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Polttakaa ainoastaan alkuperäisiä

wTßÖmics"

Polttakaa meidän kauppaan ilmestyneitä

Suositamme

»Pankkiiri"

«Kansallisteatteri"

paperosseja, jotka valmistetaan hienosta
Tttrkin tupakasta. Hinta ainoastaan 30 penniä
laatikko. Puuimukkeen kanssa poltettava.

,;

jotka valmistetaan sangen hienosta Turkin tupakasta. Hinta 30 pen-

paperossejamme,

ja

paperosseia, jotka makunsa ja lemunsa puolesta kiitetään parhaiksi. Hinta 50 p. laatikko.

Kunnioituksella: Tupakkatehdas »FENNIA" Helsingissä.
SILITTÄJIÄ:

jj „Isänmaa"
■
jotka valmistetaan
...

on

määrännyt,

että

koululaisille on

asianomaista
toisen
ja kolmlllmen luokan rautatiepilet»
teja 50 prosentin alennusta was»
taan. Lipun hinnasta on toinen
puoli maksettawa syys-, toinen le*
annettawa
todistusta wastaan

hienosta
Turkin tupakasta. Hinta ainoastaan 25 penniä laatikko.

paperosseja,

JJj
■

halpoja rantatiepi-

Puhelin N:o 2664.

wätlukutaudella. Näitä alennuslippuja on annettawa huolimatta \xu
tä, owatko koulu ja asunto ehkä
eri puolilla Suomen ja Wenäjän
wälistä rajaa. Lipun saamiseen ei
myöskään ole asetettu mitään kor»
niillä ymmärretään kaikkia julkisen keinta ikärajaa.
toiminnan muotoja
waltiollisen
liiyhiiinhoitotiriistetään pois
suomalais- Lisalustannulfia
luston laatimtfelfi.
tm
tuomarien
ja tuomioisTilastokomitealle on senaatti myöntuinten päätäntäwallasta. Tämän
tänyt 2,000 mk. möärärahan kunnalasemesta laajennetaan kaikki Venä- liftn köyhäinhoiwtilaston
laatimisesta
jän riioslakitirjan artiklat, jotka aiheutuneiden kustannusten suorittaasettamat kahleisiin wapaan
miseksi. Samalla on komitean sihteem wapaan julkisen, toiminnan, reille loht. Tella Hultinille ja maist.
myöskin Suomeen. Ia suomalai- Oskar Autereelle myönnetty yhteensä
2,000 mk. palkkio. Köyhäinhoitotiwllpauden pyöwelin wirka us- lastoa
koskewasta mietinnöstä tulkotaan Wenäjlln oikeusministeriön laan senaatin tekemän päätöksen muwirkamiehille. Selwemmin kuin mis- kaan waatimaan sekä köyhäinhoidon
sään
lukuisista Wenäjän tarkastelijan että maan huomatuim»
kuristuslaeista Suomea kohtaan, Pien köyhäinhoitohallitusten lausunilmenee tässä oikeusministerin eh- not.
dotuksessa pyrkimys ulotuttaa ylei- Turun h«wi«ileuden ylimäärä,nen
wenäläinen! oikeudettomuus nen osasto.
Suvmecnkin ja häwittämällä
Turun how!oiteus on päättänyt
malainen wapaus, panna tilalle pyytää saada edelleenkin wuonna
orjuuden yhtäläisyys Suomessa ja 1914 yllä pilöä ylimääräisiä wiidetta
ja kuudetta osastoa.
Venäjällä.
Viipurin maistraatti.
Oikeusministerin ehdotuksen
kaan ei pyyhitä ylitse ainoastaan
Wiipurin howioileus on tehnyt
plrjanwina päätölsm. jolla fe welnuo liian lieroiksi hawaitnt
laisen rikoslakikirjan pykälät ja wotti Wi!pl!rin raastuwaroikeuden
mrwiltawot jäsenet fikatorwata niitä wenäläisillä artik- mäcräämään
maistraattiin,
jotta
laiseen
woisi
loilla, joiden awulla tuhotaan pu» toimia.
he-, paino-, kokous- ,ja yhdistymis»
wapaus. Waan kuljetetaan Suomeen myös kaikki waltiollisen mfinnan siunaukset ja salaiset oikePainoylihallitus on tehnyt
usrikokset Wenäjältä. Oikeusministeri tuo tosin wain warowasti il- naattiin alistuksen kanteen nosta»
mi, että suomalaisten poliisiwirka» misesta majesteettirikoksesta Hu fmiesten ohella tultaisiin wtkimuk- wudftadsbladetin was»
awaa toimittajaa A. R. Frensissa käyttämään wenäläistäkin po- kelliä wastaan lehden 80 nume»
liisia. Mutta joka tuntee Wenäjän
wiime maaliskMn 23 pnä
tapoja, woi olla warma siitä, et- olleen kronikan johdosta, zosfa ker.
tä tämän ehdotuksen tultua hywäk- rotaan
eräs
sairaala-apurahoja
Ponte
Wedriassa koskewa juttu.
syttyä, tulee myös wenäläinen „ohSenaatin
oikeusofasto on tehnyt
rana" pienine ja suurine Aseweiettä toimittaja Emil
alistuksen
neen ulottamaan kirotun toimin» Mainiolle majesteettirikoksesta tuoSuomeenkin.
mittu wankeusrangaistus hänen ki»
Minkä , waltawan mullistuksen wMoifmltensa takia muutettaisiin

IC&kottksiia;
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letteja.
Senaatti

Polttakaa ainoastaan alkuperäisiä

„Vapaus"

ni! laatikko. Puuimukkeen kanssa poltettava.

Koululaisille

Tammela*.

Silittäjä, Tammelank. 11. S. Högström
Anna Ahola, Kuninkaank. 14.
Aino Asunen, Särkänk. 20.
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Laivojen tilhrirei

sanan

ÄITI-OSASTON

OsuusSitomo SÄ o?

KOKOUS on keskiviikkona t. k.
14 pnä klo 3 i.p. Ulkotyöv. yhd.
talolla.

sen

T. MOWW
Johtokunta

VALOKUVAAMOITA:
4TELIERI RANQHILI» Hiai«
katui a:s IS.
■AMP. KUNNAN TYONVAL. TO*
MKSTQ, svoinaa klo 19—1 tp. esi*
häll* ja 4—5 naisille, paitsi Isuas kokoontuu huomena keskiviikkona kello
«aiais klo 19-2 plivlUL Oealte 8 illalla.
Lfisi. ;;eiatok. 18. Teltl. 484.
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BAUTA- JA METALLISORVAUS-

muussa

suo-

Umoitaksls.

LIIKKEITA.
K. D a b 1 •ie d t, Satakunnank. 13

Helien

O. Y. KUV4 A. B,
KENKÄ

«raids talo. 9-12, 5-7. Tel. 12S1.
hrskoiaala keuhko- ja •ydänvikoia
Matkoilla.

-

BACKMAN, Sumeliuksen ran-

tarakemius kosken varrella. Sisäänk.
Hämeenk. 15. 3—5 ip.
FRESTADIUS, apt. Molinin talo,
HB-11, 4-5; pyhäsin 9-11, (lastentautia ja veneerisiä).
KAARLO PALKONEN, kunnan ja
rautatien lääkäri Toijalassa. Kello
9-11 ja 1-2.
AHLMAN, Läntinen puistok. 14.
Arkip. 10-12, 5-6&
OJÖRQTMT, Itäineak. 29. 11-12
ja 6—7. Korva-, nenä- ja kurkku(DA LAHTINEN,
Moisionkate <".
tautia. Telef. 18 94.
ASIANAJAJIA:
käynti
kadulta.
Puhelin
902.
«RÖNHOLM, ttäinenk. 26, arkip. 9
Varatuomarit Einar Ahlman & Yrjd
A. POHJAKARI, Kaivokatu t*.
Pulkkinen Lakiasiataajotoimisto
-11, 6-f.
Hämeenk.
27. Av. 9 3.
C:ri HOFFSTRÖM, Hämeeni' 27,
f AKU&TUSKONTTOREITA •
arkip. 10-i.
m HALLSTRÖM, Kauppatori d, 9 Irnnfun Palov. O. Y. Helsinki. Asiamielajälll het Tampereella Matti Kohonen,
-il, 5-4.
osakeyhtiö V:m Sandbergin jIU
NYMAN, Kauppatori 1, 9-11. \-*, Meksanterink. 25. P. 1300. Juho Kivirautakaupan taloaaa, sislinirty*
nen, Kauppak. 13. P. 202.
pyh. f— ll. Sisl-, laatu ia
Kauppatoritta. Pub, t«O4 4*. •■
fcCHROVE. Tammelank. li, 9-

SU
.

m UM i Siieri.

«IRZENIUS, itainenk. M, i-lt,
7, siladt*utia.
W. EMELEUS, Hemeeak. 27.

*

SALO. T. Muatanlahdenk. M, arkip
tz-il
Ja 5-7, pyh. 9-11. Telef .215
NIKANDER, ANNA, Koskik. 9.5
-11 ja 5-*.
««enkät» 19. av.
ämmmtma t—Vt.

IX—2.

HI
Tarkat

kand. K. O. Laitinen Hannu
Keskin. Lakit.Peltonen
Tampereen Osake- Pa: iki n
&

KONTTORI on avoinna kio 8- 1
a.p. ja 6- V»8 «Halia, Työväen t»

HAMMSLAAKAREITA:

ua

ja 2-3.

>

lolla. Puhelin 11.

ma laHen-

«VFA*

Telet. 106.
ALFRED SELIN
Konttori Tampereella: Kirkkok.
«

FFNNIA
I LllHlH

iM ***■, U. 11, H-11, Vai- 1/* P. 1241.
atm, imphl z, ■*•. 11-12, h.
1. mm, mmi» 1 st». 11-1. s-i
T E. RAUVOLA, Kauppakatu 4.
Tav. li-11, 2-J£3 ja £6-é, lanvaot. lt-11.
Hl LAURENT. Kunink. 25, Hetana

trio, tfofclt-tfll

låaieen Työv.

Henkivak.O.Y. Turku
Piirikonttori Tampe
reella Kuninkaank. 26. Puh. 1160.
Auki 9-2. TvmUAi aiiaMil vttau.

Eiiiiliiea ilßaäiämea rasaamsfätii
perustetta

talo. Av. 9—3. Puh. 474. Karttamerkkien
myynti. Vakinainen avustaja Senaattori
ohannes Peltonen
fearik Mechelitfiri Asianajotoi
misto Puutarhakatu 16 Telef. 14 66
Xvoinna 9-3.

P. KULHIA,

fsnasanajttan

Parola.
Valantehnyt tilintarkastaja K. V.
TAJANIEMI, Tampere, Var

lahdenkatu

11.

eli

Suurkavaltaja Idman

JA KALOSSIKAUPPA

Auto-kupé N:o 3.

■«.

wnsa

Keskisuomen Kustannusliike, Tampere.

Täten W\\wm niitä

Kuolleita.

tämä

häiriöitä ja viivytyksiä.

i Ainoastaan

Yrjö Lahti

z
lllljllilll iifu Suomea mttm.

hywäksya

j mahdollinm

sulku

H «ve]».
A L T S. 1 k. 1 s. 30 mm.

V. P. K:n huvitoirnikunta
toimii hauskan

Kevät- juhlan

oikeus,

»vapautettaisiin majesteettirikoksesta
tuomitusta 7 kuukauden lvanteusrangaistuksesta.
Armahduskirjan
nojalla wähennettiin rangaistutses.
ta kuitenkin kolmaosa
Prokuraattorinwiillsto on wa>

senaattoria katsoi

j mahdolliseksi

ten"
taan

Olga ja Antti Lahti.

4

senaatin

osasto hylännyt kustannusliike
Tarmon johtajan kauppias A. V.
Sarlinin anomuksen, että hänet

hallituksen littanut senaattiin Wiipunn howi«
ehdotuksen, ja nekin sillä perus- oikeuden päätöksestä, jolla howioi»
ifteella, kosta muta suunniteltu mul» keus wapautti merilapteem Pitkä,
listus heidän mielestään on ainoa paaden edeswastuusta häntä was-

Telef oonikontiori.

kuoli tapaturmaisesti Ellinjokeen,
Juupajoen Lylyssä, 10 p. toukok.
1913. elettyään täällä surun ja
murheen laaksossa 2 v. 1 kk. 23
p. Syväksi suruksi, isälle, äidille,
3 siskolle, 4 veljelle y. m. sukulaisille ja tuttaville.

Sitäwastoin on

saamaan

jotka kesäkuun alussa muuttavat
asuntoa
mahdollisimman pian
muutostaan meille ilmoittamaan,
jotta voitaisiin välttää suurempia
Syvällä surulla ilmoitamme, että
rakas poikamme

rahasakoksi.

Wenäjän hallituksen homma

tulee Suomessa aikaan
täypi ilmi jo siitäkin, että itsepä
Suomen senaatti, tuo lomalaisista
wirtamiehistä kokoonpantu kortein
wirasto Suomessa, on asettunut
melkein yksimielisesti waswsta.
maan oikeusministevin ehdotusta

tßlßfooninomistajia,

aatteitten

taan

.kumoutMs. wsfa. nostetussa
lewiämistä was°

majesteettirikosju.

työläisten ja siwistyneitten
Suonten wapandcn lohtalonhetli
piireissä.
Luonnollisesti owat Sotawaenkunniasta linnaan.
I
lyömässä.
j Suomen waltiopäiwät antaneet
Olemme kertoneet miten SBiipu*
mitä jyrkimmän tuomion smmni.
,Russ. Bull." kirjoittaa:
z
rin
tuomitsi Wi>
Wenäiän halliws on jälleen a» tellusta ehdotuksesta. Waltiopäi- borgsraaKtuwanvikeus
Nyheterin toimittajan C. I.
settanut päiwäjärjestykseen Suomen wäin puheenjohtaja, toweri Tokoi Toiletin sakkoihin eräästä, mainilysymytsen.. Sitte kun pietarilaiset ei katsonut
mahdolliseksi ehdotus- tussa lehdessä olleesta, komendantti
Valloittajat owat toteuttaneet ns. ta, joka on pemswslainwastainen Petrowin < kunniaa loukkaawasta
yhdenwertaisuuslain,
lyssäläistyt. n työjärjestyksm wastainen, esit- kivjoitukfesta. Komendantti Petrow
täyivät
taaksensa Suomen,
he nyt tää waltiopätwille, ja saattoi tä- ja silloinen prokuraattorija Hosminoff
tuomiosta
ontin se»
rynnäklöön
ratkaisewaan
mnsertamal. män hylkäämisen senaatin tietoon, walittiwat
nyttemmin tuominnut Toinaatti
la Suomen perustuslain mukaisen Waltiopäiwät
hynxilsyiwät yksi-! letin wankeusrangaiswkseen. Kun

oikeusjärjestyksen, woidakseen tä° mielisesti tämän puheenjohtajansa senaatin päätös wielä on tarkistamenettelyn. Mutta nyt on jo wal° maton, ei fiits anneta lähempää
män onnettoman maan asettaa
Pyynikillå Sunnuntaina t. k, 25 p. hauskalla ohjelmalla Lähemmin tuonnempana malle oikeutettomuuden ja hirmu» tiopäiwät lopettaneet työnsä. Uu. tietoa.
HUVITOIMIKUNTA. Mallan asteelle, jolla kolo Wenä> det waalit »wat wasta jylsyllä,
»mutta sillä wälin on Wen't,än
jän waltakunta huokaa.

Verdin ooppera

P*

rossa

Himeenk. 3 (lib. rautatien asemaa).
Puhelin 12 93. Anni Vedntröa. mieitäkiinnittävä, seikkaperäinen ja kuvi
tettu kirja pankinjohtaja Idmanin kavalluksista. Hinta 75 penniä. Levittäjiä
halutaan. Pyytäkää asiamiespapeAuto-asema Kauppatorille Puh. 1337. reita.
Autogarasi Puh. 125. Yksityisasunto 203.

sa»

Tämän Wenäjän taantumuksen walwkunnandumnaUu sananwuoro,
loirallisenll ilmenemismuotona on jossa kaikki Suomea »vastaan suun»
wenäläisen oikeuden ulottaminen uitellut kuristuslait owat tähän

j

•ff d LONDEN. Itäinemk. 14,

se.

