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10—12, 5—6%. Silmät, miel.
59. A. BACKMAN, Sumeliuksen ranta
rakennus kosken varrella. Sisäänkäynti
Hämeenkatu 15. 8-9 ja 3-5 j. pp.
BJÖRKQVIST, Itäiaenk. 20. 10-12,
6—7. Korva, nenä ja kurkkutautia.
Tetef. 1094.
PRESTADIUS, apt. Molinin talo puoli
B—ll, 4-5, pyhäsinpuoli 9-11, (lastentautia ja veneerisiä.
GRÖNHOLM, Itäinenk. 26, ark. 911, 6-7.
'-r, HOFFSTRÖM, Häm.k. 23, 9-12.
ai HÄLLSTRÖM, Kauppatori 21, 9
-11, 5-6.
Tri LONDEN, Itäinenk. 24, Cornmercin talo. 9-12, 5-7. Tel. 1281.
Erikoisala keuhko- ja sydänvikoja.
HYMAN, Kauppatori 7,9-11 ja 5- »/a7,
pr k. 9-11. Sisä-, lasten- ja veneer.
IKANDER, ANNA, Koskikatu 9. kello 0-12 a. p.
v. SCHROVE, Tammelank. 10, 9-11,
3-4.
KAARLO PALKONEN, kunnan ja
rautatien lääkäri Toijalassa. Klo 911 ja 1-2.
HermotautisiaPitkäniemessä 1-3.
VTRSENIUS, Itäinenk. 20. 9-10, 6-7,
silmätautia.
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HUONEKALUJEN

U. Helien
Halme. Puutarhakatu 24.
PuheUn 1091.

LÄÄKÄREITÄ:

Konttori:

V. LINDROOS, Kellosepänliike. Tampere, Kauppakatu 9.
Puhelin 513.

OSUUSSITOMO,
Puhelin 1204.

Puutarhakatu

16,

LEIPUREITA:
LEIPURI- ja KONDIITTORILIIKE

Viinikankatu 34, puhelin 686.
TOIVOLA ft FAGER.
V. LAURILA. .Kotileipomo",
Puutarhakatu 31. Pukelin 213.
LEIPURINLIIKE EMILIA LAURENTJEFF, suositellaan arvoisalle
yleisölle, Satakunnank. 28. Td. 402.

RUOKATARJOILUJA:
KANSANKEITTIÖ JA KAHVILA,

I LT AMA
on ensi sunnuntaina lokak 22 pf
Taiston talolla. Lippuja saatavana seuran jäseniltä a 50 p., ovella 75 p.

Tampereen Vabtimestarlea klubi

Taloudenhoitaja; K. J. J O K IfS A|L O,

tuollaiset piirnnichet tutßsiwat piiris- witsh §Be6ebero anoi senaatilta, etta
sään apua tarwitsewien puutteen suu- hänelle sairauden perustuksella Suomutta, woitaisiin tuota awustusta men waltionwaroista myönnettäisiin
saada sitm jaettua, että sekin wähä 8,000 mkan suuruinen Wuorinen eläawustusta mikä nykyään jaetaan, ke. Tätä anomustaan hra Lebedew
joutuisi niille, jotka sitä kipeimmin wki sillä wetoomukfella, että mainikaipaamat. Tuollaisten piirimiesten tun lehden edellinenkin toimittaja

puolueettomien kertomusten mukaan
jos piirimiehet olisiwat sellaisia,
.että antaisimat asiallisia ja koristele-

Mattomia kertomuksia

woitaisiin

lsaada selwille

kunakin aikana puuttoimii hauskat
teen todellinen määrä eri perheissä
sekä kaupungissa yleensä.
Jo pitkiä aikoja on meillä awunsaaiien ja useitten awunjakoa tunteensi Marraskuun 11 päivänä. Lähemmin Wien taholta selitetty satunnaisen köyvasfedes.
häinawustuksMf joka kokonaan riippuu köyhäin esimiehen yksityisestä
harkinnasta, samalla riippuwan siitä
miten kauniisti ja mmrittelewasti
antaa
awunpyytäjä osaa esittää pyyntönsä,
Emil Kaupin avustamana
esiintyä jumalisena ja waiwaisena
syntisenä köyhäinhoidon esimiehen wona. Esimies ei tunne laisinkaan
amunpyytäjien' puutteellista asemaa,
Hämeen Pohjan juhlasalissa tors- ei ole käynyt ieidän asunnossaan,

Naamiohuvit

Pasi Jääskeläinen

Laulu-ilian

osaa

JA

KAHVILA,
Läntinenk. 16 a, suositetaan täten
Kokouksia.
arv. yleisölle.
A. Ahlberg.
«AJÄMASLÄÄKÅREITÄ:
L. TEIMANEN, Kansankeittiö, MoiLEA BERGBOM, Itäinenk. 11 a. li sionkatu 33.
-H ja &2-£3. Puhelin 1243.
Automaattiruokala ja kahvila, Hämeenkatu 29.
WL J. LAURENT Kuninkaankatu 25 HeLähin
ensiluokan Matkailijakoti on
linin talo 12-1 5-6. Puh. 1353.
-PATRIA»,
Tampere, Rautatienk. 12,
RAUVOLA T. E., tavat, arkip. klo 10-12.
Telef. 838 (vastapäätä asemaa, oikeal«im*Q VESTPHAL, Kauppatori 1,
la).
Hinnat huokeat' Kohtelu hyvä! keskiviikkona t. k. 18 p. klo 8
10-2 ja 5-7. Lapset hoidetaan ilmaiillalla puhuu liiton puhuja Kokseksi 9-10. Puhelin 1238.

Sekatyöväen a. o.

Kokouksessa

esiintyä hänen hengenheimolaisenaan.
Kun esimies koittaa esiintyä hartaana kirkkouskowaisena, woi waan
mallaisma uskowaisena esiintymä löy-

sa-

tää

suosiollista

arwostelua

hänen

puoleltaan ja sitä enemmän mitä waiwaisempana syntisenä ja nöyrempänä
olla. Sitä Mastoin sellaiset
osaa
köyhät, jotka eiwät osaa eiwätkä woi
teeskennellä tuollaista matelemaa uskonnollisuutta, eiwät woi löytää armoa

awustuksen saannissa.

Ei
ollenkaan olettaa, että
KATILOITA:
Kirkollisia ilmoituksia; kola. Kaikki sekatyöväki terve esimiestarwitse
itsetietoisessaan harjoittaisi
tuloa siiloa Ulkotyöväentaloile.
MANDI LAMPEN, Mustani, katu 19,
awustuksen jaossa tuollaista puolutelef. 52.
Kaivok. 40. Tänään
eellisuutta. Oman käsityksensä mukaan
IDA HELENIUS, Mustanlahdenk. 16, Pelastusarmeijassa,
Jäähyväiskokous, johtaa kapt. E.
hän woi tarkoittaa aiwan puoluee-

Porkka. Torstina Laulu- ja Soittokorappu oikealla. Telef. 264.
ROOSA LIUKONEN, Körtel, k. 18. kous. Tervetuloa!
Laura Olgren, Kalliokatu 26.
IDA LAHTINEN, Pmnink. 21, käynti
Kuolleita.
kadulta.
JENNY LUOTO, Naistenlahdenkatu 1.
HILJA NIRONEN, Kuninkaank. 16.

CERVEYDENHOITOTOIMISTO, Hä
meenk. 19, 12-2. Tarkastusas. 8-10.
Keuhkotautisten Holhoustoimisto Hämeenk. 19, tiist. ja perjant. 6-7 j.p.
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HIEROJAT ja SAIRASVOIMISTELIJAT:

Rakas mieheni
kauppias

V AKUUTUSKONTTOREITA

:

K||l|lÄalßßl
Halvat maksut. Edulliset, uudenaikaiset ehdot. Myöntää m. m. kansanvakuutuksia viikkomaksuilla, ilman
lääkärintarkastusta.
Piirikonttori Tampereella Satamak. 5.

felimaan VakDatostoimisto.

Kuninkaankatu N:o 19. Puhelin N:0473.
Avoinna 9-2 ja 4-6,

BpA

WWW

Irtaimistoa varten.

Keskinäinen yhdistys, perust. v. 1872.
Vak. kalvasta maksusta 10 ja 20 v.
kuluttua nautitaan alennusta vakuuAsiamies Tampereella:
OTTO LUKANDER.
Konttori: Koskikatu 7, Ruuskasen
talo. Puhelin 148.
O. V. OSONEN, Vakuutuskonttori
Häm. katu 9. Puhelin 530. Salama,
Pohjola,Kullervo. Konttoriaika klo
9-2 ja 4-7.
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joutua kipeimmässä puutteessa olewille. Ia köyhäin hoidolla tulisi tietysti muutenkin olla mahdollisimman
Hyvin kehittyviä, nopeakasvuisia
tarkat tiedot puutetta kärsimistä kunporsaita saatavana Viiusc:' Sikatalaisista. Niittm saaminen on kuilasta Messukylässä. Lähemmin jo- tentin
mahdollista ainoastaan sillä
ko paikalla tai telef. 768 ja 1007. tawalla, että piirimiehet ottawat tarselon piirissään asumista, köy
ja Matyörä kan
hissä oloissa elämistä henkilöistä.
Mutta ennenkuin niin moi tapahtua,
olisi piirimiehitsi saatama työmäestön

Porsaita!

Viktor Nieminen

KotomatsoHisoiistyövsen Liiton
Tampereen «miW
Arpajaisista

KIRKKOKONSERTIN

se

naisen

"^»

Tdef. 106.
ALFRED SELIN.
Hailitusk. 11.
Tampereella:
Konttori

LAKIASIAINTOIMISTOJA:

m isiiiloifl 8 SofilbergJälk.

Osakeyhtiö V.m Sandbergin
rautakaupan talossa,
sisäänkäynti
Kauppatorilta. Puh. 1004. Av. 93.

Mmii*
1 min S LEIIIO
Sakaali Palana.srio talossa 9-3.

Puh. 766

CAMP. KUNNAN TYÖNVÄL. TOIMISTO, avoinna klo 10—1 ap. miehille ja 4—5 naisille, paitsi lauantaisin klo 10—2 päivällä. Osoite:
Läai. puistok. 10. Telef. 434.

—,

tthßinWUstlllTurnee Ida Aalberg. Latulmisckalnymtll».

Tampereen Työväentalolla Perjan
teinä Lokakuun 20 pnä
klo 8 illalla

Erotaan pois
3:rni näytöksinen komedia, kirjoitti
Alexaifdre Dumas, nuorempi.
Lauvantaina Lokakjun 21 päivä
klo 8 illalla

Adrienne Leconvrenr

5-näytöksinen näytelmä. Kirj. Eugene
Scribe.

Sunnuntaina Lokakuun 22 päivä
klo 7 illalla

»Ukkosilma"

5-näytöksinen näytelmä. Kirj. Aleksander Ostrowsk
Tamp. Rautasänky- ja HuoPääsylippuja 5 4, 3 2:50, 2 ja 1 mk.
nekalukauppa, K. V. KaHio tiistaisia alkaen Tampereen Kirjakaupasta ja näytäntöpä!vinä klo 6 alkaen TeatHämeenk. or>. Puhelin 1035.
terin pilett kassasta.
Myy ja tilaten valmistaa kaikkia alaan
Halvempia kuin 3 markan lippuja
kuuluvia valmisteita. Käykää kuule- myydään kuhunkin näytökseen korkeinjnassa myyntitapojamme.
taan viisi yhdelle ostajalle.
.

F

sessa.

köyhäin awustuksen jakami-

itstll

Köyhäin awustus
\fy
teiskunnassa on kchittyiiyt werrattam
laajapiirteiseffi toiminnaksi. Siinä
muodossa kuin sitä nykyään toimite-

Kiwennawan ja Uudenlirlon
juttn.

se suuren

joukon wir- Me«eelö «fin Haritonowin selal««t«
teaan?
kailijoita ja tointihenkilöitä. Jo ykwirkailijain
palkat owat
sinomaan
Hbl:n tietämän mukaan kuulu»
eränä
köyhäinhoidon
huomattawana
taan Pietarissa kerrottaman, ettei
menoissa. Tamp-rMakin on köyhäin- lMehdotusta
maimttuien pitäjäin
hoitotoiminnan palveluksessa koko- erottamisesta laatimaan
tonainen wlrasio ja
lisäksi joukko mitea wielä ole ryhtynytasetettu
työhönsä.
n.
luottamusmiehiä ilman waki- Pidetään luultawana, että Krisha°
naista palkkaa. M. m. pitäisi täällä
asemasta uusi puheenjoh»
olla olemassa joukko n.
köyhäin- nowskin
taja
määrätään.
hoidon piirimichiä, joitten tehtäwänä Toisen huhun mväom wlisi pu
piiristulisi olemaan kunkin
annettawaksi
hecnaolewa
sään ottaa selwaä ;>uutteenalaisista Haritonowin
sekakomitean käsiteltä.
ja saamiensa tietojen perusteella esitellä awunjakna eri
Mut- wäkfi.
ta kaikesta päättäen et uo ptrnrnie»
histö näytä tietämän mitään piinsei
sään olemista
Waiwat pattitttt.
ainakaan [aturntatfttn anahucrjnTfijoihin
la juuri faiuiiiiaiåta «ennätti työntänyt taas walttowaroja
apua torwitsewiin nähden olisi hei- Finf.
Oafetan yhdelle toimiltajaNe.
jos ne
dän antaulillaan

taan, waa<ii

s.

sen

s.
omassa
+

—

waan olifiwat asiallisia

kaikkein

Wiime kewännä muudan Finlj. Gasuurin merkitys. Wasta filten tum setan toimittajista Vladimir Petro-

siihen suuntaan,

että kyydttsijälle nemmän kiintymään liikkeen hoitoon

Makuutetaan

riittäwä

ja

sen

se

sen

sen

Jumalaisen y. m.
juttu Mtthnht.

sm

saa

korwauksen:

suoritewsta kyydistä, jolloin tien
Mikäli U. S. tietää, on senaatti
jo tehnyt päätöksen n. postijutussa, pituus lasketaan kyyditsijän kotoa
waikka päätös wielä on tarkistamat- matkan päämäärään ja takaisin,
ta. Päätös lienee sensuuntainen, että Väärinkäytösten ehkäisemiseksi piTurun howioikeuden jouluk. 20 p. täisi korwaus maksettaman samoin
1909 asiassa antama päätös on ku- kuin kestikiewllrikyydistä, s. t. s.
mottu ja pääpostitirehtööri lamalai- menomatkan taksan mukaan, mutta
nen, howineuwos Gammal, kanslisti ei paluumatkasta. Jos edustunHagelberg ja postinhoitaja Gestrin nan hywäksymä kyytiasews tulee
mapautettu heille tuomitusta edes- wahwis tetuksi, pitäisi sotilaskyydiswastuusta ja kulujen korwaamisesta, tä maksaa korwausta siinä määräjotawastoin kauftunginwiskaali Al- tyn taffan mukaan,,
Sen ohessa pitäisi kyyditsi) än
brecht kanslisti Hagelbergista täyttämästään solwaawasta kirjoitustawas- saada korwaus odotuspmkalla meta on tuomittu 150 mlan sakkoon. nettämästään ajasta, jolloin korMuut, niinhymin kanslisti Hagelber- waus lasketaan titnnittain.
Mitä tulee eduskunnan
gin ja postinhoitaja Gestrinin kuin
myös miskaali Albrechän ja kanne- maan toiwomukseen, että korwaus
miskaali Schybergsonin tekemät Maati- olisi heti maksettawll, wiittaa se-

s.

Liikkeen

owat
Smk. 11.020:
wararahasto Smk. 23,068:30,

ään: osuuspDoma

94,

rakennusrahasto Smk. 14,468:58,
hallinnon käyttörahasto Smk. 166:
56 ja käyttörahasto Smk. 681:62.
Antamassaan lausunnossa esitti-

wät tilien tarkastajat Kaarlo Salmela ja I. O. Wuvri täydellisen
ttliwapcmden myöntämistä kaupanhoitajalle ja hallinnolle. Sen lisäksi
esitttmät he numeroita liikkeen eri
haarojen tuottamasta nettonioitosta
eristettynä. RuokatawaLakauplln puhdas woitto tuon esityksen mukaan
on ollut Smk. 2,054: 95, keittiön
Smk. 365: 60, leipomon n:o l Smt.
1,981: 92, leipomon n:o 2 Smk.
431: 33 eli keittiön ja ru<o'kaliitkeen
Yht. Smk. 4,834: 30; sekatawaraosaston Smk. 5,283: 45, knnteimistön Smk. 1,123: 25. kassll-lllennusten Smk. 1,497: 71. Tuon eristelyn perusteella wastustiwat ttlien
tarkastajat 4 pros. suuruisen ostowoiton myötämistä sekatawaraosllston
naatti siihen, että ann.
mutset lienee hyljätty.
ostoksista, koska myönnetty woittow:lta 1876 jo sisältää sellaisen osinko silloin nousisi noin 3,000 mk.
määräyksen, minkä takia senaatin yli sen mttä sekatawaraosasto todelon tuottanut woittoa.
mielestä olisi wain asianomaisia usuudessllmielestään
Heidän
olisi sekatawara»
muistutettuwa,
Turun howioikeuden yllämainittu wiranomaisia
ososaston ostoksista ollut jaettawapros.
tarkasta noudattamisesta.
päätös sisälsi pääkohdissaan
towoittoa waml korkeintaan 3
ja ruokatawaraosaston ostoksista faHomioikeus katsoo pääpostittrehtööri Senaatti anoo, että 1876 wuo° moin
on
3 pros., koska
osasto
lamalaisen. howineuwos Gammalin, den asetus uusittaisiin
wottanut suhteellifestt enemmän woittanslisn Hagelbergin ja postinhoita- jen periaatteiden mukaan sekä
toa. Tilintarkastajien ehdotus ei kuija Gestrinin oleman Mikapäitä siihen, naatille annettaisiin tehtäwäP laa- tenkaan tullut kokouksen päätökseksi.
ja kaupanhoitajalle
Johtokunnalletäydellinen
ulista kannemiskaali Schybergson on tia asetusehdotus.
tiliwapaus.
myönnettiin
Senaatti esittää lopuksi, että wal.
on heitä syyttänyt; tämän johdosta
Osuiuskaupan edustajakst piirikoja koska hra lamalaisen ja hänen tion menot sotilaskyydistä owat koukseen waliwin mestari Alfred
*

asews

sen

seuraamaa:

se

se-

kanssasyytettyjensä

teot eimät moi

sen

maassa

sen

JOHN FORSELL

-

se

Sunen TehdasLiiton puluja

koon a 2:
*ekä parvekkeiden alle å
saadaan Lyytikäisen kirjakaupasta
ovelta.
Tampereen Haarakonttori
Kauppat. N:o 5. Av. klc
10-2 ja 4-6. Puhelin 92.

