19l)7

N:o 214 (no)

Kuusi Serlaa oiilioI?» ilmestyvä

Torstaina syyskuun 19 p.
KONTTORIt Alekunterlfllr. 22/Av. 8-0.
T«ioBde»'l!oltaJO»v»tß&]c^varmlinwia
kio 10—3 i- b-?.

KIRJAPAINO

plharaktnnoiuesM.

PUiIELIMFT
ruuiaincT

Toimitus' 918
' ?»>onä«llH.
10 17.
'j RKJriapalao
ontfcori
917

Vunnuntaino

s^'nnen pankki, 19 p, syysk.

1307,

Myynti- Ostokarssl. knnii,

Smk

Smk.

. 00'.. n.pp.267:80
25:43
. 1.Mc.pz,. 25:
— :'—17

Lontoo

. ..

Pariig!

2Bö::i(J

2fiL 6')
25: 22
,!

100; 10
»9:30

!.
?l>.

.

K7IBÖT9O— —

pp"—:;'—
124:20
90 pp. :
l. n. 124:20
HsmpuriJ.
90 pp. -:I. n. 124:20
Lyybckki
90 pp. -:—
Frankfart a. M. !. n. 124:20

WWWI.

Berliin?"

98;
98: 90
12»: 40

2.

.

..

j>«

Umurinmaan postiastVN

pidetään strotnna:
123: «> Brltpaitoina: «I« 9—13 a..p.

12l:70

ja 2,80—
4,30 i..p. Sunnuntaina ja juhlapäi.
töinäHo s—lo « .j,

..

....
. . ..

Tukholma
KilsUlwnia
Ksspenh»miDa
Venäjin kultaraha

30 138: 50
189:80 18850
189; 30 138:50
267: 266: 66 '/,

-6
—
H. B»ism»n. avt.SKoltnin t. 9 12. 5—6.
N. G. Duichman, Koskit. 5,B—ll. 4—5.
;s.gmclcu3, Äaupp. 12. 7,9— 11../,«— 7.
a.SrcftobiitS, apt. Molinin t. 7,9—11.

-

Kauppaa fa TeoHU^uHö \)arfsn

—

S. af HällstrLm,Alcks.k.22,7,9—11, 6—6.
O. Nyman, K<nip?at. 7, B—ll ja B 6,
ptifi. o—ll.

Gösta Idman,Kustanl.f. 24,9— 11a.p.
A. Wilander. $trff0!.8, 7,10— 'A12, 6—7.
D. 33. Vennerström, Ruuskasen talo
9—ll ja 6—7 i. P.
3. 28. Manner, ftanfallispanllal»
— Telef,
118 ark. päiw. 7,9—11 a.p. 6 7 i.p.

ZuhllNlmskhlim I»«tiase»»

pidetHHn awoinna:
Iitåt» i nä: Klo 9—ll a..p., 2— C^!n Jobsoaor, Koskik.;il,fark. 10—12.
4 i.»p. Sunnuntaina ja jublapäiwinä
11, B-ll «..I.
lip ä ito in2: «It 9,80 a..p.-10.80
« la..».,
5,08— 8,08
110 12 2 päiw..

KtWti

Ho

BBaltuu»t«n leaalia K«lf. talot\a No
V. i—
tcnttori Us >— 11
ÄctupunflintMubin
«(tujmngtn »illitehti t«»«t.
Kauppahalli» tal,»s».

Lh 10— IX

Riitlisiti:

NWMZW^39tt3ii2

*"

«clupunzinpalwelijaw lonttnri Ra»»»

tuwanoileud»n ,botu»hu«nteV?»
iDoinna N? o—lo ».'P.
»ir!»hu«ne
gßaitottisbatto^allitulfeti
laupunaintlllo»sa, «tseinna ]s!o pii.
to» li—i i.-B. ja »«t«m<mt«!si» I—B
i4
v,

«.
«ruununlasäöli
«t..|i
n,

TH»U,

3«lli»l.

V.10
toitte» <cl, »r»t«li «le 13—
18 «.«», »erfisieliasaL « 5 *!«***"
ladult».
yleiseen Jim*«Stf**?ef«3 sÉsie«s £■!"
taite !I» 's Pt'!"«s. W«^lti^«>»«
f« fcn»Jtie3«jsl£atS saatepa iMli
Vial[nton

le BjUiffiiteß .!£-■? iS*». &3SCTi»J<i
st, «»^

l^«.

i??sl%stss* i« <RbeSsa*M»
«3.
Swtiiesi ClrffBnlssfjtr«ts
t»!f«
«»*}«»«
jcfc «KUtart B» "— « te*.
Bnu»un|iß »eafspJirJoßte «*e».ns« j««
"« «IMU* Ra »— V?«- (t*** F!*»"
Xcmtjieteets

A»!ani{i]it:

O. E. Enqvist Kyttälänk. 5. Tel. 658.
Vsrastoßßa sin* nusimailfsi» kankaita,
vaiKÖita paktLJA ja palstoita halvalla. ss';ä valmistetaan rnyos teettäjän
4796
kankasiitii.

Huonekalutehtaita:

Einar Ahlman ja
Yrjö Pulkkinen

Wna Sandbergin telo.

tavattavissa konlnnäivlnS Ks.TipuKhall'tslcMiMi, Hämeenkatu 29, kello "?- 8 a. pfcvlM'&.

Pnhtläc 1004.

Uilvo]en kuikuvuoroji:

Ywtsassrttoidka 9—2 ja 5—7.

S

!B«r«?«»f«8i8 «mivtft i*?* «?»**
»S 5U 13 bj->.~!S Mk SäÉSSÉi &**' 9—l

fsiißte.

B»«tJ»a« |»l» ?tte* V* il Su#-»|
Ur!«li«i« «» W«!-i!-'
tonfaloului»
tot»f(t tcm»i!. K *""»" r sess futl.
lin« buluifSiißial (faß*iH Wi fl»
V.JB-V.l HitoSS*.
as tes?«öcSi«f« ¥"
«anfafcvM*s?6J:i
lell«nt«in ksulun l<!»lr«l'««le!ie»l<l
ti $a»h!«<s*»U«« lite Jm»*-!ol, 1 js:#tä fjsstnn!; «eaeslm Ja»
acT*tn Warilto n» S «..&.— 9 i.^^
htlJ*ain icÄatiii! wi«i«t, ?l« 8
a..» 8 i.-*., |w!«iH« jet >i!atatem:a.
t,imi,t2 fle T a--|>. 8 t..f, {e» ef*«
tsw«
malontiozi ?itrtesnat!ö|filettie«
u«t« »aiteis 11, B «.»p.— i.»P.

*

—

Preoopä & Soivio
j, 6—

T.

T««p«ee»

Snellman, F. Emil
Varatuomari,
KaupnngintaioUa V|l2-Vsl päivallft.

Asltntjiilii HeltlngltslJ
Uliini V!t)?nlm l»«t lnmä.ll»i»n

Böök & Poppte, JSrtSt^Ä
Castren å Sosltnit, £%^£
Asium]t{ia Turussa

IM. Tnt M?! HIEROLÄ
Tark»

'

Alilla

ewoinna

Mi»S*»SREi
Xdtattta

|?sU!erie«*r*

««fataalit*.

otaai:

Canfmata puhelimei

Xoimitnt

918
1017

Konttori
Viriäväin!»

917

Taloudenhoitoja

5»9

-°

mana

paletti» »«st««lHti««

"JJnJäiffai
fis Ifc^,—

«

ji««i«»««lfl»

Telef. 356.

«,«>«

12.

518.

H. SQBOQVItT. HoominrkkcksDppK.
HlnwmJuts « Trfst 816.

{« «-*

«?*ä

Siiö'

ilo 10,80 *..£, L»r!«««, »ii»,«3tl»«

kv,

Htidilclklfd sek» M««

.

9,46 ll.»p.

«Lo 1,28 i..j». stellis*at«! z,ii««i»»^
iia ia tii»,
»I» I^o 1..p. PsHi»<s«, (F{l<s«s?tSsn
11, 1» pii»,

T:d Knoao TyAo*ll. tsla. avoLcuiaklo
10—1 a.-p. miahUla, l» 4— 1..Z. nai■ilie.Ck. L&nt.-poirtok. 4.leUt 484.

Vakaatusksnfteoreji:

G. W 9SOHEII
VAKUUTUS-KOMTTOOn.
B«itl 630,
Hi»«9akstßi:.9.B— l,
Konttorialk»
4—7.

Perjsutftina Szysk. 20 p lfcOT;
klo 1/2 8 UI.

kuliuuuorot 8ll!ll8«!ll!ll
8llUlNl!l!L is HSntyiuofoon

kuuluvia tehtäviä.

Ksiljgtx hSyryl,

Toimia voidaan p-^nkilic, anta* kirjeellise&tikin

Naeilmn*

K3spevä«ai.

JMu»uinei»£*

Oppikurssirahaston kartuttamiseksi 22 p:nä Syyskuuta
Työväentalolla, joissa tulee olemaan arvokas voittokokoelma, joista ilmoitetaan lähemmin.
Arpajaistoitnikunta
5484

TJI

*.«e. 8, t* ?..,. ii* »l« 8 «,.{.

Vleratkotejt:

-

.

2p

syyst,

Hio p.

„

.

Cllo"
Br«nn!*"

20 p

d. eyysk.10 p

p
S8
.Botinta* »
v,
p
loiak.10
.Bi»rmte

LBbectristä Joku höry.aiv. .ConstaJstia",
.Frej" tai ,Wiw v,JoJta laavantai ilfc».

LShasaptä U»=t«Ja nuts»

:

Tamymr"1
,

'i«»&an— Pohjanmeren
N. V,
?nsw

,

Carl u. Linné

WIUUG,
UUJiöCVftWe tilillä
<iTttrtVcfiValiö

J° lta

Jnoks«v»nt*lin nykyinen ko«"ko

0

Raumalta päivän koittaessa 13,
tallettamansa rahat millo!*
edeliäkäypää irtisanomista. 23 p:nä syysk. ja 3, 13 ja 21
330 p:n» lokak.
30i5

tl !a

Aktivas

4,730.125: 82
Kotini-isiä veksel-itä 54,951,228: 06
1,870,'^i7: t 4
Itikoin»!»!» vekseleitä
Lainoj<
50.336,254: 4»
21,' 63.3 '9: 28
Kassakreditiivilas^uj
7,486.532: 21
Obligatsiooneja
Etuusosakkeita
78,500:
520,520:
Osikiieit
Kifonlc. ja ulkom. rahaa 239,858 9i>
-.otimifcn lirjeenvaiht. 19,001,349: G6

Kassa

..

——

..

„

P a s s iva 1
Osakepääoma
11.953.200:
15,688.632:
Vararahastot,
Voitto- ja tappiotili li'o 7 59!\155:
Talletus- i-, pää.matili 125,602,^36:
8,751.303:
, ,
Juokseva tili

Postilähetysvekseleitä

.

.

Omia settieltä . .
Kotimaan kirjeenvaiht.

„

790,109;
:-1,070:

—

—

n3

...

'?»«>'",. H»nnnj«ln

N61.866: 39

....

...

Osinko

tavissa tästä päivästä alkaen.
Tampareella, _7 p. syys-

TULIJHAKEMUKSIA
*-""**n^!«s.

makulatuuria 1. 1. konttorissa.

HUOM ! Ensi ilts.
HUOMI Alkas klo «/a 8 ill,

lafi*e&boht§
tarfottaa. (snci=
pitolnc=oläntn
8
pt/oli
91
klo
Raittius
tarp:nä
k.
talossa. Lfnpnja (2 kpl Jäsenelle) jaa joo
f)iiomion,
toanl)oi(I;=
että
siis fcn
tsan ainoastaan ma-siikaitin näyttamällä täcään klo 8:»»» pnoli !0:c ncn puolue faiumttaa ftrffotualtav
Raitfcinstalossa. Samaan aikaan ktr [uutta, jota wapaaniielis<.'t
tottoroSjo'tetaan myöskin uiikl» jäaeriä 5<P5
taan wastutztawat. Taksassa keisari
Vilheliuin parhaimpana imperia— J»
listi tukena on ollut kiilikokatolinen
iitrum-puolue, joka paawillis-wau°
hoillisiin mielipiteisiinsä on saanut
'CO m. ja 1500 m. jnoksntesa ovat V. juuri äänten onkimisen pakosa ka& U senra Pyriunön toimestaensi sun5156 tolisen työwäcstön keßkestä sowitenuntaina t k 22 p:nä.
.!i ohjelmallisia reformipykäliä
,'anskassa, puhumattakaan EspanBIOGRAFiTEATTERI
jac-ta, o>vat niin liywin edustajaka
CjmuiercM talossa Tampsreella.
marin tuin myös senaatin »uaiihoil
N.'eno!n elävienkuvien teatteri.
liset oikeistoryhmät mitä kiiwaim
Tänään saari premiääri
Pia kirktowaltaisuuden suosijoita.
Klo 4, 5. 6. 7. 8 j» 9. Sansunt,
/!irkkolualtaisuuö,hierarkisuus, on
1 10. OHJELMA:
sii> todellisen wanhoillivpuoliieeii
Afri"«r>lalnen EdyllS.
Sanremmoir.eamieUä>tiinnittävä
lchtena peru?ominai>i!utena

Imuni^ni^uteti

pMlWliuklWiuz
—

2ll^lI»lllvKIlVll!IU

kuvasarja !?:ssä osßSsa.

1) NuorihövhäUmlaDg*pyytää prirsesa» Talarnsn kstt», mu*
ta ena rnkfeaset 2) Han»n ikänsä
unosii va-haa rikasta Mob^ssaa,

Olisi nyt suorastaan wääriu
Asta sanotun nojalla ottaa johto
päätökseksi, että wasemnnc'tolaiset

uksen. 3) Umlurga honkattele ) Talanaan ktirksamnan banssonsK. 4) Pako 5) Pako lino
mutaan. 6) Pii!o*t;ineet pensaikkoon. 7i Melkein saavnt-tit 8) Aavikko tulessa. s') Rakrstivais^t pvl.sstaneet.
Viihlnkiwort?.
Hy^dn mie^akilanittä^ämonine
sanremmfistne feohtaukgiuaea.
Kasvatu«isä>
Vaikuttava, kaania kuvasarja.
Neitosen perässä.
Hyvin hauska j» La^rettava.
HywaS Iltaa.
Väritetty.
SiitS, joka ei käy tällä vii-

olisiivat wnorostaan kaiken uskon-

joka Baakia rayBatSvä'> Vösta1

kolla teattorlsss, laa näHem^ttä
todella ansiokas ohjelma 550 !

milloin puolue on
vanhoillinen ?

Kinematograafikone

>>ollisi!!ide,i

»vastustajia.

Waseiw
mistolaiset osaawat tohdä täyden
kirkkowaltaisunden ja nskon
i wälillä,

niintä taaoloan

»oilliset käsittäwät aiwan samaksi,
ie,!iu:istolaiset ftitäwät kirkkoa
liimastaan uokonnollisen elämän
rälineenä, jonka liiallinen walta ja
iilioiiainen kaawamaisuns saattaloat käydä waarallisiksi ci yksistään
l.nielle itsenäiselle henkiselle kypsy-

waan myös uskonnolliselle
itfi-Ilccn. SlirfoSta juä it=
riippuu,
mille faunalle sii°
fi-etäciit
>Daioinnii§tolai|ct
afet=
Ivi^iäfuvu

miselle,

.'l.iuuillc

tulvat. JosM: tawalla tai toifcQa
I.'pää raskaana ja ummehtuneena
kansojen kaikinpuolisen kehityksen,

w<ipaassa arwostelussa jalostulvan
tehityksen esteenä ja haittana,silloin
n sellvä »vasemmistolainen yhtä
»varmasti sitä tilaa järkyttämässä
tuin on oikea ruanhoillinen puoltailmii^ten erilainen käsi
Mutta jos kirkko asettuu wa°

Halutaan ostaa.
H. S. ja Hbl. 1k. 30 m.

t^uuclmn
Buiiilniati

koululatil,'hdotuks«!, joka laiksi tultuaan
yhäkin on woimassa ja jonka kumoamista Campbcll-Vaniicrinanuin
uitft kirkollisuudesta wapaa foulit-

K. A. VIHONEN.

1.774,501: !-8
226,149: 43
Maksett, raliaaottovek?.