Trubaduuri

valtiollisissa aswissa

Suomea kos- a gti aina löytäneet mannan hy»
lewaksi, jota koskewan ehdotutsm wälsywän enemmistön.
RUOKATARJOILUJA
esitetään orkesterin avustuksella ja «n Wenäjän oikeusministeri asjulistettu. Suomen NxpauKARANKEITTIÖ
ja KAHVIL* Oskar
Merikannon johdolla, Teat- tettäin jättänyt duumalle. Awo»
den kohtalonhetki on nyt edessä
Lintinenkatu 37. »'atti Niemine»
teritalolla keskiviikkona toukok.

gitujiii tifofifujlti

lafitellään t&mt iltana walntuston
kokouksessa. Todennäköisyyden m»,

kaan ratkaistaan kysymys nyt lo»
pullisesti. Paitsi tätä ja «uuta.
mielisyydellä, joka päättyy tyynil» mitä läheisimmässä tulewaisuubes. Mia muita wähemmän huvmattawia
KANSAN KEITTIÖ Kuninkaank. U
14 päivänä klo 8 illalla.
kysymyksiä käsitellään edelleen kysy.
Pait- |a Tagatorinaraluiutßlsia.
Aino Alanen. Lippuja Smk. 6-2 markkaan, saadaan lisyydekst, waatii wenäläincn oi» u
,
; !". 1 1 "f mystä lausunnon
["
antamisesw mais.
KANSAN KEITTIÖ ja KAHVILA
Asiamies: AXEL ENGSTRÖM.
»»»»»»
teatterin kassasta keskiviikkona klo 12-3 keusministeri. että waltion tur-,
traatin chdottamasta uudesta po.
Xs-sttori: Hlrieenk. 7. Puhella Stt
Moisionkatu 33.
L. Teimonea. ja klo 5 alkaen ip.
ja
lwallisuntta loskewa» asiat
liisrjä<iestyksestä.

1827

i

;

kiAxjaausAi

Paloapu
yhdistys

Kaupunkien

TELUA:
Nylund, Anna, Läntinen puistokatu 6.
Puhelin 643.
Anna ja Frans Suomela, Kuninkaan- Irtaimistoa varten. Keskinäinen yhdistys. Vakuuttaa halvasta maksusta o
katu 30.
maisuutta. Nautitaan alennusta vakuutusmaksuista 5 v. kuluttua 10 "/o, 10 v.
25% ja 20 v. kuluttua 50%.
KATILOITA i
Asiamies Tampereeella:
ROOSA LIUKONEN, Kortealahdea
OTTO LUKANDER
katu 11.
Konttori: Koskikatu 7, Ruuskasen talo
Puhelin 148.
ELLEN SARSA, Kortealahdenkatu 1
Puhelin 118.
SUOMI, Keskinäinen henkivak. yhtiö.
VÄÄNÄNEN, IDA, Kauppakatu II
Tampereen haarakonttori. Kauppa
Kadulta käynti.
tori n:o 5. Av. klo 11-2 ja 4-e
HANNA VALLI, Rongankatu 11.
Puhella 92.
MIMMI LINDQVIST, Läntinenk. f.
(Immr Vakuutuskonttori. Hä
MNO LEHTI, Mustanlabdeskatu 1«
11. UflilUuO meenkatu 9. Puh. 530
Puhelin 52.
Salama- Pohjola—Kullervo.
LAURA OLLGREN, Kalliokatu 2»
Konttoriaika 9—2 ja 4-7.
IDA HELENIUS, Mustanlahdenkatt
lé, rappu oikealla. Telef. 264.

Mlljesteettirilosjnttlljll.

;

■

se

Miljoonakavallukset

Yrjöakatu 17,
Puheli» 65 87.

<;t«faeelaitoi. Helsinki.

Pietarsaari.

Åmißatti-osotteita:

suoma-

otetaan uusia oppilaita 31 p. toukok. klo
9 ap. Lukukausimaksut ovat I, II ja 111
1. 40 mk. IV, V, VI 1. 50 mk (jos useRÄÄTÄLEITÄ:] 3
ampia sisaria on koulussa, maksaa ens
I. R. Hakanen, Rautatien- ja Rongank täyden maksun, muut puolet).
Jatkoluo
kalma. Rongank. 11. Pub. 319.
kiila on lukuk. maksu 75 mk. Tarkempia tietoja antaa koulun johtajatar
MAALAUSLIIKKEITÄ:
Ellen Cannelin.
E. L. SELIN'in Maalausliikettä suositellaan Verkaiehtaankatu n:o 3. Puhelin Työmies 1 s.
14 67.
Tilattavaksi tarjotaan

h 11. STREHOBERG EI LL
JA SAIRASVOIMIS-

&

»

«

HIERONTAA

Tampereen Suomalaiseen TyttöHalme
koulnnn ii jatkolnokille
Puhelin 1091. M)j

Pnntarbakatu 24.
nai» f a käytetyitl b non? a! u ja.

Hintaansa nähden
Paras savuke!

S

i

Kuukausikokous

Iliaistaan:

on tänä iltana klo 8 huoneessa n:o 20
Pohjolan vuorot julaist. perjantailehdessä. Tärkeät asiat.

■
■
■■
■
■
B
■m

Q. A.

Palvelija a. o:n

—~—

Tiistaina 13 p:nä toukokuuta

gfttupiiH M
Tampereen kaupuncsllle tulee tänään

ratkaistawakst kaupungin »valtuuston
kokouksessa.
Olemme jo aikaisemmin puhuneet
kysymyksestä laajemmin ja silloin
asettuneet sille kannalle, että laupungin olisi yankittawll Hatanpään alue
huostaansa, jos

se

maan Moidaan

kohtuullisilla ehdoilla saada. Alueen

laajentamisen tarme kaupungillamme
on kiellämätön. Sitä todistaa par-

haiten se, että

esikaupungit yhtämit-

KANSAN LEHTI

B«r«rill«lse» Sntrt Tämmelan- omaisuutensa wellojillcen. Pesaluet
telon mukaan ox omaisuuden arwo
derin jjcjölitctttm,
joka perjant. esitettiin Pälkäneen 39,378 markkaa, josta Muotian 'a
käräjillä ja jonka metsänhoitaja lon armoksi on laskettu 35.000 ml.
ja irtaimiston auwotfi 4,378 mk.
Tammelllnder »valallaan wahwisti, Welloja
konkurssipesässä 74,632
osutti omia waroja Smk. 850,465, markkaa, on
josta
osa liinnewelsiihen luettuna Ruokolan kartano koja. Velallinensuunn
malallaan todensi
Smk, 525,000, minkä lisäksi on
epäwarmoja saatawia Smk. 244 pesäluettelon oikeaksi.
Uskotuiksi miehiksi määrättiin kruu-.
tuhatta. Milkoja sm Smk. 905,902. nunnimismies
28. Nyström ja talol
Walwonta määrättiin ensi syysk.
tzirwoWesajäiwenknlllstä.
linen
Kon16 p:ksi klo 7 illalla ja uskotuiksi
kurssipesän
walwontapäiwälsi
määIrjö
Puikkimiehiksi waratuomari
Tampereelta, tilanomistaja rättiin heinäk. 13 p klo 7 illalla.
nen
otettiin esille eräs kaurain
Axel Molin Kangasalta ja how. Senjalleen
jossa oli kantajana ylei
anaSMszultu,
ausk. Niilo Solja Pälkäneeltä.
nen syyttäjä. Taametti Lepistö nimi
nen muonarmkl Ofaran kartanosta

kaswawat. Ia mitä suuremmaksi
esikaupungit pääsemät, sitä suuremmat waikeudet omat woitettawat niiIlteiimielisyyttä.
tä tyydyttämälle kannalle järjestettaessa. Jos kaupu"ki saisi haltuunsa lärwensiwun elämästä on wii°
niin laajan maa-alueen kuin Hatan- mcaikoina ollut ruton, tuostakin

taa

pään tilan, joka lisäksi on kaupungin
maa alueen Välittömässä yhteydessä,
tulisi kaupungin laajenemismahdolli.
sille puolelle pitkän pitkiksi
ajoiksi turmatuksi. Kun Hatanpään
tilan alue käsittää kokonaista 11,6
neliökilometriä, niin selwää on, että

oli myllyssä käydessään myynyt 3

salillista kauroja jollekkin ajurille.
Tapaus todistettiin ja Lepistö itselln tunnusti. Oikeus asiaa hetbsen
harkittuaan, tuomitsi myyjän 50 marlau salkoon ja ostajan lorwaamaan
kauroista wielä lisämaksua O>aralle

mainitsemisen aihetta. Näyttää ai» 24
markkaa.
wan kuin siellä olisi perisyntinä
Wiimeiselsi käsiteltiin Kalleja Euf
tehdä toinen toisilleen Main sitä, rosyyni
mikä on kaiken säädyllisyyden uiPeltosen miinanmyyntijuttua.
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Mjörwen Koitesiärwen bt). 3:75 wäksytä. hhwätsyttäköön joku
muu noin 14,300 ml. Ellei luttomaliof. mät Wonuat lakkotapnuGss» tufl*
10 3: 75, Mjärmen t. y. Läntinen korotusmääiä.
ehdotusta hywätHiä, olisi hywiitsyt- paremmin toimeen öieirtÄatirt «wulnoisos. 2: 50 ja 2: 50 Vienkaiwian A, Turpeinen oli ewästetty kan- täwä 15 pj ja 10 p. roufcoroero. lä. Wähin apu esimKuoritan 1.-y. 2:50, Ulwilan Har nattamaan liittowaliokunnan ehdoK. E. Lmcktonen oli ewästetty sa on alempi tuin m«U«,
jurpään t.-y. 3:

—,

Harjunpään nais-

of. 2: 50, Porin rnjf. Vähän Rauman t. y. 6: 50) toht. 67: 50.

Hämeen l. etel.

tusta. Ei luullut

hentäwän.
Ivlmari

sen

jäsenlukuawä-

Asia

Koiwula kannatti

Sos.-dem. Piiritoimikunnan kautta:

(Lahden f i. 115:
Asikkalan Kk.
t& 5: Maalaisk. Viialan i.°to.
1: 50. Saaroispohj, t. ti. 7: 50. Kär
kolan Kk. 3:
Hauhon 1.-j. 34:75,
Hangasmäen t.ch. 4: 25, Kosken H
l. t.-v. 6:
Janakkalan k. i 75:
25. Maalaisk. k. j. 12:
Hattulan
t j. 14:
Humppilan k.-j. 20 25,
Lammin l. j. 19: 50, Rengon V[.
10:50, Lappilan k. j. 11:25, Nas
tolan k.j. 10:75, Sääksmäen k-j.
85:-, Tyrwannön k. j. 22; 75,
Tammelan k-j. 162:75, Hauszar
wen k. j. 150: 50. Vanajan k. j. 4:
25. Lopen V\. 44: 25) yht. 821
Toisella kerralle: (Toijalan t. to. 10:
Viialan t.=to- 10:
Sotkian
t.-to. 3:50, Tuittulan t. to 3:25,
Lammin k. j. 2:50, Hollolan t. y.
15: 25. Urjalan t.-y. 49:
Sääks»
-.

-,

-,

—.

-.

-,

-.

raha-aftain waliokuntaan, dotusta, Te estää ultt»yW<i yiiivalittiin jäseniksi P. O. K. tylsiä lakkoon menossa j* kiinnittä»
meni

liit° johon
jäsentiljmwsmatsun ko- Talokuusi, M. Paljakka, E. WiijarotiiOmiiSta liistowaliokunnM
elcho- nen, A. Illusionen ja Ost. Tokoi.
luisen mukaan.
A. Mänttäri kannatti korotettawaksi Lallo- ja työttömyysawustulsen
IN penniä miehiltä ja 5 p. naisilta.
antamisesta
Sisaänkiijoitusmaksu luopioilt(
on
ehdottr liittowaliokunta kokouksen
korotettawa suuremmaksi kun muilta päätettäwäksi:
liittoon yhtymiltä.
että liiton laktokassasta, sääntöjen
I. K. Luukkonen oli ci.M*atiy määräämän
pohjarahaslM ollessa täywastustamaan Weron fo>:ot»:i>ta.
den,
liittowaliokunnan
Os k.
Tokoi selostcli Verojen työselkkaukseen joutuneille hywäksymaän
jäsenille makkorottamisen merkitystä. Ulkomailla ja setaan alvustusta:
wiimeaikoina meilläkin on pyritty ya)
jäsenille:
toweron ja

waalipilri.

M. Patjatta kannatti ln»«W. eh-

wcronkorotusta wastustaMaan.

sen

■

saamaan

—.

-,

se

-,

saa

suuren

-,

nassa

—.

—:

*,.

-,

sen

sen

—:

saa-

se

jäseniä pitkäaikaisiksi.
K. Lehtomu yht»i efctliiecn, \m>
m oin Petäjäah,). huoniaMaen ettei
liittolvaliok. saisi pääsl«
mästi lakkoihin.

H. Hinuonen esitti nilll»t«lsi«

a-

wustusehdotuksiin.
Rossi kannatti liittow. edögtusta.
Tokoi ehdotti awustusmääcäi jaettawatsi neljään luokkaan siten, ette.
kukin jäsen saisi saman
rän, olkoon perheellinen tai j »cihcc-

että
sen
Perheellisille
lasten (mmm «nukaan.
leensä saattamaan ammattiliike ft»oi=
nettäisiin
Mi 5 »vuotta yhtämittaa jäsenenä KyshMys meni raha-asiain inrike
mapciaisekst. Monissa ulkomaiden kesSmk' 2:50 pahnassa.
olleelle
kusjärjestöissä on jo määräyksiä snkuntaan.
3 touotta yhtämittaa jäsenenä
Mi
ta kuinka suuri siihen otettaman <!i=
olleelle 3mk, 2:
päiwässä.
ton mcio tulee .uäyintäin
olla.
Mi 2 wuotta yhtämittaa jäsenenä
Ammattiliike ei Moi tehittya mainup

