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Bensan Lehden Kirjakauppa.
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Cyouaen

Osake-Pankin

kassa auki myöskin Perjantaisin kello 5-7 illalla,

Uunintekijäin a. o.

teatteri.

Seppien a. o.

WizM»liUl!iiz Uermlantilaiset. Vielä on
>

Kulta ja Hopeaseppäin a. o.
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Kodin-Pankin säästöjen vastaan ottamista varten] pidetään

Kosto Ojanen.
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Kodin-Pankki.

Klo 9-11 j2 j. F. HAAPANEN
1-2.
Korukansissa 2: 75, pahvikansissa 2: 25
V.Lybeck. Vastaanotto kuukauden
Viinilcank.
3b.
paperikansissa
2:
Asiamiehille 20 °/o
cnsJmäisenä ja viimeisenä sunnuntaina
Ja
9-12 Kansallispankin talossa.
alennus. Yksikin kappale lähetetään rahtiMvnntr, KansailispaJikin talo,
vapaasti, kun maksu seuraa tilausta.
Arkipäiv. klo lh 9-11 a. p. ja 6-7 J. E. TUOMISEN Jalklneliikettä,
L p. Puhelin 118.
Kuninkaankatu 27 suositellaan.
Tammelan ja KaiLl♥N
Hammaslääkärit:
Cl. Tnmnnon
LUlVOnen vokadun kulma.
Olin,
Gunnar
Hämeenk. 21. 10-1
ensi Bunnuutaina pläettäviiu arja «^ »->/,».
U. UlNUeil 11l 3at2>cunn2n!c2w 26
V. E. Rauvola, Kana. PanUn talossa
pajaisiin kerätyt voitat vuuä lisKauppak.4.Arkip.klo10-12.Puh.974. D. HALONEN, Verkatentaank. n:o 10.
Valmiita miesten ja naisten jalkineita.
-tat pvvcietääu nvväutantoisezti tuoEläinlääkärit!
Läntinenkatu
a.
18
NLuloksia
maan tvöväenvtiäiztvkzeu kuoueJohti »myytävänä. Kiinteät hinnat.
Lellii,
"rtar klriand, Mustanlahdenk. tm 28, N.
ustoon, lauvautainll 7 p. lcello
Kokouksia.
IB— Iarldp. Telet. 427.
Satulaseppä Ja verholltjalllkkeltä:
3:Bta L.
K. V. Lundgren Hämeenk. 29. TeKatiloita:
Arpajaistoimikunta.
p:nä
1007,
8
syysk.
Sunnuntaina
lef. 346. Huonek. valjaita ja matkatarp.
åkmara Otlgrén, Kuninkaankatu 10.
kello 8 illalla
Kirjansitojia:
Alm* Säilä, Puutarhakatu
Alennetuin hinnoin
lal* Helenius, Mustanlahdenk. 16.
Pilaa Nummelin, Pohjolankatu 10.
MynH kadulta.
perimättömiä voittoja Tam.Työv.
O.F. Rae, paperi ja koulutarp. kattp- on tiuomenn2 7 PN2 lcello 8 illallaN2>t>
pa, Ropgankatu 12. Puhelin 518.
tämsn alla.
Kansannäytelmä b:552 näyt, lauluineen ja yhd. arpajaisista, rientäkää hakepnlmllluum».
maan, niitä saa yhd. vahtimestatanssineen
Leipureita:
KätilöAnna Pibl, Viinikan'*. 23
Lippujen
pennistä
hinnat 25
alkaen. rilta joka päivä t. k. 11 p:n ilM. Pohjakari, Kaivokatu n.o 35.
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hintaJl
fhisUvnllla l» 10 Vt korotu, nlkotJv. Knöl»»»
«Uintiin 3 mk. ]■ Jokaisesta virsystl tahi aan
lInJ.^H
mtoÄ
kHm. 1 mk. iisäi. Kiitoksesta li 50. Syntymi■kla vihklml Hm. li 50. Vioin iltnotuamaka*
Uhla»^
on tnned
■LttksUllBO p. ta Hikeen tekstin 60 pennll.

II

Vt v. 4: 50.

kuluvalta vuodelta keritään allekirjoittaneen Ojasen konttorista 2 viikon kuluessa tästä påivästä luettuna j» ketaoitetaan
siis kaikkia niitä henkilöitäja toiminimiä,
joilla on kaupan tahi muun senlaatuisen
liikkeenhajjcittamisoikeudetTampereella,
käymään mainitut maksut suorittamassa.
Yhdistyksenpäätöksenmukaan ovat mak—
sut tältä vuodelta seuraavat: Smk 3:
niiltä, joita kunnallisveroitettu alle 5000
mk. vuosituloista. Smk. 10:- niiltä, joita veloitettu vähintäin 5000 mk. vaan
ei täyttä 10000 mk. ja Smk 20:- niiltä,
joita veloitettu vähintäin 10000 mk.
Tampereella 4 p. syysk. 1907.
Tampereen Kauppayhdistyksen
valtuutettujenpuolesta:
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''"^1
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>»t> lasketaan 15 Vt korotns |a etusivan poSJa-
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vastaava toimittaja

Hyvä »yö. kohtuulliset hinnat.

ta iltamiin.
A. E. Launis, Puuvillatedtaankatu 23.
Hoi miehet! Minulla on asiaa teille.
llut» 7b5.
partuntuvassa teroiteUutisasioissa Puhelinta 944.
llUlmun taan hiuskoneita, saksia
Tampereen Työväen Osuus- I» raakaveltsiä. O».: Jussinkylä.
kirjapainon telefooninumero 961. H. Gunther, Tamraelankatu 4, suorittaa puhdasta ja hyvää työtä.
Edullisin Työväen Parturi on
Kullervonkatu n:o 3.
J. HURME.

1.2Z1(25e!t2:

Anton Huotari,
tolmitniaihteeri.
Tyko Varto.
Wera Ostroumoff.
Väinö
"«>»
vainu Vankk-oia.
TaloudenhoitajaiK.3» JOKIBUO.
Timo Korpimaa,

A. PIRKOLA, Puutarhakatu N:o 24.

Huom.! Toimittaa

Taloudenhoitajan 765.
Kirjakaupan

TolmitllSa

ovat Suomessa l» Vcnåjällii Lehden konttorilta, ulimlehiltl tai poitlkonttorelsta tHattae»a:
Neljänneivnoßl 2. 50
Koko vuosi lOi
li8i
Knnkanai
Pnoli
Amerikam la munalla oikomailla Vi ». l? mk.,
i/, &so

leipuri Helinin ta■ nOOS lossa, Hämeeuk.2l.
AD#>/«e
myös naamioimis-

Toimituksen 944.

—
N;o2O3<] 1907.

Sosialidemokratinen työväenlehti

Perjantaina syyskuun 6 p.

Sttlultto saadaan ilmiM
Korko on korkein talletuskorko nykyään

5 1.

«
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miu

Korko juoksee sisäänmaksupäivästä alkaen.
Korko lisätään pääomaan puoli"
vuosittain.
Irtisanomatta saadaan nostaa
aina 500 markkaan asti.

noa, että rikos on paha ja toiwoa tahtoo tämän rosvouksen! lopettaa,
hurskaasti, että rikokset poistuisiwat, silloin jokainen tietämättönämpikin
mutta he eiwät woi paljastaa niitä alkaisi inhota riistäjäin oilmsläsitkieroja olosuhteita, jotka rikoksenteki- teitä ja ryhtyisi taistelemaan heidän
jän kasvattivat. Sillä jos he al> oikeusjärjestelmänsä kulistnuiselsi.
laisilvat niitä paljastaa, silloin kä- Mutta heidän etunsa waatii tätä
visi selwille se, että juuri he riistä- estämään niin lavan lun mahdoljät omatkin suurimpia rikoksellisia ja lista. Siksi he salaamat tietämättä
juuri heidän rikostensa tähden kas» miltä todellisen tarkoituksensa, peib»
waa toisistakin rikosten tekijöitä. iävät etujm himmentämät oikeusSiksi heidän on helpompi sanoa, että käsitteensä tekopyhyyden, ullokultai<
sosialistit kaswattawat rikoksenteki- suuden naamaiillll ja syyttäwät ri«
jöitä. Ia tällä syytöksellä he koet. kollisuudelta lSyh!ilistöä, joka tais»
tavat puhdistaa oman syyllisyytensä telee voimainsa «ulaan riistäjäin
ja samalla mustata sosialisteja, ja rilostm ja niistä johtuwain paheikumpikin on täysin poiwarillisten den poistamiseksi.
etujen ja himmenneiden oikeuskäsit- Etu ja oikeus eivät ole jokaiselle

