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Yl'äolevalla nimellä lasVemme me Keskiviikkona Elokuun
19 p:na kauppaan miedon mallasjuoman, jota 21 p-.ni joulukuuta
1907 annetun mallasjuoma-asetuksen mukaan saadaan vapaasti myydä
kaikkialla. Juoma on valmistettu Santalahden panimona tanskalaisen
järjestelmän mukaan, on selvää j« kestävää sekä hyvänmakuista j» ter-
veelllsa; korvaa oluen. Hinta Smk. 3:- 25 Vi pullolta, Smk. 2: -
25 Va pullolta sekä 15 ja 10 p pullolta jälleenmyyjillä

Kalja aiheuttaa lääkärien lausuntojen mukaan vatsatauteja. Älkää
senvuoksi juoko »kaljaa" vaan sen sijaan meidän MlatoaMallas-
juomaamme", joka omistaa kaikki puhtaan ja terveellisen juoman
ominaisuudet.

HUOM.! Mietoa Mallasjuomaa on saatavissa panimosta, kahvi
loissa, matkustajakodeissa, ruokatavarakaupoissay. m.

Tampereella 17 pm» elokuuta 1908.

Näsijärven Osake-Oluttehdas.
Puhelim. 479, 487.

5 f. willandt, Vdiamonbihj 5 8oll0Ull8!5'
:rta»en mvvmdla, Halli 2

U. W. tdhtimäti Mustanlahdenkatu7.
Puhelin 155. niatHllkiß «l. e. Sekaleörin

Jalldn«lKkkalti> Kokous\ Holopainen, Kameeckatu 30. V»l
■-'st» <a!Uneita fa musteita vtrMtmsa

on torstaina Työv. yhd. kello 8 j pp.Parturiliikkeitä:

Edullisin dvötcaenparturion Knl-
lervont^ J. Hanne.

U. enett,Kaivokatu 12.

Muuli!SBOkaurlo9)Q
Ivcto&tn leittis Kyllikinbatu 11

KOKOONTUUKalewa, ruokatarjoilu, kahvila ja mat-
kustaja kot], läbeilä asemaa.Telef. 783

huomenna torstaina kello 8
illalla.Huom.! Hallituskatu 22.Kansan leittiö Läntinenratu n:o37

R. Pusa. Työväen Osuusk. vieressä.
Kuotataricilua Rongankatu 5, suosi-

tetaan arv, yleisölle. H. Mattila.
HuvejsLevysepplä.

Seppo yhtiö Rivimies a.
Rauta-, Vaski- ja Levyseppä Aleksante
rinkatu 33. Telef. 1089. KesäjuhlanNu<,n«lcalulUlcllelt2:

ensi sunnuntaina t k. 23 pnä Järvensivun V. P. Km kentällä Lähemmin lau
Vantain lehdessä.O M. KOIVU

ifistinenkatn 21 Telefooni 161.

Tampereea Qosl iiooßikaia-paia
Jnaenius & Tanner Satamak. 15. Pu-
helin 573. Hiusta Illalsi

taimi!
o.

Kirjansitojiai

Vnnttrhakata 16.
Lalpnrattai

iWMfIWi VUnölinkatn11.Telef. 548.

G. A. SIREN on lauyantzina Taistossa. Lähemmin
perjantain lehdessä.

Satamakatu 6, myyhalvimmallaKeinu-
l» Pinnatnolla. Suuren

Quonetajn- ja «ortvansteosten
lauppa Kuninkaankatu 18.

Wäinö VOalinen. Kansanjuhlan
«H^tettyjen ljuonclal»icn kauppa,

K. & U. Helien la Halme, Pnutarba-
katu 24. Puhelin 1091. V. & U:seura »Yritys"

ensi sunnuntaina tämän kuun 23 päi-
vänä Pyynikin kentällä. Lähemmin lau-
vanUina.

Ceimasitttcljtaita:

JbTIIP. IEIIUIITEIIIi
iOPellavttehtajak.23 Pnhelln 906.

ilmoituksia.Xnstannusiuneitä:
tn. w. VDuolutia, Ruuskasen talo.

Telef. 1015. Av. klo i/ilO—3.

RUbUERUOTampereen Työväen Sano-
malehti OsakeyhtiönKus-
tannusliike ja kirjakauppa.

myöntääkaikenlaisia»>i>z>i!!ll! «lli!lll!l!!ll TapatDiavaUotsiaI,mpele, l(>upp«l»tu 15.,' pubelin 8,

Laivakulku. sekä yksityisille henkilöille että
pakollisia työväenvakuutuksia.

Höyrylaivojen: Anne,Intti,Seista,
Sotia la Sampo, kulkuvuorot julais-
taan lauvantaisin 4:nellä sivulla.

Edullisimmat ehdot.

Uusia vakuutustapoja!
Asiamiehet:

Q. W. Osonen. Zzi-lunä.Vekselilomaklceita
ja niteitä »3888

lauu LeUfa Merta.
Kalle Välimaa.

A.Nordman. G. J. Bergström.

Uralit Unduil
Aleksanterin torilla

Joka ilta kello 8,15 suuri
näytäntö.

Aina uutuuksia.
ninnat tavalliäet.

Pilettiluukku avataan kello
7 jälkeen puolenpäivän.

Rikasten luokkatais-
Icluakila.

Silloin lun Suomen työväestö
taisteli »Mollisen äänioikeuden puo
lesta, oli se saanut lylliN«n lolea
lllinsäätlljän asemassa olleen omista
wan luolan, haiwainwalllln tunno
lonta ruoslimista. Työväeitö oli
nähnyt lilasten yhä rikastuvan,omain
nautinto oileulsiensa yhä vähenneen
ia tuntenut asemansa läyneen yhä
epävarmemmaksi lainsäätäjäin lail
listen lyöstöjen tähden. Silsi kehit-
tyi lyöläistea tyytymättömyys rikos
ten etuoikeutettua lainsäädäntöäwas
l«an niin voimallaalsi luin se suur
lalon päivinä ja sen jälleen ilmeni
Ia kun työVäestön waatimulset har
wojen lainsäädäntövallan lattautta
m sesta ja länsan enemuiistön pää
töswallan läytäntöön!aattam',se«ta
iaiwat puolueet riitläwästi woimaa,
kun horVainwalta kukistui jayleinen
waltiollinen äänioikeus tuli löy:än
:öön, alkoi Suomen köyhälistö lat
sella tulewatsuuteen entistä llämcn
haluisempana. Valtiollista äänioi
leutta p,deitiin aseena millä voidaan
poistaa riistäjäluolan anastus ja
sorto sela lohoulua riistämisen syn
nyttämäslä kurjuudessa parempaan
toimeentuloon, waloilampaan, onnel
lisempaan elämään. N.in ajatteli teh
taantyöntekijä, joka työskenntllenras
!can lyöpäiwän terveyttä pilaawain
koneiden äärissä, pilaantuneessa ilmassa, sai min niukan palkan, etlei
,e riittäryt ldcs tunnollisen asunnon,
rawinnon jamu den välttämättömin
päin elinehtojen hanlklmisee»'. Niin
ajatteli tolpparl, jola oli nääntymäi
sillaan rastaan wliotaalan alla,kun
maanomistaja liiasi puolet hänen
työnsä!ulvaista. Äänioikeuden avulla
coiwoi pallolltnln vapautta ja pa-
rempia tuloksia työstänsä. Työnte
ijä, jola työttömänä, leipähuollen

musertamana, turhaan elsi työtä,mil
lä woisi pelastaa itsensä ja perheen
>a uhkaamasta nälkäkuolemasta, piti
äänioikeutta aseena, millä taistellaan
la saadaan kalalle työtä ja elineh
«ja. Kolo asemansa tuntema löyhä
listöjoullo piti äönioileuttatehoisanaaseena siinä taistelussa, millä moite-
taan nlasten lallliscstt ryöstäwat
nautinnonlähteet lakaisin 1010 !an
salle ja hankitaan lailllle samanlai
nen vileus asua maanpäällä, tehdä
lyötä ja nauttia lyön tuloisia.

Kosla yleisen äänioikeuden edelly
tyljenä on, että lait laaditaan iayh
leislunnallilet afial jäilesletään yh
tsijön enemmisU>n tuhdon ta Vaati-
musten mulaisesti, —

mikä tataa
luurtmraan mahdollisuuden yhteislun
taolo;tn rau^alitjcllt fe^tttaraijtlle ja
läricStämifeUe, — olisi ollut johdon
«ulaiSta, tttä olisi yleensä loelettu
saada ma^boHifimmGn taitoin selwil
le länsan enemNislön mielipide niis-
sä lylymylsissä, mitta olojen palosta
oliwat lulleet päiwäjärieslyljeen. Ja
etta Hanjan olisi ollut helpompimuo-
dostaa mielipiteensä päiwänlysymyl-
fiaiä, olisi niiden, jolla tahtovat yh-
teiskuntaolojen iärjeitämijeen puut
tua, pitänyt todenmukaisesti ja peit
telemättä selwitellä, mitali tiedot riit-
nwät, jätjeätelraän entistä lehitystä
ja nykyistä asemaa. Tama taas edel-
lyttää, etta jolaijellll pilaisi olla et)
doton wapaus ja tilaisuus muodos-
taa lantansa ja lausua mielipiteet sä
luilissa fDinmnffi*|ä, — mild muu-
tenlin pitäisi.luulua nykyajan tun-

nuOtttttuihin oiklulsiin. S!tä Hanti
VlltNn losilllidcmokatit, woidalseen
saoda todellisen selwyydm siitä,min
ta «ielipllltn lannattlljat muodosta-
mat lanlan päzls«waltllilen enem
«iston. Mutta sitä eiwät sietäisi ril-
laat, jolla walta asemassa ollessaan
ovat »äärinlänttäneet valtaansa, he
eiwät lallisi läsitlltäwän heidän m
lisiä analtuztoimilllln oiteassa wa^
lossa eiwätlä ant«isi paljastaa ta
loudellislen olojen kehitystä syineen,
seurauksineen, he eiwät sietäisi tuo
latvan esiin nykyisen järjestelmän
epäkohtia, he eiwät sallisi ihmistenmuodostaa todellisuutta wastaawla
läsitleiiä olewis»a oloista. Eitvät heantaisi ihmisten ajatella ja lausua
ajatuksiaan julli siitä, mitä taloudel-
lisessa järjestelmässä on wäärää ja
lorjattllwaa. Siten riistäjälu )lka wh
toljt edelleenlin säilyttää anastaman-
ja etuoileutxt ja tehdä merlitykseuö
»älsi ä2nioikeuden.

Kun lilistyslaleja säätäneistä rik-
kaista «ucdostuneet pormacipuolueet
altoimat muodostella ja selmitellä
«uudistusohjelmiaan" koettamat he
tarkoin salata oloissa löytymät todel
liset epäkohdat ja Määryydet. »iläli
ie oli mahdollista,samoin niiden ai-
heet. He pilimät salassa ennemmin
laatimiensa anastuslalien todellisen
luonteen. Sillä jos h: olisimat i!
hellisesti sanoneet, »inlätähden on
säädetty ne eri lait, millä oikeutta-
mat kansan mähemmislön olemaan
maan ja sen antimien sekä muiden
tuotannonmälineiden omistajina, oli-
sivat he paljastaneet entisen vää-
ryytensä ja itsekkyytensä, mutta sen
tahtoivat salata. He pitiwat aiman
oikeudenmukaisena, että «aa lailli-
neen kuuluu wähemmistölle, jolta
omistamattoman mäestön täytyy lal'
listl ostaa oileutensa asua ja tehdä
työtä maan kamaralla. Mutta sa°
mallll he koettamat salata ser, että
ihmisten enimmistön elinehdot omat
riippuMllisia Mähemmistön moitonhi-
mosta ja «ielimallasta. Kaikki oli
heidän mielestään melkein niinkuin
ollakinpitää. Ainoastaankansan enim
mislö., oileutettu tyytymättömyyspa
lotti rillaatlin tunnustamaan, enä
pillu tpälohtia on olemassa, ja että
Helin haluavat ne poistaa laikessa
»rauhassa ja sominnossa." Mutta
sm tunnustamisella, lupqamisellaan
»pillu parannuksilla" he loeltimal
lohtaa tyytymättömäin huomion suu
remmistä epäkohdista pois ja uskot
telimat työväen huonojen olojen pl«
ranevan, vailla rikasten veron, !«.»
ron ja liikevoiton kiskominen p>d:
lään edelleenkin pyhänä ja koskemat
lomana sekä heidän anastamansa luol»
laedut entisellään. Wälittä«ättä en-
tisistä vääryyksistään, taloudellisten
olojen kth-tylsestä, ijistetyn luokan
asemasta ja kansan yhteishyvästä

—
välittämättä muusta luin luollae
ovistaan,loilla yhteiskunnalliseen tie
loisuuteen herännyt köyhälistöuhlasl
asettaa rajoja sorrettujen oikeuden ja
euimmistön hyvinvoinnin nimessä,
antautui Suomen omistava luokka
häikäilemättömään taisteluun, estääks«n pimilystyöllänsä ja walheillan!a
Zuomen köyhälistön»aavuttamasia
niitä taloudelltsill uudistuksia, joiden
toteultaunielsi .'öyhälislö oli taistel
lut silkeätä taistelua saadakseen mal
tiollisen äänioikeuden, ja joiden toie
uttamiiessll työwäestöllekajahti va
loisampi, onnellisempi tulewalsuus.Ja
äaiön rikosten pimitystyön tuloksena

on ollut, että suuri löyyäliStöjoutlo,
jola kyllä on tuskastunut omistavan
luolan inslaaliseen ja sortoon ja tah
toisi siitä vapautua, on jo kaksissa
eduskuntavauleissa äänestänyt edus
luntaan porvaripuolueiden ldustaiia,
pääsemättä selville siitä, että se luol
la, jola vaaliogitatsionin aikana on
sanonut tarjoavansa auttavaa kättä
köyhälistölle,on ollut,on nykyään ja
tahtoo edelleenkin olla syypää löyhä
lislöi,riistämiseen ja puutteeseen. I^
merialtain suuret työläisjoukot ovat
olleet osaaottamalta vaaleihin sentäh-
den, että rikosten pimitystyö on ol-
lut heillä suurena kiusana ja esteenä
heidän koettaessaan päästä selville
siitä, mikä on oikein «ikä väärin ja
miten mikin päiväntysymys olisi rat-
kaistava.

Porvaripuolueiden johtajat, jotta
muuten anlarasti pauhaawat oileus
lasitteiden himmenemijestä. siweelli^
syyden rappeutumisesta, eiwät ole
joutuneet motittamaan, missa «ciirin
heidän pimitystyönsä on himmentänyt
länsan olleusläsitteitä ja siveellistä
tarmoa erittäinlin heidän omaan luot-
taansa luuluwain leskuudessa, he
ornat antautuneet taisteluun wäörqy
ben ja sorron puolesta; fifft heille
on aleelsilin wääcyy» ja
walhe.^^^^^^^^^^^^^>IP.

I»M!W
Suomen asiat korkeim-

massa paikassa.
Eduskunnan kansliaan jätettänee

tänään eri eduskuntaryhmäin puolls
>a anomusehdotus, joka koskee Suo<
men asiain esittelyä lorleimmassa
paikassa.

— taki työstäleipomoissa.
Asetuskokoelmassa on julaistu «dus
kunnan laatima sekä hallitsijan wiime
kesät. 4 p:nä «ahmistama laki työstä
leipomoissa sekä siihen liittywät se-
naatin laatimat järjestysohjeet. Laki
aswu woimaan heinäl. 1p:nä 1909,—

UieltolaNwälikysymys.
Kieltolaliwälitylymykieen wa«tanneeselaattori Hjelt tiistaina t. l.25
pnä.— prokuraattori herää.Kuten aikaisemmin on mainittu hää-dettiin Soitamlllan valtuuston ko-
kouksesta »Rajawahti"- niminen sosi
alistisen lehden toimittaia Lindgren
Viime huhtikuun 29 p. Ldgren wa-
litti asiasta prokuraattorille ja on
prokuraattori nyttemmin määrännyt
kanteen nostettawalsi asianomaista
haatajaa, waltuu«ton puheenjohtajaa
Warosta wastaan.—

Toimenpiteitä koleera-
waaran johdosta. Läälintähal-
lilulsen päattrehillönlle on tähin
saalka 9 lääkäriä ilmoittautunut ha
lulkaiksi palmelemaan sairaala ja
tarkastusläälärinä jos loleera tulee
maahan sekä 11 sairaanhoitajatarta
palwelemaan junissa tai loleerasai
raaloissa.

— Asetus waltion wiifi-
luokkaisen tyttökoulun pe»
rnstamisesta Tampereelleon
lulaistu Asetustoloelmassa. Ajemlseln
llittywän mmosäännön «ulaan ole
taan louluun johtajatar, ylsi wan«
hewpi ja 2 nuorempaa lollegaa, 3
opettajatarta, voimistelun, laulun,
piirustuksen ja launolirjoitulsen opet-
tajat tahi opettajattaret.

Menosääntö päättyy 28,950 mark
taan.

KouluylilMituS pyytää kaupungin
waltuustoa telemaan ehootulM la-
man uuden tyttökoulun louluneuwos-
colsi.—

CyöttömYYstanpnngis-
lamme. Työttömiä [cllaijto, jotta
lv owat työttömänä, on käynyt il-
moittautumassa 91, joukossa sellai
stalm, jotka owat olleet jo 10 kuu
kautta työttömänä. Sellaista, jolla
syyskuussa joutuVat työttömäksi,40.

