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Sunnuntaina toukokuun 10 p.

Kuusi Rerfaa «iilioSs» ilme^oX

■

KONTTORI: Ataksarterlik. 22. Av. B—6.

—
.. .

p. painekaan tilaushinnat i Tampereellaia maaseudulla, asiamiehiltä tahi

Taloudenhoitaja tavataan varmimmin

*"-

Lehden konttorista tilattuna
'/, ▼" Smk. 10:

klo 10—3 ja 6 6.
KIRJAPAINO plharakiiiikMMi.
9 18
Toimitus
_..^_,,,^>l Taloudenb. 1017
917
Kontto.l
Kirjapaino 529

'/,

1

VtilJllli

5:-.

..

'/, ▼" Smk. 11:

'/,

—.

<"" »«bott» ««»m 8 penniÄ
Ilmntushlnntt
lllliuiusuiii.iai

ja iekiUn jälkeen 7 pennit
mHHma#Htta> siiailTullle raadlttaTlrta Umoltuk■iita laiketaan 90 p»»,:» korotai ja etoiivun pohjahinta. UfiSrKtyillo paikoille vaadlttaviata ilmotokiiata 10 nio»:» kolo»»»
nlko" iv a ;Iia. Kuoleman Umotuxiet vähintäin I
mk. ja jokaiieita rtriy«tä tahi nmuaatoa Umo ttamliett» 1mk. U«M. Kiitokioit» ltH, Syntymä-;
Kihlaa»- ia Ylhkfanå OmotnkiMa 8 mk. Vähin Uautnimakiu on «n-nan NkatU BQ pennit ja itlkeen tekitin « psnnia. VtkljoomaUmoHaktl* ei oteta. SeiMriita QmotakiMa myönnatttn alamaita. Taihtoill»»»»k»«»
TtliMtUn kaikkiin lahtii>.
Ilmoltokcia ja tflank*!» oietaan, pahri konttorina, myoikln Harannan tapakkakaapana, kolkan HniiraolaUa, £»cppak»dall».

VastaaTa »olmit»., tavataan toimia». I— l

5:60.

Pentu* Arttl.
III! «l l I
ll

«

ovat kalkki tilaushinnat samat kuin Suomessa,

Ulkomailla: '/, v. 85 cik., '/, y. 12:50, '/. v. 6:25. 1 kk. 8:80.
f:N KONHAN TYOVAL TOIN.»voina» klo
10—1 tp., miehillä, ja i-5 1. p.nal»li!,. O».: Lant-puirtok.iTalet 484.

aamuJefjft

TOIMITUS:.!
Kyösti Kannlalnu.

Postista tilattuna:

»

Anton Slnlkalilo.
22

1»-'/,^

i»

igos

'/,«-'/,»

4ijls VMOsik.

>»»»«
S li.painoksen tllansh^^g
ovat Tampereella ja maaseudulla, postina, asiamiehillä ja konft. tilattaessa
5: 80.
Vt f Smk. 1:60
>/i t. Smk. 1:
75.
1kk.
-: 60
i/,
Ytadtyimumeiot 10 penni».
Kotilnkanto 6-pkiTUseiU 1 mk. {a
l-ptMlniU 60 p. moden».
Liiti llßMtyy kis » «*■■>■

,

.

.

Tampereen Osake-Pankin

ti» sanwnttanut Taksassa, »vaikkafin
siellä on päässyt lewiä,nään
myöhemmin tuin äskennlainituissa
Lääkäreitä:
maissa. Luotto-osuuskunnat owat
Osakepääoma Smk. 3,000,000.
b—
ja
22
9—ll
«.
Hällström,
saksalaista syntyperää ja näitten aaf
Alels.l.
Suomen pankki 9 p.tonkok. 1808.
»vulla on osuustoiminta eiitäinkiu
Myynti- Osto- Ahlman,I.puisto!. 29 V.11— 12 b— V»?
Vararahasto Smk. 300,000
12; 6—7.
Kauppa!.
9;
V.9—
NjSll,»ist,
maaulviljelijäin sekä muittenkin elin
kumi kurasi
—
—
B»isman, apt. Molinin t. 9 12,b 6
Pääkonttori Tampereella.
Smk. Smk. H. Emeleus, Kauppa!. 2;
Sittenkuin asianmukaisesti on päätetty, että pan- keinojen harjoittajan: keskuudessa
?
VH—
N.
9—ll.
Pietari
I. 1. n. 266:20 264:20 Frestabiu», Molinin talo V.9— 11, 4— b,
saawuttannt loistawia
Ne
Haarakonttori HimeenlJ.n nana.
kin polijapääoma korotetaan kaliteenkymmeneenne^jään osuustoimintaiuuodot, tuloksia.
90 pp. :— 259:40
jotka
Sak9—ll. (lait. taut. ja weneei.)
Liontoo
I.Ln. «L.42 25:22 ». pyh.
Korkein korko
owat kehittyneet, owat myös«l»nh»lm, Itäinen!. 26 ar!. S— ll miljoonaan suomenmarkkaan siirtämällä kaksitoista mil90 pp. -:- 25:03
ja 6—?.
op
Fariid
joonaa markkaa vararahastosta N:o 2
»pääomaan, ti» Pohjoismaissa saawuttaneet suul. n. 101:20 100:20
2,
ai!
o—l
H,ffstr»m.
».
23.
Hämeeni.
Talletuksista:
rimman merkityksen. Mecusä woi°
SWöD 11.
90. pp.
Idman, Mustanlahden!. 24, arlip, sekä että tämän johdosta pankin osakkaille annetaan
Antwerpen
daan sanoa, ettei osuustoimintaa mil
1. n. 101: 100: G.
90 pp. -:- 9*20 o—ll.
satakaksikymmentätuhatta uutta osaketta, joista jokai- lakan taloudellisen elämän alalla
Hampuri
L n. 12440 123:00 Nyman, Kauppa!. 7, B—ll, b— 6. Pyh.
Juoksevalla tilillä:
9—ll. Sisä» ja last. taut. selä wener. nen osake on 100 markan suuruinen, ja oikeuttaa pan- a priori woida mahdottonmksi julis90 l>p. :— 12»taa,
waikka tietysti croawaisuudet
I. n, 1»4:4U 123:60 Ew. Lybecl, Koslilatu 5 hermo» ja sisä»
LyylMkki
kin voiton osallisuuteen kuluvan vuoden alusta lähtien, tässä
taut. lesliw. ja torst. 9—ll ja b— 7.
90 l>p. :— 122:
kohdcu owat suuria. Kuitenkin
1. n. 124:40 123:60 M«ll«l«, «ansallis Osa!e.Pan!in talo. siten että osakkaille annetaan uusi osake jokaisesta lienee kokemus osoittanut, että oBerlin
»o
-: 122:
V.9— 11. I—2 ja b— 7. Xelef. 118.
suusliike puhtaan tuotannon alalla hoklaiksi Fetnoiffi parantaa yhteis123:00
Wilander, Kirllol. 8. 9—ll. 6.7. vanhasta osakkeesta, kehotetaan täten pankin osakkeita.
M.
In.
124:40
Nnna
Fnnkmrt
ainakin toistaiseksi ou tuottanut funiinn wähäosaisten afenina ja \a-90 pp. :- 122:- Wennerström, Hämeen!. 14; 9—ll ja ten omistajia Keskuskonttorissa Helsingissä tai jossain
<
werrattain keskinkertaisia, jopa huo- malla Ijfai tarpeelliseksi wastapaiI. n. 210:—
Amsterdam
b— B. Pyh. 9—ll.
nojakin
tuloksia, eikä siis likimain- nolsi useille nykymlaisille yhteiskunpankin haarakonttorissa maaseudulla kirjallisesti ilmoit90 pp. :
206: 40
epäkohdille.
Bakbolma
133:40 138:60
Pallonen, lunnan> ja rauta» tautumaan uusien osakekirjojen saamista varten, jolloin kaan ole totcnttainit niitä rohkeita nallisille iataloudellisille
139:40 138:60 Kaail»
kapitalististen
toiwcita
n.
tuoou
kieltämätön
ja
s.
tosiseikka
Yhtäkaikki
tienläälääli Toijalassa, 110 9—ll
Us:40 188:60
vanhemmat osakekirjat välttämättä ovat tuotavat lei- tannon täydellisestä syrjäyttämi- että osuustoiminta-aatc,kuten alemI—2.
sestä, joita siihen umnella taholla on pieu kansanluokkien yhteistoimintamattaviksi.
Alamaisessa Vastauksessa H. M.
Nimitetty. Juuri tätä kooperativ liike yleensä, wielä nykyäänkin sekä
Hllmmllslaälältits:
aim. esitykseen siitä awusKeisarin
KaavAkkeita sellaista ilmoittautumista varten saa- »uiota toiniintalajia wastaan owat- käytännössä että
monella
tulsesta,
joka Suomen roaltionroateoriassa
T. E. Rllu»»l», Kans..Pankin talossa
Kauppa!. 4. Allip. 10—12. Puh. 874. tavana pankissa.
kin liikkeen wastustajat ankarim- taholla kohtaa ankaraakin »vastus- roisia on malsettllwa keisarikunnan
sotalaitolsen lvoimasGunnar Olin, Hämeen!. 21^ 10—1 >a
in«Ht moitteonsa ja hyökkäyksensä tusta, yksityiset liikkeenharjoitta- waltiorahastoon
pitämiseksi, on Suomen eduskunta
V.b— V.6.
on,
jat ia erityisesti myöskin wälitähdänneet. Ia kieltämätöntä
Helsinki, 6 päivänä toukokuuta 1908.
oleman Välttämätöntä että
Carin Johanson, Koslil. 11, ail. 11—
Aslualijla:
juuri tuotan- tcmppiaat tietysti useimmiten kar- ilmaissut
että
osuustoiminnalle
Väliaikainen tila, jossa kysymys
12, paitsi lauwantaisin.
non alalla on, ja täytyy olla, suuriin» saasti katselewat tätä monen arwe- Suomen sotalaitoksen järjestämisestä
Yrjö
3183
mat »vaikeudet woitcttawana. Toisel- lun mukaan sosmlistista" liikettä. nykyisin on, saatettaisiin loppuunsa
Lakiuiaintoimlsto,HSmtenkata tuo SO,
«läinlääläti:
—
welwollita puolen on kuitenkin muistettawa,
Koni. Blom'!* talo) 9— S ja 6- Vt;' :..,Herwll,
Toisella puolen owat juuri so- ja on Eduskunta katsonut pyynnön,
110
10-1
puh.
33
1134.
Alels.l.
suudelseen
esittää
alamaisen
että on sellaisiakin tuotannon haa- sialistit Marsinkin aikaisemmin epäettä sotalaitosta ioslewa kysymys wiiSahlberg
roja, joissa osuustoimintaa, kuten luulolla, jopa wihamielisyydellä koh- pymättä
ratkaistaisiin perustuslakien
ATofnna 9— ja 5—7. FoheUn 1004.
Räätältitä:
tokemus o» osoittanut, woidaan dellet tätä pyrkimystä, joka heidän mukaisessa järjestyksessä. Antaessaan
W:aa Bandbargia talo,
G. E. En,»is< Kyttälänl. b. Tel. 658.
suurellakin menestyksellä harjoittaa. mielestään korkeintaan on wain alamaista lausuntoa jota siltä on
Praoo->a^« Soivia
aina uusimallisia lanlai»
Varastossa
paraiuuista" ja joka maadittu Suomen waltiosihteeiistön
Varmaan olisi myöskin wielä en- puolinaista
Oommeroan talo, Fahtlin 306.
It) p:ltä wiime
walmiitapuluja ja palttoita hal>
ta,
lopullishelposti kääntää köyhälistön huo- kirjelmässä joulukuun
nenaikaista lausua mitään
▲Toiana B— S {a 6— 7.
walla sela walmistetaan myös teet.
wuonna. Eduskunnan yllämainitusta
ta päätelmää osuustuotannon me- mion ja harrastukset pois tärkeäm4796
Gummerus & Björksten täjänlanlaista.
Vastauksesta on senaatti esittänyt ne
yleensä, mistä tehtäwistä. Mikäli n. s. so- syyt jotka antoiwat
nestymismahdollisuuksista
aihetta siihen että
talo,
4,
Hmntlltu'ao
Atoldob B—
ilieltämättä on nimittäin ensimmäi- siaalireformatoorisct aatteet wiime Eduskunnan pyyntö sotalaitoksen jär»usn«lc«zl,«°l,»«N«l
sillä tämänsuuntaisten yritysten ol- aikoina suuressa määrin owat syr- jestämisestä tulisi erityisen lausunnon
Äis;
lut taisteltawa »vaikeuksia wastaan, äyttäneet entisen, puhtaasti kumouk- aiheeksi. Nyttemmin on tämä asia
Kauppatori 7. Hoitajat: varatuomarit
lopullisesti kllsiteltäwäna ja on
keskiviikkona tämän kuun 13 päivänä klo 8 j. pp.
V. PaUndar ja G, Kolls.
joiden merkitys ja woima sittemmin sellisen ohjelman, owat kuitenkin al- ollut
senaatti tarkistanut alamaisen kirjelTaiston Talolla Aleksanterinkatu n:o 29. aikojen kuluessa on wähentynyt ja haison taloudellista waurastumista män
asiasta, jossa kirjelmässä esitefmptrMD AiiaD«|otolmlito,
luultaluasti yhä o» »vähenemään tarkoittawat pyrinnöt, niiden jou- tään että senaatille annettaisiin aim.
Falohafmo Ja Oonoaialo.
päin, Iritykseu jäsenten tottumatto- kossa etenkin juuri osuustoiminta, Valtuutus lyhtyä tarpeellisiin alustaO HJELM Ai
Läntinenka-tu 21. TeL 161.
muus, itsenäiseen toimintana, puut- tässäkin ryhmässä woittaneet yhä roiin toimenpiteisiin kysymyksen rathajottamisesta
Eduskunnan
alust.
Viljakainen
edust.
K.
kaisua waiten.
teellinen tai kooperatsionillc wiha° suurempaa kannatusta.
» tn o » > r l,
V» I
Maalareita:
Edustajaehdokasten asettamisesta ja valitsijayh- mielinenkiu lainsäädäntö ynnä Wanha jyrkästi liberalistinen
KanponglntaloUa V, 12^->/, 1pSi'HJS.
distyksien perustamisesta alustaamaht. W.Pesonen. muut olosuhteet owat luonnolli- suunta asettuu yleensä wieläkin
sesti olleet omiaan suuressa määrin osuustoiniinta-alaan nähden periTyössä vaalien hyväksi.
waikeuttamaan näitten pyrintöjen aatteellisesti kielteiselle kannalle.
LMlDleikkiDiHikkeitl:
menestymistä. Mutta, kuten mai- Indiwidualismin ja wapaan kilpaiIIC9O)fflh8i&
nittiin, olot owat tässä kohden tun- lun kanssa ei tämä yhtenliittymisSenaatti on myöntänyt Hämeen
tuwasti muuttuneet. Wiime aikoina muoto näy sopiwan yhteen. Kor- läänin maanwiljelysseuralle 6600
Aamui
on kooperatiiwinen liike melkein keintaan tahdotaan myöntää, että mk. lisämäärärahan kalanniiljelyslllihoteileU:
perustamista warten.
kaitiosa siwistysmaissa käynyt ta- kooperatiiwinen yhteenliittyminen tolsen
u«M°ll. 8, 10-'/, 4. t«l. biiH H IÄB.
Hameeuk. 17
loudelliseksi woimciksi, yhteiskunnal- eräissä tapauksissa, muutamilla toiliseksi tekijäksi, jonka merkitys ei minta-aloilla sattaa tuottaa hyötyä
Yhtiöjärjestykset. Senaatti
Fn«l"»«'-*vakuutus- Tsap. Lataulnttbdu Fellavatehtk. 23.
enää ole wähäiseksi arwattawa. Tar- ja menestystä, mutta mitään ylei- on
esittää Tampereella
yhtiöjärjestyksen
luahmistanut
o«i»kttu
jär- sempää merkitystä, sellaista, joka muutokset m. m. Tampereen Puuwilkoilukseumukainen
lainsäädäntö
TySvSen talolla tänään sunnun- jestää
osuustoiminnan oikeudelliset tuntuwainmassa määrässä olisi omi- lateollisuusosaleyhtiölle.
taimenin levinnytMno- pidetään yleisölle
joka
Pohjaninaaa
taina toukokuun 10 p. klo 8 i.-p. muodot, kooperatiiwinen yhtcistoi— Kunnanläiiliirie» palklaus.
avoinna
uudistamaa,!! olojen nykyistä
malekU cm .Vaan". Fatam 7,700.
ansa
päivä toistaiseksi kello 10 a.-p.
inintalaatu eri aloilla on »vakaan- lilaa, ei sille tällä taholla anneta. Senaatti on myöntänyt m. m.
p«l«- !« «,v»»»!-»«v»lluutl,ll«l».
Arvoptperlhuutokiuppojen pltijl:
i.-p.
tunut, ja kokemus ou osoittanut, Vlock, eräs tämän
klo ?
Pääsymaksu Smk.
edusta- raamat jatluwat waltioawut tunnanpalkiaamiselsi siitä lukien
50 ja 25 penniä.
millä edellytyksellä ja missä muo- jista, lausuu m. m.: Luontainen lääkärien
3122
jolloin nykyinen maltioapu lakkaa,
4 näytöksinen operetti.
—
dossa tämä liike woipi tuottaa par- warowaisuus estää yksilöitä" liian allamainittuun aikaan saakka: KanPMearatam, puh. 93. A*unto klo '/,2
8,
puli.
puh
569.
FaUaTat
kontt.
292.
j«
Vi
Llppnja myydSin klo 12-2 a.-p. haimmat tulokset. Erittäin on huo- likeiseoti, liittymästä muihin. Jos gasalan kunnalle 300 ml. 1p:stä
Vakuirtuskaottoortli:
L:«», nSyt&r.nön loppuun.
8161 mioon otcttawa, että missä
tahdotaan perustaa yhteiskunta yh- tammit. 1909 1 piaän tammik. 191?
<H XV. OSONEN
jonkin
tnntaliike on »vallannut
ta- teistuntcen (solidaarisuuden) ja uh- ja uuden waltioawun Sahalahden
VAKUUWUS-KONTIEOORI.
käsittelevä hänen keksimäänsä Tämän viikon ohjelma loudellisen toiminta-alan, siellä se
300 mk. wuodessa siitä lurautnwaisuudei! woimiin,niin siten kunnalle
Kaivok. 41, Mafoni 3 48, tekee piirsi
H&meenkatu 9. Cabf. 580
jolloin Kangasalan kunnanläätien
Uutta
lannanhoitotaakiSa ja johtaa rakeaanctölti.
yleensä pyrkii ulottamaan waiku- yksilöitä tai yhteiskuntaa ftysyroni- käri on alkanut
Konttorfoika 9-8. 4-7,
toimintansa Sahapaa, on nyt painosta ilmssluksensa muillekin aloille Niinpä on, scsti hyödyttämättä uhrataan cte- lahdella 1 p:ään tammik 1917. Hytynyt
ja
on
se
saahalullisten
Hierojat ]« salrMvrimtatefljat:
kuten tunnettu, useasti tapahtunut, wänifticn ja kywykkäämpicn ednt lätty on Someron kunnan anomus
näyttämössä
markasta,
tavana
5
että osuusliike, joka ou aloittanut alemmalla asteella olcwain hywäksi. saada waltioapua lääkärin palkkaa»
Hämeenkatu 8
Hymaader nim välittää ilmotuksia kalkkiin lehosoitteella
on erinomainen. toimintansa puhtaana kulutuso- Mainitun oppisuunnan ctewin ny- miselsi.
aikakauskirjoihin. Yksi
21,
10-11
tiin
I*»tlnenkatu
ia
suuskuntana, siis tarkoituksella hei- lynan cläwä edustaja Paul Leroy.
AnnQ Unlitl
käaikirjotosis ykal lasku erilehAM z. ,-4. telet 1002.
ÄDUa
O. Y Maat Ja Kansat poittaa huokeahintaistc,»
ja kunnol- Äcaulieu näkyy hantin olewan sitlfin omilla hinnoilla
760.
SANDKA KOSKISEH,MariuU.20,1
clintarpeitten
ja
3!«8
Vaasa.
listen
muitten
ta- la mieltä, että osuustoiminta-aate
il.10—11
■AKU PALO, KaninkMnk.hierontaa).
warain saamisen, sitteminin kaswa- sellaisenaan itse asiassa on rakennetjm 4—6 (mySridnkurojen
■ARIALAIBIO Mnatanlahdenk,20 1.760
cZsaan ja laajetessaan, on alkanut tu perusteille, jotka owat ristiriiELLEH SUOMEU, Hostanlahdeak. 15
itse tuottaa samoja tawaroita ll- dassa yleistou taloudellisten perusneistä on niinikään,että osuusluotto totuuksien kanssa. Huomautetaan,
suurimmassa määrässä ou omiansa että yksilöllinen johto on wälttämä- (Erikoisesti Tanip. Sanomille)
Djnne»t»g den 14 Maj abjndt
hclpoittamaan
ja edistämään o° tönerittäinkin suuremmissa ja moni
8 Hbl gedenke fci in der von
Kun $erra£fo§fen tanawa Wir^
Kottbeck'echen Sapelle, B^mollaspint«I«ton 910.
sustoimintaa kaikilla aloilla. Ia mutkaisemmissa yrityksissä, että tain pitäjässä nyttemmin on awattn
nerigatan,einendeatcchen Gjttwdlenst
abzihalten, nnd »»eli demselban das
wihdoinkin on luultawasti tuo koop- pääoma o» yhtä tärkeä tekijä kuin liifenteelle ja höyrylaiwcitowat wal°
muutetaan kesäkuusta Vfgellnk- Timmcii
heiligs Abmdmahl an^ziteilen.
wulmnssaulewau
osuustuicratiiwinen usko ja henki", josta lyömoiina, ja että »varsinaisen ruu- miina wäHttäinään liikennettä
AnxeldoDgen ■/. i letzterem erbltte
MitkaOlJakoteli:
kivitaloon
Laukontori
6.
sen
!cL
mintnlllin
Predlgt
voi dar
in der Kapalle.
sännnöksicn
monasti kuullaan pnhuttawan, herat miillisen työnkokijalle itselleenkin on Toiswedellä, knnawcin pohjoisplioMMa Kahvi- ja Ruokasalit.
äSIIIDSA,
988.
Fahdin
mllkaan.
täwä ja kaswattawa wähäwäkisissä edullisempi tyytyä wähäiMiPään IcKa oletoaEa järwellä niin pian
Dr. Glöckner.
Pustor.
yhä suurempaa yhteisyyden tunnetta, ansioon kuin kantaa liikkeeu tuottakuin wesi 4>ääfce jäistä wapaaksi, on
kehoitetaan ottamaan osaa senpoistaen monta estettä, joita maa riskiä" j. n. e. Tällaiset muis- Tampereen—
siteu
Wirtcnn Höyrylaiwa»
ral'e hankittayananden nLipanu Niiuic »vuosisadan alku- ja ke^ti- ymmärtämättömyys ja itsekkäisyys tutukset, jotka etupäässä
kriitUliaea matkailliakotl Ja kahvilalohdistutvat
Osakeyhtiö
anoiutt senaatilta, että
piirastaskilpailaan josta jaetaan waiheilla olvat kooperatiiwisen liik- yliliialkaan
lilka HKmfMifcrntn 1, vastap. uimii
yh- tuotanto-osuuskuntiin,
waftaan
asettawat
sisältämät senaatti antaisi luotsihallituksen toi'
Te!ef. 1058. El Jnomanhoja.
kolme palkintoa,kilpailuaika lop- keen
ensi oireet hawaittawissa. Saa- teistoiminnan tielle
Mut- epäilemättä paljon oikeutettua,
puu Kesäkuun 1 p:nä 1908. LäKALEVI,HaontHa matknataTlll».
nieksi pitää huolta Toisweden sa°
tuaan alkunsa Englannissa lewisi ta joskin arwelut osuustoiminnan mutta eiwät »varmankaan riitä to- nioinkuin
hempiä tietoja antaa
Näsijärwen weftstöjen
J. A. Llimola Kaivok. 9. aate muuallekin. Eri tawoin tahdot- menestymisen mahdollisuuksista distamaan osuusliikkeiden alem- muidenkin kulkuwäyläin lt)iitottta=
tiin sitä eri maissa toteuttaa. Enss- tuotannon alalla wielä käywät
Klsl«l»ltom«l»:
muutta munulaatuisten yhteisinuo- misesta
Vilt, Sviiopn Kiijaaiitomo Hallitosk.
(konsumtsiliike
hajalleen,
tojen tahi yksityisliikkeiden riniaunissa
owat
kulutusuesti
on
tämä
molS.Tampm.
SjQCry
Viili.
T«LUO9.
Tamp. haaraosaston
oni)°
yhdistykset
yleisommiksi
i,unilla taloudellisen elämän nalla.
tulleet
nella
P»'.)«r*!« KoslutM-p.kauppa
Don
ja tuottaneet suuremmoisia tuloksia, alalla saanut »iin suuria aikaan,
"l ASB RonganUtn11. Puntiin 618. Vuosikokous on perjantaina t. k.
— Nnutaticliiistcn clntell>it»s. (EriR. E
22 pätvånS klo 7 illalla Realilydeolla.
yhteenan
menesniin
Ranskassa waihtclewalla
esoittautunnt
tärkeäksi
Kokoaksessa toimitetaan säantsjea 6
kuiscsti Tamp. S:llc>. Rautatiehallitus
Ruokatv]ollu]ti
tyksellä koetettu toteuttaa osuustoi- liittymismahdollisuudeksi, että tuspykälSsia määrätyt tehtävät.
Gu»t. Lindelfin kokoelmat pldacm senaatille jättämässään kirjelmässä
Johtokunta.
caositttaan. Yksinkieltää
Paokataijoiluanl
minta-aatetta
alalla.
kin
kukaan
enää
woinec
näytteillä
puoltanut
tään
tuotannon
Näsillnnassa
loisen rautntieläisjärjestökert, maolDUta ruokaa halvallaHäWMjcn kokoutsen aseitammi toiinituslualioHallitus osoitti täällä halua sekaan- merkitystä tai epäillä son tulewaimeenkatu 6, tl*. VUnlkankadulta. lolel.»33, Jaosf Voikdehto.
tunuan rautatieballitutselle jättäinää,
tua asiaan asettuen milloin kokonaan siintta. Osuusosto, osuusmyynti,
lisen-pnslneen
aiwlanslia
on keisarilliselle majestcctille osotettua
kokous on ensi maanantaina t k torstaista hahtik. 30 p. klo 10 -7 1.-p. wastustawalle ,milloin taas suosi- osunsluotto sekä muut muodot, joismäärätä,
m.
mutzta,
että
I.
suwaitsi>si
kloBl-p.
11 ?:°»
Raittiustalossa. Uaeiwalle kannalle. Suurimman kehityk- sa tooftcratiwincn toiminta esiintyy, Helsingissä, Ludlvigink. 6, että
■Jllk. talo, talei. 910.
ta tärkeitä asioita, samalla kirjoitetaan PäiUymakiu 50 ja 26 p. koulunuorilsiitä. Sutine» waltion rautateidc»
lapsilla.
aasia jäseniä ja kootaan jäsenmaksoja. solta ja
3123 sensä on osuustoimiittaliike kuiton- owat osoiltautnnet erinomaisen te- 2men lerros,
5429. hallintoa koslewasta asetusehdotuksesi
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Sunnuntaina 10 p:nä toukokuuta
la.minkä se»aatti lunlniisti w. I9W ja janski m. m. ettei duuma tietysti
mitä korkeinta ratknisun warten un ju
woi sekaantua siihen asemaan, joka
perille toimitettu, ne tohdat, jotta
löste.

