hä- laisille. Kartan hinta on marsin hal> miä tuskia, ilmoittautui hän iyylli
antoi Auaust Strindbelg lupauk- Mutta italialainen sotahuijaus moit» loika yhdistyksen toimia hoitamat,
astajilsi walittiin nen mielestään ei Eskosta vastaan pa, n im' 1 mk. Kartta painetaan ietsi. maikka oli aiwan syytön.
Rautala.
mutaan oitis luu lähetystö taa kuitenkin monin kerroin turkki- sillä yhdistys jää lopuksi miltei peledelleen Wahlberg ja Ährling sekä ollut mitään muistuttamista. Uh- Tilamanin kiwipainossa j» lewittä» Hän sanoi tatin piiloittaneensa erää- t. l. 3 pnä jätti hänelle kansalais- laisen. Sillä ensinnäkin Italia on
kälsi taloosakeyytiölsi. jonka yhtiön
waralle Kiwistö ja Nurmiahv. Liit- kasi erota itsekin ennenkuin tekee jänä tulee olemaan Waseniulsen kirlatoon. Mutta kun sitä poliisit keräyksellä kootun 45.CK10 kruunun kapitalistinen maa, jolla on suurem» muodostamat juuri yhdistyksen
totonniluntcxm piilitoimiluntaa e» sellaista vääryyttä alaisilleen. Nyt jakauppa Helsingissä.
eimät löytäneet, jatkettiin mangm labjan, ssomitea odottaa wielä, le» nmt ralmmarat, ja toiseksi Turkin tot. Nämä ne talossa sitten todelli-
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KANSAN LEHTI

«uudessa isännöivät, maikkapa sään set yhdistyksen jäsenet silloin samasnöissä puhuttaisikm «yddistyksestä». sa suhteessa kuin osastojenkin jäsenet.
joka tässä tapauksessa jää maan jon- Tällaiseksi on toiminta muualla te-

tunlaisetsi

yleisojastolsi, sellaisten
henkilöjen järjestöksi, jotka ammattinpuolesta eimät muihin marsinaisiin osastoihin moi kuulua. Itzdis-

sa

iyk»een

nähden

omat

hittynyt ja turhaa rekkuloimista näin
syrjäisestä on, että kyseessä olema
yhdistyskään toisin yrittää asiain
menoa kääntää.
nämä marsinai'
Toimitus.

antamisen mysmuorolla olema ylikonstaapeli ei
kuitenkaan nähtämästi ole asian johdosta tehnyt mitään ranorttia, mai
eikö kenties ole pitänyt
tekemistä oikein terweellisenä, kun asia tospäiwää maaliskuuta maistraatille jä- tee suosikkeja.
tettämä, omat useat edellisenä muonna ilmoittautuneista lyöneet laimin.
Tilastotaamatkeita on mielä faataWiitiwaltaa naista lohtaan
wana maistraatissa klo 10 —3. Tilastoi omat täytettyinä mitä pikem- aitoi täyttää eilen illalla 110 8 maimin toimitettamat edellämainittuun heillä Pohjolan ja Peltoladun tulpaikkaan.
mautfessa Tammelan kaupunginosasjoka mieshenkilö. Paikalla olijat
Hylätty walitus.
kertoimat, että mies maatt naista
Nahkurin leski Hilma Kosken
saattamaan häntä kotia ja kun nai
nahkuri K. K. Karin ja tehtailija nen
kieltäytyi niin aitoi mies täyttää
Wikholmin malituksen heitä koske- mäkimaltaa.
Paikalle saapui luitenlikamiemärijutussa on läänin
tin poliisi ja koijasi miehen talteen.
kum. hylännyt ja yhtynyt asiassa
Miestä ohjasi tehtämissään »kaupunmaistraatin päätökseen.
gin liite-elämän milkastuttaja.
Juttu Viinan myynnistä
leipuri Mitto Fagerften ja t)fr
nen waimoanw Olga Hägersten
sela lewyseppä Ainoa Granathia
wastaan, jota jo useamman terran
on ollut oikeuden täsiteltäwäna oli
taasen tänään esillä, mutta lytättiin
ensi huhtik. 16 päiwään. tun Granath Täysi-istunto tänään klo 1
oli juopuneena oikeudessa saapumilla,
päivällä.
joten oikeus katsoi hänet lnlynemättumaksi asiaansa ajamaan. VastaaPuhetta johti P. E. Svinhufvud.
jäin on saawuttawa oikeuteen ensipöydälle panoa varten
Esitettiin
kerralla 40 markan sakunuhalla.
toisessa paikassa lehteämme maiPiltniynttjii.
nitut sekä lisäksi seuraavat »arTämänpäiwäisessä raastuwanoi- molliset" esitykset:
keuden istunnossa sakotettnn juopu»Armollinen"
mallassuostunmisesta kuutta eri Henkilöä. Sakot nasta v. 1913, »armollinen" pelimaihteliwat 5 mkasta 15.
Erästä ajurin renkiä sakotettiin korttisuostunnasta 1913, »armollihuolimattomasta ajosta 20 mar- nen" paloviinaverosta 1913 ja
talla.
sanotun veron käyttämisestä sekä
»armollinen" varain osottamisesta
valtiopäiväkustannusten suorittamiseen 1913.
Kaikki nämä esitykset, paitse
kulkulaitosrahastoa v. 1913 koskeva, joka edustaja Tokoin esiKuten tunnettua «n poliisimestari tyksestä pantiin pöydälle ensi tiistähden erotta. tain istuntoon, pantiin pöydälle
lurt useoita poliisitonstaapeleita, jot» tämän viikon perjantain istunfa moniaita wuosta owat palwelleet
toon.
kunnollisesti kaupungin järjestyksen Eduskunnan sihteeriksi valittiin
walwojina. lälelle jääneet ja uudet
lvilokkaat owat tämän tähden alta» varatuomari I. Ahava.
neet näyttää kykyjään siten, että he
Seuraava istunto on huomenna
omat alkaneet etsimällä etsiä syitä, klo 1 päivällä, jolloin suoritetaan
missä woisiwat näyttää kykyjään. Tämän tähden on nykyään waaian a» valitsijamiesten vaali.
Istunto päättyi kio 1,35.
laista tyämäen luokkaan kuulumain
esiintyä kadulla jos owat hiukankin
Väkijuomia nauttineet, maikka toaan
niinkin paljon, että löyhkähtää »ä-tijuomilta. Kun poliisi
humnaa,
tarrautuu hän heti kiinni ja silloin