Ulkomaan

Sairaevolmlstelna

näyttely

Antilkkipeilitaulun kehyksiä,
tauluja,haftiinltistoja y. m. y.m
snyydään halvalla sekä ottaa v«s(asn
kaikkia kultana j-i koristeveistoty*ti>

Kaisun ja ja koristeveistäjä Commer96
42 cn ta ossa Kauppatorin varrella.
59 5499
10

Ulkomaan
Ulosottamattomia osin3,834: —
Palkkoja ja kulunkeja I610,990:
koja
. I169,456 li? Korkoja ja provisiooneja 2.576.19): 12
Erityiäii tilejä
■).:!Ui.'.lj!: 76 Erityisiä tilejä
155,613: 68
Hypotee*kio«aBto
Pankin kiinteimistöt ft.72B.UyG: 98
Erityisiä kiinteimistöjä
ja hierontaa antaa Kalusto
12.681: 24
Anna Jäderholm, laillisesti oiken
Bm^. 170.11-j.367: 80
Smk. 170,1U,:ilS7: 90
tettu Balrs&volmistdlijator.Haliitunk.
7
"
Telefonis 26.
5161

. .. .
.

Myyfås&ns.

llnunM kulllltlulll

elokuun 31 päivänä 1907.
PANKKI.OSASTO,

Ilmoituksia.

alkaa toimintansa tänään
torstaina Raittiustalolla klo
8 j PPUudet ja vanhat jäsenet
tervetulleet m
54b

° ilman
on 3 .

!IIWW Mll!»z-?llll!l!ll

618?

S. i. Liiton lii»

sia nost »*

hyvänsä

ä/l)tenä huomattawunpana, riita*
kapulana Englannin nykyisen parlamenttifauben aikana on ollut toa(iaiiUibcl[=söan!tcrniflti'
duV.tu-.-, jota
!N!l
ja fcn iol,^'ttawi?sa oletoa ylähuone wastustawat,
»>l!!n Salis6uri)=S3alfourin iiiinistl^
istö aikaisemmin mainittuicn waalien fautta U>. 1895 pääsi waltaan,

bäst.Xl»3. toalmiSti fe lirkollismicliscn

Kirj. Vilhelm

on t.

rnaan. Talletuäkotttokaranttitililtämaksetaan nykyään 5 °/o korko»
Joka on hy^n mukava tall«tnst»pa pieuempien
waftöUÖJiAööafeUU-v trammien käytte! joille. Sääs-övassatiliitii voi otPantarh«kata 17.
t-n sekä F.utta rhojr. 1 markasta alkaen ia ilmaa irtisanoirtista saa noitaa
Tänään tor-tr.ina klo 7 i.-p. suomu'. SCO markkaan i-sti krrrallaaa. Korko iaskdtaaii
Tukh lmasta klo 8 i.-p. 17, 26
nykyään 5 % mu&äan ja
gaaraa. E Reofors.
Bsfi3 lisätään vnosittain pääomaan, niinkuin Fäästöpankeisgäkin.
p. syysk. 6, 15 ja 24 p. lokak.

Rukoushucneella,

IdylH 3:»»» näyt.

. I R.-1 Aamuruskon

,Ctfo,CI!o"

Oito Lukander jr>

vnodeg^a

kuuta 1907.
zlfi»l«t«ifi«
Uusi ■atkallljakotl
fTfttllfin
**
Paavo Paloheimo.
Kyttälänkatu i. Pah. »88. 879:
Lapinniemelle«o 6,80 °.>P. N« 2,16 «..p.
-6,1* i..p.

.

,Pstfi«- lokak.

Kariiao Rmttrjoilii
feaim tion konkursissa on nostetTelet 910.
Jalk, talo.

syysSM14p
lokak.l 2p.
16 p.

C»o''

a

■.CIJo"

«lo 1,40 i,.». $«ih» S^wiSiSiß 'l« Enslmlioen Veßililnea vakuutus13
yhtlC permtettu
tio 6.06 i..?. Uel»s«>ziff jwtrttttiftåån
li» 430LA
HY POTE EKK! -OSASTO,
«lo 8,16 t.. |,P«!iz«. S»»»ti9»s9 li»
Rouva Elin DanielsonGambogin
Akti v a ,
«Mi..>.
Passivoi
Koa*3»te>B« Sei»?o« f* giiiiixkdle
Lainoja
10,745,723: 82 Vararahasto
1^3,726: 87
"
toiimeiltifts Ila fli*
Erityisiä tilejä
313,702- ?9 3 l/2 °/ 0 oblig >tsioon-"-ja
?**■ j« te^atarmßvakuutukti^
9.L17.796;
Korkoja vuodelle 1907
vnod-lta 1895
AjriamiM: Aia! Sentroo.
assMtKisie* i* iKiltgttelMi
12,978: 58
Erltyi-iä tilejä
Sosittori Häsa«»Bkßta 7. fflsi 802. Näsillnnassa pidetään anki tors
1,304.9>4: 76
PoDkkioiasto .
p:stS
12
alkaen
klo
12—5
eyysii.
tuista
»aSiseaeitoo
wodtowtsa UtOMH**
Bmk, 11,<tt9,4.'6: 21
j« SP«»ttmtrHi«^ «^«tli l«ll?t«, Un
Smk. 11,059,426: 21
Lp. SlsSSnpSSsy 50 penniä.
Ruokatarjollujii
8-10 «..,. j? 8,60-4^9 *..>.
HeLsijki «yys';uua 14 pnä 1907
Anoneita matknstaTaiT°i»lll» ais^eö'* ;:««*!??*
asuiaui, .m,
PiAaUn
KeskushaUianon puolesta
KALEVA,Huoneita Katbutaville. 4051
«tt,» »«lie, »I, S- -%?" *.^. i« H*
Alfred
Norrmén.
Dnokataijoiloanl
O. v. Törne.
Yktdr" kert. mankoiltaraondtotMs.
i,BO-«,08 ».»>.
mokaa halva]]» minun toimittamissani valHioceenk. 5, ib. Vlinikankadnlta. S«- vonnoista Maanviljelys- ja
Pankkivaliokui?.au puolesta
Pm imi^9 N? I—l 3§.>s»
8414 Teollisuus-Pankki-Oiakeyli- 47,5
■'tHsaiftat l»|i«i!-rtW?s zL.s gft»*t-t lei. 988. J«r, r? foakoSebte.
Paul Sinebrychoff.
a?,? ?,fi» sj* n jg s?* $!» >: I,^,

1827

Jura IM!

5 % maksetaan rahoista

pankki-alalle

pullelln lil.Mlllln »111.

Huveja.

lälil-ijälil

$&T Ottaa rahaa korkoa kawamaaa. 'WW

iSrKolföi? SnoltoksliL Talletnskonttokuraattitilille, mSto uärt^S;
ja yleeoea msaluifdlle, sillä tssvacut korko lisätään kahdesti
psäo-

Vilppula 18;9 07.

» Ila- RfHs y tnsk. 16. Tampere.
»«lt?3 Sto
TJftnPaperi-jaKonlnt&rp.kanppa
"> Ilab
Rongankatu Puhelin
U. I
I
«M"»-

eullZlmMlillllllfu. 11.

Om«l Oaraf $mh,. 21,500,000:—

Toimittaa kaikkia

3°

5446

I>erti£tcttu IStJS.

hyvitetään juoksevalla tililtä.

«!

on muutettu

1<t11/si«n4ilJliA määrätyn irtisanomisajan jälkeen makaetUvaksi. Kor- Tukholmasta Raumalle
1
i
2.A*eiUSVlllHe kein korkoon 5 %
lähtee saarisrotletä upeasti sisustetta matkustsijahöyrylaiva
on
J

Ingrid Stjemvall aw 829. L^Y^ia Kankaanpää
flksel Oksala
Löldl
Iti! ylMl
JM

Juoksevalla tlli!!3
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Karttuocdla (allefas^iliila ja
Talletustilillä mauftaoalla kerolla.
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Q. Sir 'flin Asfalfi 8 IWIiIWW tali

Vastaanottaa rahoja korkoa kasvamaan:

Kihloissa.

6 kuuk. irtisanomisetta"
TaiietuakonttokurantiUatja
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Talletuksista
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koulaaaioispa
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maksaa' korkoa

sekä?

KassakoDlq^B tarkastaja
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Haarakonttori Hämeenlinnassa.

Toimittaa tavaranvälityksiä nopeimmin ja huokeimmalla.
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TampereenVw.i Huonekclapija,S»tamaKutu 15. Valmistaa Birojt haonekalnja koti ja Amerilkkalalsiiamalleihin. Hinnat bnokeat!
LakiaiialntolmUto, Hämeeni. 20,
(Xon«. Vlom'lll t»lc>) 9—2 j» s—'/, ?.

Vararahasto Smk.* .250,000» —-.
FSjäk o]n tt|o r;i Tjexnp ere e 11a]

Tampere.
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Ruoraaluiset, käyttäkää Lyypekissäkin Suomalaista
T. F. SAU¥OUi KanB.-Fankin talossa välittäjää !
3307
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valvon-

llllNllllll! ll!llIle-?llNll!l!

Speditsioniliike
Turku— Lubeck.
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Teiet. 62.
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noista Maanviljelys- ja
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Osakeyhtiön konk5 pres*
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e«92
vissa konttorissamme.
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,

n1 tnpakkakaiipaißtt, Kuuk«n Ulnaipaolella.Kauppakadulla,

Pohjoismaideo Osake-Paukki
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'/,
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lkk.
-:60.
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/astauva »oimltlaja, tavataan toimistossa l—
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PiOalo» P»«ti«se»«
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taina klo 2,15 i..p.
Tei»loon maanantain», IHSiijfna, tor»«
tama, yerjantatiia jalaiUnantotina 110
a ie i..».
f}ls\ittoeUt maanantaina, tiiltalna,
torsoina, perjantaina ja lautoantaina
Ho 2,15 i..p.
päiwä Ho 2 t.Hp.
"ScSfuftalaän joka
tiistaina,
iitolahdelle jamaanantaina,
torstama lautoantaina ilo 2,15.
Pirkkalaan, jola t>äin>& Na 2 \.'t.
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Pietari

S p. painoksen tilaushinnat! Tampereella ja m> a

«gydttlla, »Biaiciehlltägtshlj

aamuleijfl

muassa.

iiilllNiitlisen oleivaisuuden snh vaaksi
!^^<,:!tin lorkeampaan olen
niaailinamari

uskonnolliseksi

yhdyskunnak-

omaksi asiaksi
»''»inärtää IcUviskänsä käytön, sil°
si

joka jättää kunkin

heidät eri uskonto loin ci wasemniistopnolueilla ole.
»vapaaseen uskonnolliseen elä
vähän käytetty ja hyväßsä kun- a lahkotnntiin tai muihin ryhmi
nossa oleva, halutaan ostaa. v»B'
an ja toimintaan »valtiollisen ta
samalla tawalla tiiii
Tamp.
rankset hintailmoituksin.
Ujmtvteti fesfiiuiiu
myös
ainisen syytä
Sanomain kontt. nimimerkille
peruskatsantokantana, jo
(äSinnä
sta,
fiHi»)ii-'<taa

%
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nKlnematograf".

pg»tise£i

ishttßL

Rehellinen la sußßete

Tyttö
otetaan nyt heti kantamaan
Tampereen Sanomia.

mtfäli st'

Ec

Toisena

tee walta-täsitettä, oi» eri ihmisillä : on eri puolueillaerilainen, mai
ttiin edellä »vastakkaiset käsilyksei
ivaisin erilainen, samoin täytyy nai
den, erilaisten »vakaumusten, esiin
illiollisen »vallan jaosta lähinnä
ttitsijan ja fansan wälillä. Kun
tyä myöskin »valtiollisen toiminnan
aiheuttajina.
'sraeli tahtoi liittää Englannin
alalla ryhmittymisen
puolneen ja kaiisan alempien
Että todellisuudessa »iin on ja että
siis wanhoilliset puolueet omaksii' frrrofften edut ja harrastukset \)ly
u>at uskonnollisissa ja »valtiollista teen »vapaamielistä puoluetta was°
»valtaa koskeloissa kysymyksissä c- toc.n, oli hänellä etukädessä silmäääräiiä hallitsijalvallan »valuvista
iviäu aiwan toisellaiseuveruskatsan
lokannan knin »vasemmistopuolueet, incn ja kohottaminen siitä do^c
se läy täyteen mittaansa selluille uu- asemasta, mihin se wapaamielistcn
dellccu palattaessa käytännöllisen tai.tta oli alentunut: tämän lujcnpolitikan tarjoamiin esimerkkeihin. i>,neen hallitsijamahdin tuli sitten

MT HANKKIKAA
U3kirj«at«

jokaiseen kotiin

N:o 214

TAMPEREEN SAMOMM

Torstaina 19 p:nä syyskuuta
Hämeen Kirjakauppa

Yieisii ja yksityisiä kirjastoja
järjestää ja täydentää edullisesti

Tampere,

—

mutta ehdottaa että milloin kolme pyhää sattuu peräkkäin yhtenä niiden »välisenä yönä saataisiin tehdä työtä, lukematta tämäkin yöniiden »viiteen yöhön kuululvaksi, josta edellä o» mainittu.
Arm. esityksessä on jäänyt huomioon ottamatta se työntekijöille haitallinen seikka että he wallitscwan
tawan mukaan saawat työnantajalta
asunnon ja ruuan, saaden siten wain

»voiwansa

kannattaa,

—

Mnllaswel» ja Tiiumcn Paiiimli-Tcullisllusyhdiötys. Mämainittu yhdistys on painosta jnlaissnt
»vihkosen, jossa se esilletuo »vakawat
a .'elunsa sen johdosta, että mallas»vero on ehdotettu korotettaivatsi

j.urathan näytteelle panijat paikan
»vuokraa. Joku pieni sisäänpääsy'
maksu woilaisiin kantaa ja ehkäpä

»valtiokin myöntäisi jonkun tuhannen. Näitä seikkoja pitäisi jonkun
komitea» heti ryhtyä harkitsemaan
tolmitertaiseen määräänsä nykyi- ja »valmistamaan.
sestään. Hiunantorotus tulee koh- Ehdotan siis
taamaan täyttäjiä, lausuu yhdistys.
Että kaupaseura päättäisi joko ykkun siitä setä muista rajoituktai taiippiasyhdistytsen kanssa
sin
sista menekki »vähenee, tulee hinnan- yhdessä t 5O markan suuruisella sti°
korotus olemaa» melkoinen. Tiitä
ftendillä awustaa henkilöä, joka olisi
tcas seuraisi, että suuri osa käyttäl>alnkas
lähtemään konttooritarpci»
jistä, (työkansa) kääntyisi »uäkiiviinäyttelyyn
Verlin'issä tänä syknajuomia nauttimaan, mikä olisi den
synä, ollen stipendiaatti »vielwolliraittiuden kannalta surknteltawaa.
jättämään stipenoinantajille
Tämän »vuoksi yhdistys pauee lvas- nen
seikkaperäisen kirjallisen kertomuksen