teiden mukaista. Riistäjät näkemät ihmiselle aivan sama asia, waikkakin
jääjälkeen
hakematta
taan, jonka
miten sosialismi kaikissa maissa ko- edut kaikkina aikoina owat
Tamp.
Työv.
yhneet
jää
voitot
Lelpurl-lllke
VILLANDT,
G.
F.
13.
koo) köyhälistön suuret laumat jär- määrin waikuttaneet ihmijtm oikeusl»W
distyksen hyväksi.
id* Väänänen, (Stenqvist) Puutarha- Vellamonkatu 5.
jestettyyn valtiolliseen ja ammatilli- käsitteisiin. Omistaman luolan les'
K. V. Lehtimäki, Puuvillatehtaan Li un tänä iltana kello 8 kivirakennuksessa.
katu 24.
toimii
ARPAJAISTOIMIKUNTA.
luokkataisteluun, joka warmasti kuudessa on ainoastaan muutamia,
Mustanlahdenk.
kulma.
Telef.
155.
Tärkeitä
asioita.
seen
id* Lahtinen, Taramelankatu n:o 18.
pubeenjonkja,
VIKMAN, Väinölänkatu 12
koron, weron- ja voi- jotka jaksamat asettaa ihmisyyden ja
F.
poistaa
Lampea,
Mandi
Mustanlahdenk. 22.
/, Z.
leipuiillillettä3arTelef. 52.
kiskomisen,
jolle kapitalistinen oikeudenkorkeammalle etujaan. Mut»
ton
lauantaina t. k. 7 pnä klo 6 illalla.Päälcankatu lU suoÄtellaan. 'lelei.131.
sylippuja jaetaan ja jäsenmaksuja koojärjestelmä ja Harmojen luokkaldut ta enemmistö heidän joukossaan an»
taan tänä iltana klo 8, 6ekä lauantaina
Lehmus,
perustumat.
82t2M2k2tu Ko 2. Trans
iltamaa alkaessa.
Silsi on riistäjillä hä- taa etujen himmentää oikeusläsit'
lä. He eiwät pelkää rikoksia, joista teensä ja määrätä toinnntans». Me
Kahviloita:
Toimistoja i
>2UV2nt2in2 7 p. Klo 7 illalla; mu>st2k22
he sosialismia syyttäwät, silla heillä säälimme heitä ja tahdomme pelaszaapua, tälkeit» aziolta.
Camp. laanaß svongslilyslolnilsto,
llmoltul»!».
on riittävästi wankiloita ja järM taa heidän kärsimän ihmisyytensä,
avoinna klo 10-1 a. p. miehille Ja 4-5
i.-p.naisille.Os.Linßipnlatok.4. Telef.484. Ll»!,»,!» Aleksanterin- ja Verkatehtaan- Kone 6 Malli 2. 0.
tyksenvalvojia; he eivät myöskään kirkastaa heidän oikeusläsitteensä. Ia
Kunnallis- ja Omistawa luolla, joka
mmillll katujen kulmassa. Suositellaan.
woimme tehdä kumoamalla ne
lanf tahdo pääSta rikoksentekijöistä, sillä
nink22nk»tu 29.
10-7.
«»», v»»«, Pel!2v2tetit22n>l»tu 23, lelel.
mielisairaalassa; vallitse- tawcmsa stwistyksen, walon ja ihml»
1
riistämislait,
niin
tahtoisivat,
jos
joiden suojassa he hyöheillä
he sitä
593, BU<»sltel!22N.
O. W. OSONEN,
kokoontuu huomenna lauantaina klo 6
van tilan ahtauden ta- syyden lippua, walittaa yleisesti, että
tymät
yhteiskunnan
lakata
tekemästä
olisi tilaisuus
itse
kustannuksella.
VAKUUTUS-KONTTORI.
j. pp
Johtokunta. kia huomautetaan sairashuoHämeenkatu 9. Telef. 530.
merzin t2lo li2inen!l2tu 24. pudelin
li- rikoksia, heittää kerrassaan pois har- Kun
olemme tehneet, ei heille
oileuskäsitteidcn
himmeneminen
785. Huom!
Kmttorlalka 9-2, 4-7.
Kirvesmies a. o.
neeseen pyrkiville, että heidän sääntyy yhä niillä studuilla, missä joittamansa laillinen roswous ja sor- jää mitään luokkaetuja, jotka himkiinteimistö
ja
Männistön
LakiH.
tulee
ilmoittautua laitoksen sosialistiset lllltewirtaulset pääsewät to sekä ryhtyä työslmtelealään kai. mentäisivät heidän oikeuskäsitteitään
Pudelm 581.
toimisto, Rongankatu b.Matkustetaan V. UllllUNeN
lääkäri
Tri E af HällströnVille, wailuttamaan köyhälistönmaailman» lin tawoin
maaseudulle.
himmenlämäinsll oikeus- ja luolettaisiwat heidän ihmisyyt»
Viinikankatu
14.
PuMatti Ojanen
Aleksanterinkatu
22.
niinkuin
katsomukseen. Melkein jokainen poi« käsitteiden kirkastamiseksi. Mutta si- tään. Silloin heistä
helin 1054. Välitystä kaikilla aloilla.
V!ini!l2nlc2tu n:u 32, 2zem2N on sunnuntaina 8 päiv. syysk.
12be1!2, Biizti2 j2buo!ceit2 buoneit2.
kello 10 e. p.p.| Kokouksenalastulee rehellisiä,
Tampereella syysk. 4 p:nä warUthti,' joka julkaisre jonkun uuti- tä he eiwät tahdo, edut. yhteiskun- meistä kaikista
Lakiasiaintoimistoja i Ifytt&lan Uusi Matkailijako!' sa tulee puhuja. Ulkotyöväenyh- 1907. U
tapahtuneesta rikoksesta, koettaa nan kustannuksella anastetut luokka- oikeamielisiä ihmsiä, joiden periaat
*
■V Kyttälänkatu 5. Puh. y
djstyksen sekkikirjoja saa tilittää
Käskystä:
8
saada lukijansa ymmärtämään, että edut estäwät heitä himmentäen hei- teet waatiwat tekemään toisill: sitä,
"on
rahastonhoitajalle
entisestä Rau- kirvesmiesten
Dnh'nl«" muutettu
tatienkatu12. fViinikan- tästä alkaen.
Osakeyhtiö V. M. Sandbergin Jälk. rau PL UIIjUIU
Lennart Silcke. rikoksen syynä oli sosialismin him- dän ihmisyytensä ja oikeusläsitteensä. mitä toiwotaan toisilta itselle.
takanpan talossa, sisäänkäynti Kauppa- katu lhsta.
mentämät oikeuskäfitteet. Ia samat He tahtomat ainoastaan päästä
I.P.
torilta. Pah. 1004. Av. 9-2, l/,5-7.
Huoneita matkustaville:
lehdet koettamat pitkissä artikkeleissa sialismista, jola tahtoo häwittää heiKALEVA Hämeenk. 10. Puhelin 783
osoitti» lukijoilleen, m!ten sosialismi dän rikoksensa ja kaikkien rikokset.
Omistajat
Vuojärven vieraskotl, Pellavateh(ÖSTERMAN.)
himmentää ihmisten oikeuskäsitteet Ia lun he tuomitsevat sosialismia
Varat. Paloheimo Ja Ostnonsalo.
taankatu 25. Tehef. 848.
kelpaamllt:o«alsi ny» rikollisten laswattajana. lakien ja
Tamp. Osake-Pankin talo. Konttoriai- Dttitit Rautatienkatu 12, aseman vie- on Finlaysson. VillateoJlisuus, Pellava, Kirjansitomo laajennettu tuomitsemalla
L UiriU ressä, oikealle kädelle.
ka 9 a. p.-3 l. p.
kyllikaiset lait ja järjestelmät. Nämä oikmslaitosten halveksijana ja kai^
Lapinniemen ja Värjärien ammattiosasTelet. 474,
toilla 7 pnä klo 8 illalla.
Karttamerkkien myynti.
syytökset, joita jolalnen todellinen en pyhän pilkkaajana, tarkoittavat
Kangaskauppoja :
Senaatin molempien
V»!»»»»»!»»!-!»»
!uin he sitä, että sosialismi on saanut ih- osastojen
alotettu Rongank 12. Puhelin 518. köyhälistön sortaja matkii
tayfi-tstunto, jo»
Uni«n Kangashalli n:o 6. Valil.11.
ja joita joku tietämätön wielä miset niin järkeviksi ja niin oikea»
ehtii,
Sbitnan S yrj? PalkMnen, N. L liUliß miita pukuja.
Ifiar
on
kutsuttu myös kesälomaa
hon
Arpajaistoimikuota ja JärjesLakiasiaintoimisto Tampereella Konsuli
uskoo, eimät todista mielisiksi, etteivät he enää pidä py- nauttivat senaattorit, pidetään maa»
määrin
jossain
Ruokatarjoilu
kivitalo Hämeenkatu 20,
tysvaliokunta kokoontukoot
J. V. Blom'in
8, Ruuskasen
mitään muuta kuin sen, että meidän hinä ja oikeina kapitalistien omaksi nantaina t. k. 9 pnä. Istunnossa
klo 9-2 Ja 5- »V7.
liikepalatsi.
l»^
ELIN RUSELL. 7 pnä klo 6 ill. Illanviettoon.
wastustajaimme oikeuskäfittett owat edukseen säätämiä riistämislakeja, esitellään senaatin keskuudessa ag«
Erikoisliikkeitä:
Tampere,
Huom.! Polettia on saatavana.
raarilomitean mietinnön ja lakiehdotäysin sopusoinnussa heidän etujensa joidm suojassa he väkivaltaisesti
M. Sandgriaftn Ruumlsarkkukanppa C MlUUfICEN ralttiusravintolaItäinenperusteella valmistettu ehdo<
HXrnscnkata ai. Puhelin 701.
Htaeenkatu 2. Pnhelin 615.
li.
ffilßftUdLll
katu na 9.
kanssa, ja siksi ne owat niin him. anastavat työntekijäin työntuloksia, tuksen
tus
esitykseksi maanHuveja,
armolliseksi
Erikoisala paahdettu kahvi. menneet, ettciwät moi eikä
Aag.Rasi, KauppahallitN:o 157, 159,
vuokralllilta.
köyhälistö
jonka
tahdo
«^»
he
tahtoo hätähden
Tarkoituksena lienee
Kirjakauppoja :
Suositetaan.
161. Hyvinkään painohiivaa, Joka päiesitys valmiiksi niin pian,
anassaada
puhtaammilla
hyvinvointia
Tampereen Kirkollinen Kirjakauppa, tovä tuoretta.
R. y. Aamuruskon
taistella
vittää
laikli
yhteistä
aseilla
HUOM.! 1 kilo paahdettua kahennätetään antaa vielä tänä
laho Sohiman & Kumpp. Metalli- rin varrella. Telef. 501. Kirja, Papevia on lähes IV* pahtamatonta.
estävät riistämislait ja' laatia että
tamainsa etujen säilyttämiseksi.
Postikorttikauppa.
ri
ja
Levysepänliike
syksynä loossa olevalle eduskunja
Puutehdas, Vaski
Kun porwaieillll on tilaisuus ker- uudet, jotka takaavat kaikille nalle.
tarhakatu 33. Puhelin 110
Osuuskunta Väinämöisen Klrjakaupavenvalaja-ja Uunltyölllke p», Kauppakatu 15. Teiefoni 8.
toa jolu rikostapaus, niin he etsi- työtä, työntulolset ja paremTiedustelu. H. $. w. t.
K. Aug Etelä, Hallituskatu N:o 16.
mällä
etfiwät aihetta saada merlitä mat, runsaammat elinehdot. Riistäjä- kenraaliluwernööcin tiedustelun
Raittiustalolla lauvantaina 7 pnä puoli T.T.y.
jo!)»
8 j. pp. Puhumaan tulee Raittiuden
ansioluetteloon, ja ai- luokan mielestä on palkkatyöläinen dosta mitkä Venäjän ulkoministeriön
Maalariliikkeitä:
se
sosialistien
maksaa
korkoa
talletuksille.
ystiväin luennoitsija hra V. Koski Helwuositirjllssa otetuista Wenä»
Säästökassatllillä S «/o
Viinikankatu 20.
heeksi riittää selin, että rikoksentekijä kadottanut kaikki puhtaat oileusläsit- 1907
singistä. Näytelmäkappale «Taistelua ja
Juoksevalla
tilillä3
%
jän
ja
ulkovaltojen välisistä liitto»
Epätoivoa»
Liput
m.
maksavat 25 p.
on lukenut sosialistista kirjallisuutta tecnsä silloin, lun hän ryhtyy toisHuokeat hinnat ja kunnolliset ji myydääny.niitä
jantai-iltasin 8-10 \. pp
tekee
Avoinna
ovella 7:stä alkaen.
kirjoista
owat julaistut Suomen
tavarat.
tai sanomalehteä tai luullut joskus ten sorrettujen kanssa ammatilliseen
maalle määrätyssä jär»
8
riruhtina«n
Tampereen Uesitehdas, jonkun sosialistin puhuwan, wailla tai poliittiseen yhteistoimintaan
jestytsessll on senaatti päättänyt anSekatavarakauppoja:
(Otto luston«n.)
osan ikäänsä olisikin dalsem itselleen ja perheelleen pa- taa kenraalikuvernöörille mainitunN es maalausliike N N
hän
Perjantaina syysk. 6 pnä 1907,
raamattua, porwarilehtiä ja remman ravinnon, kunnollisen
Lantlnenfcatu 13. Telef. 909
lukenut
laisen luettelon.
Uo 8 illalla.
rippi>isänsä
ylösrakentawia
Huonekaluliikkeitä:
Kaivokatu 33,
non,
vaatteet,
kuullut
riittävät
riittävästi
waltiowarain tila. Se»
Viinikankatu 36,
Omain
kalwatuslaitossaarnoja.
nautinlepoa,
ja
naatissa
esiteltiin eilen ehdotus halhuvitusta
henkistä
5,
Satamakatu
siitä, mitä on
porwarit
ja
17
lituksen
kertomukseksi
Kortenlahdenkatu
Vaikuttimia
eiwät
ota
toa.
Telefooni
161.
mielestään
kulkee
maa»
»«■tlnmkatn 21.
tensa
Heidän
N2ltt!U2jUoM22. lukuun,
Pohjolankatu 10.
niiden
tehty
muistutusten johdosta,
heidän suurin ilonsa olisi laislöyhälistö rikosten teillä vaa- jotka waltiosäätyjen
Tanner
waltiowaliokunta
Tarkastuksessa huomatut sakkariinista merkitä kaikki rikokset sosialistien syyk.
tiessaan nykyisen maaveron kiskomi- 1904—05 wuosien w,ltiopäiwillg
vapaiksi.
9
oli
Hauskan
Si, ja mitä useammin he woisiwat st«
lopettamisella paremman maan- tehnyt waltiorahain tilasta, silloin
parempi heille ja hei- vuokralain ja viljelyspalon säätä- annetun kertomuksen johdosta. Se»
ta tehdä,
Tampereen Uusi nuonekalu_, Paja,
Satamakatu 15. Amerikkalaisia
hywälsyi ehdotuksen ja tulee
dän asialleen.
Porwarilliset ei- misellä tilaisuutta maanviljelyksen ja naatti
huonekaluja.
painettavaksi
aiotaan
se
saada
eduskunnalle.
yhdenkään
Jotka
ri- työnsätulosten nauttimiseen. Mutta
Yksimielisetjhinta 60 penni. wät ole wielä koskaan
RäätällMkkeltäs
toimii
påivån numeroon,
johdosta lausuneet sellaista riistäjät eivät paljasta ajatuksiaan N— Maan lnnastns u,alkoksen
e.L.HnN Hämeenkatn 28.
Lakkoja,
penniä.
hinta
75
0 Ökfallisorvaajain a.o.
tuomiota, joka osoittaisi, että heillä suoraan, he eivät voi rehellisesti tiolle. Sen johdosta että toimi»
li. naßancn, Teiefoni si9. nR.
Rauta
jätettävät
ovat
lehnimi Aktiebolag
Nord H
.kanteista,
Lesken kanssa naimisiin, on
l.nksia omista Ja teettäjän
raittiusseura Taiston talossa, lauantaina
päästä wapaalsi rikoksente- ilmaista, mikä heillä on pyhintä ja C:o ja AltiebolagFinlands
35
mk.
halu
palttoita
ja
pukuja
T.
S.
irastossa
p.
syyskuuta,
f
alkaen klo 7 L
den
7 pn»
penniä.
konttoriin
SalOesm
en75
hinta
kijöitä. He eiwät ole koskaan edes oikeinta Sillä jos he sen telisiwat owat valtion
,
"llnla
lunastettavaksi tarnenkello10 aamulla, Näytelmät OHJELMASSA:
Paikanväl ityjstoimistossa} koettaneet etsiä rikoksen alkusyitä, ei° jos he tunnustaisivat, että heidän jonneet erinimisten
omistamainsa
hinta 25 penniä
pukelm 733.
.
wätlä he tvoitaan sitä tehdä niin» korkein oikeusihanteensa on laillis- talojen viljelysmaat, on senaatti
isommatilmoitukset .KUN PIIAT ON LAKOSSApäättänyt asettaa komissiooni tutIvallinen ilveily, 3 näyt KirJ. M. Vuori,
gSaaadaan };^^ lavan kun heidän oikeuskäsitteensä tettu roswous, joka syöksee kansan limaan, ovatko
A. Savolainen, Läntinenkatu 13.
jätettävät
kohtu
hinnoilla.
ovat
ostettawiksi tarjotut
työ,
vi
edei- Tanssia y. m.
owat täydelleen heidän etujensa mu- memmistön orjuuteen ja kurjuuteen,
tilukset
tl.Heinonen,Mustanlaölunastettaviksi
soveliaat ja
laijet.- He woiwat lorkcinkaan
lisenä päivänä.
ja että työwäli luokkataistelullaan arvioimaan hmtaa niille
Lippujen hinnat lmk. ja 75 p.
denkatu N:o 7.
sekä mä^

F. Helin,LaDtioeDkatD 35.
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rönnyt asianomaisen kuroernöörinkut- jatklttawat yli poillikatujenkin ajosumaall komitean jäseniksi yhden tien. Samalla on rahatoimikamari

maanmittarin ja yhdenkokeneen maan- määrätty laittamaan jalkapolku powiljeliiän.

lilsikllmarin lu-masta yli kauppatorin
jatkoksi Hämeeniadun pohjoiselle kalutäytäwälle sekä koiuttamalln asian
palokunnan la2osialidemc>kratiseUa mukaiseen korkeuteen
kunnallistoimikunnalla oli lustohuoneen edustalla olema katumyös

—

HÄMEEN
KIRJAKAUPPA
—
I
TAMPEREELLA.

—

PUHELIN 66.

kokous eilenillllllll. Kaupunginlää läytäwä, jolla olewa wesiposti
3uuret arpajaiset toimii
käiim waaliin n katsottu tarpeelli- on määrälty psisttttawaksi. Tömä Pispalan wesijohto^osuuslurta ensi
kaikki on
mnen lolak. 1päi
klo 2 ip. Pispalan W.
selsi asettaa omta ehdokkaita niiden wää 1909.tehtllwä
Ne tontinomistajat, jotka sunnuntaina
talolla,
palopostin aikaansaaperusteiden nojalla, jotka owat mai- määräajan kuluessa loskewat katu- P. K:n
Pispalaan. Kun osuuskunta
miseksi
nitut toisessa paikassa olemassa uu- kaylllwänsä asfaltista tat ruputiwista, on lauwan jo arpajaisia hommannut,
haluaa tietysti jokainen aikaansa sev«
owat eiityistm jalkopollujm laitta- joten woittololoell»a on
ja
tisessa.
runsas
mapaat
arwolas, ja katsoen siihen hywään raama kansalainen saada mahdolliLuentokussit työroäelle päätettiin misesta
on maistraatti
Rahatoimikamarilta
toimeenpanna marraskuun ajalla. päättänyt pyytää lausuntoa siitä, eikö taikuituHeen jonka hywätsi arpajaiset simman tarkat ja tuonet tikdot.
Luentoja pidetään noin 15, jaeltuna luhannuslylänkaupunginosaan, jossa pidetään, niin uskomme Plspalan
työwäen pitäwan nämät arpajaiset
ajalle.
katukäytäwiä
tehti,

Ransanedns

Huotari.
Sosialidemokiatiset kaupunginwal'

olisi
ensinkään
SoukanlahdenkadullePellawatchtaan
alueen aidan wiereen lankuista tchtäwä wäliaikainen jalkapolku ja olisi
semmolsel! tekeminen kenties ladun
warrellaolewlln vuokratonttienhalti
jain wailo kaupungin welmollisuus.
ei ole

Kanfan

mulstisscan ja kchoitta»attammekin
niitä kannattawan. Arpajaisten ja« työwäen
paikassa
lesta on iltama

samassa
tarkoituksen hywälfi.

sa«

Katsokaa
lähemmin ilmoitusta lehdessänlme.
man

—

sosilllidWoliatinen äänenkannattaja, tulee
eduskunnan toimintaa taitoin ja tvillkaalti. Telefoonilla saamme uutis»
toimiston mälityksellä tiedot kaikista
tärkeimmistä keskusteluista ja päätöksistä jo heti.
taajemmat ja tarkemmat
selostukset eduskunnan istunnoista lähettää meille mahdollisimman tuoreena

seuraamaan

190?

UnitMen lliwlilllwA kilpailuMaanantaina
!
Maim^Ma
jalkapallopelissä Unitakoli
ja Hgin Polkupalloklubin Malil- Kaikenlaisia Kelloja, Ketjuja,
ltl lchililllt/) senla. Edellinen
sai aika lailla selkäänsä. Kihla- ja Vihkimä y. m Sor-

tunnan työstä

kolmen miikon
Luennoitsijoiksi pääteltiin pyytää Yrjö Sirola,
L. Murros, Hilja Pärssinen, A.
Riipinen, Jukka Pohjola ja Anni

-

olikin kerrasSunnuntaina alkoimat kilpailut H:gin jalkapalloklubi
wastuitaja.
taitama
Tulos oli
Helsingissä jalkapallopelillä Tammi- saan
potlupalloklubi
että
H:gin
voitti
5:llä
ja Unitaksen
saaren urheiluseuran
joukkueen malilla, joka jälkimäinen I:tä maitaan 2—o) 4- (3—l).
Tänlän jälleen juoksi I.Swanvoitti. Tulos (3—l) -j- (2—l).
berg 10.000 ml. lahden smiehisjoukon kanssa, joista jokainen juoksi
Marathonjuolsu. Tähän 8,000 mtr. Kilpailu oli jännittäminkilpailuun otti osaa 27 osanottajaa,
Swanberg, joka
jotka lähtiwät matkaan neljännesta tä mitä nähdään.
8 klm. sai »ilmeiseksi lll°
juossut
oli
yli 12. Suomen relordin saamutta- patomerikseen
marathon moittajan
jaa K. Ninuista ei näkynyt heidän
Tämän
onnistui häntä
Törnroosin.
joukossaan, mutta sen sisaan oli
jättää, mutta loppuspurtissa
hieman
Ruotsin paras E. Törnroos, hänen pyyhläsi S. masmstamattomasti
maamiehensä S. Lardqwist, useita Helle. Hurraahuudoista ei tahtonut
meidän paraltamme kuten esim. wel- tulla loppua. Kieltämättä onkin S.
jekset Kolehmainen Kuopiosta y. m. paras juoksija mitä t>c
on
Osanottajat juoPwat ensin IL nähty. Ajat: I.Swanb finZissa
g 32 m. 2/5
kertaa urhelluradan ympäri ja sitten set.,
jouttue 32 m.
Eläintarhan kautta Sockenbackaan ja 13/5 Ruots.-suomal.
ja H. I. Kl. joukkue 82
sek.
takaisin samaa tietä. Törnroos otti M. 263/5 stk.

lajitellusta
muktia myy hyvin
"

varastostaan

Uainö liatua

KELLOKAUPPA
KUNINKAANKATU
36.

