
P?rf oa rikkauden llaåM. Tyäa tulo*
ui tfftntclbjfläiie.

TWnen, Ja rtlltön «änl-
li titllofkir -aifalie 21 vaottatäyttt-

■ial IT? Bwm BJbm ShLt^B^L. HLm ni Båjjtt 8B al^u^^k SrmH *■**
* ' gyj» . wr^ WEm UjV £yj

FttydeUlnen kokoontumis-, yhdistymis-,
iinnnto- ja painovapaus.

Maisen ia miehen tasa-arvoisuus.
Kirkko erotettava valtiosta.
Aiteeiiain nouseva tulo- Japerintövero

■lantksl veroksi.

Sosialidemokratinen tyoväenlehfiTiistaina heinäkuun 16 p.

Maa ta mcut raotannoa vfilikxpptto
rätstskuaoaa omiksi.

Maanvuokralaki pirannettavsL Vilji
iyspakko. Maan pakkoluovutus.

Yleinen, jrhtälfiiieukunnallinen Ibi
oikeus. Knnnallissosiallsmiatotentettam

Tldnan tapatnrma-, sairaus-, vanhnaa-,
työkyvyttftaiyy»- |a

Tehokkaat työväensuojeluslalt8-tnnti
nen työpäivä. Minimityöpalkka.

Yleinen väkijuoman kieltolaki.

N:o 158
—

1907.(9:» vuosit.)

Toimitus ]a konttorit
"f>l ff. Tm taloata LSattaca Palstokata a*,

loattori on taU k!o 8 a.-T l.
S.-v.^nK toUf. 7«t> Toii*UskMsi ttlaf. 944,

"»:«!t».a untaanklo 8-2 Ml9.> fi-7 i.>l».
T<<9««i«Misoiui|* tavattuiklo 8-12I.*'a 5-T I.^»

s p. p»lnolc«n Nl»n8l,lnn»tl
ovat Suomessa (a Venäjillä:Lehden konttorista, asia-
miehiltä tai posiikonticreista tilattaessa:

Koko vuosi 10: - Neljännesvuosi 2: 50
Puoli . 5,

-
Kuukausi li

-
Amerikassa Ja munalla ulkomailla Vi v. 1T mk.,

m 8:a

Toimitus:
Timo Korpimaa, Anton Huotari,

vastaava toimittaja. toiraltttssinteeri.
Wera Ostroumoff. Tyko Varto.

Väinö Vankkoja.
Taloudts iHiuaiai K.J. Jokisalo.

3 p. p»lnol»«n tll«»lllnn»tl
orat «moln koin 0-pUviisenkin painoksen kaikkialla

Suomea» ja Venåjållå yhtäläiset!
Koko vuosi 5: - Neljännesvuosi li25
Puoli . 2: 50 Kuukausi -, 65

Amerikassa Ja muualla ulkomaillai 1/1 v.81 50mk.
N v. <: 50.

HnotashiiMt ovat tekstin edelll g p:ii jaJålkeas
7 p. mllllm.

- Määrätyille paikoille vaadittavista ii
motnkaista lasketaan 15 ■/■ korotas ft etusivunpohff
kinta sisäsivuilla l» 10 «k korotus nlkoeiv. Kaoiem*
ll». vähintäin 2 mk. j» Jokaisesta värsystä tahi anra°
"aaton Hm. 1 mk. »sää. Kiitoksesta 1: 50. Syntyniä-,
kihlaa»- I» vihkimä «im. 1: 50. Vihin Hmotusmfitea
on unen tekstiä 80 p. Ja Jllkeen tekstin 60 penni*.

åäfiitiatt?-osottcita.
Uäkåfdtii

Saario Palkonen, kannan- ]■ran-
WltclMkäri.. Toijalassa. Klo 0-11 l»
»-2.*.V.LybecK. Vastaanottokuukauden
«nttaäismä ja viimeisenäsunnuntaina
9-12 Kansallispankin talossa.
V. Manner, Kansallispankintalo,

'/29-11 ja 6-7.

Vleraskoteja:
Dnllnium Matkailijakoti, Rautatienka-feiieruo tu 11. Tew. 822.
|fyttälän Uusi Matkallljakot'
»V Kyttälänkatu 5. Puh. 983.

Huoneita matkustaville:
KALEVA Hämeenk. 10. Puhelin 783,

Kangaskauppoja:
II F IIillen Kangasballin.-o 6. Val-
li. L UUIIII muta pukuja.

Suomen Yhdjs-Pankki
S"

3°

Häfiacoaeiääkftrlti
Omnaar Olia, Hämeenk. 21. 10-1

Sk '5-» 5b.
V. JS. Raavola, Kana. Pankin talossa

Kacppak,4.Arkip.Uc10-12.Pnk.974
Kätilöltä:

åaora Ollgrén, Kuninkaankatu 10.
Alm* Säilä, Puutarhakatu 30.
/F« Helenina, Mustanlahdenk. 16.

lcaäulta.
laadiLampén, Mustanlahdenk, 22.
Telef. 52.

pull»!leill«i8.
HkHe//S /»//»/, Ver!l2tebt22ii!l. 3.
M,Pohj&karl,

-
Kaivokatu n:o 35.

kätilö IdaLindroos» Vartiatomin-
katu 13.!

i»tv 24.
*tf« Lahtinen, Tammelankatun:o 18.
Hierontaa ja sairasvoimistelua.
Fiiaa Myöhänen,SatamakatuN:o 2.

Eläinlääkärit:
årtur BSrland, Musianlahdenk. n:o 26,

>^-l «-«p. Telef. 427. f-

Toimistojas

l^o.l»l«l!!e.c)«. l.inelpu!Btc>!l.4.Telet.484.

a. w.osonen,
VAKUUTUS-KONTTORI.

Hämeenkatu y. Tele!. 530.
KonttoraJks 9-2, 4-7.

Kansakoulujen tarkastaja
on kouluasioissa tavattavissa koulupäi-
vinä Kauppahallitalossa,Hämeenkatu 19,
k1' *-8 a. näiväilä.

<äkt3siamteimistojai
ion Eonsdorl! 8 Sahlberg
OsakeyhtiöV. M. SandberginMk. rau-
takaupan talossa, sisäänkäynti Kauppa-
torilta Pata. 1004. Av. 9-2, '/,5-7.

Varatnomarlt:

Clsar Sblman e ypjo PulKHinen,
ksfciasiaintoimlato TampereellaKauppak.
14 (Säästöpankintalo),klo9-2 ja -'/,?.

Erlkoislhftlteltäi
19. Saadqvisfln Rnnrsisarkkukanppa

»"-necnk-itn 3.
- Puhelin 615.

1V122121-iliil<!<eit2:
Kaanilta Kyltti- ]aKirjoitDsmaalauMsia

tekee

Uesterlund 8 Lindgrenin
es N maalausliike N es
Ukntlnenlratu13.

- Telaf.909
Huonekaluliikkeitä:

O. M. KOIVU.
liatinenkatn 21. ILI.

KM T-*r*r%e\r ltainenk. 10..N. ianner Teiet 771.

SUinniMl/i Puutarhak. 29.KiminKl -Telef.669.-

Eli »2rI2LVN Hämeenkatu 29.. v. Kansson Teief. 240.
Kaatälllilkkeltä:

2 l? &*i*<%nnn Hämeenkatu 28.Z. a.N232nen, leleioni819. 1-i.
iiateia omista ja teettäjän kankaista.
Vareetosaa pukuja ja palttoita 35 mk.
tiklin.

Kirja, Paperi Ja Postikorttikauppoja;
Tampereen Kirkollinen Kirjakauppa, to-

rin varrella. Telef. 501. Kirja, Pape-
li ja Postikorttikauppa.

Osuuskunta Väinämöisen Kirjakaup-
pa, Kauppakatu 15. Teiefoni 8.

Kokouksia.

Uyöv. ybö.
arpajaistoimikunnan kokous on huomen-
na keskiviikkona t. k. 17 p:nä kello 8
illalla, vanhanpuolen ravintolahuoneessa.

Huorcaa! Yhdistyksen arpajaisiinval-
mistettavia käsitöitä jaetaan samana päi-
vänä Klo s—B J. pp.

Lakki-, P. jaMmma. o.
Il!!«iljl!j!WM

on keskiviikkona t. k. 17 pnä T. y. 'lär-
ke£t asiat. Kaikkeen välttämättä oltava
saapuvilla. Uusia jäseniä kirjoitetaan ja
jäseamaksoja kootaan.^^^H^^^^HÉ

Puheenjohtaja.

Huveja

Eauskan

baiuamatkan— toimii —

T.UM»UM»
Elokuun 51 p:nä Muroleen työväen ta-
lolle »Ylöjärvi"-laivalla lotjan kanssa.
Lippuja a 1: 25 laivassa, 1 mk. lotjassa,
on edeltäpäin saatavananuorisoliitoa jä-
senillä.

Huom.! Lotja on katettu.
Lähemmin vasfedes.

lilan laviiaa
toimii

R. R. A.O.
Vesilahden kirkolle »GtavaMaivalla, lot-
jan kanssa. Lähdetään lauvantaina t. k.
20 pnä klo 11 j. pp.

Ilmoitetaan tarkemmin.

Ilmoituksia.

lisa MM!
Kansan Lehti, Ampere.

Bilists iäliäiyl ia
Ml!Scrmus. Pietarin yliopiston oppilas,

Suomen IntelKgensille
js Ylioppilasnuorisolle

tilatkoon -en heti. Hinta 20 p., 15 prs.
alennus useampia kappaleita ostaessa.
Kun 1 kpl. tilataan, pitää 5 penniäsen
rata postimaksuksi. Maksun voi lähet-
tää postimerkeissä.

set ja osastot!
Erikoisalana Kansan Lehden kirjakaupassa ovat toi-
minnassanne tarvittavat: *■■■ ■ ■

-
PÖYTÄKIRJAT: isoa kokoa 4: 50, 3: 50, pientä

kokoa 1: 50 pennistä alkaen huokeampiin hintoihin.
JÄSEN KIRJAT: 7: -, 6: 50, 5: 50, 4: 80 ja 3: 75

hintaisia.
KASSAKIRJAT: isoa kokoa 3: 75 ja 2: 75, pientä

kokoa 2:
— , 1: 75, 1: 40 ja 1: - hintaisia.

I'l^lXlN^/^^': (sopivat pääkirjoiksi) isoa kokoa 4: 75,
ja 3: 50, pientä kokoa 2: 75 ja 1: 75 mutaisia.

Kaikki vllämalUlwt kirjat ovat lujissa kan^askausissa.
Vaka- ja papenkantisia kirjoja ja vitikoja ouvarastossamme

kvmmemä eri lajeja, rellisteröittvjä ja useammanlaisilla viiva-
uksilla varustettuja tiuvi- vuuä muita toimikuntia varten.

I^änetetään maaseucluille jälkivaatimuksella tai ranan seu-
ratessa tilausta, kanti vapaasti.

KANSAN LEHDEN KIRJAKAUPPA.

GyöfopiiDukfcf ja
jårjesfyssåånnöt

Työsopimuksien tarkoitus on tur»
wata työntekijöitä pääoman waltaa
wastaa, asettamalla unssit rajat työ-
palllojin fumuudklle, työajalle, oppi-
lasjärjestelmälle ja muille työwäes-
töä lähinnä koskewille kysymyksille.
Sopimus työnantajan ja työtekijäin
malilla takaa turwallisuuden työn-
antajalle työvoiman wissin hinnan
määrätyksi ajaksi sekä vakuuden, ettei
tule sopimuksen woimassaoloajalla
lakkoja eikä muita työselkkauksiatyön-
tekijäin puolelta. Työntekijät owat
warmoja palkkansa' määrästä ja
muista sopimuksessa mainituista loh»
dista sekä siitä, ettei tule työnsulkua.
Näin ollen on työsopimus ikäänkuin
laki, jota kummankin, niin työnanta-
kuin työntekijänkin tulee sopimuksessa
määrätyissä kohdissanoudattaa. So-
pimuksen rikkomisesta alkaa luonnolli»
sesti rettelöt, työlakot ja työnsulut
niin kauwan, kun me saamme työ-
sopimuksille laillisen tunnustuksen eli
lakiin Maiset kohdat, jotka rankaise-
Vat niin työntekijää luin työnanta-
jaakin työsopimuksen rikkomisesta.

Työsopimuksen woimassa pitämi-
seksi wallusee meillä wielä woima»
keinot: Työnantajatliittoinensa työn-
sulun uhkausaseella ja työntekijät jär>
jestöinensä,aseenaan työlakko oikeut-
tansa puoltamassa. Sanomattakin on
selma, että mäkemämpi tämänlaisen
«korpilain" aikana sortaa hellompaansa ja, ikäwä kyllä, olemml: aina
kin tähän saalka olleet sorrettawana.
Järjestömme omat olleet siksi heikot,
eitä ne eimät ole woineet turmata
eikä hanlkia työläisille kuulumia
oikeuksia, ei ainakaan joka tapauksessa.
Sitä wastoin työnantajamme owat
paremmin jarjestunect ja fiten wab
woNat paremmin etunsa. Työnanta-
jat owat uhmaamia liittojensa tui«
missa ainoastaan niin lauman, kun
työläiset oivat, ullona järjestöistään
ja heidän taistelukassansa on pieniä.
Mutta kun työläisten järjestöt nou-
semat kassoillensa siksi suuriksi, ettähe
moimat päästä tasipuokseksi työn-
antajain järjestöjenkanssa, muuttuu
kalla äänikelloon. Kunkaswaakonna
konnan tasalle omat taistelut ankaria,
joten ne tapahtumat harmemmin ja
silloin ehkä moime saada lain tun-
nustuksenkin työsopimuksille, ettei sitä
aiman pienistä syistä rikota.

Hymin lohella työsopimuksia on
isommissa työpaikoissa järjestyssään-
nöt, joita jokaisen työslentelemäntyö-
laisen täytyy noudattaa,mailla ei ole
laan niiden kokoonpanoon saanut wä-
häälään waikuttaa. NäilläMzestys-
säännöillä on laillinen tunnustus ja
on tnöwäesiölläkinhalu päästä osal-
liseksi niiden laatimisessa ollut war°
sinkin entisaikoina huomatlawa. On
lehty waatimuksia, jotka owat wielä-
kin woimassa, että työwäki on saa
tawa osalliieksi järjestyssääntöjenlaa-
timiseen. Tämä on luonnollisesti
oikein, koska työmäestön juuri tar.
witsee noudattaa noita sääntöjä.
Mutta olosuhteet owat muuttuneet ja
m« olojen kaussa. Niinpä puuheena
olewien järjestyssääntöjenkin suhteen.
Joku aika takaperin oli aiwan »vält-
tämätöntä päästä wailuttamalln noi-
hi», järjestyssääntöihin, jota wast?w
nyt on työsopimus riistänyt tuon
wrk'N tilan. Ia sopimuksiin on ph»
n täwäkin. Ei ole kuitenkaan tarkoi-
tus, että luowuttaisiin waatimulsesta
päästä wai'utianman järjestyssään-
töihin; päin wastoin on niihinkin
loetettawa waikuttaamahdollisemman
paljon, wailka ne ladottawatlinmerkin
t-Mänsä sm mukaan kuin työsopi»
mulset woittawat alaa.

Järjestyssäännöt vVa5 ikäänkuin
työnantcjan laatima työsopimus.
Niissä on määräykset työajasta ja
muista seikoista, jotka tulemat työn»
teossa kysymykseen. Pallkoja ei nii-
hin ole määritelty, koska työnanta-
jalla on ollut täysi wapaus pelata
pallk.jen kanssamielinmäärin. Mutta

IiHMIM OliiliMlill
Osakepääoma Smk. 3,000,000.
Vararahasto Smk. 250,000.

Pääkonttori Tampereella.
Haarakonttori Hämeenlinnassa.

maksaa korkoa

Talletuksista:
6 kuuk. Irtisanomisella ) r*» oiTalletuskonttokurantilla j, } f^ L
Sfiästökassatilillfi (Kodin-PankH) j w '

sek»

tllilla 3°!o

D. KOSKINEN, —
Hämeenkatu 29, 2;nen kerros.

l,m,mn Raatall- jaPartun-n, USiUOn iitke, Puutarhak. 32.
Puhelin 733. ---'''

Parturiliikkeitä:
Wrmna V. Vusri, Aleksanterink. 35

PnhcHr, 1036.

AESAAe leipun Helinin ta-
AU» nOOS lossa,Hämeeuk.21.

Jalkineiiikkeitä:
J. T. LEIiKOIIEIKmittaißL 18.

l^osllMeN Vunillanlc. 30.
Kirjansitojia:

M ntog »«Mzlll li.
Leipureita:

F.Helin,LHinbll 35.
Vell2Nionlc2tu 5.

»< V. Lehtimäki, Puuvillatehtaan &
Mustaniatidenk. kulma. Telef, 155.

ivanviioini:
Uusi Kahvila
<»«?»„!«» torin yarrolia.

>■ M Huoacita mat-
NSSliinnS kustavaislUe.lICIOIIIIIIICJ| puhelin gBB.
jfonhaja Aleksanterin-* ja Verkalehtaan-
ttäullQlU katujen kaimassa. Suosuellaan.

Ruokatarjoilu

Pellavatehtaankatu^ 8, Ruuskasen
liikepaiatsi. ELIN RUSELL.
Huom.! Polettia on saatavana.

I1viUllIItCU raittmsravintolaItäinen»ffililtlllHil katano 9.

NllWOlllV
on ensi syksynä pyrittävä 31 p
elokuuta klo 9 a. p. Pääsövaa-
timukset ovat kansakoulun oppi-
määrä ja vähintäin 16 vuoden
ikä. Ennakkopraktiikka liikealal-
la suotava. Lähemmin johtajalla.

Hj, Gyldén, Tampere

NllekirjMimeen
vakuutus-

Konttori
on muutettu

Tampereen Osake-
Pankin taloon N;o 7
Kauppakadun varrel-
la (kivirakennuksen toiseen
kerrokseen). TELEF. 1010

Kalle Välimaa.

«862.

OH Ml N WM
Ottaa raliaa liorlcoa lcaLvamaan

L maksetaan rahoista
Karttuvalla talletustilillä ja
Talletustilillä muuttuvalla korolla.

« N^vitetaan t/////s.

Toimittaa kaikkia pankkialalle kuuluvia tehtäviä
Toimia voidaan pankille antaa kirjeellisestikin.

