Työ on rikkauden Jåhde. Työn tnlofc-

««t rjrflntebjölile.
Yleinen, yhtäläinen Ja välitön ääni■ fulioikeus kaiklte 21 vuotta täyttä«MU, kansalaisille. Valtiollinen kansan-

taite.
Täydellinen kokoontumis-, yhdistymis-,
lausunto- ja painovapaus.
Naisen Ja miehen tasa-arvolsuus.
Kirkko eroitettava valtiosta.
Airteettaln nouseva tulo- ja perintövero

ainoaksi veroksi.

KflNSflN LEHTI
Sosialidemokratinen

Lauantaina kesäkuun 15 p.
Toimitus Ja konttorit
T. Tm talossa Llatiaaa rnlatobata «S.
»«««»rl on anti klo 8 a.- T l.
ToinUakaaa t«!«f. 944.
■"■tterla t«!«f. 761.
Talalta* tavataan klo 12-2 a.-p. ja 6-8 1.-p,
?»iaatf*aaoita]a tavataan klo 8-1
a.-p. ja 5-T 1.-p
C

P

Kmm2ttl-Osotteit2.
lääkäreitäi
Vaarto Palkonan, kunnan- |a rsntatienlääkäri, Toijalassa. Klo 9-11 ja
|
li I—

2-

ovat Suomessa ja Venäjällä: Lehden konttorista, asia-

.

miehiltä tai postikonttoreista tilattaessa:
Neljännesvuosi 2: 50
Koko vuosi 10:
ll
Puoli
5:
Kuukausi
Amerikassa ja munalla ulkomailla Vi ». 17 mL,
'/, 8: 50

-

Anton Huotari,

Wera Ostroumoff.

Tyko Varto.

,862.

Hammaslääkärit i
Gunnar Olin,

'5 5-'K 0.

Hämeenk. 2!. 10-1

-

r. C Haarala, Kans. Pankin talossa
Xanppak.4.Ollisi. klo10 12. Puh.974
Kätilöltä:
Laara\ Ollgrén, Kuninkaankatu 10.
Alma Säilä, Puutarhakatu 30.
Ida Helenias, Mnstanlahdenk. Ib.

fina Nummelin, Pohjolankatu 10.
käynti kadulta.
Handl Lamp4n, Mustanlahdenk. 22.
Telef. 52.

Vallin,Johanneksen koulu,
pnnrakennua.

åårnimj

-

Kätilö Anna Pihi, Verkatehtaank. 3.
M.Pobjakarl, Kaivokatu n:o 35.
lc2tu 13.
Ida Väänänen, (Stenqvist) Puutarhakatu 24.
Ida Lahtinen, Tammelankatu n:o 18.

Eläinlääkärit:
"nar Birlttnd, Mostanlahdenk.

10—1 arkip. Telef. 427.

Toimistoja:

«Vl varat N. 21.500,000:
3°

«

Talletustilillä muuttuvalla korolla.
nvvitetään
t/////s.

loimlttaa kaikkia pankkialalle kuuluvia lentäviä,
'loimia voidaan pankille antaa KirjeelliBe3tikin.

11l»M
—

Niemen Sahan työväki

li2utauB2pu-lali2BtoliBa livväBsl, kuamenua zunuuutaina
nm 28, 3ailauB ja
t. k. 16 puä, alkaen klo 1 j. pp. Arpaliput makBavat 25 penniä
kappale, joi3ta joka ueljäB voitto. ?ää3v 2lp2j2iBiin 25 penniä.
VoitoiBta mainittakoon m. m. piironki, keinutuoli Bekä muita tuo-

keiuutuolimattoja,
V»»p. Rannan Gysnvälitystoimisto., lia,
ko U2i3ten KäBitöitä.

Bonva, peittoja, Bein3mattoj2. Bekä Buun jouk-

»«luu»

I LTAMA

klo 10-1 8. p. miehille Ja 4-5

1,-p. naisille.Os. Länsipnistok.4.Telef.484.

G. W. OSQNEN,

jälkeen alkaa

klo 6. Oviraha 50 pennniä. Höyrylaiva Vellamo välittää liikettä
ja Niemen välillä ja lähteeMustastalahdestaklo puopoiketen Santalahteen.
Arpajaistoimikunta.

Mustanlahden
VAKUUTUS-KONTTORI.
Hämeenkatu 9. Telef. 530. -12 ja puoli 1
Konftoriaiia 0-2, 4-7.
Kansakoulujen tarkastaja
on kouluasioissa tavattavissa koulupäivinä Kauppahallitalossa, Hämeenkatu 19,

klo 7-8 a. päivällä.!

1 k. 4

8.

ll»MU

Heinäkuun l:stä elokuun alkupuolelle en ole tavattavissa.
T. E. Rauvola.

UunintelcijZln

2. 0.

Tampereen Uimaseuran
Uimakoulu.

Karttuva/Ia talletustilillä ja

toimii

J.Jokisalo.

40 kBM.

Suuret

llllllilllll!! —13 WlilllWl
—

-

«,

Hauskan
tekee

Lätti P. h 16Vaskiseppien
a.o.
sunnuntaina
pnä

t. k.
Aitolahden Juopolle lähdetään puoli 8 a. p. Kortenlahden satamasta Visuyesi laivalla lotjan
kanssa. Suotuisan ilman ollessa toinen
kerta klo 11 a. p. perillä on ampumista

t. k. 19 pnä Lehtisaareen. Lähdetään klo l/2 10 a. p. Joseliininlab6en uimabuoneella maanantai-iltana niemeltä. Huom! Voileivät muklo 7 i.p. l^uÄa oppilaita zizäänlcirjoikaan.
tetaan.

opews alkaa

I^laizoppilazten opetus tapabwu palomäen uimauuoneella joka toinen päivä
klo s—B i. p. jokunen määrä naisoppilaita otetaan vielä.

—
133

IlMotashlnoat ovat tekstin edellä 9 p:il Ja JSlteea
T p. millim. Määrätyille paikoille vaadittavista lj.
Hiotuksista lasketaan 15 "/" korotus Ja etnsivnn pobjeklut» sisäsivuilla Ja 10 '/, korottaa ulkosiv. Kuolema»
»m. vähintäin 3 mk. Ja Jokaisesta virsystfl tahi snn>
saaton ll». 1 mk. lisää. Kiitoksesta li 50. Syntyjä-,
kihlaus- Ja vihkimä ilm. Ll 50. Vähin ilmotusmsksn
on ennen tekstiä SO p. j» jälkeen tekstin 60 peruit,

UJIIlly 1

i

1

Pääkonttori Tampereella.
Haarakonttori Hämeenlinnassa.
maksu korkoa

Talletuksista:
6 kuuk. Irtisanomisella
I r oi
Talletuskonttokurantllla ja
! H L
SäästökassatUHlä (Kodin-Pankki) j w
sek»

'

tilillä 3°|o

Hauskan

Räuelyretken
toimii

HaiPuhiin

«MilllMW

MMM vuosisata,

k

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

yksi vaimo yhtyvät vapaasta tah»
dosta ilman mitään siwuwaikuttimia
ja pysywät toisilleen uskollisina, ei
sunnuntaina t. k. 16 pnä Pispalan V. pakosta wacm wapaasta tahdosta,
P. K.n talolle. Lähdetään klo puoli 10 elämänsä iloppuun asti. Mutta paPuutarhakadun päästä. Huom.! Lippuja koittaa
tähän lain awulla ei woi,
å 25 p. Saatavana ennen lähtöä.
Huvitoimikunta. waikla sitä on yritetty monen vuosi»
vakuuttaa halvalla irtainta omaisuutta ja
tavaravarastoja. Maksualennukset 10 ja
sadan kuluessa tekemällä kirkollista
20 vuoden kuluttua.Muutoksetilmaiseksi.
avioliitto" ainoaksi päteväksi ja vaiAsiamies Tampereella:
leuttamalla eron saantia. Se on johRolf Brakel.
tanut waan siihen, että lain ja todeltoimii
lisuuden wälillä on olemassa ristiKonttori: Hämeenk. 29. Avoinna kello
riita, ja tuskin mitään lakia rikotaan
pp.
ja
p.
9-2 e.
4-6 i.
Ratnatyrät.
V. ?. X. kentällä pvvnikilla, lau- niin usein kuin tätä. Rikoksien monivantaina 15 puä klo 6 ill. pää- lukuisuuden takia ne jääwät rankaise-Bvlippu 25 penniä. Qzastojeu jä- matta useimmassa tapauksessa ja niitä
ensimäinen nidos, sidottuna zenille jaetaan lippuja ilmaiseksi peitetään
werholla. Mutta
korukansiin, hinta 11: 50. jäsenkirjan näyttämällä I°. v. etei- siveellinensalaisuuden
yhteiskunta,
woimatonna
-BeBsä tänä iltana l/2 8 l/2 10.
estämään näitä rikoksia, juuri tuin
Tampereen Räätälintyön- ylläpitääkseen mainettaan
simeellisenä
antajain Hitto
ankaruudella
sitä suuremmalla
kohtetoimii
lee näiden rikkomuksien uhreja, mitä
on taistelemaan
32mc»in lic>7ull2NBi332, kinta 15
l)2UsllilN llUVlMgtllilN voimattomampi
epäkohtaa
vastaan.
itse
mlc. 25 p.

Suun taDilißfl Palmali i iliisjltiö irtainta »MM
varten

1907.(9«vu05ik.)

ti

R. y. Liiton

venematka on sunnuntaina

V!i|«<

Mg-Piiktf
1111111I

Buuimatkan

kokoontuu t. k. 17 päivänä klo 8 il!..
kirjastohuoneessa, Ompelutöitä otetaan y. m.
vastaan.

maksetaan rahoista

—

Taloudenhoitaja:K.

Nrp2l2'l2toimikunt2

Ottaa ranaa lcorlcoa kaavamaan

5° g

.

Maanvuokralaki parannettava.

Ifspakko. Maan pakkolnovutus.
Yldnen, yhtäläinen kunnallinen ftäni<
oikeaa. Kunnaliissosialismia toteutetcavt.
Yleinan tapatnrma-, sairaus-, vanhan»,
työkyvyttömyy*- Ja työttömyysvaknatca,
Tehokkaat työväensuojeluslait. 8-tanth
nen työpäivä. Minimltyöpalkkaj
Yldnen vikijnomain kieltolaki.

-

ovat samoin kuin ö-pälvälsenkinpainoksen kaikkialla
Suomess» ja Venäjällä yhtäläiset:
Neljännesvuosi 1: 25
Koko vuosi 5:
2: 50
Puoli
Kuukausi
-i 65
Amerikassa ja muualla ulkomaillai Vi v. 8: 50 mk.
"/i v. 4: 50.

toimitussihteeri.

vastaava toimittaja.

N:o

3 p. p»ln«lcBeu tll»n»l»lnn»t:

Timo Korpimaa,

Suomen Yhdys-Pankki

K. V.Lybeck.Vastaanotto kuukauden
"nsimäiscnä ja viimeisenä sunnuntaina
9-12 vieraskodissa Hämeenkatu 29.

ja

Toimitusj:

6 p. painoksen tilaushinnat:

--

työväenlehti

Maa Ja muut tuotannon flUkari»i«l

ybtciskunrifln otsiksi.

a. o. MMM

Rikan Vallankumous

11-11

se

wälttämättömästilasten tähden annetanteeksi äideille. Heitä on latsottawa tllsa-aiwoisiksi yhteiskunnan
jäseniksi, sillä he eiwät ole rikloneet
yhteiskuntaa wastaan, kuten idustaja
Pärssinen wallan oikein sanoi, vaan
itseään wastaan. Päinvastoin yhteiskunta on useasti rikkonut heitä
wastaan laiminlyömällä heidän kaswatustaan ja turvaamistaan.
Jokainen yksilö asettakoonitselleen
korkeita! siweellistä welwollisuuksta
Mutta laatiessaan muille pakollisia
lakeja pysulöön objektiivisella tosiolojen pohjalla.
tawa

