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Toimittajat: 0. JARVELÅINii-N, V^tli^ ?H.XX^it ja ANTON HUOTARI (toimitussihteeri). Ilmoituksia vastaanotetaan lehden konttorissa. Maksu tekstin edellä 20 p. ja tekstin jälkeen 15 p. petiittiriviltä. Ilmoitukset seuraavaksi päiväksi klo 6 jälkeen illallamaksavat
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Vastaanottaa sairaita
.Surulla itiuoit-HU
että
rakas mieheni

lot 5 8«.

Memimsky {££.*£

l,!« Juliana

K» tiistai 10—1 ap.

Sokoloft

Pesonen

päätti maallisen matkansa sunnuntaina 22 p. heinäk. 1906 65:115 ikävuodellaan kaipaukseksi minulle
1 tyttärelle, vävylle, 3 lapsen lapselle. 2 sisarelle, langolle v. in. sukulaisille ja ystäville.
Helena Pesonen.

Yrjönkatu6

I—2 ja 4—6

EläinläAkSreiti.

o. s.

3. Patterson «laununk. 9 Pnkelln »21
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9—12 s. pp Matkustetaan mat
;eadnille. EUinrakantuksia otetaan.
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Broms m Wahlberg
?U2l_BonläntsenK. 4.

telet. 1356.

Talikkalan V.P.K:n

Varat. Otto Tanner
„Otso" -yhtiön Arpajaiskeräyslistoja
?unaB6nlänteentori
—
talo.

pyydetään
palauttamaan T. V. P. X.n talolle Keskiviikkona tk. 25 p:nä tahi
viimeistään sunnuntaina tk. 29
p:nä klo 10 e. pp.

Puh. 914.

Varat. Johannes Brofeldt-

tiakiaaiaintoimisto kleksanterink. 23.

PnboHn 932.

Huvitoiiniknntu.

N. l/l.

Nimitnom. Vilho Selinheimo Helsinki
Iso-Robertinkatn ?

JaflfdlälDfiß rella. Suuri varasto. Koh
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9
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vana. Pääsy vapaa.
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Forssan,

Tehtaiden

Porin

y. m.

il

SeninlliKanKaita
teoksia.

ja

Turun

R«
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j
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maiiktlma, haimat hinnat

I.
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zlaalanliiK^OO» pakoiin on ».o 8 97

pyydetään hyväntahtoisesti sel- 83ts8NV3rjolslläa8 ja kauppa
Viipurina.
ensitilassa
Mmm
asiansa
Puasuppié.
Tniltlmlin- Ha UauauuKatujon kulmassa
sekä Viipurin kauppahallissa
50.
jIWW lllMlll ja »MM alle itäneelle.
Arv.
- - - Telef. 10 51
Buok. 5
A. Mikkola.
pSivSn-Varjoja ja Kävelykeppejä.
____. A. Liljamaa. (Klas.1085)
Ksikkein
Kukunnalla,
luuria valikoima
Y. / /,< y V»V
3?rj»uKs«t ja päällystykset wdäiUtu piaa_________________!
<^<

B«z.

6ornért& Kukkakauppa
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8 M, puutarhalle 9 40

?__a*
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F luulMlv»
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g. sutorsv
xml «r»_l»««
i_loKsantl.e__»K I» Kansalii .pankki.
XltU Platinaa
4. Vlttuaä
fi**»r.näk_i_jt. .<?
Infria» f '?!_>. K 35

Kirjansitojia.

A. Korhosen
kirjansitomo 9

Viivaualaitoo.

Perustettu v. 1810.
Aleksanterinkatu 11. Puhel. 169,
Työ luja. sopuhinnat.

].3llilNlsK/'n Valokuvaamossa

otetaan valokuvia 6:sta mark. tus.
Suurennuksia tehdään hnokvasti n
pikaisesti Valokuvaamo on auki
9 7 joka päivä

—

Lastuvillaa
i!na saatavana

A. Viklund.

WUil«»

Katarlinankatn 4 Telef. 881.

maalarintarpeita,
Ja 9kaikkia
piirustustarpeita.

Vai-

! KlittinOK
£°? eBn,-. [» böyrykattiloide»
RHIHUKU korjausliike.
■L
Braaheak. 9.
Hiatlliliikkeita:
forsmaa M*.ia-_nk !
Telef. b?'
KltilSitfi,
Väisänen,
»si
Uusikatu 3

ääsylippuja
Viipurin

Uudessa Kirjapainossa,

Korkeakosken ja

kaupungissa.

Malin, Järvinen |a Kumpp.
Vesijohtoliike Viipurissa,
»sssksnllzlll n:o 7.
Verstan puhelin 1009

Asuntoon u:« 1334.

»apaahca v. Born mi«lstertwaltiosihiee<
tiliä, lenraali Langhoffilta

seuraaman

sählösanoman.
Tuntien todellisinta iloa ilmoitan teille,
herra maamarsaltte, että Hänen Majes-

teettinsa Keisari j» Suuriruhtinas tänään
asiantilan roöfrroaltaifen ratkaisun. tapahtuneessa esittelyssä on sumainnut
Jos hallitus olisi osoittanut hiukan wahwiStaa waltiosiiätyjen hyväksymän

ESPILASSA

waltiopäiwäjärjestylsen selö waalilain, jon»
fa ohella näiden uusien (alien motataan
astumispäiwälsi on määrätty 1 p. tule»
maa tofaf uuta Tuottatoon tulemien
toa.tiopäitoien toiminta yhtä suurta siunausta rattaalle isänmaalle tuin niitten
on ollut, joista »ilmeiset pituisessa tulemaisuudessa lopettamat kunniattaan työnsä.

—

—

«

Gdottamattomia

M kaunismallisia

nalvimmalla^^^^^^^^^^^^^^^^^^^D

Osanolto itäisen naapurimme kohtaloihin, Mutta miten pitkälle ja mille aloille tiopäiwsmieswaali Kun maltio.
jotka hywinkin luultawasti tulewat myöS tätä taistelua tullaan ulottamaan, on päimämies E. A. lunlelon maali miime
Ahokas,
J. U.
läheisesti wailuttamaan meidänkin oloi- epätietoista. Ilman rahaa ja sotawä- kesäkuussa kumottiin, piti lauantaina toi»
Jalklcekauppa
Karjalan katu 4. 'lelst. 341.
himme, lulee tästälähin epämääräisiksi keä, joiden annon duuman jäsenetKel- mitettaman uusi mainitun tuomiokunnan
maali Kuhmoisten pitäjän
ajoiksi kiinnittämään katseemme niihin rau- täwät, et hallitus ole enää mikään edusmiehen kylässä.
Naalista ei tuiten*
Harmaisten
täytyy
yllähattomuuksiin, jotka nyt omat omella.
hallitus. Sen
tallukka ja Xumpp.
siis koettaa
laen tullut mitään, sillä »perustuslaini»
Omistaja Juho Lallukka.
Kun waltalunnan duuma, Wenäjän pitää kummankin karttumista keinoilla fet* molitsijomiehet lieltäytyimät otto'klH^uUanpP» Viipurissa.
siihen osaa, syyksi esittäen että
tähänastisten lansanwaltlliStuttamislaiste» millä tahansa. Ia ainoana keinona masta toimittaja,
maalin
m. t. tuomari K. Heik»
sotajoukot.
Mutta miten kauan
lujen ainoa nälywä tulos,^ 'toukokuun owat
Suosittaamuidenta varoidansamaassa
lila,
ollen
»laittomin*
Turun homioiteu»
ia päiwänä kokoontui, uskalsimme epäil- ne tulewat pysymään luotettaroina?
Todellisesti K/v»»
den määräämä, mula eli epäpätewä maa»
lä tällä askeleella olewan sanottamampaa Ei ole epäilemistäkään, ettei sotajouk- (ia .".mittamaan.
wailutusta rauhan ja tyylymäisyyden pa- kojen keskuudessa tapahtunut lerootto- Simumennen olkoon mainittuna, että
lauttamiseksi Wenäjälla. Siksi suuri oli ris- niuus olift hyroinftn wakcwaa laatua, mmiperustuslaillifet malitftjat muodosti»
Huom!
Meidän
tiriita hallituksen ja sen ryhmän katsan- mutta ankaran kurin johdosta on agi- »at felmän mähemmistön, joten maalin
jota saadaan kaikista hyvin v»rnstetulos oli ennakolta »varma.
paketit
tation,

Jokainen Ks»r» o > variBt«tt« las » olevalla
lems.Ha ja tavaramerkillä sekä sisält&ä tut_t!lllÄBtocliitu'«B«__

r^_^__mmlm_mm-Ur]
|g 9o_m__**_öamm

>^l

Y3kli,

Teetä

tuissa kauppapuodeissa.
Tilaukset toimitetaan eopea»!, j» täysi

ovat

painoisia.

Suosittelen hyviksi tunnettuja paperossejani Kuten:

Ottaa vastaan ämna al l
im
kuuluvia töitä maalla sekä

OnnittelnsahkVfanoma mi'
uisterimflltiofihteeriltii maamarfaktalle. Perjantaina sai maamarsallla,

Huom ! Lasten jalkineita suuri valikoima kaikkia lajia!

m—

P u t k ia,
Putken
osia, 3»-noja, Ventiiliä y. m.

—

— aittakin
hän uhraukseen suostunut
itätiwaliotnnta lopetti perjan»
oli jo useasti marinalta kuulostamia taina loloontumiswapauslain
toisen lukeellei misen ja asetti samalla erityisen
soittoa joka päivä huhuja siihen miittaama-ssa
maliotullut rooliin duumanäärimmäis- lunnan, johon kuulumat paitsi maliolun»
olisi
klo 3- sjo 8— lp. tä .yritystä oman manifestin antami- non sihteeriä hra A. Cederb ergiä, hrat
Oroinhufroub, Lundson, Luoma, E. Est'
feéta
länder ja Söderholm, laatimaan niiden
Miten asiat tästä lähin kehittyivät muutosten sanamuotoa, jotka
maitokunta
on mahdotonta mennä arroailemaan. on päättänyt tehdä orm. esitykseen. EpäKunnioittaen
Siitä muodostuisi maan waltiollista marmaä on, ehtiikö maliolunta käsitellä
asiaa ennen ensimäistä maltiopäiJ. Hämäläinen
kannunwalamrsta. On kuitenkin sel- loppuun
tapauksia.
mäin täysistuntoa, jota, kuten tunnettu»
Torkkelinkata 18 ja L^auppadall 50
mää, että tämä hallituksen temppu kä- pidetään jonakin tämän luun
miimeifislä
Se rauhallinen mieliala, milä «aas sitetään tllisteluwaatimuksekst uudis- päimistä.
tuspuolueiden puolelta, kuten toisessa
samme syntyi lun tuli tiedoksi, että Suo> paikassa
julkaistu buuman jäsenten
men et>!lslunta»uudistus oli
sekä täällä valmistettuja kevät ja kesä lopullisen hywälsymisensö, on faawuttanut
fyllin selmästi osoittaa. —
ulkolaiLia^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^W
manifesti
nyt poissa.
Jämsän tuomiokunnan tvat»

Vahvoja

Myytävänä

isenen fart- ja »IMMm I.T. Pumppuja,
7»i»

.

?2!9vzkVSSVS'O«BtZ?HM

se

Tervaniemellä ensi sunnuntaina ymmärrystä duumaa kohtaan ja duupyydetään Beui-ojailmoittautumaan nia osaltaan olisi suostunut ehdotetPalloleikkikilpailuun tämän viikon tuun fofoonusmintéteriöön, olisi Weajalla Raivaajalle. Urheilijat, ampujat ja kuplettilaulajat voivat il- näjä toiroottaroasti suoriutunut ilman
moittautua juhlassa Tervaniemellä selkkauksia. Niin ei kuitenkaan käynyt.
3 4 ip.
Duuman fabettienenunistö piti fen
keskuudesta muodostettua ministeriöä
ainoana, joka kykenisi maan tielastammm. Mahdollisesti olisi hallitus tä-

JRrW^Sateei.-,

Puutarhureita.

sen

waxmaa, että fe oli rehellinen ja hyja sisäkkö saavat paikan nyt heti wäätarkoittawa. Antakoon Jumala,
että se parlamentti, joka kokoontui;
Torkkelinl^B
178
M
Fischer
Alex
maaliskuun 5 päiroanö ei ole hajoitettua huonompi ainakaan näihin ominaisuuksiin nähden".
Huveja.
Hiukan myöntywäisyyttä kummaltakin puolen olisi moinnt estää tämän

»M

»
aa
»>
■■
n_»_
jotka
tietavat M. Westerhslmin Kangaskaupassa
olevansa makKarjalmt^Waatetawaraintauvassa «
r
Maalareita.
kauppias
samista
Heikki M
Omistaja 81. Westerholm.
S
Juho Turusen Kirjalaisen konkurssipesälle,

3. K. !U!sl!2lal_l Uzun_u_!l

so

naiset

lli»>lV»

I
I

Pustia, Warillifiä jaZwaaleita.

Y.

Kaikkia,
_

asema

saamansa

Palvelukseen

tänään tiistaina tli. 24 {% klo
Iltama kansakoulUK* fliJis-83.
Puhuu Filosof, toltt.' Aari
Fries Ruotsista, P2Bt. l__iulllcu y.
IN. Laulua
Virvokkeita saata-

A.

piliwämieswaalit.

Pohjoismaiden Osakepankki
Kauppaa 'a Teoiiisuuta farten.

7,30 ip.

Kultaseppiä

wuoden maitia-

Rahankeräyksiä
Vekseleitä
£alnoja ja

(F-.hjoUnk 12 (Ponasenl&hteentorin lnoAToina 9—12 ja 4-« T. 32.Z

wuttamisetsi.

Uutisia.

Kodin
*
Ulkomaista rahaa Zg
jtotkakreMtiivejä
iresoorilokeroita

Varat Kaarlo Fröjdnian.
*»>.

3)!fimielinen armahdusmaa» pauksen ottaa taloin lteraältä kannalta.
jätettiin
hallitsijalle, mutta se sa- ©itä ci Weniijä walitettawasti kuilimus
moinkuin
ntuuttin
duuman päätökset jäi- tenkaan ole.
__JSq.\3.33£Q.Q_.Q(£q.
wät maan hursliitfi toiweitsi. Duuma
paperossi, jonka paras suositus 011 oli hallitutsen täsissä maan jonlinlainen
sen lähes 30 vuotinen, yhälisään- goworiljan <!örpöttelyhuone), jossa halli»
tyvä menekki.
lus tahtoi saada ilmi tansassa mallitfe*
ja somalla uuwuttaa VaaH. Borgström j:r Tupakka- «at mielipiteet
toimeenpanee
wastustajanfa.
Tämä muutti
rallisimmat
tehdas 0. L.
tattiittaa.
(Sim
ryhtyi
duumantin
Se
tekemään
Kiviniemen Nuorisoseura
(i.27560)
inleipelllltioneja
ja
ministerejä
hallitusta
anottaa 41« 0/0 '<"
luonnonihanalla paikalla ja asianomaisella luvalla Kiviniemen vanhalla IMtullsi,
wastaan ja paljasti räikeimpiä epäkohtia
linnalla paloruiskun hankkimista varten
»*»
hallinnossa. Ia loputit, tun huomattiin, Senaatti on Mahmistanu! ehdotuksen
Sunnuntaina,heinäk. 29 p. Alkaa klo < J. pp
ettet
taltataan muutu, ryhlyiwät asetukseksi, josf» on lähempiä määräyksiä
työryhmän jäsenet waatimaan, että duu- ensi wuyden waltiopäiwäin naalien toiOhjelma:
-«""
ma antaisi fa alle oman julistulsenso. mittamisen ajasta ja tawllsta. Asetussenaatin istun'
Laulua, neliäänistä sekä kööri.
Torvisoittoa.
Xl 19 ja 20 päimä, jolloin tämä asia ehdotus esitetään tänään
"°«**.
Avauspuhe.
Satu ja kuplettilaulua.
Päätettiin, ruttaisi lopullisesti duuman noisa.
**>***»
Enfimäiset mot— t taftllhiumwat tam
laulua (yleiaen)
Urheilukilpailuja.
tohtalon, putemalla hallinnollisetkin piirit mifuusfo.
Kertomus.
Torvisoittoa.
diskont..
haarniskaan. Duuman hajoittamistästy Seuraamat Valtiopäivät aitaotn at
Laulua, neliäänis. sekä kööri.
Juhlapuhe.
Näytelmäkapp. 2 ja ilveilyä, kuTorvisoittoa.
Xzss<lllrMtijvU annettiin. Hallitus turmautuu uusiin huhtituun 1 pnä m. 1907.
Runo.
vaelma y. m. y. m.
Maaleihin, toiwoen
itselleen
tnjröatttS
pimampia
miehiä duumaan. ©i liene
ja tanssia
—
Waiteata arroata, miten se tassa tulee onArpojen hinta 25 p. pääsymaksu 40 p. aikuisilta M 20 p. lapUusi senaatin waltalupa.
nistumaan
silta
Perjantaina tapahtuneessa Suomen asiain
Voitot arvokkaita. tervetuloa
Wenäjä ou siis tällä hetkellä taasen esittelyssä on
senaatin jäsenet luiebeHeeenftn
mailla alkeellisintakaan kansaneduskun- suttu
ensituletoan maltaluman
JLrpmjaistoimikunta.
jäseninä.
aitana
olemaan
senaatin
toimintaa ryhtyy annosKuu
kalutaan, taa.
Kuten
tiedetään
aitaa
uuden waltalu»
telemaan, rooi merkitä muistiin, että
Man fotmirouotisfaufi ensi lolakuun 1
Nomoje Wremjakin lausuu : „on mahRuuanlaittoon tottunut
dollista, että ensimäinen duuma ott
on ainakin
tehnyt wirheitä, mutta

x
Säästökassoja

nosta tiistaina 24 p. klo 4 j. pp.
Paulovski n- > -38 Sorvalin hautausmaalle'
1782

Lakiasiaintoimistoja.

mista tupakkalajista käsin valmistettu

Arpajaiset ia Huh,l

Lääkäri Pasekar
ja 5-7
Joka päivä klo 10— !maanantaina,
keskiKolikkoinmäöllä
viikkona ja perjantaina Hirvikata 25 te-

ja laatuunsa nähden »vapautensa menettämisen uhaOatln oliwat Jos äßenäjä olisi lansi-euroftalmnen
Kokoonsa
-»^- halvin paperossi c»n hienoim- taistelleet tämänkin edistysaskeleen s»a- parlamenttinen
maa, möisi koko ta-

1 5. 40 kkr,

Kla. Työ 1 K.