SVFA"
w
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annetaan pitäisi toki

.

wiipy° ja huollehtimaan sen menesthtsestä.
Tiliwuoden kuluessa on osuuskunmättä makfettawa torwaus, on
taan liittynyt 51 jäsentä ja eronnui
waatcktu smaatin lausuntoa.
9. Jäsenluku tilikauden lopussa oli
Senaatti, joka asiasta on hank- 793.
kinut Kuvernöörien lausunnot, on Liike on tuottllnut bruttowoittoa
hht. Smk. 42,889: 27, josta sekaia»
nyttemmin antanut lausuntonsa warcÄaupan
osalle tulee Smk. 20,966:
Bashenow oli saanut 8,000 mkan asiassa. Senaatti on katsonut edus- 91, ruokakaupan
Smk. 4,977:14,
eläkkeen.
kunnan anomuksen olewan huv- keittiön Smk. 5,386:36, leipomon:»
Smk. 3.386: 31, n:o 2 oMitäpä senaatti on tehnyt? Onko mioon otettawan,
takia että 1
1,524:91. Mnteimiston
Smk.
salle
hylännyt hra Lebedemin julkean kyytiwelwollrset saawat nykyään Smk. 2,123:25
ja kasfa-alennuksien
riittämättömän korwauksen. Nykyit- osalle Smk. 4,152:33. Kun tuosta
anomuksen ?
Eikö mitä; päinmastoin
summasta mähennetään menot Smk.
on hra
asetuksen mukaan saawat
jää puhtaaksi woitM
31,953:15,
Lebedemille myöntänyt 4,000 mkan welwolliset korwausta ainoastaan
Smk. 10.936:12.
kyyditystä matkasw, joka kesttkiesuuruisen wuosielätkeen.
Kun wnosiwottosta oli sääntöjen
ollut
Lebedew
on
8
wuotta
10 pros. warara«
Hra
waritaksan mukaan tekee useinkin mutaan siirretty
Finlj. Gasetan toimittajana, mutta wain muutaman kymmenen penniä, haswon ja wähennetth 5 pros. korko
osuuGlle Smk.
waltion toimessa hän on ollut Main waikka kyytiwelwollisella on woi° täysin maksetuille
536:19, jäi kokouksen
9 kuukautta, palwellen kmraalikuwer- nut olla ensin pitkä matka kyydi- Smk. 9.306:32, joka käytettäwäkfi
hallinnon eh«
tyspaikkaan, missä hän on ajetut- dotuksen mukaan jaettiin siten, että
nöörinkansliassu.
mukaan welwollinen odotta- ostowvittona jäsenten ostoksille seka»
annetaan 4 pros.
maan ilman korwausta klo 12:kin tawamosllstolta
mukaan Smk. 8,244:72 [a ei-jäseasti yöllä kyyoitysmääräysta. War- nille 2 pros. mukaan Smk. 5: 16
posti» sinkin rafittawa on kyyditys ollut tasekä 2 jäsenten
ostoksille ruttkcckaupaspros. mukaan Smk. 874:98 ja
itä^Suomessa.
ei-jäsenille 1 pros.
mukaan Smk.
Senaatti on
wuoksi katsonut 1:22. Loppu
woitosta Smk. 180:
sekä waltiolle että lhydrtsijälle edul° 24 siirrettiin lOroiioliien juhlan me«
nojen peittämiseksi.
Senaatti Vapauttanut syytetyt. lisimmaksi, että wiimemainittu
nykyomat warat

jäädä rankaisemattomiksi
muoksi
että ne perustumat ylempäin Miranomaisten antamiin määräyksiin, koska nämä määräykset omat Moimassa
kuoli 16 p. lokak. 1911 53 ikäoleman lain mastaisia eimätkä niinvuodellaan. Suruksi minulle, yhmuodoin kuuluneet mainittujen Mirandelle veijelle, kolmelle sisarelle
sekä muille sukulaisille ja tuttaomaisten toimimaltaan, homioikeus
ville.
on, katsoen tumminkin kysymyksessä
Maria Nieminen.
olömain tekojen aikaan
malpuhuu Sekatyöläisille huomenna keski- omasta keskuudesta
o. s. Kärkönen.
Hentisellaisia
latttomuustilaan,
harkinnut
Virsi 508.
viikkona 18 pnä lokakuuta Lukotyöväen löitä, jotka
ottaisimat tuon tehtämän ltnneeseen
40
14 \a 18
yhdistyksen talolla klo 8 j. pp.
Rikoslain
luw.
oikeaksi
ja
naiset
huolekseen.
Pormariston
Saapukaa
joukolla!
5
1,
§:rn
luw.
2 ja 3
§:in,
sekä 7
Surusaatto lähtee lauvantaina
eimät
tuollaista
tule
miehet
tehtämää
21 p:nä lokak. klo 4 j. p. p. kuuluw. 2 §:n nojalla tuomita Jämäkunnolleen suorittamaan eimätkä he luisen postilaitoksen
mesairaalasta, joka täten sukulaihuostaan uskotsille ja tuttaville ilmoitetaan.
mutsi edes niin paljon waiwautua, tttjen posttetuantilähetysten
jatkuman
että lähtisimät työ loistoteihin liertealkuunpanemisesta pidettälemään ja niitten oloja tutkimaan. salaamisen
kolme
kuukautta mankeudessa
Työläisissä kyllä olisi rättämästi wäksi
howineuwos Gammalin, kanshenkilöitä, jotka suostuisimat tuon setä
listi
Hagelbergin ja postinhoitaja
Huveja.
kuonnolll- Geitrinin
tehtämän ottamaan ja
suorittamaan sakkoja Gammutta porwansw
suorittaisimat,
sesti
jatkumasta
malin
perimättömät samoinkuin ennaksamanlaisten läheHovilaulaja
ottaa selkoa tysten tumattomasta
koarvoille langenneet voitot ovat ei nähtämästi tahdokaan
salaamisesta ja
näkyy
näistä
selkoista.
Porwaristo
alullepanosta 600 mk. sekä Hagelberperittävissä tänään ja huomenna
pelkäämän asiallisten tie- gin ja
suorastaan
Gestrinin sanotun salaamisen
kello 1/28- V2 lO illalla Työväen
julkisuuteen pääsemistä tnxHagelbergin 180 mk.
talolla- huone n:ö 2, ei!:ä vahti- tojm
awustukscsta.
oloista.
juutta
karsimien
todellisista
150
markkaa, jotka kaikki
ja
mestarin entisess? huoneustossa.
Gestrinin
antanee wol- rangaistukset
mieluummin
Siksi
kumminkin, koska laVoitot ovat perittävä viimeistään
epätasaisen
satunnaisamustuksen
laisen
ja
keskiviikko-iltana.
malaisen hänen kanssasyytettyjensä
edelleen jatkua.
»n tehty ennen elokuuta 1904,
Kaupttngin työläisjoukkojen wlisi rikokset elokuun 27 päimänä 1904
Johanneksen kirkossa keskiviikkona
lok*k. 18 p:nä klo 8 i. p.
kuitenkin ryhtyä tarmokkaasti Maati- keisarin
antaman arm. manifestin ja armahPääsylippuja parvekkeelle ja keskikirkmaan korjauksen toimeenpanoa satunperusteella

1:
Aesär. Henkiv. yhtiö ja

flanklvakuutus

sen

Joittoknota ja MeooostoimiHa

,

Ull f
11
111111 fHI
ff! 11

se

tointa jakoa, mutta sitä
kuitenkaan
ei woi olla, koska
täytyy riippua
niistä waikutteista, joita hän pyytäjiltä saa, kun hcuMä ei muitakaan
kokoontuu keskiviikkona t k 18 tietoja ole f ja
on, että
pnä klo l/28 Malla. Rakennus- „weri on aina wetta sakeampaa".
toimikunta kokoontuu jo kello 7, Saman hengen lapset herättämät ha
huoneessa 1.
n essä ehdottomasti suurempaa myötätuntoa.
Niilt ei kuitenkaan köyhäin awusIlmoituksia»
tuksessa saisi tapahtua. Sekin wähä-

awusws mikä

Sigrid Pohjannoro, Läntinenkatu 42.

-

tavataan varmimmin
kello 10-12 päivällä Ja 6-7 illalla.

valmistettujen y. m. ruokatavarain
kauppa Satakunnank. 21 (ent. Isäntaina t. k. 19 p. klo 8 i. p.
täyhd. talo).
hän waan mittailee puutteen suuruutta omien mielijohteittensa mukaan ja
Ed v. Lumme.
Pääsylippuja a 1:50, 1:-, 75 ja 50 p. luottaa parhaiten
sellaisen awunpyyKANSANKEITTIÖ Kuninkaank. 14. saa ennakolta hra Emil Lyytikäisen kirtäjän selityksiin, joka
parhaiten
R. Pusa. jakaupasta.
KANSANKEITTIÖ

samoinkuin 6-päiväisenldn painoksen, ovat kaikkialla Sa«»
messa ja Venäjällä yhtäläiset i
Neljännesvuosi 1:25
Koko vuosi 5:
2:50
-:50
Puoli
Kuukausi
ja
Amerikassa
muualla ulkonu Vi v. 10: -, '/i v. Si

Työväenyadlstyksen talossa, Läntinen Puistokatu 28.
Taltiooni 765.
Avoinna: kello 8 a.-p.-7 i.-p.

■m

(13;i?aosiM

3-päiv. painoksen tilaushinnat
-

Vastaava.
Toimitwaibt.
l—2 p.ja 5-6 i.-p.
Toimituksen osotei IL puistok. 31. Avoinna 8-11
Telefooaitij päätoimittajan 1119, ««imitrasihteerin 944,

-

-,

åtnniatti-osotteita.

Satiiiiiilui.

1911

waihdelleet 2,000

ja 5,000 mkan Hellman, waralle loh. Wirtanen.
Yhteishywä-lehti pääteMn edelwälillä.
leenkin tilata kaupan Maroilla kaikille niille jäsenille, jotka kauppaan ilmoittawllt sitä haluamansa. Lehden
sisältöön waan ei oltu oikein tyytywäistä. Toiwoitiin sen wast'edes
enemmän huolehtiman osuustoiminPellawatehtaan Työwiien
nan selostamisesta marsinkin kotitaupan syyslotons
maassa ja wähemmän huolehttman
tuimien
matkakertomuksien julkaise»
pidettnn eilen kello 1 päiwällä
Pellcrwcrtehtaan juhwsalissa. Kokout- misesta.
kUt esitettiin painettu kertomus osuuskauplln toiminnasta
4 p:stä

osnns-

heinäkuitta 1910 2 pärwaän heinät.
1911. Kerwmutsen mukaan on myyntimäärä seklltllwaraoiastolla wähentynyt edellisen wuoden myyntimaa-

chllMen VehenjmMM
rästä lähes
markalla, niintia Mllllltmlllltl.
ikään on rusmkauftan
keittiön
werran
50,(x;«

jontim
nyt. Keittiön myynti

myynMn

ja

wähenty-

on edelltsinNn
waihtelewllll, mutta

Kuten tiedetään, on wedensaanti
Pyynikin harjun rinteillä sinykyään
ruoka- ja seklltumarakaupan myyntimäärä on mu a osoittanut nousua, jaitsewan laajan Pispalan estkaupunpaitsi ro.
jolloin tapahtui gin asukkailla warstn puutteellinen.
1908,
waan pienempi »vähennys.
asukkaista saa kantaa weSyinä myhnmn taantumiseen se- Suuri
litetään wuosikertommse Z sa ojaksi se, tensä joko Pyhä- tai Näsijärwestä
wuosina ollut

osa

sen

jyrkkiä rinteitä pitettä muutamat, enu-.n huomattawia ylös harjulle,
jauho-ostoja tehneet leipurit omat kin. Juuri tuo wedensaannin waikeus
siirtäneet ostonsa muualle ja osaksi rasittaa asukkaita suuresti ja tekee
jäsenistön
harrastuksen laimentt:minen kauppaani a kohtaan. Edelleen asumisen Pispalassa wastenmieliseffi.
mainitaan fymo jäsenten harrastuk- Se kohottaa myöskin palomakuutuslaimentumiseen, ettei ofuuskaup- maksut suunnattomiin. Jo yksin korpaliikteen
suuri yhteiskunnallinen
muopäämäärä ole jäsenille tunnettu, maan teitten palowakuutusmaksujen
tuntuannostellaan osuuskauppojen merki- dossa saawat asukkaat kärsiä
mittapuuna waan wia rahallisia kustannuksiakin puuttystä, käyttäen
duskirjan
mähennetään niitä rahamarkkoja, jotka rouosittain teellisen
wedensaannin johdosta.joSiksi
kolmannella osalla. Sitäpaitsi tuo- ostoroimttona! jaetaan. Siksi olisi
olisikin Pispalan asukkailla aika
tehtäwä selwäksi
mitst homioikeus syytetyt maksamaan roiipymättä
kauppattiMeen
Olisi ryhtyä tositoimiin wedensaantinsa helerinäisiä kuluja.
osuuskaupjäsenet
tutkintaan
pottamiselsi.
saatawa
paliikettä, täyttämällä apuna kirja!»
Jo muutamia aikoja on Pispalrsuutta, joka sywentää käsityksiä ja
Pispalan wesiantaa waiaumuksen siitä, että o- lassa ollut olemassa
on pal- johto-osuuskunta. mutta tuo
Luotftlaitolsm wirlamiehMe waa- \on suurempi kuintehtäwä
nyt kunta on perin puutteellisesti wasmiltä
dliaau lisää palltaa.
näyttää.
tannut nimeään. Se tM huolehtii
aiOsuuskaupan
myynti
tilikauden
lähettänyt
on
fantmrnKeia, mutta
Luotfitirehtööri
yhteensä 381,216 mk. 29 wesijohtomaksujen
tana
oli
ja
naatin kauppateollisuustoimitus- p., josta
myyntt wähän toäfötöä weden johtamisesta
wnnalle kirjelmän, jossa huomaus o' i 266,522sekatawaraoiaston
Mk. 30 p., ru-okakaupan asukkaille. £boö tuostakin saawat
tam erinäisistä lisäyksistä
61.605 mk. 47 v. ja keittiön 23,088 maksujen suorittajat tuntea wedm
52 p. 28at}c;mt)8 edellisen wuo- puutetta säännöllisissäkin weden tartoiminnassa ja elinkustannus mk.
myynnistä
den
oli sekatawaraosasten kohoamisesta niiden yli 20 wuo- tolla
15,5 prof., ruolakaupassa 6,4 peissaan. Ia kaikista walituksista huoden aikana, jonka nykyinen
pros ia keittiössä 3,5 pros.
limatta, ei osuuskunta ole ryhtynyt
wkselle w. 1883 wahwistettu palkSekatcrwaraosastolle on ostettu ta- mihinkään toimiin wedensaannin pa259,132 mkan arwosta, josiaussääntö on ollut woimasia esit- tawaroitll
Näyttää siltä ku.n tuo
Keskuskunnalta 183.721 markan rantamiseksi.
tää, että toistaiseksi yhteensä 113.309: arwosta,
pitäisi
vnebrn johtamista
joka on 70 pros. ostet- osuuskunta
75 määräraha myönnettäisiin zaetta- tujen tawarain koko arwosta.
katsille luowutettuna
Ostolipun ottaneiden jäsenien osMaksi lisäpalkkiona luotsilaitoksen alaipelkäämättä
woiwansa seurauffia
owat oisekatawaraosastolla
sille wirkamiehille ja toimihenkilöille. tokset
laimin weden waraamism asutlyödä
leet 206,118 mk, \a ei-jäsenien 258
mk., joten ostolippunsa jättämättä- luitten käytettäwäksi.
mien ostmien ojalle on myyty
edelleen ylläpiTuollaisen
60,146 M'. 30 p. arwosta. Ruokatäminen ei kuitenkaan ole Pispalan
taroaram kaupan 5?-tolippuja owat
jäsenet jättäneet kirjoihin merkittä- asukkaille aiwan yhdentekewää. Kun
kuljetus ja
mk. ja ei-jäsenet 122 mainittu osuuskunta ei näytä waswäksi 43,749 lappunsa
joten
jättämättömien taawan tarkoitustaan, on asukkaittm
kp.,
17,743
owat
olleet
mk. 47 p. ryhdyttäwä pontewiin toimiin eftäkohostokset
Senaatin lausunto eduskunnan anoKeittiön toiminnasta mainitaan
Kysymys on otetkertom-Messa ettei se ote tuottanut dan korjaamiseksi.
mulfesta.
tappiota. Keittiön henNlökunnan palk- tawa keskustelun alaiseksi. Eihän ole
Eduskunnan anomuksen johdosta, kan H on jiirjestMy stten, ett", heille mikään mahdottomuus prnrétna uutliikkeen tuottamasta ta osuuskuntaa mi yhtiötä tunnolla
joka koskee sotilaskuljetutfesla an- maksetaan, osa Sillä
toimenpiteellä
nettujen määräysten uudistamista nettowortosta.
wesijohdon aikaansaamiseksi. Eikä
on tahdottu saada henkilökunta e-

sen

osuus-

osuus-

se

se-

se

=

soo

aseman

Sotawiien

senaatti.

sen

KAN» N LEHTI

Tiistaista 17 NVM lokako ata

se

teisiin.

Asukas.

kir- hijäNveltä. Tvimi

alkaa cnsi »Ri=

talyyhtiö.

Warawomari W. Palander ja isän-

nöitsijä W. Pyhälä Tampereelta

Palander Lemanoneet wahwistusta

ka maanwiljelijä N.
päälästä owat

se-

Osakeyhtiö Kauppatori n:o 7

nimisen

den awsta.
mll<mwiliel,s<elUv,jllksi
Seuran
walrttiin 29 HMjasta
lysneuwoja K. A. Pyhälä Ulwilasta ja hänen waralleen neuwoia
W. Tvuru, Hauikrwuvrelta. Toimi

laskettuna noin 80 pennin
työstä, waan määrin
koskenut tätä
merotusta jokaista kunnan eläwää
yksinomaan rakennuksen mumausta, sielua kohti, ei kuitenkaan ole kuin
josta teatteriyhtiö itse huolehtii e- pieni
siitä kokonaiswerosta, joka
rään wirolmsen insinööri Ipsbor- urjalalaisten on sielujensa »hoidosta"
gin johdolla. Syynä onnettomuu- wuosittain suoritettawa. Papiston,
tuon sielunhoidon kallispalkkaisen wirteen lienewät huonot rakennustarkamiehistön palkka yksin kohoaa palpeet ja chönjohtajain sekä osaksi jon yli yllä lueteltujen menoerien
työläistenkin huono ammattitaito.
Onnettomuus ei kuitenkaan wiiwy-

osa

yhtiön yhtiöjärjestykselle. Yhtiön tarkotuksena on talonpito. Osakepääoma
on 50.000 mk. jaettuna 500 markan
osakkeisiin, mutta woidaan korottaa ta fuuremmasti rakennustyötä.
200,000 markkaan.
Teatterin piirustukset owat
malaisten arkkitehtien Viwi Lönn'KNolonnneen
waipui eilen kaupungin kuumesai- in ja Armas Lindgrenin laatimat.
raalassa lawantautia sairastanut
Viktor Nieminen 53 wuotiaana. Wiime kuun 29 pnä kuoli
maan tautiin wainajan ainoa voika. Hämeen-Tatakuunan m«anwiljeylioppilas Lauri Nieminm. Isän wulysseuran johtolnnulln lolouttim luultawasti waikutti painawana
tekijänä suru, jonka pojan äNllinen imlmt sunnrmtmna päätettiin kotikuolema oli aiheuttanut. Wamaja oli teollismlsnäyttelyn aikacmsamniswalmistutfia warten yletsen macmwiljewiimeksi harjoittanut leipun- ja kaup- lysnäyttelyn
yhteyteen \a kotiteollipaliikettä Pispalassa.
elwyttämiseksi
suuden
seuran piiris-

se

summan.

suo-

sa-

sessa

Wirlapailat rantatiellä.