Weia,

iinteliini
Kai)faocÖuskunfa

tahdo sanoa, että epä- Eilen klo 11 a. p. luettiin Suikasyy
on
kohdan
kierossa laissa. Se wan Lohikosken työläisiltä saapunut
Nlmeci!lc,tu
toimii
on tosioloissa. Mutta kiero laki lisää sähkösanoma, jossa toivottiin menestakia myydään halvalla
» yksityisiä sohvia ja matrassia
niiden kärsimyksiä, jotka ilmankin owat tystä eduskunnan työlle ja julki lauTilanahtauden
lunta 15 mk.
suttiin paheksuminen Helsingin poliiFr. LJndgrenillä
Xirkkodarjulla
Suurempien
3unnuntaina
23
puä
)ukaunu3aatton2.
huonoissaoloissa.
siveelF Hallituskatu mo 9. Telef. 396. alkaa klo
sin menettelystä kansanedustajia loh2. Arpain tiiuta 25 penniä. ?ääB^makBU arpajaiBiin ja
listen welwollisuulsien asettaminen taan.
kentälle 25 p. KanBau nuviBs2 paviljonkiin 75 penniä.
[Huonekaluliikkeitä:;
pakollisiksi, kuin ihmiset nykyoloissa Ryhdyttäessä jatkamaan työjärjesArpajaistoimikunta.
K. O.l.inäe^viLt. lunta II:-.
woiwat täyttää, ei johda muuhun kuin tyksen käsittelyä ehdatti cd. Kairamo
naisedustajat
Kansaneduskunnan
O, M. KOIVU.
työjinjestykseen sen tapaista lisäystä
owat jättäneet joukon anomuksia toiselta puolelta lain rikkomiseen ja ettei uutta
leleloonl lvi.
SlaUnenkatn 21.
asiaa saa ottaa istunnosasioista, jotka mitä läheisimmästi kos- toiseltasortumiseen niiden painon alle. sa käsiteltäväksi
nk a
klo 11 jälkeen illalengimainen nicio3, vinoiBBa kewat arimpia puolia
R. N. Tanner S77i!
ihmiselämässä. Laissa pitää olla osoitettu wain se la, muutoin kuin erikoistapauksissa.
13: 50. Koko teoä tilattaeZza Sentähden waatii näiden asiain rat- wähin määrä siveellisyyttä, jota Ehdotus lähetettiin 7-miehiseen
toimii
«iminlci
3.
12
mk.
I.
kaisu suurta wczrowaisuutta ja tosi- yhteiskunta voi jäseniltään waatia. Valiokuntaan.
Työjärjestyksen 31—34 pykälät
Finlayson ja kump, a. o.
Yllä olevat teokäet ovat olojen tuntemusta. On muistettawa Jokainen siveellisyyteen pyrkivä yk- hyväksyttiin
Kirjansitojia:
"
V. ?. K.n kentällä pyynikillä, euBi Buuuuntaiua t. k. 16 p. 1907. matavana
että laki on pakollinen niille joita se silö yksityisessä elämässään ei pidä Kieliasiaa sinänsä.
käsitellään työjärjestykkoskee ja että lainsäätäjän työn sm» ojennusnuoranaanlakia, waan siveys- sen 35 pykälässä. Valiokunnan ehOHJELMA: Alkusoitto, Juhlapuhe, Köörilaulua,Runo, VoiHL Hy&erg Hallltuskata 16. mistelua,
Soittoa. Kilpailu runonlausunnossa (3 kirjapalkintoa), PuKansan Lehden Kirjakaupassa. raulset tulewat tuntumaan wälittö oppia, joka on aina korkeampi luin dotuksen mukaan kuuluu mainittu
Lakiasiaintoimistoja: kutanssi (Vermlandin polska, Monolooki (Laulutaiteilija), Kuvaelmästi yksilöiden jokapäiväisessä elä- todellisuus, sillä se on ihanne. Lain pykälä:
ma, Tanssia ja Piirileikkiä. Pääsymaksu kentälle 50 p., lapsilta 25
Valiokuntain mietinnöt,
ton Bonsdorff 8 Sohlberg p. Tanssiin 25 p. ja piirileikkiin 15 p. Terve tuloa!
mässä. Lali ei saa olla kahleena, joka noudattaminen ei vapauta yksilöäWeb nan kirjelmät Keisarille ja eduskunHuveja.
Suuriruhestää ihmisiä wapaasti liikkumasta, wollisuudesta pyrkimään yhä korke- tinaalle setä wllltiopäiwäpäätös
Osakeyhtiö V. M. Sandbergin jälk. rauJuhla alkaa puoli 4 i. p.
laatakaupan talossa, sisäänkäynti Kauppasiweellisysyyteen,
kasvatta- ditaan kummallakin kielellä. Ruotsopimuksena, joka ampaan
waan
jonkunmoisena
9-2,
>/,5-7.
Av.
torilta. Puh. 1004.
tekee yhteiselämän siedettäväksi. Laki maan itseänsä ja muita. Siveellisyys sinkieliset laitokset toimitetaan joko
Kokouksia.
ja
Ulhotyöväenyhdistyhsen
Varatuomarit:
ei woi tehdä ihmisiä toisellaisiksi luin tarkoittaa ihmisensisällistä elämää ja asianomaisen maliolunnan toimesta
tai erityisesti sitä warten asetetusta
««s
flhitnan s Yrjö Pulkkinen,
owat, enempää tuin muuttaa tosi- sentähden voi siveellisyyttä kohottaa kanslian
Nuoret
vankat!
he
TampereellaKauppa^,
Ompelijatar
o.
a.
airiasialntolmisto
ia
osastosta jonkun asianoolojakaan. Mutia tosiolojen pohjalla vakaumuksen ja kasvatuksen tietä sekä maisen waliokunnan
iSååstopankin talo), klo9-2 ja5- Va7.
jäsenen johdolla.
kokoontuu sunnuntaina 16 pnä klo 10
menette?
a. p. vaatehuone.
woi järjestää ja tasoittaa ihmis- ainoastaan välillisesti lain avulla Edustajat Paasikiwi ja Palmen
se
ißäätälililkkeltä:
oloja järjestämällä, vaikuttaen kas- ehdottivat ensimöisessä wastalauseesmuualle kuin junannuBkokko2 ten wälisia suhteita.
» » narcanen,
C«U/<NnH Hämeenkatu 28. on maanantaina 17 pnä kello 8 Kirjas35 pykälän näin kuuluvaksi:
keloni819. -a- tohuoneessa.
K.
polttamaan l<uruun. 3innenZn Aiheita näihin mietteisiin antoi ano- vatukseen. Mutta laki käsittelee ih- sa Valiokuntain
z.
mietinnöt, eduskunja
teettäjän
kankaista.
tauksia omista
musesitys awiottomain lasten wr- misten ulkonaisia asioita ja vaikuttaa nan kirjelmät
tekee I^laizten
Räätälien a. o.
Varastossa pukuja ja palttoita 35 mk.
ja SuuriKeisarille
waamisesta, jota lienee herättänyt ko- pakollisesti. Sentähden tulee lain olla ruhtinaalle sekä wllltiopäiwäpäätös
aikain.
komitea
on t. k. 16 p. klo Ij. p. Yhdistyksen
tvin kiiwaita keskusteluja, kosla eräs sellainen, että sitä laitti woiwat täyt- laaditaan suomen kielellä. RuotsinRäätäli- Ja Parturlvanhassa
salissa.
kootaan
Jäsenmaksuja
Bi.
nike, Puutarhak. 32.
naisedustajista, neiti Käkikoski meni tää.
kieliset laitokset näistä asiakirjoista
- USIUOnEE Puhelin
on maanantaina t. k. 17 pnä klo ja uusia jäseniä kirjoitetaan. Johtokunta
733.
toimitetaan joko asianomaisen waei
wasperustu»
kirjastohuoneekokoontuu tuntia ennen
Tietääkseni eduskunnassa
niin pitkälle, että sanoi sen
seen.
puurakennuksen
8
ill.
ravintolaliolunnan
toimesta tai erityisessä
periaatteellisesti
Parturiliikkeitä:
awi
wan «höllään siweyslantaan"! Pel- tustanut kulaan
warten
nuoneessa.
sitä
asetetussa kanslian osas35
Aleksanterink.
Vuori,
Frans V.
kään, että tämän lausunon oikea ottomien lasten aseman parantamista.
jonkun asianomaisen valiokunPuhelin 1036.
tossa
Nuom! Kokouksen alussa puliian Onhan jokainen paloiteltu tunnusta- nan jäsenen johdolla. Älköön
Ilmoituksia.
»Into «-laivalla lotjan kanssa. arwostelu pakoittaisi käyttämään
" lausetaftojll>
valionuu I.iiton sinteeri toveri kuusuKahviloita:
maan, että lapset owat wiattomia. kunnan mietinnön
„
I^2n6etä2n lauantaina 22 p. epäparlcunentaarisia
antamista
tämän
vuon,
Uusi Kahvila
kesäkuuta klo 9 illalla ja pa- Liewimmin sanoen se osoittaa lausu- Mutta jos siitä huolimatta siellä ei kautta viivytettäkö.
mietintöjen suomenTammelantorin varrella.
lataan maanantaina, palokun- jan kykenemättömyyttä objeltiiwisesti, wnitu tyyneesti harkita keinoja siihen, Valiokuntienpannaan
il. 11.
Wt!i- 12
tekstit
kieliset
yhteydessä
maan
eduskunnassa
puhuttiin
yhteislun»
samassa
nan soittokunta seuraa mu- puolueettomasti katsomaan
yhdistysten
käsittelyn pohjaksi.
kahvi
l
a
a
lainoan
Hnokatai
i
o
i
l
o
a
ia
rangaistuksesta
ja höllästä Edusmies
kana.
nallisia ilmiöitä ja tietämättömyyttä rikollisten
matlcustavaisllle,
«uositellaan. Nuoneita
Söderholm ehdotti toiosoittaa,
simeydestä,
niin
punelin 988.
lainsäädäntötyön
kuinka sessa wastalauseessa,
peri
ja
se
käytännöllisen
Lippujen hinnat: laivassa
että 35 pykälä
on sunnuntaina t. k. 16 puä klo
fiweysopin wälisestä eroi- lywälle eräillä tahoilla on juurtunut hymäksyttäisiin näin kuulumana:
lotjassa
1
75
aatteellisen
p.
mk.
1
mk.
Leipureita:
10 a. p. nuone 3. Tärkeät asiat.
mietinnöt, Eduskun50 p. Kaksi lasta pääsee tulsesta. Anomuschdotuksesta woi ja käsitys, että rangaistus on paras kas- nanValiokuntain
3aapukaa
kaikki.
kirjelmät
ja SuuriruhKeisarille
sopii keskustella sen tarkoitutsenmui watusleino ja että syyllisen rankaise- tinaalle
F. Helin,UUMtah 35.
vapaasti. Siis terve tuloa!
waltioplliwäpäätös
sekä
anKirvesmies a. o.
ttuom.! lippuja Baa enn2- kaisuuden lannalta. Mutta jos lain- minen on tärkeämpi kuin syyttömän netaan kummallakin kelellä.
Jalkineliikkeitä:
koita o3taa l<2NBan I^enclen säätäjä unohtaa tosiolojen pohjan ja auttaminen. Nähdessään epäkohdan, Ed. Ahmawaara, Castren, Söderi
bantaosapnrenkaan
Sai
r
ausia
18.
sellaisen käsityksen kannattaja Holm y. m. waatiwat asian lähettäJ- T.L E BIK 01HEH KonlntaanM.
Kontton3ta jaäälkijärven puo- punnitsematta toimintansa seurauksia käyttää
KOKOUS
perustuslllliwaliokuntaan, jot6i3ta 7'2mmela3B2, Beka toimi- ryhtyy pukemaan lain muotoon niitä kaiken tarmonsa syyllisen etsimiseksi ja mistä
on sunnuntaina Ib p. Ilesalc. llla IN a,
ta
täysi selwitys asiasta,
saataisiin
luulee,
li.koskinen Viimkank. 36. p.,
että
syyllinen,
kun
wailla
käsityksiä,
joila
siweysopillisia
se
I°. >:n talolla, ravintolabuone, puuhän
kuunan Menilta.
kosla
heidän mielestään kysymys
ralcennus Vuusimallsuja livotaan, v. m. U. P. B. Kentällä
yksiksityisenä henkilönä pitää parhaina, ei olisi edes pääsyyllinen, joutuu ran» eduskunnan
T.T.y. Säästökassa
kieliolojen järjestämisestä
tärlceitä asioita.
gaistukseen,
niin silloin on kaikki koskee waltiopaiwäjarjestystä.
on yleisölle avoinna klo 4 i. p. ?iIW. MIWIiMW. il.11. lmvlllllM. wailka niitä ei ole missään wiela täymaksaa korkoa talletuksille.
Säästökassat!11llä 5 %
tiistaina t. k. 18 pnä ja klo 9 a.
toimii
cd. Paasiliwi. Pali
tannössä toteutettua, niin ei sellainen hywä, on taas päästy tasapainoon. Toiselta puolen
Juoksevalla tlliiia 3 %j.
1
keskiviikkona,
jolloin
klo
p.
p.
perjantai-iltaisn
8- 10 PPwoi johtaa muuhun kuin Mutta tämä on määrä käsitys! Pa- men. Llsto y. m. wastustiwat wa»
nnnettely
Avoinna
Taasen suuri yhteinen kokous sunnun- palkinnot jaetaan. Pääsymaksu
liokuntaan lähettämistä,

- ?übe!m bIS.
3.
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Tottijärven Sassille sunnuntaina t. k.
30 p:nä. Lähemmin vasfedra.
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Laivamatkan

taina 16 pnä klo 4 j. pp. Amurin jut- kentälle koko ajalta 1 mk ja kertukeniällä, siellä taas keskustellaan niitä tapiletit, jotka otetaan pois kenSääksmäen kukonkylään 22 pnä kesäk.
vesi-asioita ja kehoitetaan niitä talonpoistuttua, 50 penniä.
Mallasvesi (ent. Neptun III) laivallalotomistajia, joilla on vesijohto, tulemaan tältä
kanssa. Lähdetään Alarannasta klo
kokoukseen, päättämään mihin toimiin
kaupungin palkkaamat,ovat:
Jolitolcunta. 9janj. pp.
Lippuja on saatavana huvitoi.
siitä, kun toiset; talonomisryhdyttäisiin
tnikunnan jäseniltä sekä rannasta ennen
l:dta Enrooa, Itälnenkatu 10, ilaUn- tajat ovat nauttineet ilmaista vettä ja kooka
tähän
asti
on
ja maksavat ne 2 mk. laivassa seJURUnimeni, i
StÄyuti kadulta.
onut Björkqvist, lähtöä
rottaneet vuokria yhtä paljon, kun ne, on
1:
50
p. lotj2sza^^^^^^^^^^
kä
las,
Kanppakatn
VanKkoja.
15.
Ky
rea
veden.
Niin
tästä
lähtien
oleva
kehoitejotka saavat ostaa
Mrm
Huom!
Torvisoittokunta mukana.
Tampere
15
kesäk.
1907.
p.
Zmadr* Hardia, Kuninkaankatu 30. taan kaikkia välttämättä tulemaan koko"
Vuokkoja.
ulcseen.
§ Huvitoimikunta
Väinö
Valdemar
Rosllag,
Kaivokatu 31.
Sdla

Kätilöt,

täydelliseen ristiriitaan lain ja elämän wälillä, josta ristiriidasta aino«
ainoastaan yhtliskunnan heikoimmat
jäsenet joutuwat kowimmin kärsimään.
Tämä näkyy selwimmin sukupuolisuhteista. Nykyjään kaikki myäntäwät
awioliiton korkeimmaksi muodoksi sellaista awioliittoa, jossa yksi mies ja

rempi on antaa syyllisen olla rankaisematta ja pelastaa syyttömätkärsimyksistä. Tämä on korkea siweyslanta.
Lasten
ei woi parantua, jos
«parane. Häheidän äitiensä
peä, joka tulee äidin osaksi, painaa
lastakin yhtä paljon. Sentähden on

asema
asema

kosla kysymyksessä el suinkaan ole perustuslain tahi ylipäänsä minkään lain
muuttamista, eikä ruotsinkielen syr-

Illyttanustä. ainoastaan eduskunnan
työn järjestäminen läytännullisem-

.

malla tumalla.
Ed. Tainio ehdotti waliokunnan
ehdottamaan pykälään lisättäwäM
sanat: Suom?nkic'inet: teksti pannaan