sen

sa

massa

Eduskunta.

„3illjestlllien" lllllllllllntll
Tllmpercellll.

sen

Nuolahalu laswaa

»n matka puttaan ja myöhemmin
oi>
syytetään juopumisesta maikka

fianomainen

häiriötä

ei

syödessä.

olisi minkäänlaista

tehnyt.
Tämän tapainen juttu oli tämän»

päimäisesjä laastuwanoikeuden

Enfin lnotfilaitos, sitten
rautatiet.

isaika

käsiteltämänä. Joku
Pietari, maalisk. 4 p:nä. Kuuw
sitte oli eräs lewyseppä, joka asuu man mutaan aikoo kulkulaitosminisTahmelassai kaupungissa käydessään
wähän nauttinut wäkijuomia. Hän teri seurata meriministeriön esimertaitoi sitten ajaa ajurilla kotia
ja liä ja koettaa saattaa perille Siomen
tunnossa,

«stui ajuriin kauppatoiilla. Ajuriin rautateiden alistamisen lulkulaitosmiastuessaan huomasi hän etsiwäkons- nisteriön alaiseksi. Alustawat työt
taupelit Nurmen ja Walppaan tule«an kosken

toiselta

puolen

Hämeenlatua poliisilaitosta kohden,
nos»
taen kättään ja wähän kowemmalla

äänellä terwehti ajurissa istuma le»
wyseppä heitä, kun he olimat hänen
tuttamiaan. Tuon huomasi torilla
passissa olema konstaapeli Fredrik
Jokinen ja pysäytti ajurin sekä otti
lewysepän siitä ja mei putkaan, sittemmin syyttäen häntä juopumisesta

lienewät jo päättyneet.
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Todistajain luulustelna.

Pietttäisen ja toimittaja Torniaisen nostamassa jutussa Helsingin
I,

qwistia wastaan jatkettiin eilen Helsingin raastumanoiteuden kolmannes-,
osastossa. Asianomaiset olimat
tälläkin kertaa mieskohtaisesti faapuMilla. Homioiteuden tannemiskaalin
mirastoa edusti Marat. G. Bergroth.
Todistajina kuultiin Schoctmannia,
miilaaja A. Taimea ja kirmesmies
W. (Satsia. Todistajat, jotta perinpohjin tuntemat menäjänkielen, todislimat yhdenmutaisestt että Torniainm. kääntäessään edusmies Tokoin
puhetta, oli tarkasti seurannut sitä
ja että poliisimestari oli keskeyttänyt
Torniaisen puheen, tämän ehdittyä
kääntää ainoastaan kolme tai neljä
lausetta puheesta. Todistajain kuu
lustelu katsottiin tällä kertaa päätty-

sa

tietojen

teollisnnshallitutselle,
jotka käsityö- ja tehdasliiktÄden
omistajien on muosittain ennen 1