pcräiseksi jäscnmaksu,en PysyeLsä hy= olleelle Smk. 1:50 päiwässä.
Mi 1 wuotta yhtämittaa jäsenemin alhaisil a. Toiselta vuolen
on
nä olleelle 2mk. 1:
päiwässä.
kopuvlella. Niinpä wiime wiikolla- Joku miikko taaksepäin tuomittiin näet
taas weroja korotettawa warowasn,
6 kk. yhtämittaa jäsenenä olMi
kin erään Päri°nimisen pariskun- Kalle Peltonen 150 markan sakkoon
ettei
!!.ltym'sestäisi
leelle 80 p. päiwässä.
nan toimesta tunkeutui joukko po- jatkumalta Miinanmyynnistii. Paris
tä. LiittowaliokuNta on
werlj.cn
li) Perheettömille
jäsenille saman
liiseja työmies Knarlo Wilenin lunta et siitä muuta tuin isonsi lii- mäen t.-y. 5: -) yyt. 98: 50.
täi-,
korotusta suunnitettaissa katsonut
nyt
puolet perheellisperusteen
viimat
mukaan
kettänsä.
Silsi
haastetut
kotitarkastusta.
lä
pitämään
asuntoon
kertaa woitawan koraltaa esitetyn
kaupunki tulisi
lautta
l. pohj. Vaalipiiri.
kuolema sieltä Marcenilta tiu molemmat Mällkäräjiin, Maan
Hämeen
määrän. Suuri mecktys on myös ten saamasta awustusmääristä.
Etsiwät
tyydnte»
laajenemistarpeen
aluemsa
2) että liiton ihöttömyystassasta
waiastcttuja tawaroita, joita siellä tällä kertaa he eiwät sumainneet
annettawa , niille awustusrayastoille,
tyP pitemmäksi aikaa. Wertauksm pitt
pua
paikalle.
sääntöjen
kumpikaan
Todistajia
määräämän pohjarahaston
lautta:
Sos.-dem. Piiritoimikunnan
joiden perustamista liittoMaliolunta
Parin ilmiannon mukaan ol5 ja tiestmät he syytettyzen «Kangasalan
wuotsi mainittakoon, että nykyinen la. Poliisit eilvät kuitenkaan mi- kuultiin
Kuohenmaan t.-tz. 2: 50, myöhemmin ehdottaa. Ne turwaawat ollessa täyden, maksetaan työkykyisille
myynem munaa \a lonjaltia. Eufco Korpilahden f.= t. 20: 95. lilupijoen jäsenille . etuja, joiden
jäsenille
säännöllistä : työttömchyskaupungin alue on Main 10 neliöki- tään löytäneet.
jäsenet
Muoksi
snyne
poissaawustusta,
luomtttiin
Peltonen
k.
t.
5: 50. Ruoweden tA. 19: -, tiinnittymäi järjestöön. Luulisi moisilloin kun jäsen todistetHauskin puoli tässä kotietsin- olosta
lometriä laaja.
50 mlm
käräjistä
tawasti
ilman
omaa ' syDään on
Luopioisten
edellisistä
k.-t.
75,
74:
Kk.
tawan hymäksyä liittowaliokunnan ehHatanpään tilasta Maadittu hinta nässä ilmeni siinä, ettei päästy ja näistä käräjistä poissa olosta 100 t.Jämsän
työttömäksi.
joutunut
Amustus alkaa
ti. 3: 75, Kurun Paikkuun t.-y dotus. Sen sijaan ei pitänyt
selwyyteen siitä kuka tawaroita täon2i 2 miljoonaa markkaa tuntuu kylmk: n sakkoihin ja määrättiin tuota- 3: 50, Wilppulan Eteenpäin t.y. 4: nisluneena
työttömyyspäimästä
B:sta
ja makseesitystä,
luopioille
peiheesem
wamstanut,
että
hän
olisi
pidettämiin
pnä
14
mämaksi
heinäk.
taan
läkin suurelta. Komltea on siitä huot.
sitä
seuraawasti:
50,
Siuron ti. 12:
asetetaan korkeampi sisäankirjoitussillä mies on työskennellyt Helsin- llkäräjiin. Kalle Peltonen tuomittiin 25. Pirkkalan
a)
jäsenille:
k.-l. 6: 75) tiyt. 153: 45. maksu tum muille. Luopioita
Plilklllan
limatta katsonut moimansa puoltaa gissä toista wuotta ja sairaaloi- poissa-olosta
olisi Mi Perheellisille
50 markan salkoon ja Sos. dem. piiritoimikunnan fauna koitettama
5
jäsenenä olleelle
wuotta
lapsilaumansa
kauppaa. Näin lähellä kaupunkia ole- ircn Mainio
saaöa jälleen liittymään,
200 mk. sakon uhalla saapumaan maaliskuun ajalta: »Kuoyenmaan t y jos
'6O päiwältä a Smk.
kork.
wuodessa
maan
he
katumat rikostaan ja
Milla mailla on kylläkin tamallista kanssa osottautm sellaisiin tekoihin seuraamalla terralla.
1:50.
2: 50, Kintopohjan t. ti. 2: 50. Kor- sopimat toMcreiden kanssa.
korkeampi hinta, mutta kun kyseessä kywyttömäksi. Ilmianto oli kait
pilahden
50,
Kk.
t.
ti.
2:
Muuramen
Mi 3 wuotta jäsenenä olleelle
I. Keinonen oli ewästetty tiU=
suMniteltu tostotoimenpiteeksi jos- Haaralanpa» johtajatft
on niin suuri kiinteimistö kuin Ha tain pikkuriidasta, koska ilmiantat ti. 2: 15, Rannankylan t. ti. 2: 25, tomeran korottamiseen 10 p. mies- wuodessa kork. 45 p:ltä a Smb. 1:
20 p.
Saukkolan
tanpään tila, niin eiköhän siinä hin- ja oli kerstlmut, että kyllä hänen Korkeakosken osuuskaupan omista- Wihtalahden ty. 2i
5 penniä naisUeneltä.
Jlimaan Kopsaman haarakauppaan on t. ti.'l: 90, Saalahden t. ti. 1: 15, ja
Mi 2 wuotta jäsenenä olleelle wuvmääräiset werot olisi saatawa poissentään olisi hieman alenta toimestaan ennenkin on ihmisiä 21 hakijasta M ilittu hra Kalle Matt.-ti.
1:
dessa
kolt. 30 P:ltä a Smk. 1:
-,
Putkilahden
Rutalahden
pantu.
tetulsi. SWänkirjoitusmccksu woidaan
tila Mkasta.
misen Maraa. Mielestämme olisi siitä linnaan muuten
50,
t.
ti.
1:
1 wuotta
jäsenenä Meelle
t.
ti.
2:
Mi
-, SauNisulan
korottaa 2 markkaan
hauska tietää, mikoetettama tinkiä jotain pois, jos kä Olisi
90, Synsiän t. y.
I:
kork.
15 P:liä a 2mk.
t.y.
konmaan
wuodessa
yhtyi
pariskunta
luMll
tämä
oikeasKeinoseen
2: 25. Suinulan t=ti. 5:
suinkin mahdollista. Sanottu tila on taan on, Parin
M I. Mäkinen kannatti weiojen py- N P.
sillä paikkakunnallakaan
mäen t.y. 2: 50) yht. 33: 10.
Mi G kuut. jäsenenä olleelle wuotarpeen kaupungille ja kunnallispo- ei heistä
enempää tiedetä. Keiftttllmtst» ennallaan. SlsäMilioituZkork. 10 p:ltä a Smk.
dessa
»ols» totoUttäm 9 maillaan.
liittiselta kannalta on
hankkimi- not tuitenli» heillä eiwät näytä »lyllylyliin torppariosaston l«80
p.
waalipitri.
Waasan l. it.
28. Lahti oli ewästetty weionkonen wiisas teko, mutta samalla on olewan sitä parempaa sorttia naaloulsessa
b) Perheettömille
jäsenille makselotusta
wllstustamaan. Sisäänkirjoiyllä
pureitaan
kuten
olekohtaan,
koetettama pitää silmänsä auki, ettei
t. k. 4 p. walit.iin M. Hellman,
dem. Piiritoimikunnan kautta:
taan
mutaan yhtä
perusteen
Sos.
sllNian
makin juttu todistaa. Jos sel- puheenzohtaiakst ja W.
tusmatsu korotettawa 2 maikkaan. monelta päiwältä
jouduta maksamaan tilasta korkeani- laista toimintaa
Löytänän
Lahdensimu
»Kaottaneen
1:
maan
65,
rouobesfa,
t=ti.
M.
PaljaUll
kannatti liittoweion
ulotettaisi poliit- schteeiikfi. Jos laiwaojuuslunta
t. y. 5: 25, Keihärinkoslen t. y. korottamista '2O
awustusmäära
paa hintaa kuin
puolella
»vähennetään
jäsewltä
todellisuudessa tisellekin alalle, niin olisiwatpa to- vaan
wii- perheellisten
ftenniin
toimeen, niin osakkeita ostetaan. 2: 50, Toisveden t. ti. 5: 10,
saamasta awustusmaakossa. Olisi rajoitettllwa palkan
kannattaa.
siaankin ikäwiä naapuveita.
Waalipiiii kokouksen edustajan pallkaa hun t.-y. 2: 50, Suolahden Haureistä;
t. y. luuoen mukaan kuka
maksaa 20 p. 3) että liitlowaliokunnalla walpäätettiin maksaa 10:lta jäseneltä. 3: 88, Slahden naisosasto 2: 25, wntolia ja alempipalllaistt
on
määrättäSeuraama kokous on Kaupilla lesäk. Rauta- ja metalli a.*x I: 25, Saha- wä maksamaan 15 p.
ta, ottainalla huomioonsa lakkoNaiswiilossa.
I p.
työw. a. o. 1: 25, tehdas- ja selat. ia mies-raja ei ole sopima,
työttömyyskassan
waiat, antaa p-ieJokeen hullni
sillä
Juupajoen Lylyssä Antti Lah- Suomen Rautatieläisten Vanoma- a.o. 2: 38, Komalan t. h. 1: 50 paikoin woiwat naiset olla
parem- ncmpääkin awustusta tuin mitä t
Ewijärwen nuoriso of. 9: 75, Mur- min Mitattuja kun pojat, jotka käy- ja 2 kohdassa on säädetty;
Muosikokousta jatkettiin ensimäisenä den kaksiwuotias poika Mjö laulehtironjoen k ti. 1: 75. Pusulan ».ti. 2: wnt miehistä. Kun
4) että työttörnyystapuuksissa on
metalliliiton jä°
helluntaipäiwänä klo 11 aamulla. mantuina t. k. 10 pnä klo 4 ai»
ja Kirjapaino-osuustunia r. l. lus° 75 Majatosken t.y. 1: 75,
kukin
asianomainen osasto Welwolsenet maksamat liittomeroa 30 p.
Puhetta johtamaan malttiin A. A kana illalla. Äiti leipoi ja lapset tannuksella on ilmestynyt K e w ää n iti. 2: 25, lukojärwen t.=ti.Häniläu
1:
linen
tutkimaan tarkasti ne syyt
jäseneltä
wiilossa,
woiwat paperiSalakari ja pöytäkirjaa pitämään oliwat ulkona, jolloin nuorempi K a ', ku j a-niminen kemätlehti. Leh- Ampialan l.y. 1:
t. ti. työläiset
Mäntän
mistä työttömyys on johtunut ja
20
p.
tbiikpss
mailaa
Emil Murto.
huomaamatta Pääsi menemään joe!° ti maksaa 50 penniä ja saadaan sitä 4: 12, Walkealayden
75,
antaniaan niistä lausuntonsa liittoKäsiteltämätsi otettiin johtokunnan le. Pienen ajan lilluttua tuliwOt sanomalehti «Junan" konttorista. Keuruun t.y. I: 62 ja 1* 62, Itä A. Pohjonen oli ewästetty >an- waliolunnalle;
nattamaan liittowÄlokunnan ehbotu«°
Wttosilertomus ja tilit. Tilit ofotti wanhemmat lapset tupaan lysyleuruun t. ti- 2: 25, Haapamäen t.-y. ta.
5) että jäsen, joka halvaitaan anÄiti
wat kokgngiswoiton otteen 14,26? mään nuorinta weikkMan.
6; 33. Kannonkoske» j.y. 2: 50,
tanccn walheellisia tietoja työttömäksi
W.
kuten
{
pahaa
aawistaen lähti joelta katPasi
edellinen.
Ul> 08 penniä. Lästs »! kuitenkin
«i. .nZisof, U 75, Myl> Mustonen:
että täysinmaksawilta jä- joutumisestaan, , menettää kaikki annltta webf.ss gll*§ja miltäytetty 12.973 mk, 38
t.y. jeniltä
liiton rahastoista;
lyVäen t ti. 10:
korotettaisiin 15 wiikolta ja wustusoikcutenfa
penM jyt«n^puhtaaksi »oltolii iä* *
6)
5: 50, Inhan t: 3: 75,
että
jakamisissa on
amustuksien
10
sekä naisilta
90, Päränteen t.-. 2: p. wiikosfa. Zuääntiijoitusmaksu 2 osastyiden noudatetillwa liittowaliotorpp.-os.
ml. 68 penniä. Kertomusta mitään. Samassa saapui perheessä
ja tilejä wastaan ei ollut'
wanhin weli kotiin työan05, Lammasperän t.-ti. 2: 50, Suo- nä.
tuiman kulkainiin ; antamia lähempiä
ehdotukjesta
Tilintarkastajain
sioilta. Juosten riensi hän joesta
luksia.
lahden Mäkikylän t.-y. 5: -, Ruo- K. PetMnhy oU éroäétetto was- määräyksiä.
myönnettiin johtoluc.nlllle ja talou etsimään ja huomasi pian erään
rasten k ti. 1: 25, Huuharperän t. ti.
Ehdotuksen selwittämiseksi selosteli
denhoitajalle 'tilimapaus. Wuostwoit- naishenkilön kanssa yhtaikaa miten
2: 75. Kesäperän t. ti. 2; -*) yhi. mstäniaan löiotusta. Omasta puc»' Viljanen minkä johdosta
lestaa,,,
kannatti korotusta tuntipapojan jalat wilahteliwat wiiras»
to siirrettiin vararahastoon.
mietti Wiipurin työ- 106: 92.
helluntaina
kan mukaan, kuten Paljakka on cYih liokunta oli tehnyt muutoksia entisiin
Rltmliis
jätetty
oli
oli
kulkenut
tiwistä
Edellisessä kokouksessa
amustuksienjakoperusteihin.
mäenyhdistys toimintansa 25 muoI. Hörharnmer. tänyt.
johtokunnan tehtäwätsi antaa lausun jokea 170 metriä alaspäin ja
Rahastonhoitaja.
Silander puolsi liitwwaliokunnan K. Hämäläinen hywäksyi ehdotuktiin ylös noin puolen tunnin ku- tista juhlaa. Wiipurin työmäenyhjoka koski

suus

W*

suu-

sa

Imtittn liivien Lmnlllchti«ftlthhtiill

tön, ja

lisäapua

tili myön-

Suomen Paperitysntetijäin
liiton »oirloilijat.
Liittowaliokuntaan walitsi
liiton edustajakokous eilen seuraamat
hmtilöl: K. A. Koskinen. Helmi Mu'lisiltä. O. Lindell. P. A.
H. F Aino Elli Luoto za K. TuoA.
nu>e>; moralle Otto
Saarinen ja A. Mäkinen, kaikki Xata*
pereelta.

Liitttonenmostoou fsittorocrliokunnan lisäksi P. O. K. Salokuusi. M. Silander Walkeakoskelta,
K. Lehtonen Kymistä. I. Tuominen
la Frans Aalto Nokialta, 3. Koimunm Epilästä, E. Virtanen. E. Nissanen ja yksi, jonka paperinjalos.

tusammattiojasto walilsee TampeieelA.
ta; Maralle W. Pasi
Walkama Nokialta ja K, Nappi

Valkeakoskelta.
Tarkastus M aliok untaan
3. Lehmcs Tampereelta. T.
Ensosta ja W. Koimula Kajaanista.

TilintarkastajkZi K. W.P.''
täjaniemi. St. I. Jokisalo ja S. W.
Alanko, Maralle A. Huotari ja I.

Peura.

Pöytäkirjan tarkastajiksi
Ida Lehmus ja K. A. Koskinen. Pöytäkirja päätettiin painottaa 75 pennin hintaisena ja melroeilettiin osastot lewittämään Nlä jäi>
nilleen.
malitmn

PopttittelllsMliitzn foiiiitfa
«

1912.