Kuolleita.

LifikSreitä.

—

Tilaus,
Siirtolais,

Kaleva,
Toveri,
Imatra,

ConcnrrenB,
Vega,

Sikareja 2»—

Pellervo,
Karjala,

Skandinaviska,

Dybeck-Jaga, Vellamo y. in.
mk. tuhannelta,

samoin Lxtra prima N:o 1 ja 2 hakkaa mahorkkaa, PaperoBBitnpakkaa. Monopol 2— 16 mk., Bessarabia, Polttotnpakkaa y. m. sekähylssyjä valmistetta parhaasta paperista.
.Pyydän ostaessa tarkastamaan että tupakkateoksissa löytyy minan nimeni ja t«kta»ni tavaramerkki.
Känni oi ttaan

F. SarffejettLn Tupakkatehdas.

ja yhteistoiminta tehty äärettokantojen wälillä, jonka muodosti duuman enemmistö. Ikäwä kyllä on epäi tömän roaifeatsi jopa mahdottomaksi.
lylsemme toteutunut. Oltuaan ?2 päi' Ett tuomioistuinten päätökset oroat
wöä toimessa ja loloonnuttuaan 40 ler- nostaneet sotaroäesfä käsityksen, että
Kuopion maanwiljelysniiytkuin Päänsä
taa on waltakunnan duuma nyt hajoi- kapinan nosto on
tely. Kosla senaatti on pidentänyt
pistaminen hirttosilmukkaan.
tettu.
maanwtljelySnägttelyn
aukioloaikaa 6
Mikä on tähän syynä? Sama risti- Jota tapauksessa odottaa Wenäjää päiwää,
niiyttelylomitea, ethuomauttaa
{emottomat
riita, joka alunpitäen Vallitsi duuman ja
ajat. Taloudellinen tila on jo tä niiytteillepanijoilla on oikeus Viedä
ennestään
kurja,
nyt tulee yhä fietä- pois eläimensä ja muutkin esineensä »ar«
Malilla.
Duuman
jäsenet
lo>
hallituksen
sinaisen näyttelyajan päätettyä elokuun
palawalla
ja
koontuiwat
innolla
hartaas- mättömännumäksi. Ia ihmisuhrit, joita 13
p.nä. Ohjelma suoritetaan elok. ?
ti haluten käydä työhön onnettoman isän- jokainen tämäntapainen mullistus ih12 päiwinä aikaisemman työjärjestyt'
hywälsi. Hallitus osoitti luiten, miskunnan historiassa on Vaatinut,
mutaan.
lin heti alussa suurta lylmäliSkoisuutta, pyöristyttäwät meitä. Ne owat kui—
Ulkomailla pidettäwiit konlaluten antaa duumalle waan neuwottele toikin höyste, jolla uusi mapauS
gressit. H. M. Keisari on il. 20p:nfi
wan eikä laliasästäwän laitoksen luonteen. daan nopeimmin kaswamaan ja kuoikeuttanut senaatin määräämään rautaAlussa duuma keskusteli kuitenkin rauhal- koistamaan.
tiehallituksen ratatiretjtöörinSlug. Granlisesti ja kutakuinkin hywillä loiweilla Tuleeko Suomi siinä tapauksessa feltin ja tie- ja Vesirakennusten ylihal<
niistä seikoista, jotka katsoi laivaaman mutaan .vedetyksi? Se kysymys on Ututiett ytitirehlöörin Wäinö Lindbergin
pidettäwään neljänteen aikipeintä korjausta. Sen kunniaksi on meille hymin
läheinen.
Wastaus on SBruSfeltSfä
neenkoettelukongressiin.
mainittama, että
enfimäiset keskustelut kuitenkin nyt yhtä epäwarmoa kuin
Samalla kertaa on §. M. muutta»
tosliwat niiden miesten kohtaloa, jotka oli ennen suurlakkoa.
matta Valtiosihteeri Plehnelle (matta*!.
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Vaadittaessa matfettamille 2 V, "
Tmmiimai-ittana sähkötti llutisloi- tuStcella fiisfeinnte Me waltatunnan duu- Nykyisen duuman sijaan lupaa hallitus niekat fotosiroat piparilleen pienen joit*
TalletuStonttoluraittille ja talletustodistukselle muuttumalla korolla sijoite miSiw
man hajoiiettflivafji ja määräämme uu- kutsua uuden duuman 7 kuulauden ku- kon uteliasta mäkeä. lottt maaufto on Suomalainen Maanviljelyskauppa
tuille »aroille lasketaan lottoa 72 °/o mutaan.
näiltä hewoseu ostoptmhiSso ja tutkii sen
1
Pietari 22 heinäkuuta. ziaitleinkor- den duuman ,kofoontt!tsuttawaksi 5 pmä tuttua.
Osakeyhtiö Viipurissa.
luotsewalta tililtä maksetaan tortoa 2 /2 % mutaan.
ilol-o-na-iista, 7 kuukautta täytyy Wenäjän juoflsunnopeutta ja hampaita löytääkseen
määräyksellä käsketty matta* maaliskuutam. 1907.
keinuna
lunnanduum.a hajvleltamatsi, uusi duu- Uusien maatien ajasta maltafummu olla maiilta fansan eduskuntaa, aitana, niissä joitakin wifojo. Kaupat syntyi*
24 p:nö) joulut. 6 p:nä 1899 annettuja nauttia 15 päimän mitlamapautta säilyt- ma wloonlut-suttawatsi 20 p helmikuuta duumaan tulee Meiltä erityisiä määräyk- jolloin kansa on perikadon partaalla, »vät ja utelias joukko ympäriltä häwisi.
faikfeinforfeimpia ohjeita furoainnut se- täen finä aitana täydet palkkaedut.
kauppa ja teollisuus owat katkaistut, koko 31ta jo yö eimät luoneet mitään uutta
1907 wcmhalutu.
siä.
Hautaus. Wiime sunnuntaina
28.Hb om sisälsi senaatin esitys ehdotuklittää, ettei määrättäisi Suomen »trGoremykin erotettu, sisä- Hallituksen Senaatti ottakoon toimS» maa mieleuku-ohun mallassa ja kun mi* merkille paiitaioaa. Viipurin kaupungin*
Pääministeri
posteljooni
sen,
että,
kun mäkinainen
sai- ministeri (Bkotfän nimitetty pääminis- scen ylläölewan käskykirjeen täytäntöön- nisteristö lopullisesti on osoittanut ky- osassa oli osionloita aitoon jämä. öin* laskettiin rouroa Ester Lind'tn maalliset
tamiehiä ulkomailla pibettäwiin tongreSkykenemätön
neu-tuuden
on
tähden
hoitamaan teriksi jäämällä sisäministeriisi. Maan- panon.
seihin Vastaisuudessa ole patollista
kenemättömyytensä tyydyttää kansan tar* Iffltt »ilffoainpi oli liite ainoastaan Soin* jäönnölset leposijaansa Ristimäen haumirtoanfa,
palkata
kor
ministerin
kanssa
hänelle saadaan
»otella asianomaisen
peita. Kokonaista 7 kuulautta tulee se fonitt prospeftitla ja ?lewan rautofabuil* tausmaahan. Ruumiinsiunauksen toimitti
wiljelysminisleri 3tischinftij erotettu.
Naiminen, puhuen sattumin ja»
keisarikunnassa, kuitenkin siten, että mi- keintaan loimeksi tuutaudetsi miransijaU
toimimaan oman mieliwaltansä mukaan ta. Muilta kaduilla oiman fttotouhiljai* paStori
johdosta .Minkä jumala
keinen.
tekstin
on
noin
tiantittawa
niSteriwaltiosihieertn
ja taistelemaan omalla lamallaan saa- snus. Dteetqa kaikissa näissä kolmessa
duuyhdistää,
Tarkempia tietoja
Lähimmät seuraukset
fitä ihminen ei saa eroittao.*
sarikunnan hallintolaitoksen lausunnon
ja otollisen duuman. tehdospiirisso lillui iuiiuuittai aimon hit*
dakseen
kuuliaisen
matkokoontuneet
tapauksissa,
jolloin
tällaisia
niissä
Haud-ille
lukuisat ystäroät ja
man hajoittamisesta. Muita jos sille onnistuu kokonaan tuke* jäisenä.
O. Huuskotuttaroat
Uuloiroai
konttori
Joja fogteroien kysymysten ratkaisu tojaapui irasta eilen. Jo lauantai-iltaua
huttoa kansan liite, niin ei se kutsu ko» Kuten näkyi) on kuivaus melkoisen hiljohdolla
lauluja, ia»
hergeUisiä
siitä,
dellakin tostee keisarikunnan etuja.
Eräs
miten
useita
puheenjohtajan
fcuitmaii
kertoo
fen
Mn.romtsePietarin lehti
kvon minkäänlaista duumaa.
peä ja sunttuntaipflimä kului siitä päätWiipurin kaupungin po -oli
ten osoittaen miitueiötä kunnioitustaan
pöydälle ilmestynyt hallitsijan tie- duuman ha-joittamiskäsky waikutti :
ti.
taen letot)
Uusi waltiopiiiwiijiirjestys liifikamarin sihteerin mittaa omat ei- min
rakastetulle reair.GJatlc.
!
Tieto maltafunnan duuman hajoittaKansalaiset
donanto, jöTa ilmoitti duuman hajotti
tapahtumista
ei tätä
Eilisistä '"Pietarin
ja wanlilali selä Välittämät säädökset len umpeen menneen hakuajan kuluessa tufft ja kieltäen pääsyn Saiman palat- misesta alkoi nopeasti leivitä pääkaupunjyrkkinä kansan edustajienpol* kirjoittaessa ole wielä saapunut mitään
Lakko Pietarin asemalla. Lii'
Seisokaa
M.
©ta
efdb
molempien
.rg,
V.
t.
sihteeri
osas- hakeneet
esitetään tänään senaatin
paitsi puhemiesneuwosl-on jä- gissa jo aamusta Varhain. Tauriau pa- jettujen
muitta
puolella.
siin
luluahroistcttuja
tietoja,
ferro*
-oikeuksien
Seisokaa
lnnetirehtööri A. Berner, jota perjantai»
kahakoita
ent. nimismies -Otto Staroen ja kornetti
tojen istunnossa.
mktoät kadut witisiwät yhtänään jasti maitokunnan duuman puolella. Ve- taonolleen tarmon portin
latsiin
seniltä.
Sen*
jo
luona
na matkusti Pietariin sikäläisten rautatie>iuu iuunnntai-aaimma komiteot tuli* mannuista, joissa, isttti joko Yksi tai kaksi näjä ci saa olla yhtäkään päimää ilman noin toritta, joissa
Hajotettujen Suomen sota- D. Lundenius.
oti
laisten keskuudessa puhjenneen lakon johhukkaan*
ihmisiäkin
»voi työtään jatfamaan oli palatsi miehi- edustajaa. Kaikki ftiruhtimat -tauriau
!
joukkojen upseerit. KotleimmaSfa paidosta, on {ähtöteitse ilmottanut rautatiekansaneduskuntaa
tutuit
tetty. Pytmäisiin oli naulattu tiebonan* palatsiin. Tuuman sisäättkäytäwällä il*
Teillä
on
tämän
keinot
p:na
hallitukselle, et^ä Pietarin asemalla on
»voittamiseksi.
kassa on tl. 20
roahwistettu aseto-jo palatsin sulkemisesta. Julistusta ei* moitettiin kaikille saapuneille, että pääsy Hallituksella ei ole oikeutta ilman kansan*
tuS, jonta mutaan feUaiSten hajotettu*
rauhallisia —ja että lakon takia kesSuomen rautatie- kaikki
mat saaneet painattaa muut lehdet luin duumaan -on kielletty kaikitta paitsi Val- ebusfiiutaa nostan »veroja eikä kutsua fan*
keytyneitä töitä
ainakin osittain rooi»
jen Suonten sotajoukkojen upseerit, jotta
auttanen kaarti toimeenpani Hollitnfien
takunnan ■duuman puhemiesueuwostou
2fluanfaattaja.
sotapalmelukseeu. 2entrmofsi te nyt,
asemalla
baon jatkaa maananteina.
owat siirretyt palroelemaan feifarifun- sunnuntaina Helsingissä HeSpetiaSfa suusan
jäsenittä, huutamat edustajat pyysiwät k-Un hallitus hajoitti waltakmtuau duunaSsa setä heidän perheensä saamat oi» ten kanfanjuhlan, johon yleiföä oli faaPuttaan tuoli, Lauantaina
fui-tenttn
saada oltuinaan jättämänsä ta- mau, olette oikeutettuja kieltäytymään so- majailee mannuista komovonio 22 Ma
keuden yhtä suuteen ylimääräiseen elät- punut nom 10,000, myöskin paljon toe»»arat. 2uitiiuntai*iltaau saakka ei fu* tilaitten ja rahan annosta, Ia jos hal- jalfaivokirytmentistä. Asemalle on tuotu tuotiin l:een potiisiroartiofonttootttn muuan
»aroista kuin näläistä työwiileii. Kapteeni Rod.n Seifarittntcu manifesti,
feefeen Suomen yleisistä
Etua
duuman ptthemieZneumostosta käy- litua manojen hankkimiseksi alkaa ottaa lukuisasti santarmeja Lappeenrannan, päihtynyt mies. Kysyttäessä nimeä nauavauspuheen talteen aStui laroalle Wefe eremitalieläfe on, johon he oltfiwat
hajoitettamn-fsi,
kuunyt
mattatunnllu duumassa paitsi sano» lainoja, niin nämä lainat, otettuina il* Lahden, Simolan y. m. rautatien asmtit* roi mies ainoastaan, mutta ei roirffanut
oikeutettuja toto »itfa-aitanfa nojalla näjän waltatunnan duuman jäfen Mit- jota määräsi duuman
lun
senraawastt:
malehlitoiutiston puheenjohtajaa ja ruh- man kansaneduskunnan suostumusta, et* ta; paljon salapoliiseja liikuskele setä nimeänsä. MieSjo pantiin pötsi erääseen
ci ainoastaan Wenäjän »aan myöskin schento bufuen lämpimän tertoehbyffenfä
ennestään oli pari huWenäjän lanfan uudistuspuolueelta eri toSuomen sotajoukoissa.
Teemme ticttäroäfsi kaikille Meidän us- tinas Shahomskin. Tauriau palatsitta mat ole tästä hetkestä alkaen todellisin eimalaisella että muilla Pietarin ofc* koppiin, jossa
maloista.
Aamulla
laivattiin mi.S kuoledustajat
alkoiu-at
mennä
fabetticn
tiu*
s
Wenäjäu
tule
niitä
sotilasjuna
kä
fnnsa
maksamaan. inilta. Diifolaiit asemalla on
duuman jäseniltä. Puheen tulkitsi f-oHifille alamaisillemme :
-bille, jota sijaitse.' Potcmfiuin kadulla.
Lääkintöhallituksen entinen tentin
teenä.
nimestä
ci päästy selMiehen
kopeekkaakaan
ÄMä
antako
joka
löpt.
faapu*
senwuoksi
Kock. WaStiliiiin
helli roafmiiita lähtemään.
fuomekfi
Tahtomme mukaisesti oliroat fanfan Muutamien tuntien
luille.
Kuollut
roietiin
päätirehtööri toi», waltioneuwos neen
olimat
mcl»
funttalliSfairaaian
kuluessa
weroa eitä yhtäkään sotamiestä armeifähtöfanoman johdosta tiesi M. jo
Hentilät kutsutut lafeja laati* ! kein laitti maltafunnan
(etkfauShuoiteefeen.
dutimau jäsenet jaan ennenkuin fanianebuSfunta kokoonvon Wahlberg on oikeutettu »irfa» lettoa, että duuma on roäftroafiatla ha- »alitfemat
moott.
—
jälteen täyttämään Suomen sota- joiteltu ja että duuman maalais- ja työ- SSa-hroaStt luottaen Sumutan armoon, siellä. Sunen muita saapuiwat sinn; fa* tuu!
eronsa
Hukkuneita. Wiime sunnuntaina
oikeustopiwlueeu Olkaa jyrkkiä kieltäytymisessänne,
työryhmän
ja
dettien,
»trfaputua.
Waltakuuuau
ueuwostou
ylilääkärin
edustajista
kokoonpantu
„oma
»äen
seismäen
hai» uskoen ival-oisoon ja suureen tttleroaifuu* johtajat. Kaikkien kesken, kuten ferrotäksi kolme juoroutsissa ole» m miestä
kaa kaikki »hlenä miehenä otteillenne taPuhujina esiintyi teen fanfallemmc odotimme Me heidän
litus"
afetetaan
heti.
raknunarykmentti.
uimaan
Suomen
kohtalo.
Kiroiftllon läheifcyteen. Tällöin
roielä maineen faarouttanut »enäläinen töistään onnea ja siunausta maallemme. taan, tapahtui lyhyt keskustelu, jonka kana! Hansan yksimielistä ja järkkymäperjantaina
tapahhullui heistä eräs nimeltään Matti SepKorteimmasfa vailaSfa
titjailijn Leonid Andtej.ff. Duuman haKaikillakansallisen elämän aloilla olim- pääsisätlys aina uudelle saapuneelle edus- töittä tahtoa wastaan ei mikään looima SfJntotjje SBremja firjoittoa tästä
pälä. puolimatta uutterista pelaStuSesittelysfä
hajoion
19
Myöskin
taijalle
entifen
tuneessa
ilmoitettiin salaisesti.
tuot seistä.
jotttamifeSta puhui Jean S3oldt. Wielä me miittoneet suuria uudistuksia ja ensi
maltafunnan yritylsiSfi ei onnistuttu löytämään ruu''Kaikteinforkeimmon
letun Suomen ratuunarnkmentin upseeria
edustajilla
huomattiin,
oli
kiire
että
koma
puhuimat duuman jäsenet Sedelnitoff ja sijassa oli Meidän päähuolettamme matiS*
Kansalaiset ! Tässä pakollisessa mut- duuman hajoittomiskosfyu yhteydessä on mista.
asetettu laffoutuSpaltalle.
©amattelli, ja sitäpaitsi roielä neiti El- tuffen »valolla hajoittaa tcaltitfeloa pii* ja toinen toisensa perästä alfoin, at he ta »välttämättömässä taistelussa tulewat uryös kysymys maltafunnan ncuroosbon Sontain
hukkui roiime funnuntaina länteys ja poistaa fanfan färsimyf- lähteä Tuomen rllutllti.ua. emälle. Muu* malitsemonuc miehet olemaan teidän kohtalosta. Tästä ei kuitenkaan ole moi* hellä Särfjärrveä puoli loimen
ioita WiDman.
seuduilla
jotta
lesken,
oliwat kanssanne!"
henkilöiden
set helpottamalla maatyön ehtoja. tamien
tuttu pöimäfästyssä. kuitenkin on mi* työmiehen »aimo Ida Ränni.
huhu,
ua.lemc.ssa,
että Kuu ei koko duuma ollut koolla ei sille ta tärkeintä
sukeutui heti
Meidän toirootiTnffitiemme on lähetetty täta
sooda selloille, tuleeko »valta* Eilen päiroäQä lähti Karhun sahalta
koettelemus. Kansan edustajat, -j-osmin Suonten faupungissa tutifiloat tahdottu omata duuman julistuksen ni- funnon neurooSto jättämään toimintaan* työnjohtajia Salosen 3 lasta roeneella
raskas
Parauuettuja palttausmaltafunnan duuman jäsenet kotoonttt- meä, maan päätettiin sitä kutsua duuia itsenäisesti moi tuleeko se jakamaan Piispan saareen. Wene oli lehno jo Muo>
Salmin turman sen sijaan että olisiroat laatineet lakeja, maan ratkaistakseen seikkoja, jotka omat man jäsenten
Kansakoulut.
poiftesimat
tuntumattomalle alalle
manifestiksi.
etuja.
..heille
roaltafunnan
duumon kohtalon. Sellot* taroa ja altot mattalla upota, jolloin kp*
kteillalais-latolifen kansakoulun luterilai- ja tääntyiwät tutkimaan meidän asetta* yhteydesm wa-ltalunnan diiuinan hajoit*
kysymykseen
antoi eräs for* set joutuiroot »veden rooliaan. Wanhin
Hifien
tähän
seksi naisopettajaksi on »alittu Aino Ma- niieinnte paifaltishotlilnstm toimia, ofot* tamiSfäSftm kanssa.
!i;a*Oirraoinen henkilö.
Waltionrantateiden palwe- rio
lapsista Lempi hutfui, mutta nuoremmat,
hajoittaa
Kokeet
2
kokousta.
ja
Stenudd
loewuodelfi Suista- tamaan Meille perustuslakien roajawai*
ludfuunaUe.
Ensiksi— alfoi tämä korfeo-onvoinen joista toinen tyttö, toinen poika pelaSmon kunnan Leppäfytjän lteilkalaiS-lalo- suufsio, potien muuttaminen
fuutiiu Meikysymys tooltafuu* tuimat rannalle.
-Jo sunnuntaina ilmestyi kMvernööri henkilö rattaistaan
Hukkunutta ci ote roielä
lanfaloulun roätiuifaifetfi luterilai- dän yfjinrooltiaalle tahdollemme, jo ilmeiPerjantain esittelyssä forfeimmaSia pai- lifen »puopettajattatelfi
ja
ueurooSton löydetty.
nan
buuman
maltafunnan
Rechenberg
fofoutjeen,
v.
maatien
Lyyli
on
»alittu
sitä
seksi
jäjenet
SBityu- lopetettawufsi. Siitä
futen dun- Simman
lass» on fenaatin efituffen mutaifesti pääsesti loimvastoisiiu toimiin,
tehtämistä. Tassa olkoon sanottu, että
raitainen.
huolimatta jotfet- niinhywin
Löydetty ruumis. Sunnuntai{'ääntymisellä fanfan puoleen.
tetty »öliaitaifiSta toimenpiteistä »aition
mau
ensiumaMittu fuiu jälfimmäi- na
rissa.
Maanantaina kerrottiin
Impilahben turman SySfcjärroen Ireil*
ti-in
fofousto.
potroeluSfunnan
palllausetujen
ittapäiroäUa
löydettiin Konepajan
Tällaisten epäjärjestysten kiihoittamo
rautateiden
Wiipurin liunoittifsen fomeittantitfe jaa* nertfiu on oikeutettu laatimaan uusia la*
llllais-latolisen tanfatoulun opettajattareksi talonpoifoisroäeStö turhaan odotettuaan
porantamifelft.
rannasta
»edestä
Wiipuriin soopuiivot duuman jäsenet purteen käskyn
miehen ruumis. Pojulistaa Wiipuri sotati- fiehdolufsio. Mutto jamassa olkoon ja*
on »alittu mäliailaifelfi Anna DneSft- olojeu-so parantamista
et
onnistunut