Elli011
Hinta sidottuna 2: 25

korukansissa 2: 75
on nyt valmis ja saatavanagmeiltä

Useampia kappaleita ostettaessa myön-
nämme 15 prosentin alennuksen.

Kansan Lehden Kirjakauppa,
Tampere.

OSUUS-
M.! kaupat meijerit y*^H

4UOMATKAA!
Kirjapainotyötä tarvitessanne, kääntykää
luottamuksella Tampereen Työ-
väen Osuuskirjapaino r. I.
puoleen, sillä sieltä voidaan Teille tarjota
hyvä työ halvimmilla hinnoilla. ""'

■
'

Uusin ja parhaiten varustettu kirjapaino
0000 Tampereella on o o o o

lißJpißiJfiifli.l.

sm tarkemmin on lueteltu sakoitukset
ja muut seikat, jotka tawalla tai toi-
sella woiwat Vaikuttaa pääoman
eduksi.

Meillä on ollut ja tulee edeskin-
päin työselkkauksia, joiden aiheena on
niin palkkaus, työaika, luin Varsi»
naista sisäistä järjestystä loskewat
seikat. Silloin, kun näihin saadaan
parannuksia, wahwistetaan ne työ-
sopimuksella eikä järjestyssäännöilläja
näin ollen järjestyssäännötmenettä-
wät jokaisessa tuollaisessa tilaisuu-
dessa osan merkitystänsä.

On luonnollista,että työsopimuk»
sella Vakaannutetut olot owat monta
Vertaa paremmat luin järjestyssään-
nöillä, Vaikka kuinka edullisillalin,
muokatut. Min kestämisaika tekee
järjestyssääntöjenkäytönVarsinaisena
työmarkkinoidenlakinamahdottomaksi.
Järjestyssäännöt laaditaan ja niillä
on tarkoitus kestää sinm".
Waittalin nykyisin, Varsinkin teh-
taissa, Voidaanjärjestyssäännötmuut-
taa ja tulkita Vaikka joka työläiselle
eri tawalla niin ei työläistenVaati
nmkjesta niitä kuitenkaan woidamuut-
taa. Ei ollenkaan siten, että heillä
olisi niistä oikeudellista tuiwaa.

Työsopimus sitä wastoin woiduan
tehdä määrätyksi ajaP ja siihen
moinime asettaa warsinaista järjes-
tystäkin loökewat kohdat. Mitä täy-
dellisempiä työsopimuksiame saamme,
sen enemmän wahenee järjestyssään-
nöiltä merkitys. Työsopimuksiin ei
tietenkään tarwitse sowittaa kailem-
moisia sakoituksia j. n. e. Nämä w-
seniat kyllä katoamaan näyttämöltä.
On waan pidettäwa silmällä että
sopimuksia ralmnettllkssa eiannettaisi
kuinkaan suurta merkitystä jcriestys-
säännöille, sillä kehityksen tie kulkee
järjestyssäännöistä työsopimuksiin.

Kaarlo Hellman.

liptftiilii
— w. t. kenraalikuwer-

nöörinn»atka. W. t. kenraali-
kuwernööri Beckman on ollut ter-
wehlimässäperheitään, jokaasuuLap-
peenrannassa entisessä suomalaisessa
resermkasarnnssa ja lähti eilis-
aamuna 8,20 llirikokoukseen Perkjäri
welle, mutta palannee kohdakkoinLappeenrantaan.— Curun horvioikeus. Al-
tuariolsi Turun howioileuteen on
howioileus nimittänyt reistraatton
maratuomari G. I. Arrheniuksen.
Tämän johdosta awoimetsi joutunut
ceistraattorin wirla on juliSttttu
hakukelpoistm haettavaksi 14 päi-
wän kuluessa.— Mnstialan opisto. Nya
Pressenin tietämän mukaan tulee
opetus Mustialan opiston meijeri-
osastolla jatkumaan entiseen tapaan.
Maanwiljelysosastolle ei enää oteta
uusia oppilaita.

— tv. t. postimestariksi
Tampereen postikonttoorim on nimt-
teky Helsingin postikonttorin posti-
ekspeditööriP. Oittinen. Herra Oit-
tinen ryhtyi täällä eilen unitaansa.— tvahwistettuja piirus-
tnkfia. Lääninhallitus on wahwis-
tanut talonomistaja Kaarle Heiska-
lan piirustukset tontille n:o 2 XIV
kaupunginosassa puista asuinhuone
rakennusta waiten, sekä Tampereen
rouwaswaenyhdistyksen piirustukset
muutoksia wartenZ tontilla n:o 63
111 kaupunginosassa sijaitsevassa pui-
sessa asuinrakennuksessa.

— ? Tänäpäimänä telefoonattiinmeille Tampereen Sanomista, että
heille oli lääninhallituksesta ilmoi'
lettu, ettei Hämeenlinnanpoliisit, ku-
ten eilen kerroimme, ole hajottaneet
Ajalkcakosken Viimesunnuntaistamie-
lenosoituskokousta, eikä sitä myös
tehneet maalaispoliisit. Maalaispo-
liisit oliVat ainoastaan sanoneet lv'
koutsen toimeenpanijoille: „parempi
olisi, että jättäisitte kokouksen pitä-
mättä". Tätä tietoa oli lääninhalli-tuksesta pyydetty Tampereen Sano-
main Välittämäänmyösmeille. Kun
lehteämme tätä kirjoitettaessa jo taite-
taan, emme ole tilaisuudessa otta-
maan selloa asiasta Walkekoskelta.—

wiljelyspalstain hnu-tokauppoja. Kaupungin Viljelys-
palstoja wuokratniii eileli Tamme-
lan Vainiolla eteläpuolella koslm
maanliitä. 67:stä palstasta tarjoitiin
VuotuistaVuokraa 6,097marlkaaneli
noin 30 pros. enemmän kuin edelli-
senä Vuokrakautena. Wuolra hehtaa-rilta Vaihteli wahwistetusta pohja-
wuolrattll 100 m:sta. aina 20<)tz
m:kaan hehtaarilta^ Tänään tiistHtna
jatketaan Vuokrausta kosken maan-
tien pohjoispuolella. Tuonnempana
Vuokrataan maat Vuolimattasta,
Wuohensillan läheisyydessä, Kale-
wan kankaalla ja Ratinansa.— tvaimojen ksksuksessaeilisiltana oli keskustelua naisen
naimaijän korottamisesta, jota se'-
mitteli eduskunnan jäsen rouma
Anni Huotari. Kokous lausui yksi-
mielisenä päätöksenä etiä naisen nai«
mailäraja on loroteltawa 18 wuo-
tem. Lopuksi lausuttiin runo ja
jaettiin käsitöitä yhdistyksen arpajai-
siin.— Ruma ja hylättäwä
tapa on kukkien, joita omaiset is-
tuttamat rakkaitten wainajiensa hau»dollle, repiminen hautausmaalta.
Meille on kerrottu, ettei täkäläisellähautausmaalla tahdo kukat säilyä,
roaaa rewitään ne pois oitis Puhjet-
tua. Io« joku tapaa kukkain repiän
olisij se kohta ilmoitettawa poliisille,
että tuosta pahasta päästäisiin.

—
Arpajaiset.Kmraalikumei'

noöri on myöntänyt Teiskon työm.
yhd. länsiosastolle luwan pitää arpa-
jaiset elo- tai syyskuun kuluessa ra-
lennuliahllston hywäksi.—

Unsi kirkkoherrakunta.Kirkonkokouksessa t. l. 10 pnä päät»
ti pohjoinen osa Parkanon seuratun»taa, niinkutsmtu Kihniö, yksimi:li«
lesti erota Parkanon emäseurakun-nasta ja muodostaa oma kirkkoher-rakunta. Uuden kirkkoherrakunnanni-meksi ehdotettiin Kihniö. TulewanKrkloherran palkaksi määrättiin 2,500
mk. Rakennettaman kirkon paikaksi
malittiin äänestyksen kautta waltaa--
walla enemmislöllä n. s. Myllymäki.Kokous, johon oli lukuisasti saapu-
nut KihniölHisiä, pidettiin Taisilantilalla ia! johti sitä Ikaalisten kirk-
koherra, roumtti I.F. Mannström.—

Aamul.— Onnettomasti käwi
Kotin sotilasmirlatalsn emännälle
Hämeenkyrön Mahnalasfa t. k.
13 p:än iltapäimällll. Meni
rantaan juottamaan wasikoita, kom-
pastui tiellä M seurauksella, että
katkasi jalkansa nilkan kohdalta. Ko-
tona ei sattunut sillä kertaa emän-
nän kanssa olemaan muita kun 4

—
5 wuolias poika. Tämä meni naa-puriin sanomaan että» Gmummo tulikipeäksi." Lähdettiin pojan kanssakatsomaan tapaturmapailalle, missäemäntä mal-isi puikoltaan pääsemättä.
HewoMa ja reellä tmdettiin louk-
kaantunut taloon, miyin kohta tulimyöskin lääkäri Wuorinen, joka si-toi jalan.

" '
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Resämatkoja varten suositan:

l»»
hkM m lÄMPESL "«o W!.

M atkatar peitä:
IlVlatka-arkkuja,
■Matka-laukkuja,
IKäsi-laukkuja,■Lukollisia Kangassäkkejä, (käytettyjä vaatteita varten.)■JaappanilaisiaMatkakoreja,■Voileipäkoreja,
|PuisiaMatka- ja Hattuaskeja3 kertaisesta faneripuusta.

mpakoita, - Kukkaroita,

Matkavaippoja, Saaleja uusigaistikas valikoima.
Kylpykaudeksi suositan:

Kylpymekkoja, turkkilaista kudosta. Kylpylakanolta, useita er-
kudoksia. Pyhinliinoja. Erikoisesti suositan uusia Englantilaisia
karkeita laatuja Kyipyjalkineita, Rantasandaaleja lapsille. K^l-pylappuja, Lylpyhansikkaita, Kylpyhihnoja, (selänpesua var-ten). Kotikutoisia kylpyfakanakankaita.

Kantoretnmefä,

— Rämeenpohjoisenu»aa-
lipiirin työläisnaistenkesä-juhla onnistui Ruoweden kirkon-
kylässä weirattam huvin 14 p. hei-
näkuuta. 2aucnictt=iltara 13 p:rö
läksi 9)[aiäriDt"4attua lotjan kanssa
kello 10:tta Kortelahden satamasta
kuljettamaan tamperelaisia toveja
juhlavaiktaa kohden. Kauniin jäuii
satwessa olikin osanottajia förtala*:*
feSti. Matka Ruowetlä kahden kului
hauskasti soittokunnan soitellessa ja
laulua harrastavaan laulctffa ja
pitäessä hauskaa osanottajille. Aika
kului nopeasti, että tuskin huomat-tiin kuin klo 4 nurkissa 14 p:n aa
muna laiva tärähti Ruoweden tai-
turille. Maihin päästyä jdkainen
rlmsi ihailemaan Ruoveden kuului-san kauniita ieuhtja ja klo 10:neltä
aamulla alkoi juhla Mentolassa",
palokunnan talossa, jossa paikkakun-
talaiset towerit oliwai juhlapaikan
koristaneet köynnöksillä ja limoilla.
Wäkeä oli myöskin pari pienempää
alusta kuljettanut lähiseuduilta, joten
joukko tavotieli seitsemänsadan nur-
kille. Nokian soittokunnan soitettua
muutamia kappaleita ja kansainväli-sm työwäen marssin, astui puhuja-
lavalle Tampereen työläisnaisten
agitatsioonikomitean puheenjohtaja
rouva Emmi Murto ja lausuimuu»
lamtn walituin sanoin juhlan aita=
reeksi ja juhlavieraat tervetulleiksi.
Täwän jälkeen seurasi juhlapuhe fan*
saneduskunnan jäZeneltärouva San-
bra Lehtisellä, joka pitkässä ja laa-
jissa esityksessään puhui eduskunnan
työtä ja naisten asemasta teroittaen
naistenne mieliin olla walwehilla ja
tukea nii:ä esityksiä, joita aeiban
lyhmä on tehnyt. Neiti Ida Autere
lausui runon naisille, jota mieltyi
mykjellä kuunneltiin. Soittokunnan
taijutettua muutamia kyyneleitä, as-
tui lamalle routaa Olga Jokisalo, jo»
Ia puhui äänioikeuden laujeritamifei=
ta ja naisten tehtävistä. Innolla
kuunneltiin pulita, joka kesti toista
tuntia. Nyt saatiin kuulla herra S.
Kajavan tunnetulla taidollaan läm-
pimosti ja tuntchitkaasti lausuma
runo. Wälimkana myytiin rusettia,
■jonfa tulivat naisten agitatsionin
hyväksi. Keskuspaikkaa vahvistu-
tun että oltuisiin valmiit luunte.e
maan imfia esiintyjiä, kuultiin hra
Emil Wiljasen päiwän merkityksen
ja duuman hlljoittamistn johdosta
pitämä puhl. Lopuksi esitettiin „elä-
köön"kansainväliselle sosialidemotra»
tialle. Naisllstasta witla vuhuinei-
ti Tilda Kaihosalo sekä muistuttaen
Laukon laffoiatstat kohtaloa ja esit-
n kersykjen niiden hyväksi. Se tuot»
ti 18 marl. 18 p. Runon lausui
wielä rouma Lama Westerlund ja
sadun kertoi eräs herrasmies. Se
i»tkutti hartaan kuulijakunnan nau-
ruhermoja. Kiiteltyä paikkakumalai
sia avustuksesta juhlan onnistumi-
seen ja soittokunnan soittaessa kan»
jaintDälifen marssin loppui ta»a
Hämeen pohjoisen vaalipiirin työ»
Msnaisten ensimäinen kesäjuhla. Oli
aikaa vielä hetkinen, ennenkuinaate-
loaKrti jakaantuivat eri haaroille.
Tämän hetkui käyttivät he leikkien.

Kello 4:ja lähti »Ilöjärvi" juSi
finfa kansia Tamperetta kohden.
Matka kului nytkin hauskasti leik-
kiä laskien ja laulaen, vaikka päi-
vän kova kuumuus olikin ilot*
iestä joukosta tehnyt väsyneitämäti
kalaisia. Kymmenen nurkissa oltiin
kaupungissa ja jokainen osanottaja
oli tyytyväinen raatajafiskojen juh-
taan.' Caina.— ,yhdsnwertaisnns«-leh
den kotitalo. »Ihdenwertaisu,.
Den" maanantainumsråia on \otxea
wa ilmoitus:

Ark», tilauja»!
;-S)^bentDerta^uu§ u=le^be« tämä

numero on toistaiseksi miiraein^,ioka
painetaan; syy lehden lakkauttanns^n
en se, etta kirjapainon on sa^.tawaa
Smk. 9,072: 60. Tänä wuonna ei
ofe maksettu tum 300 marklaa lch'
ta -inamifesta, joten firicpainon
0:. criw«n mahdoton jatlaa edelleen
painui., -riita omaan lasiuunsa. Leh-
jm tilau«rahllt ja Umoitusmalsut
en tyRS loottu matta käytetty pa«
rempitn tarkoitulsiw tum painon
laatujen maksamiseen.

Olemme luottaneet lehden &<&>
tllawcm lupauf|iin ia rehellisyyteen
mut^ 1di-»ta ci ole apua tullut; fen
Vuoksi täytyy painatus lopettaa ai-
nakin M kun wastaawa saapuu
asiansa selvittämään.

Kunnioittaen:
hämeelmnun Uufi Kirjapaino,

— Gnpas isänniksi pyrki-
wiä. Wiime torstaina saapui maan-
mittari jakamaan Anjalan kartanoa,
Sippolassa. Kokouksen piti, jossa ky-
syi onko palstatilallisilsi haluavia.Ia olihan niitä kokonaista 100 kap-
paletta. Saclpas nähdä, kauvanko
ovat isäntinä, jos silsi pääsevät
kään.— Surullinen tapaturma.
Kun työmies Kaari Laks Urjalan
pitäjän Mellolan kylästä laman
kuun 4 päivänä oli halkoj.nhak-
kuussa, Hankolan kartanoi. mrtsassälöihän kirveellä jalkapöytäänsäam-
mottavan haavan. Surullisintaasiassa oli se kun hänen täytyi ?ä»
vellä kotiinsa lähes kuusi kilometriä.
Pääsi kuitenkin poikansa avustama»
na kotiin vaikka paljosta veren-
vuodosta kovin heikontuneena. Ha-
net toimitettiin lääkärinhoitca saa-
maan, joten on toivoa, että jonkun
ajan kuluttua paranee.— Ikäwä onnettomuus.
Kangaisten torppari I.Puolin,Kal»
wolllssa, kahdenwuotias vmrsa oli
laitumella ollessaan astunut jalkansa
erääseen kiven rakoon sillä tavoin
että ei saanut sitä irtautun^an. Kun
laidun oli kaukana asunnosta sai
eläinraulka virua siinä tlcs kuinka
lauman. Tuskissaan oli s: reutonut
itsensä kiviin aivan kauttaaltaan ve-
rille, niin eitä kuolema oli seurauk-
taa.

Se oli tuntuva vahinko vähä-
uaraijelle torpparille sillä varsa oli
erittäin hyvä, josta toivottiin tal-
lisarwoista hewosta. S-imaa per»
hettä on kohdannut useat muut on-
nettomuudet sekä eläinten että ihmis°
terkw suhteen.— itsemurha.
Erös E. Granfeltin liikkeessä olema
henkilö, joka on käynyt Hyvinkäällä
ottamassa selvää, onko ttseuuirhan
tehnyt tosiaankin hra Ajo, löysi ko-
lia tulluaan itselleen osoitetun kir-
jeen, jonla Ajo-vainaja oli kirjoit-
tanut. Siitä ei kuitenkaan mitenkään
käynyt selloille itsemurhan syy; ta-
loudelliset olot timät ainakaan woi
olla tekoon syynä, sillä hra Ajo oli
hywissll taloudellisissa olosuhteissa.
Kun vainaja tekonsa edeu^Wä Ula-
na erosi tovereistaan noin klo 7
aikaa-, e^ voitu huomata hänen
luieiia'il, -.' mitään ennomutsem-
paa >;yt voisi tekoa selittää.