Tammisaaren

aseman asemapäälli-

tönmirkaa on m. m. hakenut ensimäinen linjakirjuri L. A. Nummi Tampereelta.
Tulipalon altn.

Eilen illalla klo 7,50 hälyytettiin
palokunta taloon mo 11 Kullerwon-

sä, lmoa
ensivuoden näyttelyjä warten crwoimeffi
julistamaa 1,000

markan

suuruista

sMtawatsi,
että anomus wmtaisiin yhdistää tässä piirissä toimiman kotiteollisuusYhdistyksen mahdollisesti samaa tarkoitusta warten tekemään anomukseen.

awwstustll.

Katsotttin

Karjanhoitoharioitteliioiksi
sytttin 10 hakijastll: Anna Marttila Tottijärweltä. Hilja Kranni Kiikasta, I. Mustllla Pälkäneeltä. Lydia Nieminen Pirkkalasta, Lemmes

Tammelan kunnan jalokysymys.

Lauwantaina pidetyssä Tammelan

kuntakokouksessa sukeusi jällem wilkas keskustelu suunnitellusta kunnan
jakokysymyksestä. Päätöstä ei tehty

suuntaan eikä toiseen, toaan lykättiin
kysymys uudelleen walmistawan waliokunnan käsiteltäwäksi. Komiteaan
walittiin murhamksi wlleen talollisen
Jussilan sijaan maisteri Antto Laiho ja maanwiljelijä O. Ollikkalan
sijaan maanw. O. Jaakkola.
Laajasta keskustelusta mainittakoon tärkeimpänä se, että nykyiset
kunnan warat toiwottiiu wastaisuu'
dessa ehkä syntymien Tammelan ja
Forssan kuntien kesken jaettawaksi
olewan omaisuuden mukaan eikä silmälläpitäen sitä. mitenkä paljon mainitut nykyiset kunnanosat omat suorittaneet yhteiseen kassaan.
Tur.

kadun warrella, jossa eräässä perLaiho Perniöstä, Ida Hemma Huit- San.
heen asunnossa oli pieni tulipalon tisista,
Hulda Ihamaa (ehdolla)
alku. Asukkaat sammuttimat kuitenkin Lempäälästä
ja Johannes Koiwutulen ennen palokunnan paikalle saa- nen (ehdolla)
Wesilahdelta.
pumista. Wahinko pieni.
Hairjoittelijat
sijoiteMin
seuraanxtSti: Lastusten kartanoon Lempäälässä Hilja Kvcmni, Lydia Nieminen ja Ida Mustola; Ollilaan

Uusia satunnaista taudinkohtauksia Tampereella
Pirkkalassa Lemmes Laiho; Harawiikolla sunnmMlistcl! lokakuun laan Kurussa Lydia Ihamaa (eh8 P:stä lauantaihin lokakuun 14 dolla), Ritoniemeen Ruvwebellä lida Hemmo,
KuumeAa

Influmtfaa

Kotimaisw iol«««
Tulirokkoa

maantuu.
Hachoittelijain palkaksi määrättrin
6
150
markkaa harjoittelukaudelta, jos2
ta mllllmviljelysseura korwaa 129
maifian.
Meistä maanwiljelylnäytteltiä warten päätettrin näyttelykomitean ehdotuksesta seuran koekentästä luowuttaa ritltäwä ala, jossa niahdvllisesti
jo näyttelyn edellisenä kesänä kokeiltäisiin niitä peltokaswituotteita. joimjvtaan
yleiiessä näyttelyssä
ta

Synnytystuumett»
Kurkkutautia

Keuhkokatarul
HinAlyskää

Keuhkotltlehdu«t«

Sikotautia
Niwelleiniä
UmpisfWlentulehldust«

näytteille tuoda

tamme.

Kuppatautm

missiltä osalta

maa?

mets änhoitokonsulentin
10 pllMllllmisessll päätettiin Hämeen läänin maanwiljelyslyseolle ehdottlaaetta tmMinta kummankin seuran alueella kestäisi wuoronfterään 2 kuukautta, maihtamalla ne päiwaistc>iseen järjestykseen aina asuinpaikaksi
seuraamana
muonna. Konsulentin
päätettiin ehdottaa joko Toijalaa tai
Tamperetta missillä erinäisillä ehAhteisen

Oonorrhoe

m

Mmelill Virolaisen teatterin
rllleMsmettmM.

owat kertomtt, luhiswi t. k. 10 pnä wiro°
{tim ja
laise»
hautasi allensa useita työläisiä. E°
ms tamperelainen työmies, joka on

Kutm

—.

Päijänteen länfirata.

Turkulaiset asiaa ajamassa.
Toukokuussa 1910 hylkäsi mutMlehallitUö, tuten lehdissä aitoi-

Frans »Kuun tilalle
PirValassa Lydia Nieminen, SuoMessukylässä,
9 laihteen
Johannes naan kerrottiin, Säätsmäen, A'
(ebdolla):
Koiwunen
Matalaan
Kuh- taan. Kangasalan ja Luopioisten
6
malahdella sijoitetaan wielä 2 har- wntien senaattiin jättämän anojoittelijaa, jos pätemiä hakijoita il-

p:ää» 1911.
Lawyntauti«l

sähkösanomat

rahatoimikamari

Schultzin ja H.
Wilenin tehtäwätsi hanttia asiasta
lähempiä tietoja, sekä jättää siitä
ehdotuksensa rahatoimitamarille.
Kun hrat Schuitz ja Wilen olialfaa samaten ensi wuoden alusta.
wat asian johdosta olleet kirjeen,
Mitä urjalalaitteu fielnnhott.
wachdossa hankkeen alkuunpanijcm,
«als<«.
insinööri E. F. Holmbergin kanssa
Wiime sunnuntaina pidetyssä Ur- Toijalasta, \d& hankkineet jäljenjalan kirkonkokouksessa tarkastettiin nöksen ratainfmööri O. SuUdberOllerin
kirkonisännöitsijän laatima kirkollinen gm ja Mennetarkaswja
läistä wietiin tiedottomassa tilas- menoarwio ja hywätsyttiin se pienem- rautachiehallitutselle asiasta antamis.
ta tajunnoista», jäi kysymys Ie»
muutoksilla. Tämän mmoarsa sairaalaan. Toisia kadonneita millä
wwn mukaan tulee kirkonkassaan we- päämään etupäässä ftitä syystä,
jäätiin wielä yöksikin etsimään. Ta°
8,425 mk. Suu- että hra Schultz oli esilttänyt ky°
koottawaksi
rotuksella
paturma sattui kello 4 aikaan ilta- rimmat menoerät wirkatalojm rakm- symyksen aijotun radan rakentlami'
päiwällä eikä myöhäiseen iltaan nusrahasw, urkurahasto, jakaantumat sesw otettatvakfi käsittelyn alaiseksi
rakennusra- wasw sitten kun olisi saatu sel°
mennessä wielä kaissia oltu löydet- seuraawasti: wirkatalojm
mitään
hastoon 4,200 markkaa, kierwkoulu- wää siitä, olisiko olemassa
ttz.
jen ylläpitoon 2,500 mk., urkurahas- mahdollisuuksia johtaa rautatie Wa«
owat
semenMyöt
Rakennuksen
toon 2.000, lukkarien ja urkurin najuweden itäiselle rannalle sekä,
tamperelaisen sementtivalimo- s» palkkaukseen 1,300 mk., waltiolainan jos sellaisin mahdollisuuksia olisi,
rautabewnt osakeyhtiön huostassa, korkoon 840 mk. ja diakonaalirahas- olrsito syytä koettaa saada aikaan
rautatie Toijalasta johonkin sopijota warten sinne on wiety suoma- toon 500 mk.
tietää keski- maan satamaan Päijänteen lönsilaisia työmiehiä. Onnettomuus ei Tämä summa, joka

joittua meille, että wälisemä, sekä
ulkoseinä romahti alas aina kolmannesta kerroksesta ast' melkein
peruswksiaan myötm. Mhäällä rakennuksella työssä olewat työmiehet, noin 13 tai 14 työmiestii tuliwat alas seinien mukana. Kaksi
henkeä oli wvliamm, kun heidät
kannettiin raunioista, kuusi työ-

osaa

N«ft

Turun

musen

waltion

haararaoan rakentamisesta

kustannuksella

Toijalan
rannalle.
Wanajaweden
asemalta
Kun waltionrautateiden kuitenkin
luultiin woiwan saada edullisen
halkojen ostopaikan aijowsta satamasta, niin esitti rautatiehallitus,
etiä anojat saisiwat jättää uuden

pyynnön, missä olisi selwitettäwä,
millainen liikenne ehdotetussa sata»

massa olisi odotettawissa;siihen,samalla
piti anojmn

että
sitoutua
maksutw lMwuttaisiwat waltionrautateille aijottua haararataa warten tarpeelleen maa-alan.

Mikäli

Uusi Aura kertoo,

oli ky-

symyksellä Turun kaupungin rahatoimikamarin sihteerin, insin. O.

mielestä warsin suuri
merkitys Turun kaupunkiin nähdoilla.
den. Esittämillään perusteilla ehMaanwiljelhsseuran uenwojat.
dotti hra S. harkittawaksi, olisiko
Sunnuntaina pidetyssä Hämren- Turun kaupungilla syytä hankkia
Satakunnan maanwiljelysscuran iohtokunnan kokouksessa walittiin hu- lähempiä tietoja tästä ratahan!yhteydessä olewista
van karjanhoitotonsulentiksi 4 haki- teestä ja
jasta affronoomi G.
A.
Lmde- asianhaaroista, jotta
woisi ryhmaa:iwilielys- tyä, jos
qwrft Elrsenwaaran
fm hywäffi näkisi, tarpeet
koululta ja hänen kieltäiivmlifensä
waralle agronoomi K. Soini Mou- lisiin toimenpiteisiin.

Schultzin

sen

se

sittZnmin

herrojen

rannalle.
Kun niissä
jotun> radan

harjoittamaan lirennettä paljon etäisemmäckn seudut kuin 20 km.
päässä siitä olewat, mW matta
tawallisesti katsotaan mutatien liikennealueeksi. Metfäntuotteiden, elin»
tarpeiden ja wientitawarain lähettämisessä Turkuun eiwät nämä
kat tulle näyttelemään niintään pien°
LNyöskin matkMijMikentä
teeseen nähden luulewat hrat S.
ja W. Turun kaupungin hyötywän aij otusta radasw.
Näillä
perusteilla chdottawat
piireissä, joissa airakentamista eniten hrat Wilen ja Schultz että olisi

sen

koilla ja wälissä olewain laujain
maaseutujen kanssa, epäilemättä
tulisi olemaan sekä kaupungin kaupalle ja merenkuluNe ja
liselle kehitykselle mitä suurimmaksi
hyödyksi, katsowat hrat Schultz ja
Moni kapitalistinen yrittelijä on
kaupungin c&ot*
Wilen, että
tarpeellisen
Wirroilla koettanut saada aikaan
teestä olisi ryhdyttäwä
selwitykfen hankkimiseen siitä, har- jos jonkinlaisia teollisuuslaitoksia,
rastawatko ne kunnat, joilla olisi joiden awulla olisi woinut rtßiaa*
etuja tästä radasta,
itsellensä omaisuutta Wirtaui työmista.
laisten wswnnuksella. Mutta muni
on
siinä puuhassaan epäonnistuHrat Schultz ja Wilen katsowat
että rata olisi johdettawa Wanaja- nut. Nyt näyttää kuitenkin siltä,
weden itärannalta Valkeakosken että sinne on tehnyt pesänsä sellai.
paperitehtaalle sekä sieltä itäänpäin set anastajat, jotka kykenewät torSääksmäen, Pälkämen, Luopiois- waamaan entistenkin wah ngot.
ten ja Padasjoen pitcham kautta Tämän woi hywällä syyllä
joko Harmoisten laituriin Kuh- niistä yhtiöistä, jotka owat sinne
ja nauhatehmoisissa tahi Hietarannan lahteen perustaneet
lähellä Padasjoen kirkkoa. Siinä taan. He owat jo osanneet panna
tapauksessa että rata ulotettaisiin alulle
sellaisen kiskomisjärjestelmän, että sille tuskin wertaista
näihin paikkoihin, tulisi se, pääkoh- löytää
dasta riippumatta, olemaan noin
hakemallakaan. Siitä näyt80 km. pituinen Toijalasta lukien, teeksi tässä joitakin esimerkkejä.
joten tolo maita Turusta PäijänEnsinnäkin on merkittäwä näitteelle tulisi oleniaan noin 208 km. ten kapitalistten aikeita kuwaawaWertauffen wuvksi mainitsewat hrat na seikkana se, että esim.
Schultz ja Wilen, että matka nii- tehtaalla on hywin monta niitä
hin kahteen paikkaan Päijänteen työnhaluisia, jotka pari wuotta sitrannalle
nim. Iywästylään ja te käydyssä paperitaistelussa tekioiden kanssa Tur- wät itsensä niin kowin kuuluisiksi.
Wesijärwelle
ku nykyään on rautatieyhteydessä, Ei siis tarwitse tässä käydä osoton, edelliseen 360 km. ja Wesijär- tamaan, että he tietysti nykyäänwelle 263 km. Wesijärwen ja Han- kin työskentelewät mitä huonoimmillä nälkäpalkoilla. Wain heille
gon wälinen rautatiemaita
noin 220 kilometriin, eli noin 12 ominaisena työskentelytapana mai,m. suuremmaksi kuin matka Tu- nittakoon, että he tekewät 12-tunrusta Päijänteelle. Siinä tapauk- tisia työpäiwiä ilman
rata Päijänteen län- Tebdas käy aamulla 110 6:sta ilettä
sipuolella, eli Iywäskylästä lär- taan klo 6: teen seisahtumatta; yöwelän asemalle, jonka rukentami- wuoro on lliwan samallainen. Tehsesta erinäisillä walttopaiwillä on das kyllä soittaa päiwällä ruokatehty anomuksia, tulisi rakennetuksi, tunnin kahden puolen, niinkuin
tulisi matka Harmaisista Hankoon muittenkin tehdaspatruunain trötterautateitse olemaan noin 270 km. myllyt, mutta syömään ei työläisiä
ja edelleen, jos rakennettaisiin rata kuitenkaan päästetä. Tehtaan sisälIywäskylän ja Lahden wälille lä saawat haukata jos aikaa satPäijänteen itäpuolelle, niin tulisi tuu olemaan, ja jos on ollut misradan pituus Sysmästä, jota si- tä owat wälipalaa mukaansa wajaitsee wastapäätä Kuhmoisia, Han- rustaneet.
Jos näitten massatehtaasfa työskoon astt olemaan 290 km.
kentelewien
miesten olot owathuoNäistä numeroista', fanowat her«
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tämä ehdotus s« afetettawa 3-michinen komitea, setä
osakseen huomiota eikä sitä myös» sille 2 warajäsentä, joka saisi tehkään katsottu teknillisessä suhteessa täwäkseen asettua Yhteyteen niiden
kanssa, jotka sijaitsemat aimahdottomaP toteuttaa, niin jä- kuntain
radan
jotun
Mairella, saadakseen
tettiin enemmät toimenpiteet siksi
kunnes olisi saatu selmille missä selmille missä määrin sanottua ramäärin radan ulottamista Päijän- taa niissä puolletaan sekä sitte neuteelle asti harrastettaisiin. Syys- Mvtella näiden kuntain edustajain
kuun lopulla käwiwät hrat Schultz kanssa enemmistä mahdollisista toija Wilen Toijalassa tulten siellä menpiteistä. Sila ennen olisi asia
Maltuuston harsiihen käsitykseen, ettei Mut ole- kuitenkin jätettämä
Tämän takia ehdottamat
massa suurempia Matteuksia radan kittawaffi.
hrat
Schultz ja Wilen,
rakentamiselle Wanajaweden itäpuoettä rahatoimikamari kaupunginlelle.
Watuutettmna siitä, että muta» Maltuusmiehille esittäisi asetettawakkomitean, sekä Me 2
tie, joka lyhintä tietä yhdistäisi si 3-miehisen jolle
komitealle annetwarajäsentä,
läpi wuoTurun kaupungin ja
kelpaa» täisiin tehtämäkfi jättää Maltuus»
den liikenteen
wan sataman suoranaiseen yhteys tolle edellä mainittu felwitys asiteen parin laajalle haarautuwan assa.
wefistön kanssa ja niiden ränni-