Tampereen Osake-Pankin Kivirakennuk,

HuoraJ Kellojen korjaukset
tehdään parhaimmin.
TyöMäln asunnot sekä muut ym«
parilla olemat rakennukset saatiin pelastetuikfi.
Palanut saha oli makuutettu 30

—

—

Karj.
Hukkunut. Wiime tiistaina
klo 6 altaan i.p. kun työmies Aksel
Alarik Träskelin Porwoosla lähti
wcneellä Porwoon joen poikki Ellö«
fin lautatarhalle, putosi hän weteen
ia hukkui. Rannalla olemia henki»
löitä riensi apuun, mutta ennenkuin
he pöäsimät käsille o!i mies jo hub>
lunut. Poliisi ryhtyi heti naaraa»

tuh. markasta.

maanHämeen läänin
toimeenpanemis«viljel^sseuran
kohta alussa johdon pitäen sitä lop^
2y2wäen yleisessä kopuun
karjanäytlllyssä
Messusaalta. Sockenbc>ck«3sa oli A
sa kuudessa
kouksensa eilen illalla työwäenyh> kylässä,
Somerolla,
Stenroos
Sotoisena miehenä,Landqwist
Wesilahdella.
lolmantena, sitten eräs Kolcbmamm
Valtuustossa «sille tulcwia asioita. dlstylscn talolla oli leskusteltawana meroniemellä ja Ipäjällä tuotiin
Lokoonkutsujalsi heille määrättiin to- miclcnosoitlllsen teko tiilloa wastaan näytteelle yhteensä 18 sonnia, 245
klrloUismatsulalon muodossa. Kysy lehmää, 8 hiehoa ja 13 Vasikkaa.
HSäfintöpaitaSfa oN Kolehmainen
tveri K. I- Jokisalo.
mykscn olulti maalari I.Saarinen
palkittiin
jo toisena, Stmroos lolNanlena,sit«
Näistä
4
son»
suom«laisina
Kunnallisjirjcötöpäätettiin kutsua Narsin wilklaan keskutelun jalesk
Ue Sippolan uudet tii maan, ja puolen lunnin perästä saalen wastll Landqwist, Eriksson ja
nia, 116 lehmää, 6 hiehoa ja 13
lo?lle, jos mahdollista, jo tällä wii- walittiin asiaa pohtimaan komitea,
let.
mka takaperin oli „Työ tiin hukkunut ylös, mutta lääkäriJokunen
toinen Kolehmainen.
ja jaettiin 4 ensimäistä, 19
wasiklaa
joka
vv
wielä
kirjoitus
mahdollisesti kulsuu
toista, 93 kolmatta. 1 neljäs ja 13
kolla m. m. walitsemaan eronncidm
otsakkeella Hal- kään ei enää saanut ruumiiseen henKello wähän mailla 3 kilpailujen miehessä"
de» lokouksm asiasta lopullisesti roasikkapallintoa.
ralennusllineitelta, jossa kerrot' leä palautetuksi.
poja
merkMgnaali,
kuului
että
Träskelin lie juuri
jatkuessa,
näistä
nöyttilalle lisäjäseniä kunnallistoimikun- päättämään.
Kaksi
Sippolaan peiustetusla osuus- mahaa ennen käynyt anniskelussa ja
tim
oli
S.Törnmies
pidettiin
telyista
sonniyhdistyksien
ensimäinen
lähellä.
kirjeenmuutamia
oma
erikoinen
taan sekä täsittclunään
hankkisi Sippolan saanut »päähänsä", jotmka onnettopiirissä ja kaikissa muissa paikoissa,
roos juokjeenkin pian radalle, jonka kunnasta, joka wastaperustettawille
muitakin osioita.
maille
waihtajamme,
5
ker
wielä
kieireltämä
muus on selitettämissä. Hän 01l
on
hornin
perustettiin
neljässä
sonniyhdis»
hänen
{Toimittaja Yrjö Mäke- siis
tykset, joille ensi tilassa hankitaan joka pikakirjoitnksen awul- taan. Hänelle huudetaan hywä huu- palstatilallisille uusimmalla koneilla mielii nuori ijältään, syntynyt 1878,
toja, ja yleisen riemun wallitessa walmistettuja rakennusaineita. Pää. ja jätti jälkeensä maimon ja kaksi
muualta hywät suomalaiset sonnit,
la
Uanpnnginlääkärien linin tt?ctotttsu?aUtus- kun ei niitä paikkakunnilla
ottaa
tärkennenää löy<
astelee woittaia seppele kaulassa lei tm ottaa asiasta selmaa, kosla kir- pientä lasta.
selostuksiin
ran
kaupungissamme
dy.
asia.
radan. Samassa tulee joituksessakin siihen mntattiin.
puhdasrotuiVerrattain hywiä
waali toimitetaan
mät
fofonatfiitt^ radalleympäri
Kolehmainen, joka lähsia,
W.
«Tehtaan" mihdoin löydettyämme
näyttää
wielä
suomalaista lehmiä
huomenna. Sosialidlmokratinen kun- Rahatoimikamari on nyt, luwer> löytymän
näimme
dessaan.
näytti,
seuraamaa: Wähän siwulla
tiessä oli wiiweisinä, mutta
jalostuksen pohjaksi, joten
Nllllistoimikunta pitämässään kokouk- nbörin waadittua siltä selitystä tuosettä lopussa liitos seisoo. Hänen maantiestä männikön sisällä oli pieni
woidaan
Sen
meillä
hywillä
Helsingissä
erittäin
touveilla
on
mainitsemastamme asias käydä käsiksi kotimaisen karjan jalossessa on katsonut, ettei erikoisia so> tata jo ennen
olewia santakuoppa, johon tuo uusi kone oli
kiertäessä jälelläweli,
oma waltispäiwäkatsau-ten Pamillaan
antanut ja sisältää se seuraa
kuin
puolueen
saapuu
sen
toinm
Hieman nolostuimme,
ehdokkaita
las»
kierroksia
H. sijoitettu.näyttänytkään
ja
hywien
sialidemokratisen
tukseen
siitoseläinten
waa:
sellaiselta,
I«nan alle jäi eilen aa»
ei
liike
joka
myös
Mä
lähettää meille tio KolkhNllinen ja samaan liittoon
ole tarpeellinen asettaa, koska silloin
omitsi tarpeiksi, tirjottaja,
Valituskirjassaan waNttaja wäit- watutseen osittain
mulla
rautatien puutarhatyömies Oskilin
olimme
kunntelleet.
Jokunen
kolma»
T.
Arwaamme
sata
hywän
Kolehmainen.
myyntiä Marten, sillä
täytyisi olla tarkka tuntemus kunkin tää, ettei
nikan
kirjoitettuja
ja
osittain
muotoon
waltio
Pnpohjan ase». Hän
wuonna
1906
kar
Wallin
kan
toki, että Mainen heistä sai osakseen tnltä oli loneella Valmistettu semenhineu
karjan kysyntä alkaa jo
kotimaisen
hakijan ansioista sekä taidosta ja tumansa palkkio
junan
aikoi
liikkeelle lähtiessä nospäiwäkiljeitä.
niille
ja
edusmiehentoimesta nykyään olla suuri Hämeessäkin.
mitä innokkaimpia huwähuutoja, etm- tin samen selotuksesta. Hinta
Maunuun, kun
yksin
6
taa
tawaralaatllkoaan
nyt
waltiopaiwillä
on
waikea
ratkaista
wuodm
1905—
määolisi
tulee
näyttänyt
nousemaan
sitä
halwimmassa
maasta on sitä
on selllää, että Aan- km lun kukaan heistä ei
Uloswientiä
warten
Näin
ollen
l"atil!ö
tuloa,
1,000:lta.
töyttäsi
perustellen myös nyt jo alettawa laswattamaan.
hänet laiturin ja juIa
juuri laisinkaan Väsyneeltä. Sitleuä rässä 20—30 mk.
paikkakunnalla olewienlin hakijain talsoituksenalais!a
tulee
täyttämään
edus
juna saatiin py»
muun
nan
wäliin.
Kun
sillä,
ettei Somerolla, Somerniemellä ja Ipä- san tehti
ennenkuin tillit kestämät käsittelemuassa
wallla pieniä miehiä.
suhteen. Hakijain puoluekannan touoksi wäitettään
säytetylsi,
oli
waltiopäiwämieheksi
mistä,
walittu
2
täytyy niitä kehittää noin runneltunut, etteihän jo siksi pahoin
henlM jällä tuliwat täten ensimäiset sonni» kunnan toiminnan seuramnisessa suuei taas kannata ehdokkaita ruweta wanhan waltiopäiwäjärjestylsul
mu- yhdistykset perustetuiksi ja
kuukautta,
hänen toipumisesn siis mikään halpa rasaatiin rimmatkin Vaatimukset, joita lukija- Tulokset oliwat:
asettamaan, loska sosialioemökrateja kaan ollut oikeutettu edustajatoi
taan
ollut
toimeita. Heti
kennusaine!
tiilet
suuriakaan
Jos
tahtoo
mahwiime hetkellä kotimainm suunia jär» kunta kuusipäiwäiselle
junalla
tuomaan
memoia,
enempi
hakijoissa ei ole. Näin ollen katsot mestaan kieltäytymään sekä että iestetylsi,
käyttää
tulee
msi
lähdettiin
häntä
Tukholma,
maaseutulehdel
G.
tuntia
Törnroos.
2
niihen
nuore«mat lehmät al»
sillä
saamaan,
lääkärinapua
Tampereelle
waltiopäiwäjär»
sementtiä,
edusmies
ei
jättää
yksi.
jok«
253/,
tuntuvasti nostaa
kunkin
saman
42 min.
tim sopiwimwaksi
kawat siellä jo enimmäkseen olla seka- le woi asettaa.
set. uusi skandtnawil.
maan kuoli hän matkalla.
jeitylsen sanamuodon mukaan nautReipas,
W.
Kolehmainen,
ennälyl,
hintaa.
että
nuo
sopii,
lön asiaksi äänestää ketä itse ha» linut
Toiwoa
Jokaisen,
len
tduZtajatoimtstaan valtliota, rotuisia.
se,
edulkunnan
että
enempi
haluaa
Witlä
nolostutti
Kuopio,
sel.,
2
t.
52
m.
Ko
53/z
tv«
h.
ensimäistä sonniyhdistystä
lulla. ._.,
wacm airoa«t«lln soweliasla yllä neljä
joista harras- toiminnasta saada tuoreimmat ja tar- lehmoinen, Reipas, Kuopio, 2 t. 5? koko hökötys oli waan yksityisten.
lewat
olemacln
ahjoja,
PoiVlliipuolueilla owat ehdokkai- pitoa. Koska kuitenkin woimassa ole
osuuskunta siinä lib
Pikku uutisia
tus kotimaisen karjan jalostukseen sillä kimmat tiedot, on tilattaHa itselleen m. 252/z sek. ja T. Kolehmainen, lonkunmoin.nollut,
yksityisten
na: suomettarelaisilla ensimäisen lau- wan kunnallisasetuksen 55 pykälän puolen
nec
alluaan
mutta
Reipas,
Kuopio,
2
t.
59
m.
le31^/5
yhä
laajemmalle
sek.
Hämettä
punginlä«lärin wirlaan läiiket. lis. mukaan werotettawana tulona on wiää. Jos tuo toiwo toteutuu, owat kuusixäiwäinenRansanteh
ahwääriksi se oli muodostunut. Kel>
MitH la missä meillä entä
werotettawan
pidettäwä
myöikin
Sippolan palstllwiljeliMe ei j«sdaan<
henltkään
jo
Tätä
ennm
oli
radal»
nlpailul
Wuonna 1906 on maan Imu
kaupungin
näyttelyt
alusta,
nämät
ti,
täysin
joka
syyskuun
Osl. Nyman ja toisen
Vuoden
tarkoituksensa
ja hänen perheensä elanto- täyttäneet.
tehty, waan pungetSfa, r»!vlntoloi3sa ja «nnistelupai»
kilön
raklnnusaincita
ja
la
aloitettu
klo
2
siellä
saatu
uusi
suolääkärin wirlaan Akacm kunnan ja kustannukset, eikä yksistään se seikka,
loppuun maksaa 3 mk. 20 p.
B[a annlSleltu yhteensä lolonaista418,005
malainen mnätys 100 m. juoksussa. saawat ne ostaa rakennusaineensa lo
tvahrvistettuja maan- Kolmipäiwäisen
liiraa tDsfiino«tta. Palomiinaa on tietysti
rautatien lääkäri, lcäket. lis. Kaarlo että edusmiehetsi walittu henkilö n
luin
muutkin.
yhtä
kalliisti
loekilpailuista
päiwän
oli
tilaajat
woi Edellisen
Heidän sii»3sa, sillä sitä onnautittunoin 176,338
lthden
Pallonen, perustuslaillisilla ensimäi- woinut tdustajlltoimeztaan lieltäy' mittaustoimituksia. Turun ja
loppukilpailuun jääneet G. Caston, etuaan ei oltu siwä silmällä pidetty, uisi
littaa, Sm jälleen parhaiden maistunut
tarkemmin,
wat
Voidakseen
seurata
tyä woine aiheuttaa roepauttamista Porin läänin luwtinööri on wahwaan
litraa,
Unitas,
Railo,
jutussa
juoma on ollut lonjlllN - 112,374
U.
waan
koko
kummittelee
ja
Pyrintö,
toiR.
Stentri
Errst
af
seksi
Hällström
Vaiamaan
mittan Viktor eduskunnassa esille tulewia asioita, berg. Unitas, N. Stilglitz. G.Sten- suomettarelainen pappi ja kansakou- Sitten tulee siu»3sin muoto - 85,463 lit»
tästäj weronmalsuwelwollisuudesta, wistanut
seksi tri Atsel Grönholm.
taa. Lllvörlä on «oli nautittu wain 21,012
näyttää walittajan walitus aiheettc» Anderssonin Uusi-laaran perintöti»
Sen, qnnst ja A. Hausen. Jännityksellä lunopettaja.
litraa, ml&fi} el näytä meillä olewan roatfra
malta, sitäkin suuremmalla syyllä lasla n:o 4 Kiikoisten kappelin Jaa» waihtaalehtensäluusipäiwäiseen.
Tapankäywän
Kumminkin kuuluu ihmisiä
odotettiin kilpailun päätöstä.
5,000 litraa on sitä lv»
honlutteltwaa
kun hän on werotettu «inoast«an ran kylässä lohkaiseman Hanhila-ni- joka on tilannut lolmipäiwäisen leh» sa mukaan singahti Railo laukauksen »kummaa" katsomassa. Mutta eipä lutettu.
Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Ou»
ko- 6,000 maikan tuloista, wailka hän misen o,ioig manttaalin suuruisen den wuoden loppuun, woi saada it- pamahtaesta ensimäiselsi, Caston kin- se m«tka kannata.
Rahatoimikamarin
näyttää p»lowlina olleen yliwallassa.
ja
kylässä
olelussa
m.
m.
on
edusoman ilmotutsensa mukaan
lohkotilan
samassa lohkaise, selleen tulemaan tästä
tereillä, jonka onnistui pllästä läfottffcsfa tilen täsiteUiin
Torpparihäätö Aunsa- Pltlukaupuligelssll sitä wasiolnjuodaanenem»
wuopallllotcl
masta
Ala-Erkkilän
tajatoimestcilln
lähtien
kantanut
tilassa
päystä
ennen maaliin.
seuraavat asiat-1 ll'^77^ : 5,500
Torppa rewitt)> ia mlln lonjalti».
mossa.
maikkaa ja hänellä sitäpaitsi man Peltomaa nimisen O.oZio mant» dm loppuun luusipäiwäism lehden,
Kaupungin teuiasiuslmtos wuoklehden on wäkijuomamäLrä sun»
omistaja
ajettu maantielle. »tnHenkUllä
Iywäslylälsä
lololllltsla 2,«, litraa,
rattiin 1 Vuoden ajaksi teurastaja on ollut muita tuloja 1,875 mark ta«lin suuruisen tilan sekä Listeen< lun maksaa hinnan erotuksen 1 ml. ».ulolset:
26 pnä tapahtui Kuusamossa j» se on arnoa laupunll,
Elol.
jossa un juotu yll
maan
n:o
3
kappelin
matkakulut,
tilasta
3,300
laa,
joita
ml.
(entwen
joten
ne
K. A. Rantaselle
ha Niemenmaan kylässäsaman
torpparihäätö oikein Laukon tapaan. lahden litra». Tammisaaressa juodaanI^,
90
penniä.
woi
lä»
2,500
mk.)
edustajlltoimestaan
on
10H,
neliä
lohkaisemaan
Tilausmaksun
Vuokra
G. Casion. Unitas. h:kl
ehkä
sek. Sen toimitti nimismies parin nöy- litraa nKeltll lohti, Viipurissa I^n ja Ha,
rek., U. Railo. Pnrintö, Tam- iän
mcenll«,»3sll 1,«2 lilr«». HelsinN on htu»
Hallojen poiktisahaaminm ja pilk» ollut hywinlin runsoasti, owat we- laatola»nimisen 0,0v2l manttaalin hettäa postimerkeissä.
suomal.
palwelijansa awustamana. Hää- lan
tilan tmna lolletellussa
1,,», littaa. Miklell on
jek., N.Stenberg, Unitas, dön
pere,
lominen annettiin urakalle pienem- rotettawastll tulosta wähennetyt. suuruisenkylässä
104/5
joutui puuseppä I. Si- par»»parempi
myönnetään
uhriksi
laikHta,
lo«l«pll
tawallillwo»itaan 0,i3 lit»
85
laaran
olemasta
Asiamiehille
ja
pitää
Nam ollen Rahatoimikamari
Lehtimäen
mi3|s osissa
waihteli hinta
H:ki 11 s.
milä. Torpasta ravittiin irti ikkunat lllan miestälohti supiswu juonti. Sangen
2
perintötalossa
n:o
syleltä.
Valittajan
3
»l.
95
aiwan
lohkaisemaan
alennus.
penniä
nm
pennistä
Valituksen
aiheet
Eniinen rel. oli Railon 10</3 f. ja tulisija Rajoitettiin.
6,2<
numero
ilahdut»»!»»» on Oulunlin
joille ase- tomana ja pyytää, ltta se semmoi 2ewomä«n 0,1432 manttaalin suurus