Pllperiteollismlsliiton toiminta,
kertomus wiime wu«delt« on walmistunut. Kertomuksessa aluksi tuo»
daan katsaus wuoden liite-elämään.
Teollisuudessa on yleensä ollut
huomattawa nousuaika, Paperitcol.
lisuudessakin on wiemi ollut 7
milj. mk. enemmän tuin edellisenä
wuonna. Tehtailla on siis ollut
mm
runsaasti työtä ja tuotteiden hinnat, jotka wuoden alussa osotti»
V«t hiukan laskua, alkoiwat puo.
wuodesta HUlomattawaZti
.estä
nousta,
marsinkin [eflvfoofatuotteille.
Wllikia aika paperiteMsuudessa
y. m, onkin ollut warsm suotuisa,
sa.
eiwät työnantajat ole kuitenkaan
sanottawasti fuostuneel työwäen
Kansan
tonsa ehdotuksesta,
sen.
perin
kmjia oloja pammtamaan .
ehdotusta.
luttua.
painattamista
pai
saamisyritykdistyksm
Kaikki henkiin
toiminta näet alkoi huhtit.
Lehden
kahdesti
Lahti oli eiuästeity lannattamaan Ia heikon järjestymisen
ylläolemaa tilitystä Salokuusi kannatti myöö
Muistutukset
liife
massa, että maaseudulle menewät leh fet oliwat wrhia.
22 pnä 1888. Sen edeltäjänä oli
touoksi eiehdotusta, samoin A- Pohjonen.
wastaan omat lähetettäwät Puolue- waliotunnan ehdotusta.
onnistuttu
ole
det, jotta painettaisiin aamulla, eh::.
heitä
työwäen iltaseura joka kuitenkin kuoli toimikunnan puheenj. M. PaastmuoM. Paljllkkll huomautti, että juuri
K. A. Koskinen puolsi Uittowaliokca» saada työehtoja pavantamaan.
siwat jo päiwajuniin. Johtokunta lat- Tuli hawitti
wartcn olisi weroa ollut kolositä
omaan
relle
3.
Helsinki,
Wiipurin
tyhjyyteensä.
työ
Sirkusk.
kunnan
Kysynn,-,
ehdotusta.
Muutamilla tehtailla on kyllä järkäy
soi, että uudistuksesta seuraisi
iettaroa, että
Kartussa lauwantaina Palwia° Mäenyhdistyksen perustajina oliwat
wä rahll-llsillinwllliok,L,i'.a'm.
ja
lisäkuluja,
jestymisen awulla saatu pieniä pal°
tännöllisiä hankaluuksia
lan kylän Seikun sotilaswirkatalon
L. Wirtanen puol', llittowaliokuu- moitllisiin edes wähcmmän jtfaa ja- kankorowtsia, joten järjestön toietupäässä paikkakunnan herrat. Iou«
ei tahtonut puoltaa
jonka touoksi
scnille. Kun muuta tuloa ci liitolla minta
nawetw' ja tallimkennuksen.
»an ehdotusta.
Si- lossa oli kuitenkin tunnettu puolueheikkonakaan ei ole ollut aiehdotusta. Sen sijaan esitti johtotuin werotus, on weroa suurenole
Rossi oli
unaltamacn
wan
kunta, että päätettäisitn lehti panna sällä olleista eläimistäkin paloi 3 tomeri N. R. af Ursin, joka silloin
tuloksetonta.
Hhwäksyi
ehdotuksen.
weronk,rotusta 10 i-enrnllä
mies- nettawa.
painoon »ilmeistään klo */2 4 ilta- sikaa, samoin paloi rakennulsessa
Työriitllisuuksista «ainittatoon,
T.
että wähcmmänlyseon
Juuso
ehdotti
penniä
oli
ja
siellä
5
jäseniltä
Herraslehtorina.
«msiäsnMä. kin aikaa jäsenenä olleille
että edelliseltä wuvdeltaj Peritty
päiwällä, joten lehti saataisiin hy- ollut irtaimisto. Palon oli pääs°
maksettai- Lvhjan työriita lopetettiin
Sisäänki!r,joitusmaksu korateticho» waan
wissä ajoissa leivitetyksi kaupungille tänyt irti talon 6-wuvtias tyttö. toilia kesii tohtori I. A. Lyly-Mai'
häwiölcncmmän cttvustuSta. Se on
siin
marjalla.
1
ja marsinkin myytäwälsi tehtaiden
najan
johdolla
yhdistyksessä
aina
tarpeen työtaistelun aikana. Sillä hy- lä helniituussa. Pienempiä seikkarakennus
oli
Makuutettu
Palanut
että
Nm»werg
WperitOtelijm
Heinonen:
on Ceporteille sekä Varmasti eteläänpäin
muoteen 1901, jolloin yhdistys masta
lakko, uksia mainitaan sitten olleen Sini»
win pieni
rolettawa 1 markkaan miehillä
ia petturien awustus ei turmaa
peleellä. Leppäkoskella, 'Tainionkosmenemään iltajunaan. Jos myöhem- Maalaisten paloapuyhtiössä 21,000 iittyi työwäen puolueeseen. ,Työ»°
ilmenemisestä. Osasto oli tela, Hallassa,
75 penniin naisilta kuussa sckä j>U
min mlist tärkeitä tietoja, mmsi toi mk: sta.
Valkealassa j«
ewästänyt «wustussen kokomaksawille
lehti julkaisi lauwantaina päimän
säänkirjoitusmaksU! 5 markkaa»
mitus antaa lisälehtiä. Hetken keskusWuluifglfi
Kymin
tullut
lakko. Kir■2
puolimaksawille
ja
mk:ksi
1 mk.
merkityksen johdosta 14 simuisen juh- Liittowersn lorottaminen ja
Salonen wastuz,ti werojcn korojallinen työehtosopimus saatiin
teltua hywäkjyttiin johtokunnan eh Tulipalo Weftlahdella.
50 P.
wsta. Sisäänkirjoitusmllksull
ritnstapa.
dotus sillä lisäyksellä, että jotz.okunta
woisi A. Mänttäri hhwäksyi ehdotuksen, Hallassa, muutamissa muissa selk°
Torstaita t.k. 8 p:wää masten lanumeron, jossa selostettiin yhdisedelleen harkitsisi mahdollisuuksia leh- yöllä
wähän kolottaa. Palkat lamsänloL- maikka
syttyi
tuleen Vesilahden tyksen toimintaa. Yhdistys puolesmieluummin olisi alentanut kautsissa pienempiä paramluisia.
Liittowaliokuntll ehdotti:
kellä omat perin alhaiset.
den kahdesti päiwässä piinattaan Lahnatin
Walistamis- ja järjestämistoituparakenpainattanut
laajan
taan
on
toiminta
Ma-Laurilan
E. Mäki kannatti liittolueron i'o» korkeimmanawustutseN 2 mckaiP ja mintaa
Mttower» kosesta. Lopuksi keskusteltiin kirjakaup' nus jostain tuntemattomasta syys» kertomuksen, jonka on laatinut toim. 1) että mäkinainen
on liitto edelleen harjoitakolottanut
alinta
maksua.
rotettmsiin 75 penniksi mies- ja 50 roltamista ainakin nun ylös
kun
paa koskemasta kysymyksestä ja ja- tä ja paloi perustuksia myöten
nut.
4
kuukauden
aikana on liitolPo° E. Huttunen.
Oksa olisi wähentänht yhden mak- la ollut
penniksi naisjäseneltä kMkaudessa, se- liittowaliokuntll ehdottaa. Kuusankoslettiin johtokunnan tehiämäkst antaa roksi.
Mäkinainen plchuja, luotpuuseppä
ja alentanut ylintä aasui
Pois
Rakennuksessa
ka
suluokan
tilitykset
kellä
liitolle
ei sitä wastuHela.
lausuntonsa
mastaisesta järjeste- Tamminen perheineen. Waimo satHämeenlinnan työwäen- kuten tähänkintoimitettaisiin
tehnyt mmden töiden
jotta alin «vustus tamusmies
asti neljänneswuositLunhqwist: että wers korotettaisiin wustusmäärää,
lystä.
yhdistys
niinikään
mietti
25ftuhematkoja.
tui onneksi heräämään räiskeeseen.
ohella
iwottaa.
tain;
10 pennillä. SisääntirjoitusMlksu mie- Voitaisiin
juhlaansa ensimäisenä helLiitossa oli wu!oden ensimäisella
Hädintuskin ehtiwät poiswa sisäl»
Luukkonen luuli cnuustusmäärien
2) että sisäänkirjoitusmaksu liitolle
korot. 2 mk., mutta naisten
hiltä
neljänneksellä
ta. Tuli lewisi niin nopeasti et- luntaipäimänä. Sanottu yhdistys on
Rahanttlijat tuomittu.
oleman kolkeimftia kuin woidaan sUoi ljäseniä , j yhteensä
korotettaisiin 2 mk., josta sääntöjen phshtettawä ennallaan.
1,426,
Tampereella kiinni saadut määrän- tei wiereifesta huoneesta woitu perustettu toukok. 13 pnä 1888. määräämä 50 penniä
neljännekselln
wiimeiseUii
littaa. Vlimftiii olisi alennettawa ja
liiton Kello 2 otettiin pätwällisloma.
tulisi
1,170.
jäsenmäärän
Suurin
T:n
alimpia
korotettawa,
perrahan tekijät K. Salmisen ja H. mitään pelastaa. Suiuri
marsinkin
Tämäkin yhdistys oli aluksi herrain juoksemia menoja Marten ja 1 mk. Päiwällisloman jälkeen
keskusnäyttää
wähenemisestä
wlewan
Ahlroosin on Halikon kihlakunnan- omaisuudesta, joka oli wakuutta° huostassa,
heettömille.
on50
penniä
työttömyyslaja
lelua jatkettaissa K. Lehto kannatti
kunnes »mallankumous» lakkonettomasti päättyneen KtzMin lakon
oikeus tuominnut määrien seteliraho maton, jäi tulen, uhriksi.
6
jäseMäkinen
katsoi
ettei
kuut.
hastoon;
palkkojen suuruuden mukaan jarjcstettapahtui M. 1899, jolloin herrat läh
osaksi. Niinpä Woikan paperit, chöjen malmistamisesta 3 wuodcksi ku
3) että liittoweron koko
määrä tyä weroa,
jotta pienempipalNaisia nenä olleita ' awusteta työttömyysLiiydetty
luolleeua.
wäen
jäi
ttmät tiehensä.
osaston jäsenluku on 157 s.
ajalla,
lalkotapaut»
ritnsh 'oneeseen ja olemaan
maan
ainoastaan
kannetaan liittowerottlille, josta ka- roerotettaisiin wahemmän. iKannatti
ke'n 6 touotta wailla kansalaisluotTalollisen poika Nestori AlhoPyydämme yhtyä onnitteluihin, lenteriwuoden lopussa tilejä päätettä- liittow',iliokunnan ehdotusta.
sissll. Perheettömät owat saatetta- tä mähennyt 60:<m, ««»snnkosten
tamusta.
51 wähenrryt
niemi, joka wiime tammik. 8 p:nä jotka tänä merklipäiwänä owat tul- e»fä siirretään ylijäämästä 60 pros.
rnat samaan asemaan kuin peiheelli- felluloof. 'dsast.
H,, H'irmanen katsoi paitkakunwnsa
4:öän,
Hämeenkyrön
Kymin
ky'
Dlimpiä
katosi
Mahnalan
osasto 79 wähenapuja olisi wahennetliiton laktorahllstoon
ja 40 pros.
set.
olohin nähden täytiMvänsä waswstaa täwä
nyt 2O:ern j. n. e.
Turkulaiset lttlemiehet ftirtiiiftwät län Alhoniemen tilalta, on nyt leet näidm taistelujärjestöjemme tyättömyysrahastoon.
,
ja alimpia ylcnnettäwä.
weronkowtuZta.
lMennttarlastajan Tampereelta löydetty n. k. Myllykosken suusta osaksi.
Osastoja on liitossa 4t.
K. A. Koskinen
puolsi liittow.
4) että korotukset liittowerossci ja
p.
Turluun.
melon
20
täysinmakOksa
esitti
Wainaja
tukkilautasta.
Katsoen tämän teMsMsalan laa.
jäsenenä olon arwatsisäänkirjoitusmaksussll astuisiwat käyehdotusta.
samilta wiikossa.
Turun Kauppayhdistys on ano» tawasti mmnyt heikolle jäälle, joleita on enemmän awustettawa. Se juutem, näyttäwät yNävlewat jättäntöön wUioden 1314 alusta.
nut senaatilta, että Turun sata» ka on murtunut. Kun paikka on
E. Viljanen ei mastustanut wc- kiinnittää jäseniä pysymään liitossa. jestcMisnumerot tawatt««a« pi«Ehdotusta mastusti AiMa. Weniltä.
olewa rautatietoimistv muu- sellainen ettei ole aiwan läihellä
rowsta woisi kohottaa waan IN pen- ron järjestämistä Mlkan
suulruuden Mustonen hywäksyi ehdotuksen.
tettaifiin täydelliseksi asemaksi ia asuntoja, niin ei hukkumista ole
nillä tällä kertaa, mutta liittowalio- mukaan korkeammaP.' Liittowaliokun»
A. Turpeinen ehdotti että awusettä neljännen liitennejakson lii» huomattu. Ruumiinawaus tietenmoitu lusmääriä muutettaisiin korkeimmiksi
lunta saisi myöhemmin esittää osas- nassa ei tällaista ehdotusta
kennetarkastajan asuinpaikka snrret- lm todentaa wainajan mielentilan. w. 1913 huhtik. 1-30 pm. järjes tojen illttaistllMllksi äänestyksellä uu- tehdä kun epäiltiin sen toteuttamisen alhaalta päin ja alemmiksi ylMltä.
täisiin Tampereelta Turkuun. An- On nim. kerrottu, että hän oli löjen Puoluetoimikunnalle suoritta besta korotuksesta. Sisäänkirjoitus- käytännössä tmttaman maikeuksia.
Samoin Koiwula.
G. Mäki ehdotti awut jaettawakst
mista puolueweroista.
O.
jonka
laskelman,
tamassaan lausunnossa wastustaa ioukun aikaa ennen katoamistaan
korottaa
1
marTokoi
maksua
waM
esitti
möisi
kalla.
rautatiehallitus näitä molempia a° ollut fynkkämielinen, jonka piti ai.
mukaan nykyinen mer», 45 p. mie- kolmeen iuokkaan jäseNyysajan muheutuneen rakkaussuhteista. Wan.
nomutfia.
Turun l. pohj. waalipiiri.
Oksa ei katsonut weron suuruuden heltä ja 35 naiselta kuussa tuottai- kaan.
hemmat oliwat hawainneet etta
es- si 1.500 jäseneltä, joista 1,000 täyMomcftvist yhtyi edellisten. Ojala eslävät helpoimmin kurkkuasi kuivuoleman järjestymisen
Suomen Uhdyspunlin haaralont- poikansa rakasteli palloelwstyttöä. Sos. dem. Piiritoimikunnan kautta: useinkaan
masta, käyttämällä
teenä. On osattu «rwostella järjesty- sin maksamaa ja loput puol. mak- kannatti Oksaa.
toreja
jonka johdosta tyttö
Korwenkylän
t y. 2: 50, misen edut merojen suuruuden mu- samia, 7,500 mk. Jos wer« asetetTokoi ehdotti «uu3tu!3sen määräsPantiin pois Metsämaan
on pantin hallinto päättänyt talosta. Siten tahdottiin erottaa Loimaan Onkijoen t. y 2: 50, Alas kaan
15 p. kotomaksawiltll \a 10 sä olettawatsi huomioon perheen jä- Läkero?- Rinla-Tableiteja.
isommiksi.
Sisallnlirloitusmalsuv
toisiin
täst'edes pitää tarkemmin silmällä. nuoret toisistaan. Wainaja oli wan> taion TaaurnaiSten t. y. 4:25, Loi
olisi korotettama. Siten Woi aina- p. puoleksi maksamilta wiikossa tuot- senten luftrum. Alinta awustuZmää- Suunhaju käy raittiiksi ja puhtaaksi.
Sitä marien on pankin halin..» hcmpainfa ainoa lapsi.
maan Karsatin t.y. 7: 50, Mellilän kin osittain estä» jäsenien luopumis- taisi se noin 10,400 ml. LiittoMa- rää olisi korotettawa Mllllkaan. läMyytävänä kaikkialla. Hiota 5~ p. rasia.
perustanut 2 tarkastajan wirkaa
t.Y. 7:75. Pappisten t. y. 5:
ta ylimääräisten »verojen
aikana liokmman ehdottama meto tuuttaisi scnfthsaikaa ei olisi otettawa lukuun
Tukkumyyjä
Suomessa: Veljekset
ja asettanut tarkastajiksi fil. maist. Hämeenkyrön »aliliiriiji»»
Kiikoisten Kuorfumaan t. y. s:—, ja jälleen liittymistä kun ylim. we« noin 12,000 mk. ja Paljakan ehdot- työttömyysapuun «ähden, muin kyllä
Turku.
Schauman,
Pik. 957.
ja
Enlwistin
t.
k.
p
pankin
proku9
Ernft
luomutti lansllkoulun» Ikaalisten Kk. t.°y. 1:30.
«oh* on loppunut. «Ll«« liwo»a° tama 30 «iilkoweN, kolo- ja 1ä p. laktoawustuksessa.
alikapt.
opettaja
O.
A.
Bäckmanin.
Wesajänvenkylöstz
listin
muodesja
t.-y. 2: -, KyynärjäNvm t. y, 2: 50 lioknnnan ehdottamaa korsttlsia hy- puolimvlfawilta Mataisi
Heilkilä
Niljcmen huommiM eM pe»h«ei^- \ MUnh Ml. tlMtt, Ml. Perot. is%v
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KANSANLEHTI

toukokuuta

lullia ja fuitik paljon ja eikö koti- ton lapsiraukka lähettiin sitten Wlllmainen lanssllsteollisuus seisokin yk- 'onauhan lasienkoliin kaupunkiin
Edelläkerrotun asian johdosta pisiiioniaan tullien warassa, wahinygkdetyssä
poliisituttinnossa tunnusti kokuluttajille,
meille
hyödyksi
mutta
si

Ainoastaan

Fennia Kas visvoi
kärventää paistaessa kuten luonnonvoikin.

sanoo

O. Y. FENNIA MEIJERI, Helsinki

Halpoja kirjoja.
35 p:nin, 40 p:tiin, 50 p:nin
60 p:nin, 75 pmin, 1:- mk.
kirjasarjoja, joista useimmat
käsittävät 100-300 sivuisia
arvokkaita kaunokirjallisia
teoksia.

Ostakaa kirjanne naivalla

Herrat tanhistuwat omia
numerottansa.
Erääseen kotimaista! teollisuutta
koettelemaan kirjoitukseemme lainasimme joku aika sitten »Kotimainen

Työ"-nuniscssä teollisuuskapliialistien
lehdessä esitetyn selostuksen, että puuwuidaan
jalostaa ainapa
ta
■2 5 0,0 0 0.
prosenttia
ar°

woklwimmaksi.

HUI UH KIRJAKAUPASTA.