—
Hels. C— £i:rtttt teollisuusnäyt-
telyit avajaiset. Turun teolli»
fuust.a^i.dt; avatnm eilen klo 12
pö.iw«!^ Torivlsotttokunnan soitet»
ma P'>c l"isten marssin, asmi pu-
buialcua e kauppias E. ÅStröm,
lehden feöoa tällaisen näyttelyn hyö-
dystä, vatsassa on teollisuusnätztte-
lyitä ii) mcenpantu noin 50, jotta
omat olleet erittäin tarkotuslaan
masto',.i^ ja ianoi puhuja omasta
koken-ufns.-;a n taEcenfa huoluaa-
maan li >oen 'u>.im maineen.
Puhuja huoV<vu:ii niistä ma<!eu{=
psla, i-;ia t- ..'än Turun 'eiiUtJuu*'näy '.ei./,. ai^:^nsaa^isess' oli .■Uut.
tonkan yuujeppien L-rfcn latic-
K rv.quäi n^ttelbn tocng|Qrtota
at'*u<t)ti A. Nyströnn hänen ut>rautuwllisuudestlllln, toiwoi puhuja
etiu tämä näyttely tuotiat[i hyötyi
isänmaalle ja Turun kaupungille,
lopuksi esittt puhuja el, töönhuudontfänmoaae, jo^on yleisö paljastetuin
Vöin YHHi. Tämän jälteen soitti
jotttohmta Maanunelaulun. Klo 1
ailaan oli aamiaispätlr palo»
lunnantlllollll.

l^nrjaa huUuiaanielä-
mää.LlUlamlllln nuortjojcura Kau<
tolassa wietti wiiu»e «unnuntaina
lesäjuhlaansa, joka LUuutn i,rjftiB-
-tm hllinönteon wuotz. eli »cslty»-
tettäwä. loullo retoclu/eiäuu ja
muilla aseilla warustettuja huligaa»
neja tunkeutui yhä uudessaan juhla'
paikalle uhaten panna toime n ,ota>.
ennen luulmnatonta. He :y,j:i>lN)^t
Uellaztamlllln ja pian oliwat juhla»
wieraat pakotetut pakenemaan laikil-
le. Ainoastaan eräät johtokunnan
jäsenet jäiwät. Näidm limppuun lä-
wiwät häirillntelijät, erittäinNn uh-kailiwat opettaja Pitkästä, huligaa'
nit siirtyiwät Me lähellä olewalle
sillalle, jonka yli yleisön tuli kulkea.
Täällä heiluUeliwat he rewolwcre«
jaan t^mifta pelotellakseen.

Kun juhlapaikka näin <^,jeni ylei-
sö3tä, rupcfiroat mrHnffttnjni ryöstä-
mään. Puhvelista he <v'cctimat fai-
fett syötävän ja juotavat».

Myöhäiseen yöhön jatkui mellas-
taminen. Kaikki mitä huvipaikalla oli
hzwitettiin, puhujalava, tanssilava
rikottiin, loput revittiin j. n.e. Po-
liisivoima vähälukuisena el woinut
mellastajille mitään. Muutamien
mellastajien nimet tunnetaan.

— Työ.— poliisi ampunut Näki-
salmella kylpywierasta. Tii>«
taiyönä klo 2 tienoissa huomasi po»
liiionstaapeli I. H. Ilmonen, joka
kolmen muun henkilön seurassa oli
Käkisalmen seurahuoneenmatkustaja»
huoneessa, alusvaatteisillaan kadulla
kävelevän henkilön, joka sitäpaitsi
puheli ääneen kulkiessaan. Ilmonen
rie.lsi kahden toverinsa seurassa la»
dulle ja ampui ensin pysähyttääkseen
miestä revolverilllulculksen ilmaan,
mutta kun tällä ei ollut tarkoitettua
tulosta, mnpui I.vielä lau-
kauksen tähdäten miestä jalkoihin.
Kuula osui kuitenkin miehen päähän
ja aiheutti haavan ohimoon, josta
alkoi vuotaa runsaasti verta. Haa-
voittunut vietiin piirilääkäri Le-
vanderin luo sidottavaksi ja sieliä
sairashuonecsen.

Keskiviikkona oli llökislllmenraas-
tuvanoikeudessa asia tutkittavana,
ja ammuttu ilmoitti olevansa enti-
nen veturinkuljettaill Wasilij Grashi-
nin. W. 1902 oli hän erään We-
najullä tapahtuneen junaonnettomuu-
den johdosta sairastunut hermotau-
tiin. Hän oli kotoisin Saratovista
ja oli tullut Käkisalmeen kylpemään.
Oikeudessa sanoi Ilmonen 4 tai 5
kertaa kehoittaneensa G:tä pysähty-
mään, mutta kun siitä ei ollut apua,
oli ampunut. Sanoi nauttineensa
väkijuomia, unitta ci muka ollut kui-
tenkaan jurvutsissa. Juttu lytättiin
elok. 15 p:ään.— Gikeuskin hakee kun-
niaansa. Jyväskylän kaupungin
raostuvapoikeuden jäsenet pormes»
tari Th. Lilius ja kunnallisneuvos-
miehet W. Kommonen ja I. lout<sen ovat Wllllsan hovioikeuden lan-
newiskaalille syytceen nostamista

lähettäneet Woi-
man" 62 n:rossa olleen kyhäyksen
„Jyväskylän raastuvanoikeus", jon-
ka he katsomat loukkaavan itseään
raastuvanoikeuden jäseninä.—

Hukkuneita. Wiime tuors^
taita vastaan yöllä hukkui Nakki-
lan Kutonharjassa Tynin alun 10l-
MilnnellakyNmenellä ikävuodellaan
olewa renki Frans Flygn. F. oli
illalla mennyt K. Luotolan t«nssa
tämän asuntoon pohjoispuolelle jo-
kea. Täällä lähti Luotola vaimon-sa kanssa kello 11 ajoissa tuomaan
Flygtiä veneellä yli joen. Kun
ull päästy muutama syl: rannasta,
horjahti F. joka oli Mnyt seiso-
maan veneeseen, jolloin vene kaa-
tui ja laitti sima olijat suistuiwatjokeen. Flygt upposi heti näkymät-
tömiin, mutia Luotola ja vaimoi-sa
saiwlll tiinni veneen laitaan ja al>
loivat huutaa apua Huudot tuul-
maan nensi vastaiselta rannallaasuva E. Ranta venecUa apuun ;a
jai hädässä olijal kuivtlle. Hullu'
imtta aletttin heti etsiä. Äauman ei
tarwinnutklllm naarata, sillä parin
lunnin kuluttua jat torppari Fredrik
Malmi Flygtin ruuinim ylös on-
nettomuuspmtalla. Hukkunut lienee
onnettomuuden sattue»,a ollut väkt-
iuomlm rohkaisuna. Muuten oli
Vainaja paikkakunnan siivompia
renkimiehiä.

Kun kauppias Hugo Gardberg
moottonmeneellään perMtaiaamuna
ennm liitteen awaallllsta saapui
huwilaZtaan Moilostsia Turluuu
Kauppiaskadun päähän, jät juoksu-
poika Gunnar Ayiola kiinnittämään
nmetlä rantaan. Joinkin hän lui-
:entm horjahti jokeen, waipuen heti.
Saapuwilla oli lyllä joitaltn henl».
löttä, mutta lun voilasta ei ollen-
kaan enää nätyuyl'llän, eiwot hemyöskään uiumtllidouommll ymmär-
täneet itsetohtai>een pÄasmstyöhön
ryhtyä. Naaraustyöhön ryhdyttiin
kuutnnn mllhdollisimman pian,mutta
onnistuttiin ruumtS löytämäänwas-
ta puoli 3 lorniissa, jonkun kymme-
nen miMä hullumapmlatta aw»-
ftäin. Poilanm oli tietelitin llu<ian
yengetön.

£>u>:ou!ut oli 15 -touotta? [t elä-
Vä: hänm wanhempimsa, ollen isä
työnjohtajana Sahlbomm nahla-Utaetffä.—

Gnneton erehdys. Per<
jantama ittapäiwällä no 6 aitaan
jcu.ui Kaslentadun 14:3sä asumaniokuritchtlllln iybm>ehcn Aaltosen 10-
Luonaalle tytölle onnettoman iläwä
erehdys. Tyttönen, näet, joi le«o-
-naadlpMosja olewaa tchtaan pyyl-
ttlipeää, wullea sva lemonaadilsi —
toiset lapset kun wähän ennen zuuri
oliwat juoneet lenlsnaadia. Lipeä
poltti tietysti hirweästi. Lääkäri kut»
sutntn hui apuun. Suu, turktu zaosa sisäeumistä paloi pahoin. Ne
woiwat tuitmlin parata, mutta tus-
kinpa entiselleen tulee

—
arweli lää»

läri.
—

U. A.

Pikku uutisia.
- Ldusknnnan pntznjalawat ja

tyfln joutuminen. Stan], t.llEf» lir»
juliaa, etta hänestä on eduslunnan loman
talia testaileminen ia manaileminenlopen
aiheetonta, .säsitylsenimutaan allaaedus»
lunta syksyn tullen tehdä työtäwähintäin
puulta )unremnaQa innolla n«ln tähll» faa(<
ta. llifoaatjia walmlstutsialiu on silli wai«
ten jo ulettx tehdä. SRafennetaan fafft pv«
hnjalawaa. Tama tietysti tietää M, etta
aletaan puhua lahdelta lamalta yhtailaa.
(Erinomainen lelsiml! - Sitä täytyy lehlt»
tää ja parannella.

$K|njala»oia pitäisi rafcntaa »Lhbltäin
wlisi. Tlllo!» j!»t,<si»«t tyvt »Ut» pl»

Kcfäisiä jalluja.
päiwää pais-

taitamassa
on ollut jossain Ahwenanmaan saa-ristossa kuulauden päiwät. On smpojan keltvannut siellä Ahwenanmoren lllwellla lelliä ja uneW kaikes-
ta siitä, mistä kihlatut yleensä unek-
sivat, hän näettetöskesälomalle läh.sen nesiään otti ja »eni kihloihin. Iapäiwäisen perästä «e toiset sanoma»
lchttneelcrit emme ole nähneet wilah-dustakaankoko miche«tH, eiedes lan.
tapäitäkään. P«ri kertaa on sentääntirjekortilla paiskannut ja antanut
meidän tietää, että hänenllnlaisensamies se wielä suwaitsee elää ja nie-
leksii suolasta »eriwettä siellä saa»ristossa.

huulet lerpullaan olemme »e toi»
set täällä tomuisessa luupungissa, li»
wisessä, puolipimeälsä toimitushuo»neessa antaneet ajatustemme lentää
sinne Mntäwim ulappain äärelle.
Täytyyhän ede« mielikuwiwkstssaan
nauttia, jos ei todellisuudessa saa»kaan sitä herllua nauttia. Jospa
olisikin siellä! Kun mätä<tuukin on
tässä läbellä. nim olisi siellä saaria
tossa lähempänä näkemäänMä«n«

killisiä merikäärmeitä, joista kai oi-
anlm allaa sanomalehdissäk«ttouml«
sta kulkea. Mutta woihan niitä me-
rikäärmeitä nähdämitlikuwituksiksuan-kin ja siten ne taitamat wailu.ta-
wampia tullakin...

,Pään" poissa ollessa olen minä-
kin u.taltanut tulla juttuineni tZnne
kellariin. Täällä onkin kuuman ai-
kana niin ihnuen wilpoisa olla. Tois-
ta se on Molla yläilman kuumuu-
dessa, jossa woi saada auringonpis»
ton, lanleen jostakin
tai jotain muuta sellaista wähnn«
män miellyttäwää. Täällä on kai-
kista noista toapaa.

Mutta tänään se tulee ja
stlä minä wähän peliään. Jos rv«
pee minua wetämään syytteeseen lv«
wattomasta kellarin asnttanniesta,
tutm kruunmimichet Laukvn torppa»
reja omavaltaisesta maantienojllssa
asumisesta. Ia silloin m »mä tie<
da, mitä minä sille herralle sanon.
Täytyy larahteerata jo .herraksikin^,
tun se on kihloissa, eihän lMtä pel»
lällä towen-nimityksellä enää uskalla
puhutella. Tämän opin olen saanutsiitä, kun meidän Jokisalokin meni
naimisiin, niin lailli maalaiset owat
alkaneet häntä puhutella »herra ta»
loudenhoitajalst!', se näet näkyy nai»
misissa oleminm olenian sellaista,
että se lisää michelle

B£ö*<C

Niin. Tänään se
iaa3 aswu meidän muiden Nuslc-
kw. jou^oon ja minä mielessz-
m jo uautin siitä, että Hsnkw joutuu
tänne laupunkiin hikoilemaan. Ia
nyt kn se hikoileminen wasta ollein
alkaakin,kun ilmat owat alkaneet !un»
tua sellaisilt > kuin yleensä keslisin
olemme tottuneet odottamaan,waitka
tänä wuonnc niitä ei tähän asti ole
monlalaan sa ttv tuta. Iakun wtilä
ne mätäkuun »anat ilmat tulnvat ja
tuomat tullessaan ne suloiset siiiwel»käät, jotka niln herttaiiesti konois-samme surisewat ja antawat lcit-ui»
destaan meitä ihmissyrttsiä kohtaan
tuntuwia suosionmertkejä, niin.
ne ihasmitawat seuralaiset, laiset,
wlewat, silloin se tämä KM^nä
tllupungissa wasta tun-
tuu. Ia siihen haubkuutcen minäsanon »waltaawan? taas terwetul<
leeksi.

ikm? sitten kärpäset puiewat hänenpunaiseksi paistunutta ihoaan —
»mä uskon hänelle niin Eineen

siellä nu{lomaanM
f Nhwenamnlllln,

ihanassa ilmanalassa — niin rama-
tutan mina silloin hänelle kaikesta
Ma ihanuudesta, joia hänm nyt
loppunut kesälomansa aika wrjosi.
Ia joS minä silloin olisinj hänen
siiassaan, ci minulla olisi warstu
hauskaa olla. — K2rpäilonsentia

hän saa Varustautua kuulmlaan ja
f!?ntemaan niiden hywäilyjäkin. Toi-wokacnumt, etta Ahmencm»matka on
tehuy: bänet kyllin wastustuskykyi-
fefft lä.-pösiz Vastaan. Me loisetolentnc jo sitä täällä kaupungissa
hiem n harjotelleet. Tupakkllmiehille
ci it^ -nsH warjeleminm kärpäsistä ole-
kaan warsin waikeata,pöllyttäävaon
kyllin sllkeasti samua, niin kyllä hä-
tt»att>st ympärillä. Mutta tupa?oi«
mattomme, kuten esim. minulle ie tu-
lee wähän waikeaksi. Waan ehkäpä
niistä ielwiää, jos ci muulla, xiiin
aineen peffalla nahalla, ja va^su»nahkaisiahan, jumala paratkoon, me
lanomal^timiäjct olemme, monensa
tulensa laraist^'ll. «nonessa tilaisuu»de^sa parkittu^.

<M& juiilautjJla epistolalla otan
;päämme" loataan hänen palates«
(aan lejäsaltmnetta^ Ehkäpä häntämän nähdessään antaa ant^lsi sen,
etiä olen cmawu^aisesti luuieutunnt
tänne lellarilerrotseen. Ka, tenueeks"
»vaan!

Hakoniska.

i
"4 ■

lemmw, etten sanoisi: että ne saisiwat wiit.
<a piiumman wauhdin. Kullelin puolue»
ryhmälle ylsi lawa. Sehän olisi niinsel«
w<lä. Silloin saisiwat luntin ryhmänedus-
tajat esittää mielipiteitään ja wiisautsiaanodottamatta milloin jonlun toisen ryhmän
edustajat juttunsa lopettawat. lolawenosia menisi läwitse wiisi lertaa lyhemmillä
ajassa luin yhdeltä lawalta puhuttaissa.

Olen ajatellut siten, että puhemiehenpoy»
dan lummallelin siwustalle illlennettaisiin
lawll, joista wasemmanpuoleinenannettai-
siin sosialisteille ja oikeanpuoleinensuomet-
tarelaisille. NiMnlien lama sijoitettaisiin
iswntohuuneen oikealle äärelle, maalllislitt-
wlaistensitä mastllpäätä, wastatlalsellepuo-
lelle huonetta ja nuoisnomalaisille laitettal-
siw sellawen wlllltknaton lurole owm luu-
hun, jotta sitä pitemmin pääsisiwät omesta
pellolle,

—
ionne he, laillien wdennälöisten

lastujen mukaan, owat jo hywllä lyytiä me<nossa. — —
Men wiisi miestä »otattaa taittamaan

ftelstä. SywL hillllislms wallltsee tstunto=
j)uonee§fa. Tuolla Sainio luo wtliwanfat*
feen yli istunwhuoneen ja pyyhlll samalla
rlHeifian, 2>anielfon foloo aiotultaanhypls-
telemälld leulaanfa, Schybeiason nojaa la-
tvan laiteeseen ja odottelee, Nllw seisoo suo-
rana ja moitteettoman ryhdiNäanä luin
wlrllu lilplljuolsiia ja omenfuunpuoleifeHa
lamalla jariestelee papereitaan
uen lonas^^^^^^^^^^^^^^^W
WRan lailti on reilaSfa, astuu Huoponen
leslelle leskiläytäwää ja fiHote se allaa.
Sainion Sotu antoa foto loplaHe etta lor-
mat fot, Danielson-Kalmart haultuu fofta=
lizteja, Schybeigson feltttOS etta hän on
«onnut luotsalatsesta puolueesta,NMo sa-
noo yhtyneensä maalai«Mtt»ou ja ryypvöä
reettä mällin; - mutta ylinnä lailuu Jo»
nan ääni, luv hän selittää 16 !,atalumuQa
uloSanncttualuntulllllllista liijettä. - Aja-
tellaapa milä suuremmoinen sinfonia, mitä
rylmi, mitä sointu ja poliento!

Tuota kun on kestänyt esim. nom puoli-
toista tuntia, ollaan walunitratkaisemaan
esillä ollut kysymys. Se o» - »hallituk-sen ehdotus laiksi laawojen ja malliensuo-
jelemisesta".