nytyisin waUitsoe
olioille
rtili>j,-l!iiiö7h^^^^|

N:o 107

TftMPEREEN SMnOMUT

©uome&fa,

Aug. Koskinen

—

»903

kunnalle 300 (1.000), rouwa A. M. ten faupunfinnite toolhm&nieStoi
asettama»
Mustoselle lastentarhaa waiten 1,000
raitiotiowaliokimnnn
2,500
yhteiskoululle
(3,000),
Suom.
fanefa
on taupuntimnil,' nuorsuomalaisilla
(5,781).Ullotnöwäenyhdistylsen naiso
na

Tärkeä kokous

sitä
on
mwau
ensi te k iwi ikko
kello 8
linifilöiik- luleuun elätcctujn ja apuni enenimni! koska aseina
osastolle 500 (1.500), Pellamatehl)oja,
maiston talossa Tilaisuudessa pv- taan soittokunnalle 300 (1,500), Tamp. —
erityisluontoinen Suomella oli
eri u)chiffcffi.
cvotettniifiin
— Hylntt!, nilnm,,.?.
Mllleilnustliimi tllupunoiosumml
joka tunImit ebusmies K. iljalainen luuiomykläin uiheiluseuialle 50 (50),
Tenaatti on hl)- erinomainen armeijansa,
puliellu
No
13.
Kauppakatu
l?3.
b. m
johtolukutupien
-!m»U)t Kaulvatsan tappeli» Ialonoja» nettujen »valtiollisten epäilysten
Eduokunnan hajoittamisesta. Mais- Kansankirjaston ja
oioat maislraatilta anoneet Mahmistuc-(44,000),
kunnalle
kylästä kutoisin ulcio,,»
14,000
Hämeen
talottaan il tälidcu Ijäroitcttiin. Tämän armeijan SUOSITTAA saapuneita Kevätuutuuksia. Mustia ja värillisiä tori F. &*. P e son c n alustaa kes(15.000) Kan» ta neljännessä kaupunginosassa olemille
,Minen°Äiurun
Museoseuralle
1.000
anomnkscn
saada wal- uudestaan ofcttamincn riippuu ykkustelukysymyksen
edustajaehdoksaloulujen johtokunnalle 11,125 tunteille nio ? ja 9 ratenncttaluien kah<'ulta kurloausta 14 »ystyrätautiin
Naisten Pukukankaita,Kävelypuku- ja Sakettikankaita. Pesua
sai- sistään kaikkein korkeimmasta wal°
ja Ivalitsijayh- (17,468: 68), Konepajan
täitten
asettamisesta
Pnmpulimusliiniaj
uusissa
wiisiterroWen talojen piirustutrac-tuneesta lehmästä, jus hän »e teumalleissa.
soittokun- den
kestäviä Villamusliinia
sillc, jotka on laatinut arkkitehti V. F e°
diotysteil
perustamisesta.
Citäpaitsi
(600),
nalle
300
Manleusyhdistnlrastan.
lasta ja siitä laillisesta järjestyksesSateensuojia
y. m. HalvallaH
Miesten Pukukankaita.
849
joka on säädetty Suomessa.
fe^fiistelfaan »vielä puolueemme selle 500 (500), Naisyhdistykselle y. derley. M,istraatti on puolestaan
tä
Ahxienanmaa» jn Turm, snnri-t»
m. 500 (500), Tamp. käsityöläiskou- lMvntsynyt piirustukset.
1',te,,,,e. senaatti on päättänyt
Oulun kaupungille hymätsyttiin tersson ja N. R. af Ursin. Kimi- työstä maalien yywäksi erittäin lulle 1,000 (2,000), Euom. tyttökou- O. A Commerce on anonut Mahmislausu»,
nossnan pnoltaa Eduskunnan anomus
paikallisehdolas, joksi tuli pormest. to: De förtryckas rätt. L. Lindström, täällä ianpunssissa.
lulle 2,500 (5.458: 52), Talouskou- tusta fasaadimuutotselle torin luarrclA. Grönroos ja A. Pettersson.
komitea» asettannsessa tutkimaa, —
A. Castren.
ia^
lulle 500 (2.500), Suom. tyttökou- la olemassa talossaan sen johdosta, että
zj!,d»opll»tti,
<?ittc»tuu
Tuomen
Valitsijayhdistysten
Ruotsalaisten
liiduista. il,'o!daanko »valtion lvälitut
Näin
tulimat
nuorsuomalaissiten
lun raittiusyhdistykselle 250 (250), Vlolinin apteekki muutetaan mainittuun
scllä edistän Nhwcuanmaan ja Turui asianmukaisesti un päätetty, että pan- ten ehdokkaiksi Oulun läänin eteläi- waramiehena on A. Höglund.
Tampereen Teatterille 5,000 (9,773: taloon. Maistraatti on puolestaan hy°
waalipiirissä seuraamat i
laaristuu loälistä sääuuöllistä laiwa tin pohjapääoma korotetaan kahteen
sessä
Tampereen Raittiuspiirin toimi» wätsynyt piirustukset.
läänin
waali02),
Waasan
itäisen
suomen,
miljoonaan
kymiueneenneljään
(yleis- piirin waltiopäimäehdoltaat ja
Oulusta
liikettä.
M.
Rosendal
reht.
makunnalle 2.000 (3,000), Tamp. Nais- Kaupp. R. Nm t e r on anonut mahmarkkaan siirtämällä kaksitoista mil,
— Ä>!»P,sto.
tokoontuu Snellmanin päwänä t
ehdokas.)
litsijayhdistylset
lopullisesti
hyyhdistykselle 5,500 (5,500). Rouwas- Mistusta kahden asuin- ja yhden ultuomat
Ensimäisellc sijalle yli- Joonaa marltaa »vararahastosta 3>:o 2 emäntä Kaisa Eerola Haapajärmeltä mälsytyt
i.p.
12
ft.
klo
8
Karstulan
opisto» kamreerin
wäen yhdistykselle 7.000 (7.500). huonerakennutscn piirustuksille. Mainiseuraamiksi:
wirkaa täytettäessä pohjapääomaan, sekä että tämän joh:
Valitsijayhdistys:
on asetettu
VarTyöwäenopistolle
-tuomari
iiumta
6.000 (6.000). tut rakennukset, jotka sijaitsewat RatiCfnfduis
cfittän
(?.
Elmgrcn, dosta pantin osakkaille annetaan sata- maanwilj. M.Knuutila Ylimieslasta:
»varatuomari
mitlo,
Juho,
kauppias,
Kaarlo
Karsmia numerotietoja Hämeen pohjoi Luonnontieteelliselle yhdistykselle 300 nanuieinellä owat aikaisemmin tehdr,t
toiselle kamreeri Tödcrstrum,
taffitynimcntätlihatla uutta osaketta, maanmilj. M.
Alawieslasta : tula. — Listo,
Jutila
August,
inmniclle krnununwouti I.
Akseli —
esit- iin umalipiiriit wiime cdustajawaa (400), Raittiusseurain keskuskomite- ilman Piirustu«sia. jonka Muolsi senaatEtrömstcn. joista jokainen osate on 1W markan maanwilj. K. Elowaara Pyhäjär- telijäsihteeri, Helsinki.
Ala-Kulju
alle 4.000 (4.000). W. ek U;seura ti on wclwoittauut sielläkin noudattastipendi
pankin
woitou
Sjögrenin
on annettu mais suuruinen, ja oikeuttaa
leiotaB>n'C'tiivtoliia fou ohessa ny Ylitykselle
meitä:
N, Kannistolle.
Emeliina,
emäntä,
Kuortane. Lau500 (500). Työwäenyh. maan Tampereen kaupungin rakennuskuluioan wuoden alusta maanmilj. A. Jussila Haapawedeltä:
osallisuuteen
ja
inivtcii
järjestämisestä
maalien
Valitsijayhdistys!
kaan
distylselle
ÖOO ml. matkaraha on annettu L, 28 lähtien, siten että
6.000 (17.000), Tamp. iar,estystä.
osakkaille annetaan maanwilj. A, Koukkula Raahen Ea° Kantola, Aatu, maanwiljelijä, Lauk- eiMistajaehlioffaistay. m.
Eläinsuojelusyhdistys
1.000 (1.000). — SHafcnfi
Öholmillc.
— Listo. — Ala-Kulju, Eweuusi osake jokaisesta »nauhasta osakkees- lostll :
tiiiftn tuin piirustukset
4,800
laa.
Terweyshoitolllutalunnlllle
LON mk. matlarahu»
Ihteinen
illallinen!
Kaikki
mi
C. Jo ta, on pankki kehottanut osakkeitten o- maanmilj. P. Tiira Tyrnämältä:
»sottiwllt. Talonomistaja £ fari Oj adosentti
Tamp.
Lappaja
liina.
rwen
ValitM.
U:liiton
(4,800),
T.
K
lim,sso»»ille.
fooni
n e n, jonka uutisrafennuffeUa tapahtumiotaiia zleskuslonttorissa Helsingissä pormest. A. Castren Oulusta;
sijayhdistys: Pekkala, A. Ospiirikunnalle 500 (1.000), Wallopankin haarakonttorissa
jossain
tai
Utajärwelta:
onnettonmudesta kerrotaan toiArpajaisia. Kenraalikuwertlhra E. Pesonen
kari, maanViljelijä, Vimpeli.
nauhayhdistylselle 500 (1,000). Pe- neestapaikassa
.^ on
sessa
nööii
lehtcämme. tuomittiincimyöntänyt seuraamille haki- maaseudulla kirjallisesti ilmoittautu- past. I. Väyrynen Kajaanista:
Ala-Kulju, Eweliina. AlalastuLllimeijlllle 2.000 (2,000).
Listo.
len täkäläisessä maistraatissa 60 marjoille luwan arpajaisten toimeenpane- maan unsien osakekirjojen saamista maanmilj. A. Halonen Puolangalta: muden malits i j a y hd istys!
Tykkänään
hylättämiksi
esittää
warten, jolloin »vanhcminat osakekirjat torppari S. Pulkkinen Ristijärweltä.
Koimisto, Aleksanteri,
maanwiljelijä. Ainonkadun ralennusonnet' siis Valiokunta seuraamat hakemukset: fan salkoon' sen johdosta, ettei hän olmiseen. Urjalan Suomalainen
pitäen
—
—
wälttämättä
owat
tuotawat
leimattaNäitä ehdoltaita silmällä
Ala-Kulju,
Tamp. Ajuriyhdistyksen 1,500, Krist, lut tehnyt scmenttilattiaa niin luafimatji
ensi elokuun 2 p. Urjalan pitäjässä, wilsi
Kuortane.
Listo.
tomuus.
malitsijamiesyhdistytsissä
— Ka- Eweliina. Alajärmen malitsanotun
oman lodin hankkiolisi sitten
työw. yhd. lauluseuran 500, Krist, tum piirustukset osottiwat ja oli muumista warten- Ärrakosken raittius- siaawatkeita sellaista ilmoittautu ehdolaslistat muooostettawat.
sijayhdistys: Anttila, Matti
tyomäenyhdistyksen 15,000, Työ- tenkin rakentanut toisin tuin piirustusKelwottomia
rautabetoniralen»
—
pankissa. lcma.
mista
warten
on
saatawana
XI"
Alfred,
maanwiljelijä,
Alajärwi.
wäenyhdistylsen sekakuoron 500, 2i- ten mutaan olisi pitänyt rakentaa sekä
Toiwo
tai
ensi
teitä.
— Listo. Kielokuun aikana PadasjoenheinäAla-Kulju, Emeliina.
roeellisyysseuran 2,000, Finlayson H: sitäpaitsi antanut huoneita asnttawalsi
pitäjän — Ealaneuwos Geraldin oikeusOsoilan kylässä, sanotun
wijärwen malitsijllyhdisTalonomistaja Oskari Ojasen C:on työroäen lauluseuran 1,500, E. ennenkuin ralcnnustatselmusiniehet o»
oman
talon rakennuswelan lyhentämiseksi: juttu Nowojc Wremjaa" wastaa».
tys: Anjala,
maratuomari, uutisralennutsella tapahtuneesta on- Työnjohtajain liiton 1,000, Työro. Uivat ne hywätsyneet asuttamiksi. Hra
— Toimo,
Nokian työwäenyhdistys ensi heinä- Pietarin piirioikeus on lykännyt
Kimijärmi.
Ala-Kulju,
nettomuudesta owat maistraatin aset- yhdm ompelijatar a. o:n 500, Ko- O. welwoitettiin 100 markan sakon m
— Listo. Keuruun Emeliina, tamat
tai elokuun kuluessa Pirkkalan pitä- Siionien ent. kenraalikuvernöörin,
walitsi
tarkastusmiehet nyttemmin jät- neenläyttäjäyhdistyksen 1,000, Rait- halla saattamaan rakennuksen piirusjän Nollan kylässä,
yhdis- salaneuwos N. Gerardin nostajay h dis tys: Maissi, Eemi!— täneet maistraatille lausunnon, jossa tiusseurain Päätoimilunnan 10,000, tusten mukaiseen kuntoon setä kielletsanotun
tyksen ralennuswelan lyhentämiseksi?
maanwiljelijä, Keuruu. - Listo.
Kutomateollisuustyöroäen liittohallin» tiin antamasta huoneita asuttamaksi enWrcmjan"
sanotaan m. m.
nian kanteen Nowoje
waaliPispalan Vesijohto-osuuskunta l. l.
Viipurin
Rakennus,
Ala-Kulju,
jonka
itäisen
Eweliina.
alakerros
on
linon 4,000, Paperiteollisuustyömäen nenkuin latennuslatsclmnsmiehet owat
Ähtärin
tuleman kesä- ta! heinäkuun aikana toimittajia M. ja A. Suworinia piirin sosiaaliden, okraat- Valitsijayhdistys: Suome- westa ja yläkerros puusta, oli wah- liittohallinnon 3,000, Teatteritalo- antaneet suostumuksensa.
— 3»»per«n
wistettujen piirustuksien mukaan wa- osakeyhtiön 10,000. Ammattikouluko'
Pirkkalan pitäjässä, sanotun kunnan >l'ae>taan tainan wuoden loppuun. tisen puolueen edusmiesehdokkailsi rinaho, Heikki, torppari, Ähtäri.
tapahtui salan. G:n tulewia maaleja marten on asetettu Eaksholm, Juho, torppari, Saar rustettu wälikattoa tannattawilla rata- mitean 500, Räätälityönantajain yhiulot
Vesipostin laittamista warten;
Lnltäliminen
«u-—
huhliluulla:
Terijoen
kiskoilla,
joide,i
etäisyys
5,000.
distyksen
järmi.
ha"-työwäenyhdistyksenPortaan,Oja- asiamiehen.
o r a t> s t> ew in seuraamat ehdokkaat:
Listo.
toisistaan
,374: 39
ja Saarenläänin haaraosasto p»)!M»östä
malitsijayhdistys: Mikko Virkki, kauoli noin ?N<) millimetriä ja pituus Valiokunnan jaettamiksi ehdotta- Vl«tlust«i» tiilenne Sml,
(<telä^Hä«een
waalipiirin
81,78*; 60
tuleman kesä', heinä- tai elokuun
panhoitaja Terijoelta, O. V. Turumetriä. Näitten Välille las- main määrien kokonaissumma on 9?af)titan>araa
noin
4
2,6C8: 33
kuluessa, Tammelan pitäjässä,
Pitatllwaiaa
nen, waihdemies Raiwolasta ja rou- mettarelaisten ehdollaat. Yleisiksi ketun oe<o,ukerroksen olisi piirustuksen
Paletteja
ehdokkaiksi on asetettu waltioneuwos mukaan pitänyt olla 140 mm. wah1,532: 75
tun osaston rakennusrahaston hyma Anni Huotari Tampereelta.
R. Danielson-Kalmari ja senaat- Vll, waan ei
mäksi; Lempäälän Itäinen työwäen- :-■
Hewosia
5,058: 35
ollut muuta luin
Antrean Valitsijayhdistys: I.
tori
A. Osm. Kairamo. Muiksi eh- 80 -l 100 mm. Muuten lärvi
Koiria
yhdistys ensi touko-, kesä- tai heinäNestori Walawaara, sanomalehden
45:05
seiKarjaa
luun ajalla Lempäälän pitäjässä,
toilnittaja Viipurista, rouwa Anni dokkaiksi tulewat seuraamat henkilöt- Ville, että käytetty betoni ei ole asian28:
Toijalan
Akaa n
ValitsijayhUjoneuwoja
217:?0
Valmistettu, kosla altapäin
sanotun yhdistyksen oman talon raHuotari ja työmies Jussi Pihlman, distyksen listan ensi ehdokkaaksi
mukaisesti
kirkko- näkyi pelkkää ruskeata
Lis«,«
48.—
ja santaa
Antreasta.
kennusrahaston kartuttamiseksi: TamAugusta
rouwa
Takala,
Tuuherran
pereen työmäenyhdistyksen naisosasto
Waununnmoli«»
paikoissa,
joista
C lisenwllllian walitsijayhbetonikuori
oli
88:40
Kuten lehtemme toisessa paikassa Vlalasiininwuoli^a
Forssan walitsijayhdis- niissä
lohistunut,
osoittaen,
täten
että
liian
157:
40
ensi heinä- tai elokuun aikana Tam- Nuorsuonmlaincn malitsijayhdistys dislys: Vihtori Mäkelä, rataesimies loksesta;
tyksen listan ensi tilalle opettaja Juho
kerrotaan, oroat laupp. Matti Nige- lälliw,pallliota
pereen kaupungissa, sanotun osaston on perustettu Huittisiin. Eh- Imatralta, O. N. Turunen ja San- Kiwikosti,
täytetyksi.
on
tullut
516:
70
wähän
sementtiä
Forssasta; Hämeen- Sitäpaitsi löydettiin betonia warten lius y.m. anoneet asianomaista wah- Lastausta, puilaust»
työläisnaisten iesäsiirtolan rahaston dokkaiksi on asetettu maanwilj. K. A. teri Saaritiwi, puuseppä Sortawa1:50
linnan
walitsijayhdistylsen
listan hakattuja sepeliä, jotla läpimitoiltaan mistusta lahdelle Läntisen Puisto- Waluutusmalsua
kartuttamiseksi,- Tampereen työmäen- härlälä Huittisista, professori E. N. lasta.
7:75
yhdistyksen ompelijatar-ammattiosasto Setälä Helsingistä ja opettaja M. Käkisalmen malitsijaylidistys: ensi tilalle tehtailija I. F, Alanko, oliwat 100 mm. tahi noin kolme lei- kadun ja Puuwillatehtllllnladun kul- 2isäänliijoitusmalsu»
666:
05
sijaitsemalle tontille aijotun Wuoliamalsuja
Hämeenlinnasta' lärwelän Va- taa isommat luin mitä tällaisissa
Käki- litsijayhdistyksen
50:
ensi elo- ta! syyskuun aikana Tampe- Laima Porista. Asiamieheksi malitJuho Komonen, maanmiljelijäleipuri
—
listan ensi tilalle
uutisialennutjen piirustuksille,
reen kaupungissa, sanotun osaston liin agronoomi T. I. Takkula.
salmesta, Kalle Pakarinen
M«nsä 14tf,184: 97
saarnaaja I. Toiwiainen, Hausjär- töissä olisi sallittawa.
joiden mukaan rakennus tulee olemaan —
Toyompelijattarien oppikurssien ja kesä. Tur. S,
ja
työmiehen
maimo
seikkojen
perusteella
(gliiittinoilmottutfia.
Hiitolasta
Wäolewien
Tebtailijn
weltä; Lahden malitsijayhdistykjen
tarlastajat mielipiteenään, kaupunkimme muhleimpia ja ajanmu- Ost. $uufun e it un maisstraatilh
siirtolan rahaston tartuttamiseksi: Mömia Julgrcn Joutsenosta.
lausuwat
työmies
A. Tasanko, että
järmen Pohjaslahden työmäenyhdisEortawlllan walitsijayhdis- listan ensi tilalle
mainitussa rakennuksessa walmis- kaisimpia yksityistaloja. Olemme siitä ilmoittanut Nihtywänsä fiai-joittamaan
tys ensi kesä- tai heinäkuun aitana, Nuorsuomalaiset ehdottaa! Oulun tys: Wilho Lehoias, werhoilija Hel- Lahdesta- Lammin walitsijayh- tetut betonimälikatot eiwät ole sitä saaneet täytettäroäksemme muutamia fu«nro= ]a
falftutcfi&iu-ltitL-ini^^B
tcu-jii
Ylöjärmen pitäjässä, sanotun yhdis- läänin eteläisessä Vaalipii- singista, Janne Martikainen, raken- distytsen listan ensi tilalle palstatil. laat.ia, että ne testäisiwat tawallisissa seikkaperäisiä tietoja.
kaupungissa;
Euominen,
Lammilta;
O.
Kysymyksessä
uleuill
rakennus
tuRiihija
Santeri
tyksen illlcnnusmelan Vähentämiseksi: rissä. Keskiwiikolsi oli Oulun lää- nusmestari Sortawalasta
esiintywiä kuormicnt. aliupseeri Herman Iloa iti toe=
mäen Valitsijayhdistyksen listan asuinhuoneistoissa
Finlayson ja lumpp. puuwillatehtaan nin eteläiseen waalipiniin luuluwista Saankiwi,
waan
ne asiaintunte- lee olemaan 5-lerrolsinen, fasaadit neweistämö- ja moottoriliitettä:
tuksia,
tulisiwat
maanroiljelijä
tilalle
G.
niolemmille
edellä
mainituille
laduille.
H. Palotyömäenammatliosasto ensi elo-, syys- kunnista nuorsuomalaisia edustajia Pitkärannan malitsijayhdis- ensi
johdolla uudestaan tehtäivälsi.
muotilauppias !?lga Lundell Tv.
heimo, Lopclta; Eomeron Va- walla
Kaikkiaan tulee siihen noin 260 tuli- rusta,
tai lokakuun aikana Tampereen lau- tutsuttu lotoon keskustelemaan cdus- tys: Wasili Tiihanoff, maanwiljelijä litsijayhdistyksen
hattutappaa; ja
listan ensi tilalle
sijaa. Puuwillatehtaanladun puoleipungissa, ammatillisien kurssien ai miesehdolkaista y. m. waaleja koske- Kitelästä, Janne Martikainen ja Santauppa-apulainen W. A. H a lm e scmaanwiljelijä K. Älli, Tomcrolta ja
on suunnirakennuksen
teri Laarikimi.
laansaamista
warten.
mista asioista.
Waätsyn Valitsijayhdistyksen lis— Uusin nscinin
teltu jota lenolseen yksi 2:den huo- kataluaralauppaa.
yleiskysymykseen
otettiin
s>>litösl>!!!l!!U!WU!l> Ensin
tan ensi tilalle toimittaja A. Rauneen, taksi 3:men huoneen ja ylsi
Hämee» muse»ssa on wiime >l>iid,lle nwnttu.
Titteiiluii lnrkoitusta ehdolas. Meiseen lausuttiin kaikkialhanheimo,
4:jän
Lahdesta.
Länti»
lclla
käynyt
henkilöä, joista kouluMeisistä
ehhuoneen
huoneisto
sekä
Pyhäjotiwarsilta,
ta,
i
a
Iidemolr
ätit
Turun
ja
KalaRaa'»varten tarpeelliset toimenpiteet owat
Cos
dokkaista tulee rualtioneumos Danielpuoleisen rakennuk- laisia 25!». Lindellin kokoelmia un wiime
ken
oroat
Puistokadun
Vaalipiirissä
suoritetut, owat Helyläu sekä Kulen- hen puolelta, Oulusta ja
seutu- eteläisessä
Kalmari kaikilla listoilla toiselle
kuhunkin leiiolseen neljä loiitolla käynyt katsomassa 2-iti henkilöä,
»öisen, Pnritlalan, Punkasalmen, Pu- wilta ja Kajaanin puolelta toiroo- perustaneet seuraawat 15 Valitsija- ja
Kaiiamo kolmannelle Oalmistawan walioluunan ehdo 2iden huoneen huoneistoa; jolaiseen joista koululajia
senaattori
130.
tunnusyhdistystä
allamllinitluine
tus.
titon, Sawonlinna», 3il!l>olnn, Torjon nius, että rehtori M. Rosendal rutilalle.
pal»
—
kuuluu
keittiön
huoneistoon
lisälsi
Täpeaisi
puolueen
ylcisehdotkllalsi.
ja Lärtisalmeu asemat toukokuun 1
Utt»t«»i-y!,diöt!!tse»
lauseineen.
luuoFifotnu-j
Waaliliiton kaitiien muiden listain
Turku: Suonien sisäinen itsenäiWalmistawa waliotunta on ehdot roelijan- ja kylpyhuone. Ralennuksen Pidettiin eilen illalla Engströmin tahwipäi»,'ästä lukien awatut yksityiselle sah- hän reht. Rosendal suostuikin ja näin
päätettiin
suojat
woidaan
eli perustus- syys. T. Tainio, L. Lindström ja W. tunnuslauseeksi
tanut anniskeluyhtiön rooittomara! alimman kerroksen
„Suomalainen puolue", paitsiasettani
kösanumaluaihdolle Tuomessa ja keisa- tuli nuorsuomalaisen puolueen
jäljestää myymälä- ja tonttorihuo- lassa. Tilaisuudessa luettiin UmqfU ja
LahTurku:
yleisVuolijoki.
(sulku
tawalla
Sosialidemotilifertormiä setä tilintarlastajain lauiaettawilsiseuraawalla
riluunassa sekä Punkaharjun ja Tyl^ä- laillis-suomenmielisen
Ursin, Ida Aalle den Valitsijayhdistyksen listan tun- merklien wälissä olemat numerot osot' neistoiksi. Uutuutena mainittakoon, sunto, jonta perusteella myönnettiin
oron asemat samasta päiwästä niinhy- ehdotkaalsi rcht. M. Rosendal. kratia. N. R.
„
nuslauseeksi,
joka
sijoitetaan
tuli Suomalainen taroat anottua määrää):
että rakennuksen ullakolle
johtokunnalle täudellinen tilinwapaus.
luin toti- kuin ulkomaiselle yffilyissnh- Naisehdokkaaksi Valittiin, sittentun ja Ceth Heikkilä. Maaria: Kan- työruäen liitto".
pesulaitos roirutusammeineen ja manVuolijoki,
W.
E.
Kaunistuslomitealle
Tampereen
nti
Luukkonen
oli
toimesta
liel
F.
tahto laiksi:
Johtokuntaan walittiin croamiswuolösanomawaihdolle.
4,500 <11,500), Suomen Maalari- leleineen.
täytynyt, toinen ehdotettu, emäntä Eloranta ja N. Annala. Pöytcssa
lllewat. apateetkaii Th. Clayhills,
Pihanpuolelle
on niinikään
«uomcnticlisen rnututienmmntli- Kaisa Eerola Haapajärweltä.
tyä: Kansan tahto laiksi. W. Vuotyöntekijäin liiton osastolle oppikursinsiiiuöii
R. Witting ja pankinjohtaja
johon
rakennus,
paitsi
niteltu
t^lee
sanaeto» aitnnnsnllmioen. Erinäisten Kajaanin kihlakunnan pailalliseh- lijoki, V. Annala ja E. Eloranta.
warten Tampereella 500 (1,000), talleja ja makasiineja myöskin
sia
Hjalmar Grönblom uudelleen.
muurautatieläisjärjestöjc:,yleisen kokouksen
TyöwäcnnhdistyksenNaisosastollekesädoktaiksi Valittiin seuraamat kolme: Uusikaupunki: Sorretuille oitamia I:den huoneen huoneistoja ja Tilintaikastaiilsi walittiin kauppiaat
(2,000),
ehdotuksen mukaisesti o» rautatiehalli- maanwilj. A. Halonen Puolangalta, keutta. E. Eloranta, Ida Aalle ja
warten
500
Kuusiirtolaa
K.Hjoith ja R. Vinter watinaisifsi setä
tus päättänyt senaatille esittää, että pastori I. Wäyrynen Kajaanista ja Teth Heikkilä. Paimio: Sosiaromyltäin yhdistylselle 500 (500), yhteinen työhuone.
snnlmöt, läänin lli»,' !amp. Euomal. Naisliitolle
Aikomuksena on tehdä laitti ralen» lonsuli I. W, Blom waralle.
asetettaisiin komitea laatimaan uutta torppari Salomo Pulkkinen Ristijär- lismi woittoon. Scth Heikkilä, E. Elolesäsiirsuomalaista rauta!ieammatlisanastoa, weltä.
Tulipalonallu. Eilen lello
ranta Ida Aalle. Salo: Työn tu- on liHilißik-tanut säännöt <iäälsinäl,'n tolaa roarten roarattomille äideille nuksen wälipermannot tulenlestäwista
jonka puute rautateillä o» käynyt san12,25 päimällä ilmoitettiin DunderEilten hywälsyttiin Oulun puolen lokset työn tekijöille. T. Tainio, K. Pitäjän :!iitwala» kylän tjapaae^toifeHc 1,500 (2000), Kansaloululasten tur- aineista.
gen tuntuwaffi.
ja jokiwarren ehdokkaiksi maanroilj. Lindström ja E. Heikkilä. Mynä- palofunallc.
malalle 9,000 (9,000), Orkesteriyh- Pihamaan alle järjestetään hallo- bergin konepajasta walinaiseen paloKokous, kuten inuistctiance, walitsi
luntaan, että konepajan ylisillä oli
—
lellareita.
!
EloTyrnäroältä
ja
ja
wapautta
E.
Pekka Tiira
kkhra E. mäki: Maata
$al3tu:tiiototmitutict. i.'äänin (v distykselle wm 1907—08 wajaulseen
tuli irti, mutta sanottiin samalla, että
puolestaan sanotun komitean jäseniksi
(21,000),
UltotyöwäenyydisT.
Tainio.
Utajärweltä.
ja
1,000
S.
ranta,
tueni,
Pesonen
Heikkilä
on luafjaustaiiut pal»toituffcii
waara ominkin neumoin torjutaan.
tilastollisen konttorin cjsiinichen, mais- Siikajoen ja Raahen ynnä
Naantali: Köyhille etuja ja oi- jolla talon
; Molitai^^ tykselle kirjastoa ja lukusalia warten
—
teri I.H. Kalan, toneins, W. Heino- ympäristön ehdokkaaksi tuli maan- keutta. E, Eloranta, Ida Aalle ja ntiSiamaSto
1,000
(13,000).
työwäenKristill.
Palokunnasta
lähti kuitenkin kolme
Kysymys
raitioniinisestä 3/32 !)l)d.
kunnallisesta
miestä paikalle. Tutkittaessa hamaitW. Kalan, asemapäällikkö wilj, Aug. Koukkula Ealon
200 (500), KöyV. Vuolijoki. Perniö: Oikeutta ojalta föeiffiläii perintötilaa
sen^ ratains.
soittokunnalle
Tampereelle
paron
K. K. Kirjokallio» ja ensi kirjurin I, A. kunnasta i ylsi oli lisää ehdotettu, kaikille. E. Heikkilä, E. Rönnbera :!, Morpilittjben
tiin erään katon läpi lullewan laatyöhuoneelle 2,500 ticlaituksest»
pitäjän Mnu>,a,n^n hy .)äin naisten
jatkuwan
fäsizttelyn
haillaan
alai» leripultin kuumenneen, niin,että katto»
Nummen
Lastenhoitoyhdistylselle
7,150
<2,500),
mutta hänestä luowuttiin.
>a K. Lindström.Taalintehdas: lassa, on toiiitnrimeik
Parwimn.,'!
Pyhäjoli-warielle oli ehdotettu Veljeys
(7,150), Uimaseuralle 2,000 (2,000), sona. Eilen illalla saapuiwat tänne täytteet oliwat syttyneet. Kun täyttasa-arwo. I. Sorell, erotettu .'pciffi niminen palsta.
eril. tarkoituksiin Hclsuigin Raitiotieyhtiön toimitus» teitä Vaaranalaiselta paikalta hiukan
maanwiljelijät K. Elowaara Pyhä- L. Lindström ja Ida Aalle. Koski:
Nahatoimilamaiille
jäiweltä ja A. Jussila. Kumpaiset- Kansan walta. T. Tainio, Ida Aalle
18,000 (60.000), Musiillitomitealle johtaja, insinööriE. Souränder oli purettu pois, oli waaralin torjuttu.
Tuuma ja Suomen
ja H. Kujanpää. Ä land Den
(3,000) Euomettarelaiselle
kin hywäksyttiin.
sekä
Allmänna
Eleltrici— Yömaja laupunnissa liiywiä maaSwenska
lvelwollifuuslysynlys.
Kalaiotiwairelleoli ehdotettu maan- mindre bemedlade befolkningens wäl Lukijat, suosikaa ostoksillanuc nii lyöwäenliitolle sanomalehtiin 200 tets-Attiebolagct-nimisen
sähkökoKiroityömiesten
Grönroos,
L. Lind
a. o. telnill.
laistyttöjä »arten.
wiljelijät Miklo Knuutila Vliwieskasta pä Äland. A.
(6,200),
Valkonauhan toA,scwclwollisuusasiaa duumassa ia Milko Jutila AlawieZlasta, jotka itröm, A. Pettersson Abo Eosiali ta liikkeitä, jotka ilmoittamat Tam opetukseen 200 (500), Luistinseuralle ncliikkccn insinöörit Linden '^a ruksessa torstai-iltana,
keskusteltiin
demokrater. L. Lindström A. Pet- pereen Tauumlisa.
perjantaina täsitcltäessä lausui Bob- tummatkin hywäksytUin.
1,200 (2,000), Rautatieläisten soitto- Hirschmann neuwottelua war» toimenpiteistä aijotun maalaistyttöjen
i^n laulanen
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dessa on kuitenkin asian laita sellai- seksi tämänkin »vaalitaistelun aikanen, että itse papitkin pyhäpäiwi- na kutistunut, min soweltuwat nä»

