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Lehti il»e«,y 3««pe«tll«
Tiistaisin, Torstaisin ja Lauantaisin No 7 aamulla
Ilmoitushinta 20 p. ensi» ja 15 p. tatasiumlla.
Seisomista ilmoitulsista alennusta.

Wastaawa toimittaja

latopaitta ja Konttoon: Läntinen pitkäl. 23. Telef. 2!5,

Tilaushinnat:
Tampereella: '/i touobefta . .

«»»laudetta 40 p

'/4 ..
— Moaseu!'»! in lJbftöätuMitltfaS

Tamp. Työväenyhdistyksen
Ulkotyöväanyhdistyksen

janiiden osastojen muistilista.
Työväenyhdistyksen rahastonhoitajaon

tavattavana yhdistyksen huoneistossa jo-
kainenarkiperjantai klo B:stapuoli10:een
j. p. p.

Ulkotyöväenyhdistyksenrahastonhoitaja
tavataan yhdistyksessä jokainen arki-
perjantai klo 8:»til puoli 10:een ill.

Te/Uaalaisseuran rahastonhoitajatava-
taan yhdistyksessä jokainen arkiperjan-
t»i klo B:sta puoli10:een ill.

Kone- ia Metalliosaston rahastonhoi-
taja tavataan yhdistyksessä joka toi-
nen ja viimeinenperjantai klo B—lo ill.

Keskuskomitean rahastonhoitaja tava-
taan yhdistyksessä jokainen Maanantai
klo 8-10 ill.

Työväenyhdistyksen puhujaseura ko-
koontuu joka sunnuntai klo 12 päivällä.

Keskuskomitea kokoontuu joka kuun
ensimmäinen keskiviikko klo 8 ill.

Työväenyhdistyksen lainakirjasto on
»voin» jokaarkikeskiviikkoklo 8 10 ill.

Työväenyhdistyksen huoneusto ja lu-
kusali on avoinna jokapäivä klo 10 a.p.
—10 i.p. .Työväenyhdistyksen sairaus- ja hau-
tausapukassaan kirjoitetaan jäseniä ja
kannetaan jäsenmaksuja joka perjantai-
iltaklo 8:»t» puoli 10:een.

Kirvesmiesten ainmattiosastou rahas-
tonhoitaja tavataan jokakuukauden kol-
mantena perjantaina klo

—
'/«IN illalla

yhdistyksen huoneustossa.
Muurahaisyhdistyksen rahastonhoitaja

tavataan joka arki tiistai ja lanvantai
klo B—*/, 10 ill.

Valajien rahastonhoitaja on tavattava-
na joka kuun ensi- ja viimeinen per-
jantai klo 8-10 ill.

Kirkollisia ilmoituksia.
2l Sunnunt. Kolminais. päiwästä

saarnaamat:
Alets. tirtossa pastori Fontell suom.p.p.-saarnan No 9, ja 12 setä past,

Sandiuos iltasllllinlln No b.
Nauhassa tirtossa pastori Gronblad

ruots. p. p. saarnan tlo 12.
Luth. Rukoushuoneella pitää pastori

Sandberg raamatnnselitytsen tlo 7 ill.
Suomalainen Herran ehtoollinen Alets.

tirtossa tlo 12. Rippisaarna lauwantai-
na No '/,8 ill.

Kestiwnltona t. t. 27 p. pitää pastori
Fontell raamatun)elitylsen Vanhassa
liitossa tlo ?'/. ill.

Ilmoituksia*
l*ii-klia.lan

Työväenyhdistyksen
Huvitoimikunta

t«l»li

Iltaman Ts ti
t. k. 22 p. Työväenyhdistyksen

talolla.

O HJET. M A.:

Lausun*oa
Kuplettia

Pukutanssi
Monolooki

Näytelmä
Saimaan rannalla

Kuvaelma.

Yleinen tanssi.
Alkaa klo 6 j.pp.

Lippujen hinnat: 2:« ensi riviä
im. loput 75 p. seisojat 50 p.

HUVITOIMIKUNTA

ttKKKttttK t t t t H f MMMM

Ilmoittakaa* * Kansan tehdessä * *
Silla on runsas ja ostokykyinen lukijakunta!

Rmoitushinnat edulliset. Etusivulla 20 p.,takasivutta
>. riviltä. Seisovista ilmoituksista alennusta sopimuk-

sen mukaan.

Hr set
Kivimiesten ammattiosasto

Sunnuntaina 23 päiväLoka-
1899.