Jonas lyllä wlultit lippuäänestystä. Se
on toimitetta»». Sen lestllessä päästään
wpalalle.
Ia kun siitä jutusta on selwiity, aletaansama leikki uudestaan. Ero waln siinä,et-

tä otetaan esille uudet asiat ja pannaan
uudet miehet tuleen".—

Suomen Aalastajainja Ura-
wustajain Gsun-tunta r. l.liit-
keen kirjanpitäjäksi wallttiin wtime lauan-
tawa 12 hallastahra Sa«risw Pältäneeltä.- T^ötä saatawana 2 uuniseppää,
keittäjiä, tHijaloita ja purlityöntelljäsekä
muut palwelijatsaawat työtäKunnan Työu-
wälitystoimistossa.- poliisia juoksutettu. Lauwan-
taina No puoli 11 aamulla satmat poltisit
hälyytylse», että roswut ollwat Venäläises-
sä Finanssllonttoiissll Mariankatu12. Verg
ja parikymmentäpoliisia riensipaikalle, jos-
sa selwlsi, että maalaustöissä olematmaa»
larit wahingossa oliwat hälyychsjohloon
koskettaneet ja saaneet hälyytytsenaikaan.

pikku patinaa.
UHtilön toimi

on itse asiassa sangen tähdellinen ja yhteis-
tunnon p«ast» tahtaalla homma, mutta
jos mainltussll puuhassa ahertelewa henti-
>ö innostuu nitn pitkälle, eltä hän mlelit
seuraluntaa lisätä muullaltn luinluonnolli-
sella taivalla, niinkuin esi». HLijynlurisen
kielensä awulla, muuttuu se peräti lyseen-
alaiselsi, miksemme sanoisi suolastaan wa-
hwgolliselsi, jonkalaisessa tllpautsessllminun
tietenkin on puututtawa seitlllan. ,'" "

Niinpä outin minun tietoonisaatettu,et-
tä muuan täkäläinen äitien awustaja on
Virkainnossaan mennyt aina siihen, että
hän on saattanut ilmoille uutta polweasel»
laistentin Hentilöiden tiliw (ja wastuulle),
joilla itsellään ei ole ollut pienintäkään aa-
vistusta asioittensa moisesta tilasta, eiwllt-
lä jälleenpäinlllänole siitä mitään tienneet
ennenkuin arwoisan kätilömmelausumat syn
tysanat owat noin lymmenennentuhannen
jutun jatkajan sunn lautta puheenalneiden
lorwiw tulleet.

Moinen Nihoittumtnen wirlatowiissa on
todellakin peräti liiallinen, jonla wuolsi mi-
nun wakawa welwollisuuteni onlin ajoissa
saattaa arw. lätilömmetiewon:

että se on ensiksikin lailsa salon, wieläpa
manltusillngllismlscnlinuhalla kielletty:

toiseksi etta kyllä tämä maailmamuuten-
kin, asianomaisessa järjestyksessä laswaa ja
lisääntyy, ilman että sitä yhden tai toijen
täytyy keinotekoisesti suurentaa ja suotta
Mten waiwaanähdä.

herkäthän siis ystäwäni, eikö ,ttv, jot-
tei minunlaan tarwltsisi tähtesi enempää
»aiwautua.

Eduskunnan pnhnjalawat.

Nli«tä on ollut jos jonlinlalsia ehdotul-{ia. Kuten tiedetään on eduskunnanistun-
whuoueeseenlaitettutalsipuhujalapaa fi)i)sf.
2 ft.wä alfatoaa istuntoa luartm ja tflmä
siitä syystä, että ebuSbinnen lyö paremmin
luutuisi. Nelilulta" ci tyydy ta^fin, maan
ehdottaa ralennettamalsi neljä ja oululainen
tmucrint saunllpassllii3Nitahuhdan Esa eh
bottaawiiUL lawaa.PuhnM asettaa nfSe«
ItCulia" meidän Satumme, Daui«ls<m«Kal-marin, Gltpenpeitn Sandran ja Castrenin
Joonaan. Rtttahuhdan Esa

—
jonfa eh-

doms muuten on lehtemme tämän päiwlln
numctoSfa

—
taafen asettaa puhujiisi Ta°wn, SwnielSfon=Äalmarm, Schybeigsontn,

Wiion ja Joonaan, jotla siis lienewäiedus-
tunnan fuutttnmat purolellot.

Minun mielesUlnl «i lnitenlaau ednslun-
nan työtäsuurestilaan jouduteta jos laite-
taan »aa» neljä tat wiisi puhujalllwll».
Paljon enemmän se joutuisi jos laitettaisiin
luntin edustajan pulpetin wiereen puhuj«-
lllwa ja jolamen saisi sanoa sanottawansaoitis lun se huoponcn msikiu antaisi. Si-
ten ednslunta woisi tehdä laleja niin pal-
jon, että lentiesi olisi pallattawa hallitsijal-
le apulainen niitä hänen taustaan wahwis-tamaan.

Ehdotan sils, et» eduskunnan isUmm»
huoneeseen tehtäisiin 200 puhuialamaa,sil-wln s,isi Taw, Kalmari, Griberberg, Joo-nas, Ailio ja Schybeissson loettaa joslo hewolwat lestää tilpaillla luu ollein puhuja-
talw tulee kysymykseen.

Lippo,

MMM
Työriitoja.

takko Siursssa. Eilisessä nu°merossamme kertomamme lakko An«
ton Elfmingin paperitehtaan massan
nostajain lesken on nyt pöättynyt
työntekijäin osittaisella voitolla, kun
myönnytyksiä teki isännistä ja työ-
wäki.

lohikosken lakko jatkuu
yhä. Lakkolaisilla oli taasen eilen
klo 12 p. kokous. Isännistön luona
käynyt lllklokomitea teki stlloa isän-
nän lausunnosta. Isäntä oli jollekin
yksityiselle sanonut että hän haluaisi
sonntteluun liiton sihteeri Wiljasen
kanssa. Kun.komiiea asiaa tiedusteli
sanoi isäntä ei mitään asiasta kenen-
kään kanssa lelkustelleensa. Muuten
oli hän sitä mieltä että sominto olisi
mlaan saatawa. Mitä työwäki tah°
too, siitä olisi ennen klo 3:mea tieto
saatawa.

Kosla aikaa oli niin lowin wä-
hän, kaisoi kokous ei moimansa niin
pikaista päätöstä tehdä. Sm sijaan
päätettiin ykftmitlisesti jatkaa lakkoa
siksi kunnes kirjallinen sopimus on
tehty.

Muuten on isännistö narraillut
työmäkeään kauniilla lupauksillaan
ja työläiset owatkin joskus korwan'sa näille lawerruksille kallistanut.
Nyt näyttää siltä kun narripeli ei
enaän löisi leiwille. Työmiehet mil-
tei kaikki alkamat olla jo siksi järt>
wiä että elwät anna noin waan it-
seään narrailla.

Yksimielisyyttä pojat! Kyllä siitähywä tulee.

Rakennustyöläisten lakko
Surusla päättynyt.

Ellen illalla cilletirjotettiln^opl.
ums työnantajien ia työntekijöiden
wälillä rakennustöiden olalla Tu-russa. Tämän sopimuksen mutaan
tulee työpäiwän pituus heinä- ja
elokuussa tänä wuonna olemaan 9
3/4. tuntia, alkaen Ho puoli 7 aa-
mulla, jolloin pidetään erityinen suu<
rustunti Ho puoli 9—9. Syys- ja
lokakuukausina on työpäiwänpituus
9 tuntia, alkaen klo T, jolloin et
mitään suurustuntia pidetä. Talwi-
kuukausinll on työpäiwän pituus 7
8 tuntia, seki kesäkuukausina w.1908
huhtikuusta alkaen 9 japuoli tuntia,
jolloin myös pidetään puoltn '^uv«
nm suuruZalka. W. 1909 noudate-
taan sopimuksen loppuun asti ebel-
lisen wuoden työjärjestystä, jos pi-
simmän työajan sijaan muissa Tur-
tua waslaawissa kaupungeissa(paitsi
Helsingissä) otetaan käytäntöön sitälyhtmpt työaika, suostuu Suomen
rakennusmestarien liiton Turunhaa»raosasto sen Turussakin samassamuodossa käytäntöönottamaan. M-työstä maksetaan 50 prof. torotus.
Sopimus on moimassa tejäk. 1
p:ään 1909. Työt alo:e<alln kohtasopimuksen allekirjotettua, eli siis tu-
nään.

llale lunnelulill!
.Ihteishywässä" kirjoitetaan:

Monet osuuskaupoista owat jo
päässeet sille kannalle, että niiden
tulemaisuus on waima: Kauppaa
tukee ritttäwä jäsenpiin, pääomia on
sllaw joku määrä krätylsi ja lau«
pan joh.o on wotettawissa käsissä.
Mutta wattta asianlila onkin näin

onnellinen, ei tällaisessa osuuskau-passa saa ryhtyä toimettomaksi ja
uskotella itselleen, että kaikki wel-
«ollisuudet owat sillä täytetyt. Tu-
lee näet muistaa, että maassamme
löytyy wielä paljon sellaisia osuus-
kauppoja, jotka owat tukalassa ase»massa syystä, että aate ei ole nii-
den jäsenUe tunnettu, ja ?e rikko-
mat osuustoiminnan ja wa!amarai<
suuden periaatteita wastann. Myös-
kin täytyy huomata, että tuskin yksi
sadasosakaan maamme kulottajilta
on osuuskauppoihin liittynyt.

Kun siis joku osuuskauppa on
siinä onnelliZessa asemassa, että sen
ei tarwilse uhrata enää kaikkea tar»
moaan omiin sisäisiin asioihinsa, on
sen käännyttäwa waikutwamaanulos.
päin aatteen tunnetuksi tekemiseksi
siellä, missä sitä Vielä ei tunne»
ta. Tämä on osuuskunnan wel«
wollisuus siitä syystä, että wasta
sitten, kun osuuskauppatoiminnan
aate on kaikkialla tunnettu, toteutu-
wat sen päämäärät, wasta silloin
woi osuuskauppakin tuottaa jäsenil-
lensä täydellisimmin ne edut, jotka
se niille ohjelmassaan lupaa. Osuus»
kunnan johtonnetten ei ole myös^
kään jätettäwä lllltteenlewityltyötä
keskusliikkeen asiaksi. Työ käy pal«
joa ftontewammllksi ja seuraukset
niinmuodoin myöskin suotuisammitsi,
jos osuuskaupat ryhiywätKeskuskun-
nan kanssa yhteistyöhön aatteen
lewittämiseksi.

Milla tawoin osuuskaupat
woijiwat tähän työhön osaa ot»
taa?

Osuuskauppa woi ensinnäkin ryt>
ryä tekemään omalla paiklakunr al«
laan osuustoiminta aatetta mahdol»
lisimman laajoille piireille tunnetuksi.
Tässä taltutuksessa sen wlee aina
antaa itsestään elonmerkkejä. Osta»
jat tottuwat osuuskunnan myymä»
lään sangm pian eimaila huomaa
juuri suurta eroa y!sityi3lauppiaan
puodin ja osuuskunnan myymälän
wälillä, se et siis riitä muistutta»
maan osuuskunnan ole«lassllolo»ta,
jos osuuskunnalla on jossakin ty<
lässä tai kaupungissa myymälä.
Muihw keinoihin olisi siis lyhdyttä»
wä. Emme tahdo juuri kehottaa
osuuskauppoja herättämään huomi»
ota pitämällä ultoilmakökouksia,joiso
la helistelään aisakelloa, kuteu jot-
kut englllltilaiset osuuskaupat ennen
manhaan menetteliwät, mutta neu-
womme aatteen tunnetuksi tekemiseksi
pitämään !okous« ja juhlatilaisuuksia,
joihin jokaisella on wapaa Pä3sy
ja joissa selmitetään osuuskauppa»
toiminnan periaatteita ja sen tarke»
wsta. Jos tällaisesta tilaisuudesta
on tuloza, sopii ne käyttää lento°
kirjallisuudm lewittämisetsi paikla-
lunnan kuluttajien letluudesja.
Myöslw woi osuuskauppa järjestää
luentotilaisuuksia, lutuieuroja y. m.
Olemme makuutetut siitä, eivä tällai-
silla toimenpiteillä lvoidaan saada
paljon aitaan osuustoiminta-aatteen
tunnetuksi tekennsetsi paiklawnnllllll.
Kokemus on jo osottanut, että siellä,
missä osuuskaupat owat ryhlyneet
tällaiseen aatteen lewitystyöhän, on
tällä ollut menesty<tä mukanaan.

Paitsi omalla paikkakunnallaan
wo». osuuskauppa l>wtttää aatetta
sen ulkopuolellakin. Jos kuullaan,
että naapuripitäjään aiotaan peru?
laa osuuskauppa, tekisi osuuskauppa
hymän palwelutsen lähettämllllä asi>
anymmärtäwän henkilön kokoukseen
ohjaamaan ptrustmnishommissa.
Usnmmitm näet tulee ilman asian-
tuntevaa ohjausta perustetukia
osuuskaupoista epäonnistuneita ja
ja saawat ne kolo elinaikansa lörsiäperustuksen heikkoudesta. Hallinnon
asiana pilasimme —

ainakin lÄstai^
seksi, kunnes paremmi lyöjärjeltys
saadaan aitaan

—
otta selwäH naa»

puripitäjän o,uuskauppahommas:a ja
ja tarjota apua, maikkapa sitä ei
pyydettäisikään.

Jo toimessa olttvien tituwim
osuuskauppojen hywäffi woist osuus-kauppa toimia Ulyöntämillä mah»
dollisesti käyttämättä olewia waroja
Keikustunnalle ncuwojatoinnnnlln
kannllttllnnjelsi. Nämä waial tule<
wat silloin parhaitm tarkotllstaan
mastaawalla lawalla käytetyiksi.

Mutta kaiken tämän ohella ei
tule luonnollisesti unohtaa oman
kaupan asioita. Tulee ama ehdotta
masti tehdä työtä osuustoiminta-
aattem wnnetuksi tekemiseksi oman
jäsenpimn keskuudessa, sillä koskaan

ci tule senkään hywälsi liilaa työs-
kenneltyä. Useassakaan esuuskau»
siassa ci Mteishywä ole lewinnyt
yleisesti jäsenten keskuudessa, osuus-
toimmta-asioidm harrastusta puut-
tuu. Lukuisissa osuuskaupoijsa an-
taa jäsenten uskollisuus kaupalleen
paljon wiwomisen waraa, ja roielä
ei monessakaan paikassa jäsenissä
ole syntynyt lujaa wakauumsta kä-
teiskaupan merkityksestä. SiM!'e
tykseenkln, aatteen lemiitämiselsi oman
jäsenpiirin keskuudessa, on siis V!clz
paljon työtä uhrattawa.

Näistä samoista asioista on pu-i
h»ttu hywin monta kerma, ntutia
aina ja aina uudelleen saa niistä
puhua, sillä niiden tarmokas tay«
täntöön pano jää aina tekemättä.
Ensinnäkin lyttää jokaiuen kuulija
tai lukija kysymyksen esille ottamisen
toisensa as'aksi, ja se jää si:eu koko-
naan esille ottamatta. Toisinaan
tekee hän vNöksen rumeta asian typ
wäkfi työskentelemään, mutta tama
hvwä päätös joutuu uhohdukfiin ja
asia jää ennalleen. Mutta ettei
nyt talle? kertaa siemen lankeaisi ki-
wistöön.ehdotamme, etta tama kir-
joitus luettaisiin jokaisen osuuskau-pan ensimmäisessä hallituksen kolo-
ukstssa ja keskusteltat)ttn, mihw toi-
menpiteisiin olisi ryhdyttämä osuus<
toiminta-aatteen tunnetufft tekemiseksipaikkakunnalla. Ia toiwottawaa on,
ettei tule tehtyä ainoastaan päätös,
etta joskus pannaan toimeen wa-
paailtama tai ulkoilmajuhla, »aan
päätös että silloin ja: silloin pan-
naan moinen tilaisuus toimeen ja
päälle päätteeksi ryhdytään siiä wal-
mistamaan. Tällaisen tilaisuudentoimeenpaneminen on sitten n>tuna
kaikkiin muihin tässä edellä esittä-
miini aatteenlemiltämisioimnpitei-
fttn.

Tehkääpä kaikki osuuskaupat näin

>«» » «U^ l, 7 «» «

FyljlSlllaS li Eli.
— sosialistinen aikakans-

lehti n:o 6 on ilmestynyt sisältäen
kirjotukslt:„Työhön kaikki", jossa selnitel-
lään lvlllilsijain oikeuksia ja welwol-
llsuulsia «buötajiinja nähden; Uutta
maalaisolojamuie walAisewaa tilas-
toa, jossa E. G(ylling) tuo esille
alakomitean tärkeitä maataloustillls-
top; n%n @tbt?arb luottarajoja
selwentämässä"; Wäinö Tannerin
voleeminen kirjoitus; BS?änmaaHt«suus, sota ja sosialidemokratia" ni°
isinen sarja alkaa sisältäen Karl
Kautstqn mietteitä, B^eoötfuuben!ef)tttismtnen Ihdysmalloissa", la-
k^b Winnerin esitns walaisee kapita-
lismin tohoaunsta Valtansa kukku-
loille. — Lopuksi on wllihtelelvia
katsauksia.

Uuttaraittius- jasirveel-
UfYYsfirjattifuutta*

Waohaan tapaansa owat Rait-
tiudm Istämät juuri päättyneille
k>slljuhlille«n kustllntaueet kolo jou-
kon arwokasta kirjallisuutta seuran
monihaaraisen toiminnan eri aloilta.

Paralta raittius- ja siweellisyys-
klrjoja, mitä pitkiin aikoihin on il-
mestynyt, on juhlajulkaisu Koitto,
Allamme suurimman raittiusyhdis-
tyksen oman kodin mlllmistuinisen
maistoksi julkaistu laaja ja sisältll-
rikas alpumi. Mainittu juhlajul-
kaisu on kolmiosainen, 247 sitovalaaja.

Sm ensi osassa on monta Varsinhuomattawia klrjotuksta raitti^smäen
yhteiskunnallisen ohjelman eri puo-
litta.

Toisessa osassa sekä sanoin että
lukuisin tulvin Valaistaan Koiton,
luon maamme suurimman raittius-
yhdistyksen elämää ja toimintaa,
im piirtlcntosta ja sijaista elämää,
Toiwon Liittotyölä, LammaSsaarWkesäsurtolaa y. m. Kolmas osa taas
sisältää runsaasti kaunoNrjalkZta
lukemista felä suorasanaista että ru-
noa useilta tunnetuilta kirjailijoilta.

Kuwia julkaisussa on miljalti,
niistä moniaat koto siwun käsittä-miä.

Oitvllllinen opas laululeikkien esit.tämisem on juuri ilmestynyt Rait-
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UseastipalkitultaM/Cormick-
ja Herkules

Niittokoneita.
Useamman laatuisia
Ejeinäharauia.