KANSAN LEHTI

Lauantaina 15 onä kesäkuuta

N:o 133

—

-
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Laukon esimerkkiä seuPirkkalan pitäjässäsijaitsewa Pis» lien numerot, jos niistä joku sattuisi ole puolueeseen otettu, eikä taida tulMäntyharjun Saviniemelpalan
wesijohto-osuuskunta
otetuksikaan,
kuulumaan
rataan
ryöstettyihin
la
koska
Jyväskylässä
jtoHjMenUrjaloja
ensituleBäsngsn kalakauppa.
»W lz
Kouwolassa
2 Hankkikaa 2
Vheinä-,
syyskuun
wan
elotai
kuMitään
on
etläkin.
T.
k. 1pmä tuli taloll. Osepäiltäwää
jo
ja
eikuiseteleihin.
sosialidemokratinen lehti
jM ia MMEäaliimli
kirjasto Jokaiseen kotiin.
1.! 1111111. TAMPERE !11!1llI! 1 luessa wesiposlin laittllinistksi Pis- tenkaan hawaittu.
Ripatti
tä lehden kanta lupaa tulla vastus- kar
komennuslunnan kanssa
palan kylään. Suomalaisen puo- Paitsi Aroa, owat Helsingin etsi- tavaa laatua. Jos Linnavuori olisi mökkiläisen Manne Ripatin asun
„
pmkäynem. että syytteet owat todenpa lueen Tampereen järjestö tulewan wät poliisit wiime tiistaina wangin- muistellut, mitenkä puolueeseemme nollc ilmottam, että kahdeksan pois
eduskunnassa käsittelyn pohjaksi sekä Laukon ja
Tampewuoden
neet
muuttaman
ilmestyneiden
syyb
pitää
ryöstöön
€ottihelmikuun
Kouwolan
ennen
vän
kuluttua
hajoituslehlien
kuluessa
samoin
iäiset, sen lisäksi on ylihallitus hawaati asian rat!aisua paikalla.
reen kaupungissa oman huoneiston liseffi epäillyn entisen poliisin Oskari on käynyt, vaikkakin on ollut niitä minun maaltani". Välikirjoissa kuimainnut,
keskustelu
että
opettajatar
kohdistaa
Päätettiin
Ftstenin
meryksinomaan siihen onko asia lähetet- järtven lunastus* wiilatoiminta on ollut epätyydyttää hankkimiseksi. Korpilahden pitäjän Jeremias Hämäläisen, hämäläinen tukemassa varmasti yhtä pönäköitä tenkin on torpparilla olonaika
kylän
Muuramen
että
työwäenyhdislys
27-wuotias,
Linnavuorellakin,
on
se kestäisi
niin kitty niin Pitkälle,
kotoisin Hämeenlin- porvaria kuin
mä; ja koska opettajatar Festen, joka
täviä Valiokuntaan.
elo- tai syyskuun ku« nasta ja toimi hän lakossa olleitten tuskinpa hän olisi sanottuun puu» vielä kaksi vuotta edelleen.
Hyljätty!
Äänestyksessä päätettiin 135 ään.
jo tätä ennen on tuomittu menette- ensttulewan
yhdistyksen raken- helsinkiläisten poliisien kirjurina, waa- haan ryhtynyt. »Waiwainen kaikki Armollinen isäntä esitti torpparin
lystään ankaraan waroitulseen, on luessa mainitun
53 wastaan lyhtyä asialliseen lä<
warten. tien m. m. poliisimestari Malm'ia kokee."
kartuttamista
rikkoneen pyhiä käskyjä vastaan kun
nusrahaston
Tottijärwen kunta on kuten tun- ylihallituksen mielestä kykenemätön
sittelyyn.
Sääksmäen
MaaSaarioispuolen
eroamaan
viirastaan.
on isännän talossa lukenut neljän
kasmatuslaitoksessa miesslura ja Kalwolan ja Saariois» Aro
2i
uskota
keryhdellä
Keskustelussa hrat Söderholm. netaan,! tehnyt senaattiin anomuksen olemaan suuressakaswaltajana,
taasen on tunnettu Luodon taa. Sen johdosta, että »Savon kuninkaan kirjoja ja tämän on siekatsoo Vuolen lMosjalostusylMtys yhtei- jutusta, ollen
Estlander y. m. kannattiwat toista että Laukon ja Tottijarmen sukutilat opettajana ja
yksi tuon woion rikos- Työmiehen" toimittaja I. A. Mus- lunpaimen saanut tietää. Isäntä
ylihallitus, nojautuen 11 p:na touvastalausetta m. m. huomauttaen, ostettaisiin tilattomia warten.
towereista,
sesti
ensitulewan
heinäkuun
kuluessa
oikeudessa hän toi esiin tonen on hakenut oikeutta tulla mää- kielsi lehmän laitumelle laskemisen,
et!ä eduskunnan on työjärjestystä
kokuuta 1866 annetun arm. kansa- Sääksmäen Saarioispuolella edistodistuksia Luodon Vapauttamiseksi rätyksi Kuopion kaupungissa ilmes- veden kaivosta ottamisen y. m.järjnoudatettawa W. I:tä. Senaatti käsitteli asiaa eilisessä kouluasetuksen 45 §:ään oikeaksi laslaatiessaan
yhsyyllisyydestä nti Tyyne Wileniuksen tyvän „Savon Työmies"
annettiin.
Siinä, samoin kuin yleisessä laissa istunnossa ja koska on epäilyksen kea hänet Mirastansa Vapaaksi, sela tääkseen tehokkaampaa toimintaa
lehden estyssanat"
distysten tarkoitusten saawuttami- murhaan.
Ripatti on niitä
Tämäkin
pail»
isäniä
tasa-armoisuus,
jon»
alaista,
paino»
toimittajaksi, on
moito hallitus asianomais- sm ohessa tehty asianomaiseen
säädetään kielen
vastaavaksi
Lempäälän
kuluseksi.
kieltäytyy
joka ennen
suomettarelllispappojll.
nuorisoseura
Poliisiselkoa,
toistaiseksi teke- ylihallitus anonut uudestaan kuwer«
ka wllltiosäädtztkin owat nimenomaan ten pyynnöstäkään kumota sellaista taan esityksen, että hänelle myönnet» wan kesä- tai
torpparioloja
mästä
peruslupasi
paransyitten
vaaleja
ensitulewan
heinäkuun
minkä
tunnustaneet suomen ja ruosinkielitäisiin edellämainitun lainpailan mu- kuluessa Lempäälän pitäjän Lem- teella Aro ja
nöörin kautta tietoja hra Mustosen taa ja 11
määräyksiä,
jonka
työtyöpäivän
on
wansukutila-säädöksien
tuntisen
Hämäläinen
kaan palweluswuosia wastaawll elin» poisten kylässä mainitun
hyväksymiselle toimeensa.
siin lakitelsteihin nähden. Armolli- tekijä ei ole enää elostakaan,
mutta
vaalien
ovatwäclleen,tzmutta
gittu,
nuorisoseu
kuitenkin
warohi.
katsoo
katsoi läntinen eläke.
työ»
set esitykset niinikään annetaan edusran rakennusrahaston welan lyhen' malsi, että näillä molemmilla wan- Se nyt on kummallista, kun
kin asiat osoltautuneet tosiksi.
kunnalle kaksikielisinä, josta seuraa puheenalaisen hakemuksen, joka ei
vaikeu!wäen
toimiin
aina
tehdään
gituilla on osaa ryöstössä. Sekä Aro
tämiseksi.
W:s.
eltä ne myös on molemmilla kielillä edes ole oikean asianomaisen tekemä,
sia.
— »tvapaassa"
että
passitettiin
Hämäläinen
toissalöydetty. Jo
Valiokunnasta annettavat ja edus- oleman hylättämä.
Hukkunut
suomessa.
kansakoulnnopetja
päiwänä
poliisi
Uusia
Kouwolan
luo.
pari
nmlkoa sitten teimme selloaKylnimismiehen
kunnassa käsiteltämät.
Wiime
wiilolla
toimitettiin
Orimattajia.
Kajaanin
Kun
kuitenkin
oli
sukutila fäädöslaiseminaarissa
mäkoskoslella hukkuneesta Taipaleen Molemmat he jyrkästi lieltäwät riEd. Erkko ja Sirola yhtyiwät ed,
kirkonkylässä
juuri
Wenäjältä
tilan
wuositutkinto wiime maanantaina, saapuneen fapteeni Makejeffin
tos kansantaloudelliselta kannalta kat- Suonien
Ruokolan rengistä Jussi Oksasta. kollisuutensa.
Tainioon.
asunjolloin päästötodistuksen saiwat m.
pnä
2
wangittiin
Jo
kesäk.
asunfotitar!a§tuS.
Ed. Setälä puolusti waliokunnan sottuna on maalle epäedullinenpäätti
Huolimatta poliisien y. m. innokTarkastuksen
nossa
Koskinen,
m.
K.
A.
I.
Lammi. P.
ehdotusta, joka hänen mielestään sa» senaatti että on harkittawalsi otetta- Anomus proknraattsrille. kaasta etsimisestä, et hukkunutta ole nossaan Työmiehenkadun 4:ssä 20- Koskinen,
Hämeenkyrö, Aleksi Rei toimitti 8 poliisia. Dynamiittia kuu-wuotias
Hurri,
maalari
koennen
poislöytää
woitu
kvin
Wihtori
tasapuolinen
nyt
mall2 oli sekä
että
wasta
Im olleen kateissa 30 kgr. ja sitä savia olisiko syytä ryhtyä toimenpiteitoissapäiwänä . torstama. Ruumis toisin Heinolasta. Vangitsemisen toi- nila. Akaa. A. I.Waajosalo, Urjala nottiin etsittämän.
ti ne hankaluudet, jota tähänastinen
oleskelewat
Suomen
Merkillistä miten
Tukholmassa
Witeli,
ja
siin lmnllllldmtaa warten siihen suun- kansalaiset, kokoontuneina yleiseen ko löydettiin Mellolan sillan arkun luo- mittiwat etsimät poliisit R. A, Fa- Emil
Orivesi.
källntöjcijestelmll oli tuottanut.
poliisit
otalsuiwat sellaista tagerstedtja W. A., S?gcr, jotka wm« Kymölän seminaarista päästettiin hrat
Ed. Palmen ja Paasikiwi puolus- taan, että sukutiloja tai niiden osia koulseen. omat lähettäneet prokuraat» ta karahkoihin tarttuneena ja oli fe pikcn
mmaa
sekaantuneen M. tavaroihin
Kouwolan ryöstön jälleen scu- t. k. 8 p:nä m. m. seuraavat: Nais- jotka juuri
liwllt ensimäistä Vastalausetta m. m. Voitaisiin myydä, ja päätti senaatti torille kirjelmän, jossa he tertowat komin turwonnut, liha kulunut ja
oliwat läpäisseet tullista
Eeva Lydia Elo ja Rauha
osastolta:
Valittaen niitä epäkohtia joita oli jättää ottem pöytäkirjasta Viime- että Tukholman poliisilaitos, heti sen lohkeillut useista vaikoin pois. Vai- illsiwat Hurria Selänpään mlljata- Ellen
jossa
ci
litan wähän panna
suinkaan
Sipilä
Tampereelta.
Miesjuhtunut tähänastisesta kakstkielisyy- mainittua tarkotusta warten oikeus- jälkeen kun eräiden Suomen kansa- najan taskussa ollut kello osoitti 22 losta Lahteen asti. Hurrin matlaDynaosastolta: A. A. Nieminen,Tammela, huomiota sellaiseen aineeseen.
he epäilewät olleen joko Matti
distä. Puhuja huomautti että kun toimituskuntaan.
ollutkin
miitin
lienee
laisten rikolliset hankkeet Tukholmas- minuuttia yli 12:sta. Ruumis toi- towerina
etsiminen
hätäJalmari Penttilä Pälkäne,
Poliisit sev Arvid Samuel
poliiseilta
nolostuneilta
kun
eduskunnassa suurin osa ei Voi otoli saatu ilmi. on ryhtynyt san» mitettiin Kylmäkosken leilkaushuo- Aion tai Hämäläisen.
walhe
sa
Pohjola, Tampere,
msiwllt heitä junassa Lahdesta Heltaa osaa ruotsinkielisten mietintöjen
mieleistään
löytäneet.
eiwät
mitään
gen ankaroihin walwontatoimenpitei- neelle.
Haapakoski
Tammela.
sinktm, jossa wangitsiwat Hurrin. Ernst Werner
tarkastamiseen, on luonnotonta että
alussa tiedusteli hraM.
siin Tukholmassa oleskelemia ja sinne
Aatteensa uhreja. Vii- Hänet
laskettiin Tarkastuksen
passitettiin
pnä
l.
5
Kom
Heinolan
seminaarista
t.
poliiseilla
josko
miespuolisia
Vaaditaan
niiden
Suomen
kan»
alan
sisällykstssaapumia
höyrysahaosaktyhtiön
Laittomat
olisi näytettävissä
heitä
»virkamiehet.
isännöitsimaanantaina m, m. seuraavat : Hilja korkeimman
käskyä tai
ti Vastaamaan. Puhujainkin ehdot- Senaatille annetun Mallan nojalla salaisia kohtaan. Tukholmaan saa- jä A. Wallen on nähnyt hyväksi luolaan nimismiehen tutkittawaksi.
totranomaiien
Janakkala,
Heikkilä,
Sirkka lupaa tarkastukjen
Sekä
että
omat
tunFredrika
Sandell
Hurri
puessaan
tamalla tllwalla tulisiVat ruotsalais- on senaatti määrännyt että kosta sewiedään heidät heti maihin eroittaa palveluksestaan 2 tukkityön nustaneet
toimittamiseen.
louktola, H:linna, Hilma Lydia Kuosallisuutensa Kouwolan pila,
eikä tarten cd. oikeutetut Vaatimukset täysin naatin siwiilitoimituskunnan proto- astuttuaan poliisilaitokseen, jossa hei- tekijää syystä että ovat muka koet- ryöstöön.
Sellaista
ci
oleman
sanottu
Bertta
Macia
Hattula.
Pihka'
vittavankaan.
tyydytetyiksi.
O.
nimidän
aikana
täytyy
perinpohjaisen
ja
I.
on
alistua
taneet
Valkeakosken
Tarkastuksen
lollasihteeri
Heino
vaikuttaa
nis«
korpi Tampere, Siviä Juliana Pylylioppilas
oli
eräs
Ed. Walpas arweli etta wiralli° tetty mirkaan, josta ent. wiran hal- erittäin loukkaaman kuulustelunalai° kalla olevain tulkilauttain miehis»
iuomettarelainen
ilmestyWirrat,
Rönni,
Uusi »Gikeus"
Maria
käs.
nen kaksikielisyys on pysytettäwä e< tija oli M. 1903 ilman tutkimista ja seksi. Saatuaan asunnon ja työpai- töön, että eivät menisi rikkureina toi- nyt. »Keski-Suomessa" on julats- Pälkäne, HiljaRauha
Saarela, Ja- poliisien apulaisena waitioimassa talida
kulduskunnassa, kunnes perustuslain tuomiota poistettu, maikka häntä pe- kan on heidän siitä heti tehtäwä il» mimaan lakonalaisen tehtaan tukki- tuna seuraava uutinm:
nakkala ja Elin Sofia Dianne, Wa- loa ettei mitään tavaroita poislienee
jeteta.
hywin
tärkeää
muutoksella woidaan säätää että edus- rustuslain mukaan ei olisi moitu moitus poliisille ja sitten tulee hei- ruuhien tekemiseen. Eroitetut ovat
Jotakin
Sosialisti, sosia» naja.
tajaksi kelpaa ainoastaan se joka ym« sillä tawoin wirasta erottaa, on se> dän, oleskelunsa kolmen ensimäisen vaatineet palkkaa ylössanomisajalta,
ollut kysymyksessä koska jo Lahdessa
Murtowarkaus kirkss» huomattiin etsiväin vainuavan hra
Märtaa suomenkieltä.
naatti katsonut että protokollasthteeri kuukauden aitana kerran unikossa ja mutta sitä ei ole luvattu maksaa. lidemokratinen sanomalehti" on ju»
täällä Jyväskylässä eilen sa. löllä t. k. 11 päiwää mas- M. kintereillä.
IstuntoZ keskeytettiin klo 4 jat Heinon on wirasta poistuttawa ke- sen jälkeen kerran kuulaudessa, käy- Eronsa saaneet ovat kuitenkin päät< laissut
näytenumeronsa.
jonka ulosan- taan tunkeutui martaita Wihdin kirkkuakseen klo 6 i. p.
säkuun 20 p. Heino saa erottuaan dä näyttäytymässä poliisilaitoksen et- täneet ryhtyä hakemaan tätä palkkaa taja ja vastaavaLehti,
on hra koon. Varkaat oliwat murtautuneet
toimittaja
Iltapäiwän istunnossa ed. Schy- kahtena enstmäisenä wuonna eläkettä simässä osastossa, uhalla että ellei oikeuden kautta. Toinenecoitetuista
bergson yhtyen hra Söderholmin 8,000 mk. ja sen jälkeen 5,500 mk. näitä poliisin määräyksiä noudateta on jo ollut mainitun yhtiön palve» L. Linnavuori, ilmoittaa rupeavan- sakaristoon johtaman kaksinkertaisen
maa- omen kautta sijalle, josta he pääsi- fyämtnästyttätoä
sa ilmestymään heinäkuunjaalusta
Vastalauseeseen huomautti, että ruot- Vuosittain.
asianomainen wangitacin ja lähete- luisessa hiukan yli 5 vuotta, sekä nantaisin,
perjantaiwät kirkkoon. Kuorissa säilytetyn
keskinnikkosin
toinen noin 8 kuuk. Eroitettujen
salaisella! kansan aineksella kuitenkin
2 markan raho- tään kotipaikalleen.
tapans.
Uusia
4
aamulla.
mk.
sin
Tilausmaksu
kantaon ldelleenkin olewa siksi suuri osa ja
Kun kirjelmän lähettäjät katsowat työnjohtaja F. I.Kauko on todis» vuodelta.
rautaisen lolehtiarlun oli
he
rahapajassa
lyötäväksi
tulee
neet noin 70 metrin päähän mätämän maan oikeuden hoidossa, että 500,000 mk. arvosta.
poliisin menettelyn loukkaawan hei- tajain läsnä ollessa ilmoittanut, etja siellä sen pohjaan murta- (Tuomittu murhasta;
Tilausilmoituksessacmlausuu
lehti
on
ja
lait
laadittava
omaldän
kunnianoikeuden
tuntoaan
näiden
sään
sen
tä
työssä ja muussa täytök- M. M.!
sillekin
reijän.
neet
Senaatti sekä kansalaiswapauttaan, ja toivo» sessä ei ole moittimisen varaa.
Saaliinsa oli kuitenkin
la kielellä.
Malminetsintä.
murhattu elää.
tulee
pieni
myöntänyt
talonomistaja
syystä, että arkku oli
on
Sosialisti"
mieltä,
että
Rof. en että Suomm Valtio täydellisesti
Marsin
Ed. Alkio oli sitä
taiZtelemaan hiljattain tyhjennetty, ja muita kalvahvalla selkärangalla
kaksi samllnarmoistll kieltä sa- Franckille malminlöytöjM etsimiseksi turwaisi heidän kansalaisoikeutensa,
Tekaistuko juttu?
ylösnousemuksen
ja uu- leuksia taas eiwät löytänee:. Rippiköyhälistön
Helsingin
lahjoitusrahaston
korot w. Vaikka he oleskelematkin ulkomailla,
massa waltiossa on sula mahdot- 1908.
päiwän
hyväksi, mutta wlee yh- koulun pidon tähden huomattiin ri« U.
wenäläiset sotilaat pa« den
tomuus. Suomen kieli on tähän as>
anowat ye että prokuraattori ryhtyisi hoinpidelleet
S. kertoo eilen seuraaman ihmyös tuomitse- kas heti seuraamana aamuna. Mitä
horjumattomasti
suomalaista
toimenpiteisiin,
ti ollut toisarvoisena Virallisena kie<
joihin edel- työmiestä. T. k. 12 pnä
Haminan entisen ka- sellaisiin
tuli maan yksityiset väkivallanteot. Val- tään häpäisemistä tahi ilkiwaltai- meellisen tarinan:
lena. Nyt on suomalaisten tehtäwä dettikonlun huoneisto. Ken lälerrctut seikat antamat aihetta.
Hietalahden satamassa olemasta a- lattomuudet, kiihotukset ja henkilökoh- suutta ei kirkossa olm harjoitettu. Keskiwiikkona 12 p. kesäk. tuokaappaus rehellisesti ja laillisesti.
raalikuwernööri on äskettäin lähetluksesta Greta muutamia vmäläisiä taiset politikoitsemiset vahingolliseksi Saaliinhimo näkyy siis aiheuttaneen mittiin Someron wälikäräjillä työtekiwät,
en- tänyt senaatille kirjelmän, jossa hän
Ed. Setälä ja Tainio
ole^ köyhälistön edulle ja asialle."
samassa satamassa
noiden kurjien ihmisraulkain törkeän mies Hellen Lempäälän Takkilan
sin mainittu waliolunnan ja jälki- huomauttaa siitä, että Haminan ent.
Awonaista Tampereen merisotilaita
työmies
»vaan
«Lukijalle"
kirjoituksessoutuweneeosoitetussa
Partasen
teon. Warlaita on täytynyt olla kylästä kotoisin olewan työmies Sumäinen omaan ehdotukseensa sen suun» kadettikoulun huoneisto, joka on ol- poliisimestarinwirkaa onum«
Syyttä
työväenpuolueeseen.
altoiwat
iskeä
suotta
he
sa
lehti
Mähintäin kaksi tahi kolme, koska landenn murhasta elinkaudeksi kuritäisen lisäyksen, että tarkastus» ja lut Venäläisten sotilassairaalana, pa- peenluluneen hakuajan luluessa ha- Paitasta nyrkeillä, nyrkliraudoilla ja mainitsee
liittyneenä
köy'
kannattavansa
arkku on sangen raskas. Kolme epäi- tushuoneeseen. Kun Helleniä aiotseen
jättämään
toimituswaliokunnat eduskunnan wal« kotetaan
Suomen val- kenut ainoastaan nykyjään wirkaate- kepeillä niin kovasti, että
luokkataistelua,
ei
tuli
mutta
lyttäwää,
hän
hälistön
outoa mieshenkilöä olikin tiin wiedä junalla Toizalasta Hätuuttamina tarkastamat salaisen teks- tiolle ensi heinäkuun I:stä p:stä. kewä poliisimestari kaartin luutnantti tajuttomaksi.