Bilipiltii

mestaripoliisia emersti Hj. Walm-

päivän uutiset.
Tilastullisien

NckllcheW

ji ZltslNl

HMlltset mmi
««stllnsenft Lnlllln lilltsilllitotseu
VtlliliiMiMi toastiin.
H. S:n lirieenmaihtaia sähköttää

Pietarin sählösanomatoimisio lewitti myöhää» wiime yönä
wan tiedon:
Lontoo 4 p:nä. Rautatieläisten kokous on päättänyt kannattaa hiililaiwostyömiehiä. jos tarwe waatii,
lakollakin. Työpaja toisensa jälleen
on suletlu. Hiililaiwojen miehistö
on erotettu lastin puutteessa. Rautatieliikenne on supistettu. Jorkshiressa
on rautatieliike eräille radoilla kokonaan keskeytynyt.

seuraa-

Lallu ja woitauppa.

Hiililaton

Nro 54

sa olisi erehtynyt, en luullut ijiinclla
wlliwan olla,
woitte itsetin ar>
»nostella, symempiä tunteita minua
kohtuun
Muuten
lisäsi
lääkäri, jota kaikki nämä tllttonaliet
puheet esitti, älkää kiinnittäkö
suurempaa huomiota, maikka siihen
olen
.
tvähän lörpötellyt
Sillä teille
se ci mitään merkitse . maitta
olen teille kaikki järjestntsessä ter»
toilluxkin.
Hän kaatoi lasiin teetä ja jutteli
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hillityllä äänellä.
Niinpä niin. Sairaani kämi
yhä heikommaksi. Te ette ole
läätäri, ratas herra, te ette woi käsittää miltä tuntuu mielessä, kun
on saanut tietää, että sairaus
on
woittanut potilaan. Minne joutuu»
taan itseluottamus! Hätäännyt niin
ettet woi
mitään. Näyttää sil°
tä luin olisit paljon unohtanut, hm*
sit ettei sairas luottanut sinuun ja
että toiset jo aikomat huomata si>
nun talsineen tappion ja wastenmieli»
syys kaswaa sinua kohtaan, sinua
katsellaan karsaasti, tuiskitaan kai»

sanoa

PAPEROSSIA, jotka valmistetaan hienosta Turkin
tupakasta.

Hinta ainoastaan 30 penniä laatikko. Puuimukkeen kanssa poltettava
KARTTAKAA
...

VIIPURILAISTA JÄLJENNÖSTÄ!

Tupakkatehdas FENNIA
Telefooni
Helsingissa,
26 64.
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liigasta» aikiigrami
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Helsingissä, Telef. 2664.
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Tänään toimitetussa arvonnassa
joutuivat
Tampereen kaupungin
r
33 vuoden 1895 lainan obligatsioo30.
35,
neista seuraavat lunastettaviksi
8:
9:
syyskuun 1 p:nä 1912:
30,
Litt..A. N:o 34 å Smk. 5.000:-.
35,
Litt B. N:ot 86, 333, 390 603
|-:
ja 700 å Smk. 1,000:-.
Litt. C. N:ot 13, 330, 588 ja 595.
10,
15
Lainan aikaisemmin arvotuista
2: fO 2:70
obligatsiooneista o a lunastamatta
2: 80. 3:
20.
Litt B. N:o 105, arvottu maalis30
40
kuun 1 p:nä 1905.
12
Tampereen kaupungin Kana60,
70
50
55 toimikamarissa maaliskuun 1 päi70.
80 vänä 1912.
1: 10 1: 20
Rahatoimikamarin puolesta:
1: 10,
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tg
koettiwllt ajatella jo ettei tytär S:rna palwaim
»anat ja fufat kpl
puolestani
Omasta
waiiiaZsll.
Tällöin
olin heille makuuttanut, ettei mitään
oleman pakkoluowuttajia, iski maarau
tossa
muka ole, maitta sielussani
niPainoasiamichekst Poriin on
pistimellään auton akkunasta sisälle,
tunsin aiman toista. Onnettomuutta
mitelty entinen luutnantti Aksel Lamruudut. Sotamiehet pidätet- lisäsi sellainen kelirikko, että kuski
pinen, joka aikoinaan Pietarsaaren särkien
tiln Siestarjoen asemalla. Kuuluste- miipyi kokonaisen päimän lääkkeitten
poliisilaitoksessa ollessaan tuli siellä
haussa. Sairaan huoneesta en pois» Punajuuret tg
lussa
koko lailla huomatuksi olioksi. Sii- 1905 selittiioat he noudaitaneensa tunut, en moinut tempautua irti Porlkanat lgi
ohjesääntöä,
jonka
annettua
liklo .
sairaan luot», erittäinkin noista ker» Perunat 5n lii
tä, että tämä uusi wirkaherra on
mukaan ei saa päästää ketään tällai- tömistän i
syistä,
hullunkurisista
kyllin sowelias mustaan toimeensa,
Kuha
lähettymille.
maan leikin hänen kanssaan kotteil» Lohi '
sen
saattueen
on takeena seuraama kuwaawa
la. Istuin yölläkin sairaan luona. Lahna
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pysty auttamaan.