harrastettiin,

asti lajittomalla tawalla wppoiwat
tettäwän ja että niitä ei olekaan Perustuslaliwaliolunnan afiat:
foMidemokraattien esittämän, tvaljätetty, lähettää keisarille kirjelmä,
koskewan anomusAsioita, jotka näillä waltiopäi- nollista
laatimisen eduskunta antaisi töillä
perustuslakiwalio ehdotuksen, jonka sisällys (mitä
siä warten asetettawalle waliotuN' tmmanlähetettiin
walmisteltawaksi, oli kaik. seikkasieräisemmin kehitettyä tuli sitnalle.
kiaan 10. Niistä tiili loppuun kä- ten alempana selostettuun adressi»
Näistä äänestettäessä hylättiin
sitellyksi 5, mm. peruswslMisten mietinnön wastalauseeseen) oli heil°
äänellä
35
Tokoin
ehdotus
le
ensin
suhteessa warsin waslähettämisestä,
adressin
ehdows
Airolan
jälkeen
32
wastaan,
tenmielinen. Tuo anomus ehdowt(Jatkaa.)
symykset wankilassa olewan
ehdotus 42 äänellä 29 wastaan, dem. edustajan
semme,
jonka oli allekirjoittanut 59
Kullerwo Manne»
Koskinen: että eduswnta hywäk- sitten Mannerin ehdotus 41 äänel- rin edustajatoimesta 'ja oikeudesta ryhmän jäsentä, päättyi näm kuu>
HMyään puhemiehen lausunnon, an- lä 32 wastaan ;a wiimeiseksi Kos- edustajapalkkion saamiseen, ed. He- wwaan poncheen:
taa toimiwswaliownnan tehtäwäksi kisen ehdows 42 äänellä 32 was- lenius-Seppälän
kieltolakiadressiehlaatia walttopäiwäwtsumuksen ja taan, joten Murroksen ehdows tu« dotus
„etta
laittomuuden, tantoi»
sekä hallitutsm kertomus
waltaiswinpuheen perusteella hal- li ryhmän lopulliseksi päätökseksi.
sallisuussorron ja taantumutmenpiteistään w:n 1908 jälkimäislitsijalle kirjelmän jossa ilmoitepolitiikka, jota Wenäjän
Eduskunnan täysi-istunnossa kuiwaltiopäiwäin päätösten johwa», että eduswnta on kokoonw- tenkin teki toweri Manner ehdowk- ten
hallitus ia
Suomessa oledosta. Meikäläisten tärkeä anomusmä, mutta ettei sille ole annettu sen, „että eduskunta päättäisi asetwat
apulaiset nykyään kanehdows wälikysymysoikeuden (Walt.
etja
armollisia esityksiä.
peruswslakiwaliokunnan,
kohtaan harjottawat
taa
p. järj:n 32 pyk:n) laajentamisesta
Murros: että sitten fri» edus- tä eduswnta antaisi talle walio- jäi
wahingoksi
sekä Suomen että
porwarien jarrutuksen johdosta
kunnan täysi-iswnnossll on yhdyt- kunnalle toimeksi eduswnnan hywäkWenäjän
kansan suurelle ekäsittelemMä.
ty puhemiehen käsitykseen, wotai° syttäwäksi
nemmistölle ynnä näiden kanwalmistaa ehdotuksen
A d r e s ia i a. Paitsi adresstin ryhmän toimesta walmistewishallitsijalle,
sain keskinäiselle hyödylliselle
ilmoitukseksi
siehdotusta efittiwät peruswslailli»
mitä
puheissa julki kaikki
jossa ilmoiwksessa eduskunta esiinmyös erikoisen anomusehdotukwuorowaikutukselle ja lähentyi
meillä on sanomista nykyisestä po- tuo pemstuslain mukaisen käsityk- set
miselle, tulisi tyyten lopetetutolojen palautwmi°
ja,
ja
litiikasta
halliwssuunnasta
si sekä Suomen sisäinen wal°
ei nähtäwästi
siitä tehtäwästä, jota sille wal- festa"; mutta
että asiasta johwwat toimenpiteet tiopäiwäkutsumuksessa on annettu" alunpitäenkään sitä
wapaus ja kaikinpuoYöllinen
tarkoitettu todella
toimiwswaliownnalle.
siitettäisiin
lisen edistyksen mahdollisuus
ehdowk- käsiteltäwätsi ja jättiwättin herPuhemies katsoi tämän wastaiTokoi: että ryhmä, samalla wn
watawasti turwatuffi."
waltiopäiwäjärjestyksen
kesken, he näet ilmeirat
hywäksyy puhemiehen menetteäänestyksen
seksi eikä laskenut sitä puhemie- sesti pelkästwät koko waltiollisSen sijaan, että porwant olisilyn, päättää ryhtyä wimenpiteisiin alaiseksi.
kysymykkoskewan
Äänestettäessä
[feg
sortoa
sellaisen adressin lähettämiseksi hal- hen käsityksestä hywäksyi eduskunta
seikkaperäistä käsittelyä, jossa Wat rehellisesti wastustaneet meilitsijalle, jossa wotllisiin julki sosia- 141 äänellä 43 wastaan puhemie- heidän puolueidensa kaksinaamai- dän tuossa anomusehdowkses''amme esittämiä mielipiteitä, ryhtyilidemokraattisen puolueen käsitys hen käsityksen oikeaksi.
olisi woinut paljastua. Siksi roat
nykyisestä asemasta ia halliwshe kuriswstoimeen, jollaista
ei ryh- he tahtmwat kuten sitte tapahtuiMitään
adressiehdowsta
ei wielä ennen ole eduskunnan his°
suunnasta.
si°, kin, ettei nyt walmistettaisi muumutta
tehneet,
jäsenet
män
päättäisi
että
eduskunta
Airola:
lyhyt laillifuusadressi, jol- toriasfa nähty. He paniwat puheta
taholta,
porwarien
muutamien
jaan
eduswnnan
ien johdosta: 1) että
buiten° laisia on usein ennenkin tehty ja miehensä kokonaan kieltäytymään
mikä
adressiehdows,
oli
maitehttin
zokoonkutsumisjulistuksessa
jollaiset eiwät ollenkaan kansaa Ma- anomusehdotustamme esittämästä,
hylättiin
lähettäwaliokuntaan
km
joita
asiaa,
käsittelenittu kolme
lista eikä muutenkaan enää bansan ja waikka wo puhemiehen menette»
83
wastaan.
äänellä
mällalo4
kutsuttiin,
koolle
ly selwästi todistettiin laittomaksi,
m&&n eduswnta
puolusws asiaa auta.
päiwänä
8
Lokawun
ei
eduskunpäätti
porwarillinen enemmistö yk3) että näistä asioista
porwarit myös
mielessä
pakotettiin'
Tuossa
ja
kansa
siten
ilmmeduswnta
ja törke- simielisesti siunata sen, ettei,
epärehellisellä
nan awajaisissa kuitenkaan
alussa
*
heti
waaleihw.
ja- taas uusiin
im arm. esityksiä eduskunnalle

Hmn tllimMeckms.

Schultz ja Wilen, käynee selloille, ett» Turun
suunnitellun radan awuNt woitaisiin melkoisesti laajentaa. Katsomatta siihen, että rata tulisi kulkemaan wätirikkaiden ja talouvelli'
sessa suhteessa hywässä asemassa
olewain seutujen läpi, sekä siihen,
että kutm jo on mainittu, sen
lautta pari laajaa sisäweswluetta
tullisi suoranaiseen yhteyteen meren
kanssa, tulisi rata siwuuttamaan
lukuisia werratwm suuria järwiä,
joka seikka ei liene mecktystä Mailla, Mä radalla tulisi luultawasti

rat

'tuin

se

not, niin mitten ajurien, jolla teh.
taun ruöttetto tuskaawait Oswlam
asemalle, on ttmllan sietämäto».
Surku ei luolmolltfestikaan tule
mitä talollista, jotka saawat bestää samaa
he kun owat jumi
mutta että
paltat polkeneetkin
nxrrftnaisia, «ahdin ajosta eläwiä
työläisiä on tuollaisen rnswn a<
laisena, siitä on tässä puhe. Hei'
dän
tilaisuutensa läy sel°
Wille

semautvasta:

Matta Oswlan asemalle KiMn°
kosken tehtaalta on 20 km. Tältä
ei siis woi ajaa kuin kerran päi°
wässä; eipä samalla hewosella woi
Mttina wiikon pmwinä tehdä edes
yhtä matkaa, waan täychy antaa
tzewosen hmlata. Wanha maantie,
joka ei ole tehttz kuorma»ajoa war°
ten, on käynyt erittäin huonoksi;
monm paikoin on, warsintm näin
syksypuolella, kuraa lähes kärryn
akseliin saakka. Tawallisen kelm
kuormat eiwät stinä luonnollisesti
tule kysymykseenkään. Mutta wrhaa on puhua kelistä: palkka ei
ole nälkäpalkkaa parempi, olipa ke<
li miten kunnollinen tahansa. M°
tiö maksaa aljomiehille 7 0 pe n°
niä 100 kilolta ajopaikkaa;
tuhannen kilon kuormasta
siten 7 marNaa. Mutta 1,000 kilon
kuorma kulkee kuitenkin wain hy°
wm harwoilta hewosilfo ja erittäin
hywällä tiellä. Awmiehet kulettawatlw keskimäärin 600 kilon kuormm; siitä saa 4 mk. 20 pmniä.

saa

Ia kun sellaisen kuorman

miseen

lon

-

Jos.
Tie ritkautcen tåml

painonmstee» t&atta.

Jos tahdot

että

toimesi saawmtat-

simat ansaitun huomion

käytä

kaawakkeita ja muuta painettu,
naa cnna ja joka paikassa.

sa-

Jos olet säännöllinen nuori«i«s
ttlaa nimikorttisi Isak Inlind.
I,g olet

sulhasmies
korttisi Isak Julmilta.

tila* kibla-

-

I,s aijot kristilliseksi awio«ichefft
tilaa hääkutsusi Isak Znlinilta.
-

I,s perheessäsi on käyM kuolon
surma ttlaa sukukirjeesi A«k lu-

linilta.

Jos

»«inata

olet kirjankustanwja

kirjasi

Isak Julmilla.

Jos

olet kauppias
ttlaa kirjekuolasku- Jja kirjekaawakkeet, kiertokirjeet y. m. Isak Julmilta.

ret,

Jos olet tehtailija
tilaa hintay.
luettelosi m. Isak lulinilta.
-

lilaa
Jos olet pitäjän pomoja
kaikki moninaiset kaawakkeet Isak li-

linilta.

Jos toimit kukkopoikana edisruvseu-

tilaa ohjelmat, wuosikertoroissa
mukset y. m. IfatHluliuilta.

kuluu koko päiwä, wieläpä
hywin tyyni, ei siis mÄään wi°
olet opettaja
tilaa todistatraapeli woi tulla kysymykseenkään. Jos
lulinilta.
Sitäpaitsi on 12-tuntinen tyLpäiwä sesi Isak
muutoinkin jo niin piM, ettei sitä
ole sanomalehden tai aikakaussiwutulojen hankAmiseksi enää saata kirjan julkaisija
somi nopeasti
jatkaa. Täytyy siis waan tyytyä painatuksesta Isak lulinin kanssa.
sellaiseen wiMopaVkaan kuin 4 a
5 työpäiwänä wiikossa woi an- Jos olet tyhjäntoimittaja
älä
saita.
ttlaa mitään painotyötä sillä sellaista
kysymys: mi- wartm ei kannata painomustetta haasMäkisinkin
ten tuollaisella palkalla ollenkaan kata.
woi elää? Mutta paitsi talollisia,
jotka kotoansa saawat ruuan ilman Jos olet
ainoa muukalainen joka
ajomiehenä
ansaitsematta, toimii
et tiedä missä Isak lulinin kirjapaikuitenkin joukko siitä työstä elää no sijaitsee
niin etsi
Tampepalkalla
aikowia. Miten wollaisella
reetta «Isakin^kirkon" wiereötä.
Woidaan elättää perhettä jo hewonen, sutii ei liene selwillä muut
kuin Killinkosken Massatehdas 0.y.,
joka tuollaisia palkkoja maksaa. Tähän kun wielä lisätään, että taiwen aikana almoe tämäkin palkka
60 penniin 100 kilolta, on kuwa
täydellinen.
Peiiinlasia ja KehyslisMutta noinkin huonoista paitoja saa ehdottomasti halkoista huolimatta on ajo niin havimmalla
luttua, etenkin Atsärin maanomistajille, että he owat katsoneet tar- Wileniuksen Lasinleittaflsfitkessti
peelliseksi tehdä oikein kirjalliset
Kyttälänkatu 5
Puhelin 13 72,
pimutfet wakuudeksi siitä, että he
Hu o m .! Töitä vastaanotetaan
määrätyt kerrat wiikossa ajawat
myöskin asunnossa Vellamonkatu
Oswlan asemalla. Tuon sopimukN:o 22.
wakuudeksi on wielä määrätty
3 mk. päiwältä sakkoa jos urakka
jää kiireellisempänä aikana suorittamatta. Tätä sakkomääräystä ei w- isännöitsijä eriMin hywm pitää
työmiestensä henkisistä tarsin wielä ole käytetty, mutta ei ole huolta
peistä.
Hän on perustanut jonkinepäilemistä etteikö sitä wedetä esiin
tarpeen tullen. Näin hämmästyttä- laisen kristillis°siweelliseU yhoistykjohon on tarkoitus koow tehwän pienillä palkoilla saatetaan sen,
työskentelewät työläiset,
wielä maaseudulla tehdä työtä ja taassa!
mutta toistaiseksi kuuluu
kasata kapitaalia tehdaspatruunoil- ettelossa" olewan wain parin kolle. Kyllä tämän massatehdasyhttön
men tytön mmi. Osorttaatseen homainakin luulisi menestywän
kuihyödyllisyyttä ja
työstenkin niin kauwan kun työläiset
kentelytapoja,
oli isännöitsijä pannoin nälkäpalkoilla täitä tekewät.
nut toimeen pienet kahwikestit teh>
Nauhatehdas myöskinkuu« taassa, joissa kesteissä kukin fai
kuu olewan hywin wottawa firma, ostaa kupin kuumaa;
tuulewaikka fen isännöitsijänä toimiikin man mukaan, pitäisi rahat
käytevämän
nainen. Hän
kuitenkin hoi- tuon yhdistyksen tarkoiwksiln.
taa" tehdasta niin hywin, että
Nykyään on
maan
tuottaa. Alaikäisiä, lapsen kirjois- muutamia kymmeniätehtaassa
työläisiä, mm»
olewia tyttöjä on tehtaassa hy- ta laajennuspuuhissa kun ollaan
win paljon, eikä heille tarwitse mak- pavaillaun, tarwitaan pian
lisäwä<
kmn 50 P:nia päiwältä; nämä keä. Ne walikoidaan tietystikin
hytyöskentelewät kyllä wain puolilla win tarkoin, kuten
tähäMn asti on
p aitoilla, mutta palkka ei ole sitte- tehty, iotta ei joukkoon
anekaan
kään mikään, kun he kuitenkin teke- paljo
pääsisi j/iriestymiseen taipmwät sellaisia töttä joissa muutoin saa työwäkcä. Siitä
huolunatta on
olisi pidettäwä aikuisia. Täysi- kuitenkin selwää
woidaan
iMisten palkat tässä tehtaassa ojo
ewkäteen
näin
teh<
wat suhteelliset näihin pikkutyttöjen tässä
taan neiti isännörtsijällekm
etpalkkoihin. Sitäpaitsi
tehtaan tä kyllä työläiset omiin järjestöi-
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sen

se
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se
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osaa

joissa eduskunnan yksimielisen lauleensä kowin ahdas, se kun kosket-»
muAan on joko jotkut osat telee
lakiwaliokunnan tuttittawaffi. Pu°
pääasiassa ainoastaan faitv
hemies selitti tekonsa syyiksi sen, et- pemsteluissa tai suorastaan war» wastaisuutta nykyisen sortohallilusmenettely joutunut edes perustus-

tä

sunnon

esfamme

oli muka
„loukkaawia" sanoja.
Ne loukkaamiksi selitetyt sanat oliwat monasti mnen käytettyjä: „rn°
joitakin

ristus",
wapauden kuristus" ja nykyisen hallitutsen „kuristussuunta", sekä „talou-

dellinen nylkeminen" ja nykyisestä
„käsky°
hallituksesta käytetty
lainen", joka lause oli kolonaisuudessaan: „Onpa momaissa tapauksissa nykyinen senaatti tässä suhteessä toiminut suorastaan pienten

sana

suomalaisten taantumuksellisten

a*

nastaiaryhmäin käskyläisenä, S:w°
men kansan ja warsintin köyhälis-

finniset ehdotuksetkin olleet jyrkästi suunnan ilmauksissa ja sitätrn puollainwastaisia. Siis joka wpam>es° ta hywin waillinaisesti. Snnä tarfa oli nyt puhemiehen puolustus- joudutaan, Maikkakin jontrm wer<
syy pelkkä weruke hänen laittomalle ran epäsuorasti, Suomen
kansaltc
menettelylleen, joka sitäpaitsi merkit- wahingollisiin
sowitteluihin wenä<
si warsm häikäilemätöntä hyökkäys- läisten sortamin kanssa. Edustuntä edustaiain waltiopäiwätoimin- nan uhattuja
oikeussm siinä huonan kansanwaltaista wapautta was- nosti puolustetaan.
Ja sellaiset nytaan.
kyisen
wäärinlkäytöl°
Luonnollista oli, etteiwät por- set \a sortohallinnon
monet taantumukselliset ioi
warit kuitenkaan tuolla metkullaan met, joista wiime wuosina Suo.
päässeet meidän waatimuksiamme men työtä tekewä länsan enempakoon. Ne tuliwat heidän was° mistö on joutunut enimnlän watattawakseen hett, kun waliokun- hinkoa kärsimään, sellaiset siwuutenussa ryhdyttiin käsittelemään ad- taan siittä lähes kokonaan waikeneressiasiaa.
mMa. Siina ei siis warfwarsesti

Perustuslakiwaliokunnassa

oli walaisw, waan pikemmin monin
jäseninä: sosialisteja Aro, Hämä- pMoin peitellään nykyisen
apulaisten todelja
raatoa:
„T'ofin maamme oik?u')tN- läinen, Kuusinen, Lehtimäki, 2Ba*
porwaWalpas
ja
lawaara,
SBi;
käyttö on ennenkin ollut suuresi
lista, Suomen kansan enemmistölDareja:
Alkio,
Castren,
Jonas
mutta
le turmiollista toimintaa.,
luokkaoileutta,
määrin
war°
IngEstlander,
nlelson-Kalmari,
Olemme waliokunnassa alunpisinkin sitä ennen kuin maan lor- man, Newanlinna, Pennanen, Taon
taen
nykein oikeusistuin
„luifunut"
ehdottaneet aiwan toisin
wiimemaiTorppa
ja
Wrede,
las,
niteltawan kirjelmäehdowksm watkyisen hallitussuunnan awusiajam
ohtajapuheen;
nittu
waliokunnan
rumenmistamista.
käyttö
Mutta waliokunnan
käfim, on oikeuden
nut esiintymään puheenaolew>in wal- na. Porwarit oliwat kaikki yffimie- porwarillinen enemmistö on yksiwälikappal>:ona''.
lisiä keskenään koko adressiasiassa.
mielisenä tässäkin asiassa pitänyt
ttollisen
ehdotutiet ää- kiinni kansamme chätätekewän enem.
Tuo porwarien ja heidän puhe- 'Goftalidemokratien
nurin; ehkä noin mistön menestystä polkewista luok.
miehensä menettely oli perusi lslain nestettiin kmikiäänestystä
tapahtui, kaewpyyteistään ja
sellaista
wastaista
simakin taptU'k'csja, 50 porwarien
tahtonut ajaa
enemmistönä,
ääntä
10
yksityiset
wmkka wollaiset
ainoastaan Suomen yläluokan
sanat o-j
ääntä
wastassa.
7
ollee:
tv.iU
sosialistien
lisiwat todellisuudessakinsopiwaifuus- Mietintö tifli täten semmoinen kuin siaa."
tiopäiwäjGjestykfm
lattet,
pykälän (48 § :») mutaan sopi- porwarit tahtoiwat. Sosialidemot«
mattomia toi loukkaawia. Silloin- raattiset jäsenet lMiwät siihm laakaan ei puhemiehellä olisi ollut oi- ian wastalauseen. Se alkoi näin:
miekeutta kieltäytyä esittämästä v.iarsisisältywä
adressiehdotus on
naista ehdotustamme. Ennen on- tintöön
puolin
kaikin
mielestämme
puhemies monet kerrat
kin
ySe
on
aihepiiriltään
Mänyt esim. hallituksen esityksiä, dyMwä.
wiweita polkien". Waarallinen lause oli muka myöskin llu-

tön

sorron

suunnan

sen

!

se
se

töissä sanotulla rakennutsella,

233

j

yritys suinkaan tule olemaan kannattamaton, jos waan toteutetaan sellaisena, että tyydyttää weden tarwitsijain waatimukset. Se ei sittenföän waadi kowin suuria kustannukstakaan, sillä onhan Pyynikin harfulla lähteitä, joista pohjaweden tapaan otettuna ei olisi hywinkään wailea nostaa riittäwää määrää mitä
puhtainta wettä, joten yritys saattaisi kehittyä hywinkin tuottawaffi.
waikka samalla kohtuullisilla maksuilla tyydyttäisi wedenkäyttäjäin ma*
timukset. Osuuskuntaan woisiwat liittyä jäseniksi kaikkikin Pispalan asutkaat, joten tarpeellism pääoman ja
«ahdollisen luoton saaminen ei tuottaisi waikeuksia ja liitkem menesty»mm olisi kaikkien asukkaiden wälitön hyöty. Kysymyksen pohtimista
warten olisi asukkaitten kokoonnuttawa neuwottelemaan ja päätettäwä
ryhtyä asiassa alustawiin wimenpi

sl:y

«*

sama

KANSAN LEHTI

Tiistaina 17 p:nå lokakuuta

MseH
leen

Mii

owat

hieman

wm

saaneet taisteltua itsel-

paremmat palkat.
olewat efimertit puhuwat hyjwlfo tämän käsityksen puo-

,le**n.

l«

irailiifei »«erillljsll.
Cnom<l<i«en murhßtt» ja rahat
ryöstetty.