Fiskarin, Norraharnrnärin ja
Arvika

Ceräsauroja.
Vassin Lapioäkeitä.
Katrineh, Rullaäkeitä y.

Im. y. m. myy suuresta va-
rastostaan huokealla

iaiifr jaMm=Mi.=
Tampere, SämeeokatQ 9. Poliello 370.

liliii tilaan
pukunne sekä palttoonne
liikkeestämme; varmaan saatte
huokeammaila sekä sopivat
meiltä. Hinnat entistä alhai-
semmat o o o o o o

Nikkola Uas|mys
italiaa!-. Seka-, Tapetti- ia
lialitiiaiiii Kauppa.
Puutarhakatu N:o 6.

t!uden Is^wicn kustantamana woi-
tsiatduriobtajatat Anni Collanin
toimittamanassllnscMaululeittejä. Ätt-
jo sisältää fSvdcta (nuotit) setä tar-
kat osittaan kuwi<etutkin opastukset
seuraanmn rattot]'t;n laululeikkeihin:
Pekan toiuvu.

— Myllärin Kasti.— Laulu ttarifjeétu. — Di ystä-
tDdtn!

— Kim sulle ma laulan. —
Käärme mahtawa. — Tarhakäärme.— §ur;'t£ti ajaa jäällä.

Katseen fir|a*ja olrwien nuot'ten
paljout en ja lumiin on sz warsin
hlllpah, '.täinen

— maksaa ainoat
luun 50 penniä, jotat woi pitääsen
tneneftr toatmara.

Lisat.Usecn ja täydentääkseen si-
celtift iiättjöfä käsittelemää kirjaili-

s^uswli;aJtootm owat 3?ailtt!iben
Astäwn bankkineet kust^nnu?oikeu-
dm tohtoriNsinsKiwilmnllt> «Borgin)
nuorifw siweellisyystyön alalta jul-
kaisemiin kirjoihin Nueruusajankyn-
r.t)f|eH.:. Siweellisyusesitclmä 13—16
suoden ikäisille pojille. 21 siw. Hm»
ta 30 p ja MiehuuZajan kynnyk-
sellä. S.weellisyyscsitelma 16—20
wuotisillenuoruiaMe. 26siw. Hinta

Kirossa B
sJtuoruu§ajan lynnyk-

ftllä" on tekijä esittänyt, mitä jokai-
jen pojan pitäisi tietää. Tekijä nou-
dattaen M periaatetta, et:s jokaisen
on ojoisja jaataaja tarpeelliset tie-
bot siitosel'NistHän ja sukupuolielä°
»nasta ylennä, antaa nömät tiedot
sellaisina, rtia kuwa on ehjä ja täy»
dellinen. cttd mikään oleellinen seikka
jää selittämättä. Kirjassa nMiehuus-
ojan tljr^Mä" tekijä taas opas-
taa vx.ii)'l\i Äarttuvta nuorukaisia
i,?'upuo'n^änlän sielulliseen puoleen.
Entyö molemmissa kansantajuista
ja mut.:»nfa teatpcaraao.

Jotjtoitrnta MandiGranfeltin toi'
mittamaira Raittiudm Istäwien lus»
iltamalla juuri ilmestynyt siro ker-
tr-NuslokoclmaRinttiuskertomuPaIV
on hetimiten hanliitawa kaikkialle,
c:t§jä arwcKaita ia hywiä kertomuk-
sia kaiwataan. 72 siw. Hinta 75
penniä.

Uusi täydellinen luettelo Raittiu-
ben Vstäwien kustammsvaraswsta
on juuri ilmestynyt. Sisältäen seik-
kaperäisiä tietoja faata»is>a oletoafe-c
erilaatuisesta raittius- ja siweelli-
syyslirjcllisuudksta.

Tama laaja j.. runsassisältöinen
huttelo luetetaan ilmaisit jcfaifelle,
kon Vaan sitä pyytää Raittiuden
Sotateiltä Helsingistä.

lokav> yhteiskunnallisia htftrilä
leurll>:^an tule: empimättä yanklia
.^'M^n ju. tvoixdStu:a\t Kertomus
M.nituoen Iztiwien waikutulsesta
1906. Tama antaa Varsin walai<
ii an tuman raittiudm harrastuk.
se^ta maassamme yleensä, Raittiu-
ien Istawien waitulukseZta päätoi»
inifmtfcnsiu, piiiitoinnklintainsa ja
paikcWyhdiZtystmsä lautta, tietoja
i^ itli^syhdisiysten wkumäärästä, jä-
fertlLiJuku, Toiwon Liitoista, nuo
rison raittiusofetukjesta y. m. Ta'
man upean, lätleuunä sata suurta si<
Uiita Ifältänjan kirjan {aa kulin 1
Mirkalla.

Ne jotka ciwät ole tilaisuudessa
nuiimttuja kiiiauutuuksill muutu tie-
-18 ..a:iffiii''-a^' ttlatfoot ne suoraan
g;n

-
[tinbet ?)#töwien toimistosta

Hchmgl^tä ensi tilassa.

— Talous »eteen oppikirja,
Krioutarau Hugo L<.gns. on ilmei*
tynyt Kustannusosaleyhttö Otawan
kustannuksella. Hinta nidottuna 2
«tt 75 p. ia waatetansissa 3 ml
60 p.

Tekijän fc!ä tcoffen tarkastaan
tri laallo llostimiehen, tauppaopls.
tunjoutaja styösti lärwisen, mais-
teri Eov. Gyllwgin ia lehtori 23.
Malisen nimet talaawat tämän op»
pilirjan kelpoisuuden. «

— Amerikkalaisia liiketapo-
ja,kir, ntanutHjalmar Cassel ja teki-
,än wwlllla suomentanut maisteri
Kor^a^s^i. Kirja on ilmestynyt
Kustannusosakeyhtiö OtaMan kus<
tannuksella ja maksaa ainoastaan 1
mk:n.

Kirja sisältää seuraawat luwut:
Työn maailma, Liikemiehen kasma-
tul, Johtaja, Konttorw järjestys,
Liile-elämän työntekijät, PerustuukoAmerikan teollisuuden etewämmyys
koneiston paremmuuteen? Tehtaan
järjestys, Myyntitawoista jasuurien
liikkeitten lauppamonopoolista sekä
Trustit ja niiden suhde maahan-
muuttoon ja sosialismiin. Kutensns näkyy, käsitellään teoksessa san<
gen paljon mieltäliinnittämiä asioita.Warstnlin liikemiespiireissä pitäisi
kirjan saavuttaa huomiota.— 3uon»en Rirkon pai-
menmnisto. 19: n muosisadan
alusta nykyaikaan, toimittanut piis-
pa O. I.Colliander. Tätä laajaksi
suunniteltua teosta on nyt ensimäi-
nen mihko ilmestynyt. Wchon hinta
on 1 mk. 25 p. Kustantaja on
Kustannusosakeyhtiö Otawa.

Teos jaetaan lahteen osaan, jois>
ta edellinen, noin 250 siwua laaja,
tulee sisältämään esityksen hiippalun»
nista ja niiden Tuomiokapimleista
je'ä seurakunnittain tehdyt kronoloo-
giset papiston luettelot ja kaikkien
Suomen kirkkojen lutoat, n. 600 lv»
multaan.

Toinen osa n. 1,250 siw. laajaksi
ja sisältää laikki saatatvissa olnvat
personalliset tiedot kustakin yksityi-
sestä papista. Kaikkiaan on wiime
wuosisadan kuluessa elänyt 3.974
pappia, joiden elämäkerrat käsitel-
lään. Noin 1.800 muotoluwaa liit-
tyy tekstiin. Wihtoja tulle kaikkiaan
noin 50.

MA tiedot.
— I^wäskylänpiirilääkä-

riksi on lopullisesti nimitetty Sup-
peentannan lllupunginlääkäri N.I.
Nrrppe.

— Aseiden takawarikkson-
otot Englannissa. Nowoje
Wremja nntlla lisätietojaEnglannis-
ja tehdyistä asnden takamarikloon
otoista. Näiden tietojen mutaan on
pyssyjä otettu takawarikloon pitem-
män ajan luluesa. Wiela wiime
päiwinä on tawattu pienempiä
määriä astita. On ilmisaatu loko<
naitlen järjestelmä mannkimlllllla
walmistettujen kiwäärien ja patruu-
niea lulettamistll warten Englan-
nin tauttll. Lehden kiiieenwaihtaja
lupaa seurata tutkimusten tuloksia
edelleen.

— Mielenosotnkset. Lon-
icosta. heir l. 15 pnä. Wenajän
wapauden ystäwäin liitto pani eilen
illalla toimeen mielenosotuksen. Ti-
laisuudessa pidettiin puheita m. m.
lausuttiin vayeksuminen Englannin ja
Wenäjön hallituksien tekemästä!sopi-
muijesta sekä duuman hajottamisen
johdosta. Myöhtmmin paniwat mie»
lenosottajat toimeen epäjärjestyksiä,
jonka lähden poliisi sekaantui asiaan
ja joitakuita hmlilötä Vangittiin.— Mellakka rvankilassa.Pietari, hcinäk. 15 p. Tänä aamu-
i.a ryhtyi Gretsyn Vankilassa wal-
tiollinm tvanki Rudakowsti konleron»
fa ilkunaKta keskustelemaan muiden
mankim kanssa. skun hän ei totel<
lut wartijan käskyä poistua ilku»
riasta, Vaan Vastasi torasanoin,
ampui Vartija ja luoti sattui R:n
silmään. Saamastaan haawaltahän
kuoli päiwemmällä. Tänmn jälleen
toimeenpanivat toisen osaston wal«
tiolliset' Vangit yleise-- epäjärje«tyk.
sm huolinllltla sotawäen paikalle
tulosta. Laukaistiin toinen laukaus
erääs-en komeroon, jolloin waltiolli'
nn Vanki Alfera haawottui. Pian
saatiin kuitenkin epäjärjestys lakkaa'
maan.

Venåiåltå.
tPctloa pimc?-

den toikin*
SosialiVllllankumoutsellinen puo-

lue on lähctlänyt seuraawan tiedon-
annon, jota Valaisee mustasotni^laisten katalia toimia.

28 v:nä touko!, (lv. l) ilmestyi
Pietarisia paikalle, missä tcavalli»
sesti kciaäntyy wallanlumouksellistanuorisoa, muuan nuorulaincn ja al-
koi tiedustella, eilö joku woisi ha<nelle osoittaa jotain sosialiwallanku-mouksellista, joka omaa siteitä puo<
lueen lanSsa. Hänen knhtynyt ti»
lensa, wjuus, jolla hän esitti pyyn-
tönsä, laitti tämä herätti toisissa
luottamusta häne«n ja waikka hän
ei tuntenut tunnussanoja, päästettiin
hänet heti puolueen toimihenkilön pu<
IM..—

Se olin minä, joka murhasin
Irinowm istun warrelta löydetyn
miehen, se olin minä, joka surmasinIllllosm Moslowassa, ilmoitti N»
maantunut nuorukainen nopeasti.

Häntä luultiin alussa mielipuo-
lelsi ja kyseltiin, mitä hän tällä lai«
lella tahwi sanoa.— Minun täytyy kaikki lertoa
puoweelle . . .Minä olen — 101,
losin murbaaja. Tuomitkoon puolue
minut unten hywänsä .. . Minä
alistun. Tehkääminun imssani,mitä
haluatte.

Jonkun aikaa kyseltyä ilmeni sel-
mästi että hän todellakin tilsi jotain,
mielä tähän asti julkaisemattomia
tietoja Irinomin radan Marrelta löy-
detystä miehestä. Seuraamana päi-
Mana päätettiin memmän seiikaperäi«
jenunin keskustella hänen kanilsÄllN.
Matkalla määrättyyn yhtymäkohtaan
nuorukainen hiukan tyyntyi ja alkoi
puhua seuralaiselleen:— Sanokaa! Tullaanko minut
heti tappamaan, onko tuomio lange-
tettu? Wittteto te minut mestllul-
pailalle?— Rauhoittukaa! Kuinka teille
tuollaisia päähän pälkähtää?— Turhaan te koetatte .uinutta
salata: minä olen tehnytkatalan teon— olen murhavnut lollosin. Minä
tiedän. Minä ansaitsen teloituksen.
Tai ellei puolue sitä halua, niin mi-
nä surmaan itseni.

Kun mihdointin oli nuorukainm
saatu makuutetuksi siitä, ettei puolue
tule häntä teloittamaan etkä hänellä
ole itselläänlään oikeutta surmata it-
seään, tahdotaan ainoastaan^ saada
asia selmille. niin «veti nuorukainen
powestaan browning remolwerin ja
antoi seuralaiscllem sanoen: »Siis
en minä tätä mielä tarttntse, olkoon
maan teidän huostassanne.
AUsean kokoulsm ja kyselyjen tulok-
seksi tuli sittemmin seuraamaa:

Wuosina 1904—1905 oli muuan
Tillmanin tehtaan työmies, jokaotti
ojaa tnllwäen liikkeeseen — nimit-
täkäämme hänet wcnkka Iwanowilsi— lähennellyt samassa tehtaassa
työslentelemän sepänchöntekijänAlel»
sänder Kasantsewin kanssa.

Iwanow wangittiin joulukuussa
ja tarkoitettiin maanpakoon,

josta kuitenkin karkasi ja saapui mar«
rastuussa w. 1906 ,laitt2manahen-
kilönä" takaisin Pietariin. Täällä
hänet tuntemattomalla tawalla etsi
klisiinsä Kasantsem ja esitti tälle mut»
kustaa Moskowaan hän (KaZantse-
min) aukaiseman pajan johtajana.

Sittemmin sai puhe tawallista si-
smjemmän luonteen. Kasantsew alkaa
kysellä Iwanowin puoluekantaa y.m.
Huomattuaan Imanowin epäröimisen,
sanoo Kasantsew: ,Ia waitka etpu«
hukaan mitään, minä tiedän — sinä
olet sosialidemokratti, mutta minä
makstmalisn ja sen puoluem jäsm.

Seuraawalla kohtaamisellaaa ib
mmttaa Kafantsew, että «puowe" oli
päättänyt murhata muutaman trei-
min ja esittää Iwanowilleottaa osaa
siihen ja hankkia osatowereita. Iwa-
nowin kysymykseen »puolueen" pää-
löksestä, lupaa Kasantsew kaikki hä-
nelle persoonallisesti ilmoittaa.

Imanoto nmwottelee Kasantseww
esityksen johdosta erään towerinsa

—
nimittäkäämme hänet wailka Feodo»
riksi (nuori työmies, joka ennen kaksi
wuotta sitten wälilti aseiden kulje-
tusta pietarilaiselle taistelujärjestölle)— sama henlilö, jota nyt kertoo tä-
män asian. F«odorom ilmaisee ha-
lunsa tutustua Kasantsewiin. Iwa»
now walmistaa tuttll"uutta ja asia
keskusteluja warten määrää ajan seu-
laawacm päiwään klo kolmeen.

Kello 1 mainittuna päiwänä wan«
gitaan Iwanow ja Feodorowin
kanssa keskustelemaan saapuu lla«
santsew yksinään, joka esittää kreiwin
murhaamissuunnltelman In>anowin
hymälsymänä ja tarkistamana. Kun
selwmee, että Iwanow on vangittu,
sanoo Kasantstw: «Ja minä tiedänsen, minulle sanoiwat siitä H3nen to>
werinsa. Älä sinä siitä hätäile. Teem»
me aileemme, meillä tulee olemaan
rahoja, joilla wapautamme Iwano-
win. Kaikki on meillä hyvin. Onpa
meillä kumouksellisina konnsaarioita-
kin, jotka toisesta owesta Viewät toi-
seen tuolvat. Pitää waan nopeasti
toimia.

Itse asia oli tämän kaltainen:
muuan kreiwi petti „puolueen", hän
antoi ilmi paljon towercka jahe is-
wwat nyt wantilassa Fonarnaillka«
dun waiiella tehdyn ryöltönosalli<
suudcsta. «Puolue" lähetteli luiten.
kin lreiwille kirjeitä ryhtyä toimiin
tomerien vapauttamiseksi, mutta hän
ei suoitunut. Silloin »puolue" päätti
suruulta hänet. Tapahtuma on toi-
meenpantawa lauantaina, mutta nyt
Iwanowin Vangitsemisen takia näyt»
täytyy olewcm wähän warmuutta sm
to.mtttllmiseen jo lauantaina.

Kasantsew tiedusteleeFeodorollilta,
ello hänellä ole luotettuja henkilöitä,
joka woisi astua Imanoivin paikalle.

Tällainen toweri ilmaantuikin.
Muuan wallantumouksellismielinen
työmies. Feodorow koettaa saada hä-
net ryhtymään tähän wälttämättö»
maan wallanZumoulseen
krcimiä" wastaan.

Kasantsew ottaa hänet joukkoon ja
päätetään sitten alkaa Kasantseww
kortteerissa Valmistukset helwetm ll>>
neita Varten.

KasantseV hcmM ft^ljon täyt^
Varustuksia.

Aamulla tlo 5 aikaan ottawat he
ajurin ja ajawat Kamenno-Ostro»
Wille. Tarlasteliwllt paikan. Kasanisew selitteli kalM sangm seillaperai»
sesti.

Klo 7 aikaan aamulla astuivat
poiltikadulta Lidwallm pihaan, lii.
pnwät mNn katolle ja sieltä jo en-
nemmin sinne wietyjen tikapuiden
awulla lreimi Wittm pesuwpaan ja
wihooin hänen talonsa katolle. En»
nemlnin oli jo näytetty, mihin kah»
tem sawutorween helwetinkoneet piti
laskea. Sawutorwen kopat tuliottaa
pois.

Nuoraa pitlln laskeutuiwat 12
naulaa pcknawat helwettnlontet (laa»
tikkcnneen, jo«la oli kellolaitos).

Feodorow laslee aiwcm alas.mutta
hänen totvrrlnsa toiseen lerrotseen.

helvetinkoneiden piti räjähtää 110
9 aikaan aamulla.

Lopetettuaan työnsä he laskeutui-
llat alas pihan lautta Kamennol

Ostrowille. Pihalla tapaawat heKasllntsewin, jota kysyy:— Kllilkiloontcht^bttenoliosoitettu
myöntävän wastaulsen,

käski hän heidän poistua, jääden itse
odottamaan.