.

2: 50, 3:
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Axel Tammelander.

T. Malinen.

Palvelukseen halutaan.
Wjokalu- ja hevosenkengitystyöhön tottunut Seppä saa työtä heti Tammelan puistokatu 43. O. Stenman.
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Tässä
juotettu
suuruista rahasummaa, saamutti sen nimittäin oli koko Andrejeionan
per- Sianliha tuore tg.
Milsonnajakadulla automobiili, jossa heellä luottamus minuun niin suuri, «010 sian lihat la
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suuriruhtinas Konstantinowits

Kuulutus.

Mallliskwn 2 päiwänä 1912

...

Taitava harjaantunut
jalÉetyoiitekiiir^mä
poika

—:

vähän

otetaan
1: 60 lisäoppiin Paul Leppäsellä, Hämeen k. 31..
50

—:

—:
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kiertokirje

Mummo minua kyynelsilmin kiitteli,
maan itsekseni ajattelin: en ansaitse
liitostasi. Tunnustan teille awomiemiksipä sitä salaisin —olisestt

lää

Poliisiwiranomaisille

kari.

<&acm kunnioittaen pyytää, että
(Kirj. Turllenjesf./
Mikkelin kaupungista kotoisin olewaa,
entistä luutnanttia Axel Lampista,
Tuoniennos
joka kuluwan marraskuun 17 pfr
wänä on täällä tehnyt warkauden ja
cllltk,)
sitte poistunut tältä paikkakunnalta,
jatkoi lääkäri
ei
piiristänne tartoin etsittäisi sekä että Kuitenkin
wielä
hän tawattaessa »vangittaisiin ja pas- sairaus, mastoin luuloani,

osas-

toisenakaan

helpoittanut.
ja
Mietin
mietin
mutta yhtasiaa,
enempiä
toimia
toon
warten.
kuitenkin jäädä sairaan
Luutnantti Lampisen tuntomerkit äkkiä päätin
owat: 40 wuoden wanha, keskitoi luokse, waik,"« toiset hoidokkaani minen, waaleanwerewä, isot waalean nua odottiwat.näinollenla,olikuten tiewaikeata
punertawat wiitset ja samanwäriset datte, asian
menetellä:
toisin
maine
olisi
siitä kär»
hiukset, pää etupuolelta jotenkin pal- stnyt.
näytti
epä»
Alussa
sairaus
.jas, huononpuoleiset
minkä

sitettaisiin täkäläiseen etsimään

päiwänä

.

.

waatteet.
ja •jo toisena päiwänä
wuotsi näyttää wähän rappiolle jou iioiwoiseltll,
minun
on
totunden mukaan sa>
tuneelta. Turun etsiwän poliisiosaston asemalla marrast. 21 pnä 1910. nottawa, että tunsin woimatllsta kiintymystä sairaan persoonaan.
Sitä»
paitsi koko perhe oli alkanut minua
C. Melander.
suuresti miellyttää. 28ai:fa oliwat
Rikosasiain komisario.
puutteen alaisia, oliwat he harwisiwistyneitä
Perheen
Näyttää siltä luin porilaiset, muut- naisen
isä oli ollut oppinut mies, kirjailikin eitä waan sanomalehdet, saisi ja; tietysti elänyt köyhyydessä, mut»
wat olla muruillaan pakkokappaleit- ta onnistunut antamaan tapsilleen oiwallisen kaswawksen ja jättänyt peten tähden.
rinnölsi paljon kirjMsuutta. Ehkä
osaisi sen wuotsi, että puuhailin hywin innokkaasti sairaan luona ia oMissi en Sunien
sllksi jonkinlaisista syistä, joita, en
rohjennut itsellenikään tunnustaa, ra°
Maisteri Donnerilta, joka on tut» kastui
kun syntymäkotiini.
kimusmatkoilla Siperiassa, on Hbl:n Kaikestataloon
alkoi sairaan tl»
huolimatta
tietämän mmaan saapunut kirje, jos» la käydä
uhkaamaksi:
kaikki
marsin
hän kertoo, että toimittaja San» parannuskeinot osoittautuiwat tehotteri Jakobsson on tarkoitettu Naii» torniksi; ei auttanut
waiwoin lau»
nin kaupunkiin pohjois>Siperiassa.
pungista tuodut lääkkeet .
. Tauti ei hellittänyt
Päiwästä toi»
siirtyi
toimoton ttla.
seen
Toinen yritys ulottautui yhtä tl»
hottomatfi kuin edellinenkin
(Lääkäri maikeni.) Oikeastaan
en
moi tuwatll miten se minuun kos»
ti
(Hän otti uiiibeffeen wah>
.
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Englannin laiwoslakot.

san

Tupakkatehdas Fennia
Kuulutuksia:

Hauki kg

Ahwen

—:

Mutut tg
.