Fort Francesta (Canada) ilmo*
että kun sarmari , Roland
Fidds stzysk. 9 P:nä, etsi kadonmitte warsaansa lsiysi hän nuoren
miehen ruumiin Emon asemalta 5
letaan,

maili»

eteläänpäin rautatieltä.
Murhatun nimi on Antti Samanen, syntynyt Waasan läänissä,
..

Laarijärwellä,
Mahlun lylässä,
ijältaan 27 wuoden wanha. Murhatulw ei löytynyt rahaa, kuin 90
senttiä ja sosialistipuolurcn jäsenmerkki setä 22 kalrbennen rewolweri taskusta.
Kaikisw merkeistä päättäen on
murha tehty rahanhimossa, koska
ra»ainajalla oli wähänen
haa taskussa kun hän lähti Wir°
giniasw. Minn. Canadaan ho°

summa

mesteadimaita katsomaan.

Nttä paikasta, jossa wainaja
on ammuttu, löytyi lätti ja iso
lätäkkö werta, mutta murhaaja on
»etänyt uhrinsa ruumista jaloista
40 jaardin metsään siffi kunnes
tartun kainaloistaan kahteen puuhun kiinni.
Samana päiwänä kun murha
pahtm, katosi wainajan toweri
Henry Hack eli Rutonen tietymat,
tömim. On hywm epäiltäwää, eb
tä wiimeksimaimttu on tehnyt tuon
kamatan työn ja lähtenyt karkuun
tai on itsekin joutunut samanlaisen
kohtalon uhriksi. Miestä kyllä owat poliisit hakeneet metsästä ja
nyt haetaan ympäri Canadan ja
Amerikan puolelta walokuwam a.
ttrnfla, mutta ei ole kumminkaan
wielä löytynyt.

,M'

Kaiwosmurhia.
HnVttuksen kanawaroiennuksella

Blyg €bbt)sfä (The Dalles, Ore.)
tysskentelewät kaffi nuorta
laista joutuiwat kamalan tapaturnmn uhriksi ennenaikaisen dynamiit-

suvma-

namiittilatinkeja, kun toinen panos
laukesi ennenaikaisesti. Molempien

hyötyä

svwe-

tettyjä wastaan on ilmennyt erittä:., monilla wäreillä painettuna tekee ku- että sitä paitsi ei olisi oikein
raskauttamia asianhaaroja. Minni- va sangen eloisan waikuwksen. Kun liastakaan näyttää hänen waiokuottaessa oli heillä tawattu 9 litt. lehden hinta pysytetään entisellään waanfa. Lopuksi wandittnn kaikkonjakkia ja miinaa.
koskewim ainesten täeli 50 penniä ja lehdestä tawallisen lien asiaa poliifidepartementtrin.
kirjan muotoon taitettuna tulee 144 hettämistä
Nvwitskin onnistui kuitenkin
owat
edulpäästä felwille miehestä. Hän aisiwua sekä asiamiesehdotkin
Aitta maanw«,lre»erost«.
!liset, woinee toiwoa, että asiamiehiksi toi jDoteto koto asiasta, koska mies
Valkeakoskella on tulossa suuri
wapnutertrin Mirastaan ja
nee«.
I
oikeusjuttu. Nahkuri T. I. Salmi riennetään kilwan. Asiamichiksi aito- ren eläkkeen ja todellisen sat
«altto,
Hi<tori<»ista löytöjii.
roat woiwat ilmoittauwa, joko kusjolla
mäkitupalaista,
on
toistasataa
Mutta
kun
arwon.
myrsneuwotsen
silKmwcms- ja riwppaustvitä
teh« Wiime tiistaina raiwonneesfa
tantajalle, joka on Kansan Lehdm loin
on
22:lta
näistä
saanut
haasteen
kenraali
poliisibepartementin
ri°
kyssä
Kvtkan
Kauudelle
uusilla satamanckenUubhukkui Pietarista
desfä
silla KirVokadun ftäässä, lö,yfiwät serinmoffin höyrylaiwa »N:o 157« kihlakunnan oikeutem siitä, ettei ole kirjakauppa Tampereella, Hämeen rehtöörille Garinille annettiin toityömiehet wrime lcmwcmtcnna tanska»
suostunut antamaan kirjallista muok- Woiman Hämeenlinnassa, Sosialis- meffi keffurikunnan poliisilaitoksm
miehistöineen päiwmeen Mikulaisten ramälikirjaa.
laisen sotalaiwan jäännvkfiä ja m. kylän
Riita oikeastaan tin
edustalla. Kerrotaan jääneen
konttoreille sekä yli- uudestaan järjestäminen ja wal»
m. wanhanaikuisen kanuunan. LaiTurussa
johwu
omilla
wuokrawerosta.
yöllisten juttujm iohoon lerrottnn
sillä
joka
myrskyn
proomua
wa,
vlt rakennettu tammesta, samalla 2
runnelpäänsä
joululehteä
kustantamatwmain
kyllä
kirjat
Salmi
joutunut
tulen
ehdoillaan
oli aikain kuluessa
tekisi
tulewan olemaan waratirehtööri
Höyrylaiwa oli armoltaan
mutta wuokraajat eimät suostu mak- puoluelehtiemme konttoreille.
uhriksi; muoastaan pohfa oli fäi- tawaksi. mkaa ja proomut
12.000
Ratskowskin huostassa, joka muka
lynyt. Sitäpaitsi tawattiin kolme katz- 50.000
mahdottomia.
oli Länsi-Europassa
mkan
paletta tanskalaisia 24 shillingin ratutustunut
hoja wuoftlta 1748—50.
Löydöstä
Mielipuoli raadellut itseään.
urMnifeen, piti Nowitfki welwol»
on ilmoitettu poliisille sekä arkeologiWahinlojen
lisuutenaun ilmoittaa, että tuo juWnme
perjantaina
tapahtui „Maailman
selle toimistolle.
wallanlumoutset."
liswsten
lewittäjä, prowokaattori,
omituinen itsemurha» Mipunn työwäen
Kaarinassa
ja
sanomalehtiPyöreissä
luwuissa noufewat edel- Yritys. Kirwesmies Bergman, jo» lirjlupainv-osuuskunta r. lm kus° ei ollut kukaa muu kuin P. I.
Kuhnimista harrastama lauta.
arwiolta siis ka pitemmän aikaa on ollut mie° tannuksella assaa ilmestyä JBla& Ratshkowfki.
wahingot
lälunellut
Tawonrannan kunnassa warmaankin owat kuhnelaiset kylwyt san- 245.000 mkaan. wälillisiä wahinkoja lenhäiriössä, alkoi näet kirweenpoh» ilman
Myös wiime aikoina paljastut,
wallankmnoutselltsef-ntminen
gen yleistä ia istumapytty joka ta* lukuunottamatta. Purjelaiwoja
Untermannin
kirsaksalainen
Ernst
koh- jolla t)alata päätalloaan niin, että jmttllma ja Alu
fiswan wnnetuifi tullut Leonid
losfa, päättäen siitä, että eräs waiRissasen
suomentaa
ei
meillä
danneista
wielä
weri
päätetkaswoja.
tuhoista
Menshtshikow oli kem. Nowitskin
waisapua nauttima
walm Min
Kun ma kirja.
sairas
ole
tietoa.
tiin kuntakokouksessa lähettää kunhenki ei kuitenkaan tällä keinoin Kirja tulee ilmestymään tämän ilmoituUen mukaan prowokaattori.
nan kustannuksella Kirwun Kuhneottanut lähteäkseen, sieppasi mies wuvden aikana 5 mihkossa, joiden W. 1902 oli M. tuonut Nowitskilparantolaan.
Samassa kuntatotouk40 penniä. Kirjaa on sacv- le wallankumouksellisia juliswksia ja
kalastajaa
8
h«««»»t.
puulvn ja alkoi sillä pistellä rin- hinta on jokaisen
sessa Mattiin esitys sairaanhoitajatpuoluelehden konttawissa
taansa, samnaita kuitenkaan, puut- orissa.
taren hllnkkiMrsestll kuntaan.
No,
työmäen
kirjataupolissll. kertonut, että ne oli painettu lekamitäpä sille sairaanhoitajattarelle wie°
Tiistai-aamuna läffi Seiskarista ko kun oli tylsä, useensä
Htyös tämän lehden
konttorissa terinoflawisfa Maisessa kirjapailä halkkaa maksamaan, osaahan sitä wenekunta
6 miestä ja kaksi naista waamllista haawaa, sillä ihmiset myödään kirjaa.
Hän otti tehtäwäkseen ha°
pytyssä istua ilmankin, arweliwat
Nyt ilmestynyt kirjan enstmäinen kea
kokemaan
werkkojanfa
merelle.
pääsiwät
estämään hänet wihlo siMtää
käsiinsä tuon kirjapainon. Sit»
kai ukot tätä päätöstä tehdessään.
ensin johdatuksen kir- temmm
Mutta kun heitä ei keskiwiikkona- enemmistä choissa
käwi kuitenkin selwille, et»
jaan otsikolla:
tuhotöistä.
Mllö on maailman
Höyryalus
kaan kuulunut kotiin, läffiwät naapukaikkeus. Sitten selwitetään hywin iä Menshtshikow oli itse tuonut
kmkuwuiorot owat muuttuneet ja rit heitä etsimään.
alkuperäiset ihmiskunnan wallankw- juliswksm
Heidän werk- Hiiwiiistysju'ut Valamossa.
lekaterinoflawista ja
pylähtee laiwa nyt Tampereelta
ja sen
jälleen alkaa tm- lewittänyt mitä Kijcwisfä
moukset,
löydettiin
paikasta,
p.
konsa
samasta
«Nowoje
Pietarista lotat 13
asia.
hinä klo 9 aamulla ja 5,45 illalla
kuwatw uutuus:
Wremjan" lvkak. 9 p:n numerossa dokkain piirtein
ne
oliwat
lasketutkin.
ja
mihin
kautta.
5,45
aMpäiwinä
ilmiestensä
klo
1
ja
sekä
Rooman waltakunta
sen köyhäWarmana woi pitää, että kalasta- kerrottiin, että suomalaiset oliwat li stö.
tasi äimällä. Aitolahdella Tampereelle
suutta.
Samana taitorata löydettiin Kielokuussa häwittäneet rukoushuoneen
joka päiwä klo 6 aamulla ja kello jat owat myrskyssä hukkuneet.
joka
Sasnowets-saurella,
kuuluu 2ba*
shinemistä hywin warustettu kirjaToiwomme, että mahdollisimman 4 illalla.
Onnettomuuden uhrit oliwat
saariryhmään. Ministerineu,
lamon
paino,
iossa painettttja julistuksia
monelle paikkakunnalle iiirjestetään
perheellisiä, eräälle heistä jäi kahdek- woston puheenjohtaja «n esian )ohMenshtshikow niinikään toi Nowit.
dosta kääntynyt sähköteitse Suomen
palwelijain walistustilaisuukfia.
Työ.
fan pikku lasta.
{luultiin
skille.
tenmMkuwernöörin puoleen

wanhemmat proomut enää kestäneet,
waan jäi niistä mereen kaffi, joista
toism omisti liikemies H. W. Pitkänen Koneistolta ja toisen Kotkaniemen Saha O. I. Wahingot on artototta wähintään 10,000 mkaksi.
lHgyryl<i»« up**n*t «iehistöi-

oita.

ase-

suu»

samaan

sauruns.

'

nossa.

_

suur-

-
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Suomen Palwelijain Liittotoumumta.

Toweri

Elsa Wiertswirta

«hrslhn tuhoja
Laatokalla.

sa

Hrat Csrander

ja Flinet päästetty

wapaitst.

Corander ja Flinck päästettiin lauwantai-illalla wapaaksi Turun
poliisilaitoksen etsimästä osastosta,
he owat yhtämittaa olleet pi7 i. p.
Tois- missä
Ihmishenkiä hnllnnnt.
dätettyinä
wiime keskiwiikosta asti.
Korkeakoski maanantaina 23 p. klo talymmentä proomua joutunut
Lienee tullut selwille, ettei mainiwil7 i. p.
meren
ltlstineen
la henkilöillä ole mitään tekemisftl<Mlst.
Työläisnaiset noilla paikkakunnilla!
tä presidentti Hirmikannan murhan
Kiiruhtakaapa kokouksiin. Towerit!
Tawattoman ankarat myrskyt owat tan§>\a.
Hankklkaa kokoushuone ja ilmoittakaa wallinneet Laatokalla wiime Miikkojen Osakeyhtiö »Agrolsen" puolesta
asiasta scudullanne tarkemmin.
kuluessa seisauttaen wesilläkulun. tullaan tekemään walitus Turun hoSortanlahden satamaan oli kertynyt wi-oikeuteen laittomasta kotitarkasmelkein toinen puoli Laatokan aluk- wksesta w. t, poliisimestaria, alkapsista odottamaan suotuisaa ilmaa teeni Stahlia wastaan. Hrat Flinck
lähdölleen. Kun perjantaina ilma aa- ja Corander tulemat myös nostamulla asettui, wiekotteli se laiwat maan kanteen asianomaisia wastaan
ulos satamasta. Puolen päiwän ai- laittomasta vangitsemisesta.
kana nousi kuitenkin myrsky ja sa-

lumisade teki killun mahdottomaksi. Alukset oliwat jo osaksi en-

Hrat

kea

Kntomatyöläiset:
Ällää lähtekö Rnotstin.
Göteborgista HrMtetzan «eille
f. k. 12 p:na:
„Allekirjoittaneet oioai f«aneet
kuulla, että Tampereelta wärwä»
tään uutta työwäkeä Krotsletts

nättäneet majakkalaiwa
don ja Miikkulaisten kylän Malille,
kun täytyi rumeta pyrkimään takaisin

Taipaleenjokea

kohti.

tiedus-

teilen, onko asiassa
Kenraalikuwernööri on mustannut että Sasperää.

Presidentti Hinvitannan
murha.

puhuu työläisnaislnkkeestä fturaawispaikoissa:
Keuruu perjantaina 20 p. t. k. klo
7 i. p.
Mänttä sunnuntaina 22 p. klo WahwgVt noin 245,000 «laa.

Kajaanista.

dy-

mahdollisimman suurta

paikoilla käsittäneet ja toimineet wapaawiikon ajalla kokouksia ia illanwietwja, joissa a» palwelijam
maa selwitetty ja järjestetty heille
edullisia mapaa-ajan wiettotilaisuuksia.
Nyt on tähän suuntaan entistä tarmokkaammin toimittama.
Puoluekokouskin welwoitti puoluejärjestöjä suosimaan ja edistämään
maatyöläisten ammatillista järjestymistä. Samom lausui palwelijain
edustajakokous t,iwo»ukle«aan, että
sos.-dem, kunnallisjärjestöt, piiritoimikunnat, työwäenyhdistykset \a nuoriso-osaswt, erittäin wavaawiikon aikana toimisiwat palwelijoille kokouffia
ja iltamia, joissa ohjelmaan sowellutetaan palkolliskysymyksen selittelyjä.
Palwelijain liittowi«iku»t«, ollen
wakuutettu, että puoluejärjestöt kasittäwät tämän tärkeän tchtäwän, kehottaa näitä ryhtymään tarmokkaisiin
toimenpiteisiin wavaawiikon walistustoiminnan järjestämifeffi.
Erittäin, on tällä kerralla näissä
walistustilaisuuffissa koetettawa edistää ammatillista järjeschnnstä, ja
selwitettäwä työehtoja koskewia kysymyksiä. joista liittowimikunnan toimesta on lähetetty selostuksia. Samalla ilmotamme, että palwelijain
liittotoimikunualta on saatawissa palkolliskysymystä käfittelewää kirjalli-

mo°

kotoisin
Miehet oliwat asettamassa

lemmat

!*1

lifi «itään suurempaa haittaa ylei- linnasta Guomee», «utta yllätti ne Poliisin pitämässä tarkaswkfesfa kuwan «ähdessään tulee mieleen, wa« osaston asiamies. Hän waati deparselle työ» kululle. Pomojm kätyreille »yrsky ja lumisakea merellä. Pitkän on huoneesta löydetty mennen puukko. hingoittakoompa joku lippua, emme tementista miehen walokuwaa, näyttnstlawaksi palwelijoille.
että heidän läsnäolon- aikaa taistelwaan mermkäynnisfä Murhaan epäiltynä on pidätetty työm.
Mkfeen M wangirmlle, mutta
Tämän owatkw työwäenjäljestöl huomautetaan,
ei ole Malttamaton. Wielä käsi- pääfiwät laiwat Taipaleenluodon si- Edw. Kyyrö Sortawalasta ja chöm. takaisi miten käwisi, sen omat miehet sieltä wastaittiin, ettet siellä sen
fa
ja luokkatiewinm työwäki jo useilla teltiin muutamia osaston sisäisiä asi- wu woitokkaasti, mutta sitte eiwät Aug. Tynkkynen Kesälahdelta. Pidä- näköiset. Lumiwalkealle liitupaperille wnkamiehen walokuwaa ollut ja
tawa

tiräiähdyksen seurauksena. Miehet
oliwat Ivhn Johnson cli Leanteri Korhonen ia Ivhn Hill eli

Johannes Dawid Pikkarainen,

-

j

lMywcit ennen pitkää, siitä
on wleena heidän roerraamnan
huonot }cMkm\a...
MM näistä ejimerteistä selwästi kätz ilmi, on se, ett" kapitalisti«t owat uylyään huomanneet
innon «ennä teoMsuuslmtostensa
«wullN riistämään myöskin maala>Ha, bächän asti kun owat niitten awulla nylkeneet etupäässä kaupunkÄaisi«. Ia luultuwaa on, että
he «onin paikoin maalla wrelä nykyään telewätkin parempia cchwää°
rejä kum kaupungeissa, joissa työ-

hdchil
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MlMtlieu metlllilmiset
thwiien lllllssll.