Klo 1 aikaan määrättyyn korttee-
riin saapuu Kasantsew ja sanoo odot-
tcmeensa 110 12, eitä räjähdystä ol-
lut wielä silloinkaan tapahtunut.
Kasantsev alkaa heille sanoa, ettei-
wät lai kaikkea olleetkaan tehneet
niinlum piti tehtämän ja waatiiheitä
lopettamaan työn, sillä muussa ta-
pauksessa puolue tulisi olemaan tyy-
tymätön heille.— Piiää tehdä seuraavalla ta»
valla; hankkia 2 suurta rautapa-
lasta painoltaan noin 10—15 nau»
lan wälillä ja nuoralla laskea ne
helvetinkoneiden päälle — silloin ne
räjähtävät.

Feodorow suostuu siihen toveri-
neen täyttääkseen puolueen" vaati-
muksen ja seuraavana päivänä läh-
tevät rautavalaslen kanssa räjähyt
tamään helvetinkoneita.

Troitstin sillan luona piti heidän
tavata Kasamsev, multa siellä eivät
häntä tavanneet. Ia saapuen juuri
Kamenno-Ostroville, saavat he kuul'
la, eitä kreivi Wuten talossa on kek-
sitty helvetinkoneita, heitettyääntä-
varansa pois, he poistuivatpaikalta.

Seuraavalla kerralla tavattaessa
Kajantsev puhuu, että pitää lähettää
kreiville uhkauslirjelmiä ja vaatia
rahoja. Kirjeet toimitetaan eräänpan-
kin tirehtöörinovenvartijan totona.

Kiiichiltoiiiktia ci ole woitu saa-
da täysin selmille, koska Kasantsew
on ne Ilse lä:icttä^t)t.^^^^^H
MVlilo <e waan narripeliä wai lä-
jettikö Kasantsew todellakin kirjeet,
se jäi Imanowilta tietämättä.

Erottuaan towernsta Kasantsew
lähettää heille ilmoitulsm, että odot-
taisivat hänen määräyksiä. Kuluu
tllwallista pitempi aika, lun älliä
Kasantse» hakee F«odorawin läsiiniä
ji esittää hänelle matkaaMoskowaan

asialle."
Feodorow suystuu.
He saapuwllt Kasantsewin korttee-

riin, jossa wiimeksimainittu ilmoittaa
lalaiselti Feodoromille asuwansa tääl°
lä Kasimir Iwauowitsh Osheilon ni-
mellä. Sitten allllwat kcstustelut
«asian^ johdosta.„Puolueessa" on muuan pettänyt
tomerit hanttien siten 80,000 anas-
tettuja rahlja. «Puolue" on tuomin-
nut hänet kuolemaan. Nämä rahat
owat jonkun juutalaisen säilytettä-
wänä ja kun tuon pettäneenmurhaa,
niin juutalainenkin säikähtää ja an^
taa rahat »puolueelle".

Feodorowin kysymykseen, miksi puo-
we" ei jo ennemmin ole poistanut
mokomaa ihmistä, wa«tasi Kasantten»,
ellei ole woltu saada sopiwaa lilai
suutta, kosla hän on paloitellut it-
feään. Nyttemmin ei kuulu enääniin
llikailenmn.

Feodoiow suostui ottamaan asian
tehdäk^em. Uhnn nim^ä ci Kasantsem
nimellisesti maininnut, osoitti »aan,
että mainittu henkilö asultaa Spiri-
tonowin ja Bronnonkulmauksissa se-
kä toimii sanomalehden toimittajana
..Nusskija Wjedomosti" lehdlssä (tar-
foittaa I?llosia^^^^^^^^^W
MMinll annan lupauksenKasantswe-
mille ja yhdessä hänen kanssansa
alkaa meillä tuumat mainitun henki»
lön suhtem. Kasantsem osoittaa la-
pikäytäwän pihan, mistä lasin hänen
surmaamisensa sangen mainiosti kä-
misi päinsä. Waltenee turman päi°
wä. Mina Kllsantsewin kanssa lul-
jm tuon henkilön jälkiä. Ennen
intkaisewaa hetkeä hän (Kasantsew)
kutsuu minut olutpuotiin. Puhuu,
että täältä on hywä tarkistella.

Minä mmen ja teen sopimuksen
hänen kanssaan. Lausun omantun-
toni ll.u!aislsti, että minua on kiu-
sannut se ajatelma, etten ole tullut
seuranneeksi tarkkaan kuolemaan tuo-
mittua henkilöä. Mutta Kasantsew
oli päinwastoin seurannut hanti tar-
koin. Kun tuo henkilö oli kulke-
massa olutpuodin ohi, niin osoitti
Kasmtsew hänet minulle samepois
luimme olutpuodista. Minä seuraan
tätä henkilöä ja stmuutan hänet ensi
kulmauksessa sekä pysähdyn lapilay-
täwän pihan kohdalla pieneen portti<
käytäwään kaswot kadulle päw.

kun tuo henkilö astuu läpikäytä-
wään pihaan, läännyn minä puoli
käännöstä häntä 'otti ja ammun
wiiden askelem Pä2stä tarkoittaen
rintaan. Sittemmin jäin sllnomaleh»
distä tietää, ettS kuulat Rattain)itiin
kaswoihin. £«ufa'tn neliä laukausta.
Juoksin la>i£aptaiDär pihan lautta
Suuitlle N.Ntskin !abuKe istuudun
ensimäiselle eteen sattuneelle ajurille
ja piiloudun näyttämöllä. Kasan-
tsewn kanssa somiwlle yhtyn apai-
tall« en mene, junittaan ma.kaani
suoraan hanen kortteeriin Hän ot-
taa minut wastaan ja suutelee mi-
nua. Mina odotan jännityksenä il'
talchteä. Mina ostan sen ja luen
liikutetwna, etta mina olen rautaan*
nut lollosin ensimälsen waliakunncm
duuman kansanedustajan.

Vtinä en w?i kertoa siitä hetkestä,
jonka minä silloin elin.

Kasantsew alkaa puhua minulle,
ettei se merkitse mitään, jos minut
on leimattu mustasotnialatseksi.

Minä aloin miettiä, että siis mi.
nä olen — mustasotniallinen. Mi-
nussa heräsi silloin epäilustä. että
Kasantsem olimuitatl,t.!lala!ucn,mut-
ta, ettei hän ollut minulle siitä mi»
tään wirklanut.

Sitten alkaa Kasantselo walmis»
tella jotain nnljoonapalkoluowutuz-
ta. Pcittäälsem tämän menot, teh-
dään joukko pienempiä.

Wiimein huhtikuussa alom minä
pyytää Kasantsewia ottamaan mi»
nua mutta Kansantien»
aina lykkäsi sen.

Hän vastasi ainoastaan, eitäohjel-
massa säädettiin: pitää olla niin
salaperäisenä jäsenama huin mah-
dollista sehä selittää olewaMa mus«
tasotnialainen.

Nyt ryhtyiFeodorow kaikilla mah-
dollisilla keinoilla ottamuan selvääKasantsevm todellisesta lutjantokan»
nasta.

Eräältä towerilta sai hän tietää,
että uuttamurhaa suunnitellaan, tällä
kertaa lääkäri A. A. Bchkia wastaa
(tämä henkilö on usean kerran saanut
kärsiä siitä, että on kuulunut sosiali-
vallankumoukselliseen puolueeseen) ja
että juuri tämä toweri oli saanut
toimekseen sen. FeodoroV puhuttelee
tomeria erilaisista syistä lykkäämäänsen tuonnemmaksi

Sitten jatkaa Feodorow:— Kun minä sain tietää, ettei
lääkäri Belsitj kuulunut mustaan sot»maan, päätin minä pelastaa hänet.Lopulta sain mina Kasantsewin
luovuttamaan tuomion täytäntöön
panon minulle.

Feodorow alkaa udella Kascmtse»wilia, mi3tä syistä „puolue" pitää
lääkäri B. mutasotnialaisena.

Kasantsev ilmoittaa, että kun hän
lerian täwäfimustasowialaislenkong
resstssa, niin oli hän kuullut, että
lääkäri B. oli mitä innokkain taik»
telija todellisten Wenäjän miesten
joukossa.

Kaikilla mahdollisilla keiroNa on«
nistuu Flodorov lykkäämään mur-
han. Kohdatessaan Ivanovin,kertoo
hän tälle kaikki ja molemmat yrittä-
vät toimia.

Kun eräänä päiwänä Imanow
odottaa Kllsantstwia totiin tämän
luona, niin sattuu hänenkäsiinsä kir»
joituslaatikossa paitsi patroonena
myiNNn Wmäjän lansanluton oh«
jelma ja muistiinpanoja.

Näillä on KasantslV paljastettu.
Hän onkin siis mustasotnialainen.
Molemmat hänen houkuttelemansa
miehet tuumimat kostaa.

llasantsnvilla on nyt uusi suunni-
telma walmiina ja hän ilmoittaa
heille ntä puolue" on päättänyt
murhata Witten ja että heidän pitää
matkustaa Pietariin, koska murha
tultaisiin siellä toimeenpanemaan.

Sittm määrättiin kokoontumis-
paikka lähellä Pietaria.

Iwanow oli sitä mieltä, etteiKa<
santsewia olisi muihattawa, Vaan
riistettävähäneltä aseet. MuttaFeo-
dorom waati Kasantsewin kuolemaa

hän on jo kylliksi juonut
wertani. Minä murhaan hänet ja

27 pnä tuli Kasant-
seV pommien kanssa koloonlmniK»
paikalle. Feodorow olipaikalla. Odo«
lettuaan sopiwaa httkeä, iski hän
Kasantsewia tikarilla."

Wtriienä kaatui Kasantsew maa-
han. Ftodorowin niStäessä asetta
häneltä, liikkui hän wielä hiukan.
Sitten alkoi Feodorotv lyödä häntä
tikarilla.

Wihdoin yhdellä iskulla oli wä-
hällä eroittaa Kasantsewin pään
lliartalostcl.

Tällainen surullinen oli tämäkin
tapaus.

— Hallitus n»nuttaa me-
nettelytapaa. Ennenkuin toisen,
wastayajoitelun duuman waalit al«
koiwat, synnytti, kuten muistetaan,
paljon pahaa werta se seikka että
hallitus muodollisten syidm wuoffi
et laillistuttanut kadettipuoluetta.
Silloin ei kukaan epäillyt tämän
puolueen saawan ratlaisuwallan duu-
massa ja siffipä kadettien lllillistut-
tamisanomus hylättiin. Tarkoitus
tietysti ol' rajoillaa kadettipuolueen
agitlltstoniNllydollisuudet niin tvähilsl
luin suinkin. Kumminkin huomaaVaalituloksista, että hallitus lewoja
tvaliteisaan pahasti erehtyi. Mikä
lienee syynä, tämä tosiasiako silmäin
cdeisä, wai toiwo siitä, että uusi
waalilaki wie moninkertaisiin wwl-
stin, hallitus kumminkin tuumailee
muuttaa suhteensa kadettipuolueeseen.
Tästä asiasta on Verl. Tageblatt
saanut sähkösanoman, jossakerrotaan
hallituspiireissä taiwuttawansiihenkä-
sitykseen että kadettipuolue waaratta
woldaan lalllistuttaa. Tässä lähtee
hallitus seuraamilta edellytyksiltä:
Se on lujasti wakuutettu siitä että
lokakuun liitto kolmannessa duumas-
sa muudostaa enemmistön. (Mnkä
tosiasian perusteella?) Sen touoksi
luulee hallitus ettei ole syytä raken-
nella waHleissa kadeteille esteitä. Ka-
dettipuolueen laillistuttaminm olisi
sitäpaitsi omiaan isottamaan halli-
tuksen moitteetonta esiintymiltä, jo-
ten toiwotaan oppositiomyengen ylei-
sössä heikkenevän. Zellai-m on tuo
hallituksen jolsenlkw optimistinm
kanta, jonka mukaan :wasenmn'sto-
maara" lolriannessa kuumassa on
2,ain woitetw lanta. Kunhan tässä
toain ei olisi lasluissa tullut ereh-
dys.— Unsi salainen kirjapai-
no on ailvan odllttamasti löydetty
Moslowoss' t 111P "'. Eräästä
talosta oli »orastettu palttoo. llte*
liasta wäleä loloonwi talon por<
Me ll^'.!s'<emaan loarkaudesta.
Silloin sanm portista tulemaan
ulos nuon mies, j.^ *alon afcßiat
eiwät tunteneet ,Slmä on w ras",
kuului Vapaaehtoisten etSttuatii te«
kuudesta huntc

— Mtakaa ftuint".
Nu^»ri mies otcttii.' liinni ja ört<"
tlin poliisiosastoon, jossa »*«***
ruumiin tarkastus, hanen taskus-
taan löydettiin kimppu julistuksia.
Vangittu kieltäytyi fanflmftSta ni«
mcänjä tahi ilmoitt:imt3<a Bjntttoci^
ku Silloin toimitettiin lotiiarkastus
Sot» talossa, josta hän oli ulos
tulo«sa fitnniotettafSfa ja eräästä
korttelista löydettiin kirjapaino ja 8
puntaa ltrjasinlia. Asunnossa oli

1Hhökhaankangaskauppa
Hämeenkatu Nto 11. Lähellä asemaa.» Nfi mmt M !W

värillisiä Alpakkakankaite, ruutu ja raita malleissa.
Kaunis valikoima hienoja Englantilaisia Pumpali-

kankaita ja Intian Muslimia, sopivia puvuiksi ja
puseroiksi.

HUOM.! Suuri valikoima kotimaisia pumpulikankaita.
Kesähuviloihin sopiviakirjaviapöytäliinojajuurisaapunut

/. Jthokas.
palmelijana eräs wanha akka, joka
el woinut antaa asiasta mitään sel«
wää. InoiiPui

Perustettu v. 1879.

UllcomaaltZ. Tampereen haarakonttori
Kauppakadun varrella.

— Haagin tomedia, Tanskan edus-
tajat Haagissa owat tehneet seuraawan eh»
domlsnu

53ebmalaifia kaapeleja, jotka yhdistä»
wät walloiteNm maan lahl totea käymän
waltion olueen puolueettoman alueen lans-sa, et saa HLwittäa tai um&iogofttaa, jollei
tänne (itä wälttämätiömästtroaabt. Sil-
loin ne ornat mahdollisimman nopeasti lat-
tettatua tuntoon ja kustannukset määrältä-
wät rauhanteossa."

Myöskin omat Tanskan edustajat anta-
neet lausuntonsa tanskalaisten omaisuudenloukkaamattomuudesta merisodassa. Siinä
lausuu Tanska tuiwowansa saada olla amul-
sisena niiden epäkohtien poistamisessa, jolta
merisodassa on olemassa. Tanskan halli-
tus on myöntywäinen tunnustamaan yksi-
tyisomaisuuden loukkaamattomuudenmeri-
sodassa, jos tämä periaatesaa kongressin
hywälsymisen. Jollet aika w!elä ole tullut
tämln humaantsen aatteen toieuttamiselle,
tahtoo hallitus edistää niitä toimenpileim,
jotka omat omiaan liementämään nykyisen
jodanläyiltitawan seurauksia.KesNwiillana esiiet^n tonfevnssille ehdo-
tus, jota käsittelee edellälusktelnialysumys»
ta eli yksityisomaisuudenloullaamatiomuul»
ta merisodassa. Se sisältää pääasiassa sev»
laawai:

1) Koiwaustll on aunettawa tafntuarlf*
foon oletusta «naisuudesta.

2) On pyrlttäwa sichen, että wahingon»
lorwaus määiäläan rauhanteossa.

3) Kaupplllaiwoiulmattuuseja ellohdel»
la solawanlewa.

4) Kauppalaiwojen häwittlminen ilman
edelllltäypllll ilmumstaon liellettäwä.— Japanilais»? asteinen
mieliala Kiinassa. Tokiosta
hcinäk. 14 p. Sanomalehti Asaoti-
simpumin Pekingissä olema lirjeen-
maihtaja ilmoittaa, että korkeimmis-
sa kiinalaisissa piireissä on syntynyt
woimakas japanilaiswastainen mie-
liala, joka aiheutuu siitä, että japa-
nilaiset pyikimät hankkimaan itselleen
kaikki kimihitlikaimolset MandstM
riassa.— Rockefeller haastettu
oikeuteen. John Rockefeller on
wihdointin saatu Chicagon oikeuteen
todistamaan Standard-trustin \n-sussa. Mutta kylläpä siinä clikin
työtä ja tekemistä. Rocklfellenä on
ajettu takaa monen maltion halki,
mutta ci miestä mistään löytynyt.
Polilsi pani liitteelle lailkt konstinsa
saadakseen pakolaisen kynsiinsä. Rocke.
sellerin palatsi piiritettiin, samoin
hanen maatalonsa ja lastensa asu-
mukset, mutta haettamasta ci näy
jalfecfaän. Sitten tuli poliisi siihen
ustcon, että hän olekst tiluksillaan
Clemelandissa. Siellä pantiin toi»
meen tarkka maitio. Rockcfellerin
»SR puolestaan ajettaujt puolustus»
asemaan. Puiston kaikki on»et ja
portit sulettim ja FteHcttiin ketään
Välistämästä sisään. Näitä käskyjä
seurattiin täsmälleen. Kaikki puis-
tossa olemat ajettiin säälimättä
ulos. Waan n poliisi siitä siitähty-
nyt. Sen miehet lapusiwat aidan
poikki ja tetimät puistoon nuotion,
ilmoittaen odottamansa maikka lu-
kauden. Rockrfellerin mäki sillä wä-
lin oli kowassa työssä, kun dli es-
täminen kaikki mieraat talosta. P. ■-

mällähön sen kuitenkin hymin jaat;
toi tehdä, mutta yö oli paljoa BWt-
teampi. Sen tabben asetettiin pu)ail?
walonheittäjä, iotmnoifia fotalaiJ?
käyttämät, jotta sm awulla sani?,'

täisiin estää äkillinen yllätus pnm-
sm puolelta. Tärkeille paikoille ofl
sitä paitsi asetettu Valppaita fott^u,
jotka oliwat hymin kärkkäitä käyt a
maan hampaUaan. Ilmapallo olin
mahdollisesti saattanut mielä peli.-
taa, mutta sitä ci nähtälvästi »Ö»tt
säätämissä, ja Rockefeller tuli i>*tn
talikin yllätetyksi. Kerrotaan sen t.i
paatuneen sillä tumalla, etta pol"-".'
poiltuiwatkin hetkeksi ja toa&xim
luuloa odottamatta palasimc tata-
fin, tapasimat hakemansa :-rc.n
eräältä verannalta ja siellä '^moit-
timat hänelle haasteen.