Samalla

massasen

timme
miten
paljon
puita wuonna 1910 oli jalostamattomana wiety ulos maasta ja
jälkeen hnudahdimme
painowirhe silloin muutti 100,000 prosenttiä 1.000 prosentiksi, että jos tUo

Pienii iiefi

puumäärä

lostettu

talla Siié.

olisi ennen ulosmientiä ja-

100,000

prosentilla arwakfoaiiimaffi, alisi saatu 799 milj. mk.
Tuo numero 100,000 prosenttia an
li|UUb «illlljz.
Ycrroja komasti kauhistuitanM. Tampereen Sanomissa joku uomas"
Kohtalo on joskus Marsin hausta, koittaa pidellä, että ~T
ensi
aluksi
saattaapa \o toisinaan ivmistelläkin ja tyydyttäisiin
jalostamaan puuta waikmarsin sattumasti lisäkn. Niinkuin knpa main i 1000 prosenttia armolsunnuntai-iltllUll Hämeenlinnassa eKummallista miksi tuolsimertiksi. Siellä kauppa-«ftulaiset pi- kaammatsi.
alennns-pyyntöjä Meillä tuhlaisia
tiwät ivahan lystiä teatteriraminto- lataan,
kun herrat itse oivat seliltälassa ja silloin pälkähti jonkun Pää- neet puuta raottaman
jalostaa 250,hän, että pitäisi mennä kunniater- 000 prof.
j a me
jo
annokkllllmmatsi
wehdlifselle maistraatin jäsenen In- oinasta ulotteestamme olemme
alento Selinin luokse. Tuollainen kunimisi 150,000 prosentiksi. Omat nuniaterwehdys on niin herrasmaista.
näkymät saattaneen
herrat
Ia kaidppa- ja liikeapulaiset omat kauhun
»valtaan.
Suuria
nunievoita
mielellään herrasmäteä. He nieleksitahtomat he esitellä omaksi edukseen,
Mät tomua, harjaamat, puhdistamat,
mutta kun näkemät samoja
numchymyilewät, kumartamat,
ahertele- roita, maikkapa suurestt wähentlhneimat maikka kuinka pitkiä päiwiä, puriSin,
meidän taWta,
humat mieluummin kieltä, jota eimät muuttuu «sit«ttil«än
ääni
heidän kellossaan. Eiosaa, kuin omaa äidinkieltänsä, teke- ivat tuki
moi kieltää etieimät
ole
luät »kecnsä kaikkensa
saadaksensa kyseessäolewaa laskelmaa esittäneet,
näytellä
herrasmäteä. Joskus paikansaantipilimänll maan ehkä tulee mutta koittamat sckottaa asiaa kaikcllllisella tieräilyllä.
mieleen
samallainen ' kumouksellinen Samasta Kotimaisen Tyä"-ni- Hnllunut.
ajatus
fifin työläisellekin,
joka koMaanantaina t. k. 5 pm ilta.
»lisesta lehdestä lainasimme lehteinrnista psnniswksistansa
mmuja
me numeroon 97 pätkän, jossa seli- päiwällä klo 4 aikaan tapahtui
palkkioksi, mutta tuon tunteen kaupKim
tetään teollisliusliitkcen keskimääräisen Ahlaisissa hukkumistapaus.
pa-llpulainen pian tukahuttaa. Se «n
Alma Söderberg
wy-

»e«illiiisllllti tzelftgisst.

meronsa

seen

sana

raakaa. Tuo
kumouskin jo
muistuttaa niin hirmittämästi kansasta, rahwaasta, ja
nen ei tahdo olla missään tekemisissä
kansaan.
Eimät Hämeenlinnankaan kauppaapulaiset olleet siellä, niissä työläiset,

nim. i juhlimassa t.Wväenlyihdistyksen
N-wuotiZPäiwää. Mutta, : juhlatunnelinä tarttuu. Se kohottaa. On kuin
. Sen tunsiiwet selkäänsä saisi .
nelman täyttP saada Purkautua, Ia
Hämeenlinnan kauppa-apulaiset läh.

pmkamaan tunnelmaanst, oilellsneumosmies Selinin ikkunan ajle
He tunnwittiwat ja toiwoiwat tieii,sti, el*« myös heitä kunnioitettaitiwät

siin,

.

.

esityksen kotonllisuudessaan. tarttua hänelle ojennettuun puuhun,
Tehtyätnine
tuon lainauksen, huo- waan waipui Ahtolan saaliiksi.
lvMimattomasti, et- Joki onnettomunspaikalla on noin
muutamia kauniita niautimme wa'N
£> [i)M sywci ja wirtll perin woitä

lausNliUlsiin

nähdä

raaka-aineidenlin rahalltsen armon
kohoarnmen
tasolle on työn
§s#
ansiota
sekin.
Dn
kansallisomaiGelinin asunnon itkuna sitten juutti»
ykkapitalistien
tuä
suinkaan
rytäisimät
mielenosoittajat
aivautui,
*

.

makas.

,

woidaksensa

sityisomaisuutta,
waik.'a Ye mictet*
niin
uskotella ja owat
lailli- lään tahwwat
anastaneet
nautinto-oikeuden
it°
sen
.

kajahuttna ilmoille: EINOon
ja lailliset, mirkmniehet
Mutta f«lit£o ryökäle. Kiujallinen.
irnji»tcie»ö kohtalo, saikin Solinin
lmllenl«an. että työläiset, jotka muujuhtentin ylistyksensä
lan johdosta oliwat i julflatuulella.
olistwat tulleet mielenosoßulselle. Ia
työläisille. Selitti tulhän Plchm
«akuutetuksi,
että Paras tmleensa
Wa laittomuuksia »vastaan on järjestyneesfH iyöwäestössa ja wahwikkeeksi san«ilenfa, antoi wielä soittokunnan kajchutwa «Työwäen nuirssin".
Mikä pirullinen kohtalo. TaaiSelinm Mchmnaan työläisille, »maitta
kuuntelijoina oivat herrat kaup-

suus

tilallisen tttför

~

sanoja laillijuuiia hcnrastamistakM,
salaisist«, jotka

j« kurkkujansa,

sa-

mk. nottuna aitana oli siskonsa kanssa
on weneellu, kotiinpaluussa Sitikan
heitä kauhisttitjMut. Tcnnftereen Sa- myllystä, töytäsi heidän weneensä
nomcnn Tuomas" selilttää tämän- Strikan koskessa siltapylwääseen ja
jolloin tytöt suistuiwat
tiu johdosta, että olisimme
tahto- kaatui,
neet salata lukioltamme r«Mi-llinei- wirtaan. Molempia onnistui paäs.
den armon, kun emme muka kolmea tä wencen pohjalle ja pysytellä sii°
riivin ylempää huomanneet raaka-ai- nä weneen noin 100 syltä wirran
neiden osalle tulemaa erää. Paljas- mukana liutuessa. Lopulta putosi»
taaksemme tuon wäittccn M aiheelli- wat molemmat uudelleen jokeen, |ol«
suuden on maan sanottama,
että loin toinen pääsi uimataitoisena
samalla kertaa lainasimme nuukin y- rannalle saadm puuhun kiinni.
lempänä olleet kolme rimiä, koko tätä Siitä hätään tulleet hänet pelastiasiaa koskeman kapjmleen heidän kir- wat. Mutta Alma Söberbetg ci
jpitMestaan. Lukijamme saimat siis kylmän wcdcn kangistamana woinut
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ti m. 1910 ollen noin 6,400
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sotaretteä.

Prowulaattori

Mutdenista huhtik, 9 p. HuoliPekisigisfä,
wallitftwasta
»valtiollisesta pulasta, warustawat
paikalliset wiranomaiset sotaretteä
Mongoliaan. Retkikuntaan kuiuluu
paikallisetw iranomaiset sotaretteä
8 jalkawätirykmenttiä, kaisi ryk.
menttiä ratsuwäteä, ytsi patteri ja
kaksi sapööripatailjoonaa, 409 mim°
lia ia 200 kameelia.

°

«p«toimitt«j»n«.

,R'etsh"-lehti

matta

.

sama

Venäjältä.

sen

Oklahoman

waltion-maanwilje-

Viimeisiä tietoja.

lysneuwostossa

on nyttemmin 10
sosialistia. Saman
maan 26 paikallisessa maanwilje°
lysneuwostossa on suuri joukko
sosialisteja, joka osoittaa puvlesPörssipeli Ninteiitii.
Verniu taan, että talonpoikaiswäestö
on Tuomittu Nils Idman wiety Sörlonferensft.
suurin askelin muuttumassa sosia» : naisten luritushuonecfeen.
Entinen pankinjohtaja Nils Id,Hels. Sanomain" kirieenwaihta» listeiksi.
Kaikista
ja lennättää lehdelleen: Pörssissä tulee tietoja osista Mdyswalwja mun, joka lauwantaina tuomittiin
sosialistien tunkeutu- 6 wuvdeksi 8 kuukaudeksi kuritusnättää lehdelleen eilen: Pörssissä
misesta
kunnallisiin
hallintoihin. huoneeseen, »vietiin jo sunnuntaiyksityisdis»
suunta kinnteä, waikta
Uranuurtajat
ia aamuna kello 5,40 täältä lähteMilwauteesfa
neljäs5
1
ja
kontto on kohonnut
muissa kaupunc;eissa loällä postijunalla Sörnäisten ku°
prosenttiin. Saksan waltio- muutamissa
pankin tila on 260 miljoonaa mk. owat toiminnallaan maittaneet, kei» itushuoneefeen Helfinaissä. Wantä työläisten on walittawa, kapi- gittuu oli joukko poliiseja itsensä
huonompi kuin wiim< wuonna
talisteja
waiko omia ehdokkaitaan. Bläfieldin
johdolla saattamassa
maan aikaan. Suurta pettymystä
asemalle. Hänet sijoitettiin eriinion ranskalaisten politikkojen kes°
toisen luokan waunuun wahkuudessa herättänyt se, että niin
ympäröimänä. !
imiehistönsä
wähän saksalaisia edustajia on \aa*
wankeja,
Tawallisia
kuten tunnepuuM Bernin konferenssiin. On
saapunut ainoastaan 2? ilmoitta»» särjetäiin postilaatiloita ja pol- aan, kuletetaan wankiwaunussa cli
n. k. neljännen luokan Maunussa
tetaan palatseja.
tunUtta, niistä useimmat sosialiste»
ja. KonferenZDfa ollaqn
Lontoo 9 p. Tänään owat suf, Poliisien ammattitaitoa lehitetäiin.
nolljsia. Elsas- Lothringenista ei
känään puoli 6 aitana aamulla
ragetit
oubuta
itfetla satoja Pos» riensi
sumi osa kaupunain poliisitilaatikoita Gromfortissa ja mu>is.
etuMontenearslatjet liihtewät Sluta- fa Tezasm kreiwikMnan kaupM« woimasta, mestari ratsuineen
syaitsewalnenässä,
lärwensiwulla
geissa. Sufiagetit sytyttiwät pala- e waltion santakuoftalle, jossa al>
rist».
palatsin. koiwat suorittaa ampumaharjoiwkmaan
,U. S:lle" lennätetään Lon° TappiotSchneiderin uhkean
suunnattomat.
sia.
toosta 9 p:nä: Montenegwlaisten
'
:
I
poistuminen Skntaristu on aika»
Murtowarlaus Tnrtosen wesirart. Kaupungissa on syttynyt laa- Aiottu tappaa laitti ylähuoneen
liosliin
jäsenet!
jalle ulottuwa twlipalo. Syy tunhuomattiin tehdyksi

iäsencstä

Solttuni fota.

"

tekee liiäpaljas.
„Nowoje
Wrista". .Nowo>
tutsia
je Wremjan" ja samalla myös
„Gol. Mostwyn" tirjecnwaihtajana
Ncwyorkissa on eräs W. Fields,
3
v»
jonka on osoitettu olcwan
S*
*>■ M
kuin prowokaattori ja mk»
henkilö
g
O"o
kija Polewoj'3egajeff. Tämä her>
ra Netvymtin tuenalaisen lähetystön sihteerinä on myös yksi W?nä°
5
Japani MandshmiaSsa.
jän wirallisista edustajisla ulkoMukdenista, toulok. 10 pnä. Etelä mailla! Tietysti hänkin on kiihko»
Mandsbuiian rautatieyhtiö on kait- isänmaallinen ja jmttalllic-wiholli.
Miten waltawa ero riistettyjen [a llne laitolsineen alistettu Japanin nen!
riistäjien Välillä ! Puuttuu wain siiitomaaministeriön alaiselfi.
Valjastuksen on tehnyt tunnet,
voimansa tietoisuutta jotta proletaalu entinen ohranan mies Leonid
rit kytenisiwät panemaan toimeen
riistäjiensä riistämisen!
Menshtshikow.
Tämän uuden paljastuksen johdosta arwelee Rjetsh, että tä>
Neljäs duuma loloonpanoltaan. män jälleen kun lulee joulun tir<
SiiHiiittiji ftaeriliifi.
jotuks.n .Nowoje Wremjasta", on
on äsken
Waltalunnanduumassa
on
Buttessa Montana), Manito» ilmestyneen duumakalenterin mulaan syytä kysyä itseltään: Kuta
Hankkijako, promowocissa Wisconsin), Brainerdissa lreikanusloifia 383, katolilaisia 21, kirjoittanut?
(Minnesota). La Fayettessä (Co> luterilaisia 13,
muhamettilaisia 7, ar taattonlko wai joku pankki?
loradossa) ja Paztonissa (Nebras- menialaisia 4, juutalaisia 3, menno
ka) owat sosialistit saaneet ivali»
tutsi pormestariehdottaansll.
O
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Jo pitemmän ajan

owat Hämeen-

linnalaiset tehneet työtä wicttäätensä arwokkaalla taivalla työwäen.
yhdistykselisä 25-wuvtisjuhlaa.
Juhla alkoi ensimäisenä helluntai.
äiwanä raatiHuvmen jichlasalissa,
oka tilaisuutta Marten oli aistit»
laasti lristeltu. KMniaoaiklla oli
hdistyksen
siniwalkoincn lippu
llljoilta,
jolloin yhdistys wie«
niiltä
Ia oli porwarien huostassa ja oli
lippu ympäröity nyt osastojen pu>>
a isillä lipuilla.
Juhlassa oli, paitse yhdistyksen
mia jäseniä, noin parisenkymmen»
tä tutsuwiemsm, etupäässä kauungin wirta-