Cytoäcn*
K luledti

Ilmestyy allekirjoittaneiden
toimesta ensi Joulukuun alku-
puolella.

m Cyöwen louimebti m
tulee olemaan ulkomuodoltaan
komea, sisällöltään arvokas ja
runsaasti kuvilla varustettuna.

m työväenJoululehti #
tulee saamaan runsaasti apua
useilta tunnetuilta miehiltä työ-
väenliikkeen alalla.

tulee llooBtaanMIloM6aBtaulllo-
-3.BUBtaaNNUvlimatta INallBg.M3,aN

ainuaBtaan HO llpl.

# Cyöväen 3©ululebden #
voitto tulee jaettavaksi kahtia,
puolet Suomen Työväenpuolue-
hallinnolle ja toinenpuoli »Kan-
san Lehdelle».

Ryhtykää ajoissa keräämään
Ttlii-ärn Joutui'luh-He ti-

lauksia. Palkkioksiasiamiehille
myönnetään 5— 25 kpl. tila-
uksesta 15 ",<, 26—50 kpl. ti-
lauksesta 20 ',51— 100 kpl.ti-
lauksesta 25'V» jayli100kpl.ti-
lauksestamyöimetään3o' ■ palk-
kio. Asiamiehille lähetetään ti-
lauslistoja jailmoituslehtiäkään-
tymällä allekirjoittaneiden puo-
leen. Tilaukset ovat osoitetta-
vat jommallekummalle meistä.

Tampereella Lokakuulla 1899

M»!>,!!Mz,«,UM!li!,
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H vitoimikun.ta.

toimii

Perhe-Iltaman
T. Y. ensi perjantaina. Pääsylip-
puja jaetaan torstaina klo B—V*io8

—
V*io

jäsenkortin näyttämällä ja uusia jä-
seniä kirjoitetaan.

Moukzia.
Työväenyhdistyksen

Naizozazton
KUUKAUSIKOKOUS

on keskiviikkona t. k. 18 p. kello
8 j. pp. ja kehoitetaan naisia lukui-
sasti saapumaan kokoukseen. Kes-
kustelua tärkeistä asioista, puhe y.
m. Jäseniä osastoon kirjoitetaan
työväenyhdistyksessä tiistai ja kes
kiviikko iltoina 8—

10.

K. H IVI. 0.
Johtokunta

kokoontuu tänä iltana klo 8

UIk otöväenyhdistyksen
Ompeluseura

kokoontuu tänä iltana klo 8 työ-
väenyhdistyksessä, saapukaakaikki.

2poikaa
tili

Tyttöä
otetaan sanomalehtiä kantamaan
t. l.llouttoorlBBil.

l»»i meneeko liian pil»
llslle?

Täkäläinen ruotsalainen lehti Tam-
merfors Nyheter on lvähän wäliä
muistanut lehteämme tekemällä mil-
loin pääkirjoituksestamme milloin uu-
tisistamme fuuria numeroita". Mei-
tä on suuresti huivittanut se asia,
että olemme saattaneet ollaarm.mirka-
weljellemme awukfi palstantäytteessä.
JoskaanTammerfors N:ter-lehdenkir-
joitukset eiwät kaikissa suhteissa oleol-
leetkaan edes lähimain totuudenkanssa
yhtäpitäwät, se eijafiaan waikuta. Mei-
dän tuskin tarwitsee lukijoillemme
tehdä lähemmin selwää siitä, missä
muodossa tänm ruotsinkielisen intelli-
genssimme äänenkannattaja kirjoituk-
siamme annostelee, se lienee kaikille
selwää. Siitäkin syystä olemme kart-
taneet niistä lukijoillemme mainita.
Tälläkertaa teemme siitä kuitenkin
poikkeuksen, sillä kysymyksessä olemas-
sa asiassa on T. N. esiintyminen
mielestämme jotensakin epähieno,
woimmepa sanoa törkeäkin.