tiedusteluista huoli»
Senaatti efitti, että maltuutettaifiin ja»
laillista ttetä on funnuiitai-tttana kello 7. iöelro-eberen ho- laon, ellei kokousta hajoiteto ja ebusta*
selin,
nottuna myös
ettei roaltafunnan liisi
matta
ryhtynyt
julki*
lamaan routotiemarotsta Hentilöille, jotta moff.
teili
saamaan
feltoa
jo
useissa
oli
rouo-krottttna
»varten
huffuneett nimesfuroeroementeiSfä
he jat poistu kaupungista. (Smme ole on* bullina eifä walto-lunnon neuwosto woi
heitä
Korpiselän
Ägläjiitmen lanfa»
Ruumis
tä.
»teliin
ryöstöihin,
pitäomat toimessa Suomen »aition rauta- koulun tyttöjenturman
mieroon
siin
fofoontuiroat
fofoustoan
lunnaKtSfairaalan
omaisuuden
laadin*
ryhtyä
heti sinne
lakiehdotuksien
nisttuteet saantoon täyttä »vanunutta on* itsenäisesti
käsitöiden opettajattareksi anastamiseen, fefä tottelemattomuuteen mään, yhteensä
teillä ja jotta palllausetuihin nähden omat
lienee niiden lukumää- Bo tämmöistä fäsfyä todella saapunut. taan. Tästä selmiää siis, että roaltafiui* letftuutjuoneefeen.
Olga
ja
on
»alittu
Kanninen
Xolxva.
wiebyt johonwhun' neljästä alimmasta
rä, jotta soopuiroot SBäpuxtm, noussut
lakia wastaan.
Kuwernöörio. Rechenberg tuli jofo tapa* non -duuman hajoittantisioimenptteen
Hirttäytynyt. T. l. 17 p:nö
palllausluolasta nylyifesfä toulol. ? pnä järroen lanfalouluun ©lisa Peltonen.
Muttameidän otamaistemme on muis* mähätt yli sodan. Maanantaina saapui
loppuu
ntyöSfitt
»valtakunnan
neu*
kokouspaikkaan
kokousta
kanssa
ja
»vaati
löydettiin liroityömies Tynffömn Lap1903 amtetitSfa palffauSjärjeätelmäSfä
Tyhjien toaunujeu lähetys -tettoroa, että ainoastaan täydellisen jär- kuitenkin lisää, niin että edustajia eilen utl?es-sll
lopetettowofsi. hän keskusteli Mu- woston lofiehdotulsien laaöiittaoifeu-S, jo peenranncSta riippumasta roqöhiihnaS;
mitta- ja toimimiehille fekä patmeluslun- ristiin. Ilsi esimerkit monen muun li» jestyksen ja rauhan wallitesso on fattson oli yli 200. Oso jatkot mattaansa .Hei* hett
romtsheiviii, Tolssorufin y. m. fons,so. siis se!ttn tulee hajoitettatoafsi. Tama tu* jaan, joka oli kiinnitetty puunolsoon länalle Suomen maltionrautateillä, palkkio* fäfft,
olojen roafaioo parantaminen mohbollis- sinkiin saakka. Edustajien omaisia- oli
tyhjien
roaunujen
jaloa
fuinfa
toiSello puoli 4 lopetettitnfin kokous kun tee tehtämäksi aiican iantallo lamalla tum hellä Nuijamaalle roteraän tien «varrella.
lisiä feutaamat määrät alkaen heinäk. 1 mitetaan
ta. Ottoon tiettäroä, että me emme salli lukuisasti mukana.
ivoltafunnan buuman hojoittaminenfin s. MieS oli jo noin 5 roiitloa
rautatiellä.
päästy
kadonnffimielinmte?^
tatti 1»06 sitsi, funnes uusi palkkaus- Kuluman kuun 15 p. tuli 2:Sta pii- mintään tois,!o omaroaltaisutitta tai lain* Kokoukseen Belmederessä ei päästetty jo oli
o.
julmistaan faiffeiitforfciit mantf .Sti jo nut kokoaan. Tynllönen oli sitten
omtiodo
sto^^^^W^W^^^^^W
40
rouoden
lärjeS'elmä on annettu, nimittäin: 19 luo- ristä
wostoisuutta ja loattafunnan mafytatotiu* ketään firoutfisia. Niinhymin pietarilaijunalta niin on roat_afuuitanneiiro;>stotin ojettu ikäinen ja jätti jälteensä fatsi laSta.
oja edustajia lahti
Riihimäen asemalta 20 tyhjää H- ben
talla palkkioilla 17 ml. tuuSfa, 18 luo» roauttua
kaikella
woimollo
lairaif*
-.viipurilaisia
saatamme
kitin
sia
sanomaleht-imiehiä
Toijalaan;
iaaffa,
jättäen toisetta hojolle. Kaikista merkeistä päättäen tu*
samaten tuli samasta fojat alistumaan Meidän Keisarillisen oli
Waifea-faareeu
tallaa §mf. fuuSfa, 1? luotalla 8 nti. piiristä, Tutusta, nom
runfaostt saapumilta, mutta he soitvot junalla mattaa Pietariin. Ainoastaan
tee tama tapahtumaan lähinnä ieuraoroi*
Wnrkans ©-äänä päiroänö »ii»
40 tyhjää »au«
fuuSfa ia 16 luolalla 5 ml. luussa.
tahtomme olle. Kutsumme foiffia terme* odotella etuhuoneissa. Kohta lUtt jofii fofouk-sen järjestämä sekä toimeenpanema no kohteita toi kolmena Miivänä. Kui- me rottfotla roet matas Joutsenon yläjotla
nuo,
laitti
edelleen
määlähetettiin
Nämä pallliolorotulfet faaroat aikaan räyksen mukaan Tampereelle. Tämä laitti järfisiä Wenäjän kansalaisia yhdisty* edusmies tuli pistäytymään ulos, oli hätenkin tulee huomata, ettei fofo malta* pappilasta pastorin touroan ja pastorin
jöimätWiipuriin.
»altiontautatetbeu rouotuisiifo menoisfa mintuin ollalin pitää.
maan laillisen mallon amustainifeffi ja nen ympärillään heti fofo jotiffo ntetlcn tomitea
fuitnanueutöostoo
tulla hajoittamaan, kultakellot perineen. Otaksutaan muutaMikälikerrotaan on Wiipuriin soopunut
noin 500,000 mlan lifäylfen.
iMeidän rafkaasso tietoja, paljon niitä ci kuiteittaan on* fäsfp
roaan
ainoastaan
ne jäsenet, man seudulla oleskelleen miehen oleman
Mutta faman päimän tawarajunaSfa rauhan palautin
eroitetoan
»aitflita Murom-tfew. Jämä tieto jotka
netta ftm keskustelut oli päätetty pitää foipoo kuitenkin
20 H«waunua (40 oti isänmaassamme,
tulla puhlafee
oivat
»vaalin
kautta
toimeen
tulleet. »attauteen fpyllifen. Miehen tuntomerroahroiStustn.
Posteljooneille.
Palatkoon rauha Wenäjän moosso jo salassa.
jäänyt tielle) WaasaSta menossa
tapauksessa antaa perustuslain 62 kit omat mainittuna toifesfa paikassa lehmielii
Tassa
■■
,■:.:
id -.-i .:
auttafooit foiffiwalttos Mettä toteutto* Äofoufsessa oliroat työläisten jo kapykälä parhaimman selmitykien. 2iinä teämme olemassa
ilmoituksessa.
Perjantain esittelyssä totteimmaSfa pai- Hämeenlinnan afemalle, siis ohi Tampe- maan tärfeimmän Mei-bän Keisarillisen dettien ryhmät
sanotaan, että .valtakunnan
lukuisasti edustettuina, Kiihoittunut mieli-ala
nimittäin
teen, missä niitä tarmitaan. Mitä jiirtalonpoikien
thöntme,
kassa on fenaatin ehdotutfen mutaifesti leä tällaifessa roounujen jaossa on? Määhhmimooinniu ko- CifeustoSta oli ainoastaan joitakuita,
Woita Karjalasta itr.erita
jäseniä »voidaan
ueurooSton
päätetty toimenpiteistä posteljoonien ny räyksiä
päimää Wiipurisio. »vaihtaa, maoliuolosio
Meidän
on
malliisi
eilen
kaiken
hottamisen.
Tässä
tahtomme
p. 1906 yönä laupunlimme clji
niiden
22
joufoSja
freiwi
©tae*
muoboSfa,
pyannetaan lowennetussa
heinäl.
.Heiden sekä
hav »vaon fofo nemoosto
kyisten palllausetujen patantamifelsi. Esi
jeuroawat mssröi:
jätfyttämätön ja Wenäjän kyntäjä soo iforoit-fch. Mnromtseff oli
Venäjällä sattuneet tapauk- syy täysilukuisena.
Odottomotto
pv*
noudateta,
ja
yhä
»aan
niitä
ei
roaltte
fokoufsen
tylleSfään ehdotti senaatti, että mäkinaiset
»vahingoittamatta roierasto omaisuutta, heen-johtajono.
set ja fe seikko, että duuman jäsenet oliroat Tietysti rooitoan kysyä tttifft hajoitet*
lg.
ast
»aunujen puutetta.
pallat posteljooneille korotetaan 400.sta taan
siellä,
puute maasto, laillisella
Wiipurin
on
fofoontumiSpaifäfmissä
roalrmteet
Sunnuntain
4
(oat23,679
kokousta kesti kello
on komitea tutfimaSfa täi*
Joensuun asemalta 427
toistin roaltaf itutianneiiroosto?
7CO:aan mt., säilyttäen palllauslorotulfet Paruillaan
ja rehellisellä taivalla laajentaa maan- faa amulla, ilman että oli päästy
feen, teki mielet rauhattomiksi. Kaduilla
871
Hammllslahden „„ —15
»aunujen
jalofuhteita,
fuljemme
muistettakoon,
mihinettä
joS
laisia
kerta
Tässä
5, 10 ja 15 »uoben palwelulfesta, 100
Siltalan
omistusta. Muihin luottiin fuulitroojt kään lopulliseen tuloffeen. Maanantaina oli tomollista roitffaampi liite jo sähkösa- roaltafunnan duuma
tapauksen
»valitsemana,
tämäntin
„
sen huomioon. Ijenfilötuhratkoot, Meibän kutsumme mu*
kousan
Önlamon
sS
ml. jofa kerto. Posteljooneille tulevan U. S.
fofousta uudelleen kello 11 ai- nomin, joilla lehdet tuon tttostafin jakoi* hajoitetaatt, niin lujtutollisrstiljan selroän
4,292
TohmajLlwen „
sotkettiin
73
päiwätahan ehbotti senaatti peruutella„ 3 185
kaisesti, kaikki »voiman-fa tämän suuren koen.
root Saapuneita tietoja, odotettiin toimi*
Kaulilan
mukaan on tehtäivä santa loalta„
»aksi, mutta että heille sen sijaan annetPietarin suomalainen rau- tehtäroän toteuttamiifeffi, jonfo lopullinen Keskusteltiin siitä, mihin toimenpitein tusten edustoita. Huhut, »varsinkin fota* logiikan
SEBflrtfilfin
„ 117 641
suhteen. 3illö on$sllifirttitn
taisiin »alm ainen palllio 720 mk. ensi* tatien afema ja ratapiha on fotilaSroar- määrääminen laillisessa järjestyksessä sim hallituksen ottama rotfaisetva askel tilaa koslewot, sauvot tiitolliseii maape- fuititanueuroostoufin
„ 70 4,40857
han sefin taivaltaan f aition molitsema.
Mlltlafeläl.
mäifesfä, 540 ml. toifcsso j» 360 ml. lion piirittämänä. |@ilen aamulla tuotiin tuutuu tulemalle buumolle.
rän.
„
tapäuf*
antaisi aihetta. Tahbottiin joko
Saalamon
Nyiymylseen fuko foriuao loiulaadinto„ 7 417
kolmannessa luolaSfa, jonl» ohella pait- komppania fotaroäfeä, jotka sijoitettiin Me puolestamme, ho-joittaen »ytimen sesso felroittää fattfalte aseman tärkeys,
Sortaaalan
työssä roaltafuitnamneuroostoa 011 loos*
„ 7 420
lion korotus 5, 10 ja 15 muoden pai- »aunuihin ratapihalla, joSta on muodos- duuman, makuutamme somalla Meidän mutta taivastaoltiin erimieltä.
åuo!raniemen
2so tahtau» airoon selmö. Vilhon tätä »varten
Saiman
8
r
»elulfeSta tapahtuisi, jota kerta 60 mlaDa. tettu fotilasmartioita useampiin eri paik- muuttumattoman tahtomme säilyttää toi ylimalkaista fehoilusto kansalle
474
fun
ministerien ueuivosto, johon faiÖeinfar*
Mielialasta
laaltiman
SSuoftoroarat, jotla tähän asti ornat ol40
Pietarissa
2.375
ja
ratapihalle.
perusta*
tain
tämän
koihin afemalle
roointasso
laitoksen
„ 9 53i
—
sen fisaan enemmistö maali jyrkkää fo*
[eimntan tahdon mufoan »voidaan jäseniä
Ihalan
leet 200 500 malilla, olisimat fenaatin
glifennmaran „
bo
2,048
nyt- misesto jo määräsimme tämän mukaisesti donjulisttisto hallitusta »vastaan. Työ* stinnuutoi-päimänä kertoo 3ioiuoje Wrein- lisätä. Mitä tuke aitaan nähden, jolloin
Lakko
on
Wekrowiemellä
„
ehbotulfen rautaisesti »aStoifuubeSfo 600
Meibän käskykirjeessämme Hallitsemalle läisryhmä maati lisäksi walttollislo lakAlh°n
ja, ainoa: lehti, jonka eilen saimme toto* »ooltofuitnauueumostj tulisi jatkamaan
„
ml. enftrnäifen, 500 ml. toifen ja 400 temmin lopullisesti päättynyt suurim- Senaatille 21 piitä heinäkuuko, uudeksi
Hiitolan
Lopulta hymäksyttiin jyrkkään muo- ttoijiena:
koa.
„„ 4 232
toimintaansa,
niin
melteiu
Oiajäiwm
työmiesten
Työt
Voitolla.
on
siihen
Ykposteljooneille
ml. loimunnen luokan
maksi osaksi
fpfoontumisajaffi 5 m päiwän maaliskuu* toon puettu fehoitu», jota tuli jakaa fan*
SnfiWn
Pääfaupuui&tu reunamitta ftitui yleen- sinomaisena roostaufseuo: tietysti silloin
—
Mitä posteljooneille juotfemaan roaotetuS- tehtaalla atfawat uudelleen tänä aa- ta w. 1907.
»valiokunta,
Teit
©otralan
fotte.
oli
roottmstauut
5
fun
uusi
ivflltflfunuau
duiimotiu
ottoa
roiiime
leivo
odosä
sunnuntai
epuun tulee, ehdotti senaatti fen Pyfytet- muna.
ltiseSti.
,
Wiipmin
USkoen järfähtämätiömäSlt jumalan johon oli roalittit fafft edustajaa joko lettiin, etta päiroä oiuoliu niin tärleä
— 298
tuin toimintansa.
Antrean
lamaisi famaSfa summassa luin tähänkin
Särkyneitä Maunuja. T t. aimoon ja Wenäjän fanfan järkeen, odo- puolueesta jo kuului se lafbnoisutidessaon : sunnuntai,
duuman hojoittamispäimä, eäiti, ett 150 mfaSfa.
~ff)teenf& /37 41,886
21 p:nä latlesi futfineet eräästä Raimo- tamme Me roattatunnan duumolto Meityötäis.seubuisso olisi omiaan to*
tentin
Nyt »allitfetoan palttaustariffin mu» lan
105 maito 63?
simuradalla ItiffuroaSta junasta. Itti dän toimomulsiemme toteuttamista ja
Erotettu punafen kaartin
foomaau mieteno.ioittajio liitteelle ntellaf*
faon noufee posteljoonien roafinainen pääSfeet
edustajat
täydentämistä
Maunut
uudisteafemapuSfiu
Kansan
rooltafunnanlötn
kansalle.
tötmäsimät
päällikkö. Sortaroolon punofen kaarjo yhteeutörntäylsineenpoliisin ja
palkka 1,100 mfaSta roirfaonaStueSfa for*
koitteen
Päiroäfästysui senaatille roaltnfunuon
tia maStaan joka fätlyi samoin kuin lalsi tun Wenäjän «vaatimuksien mufaifeSti.
feintaan 1,170 mlaan selä faatujen pal« taroataroaunua.
tk. 17 pnä selitettiin ettet
Wenäjän fan sotaiset! ioitaroäen kanssa. Mutto onuetii koitti duuman hajoittamisesta
Koko
Wenäjän pojat!
perusteitaan tin fotonisessa
Uitollifet
nykyinen pääöilfö I. Pöllänen
roältettiiit jo päiivä kului yleensä ronhottitanlototusten tansfa 15 muoden palme»
kaartin
toimenpide roaltotunnon perus*
Tsaarinneluisuu teitä luten Ifä Stäs-fhftvjecllä 21 p:ttö heinäf on »oot- sesti. Narroan tiiUipiu-omujeii takana oli mainittu10.')
Kuolleita. Tl. 20 p. luoti Tti- Teidän
ole felroolltnen pääHiföffi ja fao hän
luffen jälleen 1,770 mfaSta lotleintoan
kanstuslain
lapsiaan
yhdistymään
Z.äött. 'Nyt on fuitenfm niin eronfa
hänen
oli hpiotn leivo*
hiljoo.
pöällttfyydeSiöän elä toto
2,430 mlaan.
hajoitettu.
liruuftllo pitkällistä tautia fatraStettuaan omia
duuma
faiiffi
Seutuhan
to-funnan
jaan tattiin isänmaamme uudistamis» ja
hullusti
että pykäliä perustuslaissa on laaritsto.fefä
pmä
t-onta
22
Tämän
kauppiaan
roalitjitte
edustajiksenne,
mutaan
tulemat
leSli
tammif.
w.
1905.
Bihljertta
Senaatin ehbotulfen
Murto
Kun te
meidät
ainoastaan 82. Tarkoitus on uähtöroösuudestaan fyniymiStyöSfä.
te meidän houffio itsellenne maa- tähden Caj muutamat ajottetiwat, että
toimeen eri palkkausluokkaan jaettujenpos- 0. f. «Riinimäti, 75 muoden ijäSfä. Häntä
käskitte
ti ollut perustella z.äön <>5 muttatemmet*
Uskomme,
ilmestyivät
j
jo
että
a '.tuffen
teljoonien patttauSedut rooStaifuubeSfa fueee lähinnä 1 tytär ja »äroy felä 2
ta ja tvapautto. Täyttäen teibän Jäs* sieltä -se Hyttiin rimnötfä alfaa, jo 1-eroil* lyften
fuuiuuubesia oroat parafraasit
työn ritarit ja heidän i.feuhroutuwainen
kyänue jo omaa
Uljuuttamme me teliivät huhuja, ettei hiettä ote koitti niin* menneet
noufemaan wirlaan aStueSfo folmannesfa fifarto.
työnsä
Wenäjän
maan
tunnun
uudelroähäu setoisin.
fao
luolassa 1,410 mlaan, toifesfa 1,790
säädimme lakeja fonson mopouden tur* fuiu 0110 pitäisi. Nämä huhut osoittau- ■Mainittu 6--3 § tuuliin
leen
pjtStomoan.
mkaan ja enfimäifeSfä 2,170 mlaan felä
kuitenkin myöhemmin airoon fttu* ''Woltotnnnon
Annettu PielorhoroiSfa 22 pmä hei- woontisessi. Me moodimme rooStuun* tuimat
moi Hänen
lesta temmotuiksi. s^uhu nätin hyivin Majesteettinsa buuman
saatujen palttu- ja pallliolototusten jälmaitia
ministeristön
olaisuuitto
oleman
fäsfnfirjeellä
näk.
1906.
.«eisorin
holiioiteltua päättäen siitä, ettei edes Nar* joittao
teen 15 muoden palroeluffeSta foiman* Tt. 21 p. tuoli täällä lunnollisfatraa
Aifuperäifeen on H. M. Keifati kot eroa, joka ranfaisematromasrt mastoin la*
ennenkuin <en jäsenien luiitiiouo*
pitlälliStä
tautia
ien
mtaan,
1,890
man
maantiellä
enemmän
tuin
työ*
apotitta.
luolaSfll
toifeSfa
taSfa
faitaStettuaan
mastustaa
ro
Mutta
ennen
lähisneSfa
fio
fetmman omatätifeStt alleftrioittanut:
tinen roaltuunis on loppuun kulunut. So2,270 ntfaon ja enfimäifeSfä 2,650 mieS Gustaf 21b o lf (S s l
e lin e
fo-if-fia me halusimme laatia täit maan töllä olemilla fabuitfotaan ollut mitään malto tästytirjeellä määrätään mtjösfiti
NIKOLAI. jefamifesta talonpojille fruuntitt, übelun, souttneito liikkeeltä. Raitti oli rauhal27 »uoben itäisenä. Lähinnä futee
mtaan.
häntä
duuman uudet »naalit jo ten kokoonkutsu2
myöskin
ifä,
ja
roeljeä.
3
Omistaja O. Vainio.
kabinetti, luostarien jo kirkkojen maista lista. Ei näftmtjt foiairäeu ofastojafaatt, niijen
Senaatin ehdotuksessa esitettiin
sisarta
aito/'
annettu
Hallitsemalle
senaatille
ylimääräisten postelpaitsi
kosattoosasloo,
jofa
parannus
paffoluo*
yfsittsistUaltiSteit
maiden
fotmimiehisiitä
sellainen
sekä
Viipuri, puhelin n:o 10 16.
oli settraaroau|isättöine.n:
joonien paltfauSfuhteifiin, että heille tuujuttamisesta. Hallitus fotfot tallaisen jonffueina pureskeli aiirina,ontiemeiuä.
joka
jaalla
tulliportin
on
m\ lam mahdottomaksi jo kuu duuma wielä Mosforoatt
tuotto oti »vietä
valmistaa erilaisia.
lema päimätaha,
tähän
Allekirjoituksia
käskykirje
tehnyt kottet-.taan 3 mf., lorotetaan) aina Tl. 22 p. tuoli PaulomfliSfa talonkerron rooatiroa-Sti ilmoitti, ettei se aio hiljaisempaa. Niin pitkälle tum silmä
omistaja Ratit $ef on ett, 61 nuoMuistopatsas.
4 mtaan.
luopua tefentöstään päätöksestä öaffo* kantoi, oliroat kadut tyhjiä. Alinoita elon- oli tarttunut eilen illalla tello 9 mennessä
Sitäpaitsi walmiStetaan fenaatin ehdo- den tjäsfä. Suremaan jäi häntä lähinnä Wuoiiiia IDOG »vahroistettujeit loalta* tuomntuSafiassa, julfaistiiii hojoiltomis- merklesä huomasi erään festifieroaritaloit 191. goitttftttfa tuli hmltaronsti tentin Ensiluokan työ Kohtu hinnat.
turman perustuslakien 10,'i pykälän pe* fösfy
lähistöllä. Sieltä jotkut mnstalaisooris* jälteen l.töö.
tuffen mutaan posteljooneille tilaisuus puolto ja 1 tytär.
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N:o 166
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WIIPUR