ja palwelustuntaa,

jotka aitoinaan oliwat Hämeenlin»
an työwäenyhdistyksen perustaAkseli
neet. Ohjielmassa
oli useita ai°
wokkaita numeroja, puheita, rvrneta on »Työmies» laavut selmille
«Vn ?inire§ 5c mitoisa tapahtunutta tematon.
sunnuntaita ja, köörilaulua, soittoa y. m,
wastaan yöllä, lkioski sijaitsi Hä- Juhlapuheen
laiminlyömisiä
ja
hoidon
l«llp«2llllll!it!
nitfihl
piti Suomen kutoma»
p.
Mllillun
Lontoo 9
Sisäministenössä meensillan wieiessä. Waikaat oliwat
ten suoranaista räaltäystäkin, että
pommi
ja
paljastetm
on löydetty
Hjiti.
täysin wetää wertoja sille lauheu
saaneet saaliilsem kuutisen markkaa teollisMstyöwäen liitonsihterri A.
fuftagettien salaliitto, jonka tarkoi- rahaa ja kenties pienemmän määrän jollvin porwarit alkoiwat perustaa
d:lle, jota kaupungin lastenkodista
Aamulehden Earnuli on mielinyt Oulunkylässä wiime syksynä tuli ilmi.
latto teleillä
Lindell, kosketellen niitä aikoja
tutsena on ollut tappaa kaikki ylä. tawaroita.
mutkittelemalla osoittaa ettei ostaja
kertoo
ku
jäsenet.
sitten
Lehti
aahamme wrightiläisiä trföwäen
Englannissa.
huoneen
Di saada ' selkoa siitä onko jotain waawan
tapauksen:
yhdistyksiä,
awaraa walmistawa tehdas suoritwoidakseen siten pitlia
Kodissa hoidettavana olema 11-1 100,000 laiwaweistämötyöläisti»
anut työläisilleen kunnollista, tanssin
yöroäen johdossaan ja estää ulkowuolias poika Emil Monto oli erää
lall««n.
Inukaista palkkaa. Olettakaamme siis nä iltana
»onlnrssit.
mailla jo tunnetun sosialidemokra»
yksin keittiössä
ollessaan
Aamulehden Scunulin ottanut omin lupin pienen palan Newcastlesta lennätetään: Suutian tunkeutumasta Suomeen.
jprka todellisuudessa o- auppatistin takana esim. j kangasta leipää ja syönyt
Ensimäinen esiiirhuuto toimitetKun laitoksen ri lewotwmuus wallitsee koiMsian'
Onnittelufähköfanomia ja »kir»
Keskustelu työ- hoitajatar
tiin
raastuwanoikeuden tämänpäi»
wat työläisiä, muitta käytännössä her- niyhstentelemässä.'
tämän tietää, antoi nikolla olojen talia laiwaweistä°
sai
jeitä
oli saapunut noin kolmelw»
panimumestarota, eiwätkä kuitenkaan ale herro- äisostajan ja Samulin wältllä tuwäisesfä istunnossa
pojalle selkään ja määräsi, ettei möteollisuudesfa. Palkkakysymyksen
hän
ciwät
työläisiäkään,
ja
taupkymmeneltä
li
kiiymäim
jotenkin
jmmtyöwäen
järjestöltä
Iwar Wenneisrrandin
ja, eiwiitkä ole
tähän
lift
mi- johdosta uhkaa tulla yleinen lakko. Kanawan awaamiuen siirtyy
päimänä
tämä
pias
Aleks
ymmäee» olla järjestyneitä työläisiä, 'torni:
Walmanin
konkmsseis»
eri puolilta maata.
tään syömistä, rangaistukseksi war Lakon selitetään woiwan tulla niin
wnolft tuonnemmalsi.
joiss« <n wahwin turwa laittomuukPäiwää
a. Toinen esiinhuuto kumpasessajoka
jo
ennenkin
liePoika,
kaudesta.
että
ITO,OOO
käsittää
suureksi
Pitämissään puheissa kutsunneHywää päiwää.
kin konkurssissa toimitetaan t, k:n
sia wastacm ja joissa myöskin on
kokea yhtä hellää kohte- miestä.
nee
saanut
10
aat
pnä.
wäittiwät, etteiwt olleet ryh.
Köpenhamina toukok.
Pa- 26 pnä.
Mitäpä luo tanssas »natsaa?
wahwa imwa isäntien tiistohalua
lua, rupesi nyt pelkäämään laitosta
yneet
saapuu
namasta
een
perustamaan työwäenl)hdis°
waswitt».
8 ml. metri.
sähkösanoman
Toinen
toimitettiin
esiinhuuto
ja hoitajaa niin, että pakeni kodista
tänäpäiwänä
Kshl«lo! Mitä, swat £ä»neenUn»
on
maanwieremä
taraastuwanoiteudessa
Missä se on »nulmistettu?
mukaan
suuri
Ystä
sosialismin tänne tulon es.
Tämä tapahtui leskimiilkana huhtil.
Englannissa.
jalkineliikkeenharjoittajan
Otto
Kuu»
nan lnuppa-apulaiset sinua »vastaan
Gutoi
kanawalla
ämiseksi,
pnä.
pahtunut
23
waan oliwat perustaneet
Kului wuorokausi, kului
Panaman
rikkonee», ettäs heille noin | ilkeästi
Mitä »natsaa tämä loinen laji? nm. mutta yhä pysyi poikanen ka Kuningas Nilitan sähkösanoma
,silehdon sekä edesmenneen filosofian yhdistykfm kokonaan hywissä tarlebmn
tienoilla.
Maanwieremiä
odoiiwistelet? SM iahdottko sinä antaa
Tekin »natsaa 8 mk.
maisteri Edward Langin kuolinteissä. Laitoksessa ei näytty tästä Punjhlewttstzille.
tetaan Bucasagassa. Kaikkiaan on 2 pesän
viruksissa. Tunnustiwat, että yhNäyttäkää tehtaan leima, että juuri huolehdittavan,
,viltt««ls«si näille herroille työläisille
jäsen
konkursseissa. Tuvmio nais» distys
33. miljoonaa kuutiometriä suistunut ta-sillä mailta Waltalunnanduuman
ymmartäisiwät.
oli tchnyt paljon hyödyljulistetaan
että He etslkkoaikansa
äcn missä se on walmistettu. Jaa. Brändön polusi
enfitu»
sä konkmsseisfa
alman lähellä, Purijhlewitsh on saanut Cettinjestä
siirtyy
päiwänä.
Jurtitta.
»valmistettu
'
e
nawaan. Senwuoksi
kanawan lewan heinäkuun ?:nä
listä työtä paikkakunnalla wielä
on
Ilmatostella ei tälle ilmotettu asiasta ennenkuin Montenegron kuninkaalta
Eikö teillä ole tarjolla Nesikoskel- masta peijantai-iltana klo 6. Poliisi
awaaminen
tuonnemmaksi.
nti
jälkeen kun työwäestö oli
sähkösanoman:
a walmistettua?
l-yydän Teitä lausumaan Wenä°
ryhtyi nyt etsimään kadonnutta ja
hdistytsen ohjat ottanut omiin
Tässä on sitäkin.
hankki lauMantaiksi poliisikoiria kau jän kansan liitolle sy'ämellisen tiitol»
ja
toimintaa oliwat
Täytyy niyäntää, että Ilma- pungista. Poikaa ei kuitenkaan löy seni
minun kansalleni ilmaisemisluwat- osiinsa
Tulenwaarallistenaineitten
lkaneet
määrätä
enemmän
kangas
miellyttää
Europan
pitämisestä
'osten
sosialioemokratidetty. Wasta sunnuntai aamuna ta ta Veljellisistä tunteista.
tomusta warastosfa
Fennia laswiwoita.
periaatteet ja näkökohdat.
!uin Wesikos.len, mutta koska Ilma- Mattiin hämt eräästä laitoksen ulko- mmrämielisyys riistää meiltä 2tu
set
tä»
tuomittiin raasruwanoikeuden
jota «umnlaitossa, tär»veiNämisessä, koskella ei »nakscta työläisille kunnol- majasta olkien ja lautojen aito; koi tatin, mutta meidän aleillemme mai
manpäiwäifessä
istunnossa o. y. Juhlaa jatkettiin kello puoli 8
paistomisessa j. n. e. woi käyttää lista palkkaa niin ostan mieluum- rat oliwat
herättänyttä
Tuuri»
ei
huomiota
py-ty
lyllä
päija
fo&
kunniaan
edellisenä
siinä
Hyppösen keniätchtaan toimitus* yöwäenyhdistyksm omalla aloila,
tuin oikeata ' woita. on mWtäwana min Wesikosken kangasta.
warlaus- ja lamallusjuttua
mänä raapineet, mutta «i armattu kemaan. Enemmä.l luin oslaan
johtaja Wäinö Hyppönen 20 mar- jossa saapuwilla oli ewpäässä
»lse««,issa taMperelmsissa kaupvaliik»nettiä saan pojan oleman lautojen olla.
kaikki
Montako
ennen
on
meidän
Jaha.
suunnattuna
kan sakkoon syystä kun mainitun hdistyksen omia jäseniä. Saapukcisss. Sitä on saatamana »nyös mitata?
neljä pitkää vuorokautta työmme ja huolemme slaaw' laisten käsittelee Tukhalman etsimä poliisi osakeyhtiön
Nämä
Toijalassa,
tehtaalla oli säilytetty alla kutsuwieiaana oli
LcmMlässä,
Foissashät!y>yttllkö. En ole (uriisi yötä) oli poikaparka piileskel lopullisen woiton saawuttamisetst. parhaillaan.
Ällääpä
Sten ja
PanlMiile
rnlM por»
a kiloja benzinMä liuMöjärwellä.
Nokisatoi
Pispalassa.
ia.
enylanMaistll lan° lyt metsässä laitoksen lähistöllä, yh Nikolai».
110,400 useoita
yhtä
hy
tapahtunut
olla
on
noin
kumpp.
wielä
tarkaswnut
Taitamat
estari
Mhdistytsen
puv»
Idestam.
kummimassall, Maikka ei
«ss«, ThlwääNa. Mouhijärivellä, Ky- gasta.
dm yön oli ollut Söömäisten ran wät weiltoset. Nikita ja Purishke kruunuun nousema osakkeitten tamal- oteltua
hy'
estä
maistraatin
tarjoiltiin
oltu siihen haetin
tattille wirwottei°
rösk««lel«. Ikaalisissa, Oriwedellä. Mielestäni ottlin englanttlainen kaiklus, josta rikoksesta on margttu wäksymista.
wenem alla. Koko ajan oli witsh.
ta.
Ilta
kului
WNpMass«. Mäntässä, Ruotvedel- lein edullisinta ostaa.
Norjan
alamai
warsin
pankin
kirjanpitäjä
rattoisasti
poika raminnotta, ja niinä öinä oli
Wastaajan asiamies selitti, että hjelrnan
1ä |o «Lehmaisissa fauPpaliikkeissa.
Mutta onhan kotimaista teol- ollut kylmät ilmat oli satanut mettä
nm A. h. Aictau. Kuulustelussa on
»vaihdellessa.
tuollaista lupaa ei ollut tiedetty
joista »ilhemmin saa> selwan ilmoitus- lisuutta
Leipnrilallo Parisissa.
ja lunta.
Toiwotamrne. yhdistykselle taik.
suosittawa'.
hän ilmoittanet alkaneensa keinoUesijaitsee
jälkeen knän syy»
hakea, mutta
joka
Tehdas,
jolloin
syksyllä
osa«leSte.
10 p. (& W.> lunsa osakkeilla
1911
pojan wei poliisi hä
toukok.
Myönnetään, mutta ainoastaan
Löydettyään
Parisista.
Tea
menestystä toimiessaan työ»
te on tehty, on lupa haettu, »oten
Hclft««WlH. walmistaa myöskin Nou- eräillä edellytyksillä.
net totiinsa, silla laitosta pelkäsi lap- Katsoen siihen, että huomiselsi on anasti lukitsemattomasta kassakaaja sofialidemokrÄian eduk»
»väestön
lupa
säilyttää
nyt
on
ft*oot«*« Varustettua
julistettu yleinen leipurilalko, mallit pistä liilehuoneusiosta 70 å 75 Tuk- tehtaalla
Tiedättekö ottatfo nuo tottmaisct st-raukka kauheasti. Poika oli
Tam°
nottua
talvaraa
edustajana
Liikkeen
tuhanteenkiloon
.n.
y:n
panimo
wfowtto.
o.
osaketta. Heikankaat walmistettu myöskin koti- keassa tunnossa, kylmästä kohmetu! jee kaupungissa suuri mieltenkuohu. holman
prtee** »n *tt »«*• sotinen.
oli hän edelleen at- asti.
maisista vucka-aineista?
sissaan ja kuumeessa, joka yhä nousi. Klo 5 a>kaan iltapäimällä ei yhdes natuussa 1912
—?
?
?
Saatuaan hoitoa ja ruokaa lasti sälään le päkaupassa ollut jälellä av tanut 100 kpl. eräitä toisia osakkeita.
eitä
laita
Miten «n sen «Kan
kuitenkin kuume, niin ettei lääkärin- noatalaan palasra leipää. Kaikki on Molempia ojakemääriä wuoronperään
lainailemalla oli hän keinottelunsa
kannetaanko nlk« lwdwk, fcrnfacita tarkastusta tarmmnut pitää. Onn?- 'ostettu lakon uhkan wuolsi.
.

silleen.

Suomen Pelastusarmeijalla on
lastenkoti Helstnssm Kulosaaressa fo:
misario Nikiforowin huwilassa. Täs-
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tehnyt ja hankkinut niiden awulla it- w't eja 2, wanhauskolaisia 2, karai»
selleen rahallisia tuloja. Pidätettynä mi j ', molokaneja ja latyolaina ku«
löydettiin häneltä 32.000 kruunua, tatin 1.
Kansallisuudeltaau on
oliwat piiloitettuna hänen ko menäläisiä 366 puolalaisia 15, sakjotka
tilasto, jonka
osoittaa räikeästi
ja ioaatteisiinsa.
salaisia 9. ukrainilaisia 3, liettualaiLloyd
George
äsken tiinsa
rahaministeri
(3«tt.)
sia 5, tattorilaisia 5. walkowenäläisiä
esitti kulunkiarmion yhteydessä. Sm
4, armenialaisia 4, juutalaisia 3,
mukaan oli omaisuuksim summa, jota
rumanialaisia lmo!dualaisio) 3, kreikwiime muonna perintömero lohtasi,
ja lasten työ ItäwalNaisten
kalaisia 2, virolaisia 2, lättiläisiä 2,
kokonaista 6900 miljoonaa markkaa.
grusialaisia 2, turkkilaisia, lesgejä,
lassa.
Tästä suunnattomasta määrästä kuu
Wiime wnoden tilaston mukaan ruolsa laisia, karaimeja ja isdoreja
lm kolmasosa 202 henkilölle, puolet
(Inkerin karjalaisia) kutakin I.
1,300 ja 2 3
4,000 henkilölle. on Itawallassa 34 582 liikkeessä Koulusiwistyksen mukaan on korkeaproletaaria,
joista
1.246.898
338.513
Sm sijaan kuoli
muonna naista
ja 50000 lasta 14-16 koulussa käyneitä 217, keskikoulussa
355.000 töyskasmuista. joitten pe wuoden
iiäsjä sekä alle 14 wuotisia 118, alkeiskoulussa 75, kotona opisruja perintömero ei kohdannut, koska
kelleita 29. Suurtilallisia on duulapsia
875.
heillä oli omaisuutta alle 2,500 mark249. niistä 218 aatelismiestä,
laa. Kuolleitten täyskaswuistm ko Ylä-Tchlefian laiwoslallo.
talonpoikia on 77, pappeja 45. kasalonaislulu tuona muonna oli 435,000.
Kaupungin wiro'?sa on
ko'ta 15.
Katlolvi<z'stä. toukok. 10 p.
Virallinen tilasto siis kertoo:
NDstyömleSten edustajain pitämässä ollut 92. semstmowiroissa 94,
myrskyisessä kokouksessa vaalettiin lo
s
■«■■aS ns»
tr
pettaa laklo Ma Schlesian kaiwok
2 3
S"
rt
Sf
silla, sillä on osottautunut hyödyt

saaneensa

huomau-

-

Lll,ll««st«l,HNtll ftttlll Uliisthmsti

kangastehtäilijoille, koska me iifotan din johtajatar Selma Sulkonen lyölapsia, »Kyllä \t täällä niitä
tuota tullia saisimme »staa kangasta
päähän
ja joka paikkaan», todisti
löi
halwcmmallll?
2 8 8
kertojallemme eräs kodin palwelijoisEttekö tiedä iwita seikkoja? Se ta. Lasten ahkera pieksäminen tuossa
«n perin harmillista teille ettette »hoitolassa» onkin saarella wähiteltiedä mitään tawaroista joita ylei- len tullut yleiseksi tiedoksi.
Bcändön poliisi hra Wiclström.
sölle kauppaatte. Mutta minäpä tunjoka
alettuaan kuulla epäkobdista.
nuo
Minä
seikat
hckvin.
»en
marsin
u
ein
on käynyt laitoksessa,
nähkääs twhdon seurata oloja ylei- erityisesti
myös kiinnittäneensä huo
sesti ja ottaa selkoa erinäisistä seimiataan
nyt
minun
kodissa
lopuksi
täytyy
koista. Ia
wallitsewaan lilaiteille ilmoittaa etten norn tietämät- suuteen. Lapset omat saaneet hoilörnältä kauppiaalta halua ostaa mi- dotta maata liassaan. Maitopurot
tään. Sen sijaan menen ja ostan esim. oliwat niin likaisia, ettei tientarpeeni Työmäen omasta osuuskau- nyt. oliwatko re lasia wai poslimia.
Hmkilöt, jotka owat käyneet kotia
pasta. Hywästi.
katsomassa,
omat lausuneet mielipi
Mutkikkaan Samulin mutkikas kauteenään,
lapsia ei ole riittäwästi
että
pankäynti näytti päättyneen hänelle
ruokittu,
filsi
huononnäköisiä ne oVat.
liywin »vastenmielisellä tamalla
sohtajattaret
omatkin Valittaneet ettei
muisjos saa päätellä siitä nolattua
mitenkään riitä. Esim
annettu
raha
hymysepämiellyttämästä
tuttalvasta
johtajatar Sullonen
oli
tä, joka ostajan pois lähtiessä le- huhtikuussa
armeijalta
ilmoittaneensa
wisi hänen naamalleen.
53 mk. ruokarahaa 13 lasmain
Akseli.
ta ja 3 aikuista henkilöä warte,!!
Tämän tiedon kuitenkin kieltää ar
meijan johtaja S. Rindell, joka wait
tää, että rahaa on annettu 70 mk.
wiilossa. Kumpi lienee oikeassa.
Mutta lun ihmiset saarella oliwat
kysyneet, miksi lapset pidetään niin
huonolla ruualla, oli johtajatar S.
mustannut, ettei rcoi antaa parempaa,
kun ei ole. Oli kyllä kulkenut lau
purgillatin ruokaa ja maatetusa
Torstaina illalla työstä tultua pua pyytelemässä, mutta eräässä
työpaikan kin kuukaudessa saanut sillä lamoin
wangittiin
portilla. Kolmas linja 21, leipmi kokoon Main 8 mk.! Oma palkkakin
saamatta.
Iwan Mitjejeff. Wc-gitsijmna oli oliMainittakoon
myös tässä, että Hu
suomalaisia ja wenäläisiä etsiwiä. milanomistaja ei ole saanut täyttä
Perjantaina toimitettiin sitten ko» muokraansa, ja on
tähden ja nähtitarkastus Mitjejeffin asuinnossa, dessään lapsia hoidettaman komin
Viides linja 18. Sitä oli suorit- huonosti, käskenyt laitoksen muuttatamassa neljä etsiwaä, suvmawisia maan kesäk. 1 p:stä.
on ollut ainoastaan
ja wenäläisiä. Syytä wangitsemi» yksiLaitoksessa
hoitaja ja sekin huolimaton. 3lyt
ei tiedetä, sillä sitä ei ole paljastusten jälkeen on hänelle anwanqitun waimolle wiel" ilmotet» nettu awutsi ylsi 16 muotias ja toitu. M. on Wenäjän alamainen, nen 8 muotias tyttö.
Todella kamala kurjuuskuwa.
Työm.

nemfä

N:o 107

sa-

♦

Tiistaina 13 pmu toukokuuta

«ANSAN LEHTI

N:© 10?

