
Helsingin

Työläistoverit!
Taksoituslautakunnan vaaliin tämän tammikuun 29 p:nä.29.01.1918

Porvarilliset verotuslautakunnat ovat aina verottaneet työläisiä raskaasti. Jokai-
nen palkkapenninki on työläisten tuloista huomioon otettu. Verot ovatkin anka-
rasti työläisiä rasittaneet.

Mutta vallassaolevaa luokkaa on säästetty koska ovat itse olleet veroja maa-
laamassa. Verottamatta on jäänyt melkoisia omaisuuksia, jotka työläisten työn-
tuloksista on varakkaille kertynyt. Se ei ole ollut oikeen, vaan väärin. Nykyään
vielä ei suuria tuloja saada tarkkaan verotetuksi, sentakia, ettei ole vielä saatu
voimaan asteettain ylenevää tuloveroa. Mutta entisestään saadaan huomattava
korjaus aikaan sillä tavalla, että

työväki valitsee rfftisaasti omia miehiään
taksoituslautakuntaan!

Taksoituslautakunnan vaalit tapahtuvat tämän tammikuun 29 päivänä kello 9
aamulla ja jatkuu kello 8 illalla. Siihen valitaan 36 jäsentä. Sellainen lippu, jossa
on enemmän tai vähemmän ehdokkaiden nimiä, tulee hyljätyksi.

Helsingin järjestynyt työväki on asettanut omat ehdokkaansa taksotuslautakun-
nan vaaleja varten. Ne ovat tässä alempana mainitut. Ehdokaslista on laadittu sitä
silmällä pitäen, että mahdollisimman monet työläisryhmät saisivat oman edustajansa
taksoituslautakuntaan.

Miten äänestys tapahtuu.
Irroittakaa allaoleva nimiluettelo vaalilipuksenne ja viekää se vaalipäivänä vaali-

uurnaan! Ei mitään muuta. Viivaakaan ei näissä vaaleissa tarvitse vetää.

Äänioikeutetut ja äänestyspaikat.
Taksoituslautakunnan vaali toimitetaan niiden vaaliluettelojen mukaan, joita käy-

tettiin viime valtiopäivämiesvaaleissa.
Äänestyshuoneustot eivät kuitenkaan joka äänestysalueessa ole samat kuin mai-

nituissa viime vaaleissa, joten siitä tulee jokaisen ottaa erikseen selvä sanomalehdistä.
Työläistoverit! Käyttäkää allaolevaa lippua lähestyvissä taksoituslautakun-

nan vaaleissa. Älkää eksykö porvareiden listaa äänestämään. Omia ehdokkaita
äänestämällä me voimme lievittää sitä raskasta verotaakkaa, joka työväkeä tä-
hän asti on rasittanut.

Vain allaolevalla lipulla äänestävät työläiset javähävaraiset!
Helsingin Sosialidemokratinen

Kunnallistoimikunta

Oksanen, Yrjö, viilaaja
Manninen, Ilmari, maalari
Valo, Juho Viktor, posteljooni
Tuominen, Jussi, kauppias
Kotijärvi, Ilmari, liiketyöntekijä
Hypen, K. E., metallityöntekijä
Holm, J. V., puuseppä
Taivola, A., metallityöntekijä
Pietikäinen, Tahvo, kivityöntekijä
Hämäläinen, E. J., kirvesmies
Lagerstam, Olga, ompelija
Sula, Hannes, liiketyöntekijä
Sara, Emil, leipuri
Ruusurinne, Heikki, levyseppä
Aalle-Teljo, Ida, rouva
Korhonen, Anni, ompelija
Metsäranta, E. A., jarrumies
Laine, Ida, ulkotyöläinen
Lehmusvuori, Erkki, viilaaja
Väisänen, Matti, räätäli
Karjalainen, Albin, taloudenhoitaja
Virtanen, Erland, kirjatyöntekijä
Visa, V, kirjatyöntekijä
Vilja, V., kirjatyöntekijä
Virtanen, A., kunnantyöläinen
Soisalo, K., kirvesmies

Murros, P. J., puuseppä
Väänänen, Viktor, viilaaja
Paasivirta, Viljo, posteljooni
Tanner, Otto, vaihdemies
Oksanen, V., sokerityöntekijä
Nieminen, Sipi, muurari
Koivula, V, kivityöntekijä
Nevalainen, J., muurari
Vainio, A., kirvesmies
Nikander, A. N., kultaseppä.