Mntta kun meikäläisettä

ryhdyttiin

taholta
snomcttarelaisten »vas-

tähden, että

he saisiluat senaatille

Näihin

turnajaisiin, joille omi-

lisäksi ..oikeuksia" kaUvataan, niin
hankituksi naista on aitomustalainen sisukin, niitä ..sopimuksen mukaan".
sosiali3'tcinlin »vastalau- cwat mainitut lehdet ryhtyneet kyl- Tällainen on siis suomettarelais»

<,pä!uottai»uZlausoen

nä owat eksyneet ja yhäkin saarna- mat aamunipeamat tuitentin sellai- talausetta tarkemmiu pöyhimään ja waittapa
tuolistakin cksywät tawalliscn cwan- seksi taistelun wäliajaksi, jolloin so- s<n hataroita laitospaikkoja tarkas- seen muodossa, jonka he .^valtiolli- lä oikein johtawan" paikalla,mut- en ..luonnolllnen" kieliuskonto.
Nythän tässä maassa eletään jäl- leliumin yhteydessä julistamaan pii eletyn wiikon mcrtillisiinpiä ta- telomaan, kun heikäläisten cdus- sen älyttömyyden huipntsi" leima- ta siitäkin huolimatta on tarjottu Minä luulen, että
sillä myöskin
leen »vaalitaistelun merkeissä. Ko- suomettarelaista puoluelakiaja hei- pahtumia ainakin helläwaroen kos- tuntakellotkaidLu lausuntojen »va- siwat. Tahi toisin sanoen — he uh- sielunratvinto ollut sellaista seka- totta tarkoitetaan. Sillä kun
heikäto tämä Suomenniemi on ikäänkuin käläisten roaltiollista uskontunnus- tetclla etupäässä sentähdcn, että lu- lossa selwästi osotcttiin, että heidän rasiwat kaikki puoluetattiitan kul- sotkua, että luulisi sen tympäisemän läiset sortowuosina taipuiwat <omustalaisiakin, jotka jotenkin maksumaan wenäjänkielen senaatin
suuri meri, johon kukin puolue par- tusta, Wiime waalcissa tällaista kijani woisiwat mielessään sonuni- vastalauseensa periaatteellinenpnoli taiselle »vasikalle, jonka ympäriltä
ta- sisälsi epämääräistä myöntywäi- lieidän johtomichensä o»vat »vuosi- »viattomasti omat puheenalaisen ja muutamien muidenkin »virastojen
haansa mukaan omalta taholtaan tapaa melkoisen runsaasti »viljeltiin tella jonkunlaista
puhaltelee. Arwaahau sen, että täl- ja on jo kuulunut, että siihen nyt- pahtnmai» ja ilmiöiden kirjanpi- syyZpolititkaa laillisessa järjestyk- tausia tanssineet ja joukkojansakin keitoksen särpimiksi joutuneet. Näi- ainoaksi »viralliseksi kieloksi, niin
lxn anuon lehtien suunsiiwo muis- edusti tämä toimenpide tietystikin
laisessa ristituulessa syntyy sellai- kin alettaisiin turwautua. Niin että
sessä" ja että se siis siinäkin suh- anssittaneet.
nen ristilaineikkokin,että Marsinkin näyttää siltä, kuin wähin erin pyperustuslakilvalioteessa Poitkesi
Ia kuu heidän menettelynsä wal° tuttaakin suuresti sitä puhetapaa, niitä ..oikeuksia", joihin 'Aamulehdmonen kansanmiehen pää tuntuu rittäisiin siihen, että meillä uskonkunnan mietinnön selkeästä perus- tiopäiiväin hajoittamisen johti juu- jota marklinapaikoilla käytetään. en" kielikannalta katsoen on
suosfiiuä pyörälle inenewäu ja saa hänet tokin tehdään pnolucasiaksi sekä autuslaillisesta katsantokannasta, niin ii siksi ajaksi, jolloin Weuäjän tahol- Mutta onhan asian laita toisekseen tuttawa ..sopinmksen mukaan".
ajattelemaan, jotta lienee moinen tuaaksi tulemme» suomettarclaisen
tuli U. T:lle hätä kätevn. Silloiu ta maatamme »vastaan juonia pu° sellainen, että meillä waaliwalmis- Selwä on siis todellakin suomettalopun
puolueohjelman
hywäksymisestä
ja
hajoittamisesmeno niitä maailman
Siitä eduskunnan
ei mun !ieu»vi,>ksi, kuin »väittää, että llotaan, niin owat he nyt eiinomai- tiiksiakii, koetetaan muodostella ja relaisten kieliohjelma. Näin waali°
»uihopaljo»
puhuttu
ja sictääkin heidän »vastalauseensa on ailvan en tärttäitä kansan tanuatuksen kehitellä cräänkaltaiselle markkina» aikoina esiintyy se suuriäänisenä
wiimeisiä merkkejä. Tämä käsitys nykyisen senaatin haukkumisesta ta on
sillä sen tapahtuman nier- samalla kannalla, kuin mainitnn vetoamaan sen mahdollisuuden wa- tasolle, missä paras luulee oleman» rautakiwihoilotukfena, mutta todelPaisuu sitäkin »voimakkaammaksi, liippnivaksi. Myöskin woidaan tämä
kun hän huomaa, että siinä tuulen ilmiö selittää sellaiseksi, että meillä 'eissähän nykyinen waalitaistelu ta» »valiokunnan mietintökin, mikäli se alta, että pääsisilvät »aita puolue- sa se puolue, joka suurinta ja, räi° lisuudessa sisältää se
sellaisen takaTuomen perustuslaillisten oikeuk- enippnjansa kansan kustannuksella keintä ääntä jaksaa pitää.
portin, josta sisälle pääsee
nostannassa on rajantakainen naa- luterilainen kirkko edustaa roaltion- .'ahtmi
kaiken»
purikin mukana hankkimassa sellais- uskontoa ainoastaan silloin kun suoWaltiopäiwäin hajoittaminen ai- sieil puolustamista koskee.
ilaisunoen tarjontnessa uusimaan. Mutta on ..Aamulehden" kirjoi° kaltaisia ..oikeuksia"
sopinruk°
ta myrskyä, johon meidän kotoiset mettarclaisct owat hallituksessa, heutui, niinkuin tiedetään, suomet- U. S. on siis tunnustanut, ctt'eitnksen perimmäisenä perukkana e» sen mukaan".
ja sisälliset ilmantekijämmc uhkaa- uutta muulloin heikäläisen puolu- tarelaisten ääncstyslakon Nxiiku- »väi snomettarelaiset äänestyslakeräs tunnustus, jota kannattaa lä- Hymä, että tämä tosiasia sillä taN>at tykkänään sortua.
l»emmältäkin katsella. Näin 7,äet sii- ,olla on nyttemmin omasta
een maailmankatsomusta wain. tuksesta. Tätä menettelyään koetti» loansa tehneet asiallisista eikä perihalusVaalitaistelu on siitä merkilli- Heidän uskonnollisnntensa on siis. >vat he puolustaa sillä »verukkeella, aatteellisista syistä, »varsinkin luu slmisan Lehti" ja ..Aamulehti" a sanotaan
ikin tunnustettu.
nen, ett'ei se hywäksy lepopäiwää- saniallaista patenttitaloaraa, kuin että heitä muka tahdottiin pakottaa heillä oli »valittamana sellainenkin rlvat innostiiiieet »väittclemääi»
suomalaisille, Ruotsi
Siiomi
Tähystäjä
känn, asiallisesti nimittäin. Muo- esimerkiksi heidän suomalaisuute»' , äänestämään nykyistä hallitusta ehdotus, jossa nykyisestä senaatis- »uistalaiste» kielioikeuksista. To- uotsalai sille, Wenäjä
wenälaisille
lannattawaa lausuntoa, jollaiseksi he ta ei mitään puhnttu. U. S. ou tun- lentnnut on siis se, mitä anv. towedollisesti saattaa kyllä siltä näyttää, sakin
siinä se on suomettarelaiston"
että sunnnntaita sellaisinakin aikoi- Mutta lvaikka lcpopäiwän merki- pernstuslakiwaliokmman mietinnön nustanut heikäläisten senkin ehdoi- liiii Juudas Puustinen tuonnottain luonnollinen kieliohjelma lyhim»
na sapattina pidetään, Todellisuu- tys onkin näin perin werrannolli- lcimasiwat.
tuksen hylänneen ainoastaan sen° ennusteli.
mästä tärkeimpään. Mitä tämän
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aitaukseen käytettäviä,kalvanoidusta teräslangasta
valmistettua
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Lajiteltu varasto
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TAMPEREEN SJtfIOMMI
>»olmiwittaus saadaan suoriltnn kuinka tahansa, lun ei loan» kaikkia hyppy—
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jä