Klo 4,05 nam. tawataiuna Orihwe-

Myyttvlni i
bette (6,26).
ap.
11,00
selajuna
HllapamäelRio
Ie (4,36), Iywäslylään (9,10). ¥7ähänkäytetty POLKUPYÖRÄ myyKlo 2,30 lp. postijuna Waasaan
dään Suokatu 15, 2:ren rappu.
[ll,41),
Iywästylllän
(9.10).
u. T. Y:n talossa Satakunnankatu 10, on erittäin miellyttävä
2 tulis, huoSuolahteen (10.58).
HnnnODt Ala-Tahmelassa
ruokailupaikka jokaiselle, sillä Jo ruokalan ulkoasu on harvinaisen
llUUlluOl
kfal'a.
Pieni
kaunis nätontti,
Klo
Orihwedelle
lp.
5.30
setaiuna
siisti ja tekee hauskan vaikutuksen siellä kävijään. Ruokajärjestelmä on
köala K. Turenius.
(?,09).
katsomassa!
Siihen
kanKäykää
ja
vaihteleva.
monituolinen
Wilppu»
Klo 8,25 ip. tllwarajuna
myydään halvalla. H. Lahtinen,
nattaa tutustua. HUOM.! Käynti pihan puolelta.
VonD
laan (1,11).
lOilG Pispala, Rajaportti

Kansanruokala
giiutcnlinsiß

raotin fefenißfc.

m\lt\ |Buffraöctit

1. Porin radalta:
Klo 8,15 llp. sekajuna. lähtee Poedellisenä päiwänä No 3,20.
halli-, rista
yöpyy Tyrwäällll ja lähtee sieltä

tolaan.

fontoo 12 p. Väitetään
peläten uusia juffraaettien wähelluntaipäiwän
tulsen,
Enfimnlsen
illalla
lähtiwät Hämeenlinnan teatterirawin- tiwallantöitä, päättäneen esittää lakitolaan kokoontuneet paikkakunnan liike- ehdowksen, jossa säädettäisiin, että

apulaiset kmmiäteMchdykseVe maistkaikki suffragetit, jotka osoittautuvat
raatin jäsenen Into Selinin
asunlähimmäistensä hengelle
nolle, hän kun ei ollui alistunut yhbenwertmsuuörcttelön takia tekemään ja omaisuudelle, kuletettaisiin rangais
Pktariiircisuja. /ftun samaan aitaan tussiirtolaan
jonnekin troopilliselle

hla. oletti hra

25-wuotisjuSelin työläisten tul-

häntä tcimehtiinäan,
aukaisi
ikkunansa ja piti puheen, jossa maija
niisi sanomalehtiä seuraamalla
muutenkin tulleensa siihen käsitykseen,
että wahwi,i iunua maatamme teh-

saarelle.

leen

tyjä hyökkäyksiä wastaan on järjestyneessä työwäestössä, jolle antoi
tunnustuksensll siten, että määräsi luonansa paruillaan olleen kaupungin
soittokunnan soittamaan ..Työwäen

marssin".

Saapuivat:

rangaistussiir-

Poliisi Ahlnren sotisowassa.

oli

Turkissa

pelätään mallankaappausta.

Lontoo 12 p. Konstantinopolin
edustalla oleman brittiläisen laiwas-

to-osaston ylipäällikkö ilmoittaa, että
han, samoin kuin muidenkin laiwaZtojen päälliköt, on siitä mieltä, ettei

No 5,50 aam.

seen

11.41

Viipurin „Nelppaan" lansainwämurtomaajuolfnlilpai
lisisjä

luissa

Mu llOckil pillitä.
Mitä tämä

melu

merkitsee?

kysyi isä kahdelta pihamaalla
L, waltll pojalta.
Wanhempi poika wastast.
";

melua-

ensimäiseksi
Tähdestä
Tatu Kolehmainen ja kol-

7 km. matkalla tuli
Mazanen Tampereen

«

DDU" Tilatkaa

Kirkoil tieto>2.

sen

kulut.

Retshin

tietojen
1. Porin radalle.
mukaan käsiteltiin Wenäjän myllyn- Klo 9,10 ap. jälieZtaiäjuna Siu»
omistajain konfermssin neuwoston roon.
ip. postiiuna. saapuu Poistunnossa t. k. 11 pnä jauhojen Kloriin2,45
7.19.
uloswientiä Wenäjältä. Eriioisesli al- Klo 6,30 ip. sekajuna, saapuu Thr8,47. yöpyy siellä ja jatkaa
lewiiwattiin, että jauhojen uloswienti waälle
aamuna klo 4,10, saaseuraamana
puen Poriin ll« 7,52.
on wähmtynyt sekä huomautettiin,
8,35 ip. mllttustailljlma, saapuu
että weuäläiset myllyin omistojat KloPoriin
klo 12.49 höllä.
saamat kotimaisillakin markkinoilla
taistella ulkolaisten kilpailua was«
2. Etelään päin.
taan.

ap. postiiuna Hämeenlin»
tähän katsottiin olewan sen, Klonaan5.40 (754).
Helsinkiin (11,00),
ettei hallitus tarpeeksi suuressa määTammisaareen (1.57), Hankoon
rässä tue jauhojen uloswientiä. Is K 1 0'8.30 ap. postijuna Hämeenlinnaan (10.36). Helsinkiin (1,53).
tunnossa katsottiin toiwuttawalsi rau-

Syynä

tatierahdin almtuminen 59 prosentilla

ulkomaille wietäwista jauhoista. Wie
lä lausuttiin tolwomus Wenäjän ja
Suomen tullin yhdistämisestä ja tullin asettamisesta ulkomailta Suomeen
tuottamille jauhoille.

Lahteen (2,04), Wiipuriin (7.32).
Pietariin (11.50.. Mikkeliin (9,02),

Kotkaan
(7,07). Lappeenrantaan
(7,15). Imatralle (10,03), Satoonlinnaan (9,25), Turbum (1,07).
Klo 11,54 ap. matkustajajuna Hämeenlinnaan
(1,47),
.oelstnkiin
(6.12). Lahteen (3.45), Wiipuriin
(7,09), Pietariin (10.00), Miktelnn (9.02). Kotlacm (7.07). Lap»
(7,15),
peenrantaan
Imatralle
(10,03), Slltoonlinnmm
(9,25),
Turkuun (5,03).
2,50 ip. mattustllillllma HäHttlsjl»
«lMtltt litti Klomeenlinnaan
(4.57),
Helsinkiin
(8.06). Turkuun (8.00).
■uiilifti.
ip.
postijuna
4,5?
Klo
Hämeenlin»
linnaan (7.18). Helsinkiin (10.28).
Lahteen (10,44). Wiipuriin (4.03).
Rerlin 12 pnä. Täällä MakuutePietariin (8,30), Lappeenrantaan
taan, että huolimatta w«nhoillisten
(4.10. Mikkeliin (7.07). Kuopioon
happamista naamoista työskentelee (12.01). lisalmelle (2.46). Kajaaniin (5,25), Kotkaan (8,13),
lain

hlllM

?!!pnrilBliti

25 pennU laatikko.

«—■«ag«™

WJimSrtl!

Jotta »ta!»

?»?"«»«'«,

lAdllHluu srssssr
Helsingit»!
Telef, 9H€

Tupakkatehdas FENNIA

Polkupyöräin
cslaiain on eduinen tietää että
Fauber, Wanderer ja Stan-

dard polkupyörät Ovat jokainen
malli mestariteos ja mitä parhaimmin valittuja. Myydään takuulla
ja sopivilla hinnoilla

Laukontori

Tampere

Puhelin 12 87

HUONO TAVARA
Kasvojen noiioa,

Huutokauppa.

•oistaa varmasti finnit, ihomadot, ne
y. m. Hiustenhoitoa. KiKeskiviikkona toukok. 14 p. klo 10 nänpunotuksen
ap. myydään: Ruokasalin kaappi ja 10 utonta liikavarpaiden ja sisäänkasvaneikynsien hoitoa! Berta Kajetsky,
tuolia, sohva, tuolettipeili, pesukaappi, Jen
atamak. 5. Puh. 5 91.
tauluja, sänkyjä, 2 nojatuolia, uusia polkupyöriä, miesten, naisten ja lasten jal- yaakkaraliike & Lihakauppa, Tam
kineita, lastenvaunut, uusi postikortti- l? melank. 10. Edullinen ostopaikka
automaatti, porsliini-, lasi- ja talousta- jälleenmyyjille sekä vähittätnostajifle.
varaa y. m.
K. A. Silander.
*

KM- Lue tämä! "MhA

Tampereen Huutokauppakamarissa.

Otan Kelloja ja Gramofooneja y. m.
korjattavaksi. HUOMt Halvalla! Tyd
huolellinen. Silmälaseja hyvä valikoima
Taatusti hyviä, Tapionkatu 1.
Johan Virtanen.

(Kauppatcrin varrella)
Georg Sumelius.

fvii tehdään

Liljus 73 w.
} !.,
konttoristi
Hilda Ahlgren 22 w. 6 k. 9 p.,
teht. thönt. Amanda Lindholm 47
to. 3 k. 2 p., teht. thönt. Alma
Lahtinen 32 to. 14 p., teht. thömies K. Sj Rosendhalin l. Einar 1 p., leski Ewa Reikko 71
w. 3 k. 24 p.. työm. K. H. Ojala 23 to. 5 k. 4 p., suutari K.
K. Fontell 66 to. 1 k. 18 p.

Muuttamia.

Laivakulkuja.
Höyrylaiva

Längelmävesi

SALMISEN Räätäliofiike.
Arvoisalle yseisölle saan kunnian ilmoittaa että otan vastaa kaikkfei
ammattiin kuuluvaa työtä omista ja teettäjäin kankaista.

Hämeenkatu 31

ja nopeaan, hinnat huokeat
V. VALKAMA, Satakunnan*. 24.

I=3

..

,

34.

iUaiMßraji

Sahanpuita
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Osakeyhtiö Alfred Selin.
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Haftukukkia

Oskar Lahtinen
Kaivokatu 30.

Puhelin 101.

Tunnettujen
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.
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10,000 Kr.

Tampere

SBiMM Mm

tehtaitten
(»Gute Winke fur die Gesundbeit •)
hallitus uuden äänioikeus wal- Sortawalaan (2,01), Joensuuhun
+
(H 2038.)
(6,24), Lieksaan (9,46), Nurmek»istellnssa, jaka laki tulee esitettä
tehdään halvalla. Lenkkiä ja
seen (11,30), Imatralle (9.44). Safliiictnita
Hammasharjoja 20 pisti alkaea, for
QIUMUIId leitiä 1-3 m rkkaan.
wäksi ensi loloonwwille Preussin wonlinnlllln (2.35).
joka arkipäivä:
lähtee
sekä
tresii, Hammaspulveria, Tahnaa, Ih
8.30 ip. tlltoaraiuna
Viivi Grönlund, Kuninkaank. 30. »otteita,
maapäiwille. Yksityiskohtaisemmin ei Klo(10.30).
Iriscrerae, Crems da Ls»
Länkipohjasta
Orivedelle
irolara, j. m. Ihovireji, Puutera*
hallituksen esityksen sisältöä tunneta,
ffl
klo 815 ap. sekä Orivedeltä—
Saippuoita iso valikoima.
«utta selitetään, että se sisältää sule3. Pohjoiseen päin:
Hiusöljyl, Pomadaa, Vetta, Vaks.
4,20
ip.
Län
klo
Hfpohjaan
tun, »Millisen waalitawan. Wapaa- Klo 1,10 yöllä
suun ja hampaiden hoidossa on «im Viikki* v. m.
vestilunll Koklolaan
Hajuvesiä, hienojakin lajeja pfcäsSs»
otettava huomioon ILLO DI N, Mli
(12,19), Ouluun (6.25). Kemiin
mielist» waatimusta uuden waalikokemus on osoittanut, etti te e: pulloissa 50 p:stl alkaen.
(9.40),
Tornioon
(10.40),
Ih°
Halutaan ostaa.
Hygienist! 11teitä, Vermuuc- js
piirijaon muodostamisesta ei hallitus
sitil Klyttikaasiti
Wäslylään,
(8,32),
*■Suolahteen
taatusti hyviä, korkkimattoja ja parasta. Kysykäi
jemmiaiitä.
pullot k 2: 50.
(10.33), NllllsllM (10.12). Pie.
ole ottanut hromioon.
huonekaluja varten myy Oskar HELIOS,
Vast
tltrlaareen (11,50), Nowaniemeen
TEKNILL. TEHDAS, Puupposen Rohdoskauppa
LaheUl rautaL astmaa.
(11.55).
Lahtinen, Kaivok. 30. Puh. 101.
os. Riihimäki.

Sootavenc

taatusti itäviä

Lansi-Snomalaisiß ja Pobjalaisia

Värnissoja

»

]

Siemenkäuroja
sekä Timoteen siemeniä.
Ehdottomasti halvimmalla.

K. Seppälä.
vanha lapsi annetaan hoidettaBkuuk.
vaksi hyvälle hoitajalle, miel. maalle
läh. Tamp. Vastausta odet t. I. k. nim.
•Poika*.
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Flattinkia

ostavat nämät tarpeensa.

.

Helsingin sokeainkouluun

Kupaalilakkoja "■IHON

liimapaperia ja kansia hank-

kivat edullisimmin ne, jotka

,

os keittiöön 1 p. kesä k. teht. Hattu- ja Turkfsliil keesKamari
tytöille tai pienelle perh. Kalliok.l3
Kauppakatu 3.

halvimmalla, kun liikekustannuk
seni ovat kovin pienet

ss

Säiliöitä, papereita, liimaa,

,

.

.

Unet

j2§

Kasvisiotarpeita!
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„
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VENEMAALI

Hartiin en Ja alusvaatteiden pesua ottaa vastaan Hämeen Satakunnan maanviljelysseuran
I. Aalto, Ilmarink. 10, 2 r vas.
piirissä pidetään tänä keväänä seuraa
vassa järjestyksessä:
Kuivia
13-14 p. toukok. Messukylän Huringilla
15-16
Pirkkalan Naistenm.
Valkilassa
19
Kuorevedtn Lahden(ripahalkoja)
kylän Korpelassa
20 o
Kuoreveden Palsinan
myy halvalla Pyhäjärven satamassa
Autiossa
Tottijärjen Pappilassa
20-21
22-23
Vesilahden kirkonk.
kansakoululla
28—29
Sahalahden Juuselassa
29-30
Aitoon
Luopioisten
Hyökillä
30-31
Sahalahden Pappilassa
23
kesäk. Kuhmalahden Knaa
pilla
noin 400 eri lajia myydään
4 —5
Eräjärvellä Juho Ni
ulkomaalaisen toiminimen
sulassa
laskuun perin halvalla. Mui6-7
Längelmäellä Attilan
ta hattukonsteita ynnä suuYrjölässä
ri valikoima aistikkaita
9-10
Längelmäen Koiviston
kesähattuja niinikään haiAnttilassa
valla
11-12
Oriveden Lyytikkälän
Mikkolassa
12-14
Juupajoen Parilla.
Kurssit alkavat kussakin paikassa klo 9
a.p ja on pääsy niihin maksuton. Kurs
-Ba,
seja johtaa puutarhurit Siiri Kosri ja P.
Leini ja sen pa- J. Huuskonen kumpikin paikassaan.
rantuminen
Hoitovaliokueta.
pTrayser" lääke on
uusi keksintö lää
ketieeellisellä alalla,
verrattoman arvokas
kaikille reumaattisia
tauteja poteville. Tä- otetaan ensi syyslukukauden alussa uusia
män lääkkeen nyt jo oppilaita, sokeita poika ja tyttölapsia
aikaansaamiin lukui- Hakupaperit ovat ennen kesäkuun lop
siin para tumistapa- pua lähetettävät allekirjoittaneelle koulun
uksiin nähden voi- johtajalle, joka antaa lähempiä tietoja
d<an sitä täydellä vuosimaksuista y. m.
syyllä pitää erikoisHelsingin sokeainkoululla toukokuun
ääkkeenä
kaikkia 8 päivänä 1913.
Kyösti Sipilä.
yleisen «kulta. artlkuUri rtsshapoett JOhtUreumatismin atheuttatnaj
tauteja vastaan.
7,060,000 Kr. arvotaan Stockholms
, a.» (jaiio, eitä teerenkään
>c ui«
enää n tarvitse kärsiä leini- ja reumatis- Teaterin vuoden 1893 palkinto-ob igatiomituskia, kcska niin pienillä kustannuk- nien voittoina. Arvonta 2 p. kesäkuuta ja
silla saattaa ostaa itselleen varman lääk- korkein voitto on
keen. Helpotus on huomattavissa sairaan
nautittu* parin kolmen päivän aikana
tätä lääkettä, ja 95:ssä tapauksessa sadasta
saattaa selvästi huomata toipumista sai
Vain 75 äyriä
rasn tilassa, jopa täydellisen terveyden
maksaa
Kr 3:75 viiden, Kr. 5:yhden,
palaamisenkin.
Kaikkia tätä kipua po
seitsemän, Kr 10: viidentoista obligatevia neuvomme kääntymään läheisiinmän apteekin puoleen ja osUmaan yhden tionin voiton täydeilii en omistusoueus
kirja
V paa labeiys ja arvortalutttelo
pt Ilon tätä lääkettä. Samalla on pidetjos
vähintäin
5 numeroa otetaan. Näiden
'ävä silmät auki, ette'te saa jotakin muuta,
sila terveys on siksi tärkeä, ettei sovi vii erikoisen edullisten arpajaisten arvoilla
vyttää sen palautumista hyödyttömillä on vilkas kysy.tä Kiiruhtakaa, jotta varjoudutte mukaan. Tilaukset läheKokeiluilla
Kuvitettu kirjanen »Reu- maar
Obhgationskontoret Stora
matismi, sen syyt ja parantaminen" lähe lertävä:
tetään ilmaiseksi niille, jotka sitä halua- NygaU-n 19-27, Malmö, Sverige.
(H. 2459)
Tämän lääkkeen edustaja Suo
vat
-nessa on Rohdoskauppa Osakeyhtiö,
„«„.