Rimini

«tck-

sattunut rukoushuv»
neen häwäistys on tosi asia, mutta
aikaa, koska fe on tapahtunut, ei lausuu Viktor Adler:
laata määritellä. Syysk. 18 pnä ilTyömäen sanomalehden tehtäwänä
moitti luostarin igumeni Suomen
arkkipiispalle, että rikoksen huomasi on työwämluokan politiikan hoitamisattumalta luostarin kassanhoitaja. nm. Se on työmäenliikkeen tärkeä
Tapaultsestll ilmoitettiin Heli nimis»
miehelle. Wiipurin kuwernööri toi- kannattaja. Työwäenliikkeen on pimitti paikalle etsimiä poliiseja. Ku»- dettäwä se itse pystyssä. Tuo erotmernööri oli saanut käskyn ryhtyä
rikoksen ilmi- taa todellisen puoluelehden kirjapaitarmoVaisiinja toimiin
suojella kaikin tawoin nojen
saamiseksi
kannattamiseksi laitetuista
oikeauskoisia pyhäKojä hämäistylseltä. nomalehtiyrityksistä, olkootpa nämä
Jo ennen mainittua tapahtumaa, oli
kääntynyt seitaa* sitten pelkkiä wärittömiä uutislehtiä,
tin puoleen esittäen että poliisimoimaa Msi luostarin alueella lisättä- tai werhotkootpa woitonhimonsa wal«
mä. Siitä, että luostarin ommsuuttarkoituksella, rahan saalista olisi anastettu, ei ole olemassa tiollisella
tamiseksi laitettu luikertelee parhaassa
mirallisia tietoja.
tapauksessa lukijain suosioon, mutta
työwäen lehti ilmaisee ennen kaikkea
sywien riwien mielipiteitä. Työwäenliikkeen kirjailija julkaisee sitä, mikä
on satojen tuhansien wakaumuksena
enemmän tai wähemman tiettynä tahtona. Samalla, kun työwäenlehti ilmaisee köyhälistön tahtomista, sa-

nomets-soarella

sa-

se

sen

malla kuin
sille itselleen antaa
omaa tunnemaailman sisältöä selwästi ymmärrettäwänä ja ilmaistuna,
ilmestyy ensi jouluksi entistä ko- waikuttaa fe takaisin köyhälistön tahmeampana. Kun turkulaiset ja hä- toon ja tunteisiin. Mutta työwäenmeenlinnalaiset puoluetowerit owat lchti ei puhu millekään satumaiselle
luopuneet omien joululehtiensä kus- keskinäistä yhteyttä wailla olemalle
tantamishommista ja joululehtiensä yleisölle, waan järjestyneelle wäelle,
tilaajille päättäneet lewittää Työ- joka kykenee rn on walmis järjestetwäen loululehteä, tulee warmaan- tyyn ja suuuniteltuun toimintaan,
kin saawuttamaan tawattoman run- niin on fe warsinaisesti muuta ja
tilaajamäärän. Tätä edellyttäen enemmän kuin jonkin yleisen mielipitullaankin loululehteen uhraamaan teen julkaisua, joka Harmoin pääsee
waroja entistä enemmän. Komean mistään yhteisestä tietoisuudesta selsiitä pitäisi tuleman, mikäli näin m- wille. Samalla kun paras woima
nakolta moi päätellä.
pulppuaa symyyksistä, samaten on

Työwiien joululehti

Km,
tutki

Nowitski Plehwen

käskystä

tlllonpoikaisrauhattomuutfia

Pultawan

ja

Harkowin läämsfä,
huomattiin, että aliluutnantti Paj-

ko oli toiminut yllyttäjänä. Täinä
todisti saaneen{a luwatonw kirjat»
lisuutta lewitettäwäkfi talonpoiMe
emftwon sairaalan wälskäriltä 23akailta. Mikael Vakain luota löydettiin
kotitarkastuksessa 5,000
kappaletta lentolehtiä ja kirjasia.
Pidätetty Bakai yriM. lähettää
Moskowan suojelus osaston pääN»
kölle Subatowille salaperäisen fähkösanoman, jo"a kuitenkin pidätet°
tim. Kun Subatowilta waadittiin

sähkösanomassa

mainittujen

henki-

töiden tutkimista, wastasi hän, ettei sitä tarwita ja että luwattoman
kirjallisuuden warasto Vakain luo»
na on ollut poliisidepartementille
tunnettu.
Bakai oli sittemmn Warsowan

suvielusosas ton wirkamiehenä, mutta pakeni ulkomaille, jossa hän yhdessä Burtsewin kanssa rupesi pai-

lastamaan tyotowereitaan.
Nowitskin mielestä owat kaikki

w:n tehdaschöwäen
lewottomuudet Subatowin asiamiesten työtä.
He owat järjestäneet
yöwäen kokoukset ja lewittäneet ju>^
liswksia. Julistukset on painettu
Subatowin omissa kirjapainoissa
1901—1903

laittomia l<nteitaa«.
ja „Kiwinit»i 2:n" Pernnttawat
poliifidepartementin waroilla. JSud*
ruumiit murskautuiwat pahasti ja
tnho.
kerrottiin aikoinaan,
Lehdessämme
je!uspol«fisosialismista" on Wenä«
kuolema seurasi melkein heti.
että lisalmen piirin herra nimismies
jällä
kui
joutui
lumipyryssä
Virginiassa sai 23 wuotias
keinotekoisesti hywin jyrkässä
Sakeassa
Kimin m nosti kanteen Sukeman työmuodossa luotu työwäenkysymys.
»Aallotar» ja sa- mäenyhdistystä mastaan muka luTuure H. Lunhela, (nimi kaiketi
kutomoon
wäfwenet-nimiseen
»KiNowitskin ilmoiwtsen mukaan on
lawattu wäärin), silmänräpäyksessä
mattomien iltamien pidosta ja luwathatawaroilla lastattu proomu
Subatowin kirjapainoista lekateri»
surmansa, kun awonaisella waunul- sissa. Pyydämme, että
winiemi 2« Taipaleenedustalla Sur- tomien näytelmien esit.ämisestä. »Sanoflawissa, Kishinewissä, Tshemila olewa wVikuorma äkkiä lähti te chölmsiä, ettei heistä utcum läh- maluodolle, Höyrylaiwa sai Muodon won Työmiehelle" on nyttemmin'kuiproomu
on
kowissa,
Minskissä, Bakussa y. m.
hylyksi,
ylitja
jouwnut
wyörymäan, mennen hänen
sillä tentin Sukewalta ilmoitetw, että hra
fyyhymättä saumaan, sillä olot
tisi
kaupungeissa
lewitetty wallankumosensä. Onnettomuudm sattuessa oli ciwät täällä ole niin hywät kuin molemmat kupeet oliwat eilen hajal- Kimifen nostama kanne Sukeman
juliswksia
irti
lasti
meren
tukkeja
opiskeleman
uksellisia
laan;
joutui
saaliiksi. työmäenyhdislystä mastaan lumattoLunhela päästämässä
kyllä
kuwaillaan.
Täällä
tm
siellä'
nuorikonkin keskuuteen.
Sekä laiwa että lasti oliwat wakuu- masta iltaman pidosta ja lumattopidättöwiä ketjuja, jotka jollain
niin
työwäkeä
paljon
kuin
©at)a
ttzötä»
letut
omisti
ne
Kiwiniemcn
Kun kirjapainon ympärille oli
tawalld trtautuiwat ennen aikaan\a
mien näytelmien esittämisestä on pe,aaw
muodostumaan wallankmnouk.
sa. päästäen malloilleen myöskin kin, mutta tehtaan isännistö mak- O. J. Sortawalasta. Vahinko aina- ruutettu.
omat
Kirjoituksensa
jo
jättäneet,
toiminnan
wakawa
waikuttawaipiiri, silloin prowolaattorit
sellinen
tukit, joista yksi löi häntä pääntin pientä palkkaa ettei työ° kin 60.000 mkaa.
herra nimismies jo
Huomasikohan
warma. Siinä on työwäenleh- häwisiwät ja muut wangittiin.
Tämän jäl- wäestö
mirka-innos- Jukka Pohjola, Uusioksa, Rissanen:
itsekin, että oli
hän «mskaten
takia tahdo pysyii.
järHosjainoffin prosmujen kohtalo. fa liian pitkälle.
wiranomaiset w
Rahikainen, Otto Tiuppa, Hilda den arwo, siinä
keen »yöryi L. tukkien mutana
huomion perusta Suojelusosaston
täytyy
ympäri
tehtaan
Sentähden
eiwät
sWpeudella
santarmit
katsele
ween.
ja T. Janoinen. Lumassa on jota wastustajakaan ei woi kieltää
Tihlä
Europaa haalia työwäkeä. TäällK
ajoi
Höyrylaiwa »Kielltoinentoisensa! toimintaa, waikka
lumisakeja saapumat piakkoin seuraamilta:
on saksalmsia, norjalaisia, tanska» alla, haloilla lastatulla proomulla
beidän Pitäisi työskennellä yhdessä.
Ursin, Turkia. Välisalmi, Railo,
Tästä syntyy ainaisia riitaisuuksia.
Surmaluodolle. Höyrylaiwa
—.1.1
laisia ja suomalaisia työntekijöitä. samalle
Työrettelö
ftwittu.
pääsi Taipaleenjoelle. Proomun
Heikku Puro, Wihtori Huhta, Kaatra,
Kotitarkaswksia> pidetään usein
Naiset wwallisesti anfmtfewat nel- itse
ilman rnttäwää aihetta ja wankilastin omisti kauppahuone WelWäinö Hakkila, Nuortewa, RiitahuhjMä koneella kun kutowat ja tele- ja Hosjainoff Salmista.
TyVwäen asettamiin eht«ihi«
laan teljMän aiwan wiattomia
jekset
Wahinko
dan Esa, Setä ja Amerikasta on
suostuttu.
wät 10 1/2 tuntisia työpäivä 7 lienee arwioitawa 16.000 mkaksi.
ihmisiä.
'
luwannut kortensa lehden hySirola
Nowoje Wremja lisää tähän,
oppi»
Höyrylaiwa
yht'ai9 kruunua wntossa, mutta
»Sofia" läksi
Kuten äskettäin kerroimme,
Tuleepa
kirjoituksia
Mielä
■—
Mäffi.
että samallaiista wihamielisyyttä on
mattomat, jotka owat kuw»eet wä. kaa edellistm kanssa Sortanlahdesta tuimat Turussa Andre & Rosenmainitsemattomilta,
2
muutamia
myöskin huomattawissa waltiolli°>
proomua.
Lau- qwistin weneweistämötyömiehet, koltässä
hinaten lastikasta
ja työ- hemmän aikaa, ansaitsewach waan wantai
salapoliisin ja yleisen salapoaamulla saapui Pähkinä- mea raukkaa lukuunottamatta
itsensä joidm kirjoitukset tulemat suuresti li- MVlljeNrmjllMljasteleesllllli5—6 kruunua wiitosfa. Emme tah» linnaan mukanaan
yksi
liisin wättllä.
»»«Mistylsille. toisi että wielä lisää Mifi tänne proomu, jotenka toinen on lastineen irti, kuin eimät tahtoneet alistua nou- säämään lehden sisällön armoa.
Nowitskin mielestä ei pitäisi
lakeja,
dattamaan
jilitjuPrslllgllltignitoimll.
Mutta
maikka
on
näin
ifännistön
uusia
sisällöstä
kurjuutta kärsimään.
jäänyt merm saaliiksi. Wahinko lie- joita melkoisten uhkasakkojen
wskaan käyttää juutalaisia salaisina
uhalla hymin huolehdittu, ei ole syytä luulla,
Pal»«liz«w w«yaawiilon agitatnee yhtä suuri kuin edellinenkin. TäHe owat persoja ra»
Nowose Wremja julkaisee joita» awustajina. hywin
työwäestön noudatettamaksi laa- että
ftonia järjestämään.
Tehtaassa olewat fuomalalset mänkin aluksen omistiwat Hosjai- oli
tapahtunut
olisi
kuwituksm kuiw tliewja waltiollisesw urkin» hmlle ia
kostonhaluisia.
dittu. Nyt on kuitenkin rettelö Mältyöntekijät."
kustannuksella;
wuolsi,
päinwastoin.
„awustajain"
noffit.
Juutalaisten
penasta Kijewin entisen santarmi»
jälkeen kuu
tetty
Maamme kymmentuhatlukuinen palEdellisten mukana läksi merelle rääntyi maatimuksisfaan,isännistä
prowokato.
jotka
owat suunnanneet
Kuwapuolta pidetään entistä tär- ftäällikön, kenraali Nowitski'waina»
jonka muoksi
Tämä kiri e puhun Puolestaan, höyrylaiwa Anna hinaten perässään
welijain ammattikunta on yhä edelrisen
toimintansa iuutalaisten kesei mitään työseisausta, joka muuten keämpänä. Lukijoille tullaan esittä- jcm alamaisesta selonteosta, jonka
!een turmiollisen ja wapautta kahleh- ettei suomalaisten chöNtekijin» ole kolmea lastattua proomua, joista laipitänyt alkaa lauantaina, tule mään suuri joukko entis- ja nyky- hän jätti ncht. Swjatopolk»Mirs» kuuteen, owat juutalaiset toiminnasolisi
pelastetuksi
Taipaleenjoelle
wiime aikoina tulleet tawattiman palkkaussäännön alaisessa wuo- herkkäuskvtsesti
lähdettäwä «lko» wa sai
kiNe w. 1905 ja jossa hän ankatapahtumaan.
taideluomia
walmisajan
omisti
yhden.
ainoastaan
huolellisesti
Proomut
rasti tuomitsee suajelusosastojen toman rohkeiksi.,
siorjuudessa. Koko wuoden aikana on maalaisten wärwäajäin namikft.
Msimielisyys on moimaa, joka sellaiwanwarustaja Powsbeneff Pieta- wästi
Nowitski kertoo lähemmin Pietässäkin tapauksessa, tettuina walokuwajäljennöksinä. Sitä- urkkimisjarjestelman.
palwelijoilta ihmisen alkeellisimmatkin
rista ja lienewät kuuluneet Hosjai- maikka osottautuiyksimielisyyttä
suojelusosaston päällikön,
syyttää etupäässä po-» tarin
olikin paitsi tulee muutamilta taiteilijoilta
tuota
Nowitski
wapaudet ja oikeudet riistetty. Ufeisnosteille. Wahingot arwioidaan noin häiritsemässä nuo kolmen towerirau- joukko alkuperäisiä joululehteä war- lnsidepartementtia ja sen toimihen- ewersti Sudeikinin murhasw. Täkäymäskielletty
paikoin
on
35.000 mkaksi.
l'a
heiltä
kan soraäänet, saamatta kuitenkaan ien piirrettyjä piirroksia. Linnankos- kilöitä.
koskaan ennen ole wal° mä mies oli samalla keisarikunnan
Mtarkastaiana
tä työwäenkokouksissakin ja muulla- Pnnttzö»telij3w liito» T<«pereen
mitään aikaan.
Sos.
lankumouksellinen propayanda ollut salapolNsilaitoksen
ja
uuteen
draamaan
Deken
Simson
lirwe««iesten «««<ttws«st,
kin tawala ottamasta
köyhälisIsoja tullilanttoja hajonnut.
niin woimakas, ei koskaan mielten» Hän kaawi oman järjestelmänsä
lila tutustutetaan lukijat, walokuwauk- kuohu kohonnut sellaiseen jännityk° kautta.
tön yhteisiin walistus- ja wapauskokouksessaan t. k. 15 p»ä käsitteli
amulla. Viimekesäisistä suurista seen", kirjoittaa tuo 30 wuotta Kijewissä pidettiin W. 1884
Samoin läksi Sortanlahdesta höyseuraamia asioita: Liiton puheenjohpyrintöihin.
saapunut puolueensa
rylaiwa »Morjak- hinaamaan Pietajan toimestaan eroamisen
lakoista Englannissa tulee muuta- waltiollisen urkinnan alalla toimi» Pariisista nimellä
Ainoastaan yksi miikko tähän hä- päätettiin
matlnstajalodissa.
Verityö
„Teitä' tunnettu
kuulla puuseppäin ammat- tariin tukkilauttaa,
oli noin
wakuuttaa, piireissä
mia erittäin waiknttawia walokuwia. nut m«s.
Karanlow,
peälliseen ja turmiolliseen wuosiorjuu- tiyhdistyksen mielipidettä uuden eh- 5.000 kpl. armokasta tutkia. 22:sta
syyllisyy» wallankumoutsellinen
että tässä suhteessa
Mies murhattu, ruumis asetettu
Tarkempi
jääköön
rutoista
selonteko
(joka tänä wuonna kuoli waltaTaipaleelle pelastetem rupeamisen edellä on palwelijain dokkaan asettamisen suhteen. Raken- letkasta sai
destä ja hywin huomattawa
hirttoasentson pe«innaruun.
kunnes
parhaillaan
walmiswksiksi,
lanVeaa ehdottomasti ja kolonaan kunnantuuman jäsenenä). Hän tahsallittu wiettää wapaana. olemat- nusmestariyhdistykselle päätettiin huo- tuksi ainoastaan 3 letkua. Tukit
wangit»Seura" matkustajakodissa Joenalaisina olewat kuwalaatat ehti- ftoliisidepartementin ja niiden henki- toi järjestää uudestaan
ta isäntäwäkensä walwonnanalaisena. mauttaa, että he näin talwen tullen omisti tohtori Solz Pietarista. Waepäjärjestykseen
semisien wuoksi
tapahtui miime tiistaita was- mät walmistua. Kansikuwa kummin- töiden niskoille, jotka seisowat
pitäisiwät etupäässä oman paikkakun- hingot nousemat 30,000 mkaan.
Tämä wähäinm wapaa-aika on
wallankumousjärjestön.
joutuneen
Höyrylaiwa »Krasiwy- mei 3,040 ten yöllä hirwittäwä merityö.
nan työwäkeä työssä. Paikallisista
kin on tässä erikseen mainittawa. Se ewpäässä".
Kun Karanlow wangittiin, ilkertoo sitten useita esiSiellä oli työmies Otto Tahwontyömaista joutui milkkaan keskuste- tukkia Pietariin samalle kauppahuoNowitski
taiteilija
Kaapo
Engbergin
piirmerkkejä departementin prowokatori- moitti hän wallankumouksen toilun alaiseksi täkäläisen työwäenyhdis- neelle, muita sai pelastetuksi 19:sta poika Kososta, Pielisjärmen pitäjän on
ja
meenpanewan komitean wäliaikai»
tylfen uutisrakennus, josta oli tullut letkasta ainoastaan 2. Wahingot Lieksan kylästä, isketty puukolla oi- tärna kuwaa teollisuutta sekä maan- sesta toiminnasta.
puheenjohtajana Pietarissa
keanpuoliseen rintaan ammottama wiljelystä. K«wassa on taustana leKijewissä oli w. 1882 lewitetty fena
osastolle walituksia, että siellä on noin 16,000 mkn korwille.
jälkeen asetettu ruumis mällään olewa suuri sosialidemokraliika paljon pomoja ja kohtelu on
määrin iuliswtsia työwäel- allekirjoittaneensa Sudeikinin kuohaawa ja
Tuomion täytän»
kaikkea muuta kuin inhimillistä. Tästä
Vhä nnfia tuhoja.
hirttoasentoon pellinnaruihin riippu- tian Marin omaama lippu, edessä le ja intelligenssille. Nella wangit» lemantuomion.
ÄiTrnaailmankuulu, lääkärien suosittama,
»aan.
tua jo heti alussa ilmoitti, kuka töönpano jätettiin Sudeikinin asia»
helposti sulava voimaravintoaine kaiken päätettiin kmsua työmaalla työskenpuoltajina
jyseisomat,
käsikkäin
Höyrylaimat «Wulcan- ja «Pitkäoli heille antanut julistukset lewi» miehen Degajewin huoleksi, jota
Murhattu Kosonen on n. 27 w, kemäruumiinen seppä moukarineen
ikäisille keikoille, sairaloisille lapsille. telewiä kirwesmiehiä pitämään yhteija
wallankumoutfellisech
Saadaan apteekeista ja rohdoskaupoista, nen työmaakokous jonakin iltana ja ranta" lähtimät perjantaina hinatm ikäinen perheetön ja kuuleman muja Nowitski epäili, että awustiwat
tettäwiP
ja
Starodworsli.
1 tanatta maatyöläinen sirppineen. Heti
oli jow Moskowan suojelus- Konashewitsh
O. A. M. 24722b. koettaa järjestää asiat, siten ettei tu- perässään kolmea proomua Pähkinä- kaan tunnettu siiwoffi mieheffi.
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KANSAN LEHTI

kellosepän- y. m. hlenomekanill. työliike. Myy edull;J K11. CfolllllPM
OdIUUO
JJ,
silla hinnoilla monenlaisia Seini-, herätys- Ja 'askukel wihan
f.
ioja, tallonkctjuja,

silmälasia

ja sormuksia y. m.