_^

1907

6,JJarscén Kangaskauppa

Kaupp2lc2w 16.
n'uoroötaau toimia kansan sywie» n niillä. Tulos on tunuettu. Wan
Keisaiiwierailu. Keismiln?Ilii°
majailee
lailvasto
edelleen
rilvien hyluäksi. Viomarck samoin hoillinen kiihkobrittiläisyys sai jäl- nen
Lilispäiwän kulueZsa >,:
ollessaan hallituksen johdossa myön- leen liitetyksi pari rikasta maa°alu- lahdella.
tapahtunut. Kuuleniaihin
nousua
tnnässä yleisen äänioikeuden, piti >.tta Englannin äärettömään »valtio- man mukaan on H. M. Keisari käyjitä scu ajaiihetken »varmimpana inumiiseen. Ia tätä nykyä »vanhoil- nyt eilen Standardilla. Standardin
Naisten Pukukankaita.
loimcnpitcenä, jolla olisi woinut listen suurena huolena ja harmina pelastustyöt jatkuivat säännölliRanskalr>isia ja Englantilaisia
liittää monarkilliscn hallituswallau on »vapaamielisen hallituksen buu- sesti.
osan palkastaan rahassa. Tässä
kohden ehdottaa »valiokunta että
ja itsetietoisuuteen
Pumpulikankaita ja Muslimeja.
heraäwien kan- reille myöntämä sisäinen itsenäi- —
palkka olisi kokonaan maksettawa
sanjoukkojen harrastukset yhteen. syys: he näet olisi>uat tahtoneet, et»
Tullilaitos. Kaskisten tullin
Vöitä, Pitsiä.
s"iin myös wähää ennen kukistu- .a buurien kansallisuus ja heidän hoitajaksi on Senaatti nimittänyt rahassa.
Myöskin on waliokunta katsonut
niistaan >v. 1890 paikkeilla puolus- hollantilainen kielensä olisi saatawa mjcuuiskaali A. A. H e rm an s o- tarpeelliseksi lisätä arin. esitykseen talauscensa mallaswcron korotusta näyttelystä, sekä
1221
Ompelutarpeita.
tn» yhdistyksen Imilmääräyksen siitä että ammattitar- »'mstaan.
taessaan eduskunnassa »vanhuus- ja !>iwiämään Union Jackin »valta- n i n
kauppaseura
joko
yksin
että
taikka
ttn nseiden mallasjuomatehtaiden
inwaliditecttiwakuutusta, lausui alueelta
kauppiasyhdistykseu kaussa yhdessä
Hämeenlinnan tulli»hoitajaksi on kastajain on erityisesti säädetyllä
johdosta
oleniassaolo
»verotuksen
tämän lain joutuu »vaaraan,
li''n tckcivänsä sen nimenomaan sii- Saksassa on m. m. Itä-Preussi Senaatti nimittänyt tullikamarin tawallll walwottawa myöskin
kolme miehisen »valiokunlausuu yhdistys asettaisi
että
7 oi!dattamista, kuin
nan, joka hankkisi halukkaan ja soparhaimpia
»vaatimuksenaan,
nä tarkoituksessa, että
K.
Ste
n
r
o
n.
»uanhoillispuolueen
ko- tasööriu I.
thi
kalitta
että tehtaiden puun» stipendiaatin ja joka
tätä lakia on kappale työnantajan
muute»
war[inainen
Nanskan esimerkin mukaisesti »voi- iimaita, mutta siellä myös käydään — Polytekuillinen opistu. Tcol- loimesta sopimaan paikkaan julki» cmistajat oikeutetaan tarjoomaan ottaisi harkitakseen
«n miime lesänä uudestaan jäljestetty
mahdollisuudet
tehtaansa
»valtion
lunastcttawiksi
si yhdistää pienelajät tvähäisinc lva» ankarinta kansallisuus- ja kielitais- lisuushallitus ou myöntänyt »virka- nanlattawa.
yhteen huoneustoon Kauopaladun ls:ta,
täydestä arwosta syhtcinen arlvo konttoritarpeiden näyttelyn ja
jessa liileon ennenlin ollut.Kaupan hal»
ro'ncen ja »voimassa olewan järjcs- telua: saksalaisuus pyrkii kaikilla »vapautta tämän lukulvnodcn ajaksi Mietintöönliittyy taksi wasta lan >!oin 2N miljoonaa). Lopuksi yhdis- yhteydessä toimeeupautawan pikaon nykyään amara pv ti, maraö»
lussa
ehdotesetta,
joista
ensimmäisessä
l»lniän hallitsijamahtineen läheni- sekä mahdollisilla että milteipä polyteknilliseu opiston
tys lausuu ajatuksenaan, ettei mie° kirjoitiißkilpailun aikaansaamisesta pidettiin t. t. 14 pnä Nuorisosem
lo ja lunttoori ynnä ? eri huonettako»
kansantalou- taan:
Tampereella
»valt«n on ollut mahdollista järjestää tawa»
inäs toisiaiisa.Muuallakin,Italiassa, mahdottomillakin keinoilla haroitta d, n ja
puhecniohtajatsi rat
yli- että Eduskunta päättäisi antaa dompia mallasjuomia (kaljaa) ru- nnstawnsti ensi kesänä sekä
elinkeinolainsäädännön
johtnwat talolla. Kokouksen
eri osastoihin. Suomalainen Nrjalli»
käsittelisi
siitä
yleisemmin
iveta
käyttämään,
ja
kilju»
Venäjällä, Espanjassa j. n. e. owat maan pnolalaisuudeu olemassaolon,
»vaikwalittiiu Juho ilalliolinna
on puobiösllja se» mieieisä olew«s»
pykälälle,
2
seuraasuus
opettajalle
lak.
kand.
C.
lakiehdotuksen
asiat
määräiselle
ka se tehdäänkin »verowapaaksi.
johtaja I.Ukkonen.
la huoneessa,ruotsalainen yhdessä isomriksi
juuri oikeistoryhmät eli »vanhoilli- tanskan knuluisat chanlvinistit.
wcm
muodon:
Neowius'clle. Tcollisuushallitus
loululirjat on järjestetty lahteen
Kun erityiset asianhaarat tekewät Tässä kirjasessa lausutut aiweLuetusta puoliwuositertomutsestll malsa.
set hallitsijawaltaisuudeu, monarkib nuo kiihkeät Saksan »vihaajat ja lepji loulu- ja lirjoituilalpeet niinilääil
määrännyt filos, tohtori K. A.
— ÄlNlsllfuliluu juhtlikuntll talvi ilmeni, että liite oli 'nyynyt kuuden lahteen enhuoneeseen. Muu lirjalaupp,»
tarpeelliseksi, olkoon maistraa- lut johta»vat siihen ajatukseen, että
li'iluden taatuimmat kannattajat. pnmättömät kostosodau saarnaajat,
matematiikan apnopettajaksi tilla tai kunnallislautakunnalla oi- jos mallasweron korotus wie lisäänPoukan
marasto on stjoilettu muihin sopimiin
eileu
eronnutta jäsen- kuulauden aikana käteisestä:
pailloihin huoneuslossa. Puhelm on 8.
Olisi nyt tässäkin tapauksessa ai° ije oluat talvattawissa hekin oikeis- mainittnnn opistoon.
»eus hakemuksesta sallia yötyötä e- tywöän p»lo»uiinan käyttämiscjew,,> tään kiittämässä
ja puheenjohtajaansa tohtori Tammikuulla
Smk.
5252
22.470:61
ivan Määrin tulla siihen luuloon, topuolueiden liwcistä. Jos »vihdoin
palolviinatvero
on
tvuodcsensi
yönä
tilassa
taas
— Hcnkikirjurin wirkaa Loi- nintään tymmenenä
työstään mainitussa
17,250:38
A.
Maunua
I.
Smk.
Helmikuulla
sti, ja on siitä joka kerta annriwwa korotettawa ja että kysymys panimo- johtokunnassa.
c^tä »vasemmistolaiset jälleen olisi- katse käännetään Venäjälle, nähSmk. 21,464:80
jen lunastamisesta »valtiolle tuskin
maau kihlakunnassa owat hakeneet lupatodistus,
Maaliskuulla
mainitaan,
mijossa
kaiken
kaikkein
hallitsijajärjestelinän
vat
dään »vanhoillisuuden
sei- Mynämäen kihlakunnan henkikirju»
tri
MannulJohtokunnankiitokset
Smk. 21,257:58 —
woi joutua riippumaan mallaswcHuhtikuulla
yönä sellaista työtä saa tehdä.
Nyma».
Luhalahden kansakoulu alkaa
le
O.
:rl,nnottuja »vihamiehiä. Kun wan- »vimpana tunnusmerkkinä juuri mi' ri P. Wasz, Huittisten piirin kruu- nä
lausui
tri
Smk. 19,883:90 t,
Toukokuulla
pyhäpäiwää seu- ren nuiäräämisestä.
päiroänä, jolloin kaikkien kouMilloin
kolme
k.
23
—
25,169:83
Smk.
hoillisten katsantokanta lähinnä no- :i' häikäilcmättömimmän pansla- nunniiniZmies I. A. Kalske ja raa perätysten, woidaan yksi niiden —
Kesäkuulla
keskuskomitepyrkiöittcn
Nllittiusseurain
luun
tulee olla paikalHallitus ja Wenäjäu sosialidc- a» kokuukscssa eilen walittiin toiwou
jautuu siihen uskoon ja käsitykseen, Wistisuuden olelvan: jos me suoina^ Sääksmäen piirin kriiuuunnimiß' wälincn yö
mainittuiedellä
lukea
la.
johdosta,
mokilltit. Sen
että Wenä»
sekä Turun lääninYhteensä Smk. 127,497:19,
kymmeneen yöhön.
että hallitfijawaltaisuus kuuluu ju- laiset tahdomme etsiä kiilvaimmat mies R. Renfors
jän sosialidemotratisen ryhmän luul- liittojen johtajaksi opettaja M. Ra°
Tapaturma. T. k. 11 pnä talääninarkistonhoitaja hin
hallituksen
jainaa. Samalla asetettiin myöskin
Sen owat allekirjoittaneet: Leo laan tulewan pitämään
malalliseen maailmanjärjestykseen, suomisyöjät, löydäinmc me ne taan- Edwin Wahlsten.
pahtui
torppari T. Markkolalle I°
ui a»
Ehrnrooth, Hedwig Gebhard, Aug. kokoustaan Suomessa, kohdatkoin erityinen toimikunta niitä häne» Vastaten wuoden 1906
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»vetämään kirwcellä yläpuolellaan
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Samoin jäi »varoita liikkeeseen:
nlcisclle annostelulle altis, tuta lisyyden monipuolista superlatiiwi» Työwäcnasiain »valiokunnan mie- Mielestäni pitäisi
ti silmällä ja estämään kokouksen erityisten
päällä olewaa hirttä itseenkuulua:
henkilöidenhuoleksi tiedus Tammikuussa
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mistolaisen mielestä mikään itse- savutetuista ja »vanhoillisuuden Käsitellessään kysymystä on »väli» muuna wnorokaudeu
Achren neuloi haawan kiinni. Toiwä°
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Yhteensä
— Pispalan W. P. K^n aipajaikuten oikeistolaiset tahtowat, olla mi senraawassa kirjotuksessa rat^ työolot tällä ammattialalla kipeästi lisellä
jille vienen palkkion. Jos nyt ontyö sunnuntai tai pyhäpäiwän cnäyttelyn
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—
poistamisen,
työsunnuntaityön
jantaina
lo
iltapäiwällä.
palokunia
klo
7
illalla
tarkempi
pienentynyt
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R. H
maksutawan inuodossa. Ei edes se wiu, warsinkin kun saattawat lisätä pailun toimeenpanemijeellä eri seuroille, että jos tarpeelli- awonaista myymälää. Liike on »väroascmmistolaistaholla ennen kaikseikka että elinkeinotoimintamme pe- ylityötä 10 tuntiin asti wiikossa
nen määrä osanottajia ilmcsyy hank littänyt paitsi sekatawaioita myös
Tampereella.
aa »välineeksi, joka osaltaan on mi»
rustuu clinteinowapauteen,ole ar- josaista työntekijää kohti, järjestää
kii keskuskomitea ohjaajan raittius- lannoitusaineita, heinäk. y. m. sie»
Messukylä.
»velluttanut »valiokuntaa lchdotto-' asiansa niin, että pyhäpäimiksi on
nuian kuin scllaselsi solueltuu awustutkintoon walmistantuwien lukuja meniä, sekä kaikenlaisia maanwiljeKanppaseuran
poikkeuslakeja
— Kirkontokoukse ssa, joka
niasta
ko- johtamaan. Kysymyksessä owat rait- lyskaluja ja koneita.
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esitcttäwäksi
yh»viimeisenä pyhäpäiwänä olekaan
linden ystäwäin järjestämät tutkin
s.' on inhimillisen kehityksen täydel
Lnsimmäiscnä wuosipuoliskona pidetään Messukylän kirkossa heti
lvaaminen lainsäädännön kautta ei tä tuoresta, kuin ensimmäisenä.
Sederholm walmiotanut seuraaman not, ja niihin lialuawat woiwat il- on osuuskuntaan
liittynyt 21 un:
jumalanpalweluksen päätyttyä sun°
lisimpien muotojen saawnttamista.
suinkaan ole sekään lainsäädännös- Illämainitnn johdosta olisi kä- alustuksen:
moittautua keskuskomit. sihteerille jäsentä 27:11ä osuudella. Jäseniä oli nuntaina t. k. 22-na p:nä luetaan
Työtapa suomalaisissa tonttoo- ennen
sitykseni mukaan
sämme wicras periaate.
Ses nyt yhdistetään miniä kitsi —
ensi kuun 15 päiwää.
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tulosta, huomataan wanhoillisteu
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tä. Wiime Päiwiiu asti on miljöön,
16,720: liset tilinteot sekä walitaan tämän
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nä kesänä wanhan kirkon laitoksista
+lirfiluät [aattoinaan niin latuni ti'.nla>verosta. Niinikään päätti la turmiollisemmatsi, kun sitä sään» tää työhönenintään kahdeksan tun- sellaisessa liikkeessä kuluu usein la list. läyiäwä k. »valtuusmieswaa- on merkitty pöytäkirjaan
37 eri py» karttuneet kustannustilit.
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t, ilsat kuin yksilötkin itsenäisempää',
nöllisesti wuosimääriä
kalaa. Liikkeen Waskiweden haara» — Tyystarkastus pidetään
vuoltaa, hywäksyttäwäksi laki- ja yöllä, jota ci tapahdu muissa yö- Sev on allekirjoittanut N. R. af inanhemman kirjeen hakemiseen, jo- kaat owat konetyöni.W. Niemi wuo- kaupan
hoitaja on muuttanut talwcl» Messukylän yhteisillä
—
asemaan. &irffon;altaifiuisen ia halmaanteillä tiiö
yhtyneet Hil- <a tarwitaan käsille. Nyt kuitenkin den 1908 loppuu» ja malliweistäjä Ia
2, lyötä täyttämissä ammateissa.
Siihen
owat
ivlouswaliokunnan
mietinnön
»no
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hänen sijaansa malit» taina tulcwan lokakuun 8 pnä.
litfijatDaltaifmtbcn hoiwassa öti«
esityksessään ehdote- ia Pärssinen. M. Paasiwuori, E, tiedetään, että ihmisncro on kont' W. Heino tämän wuodeu loppuun.
Armollisessa
jota koskee erinäisten kirkollisten
hra E. Vuorela. Liikkeellä on
— Nukiiunlkca nuohojamestari» tim
Ijoillifet näkewät ihmiskunnian ja
leipomoissa tulisi kaiken Pohjawäre, N, K. Omiman, E. Hel- ic>l'ritarpeiden alalla ollut hywinkin
IN,NOO mk.
cllut
.naksnjen taksoitusperusteita. Nä° taan että
yisilöidrn ormen olewan parhaiten
työn olla kiellettynä yöaikaua, koska le ia Albin Valjakka.
lekseliäs. Tänä wuonna Lontoossa talossa. Tällainen asianomaista nuo käytettäwänä kassakreditiiroilaina
Kansallis-Pantissa. Ruowesi.
ln'l'imistö kannatti »vastalausetta, siten »voidaan saada toimeen tehokas Pääasiassa »vastalauseen ensim- pietyssä suuressa konttooritar^''^ hoojmnestaria
tapaus
— Ruomeden Maamies»
nolaama
hywäksyttiin yksimie»
satsaawutcttawissa. Näitä wanhoilli^ jossa ehdotetaan ehdotus ewättäwäkja kolmanteen kohtaan yn° den näyttelyssä on näytetty apuwä- tui täällä cileu aamuna klo 4,35, joi» Vuosikertomus
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noudattamisessa.
iet scnwuoksi ylinnä kaiken pyrtiwät
Johtokunnasta croamiswuo- seuran yleisessä kokouksessa syys?,
lineitä jos minkälaisia, jotka kmtli loin palotornissa olelva wartija hä- lisesti.oliwat
ja kuo- Valiokunta on tässä samaa mieltä, tyy ss. Ahlroos.
opettaja Fr. Liemanen, 13 pnä Nuowedcn kunnan talossa
rossa
suojaamaan ja wahwistamaan: uit» 'i. Lakiehdotuksesta mallien
lartottawat samaa: mahdollisimman lytti »vakinaisen palokunnannuohoo- maanwiljclijä
suojelemisesta, hywäksyttiin 4 mutta katsoo että nyt olisi kiellettäiien
H. Kankaanpää ja N. päätettiin walitaläänin Maanwilje»
ben hywäksi he saattawat waaliah j"
lyhyessä ajassa ja wähällä waiwalla, ja
vä kello 9 illalla kello L aamulla,
taloon Niemitatn 21, mis Kuusijärwi. Johtokuntaan tuliwat lysseuran syys
Halosen
pyk.
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eduskunnan
tiistaina
tekokoukseen wiimewuo»
dingon uhatessa tarjotamaikka tuineikä klo s.teen kuten arm. esityksesse on, aikaa ja kustannuksia sääs- ta uhkaawa tulen loimu näkyi palo- walituiksi wakinaisitsi H. Kankaankemän päätöksen mukaisesti.
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joka oli ta° pää ja N. Kuusijärwi uudelleen, opet dlistajaa,
ulottuwia ja wanh >il°
— Puhemicspniwällisct. Edus 'nymfin ehdotettu työ lopetcttnwaknim. kaikkien piiriosasto^
paljon sclruää ja tarkkaa konttoori»vallista suurempi sammutti palo- iajn ssr. Sicwäsen sijaan »valittiin jen
iiinnbcllc muuten mitä mambot' >
agronoomiK. R. K^kki»
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intmmafta tuntuwia yhteiskunnnsli- linnan puhemies asessori P. Swin asta lankesiwat äänet tasan, mutta
myöskin tietysti tärkeä puoli ja paa
inhoa tuottaa.
K. Napolan sijaan, joka on vois maisteri Arel Aminoffin kieltäydyt»
sia ja taloudellisia parannuksia. hnnvud jäsenille päiwälliset ensi lau arlvan kautta woitti edellinen mie- Tie- ja wesirakenuusten ylihallitus Lontoossa esiintyikin ammattimiemuuttanut
»valittiin I.Kalliolinna. tyä sekä maanwiljelijät A. Nuoku»
jättänyt
on senaatille
ehdotuksen me- hiä, joiden warsinainen tehtäwä cli
Arpajaiset Tampereen Teatte- Varajäseniksi
Tämän tietäen tajutaan täydelli- wanlaina klo 5 i.-p. seurahnonecl lipide.
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Hyrkki
ja I. Ahlawist.
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rautatierakennusta
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warten
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pidetyssä
Toissapäiwänä
leipomoissa
työskensyksynä.
ss. H. Koiwukoski s'ka
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sallittu
nölliselle kannalle tai maksua wassa »vanhoillisten yhteiskunnalliset ja
Wuoden 19U8 tilin tarkastajiksi maanwiljelijät Juho Sarwana ia
arpajaistoimi»valittiin
telyaika olemaan ainoastaan 15 IWB loppuen 450,000 markkaan.
järlaan tehdä ehdotuksia sellaiseen
lclontsessa
Keskus» Nestor Äla»Sauho.
taloudelliset ohjelmakohdat saattuntia, kun se armollisessa esitykses- Ehdotusta tehdessään on ylihalli- lestämisecn.