Tiistaina Heinäkuun 24 pf-nä

puolinen. Erittäin mielenkiinnolla fcu* maan yhdessä meidän rautatiellä toimi 41, Turun jo Porin 39, Hauteen 34, Wii* tulee osastojen lukuchjelmisfa hymin
Pätroälltfen syötyä jatkettiin festuätelurottiin puoluehallinnon sihteeri Sirolan roien ammattiosastojen jo — siten fofo purin 20 setä Dullin 14.
edustetuksi, lienee syytä totwoa, että ja flo 4, jolloin o:e:tiin läsiteliäivälsi 6:8
puhella, jossa hän kosketteli rautatietä.^ rautatieläisien lit ett la.iZl ; ja jolei he
I 3elwää ou koetettu sooda siitäkin, niis- nämä uudet ammaftiofastot heti toi kysymys: „Oe,t? S^?men Siifemicrifolle
ten ja nr.n.u työroäestöu suhdetta
toi- ryhdy yh!ei'el.t työfkentctemääti fansfom iä määrin erifoisteit faijoin omistajat roinlatifa alussa feawat ttu!;bä joukot'. faataroa oma sanomalehti?' Keskustelun
s»^
111»
"SÖ_SJ!"-S: -J __**sm
siinja; setti sosiolisn-oatte.n fuuriarrooi* me. tiiwn lipun olla, niin on heitä pid t- oroat ofuusmeijerienuue jäseniä. Selmttte nuoria rrrtntta koolla, ftmibatfeen teot* fulueäfa tehtiin ehdo.ulsio eliö fcroltaifttrt
seslo nt'crT:!HTi:slä tj!*ristimt«ta«ettbca ie Icroö icäituJ._.iiuuuia.e j.i \»\>.**v*r*i toh' 'on fähttyf, että yhä »voltoroammofsi tulee lisuutemme menesiyffeisi tarmolla työnsä liittyä ..Kauppalehteen' tai „JtBfimieS"
2äs iSencj^ä cicsfe^u: iv nulainen protetaariau,
köyhälistön aseman parcu* bellatva.
niiden osuusmeijerien jäsenten luku, joil- ulottaa.
nimiseen lehteen, maan nämä ehbotulfet
lirjoittoa U. 2:lle:
myy edullisina iiixinoiila
4:o eitä fofouS tunnustaa Wiipurin— la on keskikokoinen korjomäärä, -I—ls
Osonottojot,
lytättiin ja päätettiin perustaa oma lehti,
noin
400
tomifesfo.
lähti
Kun meillä ruotsinmielisettä taholta on tyytyroäisinä asunnoilleen flo 2 yöltä. Pietarin rataosan tat»- ja tatenrustyö*
jota ilmestyisi terran miifosfa. Lehteä
lehmää. Wuofi »ouobeltn ou sekä
hyökätty suomalaisen puolueen limppuun
patäisten
talon
ja fen asioita fuunnittetemaan »alittiin 5,
roäliaifaisten
omistajien
pienten
oifeutetulsi
etta
farjain
tuttiroiime rouosien tapahtumien johdosta, on
rannusten faorouttamifeffi ja sellaisena an- määrä fesfifofoiftin roerrottuua alennut.
hentinen tltnitea, ionia tulee fuotittaa
Toinen t o lo u s p ä iro a
yhtenä hgbffägsafeeua läi-,tet'y sitä möi
Aseman vastassa.
taa sille fimeeHinen lannatulfenfo; setä "Suurtilalliset kyllä enemmän jo enemmän Pohjoismaiden
tehtäwänfä roielä fofouffen aitana.
tetlä, että fotimaifen hallitullemme
jäse"
niillä liittyivät osuusmeijerin jäseniisi, mutto ylioppilasten
fehottaa
en
jälteen teétusteltiin fyfgmyfsistä
aiueelltf
tannatuheen
päiroäuä
Sa- ymcn■pttafosfiroat
Keskus t etuo edellisenä
alulle
net muta, .lannottiroa Bobriteffin oi
feuduilla
ci
roielä
ole
puoliaan
pitää
mtsfä
sellaiseen
eitvät
»voi
sittenkään
he
fefä saipannusta
palktoiisfyiyinykfestä
jät*
roenä!ä!stgttämife_s|ä,
nyt
ja
fetta Suomen
17—24 pmä ras- j^öuH■jJaSfojen.eläke-,
tl^byttl)
perustamista.
pienempötn farjain omismoni-ltifuisiiit
tuon moitteen tueffi on m. m. esitetty ot kettiin flo 8:lto o. p. Ennen fun »varsiWielä on roaltttaroa lähetystö, jota tajiin nähden. Toisetta puolen myösfin
Ky'ymys ciäklai)z,M\ ■°^mifesta
1906.
teitä Bebtlcff n mutstitirjasta, jonta on nainen, edellämainittu keskustelu nitoi,
— 3 lehmän omistajat koyroät
fäymään
Routotiehallitutfesfa,
tetulisi
I
—
3
1
tim
suhteellifolouffeett
julaisfut tjffi maamme totteimmista xvi kokous lälietti seuraaroan sähkösanomani
pitarecn tatfaifuun Wiipurin »esti ho-nvaluttiisemmifsi.
Muuan roaltiontomttea nitu. tatu
hottamasfa
hollifisto, tetiraalimojurnßorobfin. Jouf
o
n
a
>lesfiroi
i
t
tyii laatii ehdotusta eläfefaäfaa Marten
Pietarin rataofastolaisten talolle ja että Jos ei fuurempaa huomiota fiittuitetä
duin fuufoubm päiroät sitten Pietatisfa
-Rautatietäis*
panisi taiten painonsa asian Itubenmoait läänin yhteen ainoaan mci*
Ruotsin
tämä
fofous
Hentilöille,
jotta luutumat alempiin pait*
olfoiroat Sffiääfsim fanaroalla »viime per* puh-isiin erään fangen Matfutusroaltaifen
Kun oli nautittu yhteinen murkina, a*
teit Liitto
suurempien
Uhmalle
tatfaifutle
fefä
laluofliin.
Sairas* ja hautausapufasfon
fe-nm,
huomataan,
mm
että
jantaina tilapuoleen, jolloin loloutfen hcnfilöi tansfa noista Bobriloffin muisivasi kokouksen kirtkoherro 'illo. Holm, pohtiminen annettiin
liittohallinto,
5:o
että
maittaan
matalle
komitealle.
kairjoiu
omistajia
on
enimsuhteellisesti
Ruotsista, esitelmällä "Mitä tarroitfee
aroasi opettaja Olli pajari.. Walttoneu- tiinpanoista. Kosta tämän henttlön fa- S. Rautatieläiset fofoontuueetta ylei- johon luuluu 10 jäsentä.
puoli
liittynyt
osuusmeijerien
Rio
8
illalla
jäseniksi
män
tefiroät lotoulsen
roa.
piti
pitkän
ja
mielipiteillä
noilla
tthfhajau simistyuyt nuoriso?"
rooS Tmielfon-Kalmari
on Suomealin los»
Kailfi nämät ponnet cfiasfa hproäfig: Oulun ja Kuopion
kokoukseensa, tahtoivat täten terrori)*osanottajat roenetetfen Langinloslelle.
roaalilaista,
uudesta
lääneissä
sM
LänsifyfymytftSfä
piti
turmin
paljon
mertitystä,
»väliajan
teroisfa
kuluttua
laiferoan luennon
Puolen
tää ruotsalaisia «veljiään. AJelpäfifftjmt)» tun yfsimiclifestt.
Suomessa ja Hämeessä, »vähimmän Woa* »vapooherro Paul Ricoloy ohjelmassa m»
niistä periaatteista, joille fe on rafett- esitän tassa muutamia tohtia hänen lau- on tallein,
ponnessa
lähetys*
mainittuun
silloin fuiu -nätfä ahbistoa jo 4mesfä
san ja Wiipurin lääneissä. i&åfifuimiisia loatun puheen: Tehkää Jesus fnninfaaf*nettu, setä fen foroelluttomileSta käytän- sunneistaan.
me, että Teidänkin palffa* töön wlllittiin 5 miestä, mm.: Jäppinen, fairjamäätiä on enimmän Mikkelin ja
taitoomme
siksi
erittäin
atrooffaasHä- fi! Tämän puheen jälfeeu jakautui k-ofous
puoleksi
töön. Teemme tästä
Puoleksi nauraen,
ihmetellen asianne soisi pitemmin suotuisan ratkoi- Kathi, Kittves, Pitfämnta ja Tutunen. meen
kuu
taas
TuKuopion näyttelyn pidennetlääneissä
»vähimmän
myöhemmin
luennosta
f
teillä
ta
lähemmin fel Siasi hän minulta: «Uskotaanko
fäsittetemään firoeeltif»)ijsft-)ft;=
Rouetaa, rohkeasti rooatimoau ! Lähetystön tulee mennä jo maanantaina run jo Porin sefä stuopion lääneissä. osastoihin
tMMtä,
sitä,
naispuoliset
ty
loa.
Bob
ofnnottajat
lyseoon,
todellakin
että
aukioloaika.
Kuten jo mainittu, on
siellä Suomessa
23 p.
Eläköön Ruotsalaiset »veljet!
todella wöhäroäfisteuosuusmei- fääfet. fond. Roinion,
Useimmatpitentänöt
Luennon johbosta asetettiin roaalitoi- riloff noita muistiinpanojaan kirjoitti itnäyttelyn autioloajan
tohtori Heikinhei- fenaotti
Wielä Icslustelliin konepajan työnteli jerit omat
lännessä suhteellisesti paxXvim* mon y. m. johbofla, miespuoliset
päiroään.
elot.
12:sta
inifunnat tänään toimitettaroaa maaliko» seään warten ja että hän kirjoitti totta itesfustelii tuli nytkin roittfooffi jo pv* äin asiasta, »vain siinä tuli totous siihen mot Oulun,
I9:een
Wiipurin ja Mikkelin tää* ottajat linnan
leilufl marten uuden maatiloin perus- edes mutstimpanoihtnfolaan?"
Jaan* heivuorojo puijöettiiu paljon.
ritorisotiin ruotsalaisen Näyttelyn festustoimilunnan sihteeri
päätökseen, että toita totroottaroa on fo°
»teissä
Bergin johdolla. Näitä fofo* maisteri Linna
tamatta minulle aifaa roastaia, jatkot
teella.
fähföttää roastaulfelfi
Edtistojo Voososta, puhui fuinfa tät* roittelufomite.-.ti asettaminen näitä pallia- i'ehntölutu. Jilironobeit lopussa- oli tohtori >?.
„Tomä
muistikirjokin
ylsi
oli
main
jatkettiin
päiroällijen jälteen, täältä lähetettyihin tiedusteluihin, että
Uksio
hän:
heti
matten,
niin
oltuPnap.firot
piti
fysymytsien
jäxjei*
keätä,
enfimäifen
110,731
lehmää,
Ilititehlöoti
ou sooda wofaronmntafsi
tatfaifua
166 meijerissä faiffiaatt
kuitenkin ilman fesfusteliia aiuafiti mies* eläimet jota tapautfesfa rooibaan palautluentonsa, esittäen ne perusteet, joihin monista Bobtilosf n keksimistä keinoista töämme. Jo se kun on tehty, {utsut* foon fe famalla huomioon seis cfittäföön
067 meijeriä fohdeu. 88. puolisten ofaitottajaiu
leäfiutääriu
eripu»
siis
ja
teillä
ällistä
saada
muutoksia
sif
kokoukseen. Toht. taa jo heti l2:sta päimostä ottaen.
mainitut
Sitäkin
puolueen
ohjelma
torpparien
päättöä
itämät
fotoon uusi eöustajapofous, joto
lifäroootimulfet:
Suomalaisen
1903
m
»vastaamat turout oliroat 70 mci- -öerghin
juurelta mielen*
uutta
aitaan.
matamankaan
ette
ja
Ia
afeman roalauttamifesta ja mäkitupa- ratf
sillä kertoo panna pyörät seisontaan, etTei suuremmalla ei rooi lolous tyhtyä mihin- jetissä 10,983, keskimäärin 585, 1901 fiinnotlo asiallisesta
Selonteko käsiteollisuuden
tiedä,
tuullusta,
muistilirja
jo
että
Bob
ja
»ualaiieroasta
jo
kään lifct)'sii!t nyt, fun
tulemattomia taos 115 meijerissä yhl. 69,429 feefimää*
laisten
roatmentamifesta nojaa. tifoff n eläessä oli tunnettu täällä Ve- »vaatimuksiin suostuta jo siksi.
Suomessa, armoitettuna
kannasta
lämpimästä
fufnpuofielämää
fosteroa»*
Eilen aamulla oli aluksi roaaliafiotben nälällä eräiden sangen roaifutusroattais* Kosonen joensuusta: Tien eroöstetU), kertoja olemme makuuttaneet pysymämme ra «01. Liiäys 1903 :sto 1901:ään oli la esitei.iiästä olemme tilaijitubesfa mai» Kuopion täfitgönägttettmperusteella. Wal»
täydellisesti palffoustbiniteoit teke- palftatomitean telemäin »vaatimusten ta jmi 19, fun
järjestelyä tänään tapahtumaa maaliko- ten
jättimäisestä »viime rouo* ltitfemoctu ainoastaan inuutoinia pöö* tniBtcttae«fn tätä selontekoa, jonta on
SB. bcifofftQa piyiijä
Hentilöiden
testuudesfa.
totona, Satoa suhteen lana.
teilua roarten.
mien
roaotiiniisten
jo
teen
63
oli
lehmää.
oli omat tapansa tehdä fe tutmetutsi.
suunnitellut »aition fäsilyöfomtiea, oivat
kohtia.
So!ou« fei teetettiin puoli 11 t. ja tainäytä jamassa määrässä Puhuja, jatka
Kestustelut olfoiroat tlo 10 ap., jol- Niinpä fattui fe terranfin »unhottumaan" olen aina »vastustamalla fottnalla. EH* tetaan
ei
Lehmolufu
tähän faalfa saapuneiden tietojen mutaan
asetti siroeellisyyskyfyiuyf- lupautuneet
maanantaina lto 9 ottaen.
jäsenmäärä.
fasloaroan
fuin
aroustajilfi seuraamat eri ta«
loin qtitireht. Paasifttoi jatkot luentoonsa erään henkilön pöydälle. Tämän henfi botiaisin, että tämä totous määräisi ajon Myöhemmällä färoi
Jälkimäitärkeimpiin
kysyihmiselämän taittein
fotouffen edustoja sen lisäysproseirtti ott 78,7, fnn edellisen mysten
maataiilpjpttxpljtitä ytsilyislohtaifemmin, lön nimeä ett root mainita, mutta mom niintä aijan kuluessa loiimeistäänfiti vn
haaroja edustamat hentilöt,
fiteollifuuden
joukkoon,
»valitteli
feitfoa,
sitä
afemalle faallatncsta duuman jäfentä jofa on »vain 51,2. Pääasiallisesti »vaikut- että sukupuolielämää jo jufiipiioti]"iihteitfl
kosketellen torpparien ja mäkitupalaisten luinminfin roaluuttao, että hänen nurfi palkkausasia tattaistaroa.
nimittäin:
E. W. Ahonen, Toejoti,
hra
pitajunaDa
mlltfusti
Pietariin. Kanfoo taa tähän fyllä se, että useat eitoät ota
fatuiofeppä
oleman parantamista koskemia kohtia.
A.
ttjffenfä on Suomealin tostemisfa lp\p> "Liiton" puheenjlohlojo I.Grönholm. oli
I. Altunen, Helfinli, fal«
kostetuissa osioissa on roatlolta koivin
of. 10 tuhansiin.
On fanuisto fuulla niitä fiiurio
»vo«
{uin heillä on lehmiä, ri
niin
monta
G.
myfsisfä
leslustelu,
tori
johdosta
piitä
Myöilin
raoin
ilmoittaa
osuutta
fynigt
tietämättömyys,
F. Astren. Oulu, SBeljel et griis,
josta johtuu monin
suuri.
Asian
Suistu
täällä fofouffesfa on
mutia toiselta puolen se myös todistan onnettomuuksia jo tuuria »vaurioita ja Kottola,* fofitnöfoulun johtajatar Junia