Satakunnankatu 23.

Tampere

Lumivalkoisiksi
vähällä vaivalla
saadaan

vaatteet käyttämällä

..

„P A RAS" SAIPPUAA
™

SEJ Äströmin TeknilUnenTehdas O.Y.

K"asia vahingoittamaton
•••

on „PARAS^-saippua.

Jos tahdotte

välttää karkeita

Astronin Teknil inen Tehdas Q.Y.
Ehdottomasti paras
VoT„o: 7EX2SS.

liina-, villa- ja puuvillavaatteiden pesuun ja hierontaan on käyttää
voittamatonta „PARAS"-saippuaa, joka on ehdottomasti vaatteita
vahingoittamaton ja säästää aikaa, rahaa ja puolet työstä.

AstrominTßknil lnenTehdasO.Y.

2Sr*S
Wiimemainitut

manofbuk/mtn hal-

ittu* wnme aikoina
toimeen „euwpa>lmsia

Kijewissä Bulgaria lisää rajawartiastoa.
jo silmälläpidon alaisia, mutta kun
Softa 16 P. Gtelä°Bulgariaan
Nowitski ehdotti niiden taangitfemista, ei Sudeuin jusäm&m ew° on ilmestynyt turlkilaisia wakoojia,
jen" touoksi antanut sitä tehdä. joita syytetään erään mutitehtaan
Myöhemmin Konashewitsh pom- räjäyttämisestä. Sotaministeri on
meineen pidäteMin Kijewissä ja
lisännyt wartijastoja raja-alueella.
hän tunnusti Sudeikinin murhan.
etujen" Tänne on saapunut huolestuttawia
Samojm
wuokfi ei Kijewissä pidätetty tun- tietoja turkkilaisen sowwäen liik.
taistelujärjestön
jäsentä keistä.
nettua
Grigori Gershunia. Hänen saapumisestaan Kijewiin tiesi sikäläinen
suoielusosaston päällikkö, ratsumestari Spiridotoitfh, i oka nykyään
taas tapeltu.
on ewersti ja palatsisuojeluskunnan
Tsarskoje
päällikkönä
Selossa. Mexiko 16 p. Taistelussa TeGershunin anneWn matkustaa pozlanin luona kärsi Zapatan johtaUsaan, jossa hän järjesti kuwer* ma kapinallisjoukko tappion menetBogdanowitshin murhan.
nööri
Wasta sen jälkeen Gershuni Ktje- taen 500 miestä. Kapinalliset pakeoliwat

Mexitosfa

jotta ewpäässä supiswwat siihen,
että europalaisen Lapitalismin ta»
woin aletaan riistää Kiinan kan°

walwudet. Myöntäwäisyydell'iän on
halliws ainoastaan ilmaissut erehdyksensä ja woi saattaa tapinaliikkeen lewiämaän hli kolo waltakunsaa, min kääntyy jouikkojen wiha nan.Kapinallisia
wastaan lähetetyt kaksi
halliwsta waswan. Nuortiinalaiset, biwisionaa tulewat
kohtaamaan näkuten nuorturklilMsetkin, taistele. mat Henlln-maakunnllssa!. Kapinallinen hallitus on selittänyt konsuleille,
wat kyllä uudistuksien puolesta, että se on aswnut entisen tilalle.
mutta heidän wnnuslauseenaan on: Entinen wiha muukalaisia wastaan
on nyt kohdistunut mandshulaisiin.
„Kiina kiinalaisille" ja heidän pää° joita ahdistetaan
kaikkialla. Tähän
asti
on
800
europamääränään on karkoitwa
mandsuhaista surmattu.
kohtelemat kapinalliset
Ulkomaalaisia
lainen kapitalismi Kiinasta.
ystäwällisesti.
Kaiken tämän lisäksi tulee haSähkölennätinsensuuri on pantu
käytäntöän kai Min muihin paitsi ulluokkien
jaannus

Päivän itiä

Tampereen kauppayhdistys oli kau-

punginwoudinFawulla ulosmittauttanut erään

täkäläisen «Välitysliikkeen"

omistajalta, Aug. Amatius Salomaalta yhdistyksen jäsenmaksun wuodelta 1909. Salomaan walituksen
johdosta kumosi kuwemööri kuitenkin
ulosmittauksen ja mapautti Salomaan jäsenmaksun suorittamisesta.
Kilwernöörin päätöksestä on Kauppayhdistys nyttemmin walittanut
naattiin, selittäen tuollaisen wälitysliikkeen oleman elinkeinoasetuksen 2
§:ssä tarkoitettu liike eli elinkeino, joomistaja on welwollinen
ten
riitamaan jäsenmaksun Kauppayhdistykselle. Senaatti on walituksen joh-

se-

suo-

sen

dosta
Tampereen

kuwernöörin, setä
maistraattn ja kaupungin-

woudin lausuntoja.

GlinleinoilMVitnksen

ja tiinteimistöjen wälitysliikkeen awaamisesta talossa n:o
5 Kyttälänkadun warrella toiminimetlä «Tampereen Uusi Asioimistoimisto« on maistraatille jättänyt ent. ta-

afioimis-

Mmm ja talokauppojen wälittäjä
E. I. lalli.

Kolowtsew laltassa.
Jalta, 16 p. Tänne on saapunut ministerineuwoswn puheenjohtaja

Kokvwtsew

ja

Bukharan

e.

miiri.

Sotatouhut.

K&rttakatm Vilparllmlstm jäljennöstä!

Tupakkatehdas FENNIA

jota

suuressa

määrässä

owat kapinalliset un-

l«|M m

ii*

Wallanlunwusliile

Kiinassa.

asuu

heittäneet huomioonottamatta

.

Riklureja wärlvätään.

Min pian kun lakko Harriman rauon
tateilla julistettiin alettamatsi,
New Yorkissa kowalla touhulla ryhdytty wärwäämään rikkureita lakkopaikoille ja lieneekin niitä saatu, mattalle mittisen sataa ja oli tarkotus
wiedä heidät pannusepiksi ja mannun

torjaajiksi. Missä määrin näillä rikkureilla tulee olemaan wcrikutusta lakon waiheisiin, on wielä maikea
näyttää.
noa. Tulewaisuus

sen

sa-

saa

sen

sen

seu«

ettei sanomalehtimiesten sallita
rata maan sisäosiin sotatapahtumia

seuraamaan.

riitaa.

Itäwaltalin warnillaan.
Wim, 16 p. Stelnin mutiteh»
taissa työskennellään yötä päiwää
Joka päiwä lähetetään Bosniaan

ja Dalmatiaan upeita waununlas-

tqa nlutia.

Tupakkatehdas Fennia

Väbäßkaytßtyt pienet kisirattaat.
Vastaus nimim. L. t. 1. konttoriin.
J.

H j ,is e e n pKin:
Höllä Kokkolaan 12.»

2. Ps

Klo 1,10

*.,

•

Julkisella

Urakkatanatokanpalla

-

v.

Suuri

Allekirjoittanut
tO a sijaa
Wall e:

seuraa»

Huutokauppa

pakkamestari
höllä.
syyttää minua
kirjoisen laaKlo
5,22 i. ft. postijuna Toijalaan
ja
Tuorstaina
perjantaina lokatijaksi, joka oli Kansan Lehdessä
6,25,
Hämeenlinnaa 7,38 ip.. Helwiime tiistaina eli t. k. 10 p:nä kuun 19 ja 20 p. klo 10:stä a. p.
frnfiin 10,50 ip., Turkuun 11.01 ip..
Lahteen 10,48 i. p., Wiipuriin
ilnrestyneesfä lmmeross« 233 ot- ja 4:stä i. p. myydään: Kankaita
4,03 a. p., Pietariw 8,40 a. p.,
ja
lyhyttavaraa
kuten
suuri
manusakkeella
aiheuttaa
Lappeenrantaan 4,10 a. p., Sorrautatieläiselle",
pyydän
eron
toi» faktuurivarasto sisältävää miesten
2,08 i. p., loensuuihun
tawalaan
miwsta todistamaan etten ole puku- ja palttookankaita, naisten
6,29 i. p., Lieksaan 9,57 i. p..
Imatralle 9,20 a. p., SawonlinArjoituksen leninkikankaita sekä mustia että
missään tekemisessä
Ullan 2,45 i. p., Mikkeliin 7,07
flanelleja,
värillisiä,
vuorikankaita,
kanssa.
a. p., Kuopioon 12,01 p., lisalsatinkia, sateensuojia, esiliinoja, melle
larrumies, O. Petäjä.
2,43 i. p., Kajaaniin 5,20
vöitä, hienoja naisten töitä, kaup..
p.
Kotkaan 7,50
i.
Ette ole.
luksia, silkkilankaa sekä suuri Klo 8,35 tllwarajuna, jossa on 3:n
Toimitus
joukko kaikenlaista lyhyttavaraa
luot. waunu, Toijalaan 10.50 ip.
y. m. Tavarat myydään sekä suu
remmissä että vähem missä erissä.
Gaapuwat:
Huom.! Hyvä tilaisuus sekä jäl1. Lännestä pai
leenmyyjille että toisille.
a. p. fetajuna lähtee PoTampereen Huutokauppakamarissa. Klori'sta8,50edellisenä
iltana klo 3,35 ip.
Kauppatorin varrella.
yöpyy TNrwäällä ja lähtee sieltä
Koska

sen

sen

».

TllslllllM UllysVllllllissll sllll
enemmän

jlji

jalanjijM^É^

Utahin w aition työläisten liiton
Federation of Labor) äsken
pidetyssä wentsionissa päätettiin, kaikista entisistä tllwoista poiketen,
melkein Yksimielisesti hywäksyä sosite
(State

Kirkoll. tietoja.

lismin periaatteet ja ruweta jälrjestyncen työwäen taholta lewittämään
Kuulutettnj».
w
oppeja
Äliarxin
tässä aitiossa.
Puuseppä M. Kulmala ja werkaSamalla kun kaikissa tämän edelliteht. työntek. Hilda Newanranta,
sissä konwenteissa on kesknsteltn potyöm. 33. E. Lahtinen ja palw.
ntikasta on jyrkästi kielletty, tai taisAino Ylen, werlateht. työm. I.
teltu sitä wastaan. poikkesi tämä edeltäA. A. Nurmi ja teht« työntek.
jistään niin paljon, että enempi tuin
Hagbom nahkuri K.
Maria
23.
kolme neljäsosaa edustajista wnokkawompel.
ja
Olga
Etelä,
Lehtinen
na puhuiwat sosialismin puolesta.
räätäli 23. 23. G. Lehmus ja
Päätöslauselmassa joka kokouksesräätälin tytär Anna Palmista,
hywäksyttiin, kehotetaan kaikkia järsajestyneitä
silöfof. lisent. R. B. Rolf Pariityöläisiä Utahin waltiosja ylioppilas Ain Elisabeth
saja tutkimaan sosialismin periaatteita ststa
Pennanen.
tarkotusperää ja antamaan apuaan
sosilllistipuolucelle, jota toimii työKuolleita.
laisten tilan parantamiseksi ja
tnHelin 52 w.
dustriaalisen demokratian saawuttami- Teht. työntek.p., Maria
työm. Keinäsen
5 ff. 6
p.
<etsi, jolloin työläiset tulemat .olemaan mallassa,- myöskin siinä luMauri 14 w. 8 kk. 22 p.. työm.
wataan waition työwäenjärjestön taKalun tytär Tyyne 15 w. 2 k.
23 p., palw. Maria Forsell 70
holta antaa apua sosialismin lew. 6 k. 22 p.. lapsi Orwo Karpwittämrsessä, „että me sitä pitemmin
pinen
1 w. 2 p., lesti Anna
tulisimme näkemään pcnwän, jolloin
Simonen 76 w. 9 l. 14 p., työtyöläiset pääscwÄt wapaiksi ftalttaorjuudcsta sekä Jhdysmalloissa että
mies I. K. Wlllkeiskanglls 75 w.
1 k. 27 ft., tyäm. w:mo Kcksa
koko maailmassa."
Liittoon kuuluu yli 10,000 jäsentä. Pietilä 63 w. 3 k. 7 p., työm.
23. S. Konttäri 42 w. 1 kk. 14
Samallaisia päätöksiä on tehty mmtp., waihdemies Etelän l. Toimi
tentin liittojen liittotokouksisfa.
2 w. 10 k. 26 p.

m PORSAITA
.»

«.

...

KALEVA-

l

Wien, ib p. Tänne ilmoitetaan
että wastoin Italiassa wallitsewaa
mielialaa eiwät wallat lähimmässä
tulewaisuudessa sekaannu wälittä»
mään Italian ja Turkin wälistä

NlHtewit:

Oulmm 6.25 i. 0., Kenni» 3,40
i- *., Tornioon 10,40 i. *.. Iywäskylään 8,34 a. p., S»vlaHteen 10,33 a. p.. Waasaan 10,12
Huutokauppoja.
a. ft., Pietarsaareen 11,50 «. p.,
Rvwaniemelle 11,55 a. p.
T iikkeen lopettamisen vuoksi myydään Klo 4 a. p. tawarajuna, jossa on
huutokaupalla huone- ja talouskalu2 m ia 3:nen luolan tocamvå, Orija ompelukone, sänkyvaatteita ja uusi
wedelle 6,20 a.
ruokapöytä y. m. 18 p. t k. klo lOe. p. Klo 2,30 i. p. postijun«
Wsafaan
Väinölänkatu 15. E. Haapakorpi.|
11,41, Iywäskylään »,10 i. p..
Suolahteen 10.58 %■ p.. Seinäjoelle 9,10 i.
Klo 5,30 i. p. Mjnna Orwedelle
7,09.
Klo 8,25 i.
fekajuna Haapamäelle 1.06 höllä.
joka pidetään Teiskon kirkon luona lokakuun 27 päivänä alkaen klo 10 a p.
3. ©teläön ft äin:
tarjotaan vähemmän vaativan tehtäväksi
asuinrakennus urakkamieheni omista ai- Klo 5,40 a. ft. postijuna Hämeen»
linnaanBa. p.. fcelftaftin 11«. p..
neista, josta piirustus nähtävänä Iso
Tammisaareen 1,52 i. p.. Hankoon
Koveron luona. Urakkamieheltä vaadi2,45
i. p.
taa luotettavat takaukset työn kelvolli7,20
Klo
a. >. postijuna Hämeenja
joista
suudesta
ennakkorahoista,
huulinnaan 9,31 a. p.. Helsinkiin
tokauppatilaisuudessa tarkemmin määrä12,32 p.. Turkuun 12,50
tään. Myyjät pidättävät tunnin mietintö
Lahteen
2.08 i. &., Mipuriin 7,23
ajan hyväksyä tai hyljätä tehdyt tarjouki. p., Pietariin 11,45 i. ft.. MikTeiskossa 19 15 /u 11.
set
keliin 10,33 i. p.. Kotkaan 8,30
Toimikunta.
i. p.. Lappeenrantaan 7,15 4. p.,
Sawonlinnaan 8,27 a. p.
Klo 11.54 a. p. mlltkustajaiHma
Toijalaan 12.58 p.. Turkuun 4,48
pyyi. p.
Klo 2,55 i. p. matkustajajulNH H:linnaan 5,18 i. p., Helsinkiin 8,20
i. p., Lahteen 8,42 i. p., Kouniolaan 10,20 i. p., Kotkaan 12,23
Eljaala

Yksi

Tripolis, 16 p. Aftma eromllaan. Kenraali Caneva oleskelee
ja hänen
eräällä kuletuslckwalla
esikuntansa kaupungissa. Luotertawista lähteistä on saatu tietää,

£MÄ

Sinieen ****:
Kl« s ». j. jiirjesteltzjuns. jrt« }>«=
«vaunu, Siur«» 7,35.
tm 3 k.
p *P ero ** l *> J°tka valmistetaan hieLähetetään torin arkiftäiwisi».
nosti TirkiH tupakasta. Hinta ainoas- Klo 2,15 f. j». P»stijun<, P«ckin
6,55, Raumalle 7,50.
taan 25 penniä laatikko.
fekajun»,
foapun
Klo
6,35 *. P.
£\ Karttakaa Viipurilaista jäljennöstä Thrwääle 9,06, lähtee höwMyään
siellä Öo 4,15. Poriin 7.59 m.p.
Raumalle 8,10 a. p.
Klo 8,35 i. p. maM3tai«jun« PoHelsingissä. Telef. 2664.
äin 12,49.