™
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RI PO LI N on parhain HUONEKALU MAALI

KiilfntllifVftS
lillllUailli|alfl

I ancimilfaQ vanhempi nainen eii 13-14
v. tyttö otetaan lasta hoit
ÜBllillldnflil
päivisin. Vastaukset heti lähetettävät 1. 1
kontt nimim. »Terttu".
tyttö saa paikan heti KullerLapsirakas
vonkatu 2. H. Mäkisellä.
tai tyttö otetaan lisäoppiin räätäli
J. A. Ahlgrenilla Kuninkaank. 36.
jalkinetyöntekijää saa heti työtä
K. N Tuomen Jalkineliikkeessä.
jalkinetyöntekijä ja 1käännetyöntekijä saavat heti työtä A. Männikön

Ostettsaii 9,000 rallaa

L lulinin talo.

.

...

li
3s

?zMMM
Pinninkatu

Q. FeQuhlioi

terveysliivien omp. saa kotiin
Taitavat
työtä heti, L. puistok. 22. Vihlman.

!intoiiip-ksi&»
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Ostakaa aina parhaimpia maalaustarpeita, ne tulevat
ajan mittaan aina helpoimmiksi. Meiltä ostamalla saatte aina
parhainta tavaraa.
Vernissaa, Kem puh. Sinkki- ja Lyijyvalkosta y.m. ku'via ja öljyssä jauhettuja värejä.
VeneAjokalu-, Huonekalu-, Permanto-, Sprii- y.m. Lakkoja, Pulituuria, Kulta-, Hopea-, Aluminiumi
Kupari Promsseja.
Emaljivärejä, Ripoliinia.
Kylmävesiväriä monta eri väriä
y.m. kaikkia maalauksessa tarvittavia tarpeita. Hattui akkoja.

HOUSUJA

Palvelukseen halutaan.

Vuokrattavana,

.

Suomen Iri- j 9 IriiiÉii 0. 1

naisten TAKKIA ja HAMEITA, tme*
*m PUKUJA,
PALTTOITA sek,

t. 1. kontt. nimim. Taitava.

Oskar Lahtinen

K. N. Wiitcmen aikoowat naid»
Äkoseur«k.

].

...

Tottunut
ompelia haluaa paikkaa heti. Vast.

Hilma Hänninen, harP. Leskinen, työm. 38. puolella hinnalla, myyn ne myös
E. Seppälä, omp. Katri Lindroos ja omp. Gunilla Orawainen suurella hinnanalennuksella tämän
Helsinkiin, teht. työni. Saima Ant- kuun aikana.
tila Tammisaareen, työm. A. A.
Laakso Kiikalaan, , asioitsija M.
Kärki Turkuun, nahk. I. O.Mrtanen Noormarkkuun, konit. apM. Kaivokatu 30
Puhelin 101.
Alma Muhonen Waasaan, p«l».
Onhan luonnollista, että voin
Impi Kauppmen Ruowedelle, teht.
myydä
chönt. Edith Salopurv Keuruulle,
puus. K. N. Kangas ja työ».

Työm. tytär
jantek. K.

RUOKALASSA, Satakunnankatu 21,

Paras on ostaa

ja Esiliina-

Jalkineliikkeessä.

on saatavana

JALKSNELUKETTÄNI

Palvelusta haluaa:

Poika
2
1

Ainoastaan hyvistä aineista valmistettuja ruokalajeja

Olan vastan uusita tilauksia ia vanhain karjsataii
hyvin

Pieni

Alusvaata-

myydään usein alennettuun hintaan. Vaan hyvä ostaja
on kiitollinen saadessaan ostoksensa rahansa arvoiset

Tampereen Haaraosasto Hämeenkatu 12

Arv. yleisölle kuosittelen

Muistosormus

Mirysjien UMtst

Tämän päiwäisen

tirtuii
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K. TUOMISEN Poltapyoripjassa

ta (4.07).
Klo 2.26 ip. postijuna Waasasta
Korjattu.
(5.35), Suolahdesta (5.45). Iy°
wäskylästä (7,30).
jättäneensä korinsa kalamyyKlo 6,22 ip. tawaiajuna Orihwedel» Inbi) tietää
UUnd jän rattaiden alle, niin saa sen petä (3,50).
Klo 11,53 yöllä felajuna baapamllel- riä tämän ilm. maks. Mäkipäänk 20:stä,
le (6,30),
Suolahdelta (11,55), Järviseltä.
Iywäskylästä (1.48).
löydetty. Omist. saa
periä Kaivok. 32, K. Lintuniemeltä
rahasumma isolta torilta lauvant,
Perittävä Järvensivu, Turjantie 6
Koskinen.

Kansan Lehti

Junain

Polttakaa al n oas»->p««"

1011

osassa

Me leikimme kapitalismia. Bob
oli työmies ja minä olin kapitalisti.
Helsingistä.
Hän kokosi minulle kirsikoita, joista
minä annoin hänelle joka neljännen
kokoamispaikkaa. Mutta kun minä olin syönyt kirsikoita tyllikseni ja kun
Bob sanoi että hänellä on nälkä,
minä
annoin hänen rakentaa itselleni
Guomen wiljatnllw liireesti lv: leikkihuoneen
ja annoin hänelle palrotettawa.
kaksi kirsikoita, joita minä cn jaksanut
syödä. Sitte minä käskin hiiiun raTämän päiwän Retshin tietojen kcntamaan itselleni leikkihuoneen
Kuulutettuja.
ja
wukaan käsiteltiin Wenözän kaupan määräsin
hänen maksamaan siitä
kanbib. S. W. tzllgja teollisuuden edustajain konferens- minulle wuotiaa kommenen tirsäkaa Lääketieteen
lund, ja
neiti Lea
hllmmaslällk.
tunnista.
jokaisesta
Muita kun
misten neuwostossa t. k. 10 paiwanä nulla oli tarpeeksi kirsikoiia
Bergbom, konttoristi N. B. Akentä
siis
ja teollijuusjärjesiöiuseita
antanut hänen lisää laota lanoi hän selsson ja kassllnhoit. Olga Haajotka
panen, taupp. P. Hämäläinen ia
kos ettei hän woi maksaa «iniuGs wuokhin saapuneita anomuksia
omp. Matilda Kaukoranta, suutari
liwat wälttämättömyyttä kiirehtiä raa leikkitalostansa. Silloin
mwa
K.
ja leski Emilia Niesuunniteltua wiljatullin korotusta tahdoin häätää hänet, mutia hän ei minen,Lehtonen
jalkinetek.
Tilda Mäki.
Suomessa. Neuwosto suhtautui ano- lähde. Hän on sosialisti ja u.iionisLabor Wolld.
mutsiin myönteisesti ja jätti erityi- ti ja mikä tahansa.
Kuolleita.
Valiokunnan toimeksi laatia asiasPeltiseppä K. A. Iltmvaara 31 n>.
ta wastauskirjelmän.
4 k. 2 p., tcht. työm. I. Nieminen 35 w. 4 k. 17 p., työm.
Weniiläisen wiljan wientiä walK. E. Blomberg 42 to. 3 k. 15
tion aw«stett«wa.
Lähtewit:
p., ent. teht. työni. Wilhelmina

toisena oli
mas Kämäräinen

Ruululus.

sen»

-

Eri aloilta.

Kuulutuksia

ap. matkustajajuna Porista (7,05).
Tampereen kaupungille wahwisteKU
4,38 ip. postijunll Porista tun rakennusjärjestyksen 115 3 :Zjä
(12.05).
säädetyt katujen ja yleisten paikkatn
sekä niiden warsilla olemien laken2. Etelästä päin:
nusten,
aitain ja porttien ulko-osien
Klo 12.42 yöllä postijuna Heisin,
tarkastukset
nistä (7,15), Hämeenlinnasta (10.»
tässä kaupungissa toi29). Pietarista (9,55),
Wiipu. mitetaan allamllinittuinll päiwina
lista (1,20). Lahdesta (6.46). raawasti:
Elisenwaarasta (4.48). Imatratta Tiistaina kuluman toukokuun 20
(7,32), Lappeenrannasta (1.35),
Mikkelistä (11,15). Kotkasta (2,00), päiwänä: 1, 2 ja 3:Sfa kaupunginTurusta (8,00).
sassa,
Klo 8,10 aam. sekajuna Toiilllllsta Keskiwiitkona toukokuun 21 pai(6.15).
Klo 10,25 ap. matkustajajuna Toi- wäna: 4, 5 ja 6 kaup. osassa,
jalasta (9,25), Riihimäeltä (7,06),
Torstaina toukokuun 22, päiwänä:
Pietarista (8,15). Viipurista (11,- 9, 10, 11 ja 12 laup.
ja
50). Lahdesta (5,21). Nurmelses»
Perjantaina
toukokuun
pnä:
23
ta (6,40), Lieksasta (8,27), Joensuusta (11,50), Sortaw alasta (4.« 14, 15, 16 ja 17 kaup. osassa, jos06), Sllwonlinnasta (3,15), Imat- ta sekä että toimitukset alkamat kello
ralta (6,50), Lllppeenrannasta (9.° 10 ap., asianomaisille talojen omis55), Kajaanista (10,45), lisalmel.
ta (1,18), Kuopiosta (4.08), Mik- tajille ja isännöiMöille täten ilkelistä (9,02). Kotkasta (10,05). moitetaan kehoituksella ennen tarkasUrjalasta (8.15).
tuspäiwiä korjauttamaan ne puutteelKlo 2.02 ap. postijunll Hämeenlin- lisuudet, joita yllämainituissa suhnasta (11.46), Helsingistä (8,38).
Hangosta (5,10), Tammisaaresta teissä ehkä Moipi löytyä. Tampe(5,41), Pietarista (12.00).
Wii- reen kaupungin raatihuoneella toukopurista (2.37). Llchdesta
(7,09), kuun 2 pnä 1913.
Lappeenrannasta (2,10), Turusta
Maistraatti
(10,40).
Toijalasta
ip.
tawaiajuna
4,50
Klo
(3,10).
Klo 8,20 ip. p oMun a Hämeenlin»
H autokauppoja
nasta (6.07). Helsingistä (2.55).
Pietarista (9.45), Wiipmista (11..
49), Lahdesw (3.13), Imatralta
Klo

Kun sen säweleet awoimista iktutuli
noista taikuiwat kaupungille,
moi pitää järkewänä, että ulkomaaw. t. mestari Ahlgrenille hätä käteen. Hän komensi polnsiarmeijansa ain in es kaaderi jo nr»t poistuu, kos
hajoittamaan mielenosottajien joukkoa. ka turkkilaisilla wiranomaisilla on
Toimessa osoittaUtuiluatkin poliisit wakawia ja hywin perusteltuja syitä
marsin innokkaiht. Mielenosortajar siir- pelkoon, että Tshataldshan armeija
tyiwät tällöin pormestari Idesiamm
Varustautuu uuteen Mallankaappautasunnolle. Mutta poliisi oli taas tmkumotakseen nykyisen hallituksen.
teleillä
Tässä
eimät kuitenkaan enää onnistuneet, Tästä lienee annettu tietoja murhasillä hm Idestam kutsui mielenosot- tun Nazzim-pashan ystäwille kirjeetjossa lisesti, mutta kirjeet
tajat luftksensa asuntoonsa,
on otettu taka(7.32). Turusta (2,20).
wiettiwät iltaa yhdessä ja Ahlgren, warikkuon ja
ryhtyy
hallitus
kaikkiin
tuo innokas mestari sekä hänen yhtä
mesissä toimenpiteisiin uhkaaman waaran wa
innokkaat aputinsa saiwat
3. Pohjoijesta päin:
ralta kulettaakseen apujoukkoja Wähäsuin tols otella ulkona.
aam. postijuna Tornios»
Aasiasta. Onpa ehdotettu sitäkin, Klota 5.16
Ou(7,18), Kemistä (8,15).
että tätä tarkatusta Marten saataisiin
lusta (11,25), Kokkolasta (5.29).
RowllNtenleltä (4.35), PietarsllaresVankilasta pääsi
apua Bosporin salmessa olemalta ta
(5.55). Waafasta (7.30). Suotulahdesta (7,05). Iywäskplästä (9..
laiwaswsta,
joka
ulkomaalaiselta
aamuna
helluntaipäiwän
ensimäisen
11).
toimittaja Heikki Walisalmi, joka oli lisi awustamaan joukkojen kuletusta. Klo
8.20 ap. lekajuna Orihttcdeltä
(6.40).
ollut 40 wuorokauttä Hämeenlinnan
BlD 9,55 ap. tawaiajuna Wilppulas.
wankUassa jumalan kMniaksi, jota

painoylihMws. tuomiokapituli ja Turun h*ttnolfeu§ selittimät hänen loukanneen.

Suomen tytöt ihanat, lemmekkäät
ja lihavat. Meitä olisi täällä läntisen Tyynenmeren saaristossa 4
poikaa, jotka haluaisimme päästä
tuttavuuteen
Suomen tyttöjen
kanssa kirjevaihdon kautta Ne
arvoisat tytöt, jotka tämän huomioonsa oltavat, niin piirtäkää
kirjeet meille. Valoi- uva olisi
myöskin tervetullut. Osoitteemme
olisi näin, että kirjeet tulisi tänne
päin: Karl Hipletyinen, Otto
Huikannen, Frans Haikarinen,
jjuho Hyytinen. Campbell River
S, T. Qo B. C. Canada.
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KmilitttmW

Haloo

-

«softat
Ef *3

J. K. Sahlberg,
KfeHoaspfis-

C

f. as. kie<?»
mekanilL työliike.
My*
«lull. hinnoilta »onesS*;
sis Seini*, ksritys
fe;

taskukelloja,

kelloßketjßfs

siinilasia )a «onnukaia f. a. 8,«».
Uiiiikili 33, Tiapiri.

K. M. Tuomen
Jalkineteollisuosliike
on edullisin käyttää sentähden kun siellä
tehdään kaikki hyvistä tarpeista. Ti»
laten tehdään uusia ja vanhat korjataan
erittäin hyvin ja halvala.
HUOM.i Ei enää särjetä kenenkään
kenkiä koneilla kuin viime vuonna meillä monelle kenkä! le kävi, nyt neulotaan
ja nau'ataan kaikki käsin ja käsityö on
kestävää.

K. M. TUOMI.
16, Kuninkaankatu 16.

HUOM.!
Joka tahtoo

jafldneensa hy-

laittauttaa, niin tuo-

väksi

koon silloin

T. F. T U O MI
Puutarhakatu 8.

KiisiinoblulilMi

suosittelen Tammelan toria laidassa,
Apteekin vieressä. Viikkoreokalaisia otetaan samassa paikassa.
Hilja Lastunen.

yksinkertaisen leningin työpalkka
Siistin,
7 mk. Yksinkertainen kanpaus 50 p.
Verkatehtaat!k 5

Aino Nyberg.

Halvalla

».

kalastustarpeita

laidassa

myy Tammelan torin

S KNUUTTILA.
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