josfa tohto lohdultaan tarkastettiin oh- teille, että Bobrifosf oli päättänyt ju- kotvia fonoja, mitä
kysyn: »voitteko luottaa
suhteellisesti picneinpäiu farjain omista» jotta estämät puhtaannaisen pofencmasto Srgtnatt, Helftnft, piirustulfenopettajatar
jelman pjnsiehbotuffio, ja tuliroat ponnet laista nuo muis.iititi.monfa siinä tapaul- lausuttu. "Haan
hallintoon,
jonka
Te
olette
roolinjäin iiuirinunasia määrässä liittymän »viettelijän miefotufjia ja puhtaan
Illlaroo, Helfinli, johtaja K. Kilfiil>eu
jolo
hyfesfa,
ottamatta,
että hänet
paria poikkeusta huomioon
erotettaisiin Suomen
miehen Ilona
linen,
osuusiiteijereihitt jäseniksi kuin suurint- malttamasta langenneen
tehtailija U. Koistinen,
lenraolikutvcrnöörin mitasta tahi siirret- neet, niin.: iHittoholliiiuonV
roäfjytgifsi.
naisen »viettelys- Riisiä, Kuopio,
Luotomme
päin.
topaulfen
ammottiloulunjohtaja
syntiin
muualle.
Kuoleman
Sauri Mä»
tä
jo
turmioon. Olkaa hedelmälliSpfnmytjen tunnollisesta äänioikeudesta täisiin
Kun Te luotatte siihen,
"Ne-poroattorifo »vai rabiaottori? Täs- set, lisääntykää jo täyttäkää maa, on ju- linen, ©orlatvatfl, opettaja K. ©aari,
Grönholm:
jultaifemt
matalta
oli
uélonut
fen
hön
Hallsten,
alusti maist. Onni
lähemmin
niin siinä ette erhety. Se on tehnyt jo
sä suhteesso on tietoja 167 meijeristä. moton tästy, »vanhempi kuin kymmenet Kuritta, tehtaanjohtojutor M. Schildt,
perustellen puolueen ohjelmaehdotutfen fen ystäroälleeit J&orobfiniUe. Ia tarloastafin
tulee
teleinään
»voitoivanio
Riistä
oli 137:5-sä (82,0 »'.) separaatto- käskyt. -Turhaan sanoo poami orjilleen: Pormoo, tohtori Th. Schwindt, Helfinli,
toitufjenfa
näyttää
siellä Suo- tonsanryhmän hyroäfsi, j-oko
93:&titoff
pykäliä tiisfii fuhteesfa.
on asetri,
29:s,sä
(17,4 o/0) rodioottori fefä l:ssä eläkää naimattomuuden tilassa;
puolue
Olga Tepponen, Pielfämäli, ja
Soinen
laarouttaneenfin.
sillä 90 roumo
Pellenvbsetiron toimesta on sutaistu (0,6 »'«) jfentrifuugi.
Kestustelusfa tuliroat tunnalltsta ääni- perustaa »"pniölsenfä näihin mutstimpanoi tanut.
tehtailija V. von Wright, Helpnft.
RMaatt-orejo
oli
laajimman
prosenttia
langennut
maamme
ou
tilasto
heistä
osunstoifiroeettö» Muutamilta aroustajilfi
oikeutta tosferoat ohjetmaehtiotukfen pon- nja
Tn puhuttu lakosta, »vaon katsokaam- mtntantuooon,
'.tää niiden nojalla toista puo
lutfututtta hen*
osuusmeijerien asemasta. 16 Turun jo Porin, 2 Hämeen jo 11 myyden orjuuteen. Turhaan telotteteroat
hi
net hyroäffytyiffi.
pieniäkin
työläisten
lof*
tuetta, ja jos B. eläisi hgfettetetsi hän me esimerkkinä
malliin kuin Waoson läänissä, muissa ci ainiootafaan. »venäläiset ffoptfit ruumiitaan, sillä Zti- Itiöittä ei roielä ote roastoulfta faapunut,
Tilasto
on
laadittu
roatnt-cn ilosta fäsiään ttetäesfään että foja, tuinko niissä useinkin täytyy oset— edellisenäkin »vuonna. Otamme tästä Snusjärroeu osuusmeijerissä Kuopion lää- malan läsfy on sulettu meidän sisimpään mutta odotetaan niitä näinä paitoina.
tao soroittelufontiteoito, »välittömään
tuotetta»
pitämät
itfe
häntä
nissä on ainoa sentrifungi.
luontoomme niin että ainoastaan horsuomalaiset
aistista seurootvot tiedot:
Outo Tisbrow^fiintto ? 124 meijeristä loottifuinen jiouffo miehiä »voi seurata
roana auktoriteettina atroostellessaan toi miettiinoön yhdessä työnantajain fans*
KaupparekisteKun tieto tb.-éfuiitamuutcsajian ratkoi* fin suomalaisia. Bobrifosf ott futlcla lei' fa wireillä olemio lyjymyfsiä. Siis, meil- Osuusmeijerien lulu.
94 (75,8 °») roastoji
kysymykseen Pääroolin ueurooa jo elää naimattomiin»
olemien osuusmeijerien tuwttn tm* ci, 30 (24,2 o/o) on. tähän
femtfeslll forfeimmasfa paitasfa faapui nojen leffimifesfä, roastustajienfa tjeiken* läkin liene.' wälttömättöntän tarpeellis- rissalisääntyminen
Tisbrowikirnuja
ben tilassa. Jo itse asiassa onfin paniiden neljänä ensi*
peä
eilen näille luentotutsfeille, teki tämä
on enin Turun ja Porin läänissä eli rempi ua-iba, eläen kurituksessa ja puhMutta tiedättekö te, miten Bob ta asettaa tuoinituittoincit fomitea, yhtämtfeffi.
siitä,
etta
fä»)
wnoteuo
ilmi
nosta fydämmtä mallaaman, riemastutta11, Hämeen läänissä 6 jo Kuopion lää- taudessa.
dessä hollitut-seu jäsenten kanssa, koette- maisetta
lähimmällä pstäroäpiirtsfään teitä lentfloti
Jo luonnollista on, että tä- —
oli ro. 1902 28, ro.
niitä
fofo
nan roailutuffen. Waltioneuwos Daniel- rifoff
maassa
polkfaiisfysymys
lopulli5.
suomalaisia, niin luomi
tuin
sooda
ruotftntieli
nissä
221.
hän
tairfotufiseeu
tarroitaau tietoa myös*
tv. 1905
matalta.
fon=Kclmori piti rooimaffaatt, ytimeltään fiälin atroosteli? — Häf. fatfoi teitä
ratkaisuun. Täta tefytäroää jos ette 1903 75, ro. 1904 144 jo Junin
Käyttöwoitno. Höyry on yleisin fäyttfl* fin sukupuoliasioita
fysymyffosferoisfa
lisääntyminen
jo
Suurin
Po*
on
odotetaan
mapuheen tapahtuman johdosta, jonka jäi- taittia:
liittohallinuolle,
Pietarissa
hetki
jätä
niin
hetkeltä
roalitfaa täEpäilemättä se on myösporhoin.
.fuomalaifilfi perfeleilsi, joihin et mäti
sissä
Sitä lähinnä oroöt Kuo- »voimo.
tamia
rm
leen fajahti rootmatfdano ratfuroa elä- ainoaantaan
jäsenistä
läänissä.
lemottomuiiffta
lafoutehneitten
kokouksen
uusi
komitea
maimoi tuottoa.' Soitte turo3ähfö on »Pam Kuopion sM Kesfi-Suo- Mutta mistä on nämä tiedot saata- työmiesten puolelta,
onkin
löönhuuto isänmaalle. Sitte laulettiin minttu lohduttaa kotimaisia Ostamianne nittuun tehtäroään. Kaikki tällaiset toi- pion jo Waasan läänit.
men meijereissä, sitä paitsi Kostian meije- töissä? Isä jo äiti »väärän perityn fäfi- lisätty fujelustoäfeä. hehtoihin
sitäpaitsi
„MQi.mme", jonfa jälkeen totous uudisMutta
Lisäiuiiffuioetroollijuuö. Ofuusnietje* ri
menpiteet
ofottaucroat,
että
meillä
jät*
on
tiedolla,
määrää
täyttää
,'ähföä.
ettei
täällä
sillä
ty-fsen kautto pitämät sopimattomana o- on ryhdytty laajempiinkin
Pälkäneellä
tuneella innostuffella färoi pohtimaan tp* piireissä
mctrufeinotmuistiinpa- feä asioisiaiiime ja parhaiden faaroutont* teissä niin tärkeä lisämofsuwelmollisuus
iöobriftffin
pettaa
töihin
tästä lapsiaan. Ia ilman tätä hin lemottontuuffien tutcthuttamifeffi.
»ympfftä suomalaisen puolueen ohjelmaenemmän
»voityhä
ja
päämäärän.
aitoa
enemmän
me
tioiroontamnte
lioteta,
että niille anreta mitään
noihin
tietoa tuntee muori nainen jo nuori mies Pietarissa sijaitsemien sotilasosastojen,
Periaatteellisesto puolesta keskustelta- taa itselleen jalansijaa. Osuusmeijerien
merfito«:ä".
tus-fin muuta luin onton ruumiinsa ttt- kuten Semenomin, Preobrafhenfkin,
täytettiin lähes kaksisataa puheivti-o- i. I. luku on suhteellisesti »vuosi ttmo*
piirteet. Mutta niin ei
kontaset
olla. jäafärirqfmentin, Ismailomin, krenaroa, joissa tuotiin esille toafarountta »uao= betta pienentynyt. Riinpä to. 1902 pe*
Naturotia
turpia.
non
suut
Sen
roiioksi
töörien, Pamlomin y. m. rykmenttien
timufftsfo, ivoin suutta paheksumista pai* rustetuista oli niitä 96,3 »o, iv. 1903
»vaaditooii
opetusta fufupuo» päälliköt olimat
kouluihin
55,7
Osanottajia näillä luentokursseilla on
74,5
<>5
"/n, ro. 1904 enää
Pietarin gar=
litttfseu ivälinpitämättömyydelle niin rotan
liatjjoisfa anatomisten »väkiroiinoan jo nifonnipääUifön kutsutut
25:slä (tt .armasta.
luo
t.
k.
7 p., jossa
mnonjto
ainoastaan
malttamattoman tärkeässä osiossa, fuin jo wihboin wiime
.>Vi ipurille*heinäk. 23 -^:i-_L 19
purkkeihin pontttjen loitteiden otvullo, pääesikunnan öroerstin
lopussa
144
:i*
Wuoden
1904
Polomtsemin
rautatieläisten elämisen mahdollisuuden 21 «o.
esittämättä jo tekemällä selfoo tähän johdolla fesfustelimat siitä, miten ja
f* ._
määrääminen on.
lä osuusmeijeristä woin 30,6 o o oli li*..
_.
olaan -kuulumista tärkeimmistä kysymyk- mihin on Krasnoje Selosta yöllä tuo3
%
69,4
8
Komiteon lausunto) boifötteetoustyjt)- sämoffuwelwVllisio, fnn
o/0 oli i- 1.
-^
° « 3 ►3E. ae.fi. sistä.
but sotilasosastot fijoitettamat, että
-a
Waåtaaroat
tn*
ponteen:
lopussa
Wuoden 1905
tmifsestä päättyi feuraaltman
«'5-3. < f?
S. o 8
(I°«.)
S»
ne parhaiten olisimat käsillä tarpeen
wut oliwat jo 48 jo 52. Rajattoman
-2.3
3
Jättöä.
se
maatiessä.
S»
3iautatiiCit patroelijafitiita ei tästä lifämotfimielioollisuttbeit osutistnutio fy*
75
symyfsessä
tapautsesoleroaita
tiliwuonuo
oli
enää
tulee
lähin
missään
Mustan sotnjan fiitjoituskgö
(Omalta tujeeurooihtajalto.)
klo 7 ap -i- 12.8! il 7.6.2 SSEO
sallimaan minkäänlaista roii- (34 B/0) iefä i.l:iä 32 (14 °°).
so
Pietarissa on täydessä mauhdtéfa,
Tnc h S S 1 1) ne 11 5 duuman jä>
puolelta tuletoaa boifotSuuremmat
fomiesten
osuusmakOsuuåmoJfu.
;
huolimatta hullintomirastojen »vakuusen il» lictoriin .»«tmi eilen Eemipalatin» Lisäytsetsi mitä lehtemme roiime nuteerausto niitä toroereilo kohtaan, sitt pyrfimät meijereissä yleensä ivofoantuksista,
>
että kaikki on hymin asiat.
2
ip
flin piiris 2 sielll duuman walittu edustaja,
klo
756
9
XK^V3
kerroimme kokouksen otfuroot'M
jotka jolloin taivalta oivat edistäneet tuittaan. Useimmissa »viime rououito pejota pitlän mallon, 4,000 wtiston, talia ei
Ei
muutu kuin pistäytyä
tormitfe
Stofoufjeen
saapui
kolme henollut ennen ehtinut perille. Saawuttuaan misteisto.
palivelijofunnan l)entisiä toi aineet» rustetuissa meijereissä kautta fofo maan
muutamiin
äsken
"punaisten
aronttuihtn teeraroirolähetystö
kinen
«edustaja
luitenlin duuman
kaartien"
Pietariin tapasi
lisia pyrinnöttä, ellei heillä ote eri* onkin 20 mfan osuusmaksu. 1905 pe- klo 9 if + 17,2 757,»-!V._^Vl
totoihin, jotka on perustanut „aktii°
hajoitettuna. Salloin seurasi han duuman bustajain fofotiffesta. Lähetystön yop*
tyisempiä patroetusrifoffia.
Jos ruste-luisto ott enää »voin 10 <v» sellai- Merkkien selitys: O
minen taistelujärjestö roallanfuntousta
jlsenil-i Viipuriin j» oli mulan» allefttjoitta» tnjo kapteeni Koet, lausui punofeu kaartin
selkeä
sia, joissa -osuusmaksu olisi rooin 7 mf.
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boifotteeraifcSta
edelleen
julistusta
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SBalittu
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Kotfaäfa aroasi fen
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ebuStaja oli lanfolliiuubeltaan lirgiisi.
tetään harjoittaa, niin famalla kun toi sitä »vähemmän, 1904 .n roastaoroa 31/ -pilvinen, 4
ja
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ap.
esimies,
pilvinen,
5
110
10
saarnattaman merilöylyyhdistytfen
moittaen,
Kotfan
kiihkeästi
punonen
että
kaarti
tulee
rau4
saapumatta
Siperiasta on »ietälm
useita
pkttroetijafunta toujuu ftitä fproitm luku oli 17,1 ".«. Joutui. 31 p. 1905 '.
lunta, ? » auerta. 8
usvaa, 8 taföött E.
Puheenjohtojoffi ma* jen tarpeellisuudesta ja toimeenpaedusiaji». joiden maalit hallitsija roaSta pari tatieläisten kanssa kulkemaan fäsi fäbessä
Heiliö.
ukkosta.
män halroelfiimifenfa, fe famalla tah- kaupparekisterissä otetuista osuusmeijepftiroää filte on hyuMynyt. SBtelö esim. fa» yhteistä päämäärää, föyhätistön »voittoa
littiin hta S. Leroiitniiti ja roarapuheern nosta. Julistuksia, toinen toistaan
0,56—7
(13,6
numerossa,
saattaa,
°,»:ssä
too
roas31
-Wremjlln
tieöoffi
ettet
ota
reistä
oli
Nowoje
joSfa
fe
mäss»
johtajotfi hra Lundmarl Helsingistä. Sih» kamalampia, painetaan ja leivitetään,
menestystä
rautahlllltlsijlln manifesti julaiStaan on uutisia tat» fohdett sefä toiroottaen
niistä seurauksista, joita mk:n, 92 (11,1 «n):sso 10—16 intm
totokseen
teerinä
toimii hra K. A. Pettelius Hei ja niissä kehotetaan lyömään ja tappyrinnöille.
tietäisten