1:
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puhella

manhempani ja kenen luokse
matkustan? Mutta tunteistani en
woinut hänelle puhua; päätin sala»
ta tunteeni kaikin tamoin. Se läEn moinut tarwi waiteaksi.
peeksi hytein sulkeutua. Samalla wälähti aimoissani kysymys: mitä si.
nä teet, ryömäri?
Hän otti
kiinni kädestäni ja pidätti; kauwan
katsoi hän minuun, kääntyi, päästi
huokauksen ja sanoi: miten hywä te
olette! Ia kuinka polttamat olimat
omat

syli

.
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Vasikan
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tpl.
tg.

tpl.

Orawan
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1: 75,
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hänen kätensä,

ja

Hywä
silmänsä.
sanoi hän, hywä ihminen

wmmathä-

te olette,
pa»
lempi kun yksikään
naapureistanne
Siihen aikaan mielä en
minä teitä tuntenut!
Rauhoit»
.

.

.

.

.

Aleksandra

tukaa,

9:

Vähän käytettyAlexompelukone TS
lahdenkatu 17.

.

.

.

.

termeeksi.

Tässä wälillä on minun teille
sanottama, lisäsi lääkäri, painautuen

eteenpäin ja kohottaen kulmatanvo»
jaan:
etta naapureistaan eiwat
pitäneet sen romoffi, että naapurit
rikkaiden ylpeydellä tahtoiwat wält>
tää yhteyttä. Makuutan teille, .että
perhe oli ihmeteltäwän siwiZtynyt;

Virtanen.

vaatteita halvalla.
Käytc.yitä
Aitta", Satakunnankatu 26.

.Uusi

Huonekaluja,
komea Piironki, uusi Pesukaappi,
Puusänky y. m. Läntinenkatu 34
kivirakennus. Nähtävänä iltasin

Andrejemna, wa-

lään ansainnut sitä
rauhoittukaa maan, jumalan nimessä rau»
kaikki tulee muuttuhoittukaa
maan jälleen hymälsi ja te tulette
.

.

.

.
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nossa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Papßriköyinös

.

Ilmoituksia.

Veroayrivalitiksia
ottaa tehdäkseen halvalla
asianajaja KAARLO SALMELA, Kuninkaankatu 16.

Yksi vanhapoika
postitoimistoon, merkillä ~V. A.*.
Aamul. 2 k. 4 s. 15 mm.

Kiiltosilitystä tuÄS
pesua ja oppilaita vastaanotetaan Kauppakatu 18, puurakennus, kävnti Kauppa-

E Akrén.
saa aikaan perinpohjaisen kumo- kadulta.
uksen juhlahuoneistojen korista- HUOM! Täten saan arvoisalle yleisölle suositella uutta
misessa, sillä sen avulla tämä
vaivalloinen työ muuttuu vaivattomaksi ja halvaksi. Tämän uuden keksinnön edut ovat: että se
on erinomaisen ihana, kestää
vuosikausia, käyttämästä lakattua
TiiliroakißkatD 7.
voidaan se lykätä kokoon ja pistää taskuun. Useita lajeja, joista Kunnioituksella M. R. OLANDER
halvimmat maksavat ainoastaan
75 penniä kpl. on aina varastossamme.

.

se

Poisjuossut.

sen

se

vuokrataan l pstä huhtikuuta Asunto O. Y. Huhtimäki, Vuorikatu 5. Isännöitsijältä 12—1 ja
6-8.

Hyviä

.

tzeljillgillrlllellllllstygriitlliftllllet.

Verstas,

haluaa kirjeenvaihdon kautta tutustua
klo 7.
silliä å 30 p. kilo. »Uusi Aitta", siistin tytön kanssa. Vastaus valokuvan
kanssa ensi tuorstaihin Hämeenlinnan
Sitakunnankatu 26

Kara LIE Wi».
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Myytävänä;

luutan etten tunne olemani miten-

.

! k puutah

.

nen

.

ja keittiö
Kamari
Lahtinen, Pispala, Rajaportti.

sopiva pienempää liikettä varten,

75

.