waramiehifli
kuntaan ronwat Hellsten, Lundelin, walittiin roatinaisitsi
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tus
että
siitä
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Nyman,
sä on 16 tuntia. Mutta siitä ei »va2. Selin Rosa
maatamme ci ole wielä
Meidän
pankin» po Nlipohja, Eetu Kowettu ja
O. Ti»
ta nähdään, joinakin rattaiscwina
liokunnan mielestä ole mitään hait- rautatie rakennetaan ylihallituksen mainittawammaZsa määrässä siu- Tirkkonen sekä neidit Aina Lindell, lius Alanen Tampereelta ja
kyjymys
Kankaanpää,
Wirroil
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saattaa
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Molm.
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nattu
Hollt. ta. Varalta herra Wäinö Raiwio
h.
Joku kirjain ilmoituksen mukaan järjestää mukaisesti, jonka mukaan työt sano- joituskone on
saa palkkiota 5 mk. miestä kohti niil
eäuzkuntätäjosia.
ostettu, Valkonen ja I. Nihuri.
tänne
ja »varsinaisten nudistuspuoluciden
sinne
Tampereelta ja neiti Anna Vär Wir le, jotka palkkiota waatiwat.
siten, että työntekijät woiwat lisä- tulla rautatiellä lopetettaisiin syksyl- ivaan
Arpajaiset
pidettänec
marrasknun
sillä ei ole paljon woitetw,
taussa
roilta.
aiheuttamatta työsken- lä 1909 sekä 58 kilometrin pituinen jollei sitä osata oikein käyttää. Dlen pnä Seurahuoneella.
Maanmiesseuran edustajiksi siihen
Waltiowaraiu »valiokunta on ää- kustannuksia
rata,
haarakaupan
pitäjoka useitten maalais»
Laurilan
Keskusteltiin
awaa»
jonkun
päiwästä
Kemin
toimikuntaan
yht'ai°
Tästä yhteocstä awautuu wielä nestyksessä päättänyt eduskunnalle nellä
aseman
osan
sitä mieltä, että liikemie- — Tuomen pelastusarmeijan wuo misesta Koronkylään. Kestustelus» ja maanmiesseurojen
jässä ja Koimun aseman wälillä Ter- sentähdcn Tampereella
yhteisestä p.i'»
nykyäänkin
kuten
i-ilinaskiu huomattawa piirre wan° ehdottaa, ettei säätytalon laajentaini
9-^tuntisen
hille sekä
että mnualla sikuiissrcssi alkoi eilen klo 8 i.-p. Tais
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tnöväilvän
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tehsiihen
tötsestä
asetettu
maassamme olisi niieltä kiinnittä- ton talolla. Sali oli täyttynyt »vie- kauppa olisi saatawa sinne kuin jäse- mystä yksitalwisen maanmieskoulun
hoillisten suhteen. Holyousjärjestel- scen nyt rvielä ryhdyttäisi. Wälieu dään eräissä kahta työwuoroa käyt- selle liikenteelle syksyllä 1908.
U'ää ja hyödyllistä saada koottuna raista, Ruotsistakin oli osanottajia niä paljon
niä usko kirkkowaltaisuudcu ja hai- mistönmielestä olisi kysymys nyt jo
Mcnosääntö
on
Joensuun—Nurmeksieltä perältä jo entuu perustamisesta Pohjois-Häine^seen,
tämissä
liikkeissä.
pitänyt
päätökseen.
Enemmis
saada
rautatielle, josta ylihallitus niin nähdä mitä ctewintä tällä alalla saapunut. Suurehko soittokunta a- destaau osuuskunnassa, waan eiwät walittiin agronni. K. R. Häkkinen,
lilsijawaltaisuudeu jumalalliseen ar»
sen
tapauk»
Joissakuissa erinäisissä
löytyy. Moni
y
tö ei kuitenkaan woinut
siitä wiisa?nia wusti ohjelman suorituksessa.
pitkäu matkan ja wesistön tähden ja maanwilj. I. W. Manninen ha»
ikään on tehnyt
ehdotuk- ja saada aihettawoisi
wollisliuteen waikttttaa yleiseenkin tyä, koska sen mielestä onsiihen
parantaa
omaa työ' Kongressia jatketaan tänään ja
keskuste- sissa woisi walioknnnau mielestä sen, päättyy taassenaattiin
300,000
woi käyttää osuusliikettä hywäkseen inlle waramieheksi.
leipomoissa
jatkua
markkaan.
työnteko
pitenikäsitykseen ratkaisemalla tawalla. Se luissa selwille käynyt, etteimät mi
Suurelle konttoorihcnkilökimylihallituksen aikaisemmin teke lään.
ja maa- jakuin on hywiä toiwcita uusien ja
sekä
sunnuntaina
Tämän jälkeen pitiwät esitellä
huomenna
ja
tällekin
»rxiliokunta
ncvlle,
ehdottaa siis
tällainen näyttely erianktoritcettisnus, joka esiintyy edcl- lipite.t »varsinaisten asiantuntijainolisi
työohjelman
liittymisestä.
»iän
nantaina.
runsaasti
mukaan sanotulle romaincn tilaisuus itsensä kaswatsenieu
Wa- aaronooinit Wcli M. Jaakkola I'c»
yötyötä on sallittawa kutakin
Ia mainituissa järjestelmissä, pai- taan kesken ole asiassa ai»van wa- että kertaa »varten
rautatielle
tulee
littiin
3
toimikunta
työaika
—
miehinen
oltuerityisen
kestämään
tehdyn
woshoidosta ja E. Arppe wuorowil»
ja se oppisi siten rakastaoppilas» ja
kaantuncct ja kysymys uuden edusziansakuulnicmmc
paikasta, johonsen woi jelyksestä.
n,>ci auktoriteettisuudcn leiman kaikpitui- tamiseen
»vuotta.
100
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maan
selwää
perusteella
'a:>
määrättyinä
öiOppilasmäärän
nyt
maan ammattiansa yhä enemmän.
kuntatalon paikastakin tuntuu olesi sijoittaa. Keskusteltiin myöskin Kun kesällä toimeenpantujen s,'u>
keen muuhunkin toimintaan ja har- wan wielä encminäi: harkitsemisen nä wnode?sa. Waliokunta on katso- nen rata Joensuun ja Lieksan »välilkerran ollaan sitä mieltä, wakaannutt«a on kaupunkimme kan- herra
Jos
lä
tullaan
ensiksi
rakentamaan
»valuit
Voroin kauppatalon wuolraa' ran jäsenten yhteisen retkeilyn j,i il»
yötä
täy»viisi tällaista
olewau
rastukseen. Kuinka toisin on wa° tarpeessa. Valiokunnassa muuten
e^tä tällainen näyttely olisi oinaii- sakouluissa 2130 poikaa ja 2440 tytmiiksi,
jonka
jälkeen
loppuosa
pantai ostamisesta, joka myös- wman kautta oli saatu seuralle wc.ru
riittävän ninärän. lötyöstä
?c, kantamaan hywiä hedelmiä, niin töä, eli yhteensä 4570 oppilasta. Ne misesta
ic.nmistolaisuuden laita! Te näkee on kysymyksen eri puolten suhteen oltyön
naan
alle.
jäi
kin
toimikunnan
moksettawa koroitettu palkka.
huoleksi. Toi' ja yhteensä 215 mk. 95p., päätettiin
m se yhteislvoiinin pailtawa toi- jakaantuwat 138 luokkaosastollc, jo- mikunta
jokaisen yksilön omintakeisessa ai- tu melkein yhtä monella kannalla
työpäiwän
neuwoteltuausa tuloksissa tästälähtien lakkauttaa päiwär^ha>>
kuin
on. Enemmistössä Pisimmän sallittaman
meen. Ei ole syytä otaksua, että ten oppilaita I'mlkaa kohden tulee johtokunnan
maanmiljelysneuroojan
wostelukywyssä ja itsenäisyydessä kin miehiäkin
kanssa, alistaa johto» kanto
tarpeellisuudesta
wasäätämisen
on
:i/>ytteille Panijoista tulisi olemaan .-lemaan 33 a »4.
on jäseniä, joiden mielestä säätäyttämisestä
toiwossa, että häniä
päätöksessä
yleisen
yksimielinen.
koko yhteisyyden terweimmän, »voi- tytalo olisi laajenncttalva eikä ra- Uofunta ollut
Onhan
kokouksen
puutetta, sillä »välineiden myyjien Nais- ja miesopettajia taasen on kunta
loppuosalla
yleensä
tunnustettua,
wuoden
runsaasti käytetä
ja
tunnettua
»lakkaiminau tulcwaisuuden.
kennettawa uutta, mutta he owat ää
oma etu sen waatii, erittäinkin kun nyt kansakonlumme palwcluksessa ratkaistawaksi.
pitkä työaika, »varsinkin niin
että
täisiin.
Höyrylaiw,i
Päätettiin ottaa
Näiden kolmen yleisen piirteen li- nestäncet asian myöhemmäksi siirtä- pitkä,
lailla on suuri työala maassani 131.
Tcuran Miime kokous tänä ttmon»
kuin se on leipuriammatissa,
25:11ä 20 mk. osuudel»
Osuuskuntaan
!,,c.
puolesta
misen
että
woi
sen
wuoksi
—
päätettiin pitää Joulukuussa joko
säksi on »vanhoillisuuden erikoisina
na
ennen mainitun tilaston muKunnnlliswciujn kootaan tä- la.
täisiin asiaa wielä harkita ja mah- iossa
Lotaknnn 5> pnä amaantuu Ber—
jälkeen joulun, riippuen
ennen
%;
työseri
60
työntekijöistä
i.°p.
kaan
46
ominaisuuksina huomattalvissa
/7
taloista n:o
klo IN 1
Pöytäkirjantarkastajaksi Malittiin siitä, 2li
dollisesti »valmistuttaa uusia piirus kentelee yli
näyttely, joka nään
—
tällainen
liinissä
milloin
tuntia päiwässä, jo- Euomen rautlltieläisyhdistytsen
esitelmän pitäjä läänin
5^ II kaup. os. ja 111 kaup. os. herrat O. Salin ja S. Puukko!.,.
maissa tvallitselvista olosuhteista tuksia. Vähemmistön jäsenet, jotka pa ierät§fä 12
20 p:ääu asti.
!
estää
kuuu
saman
Maanmiljclysseuralta
tapauksissa
aina 120 ieskustoimikunta on
saadaan koko
nippucn myöskin muita peruspiir- tahtoiwat asian nyt heti päätettäwäk
tanppaseura sopimalle henki- lalot n:o 1—35.
oli runsaani' uksen edellisinä ja jälkeisinä päiwinä
rautatichallitut
>>Os
osaanotto
Kokouksen
ja
työtuntiin
ty
—
saakka »viikossa
pi, kuin edellisissä osuuskunnan lokc pidettäwiin maanmiespäimiin
teitä. Ihtcnä sellaisena mainitta- si, ciwät myöskään kaikki liene olleet likin,
selta anonut,että r. h. käskisi liiten- lölle myöntää esim. 150: markan
uulvuttaa työntekijää, jdtan »etarkastajien ja osastojen
mieltä, että eduskuntatalo o»
päällitöiuksissa, mutta paljon on toiwom>scn lajalahdella, Mystajärwcllä, Pih»
sitä
matkarahan,
niin Moinime tästä
koon »vielä kiihkokansallismielihän
altis
on
kaikenlaisille
ammattiWisu»
ocn tartastainaau tehdyn palttaus käyttelystä saada tarkan selonteon
ehdottomasti rakennettawa säätyta- taudeille.
maraa tässäkin kohden, että se tulisi medellä, Pekkalassa,
ir.t>g.
ja
Murolecssa
ja
runsaammat,
yhteyteen.
jos
yhäkin
lon
lomittelun että
ja samalla saattaa näytteille pani»vastaisuudessa
mahdollisesti
Hauhon
kylässä, joihin sitä paitsi
työpäi»vän
Pisimmän
sallittalvan
Aina silloin kun Ensslannin »va»väärinkäsitys jaossa on tapah- kin tietoon, että odotamme heidät
Tainalla kun »ualiotunta ensi ää- pituudesta on »valiokunnassa ollut
si. Älkää luottako tällaisissa asioissa väätettiin koettaa
!)uolluoma!msten
paamielisten taholta on tahdottu nestyksessään on
tunut,
korjattaisiin
ja
toisiinne,maan saapukaa jokainen it» eläinsuojeluksesta. saada esitelmän
se
päättänyt
e.aunekin
Tuomen
Manchesteriin.
mielipidettä. Toiset owat
siis
wanhoille
kaksi
eri
palweliMlle
myönnettäisiin
luoda kcwennystä Irlannin sorre- duskuniiallc ehdottaa, että asia ci työn raskauden ja laadun »vuoksi
se kohdastannepäättämään yhtcisis» -Oriyhdistyksen perusta,
se mikä Valmistuksiin tanuitaan aikaa.
heille
palweluswuosien
ratkaistaisi,
perusteella
ta asioistamme. Kuten näkyy, yhä
on se päättänyt kannattaneet kahdeksan tunnin työ(shtä sentähden ensi »mioden Elokuu!!
tulle kansallisuudelle ja kielelle, owat wielä
enempi
oi'
kokouksessa heti Maanmiesjotulema.
alaa woittaa Maan osuuslii»
,että
eduskunta
sopima
asettaisi
näyttelyaita. Ziitähän
väiwää, ottamalla huomioon myös.'lisi
wanhoilliset nousseet sitä kansalli- ko keskuudestaan tai muista
Oriwrdrllä asioitsija Ttenbergin ke kunnassamme, melkein iofa wuosi seuran kokouksen jälkeen t. k. 13 pnä.
On
Hentinimittäin
siten,
yleiset
sattunut
lestnstella.
kin työwäestöu
sitten
»vaatimukset
sen eheyden niinessä »vastustamaan. löistä 5-jasenisen »valiokunnan, joka tässä
kirkonkylässä perjantai- täytyy awata haaiakauftpoia. Toi^ Kirkonkylässä walittiin jäseniksi yhkohden. Erinäisistä syistä o- kun uusi palttaussääntö uyt on so°
Näyttelyllä pitäisi olla joku jän» talossa
Aina silloin kun »vapaamielinen
a
2<! pnä klo 7 i.°p.
nolaamme, että nytkin alluuupaniu distyksen toimikuntaan maanwiljc»
t.
k.
tvalmistelemaan
ryhtyä
käytäntöön,
saisi
asiaa
että henkilöt, liittämä puoli, joka »vetäisi mmssa LempäÄässn
wat toiset taas kannattaneet yhdek- mellutettu
j
n
p
a
nt
ai
FI
r
viitys onnistuisi. Ei auta pelotukset, lijät agronoomi K. R. Häkkinen, jot»
katsantokanta on tahtonut nähdä ja mahdollisesti teettämään
sän tunnin työpäiwää, arlvcllen tä- jotta Mähcminäu aitaa omat palwel» kaupungeissa asmuat liikemiehemme t.k, 20 puä klo 8 Pillalla
joitaosuustoiminnan Masl^tajatIe ka saiwat toiineksecn, painattaa 2M
Nuorisoseupia
Grcat Vritainin ennen kaikkea inuusia piirustuksia ja kustannus- mänkin rajoituksen toistaiseksi riit- leet rautatiellä omat siirtyneet palktoto maata kä- :'l,u talossa.
Titsi
ehdota»
Mahingoittaissaan liifet- kpl. sääntöjä, koota jäseniä ja Pyytää
mittelemät
kilpailun
niistä,
kautta tai muu- tämän. Äänestäessä näiden ehdo- kausluokissa edelle
jotka sittämän pikakirjiotnokilpailun, yhhimillisten hywciden ja oikeuden arwioita
toimotaan!
+ämmc,
Runsasta osanottoa
se menee kulowalkean larool' maltioapua yhdistykselle. Ulotteen a»
suuruudessa, owat wanhoilliset »vaa- ten. Tämä »valiokunta sitten edus- tuksien »välillä, jakaantuiwat ääuct enemmän aikaa owat palmelleet. distettynä konetirjoitntseen. Kilpaieteenpäin
Ia
ia tahraa esteet tie!» siassa oli Mannmiesseura aikoinaan
kokoon- lasan, mutta ratkaisi arpa tysymyk- NautlltiehllllitutiLu senaattiin teke- lijat saisimat esim. pikakirjoittaaktineet alueellisesti suurempaa »val- kunnalle sen ensi helmikuulla
liittymät yhteen ottanut wlllitsemalla
Kuluttajat
tään.
walioknni'
esityksessä,
ja
joka
tuessa tekisi mietinnön
sen yhdeksän tuntisen työpäilvän mässä
koskee uuden seen kauppakirjeitä, jotka sitten sa°
—
yhteisin
takuntaa' Grcatcr Vritain. Sen kysymyksen ratkaisemista. ehdotuksen .hylväksi.
yhteisi?
etuja
rooimin
iai>
ionka
toimesta
paltkaussäännön somelluttamista ta
sääntöehdotushcMos>
nai>?>ihdistys
päät»
nn
(ifi^
Satt nI
massa kilpailuissa omat kirjoitettatarkastelijan apua käyttäen
vyytccn opastamana ryhtyi wanhoil- Mitali muuten tähän astisesta kes
Arin. esitykseen sisältyy määräys mi kuitenkin selmille, että rautatie- mat puhtaaksi tirjoituokoneella. Jos ti olofmm kotoutsessaan alottaa leit- auttamaan in sillä tawalla tunnulta hoidon
ja tälle sitä Marten pide»
Mastustajainsa
laadittiin
tt)'in
wat
oli,
turhaksi.
lincn hallitus ChambcMin etunc- kustelusta woi päättää lienee enem- että työtä leipomoissa saadaan teh- hallituksen tarkoitus
että kau- lilpailu järjestetään »iin, että toturssi» .Siautialau Iliscllä maahymäksyttyä hankit»
tyssä
päiwänä
memmau
kokouksessa
palmelleet
t.
30
aamuyötkannalla,
Nylopeaikaa
eimät jäisi n'iyttelyssä kämijät Moimat seurata nantaina
k.
ettei prof.
dä wain arkipäiwinä sa on se
!ässä »vuosisadan »vaihteessa seit- mistö sillä
-tim
alempaan
palkkaluokkaan kuin Mä- In kulkua, luulen sen tulewan hy° mällä.
tekemiä piirustuksia sinänsä tetwwa pyhäpäilvää edellisenä iltana
3amassa kokouksessa kes— Tnlunkauppa. Maanwilj. asianomainen mahmistus.
lautsiin hollantilaisten buuri-tasa strömin
tyy- Hemman aikaa palMellcct. Esimerk- :">ukin jännittämäksi.Hywiä palkin» tustllltui! myös clojuhlasta, joka
kannattamaan
6.
Tämän
mukaan
tultaisi
lisärakeun.
klo
laktaisi
Ileiuen koulukolous
maltojen kanssa, »vaikka pari wuo'varten. Muutamat owat sitäkin tymättömyyttä herättänyt sunnun- kinä mainittakoon, että eräskin hcn toia olisi koottawa uäytteillepani-' tc'iwottiin saataMan toimeen loka- Heikki Santti Sääksmäeltä on os- kaikkien kansakoulujen johtokuntain
sikymmentä aikaisemmin wapaamie- mieltä, että nyt olisi rakennettawa taityö.
Ehkäpä nhraisimat he kuun kestiwaiheilla. Siitä kertymät tanut tanssafterillisiltään Tantin ja opettajain sekä muitten koulua»
Tosin ehdotetaan csiyksessä, tilö, joka jo 1891 on otettu Matinai- i^in awulla.
linen, kunnian ja oikeuden suuri säätytaloon yksinkertainen lisäraken että kahden ja useamman pyhän sat- seksi on Miclä 15^ssä palkkausluo- Nlhen
jonkun kirjiotuskoneenkin tulot käytetään sairaanhoitajattaren talon ja yhdysmiljclykscssä oleman lalla toimiwien henkilöitten ja kou>
palkkaamiseksi, niinkuin minne Union Hakkolan talon irtaimistoineen Hat luasioita harrastamien yhteinen ko»valtiomies Gladstone oli raiwannut »us wain wäliaikaista tarwctta war tuessa perättäni, yhtenä niiden »vä- kassa, jota Mastoin 189!) otettu hen »'-.'flaamiksi.
niin
nerfin.
tulee,
yönä
ten
funnes
uutta
eduskuntain
kilo
14:ssä
luokassa:
itään
1898
Mitä
luulen
tulan pitäjässä. Kauppasumma kous pidetään ensi lauwantaina t. k.
työtä
Dsi
lisenä
kustannuksiin
tehdä
saataisiin
mikki todelliset riidan syyt pienten loa warten
kaikinpuolin sopiwa tönt- klo 6 illalla klo 6 aamulla. Tätä otettu on I>l:ssä ja 1897 otettu 16-Z- varmasti ettei koituisi näyttelyn toi»
tuntematon.
21 pnä klo 1U a»p. Kirkonkylän kan»
lasawaltojeii ja maailmanwallan !i löydetään.
palkkausluokassa.
'»eenpanijoille
lisäkuluja,
tapahtui
dii
kohtaa ei waliokunta ole katsonut -sa
Talon wastaanotto
heti sakoululla.
sillä mak-