hywllsymisestll.
laisten roaalicn
johtuu.
ja 101 (45,1 »n):ssa 20—25 ntf:n osuussiitä
mahdollisesti
pamaan juutalaista ja kapinallisia",
ftngistä.
Vastaukseksi tojahutettiin kolinekertoirouonua
mostaaroot (n?
mafsu,
edellisenä
Hentilöitä,
Kun
on
läsnä
fefä »vedotaan fototoöen loistamaan
nen eläköön punaiselle kaartille ja fapt.
loloulfesfa
juomattomia ammattihiyoäfspttiiit sinänsä yksimielises- mut oliroat 21 (14,6 °»), 66 (45,8 o«)
Ponsi
kapinan kukistamiseksi.
jolla
fuomenliellä,
eiroät
tulkitaan
ofaa
urhollisuuteen
Socfilte.
ti, jo samalla päätettiin siitä ontoo ote ja 57 (39,6 °,«).
Erittäin
on
eräs
kouluja.
tuli
n> »§"
teerctmintola Sado»
pyynnöstä
piiätöffet
kielelle;
puotesto
Suomalaisen
toifelle
hra
sydämelMofoufieii
»viemään
maja kadulla tunnettu kiihotuksen pesä»
Oftuismaffun suuruus keskimäärin mci*
luiset SS en ajo (IS. Ylioppilas fßSinö liset termehdytset löyhälistötoroereilte,pu- rautatiehallitukselle.
Lundmarl toimit tufffina.
Salminen, jota on Wenljlllä asumain bein>o»
Mesfustetut lopetettiin kello 11 o. p. jeriä kohti kussakin läänissä oli kohJämän wuoden lokakuun 1 p.nä al
Päyfskirjat futäiStaan »om fuomeifi. paikaksi. Sun eräs herrasmies äsketlanl-Himme lesluudessll lullenul yliopiston sti- nofetle toonille »valittiin folnti-hentitöi- jo päätettiin niitä jatfoa alfaen Vh 7 i.lp. teita »viime lotioteno: lludenmoon Smk.
Tampereen
yhffeslustelufyfymylfiä
järjestämään afetet töin sattumalta tuuli sieltä oikein
lamat
tutfimulfiSfa,
on
teollifuusloulun
lähetystö.
—
—
nen
pendiaattina lanllltieteellisiss»
iltamyöhään roielä tänään, sefä huomen- 20: , Wiipurin 19: ,.Hämeen 3mf. teyteen
merta uhkuman saarnan, huomautti
teline uutta ammatti; tim 4 miehinen maliolunta.
tullut paloltetulsi palaamaan totaisin lotmaa»
asetetut
—
—
na 23 p i-ofopäiivätt, josta edustajain 17:
Oulun 19: , Mikkelin 15:' ofastoa: kutoma-, paperi- ja mäxjäpi*
Edustajia totoulseen on saapunut Hel- hän siitä poliisille. Muttet poliiftprishän. Wenäjlin wiionomeisten epäluuloa he
tättiroat hänen fonografinsa jo monet op»»
loman tähden lähetettiin sähkösanomot 15, ffioafon ja luopion fiimpafesfafiit (uriimetételij ) teollifuusofastot toimin- singiltä, Oulusta, WaasaSW, Sawonlin- tami tuumasi, ettei fe asia kuulu häP oItia itsf ysymys
r.auinfa ja lun hän izhli jllllaplllilns.atulle»
foitiHe radoille.
13: 30 sefä Turun jo Porin 13: 50. tansa.
nasta, Tampereella, Sutusta, Lappeen* nelle, »vieläpä uhkasi saattaa herrasmaan eteenpäin muutamasta lylllstä Sklbain
iäytelaiita. ftotmaiitena tärkeänä tetosiasiana,
ja Twerin n>sliHB, manguit epäluuloinen po- Eufimäisenä »uatfiuaisista osioista otet- Kello ',(> 2 i. p. lähdettiin tnömäeu taStahuttawana
fcmoo Helf. rännas to, Nupurista,
f etisiä, Kuo miehen puttaan „rauhan häiritsemiliisi hänet Ruunun lyydillli fuleltuaan sit» tiin palf:faiisfh)pmi)s fesfustclun oloiseksi. totta järjestetyin tiivein Hesperian puis- fijänä osuusmeijereisfä pääoman totoa* San., merkinnee tämän jokainen tefnil-» ptosta, Perrooosta, Kajaanista, Harom- festa", Näkyy, fenett fuojelutfeefa
ten jonlun maila», päästi hänet ylhäisempi Edustaja Turunen ei sanonut tietämänsä, toon, puitasentaatttn juhlatilaisuuteen.
miseeu oroo-t n. f. täyteloinot. Täyte- fen opettltfemme harrastaja, sillä tus» asta ja Ro osia, taitfiaan noin 60 moista kiihotusta harjoitetaan.
wirlamies »opaalit, äftutta ne tarlat on.at
lainajärjestelmä, jota »vietä nytkin oi- finpa ottanee muuta tuin yhtä mieltä henkeä.
tämä
otettoroo
asia
aineellisetta
piictämäniä laitat, jotln oliwat matlaa trat» -olisiko
roan
te» »oltllwllsten piirretyt, oli wiranomainen maito siiveellisettä kannalta. Tuurlafon
samoin fuin lifämakstimettvollifuut- siitä, että ne törkeät ja yhä tärkeäm- Scsluäroalrotumtan sihteeri hra Sv d
Toisena fofouépniroänä.
latfonut hymllsi lorjata taiteensa. Tilien E»l> edellä oliroat herrat mtjötätimtoisempiia
ta monessa paiffafunnassa fiiioaasti miksi käymät teollifuushaarat, joiden man luit rootiofunnan muofi- ja tiliminen tarpeellisen matlaiahon puutteessa oli työroäestötte, mutta nyt, lyömään kättä
Keskustelut iltapäiroällä alettiin tlo 7 mastiistetoait, ou kuitenkin yhä enem- patoelnlfesfa uudet ammatttofoStot tu- tetto nulfet. Tilejä tattasiamaan roalittitn
paloiteltu palaamaan tlllaisin Suomeen.
otWuoden lemat toimimaan, jo pitemmän aikaa htat Ensio, Rautio ja Nieminen.
kanssa,
»voiton
ne
oroat
män aikonut rooittoa alaa.
roahroemmon
Ensifsi luettiin lomitean lausunto
1905 lopussa oli 224 meijeristä 17?.ssci oroat olleet
taneet hatroefsua köyhälistön pyrinnöltä.
samaisien am- Keslustetut olfoiroat 110 tl. Ee.fi'.ji
fäytännössä täylelainojärjestelmä,
eli mattikoulujen tarpeessa.
§errat oroat julistaneet, että Tuomen ootettiin täfitcltäroätsi fesfuSteluftjfpmys n:o
paltta-asiasta,
79,0 »o :ija. Edellisen muoden lo*
tään»
2: ,Oato iiifeapulaispfjbiStgtjet pidettäoroat
saaneet
siis
hiroettänee
siat
"historiallisen"
Ia
faufalltfen
tuulemassa
oli
toisaalta
yleisöä
Soittoa
eilen
jofa päättyi feutaatoiin ponsiin:
72,2
pussa
myönSuuruudeltaan
(!)
perustalle
edustalla
tamallista
011
oli
teen,
eSpil&n
illalla
enemmän.
kosto rautatieläisille
hywinwoinnin
°o.sso.
nt!etoaifuutem= roät eri yhdistyksinä tvai onfo niitä yh„Marieljeesi", jota soitettiin tilassa useamman netti» -17 mk. lisäksi 17 morffao tuul:o Että lolous jättää tämän asian täyteloinot kolmea poikkeusta liikunnotta- me afettaroan ifänroaan ystäwän mieltä bisteitäroä ammattiosastoina Työiväenyhtetran, sai osaiseen myrskyisiä suosionosoituksia
Mutto työläisten on ryhdyt- liittohallinnon lopullisesti ratfaiSiarooffi motto oivat oinMn yhtä svuret tum o* fe tietoifuus, että ne ammattikoulut, diltytsiin?
kaupungin
ja Maomme.laulun sämeliä kuunteli yleisö -1 foudesm.
tama roiiiueiveen tehoisooii toisteluun.
niitä
pian
iuusmafifut,
tamallqesti
K-,fymyljestä
lafon
aroilla
niin
tun
on
kuitenkin
on
puhe,
ntatjbolli*
joista
jo
ollut
milläs
festustetässä
wuofifuleutut
latittomin toin.
kymmeniä omat olleet malttamattomina lu. Batffi puhujat oliroat sitä mieltä,
Etoisin. Jerösrnirta huomautti fiiinfa fetsi nähnyt, siihen olewan fellaifet ed.l- suuremmat.
hyivät herramme käymät Ruotsin puolel- lytytfet, että on toirooo fen onnellifeöta Jäsenluku lnaomme osuusmeijereissä tekijöinä fuurten nroisttj-sfanfojen talou» että on mahdotonta, ainaftn nplppeittttä
täti, heinät. 23 p:nä. Kauta kyselemässä, fuinfa paljon siellä rom pää-ihmisestä. Latfoa tehdesfä on oiet- ou »vuosi rouiobelta fasroamit aimo asfeli.it. bellifeSfa elämäsfä; ja etta siis me täl- liittyä työmäenyhdisiylfiin, sillä ufeimtnat
pungin
Vapaat tuulet puhaltamat
olotila,
225
meijeristä
pyrimme,
ttjösfmteleroät
mitä silloin tu- Wiime tilimuodett
on 168 läkin alalla
stif ti on antanut fiellon taiellemme juuri ta- liilealalla
tatieläifet saamat paWoo. Sellainen me- toroo huomioon fe
hentilöt eiroät
pimcihin luostareihinlin. Wiime netteli,
mielenofoitusten, roäenlolenlaatuis.en
011
peittää
Soittajalla
p
jäsenmäätäfseen
yhteensä
hyroälfyö
ainalin
ilmeilyä,
että fen ilmoittanut
kunnioitettawan »ali- rooi
jota ei enää lee roalittfemaan
sitä täifeätä ohjelmaa ja louslen pitömifestä,
salla niinpäässä jäljesfä
pftirntnä ornat SBienan meressä oleman Solo»
juhlafutfueiben, li15,801,
»voi
kärsiä.
94
meijeriä
roactimutsia,
pitäneet
joita
Cv
otnanmaan
eli
keskimäärin
kohfaiftta
niitä
pimeät
tulee
matkan
kulkemaan.
maamme
asukkaat
rnlitomäroo leteiltään ilkohdistua
roallosfooleroio
metskin luostarin
puttamisen
toimeenpanemifesto,
lauluen,
mcettngin. Asia oli nimittäin sellainen, että rceitystä loppu ja todenteolta näytettämö, wastaan, siten roälttäeu mohdollifesti fat- den, touotta aikaisemmin 82. Wertait*
Lähempää selontekoa uusien ammatti- ujöroäestöllä on. Päätökseksi hyroiiffyttiin
pidosta,
ja
ptchriben
joissa
Ilhtltt olemasta Rem kylässä oleskelemat että ttiötäijei tarkoittamat rotta
laukausten
le«
järoäärinfäfuyffet
osuusmeijerien
ponsi:
osastojen toiminnasta tuetin fairoattaturoat
roenälätfen mitta läksemme eri muotina
maanvaloon ajetut taapuimat luostariin ja
lesfeyttämään
Vapaa
töitä
toisiinsa,
Edus!!!.
fellaiftsfa
jota
johiea
jo
pitää
merimoimme
kunkin
»vuo*
nee.
fofous
hoitetaan
puolelta,
suilntteti rautatieläis- matt-n
»välttämättömänä liike»voisi
senlukua
-UJtmenfättn miittaaroat niiden
pilim-lt puheita, joita mustat meljet innoistaan
ten nntilisio elämää, -itä rautatieläté» fiin yhteen!ötmaytfiin.
ben jäfentnrouu helpoimmin sooda, fnn tarkoitusperään, antaa lukuisista tuto- opuloisyhdistnsten fniry'tämifen eri vh- lattolftefa, jotta ttyjbgttätoät pätroittäifiä
fuunteltisoi.
töyljätistö on tietämäuönmtifcesiään an-?:* E'a järjestetään agitotfiooni täi) kulloinkin tietoja antaneiden keskimääräl- motsfa, wärjömötéfä ja paperitehtaiä- distylfenä, eifä fatfo totpeellifetst yhdis- tarpeita. Sitäpaitsi ttetletään tumattomien latausten vitaminen, fuutututften,
taittunut omista asioistaan määrätjsnral- maan tv.eroan lalon ja yhteenliiltym
lä ferromnte sillain kaupparekisterisiä ok* famme toimimille Hentilöille tilaisuus tää niitä ttjöroäentjhbtétylfim.
julistuffien ia muiden painotuotteiden
lagfe*
orjojoutotsi.
osuusmeijerien
tietopuoliseni
roailto
olemofsi
lumiin.
Täten
am
otettiin
htjroätfi
ja
tao
on sitä »orten »valittamalta- tuieit
Sitte
Jo täi»
itfeään kehittää niihin
lm Ip\p. julfinaitloiminen.
läfifeltäroätf»
T^yllitet tö'h'n titclta jionfolto 011 hallitus kiskonut taiten htntQc.i 3 neuroojaa, jotta tulee liitto maila saamin.', että Suonien osuusmeije- matliaineisitn nähden, joiden pohjalla my?: ...Olisiko tarpeellinen petustca piet
Huweja
3,000
m', [aTsoa tai 3
tuottittaar.
cläim>'eu mahdollisuuden.
ner. toto maata, lasit avo Liileopuloislen fti.i
hallinto rootitferoaa.l ja antaa lähemmät iistä »v. 1902 oli 2,408, ro. 1903 5,475, famaifet leolltfuuslaitolfet litlfumat.
tttulouden
roanlfuteen.
lisätään,
lopetettiin
ip.
jo
myös
jo
21,150
Kun tähän wielä
että muissa liitto nykyistenpaifallisptibislijsten tilalle".
jaklo 8
f.sfus- määräykset, luin
Kokous
-teimintaohieit. »v. 1904 11,808 ro. 1905
Soitantoa EspilLssä No 3—5 8— 11 ip.
3:, Eitä
leltto 'omasto ofiosto päätettiin jatfaa
maissa tehdyt fofemuffet näillä ammat-- Soitti puhujat roaatiroat liittoa peruStet-liitttohallinto lääniy») kirjel- sentä
mällä luliettajias ja l:mmtttäjäy!;bis'.l}tsen
tl-o B.t'otto innnuntai-aanuina.
Samini eron.
Jäsenmäärän lisäys keskimäärin mei- ttfoulu=alotQa opetuffeen nähden tule- toroatsi ja päätti niin totous, hyroätfyen
Kotoutuen päätyttyä alfoi ''Liiton'' toi* ja {en osastojen, fefä lorbufiöörigfibisi&f-- jeriä kohden liitteen altista »vuoden 1905 wat roastaanotetuiffi ja että, filäli tum Wiipurin phbiStplsen tekemän fääntöehbomeenpanema iltama '"omassa paikassa, sen puolen -kysymyksellä : eilö heidän «xifi loppuun oli suurin Kuopion läänissä cli fäpttöroatat myöntämät läytännöllinen tutsen liitolle. Asiaa ajamaan roolittiin
P ie !at i, heinät. 23 pmä. V. fyHjelm ittomastfl oli orrootos ja moni- liityttcroö rehellisesti ja jullifesti toimi 51, sitä teuroatval Waoson 42,
noodin yliprofurnottori Shirinfli=Barma»
ff elin harjoitus tärkeimmillä ammattikoneilla tohenlinen komitea.
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Tiistaina Heinäkuun 24 psnä
faanut pyynnöstä exar.
Horoimestarilsi ja fenaattoritft.
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Peskää itsenne yksinomaan Aurichin Vaseliu Glyserin saippualla