posaapunut
Paikalle
lietsomista."
luokkavihan
kirkon seuduilla samana iltana nähty, meenlinnaan, huomasi hän wllunun
tin.
Kun 6:lla suomenmaalaisella tarklam- Torsten Aminoff.
kirurgiseen
wei
oli
Linnaliisi
Kuten
muistetaan
P:n
joten poliisitutlinnossa pidettiinkin ikkunasta Toijalan asemalla miehm,
sairashuo»
hra
Useita puheenwuoroja käytettyä pujarykmentillä ei ole omaa Varsipoliisikonstaapeli
toimittajana
JyväskyToinen
ennen
tvannu suistui radal- neeseen.
vuori
melkein mannana, että nämä omat jota hän kutsui luokseen todistamaan
eduskunta hyVäksyi cd. Tainion eh- naista sairaalaa, pyytää kenraalilu- ta eilen
„
koetti
kiinni
WoiTampereen
pahoinpitelijöita,
ilmestyvässä
Sorretun
ratapi»
rikoksentekijät. Toiwottawaa main että minä m ole sinua murhansaada
lässä
aseman
wernööri senaattia ryhtymään tardotuksen lisäyksineen, joten 35 pyk. peellisiin
nämät
pakenivat
mutta
mutta
epäkuntoon
puoluelehdessä,
laivaansa.
olisi, että he joutuisimat saamaan nut". Pyynnöstä lähti kutsuttu mujoutumihalla
waihteen
ma"-nimisessä
toimenpiteisiin, että mainittuli näin luuluwllksu
johdosta. Waunu wiottui hiukaan Hämeenlinnaan. Siellä eilen
jonkun
rettelön
eroitti
sen
vuoksi
osuus
ansaitun palkkansa. H. S.
saisi olla Venäläisien kan,
toimeenpannussa polusitutkinnossa
Valiokuntain mietinnöt, eduskun- tu rakennus
siis,
Näkyy
kunnan
wääristyiwät
ja
muitaakselit
hallinto
hänet.
siksi,
rykkunnes mainitulle
Aakolan rvartijakuntaa owat Hellen ja Sulander lcctoncet
nan kirjelmät K:lle ja Suuriruhti- hallussa
kin Vammoja tuli.
että uuden lehden perustamisen taKäydessään joku päiVä
naalle sekä waltiopäiwäpäätös laa- mentille ennätetään rakentaa oma yk
lisätään.
— pahoinpitely. Eilen iltakana piilee aikomus tappaa »Sorreseuraamaa:
sityinen
Kalolan kuritushuonetta tarkas- suunnilleen
sairaala.
sitte
ditaan kummallakinkielellä. Suomen- Senaatti,
Toukokuun
13 p:nä 1906 lähtitun
Woima"
tai
ainakin
tehdä
lehden
asiaa, oli päivällä klo 4 ajoissa löi eräs hu<
harkittuaan
antoi
tamassa
Vankeinhoitohallitukkielinen teksti pannaan eduskunnan
wät
käwelcmään Pyhä:
horjuvaksi.
yhdessä
talous
he
mieltä,
rakennus- malainen kvyseppä Turusta, erästä
paalitko kuritushuoneen johtajalle järwelta
sen
käsittelyn pohjaksi. Ruotsinkieliset lai- sitä voitaisi,ettei mainittua
kappeliin.
Kukan
ryöstö.
päättäen
Ronwolan
tulee
Noin 10
Ku- Tilllusilmoitulsesta
tehdyn sopimuksen mu- wastaan tulijaa Hämeenkadulla aita
luwan ottaa aina 60:«en wäliaikai- lilomelrin päässä
tolset toimitetaan joko asianomaisen kaan,
ten
mainitsimme,
jo
kanta
luin
eilisessä
lehdessä
olemaan
lehden
sama
erosivat he kumluowuttaa wmillaisille pitem- wan aihettomasti vasten kaswoja. vangitsi poliisi
Vartijaan lisää Vankien suu- pikin omille teilleen.
laiseen
Valiokunnan toimesta tai erityisesti
Helsingissä
viime
keskiviikkoaaauwaasti
nukkuneen
Joitakin päi»Oi»
ajaksi kuin 1päiwään heinä- Lyöjä joutuu vastaamaan työstään. munaHelsingin työväen
ren luwun ja kuritushuoneessa Vii- wiä tämän jälkeen löydettiin
oli,
pihakoskapa
ohjelsitä varten asetetusta kanslian osas- mäksi
talon
keus"
seudullehdenkin
kuuta,
mutta kun 6:lla tarkkampujalewottomuu' ta miehen ruumis, ja epäluulon
tosta, jonkun asianomaisen valiokunWiime tuortai< maalla räätäli Arthur Anshelm Aron maan on wcdetty taas nuo yksityi- me aikoina Vallinneen
Hautaus.
alairykmentillä
ei
ole
minWartijoita
Haminassa
den tähden.
onkin nyt sena
nan jäsenen johdolla, ja on toim.kattohuopatehtaan
iltana
todistiepäiltynä
ryöstömurhaan.
väkivallanteot,
Kouvolan
uleat
kun
haudattiin
vallattomuudet
henkilöt
set
ja tark.«wllliokunnillll oikeus eduskun- käänlaista sairaalaa, Päätti senaatti työntekijän Wihtori Nurmisen ruu- Aro on 25.wuotias, kotoisin Helsin» ja Mhotukset. Siis samoja san,ja, lisätty noin 30 miehellä.
mat että ruumis oli saman miehen,
nan vallalla päättäen ruotsinkielis- että Haminan ent. kadettikoulun ra- mis. Työtoverit, jotka vainajan gista ja on hän jo enneminkin ollut joita porwariemme lehdet, syyttäes- Mieliala Vankien, keskuudessa on joka Hellenin kanssa oli nähty yhten tekstien lopullisesta sanamuo- kennukset saamat olla venäläisten sydämmellisyys ja rehellisyys oli voit- osallisena samankaltaiseen rikokseen. jään sosialisteja, owat tulvillaan. taasen rauhallisempi, kun pahimmat dessä
Vangittiin Hellen ja kuten
käytettäwänä ensi syyskuun 1 päi- tanut puolelleen, oliwat
dosta.
aikaan, kun vangitsemi Missäpä hra Linnavuori on nähnyt willitsijät owat lähetetyt eri tahoille yllä on mainittu, langetettiin syyllija
Samaan
naisissa
Ruotsalaiseen kansanpuolueeseen wään saakka.
miehissä häntä hautaan saattamassa. nen tapahtui, kuten myöskin olemme sosialistisen lehden, joka on tehnyt muihin Vankiloihin.
seksi Sulanderin murhaan.
päätösopettajatarHulkertoneet, toimitti 10-michinen
kuuluivat edustajat panivat vastaNyt Väittää Hellen, että hänen
syytyömiehille.
syypääP
yllämainittuihin
Kesälomaa
sala- itsensä
lauseensll päätöstä wastaan.
da Festenin jutussa. KouluyliAuran Sokeritehdas osakeyhtiö on Toijalan asemalla tapaamansa henpoliisijoukko tarkan tutkimuksen työ- töksiin.
Klo puoli 10 aikaan ryhdyttiin hallitus on nyt lopullisesti tutkitutArpajaislupia Kenraali- väen talon huoneissa, vinni ja kel- Uusi lehti alkaa uransa kohta val- myöntänyt työwäestölleen kesälomaa kilö on sama Sulander, jo!a oli yhesityslistalla
ja
tanut
tämän
olewia
antoi
t.
kuvernööriltä
owat seuraamat yhdis laritkin tarkastettiin. Työväenyhdis- hetta syöttämällä, koskapa ilmoittaa kahdeksi wiiloksi, jona aikana työwäki dessä hänen kanssaan samaan ailähettämään
esiasian
siitä
tys- ja anomusehdotulsia valiokun- k. 13 p:na päätöksensä.
kaan, kuin tuo tietymätön murha
tylset ja henkilöt saaneet luwan toi- tyksen rahasto tarkastettiin ja mer- että: työväen puolueeseen liittynee- saa nauttia 75 pros. palkastaan.
tiin.
kittiin muistiin 10 ja 20 mkan sete- nä", waikla ei mainittua yritystä U. A,
niillä seuduilla on tapahtunut. Ia
Ilihallitus katsoo asioista selville meenpanna arpajaiset:
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odotan minä sitä hetkeä, jolloin tä- saslullisuutill saa hakea hyvin kaumä ilmanpuhdistus tapahtuu. Hy- kaa, jos löytääollenkaan. Minä ainawää ruokahalua vaan hallitukselle kaan en ikinä ole nähnyt luonnonja koko porvarilliselle maailmalle!! niittyäkään, joka olisi niin turkasen
31.
täynnä Voikukkia
kun Tampereen kau—
Stfältö: Laukon juttu taaskin.
pungin —jossa on agronoomi puuKaupungin
puistojenhoidos— Wälttälää
tarhurina esplanaadin ruoholenta.
huonoa kirKesä on parhaillaan, kirjoittivat tät. On ollut tapana ja on kai miejallisuutta. - Huislaalle
Tampereen Sanomat tässä leskellä läkin, että lukkia pidetään määrätyissä
Kaapolle.
lumipyryjä. Nyt lumentulo vih- paikoissa ja ruoholentät waan ruo»
Tämänpäiwäisillä lehdillä on ker- doinkin on lakannut ja kesä näyttää honkasvua warten, mutta nyt näytrottawana hämmästyttäwä uutinen. todellakin olevan parhaillaan ihan tää herrat saaneen kalloonsa uusia
Senaatti on katsonut oikeaksi hyljä- kohta, sillä puut ovat jo miltei täy- tuumia, joita minä, maallikkona, en
tä Tottijärwcn kunnan anomuksen dessä lehdessä
ainakin kaupungin käsitä. Eikä näytä herrasmiehemme
Laukon tilan ostomisesta. Menette- puistoissa, sillä muualle lesän tuloa ih- itsekään sitä läsittäwän, koska nuolynsä näkyy senaatti perustaneen joi- mettelemään ja ihailemaan ei meikä- remmilta ruohokentiltä yrittävät riknou- läinen pääse. Ia kesäkunnossa näyt- koruohoja pois kitketyttää, mutta vanhinkin muodollisuuksiin, joidenpainaa
tää muutenkin kaupungin puistot hemmat saawat jäädä sikseen. — On
dattaminen
mielestä
waa'assa enemmän kuin satojen ih- kohta olevan. Ia niistä puis- muuten tapana joskus kääntää ruo»
misten puute, kurjuus ja koditonna toista mun oikeastaan piti lirjotta- hokenttiä, koota juuria pois ja kylvää uudelleen, mutta meillä ei näytä
wieretseminen maantien warsilla, mankin.näyttää
ja
nyt
Selluistako
Se
olewan
se
taolevankaan
sillä
metsissä
samat tavat kun muu»
„laillisuus" ladoissa.
onkin? Jo nyt olisi walla että herra kaupunginpuutar- alla.
luullut kowimpienkin sydämien hel- huri ja kaunistuskomitea tai jompi Muuten pitäisi minun muistuttaa
tymän kaikkia noita surkeuksia näh- kumpi näistä näkyy pitäwän meidän wähän sitä meidän agronoomipuulardlssä, jotka Laukossa tämän kewään hywää tehdaskaupunkiamme jonakin hurillmme, että hän antaisi meille wäja wiime talwen kuluessa owat ta- porokylänä, sellaisena pienenä kaup- hän enemmän lukkia. Muualla maapahtuneet. Mutta mitä wielä! Hal- palllpllhllsena, jossa ei kannata pitää ilmassa, pimtmmissäkin kaupungeissa
äärestä tarpeeksi työwoimiapuistojen ja istu- näkee lulkaryhmiä kolo taajassa, mutta
limsherrat neuwospöytiensä
julistawat,
etta tusten kunnossapitämistyössä, sillä meillä niitä tuskin on muualla kun
wain
lcwollisesti
niin peijakkaan kurjassa kunnossa Kauppa- ja Hämeenkatujen wälisellä
asia ei anna aihetta mihinkään toi- näytään
näkypuistikkoja pidettäwän.
espiksellä ja kirkkopuistossa. Se on
menpiteisiin. Senaattorimme
wät itsekylläisesti ajattelewan: olen- Kun nam lewäisillä käwelee !au- melkein liian wähän näin suurelle tehko minä weljeni wartija? Mutta Vungin espiksellä, tulee harmikseen daskylällezonla asukkaista suuri enem«
tosiasian, että kyl- mistö on pakotettu koko kesänsä wiettällainen huomaamaan,
kuinka kauwan tosiaan
lä
on kaupun» tämään pölyisessäkaupungissa ja joiherrat,
joidm
ne
pilkla
jatkua?
ihmisyyden
Onneksi
päiwinä
gin
jo
kuitenkin
näinä
tullee
kaunistuksesta huolta pidettäwä- den ainoana kesähuwina on puistilnä,
interpellatfiom
eiwät
eduskunnassa
hommistaan suuria wälitä. lojemme santaisten käytäwien mittaiasiasta ja
täten Koko puistikon mitta aina Mustan- leminen.
Ia ne lukat sitte, joita
teytäwäffi
hallitus joutuu niistä
alarantaan asti on meillä on? Paljaita perennakaSwe<
selkoa
lahden kalliosta
wihdointin tekemään
periaatteista, jotla sitä owat tässä löytämiä lukuunottamatta,niin rikka» ja. En sano, etteikö netin olisi lau»
jutussa johtaneet. Mielenkiinnolla ruohon Mallassa, että sellaista por< niitä ja etteilö meid?n hartvat lulla»
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ryhmät olisi aistilla suunniteltu, mut- ta työtväestöltä pennit kustantajien Eilisessä „Työkansassa" kaakot' Kyllä se on ikäwää,! kun meni hyta joka tapauksessa on niitä liian sa
taa alakerran Kaapo" siksi humit- wät mestarin paikat ohi nenän, muljos
näillä
uutawasti.
etten malta olla siihen wä- ta kärsikää nyt täällä, kirkkaamman
tieltä,
mitään,
Eitä
pois
ivaikla
vähän.
olisi
sanoisi
joskus saisimme jotakin vaihteluakin, filla kustannusliikkeillä olisi tarkoi- hän kajoomatta. H3n sanoo sulku- kruunun saatte siellä.
eikä vaan wuodesta wuoteen katsella tuksenakansan tietopuolisuuden ja wa> laisten kokouksissaan olleen toisella Kaapo" puhuu että »sihteeri" ja
ja samaa.
waan päin- kymmenellä, joten hiljaiset (tarkoite hänen towerinsa menettiwät yksinkerlistutsen kartuttaminen,iloinen,
mutta tuan tietysti «kristillisiä") eimät tap- taisten luoton ja jättää koko tuo
wastoin olisin siitä
Ia ruohon leikluukoneita pitäisi sitä
walitettawasti
ei
ole. pelun Välttämiseksi Voineet puhua salki koko sosialistisen liikkeen. Tuo
meidän kaupungin puutarhurina Tietoaheillä
mitään.
ja
nyt ei tarwitsisi mustetta eikä papewalistusta
ei
saa
sellaime myöskin lilaa hankkia. Kun
Luonnollinen
tarkoitus
on puh- rin haaskausta, silla »Kaapo" on
«Feodora",
kirjoista
kuin
sista
esim.
tänä aamuna tulin työhön, oliwat
BojanoVski, eli morsiamen distaa «kristilliset" smä häpeäpaa- lyöty soktudella.
kaupungin puutarhurin miehet juu- «Fosef
ja «Molemmin puokn At- lusta, johon he menimät päättämäl- Hän kokosi laumansa ja kaisa siikosto"
ri päässeet niittämästä ruoholent- lantin" y. m.
on että työ- lä tyytyä 10-tuntiseen työpäiwäänlin nä oli ykss hmkilö, joka uskollisesti
tiä Alelianterinkirkon ympärillä. Ia wäestö pysyy Parasta
erillään tuollaisesta silloin, kun sulku oli kiiwaimmillaan. seurasi paimenensa kutsua tulemalla
minkälaista jälkeä ne olinmt jättä- roskasta ja sen sijaan ostaa
etupääs- Tämä ei ole mitään outoa
protestceraamaan kristilliseen yhdisneet! Kun Loirien repimiä" oliwat sä hyödyllisiä kirjoja kuten „Taiste- siltä, sillä missä itänä lakkokristillitapah- tykseen! tuota kirottua «sihteeriä", jonurmikot, aiwan kun huononpäiwäileiwästä,,, «Erfurtin ohjelma", tuu, omat he «jumalan hengen" Vai- ka rikkoi «jumalan hengessä" tehdyt
nen suoniitty, jonka joka akka on pa- lu
Englanti", »Marksin ta- kutuksesta ensimäistä lakkopettureja. suunnitelmat.
hanpäiväisellä «wääräwairella" niit- «Iloinen opit",
«Sosiatidemokra- Perin kömpelö on «Kaapon'' sil- Mutta «Kaapo "-parka, älä ole toitänyt. Että oileen harmittaa, kun loudelliset
mänkääntäjätemppu, sillä petturit ja woton, käytä kaikki tilaisuudet hywuosisala",
tian
«SosiaNemokrakatselee, miten kurjaan kuntoon nätia ja maatalouslysymys", «Ta- rikkurit eimat miksikään muutu, waik- wäksesi niinkuin tähänkin saakka!
mat kauniit ruohokentät owat jouw« loudellinen walhe",
ka niitä kuinka hurskaudella wcch- Onhan sinulla jesuitan toimintaohneet ja kestää jonkun ajan, ennen« linen wallankumous",«IhteiskunnalSiellä on nyt tullut yksi
Kommunist- wistaisi ja werhoaisi. «Kaapo kyllä jelma.
luin ne taasen tasautuwat. Sellai» men manifesti", Ammattiyhdistjonlun isännän kanssa mi- johtavan paikka auki. Eikö sopisi
saa
tehdä
sista paikoista kun lirkonympänllä ysliike ja waltiolliset puolueet", tä päätöksiä tahansa, sillä heistä ei noin niinkuin tehdä lakko ja saada
pitäisi, mielestäni, sentään saada ruosiihen paikalle joku tottunut santarkohti". «Sosialismi suurta »vahinkoa o^e lakoille eikä minapulllinen?
hotentät hiukan tasaisemmin leikatuksi,, »Tulenmisuutta
enempi heidän kouk<
ja uuden ajan tiede", «Työmäen» luille, mutta
Otappas huomioon.
joten olisi parasta hankkia tarpeeksi tysyNylsiä I— V",
tarttuneille, sillä he huomaa- Minä' wielä sinua neuwon : ensin koluunsa
Suuret
haaveipaljon luohonleikluuloneita, jotka te» lijat",
«Uskonto yksityisasiaksi" ja mat kyllä pian kristillisen suden lam» mea seppele, sitten ukemistä tietysti
kewät hieman sileämpää jälkeä.
wirkaan. pyrkijöiltä. Jos ei tepsi,
«Ingersollin »alitut teokset", jotka pään waattcissa.
Nykyään on hywä halu kaikellai- etupäässä pitäisi olla jokaisen tyi^ Samansuuntaista ulmontaa on niin kaikki kristilliset lakkoon, ei otejos- ta sihteeriä koko «toplimangiin."
silla keinottelijoilla liskoa työwäeltä wäen henkilön kirjahyllyllä. Näitä Klingendahlin rettelön johdosta,
ja
minua
jos jollaisellatin rojulla Viimeisetkin kirjoja
syyttää
jokainen Kansan Lehden
hän
«sihteeriä" Niin, tehkääpä kristilliset lalko,
nyt paremmin kannattaa
pennit työwäm säästörahoista ja st» ja toisten työwäen lehtien kirjakau- työwäen etujen pettämisestä. «Kaa- kyllä
jalle antaa aiwan arwotonta tawa- poista sekä kustantajilla MattiWuo- po" luulee laumaksensa kaiken työ- teidän puolelta. Me sosialistit maalaa. Mallankin on kirjamakkinoilla lukalta Tampereelta, «Kehitykseltä" mäen, mutta ei ne ole wielä kehitty- dimme oikeutta, emmekö waihda sitä
tällainm ilmiö nykyään lumattawis» Porista y. m. kustantajilta. Jos neet eiwätkä kehitytään lilturitsi, sil- hernerokkaan.
lä selwät luokkarajat on ihmisten ja
sa. Uusia kustannusliikkeitä syntyy joku wiela tämän lisäksi
tahtoo
Tahwo.
tuin sieniä sateella ja nämät julkai» da kaunokirjallista lukemista, niin rikkurien wälillä. Pidetään waan
luolknaj2t
en
selwillä,
sewat kaiken nimisiä roskaromaaneja, ostakoon silloin kunnollista siltä
sillä minä
joilla ei ole muuta «erlitystä eikä alalta ,Otawan? ja Södersströmin soisi, rikkuria enkä heidän wärwäätarkoitusta, kuin koota yksinkertaiset» kustantamia.
jiänsä mihinkään ihmisten joukkoon.
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KiilKaa in
pukunne sekä palttoonne
liikkeestämme; varmaan saatte
huokeammalla sekä sopivat
meiltä. Hinna^ntistäalhai-
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Lauantaina 15 n:nä kesäkuuta
jll lilll liilleen scisllulsen tunTur. San.
Kansanjuhlan toimeenpanee huomenna 110 4 <}si)i)niftHä Flrlaysunin tehtaan
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yhdistyksen talolla. Työläiset waatiwat 40 pennin tuntipalkkaa (ennen
on palkka ollut 35 p. tunnilta), mutta kun siihen ci suostuttu, laklasimat
työmiehet, luwultaan 7, työstä.Lakkolaiset toiwowat, eltei simulta tulisi
työläisiä ennen kun asia selwenee.
U. F. Vnderbergin malli-