Rockefeller saapui oikeuteen. T. k.
6pnä hän oli todistamassa. Sek
tylsezsään hän ilmoitti että hänenpu^eenjo^taiatoimenja -I''it»aid-öljy-
komppanialsa on .aln wnniawirla
ja ettei hän ole klchH'^^ tai !ym<
menee.: wuotee:. vaunut osaa sen
liikehoitoon. Ihtiba pääoman hän
luuli nouslwan jcwan milj. bolla*
riin ja Moiton noin 40 prosenttiin.
Kyselyjen jälleen todistajat paäStet«
iin meneraf.un.— Jiuollnt waimonsapai-
nosta. Ma«y Tumble, jotapainaa
lähes 200 liloa, kaatui hiljattain
kahdeksannen inlehmsä yli ja mujerst
hänet kuoliaaksi, hän on pawawin
naine-: ''oko Amerikassa ja tunnettu
Washulgtonizsa nmellä
mamma Tumble?. Herra Tumble,
rikas kauppias, kaatui lumoon ajaes<
saan rullaluistimilla.Rouva Tu»ble
joka heti rimsi paikalle, kaatui hänen
päällensä, herra meni tajuttomaksi.
Paikalle kutsuttu lääkäri woi todis-
taa, että rintakehä oli musertunut ja
että hän oli saanut useita siMsiä
Vanmvjll. Hän kuM jo ennentuin

Maksaatämänvuoden alusta
talletuksista vaihtelevalla ko-
rolla sekä pääomatilillä (talle-
tuskontto-kuranttitilillä 5 %

Juoksevalla tilillä 3n/a.

ehti sairashuoneeseen. Useissa tapauk-
sissa on rouwllTumblen miehtt kuol-
leet tapaturmaisesti, Hänen seitsemän-
nen miehensä surmasi riippusänsy,
joka meni rikki lyllcrömamman pai-
nosta.

IBS* liMM
— Tuomittu murhasta.

Turun honnoileus ou mahmistanut
Porin laupungin rmsmwanikeuden
»iime toukokuun 1 pnä julistaman,
homioikeuden tarkaste laVakfi aliste-
mn päätöksen, jolla sanotusta kau-
pungista kotoisin ol?wa työmies Ul-
rik Walfrid Hellberg tuomätiin pi«
dettämälsi elinkautenza kuritushuo-neessa ja samoin etinkaudekjem me-
nettämään kanslllaisluottllmulsensll,
siitä että hän joulukuun5 pnä1906,
houkuteltuaan Ulmilan pitäjästä ko-
toisin olleen työmiehen Smen Salo-
mo Niemisen Porm kaupungin a-
lueella olemaan puutaw2iasuojukseen
siellä oli ottanut Niemiseltä hengen,
lyömällähäntä kirmespohjalla useam-
pia kertoja paäbän.

Kirkoll. ilmoituksia.
Kuolleita.

Merilapt.K. A. Palmroos 69 w. 2l.1p.
läkkiseppä N. N, Wahlroos 60 w. 6 l.
? p., talonom, K. Nalli 69 w. 10 l.26
p, ty!i«. O. E Wassinen 39 lv. 8 l.9
p.. työm. A. N,llman 72 w. 4 k. 2Z p.,
työm. Robert Helin 74 to. 3 l.16 p.,
laupp, W. K. Morenin l.Anni ? l.10
p,, työm. waimu Aina Seppälä 28 w.I
1., työm.K. W. Aalton l.Kalle 1w.I
1., tyZm. I.F. Heinosen l.Uno 1w. 7
1., lonttonsti Maria Heldan 28 w. ? l.
28 p., lapsi Ewo Mannila 1k. 6 p,, ta-
wnom.I.Hirmelän tytär Ellen14 w. 2
l.8 p.

Kuulutettuja.
Työm. S. Lehtiö ja tcht. tyiint. Lempi

Salmwen, talollinen K. Räihä ja lesti
Hilda Eriksson, tansal.opett. V. A.Waa,
rasalo ja opett. neiti Elina Koimu, rau»
iatienwirlamies A. TarpUa ia postiap»
neiti helmi Tainnen, posteljooni A. A.
Salmela ia teht työnl. HiljaHaapasaw,
muurari I.I.Packalen ia Lydia Liima»
winen, suutari O. E. Lindberg ja lelli
Marla Älubeig, maisteri W. R.Zilliacus
;a maisteri netti Hcowig Schauman»
maihdemies A. Kaskinen ja lauppa^apul.
Ewa Ktwinen, weturtn lämmtt. E. O.
Handroos ja kutoja Fanny Laine, jalli»
nekl. F. E.Kanerwa ja teht. työnt.Hul»da Uotinen.

Munttawia.
Tyiim. I.E. Nojaneu Kuruun, työm. A.

33. Zaloiullllill Turkuun, te!)t. työni
Ndolftna Saationen Tammelaan, diako-
nissa Maria Kataista 9{autalammi!le,
neiti Aina Elenius Wirolahdelle,Hrjar.fit
(£, Aspegren ja ompelia Maria Sonvla
.«"-"»litnlttn, tööm.M.H. Ekholm japalw.
£iga Wallijärwt Ruoniedellc, talonos-, st.
K. C Laulaja Kauhajoelle, räätäli Ä.
R> i?pm en Suonla&tcen, räätäli ?c. 3U
pin-r: ja illtaesimies H. E.Mäkelä allo»
p.< t naida ullo[ei"raf:u;naiäta.

«»^

iiiaisiiiäjiiajjl
tauiéi mnit

Ilmoitukset
Teidän hyväksenne.

Siis ilmoittakaa.
Ilmoituksien avulla ovat nykyai-
kana suurimmat rikkaudet kootut

KAT SAN LEHTI on
paikkakurvi nime paras
ilmoituslehti, jos eXle usko
niin koettakaa.

Huutokauppoja

Vapaaehtoisella hutrtokanpalla, Joka» pidetään itse paikallaheinäkuun 17
pnä klo 1päivällä myydään Näsijarrea
'rannalla vuokratontilla sijaitsera hyvässä
kunnossa oleva mallastehdas, nimeltä
.Tampereen mallastehdas*. Vuotuinen
maanrnokra 40 mk. Kaupasta »nl so-
pia Joko suullisesti tai kirjeellisesti en-
nen huutokauppaakinallekirj. kanssa.

Tampere, kedk. 29 p. 1907.
I. P. Lindroos.
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gSPTNyt saapuneitaTBB§

Die»«Mi!
■n bifalla K. M. Peterson ««»M

Tilatkaa ainoastaan

Työwäen sanomalehtiä
jotlll^onmt:

Työmies, puolueen pllä-äänenlllnnattlljll,
ilmestyy Helsingissä 6 lertaa wiilossa.
Tilllushinta tolo wuodelta 10ml.

Kosiali2tinenAikakauslehti, ilmestyy
Helsingissä kerta kuulaudessa. Hinta
lulo wuodelta 4 ml.

Arbetaren, ruotsinlielmen, ilmestyy Hel»
singissä 1 kerta »viikossa. Tilaushinta
1010 wuodelta4 ml.

Uurikta, työwäen pilalehti, ilmestyy Hel-
singissä 2 lertaa luussa. Hinta 1010
wuodelta4 mk.

Uanrwa, lansantajuwen tietolehti, Ti-
laushintll kolo wuodeltll 3 ml.

Uansan tebti, ilmestyy Tampereellll6-
ja 3-pälwäisu,ä. Tilllushwta edellisestä
1010 yuodelta 10 ml. ja jälkimäisestä
5 ml.

2völäi2«ainen, työläisnaisten Länen-
lannattaja, ilmestyy Helsingissä 1 leita
miilussa. Hint» 1010 wuudelta 4 mk.

Eteenpäin, ilmestyy Kotkassa 3 kertaa
wiilossa. Tilaushinta 1010 wuodelta4ml.

<3V§, ilmestyy Viipurissa 6 ja 2 kertaa
wiilossa. Tilaushinta 6-päiwäisen Pam.
1010 wuodelta 9 ml. ja päw.p. 3: 50.

Hämeen tvoima, ilmestyy Hämeenlw-nassa 3 lertaa wiilossa. Tilaushinta1010
umodelta 4 ml.

Sosialisti, ilmestyy Turussa 6 ja 3
leitllll unikossa. Tilaushinta edellisestä
luto wuudelta 8ml., ia jäll. 4 ml.

Aansan Tahto,ilmeschy Oulussa 6 ler-
laa wiilossa. Tilaushinta lolu wuodelta
6 ml.

tvapaa 2ana, ilmestyy Waasassa 3 lei-
tllll wiitossa. TUaushmta 1010 wuodeltll
5 mk.

Lssialidemolraatti, ilmestyy Porissa 3
leitaa wiilossa. Tilaushmtll 1010 wuo-
delta 4: 50.

Satoon GySmics, ilmestyy Kuopiossa
3 (ertoa miilossa. Tilaushinta foto wuo-
delta 4 ml.

sorretun woima, ilmestyy Iywllsly-
lässä 3 lertaa wiilossll. TUcmshinta 1010
wuodelta4 ml. PhdenwertaisuuK ilmeschy Forssassa

3 lcitaamiilossll. Tilaushinlll loko wuo-
delta 4 ml.

Itä-Hän»een Raiwaaja,ilmestyy Hei-nolassa 1 leita wiilossa. Tilaushinta
1010 wuodclta2 ml. lvapaus, ilmestyy Millelissä 3 leitaa

wiilossa. Tilaushwta^lolo wuodelta4 ml.
Työläinen ilmestyy Ponvoossa 2 leitaa

ivlilossll. Tilaushmta 1010 wuod. 3 ml.

Rajawartija,ilmestyy Soitawalllssa 3lei-
taa lliitossll. Tilaushinta 1010 wuodclta
5 ml.

. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

jiti8UOM
myöntää henkivakuutuksia ja karenssivakuutuksia, myötäjäis-
vakuutuksia, elinkorkovakuutuksia, lapsenvakuutuksia ja jäi-
keenelokorkoja. — Vuoden 1906 lopussa oli henkivakuutettu-
jen luku noin 48,000 henkilöä,vakuutussumma noin
163 miljoonaa markkaa.

Yhtiön asiamiehinä allamainituissa paikkakunnissa ovat:
■"Tampereella:ST.j:.*

O. V. Osonen. Kalle Välimaa. E. Kalkkinen. M. Volanen.
J.K.Laurila. Aksel Vallenius. F.E.Nyman. C.J.Bergström.

Alastaro: O. A. Sjöstedt Mouhijärvi: K. Rytkönen.
Asikkala: Tuomas. Gren, Olli Pajari ja Mänttä: J. Rahola.

J. Jaakkola. Murole: H. J. Arosta.
Eräjärvi: J. Nisula. Orivesi:J. Lehtinen. H. Pulkkinen.
Forssa: K. Ahde. Parkano: S. Västilä.
Humppila: E. Mattila, Pirkkala-Nokia: O. D. Nurminen.
Hämeenkyrö: Kustaa Metsola. Punkalaidun: V. Nikkilä.
Ikaalinen: K. Sparfvén. Pälkäne: I.A. Packalin.
Ikaalinen: A. Kohonen. Ruovesi: A. Peltonen.
Jokioinen: F. H. Helle. Sahalahti:I. Kanninen.
Jämsä: Armas Raitio, J. E. Saarinen. Sääksmäki: R. Saikku.
Järvensivu: (Tamp.etuk.)K.V.Rantanen. Suodenniemi: V. Kotiranta.'
(arkku: V. Virtaranta. Riste: K.Kallio.
Kiikka: Fr. Tiukka.
Kangasala:Rob. Ylistö.
Keuruu: Juho Savio.
Kiikoinen: T. Halminen.
Korkeakoski: Taavi Murto.
Kuhmoinen: M. L.Kokko.
Kuhmalahti: J. H. Vappula.
Kuorevesi: T. Nurmiranta.
Kuru: A. Numminen.
Kylmäkoski:J. Multamäki.
Kyröskoski:K. Paavola.
Lauttakylä: V. Väinölä.
Lempäälä: Fr. Talvenheimo.
Luopioinen:H.Nieminen.
Längelmäki:E. Syvänen.
Messukylä: A. Hämäläinen.

Tammela: J. Kivikoski.
Tammela-Forssa: M. Grönfors.
Teisko: K.F. Kataisto,
Toijala:V. Haverinen.
Tyrvää: G. Kaukoranta.
Urjala: J. Selin, K. V. Reponen, Matti

Järvi.
Valkiakoski: F. Mustala.
Vampula: F. V. Heerman.
Vesilahti:Kaarlo Viheriäkoski.
Vilppula:O. Sihvonen.
Virrat: Aleksi Kankaanpää.
Visuvesi: Juho Lahtinen.
Ypäjä: K.F. Seppä.
Ylöjärvi:K. A. Saarinen.

«^euviln Osuuskaupai^r. l."
Kaupanhoitajan toimi
juliztet22n täten ll2ett2V2kzi, b2kemuz-
vnnä muut p2peritP2lkk2va2timul«lneen
ov2t läketettävät mainitun osuuskaupan
nzllitukselle viimeistään elokuun IN päi-
vänä, toimeen on astultsva elokuun 26
päivänä.K2Upandoitajalt2V22ci!t22nmvös-
>c<n 2,UO<) markan talous. Osuuskunnan
puolest2 seun>2 vap22 asunto lämmön
ja öljvvalon kanssa.

Teuva 9. 7. 1907.
HAUJTUS.

liiisipieisi
10 kirvesmiestä otetaan rakennustöihin
Orivedellä Kirkonkylän Eerolassa.

Lähemmin työnjohtajalta paikalla.

Sorvari ja 4 puuseppää saa heti työ-
tä Puutarhakatu 29 Tampereella.v

J. S. Kimlnki.
Vhsi Leipurinsälli j? oitis"°

72mpereenLeipomo Vbliözsä,

Kadonnut:

kuun 13 päivänä katosi pieni
■ ruskea koiranpenttu, rinnassa ja nis-

kan päällä valkosta. Tunteva nimensä
Pasi. Rehellistä löytäjää pyydetään tuo-
maen seppä Davitsonnille Pispalaan ra-
japortille. Sepänoppilas saa paikan 52-
-ma-sa paikassa nyt heti. 35

Saksiikoiraa,
koiras ja naaras, väriltään selästä mus-
tat ia muuslta luskeat, katosi lauvantai-
na Orivedellä.

Pyydetään palkkiota vastaan tuomaan
ne Kustaa Kaukaselle, Naappila Orivesi.
34

Huveja.

«Wliizk.WW"
tekee HUVIMATKAN Ruoveden kir-
kolle ensi pyhäksi t. k. 21 p Lähtien
Mutalasta lauantai-iltanaklo 1U Ottaen
matkustajia Kuljulta ja Intlltä sekä vä-
lillä olevista laitureista.

llmoituk»l»«

Kautasänhyjä {a patjoja
saa vähittiisraaksulla kauttani, tavatta-
vana 1— l/2 3 p. L. Paasivuori. ja klo
7-9 il!. Satamakatu 3. 38.

Hämeen valita i»l!
Tänne Alaskan kullakentilleon

eksynyt kolme nuorta vanhaapoi-
kaa, jotka haluaisivat päästä kir-
jevaihtoon kanssanne. Tarkoituk-
semme on tosiperäinen, ja vaa-
dimme ainoastaan rehellisyyttä ja
lempeä,sitteneimeiltämitäänpuu-
tu. Kirjeet vastataan kirjeillä ja
valokuvat valokuvilla. Frank Kos-
ki,H. Kuosmanen,Henry Tuomi.
Osoite: Katalia Camppany Katal-
ia Alaska. U. S. A. 21

KANSAN LEHDEN KIRJAKAUPASTA
on saatavana runsas varasto

TyöväenKirjallisuutta.
l<un malläu äeuraa tilausta, tulee
ranti vapaaäti; muuten laketetäan
tavarat jZlkivaatimukäella. 000

5353535353535353535a
Levittäkää ja lukekaa jokainen! ■

—
«

llillllilll lllHlllll ll!l!i!lli!I!I!lli! !WM!!l!il.
Myytäväni. Wäbän käytetty ompelukone myytä-

■ vana. Puutarhakatu n:o 12.
32 I. Viljanen.

Postikortteja Vuokrattavana.

tfifti tifffn saa asunnon tyHöin luona
dlllll IJIIU Tammelanpuistokatu 9. ta-
vattavana — 8 i.p. 39

atteellisia, maisema ja kuk-
kakortteja myytävänä

Kansan Lehden
Kirjahaupassa.

7*llttn saa asunnon 'leti tabi 1 päiväs-WyilU ta elokuuta Mustanlahdenkatu
19 viimeinen rappu oikealla. 44

Myytävänä,=
allekirjoittaneenkautta, maatiloja ja kau-
punkitaloja,myllyjä ja sahoja,etukaupun-
gin Tahmelan ja Pispalan taloja, y. m.
kauppaliikkeitä kartanoineen maaseu-
duilla, useampia eri hintaisia.

Puut>>l!i2!c2ts 5, lampln-e.

25° alennuksella jalkineita
K. A. URVIKKO,

O =r L̂äntinenkatu 15.
—

Parhaat leivokset saadaan
Frans Lehmuksen

kotileipomosta
10 ILMARINKATU 10.

Palvelukseen halutaan.

2 puuseppää yötä Jär"
30 Forsström.
Tl#4+Ä Ma P an heti Tiiliruu-■ yXtO kinkatu 3.

rva Paaterella.

15-16 v. vaolta palvelustyttö
saa naikan nyt heti Kullervonkatu 15.
A.M. Merikanto. 33

Huomaa!
Olen muuttanut raätälinliikkeent Ra-

japortilts, Saarikatu 12 Tampere. Jossaedelleenkin otan töitä vastean omista
sekä teettäjäin kankaista. Kunnioituk-
sella: Räätäli J. J. Helin, Saarikatu 12.
37

Metsästys ja ravustus
lattffsen edesvastuun uhalla kiel-
letty Lastusten kartanon mailla
ja vesillä. Otto Kingelin.

Hämeen tupakkatehdas Osakeyhtiön, Hämeen-
linnassa käsin tehdytpaperossit

iiiuiiiei muisiili
*»vat saaneet tupakoitsijain yksimielisen tunausteen.

Tilauksia vastaan ottaa tehtaan asiamies Tampereella

Väinö Morén.
Telef. 985.