tehdä samalla jalalla.
Kutakin nuorisoseuraa saa

Kirjakauppa

TamptrerlJl

J

Aietta» ja tSydentS kirjastoja
ed«llisimmin.Bßßßßa
Haom! KlrjainkusUntajain lausunnon mokaan on yllämainittu liike Helsingin kirjakauppojenJälkeen suurin
suomalaisen kirjalllsuudan

myyjl.

<>

edusta,:

miestä. Wiiden paraan tulokset otetuin
huomioon. — Paitsi seurain walistä
tiertälwää paliintoa, jaetaan kussaiin
lajissa paraimmalle palkinto: INO m.
juotsuosa puutietkö diskus), leihänn-

,

hcitossa

tammiwarsincn

ja

leihäs

Sunnuntaina 10 p:nä toukokuuta

G.J.Harscén Kangaskauppa Venäjältä.
Kauppakatu 16.

—
sn.

Viestinjuoksu,

Saarnawuorot.

scuraiiuoälinen. kutakin nuorisoseu- 1886
raa edustaa 5 miestä, joista kukin juok2 Rutouspäiwä
see 1 kilometrin.Matta siis 5 km. Wiesti «kapula) on kuljetettawa mutana.
Aleksanterin kirkossa: Puolipäiwä- Palkintona annetaan komea silkkisaarnat suom. 110 8 past. Hyytiäinen standaari, jota heti jää omaiisi. Lipun
ja klo 12 suom. pastori Wallenius.
ompelcwat Liittoon kuuluivat TampeIltasaarna, luom klo V-5 pastori reen neitoset.

miestä. Mitään mertitsemältömän kriisten
tiikin jälteen ehdottaa »valiokunta miKävelypuku- ja Päällystakkikankaita. nisterin esityksen ilman muita muutoksia, kuiu että rekryyttien määrä alenKuosikas valikoima Villamusliinia. netaan 456,533 mieheen.

Muualta koti- l<isjallisuutta ja
maasta.
taicletta.

Öhrbom.

Wanhassa kirkossa:

—

Naisille.

Puolipäiwasaar

na suom. klo 12 past, Hyytiäinen.
Raamatuns, leskiwiiktona klo 7ill

Kilpailut

wanhuissa
kansantansseissa.

Kymi» yhtiön hoito. Kymin

suomalaisissa osakeyhtiön hallinto on nyttemmin
Puolipäiwäyhtiön lvelkoPuhelimet 562 & 147.
Johanneksen kirkossa:
«aa »valita minkä kappaleen tahansa. lopullisesti järjestetty
Wallenius
pastori
klo
9
p.
2717
hywäksymän
saarnat suom.
Tanssijoita seuraa kohti L— B. Sama jäin »naalisk. 21
Tänä iltana esittää Maaseutujn 110 12 ruots. pastori Hallio.
ja yhtiökokouksen s. k. 31 pnä wah° teatteri toistamiseeu Nuken
woi lähettää paritin joukkoa.
seura
Pi->
Iltasaarna, suom. klo 6 past. ThrArwostcltaissa otetaan huomioon liik- wistainain perusteiden mukaan. däminc luonnollisena, että tämö
bom.
keitten joustawuus, pnwut, y. m.
yömajan aikaansaamiseksi Tampereella
Hallintoon kuuluwat, kuten tunne- hauska ja ansiokkaasti esitetty opeHerran ehtoollisella käynti klo 9 jujaetaan juku nuorisoseuPaliintona
Kuten yleisesti tiedetään, wirtaa suu- mlllanpalwcluksessa.
taan kauppaneuwos Gösta Björ- retti kaikkine huwittawine kujeirojen taloa somistawa esine.
ret määrät maalaispalweijattarialwuo- Lut. rukoushuoneella: Tee-iitama
kcnhcim, tireht. G. Serlachius ia neen ja somiue lauluineen kerää
jittain kaupunkiin palweluspaikan et- sunnuntaina 10 p. kla 7 ill.
wapaaherra G. Langenskjöld, joita runsaan ja
iloisen katsojajoukon.
Mieskohtaisin tilpnilujn
sintään. Wähäwarai.sina owat he patote- Pispalan lastenkoululla saarnaa klo
hallintonemvosto,
joon
samalla, että wiime
tukemassa
Mainittakoon
pastori
tut ottamaan asuntoja itselleen, inistä 11l a. p.
Wcllruus.
joihin esiin, kaupunkilaisetkin snawat
kauppancuwos E. perjantain näytännössä
kuilluwat
hon
waan sattuwat saamaan halwimmalla,
hra Elo
ottaa osaa.
Tahlströni, senaattori I. Serla- sai siron maljakon npcine ruusut
ju niin useinkin joutumat niitä huo1. Aitajuoksu.
— (f-Ininlriiitririt. Kan^asalail ja Ta- 2. stiekonl>eitto
chius, konsuli A. Golobeck-3öwe ja neen
noimpiin asuinpaikkoihin. Nähdessään
fewylmiclistä elämää ympärillään, oisännöitsijä
yhteistä
eläinlääkärin
Iroar Lindfors.
halahden kuntain
Paini (alle 70 tg:n painoisille).
wat he'heti saaneet huonon esimerkin wirkaa oivat eilen illalla päättyneen Painitilpailut
suoritetaan kansan- —

Maaleuiuleaiteli.

—

taupuntilais-elämästä ja tämän wailu- hakuajan kuluessa hakeneet Kouwolan
tutscsta altawat piankin wiettää hui- piirin piirieläinlääkäriW. i'(. 2ri)cjg ja
tentelewäista elämää tnnnes U'aipuwat Saarijärwen piirin lv. t. piirieläinlääyhä sywemmälle ja sywemmällc turmi käri
Heitti Forsström.
on tiellä.
Tämän käsittäen on täkäläinen Wallonauha päättänyt awata wieraskodin
eli yömajan maalaispalwelijattarille,
jotka kaupunkiin tuleivat paikan etsintään tai muuten käymään kaupunkiasiuillaan. Eiellä he saawat kuluttaa ai- —

Pikku uutisia.

kaansa hywien kirjojen ja sanomalehtien
lukemisella, tOsitöillä y. ,». stoti on päätetty awata kesäkuun alussa kuninkaankadun 30:ssa, ja hintana tulee ole-

KuZsatin

Muttaiui. J. f. 4 pnä saapui kotkan alajissa jaetaan kolme pal-

Jäntti & Teittiselle Kotkaan
kintoa painissa poknnleja,muissa mital- semalle
§elftngi3iä lähetetty lihalähetys, yhl.ja.

—

Wejilahden

nuorisoseuralla

seuran

seuran

—

—

Ruma keino
muistissa

waltioftäi-

hallituksen
fe

aseman

alustalaisille

tuopattamahsi. Kun kauppias -Jäutt wausta wastaan
luowutettawiksi.
ci suostunut ottamaan leimattujakaan
Tähäu
ntoittciefecn
hallituksen puolihoja liiastaan, tulee ne lähetetfämälsi
»vastattiin,
ett'ci ollut katlähettäjälle takaisin. Alsiasta on ilmoi- lelta
—
tarjottuun kaupsonut
woiwansa
myöskin
poliisille.
Etcenp.
tettu
— Tapaturma Uit iiuiitocf n. ÄHJt per- paa» suootua, koska tilattoman
jantaina Ulatta flo puoli 7 uitettiinluk- wäeston lainarahaston käytettäwä-

se

koskessa ©uran

kappelissa,

puifautumista loarten uittomies Ant- on ryhdytty
ton Jiurfi SoiiDiSton pitäjästä !iipu= muiden tilojen »valtiolle
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Waliokunta ehdottaa asewelwollisuu^
den ulotettaluuksi myös »vierasheimoiseen »väestöönkin, jotta siten »venäläis
se» »väestön asewclwollisuusrasitus »uähenM laskelmien mukaan 10^.
Sotaministeri, jola oli istunnossa
läsnä huomautti, että kysymys on erittäin pulmallinen, kun wierasheinwineu 2324
wäestä mi »vaikeasti opet^ttawissa ja
useimmissa tapauksissa cftaluotettawaa,
jonka wuoksi armeijan arluo toimenpiteiden johdosta !voi wähentyä. Hän lupasihallituksen ottawan kysymyksen harkinnan alaiseksi.

liMetalli- jaj
R kautsu- I
■leimasimia!

1...!!',,!. i,i

ÄSinetHij^

I.WUI!»'IUMs!«
Helsingissä.

tv- ja Doli slasioifa.

Paikalllsasloimlsto
Tampereella

—

Sandman St C:o
sleljnskeltaiseeta wartinidesta tuo
niittiin perjantaisessa raastulvanoiteu» LHntinenkatu 24. Puhelin 800.
den istunnossa puusepän työntekijä 2714
Wiltor Icilmar Ilancn Hämeenkyrön
pitäjästä pidestäAmksi 2 »vuotta ja 6
kuulautta kuritushuoneessa ja olemaa»
jälcstä 7 wuotta Ivailla kansalaisluottamuZia.
Ilanen oli wiime huhtikuun 29 päiwänä anastanut Tampereen kenkäkaupasta 17 mkn arwoiset miehen hnkakenBudapestissa päättyi t. k. 2 päiwänä
gät.
erittäin waiheritas elämä, kun kuolema korjasi ijätkään kenraalin Stephan
Turrin, yhden noita harwuja, jälellä
— Kaarlo Kallleen juttu oli oleluia tyypillisiä ukkoja wnodelta1848,
yhden noita, jotta wuoMyiiimenin näyttaasen eilen esillä Kolkan raastu- teliiuät niin tärkeätä osaa useiden En»
wanoikeudessa. Oikeudelle oli
ropan maiden wapautusliitkecssä.
punut se, aikaisemmin julkaisemamme Tiiir syntyi Unkarissa 1822, mutta
tieto, että Kalke on roangittu Ame- lienee ollut saksalaista sukuperää. Hän
luutnanttina keisarillisessa armeirikassa ja luowutetaan asianomaisille oli
jassa, kun wapaustaistelu 1848 tempaisi
suomalaisille Viranomaisille.
hänet mukaansa ja seuraaman wuoden
Oikeus lykkäsi jutun käsittelyn ensi alussa, keskellä tuiminta tappelua luiselokuun 3:teen piään, jolloin Kalke kasi hänet italialaisten riweihin, jotta
luullaan saatawan Amerikasta nou Hahsburgia wastnail ivapaudcstaan
taisteliwat. Italian puolella muodosti

sen

eanbaläin unkZlilainen

saa-

nä olewat »varat owat nykyään li- detuksi.
muodostui koskeen tuffiruuftfa, jouhi kivitäin lopussa ja jo aikaisemmin
feja

T£1346

ajutantu.

teensä 1,555 tss., josta noin 900 kg. siihen määrään pilaantumitta, että haisi. Sufijaimnte tuoreella
jiiomcttarelaijeii eLihat oli lastattu Maunuun leimattu lienee wiolä
lihat päälle ja pilaantuneet lcimaainat- duokiiiitaryhinii!! luttnie
tomat allo. Rahtikirjaan oli lähettäjäksi »,illä esittämä wälikysyinys, joka tarmerkitty joku Torniaincn. Haju heuioittimista siitä,
palweluswäessä epäluu- koitti
rätti
ollut suostunut äawiau ja
loa jonka johdosta tamaratoimiston ctfei
hoitaja ilmoitti lähetyksestä eläinlää- Wuojocu tiloja lunastamaan pals°
kärille, joka määräsi pilaantunut liha toitettaU>ifft ja
kov>

se

oli lolous wiime leslimiiklona Kärlölän Anttilassa. Tilaisuuteen oli lerjäseniä jomProkuraattori Grotenfelt tynyt etupäässä
monenkin
määrä.
Kun
aluksi oli
kuuluu tatsowau lenraalikulvernuörin
useampia isänmaallisia lautunneln kirjelmän prokuraattorille si- laulettu
luja luki
esimies Pohjoissältämän ilmoituksen hänen erostansa
Liiton kiertoHämeen
Nuorisoseurain
ja jää odottamaan erokirjaa. Hels. S.
— luhlarunoilijatsi Tuo- kirjeen n:o 10. Sen johdosta keskusteltiin ja Valittiin m. m. maamen Woimistelu- ja Urheiluliiton lau- hengen
herättämistä kostewalle kysylu-, soitto- ja woimistelujuhlaa» Tam- mykselle alustajaksi maanwilj. Oinas
pereella t. k.
pnä on lupautunut hra ja
metsänhoidon neuwoja Osl. AroEero Alpi, ,vel,singistä.
nen. Jäseniksi piiritoimikuntaan Va— Mitä tapahtuukaan? littiin Varsinaisiksi neiti Helmi Kärli
Mitä tapahtuukaan, kun Georg Bran ja rakennusmestari A.E. Hildan sekä
des saapuu Öclsmlii»? Hän on juuta- waralle maaniviljelijä W. Kurikka.
lainen, eitä siis saa olla maassa muuta,
Tilaisuudessa piti Liiton sihteeri

maan 50 p. wuorotaudelta; »varattomat
saawat asunnon aiwan ilmaiseksi.
yleisön puolelta tolivotaan lanua
tusta tälle hankkeelle; ehkäpä jollatn
perheellä woi,si löytyä yli omain tarpeiden jotu teltta- taikka harmonitkasänty
eli myöskin jotakin muuta sopiman tällaiseen altawaa» kotiin. Nyt olisi erinomainen tilaisuus saada se hyödyllisesti
käytetyksi, ja samalla olisi siitä huojenimsta kodin hommaajille. Tietoja tästä
woisi antaa neiti Fredrika Aun^ tuin tolme päiwää, Elleiwät wirand e !in' iIle
ahteen. omaiset häntä tarkoita, lähetetään kait
Nuijan" tultopillisantarit tuleen.
Tampereen sairaalat. Sairasten
!) s r a m lamp p v". Meille on
lukumäärä kaupungin sairaaloissa ku»
Si!:m Sanduergin rautakaupasta läheluneen lviilon aitana.
tetty uudenlainen sählölamppu n. k.
Osram", jota käytännössä on erittäin
edullinen, se lun säästää woimaa 70%
ja solueltnu uscntn eri jännitystä lvar©
tcn. Paitisi muita hywiä uminaisuutsia
on Osram-lampulla setin, ettei sen wa-

—

Pilaantunutta lidaa Helsinliistn

juhlassa.

duumab-

Äsewelw»llisuuollis>!m!i«

Tuumalla oli toissapäiivänä klo 8
salainen istunto. Totaministeriöarlvioi letryyitejä tarlvittaivan 4W.N00

522punut suun valikoima:

tolmiloikkauksessa mittanauha.