7 illalla
tunto.

alkaa salainen is- tull tähän. Tämä johtaisi joko sii-

—

(tYYtYmattomyYtta fotalaiwsilla. Pietarista, kesäk. 14
V:nä. T. k. 7 p:nä huomattiin pan&
sarilaiwli Linopininin michislön les-k,
kuudessa tyytymättömyyttä. T.
9 p:nä lactoiwat matruusit aamiaimereen. Panssarilaima on kut-

sensa

hen, että puheenjohtaja tulisi painamaan muita jäseniä omalla maikutus

Mallallaan tahi tulee hän ainoastaan
jarruttamaan asian läsitt^yä Sen^
tähden waliokunta ehdottaa eitä Metooikeuden muodostaisi malittu^a tuo-

marien kokous.

o

?

1flhökkaan Kangaskauppa
W siipan « W
Hämeenkatu li.o 11. Lähellä asemaa.

»veistäjät omat sanoneet itsensä
värillisiä Alpakkakankaita, ruutu ja raita malleissa.
irti, kun ei suostuttu ylentämään suttu Semastopoliin.
tontoon sos.-dem. ksnKaunis valikoima hienoja Englantilaisia Pumpuli2os. dem. puol.piirisih- palkkaa 5 penniä tuntialohden. Sil- Samoin on tehty myös panssariteeri I.Pohjola on t. k. 15—18 loin olisi saawutettu sama suhde laiwoille Tri Swjalitet, koska oli gressin päätös terrorismista ja kankaita ja Intian Muslimia, sopivia puvuiksi ja
p:nä puhujamatkoilla Korpilahdella. palkkaetuihin
kun Tamp. saatu tietää että senkm miehistössä sissijoukkojen hyökkäyksistä.että
nähden
Ottaen huomioon 1)
talou- puseroiksi.
konepajoilla.
Ammattitooli
allut
lewottomuutta.
muillakin
PanssariHUOM.! Suuri valikoima kotimaisia pumpulikankaita.
»Arbetarenen toirnituk roerit ei tietystilkäön pyri
tllistelun kärjistymisen, työtsanottuun laiwojcn sllllVuttua Sewastopoliin dellisen
se:n on liittynyt waltiopäiwämies työpaikkaan
tömyyden
m.
Kesähuviloihin sopiviakirjavia pöytäliinoja juuri saapunut.
y.
Vaikutuksesta
ennenkuin on sowinto lullwuttiwat miehistöt lemottomuuN eräät proletariaattilerrokset
Santeri Nuortewa, ilmoittaa lehti.