jäämättä

Postiasema NieitsHtniemellä

tunaefcusti hienointa Toaletti-Salppuaa, tekee ikon pehmeäksi, valkoiseksi, kauniiksi. Palasit^ain 60 penniä

Hajoitetaanko setin ?
Waltahinnan neurooston ensi lestiroUlolft mäörätt? istunto on peruutettu, josta tänäar
annettiin tieto waltatunnan neuroostor
jäsenille. Wattalunnan ueurooSton mai*
taifesta t_.ofu_u_.ta ei ote mitään mää-

tä axftpötrotnä No B—lo ap ja Eto 1 Saksalaisen seu««. pastorin kan»,
—3 ip. Sunnuntai* ja pyhäpäiwinä No tio Sofian!. 1.
Kreikka laipio e alaisen feur«4
9—ll «p.
pastorin f. .oi.a
kunnan
Sllelfäntetml' 7.
2ejäpoiiiajema Riesassa a- a». 11—1.
moinna 1 p. kesäkuuta 1 p. lokakuuta
arkipaitoina No 10—12 p. ja 4—6 tp.,
Muita wirastoja ja "altoksi»,
sunnuntai ja pyhäpäiwinä No B—ll «p.
Kirjeenkonw toimitetaan kaupungissa .tullikamari etelcr.satamassa, ats.
arkipäiwinö Hio 8 ap., 1,45 ja 7,15 ip., *— ja taroccu.; passituksia warten 6-,

Kuulutuksia.

Viipurin linnoituksen esikunnalta saaLontoo, heinät. 81 pmä. Triosta
puneen ilmoituksen mukaan tullaan Huiähfötetöän: lofohomo on tieteissä. Iti raan ulkopuolella olevalta Mustasaarelta
harjoittamaan maaliammuntaa tykeillä
tuhat taloa tuhoutunut, yleinen pato- kuluvan
Ministerweuwosto.
Heinäkuun 4. 6, 8, 11, 16, 13,
tauhu rooHitfee. Useita ihmisiä nteneitä 20, 23, 2',
27, 30 päivinä sekä sitä
seunyt henlenfö.
1, 3, U. 9, 13, 15, 17, 2!
raavan
elokuun
i,
p:nä.
Minis»
Piet ot heinäl. 23
ja 25 päivinä, josta yleisölle tarpeellisen
tettneurooston puheenjohtaja roolmistaa

rätty.

nnlyään ministetineuwoston uudestaan
järjestämistä. M. m. lisätään jäsenten
lukua ja uusia jäsenin nimitetään nylyis
ten sijaan. Gutlon nimittämiltä maanwiljelys- ja aggrariölihallituften pööllilölsi ei pantu raiteille.

■——__..

varovaisuuden noudattamista varten täten ilmoitetaan. Viipurin I^it-auiullllusli'
'
»_!!<» 2 päivänä heinäkuuta 191.6.

lens-japoliisiasioita.

Saijan ja Itiiwallan wlllimwlosta.

Huhut

Kuten „9tufl. Storoolle" lennätetään
pariisista, on eräs tunnettu ranStatatnen
fanomalehtimieS tehnyt huomiota herättämiä paljastuisin leifari SSithelmin ja lei-

fatt Frans Joosefin ästeifestä lohtautfesta Schönbrunnenisfa. XaroateSfoan

toisensa ornat mainitut tetfarit

neurootet;

sen

foupptaat Andrei jo SBlabtmtr Pettoff

—

—

—

maralt», että Veleet toimenpiteiltä
näjällä sattuisi .suuria tapahtumia", ja
päättäneet enfi hälqtylfen luutuessa roieJuho Häyhä pysytetty)
dä sotaioutloja Wacforoaan. Setfart Wil- Tol. 'Peffa Rummukainen faupp. testi
-A. Braaoa.
helm johti Frans Joosefin mieleen, min: Helena Summanen y. m. pyfytetty)
Einar Lindberg
tydnjoht. Arndt
Tat. Juho Kuisma
iä palwewlsen leifari Sfttfotai Iteli ha
pyfytetty)
Nieminen
—
nelle Unlarin wallanlumouSta w. 1348 Tai.
Fuhuna 9ti_.tonp, Loatfonen tai
tulistettaessa.
Simo Tifko pysytetty)
„Keisari Wilhelm,
kirjoittaa ronB= SDtaalaupp. Atefs Iljin - faupp. lesti
(alainen sanomalehtimies,
pelastaaf- Aletfondro Kolownjewo tofaisin —lykätty)
Tol testi Motto Sutetoinen tai. Antti
feen absolutismin ia tjmpärötbäffeet»
Sutetoinen muutettu;
pptfit
lujan
Kivimuurilla
luomaan
liiton äßaamoilj. lesti Inkeri Sapetoff — tai
Kuulutus.
toimen leifarin testen'. Sopuffi licjoit» Antti Simpanen tat lykätty)
Viipurin pitäjän Yliveden piirin
tai
taja lehottaa Wenäjää olemaan »naruilTat. Sylwi Pietikäinen y. m.
väliaikainen
Kusti Puustinen pysytetty.
Lassit
jota
taan leifari Withelmiin nähden
hau'

—

—

— —

sen

Itiimerenmaaluntain faatta»

gaggas
mmm

Myöstin puolalaisista lehdisfä lerroSulfalla yhbesfä Itäroattan
tansfa on routa aifornus ottaa hattuunfa
Puola ia Itämeren maalunnat. Keisari
Wilhelmin astemen läynti Itiiwollaöfa
on tapahtunut pääasiallisesti täsfä tatto*
tulfesfa. Kuten m. 1848 lapinan aitana
Wenäjä feloontui Itäwallan fiföifitn asi»
öihin ia tulisti Untorin, famalla tawoin
mainitut roallat metiettetifitoät nyt Wenä°
jan roaHonfuntouffen johdosta. Sitä
paitsi tarootteteroot Sals» ja Itämaita
roposiin tarfastusoileutta Wenäjän raha»
taon, että

o*o

toalttu_.asioi§ta

tämän luun

16

p:nä

__._

virka on haettavana johtokunnalta viimeistään 2? päivänä tutu
kuuta. Virkaan on astuttava ensi
elokuun l pnä M «sur»» opettajalle paitsi valtioapua, 450 mk. piiiillä ja puolsi ZiZäunKirjoituLinulc-BUBtu, vapaa asunto, valon puluinmön kanssa sekä Koululla oleva
Suittanen
muu perunamaaksi. Apuopettajatturelle, paitsi vultioupuu, 250 mk.
tämän luun 18 p.nä:
sekä 100 mk. d^riradoju.
piiriltä
asioihin nähden.
Hakemukset on 08ot6ttuvat ullsNäiden huhujen yhteydessä liinee pul- Tal. leski Karta Honfatufio B
kirjoittaneelle. Viipuri Ihantala heilallaan mainita, että Eoremylinin mints- faupp. Tuomas Tulinen pysytetty)
Saupp.
tol
Konst
Komotoff
Iwonoff
nälc. 16 pnä 1906.
tetistön uusi iiänenlannattaja, Pietarissa Antti y. m. Hämäläinen pysytetty)
kait. 8»»r»I».
ilmestyroo 9to«fija" pelottelee asteisessa Loismies Anton Ahotos — leipuri Au- (K1a2.1097)
waltatunnan duumaa nne- gust Snellman muutettu;
SBatfonen
loismiei?
raiden naputiroattojen wäliintutollo. huo- Nimismies Albin pysytetty.
muuttaen, että fe on hywinNn mahdol» Antti ©uomalainen
lista, jos duuma ryhtyy juttStuffilla roeloomaan wälittömäSti tattfoan. Wiit»
huone nuorille miehil»oömme muuten ylempänä julatstuun fele eri sisäänkäytävällä nyt helontefoon »altatunnan dunman torstam
ti. Otavankatu 2.
1785
istunnosta, eritoten edusm. Petrunlewitfhin lausuntoihin.
heti eli 1 pBtä elok. Kamari

Kuroernementinsiht Saario Bäcklundin
pyfytetty)
Wuo
Sonomolehdentolmitt. ©lia§ Oskot
moonwilj. Otto ffotonen pyfytetty)
rinen
Itfell. poika August Gtuftoa pyfytetty:
Mtiebologet Fintond Wood
Osoteyhtiö
— astoitsiio
& g:o
Emil Fredrik Jäntti y.
m. pysytetty)
Totpp. looffo Jussila
tat. Simo
pysytetty/

—

—

Vuokrattavana

Kalustettu

Nyt
1^ kahdelle nuorelle miehelle pa-

Wenäjän

kurssi
—
,n tänään 267:
296: «g'/,

Sanomalehti „Ro-sfij»" ilmoittaa, että nimimertillä Diplomatiens" »varustettu Kr
joitus, jossa puhutaan ullomaisten »aitojen fetautumifesto Wenäjän osioihin,
on felontelo muutamista itäroaltataisten
jo falfalatSten fanotttatehtten mielipiteistä
neuafiasfa fela muutamista Itäwallan
annetuista 2lN«c>
mostosfo jo herroinhuoneesfo
uunoista. Wenäjän hallitulfella sitä Pesät}
mastoin ei ote mitään ofa»

Pietarista, heinät.

.

20 p:nä.

raatiKii^täväUä I^uäviKinKatu 2.

ja Keittiö l'/-2 ki2,i«*£ huonetta
loin. Ojajärven asemalta.

t.umi^^oBttvc)^^^34^^^^^^^
E. salokannel
!7918

Ulkomaan tnrsftt.

mammtt ■JmVi
■Evä
Sm!.

roiraHifesti mitäänniistä „Bto«fiifl" -tehden tiedonannoista, jotla
losleroot Itäwallan ja ©alfan feloutumis

nm hallitus

ta Wenäjän

tiedä

asioihin.

ustotnattotnia.

—.

ilmtzerdom

*$

>S

—

2-5

100. _»»
n. :oi:
pp.
-*9- 5"
90
l. n. .00: 80 99: 90

1,

täinät^ui NanvilVi-u
lootimife-gta^^^^^^^^B

ritnfc"r
Miontoosto, heinäl. 19 p:nö. Tribune
bn saanut wirallisen tiedon, ettei gngtan» Salsa

—--3*
-:
— . ——
— - ——
— ——
——
— —

,§:

90 pp

.

99: »c->
I*3: 3°

90 20.

1»*:

Wien

Nämä tiedot owat Iristiaonia

l. n. »24
90 pp. :

1. O. t*4:
90 pp, :
l N. 124:
90 pp. :

suositteleehyviksitunnettuja tUpaKK»t.6l)Kll»l_lB»N. K.

m3l!!!^n23,
QjlfQarnja

" k- Ftennia, Brunna priima. Dis»,

Sondor, El Apila y. m.
hienoja lajeja.
n k J^SSI, Kaukaasisei, Pafiia- ?es!a, Odessa y. m, y. n. m

I
H

I

I

y

ja keittiö

Papula, l^lpBS6riKai?u 2.

A. J Aarnisalo.

122:

'*B'-

1»*:

- ■ Silmätautiäten
.Dialonilaitolfefla maksuton

toarattwnitte arlip. klo I—2

Kunnallisia j» kirkollisia

5.

°°.

E BORGSTRÖM ]r TUPÅKKATEIDAS 0. T..

—

ofastodo
roadtaanottor
j. pp.