s
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Olirtain V. L Ojuusliikkeen r. 1.

sen

sen

O[uuskunta Uäinämöifcn
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1907
takunnan on näistä sekä muista tätä
nykyä sille määrätyistä tehtäwistä
edeskinpäin huoli pidettäwä, Kunnallislautakunnan esimiehen tulee
myöskin olla kirjurina tuntakokouksissa;
kolB:ksi. Määrättiin
men wuoden aikana wuotuisesti
makscttawaksi palkkaa kuntakokouksen puheenjohtajalle 3NO markkaa ja

s» n

peräänkatsojamiehiksi walittiin

toimeksi seuraawaksi wuodeksi Hei»'älahdcn piiriin Scwcri Kolkki,
Toutoscn piiriin Aug. Ali-Uotila,

piiriin Kalle Äijälä, Wakkalan piiriin Kustaa Misisto, Laukon
piiriin Oskar Kitzhelä, Satoisten
piiriin Adam Kurki, Narwan piiriin Osk. Karhola, lärwcnrannanp.
Konsta Liukko, Onkenläcn piiriin
Maurits Marttila, Halkiwahan piiriin Wiht. Amu, Suonojärwen piiriin Antti Ahti.
22:ksi. Jos kunnan kätilö neiti
Alma Eloranta toimittaa wirkaantäällä hoitamaan sellaisen henkisa
lön, joka on suorittanut samat tutkinnot kuin hänkin ja jonka kunnallislautakunta sekä piirilääkäri
näihin tehtawiin muuten hywäksywät, myönnettiin neiti Elorannalle
pyytämänsä wirkawapaus wuoden
ajaksi luettuna siitä päiwästä, jollcin hän täältä lähtee. Jos ei ehdottamansa wiran sijainen näitä
maatimuksia täytä, eikä neiti Eloranta silloin itse jää Mirkaansa, ju»
listaa kunnallislautakunta kätilön
ja rokottajan niiran kunnassa haku»
kelpoisten haettawaksi ja menettelee
wiran täyttämisessä niinkui» ennen
määrätty on.
23:ksi. Kysymykseen, että kunnan
kansakouluihin otettaisiin erityiset
lämmittäjät ja siimoojat, jotka työt
näihin saakka owat toimittaneet
lasset, ei kokous suostunut.

Pikku

iiyfjsia,

— Wihitnitä. Lepu.iloirroil
yli-

ennenkuin he ehtiwät saapua paikalle, oli tirehtöörisaanut »vangit rauhoitetuksi selittämällä, että asia tulee laillisesti tutkittatoatsi.
2yy tapaturmaan.

uiitä oloja, jotka »vallitsemat siinä
waltiopäiwämiespiirissä. jota minun on kuunia edustaa. Täällä on
tosiaankin sosialidemokratisen puolueen kanta »nitä törkeimpiin rikoksiin
Tunnettu anähden pöyristyttä»vä.
siahaii on, että anarkia, nuo kamalat wäkiwallanteot, owat Wiipurin
läänissä ja Wiipurin kaupungin tienoilla esiintyneet yleisemmin kuin
osassa maata. Mistä tämä
johtuu, kysyttänee. Siihen on ollut
montakin syytä. M. m. sosialistien
johtomiehet näyttäwät siellä olewan
jos mahdollista wicläkin tunnottomampia kuin muualla ja heidän sikäläinen äänenkannlltajansll »vieläkin kunnottomampi kuin muut sosialistien äänenkannattajat Suomessa

missään osallisuudessa Gesfeit-wainajan murhaan ja kosta he woiwat
näyttää toteen, missä owat silloin
olleet, waatii kansalaiskokous että

l»Wl!!!lili-IlIWM!!i!i!

wangitut oivat päästcttäwät wapaik- Puima- ja Viskuukoneita

si.