Työttömät,läylääpä ilmoittamas
sa. Ilmoituksia ottaa wastaan Emil
Murto Työw. yhd. huone n:o 1.— Konkurssihakemuksen
Mi eilen raastumanoileuoelle laup
piatar Maria Holmberg. Wellaialn
tuulustelu on t. l. 24 pnä. P-sä
luettelon laatii maisteri I.Frtsta-
dius.— Salon ja tontin huuto-
kauppa. tuuti* ja mutiin
etten pakkohuutokaupalla talonomis
taja Kaarlo Leinon omistama talo
ja tontti n:io 52 16 la osassa,
ilarleimman tatjoufien teli talonom.
Odlat Mattila 38,500 ml.— Talonomistajat fomen-
tamassa wesijolftolaitotfes-
sa. Amurin taupurgi-owsta häwi
nettiin wiime wuonna Puuwillatehtaanladun warrella olema wesiposti,
lun sen talon, jonka seinällä wesi-
posti oli, omistaja aina ja alitui-
seen marisi sen tekemän hänen talon-
ja kimillllalle mahinloa. Nyt on pää-
tetty, samoin talonomistajain maati-
muksesta, hämittää Malasiininladulla
olema Vesiposti. Se kyllä ei tee mi-
tään pahna kenenkään limijaloille, se
lun on yymän matkan päässä kai-
kista raltnnulsista, mutta hämitelään
fe Vaan. Ne Amurin talonomistajat
nimittäin, jotka omat Mlsiiohdon ta»
loihinsa laittaneet. RmarateeraatoatM
ali uiseen, luinlamäärin se on, että hei-dän, jotka Vuolilllaistensa mulawuu-
desta huolehtimat, täytyy maksaa me-
destä ja ne isännät taas, jotka ei-
mät Vesijohtoa laita, saawat Veden
ihan ilman. Olleen owat Vaatineet,
että Vapaat Vedenottopaikat laduilta
ti)t'änään häwitettälsiin.Ia Vesijohtolaitoljen herrat owat
antaneet perään isännille. Hämittä
wät. niinkuin jo sanottiin, mesipos
lin Makasiinikadulla. Rantakadulle
jää wielä ylft, multa ei kuulemma
lavan saa sekään olla. Sitte saamat

amurilaisista niiden talojen vuokra'laiset, joiden isännät eiwät ti<d!huu-tia sen vertaa, että ede« vesijohdon
pihaansa laittaisivat, hakea vetensäjoko Näsijärvestä lai sitte Pyyni-
kiltä, vlsijohdon altaan luona ole^
»a«ta wtsipo«ti«ta.

Toivottavaa olisi, että vesijoh-
don herrat cmtaisiwat vesipostit vie^
la toistaiseksi olla paikoillmm taisit-
te on toi«ittava siihen suuntaan,
että kaikkien talono»nstajien olisipal^
ko laittaa wesijohto wloonsa.— palokunta hälytettiin
eilen klo 3.30 iltapäinMä Puutar-hakadun 25:teen, jossa Wien piti ol-
la irti. Palokunnan matkalle läh-tiessä oli palokunnan talon portille
joutunut eräs kuorma ajuri, joka el
pitänyt mitään kiirettä pois menemi»jellään, waan täyhi palokunnan
odottaa. Lähtörytäkässätapahtui wie-
lä sellainen tapaturma, että korpraa-
li Haapaniemen jalka jäi rattaanpyörän alle, saaden ruhiewammoja.
Lääkärin lausunnon mukaan ei kui«
tenlaan luun katkeamaa ole.

Päästyään lopuksi liikkeelle kerkisipalokunta halytyspaikalle 4 min. 26
sek. kuluessa. Paikalla ei kuitenkaan
ollut tulipaloa, ei alkuakaan, waan
oli hälytys aiheeton. Hslyttäjä-ä
kuuluu olleen lenraalituweicööri.

Ksko hälytysjuttu näyttää olleen
«inakolta tiedossa, loska paikalle
palokunnan kanssa samian aikaanehti myöskin W. P. K:n päällikkö,
uniwormussaan.—

tlaittinsyhd. tiiton k«-
konksessa eilen illalla käsiteltiinseuraawia asioita:

Raittiustalon juhlasali, päätettiin
wuolrata joka kolmas lauwantaimuille seuroille. Pailallisseurat Liitto
ja Aamurusko saawat toiset illat. —
Lainakirjasto päätettiin awata t. l.
31 p:nä. — Keskusteluseuraa, jola
päöttttiin perustaa, alulle hommaa-maan valittiin ? henkilöinen toimi»
kunta.— yhteiset urheilujuhlat
toimii Suomen W.k U,LtitonTam-
pereen osasto ja W. K U. seura.Yritys". Sunnuntaina 110 9 a.
p. Urheilulentällä. Kilpailut pidetään
S. W. ja U liiton Tamp. Piirinmaalais- ja laupunlilaisseurojen lier»
tohaariloista, selä niin sanotusta
»Pyynilin larwesta". Kilpailut lope»
tttaan »Yrityksen" Kansanjuhlassa
Pyynikin kentällä No 3 i.p.— warkaat kaswatuslai-
tokseen. Eiliseslä raastuwanoileu.dm istunnossa tuomittiin uudella
nimahuone-111l warastelleet weljelset
Erhard ja Ture Malwqwist lähe-tettäwätst kaswatusllitoksem.

ftåmeenlåanin man
viljchsleura.

Maini-Kuten ilmoitusojastossa
taan, toimeenpanee seura

jälleläisnäyitelyjäl
Wilppulan Sawitaipaleessa elol.

24 pnä lello 10 e. p. p.
Kotiniemen kaswatuslaitoksellaVilppulana elot. 25 pnä 110 10e.pp.
Wilppulan VäärinmajanKankaan-päässä elol. 28 pnä 110 10 e. p. p.
Kurun Poileluslylässä syysl. 14pnä 110 4 e. p.p.
Messukylän Linnassa syysk. 15pnä 110 4 j. p. p.
lälkelälsnäyttelyssä palkilaan:

Iluolla: isäsonneja
a) 4w.nuorempia sonneja,mula-

naan wähintäin 3 hymälfytläwää yli
l/2 w. Vanhaa jälkeläistä, joista 1wnni,

b) 4 w. wanhempia sonnia muka-
naan vähintäin 5 hymälsyttämää yli
l/2 w. wanhaa jälkeläistä, joista 1
sonni.

II luokka: jälkeläisiä
yli l/2 wuoden wanhoja »yö» jcs
isäsonni on hävitetty eikä sen jälke»
laisia ennen ole tarkastettu.

Palkinnot.
Iluolla:

Ipalkinto a 15 ms.
II , 10

fr fr

II luokka:
Ipalkinto å 5 ml.

111 „ .2 .m
Asianomaisten maanmiesseurojen

on walittawa pailallisjäsen lolman-
nelsi palkintotuomarilsi.

Jälkeläisistä jaettawienpallintojm

Tampereen Uesitehdas mCurtonen
Hfimeenkatu 10, aseman lähellä. Puhelin 267.

Vanhin Vesitehdas Tampereella. Suosittelee tunnettuja valmisteitaan:
Limonaadia, Pomriinia, Raittiusjuotnaa, Soda-, Vichy- y. m. vesiä.

SuuretArpajaiset
toimii

Uärläri-, U. |a U. 2MM21t'1022211l
ensi sunnuntaina elokuun 23 p:nä kello 1 j. pp. TyöväenyhdistyksenJuhlasalissa.Arpajaisten loputtua pidetään iltama samassa paikassa.

Lähemmin lauantaisessa lehdessä.

Tampereen Reaalilyseossa
»III» lulcuvuozi z»»Ic. lpn» lelall». p.

Pääsötutkintoa I:l!e >» muille luokille
pidetään edellisenä päivänä, jolloinop-
pilaiksi pyrkijäin tulee kello 8 amupäi-
vällä saapua rehtorin virkahuoneeseen,
mukanaan papintodiatus, todistus edel-
lisistä opinnoista sekä lyijykynä jaarkki
papens ■Ehtolaisia tutkitaan samana
plivina(elo¥. 31 pnä) kello yhdeksästä
aikain aamupäivällä.

E. S Yr|6-Boskinen.

Nokian Cyöuäenyhdisfys
taimil

suuret Nrpajaiset
tämän kuun 30 p:nä klo 2 i.-p. Lähemmin vasfedes

lliell! »il WM

loimi!



Keskiviikkoa» 19 p»K elokuuta KANSAN LEHTI l>«:o !89 - 'm
luvun määrää lautakunta sen mu-
laan kuin myönnetyt rahat riittävät
ja hyviä jälkeläistä löyHy.

Pallitsemislautak. valitsee, missäomistajat niin halua-vat, jälkeläisistä
ryhmiä vietäviksi lantakiiia-sonni
näyttelyyn, joka pidetä w Toijalassa
24 pnä syysk.

Arvostellessa jälkeläisiä otetaan
huomioon myös emän, loelypsyn
lautta todistettu, tuolantokyky.

Tarkastuksen tuloksesta loatii pal'
lir.tosautllkurta kusmAn sonnista ar-
vostelun, jonka mukaan lonnin jälle-
laiset tulevat I, II ja 111 luokkaan,
ja on tämä arwostelu perusteena
lantllklria-!lluninäyttelysjä Iluofassapalkintoja määrättäessä.

— Toweri Emil Saarinen
pnbnu:

T. k. 23 p. Tottijärvellä.„ „ 24 , lärwensimulla,„ „ 25 , Rantaperkiössä,„ „ 26 „ Nuolialassa,. „ 27 „ Pispalassa.„ „ 28 „ Lielllhden lulm.
Puoluetovereita mainituilla paik-

kakunnilla pyydetään tarkemmin il-
moittamaan kokousten ajasta japai»
lasta paikkakuntalaisille.— Hnomattarva esitelmä-
tilaisuus tempäälässä. Esi
telmän tuberluloosista ja sen was<
tustamisesta pitää läälet. land. R.
Malmio Lempäälän nuorisoseuran ta>
lolla ensi perjantaina t. k. 21 p:nä,
allaen 110 l/28 i.P. Tilaisuuteen,
jonne laililla on wapaa pääsy, lehoi»
tetaan yleisöä wluisasti saapumaan.— Vynamiitillato kalas-
teilaan? Wiime aikoina on sa-
notw tulewan Lempäälän Kuokkalan
koskesta paljon kuolleita kaloja »ir-
ran mukana alas ja niiden tarlas»
tajat sanomat oleman niiden ammu-
luita. Toiset owat olleet jo mätä'
nemistilassa ja toiset puoliluolleina
ja ruhjllllntuneina. Mlllä kohti wc»
sistöä tätä ampumista harjotttaan se
on tietämätöntä. Senlainen kalas
tuslrino on mitä turmiollisin, sillä
siitä kuolee paljon pieniä ja suuria
kaloja ja kalat häwiää kolo Wests'
töstä. Setäisi ottaa asianomaisten
selville tekijät.— perustuslaillisen polii-
siwalwsnnan kukkasta eli mi-
hin tuloksiin johtaa porwarien luol>
laetuja tulewan willäwllllan rilkuria
erikoisestipalwelewa menettely. Siitä
Verrattoman luwan antaa seuraama
tapaus monen muiden samantapais
ten lisäksi. T. l. 15 p. meni Totti'
järvellä häädetyn torpparin poika
parin naisen kanssa ottamaan ome»
noita, nykyisin lyönhaluisen hallussa
olewan lotitorppansa pihamaalla ole
wista puista. Waan sitä hänm ei
olisi pitänyt tehdä. Sillä torpan toi»
sen työn tuloksista elämiseen innos
tuneet asullaat tuliwat, kuten he su»
waitsiwat lausua, pois aja
maan", aseinaan rautalankia y. ».
Ei siinä auttanut selostuljet, joita
omenan ottajan puolelta tehtiin, että
puut owat häädetyn, loutsijoen ylsi»
tyisomaisuutta, eikä mitään torpan
liinteimistöä. Maan hywän lisälsi
oli hän wiime syksynä waimonsaluo»
leman jälkeen pidetyssä huutolau'passa ne huutanut, wailka ei ole voi-
nut wielä niitä pois kuljettaa, syystä,
ettei ole mihin ne weisi. Sitäpaitsi
on hänen asiansa paroonin kanssa
wtelä lopullisesti ratkaisematta. On
epätietoista, wail^a ne saisiwat olla
paikallaan isonkin mlaa, kun ne ih
meellistä kyllä, wielä oliwat säily»
neet paroonin talawarilloonottoin-
nolta.

El auttanut wetaaminen hyökkää»
jäin muistiin, wailka owatlin kyseen»
alaisen asian luulleet jo huutokaup-
patilllisuudessa, jo«sa heitä lehoilet
liin huutamaan samoja puita. Poi»
tuttawa oli, jo» mieli tappelua walt«
tää.

Ia omenaln ottajat latsoivattin
järjellisemmälsi menettelyksi olla tap-
peluun ryhtymättä, lun asiallinen
huomautus willtä hyökkääei järkiinsä
saanut. Poistuiwat paikalta.

Kuwaawinta tapahtumalla oli, «i»
hm toimiin poliisin apua on totuttu
saamaan tässä erinomaiseen suojelu»-
tilaan asetetussa maassa. Hyökkääjät
uhlasiwat nim. tnlea poliisin awulseen, jo» eiwät it^e kykenisi omenoita
itselleen pidättämään.

Koskahan täällä surkean kuuluksi
tulleella alueella voidaan oikeuden
tueksi poliisin apua toivoa,yhtävar-
malla tavalla saada kun nykyisin
toisen oman anllstamisen tueksi? ly>
syy kehittyneen keksimiskyvyn melkein
kaikki tähänasti keksimät ryöstön»
muodot suoritettavan nähnyt.

-e— i.— Onneton tapaturma
sattuiRuovedellä WäännNlljanperä?
kunnalla t. l:n 15 pr,ä. Antti Jus-
sila läksi hewosella ia reellä rutlita
noutamaan eräästä torpasta. Toisen
torpan hewoset oliwat waltoimena
wainiolla, jonla poikki yleinen kulku
tie käy, ja ne läwiwät Jussilan he»mosen limppuun. Tämä lähti laul»
laamaan ja rytäkässä ohjakset kätke»
siwat. Pillastunut hewonen laukkasi
peltosaroille, jossareki kaatui ja lus
sila sai päähänsä ja laswoihinfa am-
mottawia haawoja ja oikean lädm
lapa murslaantui pahoin. Jussila
on jo löhes 70 wuotias.

Ensi apua antoiwat hänelle naa-
purit, jonka jälleen hänet kyydittiin
Ruoweden kirkolle läälärin apua
sllluvaan.— Auollnt löydetty met-
sästä. Toissapäivänä löydettiin
Luopioisissa Sammaliston torpan
ladon edustalta kuollut mies, jola
cli aiwan Nlltänemistilllssll, mistä

päättäen ruumis on ollut paikalla
ainakin pari päivää. Mies on tun
nettu erääksi nimettö«ätsi kulkijaksi,
joka hiljakkoin oli varastanut eräästä
talosta. Tarkempia tietoja hänestäja miten hän on kuollut, ei ole käy.
nyt selville,muään väkivallan merk
kejä ei ruumiissa ole kuitenkaan huo-
mattu. — T. S.— Pirkkalan kunnanwal-
tnuston rotontsessa eilen la
siteltiin seuraavia asioita:Kunnanvaltuuston esimies O. T.
Nurminen valittiin nostamaan se-naatin kunnalle myöntämät 2,600 m?.
Siurun kansakoulun ralentamis-
avulsi.

Luettiin kuvernöörinwiime toulol.
13 p:nä antama päätös, joka koski
Siuron aseman luona olevan wal-
tion sahalaitoksen verolusta, ja va-
littiin kokouksen esimies ajamaan edel-
leen tätä werotusriitaa.

llansakouluneuwostoon walitliin:
maanwilj. h. Pilmrolh. maanwilj.
I. Riipinen, pchtoori I. A. Iha-
muotila, työm. E, Metsänen, peht.
A. Laitinen, opettajat F. Lilja ja
Anna Malandcr sela peht. A. Wäy>
rynen, jola wiime mainittu määrät-
tiin kokoonkutsujaksi.

Suostuttiin laupp. O. lärvismanomukseen, saada myydä Nokiassa
olemassa lllupllssaan ruutia, dyna-
«niittiä ja vähemmän mhrku^isiä ai
n«ita.

Kllnlllllntaustlln kansakoulun johto-
luntaanwaltttiinpaikkakunnaltamuut-
taneilten, apteellari K. Molinin ja
hänen rouwansa Rosa Molinin ti>
lalle taloll. E. Purra ja rwa M.
heillilä.

Wenäjän alamainen, työm. K. E.
LeZtander oli anonut päästä Suo»
men alamaiseksi. Valtuusto wastasianomukseen myöntäwästi.

Ilmotettiin, ettei senaatti ole suos-
tunut kunnan anomukseen, että Tam»
pereen ja Epilän wälinen maantie
kivettäisiin waltion kustannuksella.