Mikkola Uasenius
iKangas-. Seka-. Täti- ii! -—
lulitiiuiii kuin —

—

—

saawat
sim alkuunpanijat, jotka wietimmai^ yllykettä taisteluun sissijoullohyök
JIAoAas.
käysten awulla s. o. yksilöiden tahi
kuukausi la
pidetään tutkintoa.
maaAsiasta
ei
wiime
Kun
11
p:nä
tämän
luun
Turussa.
ryhmien
hyökkäykset
kätykokouksessa
hallituksen
meiluettiin Wiipurin weljesvbdistylsellä nantaina eitä seuraamina päiminä
rien tahi paroonien henkeä wastaan, johtamaan todellisiin iläwyyksiin
Sulander tunnustaa Hellenin kerto- tullut kirjelmä, jossa esite:yt asiat ole Turun rakennustyömailleilmaan
2) että tämän yhteydessä samalla dän maallemme ja on jo pilannut
mulsen oikealsi.
NaistenäänioikensNor maaperällä syntyy ja lisääntyy kruu- meidän wanhaa mainettamme wa»
jätettiin johtokunnan wastattawaksi. tunut kylliksi työntekijöitä ja kun
toita,
miesten
wäite
on
on
owat
lakkoKristianiasta, kesäk. 14 p. nun ja yksityisten warojm pakko- paana ja wieiaanwaiaisena maana
Los
saapuneista
jassa.
useammat
kesäjuhlaan
jäsekehoitettiin
Hämeen
murPerustettu v. (879.
pakottamina
poistuneet
työtuomitlu
laisten
on 75 äänellä 48 was- luowutuksia, 3) että nämä anarkisti,
Stortinget
sanoo ruots.kerrotaan,
Sos.-Dem.
siis Hellcn tosiaan
nien ottamaan osaa niin runlaslu>
mailtaan,
että
eräs
hasta, waikka murhattu itse on tuisesti kuin mahdollista.
päätti
yleiseksi
Suomen
rakennusäätaan
Esimerkiksi
hylännyt
Valittiin
ehdotuksen
set taistelumuodot aikaansaamat haelossa.
walmistawll waliokunta puoleksi wuo> mestariliiton Turun haaraosasto nioikeudeksi naisille, mutta sitä mas- jaannusta prolellliiaatin rimeihin nuori menäläinen, joka aikoinaan otti Tampereen haarakonttori
Mutta miesten kertomusta kui- dcksi, johon tuliwat: A. Puupponen, torstaina pitämässään kokouksessa toin 96 ään. 25 ivastaan myöntä- himmentäen sm luokkatietoisuutta ja osaa Japanin sotaan ja sitten mat- Kauppakadun varrella.
opintotarkoituksissa useisla Eu<
ten!in erinäisistä syistä epäillään. E. Kanninen, K. W. Petäjäniemi, sulkea luikki rakennustyöpailat Tu- nyt poliittisen äänioikeuden naisille herättäen harhaluuloja,
että sen jär- kusti
roopan
maissa, saapui myös Tukhol- saksaatämän vuoäen alusta
Sulandenlla ei ole kirjoja e:kä pas- Fanny Sumanto. Kokoonkutsujaksi russa toistaiseksi.
kuin
laajuudessa
kunnallisis' jestynyttä taistelua woiwat lorwata
samassa
maan.
Selma Jyrkänne. Kesälomaa päätet- Kotkan työselkkaukset. Ku- ja waaleissa.
Hän ei ollut mikään Mi- talletuksista vaiktelevalla koyksityisten lchrautuwaistön henkilöipolitikaiisija,
Tutkimusta jatketaan,
llinen
mutta siitä huotiin pitää 2:si kuukautta.
maininneet,
den
ponnistukset
ja
ten aikaisemmin olemme
siten sammuttamat proletariaatissa halun ja tottu- limatta sai poliisin niskaansa. Tus- rolla seka pääomatilillä (talleAaikkia Rnoweden sos.- oroat porwarilehdet kehuneet Kothän oli kolme päimää hotellis- tuskontto-kuranttitilillä 5 "/g
dem. puolueeseen kuuluwia kassa olewan
nom
muksen itsenäisiin joulkotoimiin, 4) kin
Venäjältä.
saan,
kun sai kutsun etsimään osasuutisia,
että sitä paitsi sissijoukkojen toimet
työwäenyhdistyksiä pyydetään 400.
Pikku
juoksevalla tilillä 2 n/o.
toon.
Waikla han heti esitti täydellija
patloluowutukset,
tietojen
joita
antamaan tarkka tieto yhdistyksen Luotetlawien
mukaan kumhallitus let kirjat,
pamutta
siitä huolimatta
wielä käyttää syynä sortotoimenpitei
— »Horsmalaiset" loloonwwit huo- jäsenmäärästä M yhdislyljen pu- minkin on suomettarelaisia työkykyikoitettiin
alistumaan
kuulustehän
määrät:
den
Väesheenjohtajan
työmiehiä
nimi
Ruomeja
siä
seuraamat
osoite
kowentamiseen rauhallista
Myytävänä.
mm aamulla 110
Alarannassa.
luun,
m.
m.
jossa
tehtiin
seuraawia
luimallistoimikunnalle,
Norjan
50,
Mkstaan,
töä
synnyttämät maaperää
— «pellerwo" nimisen matkailija- dcn sos. dem.
sahalla ja tehtaalla Vanpuokysymyksiä:
mihin waltiolliseen
mustllsotnjalaista agilatsionia Markodin on täällä Vastapäätä uutta lohan- osoitleclla: Teosiilus Leppälä, Kir- halla sahalla 1, Honnnsaarella 0 ja
te
kuulutte?
Oletteko ollut
ten,
lueeseen
5)
puolueen
konkylä,
joksikin
jäRautatilladun
mai«
että
tällainen
awantoisilla lahoilla
nelsenlirlku
Ruowesi.
wiimelsi
11:nnessa
jostakin
tuomittu
nut neiti Slutnabb. Kodissa löytyy userikoksesta? Paljoko Ruumisarkkuja
nittu määrä.
sissijoukkojen toimiin
senien
osanotto
Kauppakatu 15. Telef. 15.
ampia siistejä, hlluslosti sisustettuja huoja pakkoluovutuksiin ei ainoastaan rihaa teillä on? Onko teillä aseita?
Kerrotaan herroilla oleman agenneita ja tarjoillaan siellä woileipää ja wirMitä
kaiten
olette
tullut
Ivar Lahtinen.
Tukholtit Saviossa. jotka wärwäämät siel- Keskustelut paikallisen sido puolueen tästä sen taistelussa maan?
ii . X*|S* Ii
i '£$■
wolleita. Euositllmme Pellerw«a" rauhaie.
lauj.
n.
Malkustawainen
tä työwoimiaKotkaan. Asiassa näytloppuunmyydaän
sana ojcnmulatsenll
wieraslotinamatkustllanarkistisia taipumuksia wastaan jui ihmettelynsä näistä kyselyistä, Onicmnntnn tahlioil
l!ll!u!!ll vielä kahdenviikon
walle yleisölle.
FOISDIUIIIOD
tää oleman perää, koska t. k. 12 oikeuslaitokten nudis- työmäestössä, mutta myös alentaa
— kihlauksensa owat julaisseet neiti
waikla hänellä oli kunnossa olema ajalla, mieLien ja naisten jalkineita
pnä saapui jo arwiolta noin 15
armoa suurten mäestöjouklojen passi,
sen
tamisesta.
johon sai sen häroyttömän
3nc>n»en munrarien lii- wärwättyä sawolaista. Suurin osa
J.J. AnttilaHiha
lolela >a lehtemme wastaawatoimitsilmissä ja järkyttää simeellisyyttä wastauksen,
että passi moi olla
Satakunnankatu 23.
taja Timo Korpimaa.
tsn hallinnon kokouksessa t. k. 8 p:nä tulokkaista oli talollisten poikia ja
wiken
rikeissä;
ottaen
sen
omissa
p:nä
Istunto I^o
— Ei vl?tv«yt. »Työ" lertoo, että keskusteltiin sen johdosta kun Ou- näkyipä joukossa olewan
kesäk. tämän huomioon, kokous on päättä»
heti myytävänä Palstatiloisäntiäkin.
Nyt
tpilllsmsmatlalla
lenroalilullernöörln
Vii- lussa on helsinkiläisten rapparien
passinsa,
Tarkastettuaan
tarkasti
parasta,
nyt:
1)
Kangasalla Tiihalan Jutiettä
tarja
pullluejärjestöjen tulee
Eiköhän olisi
sawolai- Ed. I. Hessen (kad. waliokun
purin waiwasllllollll, pani liitloheiill Gräsjäsenien
että
»ihooin,
hengen
jos
8
toi»
ilmoitettiin
osaston
tarkemman
entoihän
12852.
sissijoukkojen
mokkaasti
taistella
set ottaisimat
selroän
nan csitteliä). Pitkässä esittelyssä
beck laitoksen lapset lysäsemään hänen ylhäiA. L. Alen
syydeltään: los sydän sulla puhdas on j<l mesta tehiy sellainen urakkatyökauppa, nenkuin lähtewät matkustamaan ko- luo silmäylsen oikmslaitoksen histo- mia ja paktoluowutuksia Vastaan, tahtoo oleskella Tukholmassa, niin
täytyy hänen joka miiklo ilmoittaumieli walaa pelwoton,niin meihin yhdy tän- jossa yhteishinta koko rakennuksessa toisilta konnuiltaan.
työmäestölle
keinojen
näiden
Wenäjällä.
selittäen
kehitykseen
Naurialliseen
ne jää!" hänen ylhäisyyttänsä et niihtä- on määrätty Mlllittämättä siitä pal»
Järjestyksen walwojia näköjään hantuomarioiteudet syntyiwät
hyödyttömyyttä työmäenluokalle ja tua poliisille, ja jos hän tahtoo Käytetyt lapspooDt myytävänä
wästi luitentaan miellyttänyt tänne jäämi» jonko
menee
tiiliä. Kun sellai- harmittaa kowasti, kun järjestys py> formikaudella" wiime wuosisadan niiden wohingollisuutta mallanku- matkustaa puis, niin täytyy hänen Tapionkatu 9 viimeinen rappu vasemsiihen
nen", loslopa ajoi satamaan ja lähti soiton
Lapsirakas tyttö saa paikan satyölaupat
työwäelle wahin- syy ilman pitämättä erinomaisen hy- kuudenkymmenen luwulla. Mutta
owat
moulselle, 2) laikli osanotto sissi- ilmoittaa milloin ja mihin hän ailoo malla.paikassa.
set
Uuraaseen ja Keihäsniemeen.
kaikuessa
silmassa
gollisia. sentähden lun niissä on wai- wanä.
kysymykseensä,
miten
— Hanskan
lähteä.
Hänen
pakkoluowutuksiin
jouklotoimiin
ja
loin tehtiin tuntuwa poikkeus perihuwimattan toimii
laatikkopiironki, sänky gja
tuleeko saamaan kohtuul- Työwäestön leiäämän tilaston aatteesta,
hän ei ilmoita siitä, was- Puleerattu
> pesukaapoi,
joka waalii lailtien yhden tahi näiden awustaminen kielletään käy jos la,
Wahtimesillritmdi huomenna 110 8 aamulla teata tietää
sekä palmu.myytävänä
me
tapaukjoka
taniin:
ja tlo 1 päiwällä Teislon Kämmeniemen lista palkkaa, niin pääteitim täten mukaan joutuu sulun tähden 7,894
puolueen jäseniltä. Samalla kokous
silloin
Jyta
lain
Läntinenkatu
12.
O. Äyhönen.gJ
edessä.
sää
wertaisuutta
Uslalille höyryalus Inttllä".
W. P. K:n huomauttaa, ettei kenenkään pidä sillä
leimättömälsi, lukuun otettuna tyä warten nim. talonpoilla waiten katsoo, että ne taistelujärjestöt, joita sessa saamme tietää, mihin te olette
henkeä
soittokunta on mulanll.
ottaa,
työtä wastaan
waan roaimot ja lapset.
— Amurin xuhujaseuran towerit tamalla
oli jötttty erikoiset maalaisoikeu- löytyy puoluejärjestöjen yhteydessä, lähteneet.
pulmia aina haMmalla
Hallita
tulee aina urakkatyössä käyttää jotatyömäenjärjestöilta Se tabtoo sanoa, huudahtaa mat- myy
pakosta
ollen
det,
Silloin
wolostioiltudet.
ei
wc»iräätäli
arkailee.
K. F. Koivunen, MusNiin
kun
käy
kuuluwllt taas huomiselst hommanneen la- kin määrättyä yksikiöä, muurauksessa
se
eristetyssä asemassa, omat taipumai- wötawaincn Brantingille lähettä- tanlahdenkatu 4.
Talonpojat
tu
menetellä.
oliVelyretlen Pispalan palolunnan talolle.
työsKyrön
toisin
wanhalla tiilitehtaalla
1,000 tiiltä, joistamuuraustyöpalkla
että minä olin
Siellä luuluu oleman hausta ohjelma.
kentelewät naiset pyysiwät palkan wat tuin Kiinan muurilla eristetyt sia terroristiseen taktiikkaan mallan- mässään kirjeessä, poliisin
sopimuksessa määrätään.
malmonja
itse asetettu ruotsalaisen
taisteluisa
kristillisen työt»äenYf!&istY'- Edellämainittujen H:gin rapparien ylennystä, joka myöskin heti täytet- muusta maailmasta, kehitys oli al lumoulselliiessa
pakkonan
sissijoulkotoimia
ja
edistävät
alaiseksi!
kannalla ja oli Vaaraltiin, oliwatpa
sen ohjelmaako? Tassa tMauain satkehottaneet luperäisellä
rut eras Ilmajoen kulmakunnan lrislilltsen osaston jäsenien menettely Oulussa yhteen koplaan,miehiäkin
luomutulsia.
Matkustawainm
yleisten
lista
alistaa
lalien
katsoi parhaaksi
jotka
heitä
kirjoitti»
ensin
työu>äenyhdisiyljr». loimihentilö olemaan antoi aihetta muutenkin keskusteluun.
päättäkokous
on
maa,
Nyt
jättää
epäystämällinen
on
toinen.
nähden
tämä
alle.
MeiTähän
mutta
asema on
Ensin päiomituisen f)urs£aaHa"ljatuHa.
kun siellä agiteerasiwat kaikilla matkin nimensä pyyntölistaan,
puoluejärjestöien
yhettä
kaikki
nyt,
jossa
hy- tyo- ja juhlaniinkuin
dän
häntä
wemmällä 01l pldetly tolous, rutoulsineen, He
tulla
kohdeltiin
ja
tarkoituksemme
häwittää teydessä olewat
joita- lun tuumasta alloi tosi
taistelu'
rikoksentekijää
parjaulsineen, jossa tietysti sosialistein pa- wahemmän sopimilla keinoilla
warsinaiset
min epäilyttäwää
ai'
lista piti annettaman työnantajalle, Mtyeroawaisuudet ja tehdä kaikki
järjestöt owat hajotettawat.
tanaoppi ja hinnumealimulset laitin puolta kuita pailkakuntalaisia mukaansa ja niin peruuttiwatlin
sentähden,
noastaan
että
kuului
yhdenwcrtllisilst
lain
Mutta
hän
oman
edessä.
miehet
mitä mustimmatsi leimalli». Sen jälleen, sitten yhdessä ottiwat erään isomman
— Ei tästä
Tämä päätös, jonka wäh-.mmists' kansaan, joka nykyjään pontemamNin
tun tuo herra oliioniin iapintalatjen awulla muuraustyön urakalla
naikkoset siinä waiteus onkin. Wolostioikeu laiset,
rikkoen pyyntönsä.
bundistit, puolalaiset ja lätti- taistelee wapauden puolesta.
siten
ja rohkeutta, mnistuilin
sentään säpsähtäneet. He maan jät- den ohjesäännöissä sanotaan, että
hanllinut woimllaettä
lakoa,
oli
tarkotus
jolla
olleen
siellä
hywätsyttiin 170
chdottiwat,
palana»
eräs
tuohon
hänen mieleensä
tiwät pyyntönsä, johonka suostuttiin- oikeus ratkaisee asiat yleisen tawan läiset
wastaan,
joutloon — tuuluwa henkilö asuu hänen!» saodll kirjallinen työsopimus aikaan, kin
jolloin 32 eiäänellä
35
ja
hetimiten. Miehet nyt harmitta DNantuunon mukaan.
näy- mutta joka heidän toimestaan näin
maalla
Laulon lähimmäisrakkauden
—
wät
äänestäneet.
Kun
ja
tuumimat,
Valiokunta
arkuuttaan
että
tahtoi kutsua
telmät owkttin mertattomia. Noh mitäs tuli estetyksi.
Paitsi tätä, tulewat lewat
llwustajakseen kuuluisan asiantuntijan
muuta; tuumasta toimeen. Haulin lähti työnhwnat
kyllä
yhteistoimin
tarwinnut
myy suuresta varastosta huoolisi
I)apeZ!lilel
todennäköisesti alenne- meidänkin nousta pieniä palkkojamme prof. Pctrashitslin, niin ministeri«sinämään, tosin ilman pamppua ja sapeli-!
kealla
herroja, ainoastaan luningas Alloholm seu- tuiksi siitä, milä siellä ennen on urak
ylentämään. Naiset oliwat Kyrön neuwoston puheenjohtaja esti sen.
jäjeniå mää52>l§i!§§<!.
raamana. Wait!a oltiinsunnuntaipäiwä, et katyöstä s-atu ja lisäksi työkunta
t.-y:n naisosastossa, siis järjesty» Puhuja ei sanonut olemansa kyllin 55
joutanut siitä huolimaan, mahtiansa lun pi- ainakin
poliityöskenteli
alussa
lchcliäs,
löytöäkseen sellaisia parlatää näyttämään waimorulalle jola kow»
neitä.
hämmästyi lun nitu fristillinen mies sabat- sien suojaamana ja lakon rikkurien
sanoja, joilla woisi rätty
menttaaiisia
Voiwärts kirjoittaa: Mylkänä ja
on
65
Kuninkaankatu 13.
ja
tina semmoisessa mielenttlassa tuli hät- kanssa. Palkoiksi
suunniteltu
oikein aimostella stllaista menettehiljllll
pysyy porwanllinen sanoma
jdmtflijoka
p. 1 mk. tunnissa. Siis tullaan
rtt?cmään rauhallista ihmistä
lyä.
masta*
lehdistö uusien huutamien luomutusfeéti on maJjanut hänelle tuleioan weron. nmisamaan kokonaista 35 p:iä mäyleisölle
tapausten edessä Saksassa. Se salErinomainen kisttllisyys! MuistliupantaEdelleen
tekee
puhuja
selkoa
siitä
Muita,
maa lähimmäinen lallautta! Mitähän jos hemmän toisille kuin toisille.
pyydän
suosittaa suuren valikoieroitutsesta, joka on yleism lawan ja
lii kylmästi ja mälinpitämättömästi,
wangittawiksi.
I^6
sosialistit oppisiwat seuraamaan tristillisien wieläkm mustempia kohtia, mainitsejalkineita,
man
sekä Englantilaisia
omantunnon wälillä. Edellinen on
että saksalaiset wiranomaiset luowut»
työwäcnyhdlslysten johtoyenMöidenesimerl- matta on niillä käytännössä, aitosuo»
sadeviittoja
ja
kesäpalttoita naiyhtä
pyöwetowat ihmisen vienalaisille
Kysyy Wap. :Mo
warma ja pysymäinen, kuin tir> Pietarista, kesäk. 14 p.
liä?
mettLielainen järjestys.
waltispäitvillH on tämän joitcttu
hinnoilla,
virumilla
Hämeenk. 29.
leille;
että
tosiasia,
laki,
jälkimäinen
kuulumaton
ykTekopyhien Mluri.
se
waihtelee
Liittomme jäsenien ainakin tarwit- päiwän istunnossa käsitelty suomet- sityisen
Virallisesti ilmotetaan:
Kangaskauppani,
jossalöytyy
moon
siitä,
mitä
lultturiValtio
alentunut
käsitylsenä
ihmisen
600,000 markkaa wiipurin ju- see tietää, etla kysymyksessä olewan
poliisi on saanut tietoonsa, Saksan
„
Muslimeja,
ja
Pietarin
nenmoisia
naisten
epäWenäjän
kätyriksi,
tarelaisten
edusmiestm
on
oikein.
Valiokunta
on
ollut
li-tutjesta. Venäläisten lehnen mukaan
laillisuuswerisen
hallituksen
onmt H. Markkanen
asunnossa,
poikain
Puseroita,
jossa
Pitsejä,Nauhoja
että
edusmies
lienee Vrttijh Museum tarjonnui Wlipurin sakin etumaisina
kannalla,
yleisen
Osolin
eltä wieraanwarmsuutta maltiollisia
poistaalo
anomusta", joka johtui laittoumus- röimällä
julistuksen alkuperäisestä leppaleesta sum- ia Harjanne. Päätettiin kysyä mitä
laman kokonaan wai ei. Jos sen pidettiin sosialidemokraattisen puo- vakolaisia kohtaan, jota kulttuurilan- y. m. v. m. korutavaraa. Kannatajalla
nimitettyjen
mirlamiesten
erotl
jossa
maa, jola meidän rahassamme on noin asianomainen osasto
he
yleisiä la- luem istuntoja, käwi wallankumouk- sat katsomat itsestään stlwälsi, pol- taa käydä katsomassa, Läntisenwoisi panna hywiä empimättä
600,000 ml.
owat jäseninä
armelee tamislsta. Hallituksen puolesta se- sijalleniin
asiasta
jetaan jallojen alle, ei saa sitä edes ja Satakunnankatujen kulmassa.
keja,
Valiokunta olisi
- ylimääräisen
ennen kuiil edempänä kerrotusta litti
taistelujärjestön jäseniä. Nä- punastumaan
sellisia
sofialldeinokraNybergh.
Suopolttamasta häpeästä.
Alex Partanen.
poistanut
nykyjään
asiaa senaattori
Wesen. Mutta
tifen puolueen
kokouksen pitämisiä asiasta muihin toimiin ryhdytään.
mä tiedot, jotka wahwistuiwat sit- Wenäläisten wallankumouksellislen
perustuslailliset
olemat
lait
eimät
näjällä
loma=a;QHa
eduskunnan
ehdottaa »Kansan
haukwoimassa
wieläkin on paljon jäseniäm- mettarelaiset za
sanoo Oulun luluutsen Ml- meKun
Tahto". Lehtimuuttuneen,
parhaansa mukaan ole hywiä. Sentähden Valiokunnan temmin muutamien mainitun wallan- luomutus tsaarin kätyreille ci herätä
luiwllt
m
ailla
toisiaan
työriitojen
työttöminä,
talia
leen aseman
yhdistyksistä suumielestä sopii noudattaa yleistä ia- kumoulsellisen järjestön jäsenten wan- paheksumista porwarillisessa yleisessä
ranntan osan olewan suullako» lapsia, edus- osa niistä jo on päättynyt, niin ke- wanhoja opittuja laawoja noudattam. paa
luin molemmat riitapuo- gitsemisen kautta, antoi aiheen tehdä mielipiteessä.
OSKAR HELIN'in
tajien kysymyksiin nähden epäwaimoja ja lo= hotetaan täten työssä olewm muis»
ylipäänsä pysyiwät kuun- let silloinwetoawat
Sosialistit
ja kun se el ole cd.
poilleus,
paitsi
ylsi
pulsi SSmäjän wellanlumoustaislelunsuun- tamaan
siihtn
Ainoastaan
— Göyrylcipomo ja
attunonnolla.
kotitarkastukTähän- telijoina.
heitä
Osolin'in asunnossa
neu muuttuneen, ioufa tähden loluusolisi
lehtiä, on löytynyt, mm.
ristinioassa lain kanssa.
Konditoria
asti ei moni o!e ivoinut antaa, esim,
sos.«dem.
sen,
löydettiin
lukuisia Berliner Tageblatt, jota on moittijonka kautta
siihen,
pitääkö
Milä
tulee
oikeutäitä,
myöntää syiden lofoit^cn pi- Helsingissä, kun ei ole ollut
vanhin, suurin ja kieltämättä
Wllnöm^i"
dessa olla yksi tuomari wai neuwos- asiapapereita, joista näkyi, että 55 nut poliisin menettelyä ylioppilas on
lyllättn painamia, mutta mutta nyt luulemme yhä useamman
tämffeen olewan puolen
tilatts
parhaidenpajiteltu
Tampereella.
kunta, waliokunta on katsonut, että duuman jäsentä, jotka muodostawat
arwelee loiselta
loloutsen Jiibon 4)= woiwan waikeudetta, muutamalla pen- mille.Maanhankinta
Leibowin luowutusasiasta.
lossel
että
päättänyt,
Senaatti
on
näiden
työnpaljouden takia eduskunnan sos.-demokraattisen ryt> Lehden mielestä viranomaiset saisihyen ajan wuotsi ei t»oia>an täysin wastala nillä wiikottain
awustaa. Awustet- walliolle tialllttomia wareen ostetut ei woi oikeuksien
tarfohtStaan.
119.
walamiesjärjes- man, muodostiwat
ottaa
niihin
kartoittaa hänet, «riloksellisena «WWW 21.
- Anarki-tie» aikakaudella. Erääs- tawia taisteluita nykyään owat etu- Ollillan ja SHPälän lilat Ilmajo^ telmää. Samoin valiokunta
rikollisen yhdis- mat
ei
katulkomaalaisena", mieluummin Sakpäässä Wiipurin ja Lahden lakot. ella on osireltama tilojen osittamista
sä Turun lillennelonnorissa, näyieliiin hiltarpeelliseksi kosla tyksen kukistaakseen wäkiwaltaisesti san rajojen ulkopuolelle, luin wicdä
lautakuntaa
sonut
L,
E.
janja
jattotu huwin harwinaista samalla
warten asetetun komitean ehdotuksen
Siis oi- kansan kapinan kautta perustuslain Wenäjän rajalle ja antaa wenäläisse ei wastaa tarkoitustaan.
nitläwää draamall, joka kuitenkin harmtnaimuodoswärjäri-,
ja
Tiloista
tulee
c/l
walkaisumukaisesti.
yksin
"
«siat. säätämän hallitusmuodon ja perus- ten wiranomaisten käsiin.
ratkaisee
fem rohkean puolustuksen talia päänyi obot=
39 itsenäistä pikkutilaa ja keuden tuoman kysymystä
siitä,
iamctioman onnellisesti. Kun konttorin w altntstusammattiofaston 'ettllwalsi
siltä,
lapuksi,
onko
Näyttää
Pohtiessaan
sanoo
lehti
tasawallan
ijenftißtiinta aamusella Virkistyneinä ja reip- fttufaufifofottffesfa torstama .1 palstatilaa, ja tulee niiden keski- tuomari walittawa wai nimitettäwä, taakseen kansanwaltaism
määrätyt tai- että saksalaiset kerran saawat liittää
paina aitoi tawllllisen työnsä pulpettiensa t. k. 13 pnä oli käsiteltäwäna m. m. määräiseksi suuruudeksi, pikkutilojen
Q)
on waliokunta katsonut paremmaksi, saadakseen toteutetuksi
yksin sosialidemokraateja siitä, ettei
äärcssä, kuului
lirlauÄ erääs- feuraatoat
2,64
hiiweä
35
kesja
palstatilojen
tilata
ha
sekä
asiat:
Päätettiin
i
kotukset.
malitaan,
nykyjään
että tuomari
yeidän tarwilse häweten luoda siltä löntturchuoneesia, jossa työskentelitolme osastolle 50 lpl.
sillä
©uomat ammatti» kimääräiseksi hinnaksi 4,739 mk. ja
on
jäsentä
55
C
Nuo
duuman
taunttmman sukupuolen edustajaa. Toisissa
ei
luottamusta
asenauti kansan
miänsä alas ajatellessaan Saksan luosyntyi samalla hälinä, mitä pör- järjestön sääntöjä, osaston jäsenille 1.042 mk. Yhteismetsiä tulee tal- hallitus
huoneissa
eitä siis sen nimittämä tuomari saisi tettu alustaman kuulustelun alaisiksi wutilshäpeää.
riSnjttt hiutjet ustlllianlmanlin talaiaiwolla. jaeltawiksi.
yhteisesti
137 ha.
Ammattijärjestönedus- lille
Mutta nykyiset itsehal- syytettyinä ja lain perusteella eroteteleillä. Joku nykyajan tajakokouksen pöytäkirjojen
«
pikkutilat ja palstatilat tu- luottamusta. eiwät
loiain erityistä oli
Uudet
tilauksia
ole sopimia toi- taan
lmtotaitokiet
onorltétiöraoma oli silmtmlähtäwäöti r.äij- keräämään malittiin
ottamasta
mainitun
kotoistaiseksi
Koskinen.
lelvat
luowutettaw:!st
heidät
F.
teltäiuänc!
mittamaan tuomarin waalia, ennenKokouksia.
Riennettiin Heli apuun sateenwarjot, to- Piiriweloa päätettiin !oota osaston mitean estttämille hmkilölllc, ensin 3 kuin itsehallintolaitoksien uudistus osaa duuman kokouksiin. 16 näistä
seKOäiKKnäjltäsepän työt
wuolralle za sen jälkeen
hennustepit ja rewolwerit aseina. Naiset jäseniltä.
Osaston
marsalkoiksi
wuodelsi
omat
oltajotka
huomattawaaimin
kansanmaltaiseen suuntaan tapahtuu.
olimat >o ponnahtaneet pöydälle, jossa he täksi wuodelsi walittiin towerit K. omistusoikeudella.
—
waliokunnan mielestä pi neet osaa rikokselleen yhdm toimin- Pispalan T. y. Toverin on epäilemättä edullisin ostaa
taipeina ja apua huutaen seisoiwat puolus- Siro ja
on antanut asianomai- Sentähden
H.
Lahti.
Senaatti
Huwimatkapöydän
alla!
meiltä o o o o o o o
perustaa
erityisiä walilsijaneu' taan, toangitaan tutkintomiranomais»Hmvtu
luöxsemasslllln.
täisi
Avuun! Poliisit! Kasakat lomutaa, aut- toimikunnaStll myönnettiin omasta sen kuvernöörin toimeksi toimituttaa woskuntia tätä manen, kunnes itseten päätöksen mukaan.
takaa." Salaman nopeudella piiiittiwät pyynnöstään ero F. Koskiselle ja jaon ja tilojen luovuttamisen.
E. nihhiiä 8 Vuorinen,
hallintokysymys ratkaistaan.
toijet towelil pöydän ja alettiin vilein mie- hanen tilalleen walittiin I. Saarison
a, myöntänyt
Senaatti
täLaihian
Tämän
esitti
hallitus
16
klo
10
pnä
asian
on
sunnuntaina
t.
k.
Pätemyusehtojen
suhteen tvaliohissä, naikloselttn pöydällä pelastuksen toi- to. Wielä oli
Torin:
nißllalPalaiiiiHiD
talossa.
käsiteltävänä joukko kunnalle tilattoman väestönlainara- kunta on katsonut, että
55
duumalle
näiden
duuman
mestari
Vilkmannin
talossa.
p.
nään
uiosta toipuneina, pelläämätlä puolusta2,400 markan suuruisen lal- sijalle on pantawa korkeinensimäiselle
osaston
sisäisiä asioita.
HUOM.! Hyvä työ, halvat hinnat.
maan omaa illlastll henlea!
hastosta
lainopilli- jäsenen »viipymätöntä erottamista
—
lalibeiinen
syötsewö,
Tulta
suuri
ostamista
varnan
erinäisten
osien
Finlayson
H A:nin puunen simistys,
kun sellaisia hen- warten toistaiseksi duumasta janäistä
Pispalan l. y:n
Pöydän syrjän alle,
ton"-rewo!weiiltähdättiinhöyniyttämaän
tilattomille mainitun pitäjän Po- kilöitä ei olemutta
riiltämästi,
nykyjään
luon Villatehtaan ammattiosasto ten
walmiinll losla tahansa
wangitsemista
warten aiAlapotin ja niin
anarkstlnmaha:. Kepinisluia päätti kokouksessaan t. k. 12 p. ett'n tilan kylässä olevista
tuomllrinwirkaan wa- 16 jäsenen
nhtaruhlcan
woitaisiin
pää
tutkintowiranomaisten
wan
ja loronpotlaisuja sateli pöydän alle. jotta lähetetä tyhjiä arpajais» y. m. ke- Kilpin taloista.
heti
llta myös keslisiwistyksen saaneita
lorltinmttll saiplllewä pöllähteli, waau ylsi- räyslistoja enää
toimeenpanemiseksi.
hmkilöitä,
lähettäjille.
jos
takaisin
he saamat enemmän töksen
pintaisesti piti tuo tuntematon hinviö ja
tuin yksinkertaisen äänten enemmis- Mitähän tästä sanoo kansa?
anarlistten anarkisti puoliaan, Lantalaan Päätettiin lausua paheksuminen
pidetään sunnuntaina 16 pnä t
Loukkaamattomat"edus- tön. Ikäraja saisi olla 21 touotta
päästämättä. Nihdoin rohkein joukosta, oi- tehtaan lutomomestarille siitä, kun
tajat. Pietarista, lesäl. 14 p. Tä- lainopillisen sivistyksen
tea ritari Hönskopf, teli waarallisen yrttyl- hän on ottanut työhöntoisista
k. klo 10.
Tampere.
saaneita warteh- nään päiwällä sulettiin sinetillä valPamaen laUtnsa ,lantilärnoill" myö- taista lakkopettureita ja riklureita,
sm.
muita
ja
ten
25
wuotta
tomten.
taka»
pällhänsä,
tlllwlstuttt hän
U11(0M221t2.
ten sywälle
duuman jäsenen Anikinin Tuomari olisi walittawa
kurkisti sillä se on synnyttänyt tyytymättö- talunnanjoka
jalkansa ja
menisi"alle,
kolmeksi
hmlipöydän
oli
ennen
Ilasunto,
Osolilla.
myyttä
työväestössä.
nah«
luon suuren >a matalan
touodeksi kerrallaan.
lalla pidettiin lotitarkastus.
sydänlyöntl jo ollut
dätseen eiköhän hirwiön
Weto«oikeuden suhteen on minis- wsnäläisten pelko pidetään kirkonkyiän Kössillä kesäkuun
tauonnut. Hetki oli jänuittämä. Mitä nyt
teristä
Pietarista,
Duuma.
kesäl.
tahtonut yhdistää läksi asiaa,
hypähti
Hyvillä tavaroilla.
sisäpinnalta
17 pui klo 1, jossa m. m. luetaan vahnähtiin? Pöytälaatikon
joita
15
eilinen
ei
moi yhdistää. Ministerisp.
Waltlltunnanduumlln
tuo uhkarohkea lurjus lattialle ja wähää»
toripäiväin
ja
saaneet
vistuksen
säännöt
Parhaiten lajiteltu
lään pelkäämättä Msyl läpi asestetun jou»
iltaistunto päättyi klo 4,25 yöllä. tön ehdotuksen mukaan weto-oileuteen
Kangasalan ja Oriveden yhteisen kuntaliitos
ja
taatto
lon nuilllllln
taiwahisen
seka- ja siirtomaanTämän päiväinen aamuistunto, pitäisi kuulua walittuja tuollareita Matklstawaiset Venäläiset joutu° kokouksen pöytäkirja.
hirwiö olikin waan pieni wlawn hitrl, Mtakko puhkesi tänä aamuna jossa
pailal«
puheenmutta
rauhatuomaieita,
häwyttömyyksien
leslustelua
o.
wat
kllilellaisten
o tavara osasto o
s.
joka wähäälään tuntematta naisien hieno»
Orivesi, kesäk. 13 pnä 1907.
nmtoisuutt», oli liiwnmyt pbydän alta sa- urakoitsija Richard Helanderin se< lista oileudmläyttöä koskevasta la- johtajana olisi nimitetty piirioikeuden uhreiksi poliisw taholta.Tukholmassa.
jäsen. Waliolunta ei woinut suos< Se tulee ennemmin tai myöhemmin
laisuuksia wtllmlllln, synnyttilen tätm lillu- menttityössä Tampereen ullotyöwäen» kiehdotutsesta, on julkinen.
Oskari Taival.
'at hinnat. - Nopea toimi;
Puutarhakatu N:o 6.