3

neuwotteluihm useiden

hän paenneista unkarilaisista luapautusmiehiZtä wapaajouto», joka mic°
huullis^sti osiintyi italialaisille niin tuhoisassa Nowarnn tappelussa.
Clifo hän myös osallisena tupinaan
Badenissa, on epätietoista; sitä ival-

Vlelsolt<i.

lunastami-

Pertti Paimio esitelmän nuorison iin lääniä meni tirmecllä ftaffaamaan sesta, tilattoman »väestön hylväksi,
nykyhetken tehtäwistä. Esitelmän joh- poiffi erästä ruuhkaa pidättämää tullin.
dosta sitten hieman keskusteltiin. Nannalla olemien tomerien oli määrä osaksi cdulliscnKinilla kauppaehdoilLoppu-iltaa Vietettiin hauskassa seu- heti ruuhkan liikkeelle lähdettyä tem- la ja paremmilla pikkutiloihin jakarustelussa laulujen tuon tuostakin maista liattaajaa luelolöydestä ylös, misen cdcllytyiksillä, sekä loska 4 /:, Tamp. kaupungin

taan wäittäwät ainakin Strulcc, Blind

Herroille
Valtuusmiehille.

1

t). in. <Sttälua.^sin >'!! luaimaa, piia Iji:1

asiaini:!)^

nfci^^cj

:a teli
ftoéfut^in
kajahdellessa. Toiweita on olemassa, multa Mistä tai toisesta nämä eiluät miljonan markan käyttäminen maan
Lontooseen,
tnsmattoia
Pariis^^^^l
että Vesilahden nuorisoseura alkaa lsitä heti tehneeltään , ennenkuin eräs ostam,ise,en yhdessä
kun»
ja Berniin, käydcu unkarilaisten
ainoassa
»iin
entistä pirteämmän ja elinwoimai- ylhäältä tulema tutti ehti töytäistä nassa,
muiden paikkakuntain haiTamp. Naittiuss.keskuskomitea lau- pakolaisten luona tehuittamassa heitä
kurkea takaraiuwon sillä seurauksella
sen—toiminnan.
taksi,
yhteisen
edun
täten wllkawan Vastalauseensa ja walmistamaan uutta kapinaa Itäwalei näytä olewan
oli noin
3
Wirtain nuorisoseuralla oli että hän heti kuoli, Wainälaikäinen,
—
pahelsuni.
T. laup. Waltuust. wiime taa ivastaan. Hän oli myöskin Kossutja
oikeuden kohtuuden mukaista. Si°
luuoden
taasen laksipäimäinen kokous. Alo- folmenfommcnen
tiist,
päätöksen johdosta, jolla myönsi hin luottamusmiehenä ncuwotteluissa
Tur. S,
täpaitse osoitettiin, ctt'eiwät »väliCc ! iL
31 e»
(oluoima polttoaitana laäfjenc. Tampe- tettiin sunnuntaina t. l. 3 p., mutta
Tamp.
Wiinitauppa o. yhtiölle jatlu- Mazzinin kanssa Italian ja Unkarin
tekijäin perllstelutkaan
paljouden tähden päätettiin — W«nl,i sadan ruplnn seteli? >lcswallankumouspuolueiden yhteistoiminasioiden
ja
ympäristöä
lampun
retta
warten
on
wan
f
lahden kuulauden myyntiajan, nasta.
jatlaa
kolousta
lesliwiikiimiitlonaosti
eräs
wenäläinen
ja
seuraaivana
Herrasyleisen
olleet
ebun
Wuonna 1852 koetti hän järjesSandbergin
rautaafiallaiiia
asiamiehenä W:m
ensi lesäluun alusta alkaen, Varaston tää kapinan
ja lun- ■tteS ponnen tfelaaipaSita muutamia
kona.
luettiin
*
Alulsi
Milanossa. Tämä ei kuikauppa
yhtäpitämiä.
odotmyyntiä
i
kanssa
maiten. Olisi woinut
laa- iaiiuuoTla ja antoi maksuksi 100 ruplan
ja Turrin oli paet— Mihin ne 15,N00 Aamu- nan säästöpankin Valtuutettujen
tenkaan
onnistunut
taa,
että
Valtuusto
walamammin
—
»välikysymyksestä
yleisesti
Tästä
kauppakirja, jolla n
myy [etelin. Siuu inyuiuälässä ci u>oitu fete»
tima
taloa
Lontooseen.
Kullutautislliiaala.
melwollisuutensa ja
lehteä täytetään? Lukijoillemme pantille talostaan kaksi huonetta 2,0W liit mai^ettaa, lähetettiin eräs kauppa- ja Marsinkaan sen sämystä ei Moinut olisi käsittänyt
, 14 2"
päätöksensä,Wiinitauppa Tälläwälin oli sotaoikeus Unkarissa
Tulirollo os
aikaisemman
lienee tunnettua kuinka Aamulehti on Mikan kauppahinnasta. Pankki ruel> pnl>u>,'!iic! luicuuiän
sitä Suomen pant- lulla muuhun johtopäätökseen, kuin o. yhtiön toiminnan lopettamisesta, hänet tuominnut kuolemaan ja mesta8 8
«urtlumätä os.
wiime aitoina kehuskellut yleisölle, että woitetaan neljännellä osalla ottamaan tiin
Täällä anueltiiu että silla oli tawaksi tullven hallituk- jonka
waihdcttnwalsi.
kanssa tämä tiistainen päätös uttanut hänet in effittie s. o. teloittanut
?! 3
sitä lauwa»tai,si» painetaan 15,000 kapmaanmuokraan, palomaluutul- setelin olewan wäärän ja kutsuttiin ftaiKuumetauti os
yhteydessä
sen
on
moittimisen
sellainen
ristiriidassa. Wiinilauppa yhtiön hänen kuwansa.
paletta. Mutta mihin ne 15,000 Aamu- seen, talon
y. m. falle poliisi, joka fauppapalaiclijat^uu=
KunnallissaiKlal». 45 4!.
Vuoraamiseen
julkisuuteen saatetut menette- Pian tämän jällen oli -Tittv S\oni--jotta
äskettäin
asstatnonitarkoituskin,
saatai- lyt,
lehteä täytetään, siitä olemme jo ai- Nuorisoseuralle jää oikeus tarpeen- lusteltuaan lähti imninniläaiiH missä
75 i 88
Mielisairaala
oroat tantiiwpulissa, ogiteeiataffeen Seuijia-itawaransa
lemitotyksi
kaisemmin tehneet selloa. Samasta asi- tullen käyttää tarkoituksiinsa toista wenäläinen herra luielä odotti. Herra siin kansaan
semmoista osuttaneet, että Väärennyksessä,
yhtiö
ei
ole omia -\a uutta unkarilaista taiiimiiiH SitZlelnen sairaala:
asta, nim. Aamulehden lcwittämisestä näistä
Pankki
ja wieliin ctsilvääu osastoon käsitystä, ett'ei perustuslaillinen lupauksiaan kunnioittanut ja pyhinä temmin hän palweli wapaa-ehtoiscna
lahdesta
huoneesta.
Idätettiin
35
36
Eairashuoneos.
kirjoittaa meille Juupajoen tirjccn- tarkastaa lopullisesti kauppakirjan t. l. jossa
hän edelleenkin on. Kumminkaan hallitus todellisuudessa muka har- pitänyt. Olisi myös luullut että
ilmcr paschaa, myöhemmin mattusWencerislen taut,
waihtajamme ni. m. seuraawaa:
13 päiroänä. — Eitte luettiin Liiton c', wielä ole warmuudella woitu sanoa, rastakaan
pyrkimyk, 40 27
rooiilo,
jonla
yhtiö
tellatscen ympäri Touawan ruhtinasmähämätisten
suunnaton
sanottu
osasto
kiertokirje. Edellisessa kokouksessa oli cnku seteli wäärä. — K:la.
Aamulehteä on tänne «viimeaikoina
—
jakanut
osallailleen,
jo
ja
on
liitlunnissa
ostamassa hcloosia Englannin
siä oma» konnun hankkimiseksi siolisi
Ilsilyissairaala 18 12
lähetetty useille henkilöille tukuttain
jo keskusteltu Lempäälän kokouksen —
toimimalle armeijalle. HuoliNe
syytkään,
joihin
tämä.
Niinistrimissä
Alkuperäisiä
yhtunuuotllmietcinoi» ten itsenäisen taloudellisen ja
roalittiin
Piiritoimikuntaan
Kaupungin tiertäwäin sairaanhoito tietenkin tilaamatta. Tuomettarelaisel ponsista.
lauppa
yhtiö
halemulsessaan,
wiittaa
matta cusslautilaisesta uniforinustaan^
— walitun jäsenen erottua —
näytän» täyttäwän Äantsilassa päättäowat hywin kauas ajattelewia, koskapa
teiskunnallisen aseman saawuttami- eimät olleet tarpeeksi riittäroiä kyseessä johon hän
hra en seuraamasta:
luotti, »vangitsi hänet Wawiattarien osoitteet owat:
juupajokelaisten
huolchtiiuat meidän
Kankaanpaa-Met o la, sekä
sctsi
itäwaltalaincn
kenraali Hess ja
myyntiajan
myöntämiseksi.
olleen
kiossa
t,
Nti M. Koskinen. Läntinen!. 35.
k,
p.
kääre- y. m. jotapäiwäisessä elämässä waralle neiti T. Salmirouori. Rantsilan 2awa!ojan kylällä
käsitystä tukee se tosiasia, et- Mitä luijuutta ja suiteutta moiset wei hänet Tiebenbiirgenii». (tnsslannin
Tätä
Nti H. Malin, Weikatehlaanl. 3.
rengiltä
hywä
erään
talon
tarwittawasta paperistakin. —Se on Luettiin sitte seuralehti, joka tällä ker- »varastettiin
tä suomettarclaisct mainitulla seu- laitokset ympärilleen lewittäwät luu- hallitus tuitentin puuttui asiaan ja taiNti O. Siitä Pellawatehtaant. 19. kyllin kauniisti tehty,
lausuu kirjeen- ralla olikin kokolailla sisältörilas. amerikalainen kello. Varkaaksi tnn eRwa H. Wetterstrand. Itäinent. 30. waihtajammv, mutta pitäisi sitä sen- Erään siinä olleen kirjoituksen joh- päiltiin muuatta jättää, ruwcttiin hän- dulla yhäkin käyttämät puhccnalai- lisi Valistuneille waltuuston jäsenille ivutti keisari Frans Josefin wuihtaoleman tunnettua. Asiain näin ollen maau iuolcmanrnngaistuks.,'!! elintäni— Nuorisoseuran tutuu:- oli eilis-il- tään enisin tiedustella
kenelle täällä on dosta — koski laulun ja soiton el- tä kurittamalla tunnustuttamnan ia ten tilojen ostokysymystä agitatsio—
ei moi äänettömänä simuutlaa ly- seksi maanpakolaisuudeksi.
wyttämistä
lupautuiroat niin sai tuo epäilty mies aita selkäsau- nileinoua tulemien cduskuntawaatana. P.-Hämeen yiuoiifofeuraiu Liiton puute mainitunlaisesta paperista.
seessä olewaa päätöstä warsinlaan Vähäistä myöhemmin on tuo wäsl)fiertofirjeeéiä
teslusteltaessa pnätct= — Elä w ä t k u w a t" hoututtelcwat muutamat jäsenet parina iltana uni- nau. Mies ei kuitenkaan tunnustanut lie,, »varalta. Jos he tällöin tur° tun Wiinikauppa yhtiön lupautset ja mätön ivallantnuiousmics tscitessien
kysymyksessä ole!l>aa
iiin, että Säiiflclmäellc peruetettawa, yhä wielätiu »,'äleä. Tällä »viikolla on- kossa opettamaan nuottien tuntemista warastauecnsa
luona, joita hän englantilaistenrahoiltalloa, »,'ann tunnusti muita wartautisi- wantuisiwat edes sellaisiin keinoi- teot ciwät näy pitäneen yhtä, waan
n.
m.
tietysti
pidealkeita.
lansanupistoa on
ruwcttawa
kaikkialla,
seuran
Ohessa
kin ohjelmat hauslanlaiset
on
teoillaan
tuominnut
pcrußtuwat
wain wärihin, jotka
itse
itsensä. la auttoi wenäläisiä wac-laau, Tallia
lannattamaan. Esitelmiä niaa^ngeätä ompa joukossa oikein näkemisen arwoi tään yksiäänisen laulun elwyttämistä aan ftaästätseen siten tuosta tukalasta
Tampereella 7 p:nä toulol. 1908. luercniljöffi) käänsi [)änet tautiiuuotccl=
tcttyihiu tahi ivääristeltyihi» tosiwarten roaatimattomia lauluharjoi- saunasta
pääteltiin samoin rumeta seurassa pila- sinkin tuwia.
ja pakoitti hänet moniwuotiseon toiepäillä
wartaaM tois- asioihin, niin olisiwat heidän hank- Tainp. Naittiusseuiain lesluskomitea, Ie
tulsia. Sitä jo rooi sanoa— jonkun- sitten alettiin
maan. Toimitetussa äänestytsessä wa- —
jonka aitana ei liikaan
mcttomuuieen,
W a r o tt a >u ia ä ä n iä si ir moiseksi edistysaskeleeksi:
Sitte la jätkää Ivaan ci kuitenkaan enää» käy- keensa kernaasti saaneet jäädä olittiin nuuiisllscuran pitf)ecnjof(tajafH
tiennyt.
olinpaikastaan
luinen
t o Ia is il le. Wasaul. kertoo Ameri- seurasi ikämä takapotku".
Oli näet tetty luritusteiuoja. Kellua ei kuiten- niaail
fonttoristi Teliin St toitnaat a.
armoonsa. Mutta knn awuksi
<?Nll>>i sitten wuodc» 1859 sota ja
wiitolla palanneiden siirto- kysymys esimiehen eronpyynnöstä kaan ole wielä löytynyt; luultawasti
Teura päätti Liiton riisi tcsäijsiin kasta wiime
saapui Oaribaldin luo, jota licU
Tiiri
perättömyyskin,
julkinen
lmonoja ai- saadun epäluottamuslauseen johdosta. on luaras kätkenyt sen ,siihen asti kuu on otettu
Lehdessämme on pyydetty tilaa
laulujuhliin lähettää wicstinjuotsu» laisten yleensä walittanccn
päätliffijijtecnjä
ne.i
uotoi pataljoona»
työtwalhe,
niin sietää moinen !kmnottc- euraawallekoja ja kertoneen tuhansia olewan
Kuitenkaan ei kokouksen enemmistö heretään sitä etsimästä. Tuo edellinen
joultueen ja kilpailijoita tansantansseieri tiloissa o»
alppijääkärcitä.
Useissa
Amerikan teollisuuskes- siihen tällä terralla myönty- mies licucetin syytön kellon wartaudes- lu joutua ylcisommän huomion esija
hin. Tiscna helluntaipauuänäPältäneel tä ruuatta
ja taitaTur
soitti
urhoollisuuttaan
moWarojen
loain
estää
puute
ja
epäilnyt, tekemättä tultenkaan mitään pa° ta —jälkimmäistä warmeminin
lo pidettäwiin inioicisoseurajuhliiii lcho° kuksissa.
nceksi
annittaan, Ennen pitkää hän tnitenli»
nia lähtemästä pois kotimaahan. Am>> rannusehdotulsll niiden syiden poista- lään. K:wa.
tettiin lähtemään.
Tuoiuiottaiu tiesi näet suamettajäsenille.
sai haawan oikeaan tämunrteensa ja
matkustamisesta ticltäirlät he misetsi, jotta walitutsen oliroat aihe- — Nohten wnrtaus. Wiime tiistai— »Raittiin Nu»ris»>l" tolous pide- rikaan
wictiin erään ylhuissuknisen italialaikaikkia.
Voimistelu- ja urheilu- iltana, kun eräs maakauppias saapui rclaisteu sikäläinen äänenkaunatuttaneet.
lcwättänään
klo
li
illalla
!aja
tään
wnhtimcstari- Ia totta onkin Amerikan lehdissä roaliolumian ehdotuksesta pantiin
sen naisen totiin boidcttawaksi. LeponLänsi-3uomi" kertoa, että La- Osuuskunta Väinämöisen
Palotunnantalollc, lyöttäytyi
Poriin
p.,
jossa
30
ainoasllubin huoneistossa.
ei kuitenkaan tullut pitkäaikaiseksi,
koloulsessa
huhtik.
sa
näkyneiden tilastollisten tietojen mu- kokouksessa toimeen koekirjoitus jäsenja Wuojoen tilat olisiwat joumykkä mies, joka wian
hailvojll osuuskunnan jäseniä sillä kun Garibaldi tuhannen nrl,ool!ieräs
hänen
seuraansa
taan
—
miljoonaa
m»rsia»",
nykyisin
kolinatta
ten liittymistä warten Voimistelu- paperille kirjoittamalla ilmotti oleman- tumassa jonkun
Kllb»nnut
säännölli- kaan lienee
»venäläisen ko>n- oli saapumilla, tehty päätös
-sensa kanssa läN kuuluisalle retlelle^n
sesti ilmestywä alakcitakcrtomutsemme ihmistä P.-Amerikan Mdyswalloissa osastoon, johon saatiintiin ilahduttu- sa Snellman Tyrwaältä. Mytlä lätsi sortsion haltuun. Jo alustapitäen kunnan hajoittamisesta ja liikkeen Ticiiiaan,
kutsutti hän Tiirrin luokseu— oikeammin ja nimitti
täytyi tilanpuutteessa tästä numerosta työttömänä.
ivan suuri luku osanottajia. Telineimaakauppiasta tämän yö- epäiltiin tätä hälyyttälvää uutista, myymisestä yksityiselle
seuraamaan
tämän ajutantitseen e
sa
den
jättää Pois.
hankkimisesta y. m. ei wielä majaan, lähellä sijaitsemaan taupp. A. jota kautta koko
nykyiselle
johtajalle,
—
liikkeen
werstin
arwolla.
maa» sanonialeh» sanottuna
— on
— Omituinen löntö. Hatanpään ja
ennenkuin saadaan kokeneempien Arosen wieraslotiin Tuwantolaan".
herät- Aina nmihiunousuota Morsnlassu
päätöksiä.
Nyttemmin ju- mikäli olemme kuulleet
distön
lelvitettiin.
ohjauksia
tehty
lopullisia
— Totuttuun tapaan unetetaan «vaati- Mutta sinne asti he eiwät ehtineet, tun listaaki» eräs mamittujen tilojen tänyt kokouksesta poissa olleista
loselinin niemen wälille laskemastaan
Palermon n,'alloituksee» oli hän Garimykkä mattalla sieppasi maakauppiaan
jäsenistä suunnatonta ihmet- baldin oikeana kätenä sekä taisteluissa,
Pitkästä siimasta sai sähtötyömiesRankunnan
Snellman-juhla,
johon
maton
tailki povitaskusta lompakon, jota
tanen eilen lorikupan, jossa oli rahatutettä hallintotoimissa ja kansan riemuisisälsi !>li nykyisistä omistajista sen perät- telyä ja hämmästystä. Miksi
oruat terivetulleita.
kansalaiset
?!)U
rahaa,
markkaa
markkaa,
ja
nyt
hajoaa,
taio sisältämä kolmatta
luikki
Teuei
i
i»
kun
toiminta
n
kunta
tiehensä.
tömäksi.Hänen
tietensä
tessa nimNettiin hän tenraalitsi. Pa°
ajan
Keskustelu piirijaosta jätettiin
päiluänä pidätti etsimä poliisi tii ole ostettawiksi tiedus- wasta alkaa saawuttaa oikean mala- lennon walloituksessa haavoittui 3urr
sekä yhden numeion Tampereen Sanolyhyyden ja perin hajanaisen alus- raaiuann
kauppatorilla epäluulonalaisena,ytän,
kysymyksen on uudestaan. ,v>aawojcnsa ja liikarasitnkmia tammikuun ajalta. Paikalla on arteltukaan w iel ä w ä he mm a n wuutensa? Sellaisen tehnyt useampi
kokoukseen. jota on useassa
tuksen tähden
wiolta 9 syltä lvettä. Miten toppa järnäinä
aikoina
kaupungissa tunnettu
itselleen
sen runtelemana etsi hän parannusta
Tämän luun 24 päiwänä lähtetarjousta tehty.
ween on joutunut, on epätietoista. Lieja jonka todellinen nimi »mitään
luin yksi. Osuuskunnan kirjakauppa- Äir-lec--Vmi!sissa, mutta palasi pian
wät
näyttelijät tolwi- mekkcistään
on Karl Fredrik Andersson, kotoisin Ka aiwan jyrkästi makuuttaa hau, liike un miime wuooelta tuottanut armeijaan ja oli diwi!swo»apäällittunä
neeköhän sen kantaja järwen pohjassa?
soittokunnan hywätsi wierailemaan Tampereelta.
knni»gac'kuntaa wasNahat uliwat kiiuniotet- ett'ei tilojen myymistä woittoa odottamattoman runsaasti, retkellä
»Valdewinin häillä" Uuraisten nuo- tacssa piilotettuun
ennen. taan. Lyhyemmällä ajan oli hän myö'
enemmän
luin
milloinkaan
päällisen ja millekään
takin
n
wc
alaiselle
risoseuran talolle.
wnuru: wäliin, Lompakkoa ole löhon jo saaunittanut huo- sapelin pailalliskomendanttina.
— Kansal.
konsortsiolle ole ajatel- Kustannusliike
ja woittoa lienee
maineen
detty.
matun
WanbcilMn !uctäylne.?sä s>njään erosi
tu eik ä ,n> y ö s k ää n tule kos- tin tuottanut ainalin jonlin werran. Tiirrtin.
Vähäistä !»nöl,em»i!!> meni
Latt». Turun raitioticrakeunus- kaan tapahtumaa».
E-?— Kangasalan Nuorsuomalaihajoitta,stl>!!BNSalln hciiiätuui! 4 ja 5 p»n
Näin
ollen
ei
osuuskunnan
hän naimisiin neiti Wdse-B^naparten
töissä, jotta pari päiwää ,sttten alettin,
- Oieorfl Vinndrs
yhdistyksen kokous on Kunnan
Suomeen. Jiuului= puhkesi eilen latto, tun työntekijätMaa- Todellakin rumaa keinoa omat siis mista moi käsittää miksikään muuksi erään Lucien Vonnparten sulnlaisen
talolla lesliwiillona t. k. 13 p:nä No
tai ehkä joidenkuiden kanssa.
Urheiluohjelma
sa tansfulaiiicii firjailija ja tiehenne* tiwat 10 pennin palkankorotusta tuu- Lä»si-3uoiuen"
suomcttarelaisct luin jonkun jäsenten
omien itsekläi
Helsingissä
i.-p.
6
Pitää
kolme esitelmää. Ne
Sittemmin palweli hän kenraalina
käyt- osuuskunnan
Toimikunta, jonka huolelsi urheiluoh- pidetään torstaina {. 14, perjantaina nilta, eitä juhtawa insinööri tähän ryhtyneet agitatsioninsa tueksi
palwelemiseksi.
tarkoitusten
den
l.
Italian
kuninkaallisessa armeijassa.
puoluesoKokouksessa keskustellaan ja pääte- jelman laatiuiincn on uskottu, on sen t. l. 15 ja
näyttää
suostunut.
tämään. Heiltä
Sen
talia
on
kaikt. t. 16 pnä.
Neapelissa oli»,'at kuitenkin
lauwantaina
osuuskunnan
Taistoni
— Nnuman satllmatyömieslatt». Ei- keudessaa» kuitenkin unhoittuneen, kien jäsenten, joilla suinkin on wain
tään mihin Valitsijayhdistykseen yh- nyttemmin »valmistanut. Lamalla tuin Tunnuntaina
t. k. 17 p:nä pitää
Tiirrin
wiimeiset
sotaisat toimet, sillä
distys haluaa liittyä setä ketä asete- uhjclinan julkaisemme,kehoitammc taik- Brändes
e.sitelmän Turussa Woltaires- len pidettiin Raumalla yleinen kansa- että lyhyet oivat walhcen jäljet war- siihen tilaisuus, saawuttawa
sitteinmin käytettiin häntä suurpoliittaan ehdokkaiksi.
kia Liittoon tuuluwici nuoiisuscuroja ta ja Nousseau'sta.
laiskokous satamatyömiestcnlakon joh- sinkin silloin, kun viillä julkisessa kunnan kotuutseen t. k. 18 p:nä, joltisena nculvottelijana prinssi Napoleodosta, Kokous, jossa puheenjohtajalla okilpailuihin
edustajia.
saapuu
loin osuuskunnan hajoittamisesta lo- nin, ruhtinas Vismarckin y. in. kanssa,
Esitelmöitsijä
Kailli Kangasalan nuorsuomalai- Inhettuinään
Helsinkiin kestiliikkua.
li seminaari!! johtaja K. Franssila, ol! fansalaiselämässä rohetaan
pullisestipäätetään. Osuuskunta Wäi- M. in. herätti
wiikkona.
z>l!pnil»t ticltäwä«tn pnllinn»!>tn
set tähän tärkeään loloulseen!
hänen keskustelunsa BisTämä tapaus antaa täyden oikeuhywin mieslukuiiicn ja lienee se ollut
toimintaa osuuskuntana on inarckin
namöisen
kanssa
kesäkuiiesa 18W sangci:
Illl)
puojuoksu
1.
m.
jatkettaroa, on meidän järkähtämäiawallista myrstliiftmpitin, loska kello den kmmottmnaksi leimata sen
huomiota;
snurta
hän koetti silloin tai2. Keihäänheitto,
11 illallaei wielä oltu mitään ponffia lueen, joka asioitaan »äin huonoil- tön mielipiteemme.
lvuttaa
rantakansleriu
luulruttamaan
3. Kolmlloiltaus.
saatu laadituksi.
la aseilla ajaa.
Joukko osuuskunnan jäseniä, Belgian ja Lurenburgin Ranskalle pal
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Tampereella,(Ernst 3chn«»,i«t.>