juodaan o,<i littaa ja
lltiaa.
Uusille kaupunginosille,
lisalmessa
heti,
Ryhtykääpäs
ajlaratc^et
joku
Similä
nyt
Torpan
oli
wuofi
o,<, litr«a henleä lohtt.
malllllwa jo on wahwistettu, päätetä sena kumottaisim sekä että »alittaja ien tilan; waramaamittari Wllho
Pituushypyssä sa«wutettiin sittm ostanut nimismieheltä. Se oli llude«sal«»pulig!3sll
kapalotta
perintötilasta
Uudesslllaupun»
kaikkl
muutkin
toipuoluetotrerit
ja
Vähimmän
laslujohtosuunPaawolan
tiw hankkia täydelliset
welwoitettaisiin kohtuullisesti lorwaa- Stenroosin
U. Railo 6.36 m., R. Stenberg. silloin peräti huonossa kunnossa, gilsn, llNio»»taan l, waonlla asullaita on
Hämeenkyrön
pitäjän
n:o
4
Sarkli
muutamain
maan
kulut
ja
nitelmat tehdä ehdotus
Rahatoimikamarin
seli- lan kylässä eroittamat Kirkkoniemen mem Kansan tehden lewittämi- 6,28 m, T. Linko, Reipas. Helsinll mutta oli Similä, saatuaan sen hal» 4,2W. Helsingissä on lapaloita
60^ siis ylsi
- Kylw.
korttelien katuosaw tasoittawisesta, tyksen antamisesta.
lutalln
6,08
2.OUU
m.
henleä
lohti.
korjaillut
l/2
kerrasluunsa,
sitä wähän
0,0078 ja Kangasniemen 0,n54<l mant° selsi. nKanfan lehti" on saati
jotta tontteja woitaisiin luovuttaa
Kilpailun ulkopuolella hyppäsi saan, niin että se nyt on jotakuinkin
eaulajia, jolla oliwat Wennlanti,
tilat;
taalin
waramaamitta«
suuruiset
lewiämään jolais» raatajan möf Railo 6^sl^, joka on uusi suomal. asuttamassa kunnossa. H2n ei kui- laiste» töörilslllewäällä, pyydetään saapu?
laleimettawilsi-^^^^^^^^^W
wa
harjoituksiin tänä iltana tyumäen leMRaiennuskonttonUe annettiin toitapsi palanut. Wiime rin Selim Mäkelän Kössin perintö- ftin Hämeessä.
ennätys.
tenkaan ehtinyt saada torppaa mää- maan
atterin näyttämölle.
pitäjän
talosta
n.-o
16
Huittisten
laatia
meksi
asenlalaawamuutosehdo- sunnuntllwll sattui sellawen iläwä
rääjällään maksetuksi ja silloin tur°
Aluetoimikunnat, muistalaapas
tu§, joka aiheutuu yleiselle sairas' tapaus Lempäälässä, että Silkisen Huittisten kylässä lohkaisemat Pikkutahna ammuttu männyn lat»
W.
Järvi- wautui nimismies lakiin. »Lailli- tvasta.
lkiekonheitosscu
0,ol?7 ja Pirttimäen 0,0404
raution
L»wi»lla fertoo eras mie*, jola
ja
tontista
luowutetusta
pellolla
puoluetalossa,
agiteerata
muun
wäen
huoneelleteurastuslaitoksesta, 17 kaup
Unitas, H:ki yht. 71,18 m., sessa järjestyksessä" tuomittiinlin torp- ci h«I»a tulla sanomalehdissä mainituksi",
ollessa pois manttaalin suuruiset tilat; waramaa- wllwollisuuttanne
nen.
uudesta
työssä, emäntä poistui hetkeksi
lehtim, Marsinkin paikallisen, hywäksi. hj. S«ielin. Reipas, H:kl 65.41 pari lMdettamäksi kodistaan ;a tuo- äskettäin lulleneensa metfälramra ammun»
ia Ijuontanneenfa mäimynlatwassa,
keittiöstä, jolloin talon lapset, jois^ mittari I. A. Saarism Maantie
osassa.
E. Niklander, Reipas, h:ki mion pani nimismies haikailematta »alfa
nom 3 lilometiiä meren rarmasta, svuren
Rakennuskonttoriltapäätettiin pyy^ ta toinen oli 5 wuotias ja toinen Laurilan perintötilaltaHuittisten pi- Oma kuusipäiwäinm lehti on löy m.,
täytäntöön.
K.
T.
m.
63.74
tumman linnun, jota hän ampua Pamautti
täjän Sammun kylässä lohkaisemat
tää ehdotus kaupungin taitan pa^ 2 1/, wuotias jäiwät yksiksien leit Ojalan
agitaattori, paras sofiali
wltu»a» huomasi mies nom lilol»
hän
ftaias
P«il»lle
Huippulan
0,i40?
ja
0,ai34
työpäiwä
8-tnntinen
nllttllmizesta^^^^Ml^^^^WW
tiöön. Tällöin olti wlon 2 l/2 wuosen
tulleen maahan sen wieressä la»
lahoon
R.
halkijuoksussa:
Sten- Rankaan paperitehtaalla. Illsääslen henNhiewerwä.
MLontti n:o 86 14:«ta laup. osassa tias tyttö Suoma hellasta tikulla manttalin suuruiset tilat sekä Ali demokratism Valistuksen lewiltäjä.
11110 arroelt muu»
Väätettim luowuttaa 4,900 «l. hin- tulen ja sai sm tarttumaan maat Harjun perintötilasta n:o 3 Tyr^ Tämä agitaattori on saatawa pu bng, 163/z stk., P. Lidwall. Pietari Kllnlaan paperitehdas Osakeyhtiön loin, ettet sitä tiedä, mitl näin fwtrena wc,
l? set.. T. Linko 1?l/5 sel.. O. Hen- isännöitsijä G. Serlachius on jättä» silesänä metsllstäNn saapt. Sat«l.
tontin wuokraajalle Oslari teisiinsa. Ennen kuin emäntä ennätti maan pitäjän Stormin kylässä lohsop
jokaiseen
ftimnmpäänlin
nlsson, Pietari 18 sel.
0,2115
humacm
3tlini»äm
manttaa
<vrchardi»ta, wosta n>l3t»3ta, jon,
i
tehtaan työwäelle wnnie luun 29
Ojaselle.
lasta pelastamaan oli se palanut kaiseman
ynnä
Teinilän pe- peen, jolaiselle tyvnorjalle, hnättele
Lidwall pudotti 4 häkkiä, minkä- pnä päiwätyn tirjelmän, jolsa hän la Amerll»» lalwosyhtivt plllN,siwat llääTaidenäyttelyä wartm päätettiin niin pahoin, että hän tuotua wielä lin suuruism tilan
tod<3taj,lsi äslettäin päättyneellä Hay»
tlmsittaa, että tehtaan saamamiehet rälsi
luowuUaa 10 päiwän ajaksi huoneis- samana päiwänä tänne Tampereelle rintötilasta n:o 1saman pitäjän Lau- mään nulkuwia ja innostamaan työ tähdm poistettiin Mpailusta.
wo,d°jutulsa, julkaisee Nm. »Työmies" senkylässä eroiltamat Koiwumäen
loloutiessaan elol. 29 pnä owat päät laaman tiedo»:
to Näsiliniian liwiiakcnnuksesta.
tunnallissairaalaan, tuoli saamiensa kulan
0,0,7 l ja Kuusiston 0^,12? manttaa- hön ja taisteluun köylMslon wa
0,000
täneet ottaa B«wnttsen työajanwuo>
Käwelyssä
Nym.
pyypäätettiin
Chr.
VH haywoodin lalinnehistä lausun
Rakennuskonttorilta
plllohaamojen tähden noin kolmen
mielipiteenään, että Oich«rd tnomiwan syyl»
IdrottsNubb,
käytäntöön
rotyöläisille
lm
tilat.
26
m.
berg,
91/z
mainitu.»sa
Lasuuruiset
ja
niitä,
tää ehdotu»
lustannusaiwio
pauttamiseksi
jotka jo owat
tunnin kuluttua.
H:fors
ensi luolnn murhaan. yleinen mic»
>ek., E. Lindberg, Pyrintö, Tampere tehtaassa. Muutos loimeen wuo- Nsenä
pinniemen tien lewittämisestä ja ta«
Kplde
kauppoja.
Maatilain
w«att< s«». Mutta häntä ei wll»
Ikaalisissa puhuu piiri. Maanwiljelilll E. Hallila Wesilah wal»eutuneet. Kailli toimem!
27 m. 422/5 sel.. W. W clstrom, roon toimeenpannaan mäbitellen, hirttämään. Ailomul
on tuomita hänet luo»
sottamisesta.
agitaattori
Leppä
syyskuun
mukaan luin tarwittawaa lemaan, «utta luwer»2öri Goodi»g
Sulho
23 m. 15</5 sel.
aina
I.K.
sm
Waltiopäiwilin
jo
on
Kunnallisweiojm toinen ylöstanto
H:fors
sitten
»yi
delta
nimiseuraaminen
omistamansa
Hallila
paikoissa:
työwäl«ä woidaan hankkia ja tulee »uuttaa tuolnlun cllntautiselsi wanieudelsi.
53,000
tulee toimllettawatsi syysk. 1? pm ajalla seuraamissa
mk.
perintötalon
sen
hinnas
Stttln
wa«ja
walttä»ätto«yyi,
hän
tuntemattomasw läh»
luhrlmäen torppariosasiossa 16 ta irtaimistoineen maanwiljelijä K. laiselle suoranainen
Seitvashypyssik U. Aalto- «uutoksen, jos mahdollista, olla toi» leeltä, saa
ja lolaluun 11 päiwän wälillä.
tallaa wanlilasta ia palenee Euro»
pnä:
työwöenyhdistyl'
meenpantuna
ajalla.
mielii
tämän
wuoden
pysyä
jos
ja
Luhalahden
e»,
Tampere,
aikansa tasalla nen, Pyrintö.
paan. <lnn»t»an Orch«ldin puh»u«n täi»
310
Valtuustolle päätettiin esittää,
K. Oksaselle Teiskosta. Ostaja saa
h.
Kirjelmässä seuraa sitten yksityiskoh- laisilta suunnitelmista
llanlilatowereilleen,
Pennol«,
Reipas,
nr,
että hankittaisiin »sianvmainen wpa sessä 19 pns; Nähäröyhiön alue<
W:ri
304
L.
1
p:nii.
köyhälistölle
tilan
lokak.
on
haltuunsa
sofialidemolratistlle
joilta muuta««t, joilla ei ole myötätunto!.
järjestössä 20 pnä; Ilaulistm työ»
esitys
tainen
ja
järjestelmästä
Unitas,
304
cm.
sen
Läntiselllpuistokadulle torwittawan wäenyhdistyksessä
H:N
Ala-Kukon perintötalon Kuhma» tärkeätä waltiopaiwien seuraaminen Mhlola.
su»tt« tuota suunoalehtelija» luhtaan,owat
li pnä; Haapi'
käytäntöön sonnttannselta.
tontin pokkoluowuttamiseen, sillä se
ilmaisseet
hänen tolweltaan.
kylässä
osti
pitäjän
maan torppariosostossa 22 pnä; lahden
Pmnon
Umoksi, että tullaan näkemään, Juoksussa 1,500 »^ I. Tehtaan thömäli ei ole wielä hyon wielä lunastamatta.
sm
lauppatir»
tehdyllä
t.
k.
3
p.
Luomajärwm
wat.
y.
Iyllinkulmallll
t.
132/, s, wälsynyt kirjelmää, kertoo »Torr.
Toiminimi A. Ahlström oli irti- 23 pnä;
jalla itsellinen Oskar Enckell ja ta- tyydyttääkö eduskunta ja ebustajam Swanberg, Tukholma 4 4m. 22
y.
W.", ja otetaan se wast» ensl sunKilwalkalan
t.
talolla
Santa»
Turku
».
s^ nuntaina
sanonut nmolraoiltutensa
poika AukustiPeltola 10.500 me niitä ioiwelta, jotka owat löyhä F. Swanstrom.
24
25
M»
lollisen
pnä;
pnä;
pidettäwässä kokouksessa
Kowclahdella
s,
ii. Stender. Pietari 4 m. 25^
lahden sahapuillaan ensi wuoden tialan torpalla 26 pnä; ja Mietlis» ml. kauppahinnasta.
läfteltäwätst.
alusta.
listön sydämellä, että wastaisisso E. Wltgandt Tukholma, 4 ». 28 s.
tm työwäenyhdlstuksessä 2? pnä.
Arpajaiset toimeenpanee
Swanstlömin aika on uusi suo»
Uansakonlujen johto- llchoitetaan thömLenyhdistyksien
3nnrta »vajausta, joka
8 pnä t. k. Korwo- waaleissa osataan menetellä s«n ai »al. mnätys.
ensi
sunnuntaina
jo
eilen
walitpäätoimittajan waitzaikaisemmin on huomattu Luu«
johtokuntia waraamaul huoneita esi» lan ompeluseuran pirtillä Simossa
kunnan kokouksessa
tawalla. Tällä waltio
heuttamalla
warolss»,
mäm
kunnan
tyttökoulun
do».
ylemmän
kahden
lisä
läsitelllin
tiin
Sosi»lld««olraattill lustanta,
telmätillllsuulsia warten. Esitelmät
«alenn^srahaswn hy- päiwätaudellll tulewat eM« laitti tär. Wie»tinjuolsu»sa 1.609 mainitun kunnan luntaloloulsessa wan osuuskunta
luolan läsityöopettajattaritsi neitiSo» aljetaan lussakm paikassa kello 7 rukoushuoneen
»KetMlsen" puoliWoit»
m.: Unita», Helsinki, 3 m. 43»/z s., miime lauwantaina. TilintarkaSta
wätsi toiuliwa oopelusmra.leräänty»
rwa
Emmi
ja
Sormupaitsi
Suhonen
kello
4
wii«e sunnuntaina
i.
wuosikokoutseesa
sia
leimmät elinkysymyksemme, joten nli- suomat, ennät. St. Petersburger jim
toja arpajaisia warten on
sunnuntaina
P.
mukaan nousee ma- lehden n»»ta«wa toinnttaja, Eetu
nen.
lausunnon
Käylääppäs Ikaalisten raatajat nyt suuri kokoelma, joistasuunnosa
s,,
Sporivereln 3 «.
Edelleen walittiin opettajat jatko, tilaisuuksiin oikein joukolla kuule, on ompeluseuran omia käsitöitä. Ar d«n kohtaloa on tarkkuudella seurat» AmatlurIdrottsklubb 4 m. 1»i!»533/5f. jaus 10.809 marlk«lln 45 penniin. S«li« pyysi eroa toimeS!a«m. Ero
H:for3
läsityöosas»
Tilapäitsi huom«ttiin «inäiM sel« vöätettiln Myöntää loht« kun toimi,
luolan ylelsluollllle ja
«aan «itä tomerilla on sanoita» pajalsissa tulee olemaan paljon a» tawa. Ia ft tapahtuu parhaii» sa»
tileissä, jot» otak>
julistettua awonaiselsi, on saatu
töille sekä iltakoulun luokille. Paik- wana.
wollaitaNn woittoja, joukossa on noma»lehben awulla. Aansanteh» Estejuolsussa woitti Hj. laisia »enoeriä
wajausta
tulewat
pidettiin
täytetyksi.
suttawasti
Kokous lausui Salmille
koja täytettäessä
silmällä
lisäa»
10,
25
ea
mailan
ar
j«
HJarfinaittcn kansa» noin
18.
Palmqwist. Unita». H:li.
ti jokaisen raatajan asuntoon!
Män. Asia mmcc nyt kihlakunnan- wnnustulsmsa hän m toiminnastaan
fitä, että meltetn jokainen hakija saa koulu Jämsän lokirvarressa
OhjelmaSta
woisia esineitäkin.
oikeuden asettamaan sowintooileu» osuuskunnan hywäksi.
zontun tunnin.
alkaa toimintansa maanantaina syys- mainittakoon puhe, esitelmä, laulua
wliwat ensiuläisilsi teen.
Painissa
p.p.
Toiwot. ja torwisoittoa. Arpojen binnalsi
lalkapolkuja. Maistraatti kuun 9 p:nä klo v e.
A. Sawo Kunnallislautakunnan
Uunnallistoimikunnan
«.lainen,
Hallit. Reipas. H:ki.Pursiainen,
esimiehenä
perustawa kokous oli Suoden»
on welwoittanut Hämeenkadun war taw«»ti lailll koulupiirissä olewat tulee ainollst«« 25 penniä kappale.
Jyry. Hill. li.
on luumäellä wiu»eisinä kolmena niemelläkin W.
w.
Reipas, hlti.
rella kauppatorin ja esplanaadin wä« wanhemmat ja holhoojat tVimittaw»t Arpajaiset «ltaa klo 4 j. pp. ToiP. «m talolla
toiminut laup. T. holtari k. 25 pnä. Kokous
wuonna
«
lilla olewitn t«lojen omistajat laitta» silloin lapsensa opin osallisuuteen, wotaan yleisön puolelta runsasta oalkoi
klo
llta«
ja tunnusta» hän wajautsen olewan
Amerikat, löydenwedossa
päiwällä Työwäen marssilla, jonka
maan tatutäytämlleen läksi rinnak- jota ilman ei ihminen elämän tais- sanottaa arpajaisiin.
Wälttäkää lehden tilaamista woitti wanhastaan woittoisa pora» hänen aiheuttamansa.
puhui toweri T. Pajunen
kain kullewaa puolm toista mttrin telussa toimeen tule. Kaikkien lou<
lälleen
palanut
tiis.
Mouhijärweltä
lewyistä jaltapoltua, jotka owat ase» luun ailowim on mainittuna päiammattikunta,
telefoonin kautta. Toivomme rien
saha.kauppias
Yöllä
lunnallistoimikunnan
toiselsi tuli Kou- taita wastaan paloi
A. wälltämättömyydestä ja sm suhteesta
metrin etäisyydelle vänä saawuttawa sisäiinlirjoitulseen.
ja urhtiluseura.
wolan
woimistelu»
Mawat lahdtn
vuoksi
selvyyden
että ehditte
Karhun Porkansaaressa sijaitsevia yhteiskunnallisiin tehtäwiin. Wielä
»oisistaan ja tehtäwät halatusla
kirjeellisesti.
Tilanpuutteessa
mylhllstynyt.
»)
tehdä tilaukset
saha perustuksiaan myöten poroksi. puhui toweri Huhtala sosialidemo-i
upputiwestä nsfalttiliitoksella sekä
luuston jäsenet päätettiin kutsua
ensi tilassa kokoon Valmistelemaan
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liitä SfIBIÉ.