HevoskierrohsFa,

itoska yleisen kansan keskuuteen
Ui t. k. 12 p. taittatiißKfainwä
silppul«,neltl>,
Icwinnyt huhu, että Geffert-waion
oi pilas Suomi KarjaN'.'l'N HlU>li°
naaja,
ja
prokutehtailija Ahlström
Alustawaa kuulustelua on pidetty
älleltö,
»vuorelta ja uti Hanna Sämpilä
ovat parhaita. Myytävänä
ristiMäkelä
olilvat
aikoneet
murhan
eilispäiwäu.
koko
Ylenpalttinen teS:aasasta.
Auroja y. m.
edellisenä iltana lähteä matkalle ja
kunnallislautakunnan
esimiehelle
lineiden
kuormitus,
josta esimiehet
OSAKEYHTIÖLLÄ
RAUTAKAUPPA
-Kihlautuneita. Porwoon
että heidän keskenään on ollut riita,
1,000 markkaa sekä jäsenille 50 mark
klass, lyseon kollega maiZt. I. N. usein owat wankeja »varottaneet, tun
ja että Geffert silloin oli kieltäytynyt
TAMPEREELLA
kaa kullckkin wuodessa.
ja profesio^-ityt^r nti tuu olelvan syynä tapaturmaan.
Hermanson
13 7
matkalle
lähtemästä sekä että teh9:ksi. Walittiin kolmeksi ensituleAnna Strömborg.
Niinpä oli onnettomuuden sattu»
taan
käwi ioku wicras 2059
K2Ut21(2UP2532.
1908,
konttorissa
eli
lvaksi wuodeksi
wuosiksi
;s
herrasmies,
.
k
u
uhniin
■-ilo!
t
a
t
ä
ä
puheenT- t
h
kansalaiskokous kat
telineillä kuletettu 2,000 tiiltä
1909 ja 1910 kuntakokouksen
soo että nykyinen laki waatii wiranjohtajaksi herra pastori K. Hj. Hilbfcfc rukiin ohessa oi," lakOifcji kerrallaan, waikka oli annettu määKuu-, silon 2> .löcmemeflå
omaiset ottamaan tarkan selwän täwarapuhecnjohtajaksi
3i-ans
ten sekä
hra
räys, ettei saa ottaa muuta kun 300
®i;i tama oli ki.inanut
wahinaonkorwauksen,
män
täydellisen
huhun perusteista. I.n. e.
mainiossa.
ja
KunnallislautakunKaltsila
tiiltä
kerrallaan
kuletusrattaille.
Wiimeisen
»väitökseni
Esitelmän osuuskaup- Juho
IPftl*
toistamiseksi
jonka
'iiin
ci
oHu:
roielö
Sellainen
!Sellaikansalaiskokous
suorittakoot laittomat »vangitesimieheksi maanwiljelijä Au»
pa»asiasta pitää sunnuntaina nan
alistunut, jo>!> ci ti.'o't.i, montako Läänin kuwernööri määrännee lienee paikallaan että tässä hiukan set päätökset! Sellainen sosialistinen sijat, tahi jollei niillä waroja löydy,
gust Dliarwela sekä waraesimicheksi
seikkaperäisemmin koskettelen Wiisyyskuun 22 pnä klo 4 i.°p. Pohjasjy'.vää noin hedelmälliset ttlj?£-ja asian oikeuden tutkittawaksi.
lehti, joka antautuu niitten lewittä- Ahlströmin toiminimi, jonka sahan»
opettaja Akseli Nopola.
kansakoulun
purin
lahden kylässä Mäkitalossa Ruowc- Jäseniksi kunnallislautakuntaan "eläänissä ja sen tienoilla ta- jatsi
hoitaja on antanut wangitsemiskäs..ileentuneena olisi olln..
pahtuneisiin tärkeisiin MäkiMallantcden yleisen osuuskaupan r. I. halli»
—
sijaan
kaurapellos
kurjuutensa
waMuun
-roamiswuorossa olewien
lisäksi sisältää kyjä.
Hu uhkain
koihin sitä suuremmalla syyllä, koska täniä
tuksen toiincnpiteestä ja paikkakunta littiin
lfntinen
maanwiljelijät Osk. Jaanu
Kuljun
kartanon »väkl Siv
kaartin pataljoona. Ei- nämä seikat puolestaan osottawat,
kansan nimessä tehty päätös, Wielä toiwoo kokous että kaikki to»
sa. Kun
laisten pyynnöstä joku Suomen O- ja Wihtori Ahti sekä »varajäseniksi
joka
joko itse murhamiesten tai dcllista laillisuutta harrastawat kan
leu
oli
on
kulunut
pnä
k.
10
oli
talon
N
luin
rossa t.
lähis.öö»vuotta siitä
miten »välttämätöntä hallituksen
suuskauppojeu keskusosuuskunnan maanwiljelijät W. Hollo, Osk. Antlaatima, senkin salaiset panisiwat ympäri maata toikaurojen
awustlljicnsa
Suomen kaartin pataljoonaperus- toiminta poliisiwoiman
heidän
sä kauran korjuussa, alkaa
Tampereen konttoorin toimihenki
wahwistatettiin,
johdosta
wäitökscn,
tila ja Akseli Hyötti.
että
paja
lentoon
sen
herrat olisiwat muta inccn kokouksia, joissa lausuisiwat
keskeltä kuulua kahinaa
kokoontui
miseksi on ollut.
löistä. Esitelmän jälteen keskustel'
taljoonan
asiasta.
pyrähtää komea huuhkaaja. Talon
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pukutanssi. Väliajalla puutarhuri peelliseksi maan jätettiin kuntako- kunnanhuoneella syyskuun 30 p:nä, tain jäsenillä on oikeus ottaa osaa, lalla seurauksella, että tyttö,Marsu.- tykscn jäsenten tieten. On aiwan
olosuhteissa. Niinpä Mnolaan pualkaen klo INa. p. ja käsitellään siellä tullaan keskustelemaan m. m. seuraa
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enää ainoastaan ajan kysymys. kaa tämä sosiaalidemokraattinen len man syytä. Kansalaisia Pölläkkäläspakosoisten kylien kautta Nokiaan, jonka markkaa wuodessa. Ehdokkaiksi wa° sioita keskusteltaessa mainittawim- ten ei päästy wielä mihinkään tulok- on
kansalaiskokouksen jäl- sunuuiteltu. Mustasotnia ou
Ostaa
littiin:
sitä rahattomat cimät Moi, ti,että se on tehty samalla tawalla sä". Tämän
tien rakentamista ja woimassa pimat päätökset oliwat, että piirin a- siin.
nostamaan
rauhattomuuksia.
sitten 10 P:uä tettu
ottaa työnraatajain ikiman- kuin ennen on jo niin monta ryöstö- keen julkaisi Työ"
Ilämäen kulmalle nykyinen la»' lueelle pyydetään Hämeenlääni,! Iltama päätettiin pitää jota war- »vaan perintöoikeudella.
toa näitten kuntain yhteisellä kusNe tehdään punasenkaartin nimeen.
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heinäkuuta
numerossa
kaksinkerhalla
Seppälä,
tamies M. E.
Kustaa Maanwiljelysseuran toimimaan ensi ten roalittnn toimikunta. Scuraawa
murhaa. On ryöstettypostia jarantannuksella ei kokous hywäksynyt, Parpola
saada kutiste»
Eikä ole rosmolla mitään oikeutta tatiekassoja y. m. ja poikkeuksetta o» taisella wälikkcella painetun näin Näin etsitään aihetta
ja Malakias Hoikkanen.
on lokakuu» 6 pnä.
wc littiin maanwilj. Wihtori Toikkuukausikokous
järjcs»
työlväcstön
ja
aikana
ruuanlaitto
talwen
kurssit
waatia korwausta takaisin otetusta wat nämä roistotöitten tekijät olleet kuuluwau kirjoituksen- Muolaan tntsi aseivoimalla
Keskiskulmallc nykyinen lauta» ne
uhkapeliin
ka Kaakilasta:
ottamaan ta»
lupautui
töt.
Tällaiseenkauheaan
luokseen
»vcrityö.
Kansalaiset waatiwat toryöstösaaliista. Ainoastaan silloin
'nies W. Toikka, W. Heikkilä ja E. lollineu Edwart Nenonen.
kirkon jäseniä.
4:ksi. Ensi lokakuun 2 pnä kun- Melkkcri.
riittäwästi, täy- täällä kristillisen
tuudeu
ilmi.
Suuri kansalaiskokous owat ryhtyneet rahaporwarit kukiskun
ci
ole
woimaa
syytetty
pidcttäwään
Mntta
ci
koskaan
ole
kirkkoa
panna
päätettiin
nanhuonecssll täällä
alueella
pidettiin
Piirin
sunnuntaina t. k. 8 p:uä tlo taakseen poliittisen»vastustajausa.
tyy antautua rosmon kanssa ncuwot- noitten
toimeenpanemisesWesilahdeu ja Tottijärwen yhtc!» Narwan kulmalle nykyinen lauta- toimeen tulewan kuun puoliwälissä
murhien
Meidänkin portvaristollamme on
teluihin ja jättää hänelle osa saaliis- ta, »vaikka siihen olisi ollut usein ai- 1 Pillä Pölläkkälän T. Y. talon pi- mustasotnia
K. Vrandcr-Takku, Anshelm kyntö ja ojankaiwukilpailut jamyösja he nätcwät inholla
seen kuntakokoukseen walittiin tä° mies
ta.
perusteet". Sitte halla. Laulettiin aluksi köyhälistön koettalvan saada täällä uudistumaan
inän kunnan puolesta cdusmicheksi Ärölä ja Ernest Alancn-Salospoh- kin iltama, jota warten walittiin toi»
nakin
»välillisesti
Mutta Suomessa ou työwäcllä syyttää Työ"°lehti porwarillisia leh- laulu. Tämän jälkeen »valittiin pu»verilöylyt".
Talolliset A. Haukkancn, Kustaa ja.
mikunta.
kylliksi
woimaa, kun se waan tulee tiä, että ne muka panewat tämän heenjohtajaksi toweri Pihlman ja kir- Itämerenmaakuunan
nykyinen
Palhon kulmalle
lantaHäkkinen, Auq. Uotila, Korpinie»
moraalia
kuiu cdel>
Mtä korkeata
juriksi toweri Reinikainen. Useita
Kokouksen jälkeen luennoitsiwat
sen tunteinaan. Turha sen on ottaa
puo- Puhewuoroja
mesta Elis Mlkkeri, Ewert Ala- iiies Juho Kouwo, Nestori H)ll^- agronoomi E. Arppe wuorowiljelykmyöskin
murhan
sosiaalidemokraattisen
liucn
osoittaa
Porissa ilkäytettyä hywäksyttiin
sotakuluja euneu aiko- lueen syyksi ja on cftäilewinään, toksuorittaakseen
»wotnwän,,Sosialdcmokraatti"-nimi
nen Kostielasta sekä kuntakokouk- Nuotsila ja Juho Rasi.
ja
puutarhuja
yksimielisesti
ponnet:
festa hcwoshoidosta
jaan, ilman koettelematta".
senraa»vat
kopa »vaan murhaajat owat edes sopuheenjohtaja ja warapnhemie- 16:ksi. Kunnan kansakoulujen !?h° ri I. K. Wuorio tärkeimpäin kyökki1) Lailliset olot owat maassamme sen lehden seuraawa uutinen, joka
sclwille,
että
käy
Tästä
ilmeisesti
puolueen
jäseInksi A. Maijala, K. Mäsä ja I. tokuntiin toimeksi seuraawaksi Ivuo- kaswien wiljelemisestä. Luentojen
Näin herrat owat kansalle huuta- on myös julkaistu Työn" numeros
jos suojelus- tai järjestyswaltaa ci siaalidemokraattisen
deksi eroamiswuorossa olcwicn si- johdosta keskusteltiin ja lopuksi launiä. Lapsetkin tässä maassa tietämät
Ilimäkelä:
olisi olcmassll, niin tämä sosialisti- »väittää tämä sosiaalidemokraatti- neet. Todistaakseen kauniita sanojan sa 75
s.ksi. Hywäksyttiin Wcsilahden ,aan walittii rouwa Anna Berguv lettiin. Tyytywäisiä oltiin kuulemiin
lehti, mikäli se katsoo työwäen woi- nen lehti, ettei punaisilla kaarteilla sa antawat he alaistensa kätyrien tocsuusmeijeri-osuuskunnan tekemä uudestaan ja kauppias Anshelm
»verityö, pro»vokatooricn
pudonnut
neljännestä
wankia
Holme
masta riippuwaksi. heti paikalla ryh- ole aseita. Eeuraawissa numeroissa teuttaa laillisuutta. Imftäri maata Muolaan
tarjous 2,000 markkaa Narwan Yli- Högandcr.
wehkeitä
tapahtumia,
jotka
osoitkerroksesta.
tyisi
maanomista^lta sättii se seudun nuorsuomalaista on sattunut
Sarkkilan koulun johtokuntin»
postin tilasta croitusta Rajala ja
tawat
nykuinka santarmimaiseksi
kaiken heidän omistamansa maan. lehteä mitä törkcimmin santarmiKauppila nimisistä palstoista, jo- August Kallio ja Akseli Oinas imkyisten Poliisiwiranomaisten menetmoidaan
Jotenkin warniojen todisteiden pe»
jos
kiinteätä
dcstaan.
Ia
omaisuutta
joutui
maiseksi,
j.
e.,
tapaturman
n.
kun
kerka summa on mainitun osuusmeiIkälvän
katalaksi
se
uhriksi
tely
on tullut. Marsinkin täällä Pöl- rusteella owat muutamat henkilöt
miksei irtainta omaisuutta, too,mitä rikosta tutkittaessa on saaIlämäen koulun johtokuntaanM.
jeri»osuuskunnan kunnallislautakun«.ilen Katolan sairaalarakennuksella ryöstää,
läkkälän sahalla on siinä suhteessa tulleet siihen käsitykseen, että Muoja jos kerran omistusoikeus ci ole tu ilmi.
nalle maksettama tämän wuoden ai» Hoikkancn ja A. Wiskari uudestaan
»oankia,
—
jotka
huippuunsa. laan »verityö on muutamien saaliinkolme
»ualTurussa
Pyhää, niin miksi on ihmishenki silKansninwällnen urheilukilpaikana, ja tulee nämät rahat Mpos- seka A. Hölliläu sijaan K. Äijälä.
tatalampiinkeinoihin käytiin laittomuus kohonnut
Ihä
jotka
Useampia
»viattomia
kansalaisia
on dalnistcn yksilöiden toimeenpanemaa
porwarcille,
eilen
olewan
rakennukpyhää
johtokuntaan
inistumaisillaan
loin
niille
Narwan koulun
K. luihin Tukholmaan matkusti
mainittujen sosialistien puolelta ritin rahastolle:
Heikkoja
»vai' pro wokatsio onia, tarkoitettu
uudestaan ja I.Pyörnyn si- tamperelainen Uuuo Railo. Muita sen »)liinmästä kerroksesta 14 metrin eiwät ole sosialidemokraattien ka»>> kollisten ilmisaamisen peittämiseksi laittomasti wanaittu.
6:ffi. Suotiin Mwernööriwiras- Kaapu
moja
peloteltu
wamiisioittamaan sosiaalidemokraat»
on
»valehsyntymät
uhkauksilla
itses- ja »viranomaisten toimenpiteitten
suamalaisia urheilijoita on sinne korkeudesta telineiden pettäessä soi» nalla. Johtopäätökset
ton päätös koskcwa Palhon ja Wak» jaan Elli Alanen.
puoluetta ja punaisiakaarteja.
lapset
tista
jätetyt
telemaan.
owat
Stenbcra,
SiikaniePikku
T,
lähtenyt
R.
W.
tään.
konnantyöntekijäin yksin
kalan kyläläisten tekemää walitusta Krääkkiönkoulun johtokuntaan
tuiwat
tiilien
kera
»vaikeuttamiseksi
ja
ramuurisalven
awonaisiin huoneisiin ilman Tutkimuksia jatketaan ja olisi toiwot
En wielä woi olla koskettelematta ilmisaamisetsi.
n,'. Linko, Swanström, Sacielin.
Oulu uudestaan.
sen johdosta, että kuntakokouksessa Hussu ja W. koulun
toimcstaa»
pohjaan.
Heidän
asiHengeinvaaralkennuksen