Esitettiin ehdotus laiksi työkyvyt.
tö«yys» ja wanhuuswllluutulseKtll
ja walittiin lausunnon antajiksi työm.
S. Mäkelä, 101. esimies O. T.Nur»
minen, sähkökoneen käyttäjä I. 11.
Stenholm, peht. A. Wäyrynm ja
työ». R. Rintala.—

N?irtain metsäpalo jat-
kuu edelleen. Virroilta on ilmoUet<
tv että palaneen piirin sisällä riehuutuli entistä kovemmin, polttaen lan»
töja ja luiwia honkia.—

suuriknlsrvalkea oneilen
imwonnut Pälläneen, Sabalahdm ja
Luopioisten rajamailla, llulo on pää-
asilllliltsli riehunut Pilläneellä Lvi»
lalan kylän Uotilan ja Weräwäisen,
Sahalahdllla Tursolan kylän Sar»
kolan ja O. I.Wallealoslen omis-
tamilla metsämailla. Kulo on levin-
nyt jo monen kilometrin laajuiselle
alueelle. SammutustoHin ottaa osaa
wäleä kaikista rajapitäjistä, mutta
siitä huolimatta, ei sitä ole wielä
saatu lopullisesti sammumaan.—

3ofialidemokratien ko-
kous N>ilppnla»sa on ensi sun>
nuntaina 110 2 i.p. nahkuri Tammi-sen luona. Katoutseen kutsutaan l«il>
lien Vilppulan äänestysalueen työ»
wäenyhdi»tylsen toimihenkilöltä ja ja«
seniä asettamaan Ruoveden kunnan
wllltuusioehdotlaitll. Koloukseen on
myös luolana selonteko yhdistysten
jäsenmäärästä ja taloudellisesta ti-
lasta. Lopuksi siellä aruiostelllllln
eduskuntaryhmän toimintaa.— pientenlasten koulu
Jämsän loliwlliitn kansakoululla
alkaa maanantaina t. l. 24 pnä klo
9 aam., jolloin kaikkia warsinaisen
kansakoulun Iwuosiosastolle aikowia
kthoitetaan mainitulle koululle saapu»
maan.— Rarjanhoito- ja n»ei-
jerikonlnihin pyrkijät! Olet-
teko ottaneet huomioonne sitä tässä
lehdessä ä«kettäin ollulta ilmoitusta,
että Hämeenläänia maanwilielysseurll
myöntää 10 karjanhoito apurahaa 5
80 ml. ja 5 meijerlharjoittelija apw
rahaa a 180 mk.! Toimikaa nopeasti
ja lähettäkää paperinne asianowai
jlssa kunnossa seuran toimistoon
Hämeenlinnaan, halu aika loppuu
elol. 23 pnä.

Eduskunta.
Eilispäiwän istunto.

Istunto alloi lello 6 iltapäivällä.

wäliaikaista «vapautusta

edustajan tehläwista myönnettiin cd.
Siweniulselle t. l. 25 p:stä
syysl. 4 päiwään, jotta hän »voisi
ottaa osaa Nenissä pidettävään lul-
kulaltostyöntekijäin kongressiin.
pernstnslakiwalioknnnan

puheenjohto.

Tm johdosta, että puhemiehistö
oli saanut hallitakseen,mitenkä pe-
rustuslakivaliokunta woi työslennel
lä, kun sen sekä wallnainen että va»
rapuheenjohtaja owat estyneinä toin»
taan hoitamasta, oli puhemiehistö
katsonut waltt?p2iv2jäiMyksen 39
Hm määräyksestä johtuvan, että wa«
lioluiman wanhin jäsen on oikeutet-
tu kutsumaan waliolunnan koloon
sekä walinaisen etta varapuyemjoh-
tajan ollessa yhVailaa estyneinä.

Maawnokra afia.
Ed. Paloheimon esitettyä edus»

lunnalle esityksen n:o 4 sisältämän
ehdotulsen laiksi torppien, lampuoti'
tiloien jamälitupa-alueiden vuokraa'

miselta, virisi lähetekeskustelu, jossa
ed, Tokoi, Sulo Wulllijoli ja A.P
HLmäläinen mainitsemansa esimerkin
nojalla väittivät suomylais.-n puo
lueen plruuttaneen entisen kantansa
torvpariasiassa torpparien ja pien
viljelijäin vahingoksi. Asia lähetet
tim mnatalousvalioluntaan.
järjestyksen jälellä olewat 35 alote
kirjelmää lähetettiin toiset keskuste-
lutta, toiset keskustelun seuraaminaasianomaisiin valiokuntiin.

8.40 i. P,
perjantaina

Istunto päättyi klo
Seuraava istunto on
klo 12 päivällä.

waltiswarainwaliokunnan
suostuntajaosto on puheenjohtaja!
scen valinnut ed. Gcoteifellin selö
sihteerikseen veratusaasiaa »arten
toht. Leo harmajan.

Pelllaittiveron ja leimasuostun»
nan suhteen on, jaosto päättänyt ehdottaa armolliset esitykset hyväksyt-
täviksi. Puheenaolewan waliolunnan
nykyinm jaosto, jonka puheenjohta
jana toimii ed. Arajärwi, on ryhty-
nyt tarkastamaankertomusta waltion
varaston tilasta.

lalonswalioknnta

käsitteli eilen ensimäisessä lulemisessa
anomusesitylsel» n:o 3 eräänlaatui
sista yhteismetsistä. Laliehdotullen
3 § päätettiin muuttaa siten, kutense oli hallituksen wuonna 190? wal
tiopäiwille antamassa esityksessä eli
että jos yhteismetsiä warten mää-
rättyä hallintoa ei ylläpidetä lailla
jos sille wohwisteltua hoitosuunni
telllma ei noudateta, tuomioistuinsaa määrätä uskotun miehen hoita-
maan sitä osallaidtn hywäksi ja hei»
dan lustannulsellaan. Muuten teh
tim lakiehdotukseen waan pienempiä
muodollisia muutoksia.

siwist^swalioknnta
käsitteli eilen ensimäisessH lukemises»sa anomusehdotulsen waltioawun
myöntämisestä lansanliijastoille. 33z
liolunta lienee päättänyt ehdottaa,
e»ta Eduskunta wuodesta 1909
myöntäisi lansankiijllstoillt kannatus
awuksi 50.000 »taa siten jaettuna,
että »llansllnwlllistusseura" saisi käy
tettäwälseen 43.000 mk. ja «Swensta
Folkskolans Wänner? 7.000 ml.

suuren «valiokunnan

sihteerintointa ?n hakenut kamreeri
W. K. SiNllius.

DM MM
—

Maan pakkolunastus
rantatietä »varten. Palkoluinastuslautalunta, jonka tulee toi»
meenpanna Joensuun— Lieksan rau»
tatitralennutseen tarwittawain «aa-
ja wefialutiden lunastu», piti lokoui
sen torstaina t. l. 6 p. llontiolah»
della. Warsinainen Wllll«lllueidm ar°
wioiminen ilmoitettiin allawatsiLiek-
sassa tämän kmton alusta ja tulee
sitä sitten jatkumaan pitkin linjaa
Joensuuhun saakka. — llarj. S.—

Uäsitysläiskoulnt. Teol»
llsuushallitus on myöntänyt Naan
talin lästtyöläisloululle waltioapua
lukuvuodelfi 1908—09 202 ml.— Uanpunkien pormesta-
rit. Heinolan kaupungin pormes-
tarin wiilaa owat eilen umpeen men-
neen hakuajan kuluessa hakeneet Lap>
peenrannan w. t. pormestari I,Su-
honen, nimituomarit Axel Gylling,
Pekka Zimmerman ja howioileudenauskultantti R. C. Nallen.— Aätilön toimen har-
joittamisoitens. Haminan raas
luwanoileudessa aitanaan Virallinen
syyttäjä lääkärin lehoitulse»ta waatl
kaupungissa aluwan lalennusmestll-
rin watmon Ida H.'g«llin tuomitta-
walsi rangaistukseen siiiä, että Ida
H^gell asianomaista tutkintoa suo-
nttawlltlamllltll alkupuolella wuotta
1907 sa«a»sa kaupungissa oli h:r
joiitanut Naksua wastaan ammlltti-
maista täiilön tointa sekä luonansa
pitänyt lapsenpäästölaitostll.

Raastuvanoikeus kumosi kanteen
perusteettomana, loska kätilöntoimen
harjoittaminen lätilölutlinnon suo^
rittamattomilta ei olekielletty. Asias»
ta vedotkin hovioikeuteen ja se, tut-
kittuaan asiaa, katsonut, ettei yleinen
syyttäjä ole esiintuonut syytä raas»
tuvanoileuden päätöstä vastaan, jo>
t«n se jää voimaansa. — Kyminl.— Katalinja Kajaani—
Suomnsfalmi. T. k. 11pnä lo
petettiin silmämääräinen rautatielin-
jan tutkimustyö ratalinjallll Rajaani
—Suomussalmi. Tutkimustyötä joh-
taneet insinöörit owat matkan huo>
manneet hymn pc^öläwätsi. E»im
man tllwatami uoujaa Rlstijärwellä
Sampo j> ci)qän?aaran wälmä. Ra
ben p.mu« on huomattu noin 100
llnuritsi Kajaanista Kiantojärween.—

yksityisten rantatiet.
V^örncbc»rg« Tidningin mukaan al«
taan piakkoin tutkia illutatielinjaa ka>
pearaiteiita rautatietä warten Kaut-
tuan paperitehlaan jaPeipohjan rau»
tatieaseman välille. Tutkimuksesta on
tehty sopimus helsinkiläisen instnöö
ritoimlston Zitting ja Kumpp. lans>sa. Suunnit«lm«a lapenraiteism rau
tätien rakentamisella Kauttuan tch
taan ja Kiukaisten aseman vältlle
voidaan, asian saatua tämän lään»
teen pitää rauenneena.— Nonsulinimitykfiä. Hal«
litsewan senaatin toimesta on luluz

»an elokuun 3 pnähyväksytty Suur-britanian alamainen Charles Samt*
L?ol ritannian konsuliksi Suo-
men (i'urirut)tinaanmaaSja, asuinpai!»
fana Helsinki, herra gcarc:fqueLeon
aßotte Lobcouchc Ranskan konsuliksi,
paiffaia samoin Helsinli, kauppias
Hugo Einar sÄfttöai Ruotsin wara-
konjulilsi Ouluun,sekä kauppias Kail
Theodor Seidenschiur Alankomaiden
maiakonsulilsi Helsinkiin.—

Rotlan selluloosateh-taan asiat. L.i!k«n selmilysiä ei
ole wielä loppuun suoritettu ja war-
moja tietoja mihinkään suuntaan ei
wielä woi sanoa, mutta kuitenkin ar
wellaan asiaa ytumärtäwiisz piireis-
sä, että joht,laan ei ole ollut aiwan
astanmulaista.

Pesäniila lienee, maillei lopullisia
numeroita wielä olekaan. 3,550.000
«k. welloja ja 3,000,000 ml. waro»
>a. W^staawana on myözlin järjes
lölustannulse», jonka nousewat juh
teettömän lorleaan summaan. Suu
rin saaja Ihdyipanlki on tuiVattu
lnnnityl>en lautta. Eluoileudettomat
illlltawat nousnewat noin 800.000maikkaan.

Wellojain lolouspidetään t. l.29
p. Kotkassa ja ylimääräinen yhtiö
talous t, k. 31 ft. Izliön uudestaan
muodostamista suunnittelemat osal»
laat ja etuoileudettomien welkojim»
lin leslen lannattaneeuudlstaan muo^
dostamtsta siirtämällä osallnta joa»
taHien malsuksi.

Teh'aan työa>ä«stö —
noin 150

mieitä —
on sanottu irti työstään.

OsaltylM Kotkan Selluloosateh-
das alkoi toimintansa leväällä 1906
öan.noo mln osakepääomalla, joka
sittemmin lorotettiin 1 milj. marlätsi.
Wuosituotanto olilaskettu noin 6,000
tonniksi, mutta lisättiin sitten noin
9,000 tonnitsi. — Mncator.

Sunnuntaina klo 11 aikaan päi»
väliä seisautettiin vaisinaiset tehtaan
työt. Näinä päivinä silliä työiten»
nellään koneiden puhdistamisessa y.
m; järjestelyssä sekä ulkotöissä. Teh.
laalle myöskin luljetetaan parhaillaan
Wirolahdt.ta suurenpi määrä kainm
halloja. Irtisanomisaika päätchy tä-
nään päivällä, jolloin työväestösaa
nec lopputilinsä. — Eieenp.— pnolnelehdet. häämeen
Voiman toimitutlessll työskentelee
toim. W. lotisen ollessa edustun-nassa tov. Heitti Laakso.— Uapina laiwassa. ,Lah
ti? kertoo tällaista: W«me perjan
tllina, !un höyrylaiva Wellamo oli
matlalllllln Sysmään tullut Pultti,
lan salmeen, jossa oli ylsi matbis-
tll'a jätettäwä maihin, ei miehistö
heittänyt köyttä maihin, kuten taval-
lista, mailla kapteeni Georg Sann»
Holm sen katsoi välttämättömäksi,
jotta laiwa pääsisi kääntymään. Kun
sitten kapteeni ei heti lomentanut lai»
»aa eteenpäin, hyökkäsi laivan ko-
neenkäyttäjä Olkkonen sekä konttoristi
komentosillalle ja määräsivät, eitä
laivaa on heti lulletettava eteenpäin,
kosla tuuli sen muta muuten veist
hietasärkälle. Kapteenikomensi laivan
eteenpäin, mutta läski samalla Oil<
kosta alas komentosillalta, kosla tä-
män asia ei ollut laivan komentami-
nen. Mutta sm sijaan että Olkkonen
olisi mennyt alas, tarttui hm lap'
teenia ennsin rintapieliin ia sitten
tuikkuun ja heitti kapteenin ensin soh»
valle ja siitä permannolle Sittehcl»
litli ja meni konehuoneeseen.

Jatkettiin niin matkaa Tysmään
Siellä taas miehistö kieltäytyi vie
mästä laivaan Puita, vailla kaptee»
ni läslt.

Paluumatka Sysmasta Wesijäi
Welle tapahtui häiriöttä, paitsi että
Wäälsyn sillassa taostaan ti löydin>
heittäjä tehnyt tehtämäänsä, maan
täytyi toiftn se tehd^^^W^^^

ntttiöiben jälleen ja
kun semmoista on ennentin sattunut,
ei lapteeni Sannholn enää katsonut
woimansa fen miehistön lanssa mat'
taan lähteä, maan ilmoitti asian lan--
punginmlslaalille, jota lauantainapi-
ti aitasta poliifitutlinnon.

Rettelöden''ohdosta wuwähti Wel-
lamo puolisen tuntia lauantaina We-
sijärwellä ta»allile2e wuorolleen läh»
tiessään.

Ta»an yhteydessä kerrotaan, että
laiwan isännistä ei ennen, vaikka se
on rettelöltä tietänyt, ole ryhtynyt
toimenpiteisiin niiden johdosta.—

3ulfcita Nristyskeinoja
käytetään Kymin lautta»s-
yhtiön sulkuhommissa. Jo
pitemmän aikaa on tullimiesten liitto»
hallinto ihmetellyt fitä seikkaa, että
ei Heinolasta ja Kalkkisten koskelta
ole jaapuntu juuri ensinkään tcltfoo-
nitietoja. Nyt on molemmista vai»
koiSta saapunut selity» siihen. Mai-
nituista paikoista on usein yritetty
isoiltaa, m. m. Kalkkisten miehet on
matfuStoneet aina Wäälsyn kanavalle
asti mainitussa tarkoituksessa, mutta
turhaan. Kun on pyydetty liittohal-
linnon numero Kymi 35, on soitettu
lauttausyhtiön konttoriin, joka taaS
on flotta 21. Kun tänne ei ole
suostuttu puhumaan vaan onuuoes
taan pyydetty Kymi 35, niin on Ky»
min keskusasemalta vastattu, että
Kynlislä ei niin korkeaa numeroa
löydyllään, roat!da luettelossa niit-
ten luku on yli sN:tä. Samoin on
liittohallinnon kansliasta koetettu soit
taa Noillaan, mutta tämän tästä on
roaStattu, etta linja on rikli, maar,
tullin on luulotors»en kädestään taS<
denut, luin Voilasta onlfn soitettu
liittchallinnolle ia asiaa tubu3tcUc3>c
on vastattu Woikasta, että linj, ei
olektcllln rilli. Siis mitä selwimmät
tobiStufjet siitä, että Kymin tai jo?»
salin muussa ctntraalisja ollaan tjan-
nistön kätyreinä, polkemassa lyölul»
siä. Sikiöön joitettaeö|a niinikään
on Tavastilan keskusaseman hoitaja
lauttausyhtiön pomo G. Tawastila
aina puhelun alettua sen katkaissut.

Liittohallinnolta Kollllsiin lähetetyis-
tä kirjeistä on kolo lewään kuluessa
saapunut perille ainoastaan l/z. On
mi:ä julleinta mieliwaltaisuutta, että
yhteisisjä laitolsissa. kuten :e'.efaoni<saja postissa menetellään edellämaini-
tulla lawalla.

Tömän yhteydessä muiiittaloon
muutamia muitakin seikkoja. Isän»nillö on wärwännut ympäri maata
rilkureita, muka weden wähyyden täh»dm ja kun narratut tultuaan tietä-
mään asian oikean laidan, o»at tul»
leet tahtomaau tiliä ja matlarahoja,
niin on wastatw. että „ellette «uv'
ten lähde työpaikalle, niin tottahansitte, lun pannaan raudat kinttui-
hinne". Niin läwi kolmelle Orimat-
tilan miehelle t. k. 15 pnä. jotka
Inkeroisista tuliwit llymin suuhuntahtomaan tiliä. Itse nuorempi insinööri Gcibenberg lähä noita kolmea
Inkeroisiin kulettamaan, mukanaan
hiulilot ja bcownwgit. Miehet eiwät
ole siellä kumminkaan Pysyneet, waan
owat karanneet, lun eiwät mistään
hinnasta tahtoneet jäädä rillunlsi.

T. l. 15 p. sai liittohallintoKou-
wolasta tiedon, etiä sinr.e on Sa-
vosta päin tuleteltu 20:tä miestä
narraamalla kuten muitalin. että
weden wähyyden tähden on tarmis
lisäwoimaa. Kumminlin saatiin jo
miehille täällä tieto, ennenkuin etem-
mä ehliwät, asian oileasta laidasta,
ja lun nämä waatiwat pallloja ja
matlarahoja, niin ei niitä annettu,
waan loetti insinööri Gripenberg
uhkauksilla pakottaa miehet matkus-
tamaan työpaikalle. Siihen elwät ne
kumminkaan suostuneet, waan mat»
lustiwat omine waroineen takaisinkotiseuduilleen. — Työm.—

Tluinla ammattientar-
kastaja johdetaan harhaan.On jo monasti tuotu esille niitä
jolapäivätsiä havaintoja, joita saa>
daan kolea ammattiertarlaztuksen yh
ttydessä. On näet tullut miltei ta
vaksi, että isännistöt ammattientar
kastajan käydessä tarkastusta jossain
laitoksessa pitämässä, ryhtyvät täl»
löin vasta erinäisiin toimenpiteisiin,
että laikli olisi asianmukaisessa jär-
jestyksessä setä että kaikki tyydyttäisi
am»llttientlllkastajall.