—

—

—

Blaufunnct

Viime lelicisZtZ.
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—

—
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—
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—
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nasta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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sen

—

—

—

Nsiamieliet!

—

Perjantaina 6 p:nå syyskuuta
kratien tehtäwistä,
kustelu. Pudetta

KANSAN LEHTI

—

ja T. Mäkinen;

sekä W5

ralle Karhula, Rintanen. Pihlaja'
mäki ja R. Snellman. Näistä tuli
Huhtala puheenjohtajaksi, Niemi sihteeriksi, Tuomilaakso rahastonhoitajaksi.

Viili ML
oli tänään No 11 isiunto. Iswnesitettiin muutamia Valiokunmietintöjä
ja tuotiin armollisia
tain
esitys
20 miljoonan
esityksiä, m. ».
waltioraWenäjim
suorittamisesta
panja
esitykset
Mietinnöt
hastoon.
istuntoon,
pöydälle
tiin
seuraavaan
joka on tiistaina.
Ilmoitettiin, että poliifksiassa tehtyyn Mälilyselyyn tulee hallituksen
puolesta senaattori Lilius Mustaamaan ensi perjantaina pidettämässä

nossa

iswnnossa.

sen

—

Mollis uudehfi hallitusmuoÖoßfl
tunnettu, on senaatti Valesitysehdotulsen
mistanut
uudeksi hallitusmuodoksi. Tätä ehdotusta on pidetty hywin tiukasti salassa, jopa siinä määrässä, että kun eduskunnan
peiustuslaliwaliokuntatoissapäiwänä
senaatilta pyysi saada Mmän ehdotuksen siihen tutustuakseen tuli siihen
kieltä wä waswus ja Valiokunta sai
tyytyä siihen, mitä puheenjohtaja tiesi
asiasta valiokunnalle suusanallisesti
esittää. Tästä huolimatta oli Nya
Pressen cilen tilaisuudessa julkaisemaan tämän esitysehdotulsen koko-

se-

Esitysehdotusta laatiessaan on
naatin johtavana ajatuksena ollut:
Ottaa perultuslaista kaikki sellaiset periaatteet, jotka kokemuksm mukaan edelleen owat säilytettävät, sela
pääasiassa pysyttää nykyiset laitokset,
mutta
ohessa tehdä muutoksia ja
lisäyksiä, joiden kautta maan valtio

sen

sääntöä kehitetään, missä t«rwe sitä
Vaatii; samoinkuin muodollisessa suh-

teessa saada järjestelmällinen lam
sisällön jako aikaan, luin myös julkisten viranomaisten oikeuksien ja
welwollisuulfien selvä määrääminen,
mikäli niistä perustuslakista on
mainittava.
tärkeimMainitsemme
ja
lisäyksismät niistä muutoksista
tä, joita uusi ehdotus tekee valtio-

sääntöömme.

—

asema

—

suomea

se-

naatin täytäntöönpantavaksi jätetty,
olisi lainvastainen, tulisi stnaatin
alamaisessa esityksessä pyytää lumoamista tai muuttamista ilmoittamalla samalla, että sitä ei woida
saattaa täytäntöön. Samoin on ehdotettu nyt määrättäväksi että tuomari, joka huomaa lain syntyneeksi
muussa ku<n perustuslain säätämässä järjestyksessä, ei ole oikeutettu
sitä noudattamaan. Jos kysymystä
laista, joka koskee lelli Suomea j»
Keisarikuntaa, valmistamaan on afe«
trttu komitea, tulee senaatin saal» nimittääsiihen suomalaiset jäsenet; muuten 0n sellaisen lain saamisesta woi.
massa, »itä Suomessa noudatettu»
wista laeisia yleensä on määrätty.
Hallitsijan lainsäädännön ja lakien, joihin waaditsan eduskunnan
Nyötäwailutus, wälillä on koetettu
vetöä tarkka raja: edellisistä on m.
m. määrätty, että hallitsija woi niis-

sen

se-

osuusnuorsuo»
suo-

merossa

sen

sa»

saan.

osan

—

—

osaa

se

sen

—

pienokaistaan. z

—

.

Antwerpenin satama

—

lvoimibtelusenrat laktatttettu. Warsowasta, svysk. 5
p:nä. Kenraalikuvernöörin määräyksestä on kaikkien voimisteluseurojen
toiminta toistaiseksi lakkautettu.

Venäjältä.

—

wiinasta wsittoa,ran

Wiiallijest,

—

rautateiden tuottaman wppirn kor
vaamiseen. Kun valtionrautateiden
tilit vuodelta 1906 saatiin päätetyiksi, huomattiin lckden tuottaneen
tappiota 160,500.000 ruplaa. Tämän vuoden tappio lasketaan nou
117.000,000 ruplaan.

sewan
—

wallanknmonksellinen

pappi. Pappi Kutusov oli ase
tntu syytteeseen siitä, että hän 1905
w. marratluulsa Trojantn kylä«sc>

Emolenslin pmloänissä selittäessä»»
julistuskirjaa oli pi
lolal. 30
länyt seurakunnalleen »allanlumoulsellisen puheen, ja oli tuomittu yh
deksi vuvdelst linnawankeuteul. Tä<
ta Moskovan otleushowin päätötses»
ta oli hän wedonnut slnaaltiin, joka
nyt
nyt.

on

hänen

momuljensa hylän-

EiollutkaanNtatULchenks. Muutamia päiviä sitten rie
Odessan poliisi woio«ss«an
muitsi
raporteerata et:ä oli saatu llinn.
matruusi Vl«tu«chenlo, jota oli ylsi
kapinan johtaji». Nyt
Pote«llnin
taas kerrotaan Od«s,llsta, että vangittu ei olekaan Matuschenlo. Kapi»
tä pyytää eduskunnan lausuntoa. nanjohtaja on edelleenkin vllpaana;
Eduskunnan walt»a on laajennet' tilapäuien yhdmnälöisyys erehdytn
olla osallisena poliisin ottamaan kiinni ja tappatv siten, että
maan viattoman miehen.
päättävällä Vallalla »ääräämässä
Vppilastultva korkeatulliverot ja n. vakinaisten valtioVenäjän lehdet huo.
tonlnissa.
varain käyttämisen; myöskin on val- muuttavat siitä tavattoman
tiopäivillä oikeus, jo»
huonua oppilasluvusta, joka tänä suur»»ul
vuonna
eri osastot on pyrkinyt kalkkiin Nenähän lorleaetteivät snnatti ja
Siperiassakin. Tomstm
maan hyväksi hoida walti»n kiinteää louluihin.
teknologisessa opistossa, jobon viime
omaisuutta,
ja irtainta
tehdä siitä vuonna otettiin kaikki
ilman
esitys Hallitsijalle sekä sitten saada tutkintoa, täytyy nythalullaat
pitää kilpailetietää mitä asian auttamiseksi on vaa tutkintoa, koska 1,500 pyrkijästä voidaan vastaanottaa ainoastaan
tHH. Hallintoviranomaisiin näh- 240.
den ehdotetaan ministerivaltiosihteo»

—

osuus-

—

palaa. Blrlinittä, syysk. 5 p:nä.
Tänne saapuneiden tietojen mukaan
on Antwerpenin satamassa syttynyt
suuri tulipalo. Useita ralennulsm
on tulen vallassa. Sammutustöitsä
työilentelee kolo safööriryk»entti.

—

—

saa

se

kun lopputilejä aletaan
siinä tehdä, tapahtuukin
että viinan
Keisarin ja myönnistä lähtenytniin.
voitto meneekin

s«

se
omassa

—

sHahilla

asema

senMulta

Niinpä

sen

miöporiD liapinujiiia

—

—

sm

se saa
s.

ss, PllliiililU I

sen

Wenäjän val- ilmoitetaan, että venäläiset tämän
lään Suomm
vuoden viitenä ensimäisenä kuulautakuntaan selvästi, samalla kun
tena ovat juoneet yhtä paljon wii
lautta emollemme kuuluva itftnäi naa kuln koko viime vuonna, «l>
syys on koetettu saada turvatuksi. yhteensä 23 milj. wedrra »» noin
Monet seikat, joista nykyiset perus- 400 milj. litraa. Wiinamonopook
tuslakimme eivät mitään mainits-, on siis kruunulle varsin hyvä lypsy
lehmä, joten Stolypin ja Kokowlslff
mutta joissa tulkinnan kautta on hyw'lläan
voivat käsMsä hylerrellä.
päästy varmoihin sääntöihin ovat Voinevatko myöskin
onnitella toinyt otetut ehdotukseen.
siitä,
että
wallanlmnoul
siaan
saavat
upotetuksi
viinaan.
Samoin owat eräät rlitalyfynlyk-

on

oclo£.:.'tu.,^^B

I^y

saaneensa

Perustuslakiehdotuksessa, määritel- tatiestä tappiota.

päätös, joka

—

on>

seuraavassa

Suuriruhtinaan

se

suu»

Kuten

topauksessa, että joku

sana

se

—

set saaneet ratkaisunsa.

se

llillliillzlll.

Eduskunnalla

naisuudessaan.