mitään
perjonka
jotka
eräs so- pidettiin
hoitoa ja peräänkatsojaa,kun tawa, että kaikki henkilöt, jotka
alkawat ensi
johtokuntaan Kilpailuista,
erääseen kirjoitukseen,
Ahtielan
tiitlUa wiime joulukuun 6 pnä toissaawat, kysyttä»
suuri
kansajotakin
pois.
Pölläkkälässä
poliisit
kuljettaneet
äidit
assa
wihia
mutta
owat
täydespuolueeseen
lisesti
jantaina,
ja
tulemme aikanann tekehamvoitcttuina
Nestori Wiikari
siaalidemokraattiseen
laiskokous, minkä kaiken todennäköitaiseksi kieltäydyttiin kansakoulua Tilda Setälä
essä niistä empimättä selkoa tekisimään selkoa.
sä tajunnassa saatiinuhrit heti tai» kuuluwa cdus-taja, edustaja Sirola, syyden mukaan oliwat kokoon kutsu- Mitään eiwät poliisiwiranomaisct
Wakklllan koulupiirissäawaamasta. uudestaan.
wät, ja jos tietonsa owat kiireellisiä,
ja
ole
oikeudenmutehneet laillisesti
Juhani Aholle ueet itse murhamiehet tai murhajnt»
Tassa päätöksessä on Kuwernööri Anian koulun johtokuntaan Ewa — W. <!: U:seura Pyrinnön jäsen» »vetuiksi esim tiilien ja soran seasta on antanut kirjailija
polemiikin
kaisesti ja kun heiltä ei ole sellaista »iin »viipymättä ilmoittaisiroat Po»
ja
wclwoittanut kunnan 200 markan Säle ja Osk. TyPPY uudestaan sekä tenkcskisiä sarjakilpailuja on jatkct ja wiedyiksi »vankilan sairaalaan Laukonjuttua koskeman
tnun
mainitkertoo
sekaantuneet
niin »vaatii liisille."
saucnuvaihdon johdosta. Kirjailija semani sosialistilchti siitä kesäk. 30 p. edes odotettawissakaan,
sakon uhalla tämän syyskuun 1 Pai- Nestori Ruotsilan sijaan I.Rekola tv ja on seiwä 3 hypyssä saa- sidottawiksi.
ja
kestiettä
»viattomasti
Sitomisenkin
että »väkikansalaiskokous
Tämmöisissäoloissa on hallituksen
wästä awaamaan kansakoulun Wak- ja 3. Koutvon sijaan I.Friberss. wutcttu seuraamat tulokset:
Juhani Aho on lausunut
71 huomattawalla pai- syyttömästi vanssitut heti päästetään järjestysvaltasaanut taistella weri'
nilmerossaan
torpparijutussa
parhaassa
wät
nämä
ijässä
oleluat
mallanteoilla Laukon
kalan koulupiirissä. Mainittuun
Wakkalassa ensi syksynä awatta» U. Aaltonen 303
kalla senraawaa:
irti, että kaikki poliisitutkinnot pide- töitten tekijöitä ja heidän suojelijoi»
K^lllle Nopakko. Hcmmi Hiltu- ei ole »voitettu mitääu, ei intohimopäätökseen ilmoitettiin mnuden tyy» wan uuden koulun johtokuntaan tu»niehet
Saaristo
283
tään julkisesti ja että aiwan heti taa» »vastaan. Kansalaiset, jotka
dyttäwän, mutta kun kokouksen pu- liwat walituiksi M. E. Jaakkola, A.
nen ja Kasper Peltola »valittamat- jen kautta mitään »voitettu »vaan
Pohjola 264
werityö
Muolau
pannaan
asianomaisessa oikeudessa ylwästelcwät oikeuden-, wapaudentorpparit
onnetpäimvastoin
syösty
heenjohtaja oli saanut wastaanottaa Nikströni, N. Hollo-Ruotsila, I.
ta. Vankeinhoitohallitus on tirehtutkinto,
jossa »viattomasti ja järjestyksen rakkaudellaan y. m.
toimeen
jäljennöksenpäätöksestä, niin myö> Ilonen ja Anna Sipilä.
tonnmteen. Tähän »vastaa mainittu
pidettiin Muolau epäillyt kansalaiset »voilvat todistaa hywillä awuillaan, eiwät ole aino»
töörin
esityksestä
määrännyt
Kansalaiskokous
lonkkahän, ettei hän laillisessa järjestyk- 17:ksi. Holhouslautakuntaan jä°
eduskunnan jäsen seuraavasti:
utuueet toimitettalvlltsi lääniniai- Titä tekisi todella mieli uskoa, kun Pölläkkälässä t. k. 2? puä, jossa oli syyttömyytensä. Muuteu toilvoo ko- astaan olleet passiiwisma roswojcn
sessä edes monnit saada syyskuun 1 sen-chdokkaaksi walittiin Oskari
raalaan, jossa on sunrcinpi mahdolli- lukee hauen, nimittäin Juhaui A- snapuluilla 200—2 K» henkilöä.Koko- kous että oikeat rikoksen tekijät heti' ia murhamiesten oikeuden käsiin saat
väimään kuntakokousta koolle kut- Aoppii Hinsalasta.
us keskusteli
sahau i° miten saataisiin rangaistuksen alai- tamisessa, waan owat käyneet päin»
»välttää, ettei haawakuumc pää» hon lapsellisenlausunnon siitä, ettei säunöitsijä Suursaaren
sutuksi jossa päätöksen kuntalaisille 18:ksi. Kunnan lainakirjaston johsuus
Gcffert-wainaajan
siksi, mutta »vaatii että kaikki asiaa mastoin julkista sotaa järjesO.
intohimoilla eikä wäkiwallalla mi- inurhan johdosta
esittäisi ja kun ei kunta nyt yhtäkkiä tokuntaan walittiin Qsk. Aronen ja
pidettyjen
poliisise
heissä
Malloilleen.
myöskäänsaa mahdollisimman sowc° A. Höaandcr uudestaan.
tään korjataMinä »viittaan vaan val kuulustclujeu menettelytawasta ja loskcwat seikat tulee ehdottomasti tyswaltaa ja sitä tukewaa sanoma<
tapahtua julkisesti ja laillisesti.
lehdistöä
wastaan murhamiesten e»
huoneita,
jota poropettajaa ja opeIljatta
— Maikkakin
Tilattoman wäestön laina»
lankumoukseu historiaa», lapsilleen
laajan keskustelun perästä seuyhtyi
2)
Kokous
ankaran
samassa
duksi
onneksi huonom»
metelöineet.
lausuu
hankituksi,
Toiset wnunit
tus wälineitä
niin har» lnbaston hoitokuntaan Vihtori Si>
»varillisimmatkin luettawat
ponsiin:
paheksumisensa niille porwarillisille malla menestyksella kuin alussa us»
kittiin, että . kansakoulun nmaami» rsn uudestaan ja Akseli Höllilan
Se kertoo kuiuka »uäkilvallalla korja- raawiiu
Hyvää ansiota saatte kwn Wankitowerit osottiwat tapahtu- taau. Johau »vanha roomalainen sa- Kansalaiskokous waatii seikkape- sanomalchdille, jotka oroat tehneet koiwat.
sei: Wakkalan koulupiirissä täytyy sijaan walittiin M. E. Seppälä.
häwittömiä syyTämä on se kansan tahto, josta
[tiFSf5 ensi ivifmtii: ia bäöMtTfn >>'"'
20:ksi.Kunnallisten tilien tarkasnoimitä cttvät lääkkeet paranna rau räiset tiedot poliisitutkiuuosta siitä, wääriä ja
johdosta
kelvottomuutta,
man
lakkajärjesty'
paikkakunnan
täälläkin ou tänä päiwänä niin pal»
""nF,f(iö tntnrfht, että FntifnFoitllt
ta parantaa: mitä ci rauta, tuli". mitkä seikat owat katsottawat aiheut- töksiä
sil- tajaksi I. E. Lähteenmäen sijaan tulette joka päivä kello V22
nytty
työstä
toimecnpaniwat
ja
ja
jon puhuttu ja sanottu, että tuo
työwäkeä
Hy»väriscn
Alkohtaan.
War^
jäsen
siwat heti
taneen Reinhold—
loin laillisella ajalla Wakkalassa a- mielittiin A. Aronen sekä waratarTehköön jokainen cduskunuan
henkilöt,
jotka
,<t<irjala°lehien
bin
sitsiukiu
ja
johkastajiksi
ja
metelin
halweksumme
.kansan tahto on korkein laki". Kan»
ja
wataan.
O. Eronen A. Sinisalo myymään Helsingin Sr- sellaisen
kirkunan uh. johtopäätöksentämän lauselman
Hämäläisen
täydellisesti
joka
temmin
todistettiin
Laukoi,
juttuun.
asiassa
on
o
tässä
osottautunnt
san
7:ksi. Erityisen terweys- ja tak» uudestaan ja maksetaan niille jotka
dosta
tahto ei ole tämän eikä toisen
ja
kaililvat kiivittää työnjohtajan
solvitettuna
— wancntsemisen ja lewanm oikea konnamainen ainniat kansanryhmän
tahto, mutta kansan
soituslautakuntien sekä waiwaishoi» tilintarkastajan tchtäwät toimitta- nomia. Saatto niitä
arkkitehdin, että oli pyydettäwä po- Mutta sosialidemokratisen puolu- murhaajiksi
peruspoiswiemiseu.
tiwalehtelija.
joka esiintyy se»
Tillä
tahto,
täältä
nähtahto
on
se
tohallituksen asettamasta luntaan wat valkkaa 20 markkaa kullekin
een ansioluettelo laillisuuteen
liisiwoimaa
teella,
8)
yleensä
edustajan
awuksi. Poliisimestari den ei wielä läheskään ole tyhjenneteduskunnan kaut»
että kansalla
ou käsiViattomasti wamiitnille henki laillisen
ei pidcttn wielä tarpeen waatimana, >'.'i!odessa.
lähetti heti 25 poliisia sinne, mutta ty. Minun on pakko nyt kosketella tys, että mainitut henkilöt eiwät ole loille waatii kokous maksettawaks ta ja kukaan ei ole oikeutettu wäo>
waan päätettiin, että kunnallislau» 21:ksi. Kalastulsen ja krawustuk-
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Itälneok. 20.
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ja
ynipyrinistä".
vstäläi^tä
kaen kello 3 j p p Viialan V P K:d
Ikä»j'j(ii.
-■--■-*»
yöne
klmllutcttujn
"alolla, jossa käsitellään sää t!Ven 2«
Puhelin 803,
»räiscui täytyy merkitä muistiin omainitut
asiat
hallituksen
§:«sä
sekä
sopimaton
h.
ja
yleisön
käytös,
san
he Mallinweist.
T&lmistsa kohtnnlUiina c
myy
'■'' s'U[
4784
v. m.
&i)iiStnMti fotffnn tahdin pyhää kun puhelullaan ja nanrnllaau
Auziust Vilhelm Koi- "hjesaSntöehriotus
Naisten mustia ja värillisiä
noille, O, W. U»l»»«»
HnowtalnHft»
"k\nl
häiVUalass»
syysk.
18
1507.
pnä
'
i: jfttilra
ompel.
Nywio
Elsa
T
1
omien katalien tnrkoltustensa riisiwät esitystä, joten puhujankin
ia
Helena
->1 T.i»«
1
4783
Hallitus.
dera, talonp.Pani August Kamp- 5»88
l'"1 hylvaksi.
pakko siitä huomauttaa, ja olc.li
t-fni r teM^^^toifri midi imikuii^h hiili i
HUO Ml O. Y. Sandbsrgln tslosia.
rari Oriwedcltä ja ompel. El»vi
koou
se täten »varotukseksi sanottu. da
— Soitosta
Toiwo
Joliuen,
Ilrautasorw.
piti kelpolailla huolta
—
mari Läusiluoto ja ompel. Elwi
Cinrou oma torlvisoiltokunta.
parruja, vasoja Jyväskylässä
Vuorisalo, kuski Kalle
Silkki-, villa- ja pumpuliToimitetnssn ampumakilpailussa Erofiina Lepomäki
ja
E»
tchtaal.
jakaantui»vat palkinnot seurawasHWNMS
Juho KaiskoUa.
niilia Friman, teht. työm. Juho
ii:
Os.: Nokia.
4770
Herman Salminen ja tehtaal.
Järwelä 1 plk. 7» pistettä.
Fanny Lydia Mäkinen, työni.
I«««« lilh»«»« l,»»el«l<«:
Selkee 2 palk. «7 pistettä.
ja
Kalle
tehpistettä
palk.
liwari Järwiucu
Nikkilä 3
37
«,ol> .p. P os t ijun a Forssaan
taal. Jenni Lydia Tuomela, nahpuu 10,48 a.»p., Turkuun 11,20 saa.
Rinne 4 pnlk. 31 pistettä.
Uusimallisia
a..p
4
S;niiH)crcc .t Teatteri «totteli ci
Saloon 3,14 i.»p., Hämeenlinnaan
y
kuiintyönt. Elis Jokinen ja palm.
i"
jyyota
kyllä
pitää
woi
3,05
a-p.,
lvi? lucrrattdin »vähälle huoneelle Tuloksia
Tammisaareen 1.53 i..p»
Anna Liljeroos, jalkinetyönt. Erj
2.45 i..p., Helsinkiin 11,0,,
Uusimallisia värillisiä
Hankoon
fcimrinitetiferVnii Potapenlon Pe° huonon puolcsiua, johon ehkä osalti
land, Artur Karttu ja kauppaa.»p.,
Lahteen 1.08 i..p.<
■jp.StuStft"
waitutti kuuli, jota ei kilpailijat woi apul. Olssa Wilhelmiina Tuomi5,2? i.»p., KouwolaanLowiisaan
2,45 i.»p..
neet tarpeeksi waroa. Osanottajia
Kotkaan 7,17 i..p., Vlilleliin 8.10
nen, muurari Johannes Salo- kanratusyhdistyksenvuosikokous
Silkki-,
ja
joVillaHyökt,iys",
taulun
im
i.»p.< Lappeenrantaan 8,15 i.»p.,
&
oli !<. Amniiillawa matka 75 m.
Rajamäki. pidetään lauvantainatämän ktiun
ja
kaksipiippuisia sekä
Viipuriin 6,12 i..p.. Imatralle
[Jlr.|,;,fa ou..olL»it iiU)i>tiiiuäiiä Siafentuf- Tytsyu tullen altawat tawallisesti waara tehtaal. Aina
yksija
28
klo
pm»
j.
p.
Toijalan
4
p.
10,06 i..p.< ja Pietariin 10,18 i.»p,
lm firJQfa.i4>aS)n.^cl)ingisi i, un>'^o§= lairti helitifet pyrinnöt enempi wir°
muita ampumatarpeita myy m PV* Kuoslkas lajitelma kaikenlaisia
Muuttamin
yhteiskoulun huoneustossa.
r^ s^iO ».»>. S e la ju na Kangasalle No
j^^^lanut fujmoEtsuctiißOS 31 ilo
liotysä oltuaan tesäuajan enennnän
10 a..p.< Orivedelle 11 a.»p., ja
halvimmalla,
l:ksi suoritetaan yhdistyksen varastosta
> tO ■aiiiH-i- . Heinolasta 5,00,0 rfmrfal<
Wilppulaan 1,08 i..p.
.Viodofop. tytär Tyyne Qalme, ogeni* sääntöjen
tahi wäheininän laniautsisja.
Sllajuna Nollalle 10,21
8:58»
mää.p.
pykälässä
i'i! r/f^i
9.45
pnydän tässä armoisien naapurieni
ti Otto Setften, työm. tytär Ida rätyt
a.»p., Simoon 10,49 a..p. ja Tyr»
Peterson,
asiat.
K.
M.
syoänielle kysyinytsen: ennnetönielin
wäälle 12,31 i..p.
Vilhcliniina Nieniincn, fiuitnri
10,30 n.«».
efajv n a Toijalaan
Hämeenkyrössä.
woisi saada kei>f!lntee»!»w peruste- Frans Isak sloiwisto ja palw. 2:ksi päätetään paljonko kan- >105
12,15 i..p.. Forssaan 2,58 i..p.. Tul
Suuri valikoima silkkisiä ja pumpulisia v'J
intsi nuorisoseuraa, siwistyksen lip- Kartta Hicta Helsinkiin, pato. netaan kannatussitoumukgiaenei
luun 8,40 i.»p., Saloon "Fl i..p.<
pua tohottaniaan. Meiltähän nyt
saapuneita
Wirtaino Waasaan, tilanoin, tilivuodelle.
Juuri
8,48 i.»p. ja Han»
Tammisaareen
puuttun seura, jolla olisi ainoastaan
teon 9,43 i..p.
Frans Selin Lcnipänlää», palw. 3:ksi kniDka menetellään kanN!o,stäwä tartoitusperä, siksi »voisi
1,28 1..». Matkustajajuna £2.