.

tusrahan maksettuaan Kaivokatu 18.
Mana Ketola.
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mli
Lehmän rahka tg.
ÖatDuholot

4o!
50,
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opiskellut, miten olen elänyt, kutka «oirouhalot

—,

—•

päästänyt

.

:
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.

huonee- Sillllat suolasettilo 10 kiloa
Minun kanssani tahtoi hän Nurmiheinät
oylwöhnnät tg.
kyseli minulta missä olen Ruliinoljet

seensa.

hän

.

....

öydetty rahapussi Erkkilän sillan pääs-

1: 20 *■* tä. sisältää pienemmän summan rahaa. Oikea omistaja saa sen periä ilmoi-

—,

...

.

minua ei

—:

¥

Mateet

Särki

1:20

....

lin rakastunut potilaaseeni. ' Myös Siitä tuore tg
Siitä
Aleksandra Andrejemna oli kiintynyt -uoreetfuolonen Rio
minuun: ketään muita mieraita pait- Silakka tuore

si

Korjattu.
1: 10,
90,

.

...

tänään Berlinistä: Täällä on paratja rähinästä.
taa koolla Baltian
jutussa
oliwat
Walteanmewdistajina
Tässä
mainitut etsiwät poliisit, jotta t«- ren konferenssi johon ottaa osaa 11
maikka minulla, kuten olen kertonut,
bistiwat edellälauisutun mulaisesti
ei mitään syytä ole ollut kaunisteledustajat.
Konferenssissa käla
lewhsepän terwehtineen heitä ja että kansan
Minomaan minun kädestäni otti lääkkeitä
he eiwät woineet sanoa josko hän siteltiin länään kysymystä Suomen
kohottautui
oli jnowutsisfa, mailta hän näyttikin luotfilaitotsen wenäläistyttämisestä.
minun awustamanani ja roastaanot»
nauttineelta.
Ilmoitettiin, että Englannin ia Saktaessaan loi silmäyksen minuun, ioka sai sydämeni pamppmlemann.
Asiasta antoi oikeus päätöksen, jos.
wan
ja
Wenäjän
omat
ryyppäsi
hallitukset
konsu
nuu>sta»annoksen
siefa
katsoi wdistetutsi, eM wa,s» lille lähettäneet mastalauseensa toiLontoo 4 pnä. Alahuoneen istun- mauksen teetä) Sanon teille kiertele» Mutta samalla alkoi tauti yhä heitaaja kerrotussa tilaisuudessa
lentää häntä: ajattelin waan, että
on
tänään lausui Asquith. että mättä, sairaus koski minuun .
kuolemaa
ollut jonkuuwerran juowuksissa, mut» menpidettä maslaan.
ei enää woi estää, Kui»
kuintllpa
ollut
lie
rakastin
hän» iänkin
minimipalkkaa koskemaa kysymystä
ta luu hän ei ole esiintynyt mil>
Konferenssi tulee Marmasti
hän
luotti minuun maikka otä
.
puoltaa koko hallitus yksimielisesti jälkeensä tuntui kuin en möisi hänen litin
lään tawoin pahennusta heratta» mään näihin mastalaufeisiin.
hautaan
la skeutumaisillaan.
käsittämättömällä ta»
hywätsyttöwätsi. Koto teollisuutta, Malla olin lakastunut . . (Lääkä- Waikta äiti ia sisaret hoiteliwat,
wästi, niin katsoi oikeus oikeaksi hyTampere.
lätä kanteen ja wapauttaa
laima-- ja rnutalieliikettä uhkaa an- ii painui päänsä alas ja
kuitenkin mipunasi kääntyiwät katseensa
raiiin
.
. minulle antoi hän luot»
jan kaikesta edeswastuusta.
kara hiilien puute. Tehtaita suletaan
Kyselyihinsä wastasin
En ole selwillä, jatkoi hän tomuksensa.
Kadonnut.
Jokisen wirkainyhä. Työttömäin lukumäärä kaswaa
ei
tällä
tuottanut
aina
rauhoittamalla:
ci
ole mikertaa
wiltkllllZti
toisuus
siis
tunteita
mitä
hänellä
Nyt
kaswamistaan.
on jo yli 200
mitään tuloksia.
oli minusta! Mihin hintaan
hy- tään wcmrallista! mutta miten wai» A. L. 4 s. 50 mm.
Eilen jatkettiin neuwatteluja rappa- työläistä työttömänä! Ennen wiikon