- 1907

öaagin ilweily. Haagis- väestön silmien eteen, ettei näkisi
on Ilmeen! korkeakou- nissä. Itäwallas^a on 7.700 jäPietarissa
4,200
ta,
kuuluu
sentä,
joista
5 p. Maasolaa 2skew!a minkälainen osuustoimintamuoto on
oppisyysi.
pyrkinyt
yhteeM
salillluun
16.930
lasta, roailka paillo^a on ainoastaan !ail«n ja 3,500 ljekliläisetn liittoon. unetwtöjä laatiwa komitea on nyt- työväestöälähinnä. Siis muutama
lauluni toisesta Värssystä.
4.588. Yliopistoon on pyrkinyt 4000, De Man Belgiasta, puhui kan« temmin lopettanut työnsä, jonka tuMinun ei tarwilse tässä todistaa,
nyt jättää konferenssin yh
niiden joukossa paljon naisia, joita sainwälisen nuorisoliiton toiminnas- lokset
otetaan noin 100 mapaakuuntelijoilsi. ta; Alpari, Unkarista, oppilassuoje- teiselle kokoukselle. Samoin on myös onko osuustoimintaliike järjestyneelle
Koska liian myöhään oli ilmoiteltu, lulsesta; Hollantilainen naisedus» sowinto-oikeustysymystä pohtiwan chötväes.ölle ohjelman »ukaista si!«
on syntynyt porwari»
että pyrkijöiltä Maaditaan w»lokuma ta'a Roland-Holst siwisty«liikkem komitean ensimäinen ala komitea lo- low, kun
puolueitten
G.
pettanut
Möl»
ulotteesta.
järjesUmisestä.
työnsä.
to^
ruotsalainen
ja
Osuustoiminta
maltiollisen luotettawaisuuden
asiat, samoin tulisi
saada an» distus,
puhuu
puolestaan,
ettei sitä erion niiden sisäänjättöaikc pi- ler allohoolin Vastustamisesta ja
itse
Murhayritys kreiwi tyisesti perusteta pönkittämään
taa lausunto milloin Keisari esitte- tennetty 1 p:ään lokakuuta w. l.
joiLubknecht militarismista. Romoroffskia wastaan.
saksalainen
Wc
TarpeelyssäZ ilmoittaa päätöksekseen jotakin, Siis yksin Pietarissa täytyy huotakin
porwarillisia
pyyteitä.
32kanan
wiina t »risti tekeillä. netsiasta, elok. 5 p.
joka mimsterimaltiosihtterin mitli nlustojen ahtauden tähden hyljätä Ruotsin polttimoteollisuusliitto ilman Eilen aamulla saapui eräs henki- tonta siis on työwäesiöaolla toinen
puolue
pitem mukaan
lainmastaista. 12,500 oppilaan sisäänpääsöanomus, mieskohtaista Vastuunalaisuutta on lö, nimeltään Nuamoff gondoolilla toisensa tukassa siilä. MW Paljon
muutoin
milloinkin
alkanut.
täyttämät
mailla
waation
he
päiwinä
niiinä
Virallisesti rekisteröit» lreiwi Komoroffskin asuntoon ja tun- järkevämpää on ajatella, millä al«lla on vihdoinldm ilntestynjrt.
Tuomioistuimiin nähden ehdo- mukset.
Koko90 a 95 pro> teutui palwelijan huomaamatta ha
kuuluu
ty.
Liittoon
korkeinta
tuomioin
erityistä
tetaan
naan punasellapainettuna. Hienon
parhaiten wastaa t«r«
Moskowan yliopistoon on olettu senttiä Ruotsin nninatehtailijoista. nen makuuhuoneeseensa.
osuustoiminta
amTäällä
näkönen ja hyvisisältöinoi kirja.
tuinta, homi» ja alemmista oikeuksista 1,700 ylioppilasta, juutalaisia wain
tuotanto Ruotsissa 40 pui Naumoff krcinmn 5 laukausta, kotustaan köyhälistön palweluksezsa.
Vuotuinen
Hinta ainoastaan 1 mk. 25 p:iä.
Korkeampiin
nais- miljoonaan litraan 50 o/o Voimaista jonka tehtyä matkusti kenenkään huo- Tätä ei kuitenkaan tarwitse käsittää
laissa määrättäessä. Lisaksi ehdotetaan kolme prosenttia.
Kiiruhtakaa heti hankkimaan se
on pyrkinyt 6.000, maikka Viinaa. Uuden trustin tuotanto on maamatta poiZ Venetsiasta. Kreiwi siten, että sellainen osuustoiminta on
hallinnollisoi'eudellistenasioiden käsit- kursseihin
Tampere/
poilotettawa työväestön puolelta,
600 woidaan wastaan 38 milj. litraa. Liitolla ei ole mi«
li f.
pahoja haawoia, mutta hänen joka ei
telemisiä Marten perustelt«w«ksi hal ainoastllon
wälityksellään
woi
ottaa. Juutalaista on sinnekin oteltu tään osakepääomaa, Vaan on johto- sai
suorastaan
henkensä ei kuitenkaan vlepahasti
linto tuomioistmr;samoinkuin tehdäön kolme prosenttia.
palvella köyhälistöä. Päin vastoin
lainoina
Wenäjän
kunta
Valtuutettu
ilmoitti
hantti
Vaarassa.
miittaus toiseen uuieen pemitusw Kun ensi wuonna nähtämästi yli maan tarwittawat Varat. Johtokun- konsulille Hän muutamia kirjei- olisi parempi, vaikka koko maailman
kim, koskema erityistä iullmioistuinta, oppilaslokelaidm luku taas lisääntyy, nan tulee lewittää ja myydä Viina tä, joissa oli waroteitu tämmöisen tuotannot välityksineen olisi osuus<
jonka tulisi käsitellä hallituksen jä- niin lysywät Wenäjän lehdet, mihin mahdollisimman korkeaan hintaan. tapauksen Varalta, multa ettei hän toiminnan pohjalla. Waan kysymys
kymmenientuhansien on menmäärätään päiwän maissi- ja ollut pannut kirjeisiin mitään huo- on siitä, mikä etupäässä olisi kannasenien lainmastllisill toimia. Kieli» niiden
opintojansa
harjoittamaan, jotka Hinnat
täwa
tettava.
1:n, korkein- miota.
plrunahinnan
lainsäädäntöön nähdm ehdotetaan, eimät oman maan oppilaitoksiin pääse. taan 2:n äyrinmukaan
Nyt täällä Ruovedellä on syntylisäyksellä litralta.
Weronasta, syyskuun 5 pnä. Tö- nyt kaksi osuustoiminnan pohjalla
että kullakin maan asujomllla olkoon Ulkomailleko?
tyytynyt tuomioonsa.
persian snurwisiiri nään Vangittiin rautatieasemalla
oikeus tuomioistuimessa t«i hallin^
olemaa yhdistystä ja kummankin etu»
Tagiblattille
oktobristtt
Bnl.
Saksalaiset
murhattu.
hmlilö, jota tänä aamuna haawoitti nenään on asettunut porvari-puo- Ent. prokuraattori
lä>
nollisessa mirastossa käyttää killtään, Nloskowassa owat julaisseet tulleen sähkösanoman mukaan on ti- lreiwi KomaroMa
HirVikantaneu«
tämän
paikalliset auktoriteetit taikoi' tnt eilen Turun läaninwantilass/l
lueiden
waalikehowlsen,
jola
joko
hämmästyttää
tai ruotsia. Sitäwakla Persiassa muuttunut yhä anar» makuuhuoneessa.
tulsella toinm toisensa häNittää. »ottelemassa Wiavorm lavinaan o?aa*
enem«än
toin annetaan määiäylstt tuomiois- mustasotnialaisella hengellään ja eroaa listisemmaksi. Ei
puolelta hera» ottaneitten suomala-sten kanssa ii;t5,
Kun
Marokon
suHmettarelaisten
asiat. Pani
julistuk- kuin suurwistirillii za ministereillä
tuintm ja tviiastojen kielestä laissa hywin jawähän liittolmsten
kysymys
lettiin
laivaosuuskunnan tahtoivatko he »alittaa hawioike ;bcn
lään ole mitään arwoa. Taloudet» sista, syysk. 5 p:nä. Ministerit ©le- perustamisesta, alettiin
sista
Mietshin" ja
(ei perustuslaissa).
kohta ttmä tuomiosta wlli tyytyvätlö tuomioonSnamjan" kirjotutsista. Syyttäen linen
on hyvin kurja, sota« menccau, Reijon ja Caillaux owat tulkita
puoluepyyteikseen,
heidän
apujoukkojen
Jo.
iähettä- jonka päämääränä
toista m.» duumaa wallankumoulselli joulto ja poliisit eiwät
palkkaan^ neuvotelleet
olisi hävittää
Mistä ?B:3ta henkilöstä, wt'a
fuudesta ja siitä, että on pakot- sa, kansa kuohumistilasja. Ih«e?ö, mista kenraali Drudllle. Sanoma Wirlain
laivaosakeyhtiö siitä syystä, owat asiassa saaneet tuomionsa,
3en salaisen 3usmen tanut hallituksen muutamaan maati- jos maassa, jossa fakiireja, derwilhe- lehtitietojen mukaan oli kenraali Dru
että siinä ei ole suomettarilaisilla litti 74 olevania tyytymättömiä tuokomi- lain toista tietä, luin perustuslaeissa jä ja
käsittelemänjosta
asioitaolemaesaoloa,
muita hillittömiä d-n t. k. 3 p:nä tiedustelumatkalle kylliksi
kaikenlaisia
tuonsuurta waitutuswaltaa. Tä- mioon jota vastoin 4,nimittäin tys»
joukon
yllättäonnistunut
tean
on määrätty, hqökköämätMoskowan ja liihkomielisiä aineksia Vilisee, lähettämän
män toisen ylityksen nimittäin
hyökätä
limpnottain mekin kerroimme lchdesjäm- salsalais-oktcbristit kansanmapauZ- mieliala
mällä
marokkolaisten
miehetja Hakkarainen, KiVistö,
Hiltulopulta räjähtää.
kaupan, etunenässä toimii
me, waluuttaa «Rusj^lehti e lm to- puolueen kimppuun,
että
puun
seurauksella,
ranskanen
Eklund ilmottiwat tyytyvänsillä
pätmätty
Syysk. 1 pnä
nähden
siinä
Tehera»
tarkoituksella kukistaa
eilisessä nuf remman rkollisen Mallanlumoulselli- nista lähetettt, sähkösanoma kertoo, laiset saiwat itse kestää mitä kiiwaim- malmset,
sä hovioikeuden heille määräämiin
deksi. Mainitun lehden
pääsielun Ruovedeltä rangaistuksiin.
mettarelaisten
ja
pia
peräytyä
lerrotaan näet, että komit a siin melskeisiin,
marokkohyökkäyksiä
He olivat kaikki tuts
kuin äärimmäisissä et>a suurwisiin lähtiessään elok. 1 p.
on
erinomai
joka
kauppias.
Muuten
toimii todellakin, ja toimii salaisesti. wasemmistolaispuolueissa.
tieltä.
laisten
Naisinkin ahdisteliwat
kinnolsa hovioikeudessa myömäueet
parlamentista tuli ammutuksi. Am»
taistelua.
miimnnainitut
nawakasti
tiedusteluhuwittllwaa
Pahinta
Komitean jäseninä on muutamia Mustasotnialllisen jullstuksmsa lo- pujat, jotka luuluiwat
ottaneensa vastaan kiwääreitä° kapit
johonkin
waltakunnanneuwokton ninitettyjä pulsi kehottamat Mosloman saksa laiseen järjestöön, pälsiwät paloon. osaston jälkijoukkoa, joka kuitenkin on se, eltä nämä cdellämainilslmani nallisilta sotilaita Viaporissa ollesherawellin hätlijät ovat saaneet yh»
jäseniä, senaattori M. lMjäsojedow) laisoltobristit walitsij«miehiä lähet'
Sanomalehdistö selittää, että murha piti sitkeästi puoliaan.
työväestöäsaakuriitihaukku
dm
ja joitakuita wiikamielM Suomen tämaän kolmanteen duumaan ainoasAlanko, joka on tuomittu osa^otoss
on kosto suurwisurin häilymästä
jotka owat otta- ta kapinaan Katajanokan kasarmissa,
maan
Ne
toisiaan.
ministcriwaltiosihteerin wirastossa taan tosiwenäläisiä miehiä.
lannasta.
!aiwll'yhtiöön,poilottawat ilmoitti, ettei hän vielä ollut tehnyt
neet
y. m.
Kirjeitä.
nyöiäinen häilymisensä
Hinen
osuuskauppalaifill
ja toiset päin vas lopullista päätöstä vaan tahtoi myöpappi
Rronstadtin Wenäjän
Jo- taantuwan mollahpuolucen ja perus»
toin.
Siis
taistelua
on
suomettarelais- hemmin siitä ilmoittaa.
Hannes
lähettlnät
on syy»
tuslaillisen puolueen Välillä
perustuslaillisten
ja
Surkea tapaturma. Kun kansan liiton julkaisemalle Mu»loje nä
Teiskosta.
ten
olemassa Osanotosta viimemainitussa päti
Kumpaanko
hänen kuolemaansa.
porvuceit» kassa tapahtuneeseen
raitiovaunu n:o 25 Helstngiisä kul i <3ni>«ja" lehdille 300 rpl. lehden puolueeseen
olosta.
Antakaa
hiidessä
kapinaan tuos
kuuluwat,
murhaajat
ei
eilen Lapinlahdenkdun talon n:o 25 ilmaiseksi jakamista »arten. Myotä
ten riidellä, mitä työwäestöönluu- mittiin myös Sverloff. Hirvikanta
ollut
Koska
ei
ole
Itä-Teiskon
waltiollinen
enempää ei
ohi, juoksi työmies Ottaii Kilpisen Eitetyssä llrjeessä kutsuu hän lehden tiedetä. Suurwlsiirin
luu.
ole
tosin ole ollut yänen asianajaja»
on karmalleen ollut sama kuin työwäenylMtyksen toiminnasta leh- hyötyäEihän sille
kanta
puolen
kauppiaista
touoden
.a
tietoja,
u>anha Annattamista .pyhäksi asiaksi".
niin
suometarlaisista
palstoilla
kahdenraitiotielle,
temme
mitään
naan
vaan sai hän kuitenkin kuulla,
shahin. Shahi kieltäytyi, kuten tun° päätti yhdistys kokouksessaan, että kun perustuslaillisista laiwa'yhti- ettei Sverloff
jolloin maunu ajoi
lapsi
ollut tyytyväinen tucs
neltu,
äskettäin Vannomasta uslol
päiwän tapahtumia.I«
lapsuklllsen yli. Lapsi kuoli heti ja
öistäkääu.Perustakaa te waan
mioon,
kerta
vaan
aikoi valittaa senaatl
luussa
Kansan
Lehteen
olisi
perustuslaille
neuja
roslawista, syys!. 3 pnä. Eilen i^ lisuuswolaa
yhdistyk- kuntaa wointinne mukaan, mutta etu- tiin.
haettiin lääkäri kotiin, jo- lalla
tärkeimmistä
kirjoitettaw«
turhaan
on
puhdaswonantajinaan
ampui
Bolcgodskin
rautatie
hänellä
hon lapsen äin hai riensi tuomaan
seni asioista, Oikein päätetty, sillä päässä niille aloille mitkä teitä on Hiltunen, Haktaraine», Kiwistö Za
karwaisimpia

ja sitte alkoi kes- rin awuksi perustettawaksi wakinaijohtamaan walw nm neuwonantawa komitea, minilte»
tim W. Hakala. Hetken kuluttua
puheenjohtajana ja jäPäätettiin yksimielisesti perustaa kun riwllltiosihteeriapulaisensa
ja kaksi KeinallistoimUlmta, johon jäseniksi lip- seninä hänen
ja
puäänestyksellä tuli »alituiksi: W. sarin Suuriruhtinaan missiksi ajaksi
Huhtala, N. Niemi. O. Kläder, 38. määräämää senaattoria. Tämän koHakala, to«ppari Tuomilaakso, F, mitean tulisi Malmistaa Hrkimmät
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taantumuksen miehiä.
santarmihallituksen päällikkö KopoEklund tuomittiin kukin neliän Nuoi
Kansan Lehden lukijat,
pow laroslawin asemahuoneessa Se ei kumminkaan ole estänyt hän- luulemathan
n. den kuritushuonemngaistlltsem.
että
ei
toimita
niin
yhdistylsessämme
tä
wastapuolueelle
tekemästä
rewolwelillll insinööri Hohulinin,
suuria mitään, wailla tosin kokousten pito Mouhijärwelta.
Wangit ilmvittimat eilen ilse päV
joka kuoli paikalla. Murha johtui myönnytyksiä. Suurwisiirin mu»
ilmoitetaankin
ja
iltamat
lehdessä.
tötsestään lumitilan johtajalle.
riidasta.
hattua uhkaa shahia sama kohtalo. Eipähän! sitä juuri sowi
tyoÄläenettei
on
Täällä
Reinilässä
Riiasta, syytk. 8 Pn3. Schidt ja Sekasortoa on wielä lisäämässä
toimita, maikkapa ei suuria- yhdistys toiminut jo löhel wuoden
K:nin semettiteht»a«sa hävitti tuli' turkkilais persialainen rajariita, jola mitään!
puhuttu ajan, huolimatta mistään porwaril<
aikaan
kaan
saada. On
palo luusi hMettluunia, muuta- yhä on ratkaisematta.
wiapsrin kapinaan
oppoikoteeraamisesta, jossa muu
työwäm
mistä
paljon
meilläkin
mia luivauslaitolsia ja yhden wa
Parisisw. syysk. 4 pnä. Puhues- pikursseista, jolla yhdistys päätti listen
tuomittujen
osallisuudesta
porwarit
tamat
owat kunnostaneet
jan. Vahingot nousenat 800 tuh. saan Alntset Asamin murhasta laurangaistuksensakärsiminen,
teoilla,
paikkakunnalle.
hywin
häpeällisillä
Muistaitseään
Temps, että on kaksinwerroin hommata
ruplaan.
Wankenchoitohalluuksen esityksestä on
Masta, syysl. 3 pns. Sdtafau= syytä iloita englantilais-wenäläisestä kaapa työläiset, silloin käyttää tilai- jotka jätän kuitenkin julkaisematta. senaatti
siihen, että ne
Oman talon Uhdistylsellä oli kuukausikokous t. Viaporinsuostunut
suutta hywäksenne.
kapinaan
ftunaillllppolkupuorllllN ajllwlln Ki«3 sopimuksesta, sillä sen awulla woi- homma
osallisuudesta
jupakassa,
on
l.
myöskin
pmä,
kyllä,
jäollut
1
mutta ikäwä
ei
daan Ptisiassa mahdollisesti synty»
fotiun wäiitth aan lasöörinkimppuun »at
eipä tahdo löylyä mielcistäja smet saamu koloulsem ja ne jotka tuomitut, jotka haluamat paikalla
mutta
epäjärjestykset saada pian tula»
hyökkäsi lanaan neljä aststettua ro*
kälstmäan rangaistustaan,
tarkoitukseen sopimaa paitkaa. Kyl» saapuwat, eiwöt kokouksen mmosta ruweta
moa, jotka anastiwllt bäneltä 1.0 hutetuilsi.
ulottaa lääni» Mantilasi
saawat
Aunessalmen rannalla juuri mitään wälitä. Kokouksella oli sa, syystä ettei
siellähumilaa,
ruplaa^^^^^^^^^^^WDW Teheranista, syysl. 5 p. Murhll' lähän
kuritushuoneissa o!«
jotka
myytäisiin
joista
on
kysymyksiä,
läsiteltämänä useita
kaksikin
tun Akobet Assanin ruumis viemn
tilaa.
yt>
Sietääpä
hywin
muutamat
tärleitäkin.
Ahdisdostll, että täkäläisessä Rosenblllttk, viime yönä hänm puolisonsa toivo- tähän tarkoitukseen.miettiä
jäsenien
tätä asiaa, tys päätti toimia perhe-iltamat syyspuuwilatehtllllLsa erään osaston työ muksesta Kunin kaupunkiin. Tehe» distyksien
ja sitten miehissä tulla luulausilo- kuun ajalla, joista myöhemminilmomiehet owat tehneet lalon, owat kolo ramn ylhäisten virkaNiesten kes- louls«n«
bolMntojil
vollilsce liykyään pakolau» wana. silloin on asia keskustella» tetaan.
tehtaan tyo»iehet sanotut lrti tyvstä. kuudessa
F. K.
jota w«3toin väestö on aivan
Hu,
Syyskmm 9 pmä 1907.
X:f«n dunman jäsenen
Ministeriön lesluudes» Myöskin huomautan että lokouk<
Anhmalahdelta.
Gnipko Siperiaan. T.l. 2 p:na levollinen.
Nnislelpä lniwll 10 la.
ja odotetaan muutoksia tapahtuvan. stm osanotto on ollut liian laimea3: -, $ 40
fedo 12 päimäM lähetettiin Niko
Rukiit hehw
ta. Kunnostakaapas itseänne pa<
i»
Trustien presidenttieh remmin, että woin enfi loloulsesta Täällä pidettiin wälillikainm kun- Ruisjauhot kg.
lain rautatietä Sipliiaan Jenisein
-: 30
jossa
fuioetnementtiin maanpafoon l:?en botas Amerikassa. Tätänykyä lirjoittaa innokkaasta osanotosta. takokous syyskuun 1 päiwänä, I:3tä Rukiin imelajauhot kg.
Ohrat hehto
duuman jäsen F«dot Mlhoilowilch lienee fotamiriiSteri Taftilla parhaat Iltamiin osanotto on ollut jotakuin- päätettiin alkaa maantien lewitys
Ohillnjauhot kg.
Onipko, oltuaan 13 kuulautta wan tomeet päästä Rooseveltin seuraa- kin wilkasta, mutta eipä luminakaan, päiwästä lokakuuta. Työnteettäjälsi Ohiaryynit litra
fcubeSfa, ia saatuaan nyt tuomion jaksi, Walleaan taloon ja hän ai- sillä onhan niihin humltoimikunta «alittiin Oskari Wisa. Työpäiwäpää- Kaurat hehw
Kirkonkylän Kauraiyynit litra
osanotosta sotilaskapinaan Kronsta- koo näköjään kaikessa noudattaa ny- hommannut air a uutta näkemistä ja tettiin 8 tuntiseksi.
permanto
nawetcm
pää» Kerma V, Utr
biss2 wume ttu2nna.^^^^^^^W kyisen presidentin politiikkaa,
tuulemista. Niinpä kuuluu nytkin kansakoulun
Maito hywä 2 lit,.
tettiin
laittaa
Muutamissementistä.
,
MSululcästtn scmaw mulaan, jotta km trustnhin nähden.
9 litl.
olewan uusia kappaleita hankkeissa, ta muista pienemmistä
asioilta pää- Piimä kuorittu
Ne tietysti kettawat kaikkensa es- loska owat tilanneet aika joukon lv»
luorim. lit.
Mwat nähnelt Onipkon päiwää en
Muistakaappas Kuhma' , luonttu 2 lit».
teltiin.
nen kuin hän lähetettiin maanpakoon, tääkseen Taftin joutumasta presidenraatajat
ruweta käymään kun» Noi mlllllalnm
mielellä,
on
kuitenkin
lahden
ja
uskoo
Willä
on hän «ipvaalla
tiksi.
ratkaise»
,meijeri
KK.
kyllä
takokouksissa.
siellä keslustel» luuswt
lujasti Wenäjän pian tapahtumaan matta kenen he ehdokkaakseen asettalehmlln lpl.
laan meitäkin koskemista asioista.
uudestisyntyNiseen ja o»aan pikai- wat; on puhuttu edustajakamarin jä- Rnowedeltä.
Tiitus. MnnäMWWWWWH
senestä C«nnonista, varapresidentti
sten palllllmiseensa.
fg.
Naudanliha tuore
m.
y.
nyt
ei
kuitm»
nyt
ia
Fa!rb«nklsta
viimeksi Tarkoitukseni on laulaa Ruo«
Hänm ttnvevdenlilansa
Kola
elufan lifjcrt „
laan ole likimainkaan tyydyttämällä mainitaan Nev-lorkln poinestari vedellä laulu, jossa on kaksi värssyä.
®:ma luiwa !g.
Hughes. Tämä mtln jo alkanut Ehkä ne sitten yhdiitettynä muodosLampaanliha tuore !g.
lcmnallll.
Koko eläimen lihat ,
agiteerata ehdottuutensa hyväksi ja laisiwltt sellaisen sakuskan, jonka
tvenäjän ja Japanin
S:ma tuhoa fg.
m. m. crEäSfa
puheessa
on
rippilirltoon
awulla voitaisiin ottaa
juottamaton
wälit. Wladiwostoklstll lennäte selitellyt että
Wasilla
elämä»,
, luotettu (g. lpl.
taloudellisessa
työväen miehiä, jotka sala«
sellaisia
taän t. l. 2 p:nä «Birsh. WjldoSakotettuja. Eilisessä raas- Sianliha tuore lg.
on pyrittävä vapauteen, mikä ar« wihkaa käyvät hätkimässä suometta»
mostille" l Wenilläiset pakenevat Ja- sä
elulan lihat lg.
sitä,
vaienlin
ettei
merkitsee
istunnossa tuomittiin Kolo
hän relcnsta heravelliä. Tästä sakus. tuvanoikeuden
panista sanomalehdistön ja länsan
©:ma luiwa lg.
juopumuksesta
ja
järjes»
tietää
»itään
taistelusta
trus8
lasta ei kuitenkaan kaikki osalliseksi henkilöä
flan«t ia fnlot teL^^^
HHtyyttäminä. Japanilaiset owat wi- tahdo
teja vastaan.
" "
ole muuta tykscn rikkomisesta 10—35 mm sakei
pääse,
minulla
«■ "
sillä
vä»
Japanin
ja
Wenäjän
hoissaan
waiojm puutteessa wa3tai
»mä
ja
annan
koihin
Agrarilewottomnnkfissiunau»,
ylsi
kun
lism sopimuksen johdosta. HurmaanM
taawaan 4—5 päiwän wankeuteen. Metsot
»Bert. Tage< yksinomaan niille, jotka i,ä ylhäältä Tappelusta
wneiml voitostaan uneksimat japa» ta Irlannissa. Lontoosta
Ittra .WWW
Puolukat
pari
tuomittiin
meille
johtomie
henkilöä sipulit l(M
blattille" sähkötetään
elok. Manun wälitylsellä,
nilaiset uusia laakereita.
, lusleat ,
28 p.: Tila Irlannissa muodostuu hikst laittanut on. Ia »mun täytyy 30 markan salkoon, ja muuan h«n«
30
mkn
hurjasta
ajosta
myöskin
lilö
on
Manulla
Omenat
litra
lauita,
«ttä
nat»
tunnustaa
että
esit«
Mä
-:15.
walanxnnwaksi
Qeineet wiheiillt Ntnl
pu»lelta ogitatsionia telijäsihteerin taipumuksia. Sillä llänlä sakkoon.
sionalistim
«upulaali lpl.lg.
-:25.
Maistraatin istunnossa toizsapai' Lantut
maan lordeja vastaan, jotka eivät herrat, jolla ylhäältä meidän jouk»
nelillä
1: 20,
ole lammoneet ryhtymästä vällval» koomme annettu on, ovat niitä par- wänä sakotettiin erästä pika ajuria Punajuuret 1 lg.
:15.
olla woi, nimittäin tar- ajurisääntojen rlklo«sesta 10 mar- Poillanat 1lg.
-: K).
täisiin keinoihin, on melkoisesti ru- haita mitä täyttämään.
Jo wiime kalla ja samoin erästä polkupyöräi- Perunat 2nelillu
wettu harioittamaan. Halliws on koituksiaan
fKanfalnwalinen sofiall- myöslln
«k.
30,
näyt- lijää 15 mailalla. Laiminlyödystä
vaalim
edellä
nämä
»itä tarmokkaimmin esiin» talvena
Öemofvatincn m»otrifofonfeStuttgartin lonai««sin vh- tynyt ja vanginnut henkilöltä, jotka telivät kirkonkyläsiä punaista puol- uhasta sakotettiin erästä henkilöä
s! 50,'
rcnsfi.
Safina .^^^^^^^^^^^^
teyde»jll toi»««npcmtiin fiellä lanscnn ovat tehneet itsensä lakivastaisiin tansa. Olisi siumlta katsoen luullut, 100 markalla.
h.
20
wölinm foffalvbmofratinen nuoriso- tekoihin syypäilsi. Parlamentin jäse- että nämä ne «yt on niitä, jotka loko
pahoinpitelystä tunnit. hauli
-^ 70. II 80
Ahwm
vatjan
maail»«lle
l»t«a,Vonl>kt»"
40
muun
ja
nen Forrellin
Tim nlis««<ä raa«tuwanoileudessll Mulkut Ig.
forftrcn*fl. Tästä
henkilön suo»ettarelaie
-: 40. -: 50
kesliviillona seurasi »äänteitä punaisella toiminnallaan työmies I.Udd eli Wirtanen täältä Mateet
-: 70, -S 80
seuraawat tiebot: oli tbuitcttuiMc 13 wangitse»ista
ollallaan,
Mutta
mltä
E«lkl
parlamenlinehdollaan
| ,
aillllln
torstaina
saawat.
3
tl
Udd
pidettäwlllsi
ftonfaenlfiftfa
Santh
wanleudelsa.
!g.
30,'
Silla
tuore
I:
agiteelaitakulmllle
l!
pitäjän
40
maata 22 edu»t«l»n lautta llun Longsortiesa Mc Kennon ja s«ltse< kun he
oli joku päiwä sittm lybnyt naSta Lilla fuolanen tila «
1, 40, 1, 50
Mantoista toism henkilön vangitse» rausmatllllle saapuivat, siellä punai» mie«ta, jola olimennyt
tamaan lluoieet
lonf«r«n»ftl »li avannut kmsainwH»
t
tuore
nen muoto sinivalkoiseksi vaihdettiin
U(at nuorlloliiton sihteeel De Man »ium. Mc Kmnan oli vienyt
tämän wilbessä muutamaa Tilalla
i
©«alat
10
ée'ato»ta, »alittiw puhltnjohtajalst ien ih»i«joulon karjalaitumelle ha> ja suo»etarlaisia äänestä»ään lehoi^ poliisia
snolastt liloa —2: 35' 2, 50
rajupäistä humalaista wartiolonttoNurmiheinät Klo
:06, -, 08
tri Alblnecht «alfalta ia B«d« jotttmman nautaeläimiä. Kalsilym^ tettiw. Tämä olikin heidän wiimeinen riin.
lkylwVheinät lg.
:«6, !09
nähden,
vaaliin
kun
polisimiesiä
oli
900
ponnistuksensa
«fttöarioi «entä
sillow
Sa»oin tuomittiin tyo»ies Y. RnNtnuljet „
<
«weltst«til. Sbultaiiot
,
l«rto«ust« mula» tuuluu lansain «mhanhäirttsijää vastassa. Edellis- eiwät aillliseuunm saaneet aikeitaan Mannila poliisin eltltmis«»t2 wiika» ssoimuhalut syli
19:
16--. 17,
tbWftai liittoon 69,000 iäfentO, tm täytyi käyttää pistimiänsä voi onnistumaan, ettei kolo Ruoveden toimitulseisa pidettäwäffi 3 kuulautta Hawuh«lot syli
niillä 13,000 vtlgiassa. jolsa anti' daksem hajottaa väkijoukon. Me työväestö olisi selaanwnut äiti sui> wanleudelsa.
militari»tin« Seuac Garde »y 0« Kenno pani vastalauseen tätä oileu» mettaren hameisiin äänestämällä edusNnut<,lc«uppo^«.
Nihkeintä
sotilaibm !e<luu< dellista väliintuloa vastaan, sanoen luntaan ensi tilalle mitä
hantlli lannattaiia
tiertolirjeiben
vailla
tyll»
työskentelevän
on
politilan
6a!fa#|t
nuori»
suometarlaista
hallituksen
beffa.
löteten w»lnolli1«lla Mtolla (pää ei rauh««, vaan vallankumouksen awulla paraansa yrittivät.
paill» Mcmhlimissa) 730 ryhnlä, hyväksi. Kaitli syytetyt ovat tul» Mutta tähän ei loppunut wielä
tutkittaviksi, heidän toimensa jo nyt owat mvm- ovat tehtävät aina 1
niissä notn 4,500 jäsentä, ja toat« leet vedetyiksi oikeuden
joka pidetään syyskuun 23 p. kello 4 L
olewalla mutta takuita vastaan saavat he neet taasen parastansa koittamaan tai 15 päivästä.
tioUiststa «llunästä erillälw (pööpai!«
Kylälammin ojalla Lempäälän Herpp.
wapaalla nuorisojärjestöllä
olla vapaalla jalalla. Agitatsio» työväestön itsenäisen toiminnan
ralaäsa
ehdoilla, jotka ilmoitetaan pilkalTällä
kertaa
koitetaan
ponte»
Berliinilsä)
harjoitetaan
IB ytMlystä, niissä nia kumminkin
la
kottamisetsi.
la, Lempäälä.
t
lietoa suomettarelainen hunw tyd»
2,500 jäsentä, joista 1,300 Berlii. vasti.
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näytelmäkirjallisuutta