Pantit:

fiifc* itmanx
luuot l&fcieroätr
Pietariini Pikoiun-o klo 6,28 nominin

10, poStijuuat B*' 5,12 aamulla, ll« ,
6,27 ja 7 illalla; matkustajajunia He
7,41 ja 10,55 op.
No 2,30 p. -*
8,23, — ja 9,50 ip. (funramtttifln fsll t
touttori. Po-roadilen-tän roostasfa ow. tarpeen
roootiesf» lefäk. 1pistä).
10-^3;'.
Wolkeof aareett: Bo 4,35 ip.
ssonsollisOfalepanlin lonttori' Perkjärroelle!
Bo 10,30 ip.
Sorkldint. 8, aro. kesillä 10—3.
Yhdyspankin lonttori $arac fJtkenJunat, tuleroatt
tän roastosso, aro. 10—2.
Ho 1,18 yöllä (pilchH
Suomalainen czzztgp.^, tt Kietoristo:
— 12,51
11,12,
apteekin
aiv,
päiroältä, 3^5, **■
totossa,
2»
Ptiutfenlähteen
7,25,
8.35, - 10,19 jo 11,41 G
jalo. arfipäiroä klo 12—2 päiwällil.. jo- 5
Perkjärroeltö-: So 7,37 op.
—S i. p.
Wiipu-rin S«ästöpon?-?l (s**- Walleafaareå-tai Bo 9,15 aft^
wmgin talossa kauppatorin »orr«2»), o».
MKS "ttso.joifetn
11—2 ta ya5— y2&

—

I

..

—

Nimikortteja» sievä VMK»IMK, pai-.
luucot tähteroät:
nos suoritetaan nopeasti ja fcohtwullisilla
' L»upunzin mirastHtt
tlo 7,15 octMulltz
loenfuuh^un:
391ttist taa tr ii. Tel. 1T3., »onslia(Autreosfo »,32, ©airalasfo 9.31. M.
hlDseillak
at9. 10— 2.
taiaija 10,30,

Wiipurin N^c>sF<3^
aiffiirjapamossa.

jat, jotka voivat aittaa takuun
ja ompeiuopin käypuolestaan, myymällä Viipurissa ">
»Tuulispään"
nyt
haluaa kauppaan,.
pilalehden
tyttö
tunnetun
yksityisnumeroita. Lähemmin kir- cmpeMiikkeeseen eli muuhun sojeenvaihdolla T_u.aHf.paaß konttorin pivaaja toimeen. Vastaus t. vii(H.2165) kon Halla t. I. K. nimim.
kanssa, 08. Kelsiftki.

Kansakoulua

1738

■Baems^i

Paketti-Adressi-

-

Suomen pantin konttori Mustoi»»
roeljestenl. 11, aro. 10—2.
Pohjoismaiden osalep <- lm

oKimertmuuflajaff

_2j- z,-)
i»2:

-.

—

—

IHäKli, LaMka ja Kumpp^ amisfaja
Ju! o LaJlulÉa,. I
m.
■
l^llVi & Eero llsill»

>

Klo 3,10, 5,30 jö 8,20 op. tM
Lopsenpäästölaltos. Pietarin?.
4,30, — 8.10 js 10,55 ip.
!
21 am. jota »ilo.

Teokstiamme saadaan kaikilta iiyvi::. --akc©
I
tulituilta^ kauppiailta Suoateasa sekä ttt iiutta-:a. S

■

lotto.

«Sairaalat:

Lääninsairaala, Pietarini. 30. Kttiptaiftsta: 110 7,27 ap.
10,22 op.
Sairaita otetaan maataan jo!» arfip. 110 Rotumolaita: Ho12,30
110
päimåaa.
Simolosto:
12—2. Sairaita soodaan towoto yleisellä
10,40
op. ja 2,W
110
Sowininoalta:
osastolla No 11—2.
ja 5,55 ip. (Rejäl. 1p-.itä).
Kaupungin tu o n allis foit aa*
fto 1006 ip. (Rejit
los so, Pietarin!. 41, otetaan sairaita Nurmesta:
Ptstä).
teostaan klo I—2. Sairaita toivotaan 4
«Simolasta Lop^enrontaa,,
—5.
följtelvät junat fto 4,05 jo 9,30 op» ■-,
Poliklinikka, Pietarin!. 41, cttv. jo3,15,
5,35, - 6,20, - g ta
lo arlip. »H I—2.
11,50 tp.
Diako onilai to s. Saunalahti, So- LappeenronnostH
a»,
No 9—lo ja 5—6.
— Timola«n>
fiani. 6,

-

■

X PonurnOOaiQ
■
Fa[JjlUoOuJaf
Nuuskaa, m° nta cci u^

Selftngistä: No 4,52 (postij.), 6,N
(pilaj.) aamulta; 110 6,12 postij.) «K

mtifti l«tt«Ks<t.

-

muita kartuuBituPa^»iw*

Omddlujd; Carmen, £1

123. 50

heinäl. 19 p:nä. .Ros- New 'Jorl & SGicago 1. n. 209c50 206: 59
sija"-lehden tiedonannon johdosta, josfa
ilmoitetaan, että Sulfan ja Itäroatto-Unlorin lesten olisi rooihbettu mielipiteitä
niistä ehdoista, joilla puututtaisiin Wc
näjän fifäisiin asioihin, on SBolffin toi»
misto faanut tietää, että Wenäjän hallitus on jo peruuttanut lehden lyfymylfesja ettei janottu
fä olewan tiedonannon
puoliroitattinen
äänenlehti ole mitään
Lappeenrannasta ja KappeeUa.
lannatta ja.
Kuolleet: Heinäl. 14 p: möllit lapsi
Armas Nnurman Armilasta 8 ro. 8 p.;
.Berliinistä,

fi m kamari

— llmoituksas).
—
,«,
— Hyvää raha-ansiota
— saavat toimeliaat ja luotettavat PO-

l. R. I*4:

90 pj).

n»

m

Lähempiä tietoja antaa allekirjoit-

t n,

Junien

1790

259. 503

—

sa

MUVVtMN.

—

Kauppaa-

ase-

—

—

numerossaan

KeiijttrittJ.

uiiiviuin- ja MM» MW

>

Opetiajan ]a
apopetiajaitaren

Piiiitötfiii

Merimieshuoneen konttori,
11> om. 10—11,
Selef ooni f e s E s a.) em a ssatarti-

liruukille, Kangastöittään j«

ja putken osia Kailla laatuja

—

too tuumaa

1,45 ip., Kolikfioinmäelle, SRofUteoiHe, Tii-

l z.nSyf,

Putkia

Virkoja avoinna.

mifesta roaltiftanfa alle.

olette

PiNtuntmHiHolamntin^aunalahden
Sotmoltn jhutotla-alncUfe U» 8 op.

|

huutokaupalla Helsingissä, Viipurissa ja Tampereella,

—

-otmttftjamtehet faupp. IA. Fredrikssonin
pyrytetty)
Loism. Juho Korwinen
herastuom joka toimitetaan RahatoimikamaJpeiffi Muuffonen ppfptettb; —
tai. levli rissa tiistaina 31 pnä täta heinäk.
'Tal Kalle Koponen n. tl:^^^^^H
gnida fjafulinen p.
klo iV» ip- myydään kaupungille
-:mirei:uH
Tal. tesfi SBtlhelmitna Kokko
tal. Pie. kuuluva rakentamaton tontti nio
tari entinen muutettu;
?gntB3llutiäsn kaupunginosasKuopion 114
Wiilati Motti Poutiainen
-82,.
1104,95 neliömetrin suuruinen,
ojuusfonepaja i. l. pysytetty) —
Työmies liatotb Paidan
maafaupp josta halullisille ostajille täten ilSlnbtei 2Mnifoff muutettu;
moitetaan. Viipuri. 17 p. heinäk.
Tol, leski Emmo Lampinen y. m.
tol. 1906.
muutettu;
waimo Maria Leena Eerikäinen
—
fftrwesmieä Eerik Heikkinen woytimesi
Rahatoimikamarin puolata'

!onfuts.

,

Rob. Huber

Julkisella

tämän luun 14 p:aä

n

s««

Huutokauppoja?

roebotutsta ostoista

Im

Sofffofen
maalle (Karjalan esikaupunli) ll»
8 apL
Sunnuntai ja pyhäpäivinä 110 8 op. nanl. 13, aio. 1010 touorofauben.
Kirjelaatikot tyhjennetään ent. linnoi- Ponttilaitos Uudenportinl. 5. mj,
tujfcsftt ja Pietarin esitoupungissa jota joko urkip. 10— y2Ija lainojen fifM*«
Päiws No 8.45 ja 11 op., M N» 4,15, maksamista roarten laittoant. 5—7.
.6 ja 8,15 ip. aSiip. efiloupungisfa Wiiputin tunnollinen tgs n "
No 8,45 ja 11,80 ap, M 4,45 ja 8,45 wälitystoimistoPllntsorfahti tontti
ip.. Papillako 8,45 ap. ja 12 päim.
305. Puhelin 9 90. 9lroröma 12-3 j,
kello 5 ja 9 ip., kirjelaatikot pää- yj.7-v8 8 ip.
poétiftmtforiUtt »vähää ennen postien
läh.
ternistä felä 15 minuuttia ennen jMns. Kirjaa toja jo lu?» saleja:
ta totttnfa-ntonniiotoo, ullop. laup. asetet.
Kansankirjasto, gjunafenläljteeiu
kirjelaatikot tyhjentäroät maalaisf
totin
worrella, aro. kesällä iiiit. jo pedant
kantajat lotiinkannollaan, sM KatariiI—2 ja keslitv. jo lauwant. 7—B lp.
nani. 13 ja 23, Seurahuoneella, SO*.
Lukusali lirjostotaloss» PunasenlHH.
fanterinf. 13, Sotkfeltnk. 12 ja postilont- teentorin
Mairella on au-» kesällä arHg,
toorin hoaraofaswlla Stautatienl 3
4—B ip. fefä pyfjäp. 3—7.
kirjelaatikot
tyhjennetään
paitsi
tetut
fitä
lulusa,
joka kerran postia toiiefciesfä postyimille. iTyöwäenyhdistylsen
l a», jäsenille Jofa päiwä No 9 ap.—
postit lähetetään rautatien asemalle 10 ip. Kirjasto jäsenille
aro. fegttto. Ll«
jola päiwä No 4,15 <H., 12,15 p. s«UI
9 ip. ja sunnunt. 10—11 op.
V»8
5,40
ja
9,40
2,
ip., IVhanuelsem
M
Sm lukusali iäfenille o».
ffioinnStotte funnunt, tiist., torst. ja 10- P.
lauant. No 10 op.. Nuijamaalle tiist,
torst. jo lauant. No 2 ip., SsMjärwel(likt
le tiist., torst. ja lou-ant. 110 11 op., sM
joi»
arfip.
ip.
Lto 2
Uuraaseen
Purjehdusajallo taNautttaon maantie- 1litå päiroäsjtä toufiokuuta?
Nuijamaalle ja Uuraaseen ja lape*
Mfigj postit
Kitke löntcc
tetään posti moinittuchin p«M>ihin ftoil»
leowilla
p. j. pylkkasen
Mrtfloiwoilla.
Sunot lähtewät:
Sifäänllrjoitetub», wMwtetut», PVStlgelftnfiin: 110 1,30 #04 (pitatzH
etuanti-, tmqmattilie-" ja patattilähe-Me-t-,
PÄtoäffä jo 10,39 jttatta (pottjotta omat aijoxut lä^etettäroiffi junatta IM
junat).
X»U«r»o_l l« Saokadnn tuimiin: Pahalta 7 K
110 1,09 ip., oroat Mtttswät pääposti» Simola on:
7,50 ap.
l-onttoriin
.viimeistään Bio 11,15 ap., pii- Ko«wolaon:tto 4,08
Ottaa vaataan kaikkia Taateainesta v&tjättäväksi ja pest&v&k»,
110
tp.
nalla 110 2,30 ip. MMälvät pääposti' Kaipiaisiin:
Huom.!BAinoa tarkoitustaan täysin vastaava laitos kobo Itä7,30
110
ip. .
lonttoriin wiimeistaän fto 1,30 ip. j-u«
SuomeaB».
nallo 110 7 ip., jätettäwät pääpostitantt. Nurmeen: 110 8,40 ip. (Rejäl, Ip:sM
110 9,25 op., _^U
wiimeistaän ll» 5 ip., yKpostij. jä- tzowinmoolle:
(Rejäl 1p:itä) jo 4,10 ip.
tettöroät pääpostilonttooriin wiilneistään
110 6 ip.
Junat tulewat:

Einar Vilen

Tuomiot

■

ip.

ja @ähföfflnomaf«nttori Tortle<
ja lint. 2, aw. 1010 wuoi.of_.uben.

Elis Vallin'in Uudessa kangaskaupassa
vastapäätä
rautatien asemaa, tiedätte
että 36 on halvin ja P2r<^ 8
ostopaikka Viipurissa.

$BiiVurro l)*mlmUn*tn

Piilomaitta

i

maalaiäfujeienfanto Alpulan— Hiekan— 7

- - . — ..
mutta Hun

Ii von Recaenberg

antamat

"

—

Kuulutus.

3 o !o H ara a lieleissä

wirastoja:

S uoma lllis.ru o t-sal. seurain»,
non pastorin kanslia WahtiK»
nink. 3, aro. 10—1.

Postiasema Koli^loinmHel-

Suuri tulipalo
Japanissa.

Pietat i, heinät. 23 p:na.

Pastorin

arkipaitoina klo 9—12 op., jo Ho 4—6
tp. Sunnuntai- ja pyhäpäiwinä 110 9—
11 ap.

1905

Kadonnut)

Pihfilistac
liitä p&ixoäåtå toulobmto 190Stoistaifeflt aufi pifceiaan Wiipurin fto-Mtoi'»

M»äpsstiK«»ttt»rin

gtifeitroaorasfa 11,U^
Rahatoimikamari rootihuonsto» BoTtaxvaiaija 1,20 jo I-o«nf. 5,34),
lossa. oro. No il— l.
©orta» 4a.taan: kw 1,30 ~jjmäxu\.
Äa-upungin
rafe n r.
.oait o(Stittreogfa 2^45, Soirolosfo 3,35, gl^.
ri. Piiäpanf. 3. a». 10-^i&
tolassa; 4,31, ©lifettroaarosfa,. 5,09. jj«
S-iaupun a- id oubi.4 lo»tlori
ennuksessa, ato. 1-^3.

©orta_»aias>c

7,07).

Im o tr olle: No

7,15 op., I>3o, _^1D
Kaupungin liikenne ko mllori
jo 7,50 ip. (Soopuroot %atxeaan lll_>
pofkahuoneeSa, aro. 9—4 telef. »08.
8,32 op.. 2,45, 5.21 jo 8,59 ip., _mab»
'Pakkahuone etelllfatomoHfa, 010. 9 rolle 10,16 ap., 3.53. 6,31 jo 10M
—4 io e—?.
ip. feta Wujoffenntétatle 10>32 ap_
Satoni 010 n t tori eteläsatamassa,
4,03, 6,43 jo 10,14 ip,).
alv. 9-4. Telef. 7 95.
Antreaan! klo 8,50 iU.

Köyhäinhoitohallituksen
kanslia Pi-isponl. 3, ato. I—2.
Bit;an tar f astustttit oi Korso»

Viitotaan: No 5,25 .ip.
joapvm No 7,10 ip).

(Antt«**|

«teine» ytfiusertoifen sifHäMrjoittamH^» poriini. 14, oio. B—lo.
luuot tulvivat!
tomun, ltrjelvaihdon Vastaanottamista
Ääbhäinaf
SBaafanl. 1
flo 5,10 ip. MW«
*T*u 22 p. putosi polkupyörän ja po-MmerMen myyntiä toasten orlipai- tato. B—9.
6,50,
fl»
Joensuusta
©ortatoafosta t*.
ap.—
ip.
$oli4f
*■$-' pumppu. Rehellistä löytä- roin^N» 9
©uttnawtuic ta PV»
if a ra a i fauppatorin toe:-.
11,05, loctktimasta 12,31, ©ifenaia*'
tal. lapsi LuguSt Pusa Partalasta 24 p.ap.
«p.
ja
No
9—12
6—B
rella.
jää pyydetään tuomaan sen pai- häMtvinö
rasta 1,16, hiitolasta 1,52, SaiwlaK*
ib p. ruolaloupp.—Toawi Penttinen loup.:»ta
Itäwallan edustajakamari 69
Toimistot »vakuutettujen?, sifäänlirjoi»
vastaan, Uaununkatu n.o 3.
kintoa
lapsi
p.
2
rata»
Rauha
p.;
2,ss, Antreasta 3,30).
a.
l
4
27
Oi^euslaitolsio:
palettien
ja
Wienistä,
tetdtjeu roapaal&hetySten
hajonnut.
heinäl. 21 päi- Penttinen ttanalammilta 4 m 1 l. 16 p;
P. Päiviselle.
1786
Raasturoanoileus,
piispa:*.?.
? ©ortaroaiasta: Kw 9,43 ip. (Sfif*
»Mlstoanottomisto Mrtsn arlipäiroinä
roänä. Edustojalomori on hajonnut le- 2c, p. tuöm.l,lapsi Lempi Jaakkola Toini, la» myytävänä
aion kontrahtikirja kadonnut, No 9 op.— 6 ip.
H o ro io ileu 8, raatihuoneen torin roar» tee Sortaro. 3,55, Saaffim. 5.21, Mi*
noroaita
13 p.: työmies Kalle Räisänen
fätomalle.
Wohtttornlnk, 29. Stoloontxu jota
K joka täien kuoletetaan. ViipuNimilasta 69 re, 7 l.
fenro. 6,04, hiitolasta 6,39, Savoa*
Kirjapainossa. ri,
! Toimistot laitenloistVt lähetysten ulos» rella,
Viipurin
orkipäiro^
Kan^aFranta, Leronkatu 10.
11—
2.
Maanjäristyksiä llmeri Aroioluulutukseen pantu: i.a.f
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