Wiänsä täytyi siitä päästä selwille. keata oli niin wastata . . . aiwan
rien erikoistyöehtosopimuksesta. Alus' loppua on niitä jo miljoona.
Hän oli somamckotoincn neiti, äly» järki tahtoi hämmentyä.
Erään kerran istuin taaskin ylsin
tamasti keskusteltiin alimmasta tunti
Lontoo 4 pnä. Hallitus on lu- läs ja paljon lukenut, kun minä
Ne „lunnl>llistt" jilttjit
yöllä
sairaan wuoteen wieressä. Tytpalkasta y. m. yleisistä määräyksistä. mannut panna käytän<öön aikaisem sitäwastoin olin latinankin unohtatö
istui
myös ja hengitti rastaasi'.
jotenkin
nut
T. k. 2 pnä katosi ruskea narttu ajokokonaan. Ulkoasuni
Wiime lauwantaina lähetettiin toi- Ryhmäurakoista ja niiden palkoista mat uhkauksensa pakkotoimenpiteistä puolesta ei minulla
myöskään (laa* Onnettoman lopun malttaminen näyt- koira nimeltä Täti. Tuntomerkit: kaulaspoliisipiirin mahtikontiorilta kaksi hymäkfyttiin enstlulemisessa samallai ellei sominnolla rauhaa synny. Hal- kari hymyili ja
heitti silmäyksen toax- ti mahdottomalta: hän oli kowin lelyhyt
tammikuussa poliisilaitoksen palwe- set määräykset kuin woimassaolewas- litusmieleiset lehdet kuitenkin toiwo- taloonsa) ollut mitään syytä fiöi;h- raoton. Kuume ahdisti häntä niin sa nimellä varustettu kaulanauha,
kantakajaloissa
lukseen otettua »tunnollista» poliisi- sa muurarien työtarifsissa on. Kun wat pakkokeinoittakin woitawan
keillä. Mutta hölmöyoellä ei jumala ettei koto iltana ollut tullut tajui- niinkutsuttu puolihäntä,
miestä hakemaan muuatta metelöit- suomalainen työmäenliitto on myös- wintoon päästä, Maikkakin tuot- minua sentään ollut kokonaan »i* hinsa. Puoliyöhön asti houraili nukset. Talteenottajsa pyydetään palkkiofijää, jota telefoonilla oli pyydetty
lakkaamatta, lopuksi maan wapisi ja ta vastaan saattamaan sen Rikalalle Tamkin tuppautunut osalliseksi neuwotte- taakin maikeutsill. Myöskin työmie- lannut: osaanhan erottaa toalkoiscn wihdoin jäi liikkumattomana
korjaamaan.
Lähetetyt
poliisit
lepää- pereen Välityskonttori O. Y:n konttoomustasta,
jotakin
sieltä
woin käsittää mi»
oliwat kuitenkin jo lähetettäessä jon- luihin, päätettiin että tuönantajat
het pitämät kiinni päättömästään näkin. Minä esimerkiksi hywin ym° mään. Lamppu palaa tuikutti nur° riin.
kunwerran juowuksissa ja kun heitä wat sellaisen sakin kanssa sopia eri- minimitariffista, mutta epätietoista marsin, että Aleks«dra AndiejewnaL kassa entisellä tumallaan.
ei alkanut kuulua, lähetettiin muuan tyiscsti. Neumotteluja päätettiin jat- on. alistamatko he
kuten häntä nimitettiin
enää tonfe- la
wanhempi poliisimies tarkastamaan kaa torstaina kello 2 päimällä.
sopinut
ei
lZatk.)
olla erinäisiä edcllytylsiä
Halutaan vuokrata i
renssin ratkaistawaksi. Eilen illalla tuntea minua
miten halu näiltä »kunnollisilta"
koyta«n rakkautta,
oli
kuitenkin
toimeita
heratta- Wllan tllwMsta ystäwyyttä ja arluonnistuu. Siellä Tammelan puo'• k'
J kamari ja keit iö Pispamä. Sanomalehdet kiijoittawat asias- wonantoa ssA jotain
lella tarkastamaan lähetetty nuo uu
tapaista.
sen
lasta, miel. läh rijaportt.. Vast.
lI.Md
Naimapa
päidet tapasikin,
ta
Konttorissa
wälirauhan toiwossa.
hän itsekin tässä suhleei.'t. 1. k. nimim. »Pispalaan haluava".

se

jotka valmisteta»
hienosta Turkin tupakasta. Hinta ainoa»»
taan 25 penniä laatikko.
Karttakaa Viipurilaista jäljennöatä.