iso hyvin lajiteltu varasto, uusimpia laatuja. Metsästyspatronia
kaikkia tunnetulta lajia, Metsästäydellisin varasto löytyy
sekä
musD;o
tysruutia
1,.
PalanÖerin
savutonta
että
Puhelin
Minenkata
talo.
Hös.
nyt saapuneita ihmeellisen haltaa, kaikkia kysytyitä lajia. KaikMyy halvimmilla hinnoilla Box-, Chavrov- ja pohjanahkoja,
valla, sekä valokuva albumeja.
laatuja Metsästys- ja Ampukia
ja
jalkineita,
lasten
miesten-, naistenlapatossuja, neuloksia v. m.
matarpeita.
Tampereella.
Metsästyspukuja
Kirjakaupassa.
jalkinetarpeita.
kansan Lehden
Kaupungin palomestarin esiihannekankaasta.
Parasta
tavaraa.
Pyytäkää luetteloita.
tyksestä on Maistraatti voimassa
Koktuulliget, lliiuteät kinuat, nintaolevan palojärjestyksen 33 §:n
vette'?n makaan, joka pyynnöstä Huom.! Suurin Suomalaisen kir■^^^^^^^B^^^^^^^V
nojalla tänään määrännyt tämän Tusinottain esiliinoja, paitoja kalMyy
Ja
lähetetään ilmaiseksi.
tukuttain vähinsekä osin K. HJORTH, jallisuuden, Koulukirjain ja kaivuotisen palokatselemusten jälki- sonkeja halvalla hintaa
Tampereella, Kauppatorin varrella.
kenlaisten koulutarpeiden kauppa
tarkastukset toimitettaviksi:
T. Saarisen Kangaskaupasta,
Hämeen tupakkatehdas
Hameen- paikkakunnalla.
i^aanautama, kuluvan 3vvBkuuu Kyllikinkatu 7, Tammelan torin kulma.
Pispalan V. P. K:n talolla toimeenpanee
23 päivänä I:85ä, 11:832 ja III:88a
kasin tehdyt paperossit
Pispalan Vesijohto-osuuskunta
Kaupun^iuo3233».
Tiistaina, syysk. 24 pnä IVrssa, Kauluksia, etustoita ja kalvosi- ensi sunnuntaina 8 pnl nyt kuluvaa kuuta kello 2j. pp. HuomJ
V:882 ja Vl:ssa kaupunginosas- mia, sekä suuri joukko kravatteja Arpajaiset pidetään yleisen palopostin laittamista varten. Arpajaissa, sekä länsipuolella koskea ja rusetteja halvalla hinnalla. Kii- ten jälkeen pidetään ILTAMA samassa paikassa hauskalla Ja vaihtelevalla ohjelmalla.
olevissa tehtaissa ja huviloissa. rehtikää ostamaan.
Arpajafsto/mlkunta. ovat saaneet tupakoitsijain yksimielisen tunnusteen.
A. Stenlngiltä,
Keskiviikkona, syysk. 25 p:nä
Tilauksia vastaan ottaa tehtaan asiamies Tampereella
yastapäätä kangashallia.
IXssä, X:ssä, X1:382 ja Xll:ssa
liilllllttl. lillllllllltlll!
111. l>lllli!lil.
-= Telefooni 908.
kaupunginosassa, Sorinmäellä,
Telefooni
1059.
Väinö
Ratinassa ja Pinnissä.
Halutaan ostaa.
lelel. 985.
Suosittelen arvoisalle yleisölle hyvin järjestettyä sekaTuorstaina, syyskuun 26 p:nä
X1V:582, XV:ssa, XVI:882 ja
tavarakauppojani. Rehellinen
kohtelu, nopea toimitus.
XV11:552 kaupunginosassa sekä
itäpuolella koskea olevissa tehKauppakatu 13, Vastapäätä
Halvimmat hinnat!
taissa ja huviloissa.
500 syltä hyviähavupuunhalTampereen
Säästöpankin
taloa.
Tampereen kaupungin raati- koja korkeimpiin hintoihin, pi24 Kuninkaankatu 24.
Puhelin 173.
huoneessa 5 p:nä syyskuuta 1907. kaisesti toimitettavaksi, vastaSuosittelee uusimman kuosista syys- ja
Maistraatin puolesta:
us hintailmoituksineen lähetettalvikauden uutuuksia.
c
OflBT
mH
Ano Caselius. tävä merk, «Käteisellä" IlmoiPellavatehtaankatu 19.
Samalla taan arvoisalle yleisöllehuomioon sulkea valmiiden vaat-

Kuulutus.

!l2!leenmll^2l kuom.!

Ei Lyytikäisen Kirjakaupassa -

Suuret Arpajaiset

linnassa

WzljilWMM!

AUG. KOSKINEN

Kalutaan

Aleksanterink. 21.

Kokouksia.

U» Kokous

saapunut
islMkauöeksi
kuosisia mustia ja
3
3
9)

Virkoja haettavana.

lemtylin pitäjäD Iyö?änjU!itystn

Moren.

Kangaskauppa
ostaa

tustoimisto Hermes, Helsinki

V. t

V
M«
»"MMMW

uiuiiKi M» « BIIQOII

iVii. lMzllliiizll!!!
ilililillliil loimi

L Theodor Lönnin liiil

«

toimii

MMMOs

teiden osaston, jossa alkavaa sesonkia vartin on runsas valikoima
hyvistä tarpeista liikkeestäni valmistettuja huokeahintaisia palttoita.

uusimman
värillisiä naisten
Pukukankaita, naisten ja miesten Doffelia sekä
Vuorikankaita, miesten Pukukankaita ynnä muita.

Halvat hinnat.
Wllll Wl z Wn 11. 11.

--

Ottakaa ajasta vaari! Nythyvän
ajan olle«6a tehdään kaikkia räätälin ammattiin kuuluvia töitä, yhtähyvin teettäjäin kuin omistakin kankaista verrattomasti halpaan hintaan. Vaan etinen kaikkia työ sekä tarpeet ehdottomasti hyvät

AALLON
A JalkineHikkeessä

O

Satakunnankatu 50. Valmistetaan sopivat ja ajanmukaiset jalkineet nuorille ja

(

■■"

vanhoille. Vanhojen korjaukset suori-

tetaan pian, huolellisesti j» halvalla.
pidetään sunnuntaina tämän kuun 8 p.
klo 3 j. pp. Messukylän Työv. yhd julistetaan täten haettavaksi. PäteHUOM.! Varastossa miesten, naisten
a lasten jalkineita.
huoneustossa. Kokouksessa keskustellaan vyysehtona on filosofian kanalbju
Ja valitaan ehdokkaat valtuusmiesvaaliin naattitutkinto ja siinä arvosana
tämän kuun 16 päivä kuntakokouksessa joko
talolla sunhistoriassa ja kansantalou- Nokiin TyöväenyhdistyksenOhjelma,
HÄMEENKATU N:o 7.
302.
valittavia valtuusmiehiä varten, ynnä
rupäivänä.
nuntaina
t.
k.
8
Lähellä asemaa.
luonnontieteessä.
Palkasioita,
saapukaa
siis
muita tärkeitä
lv dessa tahi
Päiväiista.
no, satu, näytelmä, »Työväen elämästä*
C/1
kuisasti.
vuodessa, josta joh- l:siä näytöksessä ja näytelmä .Syyn Soka
4.000
mk.
Kunnalligtolmikunta,
tajan tulee pitää vähintäin 4 lu- ritus* l:ssä näytöksessä, tanssia. Alkaa
Innain knlnt:
Nokian T. y. Naisosaston entoa viikossa. Toimeen on, jos kello 6 j. pp. Oviraha 75 penniä.
mahdollista, astuttava lokakuun
sekOaikknaintasepän
pyydettäessä.
Hintaluettelo
työt
€å$Umlå initial
alusta. Hakemukset todistuksilleen Oriveden
on epäilemättä edullisin ostaa
Ko 0 a4>.J)ostijtma Folssaan,Tnckn», G»,
lähetettäköön ennen t. k. 20 p.
viettääVi
o o o o o
meiltä
o
o
Joon, Häweenllunalln, TlWWlisaa»»,
allekirjoittaneelle,
joka
pyydettäon sunnuntaina klo 11 a. p. Paljon
Ha»lo<», HelsiMW, Lahteen, Lowilsaa»,
asioita.
K««»olll<», Sotiaan, MtklelN», £<$«
Johtokunta. essä antaa lähempiä tietoja.
Dikkila
8
Vuorinen.
V«n«i»tll<in, Wiipnliill, I»l2MllIl cja
'lampereella 4 p. sx>sk. 1907.
$(etaxiin.
Teiskon
Torin varrella l>ill2lllllllll lÄUlil.
■ m
»l» 9,30 a. p. leimuna Kangazalle, k«»
V. Malinen.
»edelle ja Vilppulaan.
HUOM.! Hyvä työ,halvat hinnat
«Lo 9,45 a. p. felajtma Nollalle, Sin»»,
varapuheenjoht sunnuntaina syyskuun 8 pnä KirkonJohtok.
ja Tyrwllälle.
sääntöjen määräämä syyskokous
kylän Palokunnan paviljongissa, alkaen
»I» 10,30 t. p. lelajnna Toijalaa», Fas.
klo 5 i. p.
pidetään Velaatan koululla t. k.
myy halvalla
saan, Surfaus, saloon, Ta»ml<«ll««,
15 pnä klo 4 j. pp.
OHJELMA
Palvelukseen halutaan.
ja &mfoon.
"
Puhe,
Bio 1,28 l.p. »lltln»t»lajnn» hil»«,N,i

mx

Iltaman

WM«

Osuusliiheyhdistyhsen

JOHTOKUNTA.