Fanny Mrnroos Tyrwaälle, dis° natusmaksun laimiclyöneitten jäJ
meenlinnaan 3^9 i.»p., Tallinn»
j
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in?N'ättä syyllä toiwoa, että kaikki ponciiitt Ewert Vocsl ja kontto- senten kanssa.
8,48 i..p.<
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nuorisomme termcttä kehitystä har- risti Äna, Lukandcr <§äiiiceiifi)=
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i..p. Lahteen
elok.
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Toijalassa
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rcwtawal innolla tntnstuisiwat nuo° röö», kanftpa-apnl. linfti Fatinia
7,17 i.»p., Lowiisaan 11,18 i..p..
Kouwolaan 8,48 i.»>. ja Kotlaau
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krém
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Johtokunta.
10,30 i..p.
se on tnntematonta ja liittyisiwät ti Tosia Suojanen Pirkkalaan,
■
eekä metritt äin.
1,40 i.-p. Po Bt i j nn a Raumalle 7^6
soviteltuja
yhteen
saadaksemnie nuorisoseura» toimittaja Lahja Marjola-Kaismyy
i..p., Poriin 6,25 i..p. ja Mänthluo.
Hra Kuptshinski on, lopchettuaan
toon 7,40 i..p.
laranta Raaheen, teht. Maria
päljnZtnsartittclinsll Por^Uituriu perustetuksi keskuuteennuc »vaikut1,50 i..p. Pos tiju n a haapamäelle
ninn- Kannisto Kilortaneclle, kiertok,
antautirmiscstll, siirtynyt kotomaan tamaan hernttäwästi nuorison
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5,35 i..p., Itzwäslylään 8,57 i..".
Ettei opett. Ida ."oorfclvaara Messukycpisoödcjll maa-armeijan sankarcis° >'. iin parempiin »voimiin.
10,44 i..p., ©eiuäjoeue
Suolahteen
Punt«rhakatu
27.
puuttumaan
tulisi
lään.
i..p. ja SBaafaan 11,29 i..p.
ta". Ihdclla näistä cpisoodcista on nuorisoseuralla
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3,00 i.-p. Postijun» Hämeenlinnaan
ylläniainittu otsake ja siinft kertoo lyötä, myöntänee jokainen ajatteleH,eiuul. 2
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6,05 \..p. Riihimäelle B.W i..p.
wa ihminen, ken olojamme tuntee.
KuptWnski scuraawaa:
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miten suuri osa
Porwooseen
Conan Noylc on kirjoittanut bu^ Tnnnettuaha»
liin 8 t..p.
paremman
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ii,orisosta kulkee
4,46 1..p. Paillllli,jun» «oli.
ehkä
TclDarbiromaantn sai)onm}t juna" puutteessa
Uusimallisia
teitä, »viina
alle 5,12 i,»p. Siuro»n 6,87 i..P. ja
kerrotaan/ kuinka pikajuna Inf ja neljän turmelukseu
piiraalle 8,45 <.-».
tuninlaan lakikirja" aibcttijään asemalta et saapunutknai'
jonkun
päivän
Tampereella. 4 pnä syysl. 1907
saapuu
kuluttua.
t.5« i..p, Te lajur a Kangasalle.6,21
tokc> lii ncana huwitnksenaau. Ja jos »vielä Ruisleipä, htinm,
i.°p., Oriwedelle 6,28 i..p. {a H«l»
seuraamat sitä
met11
■I
i
saa »vähän tapellaniin on tay
2 70
Pihlajanmarjoja
pmnäelle 9,24 {..*.
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Po,t ij tiit a »oilsaan 9,8
5.65
i..P.
ostpa
ofeslneen, mntta ilman lehtiä
3:
15
I^amafämäsimci^^näWoton
hii aika nuorisolta—. Tätä en tahdo ftloa)
i.»!,,, Purtuun 10,86 i..p., s>smeen«
T, Dubatscheff,
■la ■IqiHiilieuiiLcdiiiiiiSiilebSiihiißiili
>ii
p
falponfft
r.'n
V.
Ruisjauhot,
jää
wci
toria
iwrcttömäit
kilo?
linnaan 8,10 i.p., V-lfinl. 11,08 i.p
pitää Tyrvään maalaisseura t. k. 54^6 Kaivokatu Hdo 16. I%!e£ 405
mustatakseni ketään, ainoas- «ukiit, hehtolitra
rattuna fbtonäijttåmöllclä^btettljjcn scmoa pieneltä
Lahteen
11.18 t..)i., L.?wiisaan 1011
p:nä,
30
Mikon soimantaina Vam
taan
osalta näyttääkseni, Ohrat
a..p., ScutDo!di-m 1 a.«J»., «otlaan
tatoaratDcmnuicn ja kokonaisien juni- että
Ohrajauhot
kilo
siwistys pyrinnöillekin on yl7H3 «..»., Vlilleliin 6,45 .p..
malassa. Sisäänkirjoitusmaksu on
en luaiöeifitn.
Ohraryynit, litra
Jtuojjicon 11,57 i..P., lisalmeNl
li!.kyllin
työtä.
Kaurat, hehtolitra
Eras juna lähetettiin kiireesti Har
hevosista 1 mk., raavaselsimistä
i..?., «ajnantin 6,45 i..p.< L?-.
2.58
Lawan tautia liikkuu yhä paikka- Kauraryynit, liti»
8,16 a..p., SBitjiui
petnmvtaan
biniin »viemään sinne sairaalatarpci kakuunalla.
50
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penniä
ja
pikkurfäimis'ä
kuorimaton, 2
4,21 «..>., 3tni»lr«lf 10,81 «..p.,
Uusia sairaus tapauksia Maito,
ta, joista hllawoittuneitteiytalvatto
liti
penniä sekä myodyksi tulleista
on ilmesynyt. Odottaa sopisi tehok- Maito,
Elisenwaaialle 11,05 a..p. Punla»
man paljouden
tähden oli tullut suu- kaita
kuorittu.
2 litr.
harjulle S i.'p. «oll^wa!aan 1,20
—
keinoja
eläimistä
toipalkkiota
joka
estäsen
lelvenemiscn
I°/«
puute,
'/,
«erm»
litr.
ri
i.lp. 3«enfuusun 5,84 i..p. ja Vi«.
katosi.
—
s. 2 k,
Aamu!.
4.
kunnan
ja
yksityisten
Puoles- Kirnupiimä, 2 litraa
mitetaan paikall* kello 7 12.
toriin 9,40 s.«p.
Qmskista lähtien ci juimöta kuu- inisetsi
Woi, maalais, kilo
i..p. i2at!u9iaiuxa UttoaSi.
S.l*
luimt enää mitää»:. Lähetettiin eh- ta.
, me,,en, »
@ns
HUOM! Hyvä tilaisuus eläin
le 10,06 i..p. Peipohja»». Hf94 1..>.
Mikko.
y> mJuusto, kpl.
timiseen sähkösanomia niemille
ja SgotHn ia^o i..p.
saantiin
on
silloin1
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ten
Munat ,
waan junan olopaikka jäi tuntematB.S» i..p. T e !aju a »an«ata«e 8-4Ö
Naudanliha, tuore, kilo
i..p., ja OritoebeHf 8:49 l^.».
tomaksi.
pienemmän karjan ja maitotalou
Koto elukan lihat, kilo
11,11 |iIS, P2,tij»»« Hanfim».
Inteudenttihallitilksccn on täniän
■ »si ■■
,
Sm» palwattu
den hoitoon kykenevä saa pai«2? 3,47 a.'p. Il,wä«ltz:tin 8,07
Lampaanliha,tuore »
lutun johdosta kasaantunut suuri
*.">»., «uolaStesn 10,01 hl.>., Vel.
Mairask.
ennenp:stä
kan
1
tahi
samoihin
ai,
Kauppatorin varrellff!
on Palokunnen ta'olla
n^jolle 7,81 «..>, »oafaa,-? 10,14
määrä micltäkiinnittälvää kirjeenKoto lampaat
kin.
todistuksista
Jäljennökset
Jama palwattu ,
a.,p. Piefclifaarzen 11,15 «^.p. «al.
koihin
29 30 päivinä.
waihtoa: sähkösanomia,tiebonantoWaNlan, juotetun,
l,laan 11,83 «..p.
palkkavaatimuksen seurasmana
4,60
ja,selontekoja, kyselyjä y. n<. Ia tä»..p. Oulu'!» 5 i..p.»aaveen
liba lilo
70
:90 64fi4
I'c»ln,lllunt«.
-:
k.
8,04
loppua
lähetettävä
ennen
t.
»emiin
Tili
mä paperiläjä on ainoana tähteenä
i.'p. j» Etninen 0 i..p.
Nastlta. juottamawn.
osoitteella
:
junasta!
kolon
»vesijohto-osuuskunnan ar lianliha, tuore, lilo
$*««! fs«S»»SI S"SWB«r«ft :
Hallitus »vaati selitystä !keuraali Pispalan
Svante Peltola,
«010 ftan lihat ,
5,49 a..p. PoStiju n 2 itorniolta lä&>
Partshewskiltä, waan tämä ,roastasi, pajuisista t. t. 8 pnä.
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Mänttä.
Gma paltvattu
sieviä, ajantee 8,16 a..>., »emit tl 9,07 a.-p.
ettei hän »voinut antaa junasta min
Ratiat ja fufot lpl.
Oululta 12,0? i..p. «aaveita 11,36
Tulot
„
tietoja.
tarmjlcas
Käytännöllinen,
ja
Jänikset
taänlllifill
raitis
a..»., ÄoflolaSta 6,48 i.»p.. «letar,
mukaisia
„
Pyyt
Mitäpä sentään yhdestä junasta!
6,10 i.«f., Boafalta 7,15
„
saarelta
Teeret
työnjohtaja,
i..p
W. 19N6 bubtikuussa chinettiin Vteräyslistoilla tullut rahaa 193
10 i,.p.. Guolcch'
«einäjotlts
„
de,ta 5,40
Kenkäkaupassa.
51U:1U Metsot .
Tampereen
gijtocif^Mita 6
waltioncuwos Kaltanowskille tclitä- Myydyistä armoista
i..P.<
käskylätaiänsS
joka
hyvästi kohtelee
Puolukat litra
$aa)cm&dti 8 09 «..p..
i.»P.<
ia
69:50 Sipulit lilo
Kauppakatu 12.
Telefooni 9 26.^H
wäksi yhdessä rautatien ashamiebcn Pääsylipuista
Tänään saspannt ksk.t vaanaiilsg- saa paik«n morraßknuti 1 päiviistS.
a.-p. ef!ajune Hoa^innzeltL
M7
57:85 Omenat, litra
Omakätisestilaaditathakemnksettoi
ia hyviä omenoita monta eri lcjta.
kanssa hakea esille ei enemmän eikä
8,50 8..P., CdtocbeltS 7,01 «..p.,
nsee:;,ilmoitus palkkavaatitnxikgißtayntpl,
SiiDufaalt
la.
myy
Halvalla
ja Äänialalta 8,19 t»..)».
wähemmän kuin 6,sM waunjia. Wau CnfiiHtfcetcn^oiiuiitolaft^öaMi RuHafaali, lpl.
nä jtillennöksntt distnkßiste lshetfltään
«■»* 2..P. P a f lc IHB fun o Xi)itoäe[.
T.
Dubatscheff.
nut eiwät —olleet saapuneet! määräW.
konttooriia,
Najiila.
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nl
n
kartanon
Lantut, nelilto
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ta »I.LL a..p. Viui«»t« 8,05 t.,».,
kumina 885: 55 Punajuuret 5 Itt. 1lg
paikkaansa Harbiniin.
Kaivok.N.o 1«. Ksurahaill N:o 85 87. HUOM! Hakijan p',tSä välttämättäolla
15
8,28 a..p.
««liasta
—
Telef. No 405.
6495 maanviljalysfeoulnn lä:!kftyneen. 5*67
tyhPorllanat 5 Rt 1lg.
Löydettiin S,NNN waunua
«,S9 a.-p. Katluita ja jun
laen.
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Perunat 5 liti.
ilicitci
jinä
En ole onnistunut saasuusta 8,05 2..P.. Gl,itaw«ll!,»t<,
,neliklo
Katsokaa tänne! ~WB
1:
3Ä"
12,22
pllä
Punkaharjulla2
i..,,
40
siitä,
poltctt!inko
tietoja
maan
ne
Lobi, tuore, kilo
Mirstan kalossia 6 mk , 5 mk. S
2,62 *..«p., 3mat«
',5 Hauli, „ lilo
Elisenwoili!'lt<l
22:
läließtyessä",
Ärpajaislupahakil
yksin1:
roihollisen
waVo
„ 4mk 8:50 „ ;*
HERRAIN VAATETUSLIIKE
raita 7,41 i.»p., Pietaii»ta 7 i..p.,
N-isten
„
Äbmen „
„
Viipurilta 10,89 i..P.. Lappeenkertaisesti myytiin tai rosmät waras Sanomalehti-ilmoitutset ja
3mk,2: 75 „
L»Bt*>n
,
„
myy W. Helin, Pnnvllateht»»rk 12
51:8N Muilut
painotyöt
rannalta 10/5 i..p., JUHatta 9,60
tiwat.
„
Kut,a „
1..p., HajaaniVta 10,45 a.-p.. 3ifal.
Vaunujen kuudetta tnh, tta etsi Ostettuja »voittoja ja muita
«
Mateet „ „
mc!ig 1,38 LA, »uoPiultl, 4,81
,
116:19 sti£a
i*******!****** paras vali
koime. i****!********.
kenraali Huber koko talwcn !lv. 190N uicnoia
li
1:
H «hImIAliA«lh haluta». n naisheni..P., Mi!lel,«tl 9,40 i..p.. Jtoujjo.
kilo le Inkaknnn 1
W°l
1:
1:
s)7. löytämättä.
Nawintolatarpeita
35:70
lasta 9,15 a..p.,4,10 a.-p. Lahdelw
— Silaat 10 „
2:
2:
päivästä. Vaataan nimimerkillä ,B >Ia
4,10 5..». zl«izi«zeit« g.l» «,/s ,
Minulle on kerrottu, että löytyie- Huonecnwuokra ja soittajat 33:
5491
gtat" t. I. kanttoriin.
Nurmiheinät „
ja HäweenlwncSta 7,03 5..».
rityisiä siwuraiteita, joille toemtutt
Kylmöheinät
1,11 i..p. S« t lu,t a j » juna «lntl,
):(>-]
siirrettiin, ja täällä ne fittejntaalattai k*lustaraaton huono
Glimma &3!
luod,»ta 7,06 s.-». \» Port,
Koiwuhalot syli
hiniuhnlot folt
ruokratsaa KunickaaLk 41.
tiin <tpan;§tcitiin toisilla mjmproiUn Puhtaaksi tuloksi jäi UM»
8.40 a.»p.
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500
S»Brnen
i,M t.->. Noitiin n a Tutulta 6.40
p.
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nimikirjoifuksilla),
radan
mk.
toisen
\a
saa heti paikan
a..p.,F«r»slll!<» T,BO a.»p. Hanga».
jonfa jälkeen ne lähetettiiti uusiin Arpajaistoimiknnta pyytää saada
sivistyneelle n°idil!e tsrjo
ta 5,25 cp., Tammisaarelta 6,17
Sähkoos»keyh*iö
Tampere.
A.
E.
Gmääräpaikkoihin ja myytiin yksityi° lausua sulimmat liitokset kaikille, jot
a..p. Helsingista 8 2..P. Poiwoo».
taan hauska aanr to Hallituiskatn 5506
stBB
1R S siänkäynti kadnlta.
ta 7,10 a..P., Pietarista 1030 i..p,
Me henkilöille,kun ei omistajin fu ka tawalla tai toisella owat arpajai__
Wiipulista 1,80 a..p. fbutnclalia
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sia amustancct.
lunut."
4,48 a..?.. Lahdesta 6,14 cp, ja
HHm«enlinna« c 11,10 «.»P,
i >_aa~^fl
Arftajaistoimikunta
»,4« i..p. Posti juna «««s»««
9
6,50
-Sasi
aataV
(kreppiå;
Vaalit Venäjällä.'
a..P. Seinäjoelta 7,56 a..». «uolah.
■ fl
delta 6,15 a..?., IywäslylLsl»
kaikissa väreissä. Saatavana
£",07 «..p. ja §aapatn&elti
lii?
ynnä maita tehtäviä toimittavat pian ja halvalla
a..p.
aseista paperi-, kirja- ja sekaIl
Moskowasta, (ijjjét. 17 Vns,
>»
päivästä
l:stä
tai
marraskuun
i..p.
i
tavara-kaupoista. Välitämätön
«itistjUKC SutUlU 11.
ToiZsapäiwänä lvalittiin i sjr.oßfj=
halutaan vuokrata 3 k 4 huonetta
a..p. «alalta 8,87 a..p. ja Horssal.
kotia
kaunistettaessa.
Maanantaina
t.
30
kauppatorin
k.
laholta.
ja
eteinen
keittiö
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