sos. dem< liike- saatu.
Rettelötrakennustyänalal
apulaisyhdistyksen
2amp.

/.

—

Lm Oii M
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Valtakunnan
duuma.
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Reuätkaudeksi

—
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V»l

».

duuman
crotdtavaMi Kuu-

luoMtulllet

G. Helminen
Arv.
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—
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— nm

—

—

—
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KOKOUS

—

—
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-^

tLyovixtoia*

Ruotsissa.

KOUKIUSIKOXI

fl. Ml.

l!W!!l!I! WMU

ISD-ialiiilsia.

KÄNSÄN

Lauantaina 15 p»3 kesäkuuta
rakennuksen
rlcUclllllldll
tehtäväksi.
Maanantaina nionnmman
saa rakennusmestari F.

puutyö annetaan urakalla
Lähempiä tietoja
t k. 17 pnä klo] 9 a.-p. myydään hei- Vilgréniltä Lasaretinkatu 10.
näkasvi Esplanaadin alapäästä ja kello
V23 i. p. Mustanlahden kalliolta.
Huudot ovat paikalla maksettavat Q

WM NlWlli

Kaupungin puutarhan.

on koron maksamista varten
aukitulevanheinäkuun 2 p:nä.

Halutaan ostaa.

l.llMil! »illllMlilllll!.

Hämeenkatu 10. Telef. 507.

Kalle Hakala, Adijeld Pahlgrén, Heikki
Leppänen, Johan Sillanpää ja Heikki

Palvelukseen halutaan. Uiiinnniintiinn:0 3 ja KonjakkiyilinapUOllin puotiin no 4 jätetty-

>""

rZZtäliZ 222 tIM

Kulkee joka arkipäivä Kunmalan6en ja Oriveclen välillä, läntien
toistaiseksi Kunmalanäelta, ?untarin rannasta klo 9 aamulla ja
Vuokrattavana.
palaa Orivedeltä klo 4 i-p., poiketen mennen tullen valjasten
Ma asunnon tay ja Kivisalmen laitureiniu.
Zminrtnmioetn
nUUnumie&lti Sihoidolla Sata
Nuom! liistaina mennessä ja
kunnank. 30. piharakennus. Väillä.
keskiviikkoisin palatessa poiketaan
Dlinpimioc saa asunnon perheessä myöskin Nokiaisissa ja silloin
llUUrimieS Ilmarinkatu 3.
menomatkalle läntee alus puntaJokinen. rista kello l/2 9ja takiaisista
saa asunnon 12 klo l/2 11.
2nnni«tnmio«tfl
nUönamieslU
henä Tammelan-

konepajaa. Osoitteen saa 1. 1. kontt.

saa asunnon
veti tai 1p. ueinäkuuta.

«UNV! nyt
Kaivokatu n:o 9.

tyttöä

1. 3iro,

Korjattu

t. k. 17 pnä klo 12 päivällä annetaan
Kangasalan kirkolla seuraavat maalaustyöt tehtäväksi: l:si) kirkon akkunain,
ovien ja tornissalöytyvien puuosain ulkoa maalaus sekä urkulehterin permannon ja lehterille johtavien portaiden
maalaus. 2:»i) Uuden hautausmaan aidan maalaus. 3:si) Leikkaushuoneen,
Halkosuojan ja Kalustohuoneen seinän
ulkomaalaus muodos värillä. Takaus töiden kunnollisestatäyttämisestä vaaditaan.
tietoja saa Rakennusmestari
tekee huvimatkan Toikolta Kurun Lähempiä
kirkolla.
Tapiolaan Työväenyhdistyksen ar- S. Laaksoselta Kangasalan
pnä lcesäk. 1907,
Kangasala
13
pajaisin

Huveja,

WW lllll!
Juhannusaattona tämän

Toimikunta.

kuun 23 päivänä.

Lähdetään kello 12 päivällä
'loikalta poiketen Kapeessa ja

Hsaatavana

Tokosella.

läruensivun työu.yhd.

hyviä

viettää

Milll

sunnuntaina t. k.
omalla talollaan ensi
16 pnä alkaen klo Ili 4 i. p. Ohjelma :
Alkusoitto viulusoittokunta,tervehdyspu-

he, runo, kertomus, puhe, runo, satu,

(Monolooki, iloinen lauluseura), onkimista, tanssia. Urheiluja, ampumisessa,
keihäänhei»ossa, ja nuolen heitossa, tauluun ampumista jousipyssyllä. Palkinnot ampumisessa salonkikiväärillä, I6
mk. II 5 mk. 111 4 mk. Keihään ja
nuolenheitossa I. 5 mk. 11. 4 mk. 111 3
Jousipyssyllä I5 mk. II4 mk. 111 3mk.
jos on osanottajia niin paljon kilpailussa. Pääsyliput maksaa juhlaan 25 pen
tanssiin 50 penniä*

toimii

lilllzzzlljlilllllli

tauluun. Tanssia.
l^uvitoimikunta

Buuimatkan
toimii

»teollisuus työväen a. o.

Puhelin972.

taalaan,

«
runsas varasto kaikenlaisia tavaroita, kuten:
S Kahvia, Sokeria, Ryynejä, montaa eri lajia. «
l Sekahedelmiä, Kuivia omenia, Herneitä, a
B

■ Vehnäjauhoja, hyvin lajiteltu varasto Porsliini- ■
W tavaroita y. m. y. m., joita myydään loppuun

ja osaksi allekin.

Arv. yleisö

D

H. »M

Raittiuskahvila,
ttäinenkatu 20,

Uudet kesäkankaat ovat saapuneet,
joista tilauksia vastaanottaaräätäli
Viktor Kotimäki, Hallitus-

H Ram

V«Il!ll!I»«l«

ensi sunnuntaina Teiskoon, Pohtolan
Korpillaan, Aune laivalla lotjan kanssa.
Hämeenkatu n:« 26.
Lähdetään Kortelahden satamasta sunnuntaiaamuna klo pv.li 8.
Tampereen kylpylaitoksentalossa (sisäänkäytävä pihan puolelta). Tekee kaikkia
valokuvaamo alalle kuuluvia töitä,hienoja
ryhmäkuvia joka suuruutta (75 henkilöön
Ilmoituksia.
asti). Aina ensiluokan työ. Tavalliset halvat, mutta määrätyt hinnat

Niel.Rasmussen,Hämeenk. 26

"g

Kaunis valikoima miesten puku- ja palttookankaita. Valmiita pukuja, rusetteja, kra-

<

g*

vatteja y. m. v. m.
HUOM.! Hinnat halvat.

H
g

jg*

D

Visuvedelle lauantaina klo 6 ill.
PAklAla" lähtee
pprUllJWlÄ
Sunnuntaiaamun vuoro peruutetaan.
T«immana" lähtee maanantaina Visuvedeltä vasta
kello 2 päivällä.
9 9 IAmpere
<( välittää lauantaina, sunnuntaina, SaananJkM 21n442S taina liikettäMuroleen ja Vilppulan välillä.
j IVIantia
sikatauluja laivoissa ja Q. O. 3umeliukBella 'lampereella.

S
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Durra

»Mi M apdniiUirM
joista erittäin mainittakoon: raiäallisia, värillisiä ja mustia

ilmaaantuvat ja lain myöntämät,«elcä
irtaimizto, tavara-, lciinteimjztö-, että
muut uuutolcaupat.
NuutolcauppajlmoitullÄavaztaanotetaan
toiztaizelcÄ klo 9-12, Itäinenpuiztoll.31.