I- Ik. 4 5. 40

MMM

Näytelmäkappaie,

OsnusKauppayid sfykseo

pidetään kuluvan syysk. 15 p. klo 4 i'lalla Messukylän Työv. ybd. huoneustossa. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 21 §:«sä määrätyt ssiat.
Hallinto.

IäJL.

Runonlausunta,

mm,

Kuvaelma,

silta 25 penniä.

'loimilcunta.

!lmoitul»l».

Tytöt heiI

Köyhyys on rikos, 30 p.
»Elä varasta*, 25 p.
Kevät virroilta, hinta 1: 50.

Kirj. Mikko Uotinen.
Kuinka evankeliumia on luettava? lOaSuonLArvid
Elämä ilman jumalaa, hinta
15 p. Km*. T:ri B. Ville.
Suomentanut Monisti
Henry Georgen puheet:

Vuokrattavana.

toorin edustalle 5 markan seteli. Löytäjää pyydetiin tuomaan tämän lehden
konttooriin.

Huveja.
Hupaisen

llillllilll Wllll IIWIIWU il. Canssi-lltaman
toimii
POST KALOSSIA!
lauantaina 7 pnä, klo puoli 8 ill,

- lamp. ymp. «MM io.

Postikortteja
atteellisia, maisema ja kukkakortteja myytävänä

Kansan Lehden
Kirjakaupassa.

3uuKt

viettää

Syys-juhlan

Rantaperkiön T, y.

jJv\

MW

KSE K. K. SALMINEN ffi^

Syyskuun 1 p:tä

Kauppahallitalossa.

!.ilI.Ni!

tämän kuun 3 päivältä julkiluetaan yleisölle allamainitussa paikassa kello 12:sta päivällä alkaen
tämän kuun 11 päivänä, joka täten kuntalaisilleilmoitetaan. Tampereen Valtuuston kansliasta 5 p.
syyskuuta 1907.

6ö2t1l 3umeliu3.
Valtuuston esimies.

tänään taas saapunut
uusi lähetys

Venäläis Amerikalaisia

22 2

SiurO.

222

Edullisin ostopaikka koti- ja
siirtomaan tavaroille, maanviljelyskoneille y. m.
Arvoisa yleisö

M<3linliik<! N. lluolio
Rongankåtu 8
valmistaa sieviä ja sopivia pukuja omisti ja teettäjän kankaista kohtuullisilla

K. Seppälä. hinnoilla.
Kahvila Punkaharju

«iello.

määräämän

a«eman läuellä Nameenllatu 4. telel. 29b,

uhalla

im Ltiiaiiitikin

metsästäminen ja koirien
polkupyö- kapdale, .Hetken lapsi* 3 kuvauks. y. minen
si ompelukone,
MiritHiinn
Lielahden kuuluvalle metLopuksi tanssia. Sisäänpääsy 75 ja
riyyitiUantira, pbronki, matka-ark- m.
sälle.
penniä,^^^^^^^^^^^B^^B
50
nlmilcilM y. m. «llaan Iniuluvnll t>st2.
ku. Osoitteen saa tämän lehden Kont&21
Huvitoimikunta.
520
JÄRVINEN.
_;
.
.«.
J.
Jorista..

-

Sotiaan.

»Lo 1,40 l. p. poltijm» RlUlMall», P«n»
ja Mltntylnodullt.
Bio 1,50 l.p. p«»«j»»l Ha»pa«llell< »,»
»»lylilän, S»«llcht««u, Seinäjoelle i,

SBaajaaa.
»Lo 3 i. p. poztijnna Häweenlwim^
Niihwkelle, Ponuooseen ja Helsinlltn.
Klo 4,40 i.p. alitajuna Nollaan,Stn»««
ja Tyrwäällc.
»Lo 4,50 i. p. sellljm» K«lga3all«, O»l,

»alaan, Ivtnsnnh»» j» PlewiM».
Kl» 8,15 l. p. BoänJtaiajtma TylwlUlll»,
Peipohjllll» ja $oili*.
Bio 8,20 selajnilll ffangaSaHe ia Oitet.
teeu.
Bio 11,11 ySllll po»«j»ul Hapll»lil«««,
IywaslyUiw.Enolahteei, Naalaa»,
Pie»
t»is»ll«t», Kollolaa», Raahe»», Olina,

Kn»tw ia Toluwon.

»aap»«ia l»nlal

»l» 5-*» t p. «»««PM D»»l«,w. ftt<
»»til, Ontolta, «llllhtstn, Sofislalta
Pl«wchl<l«»t«, Vaasa»»», Seinösolltlt.
Sttolo^beSm, IyvUlylUU ia $aaba»
mäeltä.
Slö 8,47 a. p. l«llli»ul $Boi>a*selts, SM,
»edeltä ia Kangasaita.
Bio 9 a. p. paillllllsjuna TM»LLIt3. St**
rosta ja Nlllillsta.
Bio 9,20 a. p. »lltkztajajmul lonchl,».
ta, SoftamdaSta, PlUllllharjnlta, «II»
{entoaaraSta, Imatralta. Pietarista, fStl*

pnrlst»,
ftotfaäta, »a>°
Suosittaa arvoisalle yleisölle hyvin tehtyjä jahalpoja Jalkineita jaanttta,SaJijjeenianKaSta,
Ilsalmeltll, ÄttoJjWta, M««.
Kouwolllsta, fia§bt3ta, Rilhwuel»
Hinnat ovat paikkakunnan halvimmat Vanhoja jalkineita korja- IlstL,
tl ia $ämctnltnnaBtc.
pikaisesti
taan
ja hyvin. Koettakaa ja arvostelkaa!
»Lo 1,10 l. p. Katfuitajajima SiSsajina»

Ci/\^éull Li^*>l^

Tampgen luiston

lolla. Lähemmin ensi perjantai lehdessä. sekä villa, että pumpulivuorilla

toimii

mws£

-

Kalossia,
t. k. 15 pnä Messukylän V. P. K. ta-

Iltaman

)2lklneliike

4& KAUPPA.

niin lähetetään ensi postissa 3 kpl., iloksi
itselle ja tovereillenne. Jälleenmyyjät
saavat suuren alennuksen! Juho Nurhonen, Helsinki, Rikhardinkatu 4.

Lain
sakon
Messukylän Nuorisoseuran talolla 8 pnä
K. A. URVIKKO,
—
—
hmfiPM
syysk. 1907 klo 5 ]. pp. Ohjelmasta mai- kielletään metsän raiskaaminen ja
JllllilllulU Läntinenkatu 15. nittakoon m. m. runo, puhe. näytelmäkäyttäi i-;_ n;i. halvalla. Ensiluokan työ

& K. Salmisen

IIHELLO ja 51LMÄU35IEM

VAKA J*&
Pinninkatu 17. Vuokrasopimuksen voi
tehdä lauvantaina 7 p. edellämainitussa eli hauskoja juttuja kaartin ajoilta, kirj.
talossa klo 10-11 a. p. kyiyttäessä K J. —nen, on ilmestynyt 36-siv. vihkona,
V. Mattilia.
518 jota varmaan halulla luetaan. Lähettäkää allek. 50 p. edestä postimerkkeil,

Lanvantai-Hfapgfvälla kaK

villatehtank 12.

Hei pojat hei! Kelloseppä 8 Kellokauppa
Kaksi iloista tyttöä haluaa päästä kir- KAARNA. - Viinikankatu 40,
kajen kanssa.
j

Sanna MMM .»Punakaartilainen"

Ikeen alta, hinta 75 p. Kirj.

Juuri saapunut ihka nuoria miesten
kalossia, villavuoriset 2 6 mk. pumpulivuoriset 2 5 mk., naisten villavuoriset
2 4 mk. pumpulivuoriset å 3: 50, lasten
kalossia monta eri kokoa a 3 mk.
2:75 mk., poikain Ja tyttöjenurheilukenkiä 2 2: 50-3 mk. V. Helin, Puu-

HuomJ Entinen J. Holtin liike,
aseman puolella koskea, o o o
ELINA HJORTH =S=S**

I le. 4 «. 20 nim

Kadonnut:

Heikki Välisalmi.
syntyminen ihJeesuksen
misestä ja Jumalasta, kirj.
Arvid Järnefelt, hinia 30 p.
Itämät "kaikki ovat uusia,
joihin jokaisen on tutustuttava.
Saatavana

5T

evaihtoon poi
Vastaukset
viikon ajalla tämän lehden konttooriin|
Nimemme on Tuuliksi ja Mielikki^H
513
512

Lähestyköön sinun valtakuntasi, hinta 15 p.

Sekatavarakauppa
O. Huttusen jälk.
T. Lampén
■ Puutarhak.
■
38

ro
ra

Kamari ja heittiöELFiJK:
taan Puutarhakatu 32, Rantala.

naan, 3a»»lslla«e», Hanloon, Helsi,»
lttn, Sa^tttn, Lowiisaan, Konwolaa» ■

Elsienwaaraun, Pnnlahaljnlle, Soita*

"

519

Taitava M»MW t?s^?7a

Kirjallisuutta!

Puhelin 972.

Puuvlllatehtaankätu

olisi täällä 2 nuorta poikaa Jotka
haluaisimme kirje vaihtoon nuorten tytiöjen kanssa. Vanhat piiat älköötvaivatko itseään. Nimemme H. M. Aalto 20
hyvän palkan. Tarkemmin kangashalli19. v.. H. H. Lähde 21 v. Osoite Pelkosen516
517
niemi. Kairala._i^^^r|

Myytävinä.

TAMEPRE.

HÄMEENKATU 11.

Eaitauat

makatu 7.

Kauppatori 5.

Myy kaikenlaisia Silmälasia Ja Pinseneitä kullasta, nikkelistä ja kuttaperkasta
29. Puhelin 889.
halvlmpiin hintoihin. Samoin hyvin la i»edelle ja haapamäkeen.
tellusta varastosta kristalliUsia, myös
6,05 l. p. jioJttuma Fml»sa«», Tn»
Bio
vuorikristalli ja sylinterilasia. Silmät koeMyy
ehdottomasti
huokeammalla
sekatavarakaikkia
lmm, §saifen!tmiooH, HllfiulN», Sattui.
tellaan silmäkoneella, niin, että jokainen
Lowilsaan, Konwolaa», flotlaao, NM,
tietää saavansa sopivat. Lasia hiotaan kauppaan kuuluvaa tavaraa, kuten Sokuria, Kahvia, Jauhoja
Mb, llnopwi», lisalmeen, flajaaiiibi,
myöslääkärin määräyksienmukaan. Kaik- Ryyniä,
Amerikan Silavaa v. m.
Labpeenmniaan, äßtitrarlln, I»at«ll»,
kia alaan kuuluvaa korjaustyötätehdjlo.

poismuutta> neen suutari E. R. KosMeitä olisi täällä Pohjolassa
» ■■■"■+ saavat edullistatyötäYlö- 2 reisu poikaa jotka haluaisimme
kylässä
kisen velkojat kutsutaan yli- V/JUril järvellä Kirkon
PieUlässä. kirjeen vaihtoon nuorten tyttöjen
määräiseen kokoukseen tiistai- 504
kanssa avioliiton tarkoituksella.
na syysk. 10 p. 1907 velalliNimimerkillä SälH 1 ja Sälli 2.
ompelijat
O
Jänkälä, Eskolan alue, Tervola.
sen asunnossa Viinikankatu
saavat paikkoja nyt heti ja 1p:stä loka36 Ulalla klo 7. Toimikunta. kuuta C. Tenbergin jälkeläisellä. Sata Ottakaappa piste huomioon. Meitä IC

Paikkakunnalta

Y. EMIL
VAARNA
-

HOLMA

nuimnwiK Koskinen

Karkeloa.
pääz^malcsu ailcuisilta 50 penniä jaI2p-

saavat hyvää työnansiotaRuovedellä Karhumaan metsässä.
Lähempiä tietoja 322 Kallenaution torpassa Setälässä työn-

saapui SettiHb -«
i
2,ll«2

E.
-

Soittoa,

»MW
Syyskokous
V. 5.

M. WiM Metsästys- II llillMM IU

Cyöuäenyhdistys

KUDRADSIKOKODS

BHGsrnöm

faropcre Ruovesi Vilppula «imi

Höyrylaiva POHJOLA"

Maanantai, Keski»iikko Ja Perjantai kello 10 aamulla Tampere-Virrat
Tiistai, Torstai ja Lauantai kello 5 aamulla Virrat-Tampere.
Sunnuntai kello puoli 8 aamulla Tampere-Ruovesi! I
kello 5 illalla Ruovesi -Tampere.
j syyskuun loppuun asti.

.

Höyrylaiva «TAMPERE"
Tiistai, Torttal kello 8 aamulla Tampere -Virrat '
Lauantai kello 8 aamulla Tampere-Visuvesi.
Maanantai kello 5 aamulla Visuvesi -Tampere.
Keskiviikko, Perjintai kello 4 aamulla Virrat -Tampere.

Höyrylaiva

dolta ta Po,»»».
1,20 l. p. puzttjnu» 3-lu»tll, gfoil.

ÄIo

lasta, Rangosta, £anranfaan<ta,
He».
Porwoostll, Pi«i«»l»tll, Nttp,.
sinML.
«l»ta, Konwolasta, Lahdesta ia HilMk»»

limatta
1110 2,42 posttjnna Vaasasta, Sttnljoelt».
Suolahdelta, Iywäslylästii ja Hiult,»»

,

«äeltö.

»Lo 4,22 [elajnnc Tnlnstll, Salolta

Foissast».

Klo 5^6 l. p. felaiuna SsiHH>nla«ta, OH»
wedeltä ja Kllngllsalt».
51
p°s«i»u» W»«tyl»odolta.
jaHk
«aumalta.
Potista
Bio 8,03 l. p. «oattStaiainna SaloJts
Tnrnst», F°i3<ll«tll, fieirtnglSta, $0».

"SA '/
woosta,

Kotlasta. Lahdesta,

£o»ttf««a
ja H2»«nlwnll«tll.
10,30
«lo
l. p. selajuna Möutyluodosta.
porista, Raumalta, TylwäälUl, Sln«»«
ta is Noli«>«ta.
«011 50 i. p. po«tij»»a H»ngo»w, Tm»
«ll<ul««w, Hlls«gl»tii. PleUuUt», NN.
purista, Lllppemnmnll»t°, «otl»»ta. VN».
IcttStfi, KomvolllSta, 2<chdcst«, L«»Mll»<
ta ja $&meailbmaSta.|
«lo 11,66 l. p. l«l«lj>»« O^»«dclt<l h
SangoSalta.

""""°"
*

_

Kantatien pila- ja tawaratsiml».
tet llwotnull 110 8 a.p.— 6 tJj.
«n»,
mmtatrm Ho B—9, jolloin atnooStaa»
})Uaanin»Daa ta»ll«a ttaBtaanotetaan i»
nloßannetaan.
Hatttatien afemalonticti atoobau o»

MÄNTTÄ"

*"

Ainoastaan toistaiseksi.

Maanantai kello 2,15 päivällä Tampere-Ruovesi.
9
PohjolantaiTampaeensa^vuttaaetdlstl
Keskiviikko, Torstai kello 5 aamulla Vilppula— Ruhala.
1 o*'*0
Perjantai kello 5 aamulla VHppuli-Ruovesi.
Auneen. Intin,
ansion, Sotkan 10 Scuupon
Lauantai kello 5 aamulla Vilppula-Tokonen (Murole).
tultu»
Sunnuntai kello 6 aamulla Tokonen— Hietaranta— Ruoveden
kirkko.
Kirkon- wuorot owat nähtäwänä lchde«sä»uu
<
~—-^—-—
Ruovesi
Tokonen—
päätyttyä
Tamper&äL*7
menoa
****'*'y
zota lauantai.

'SSS^SäS£SC^ I
-

«JK?***? ?

*'*

jr

Aikatauluja saatavana ybtlßn konttorissa.

tampereen-Uirtain fioyrylaiua Osakeyhtiö, ®s»t>-

:■.*"

'

SWien OsuuMxjapaiMr^