PoiKiifivnriä
Pyörän osia ja gummirenkaita

li2!v?mrn2l!3.
l<OrjauBtsltä teliäään kuolelliäeäti ja kalvalla.

lVNiz WMW!UWM
Hämeenkatu 9. Tampere.

«WilllLlllll talossa, Santala 19,

Suosittaa kesäkaudeksi:
~Vr=.**rx:

JPumputiAanAaila
60 p.alkaenSmetriltä.

NusliiniilRetonia^^HH^|3 Piheitä halvimpiin hintoihin.
Ikkunaverhoja, 3O:ta pennistä, alkaen metriltä.

Naisten Puseroita, Liivejä, Vöitä,Etutiinoja
ia Sukkia halvalla.

Sateensuojia.
Miesten Puku- ja Palttookankaita. — bma

Vuoritarpeita, tunnetusti halvalla.

POLTTAKAA:
P. C. Rdtig ja kumpp.:in

paperosseja

KJuhi S^sO >,

Nmerik22n
y. m. maanosiin myy allekirjoittanut suoranaisia pilettiä Suomen Höyrylaiva-
Osakeyhtiönedustamille parhaimmille valtamertlinjoille.

Kuvernöörin passeja hankitaan konttorien välityksellä säännöllisesti ja
vilpvmättä.

Amerikan rakaa ostetaan ja mvv633n «lullisen kurzsln mukaan.
Lähempiä tietoja pilettien hinnoista,höyrylaivojenkulknvuoroista, uusiste

nyt Amerikassa voimassa olevista siirtolaisia koskevista lakimääräyksistä y. m. an-
taa Suomen Höyrylaiva-OsakeyhtiönSllrtolalskonttoorl

Tampereella ja Porissa.

Ivar Sjöblom.
Konttori Tampereella: Rautienkatu N:O 20. Telef. 4 21.
Konttori Porissa: Rautatienasomaa vastapäätä. Telef. 230.

0. l.Riiiiito1. L
leletooui 279.

O*ei nucnamiestä saa kamarin ka-■"ailuste tuna tai ilman heti tai
1p. elokuuta Vellamonkatu 2.

Keinosen luona.

Osoitteeni
on 32erilc2tu 18,

VILHO NIEMI,
Kansan Lehden asiamies.

Rattohuopatehtaan sääntökirjapudotet-*** tv. Palkintoa vastaan pyydetään tuo-
maan se Mustanlahdenkatu 19. Rosen-gren.

Himoni l° ka tähän asti on ollutIiIIUKUI,Lyydi Rinkman on tästäal-
kaen Lyydi Louhi. 40

IfA"SW!E« Tl

»»

iin.minin III»,
Myt saapunut:

Hienoja ranskalaisia ja englantilaisia

Ä£,} Muslimeja.

3uun valilloima koti- ja ulllomaan
BumpuUhankaita.

Ualikoima valkoisia ikftunauerhoja.

lllll!».! iiilhinnat lIIIJL

uusinta mallia.

Tarkastelija, professori E. Sundvlk. Suosittaa en-
siluokkaisista aineista valmistettuja limonaadejaan ja virvoitus-
juomiaan.

APFEL QUELL
(omena juoma.)

HUOM.! Ainoata tuotetta lajiaan paikkakunnalla, jonka
Terveyshoitolautakunnan toimittama tutkimus on oaottanut ole-
van saccharlnlsta vapaan.

Ui-Mal? ia MM
äatalcunnankalu 3N.

Räätäli

G. E. Enquist,
Kyttälänkatu N:o 5.

Juuri saapunut monipuoliset sekz uu-
simalliset lcevät ja kesäkankaat, joista
valmistan puvut ja palttoot aina dalvim-
maila. Varastossa aina valmiita pukuja,
kesäpalttoita ja nousuja. Nvvin tebtvja,
balvalla. lelel. H5B. I
lalhinepajassani 3fÄ
hyvin lajitellusta varastosta jalkineita
molempaa sukupuolta varten. Hinnat
huokeat. Paikkausta otan vastaan. Hä-
meenkitu 30. A. HOLOPAINEN.

Raittiustalon Rahuila
on avoinna lcesälmulcausinallili. TAe-
iooni 493.

kautta tilattujen lentien makdolli-
zezta euneuaillaigeZta lakkautta-
mizesta py^cletään tilaajien telce-
maan nuomautukzet aziauomai-
sille asiamiehille.
I.8. 4 8. 2 11,, I.N. 4 5. I!c.

TUB kunna,
että luvaton metsästäminen, kalastami-
nen ja Apujen pyydystäminen Messu-
kylän pitäjän Haiharan, Hyllilin,Sar-
vannan, Soinilan,Kauppilan jaKaukajär-
ven talojen mailia ja vesillä on kielletty.

Messukylässä, Kaukajärveliä, Heinä-
kuussa 1907. BertelQrahn.

Päivälista.
Awsinnaon jokaarkipäiwä:
RahllWlmilllMllil 110 10—2 P2!w.
Maistraatin lanslia 10—2 päiw.
Tullikamari jll pakkahuone 110 10— 2.
Teiweushoiwlautllkunnlln tarlaswsasema

aamusin No B—lo Kauppahllllttlllossll.
Telef. 288.

Kaupunginwoudtn lmlttoil 110 9— lla. p
Kauppahllllitalllssll.

Kavpunlliuwsmoöri tawat. 110 10—12.., arkkitehti , „ 10—11.„ sählölaltolsen insinööritawat.110
10—11., illlennuslonttori auki 10—12.

Kaupungtnpalwelijain lonttori Raastuwan-
oikeuden odotushuoneessa awouma 110 '/«
9—lo a. p.

Waiwaishoitohallitulsen wtrlahuone kaupun-
gintalossa amoinna 110 10— 2 a.p. jll
maanantaina 7— B.

Kiuununlasööri R. Thule, Papinl. 5, No
B— l/,10 a. p.

Malsuwn rolows jola torstai No 10—12
a. p. Verkatehtaan!. 3, sisääni, ladulta.

Kaupungin lulusali awoinna jola päiwä110
IN 11. v.— 9 i.p., talossa «o 23, Puu-tarhakadun Varrella.

Kaupungm luluslllt, Viinikan!.18, awoinna
joka pälwL 110 10 a. p.— 9 i.p.

Kansaloulujen tarkastaja on wwattawissa
läikkinä loulnpätwinä Hämeeni. 19, 110l/,l2— >/,1 väiwällll ja 6— 7 illalla.

Kunnallinen Työnwälityswimtstoarltp.110
10—1 11. p. ja 5—6 i.p. naisille.

Köyhäin llsillnaillja No >/il—^2 päimälläherrojen W. Bondorff k Suhlbergin lont-
«oorissa kauppias R. Wintertu talossa,
läytäwä torilta^

WalNmswn lanslia laupunaintlllossll lw
l/,1-2.

Nluelääkärl NymanKauppawil 7 wastaan-
otw'/l9— ll. >/2 2— V,3. Pyh. 9— ll
Telef. 483.

Tuöwäenyhdisdylsen Säästökassa, awoinn
j^jola perjantai-ilta !:w B—lo.
Ileinen sairashuone, Läntwenl. 48— 50,

otetaan sairaita wastaan I—21 — 2 päiw.,
waileissa taudin tapauksissa muinakin
aikoina wuorol.

Kullutautisaiiaalll,Koulul. 9. Kulkutautlsia
sairaita wastaan otetaan läälärien mää-
räylsestä jota atla pälwästä.

postikonttori awoinna:
ArNpäiwinä:

lpistä tsutotuuta SM.
Toimisto ylsinleitllisten slsLänliijoittamatw-

mleu lähetysten wastallnottoa ja posti»
meillien myyntiä watteu llu 8 a. p.—
8.30 i.P.

Toimisto lähtewlen slsäänlirjoitettujen, wa»
lumettujen, wllpaalirjelähechstenja postia
palettien »vastaanottoa waiten110 8,30 a,
p.— 6,30 l.p.

Kaikenlaawisia postilähetyksiä ulosannetaan
llu 8 a. p.— 3 i.p. ja No 5— 8,3U t. P.

Toimisw postisäästöpllnNll, posttosoitlllsia
ja sanunmlehtitilllulsia warten 110 8 a.p.
ja 6,30 i. p.

Wakuutemt, sisäänlirisitetut, mapllllltijelä<
hetylset ja paletit owat konttoriin jätettä-
wät mennäkseen junalla:

K:o 10,30 a. p. Turluun, witmetsWn 110
9,45 a. p.

Kw 1,28 eteläänpllin, wlimeistään lw 12
pätwällä.

Kw 1,50 i.p. pohjoiseen, wit<ne<s^an lw
12 pätwällä.

Klo 1.40 t. p. Poriin, »ilmeistään lw 12
«,ä!wäU2.

M>-,u>l,«llillll Teiskon. Messukylään jc
#föiäri»eU« tcti-neiStaönno2fT}J^M|

Jttrjelaotifot tg^fennetaän jota PLuoä flo
10,30 a. p., llu 3,15 ja110 9 i.P.

2nnnnntaina ja jnhlapäi-
u?inä:

ToimiZlo ylsinleitaisten pte 'nßrjoirtaiantte
mim lähetysten tt>cStaoiu^s>c ja posti,
merltlcll mqpnttfi »uarteu tiu

—
10 a. b.

ja 2,30—4,30 1. p.
Tolmis» Ulenc»<2 lähevjlsiä walteu lw l:

—10 a. p.
TotmtZW tnaeiben poVMäb^tysten nloSottc»

warttn Bo 8—9,30 a. p. ja Bo 2,30—
3 i.p.

Tonnisto sizztöplllllNllillt>osttofotnlfta wlli>
taiBo B—lo o. p.

Kirjeet kannetaan kotiin:
ArkiPäiwwH:

KaupungissaHo 7,30 a. p.,Uo 2,15 t.P. Kt
6,15 l.p. ylsintertaisiu lähetyksiä M A;
8 a. p., 2,15 i.p. ja 6,15 t. p. anuc*
postia.

LaptmltuneAe lw 7,30 a. p. «a 2,15 i.hPispalaan ja Pyynlllllt llu 2,15 t. p.
lärwensiwulle lw 7,30 a. p. ja 2,15 t. P,

Sunnuntaina ia jnlllapäiwinH:
Klo 2.15 l. p.

Tamp. rautatieas. olewan
postiaseman aikataulu:
postiafetna pidetää«lb»">inna,M

ArlipäiwinalZ
Kw 9,3(7: 11. p.— 10,30 a. p.. 11u112— 2

PLiw^ 11, 0,05 ja 8.5 i.p.

Sunnuntaina l« juhlapäiwinal 2
Klo I—2 i.p., 110 5—6 i.n.
Hnom.! Stsällnlkj. ILHetystm wastcu»,

otto lallllll 11) «in. ennen jnnaw lähtö..
Amnrinmaan postiasema

pidetää» a«oinn«:
AllipäiwinL: 110 9—12 a.p. j° 2,«1—

4,30 i.p. Smmuntainll j» jnhl«ch<ll«
»tv« llu B— IN a. p.>

Pispalan postiasema!
pidetäänavoinna:

»lliplltwinL: Ho 11— 12 a.p.,Ho Vi
2— V25 i. p. ja 7—B t. p. Snnnnu»
tafaa ia jnhlapäiwinö110 Va3 Vjs i. t,

Inhannnskylän postiasema
pidetään awsinna:

Alliplliwlnä:110 9—ll ». p., »— «
t. p. Sunnuntaina ja juhlapätwlnL lln
S— lla. ft.

Maapsstit lähtewät:
Teisloon maanantaina, tiistaina, torstaina,

perjantaina ja lauantain» 110 2,15 i.p.
Kämmenniemelle maanantaina, tiistawa,

torstaina, perjantaina ja lauantaina 110
2.15 i. P.

Dlöjärwelle maanantaina, tiistaina, tors»
tain», peizantllwa ja lauantaina110 2,15
i.p.

Messukylään jola päiwll No 2,15 i.p.
Pirkkalaan joka päiwä 110 2,15 i.p.
Aitolahdelle maanantllina. tiistaina, tors»

tama ja lullntaina lw 2,15 i.p.

Rautatien tawaratoimistot
pidetään talwilautena awoinna: menewLW

wwarain toimisto No 8 a. p.— 6 i.p.,
wlemaintamaiatn wimlsw (lii 8 a.p.—
6 i.p., paletti- ja pilatallarawimistllt'o
8 a. p.— 6 t. p. fela asemalonttori Rer»
tomlltlapUcttien rllausta warten Ho 8 a.p.— 6 t. p. —

Sumiuntatsin ja juhlllpöi»
minä otetaan maalaan ja annetaan aiot
ainoastaanpilaantumaa tatoaiaa Bo 8

—
9 a. ti-

3nnain fnlnti
eahte»iH i««ial

Mo 6ll^>.yo4tijnnllForssaan,Xwätcxn,3a«won, Hämeenlinnaan, T»m«ts«ll«»n,
bllllloon, Helsinliln, Lahteen, Lowlisllll»,
Kmuvollllln, Kotllllm, Mtlleliin, L«p«
ipesnTOntaan, Wiipnllw, I»al,2ll« {o
PiNllliin.

lklu 9,30 a. i>. Jelahma Kllugaslllle, ©rs
wedelle ja Vilppulaan.

Klo 9,45 a. p. jelajmia Nollalle, ©taas
ja Tyrwäälle.

Klo 10,30 a. p. selajnnn Toijllllllm,Sfotl»[aan, Tuilmnl. Satoon, TcmlNlillllum,
ta i-anäcoa.

»Lo 1,28 l.p. «lltlnztlljlljl»» H2»«e«n«saan, Tln»»isaa«en, hanloon, Helf«,
liw, Soitten. Somttfaan, Kouwolllll» ia
l?orl«!ui.

Sia 1,40 l.p. posttjnia Rcun»llll«, ?»siisja Mävty!nlld?lle.
fllo 1,50 t. p. ♥»««imut haapllMäell^F,.

ta&Sl^läSn, €>aaiai;teenr Seinäjoelle is33aasll<m.
llw 3 i. p. ftnstijuull H3m«nlkm2L,,

iMihwläelle,Pormooseen ic §t{ftnßla.
Klo 4,40i.p.pailllllisjunaNoliaan,Stetoca

ja Tyiwäälle.
Klo 4,50 i.p. selajunll K-ngasllllt, 011,

wedelle ja Haapamäkeen.
»Lo 6,05 i.p. paätijtma Flllsslllln,T».Lm», H2«««1wnllali, §i!iwfltn, Sa^tKs,

Lllwiisaan, Kouwolaan, lkutlaa», Milli»Ittn, llnopwlm, lisalmeen, fiataanttix,
Lllvptunllmaan, Wipoiiw. I««t,llll<,
Elisenwaaiaun, Punkaharjulle, goitr»
»alaan, Hlll-siulhNl is Pliillliln.

«Lo 8,15 Ip.«lltblstajlljmni Tyruäällt,Pelpohiaan ja Po»i<».Klo 8,20 sttlljnnll KangnLalle ja Ollw«,
teen.

3Ko 1»,11 ML Po«:!j22ll HllpllmälttÄ,
IywäslylLän.Snol!cht»n, Saaman,Plc.t«lsllll«e», Kollollllln, Siaa§sen f Crläib,
3nniw [a Tornioon.

2aap«»ia j»nia;

210 5,49 a. p. postijuna Tl»»1o«». »c.««ta, 0nln»tll, Rllllhesm, l?.iH,l»3taPinalsaalesta, Naulasta. Seinäsoelta,@MlaSbs*iar IywL«lyl»ts |a Haap-,mäeltä.
«l° 8,47 a. p. leluin-,! Hll«che»?«iH, O,i.

»edeltä ja Kangasaita.
Kw 9 n. p. pailallisjun» TyvuuÄtZ, ©fa»rosta ja Nollasta.
810 9,20 a. p. ißctt&iStaioittna gomfmjj»to, Eliitllwlllllstll, Punkaharjutta, E.!,

lenwlllliasta,Imatralta. P!^! ritzta, Wli«|>mrtBtcf S^emracaaSta, Kollasta,»a»lannista, lisalmetta, Vnopios^. Millf»lista, Koumolasta, Lahdesta, Rlihtmäel,
ta ja Hmuc«nltkna3tll.

SIo 1,10 <. p. maiSuimiaixaiz 32SaMEc«
*.:Ita j» PlnUlll.81c 1,20 l.p. foStfiaaa SnsttSis, Fm3«fasta, fiaimntoto. taKJa^astiSta, H^,
jmgiätg. Porwoosw, Pieiailsti, Nilpz,
rista, Konwolasta, Lahdesia j«: Hem««<linnasta.

Kw 2,42 postizuna Vaasasta, Seinäjoelta.
Suolahdelta. Iywäslylästä ja Haap».
mäeltä.

Kw 4^5 jelajNUl Tutusta. ScloZta
Foi«?ll3te.

Kw 5,26 i.p. selajuna Wllpplllasw, Oll«wedeltä ja Kangaslllta.
Kw 5,51 t. p. twBtiiiraa SRanttvlno&oltc,potista ja RanVL^u.
fllo 8,03 l. p. matfaStcSctmta HelostuTnlllsw, Forssasta, Helsingistä. «o*«woosta, «utlasta, Lahdesta. Lowitsaswia QäntunlimiaSta.VW 10,30, i. p. Minna Mäutyluodosta,Porista, Raumalta, TyrwaöltL, Stul»:»-,

ta ja Nolltsta.
«Ie 11,60 l.p. pos«jn« Hanillitn. Ta».«tl<m««ta, helsingists, Pi««li«t». Ntt«tatista, L^peuuanuastll,Omieita,V^l->fcHSa Kouwlllasta, Hchdesw, LowNlaz,

ta 7L Hiwl«emuma«tll.»W 11,56 L p. {dcisEc Olt»«o«lt« j»ffosgaSalio.

Kantatien pila- ia tatraratoimi*-
tot «lwulnna Nu 8a.p.— 6 i^j. —

Suu»nmrtaiftn 110 B—9. jolloin ainoastaanpilaamuwaa tawama wastaanotetlu» touloSannetcan.
Rantatien afematonitori «volnna ox»fl^totafi Bd 8 a.p.— B i^.

©JO^laittoitn &m«n, Intin,
ansion, Sotlav ja Sampon tultu*wuorot owat r,a|tätöänä lehdesläNMljoka lauantai.

Satnpcttella \yw,

"» !«,

Nj-rt t^3^- IQC7

mikkomakitalo
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