Suositan juuri saapuneista lähetyksistä:

1292

m

Halpoja Trikolta naisten kävelypuv. ja poikaia puvuiksi

Tmnpcrccn VNllllllllUllVll gMDo»h«wn»*io»w. Hämeenk.i9
Iporttöörlä.
tinnolsi sen puoluecitomundesta prcus >y
aikana.
jiläis-itäwaltalaiscn
Wielä inyöhcinmin hautoi tama hehku!r>a wapaussankari monia suurpoliiltisia tuumia: licin tahtoi t)Ul)ttää Ser»
dian sotaan Jstätualtaa wastaan, hän
ttjösfenteli Puolan funinotK-funiian uu=
bidtamifen h>,»,'äki!, ha» tahtoi iiuiobos=
taa alliansin flaamilaisten ja roinaanilaisten leSfen Salfan ja StäJcaHan
wastapainokii ja täbän allianistin taMoi
hän myös saada Ruotsin ja Taustanfin liittymään j. n, c. Nykyisellä realipolitiikan aikakaudella ci hän kuitenkaan saanut osakseen ymmärtämystä
ja AudraZsy, jota hauelle hankki luluan
palata Unkariin, woi esityksensä perusteella tuon luaiilian foiilaSfanlarin
lvaarattomuud^lla.

Huutokauppoja.
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Huutokauppa

etikettiä, nuo
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latinalaisia.
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Ruusujen

Yhdyspankin talon vieressä.

Lukekaa ja näyttäkää naapurillennekin.

Tampereen htsraosasto.
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Hämeenkatu 12.

Georg Simelius.

lm J. »M»

O. Y. Huutokauppakamari
Läntinenk N:o 83 a Telef. 1013.
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Kanniafnen.

tävä ','a km. VehmaistenasemaltaKau-

9wamm
AVSIr 1 K* firi fcntastetta haon?
lI
AcSUft,
J U*SIQ yhdalle tai koh-
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1p:stä sncivliko kalnstaKesäknnn
stcD hnone yksinälselU faenkin

si

Ipssiä Kesäkuuta

Halutaan ostaa.
Aamal,

Höjjrjjpantiu,taim a y. m.Kay. m. jutarh.-ssa,
Nenolan
—
käytetty, 3 5 hv. halutaan oslAkse' Enberg
'ppap

2812

taa. Vastaus heti tämän 1, kont
Maan kuuluja hauholaisia
nimimerkillä
v
3164
nHöyrypannu

.

herrjllle

siisti hyvin kahw-

tettt sdi 2 akkanan kera eri »lPuhtaita ja itiviö puutarhan
säänkäytävällä hansaa Däköala Koskisiemeniä. Hedelmä puita, marja- puistoon
Kytt lantata 1
pensaita, hyötymansikan taimia,
J. V. Vtrttnen.
vapaanmaan ruusuja, perennakasveja,
kukkais jakeittiökasvien
;
Yksinkertaisesti hilnstettn huone

Läntinenkatu 7.

RoblHuber

SAARES.

f p:stä kesäkuuta sali pienellä «iva
■ kuolleella konttoriksi t«» rinorenmie
hea »«annoksi sopivß, ssääckäynti kedultasekä2 ham;>r'a poolittsinkeittiöin
Satakunnank. 26 Telef. 1058 ja 138.
VB7O

MyftlvliL

Arvoisat »I!

Allekirjoittanut myy ainoastaan yh~
tenä päivänä
tonkokIB p:nä Tampereen Seurahnoneella
suuren varaston kappoja, jakkuja,kyllästytettyjä kafpoja, kammiksppoja,
alushameita, puseroita, vöitä y. m

Alma Andersson.
Turku.

UUSI VARASTO siroja kestäviä j« halpoja

HELSiNKIJURKU,
TAMPERE.WHPURI.

KESÄKENKIÄ

"I

Appelsiinia
3itruunia
Ta ? fin vuotisia

»Krat", muut tunnukset: käpäläin ja
nannan pää valkoiset, kaulassa valkoinen juova ja tummauviriset rypyt otsassa. Kaulavyösiä löytyy veroitus-

■Uie.ien vähän käytetty Olamptan
"■polkupyörä myydään
Rautatienk. 10 Vlmb.rg.

EcgTantilaisiakeeäpalttoita
"- i30 mk. Sad»takk ia9b mk. pvknja 85 mk 80: -ja 25 mk. hakapatiineja 12:50 p m/y V. Helin
Puuvillatehtaan^. 12.
2835

°

iake myyflmn IUPn
Tunn" yhtlsn
tivänä, asumisoi-

liUUJU
keudjlla Kautatienk 7 ovi 7.

iietftiiisSi,

.

kaUli(!ti

I/m1I»«I:

lv.

-1

sas,

Jos vastaus annetaan merkille:
.23 vuoden kokeaias* t.Ikontt. Työ
tehdään mieluimmin katon».

Chymos

H. #nfiooff

Mlllllllllll

kesäksi maalla halataankahdelle14 i»
16 vuotisella tytölle, mieluimmin paikasi», jogga on nuorisoa. Vastaus hinaUmoitukslneea rouva B E:nig'iors150i ~\\e Korkeavuorenkatu 80, Helsinki.
f

IVO ENSI LUOKKAISTA!
VALMISTUS NOPEAA!

ei keneakään tar-

Vitle hu°Eekaluien 8 a Ja
li
Rt
K
ilvfl
matra
ssiensa tßyttimiaesllUililllllt ta Ja Vdrhoilemigesta
mak

»ulls tuopi,
m Tarhoja kauniitaFoxterkeväisen tunteen
Kuukaud
rier koiranpantujaPellavatehtaan- Kevätnrelen
katu 12. Reiniä.
3172 povehesi luopi.
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keltaisen rueke«

Juotuasi haukun lasin,

Australian
Omenia
Hämeenkatu 12.

Hllfiml Kf!l 'nnnt

kuaniavieraaks'
pöytääsi sen njstat,
muut juomat hylkäät,
sitä aina ostat.