Tällaiseen havaintoon on taasen
näinä päivinä tultu täällä Niiipu
rissa.

Näinä päivinä läwäsi nimittäin
täkäläinen ammattientarkastaja, insi»
nööriI.Gcftnert Wiiourln tlr<a- ja
kivipainossa (omistaa Franknchauser)
vlllstnaisella tarkastusmatlllllll katso»massa, olisiko kaikki asianomaisessa,
hyvässä kunnossa.

Tällöinkäskettiin htti eräs koneen-
täyttäjän apulaisena työskentelevä 14
wuotias poikanen (muuten tarifftn
mukaan ei näet laisi pitää töissä)
ulos hetkiseksi. Poilanen sai olla
noin puolen tuntia poissa. Kaksi !o>
netta seisoi ja odotti läyntitnpane»
«ista. heti kun a»matintarlllstllja
oli lopettanut tarkastuksensa japois-
tunut, käskettiin poikanen takaisin ja
sai hän uudelleen lyhtyä jaalamaan
töitään. TL«ä on «itä selvin lu-
waus siitil, kuinka ammattientarlaS>
tajoa johdetaan haihaan. Tä«ä on
omiaan myöskin osoittamaan, että
syy on työnantajassa, joka käyttää
kaikkia keinoja välttääkseen viran-
o«alsen näkemästä waisinaisia oloja
laitoksissa.

— Työ.— waltiota yritetään
ryöstää. Kemi— Rovaniemen ra»
dalla waltion tarpeisiin tarwittawasta
maasta ovat manttaalipomot alla»
neet vaatia huikeita summia. Esim
Rovaniemen kirkonkylässä, jossa rau-
tatiealueeksi on kaikkiaan luovutetta»
wa 44 hehtaarinalaa, on vaadittu
16,000 mk. hchtaarinalalt?, joka sum-
ma tekee 704,000 maittaa.

Asiasta «liottaa nimim. I. M.
„Kansan Tahdossa" seuraavaa:„Mutta ahnaat maanomistajat ei»
»at tyydy wielä täkän. Kuten yllä»
olewasta nätyy, vaalimat he rauta-
tien tarpeisiin taiwitlawasta maasta
kerrassaan satumaisia hintoja.

Ajatelkaapa, että yhden hehtaarin
alasta maasta vaaditaan kokonaista
16.000 mk.! Sellainen julkeus saat.
taa jo käydä sisulle. Suo»ettaie'
laisten maanomistzjain rahanhimolla
ei nly olewan rajoja. Ei ole lum>
melsitlawa, että suomettarelaispomot
tahtoisivatkin kulin raulatlen oman
peltoszilansa läwilse. Nllnsai nai
rataan rautatieiyöteillä äänestämään
heitä wielä edusluntaan. Ia kun
yleisillä Varoilla saadaan rautatie
rakennetuksi, pitäisi samoilla yleisillä
waroilla wielä muutamat yksityiset
tehdz upporikkaiksi. Sellaista on
omistavien luokkien yleisten asiain
hoito ja yleisen hy»än harrastus.
Tavallisesti maksetaan peltomaasta
500 ml. hehtaarilta. Nomanleme
laiset manttaalipomot waatimat wal>
tiolta 16.000 ml!

Kun oli kysymys voiman ottami»
sesta Kemijoen tuskista sczman radan
sählöloalaistulseen,waanwat koskien
omistajat s^uioin valtiolla hu'?eita
summia. Teollisuuslapitalisteille ovat
maanomistajat luovuttaneet ulcissa
tapauksissa loskiolleutenla muutamil-
la mailoilla, jopa aiwan illankin.
Mutta valtiota pitää nylkeä.

Sietäisi saada laadituksi la!i, joka
ei ainoastaan turvaisi valtiolle oi
leuden saada maata tarpeisiinsa mtl«
lein haluaa käyvästä r^innaStct, maan
jonka avulla saataisiin maan ansio-
ton arvonousukin yhteiskunnc;lle."—

nKaitt)aa|asta" tnleeil-
talehti ensi syyskuun ensimäiseetä
päivästä alkaen. Osuuskunta Rai-
wllllja r. l:nrpäiiai!. !u!ouf}e«fa »H»
me sunnuntaina päätettiin muuttaa
Raiw2aj2" iltaletjbsl|i syyskuun en«
simaisesta päivästä alkaen. Sen jäl-
leen tulisi lehti ilmestymään jolllise»
na arlimluinantaina, lesliwiillona ja

Ptljantaina iltapäiwällä, lertoo lehtiitse.
"

—
tuwatonta mallasjuo-

mien myyntiä. Helsingin m. t,
poliisimestari on lähettänyt laupun-
g'n rahatoimikamarille kaksi luetteloasellaisista kojulauppiaista, jotka omatrikkoneet rahatoimilarin miime touko
luun 29 päiwänä wahmistamia j3r
jestyssääntöjämastaan. myyden niis-
tä laljva ja Sörnäisin ja Kröckelin
oluttehtaiden walmistamaa n. k mal°
lasolutta. Myyjäin lojut sijaitsemat
kolmannessa ja neljännessä poliisi
piirissä, —

Halafalmen tori, mierto»
tiet, Eläintarha, Nuoholaden satamay. m. —

Sanotuissa jäljestyssään-
nöisjä säidetään nimenomaan, että
jot näitä määräyksiä mastaa rikotaan
olkoon rahatoimikamarin wallassa
Mttää,onko myyntloileus menetetty,-H. S.

— Häämatlailija waadi-
taan kotiin. Suomen Luoton
antajayhd!sly« jätti maananantaina
lakit. land. A. Freyn lautta Helsin-gin raaStuwanotleudin ensimmäisel-
le osastolle seuraaman kirjelmän:

Kuten mukaanliitetystä Itävallan
lonsulaatiin saapuneen lirjelmZn jäl-
jeni,öli«!stä löy selllille, on maasta
poistunut laup. Sulo Elon Henry
Snellman luluwan elokuun 4 p.saapunut asianomaisen Wienin laupun
gin polisimiranomaisen luo Itämal
lassa jasilloin m, m. tunnustanut et>
ta hän kiireellisesti loppuunmyytyään
tawllillnjll on koonnut 5,000 mk. ja
wiime lesäluun 17 p, karannutmaas
ta, jättäen asiansa hoitamatta sekä il-
moittanut, että hänen wellansa owat
noin 20,000 ml. maroja suuremmat.
Kun laup. Snellmanin «alsanat>
tomat melat kuitenkin, mikäli on moi-
tu selmille saada, nousemat moninler
taisesti loileampacm määrään ja kun
hän siläpaitsi todenmukaisesti on teh>
nyt itsensä syylliseksi m. m. seuraa
unin rangaistamiin teloihin: ettei
hän ole joko ensinkään pitänytkirjaa
kaupastaan tai on hän salannut tai
hämitiänyt ne, sekä Velkojiensa ma»
hinguksi ala'ar»oist»tll hinnasta
myynyt tai pantannut suuiinnumosan omaisuuttaan,mallamatta tlten
saaduilla rahoilla wellojaan, saam
me, jolla on ailo«us asettaa laup
pian Snellman syytteeseen tästä ja
lun jo aikaisemminlin olem«e ano<
neet hänen astttamistlllln konlurssiti»laan, nöyrimmästi anoa, että raastu-
wanoikeus, joka on wii»e heinäkuun
13 p. päättänyt julkisesti kuuluttaa
Snellmanin raastumanoilludm is>
wntoon syysluun 14 pnä, »ääräsi
Snellmanin tuoiamaksi lotimaahan
ja asetettawalst wanlilaan.

Mitali poliisikuulustlluzsll Wimis'
sä on läynyt selwille oliwat puoli'
sot (Snellman matkallaan liyn«t
Pittaiislo, BnliinissL. Fcanffuit a.
Mainissa. Bastlilsa. Lutzernissa,
Milanosla, BtUtdigizjä ia TritstizsL.
Wilmtmawiwssa laupungizsa oli
«allakassa loppunut, jonlamuolsi S.
«alkaa warten Wimiin oli pantan»
nut useita soinmlsia. Wienissä touot-
rasi Snellman hottlli Biltonassll
kalliimman huoneen ia jäi wellaa
248 kruunua. Wienistä oli S. la
hettänyt lain kiljettä sukulaisilleen,
pyytäen lähettämään rahoja sähkö-
teitse. Wienin Viranomaiset oleita-
mat, että S. Helsingissä oli tehnyt
itsensä syylliseksi rikolleen Itäwallan
rikoslain 486 pykälän mukaa, jonla
Umoksi hän sanotun lain 39, 40 ja
320 pykälien nojalla oli pantu luan*
lilaan.

Naastuwllnoileus päätti lirjelmäs»
sä Uudenmaan läänin lumernötjrille
anoa kauppias Snellmanin kotiin lä>
hettämistä enempiä toimenpiteitä war
ten asiassa.— Ryssiä ritknreilfi. Maa»
nantaina lerrotaan Turkuun saapu»
neen 18 rylsäi ritluriksi. L,M
luulutaan w.elä odotettawan. Me«»
tarit waatiwat jotalin wäliailaista
sopimusta tehtäwäksi, sela että työn
lelijät eiwät puuttuisi oppilaiden ja
mestarien wälisiinlyjymytsiin.Myös<
kin elwät mestarit hywälsy määrä'
ystä järjestyneitten työssä käyttä»
misestä.

Oppilaat otvatmyös eilen, irtisa»
nomisajan päätyttyä, yhtyneet lat-
koon, jo:en mestarit jäämät ,wasi>
liensa" nojaan.

Tuleeloyan tällainen työwoima
tyydyttämään lyönteettäjiä, sillä tu-
r.ettua on, että turkulaiset «aalarit
owat llllmattitaitosia, joten työn
laalu ehta hieman tulee muutlu
maan.— papit ranhanhäiritfi-
jöinä. Helsingissä, waisinginlkal»
lion alueella owat papit rumenneet
pitämään pihaloloulsia. Aslela.yh
lion pihalla on jo 3:na eri iltana
saarnattu ja tueisattu. Samaa lu<
mutaan tehdH usean muunlin talon
pihalla

PelllstusllimeMaiset toti mene'
wät kaupungin Mliolle ja antawat
toisin ajattelemille kotirauhan, waan
sitä eiwät näy papit enää telemän,
uilllklll heillä on saarnapllilattin lan»san warroilla kuZtonnettu kiiltoja ja
ruloushuoncilll,

Apua saawllt tiaisia pihllloluul'
sissa wielä talojen isänniltä ja mikä
kummallisinta, jos ltzulä-Sten yhtiö!^
ja owat suomettarclnset isännöitsi»
"öinä saawat näiden luwalla laitti
asukkaat luulla iltaisin sanrnoja. —
TyöN.—

Uyltilnnn poikki loi »a-
-saralla puuseppä F F. yymärineu
K. I. Johanssonilta Helsingin silta»
tehtaalla maanantaina 110 puoli 2
ajoissa päiwllla. Lyöjä h, jota
työtowciiensa leitoNu3t«« «ulaan
pyrki towliejaan komentelemaan ja
kehuu iisllliän siihen olewan oileu»
ben, joista eimät tow«r!nsa kummin-
taan ole ylemmiltä saaneet mitään

ilmoitusta, käski kalkin lohansso.nm Ittnnttfäiaään johonkin §:n wal-
raiätabta kappaleita. Tama kieltäy-
tyi siitä, losla hanen mielestään ne
olimat Virheellisesti tehdyt Silloin
älämystyi «pomo" ja kämi Imiin
läsilst. Tämän tehtyä wastalinta-7,
sieppasi masaran ja iski edellämaini»
tulla seurauliella.

Asiasta käytänee lopputili teke-
mään rclllstuwanoikeudessa. — Työm.—

Tullimiehet löyfiwät
«wotkaa". Kun höyrylaiwa ,Pi»
p'f«- wiime maanantiira saapui
Venäjältä tullen Sortanlahden sa»lamaan, löydettiin tullitarlLitulses-sa halkomaraston alta 21 pulloa
menäläistä palowiinaa sisältämä lo-ri. Löydetyt tanmiatluuluiwat löm'mittäjälle. Sitäpaitsi on palowii-
naa wiety maihin, sillä lähemmin
tarkastettua lamattiin laimalmtunlla
sijaitseman hallopinon alta lalsi pul-
loa tuota ainetta. Laimamies InanKonjalom laa masiata tästä asias»
ta. Tamarat otetttin tietysti taka-
warilkoon. — Työm.—

Miten ymmärrettäwä?
Lowiisan—

WesiMwen radan johto-
lunta on Lahdtn porwarlehdissä ju-
laislut eräänlaisen «waroitulsen".Siinä kielletään rangaistulsen uhal»
la lullemasta mainitulla radalla j.
n. e. llun tällainen «varoitus" on
annettu ainoastaan hlrraslehdille,
niin tulee masten tahtomattaan ky-
jyneelsi: miten ymmarrettämä? Tah-tooko mainittu johtokunta työläiset,
noin waan salawihlaa, laattaa «wa-roitulsessa" mainitun rangaistuksen
alaistlsi. »ai katsooko se tuollaisenVaroituksen oleman tarpeellisen ai'
noastaan porwareille? Jos se edel-
lisettä, oletetusta syystä on ollut
tuota varoitustaan »Raimaajassa"
ilmoittamatta, niin julistamme me
työläiset «syyntakeettomaksi" lysymyl-
senalaiseen mahdolliseen rikokseen näh-den, mutta jos taas jälkimäinen
otaksuma pitää paikkansa, niin osoit-
ka se waan sitä että mainittu joh-
tokunta pitää pormarilehtiä lukemia
joultoja niin tolloina, jotta niitä
täytyy «Varoittaa" mahdollisesti ai-
komistaan rikoksista.

Muuten tämä samainen johtokun-
ta on «ma osoittanut haluamansakuljettaa rautatiellään main niitä,
jolla lukemat Lahtea ja Lahden Leh-teä, lun stlämastoinRaimaajan kuu-
situhatlululnen tilaajajoullo on lo-
lonaan unhoitettu. — Raim.

Pikku uutisia
5e wanl^a juttiu

Nila wähtääminen on wiimeaikoina ollut
maamme sanomalehdistöllä, ja tietystisano-
m«lefjt!ä !ul«w«lla sunrella yleisöllä, sen
lnuluisan Wessun epistolan johdosta. En«
sm riensiwät luonnollisesti asi»sta raaista*
laufetta tekemään ne, jotta se lähemmin
foSR. Puolueemme maafeutulefjbet alfotmot
mättää palstan pituifui firjoltutfia siiwo-
tonta llijoitustapaa wastaan japoikkeuksetta-
oltioatltn nflmä pilkupisllt antaa mieltä mi-
nun l»n3sa»i: »Joka härjillä lyntlö,se fjär--
iillä puhuu". Näin taanoin, muttanyt on
asiat wähän toisapäin rempallcau. Sawon
Työmiehen ddt setä, lät tiplomaattimlehiä^,
tuumaili itselseen Jukolan lussi°walnaa»
tapaan, etta on pai»3 pysyä lähellä lonim-
me hollein, Palnawill, ylen painamiaowat
ne lysymykslt jotta Olli fctä natluo olla-
plensä laltoo metjän syntisten etee".
tarlotttawathe simeellisyydellä? Sitärö etta
puheessa ja firjoitufftéfa esiinnytään wlr-
heettöm:» puhtaina?" Näw Olli fetä! On
m*x' se oppi wetänyt ai!ca! Lultuaa setä-
mies sitten yhteen soppaanRaamatut,Moo-
seksen liliat, Uuden Suometar mamman
jefatittamatf:t tilioitulset jolla me,näin tietä
antatn Olli sedille, jo mnosilymmclliä sitten
olemme pitäneet jonain muuna mutts emmf
liijulllsen mttumme mittapuina. No niin,
närnät ullon pylAlät jä&föötja pt)fQ?öämme
asiassa. Innostuu kuopiolainen, antaa
neuwoia, eritoten h«meenlin»allllsille,
niissä? Tietysti laliasillissa. Tama jo
aitaa tuntua lapselliselta. IlaLntuin
meillä puoluekuria e! taibcttaift muuten
pitää luin iraUe?mannicn ja ntllkarllu-
tojen awulla. ,Ihml3len telemä on tämä
konsti ollul ennenfin" sanoo Napo, ja niin
olkoon se täst'cdesl<!i. Luottain siihen, että
aila tassi! Olli sedän niinkuinmonenmuun-
tin innon, tahdon p»!n«a hänen jamuiden-
kin mieleen lämSt sanat: „ jo on aika,
w!!sll3tua, alla on panna kalkki halut ;e
himot jarien ileeu alle ja etunenässä tehdä?se, jota tuo hyulyä, maan et sitä joka NM'
leammallemaistuu."

Tintti

-
UylläpH on hintaa. Haapamäen

asemalla on mtitottmara «len lallista, lun.
pieni lasillinen Pi!m2äkill> mals:a 15 pen.
Mitähän matto malsilllaen?—

Suomettarelaifet toteuttamat
kristillistä ohjelmaansa. 3oftmen
aita sitten sat Ruowede» Murolee?s« asuma,
työmies Kalle Oimo toa§taanottaa seuiaa-
man fifäliötfen tiiieen:

Muroleen Santalasta 2? Pä!w3 lesä.lunta w. 1908.