Kw 5,49 a. p. posttjnna To»lo«w, Kentistä, Oululta, Raahesw, Äoßoicäta,
Pietarsllll«st«, Waasasw, Sewäfoelta,
SnolllhdtHill, gsjmfijfqläätg ja Haapa»
mäeltä.
Kw 8,4? a. h. ltllljnnll Haapcmläeltö,Oriwedeltä ja Kangasaita.
Klo 9 a. p. paikallisjuna TyiuäLlU, Tlnrosta ja Noliastll.
Kw 9,20 a. p. »atlnstlljlljnna Joensuusta, Soltmoalastll, Punlahaijulta, Elisentllllllillsta,Imatralta. Pietarista, Wiipnrlsta, Lappeenrannasta,Kotlasta, Kajaanisw, Itllllmtltll, Kuopiosta. MtNelistä, Kouwolasta, Lahdesta, Riihimäeltä ja Hämeenlinnasta.
llw 1,10 !. p. «atlnstlljlljmul Mantylull»
doltll ja Plnllt».
Kw 1,20 l. p. postljnn» Turusw, Fors»
sasta, hanzostll, Tlmunisallltstll, He!»
sinMä, Porwuosta, Pietarista, Wlpu«
rista. Komvulllsta, Lahdesta ja Hömetnltmulsla.
Klo 2,42 postijuna Waasasta, Selnäioelta,
Suolahdelta, Iywäslylästä ja Haapamäeltä.
Klo 4,25 selainna Turusta, Salosia ja
gcrSfaSta.

Klo 5,26 l. p. selajuna WUppnlasta, Ori»edeltä ja Kangasaita.
Klo 5,51 l. p. postijnua Mäntyluodolta,
Porista j» Raumalta.
Kw 8,03 i. p. »llttnstajllinna Valosta,
Turusta, Forssasta, Helsingistä, Porwoosta, Kotlasta, Lahdesta, Lowiisasta

ja Häuleeulinnasta.
Klo 10,30 i. p. selajuna Mäntyluodosta,
Porista, Raumalta, Tyrwäältä, Sturosta ja Nollasta.
Klo 11,50 t. p. poStittma Hangosw, Tcun»tfaaseSta, §dfmglBtc, Pietaristll, Mipurista. Lappeenllmnllstll,SotlaSta,M!k-

MiSlä. Kouwolastll, Lehdestä, Loviisasta ia Hämetnltunaltll.
«w 11,56 l. p. lHijin» Oliwedeltä ja
Kangllsaltll.

MU"

Osaston päällikkö.

Hruoisalle yleisölle

suositan varastostani kestäviä ja siroja
JALKINEITA kuin myös tilaukset ja
vanhojen jalkineitten laitokset .tehdään

rilloU22ltt22N.

Frans Selinin

Jfuom.f

on muutettu

j«nia:

110 B—9,8 9, jolloin llinollstllllu
pilllllnwwllll tllwalllll wllstllllnotetllcnja
ulosannetlllln.
Rautatien afemakonttsri awoinua ailipäiwwä llu 3 U.P.— B i.p. ,

Mustia ja värillisiä Villa- ja

tafaifm

malla. Varastossa aina valmiita pukuja,
kesäpalttoita ja housuja. Hyvin tehtyjä,
halvalla. Telef. 658.

Jalkineille

Panulle
II-inPuutarhakatu

3aap»»ia

G. E. Enquist,

seka mieäten, naiäten ja lasten

H. LEIVON

K«2iw ja Tornioon.

nunlaisin

No 4 i. p.

kestäviä, kevyt-

Erittäin
Naisten Saketeille,
käyntisiä ja siroja
Päällystakeille, V. P. X:n ompe!u
Hl osasto narjoituz maanantai8 i. p. makasiiuitontilla.
ua
Sadetakeille Kaikkiklosaapuville.
I'älkeät 25iat. Kutomakoneita

18 m:kasta alkaen korkeampiin hintoihin.

teen.

postljnna Hapamllleen,
Kw 12,11 M2
Iywäslylään, Suolahteen,Vaasaan, Piet»is»lll«nl, Kolkolaan, Raaheen,Ouluun,

Ulkolaisia, valkoisia PIKEITÄ hauskoissa malleissa.
Caiwojen knlut:
Pumpulikankaita,
Muslimeja
Etuliinoja,
ja
Valkosia
Räätäli
Retonkeja uusimmissa malleissa. Urheilupaitoja, PellavaRuru— Tampere.
kankaita, puvuiksi ja saketeiksi. Sateensuojia, Pumpulisia
Telef. 334. Kailklna ar1fIMl(>a Npäiwinll
poikain pukukankaita. Sadetakkeja. Miesten puku- palt- W****llV
tio sa. p., ta=
malleissa,
myöskin vuo- laiftn tio 3 iltllpätwällä.
toouusimmissa
kuin
ja
housukankaita
Kyttälänkatu N:o 5.
ritarpeita.
Terälahti- Tampere.
Juuri saapunut monipuoliset sekä uuHo 5,30, leskesäkankaat,
joista
simalliset kevät ja
"i**
4-4-1ii maanant.
Hinnat tunnetusti halvimmat! ))^
■»**»■
liw., lauant. tio sa. p.,
valmistan puvut ja palttoot aina halvimmaanant ja lesliw. tio 3, lauant,

liiesten puvuille,
Palttoiile,
Sadetakeille,

«11l IWW

Zoulsmchlm jr Pietariin.

Bio 8,15 i.p. »atlnstlljlljNM Tylwäälle,
Peipohiaan ja Suitin.
Klo 8,20 (tlajnaa Kangasalle ja Oiiwe«

Rautatien pila- ja tawaratoimi-»
—
— Suntot awolnull tlo—8 a.p. 6 i.p.

Sakettikankaita.
Villa- ja Pumpulimuslimeja

Georg Sumelius.
ottaa toimittaakzeen kailcllj Tampereella

on ehdottomasti halvin ja
edullisin ostopaikka

Utrbtapii

Kauppahallin talossa, MMM 19,

Tampereen »MM!!»

Osakeyhtiö
Calousaitta

a

I
s

IX. näki, Kangaskauppa.

.

"

A. E. FORSS
-

kauroja

Intti—

~it+4-4-lii
I
***»
tviitapohja— Tampere.

Söt«f A" «lst.. lesliw., wist. ja
))«,<s»>^sV
perjant. 5,30 a. p,Lauant. tio 5 «. p. ja
Knlllilllsta 3,30 i. p. Sunnunt. ja juhlapa
Telef. 416 Maanant..

edullisilla maksuencloilla.

H. J. Hellman.

tio6i. Talaisin Tampereeltatiist.,lesl.
ja toist. 110 3, moanant. ja perjant. 110 4,
lauant. 6 l.p. ja Kulllilaan foaHa 1,30 t.
p. Sunnunt. ja juhlap. tio 8 a. p.
Aune ja Intti pyhäsin wnokllttawina,
Vsateyhtiö Teisko.

Kauppatori.
Viskaali palanäenu talo.

Polttakaa ainoastaan alkuperäisiä

Paperossia,

taisi yleisille

saan suosittaa sekatavara kauppaani jonka olen muuttanut Puuvilla ja Särkankadun kulmaan.
Kunnioittaen:

l(. Koskinen,
lelel. 889.

Karttakaa Viipurilaista jäljennöstä.

salaan.

Pyhäsin on laiwll wuolillttllMllna,

--

=in
Moren*
Väinö
Koti- ja Siirtomaantauarain kauppa,

Mustanlahdenkatu 1. Telef. 985.
on edullinen ostopaikka, «eka kaupungilais- että maalais-

ostajille.
Paraimmat tavarat

—

Tampere..

mllllNllut. ia torat. 110
4 a.p.Liesi,Lauklo,Palho,
Pajulahti. Huhta, Sorwa ja Sotla; tatai=
No 2 l. p. Tilst. ja perjant. No 4
sm
i. p.; talaisin lesl. ja lauant. No 1i, P.
Huom.! Tlist. ja perj. polletaanmyöstzin-

tupakkatehdas Tennia" Helsingissä.
Telef.
2664,

wefilahden kirkonkylä—

"^
£Lavw;u
4£/%"

jotka valmiztetaau nienozta lurkin Wpak2Bta. Hint2 2iu025-taan 2O penniÄ laatikko. ?uuimukkeeu kanssa poltettava.

--

Tampere.

torstama tio 5 a. p.
talaipn tio 3 i. P.

valmistaa ja myy*parasta

hyvin lajitellusta varastosta jalkineita
molempaa sukupuolta varten. Hinnat
huokeat. Paikkausta otan vastaan. Hämeenkatu 30.
A. HOLOPAINEN.

**

«ist., perjant. No 5 a. p.,
*<: tafaifin
-^^44i1l
tio 3 i.P.

))V T

Työmies

3alhinepa|assani SStÄ
32.

Toltaa— Tampere.

VESITEHDAS
—
ll2WMlll » erolla. Telet. 45.

L Limonaadia. J

Wli»iiii!! ilWilim Räätäli R. Mäki, «WWW l Mil 75D.
Syöttö-

että olen avannut
vilan t. k. 15 p.
arvoisan yleisön käytettäväksi laukontori
Tammelankatu 5,
r:o 8 (Nykäsen talo) jossa on saatavana
kahvia, teetä, virvoitusjuomia, hedelmiä, ottaa tehdäkseen kaikkia räätälin ammat
tim kuuluvaa työtä,omistaettä teettäjäin
leivoksia y. m.
piano v,p22Sti yleisön käyttävänä.
kankaista. Ehdottomasti halvimmalla
työn kunnollisuuteen katsoen.
Kunnioituksella ). l.edtonen

ö

IRäytiiäkää tilaisuutta hyuähsenne! I

Puhelin 803.

MT HUOM.I-JH

3 111. Näki, Kangaskauppa,
>

,

Turku», Saloon, Ta»»il°lll«Nl
ja £wmtoon.
fllo IM l.p. »atlnztajlljnna H«»«««N»
naas, Tannntslmntn, Hanloon, Htlft»,
ltw, Lahteen, LowNsaan, K«n»olaan ja
Sotiaan.
Klo 1,40 l. p. postiinsa Kaarnalle, $ntia
ja
010 1,50 l. p. J)O«tijttna HllllpllNlilllle,$»

lmm, $&netalhmaan,Htlsinltin,Las!«»,
Lowiislllln, Klluwulaan, Kotlaa», sJKifle=
Ittn, Änflbtoon, lisalmeen, flajaastta,
L<chp««u,«Mlllln, SSitiinrfin, Ima:»all«,
Elismwlllliaun, Puntllhllijulle, @azta*

paperosseja

U sisäänostohinnoilla

Klo 9,30 a. p. Jttafnna ÄangaSaUe, Ortr
»edelle ja Vilppulaan.
Kw 9,45 a. p. selajuull Nollalle, Siuroon
,I- "1
to Tynväälle.
»lo 10,30 a.p. ltllljnn» Toijalaa», Fors-

ia Tyrwäälle.

Hämeenkatu 9. Tampere.

Ui
katu N:o 15.

Hauskan

TAMPERE.

Sops

Äotlaan,

Klu 4,50 i. p. felajuna Kangaslllle, Ori»
amäleen.
wedelle ja
SIo 6,05 t. p. posttjnna Folsfaan, Jnt*

lll» WMWW>!MWM POLTTAKAA:
P. C. Rettlg ja Rumpp.:in

y. m. vaatetuä- ja jalkineliilc- huolellisesti ja joutuun.
Kunnioituksella
sunnuntaina t. k. 16 p:nä k:lo 4 Aleks Laaksonen. keeäeen Icuuluville tavaroille.
Eklund,
V.
j. p. p. omalla talolla.
HUOM.! Hehkuviiniä ja marja- Zentaliäen on aina syytä poiJalkineliike Kyttälänkatu 5.
Ohjelma: Soittoa, Messukylän mehua.
keta
torvisoittokunta, Puhe, Runo, Kertomus, Kilpailuja ampumisessa,
keihäänheitossa ja nuolenheitossa

Kauppatori 5.

halvimmalla.
Korjaustöitä tenciaan huolellisesti ja kalvalla.

i1l!li!!!il!!lil!lli! liitatamilaite!:

löväettv. Omistaja saa sen

«1111111111111lperiä äatamakatu 3.
K. lodanssonilta.

Messukylän U.

Marmelaadia y.m.

Y. EMIL
VAARNA
-

MU'

jnnooolaan,

Wallsaan.
Bio a l. p. posttjnnll HZm«u:!w^«2°l,
Rtihweelle, Porwooseen ta HelsinNK.
Klo 4,40 i^). pailallisjuna NoNaan, ©Juroon

35 Tukkumyynti Leppänen, Haarla ja Vaarna
tehtaan Käramelliteoksille. .■"

ja gummirenkaita

TlUMllisaaieu,,
loon, HL»«nlimlllll»,
Lowiisaan,
Hllnloon, HelftilNu, Lahteen,
SStffelttn,

jssBlälssß,^éßOla6t«B^@einäjoen^ia

Kaakaota,

Appelsiinia,
Teetä,

«HtnviH i«»ial
glo O »ch.p»3tljnull Foissllim, Tnllnun, ©a»

Mlll^lnodolle.

toimesta

Hopeinen

riuvitoimlkunta.

Ryt saapunut erittäin hyuia

■
Vielä on!^ IKlubi N:o1,
Kurun Maalaisseuran
jliUiiapUmimM jiSr Matti. &

piäetään tämän kesän ajalla viikon ajan
Kadonnut:
kestäviä vuin- ja juustonvalmistuskurzzeja seuraavissa paikoissa:
paperossikotelo, ni- Talollisten Neikki YläKapeen luona,
»> mikirjaimilla R. F. hevos- alk. I? p. kesäk.,
Viuolan luona
matkalla Hallituskadulta 11 Epi- alk. 25 p. kesäk., antti Kaikkosen luona
lään. Arv. löytäjää pyydetään «Ik. 1 p. lieinäk., l^rtia Pvv6>smäen
hyväntahtoisesti palkkiota vastaan luona, alk. 8 p. neinäk.
tuomaan sen Hämeen Maanvil- Kursseja tulee pitämään neiti päiviö.
jelijäin kauppa osakeyhtiönKont- Opetus on maksuton, paitsi että oppilaat
toonin.
kustantavat itse ylöspitonsa. toivotaan
kurssellle runsasta osanottoa.
Kurussa kesäk. 12 p. 1907.

Kesäjuhlan

Telel. 985,

nm

Innain tnlntt

saan,

Väinö Moren.

jQnPolkupyöriä,

riitoja enään.

siistiä

IllMMill kcinill »illM

>>>>>

Huilu MM Pyörän osia

A. Savolaisella.
saa
nyt heti F.H.
työtä
21evyseppäa
Sundqvistilla, Vaasassa. Ei ole työ-

ovat saaneet tupakoitsijain yksimielisen tunnusteen.
Tilauksia vastaan ottaa tehtaan asiamies Tampereella

jotka valmistetaan saneen nienosta 'lurkin wpakasta. Niuta
puuimukkeeu kanssa poltettava.
ÄO psnnii» !»»tilllco.

- 13J7

Päivälista.

Läntinenpuistokatu 16.
lelel. 507.

gj

Paperossejamme,

jä tavaroita, sekä vähän rahaa saa periä
14 "tAxi tyttösaa paikan, Vei- Anniskelusta n:o 1.
l«* V- lamonkatu 22.
Virman.

tarjotaan lauvantaina kesäkuun 22 pnä
klo 11 a. p. Lempoisten kansakoululla
Maalarit saavat edullista työtäHelsin- Lempäälän pitäjän Kuokkalan kansakoulun luokkahuoneen kalusto. Lähempiä
gissä Aleksanderinkatu 9.
tietoja saadaan allekirjoittaneelta Telef.
S. Vuorio. 310.
K. Engblom.

lelei. 2bb4,

»PANKKIIRI"

Salo.

—

iiiuuni uisi ii un

322puneet.

Kysykää iattoin kaappaan Umestyneitä

1-elei. 2004,

Haaraliike

l^ 133

Hämeen tupakkatehdas Osakeyhtiön, Hämeenlinnassa käsin tehdytpaperossit

muutettu pormestari Schreckin ta-

32«.

ostaa vähän käytetty polkuHalutaan
»>» pyörä Tapionkatu 1 Tammela 1 Suuiflaifl Uß 3DtO6kSi oTön^Äwtehtaalla pyydämme somoin yleisöltäkin.

»11111
l
«Mi
»M Hirn!

valolnlV2UBt2 varten arkipäivinä klo y-<7, BUUNUN'
taisin 9—3. 3uurenuullsi» uusimman tavan mukaan naivalla. Valokuvataan myöskin ulkopuolella valokuvaamoa.

J^»
5^cl IliiIS© fl 100n' vastapäätä Kyttälän kansakoulua.
Räätälinliike
Kevät ja kesukankaal
a

Hallitus.

rapnu.

'M»AM on

I

LEHTI

Ha/vimmat hinnat

Tampere— Maatiala.

arfHigtofftn 11 a. p.
6,15 f. p., sitäpaitsi
maanant. 5 a. p. jalanant.3,15 f. p. Sunnuntalna ja juhlap. 8 a. P., 4 i. p.; taja 1 i. p., sitäpaitsi
latsin 4,30
äitisi.ja 6,45
7,30 i. p.
lauant.
Huom.! Lauant. 4,30 muurolla el poiketa

»rampo

Sanlilaan

ja

Willilään.

Tampere—
nlllanant., tiist., lesl..
wl^titu^"
»'^ WII *FW torat, ia peri. No 3,15
i. p.; ia sieltä takaisin.
Tampere— lviikinsaari.

^«lllz?v
jo? on

pyysin No 2.30. 4.
7,30, 8,30, 9,30 l.p.

riittStDfi määrä matlustajia.

Tampereella 1(907,
Tampereen Työmaeu Osuus-lkirjapllluo ll.