TtMttelk.

löriiintoji
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PAPEROSSIA,
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seuraa

ljimithtll.
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Isänmaa

lainen. Olisikohan tuo lääke sopima?
Rautatieasemia suletaan.
fuiwa 10 lg,
neeksi.
Koettelet
ei, se ei ole sopima. Ruisleipä
DJufitt hehto
Et
anna
aikaa
lääkkeitten
maitumk!ttu's,auhllt lg .
Lontoo, maalist. 4 p:nä. 16 rauselle siitä
9tufim imeläjlluhot lg,
tulotsettomuus
suljettu
on
tänään
tattenasemaa
hii- sillä tawoin koitat syyttää milloin Ohrat hehw
.
'
,JM Vlltllt ■Ujinityjittitjtti?'' lien puulleen takia. Luultawaa on, sitä milloin tuota menettelyä. Otat Ohian,auhot lg
Ohraniyynit Ittra .
siinähän
»aurat hehto
Kerrotaan, että Wuojoen metsissä että koko rautatieliike Englannissa ja läätcinääräyskirjan
on sopima! Oikea määritelmä .
c autanrqtrait litta .
tutin taad.annllssll olleiden työläisten Skotlannissa wähitellen lähimpinä Waan ihminen kuoleekin;
toinen läiä» Oenno Vj liti
ja miljoonayhtiö A. Ahlströmin wä- päiminä tulee testeytettämäksi.
täri olisi kenties moinut pelastaa. 9Raito hywä 2 titt
kuorittu 2 lit .
3anot, että lääkärien neumottelu
lilla on tulossa riitaisuuksia
sen
kuoriin titt
Piimä
on tarpeen; minä en ota wastuuntakia, että yhtiö nyt kun keli mettuotittu 2 Ittt. .
alaisuutta päälleni. Waan miten höl» SSoi maalainen
sissä on mennyt kokonaan piloille, ai■ meiieti
möltä
tulet näytpiMmllll
sllllli- tämään!siinä tapauksessa
lehmän, fpl .
koisi pidättää tutin kaatajien paltto» Lllltut olleet tohlill
Myöhemmin kun totut Juustot Imun
ja, maitta näiden ja yhtiön wälillä
tuolloiseen, et siitä mälitä. Jos iy- Munat luoteet
.
lllhtinllllll.
onkin laatosopimus. Samallllisia ret>
minen kuoleekin, ei se ole sinun wi» Naudanliha tuore l,r.
.
lihat
teloita on tulossa tuiinmetäjäin ]a Pietari 4 pnä. Kun Siestarjom kasi: sinähän olet oikein menetellyt. »otaetufan
S:., tralitntnt Ig
2Baan
mikä
on
kiduttawampaa,
sitä
kaatajain wälillä. Rettelöt wltanee tehtaan sottlaskomennuskunta tänään
i<umpllll»liyll tuote lg
011 se, että näet sokean luottamuksen
of o lampaan lihat
tarkastajaa
erästä
saattoi
tehtaan
rattaisemaun oikeudessa.
®:ma palwaim lz.
mutta
et»
apuusi,
tunnet,
sinun
itse
joka lulettt tehtaalle 250,000 ruplan tä näet et
Vasikka juottama!»» kpl

Vmlnset slllneet n»«llisen nm
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johdosta oivat m. m.
woimarktinat Englannissa jonkunweriän lamassa. Ostajat owat waromaisia ja mahdollisesti täytyy tähän
astt saatuja korkeita hintoja mähän
alentaa. Woilaiwoille ei lakko wielä
toistaiseksi ole tuottanut »vaikeuksia,
mutta jos lakkoa laumemmin kestää
ja erittäinkin jos
lemiää muille kelloista
se on mitä ilkcintä!
Onhan olemassa tepsiwiä lääkkeitä
työaloille, tuotiaa
hankaluuksia tautia
»vastaan
niin tulet mietwoilaiwojen kululle.
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Pesikettäni

Haloo Suomen Int!

Saamme kunnian esittäen ehä olisimme halulla kanssanne kirjeenvaihdossa jos vaan Te suvaitsette ensin
kirjoittaa meille. Kirjeet vastaamme kirjeellä, valokuvat valokuvilla. Vanhain
piikain ja eläväin leskein on turhaa
vaivata itseään. Piirrämme täydet nimet
ja myöskin osoitteemme näin, että kirjeet saapuisi Lännelle päin:
M. Suutala, A. Aho, V. Vesterlund,
O. Karvonen, N. Korpela, N. Karvonen, U. Sirén, K. Aaltonen, V. Saari,
M. Pihlaja, O. Ylänen, P. Laapetti.

L. Box 42, Diorite, Mich.
U S. of America.

"IHON™

suun ja hampaiden hoidossa on aina
otettava huomioon ILLODIN, sillä kokemus on osoittanut, että se on parasta.
Kysykää sitä! Käyttäkää sitä! Pullot
å 2: 50.

HELIOS, TEKNILL. TEHoaö,

os. Riihimäki.

£am»tttel«, 1911,
tftmfcitc* Ifto&ta tiij<q»«ta».