K.Herra työmäje» yhdislylsenpuhlletti
illhlln»lllt»«nottajll

Saan Kunnljan llmoottaanyt teille» että
minä tahlon huoneen tyhiälsi1pä!wä Syys-
wuta ja pyytlln hyomauttaa teillenlunlei»
riu huomeonll pinllä puheenjohtllja loloul-^
sija niin Sopii hän Sitä ilmolt-a loloul-
sesla «tlll lun on molemmilla teillä wiika
niln yhdistylsen torttee näin maalla laittaa
huoneet w!rlaaliia!ll«n niin tun teillentin.
lun on molemmatMiiassa jauiinlun myös
puheeniohtlljatln taittis Taala huoneet mci»
län huoneet «i Sowimiilemiehlllin ei mil-
lään

jnhu Santala,
Talollinen

Todistaawat »uioleen Santalassa
Eemeli Nieminen Kalle Wesa

Työmäenyhdistylsm puheeniohtaia, jota
myöllin asuu omissa huoneissaan saman
manttaalipomoumaalla on myöskin saanut
waStaanortaa jonlunllllsen »fapiSfan" pois-
häätimlsen tarloilulsessa. Muuten on haus-
laa tntnStna .losisuomalaisten" suomen lie»
len Kattoon, jota osallaan o[olttaa heidän
lerslailtua simlsiysmääransä.

Plttluri,— sopimatonta kohtelua yleisöä
lohtaan osoittaa crs3 lewyseppä, jota lauan-
taina ja junmra;ai=iltoina toimii tilapäifenä
mottimestarina n. s. B?o[«basltn lesäiamtn^
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tolassa Pyyn!lilln. 9?ihips hän wiimelauan=
tat=iltona aiwan aiheettomllsii peitti «tään
puolituhumalasien nuotufailea(anotun taloa
loppujiaalas,silläseuiaulselliettänuorulal*
ntn pää w«issä turmtonni iäi malaomaan
tQttitntolan plhamcolle. 9;uotulo«fen fitnä
maatessa tuli hän m elä tat(oma6u sanoen,

että ei sitä louttcai. nut, se fujelleemaan".
o«omass» tiine! fulettimat nuorufaU

fen tuttawllt &umolci(fn pois tuon wahtlj-
neätcrin" potfitiaJoiSta. —

io,

Hämeenlinnan wantilaan ei
pääse fanomaleljtimies.fcänwer. Woi-
man lellanlerrolsessa krwo letjbea Äärnesti
fenraaroan jutun:

»Tassa eräänä päiwänä pilti P3ähäni
läydä titdustamass», miten se fanjerini?oi-
loola siellä uudelsa asunnoss»lln \tt\aa.
Cr.fo hän osannut löyttää sitä majesteetin
loullaulsesla annettua täijfiöoitoahywäkseen,
onto a^ieraätt lulenut roateatätajqntiåiä",
ja kaapinut bä»bäni' fcunlnn mumlll',
niintuin !atumai§ten tapa on. Siinä tax»
loitulsessa tpiärin lelesl>on!ssl> m»ntlllln t<-
re^toöriltä, joslo sellainen wisiilti niinluln
passaisi. Täta ei minun tuttenlaan ulisi
pitänyt tt^bs, sillä t<leh:iiörl, luulle«s««n
nimeni itäänkin säpsähti ja tuumasi heii,
ettei se mttentåfln passaa. Hänen äillnsä
siellä Emätilaan läwäsi ja wasta kuulauden
pääStä sinne uudelleen päfiftt

—
sanoi.

Multa ällisilloin!» fuuluupöäftwän. Huo-
mautin, etta päästwLlhän muuaQat.n ma-
jesteetin louNa°jta toiuertt imuehltmään,
Hena tire^tößrt allo! hermoitua ja selilt!,
etlö asia riippuu hänestä ja ettfi hän ei sitä
salli.

Kysyin sittt, pääsisit sanomalehtimies niitä
linnan merlllllsyylsiä lltselemaan ja manE'
lan oloia tähl,3telemään. -— ©Uet=ei K paijaa iainfacn^^^^B— No miffi ei ,"^^^^^^^^^^W
B^^ifTci v.iä ena riippuu minustc, enM
ftninä fila s«lli. Kuinlas le sellaisia lyse-
lette, eiwäihän muuttaen sanomalehdet...I Minälin aiota hieman lulla ihmeisiini
ja lysäsin:

No, onlos siellä jotain wlnois», onfo
jotain sellaista. jota täylyy sal«la?

—
fun

pääty n!!n roiju#ti on kielletty. Ia lun se
terran hl» ttrc^tböriStä riippuu. — se Pääsy— niin motfitian sinne laslea ia Islttaa
olot - jotta myös tin^tSöriStä riippumat- sellaisilsi, eitä mapaaa ?anan palmeli-
janftn möisi antaa niitä nfif)bä.—

Eimät manlilat ole Yle joa uteliaisuutta
JDarten, tärletmpi tehtaina niillä on

— sa-
noi

—
ja lisäsi, etta sellaiset wisiltit ornat

ihan turhia hän°.n mielestään.H
Mluun mielipiteeni sa»owat ruitenttn

alwan pälnmast»i«ta, sillä oin usein luul-
lut yhlä ja toista wanlilan oioi*ta jaolisin
luliiolllelin fertonut miDaifilta ne täaaa
4):ltanaSia näytlllmHt. Selliin tämän herra
ttre^töörtlleftn,mutta turhalta näytti lallli.
Lopulsi smvaitsi ttre^töiJri tiu«tata:— Kyllähan Toiwola lertoo, hm pääsee
toapaatjl!"— Aatnsaarnaaja, jolu luulwwasti
puolchullu, suurenpuoleinen. pu,aN» m!es
saarnaili eilen 2 aila»n postilonNoorinedos-
talla Hämeellladulla. Huusi j» ulwol t2>
män tapolstln olijoitten ww«lliseen malliin,
lehui nähn«e,ft helwetin ja taiwnan i« ties,
wttmtlslen päiwien olewanlähellil. Kowa
oli miehellä tlp, l°?la oli Iallinl»t!n pois
heittänyt ja sitteulin oli HM päässä.— Po-
liisi ei nähnyt piitt«llwan asialta «itään,
wailla wäleä lliäintyi ail» >oulot laNan

äänen" ympärille ihmettelemään
ja naureskelemaanh,mpa«t irmtlsä hosuja»
ia liljuma»

Emme tildä, miten lopuksi lienee käynyt,
mutta lyllä sosiali«tifuhu,ll ei olisi saanut
siwä wiiltälään mlnnnlti» pauhata, eunen-
luin olisi ollut poliisi niskassa.— «mene t(eln?ettiin, fid:ä si,2 ole!
tullutkin". Niin sanoi muuan tunnlttnlah-
telainen herrasmies eräille maalaiselle w!i-
me lauantatna Lahden iorill», hra tämä
mohdallisesti hanen mielestään tMsi tawa»
ro!slll«n liian tallista hinta». — Ralll.

— 3aUilaa lasten tulla j.n. e.
Kansan lahtia j»Ioa harjoittllw»! Totti>2l-
tuen sielunhoitajat. Lieneewättö unholtta-
ncet naisaiealllisen määräyksen: laill!
kansat opeluslapsilsi, j. n. e.

©nutnintailoulua w«rt«n lelää»iyl lapsia
t. k. 16 p, laiseen p«ppilllan. Opetta-
jina totuttiPappi ronroinetn. Mnun ohella
annettiin oppilaille jnaSrä^ftfl «■ ». seu-
raama: ,?le, jotta käymät pyhälo,lu«sa, ei-
wät saa käydä O. y, 2aurtl«B|a. Ia ne,
jotta tämän kiellon ylitse käymät, e!w« saa
rulla pyhäkouluun.

C. y. Laurilassa on t. y:n talo, ja onse
siis, täläläsen sos. dnn. toiminnankeskus
Lienee tuota silmällä pitäen jako tehty.

Miten paljon wchinloa lapsille, tämän
fieOon perusteella laul»sta poiSjaatntfe3tä
on,miJfö tämän tapaisi» »Läliylsiä «inne-
taan, fttä «n llhdA anvostelemlllln. Kysyn
»aan, mwllllaisellll micltUä n2mä f)tnlUöt
lantatuat tuloja hcMe»sä suuria l«psi>au-
mojo eiattatutltS Laurilan llsull«!ltll?

Näille opettajille,jolla tnofoKfa mllälVyl-
siä antamat, t«ljo'Un tuitittaaatTt (euraamat
raamatun pallat: Math. 15: 9, Dioom. 2:
2::, Ojalin. 51: lC^^H^^^^MPi!sl«.

— Asianajaja älyttömänä. Raja-
wohti kertoo seuraaman sangen kumaaman
juwn:

Rältylässä t. 1. 10 pnä toi»!letull« w2l>
löräjille saapu! aHajajatft erää entinen yli-
oppilas Neli Peta guumo, Kiicen Pil2°
jäst», Ic> läläiepailli» n sallpuess-iLN oli
hän niin päihdylsissz. etta silmät oli tum
Ija^amalla hiilillll ia kieli luslin fuuSfa
lööntqi. Mutlll peru§tu§latllt«tß häntärsl
sen sijaan oli )ulntuBti pöyryisä. Jo ennen
IStunnoa oltamtäta lastettelt säädynömyyl
siä suustlllln m, m. läläiät«lon emäntää
lohtaan, funic* talonisännän w«!awH, mut-
ta päättämä menettllu sai ptruStuilaifllfen
suun Vieraan ta!itulft. Nlloi sitte olleud:n
<swn'o. Tällöin suleusi hia luuman ja
hanen waslllpuoltensllafiamie^tn maiatuo;

ntari Auton ltotusen wällllä seur»ana les»
lnstelu:

Asiamies Kotonen: tn,e»lui, rti^bqn ilse
ofiaan, pyydiin altétao oileudln totfoi«to^
wlllsi onfo sowell««!ll, etta entinen ylioppi»
las Suuma, jota silmlnnLhtHwllsli on lo-
llasli päihw»^t ia jo enneno!le»deii iJtun=
non allcmtSta on esiintynyt H2intsc»23ti
Ktäjäpaifaäia, esiwtyy täällä asiamiehenä.

Oileuden p:>ohlaja:mitä on herra Juu»
matta tähän slno«llw«a.

Asiam',es Suuma sammaltaen: dlln
tnorahiomari Kotosen huomautuksen pernl-
teeticmana ja halweksi» häntä H2ne» toal=
tiotl.äten(sosml,t tiilen)mlelipiteittensH talia.
Ia su! pllilsi sain tänä aamuna tiedon
erään hywln ystöwänilukemasta, niinsen-
hän umolsi minä

Oileuden P:joht2ja: (leileyttäe») tämä ei
luulu asiaan.

Asiamies Kotonen: hra 3uuman oma
«siintyminen tcdista» parhaiten t)uomautu?=
sent ollmttlulsi. Mitä taas siihen tulee,
että hra luuma Ilmoltulsensa mufaon mi-
nua halwelsii, niin otan s?n pienelsi luu-
nianosciNllsetsi itselle»!. Sillä olen pannut
merkille, että miia tnimtnEn juopot entiset
ylwppilaat ja heidln i)Btäraän(a, jollaesiin-
tyw3t milloin lris:illils>w»ll<si»ä, mtEofa
minätin, minua halwelsiwat, sen parempi
ihminen olen.

aifioßomaifft Käfetttin nyt nlo« ollens,
huoneesta ja jonhra ajan fuluttua julisti
li^lafunna«ol!euB wälipöälölsen,jossa latsoi
hra luvman olewan niin päihtyneen, «tl'«!
»oi °siamiehe,ä esiwtyö, waan on öinen
hetipoistutlawa oifeubenedestä. Milä»yös-
fin tapahtui.

Sellaisia ne owat »e herret, jotla ntin
lärltäästi halwelsiw,t toisten ro«taumn?ta.
Noi ruuffoja, sillä he etoät tobetlafaan
tiebä, m!tä he tefewöt. SBält heitä ja hei-
dän tßi^feöttään. He tiwötosaa edes H2-
meta.

—
Tohtori €. tybed ptifiö esitelminW. P. Km fenläOä tänään lesliwliklona

Ho Va 8 illalla. PäLsnmulsu mav«laehtoi-nen, KijieläSn Icillkurssilla hymälsi.

SIIÄPÉ É!!l
— AmmattijärjestSn toi-

miknnnan lokoulsessa wlime per>
jcmtaina oli esillä m. m. seuraavat
asiat.

SabstyöVäen liiton hallinto efilti,
että Orawin sahan sullulaisille an<
netiäisiin Ammattijärjestön puolesta
nnelä yllmHaräistä atvustusta. Pää-
tetnin antaa 230 m'. SaQalli vää-

sahan cra;»taja G^l<
tarjotaan neuVotte-

tettnn e:ti
billndtsenille
wjll.

SSH ötyöntelijäin liiltohallinnon
pucleslaj ilmoitettiin Helsirgw ssh»
löiyömiesten työsopimuspuuhen rau»
keamisesta, sillä osastolla on sopi
mus tehty metalliteollisuuden harjoit-
tajain liiton lanssll.

Päätettiin waar'a Turun paika!
lisjärjeslöltä selitys Turun sähkötyö
«ies:en nykyisista pallkaoloista.

Til' ja wesiralennusryöVäen lii
ton puolesta ilmoitettiin, että talsi
kesäksi on Nawaniemen radalla 9-
tuntisen <yöpäiw3n ajaminen lalon
awullll annettu raueta. Mainitun
liiton Jalokosken osaston työlaklo
on päättynyt työläisten osittaisella
woitolla.

Melalliiyöntekijäin ja »etalliVa»
lajain liittojen puolella oli jätetty
toimikunnan tarkastettavaksi Tampe
reen ja Pietar'aaren työsopimukset
ja teki toimikunta muutamia muu
tolsia sopimusehdotukseen. Kosla
metllllisorvaajilla on oma liitto, jo-
ka ei ole Ammattijärjestöönyhtynyt,
päätettiin heilll ilmoittaa, että siinä
tapauksessa, että sorvarit aliswwat
Suomen Ammattijärjestön toimilun»
nan ja valtuuston päätöksiin, hesulkuun joutuessaan saavat samal-
laista avustusta Ammattijärjestöltä
luin loisetkin.

Ammattijärjestön valtuuston yli«
määräinen kokous päätettiin lutlua
t. l. 21 p:lst klo 1 päivällä keskus»
telemaan ja päättämään metallityö»
sulun uhkaa aihmttamista loimenpi»
teistä.

Koska Ammattijörjestönäänenlan»
nattajan ensimäisen numtion painos
on loppunut, päätettiin niille lilaa-
lille, jolla tätä numeroa eimät ole
saaneet, tämän wuoden 5 viimeistä
numeroa antaa 85 pmnin mak-
susta.

Ammattijärjesiön rahastonhoitaja
K. Wllrtiainen päätettiin töiden li
säännyttyä ottaa »alituistlle palkalle
ja otetaan hänelle talauswaluutus.

Saodikseen selvää työttömyyden
laajuudesta nykyään päätettiin antaa
tuulin olaston toimeksi hanllia heti
tietoja siitä, «iten paljon lunlin
osaston ammattialalla paillalunual»
la on työttömiä.

»Ml l».
(öllsllunnimmllollllnnat.

täti- ja talsuswalio-
kunta

ryhlyi tänään läsittellmään tielaki-
ehdotusta wiime waltiopäiw.lle laa»
ditun mielinr.ön pohjalla. Aamupäi-
wällä ehdittiin käsitellä 33 pykälää.

Tyäwäenasiain walioknnta

ryhtyi tänään käsittelemään elinkeino»
lallehdotusta.

SitvistystvaUofunnan
louwjaostoalkoi tänäänkäsittelemään
edllst. Arajärwen anomusehdotus'
ta yhteiskoulujen januden opettajain
aseman parantamisesta.

takiwalioknnta

on toistaiseksi päättänyt ryhtyä etu»
päässä läsittelemään rikoslain 20 lu-
wun 7 pylälän muuttamistc:, sekä
yhdistymis' ja pllinowllpauswlejll
koskemia anomuschdolulsia.

— Jämsän äänten war-
kansjnttn.Sikäliluin ,Suo«c.lai«
nen" on tietävinään ei siinä suomet»
tarelaisten ääniwarkaudesss, jos a
hiljattain lcrroimme, ole «siteeksikään*
totta. Tämän sanoo lehti selwille
löyVän tänään pidityssä poliisitutlin-
nossa. Saapi sitten nähdä, osaako
ennustaa ollein. Kuuluu afianonmi-
silla clenmn ailomulsena nostaa pai°
nokanneKansan Lehteä vastaan selä
vielä oikeusjuttu ilmiantajia vas-
taan paremmaksi wakuudch'i.— Rnmoonpurjehdns.Sun»
nuntaina päivällä hurmasi lys«o!ai
nen Matti Tard«f-lt, jofa erään toi.
sen pojan far.Sja oli mennyt soute
(eraaan Peutalön luokse, etta ulkona
merellä oli muuan vene rajun luv»
len vallitessa kaatunut lumoon. Po-
\&t soutivat veneen luokse voimain
sa »u'acn, nähdäkseen oliko ihmisiä
hengenvaarassa.Luolscpääs^yään nä-
kivät he 4 miesiä taisteleman hen>
geslään ja elämästään vedessä. Po<
♥at eiwät ja'{arset auttaa niemiä

wenecseen waan soutiwat sen sijaan
maihin ja ilmoittiwat Pentalön »e
iip:l2stu3mith:lle tapatuiNllsta. Nä-
mä lähtiwät weneinem paikalle ja
saiwat nuo 4 «iestä, mailla sangm
uupuneina, pelastetuiksi. Kaatuneen
»eneen ajoi tuuU yhä enemmän saar-
i>, kohden ja pelastiVat weneen en»
nenmainitut pojat. ,

9iimä 4 §fpgertoaaraBfa ollutta
«ilsiä artoeUacn olleen Helsirgin
Sanomain lirjllpai??n miehiä.— Cimingankansanopisto
poltettu. Oulusta, elot. 18 pnö.
Aamulla !ello neljältä huomattiin
tuli Limingan kansanopiston asumat-
lomassa rolennuksessa. Palo sammu-
fet iin muutamassa tunnissa, mutta
cpr.aitt se turmella seiniä ia lattioita
lcchdessa leirotsessa. Palo on mur
hapoltto. Sen sytyttäjä on t^bottt'
sesti wapautetlu tcan*i Asaria» Au
tio. hänet warglttiinaamulla. Illal
la oltiin hän uhannut tehdä rowioita.