LIIKKEEN OSOTE
TAMPEREELLA
KAUPPA X. 11
TELEF. 478

Rahtikirjoja
t« l.

a.p.

fiUONEKRLUTEHDRS
M:o 12

ma

I'

9 a.p. Ma t lu s t a j a j un a Tyrwääl.
ta 6.55 a.p., Siurosta 8.05 a.p. ja Ro.
liasta 8.28 a.p.
9.2U »H. Matkustajajuna Joen»
suusta 11.40 a.p. Sortawalasta 3.48
i.p., Sawonlinnasta 2.10 i.p., Punla»
harjulta 3.05 i.p. Elisenwaaralta 5.50
3171
i.p., Imatralta 7.31 i.p., Pietarista
7 i.p., Viipurista 10.39 i.p., Lappeen,
rannasta 10.30 i.p., Kotkasta 9.45 i.p.,
Haminasta 9.40 i.p. Kajaanista
10.40 a.p. lisalmelta 1.16 i.p., Kuopiosta 4.16 i.p.. MilleliStä 9.23 i.p.,
Kouwolasta 2.19 a.p.. Lahdesta 4.12
a.p.. Riihimäeltä 6.25 a.p., Hämeen,
linnasta 7.14 a.p. ja Toijalasta 8.10

MUODIKKKITn RUOM E KTUUJR

RUOMEKHLUKRNKRITA
IJA

liilitti- il Hattuli le
Tampere 'Hämeenkatu 11.

a.p.

1.N6 i.P. Posti juna Mäntyluodosta
7.15 a.p. ja Porista 8.50 a.p.
1.2U i.p. Postijun» Turusta 8.40
a.p.< Forssasta 7.20 a.p., Hangosta
5 a.p.. Tammisaaresta 5.54 a.p.> Hei.
singistä 8 a.p., Porwoosta 7 a.p., Pie.
täristä 10.30 i.p., Viipurista 1.25 a.
p.. Kouwolasta 4.43 a.p., Lahdesta
6.14 a.p. ja Hämeenlinnasta 11.10
a.p.
2.42 i.<». Postijuna Vaasasta 6.60
a.p. Seinäjoelta 7.56 a.p. Suolahdel»
ta 6.16 a.p., Iywäskyl2stä 8.07 a.p. ja
Haapamäeltä 11.27 a.p.
4.25 i4>. S e k a j u n a Salosta 8.35 ap
Turusta 11.20 a.p. ja Forssasta 11.55

a.p.

Uusi muodinmukainen varas ho Herrojen huopa- 5.46 i.p. Postijuna Mäntyluodosta
12.30 i.p., Porista 1.30 i.p. ja Rauhattuja, kovia ja pehmeitä, kotimaisia ja ulkolaisia. malta
12 p.
8.03 i.p. Matkustajajuna ©a.
Lakkeja useita eri lajeja.
loSta 1.34 i^,., Turusta 3.42 ip
4.10 i.p., Helsingistä 2.46
Suuri varasto Naisten jaketteja & kappoja. Forssasta
i.p.. Porwoosta 12.55 i.p., ja Hämeen,
linnasta 5.58 i.p.
Naisten hattuja ja silkkinauhoja.
10.30 i.p. S e la j u n a Mäntyluodosta
2.45 i.p., Porista 3.25 i.p., Saumalta"
HUOM! Halvat hinnat HUOM!
2.15 i.p.. Tyrwäältä 7.22 i.p., |

2i?c>

Helsingin Uusi Lokki- & »««Me.

rmlllllMll! j^lnna Johnssonm

Käsin käytettävä tomnnimijä,mat-

ChymosmehuJ* saadaankaupois- tojen, h-ocekalujej, verhojen y. m
ta ia kahviloista.
Qigg pubd itämiseenvuokra',aaa halpaanuk(H.!517)

!

P"-enn

EVERT INVEMIUS
fiftMEEMKATU

UUUUIi jäniakoira, tcntava nimer.

Torniosta läh-

tee B.lb a.p., Kemistä 9.07 a.p., Ou>
lusta 12.09 i^>.. Raahesta 11.50 a.p.,
Kotlolasta 5.48 i.p.. Pietarsaaresta
6.10 i.p. Uudestalarlepyystä 6.10 i.p..
Waasasta 7.15 i.p., Seinäjoelta 10 i^!
Suolahdesta 5.40 i.p., Iywäslylätztä
8 i.p. ja Haapamäeltä 2.06 a.p.
a.p.
8.47
lajuna Haapamäeltä
talo| 3.05 a.p.Se
Vilppulasta 4.58 a.p.< Orih.
Medeltä 7.01 a.p. ja Kangasaita 8.13

MMllMMtiliin lleilllMlimzn

««««otettu.

merkkl N:o 2CO. Fyydetäänpalkintoa
vastaun toomaan koira
NRidän käytetty kuosikanrautiaänky M."the'ln'il!e, 8 iaatöpanlcin Luutnantti
taloo ■.
»» p6tjoicee-). myydiän halvalla. 8»-timftkata 7 pihan puolella.
Jok'.

Herrain

Hyt slsifintollul

«.

sopiv*t i
hecg 'l'e täydellisessä ja hyvässä knanoßsa sekä uusilla kummiettä rjuta pyör11a, myydään halvalla
Lähempiä tietoja antaa
Emil Jftrvinen,
81l?
Sahan t erä'eb t■■a'la.

Kuninkaankatu 23. Konsuli Blommin
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SATULOITA

DQGCART ajopelit,

5,49 a.P. P o s t ij un a

Hattuliike Universal.

»,

saatte

K.E. Wansé Vi ta, Hauhon kirkolla.

Junat <ulewat Tampereelle

NYT SAAPUNUT [Miesten Naisten sekä Poikain
Keväthattuja ja Lakkeja.
■Halvat
HUOM!
hinnat!

HESUuSUIIIQ Diemen Honcilla.

istutuksiin Naor.lle

Waasaan 10.14 a.p., Uu>
Pietarsaareen 11.15 a.p. Kokkolaan 11,32 a.v.,
i.ft.,
Ouluun 5 i.p., KeRaaheen 4.57
miin 8.04 i.p. ja Tornioon 9 i.p.

teenkarlephhkwn 11 a.p.,

Grikoisliikc

«°

5162

SlfiS

i.p. ja Orihwedelle 9,48 i.p.
<M8Posti jun a Haapamäel»
le 3.47 a.p., Inwäskylään 8.0? a.p,,
Seinäjoelle
Suolahteen 10.01 a,p.

12,11

7.31 a.p.,

dalle naishenkiiöile kei;knak»nBikii.
Iäir.enkatn 11 Telef. 479 Smeltoa.

Haom! Jokspäiväinen laivakolkn.

g

Puhelin931.

ilMj^KQM^^^^BSn|

'ölleßonvaL.GranbolmKnoinkaank.B9

v"**

linnaan 8.10 i.-v., Helsinkiin 11.06 i.»
p. Lahteen 11.16 i.-ft., Lowiisaan 10.11
a.p., Kouwolaan 11 a.-p. Kotkaan 7,45
a.-p., Haminaan 8 a.-p., Mikkeliin
6,40 a.-p., Kuopioon 11.48 a.p., li>
salmelle 2.41 i.°p., Kajaaniin 5.25 i.»p.
Lappeenrantaan 5.15 a.»p., Viipuriin
4.21 a.°p., Pietariin 8.4Na.-p.. Imat.
iälle 10.24 a.p.. Elisenwaaralle 11.1N
a.p. Punkaharjulle 2.32 i.p. Sawon.
linnaan 8.23 i.p., Sortawalaan1.20
i.°p. ja joensuuhun 5.34 i.p.
8.15 i.v. Matkustajajuna Tvr.
wäälle 10.06 i.p., Peipohjalle 11.24 i.
v. ja Poriin 12.80 yöllä.
5.21> i,v. S e kaluna Kangasalle 8.49

suuri valikoima

HUOM! Varastossa löytyy kaikenlaisia Vuorikankaita, sekä lisätarpeita.

E. Keskicen Messnkyls.

8160

M»-

t i j un a Forssaan 9.32
i,-p,. Turkuun 10.35 i.-p., Hameen,

Miesten puku- ja paltiookankaita, kotioiaUia sekä ulkolaisi».
Naiftten^kävelypukukankaita, aistikkaissa kuoseissa.
Naiaten piällystakkikankaitai mustia ja värillisiä villakankaita.
Puuvillakankaita.
Villa- sekä puuvilla mualiinia.

knjsrven racn Ha

K. HJORTH.

'

12.31 i.=p.

i.°p.
5,,N5 i.-p. P c> 3

(G. O. Sumeliuksen talossa, torin varrella).

on v okriittavena 2
"^eiiasunto
H
kamaria 1» keitt6 eri "Säänkäy-

—

Bhito

8. V. MMMIN KlllWlllllM

Palanderin talo.

C

10.18" i.»P,

,a

1.28 i,°p. P o 3t iiun a Hameenlinnaan 3.39 i.-p,, Tammisaareen 9.14
i.-p,. Hankoon 10.10 i.-p., Helsinkiin
6.39 i.°p.. Lahteen 7.17 i.°p.. Lowii.
fann 11.18 i.-p.. Kouwolaan 8.49 i..p.
ia Alitkaan 10.30 i,-P^^^^^^M
1.40 i.=f.
o 8 111 un o SRaumaUc
7.15 i.°v., Poriin 5.56 i.-p. ja Mänthluotoon 7.42 i,°p.
1.5 Ni.-v. Postijuna Haapamäelle
5.35 i.-p.. I!,wäsktflään 8.57 i.p., Suolahteen10.44 i.p,. Seinäjoelle 9.21 i.-p
ja Waasaan 11.29 i.-p.
3 i.-ft. N osti juna Hämeenlinnaan
5.05 i.p. Riihimäelle 6.06 i.P Por»
1.05 i.-v. ja Helsinkiin 8 i.-»i,
wooseen
4,4N
i.p. Matkustajajuna Nokialla
Huolellista työtä.
5.21 i.-p,, Siuroon 5.37 i.-p. ja Tyr»
wäälle 6.45 i,-p.
hian-it.
4,50 i.-p, S e kaj una Kangasalle 5.21
i.°ft., Orihweteen 6.28 i.-p. WilftpU'
:■■■" laan 8,15 i.p. ja Haapamäelle 9,24

Naekratonai.
1 p:stä kesäk. Näköala torille.

--

Telef. 604.

V»»»

Selinin Uvittlosst kaappat. varrella

urheilopuvuks on vedenpUivä
HANNE.KANGAS
r IbannekarK^gpaknja ja
kargista myy

luljteniiit lumjjcreclta.

firfhur lMM'll! UalöKuuoflmo SSK

Huoneustoi

johon kuulun 3 huonetta ja keittiö
kesäkään 1p:stä tai elokuin 15 p:Btä
halut i>n vaokrata Mieluummin kaivat ja valoUat! V»»t. odott. t. 1. k.
nimimerkille
.Vuokraaja".

Tamp. Huutokauppakamari

ytann

111.

10.35 a.=s. ©eka j un a Toijalaan 12.15
i.-p. Forssaan 2.58 i.°p.. Turkuun
3.40' i.°p. Saloon 6.18 t.«p., Tammi,
saareen 9.14 t.«p. ja Hankoon 10.10

Suomen Väri- jaVernissstehtaan osakeyhtiö

».

««»

6 a.-p. P o s t i ju n a gocdjaau (aapuu
10.48 a.°p., Turkuun 11.20 a.°p. ©a»
loon 2.15 i.-p., Hämeenlinnaan 8.10
a.»p., Tammisaareen 1.29 i. p. Han»
loon 2.24 i.»p., Helsinkiin 11.05 a..p.
Lowiisaan 5.27 t..p.
Lahteen 1.09 -p., i.-p.,
Kotkaan 7.20 i..
Kouwolaan 2.45
p., Paminaan 7.07 i.-P. Mikkeliin 9.10
i.°p., Lappeenrantaan 6.15 i.-p,, Wii>
puritn 6.12 i..p. Imatralle 10.01 i.p.

JOHN Lihomin Kangaskaupassa Tampereella.

l
2oul,. 866

konkurssipesälle mvydlän Maanantaina
k 18 p;tä kello 10 »p, ji jos
tarve vaatii klo 5 lp. julkisella kon-

hm id. l.«»«««».

Pietariin
040 a,°v. Seka iun a Nokialle 10.19
a.°p., ©turoon 10.46 ja Tyrwäälle

- - -

dään 35 °/ 0 »lannnkgeila, hyyä tilalsnni
Sanri määrä virallisella todistuksella
asianomaiseltavirastoltalähetyspsikslJ. E Forsberg,
la Hollannissa taattoja virheettöminj* 3016
Makasiinikin 12.
terveitä k» svia ja ranßcji, monta hienoa ja loistavaa lajia, myydään julkisella huutokaupalla ulkomaan kauppa
hnooeen laakaan tiistaina Toukokaan
12 p:nä klo s:stä j. pp.

3uuat

rt-gj

Pronsseja,Poleeraustarpeita on edullisin ostaa

erikoisliikkeessä

un

la»

jMlll IM.

r^i

Kaikkia ammattiimme
kuuluvia tarpeita n.k.VärejS, Vernissaa, Tärpättiä, kotimaista ja ranskalaista, Köpa»!», Huonekalu- Lattia- Sprlilakkoja
paraimmista englant. tehtaista. Sfve'iä,kotimain-,
saksalaisi*. Laivanpohja
väriä. Japani ja Ripoliini
kiiltovärejä L«htlkultaa,

ehdottomas-i

Xln»n»l
iiinmni

loppuun m^n alennetuilla
'
ninnoilla noin 2 miljoonan
markan arvoisen varastoni.
-.-

huomatkaa! !

Huom!
huutokauppa. HuomE
varasto mjyEai^ljiastfa
18.003 markan

kursaihontokanpallatäkäläiseisäliputakanppa^amcriesa LSnUneokatn 88 a:
suori määrä kaikenlaisia värejä j \ väriaineits,lakkoja,tärpättiä, erilaisiabrom»el» y m. maalaria t»rj.e't» ja työka'nja, sekä Lyljylasitnsverstai lasi»«en ja tjökclalneen kokonaisnudegsaaD, 2 telefoonikonetta, kSsirattaat,
kelkka y. m, sekä hnonekal.ji kntent
kirjakaappi, kirjoja,kirjoltasp&yts,psyUll, taolia, lamppaja,taloaskatajay. w.
y. m josta täten halullisille ostajille
fedjksi annetaan. Tampere 9/6 08.

Hilda Vallia on tästä lähin
Bimeni
Hilda Lainne. Tampere 1903.

Vaatetusliikkeen

linat maalarit

Suuri

toimii allekirjoittanut luonaan Kan.
gmall», alkaen k »LX. 29 p Kurweille
«alaavat voivat ilmoittautua, lähempiä Metoj» saadikseen puutarhon
J. K. Vuoriolle os. Kugtmla

301

Tumpere

j"-jHBmeenb

Kaksiviikkoiset mshUälihMtotarasft

ja miesten

.''

Kirja- ja Paperikauppa,

8167 LSntinenkata 83 a Telef. 1013

WliilMMllil

Kangaskaupan

Aliina Hjorth

B

nopeasti ja toiwomulsen mulaan.
Georg Schneewoigtin waliloimia p»a.
1185
Ninoja waia«to»s<».

menestyksellä harjoittamani

tol

valkosta
umlll rulliBBil

—

laitlia erityisiä soittokoneen taipeita.
Euuri waiasto nuotteja lailill, «l,
soitiloille. Nuottitilautsia toimitetaan

■

ta

Kgm
K5

ja Puupuhallus.soit
louhi»^ Messinki,Kanteleita,
timia. Sitroja,
Kitarreja.
Mandoliineja, Soittorasioita, Suu. ja
wetoharmonilloja, Jousia, Kieliä selä

Päätettyäni lopettaa täällä noin 15 vuotta

mea en lajia.
painopaperia,
harmaata et-

Huomenna Maanantaina t. k.
II pvä myydään klo 10 a.-p.
suuri määrä erilaista kauppatavaraa, noin 400 olkihattua, silliä,
y. m. sekä kello 12 päivällä 1
hyva työhevonenja ajurin trillat.
O. Y. Huutokauppakamari.

8330

-

monipuolista niaiastoaan

Suosittelee

Ilmo tUB

»W

81111111. j» lnU»nlnu»lliulpuBerolt«».

/ « sk^ll
J I Ull

I9OL

Illll! lllllllllllillllllllllil

NllllMMMll lllllvlllllll llllllllllllll:

sodan

—

«aa vastaan. Mies koneen käyttämiseen lähetetään mukana.
Tilauksia päivää ennen Kattohuop a
t htaan konttoriin.
I«!«t. 24 bio 9-2. 4-S.
3137
412

?23llA5HH2tsliMesSeen

tv
rosta 9.10 i.p. ja Nokiasta 9.48 iv
11.50 m». oßti j un a Hangosta 2.bb
i.p. Tammisaaresta 3.46 i.p.
Heisingista 6.15 i.p..
i^,..
1.09
W''PU"st°
a.p., LappeenrannastaImakalta
1.20 id «nl

Pietaristapa?

?.s7

MMM
.;«^'

i^>.
eka,un» Orihwideltä
in^'
10.20 t.p. ,a Kangasaita 11.27
ip

11

H°meenl,nna«t° 0.41

ON.JSAAPUNUT

.

Uusia Kevättakkia,
Hameita ja Lasten Takkia.

Tampereella 1908.

Tampereen Sanomain Osakeyhtiön
liijapaiyo.