on siinä suhteessa onnistunut niin
Saapuneista sähkösanomista päät» hywin, että tämä liike on mamitaen näyttää kapinaliike Kiinassa osti järjestynyt ja walmis ottapaisuwan mahtawaffi wallantmnous' maan
hallituksen ohjat jos
käsiinsä
aalloksi, jolla tulee olemaan mtkai- wallitsewa tyytymättömyys todella*
waikutus Kiinan wlewaisuu- km tällä kertaa
mandshulaisen
delle.
hallituksen kukistumaan.
Wallankumous ei suinkaan tule
Kerrotaan, että tohtori Sun-jatodottamatta. Koko wiime wuosisa»
näinä päiwinä palaa Kiinaan
dan aikana on Kiinan kansan kes. ja pidetään
häntä yleensä Kiinan
kuudessa wallinnut kuohuntaa, jo« tulewan tasawallan presidentti"
Myytävänä:
ka pohjaltaan pemswu luokkatais»
„Hirwittäwä" taistelu.
teluun Kiinan pääafiallis... asuja»
Wiikko takaperin, maanantain ja
miston muodostamien kiinalaisten
Melkein koko keski-Kiina on kapi- tiistain wälisenä yönä tapahtui Mhm Irsvfpftv yhden faen sen
ja maan waltanfa alle anaswneit» nassu. Hllntou. Hanjllss, Wutshang ohalvalla. KuninkaanV 0 li dll41.RfljlöllJ
rakennuksella, kir» katu
töissä
sanotulla
rocrt
Hanjankaftinllllisten
A.
>.iren.
hallussa.
ten mandshulaisten wälillä.
gissa on hallituksen arsenaali wal- päin saadun selwityksen johdosta
nykyisessä lattu. Etelässä Hankoun—Pekingin on joutunut melkein naurettawaan
Mutta kapinaliike
kapinallisten hallussa. Keimuodossa perustuu kyllä moniin rautatiet
farillisella ediktillä on luanshikai ni- waloon.
Huguanin warcckuninkaaksi seTimesin kirjeenwaihtajan tiedon
muihinkin syihin. Edellä jo mainit,
tå
kaiMen
wasmutaan lähti parikymmentä wrkti°
wallankumouksellisia
simme kiinalaisten ja mandfhulais» taan taistelewien
sotajoukkojen yli- laista
yönä tiedustelu» suuna Yorlcshirerotua, myydään
ten wälisen wihamielisyyden, joka päälliköksi, jotapaitsi hänen on lläsPirkkalan Kaarilassa.
retkelle Tripolin edustalle. Tämän
ketty heti lähteä määräpaikkaansa.
tietysti on yhtmä syynä.
Sisäministerin määräyksestä
on huomattuaan alkoi italialainen wa° Ostakaa koetteeksi vain
on
Kiina wiime aikoi» kiinalainen sanomalehdistö lakannut ruswäki ampua wimmawsti ja fo°
Toiseksi
Hubeinmaakunnan tapah- talaiwat satamassa syytää granaatna saanut lakkaamatta kärsiä nä» kertomasta
tumista.
ainoa
aiwan hirwittälänhäoän kurjuutta. Wiime aikoina Sotajoukkojen lähettäminen on pe- teja
rasia Pietarsaaren
upseerien kanssa sattunerden wästi. .Taistelu" päättyi tietysti
usein tapahtuneitten tulwien täh. ruutettu
retteöjen wuotsi. Ainoastaan yksi italialaisten loistawalla woiwlla.
dm langtseliang.laaksossa, joka on rykmentti saattoi lähteä markalle.
Matkustajaliikenne pohjoisilla ramaailman tiheimmin asuttu seutu, roilla
on rajoitettu sotajoukkojen kulowat laajat alueet jo kauwan ai» jetuksen helpoittamiseksi manoomerisavukkeita punasissa rasioissa 30
Kreetan
edustuntatalon
totto
lupuoseuduilla.
Vallankumouksellisten
kaa olleet wailla kaikkia elämisen
pennillä ja verratkaa niitä kai
lelle menneet joukot ja santarmit ohistunut.
liimpiin
paperossilajeibin.
lähteitä. Sadoilta tuhansilta on wat prikaattikenraali Lm komennosCanea 15 p. T. k. 14 pnä for°
tulwa wienyt asunnot ja heidän sa.
tui öfiä kansalliskokouksen iswnto»
on anastettu suuria so*
OtshMssa
on ollut pakko nälkäisen willipeto» tlltarwewarastoia, suuret joukot ho- salin katto. Syytä ei tiedetu.
Halutaan ostaa.
sekä arsenaaleja ja ruutitchtai»
lauman tawoin waeltaa ympäri peata
ta, joissa ampumatarpeiden valmisheti.
maata kerjäten ruokaa. Rämät näl» tusta jatketaan wallankumouksellisten
Vibfflia otetaan nyt Tammelankatu
johdolla.
7.
iHllUJfl
Jäiset laumat yhtymät mielellään Amiraali Sa on eskaadereineen,
nykyistä telwotonta halliwsta was» rohon kuuluu kasi risteilijää ja kalähtenyt ShanghaiSta.
taan suunnattuun waswswspoli» nuuncttvene,
Seka
Otshanisfa että kaikissa
Ilmoituksia pyydetään jättätiikkaan, joten nykyinen kapina ai° muissa wallankumouksellisten
hallusmään t. 1. konttoriin mer
fa olemissa kaupungeissa on piekatin osaltaan on nälkäkapinaa.
kille
»Veneen ostaja".
nienkin epäjärjestyksien aikaansaajat
Kolmantena syynä mainittakoon teloitettu.
Suurempi joukko
esiparlamentin
Peruswslaillisen
ääristiriidat wanhan kiinalaisen kult- kannllttlljll
on sitä mieltä, että
tumin ja maahan tunkeutuwan eu- nykyinen kapinaliike on sunrempi ja
waarallisempi kuin Taiftinc,u-kavina, MjestttttirWjM ,MMOin" toiostetaan jos kirjeelliset tarjoukset
rolla i; en kulttuurin wälillä.
joka riebui w. 1851—60. Laaialle leLmi
Seteifcä
wllstlllln.
mttchll
hintailrnoituksinecn jätetään
Europalaisten harjoittama riis» tornnyt, n. k. Kolminaisuudenlutto
ryhtyi wllllanlkumoukselliseen
liikkeeG. ESTLANDER, Pakkasen
Lcmwllntainll sat R ajaw ahdin w asto sytyttää waltawan muukalais- seen, jonka
tarkoituksena oli sl östä taawa toimittaja Lauri Lewnmiiki
talo, Mouhijärvi.

sewa

:•:

I«ie< wtt«.
1.

wallantumoulsellisia.

sä

hinnat kallistumat. Nankinissa toinen,

Kantonissa

pmperossfm, jotka valmistetaan hienosta Tarkii tnpakastar Hinta
ainoastaan 30 pexaiå laatikko. Pnriarakteen kansaa poltettava.

:

5,000; toneentäytPannuseppiä
14,10,000;
täjiä
waunuthöläisiä
Lopuksi mainittakoon yhtenä e- 000, seppiä 3,000,
konttoristeja 1,200,
kijänä tässä kapinaliikkeessä Kii- putkityölWä 500; peltiseppiä 1,200;
2,000 ja muita työläisiä
nan nuoriso, wapaamieliset ia ta» maalareita
2,000. Siis yhteensä 38.900.
Lakon alkamiseen on suurimpana
sawaltalaiset, jotka laMien edelläse, että nämiä eri aloilla
syynä
mainitwjm ristiriitaistm wirta- työskentelewät
työläiset
waatiwat
usten keskellä owat pääsieluna täs- komppanioita tunnustamaan unionsa,
jonka maatimuksen komppaniat
omat

&lkupe*&Ésiå

Läntinenkatu 31.

-IGG

owat nyt

että on vaikea saada alusliiviä ja korsettia ilman mittoja ruumiissa mukaisia.
Sentähden olen alottanut täällä Tampereella Naisten alusliivi ja korsetti neulomon ja koetan parhaani mukaan pilvellä
niitä naisia, jotka minulle uskovat antaa
tilauksia.

laiitu iluliiTi ii koruttiinim, MU teitfei.

d£% H Hl Jfl

muistuttaa Turkin nuorturkkilaisia,
silta sotajoukoilta riisuneet aseet. So- waatii tasawaltaista hallitusmuotoa
ja uudenaikaisia kapitalistisia
tamisteri on matkustanut etelään.
reformeja, ja toinen, joka tahtoo
uudesti rakentaa Kiinan sosialististm periaatteitten pohjalla. Tämän nuorisoliikkeen huomatuitnpajohtajana on tohtori Sun-yat»
mi i
i na
sen, hywin wnnettu ja etewä henkilo, jonka päästä hallitus on luwannut miljoonan yeniä. Wiime
wuotensa on hän wiettänyt maanpaossa, mutta Sincaporesta ja
Japanista, jossa maanpakolaisina
tuhansia Kiinan wallankumoWallanlumonsliile lewiää yli 1010
maan. Sofialidemolrati Snn- uksellifia, johtaa hän lujalla kädel»
lä Kiinan wallankumousliikettä ja
jat-sen prefidentilft?

ja

Polttakaa aån€w»taaa

komaalaisiin nähden.
„Neue Freie Presse" on saanut P§lt!Öaa
AmAlll alklieriiSll TBW
Pekingistä:
seuraaman
sen pyrkimyisestä luoda uudesti Hankou on sähkösanoman
liekkien mallassa. 3:s ja
Kiinan waltiojärjestelmä keskittää 9:s .sotawäendiwisiona on mennyt
kapinallisten puolelle.
mällä
hallituswalta Pekingiin, Mukdenista ilmoitetaan, että katKiinan eri prowinfeissa on näet soen siihen, ettiä Hubein kuwernemenmllndshulais-wastllinen liike on
useita n. s. warakuninkaita, jotka ttssä
yltymään päin, on Tsitsikarissa asueiwät millään ehdolla tahdo luo- wa Mandshurian kenraalikuwernööri
käskyn heti palata Mukdeniin
puu
aikaisemmasta Mallastaan, saanut
estääkseen kapinaliikkeen lewenemisen ottaa wastaan haasteen majesteettijonka nojalla he tähän faaVa o- Mantshuriaan.
rckoksesta. Juttu on esillä Wiipu°
rin howioikeudessa t. k. 20 pnä.
wat saaneet kokolailla esteettömästi
Haastekirjelmässä ei seittiä, misriistää kansaa omaksi eduksem.
fä ja mitenkä tuo majesteetinrikos
olisi tapahtunut, josta haastetaan
Suurta waswstusta on herättänyt 6uuri tlllltllteitzell psjejen lMAen wastaamaan.
Waikka ei rikosastoisllltte MhjenM Amtikllssll.
myöskin hallituksen pyrkimys saasa haastettaessa tanmtsekaan
haasaijotaan
teesiä
ilmoittaa
mistä
sitä,
da maan rautatiewerkko waltion
syyttää, niin luullaksemme sellainen
Lalsssa 40,000 työläistä.
ilmoittaminen
Jotkut
sanoo RchawaW,
kiinalaiset
halwun.
jännittänyt lcckon näissä jutuissa on tähän saakka olKamvan
mieliä
riinit, jotka tähän asti owat an- uhka Harriman rautateillä Ameri- lut tapana. Myöskään eiwät lehdet
on wihdinkin lauennut. W. ole tiet neet kertoa mitään tämän
sainneet melkoisia tuloja yksityisten kassa
p:n aamuna kellon lyödessä maiesteettiritosjutun
k.
30
aikaisemmista
rataosien omistajina, nousewat hal. kymmentä lvpettrwat
waiheista, joten koko asia on tähän
litusta wastaan ja kiihoittawat ral ja Harriman rautateiden waunu- saakka ollut omituisen salaperäinen
työnsä. Neljätuhatta ryh- wireilleftanoltaan.
kapinaan toiwossa woida käyttää pajaityöläiset
tyi laÄoon Illinois Centralin työOnko kysymyksessä jossakin lehden
ja
kirjoituksessa
tapahtuneeksi otaksuttu
pajassa
tiedonannot
hywäksensä
syrjäyttääkBurnsidessä
tilaisuutta
jokaisessa kaupungissa majesteetinrikos, wai onko tuo rikertomat,
että
seen hallituksen, joka uhkaa heidän Chicakon ja San Franciscon wä- kos, josta syytetään, tapahtunut
rikkaat, lilla,
jonka kautta main Harriman jossMn pidetyssä puheessa,
mistä
yksityisomaisuuttaan.
lopettimat työläiset ilmiannon
perusteella syytettäisiin,
rautateitä
kulkee,
kiinalaiset esiintymätkin nykyään työnsä samalla hetkellä.
siitä laanee selwyyden masta jutun
lakkomääräys
koskee
ta*
Annettu
feu- howioiteudessa esillä ollessa.
waUantulnoukfellisina samalla
työskenramvaa
eri
aloilla
määrää
Pmtugaliswoin kuin monarkistit
telewiä työläisiä

fa

ltl!

Jokainen nainen tietää kokenftsetä,

itse hallitsewim

saa-

peiden

hal-

litsijasutu.
on pannut
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Kunnollinen soutuvene

Rukiin- ja kauranolkia

«:

Georg Sumelius.

Kadonnut.
P unasen - Valkosen ja liarPflfc
jUuJuui maankirjava kissanpoikalUla innHCllt
nen. Pyydetään palkkiota vastaan tuomaan Väinölänk. 1. Lidmanille.

palvelukseen

halutaan:

Q hyvää takkiräätäliä

saa työtä A. Sä-

"

volaisella. Läntinenkatu 13.

Räätäli saa työtä

No 6.05 a. ft.
Klo 11,41 a, p. matkustajajuna Porista 7,05 a. p.
Klo 5,12 i. p. postijuna Porista
12,40 *., Raumalta 11,25 n. ft.

Pohjosesta ftäin:
Klo 5.12 a. ft. ftostijuna Torniosta 7,18, Kemistä 8,5 a. p.,
Oulusta 11,25 a. p., Kokkolasta
5.29 i. ft., Rowaniemeltä 4,35 ift.,
Pietarsaaresta 6.55 i. ft., Wausasta 7,30 i. p., Suolahdesta
7,05 i. p., IywäskyMstä 9.11
i. ft.
Klo 857 a. p. fekajuna Haapamäeltä 4,27 a. ft.
Kw 2,11 i. ft. matkustajajuna Waa».
%

sasta 5,20 a. ft.. Suolahdesta
5,45 a. ft.. Iywäskylästä 7,30 ;
Pffcil/i«| otetaan maitoa kan- Kloa. ft.
6,22 i. ft. tawarajuna, josfG
I UiHlCl tamaan Tamp. ymon
2:n ja 3:nen luok. waunu
par, maanvilj. Maidonmyynti o.y. Onwedeltä
3,50 i. ft.
Klo 11,36 i. p. fetajuna Orrwedeltä 10.05 i. ft.
Puutarhakatu 32, H. Leivolla.

OJURIT

saavat urakkatyötä kun ilmoit3. Etelästä ft äin:
taa itsensä
Suo 12,49 Yöllä ftoslijuna i>elsinVuokko ft Kumpp.
Flstä 7.20 i. ft., Hämeenlinnasta
Puutarhuri Tahmelassa.
10,35 x. ft.. Pietarista 9,55 aft.,
Wnpurista 1,12 i. ft., Lahdesta

Hallitaan vuokrata i
Täyttö haluaa sellaisen asuinpaikan jos*
sa myös hoidettaisiin 9 kk. vanha
lapsi päivät. Pikainen vastaus t. 1. kont.

nimim. T. T.

suurempi

määrä Miesten talvipaittoita,
niistä halvimmat 35 mk., myydään
pois halpaan hintaan Räätäli O. Tikanderilla, Kyttälänkatu 12.
**

Ilmoituksia.
paali) z-, liina- ja lastenvaateompePuku-,
lua otetaan halvalla, Satakunnank. 24

Hakkaraisella, käyt. port. oik. 3k. Opetusta leikkuussa ja ompelussa hai. iltas.

Keski-ikäioßD leskimies
haluaa itsellensä todellista elämin
kumppania. Jos joku leski tai vanha
piika ottaisi tämän huomioonsa, lähettäisi vastauksen viikon ajalla tämän
lehden kontt. nimimerkillä
.Toveri".

Tilli Uritan

kaikkia ni?tä, jotka haluavat jonkinlasia muutoksia piakkom ilmestyvään uuteen telefooniluetteloomme, niistä meille ilmoittamaan tämän kuukauden kuluessa, jonka jalesta emme
enään voi niitä huomioon ottaa.
Tampereella, lokakuun 9 päi-

vänä 1911.

Telefoonikonttoori.

7/10 i. ft., Elisenwaarasta. 5.00
a. p.. Imatralta 8,25 a. h.. Laftfteenrannasta 1,35 i. ft.,. MilleYstä 9.25 a. ft.. Kotkasta 11,40

a. p., Hangosta 3,44 i. ft., Tammlsaaresta 4,41 t. ft.
Klo 8,42 a. ft. fekajuna Toijalasta 6,50.
Klo 10,34 a. ft. matkustajajuna Toijalasta 9,24 a. p.. Urjalasta arkiftäiwinä 7.39 a. ft.. Riihimäettä 7,06 a. ft., Pietarista 8.20
i. ft., Viipurista 11,35 i. ft.,
Lahbesta 5.21 a. p., Lieksasta
8.30 a. ft.. Joensuusta 11.55 a.
ft., Sortawalasta 4,15 i. p.. Sawonlinnasta 3,10 i. ft., Imatralta 7,10 i. p., Kajaanista 10,50
a. P.. lisalmesta 1.21 i. ft.,
Kuoftiosta 4,06 i. p., Mikkelistä
9,07 t. ft.. Kotkasta 10,10 t. ft.
Klo 2,00 i. p. postijuna Heisingistä 8,38 a. p., Hämeenlinnasta
11,46 a. ft.. Hangosta 5,10 ap..
Tammisaaresta 6,05 a. p. PietackSta 12 tzöllä, WnftMsta2.37
«.
ft., Lahdesta 7,09 a. ft., Lapfteenrannasta 2,10 a. p., Turusta 8,55 a. ft.
Klo 5.20 i p. fekajuna Toijalasta
3,20 i. ft., Tmusta 12,50 ft.
slo 8,20 t. ft. postijuna Heisinsista 2,50 i. ft., H:linna3ta6,o4
i. P., Turusta 2,40 i. p., Pietarista 1,00 höllä, Viipurista
6.35 a. p.. Lahdesta 1,10 i. p..
Antreasta 6,40 i. p.. Lappeenrannasta 8,52 «. ft.
Rautatien laßfi toimistot pidetään awoinna: arkipäiwinä 6 aam
6 illalta, pyhäpäiwinä B—9 aamulla, jolloin maan helposti pilaantumia tllwaroita suoritetaan
<i,55, Raumalle 7,50.
Tampereella 1911
Tyowäen Kirjapawo«osÄthhtlz.