— 2okeritnllia alennettu.
Kciltiaaniasia 18 p. Suurkäräjät
owat laililla äänillä yhtä wastaan
hywälsyneet sokeritullinale.inulsen 10
äyriä liloa lohti.— petkutusta postimer-
merkeillä. Moskovasta 18 pnä,
Moskovan salapoliisi on paljlisla»
nut suuren petotsen, jota harjolet»
tim vanhoja postimerlkej2 väärentä»
malla ja »yymällll niitä uusina.
Väärentäjät ovat lahden kuulaudm
sisällä laskeneet liikkeeseen yli 6 mil-
joonaa väärennettyä postimerkkiä.
Merkkien hinta on vaihdellut 5 ko-
peekasta yhteen ruplaan. Merkkien
puhdistaminen on suoritettu Varso-
vassa ja myynti Moskovassa. Tä-
hänasti on w22ltnnytstn johdosta
vangittu 1 postivirkamies, 2 kaup-
piasta, 2 postimerlkilauppiastll, 2
nasta ja 20 varsovalaista juuta*
laista.

Venäjältä.
Wenäjan kalkalaitosmi-
nlsierlöfl uudistillnillell.
Kulkulaitosministeriön erityinen

neuvosto, jonla tehtävänä on ollut
larlllstaa ministeriön lesluslaitol
stssa tehtämät farannulset, on nyt
lemmin lopettanut istuntonsa.

Kuten >o saattoi odottaa, — lir
joittaa Mrsh. Wedomosti, — paran»
nuöten veriaatteet owai jääneet hä-
märiksi. On lausuttu platoonisia toi-
womulsia siilä, että satamat jätettäi-
siin uudelleen ministeriön haltuun,
on lausuttu toivomuksia siitä, että
rakenteella oleviin rautateihin nät>
dm on liityttävä jäsenelsi lansain-
wäliseen tariffilomitellan,wihdoin on
lan» alettu paikallisten rautaliehalli
lusten itsenäisyyttä.

lluluneittm 15 wuodln ajalla on
klUlulaitssministerlö jota wuost toi-
meenpannut neumotteluja, joissa on
lcslusteltu uudistuksista ja joka kerta
neuwottelut o»at jääneet tulolsetto-
miP.

Wiime wuosim luluessu toimitetut
paiannuliet owot olleet hywin tri»
?arwaista: erinäisiä hallituksen osia
on liitetiy toisiinsa ja lcms eroteltu,
departementit owat ristityt hallitul-
sllsi ja hallitukset — departementeiksi;
toisten wirkamitsten palkkoja on vä-
hennetty, toisten lisätty.

40 wuooen kuluessa ei kulkulaitos'
ministcriSli johdissa ole ollut yh
tään itsenäistä ministeriä. Tämä
minislercö on aina kulkenut iahs
ministerin talutusnuorassa, — eikä
turhaan ole sanottu, että itse asiassa
rahaministerihoitaa lulkulaitosminis'
teriois. KullullNtoSmi^steriöstäer?i-
tettiin osa toisensa jälleen; se «iz saa-
nut edes läsitellä kysymyksiä uusien
rautateitten ralentamisestll.

Kullulaitosministeriössä wallitsi
läydellinen anarkia, warsja lawallet-
uin miljoonittain. Onkäynyt niiniin,
eitä öefiteitten departementin lireh
tööriffinimitettiin mies, joka oli kai-
ten ilonsa wlettänyt rautateillä, sitt'
wesitntten tarlastaialsimäärättiin...
juristi. Availla aircan peittelemättä
puhuttiin suurista laÄallulsista, et
tarfaStuSta sittenkään toimitettu. Tosm lyllä terran SBttten alottees.a
toimitettiin tutkimus Mohilewln ra
ba'Ja ja jäätiin selwille hämmästyt
täoiä wäorinläytälsiä. Juttu painui
fiihe.-,.

Mitä kaikkea tapah-
tttU.♥♥

Kutoisin wllnlilasla on jo toto
wiikon jattunut nältälalkoa uustu,
määräysten tähden. Ajullaat owat
liihlyneet, toSla kaupungissa on Ie
wanlauti, zola helposti löytsä tttnjö
wllnlllaanlin ja siellä on heikor.tu-
neita ihNisiä-^^^^^^^^^^V
WMmfnöpölissäoneräsluoltNäan
fuomittu hyölnnnyt toisen tuomitun
limppuun ja lyönyt Janeen monta
haawaa wtitstllä. 25Jeitltn o;: hänellt
antanut eras wVamwaitiia.

Bessarabian läänin loimessa ete-
läisessä piirissä on iäydellinen lato.

Pietarissa on elokuun kuluessa ol-
lut 174 itsemurhaa ja itsemurhayri
ttjStä, niiden joukossa 112 miestä ja
64 naista. 119 iapauJjeSja ci lie»

da syytä. 19 tapaukseen on syyrä
tvötlömyysja14:!ayleinen pettymys
elämän suhteen. 5 itsemurhan tekijöls
ta on loulupoikia.

Pietarissa tulee salapoliisi ercän
talon taloomithen luo tiedustelemaan
yhtä ja toista erään talon asultaan
suhteen, jonka luona juuri oli ollut
lotitailastus. Talonmies heittää spio
nm sanaakaan sanomatta ulos. Sit-
ten tulee poliisi ja wargitsee talon-
mithtr. Hän määrätään tähdeksi wii
loksi istumaan ja sitten lHiloitelta-
waksi, kosla hän ei ole tahtonut olla
spioni.

— cöyfioikean paikkansa.
Sanonalehti Ru«>in entinen julkai-
sijaherra A. A. Suwonn on uudeb
lee-, astunut Nowoje Wremjan toi-
mitukseen, joka lehti kuuluu hänenpapallensa. Nyt siis nälMän, että
Rusjin «Vapaamielisyys" olikin waan
puhdastahuijausta. Jo aikaa sitten
määräsi WeräM tyäwäli lantansa
Rusjin wapaamielisyyteennähden ryh-
tymällä boikolteeiaamllan sitä, loska
lehden julkaisija koetti kaikin woimin
riistää sunnuntailewon latojilta ja
saada lehden ilmestymään myösmaa
nanta sm. Wllilka lehti yritti olla
radikaalinen, losla yleisö Venäjällä
nyt juuri wiatii radilaalisuutta ja
mailla sillä on mitä loistawimpia
nimiä awustajien joukossa, joille se
maksoi sargen runsaasti, niin täytyi
sen tumminkin ahneudessaan rumeta
kiristämään pankkeja. Ia sitten kolo
yritys romahti ja Suwonn meni ta-
laisin pappansa luo.

Ulkomaalta
Tanskan työriidat.

Niinftian luin sisäasiain ministeri
oli saanut tiedon, että hänen so»it
teluehdotulsensa oliwat hywäksyneet
!llmppailtwien järjestöjen pääosastot,
antoi H3n kehotuksen, jaska pyysi näi°
ta pääiärjestöjämitä pikemmin aset-
tumaan yhteyteen alajärjestöjensä
kanssa, jotta sopimus saataisiin alle-
lirjotetulsi.

Mikäli Ruotsin Sosialdemolraten
on saanut tietää, eimät kaikki alajäi
jestöt ole tahtoneet Nyöntyä tähän.
Lehdelle on ilmoitettu, että jalkine,
työntekijäin am»attijärjestö wlime
lauwantaina pitämässään kokouksessa
hylkäsi 500 äänellä 200 wastaan si°lällstainministelin sowittewchdowlsen.
Liitonhallinto kokoontui senjohdosta
wiime sunnuntaina,mutta sm tekemät
päätökset eiwät olleet wielä lehden
tiedossa maanantaina.

Kiwipainajat ja sahatyöiäiset sev
rasiwat myöhemmin samana päiwänä
jallinetyönttlijäil'«simerlkiä ja hyllä-
siwät myöskin ministerw sowittelu
ehdowksen. Tästä oli seurauksena,
«ta li:jaltajat loioutsessaan samana
iltana asettua odottamalle kannalle
siten, että he w»sta aitasin lesti»!!!
loaamuna ryhtywät työhön lasiksi.
Kiijllltlljat owat yksimielisiä siitä, että
heidän on oltawa solidaarisia työstä
poissaolleitten ammattilaisten kanssa
ja lllotettawa työskentelynsä yhtaikaa
tädtn kanssa.

Tanskan kirjaltajalakon
jälkirettelötRuotsissa.
2)leinen Ruotsin firjapainoja^bt*-

ty4 ja Ruotsin sanomalehtien ulos^
antajain liitto pitimät wiime lauan^
taina yhteisen lotouksen niitten ret<
telojen johdosta, jotla johtuiwat
Ruotsin fitjattajien lesluudessa
<5 sänjh Aftonbladetin" jelaantumi
!esta Tanslan lirialtajalalloon. Ko
loulsesta kertoo Ruotsin ®crialb;
mollaten", että 56 äänellä 5 n>a§*

taan päätti kolons »catia Ruotsin
firjaltajaliittDa ja sen hallintoa lor-
cjaainaan PrjapainonoiniiStaiitti ne
isaljingot, joita nämä rettelöjen Ui
täessä läisiVllt, WähemmSlö, joho^
kuuluivat es. m. hi. Starttcg jaR.
Hansen Tukholmasta ia C Peleis
jon Noirtäljestä waatiwat lausuttll'
«aksi pahelsumisensa B@fanfla Af
tonbladetin" jefaantumtieSta Tans-
kan lottoon, sillä tämä jelaantumt
nen juuri oli ailaansallnut työjopi
mulsen rikkomisia Nuotsisso, loska
Ruotsin ftrjalta'ct eiwät halunneet
rumeta lallorillureilsi.

— lättiläissulkuks Satsas-sa «vältetty? Eilen iut!atftsnme
pitemmin kertomuksen ulkomaisten
lehtien lausunnoista Salsan tOl"1
läissulku uhan johdosta. Ruotsin
B©öfialbemofraten" on nht saanut
lietää, että sulanuhla ol'si jo saatu
Vältetyksi. Lehdelle on nimittäin
sähkötettyS'ettinistä.että BsSulean^
weistämön nitttarit owat suurella
ennnistöllä päättäneet ryhtyä uube{«
lem työhön. Työt allolwat jomaa--
nantaina.

SSisn mittarit oliwat tehneet pää«
toisensa työhönryhtyNisestä lähetet»
tim lopetti Ktemään tietoa päätötsls»
ta 2Bu'c«n"=ttJet*tQinön hallinnolle.
Hallina lupasi Viipymättä cjutua
jcHaljeen yhteyteen jaliatciäten weis-tämljtti kanssa ha»bulgissa, että fl-
kalaiset sulut peruutetaan.

Nyt päättynyt iyönita on kestä-
nyt 4 wiilioa.

Täm^n uiittaajain päätöksenkaut<
te: arwellaan yleissulun uhka saata-
wan poistetuksi.— Uohtaus Velgian par-
lamentissa. Vnl.Tugeblatille säh
lö-ctäsn Brysselistä:

KaNariSsa sattui Viime torstaina
siirtomaakysymysta läsitklltssa mels-

leisiä kohtaulsill. Työm!nisteri Del-
li:le oli raninturu- wasemm^ston kiih-
loisinta jäsentä Demblonia pah^m
malsikamarinpaiseeksi. Dtkblon hauk-
kui wuorosman ministeriä petturiksi
ja lanal|a!f{. Puhemies antoi 2-lle
warotulsen ja lisäisi toisen, kun D
huusi ministerille: »Te saatte hiija-
ta minua niin paljon kvin mielitte.
Ministeri, jo'a ryömii jcatjoCaanku-
ninlaan «dtksä, joka on häpeäksi1010
Europalle, li act herjata minua".

D ei wälittänyt warotuPsta, waan
pyysi lamann lausuntoa. EuemNis
lö yymäyyi puhiimch?n menettelyn.
D. raimostui ja huusi oikeistolle:
»Te tieeklnlauppiaat, halunkit, tees-
lenlelewät tornat ja warkaat!"

KunDimb o^in puoluetowerit jät-
tiwät hänet pulalll-, !e'i hai ryhmä-
loloulsezsll »alituksen w!i'aweljiää:,
wastaan.

Kirjeitå.

Rnrusta.
Tämä Kuru on sittetin meitilli'

sempiä paikkoja meidän maassamme.
Täällä ei millään ehdolla tahdo saa-
da «lämää »säännölliselle" uralle.
Willasipa minne waan. aina nälee
eripuraisuutta suuressa määrin. Sitä
on meidän työväen yhdistyksenkin
hommissa, tai oileommin hommaa-
iissä niin paljo, että sitä täytyy wä-
lisintin wähä pöyhiä. I« tehdä sen
näin julkisesti, losla kotoiset nurkka»
purpurit näyttäwät waan osioita pa-
hentawan.

Ensinnäkin meillä oli täällä le
»väällä maalien ldellä, — niinkuinmonessa muussakin pitäjässä

—
kun-

nallispuhuja. Hän oli 70 ml. luu°
lausipalllllla, joka totisesti ei olepaljo,
kierteli ympäri pitäjää, tehden walis-
tustyötä.Mutta tätä näin wähäistä
ftlllllaansa ei hän wieläkään ole saa-
nut laillia. haarayhdistykset owat
kyllä ilmolttaneet olewansa walmiit
suorittamaan osansa palllalulungista,
mutta eiwät ole saaneethääyhdlstyl
seltä minkäänlaista selitystä, paljoko
heidän osalleen jäsenluwun perus-
teella lusiannulsia tulee. Loppujen
lopuksi tässä jutussa lankeaa syy siis
pääyhdistylsen toimihenkilöille, pää-
asiassa puheenjohtajalle, kun hän ei
Pid2 huolta siitä, että asia selitettäi-
siin ja työmies saisi palkkansa «en-
nen auringon laskemista."

Työwäenyhdistyksen talo on täällä
nyt wihdmnlin slllllu sellaiseen tun-
toon, että se woi tarjota nittäwästi
suojaa yhdisiylselle. Woidaan loloon-
tua ,o«an lodw" lurkihirren alla,
eila turmitse enllä jola lerta ajatella
huonetta tarwittaessa, mihin taas
päänsä
MMtloän työväenyhdistyksen talo
Njaitsu KähNän sahan kohdalla lä-
hellä iärwenrantaa. Ulkoapäin näyt
tää se 1010 komealta, eikä se huo-
nompi ole sisaltälään. Talossa on
1010 tilawa juhlasali ollen 10 m.
pitkä 9 m. leweä ja 3 l/2 m. lorlea.
lyllä siinä waan on tilaa yhdistyk-

sen loloulfllle sen tässä koossa rllen.
Salin perällä on näyttämö, joka lyllä
ei ole lotoin suuri, «utta mkoinhan
silläkin tulee. Toisessa päässä raken»
nusta on lilawa ravintolahuone,
sekä lyölki ja ylsi huone «vahtimes-
tarin asuntoa warten. Muita mula-
wuulsia ei siihen nyt wi:lä ole li
ritty saamaankaan, sillä talo, lullm
maksamaan lähes 10 tulMa marl°
laa, on vaatinut siksi suuria uhrauk-
sia yhdistykseltä, ettei taloa ole Voitu
saada wielä aiwan lopulliseen kun-
toon.

Siihen elämän »säännöllisyytten
on minun wielälin palaltawa. Ja
nyt täytyy ottaa kynsiinsä ne suuret
tapptlujutut, joita täällä on wilme-
aitoina tapahtunutuseampia. Elpitlä
ai?a sitte, luu tcälläKähmän sahalla
oli miehet innostuneet foetielemaan
toisiensa pääluun lowuutta puulolla
ja pulloilla. Se oli aita rähinää.
Täysiiläiset miehet werissäpäin ah>
bistjiiroat toisillan^^^^W^W^WW^vnätn kahakka tapohiui tCällä
soijakin Paikkuun fulraafunnallo. Se
astutut furutaiSten maneista top
pelun aiheista — naisista. Yritettiin
ollein lujasti, niinkuinmofomaitafin
«siasta.

— Ri,d«!tiin naisista ja
wielä lailauswuonna,onhan se jou°
latva?.Parasta lakata aikoinaan,sillä
tappelut yleenjä owat waarallisia.

fl. h.
Aorpilahdelta.
Täällä juorujutwjen waltakua»

nassa Korpilahdella, on tyomäeslön
toiminta melkein nukuksissa, Verrat
tuna siihen will.'auteen mitä on huo-
Natlawissa ponvarilllstcn piireistä.
Suomeitarelaiset leu-ittelewtt yhä
edtllemlin innolla kaikenmoisia par-
iausjuttujaan työväenpuolueentoimi,
henkilöistä, setä owat yhteistoimin-
nasla penlstuslaillisten kanssa, yrit-
täisjään »Sorretun Woimaa" lap-
pea.Todellakin jaloa yhteistoimintaa,
sillehän woi jo Perunmutlan Joo-
nailin smnaulsmsa antaa. Kukaan
täällä ei ole niin «ylösotettu" mies
»anttaalipappain keskuudessa, luin
tyvwäen agUllllttori. Kun he luule-
wat, että sellainen on tulossa, sil-
loinkos niille wa^«u hätä käteen, että
miien sen tuto Voitaisiin parhaiten
paillakunralla ilmoittaa. Isännät al
kawat lohta juosta töllistä tölliin ja
lertowa-, kltä silloin se tulee, mutta
sitä ei pitäisi kenenkään mennä kuun-
telemaan. Tällaista luulisi joku
«poiloteeraamiseksi-, mutta sitä ei ole.

Isännät owat kristillismielisiä suo
mettarelaisia japuhuwat wer'lluksilla,—

siis ymmäiletläwä päinwastoin.
Sitä todissaa willä selin, että isän-
nät on joukosja sitä kuuntelemassa,
silmät punasira ja sydänala ajetuk-
siss», selä kirosanoja huulilla, joka
lailti johtuu siitä suuresta rallau
dest", mikä heillä on agitaittoieita
loh am.> llä minäkinia'a<tan suomittare-
lais a lllutaattoicita, etenkin erästä
talonmiestä Haulllnlraallll. Hänellä
on kaikki hywän suomet!arelaisen
lllutaattonn edellytylskt jn ahkeruul
hywä 10. Hän pitää tapanansa käydä
häiritsemässä työwäenpuhujia. sekä
jumalan sanalla russuttaa jokaista,
joka hänen läheisyyteensä osuu. Se
eriltäin wiisas mies tämä mainitse^
«ani isäntä. Se osaa nyt jo laskea,
että hamewäki pcatuu paatumistaan
ja saa aikaan sm, ettei suomettare-
lumen kristillisyys heille lauwanlaai
lelsua, ja jotakin niille tarjota tar»
witseist. Isäntä onkin päättänyt uh
rata itsensä naisille. Mikä jalo uh>
raus! Onhan niin suloista nousta
muijan wierestä, jyyspimeänä yönä
ja lähteä kolkuttelemaan tyttölasten
»luhtien? oville. Jos owi sattuu
aukenemaan kolkutuksesta, niin woilo
olla enää herttaisempaa hetkeä luinse. että saa tutititella tyttölasta ja
puhua politiikkaa. Jos sattuu niin,
että emäntä herää, eikä löydällään
wiuustowerialn. arwaa hän heti,
että uhrauksen hetki on tullut, josta
ei kuitenkaan emäntä tykkää, waan
lähtee kuulustelemaan,missä luhdissa
milloinkin aliteeiataan. Isännälle tv
l« silloin loma hammassärky ja
lutitustoweii saa lähteä lammilta»
maan saunaa. Seuraus on se, että
«mäntä heltyy ja sowinto on silloin
mitä suloisin. Eroitus huoma!aan
maan siinä, että toisissa taloissa
pa lkakunnalla mennään kylpemään
illalla työstä päästyä, vaan tässä
talossa aamulla ylösnoustua.—

N.

tempäälästä.
Lempäälän työväenyhdistyksenluu-

lausilolous oli t. k. 9 pnä ja käsi.
tilliin siira seuraamat asiat:

Keskusteltiin nciyttämön loijlluk-
sesta ja annettiin sitä warten wali»
tun komitean huoleksi toiniittaa kaik-
ki korjaukset.

Oiettiin työmies Juho Jokisen Hu»
likaanimainen esiintyminen ja menet-
tely esille ja kysyttiin, katsotaanko
tarpeelliseksi erottaa hän pois yhdis<
tylsen jäsenyydestä. Kaikki olimat yl-
sinreliset siitä, että hän on «otetta»
nia, kosla wielä todistettiin, että hän
oli sanouut ei kuuluwansa työwäen
puolueeseen. Parempi onkin, että hän
ei sellaisella toi»!nnaUaan puoluee-
seen kuulukaan. Suomettarelaisten
leiriin ehkä paremmin sopisi ja siellä
hön on wiime alloina ollutkin.

Keskusteltiin Itäpiirin tupaaniw
lijaisjuhlan johdosta ja päätettiin
tehdä läVeiyyetll sinne. Kulkueen
lähtöajaksi tuli klo 1, Lähdetään ta-
lolta ja tervehdyspuheen perillä pi-
tää toweri O. Wiitanen.

Muuten Lempäälässäalkaa tulla lil<
paiiu tulewaisuudessa ehtä eräällä
alalla.Niin sanottuja yhteisiä talojaon
jo 5 tilcmltiln sisälläkokonaista 4eri
latoa. Nuorisoseuran t«lo on ylsi,
jonka tintereillä hyppääwät nuorsuo-
malaiset Santeri Allion pillin «v
laan.

Suomettarelaiset eivät kuitenkaan
«yhtyneet tähän waan täyiy ruweta
hommaamaan eri kirkkoa. Ia »ant
taalimiehet ja pikkupomot perusrtmat
»lompulsen" ja ostiwat Kliliäisen
talon ja silloin se alkoi. Nuija me-
ni kanssa osakkaaksi. Tuli kaksi joy<
tolunlaa etteimät muut puolueet saa
sekaantua sisälle, eikä moi repiämart-
ta pois »lekasta". Kirkon harja on
jo katossa. Saa nähdä, koska ensi-
mäinen toimitus suoritetaan. Silloin
sitä on »armaan iloa.

Ei ole lyöwälilään toimetonna,
sillä nyt jo. wailla ollaankin wähä»
waraisia, omataan jo laisiwalistus-
tupaa ja ennen pklää w!ee toiset
lalsi. On siinä sitä nLin pienen pi-
täjän osalle. Kailli ne tulemat itses-
tään, poiwarim jarrutuljesta huoli-
matta.

Itöpiirin tupaantulijailjuhla on
23 päiwä 110 2 pälwällä. Silloin
lllitli Nuimm ja «uliun työläiset
saapukaa Lempäälän työwäen talolle
ja lähdetään iärjeslyneissä nweissä
Nenemään siihtn yhleenliiitäwään
toweruusjuhllllln. Meidän wlee sinä-
Nn päiwänä esiintyä sanllana joul
kana. Palweluswäellelin tarjoutuu
ulaisuus paasia mutaan, lun on py-
häpäiwä ja muu!en on se tarpeellis'
ta, sillä syksy lähenee ja toiminnan

aika alkaa. Si:s lailli mutaan! Se
raukka ois' lm jäisi pois!

Liikkeelle lähellä ja laukao!

Tulnslahdelta.
hiljaista on tahtonut olla Su-

luslahden työm. yhd. toiminta mml»
ten lesäliireitten vallitessa. Nyt on
kuitenkin tallusteltava joka ainoan
tulevaan kuulausilolouk!een, joka pi-
detään t. l. 23 p. MHerttualassa,
alkaen klo 4 i.p. Esillä on tärkeitä
asioita. Etenkin Ruoveden sos. dem,
lunnillistoimiluntian lähsttämä kir-
jelmä, joka yksinomaan koskee kun-
nan valtuuston ehdokkaitten asetta-
mista ja miten on meneteltävä näit'
ten läpiajamisen suhteen.

Nyt on yhdistyksen aiplljaistolmi-
lunta päässyt taas kiusallisesta hu?«
nepulasta. Tämä oli wähällä tchdä
mahdottomaksi koko homman, syystä
kun ei kukaan paremmalla liikepai'
kalla, awarampain huoneitten omis«
taja tahdo antaa huoneitaan niitten
pitämiseen. Kaikilla oli esteensä,
useimmilla aiwan tekosyitä.

Nyt kuitenkin pidetään arpajaiset
syysk. 6 p. Korsumäen torpassa, jos-
ta lähemmin wast'tdls ilmntusosas-lolla.

Laja.

hyytäväni

4. I«, I.3. 4 «. 30 mm,

Nyt heti
on myytävänä aikaisin poikiva ja nuori
hyva lypsylehmä, sekå uusi, kolme isoa
huonetta sisältävä asuinrakennus Raken-
nus sijaitsee järvenrantaa lähellä,hyvällä
liikepaikalla,maantien varrella. Kaupasta
saa sopia J. N. Viinikan kanssa Lem-
päälässä.

saapuDDt Mailtama
Uuma mallikkaitamiesten hattuja,
lakkia, urheilupaitoja,sateensuojia
sekä Aströminhyviksi tunnetulta
miesten ft naisten kenkiä Oulusta
y. m. sekatavaraa. Huom.! Suuri
valikoimauusimallisiaTapettiaon
myöskin saatavissa.

Huomaa! Halvat hinnat.
SekatavarakaupassaPinninkatu 22.

C. OBLOM:
llionkurssi-
loppuunm^ntl

Suurella hinnanalennuksel-
myydään ompelukoneita, pol-
kupyöriä sekä maanviljelys-
koneita ja niitten osia.

J. li. Lai&een Xoitsmlpui
Viini!c,nk2w 15,

K. M. Peterson,
Hämeenkyrö.

fBAAmiesten hattua, 50 p. kpl.,
IWWW miesten pukuja 30 mk., 35
mk., kesäpalttoita 30 mk, sadetakkia 25
mk, 20 mk., lasten sadetakkia 12 mk.
naisten 15 mu., miesten solkipatiinia 13
mk., puolikenkiä 11 mk., harmaita pe-
likenkiä 7 mk., naisten kenkiä 8 mk. 50
penniä, pnolikenldä harmaita 6 mk,
6000 emalji keitto y. m. astiaa 35 pro»,
alle hinnan myy

V. HELIN,
Puuvill«telit22!ll«tu 12

Äoko^ksi£

Eleläpirhhalan Cyöu. yhd.

leiimsiiiuß
on 23 pii 1 elok. klo 4 iltapäi-
vällä. Ko.. uksen loputtua

PERHEILTÄNI*.

Huvejaj

IutHMHII
hauskalla ohjelmalla toimii Lempäälän
Nurmen Työv. yhd. lauvantai-iltana 22
PN» klo 8 j. pp. Laatiskan talossa Hah-
kalassa. Terve tuloa.

Nuvitoimillunt».

Hauskan

Iltaman
toimii Sotkan Työväenyhdistys elokuun
22 päivänä 190STyrkkölänRäikällä klo
S illalla.

11«V DHUM
rs .C3B E3Kauppakatu 16 =

Uusi ja kuosikas valikoima:
Naisten Päällystakki- ja Kävelypukukankaita,
Naisten mustia ja värillisiä Pukukankaita,
Ranskalaisia Villamusliinia,Pumpulimtisliinia,
Kaunis valikoima Vöitä, Miesten Pukukan-
kaita y. m. y. m. y. m. y. m. y. m. y. m.

HUOM! Ehdottomasti halvimmalla HUOM!



Keskiviikkoa IQ p*å elokuut. KANSAN LEHTI Nso 189
-

1008

Cotlijaruen Cyöu. yhd.
toimii

Iltaman
t. k. 23 nnä klo 6 1. p, Omalla talol-
laan. O.i.tma vaihteleva.

Huvitoiciikuma

Rengasalan U.
viettää

Syysjuhlaansa
Kirkkoharjulla sunnuntaina t. k. 23 pnä
alkaen kello Va 4 i. p. Vaihteleva ohjel-
ma päättyy karkelolla.

Pääsylippujen hinta kentälle on 25 p.

liiiiaiilaa
viettää Lempäälän Itäinen Työväenyhdis-
tys 23 päivä tätä Imut,, alkaen kello 2
j. pp. Juhlassa esiintyy useita puhujia.

ILTAMA
alkaa kello 7 j. pp. vaihtelevalla objel-
maila

?iekk2l2n r. y. toivo
toimii

Iltaman
dokuun23 päivä Tanilan kylin Jutilassa,
alkaen klo 6 iltapäivällä.

Sisäänpääsy 50 ja 25 penniä.

Kuulutulczl».

KUULUTUS.
Maanantaina elok. 31 pnä kello 10 e

pp. väliaikainen kuntakokous Jämsässä
Työväen talollaseuraavista asioista:

l:ksi Valitaan asetuksen mukainen
määrä jäseniä kunnanvaltuustoon.

2:ksi Myöntääkö kunta puolestaan
kauppias Arviolle oikeuden ruuti-
kaappaan,j y-—

—
■-py^-

—
.'

3:ksi Päätetään Vaherin piirin kansa-
koulun opettajattarelletulevan maa-alan
suuruudesta, sekä milloin kunta aikoo
mainitulle koululle rakentaa oman kan-
lukartanon.

Jämsässä 16 pnä dok. 1503.
O. V. Patajoki.

Hnntokanppoja.

«MM»
Tämän kuun 29 pnä tarjotaan

Vilppulan Rantalassa huutokau-
palla tehtäväksi Pohjois-Hämeen
Maamieskoululle koulunkalusto,
kuten pöytiä, tuoleja, kaappeja,
höyläpenkkejä y.m. joista lähem-
min huutokauppatilaisuudessa il-
moitetaan. Työn kelvollisuudesta
vaaditaan takaus. Lähempiä tie-
toja asioista antaa Maanviljelijä
Oskar Taival, Orivedellä.

Vilppulassa elok. 17 p. 1908.
TOIMIKUNTA.

Palvelukseen b«!utaan

o«tteen 32» t. I. llont!olist2

Vuokrattavana.

2 tyttöäsaa esunnon Vartiaturninkatu
15, I:nen porras oikealla.

Makasiini vuokrataansamassa paiksssa

2nuortamiestä tai tyttöä saa asunnon
nyt heti tai 1 p. syy9k. O3Otteen

saa t. 1. konttorista.

Korjattu:

Rtllfoenpmiie 'öydettyvanhan-
KUIIUÖOrmUb kirl!On puistost*.
OmistajaperiköönOjakatu 107.K.Vaarna
Tavataan 6 jälestä illalla, g

Kadonnut

Polkupyörän pumppu putosi viime> sunnuntaina Rajaportin ja Epilän
välille maantielle. Löytäjää pyydän jät-
tämään sen kauppias) Lahtisen taloon
Suoniselle Rajaportilla.

llmoltull»l».

Neidit hoi!
Meitä olis täällä 2 nuorta poikaa, jot-

ka haluaisimme päänä kjrjevaihtoon
mieluummin varakasten vanhain piikain
tai lestein kanssa letnrnenliiton tarkoi-
tuksella n.m. Kesä ja Talvi,osote Tam-
pereen postikonttoori.

flsuntoni olen muuttanut
Niemikatu 22. Alma Vikman, ompelija

Willl MWll
toimii kolmiluokkaisena ja alkaa
syyskuun 1 p.klo 5 j.pp. Sisään-
pääsytutkinto pidetään samana
päivänä klo Q c pp., jolloin myös
kuulustellaan ehtolaisia. Kouluun
pyrkijöillä tulee olla mukana pa-
pinkirja, todistus ennen saadusta
opetuksesta, sekä lyijykynä japa
periä Lähempiä tietoja antaa kou-
lun johta;atar^^^^^^^^^H

ILTA YLPPÖ.
Osoite: Toijala.

Laskulankettia;
Kansan l^föti Konttorssa.=

Varokaa
Pommia!

on huvinäytelmä, joka huvit-
taa nuoria ja vanhoja Näy-
telmässä esiintyy 10 henkilöä.
Kirjan hinta on 50 p. 10 kpl
saadaan 4 markalla, tilattaessa

Kaisu Idin Kiriakaipasfa.
Vilppulassa ensi marrcsh.

3 p:nö 2V2N2V22N

W»WIl
MMM

oppilaiksi aikovia kelioitetaan en-
nen svvskuun 25 päivää koulun
johtokunnalle länettämään oma-
kätisesli kirjoittamansa liallemus,
jota tulee seurat»:

1) papinkirja, todistuksensa siitä,
että nakija on täyttänyt 18 vuotta;

2) lääkärintoäiswz;
3) todistus ylemmän kansa-

koulukurssin suorittamisestatai
vastaavista tiedoista, sekägj
|4^äDhémpäi^täniölnöö]ain
suostumus, joshakijaonalaikäinen

Koulun johtokunta voi myön-
tää lievennystä kansakoujukäynti-
ehdoista.

—
Oppikausi kestää

toukokuun 20 pm tienoille. Kou-
lumaksu on 25 markkaa. Varatto-
mille oppilaille jaetaan 50—100
markan suuruisina opiskelu-apu-
rahoina aina 1,500 markkaan asti.

kuntoa ja ravintoa on koulun
länistössä 01ev1582 25UMUk5i35a
saataviBs2.

Lähempiä tietoja antaa maan-
viljelijä A. RANTALA Vilppu-
lassa.

Vilppulassa elokuun 17 p.1908
Qs. Vilppula

1111111111lMIM.
ammattitietoja
hankkimaan.

Tampereen Teollisuus-
koulussa

toimii lukuvuotena 1908-1909
seuraavat kurssit ja osastot:

Vzlmistava luokka, joka alkaa
syyskuun 1 pnä klo 9 e. pp. ja
keztää lcuukauäeu ajan. 3e on
tarkoitettu etupäässä matemaatiz-
teu alkutietojen kertomiseksi ja
ensi opetuksen antamizeksi pii-
lUstuksess2leoII'SUUSkOUIuUNp>T-
kijöille.

Oppikurssit nuone-, kulkulai-
tosten- ja kone rakeunusteolli-
suutta varten, sekä kutoma-, pa-
pen- ja teknokemiallisessa tealli-
suuressa alkavat toimensa loka
kuun 1 pnä klo 9 e. pp.

?äZ3vvaa«imukBet ovat väliin-
täin 17 vuoclen ikä, sekä että pyr-
kijä on suorittanut ylemmän kan-
sakouluu kurssin tani omaa vas-
taavat tieclot ja väniutäiii vuoäen
työskennellytsiinäammatissa, jon
ka osgstolle pyrkii. I'vrkijäliä,
jol« on käynyt 4 luokkaa lyseo-
ta talii muuta korkeampaa oppi-
laitosta ei vaaäita eäelläkävpää
ammattitaitoa.

paitsi näitä päiväkursseja jär-
jestetään iltakurssit Länköteknii-
kassa, kutoma, paperi-, värjsvs-
ja viirneistelvteollisuuäessa,kone»
doitsjia, konetvömieniä ja raken-
nustvömiä varten.

iitakursseista aika-
vat Länkökurssi, kurssit kutoma-
teollisuuäessa-, paperi, värjävs-
ja viimeistelvteollisuuäessa, sekä
kouetvömieskurssi lokakuun 1 p.
klo 6 j. pp. kakennustvömies-
kurssi 20 p. marraskuuta kello 6
j. pp. ja konenoitajakurssit 7 p,
tammikuuta v. 1909 klo 6 j. pp.

Pyrkijöiltä näille kursseille vaa-
ditaan, paitsi amtnattiharjoitusta,
yleinen luku- ja kirjoitustaito, se-
kä kyky käyttämään neljää en-
simmäistä laskutapaa kokonaisil-
la luvuilla.

I'eollisuuskouluun otetaan sekä
naig- että mies oppilaita j» wlee
pvrkijäl'.ä kouluun ilmoittaessa
olla mukanaan maine- ja koulu-
todistukset, sekä toclistukset nar-
joittamastaan ammatUtvöstä.

Koulumakzo on p3iv3kussBil2i-
»ilta 20 markkaa ja ilt«kurssilai-
«ilta 10 markkaa lukuvunäelta.

Tarkempia tietoja koulun toi-
minnasta antaa johtaja

Osate lampere.

J K Mil W-i» «MW
Hämeenkatu 18. Telefooni 114.

- -2. Alituinen varasto miesten Pukuja ja palttoita valmiina. Mies-
~ V ten ja naisten kankaita uusissa malleissa. Puuvillakankaita.
S * Vanhimman malliset kankaat alennetuilla tunnoilla= !hameenkatj^^B|

K. MäAi.~
SE /

POLTTAKAA:
?. c. Netllg

paperosseja

Klubi N:o1,
iSSt Matti. iSKr

l:n palkinto kultamitali

/y*k j/pYTT^K^^ iiiiiin

Ammatti- ja Teollisuusnäyttelyssä Helsingissä 1908.

vastapäätä Kauppahallia.

ja f*umpp.:in

Naitte! NieiSaalfeldisJTSSß
Wnz 11. j. IllllUll. I»W.

DM" Polttakaa

»Hämeen Poikaa11

HÄMEEN TUPAKKATEHDAS 0. Y.

»»

0110 MVl!^
NOKIA, TAMPERE, Laukontori 8.

Tarjoaa hyvinlajitellusta varastostaan

Polttakaa meidän kauppaan Ilmestyneitä

»PANKKIIRI"
paperossiamme, jotka valmistetaan sangen hienosta turkin tupa 1
kasta. Hinta 30 penniä laatikko Puuimukkeen kanssa poltettavat 1
Tupakkatehdas FENNIA Helsing'ssä. Te1ef. 2614. l

AhlmaiVin

li22MleL-l2
Emäntäkoulu

alkaa 3:nen lukuvuotensa marras-
kuun 2:na päivänä; oppilaiksi na-
luavat ilmoittautukoot ennen elo-
kuun 20 päivää

5«lln'lll«
os. Tampere, Leppälä,

joka myös antaa länempiä tietoja
koulusta

Katso tarkemmin ilmoituksesta
tämän lenäen numeroissa 151 ja
157.

Höyrylaiva

Tarjanne
(kapteeni 6. V. l^oszsön)

lähtee heti avoveden tultua Tam-
pereelta Virtain Enokoskelle ja
Tulijokeen tiistaisia ja torstaisin
sekä Virtain kirkkorantaan lauan-
taisin klo 10,15 a.-p. ja takaisin
Virtain kirkkorannasta maanantai-
sin klo 4,45 a.-p. ja Enokoskelta
keskiviikkoisin sekä Tulijoesta
perjantaisin klo 3 a.-p.f saapuen
Tampereelle noin klo 12,45 päi-
vällä, poiketen matkan varrella
olevissa silloissa. Kirkkomatkoja
tehdään Ruoveden ja Virtain kir-
kolle lähemmin määrättyinä päi-
vinä. Tilaisuuden ollessa tekee
Vehkakoski« PohjaslahdeltaRuo-
vedelle kirkkomatkoja vuoroin
Tarjanteen kanssa. Matka Eno-
koskelle ja Tulijokeen on epä-
varma ennen virallista viitoitusta

Asiamiehenä Tampereella on
isännöitsijäK.O. Toivonen,Mut-
lanlahdenkatu 2, Telefoni 863.

EVoyryalus Into
lähtee avoveden tultuaVilppulasta
Ruoveden kirkolle maanantaisin,
keskiviikkosin ja perjantaisin klo
5 a-p. ja saapuu sinne ennen
Tarjanteen tuloa, sekä tiistaisin,
torstaisin ja lauvantaisin klo 7
a.-p., Ruovedeltä takaisin maanan-
taisin, keskiviikkosin ja perjantai-
sin klo 12 päivällä sekä tiistaisin,
torstaisinja lauvantaisiaTarjanteen
saavuttua. Maanantaisin japerjan-
taisin jatkaa laiva Huutolan kautta
Paikkalaan, josta lähtee tiistaisin
ja lauvantaisin Tarjanteen saavut-
tua. Joka sunnuntai tehdään kirk-
komatka Vilppulasta Ruovedelle
klo 5 a.-p.
Höyrylaiva Osuuskunta Tar-

janteen r. l. Hallitus.

Nr isiiioastii
alista NN «M i!
N» II» WW.

118 asia
ei voi kosVaan tulla liian u«in muis-
tutetuksi, niin on juuri l»it» meidän
Rautamehumme Samarln, joka aine
joka tapauksessa, tullessaan käytetyksi,
on näy tänyt erinomaisia ominaisuuksia
v.tsa.<ataria, kuono» vatsaa, huonoa
ruuansulatusta, huonoa ruokahalua vas-
taan on se rauhoittavaa ja lepoa tuot-
tavaa unilääkettä, vahvistavaa, voimaa
antavaa Rautalääkettä, heikoille, liialli-
sesti rasitetuille ja rauhattomillehenki-
löille, sekä niille, jotka kärsivät vatsa-,
munuais- v. m. tauteja on tämä Rauta-
mehu verratoin terveyslääke. Käyttämäl-
lä Riutamehua Cederrothsin Teknilli-
sesta tehtaasta Gefiessä, onmonen mon-
ta saavuttanut terveyden ja voiman.

Tunnetteko Te, että terveytenne ei o'e
mallikelpoinen,niin koettakaa tätä ainet
ta. Teidän ei tarvitse epäillä petosta ja
niin muodoin kammoksua käyttää lää-
kettä, sillä Rautamebu on yleisöltä itsel-
tään koeteltu ja hyväksytty, jonka m
ana olemme todistusten perusteella to
de<si näyttäneet.

Todistus:
Cederroth'in Teknillinen Tebdjs, Gcf

lessä.
Allekirjoittanut, jolla yli kaksi vuotia

on kärsinyt kronillista vatsakatarria ja
tämän »j»n kuluessa käynyt neijän lää-
kärin luona, kuitenkin tuloksetta, sekä
viime aikoina kärsinyt jokapäiväisistäok-
sennu-sisU on käytet yaän kaksi pakettia,
tullut sanottavasti paremmaksi, lukien
siitä lähtien, jolloin nautin ensim-
mäisen tee usikallisenCederrota'inSama-
rin Rautamehua, on oksennukset loppu-
neet ja eivät ole viivanneet minua siitä
lähtien.

Tahdon täten kehoittaa kaikkia, jotka
kärsivät huonosta vatsasta, käyttämään
yllämainittua mehua; Ja suosittelen mitä
parhaiten erittäin hyväksi.

Gefle 5 päi/änä huhtik. 1905.
Aug. Alfred Lindb'om,

eläkettänaut. poliisikonst.

Cederro:h'iH Teknillinen Tebdas, Gif-
lessä,

Noin neljä kuukautta sitten oli mi-
nun mzhdoton nauttia minkäänlaista
ravintoa oksentamatta. Jokaista oksen-
nusta, seurasi sietämättömiätuskia vat-
san;x>h|as.a, mutta käytettyäni Samarin
nimistä rautamthua, lakkasivat oksen-
nukset, sekä vaiva vatsanpohjissa ja on
minu la sen ajan kuluttua syy iloita erin-
omaisesta hyvinvoinnista. Tahdon mitä
ämpimämmin suositella tätä sekoitusta
lOkaixlle, jotka kärsivät yllämainitusta
Uudista.

clel!«3ä bulilill. 1905
Sigfrid Haglund,
Poliisikonstaapeli.

Tavallisesti tarvitaan vaan 2—3 koko-
oakettiahyvän terveydensaamiseksi Rau-
taneste Samarin maksaa kokopakettn 2
rak. ja myydään sitä apteekissa. Jos ci
Samarinia löydy lähimmässä spUekis»
min kirjoittakaa silloin veljekset Scu
marnlie Turussa, he ovat meidän asia-
miehemme Suomessa ja he voivat joko
antaa Teille osoituksen, jolla voitte saa-
da sitä tai lähettävät suorastaan Teille

fis S lioin Vietto
k/välcsl tunnettua

Limonaadia,
Soodaa ja
Vichyä

»mi Kantti 5. Telef. 45.

0. & J. STRANDELL
HERRAIN VAATETUSLIIKE

■■■■ Uimaliousuja »«»»
O. & J. STRANDELL/illa.

«
2.

mm— mmm
ia

JI*5ss=B; s*^'

ta.
Ca.

UI
O

US
Hämeenkatu N:o 19, telef. 583 (kauppahallin talo).

Suuri varasto naisten y. m. kelloja, periä, Lämpömittaria, hopea-
eoksia. HUOM! Erikoisala Silmälasia, kaikille sopivia.

Katsokaa osote-ilvet tarkoin.

Kellosepänliike Osk. Sirén Ampere

Painakaa »sisän Eugenisi!

»TYÖMIES" PAPEROSSIA,
jotka valmistetaan hienosta Turkin tupakasta. Hinta ainoas-
taan 30 penniä laatikko. Puuimukkeen kanssa poltettava

tupakkatehdas Yennia" Belsingissä.
Telef. 2664..> Karttakaa Viipurilaista jäljennöstä.

- -
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METSÄSTVSTARPEIDEN ERIKOISLIIKKEESTÄ,

Ruuti- jaDynamiittikaupastani
otatte liunnc»l!i3imm2t metsäBt/svz!ineet.MVar23to valilcoitti.

K. JffjOVtAm Kirkkokatu N.o 5

Tampereen Osuuspukimo s. I.
on ehdottomasti ensi luokan vertainen räätälinliike,K. P. Ruuskasen
liikepalatsissa, sisäänkäynti Keskikadulta. Puhelin 1038, Runsas va-
likoima koti- ja ulkomaan kankaita. Tilauksia vastaanotetaan omista
ja teettäjäin kankaista. Työ tehdään huolellisesti ja puhtaasti, uusim-
pia muotia seuraten. Huom.! Uusia jäseniä osuuskuntaan otetaan
niinä aikoina kun liike on au^i.

?51V31i5t2.
3t»...in kulnt:

tähtewiä i»ni«!
CIo 6 ».-p. Postijun» Forssaan, Tn,»

hain, Saloon, §änteenlinnaan, Tannlll»saareen, Hanloon,HelsmlNn, Lahteen, &>.wiisaan, Konnolaan, SKHltlffai, flodaaa.Haminaan, Lappeenrantaan, Wilpurti»'
I»at«lle ja Pietariin.

Klo 9,40 a.--p. Sekajunll Nollalle, Sta.
roon ill TylwLlllle.

Bio 10,35 a.-p. oefajuca Toijala!», Fo^.saan, Turkuun, Saloon, Tonuulsaal«n :»
KW I^B 1.-p. Postijnna hilmeenlt».naan, tammisaareen, Hanko»», Hell»,klln, Lahteen, Lowiisaan Kowuolaan j»

Kotkaa».
Kw 1,40 1.-p. Postijuna Raumalle,Pmtl»ja Mäutyluowou.
Kw 1,50 !.-p. Postijuna Haapamäelle,Iy

Väst^läLn, Kmiahteen, Seinäjoelle j»
Welasaau.

Kw 3 l.«p, Pllstijuna Hämeenlinna»,
Riihimäelle. ?sort»oofeen ja Helsinkiinillo4,401.-P.Mattustajajun» Nollalle,©tn»
tuon ja Tyrmäölle.

ttlo4,50 i.°p. Selainna Kangasalle,Ori-BebeUe, 3SIUpulaan ja Haapamäkeen
Kw 6,05 1.-p. Postijuna Forssaan. Tn,,

kuun,Hämeenlinnaan, He sintlln, Lähtee»,LoVilsaan. aoumolaan, Kotkaan, hamt»naan, Mikkeliin. Kuopioon, lisalmelle,Bajatniin, SappKnrartaon, SBitpurihi
Plitaiiw. I«n'.«!1' Ellsenmoaralle!Punlllharinlle. Sawonlinnaan, ©ortama-laan ja Joensuuhun.

Kw 8,15 1.-p. 9RatftjBtajajnßa TyrwlLll»Pelpohialle ja Port!».
Bio 8,20 i..p. Selajuua Kangasalle, taVSwedelle.
Kw 12,11 yZllä. Postijnna Haapamäelle

3>jtDäB^lä£n, Euol-hteen. Seinäjokien',
Wllcsaan. Uuteenfaorlepijij^n, Pietarsaa»reen. aoßclacn, Raaliet^ Ouluun,Ke.mtin ja Torntoru.

3aapuwial«nia:
«Lo 5,49 L.-P. PosNjuna Torniosta. Kl»mista, Oulusta. Raahesta. BoßolaltaPietarsaaresta,Uudestalaaclepyysta,SBaa■sasta. SetnäjosJtß Suolahdesta, Iywäz.

kylästä ja Haav<-maeltä
Kw 8,47 a,°p. Selajun» Haapamäeltä

pulasta, Crtoebeltö ja «llngasalta
KW 9 a.-p. Matlustlljlljunll Turwällllö©turosta ja »o fasta.
Bio 9,20 a.°p. Matlustajlljnna 3oenfintBtn,Sortawalasta,Sattonltnnaäta,Punlecha»»iulta, eitfenmaaraltc, Sinatralta, $teta.

lista, MipnltZtil Lapheeulauuasta, sot-lasta, öanttaaSttt Kajaanista, lisal-melta, ftuo^toäta, Mikistä, flouroo.lasta, Lahdesta. Rilhimöeltö,Häme»,
linnasta ja Toijalasta.

aio 1,06 l,»p. PostiMna3Ksntßlntb9«ttt j»
Pulista

»lo 1,20 i.-p. Postijuna Turusta, Foi».saita hangosta, lammlfaateSta, Hel»fragtttä, Puiwoosta, Pietarista, Nlipn.lista, «0Ä««l»3ta, Lahdesta ja tzäme».linnasta.
Bio 2,42 1.-p. Postijnna Waasasta, E«t»«.

joelta, Suolahdelta, Iyw2styl«s« j»
b-»pamLelt».

aio 4.iTi i.-p. Selajuna Salosta, Tnlust»il ForsZasw.
Klo 5,46 t.-p. Postijnnll Vtäntylnodo»w.

Purista ja Raumalta.
Klo 8,03 i.«p. Matkustajajuna SalostaTurusia Forssasta, Helsingistä, Pm.woosta ja Hämeenlinnasta.
Klo 10,30 i.-p. Selajuna Vläntyluodost»,Porista, Raumalla. TyrwLältä, Sm»rosta ja Nokiasta.
Klo 11,50 i.°p. Postijnna hangosta,Ta»misaarest», Helsingistä, Pietarista, ©ti.purista, Imatralta, Lappetnrannasta,Kotlasta, Haminasta, MiNellstll. Km.«olasta, Lahdesta. Lowtisast,jaH2»«».linnasta.
Kw 11,56 1.-p. Selajnna Criaebeltä j»Kangasaita.

Kantatien pika- Ja ta»««,toi«»
toi atooiimaCg 8 a.p.—S lp.

—
G,,,

«mtatfm Ho 8— jolloin ahttaitjtc.-.
t)tlacnttt»ac tomeKo ööfiiacaattteaM r*Nlos<lN!l«tll<M

Kantatien a\tmalentteti «tosina "■--r4)fit»taS Bo 8 a.j!.-8 h
'""""

£am»ereelc 1908,

5»!v,t0l

Laguara ja K&hVlB.
Java Liberia j
Toppa-, PaJa-, Jauho. Cn1,,,.lflKristalli- ja Farmi- J0K U TIU
Riisi,Manna, Tattari, RuuninKauran, Ohran ja Ssgo- »JJ yHIfl
Amerikan, ...... , ,
Ranska, ja U(2hnOJOUhOJ2

RååveUn Ruisjauhoja.
Vehnän-Loseitä. Rehujauhoja
Peliävansiemenkakkujauhoja.
AmerikanSila ae.
Rauta- jaMaal(tavaroita.
Heinänsiemeniä.

JuurisaapuneitaKankaita,Hattuja
Lakkeja y. m. myy halvimmalla

OTTO JÄRVINEN
NOKIA.

it
«n
«n
o

CL

V 32 V

pG H* i11Is
Ä^_ -I-si

Hali
■«.t:BLfi■> en fv to

k! ||
N o
i^ l/l

Il»WWMWll!!■Ostakaa ainoastaan ■■W» IlmoittajiltammeI
MD voittoesineenne! DD

mikkomakitalo
Highlight