Wiime lauwantain Kansan Leh-
dessä oli toisena kirjoituksena »Her-
rainhullutuksia",jossakerrottiin erään
suomulaisen pohatan hommista ra-
kentaa lapsensa haudalle satojatuhan-
sia maksaman hautatoristeen. Pi-
dimme tuollaista liiallisena. Tätä
meidän ei olisi pitänyt tehdä, sillä
T. N:ter, joka on ylempien kerrosten
suojelija, ärtyi siitä sangen komasti,
ja lehteen sepustettiin pääkirjoitus
nimellä Nyt menee jo liianpitkälle",
jossa pärrytetään hätarumpua ja
maailmalle huudetaan Kansan Lehden
häwytöntä »herrain" ja »pääoman"
sortoa. T. N:rin mielestä omat leh-
temme kirjoitukset määrällistä myrk-
kyä, joka saattaa työkansan turmella
ja waatii siitä syystä ryhdyttämäksi
tehokkaisiin toimiin Kansan Lehden
työn ehkäisemiseksi. Keinojakin tuo
arm. wiikinkilehti ehdoittaa, maikka
marsin hienosti, -^ lakkautusta, sa-
nan ja ajatusmapauden suukapulana.
Kiitoksia paljon! Sitä parempaa
tuskin saatamme siltä taholta odottaa.
Tässä on todellinen kukka sille ihan

teellisuudelle, jota lehti ajaa ja edus-
taa. Surkuttelemme arm. wirkawel-
jeämme siinä, ettei se edes »tällä ah-
taalla ajalla" saata nahkaansa kätkeä
tuollaiset raaat ja ylimieliset tarkoi-
tuksensa toisin ajattelemista.

Mitä itse asiaan tulee olemme yhä
edelleen sitä mielipidettä, että moinen
tuhlaus on anteeksi antamatonta. Su»
rulliset miestit pohjoisesta ja Karja-
lasta kertomat kadon ja ankaranlai-
sen kohdanneen kansaamme, josta
suuri osa jo parempinakin aikoina
saa taistella niukan toimeentulon
kanssa. Wiime aikaiset tapahtumat
omat sitäpaitsi näyttäneet, kuinka
puutteellisella kannalla kansamme su-
mien rimien simistyskanta on, tarjo-
ten siten kiitollisen maaperän mierail-
le yllytyksille Nämä omat seikkoja,
jotka maatiivat jokaisen kansalaisen
rajoittamaan sopimaisuuden rajoihin
marain täyttämistä ja uhraamaan ne
ennemmin sellaiseen tarkoitukseen, jos-
ta korkH on kerran monenkertainen.
Käsitämme kyllä, että kysymyksessä
olema mesenaatti saa miljooniaan
käyttää kuinka maan itse haluaa,
mutta me käsitämme myöskinkansa-
laisen welwollisuudet kärsimää kan-
saansa ja maatansa kohtaan, ja mis-
sä tämä siksi ilmeisesti rikotaan, ku-
ten tässäkin tapauksessa, emme saa
olla lausumatta siitä symintä mieli-
pahaamme.

T. Nyheter tietää marsin hymin,
jos se mahankin on tutkinut uudem-
paa kansantaloustiedettä, kenen ansio
tuollaisten pääomain kasaantuminen
todellisuudessa on, ja tätä tietäessään
ei lehden pitäisi närkästymän, jos
Kansan Lehti, edustaestaesfaan työ-
wäestön mielipiteitä, lausuu asiasta
ajatuksensa. Pidämme itseämme sii-
hen melmollisina imeläpä oikeutetiui-
nakin. T. Nyheter ei sallisi tästä
puhuttaman. Kansan ajatus rikkait-
ten järjettömästä tuhlauksesta ei saa
tulla kuulumille. Suukapula on ai-
noa keino, jonka tämä länsimaisen
kulttuurin kannattaja pitää parhaim-
pana ehkäisykeinona. Uhatkaa maan,
meitä uhkauksenne ei peloita, mutta
toisaalta, ei tuollainen syyttäjän toi-
mi teille kunniaa tuota!

suuret
alpaj
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Lähemmin vasfedes.
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KÄYKÄÄ KATSOMASSA
Arvo Ten»én'in Kankaskniipassa

jossa löytyy alituinen varasto
Miesten pukukankaita,mustia, ja värillisiä le-
ninkikankaita, Kretoneja, Sukkia, Ihopaitoja
ja housuja, urheilupaitoja y. m. myy erittäin
halpoihin hintoihin

Arvo Tenien.
Commers'in kivitalossa Hämeenkadulla.

SicheuM tullaan. !
Dreyfusin tuomiosta,

(kertoo Kylät, tuwal. V. farja m. m.)

Kun pääesikunnan kapteeni Alfred
Dreyfusilta armeijan rintaman edessä
katkaistiin miekka ja remittiin olka-
merkit ja siten riistettiin soturikunnia,
ja kun hän sitten mietiin autiolle saa-
relle Etelä-Amerikanrannalle kolkom-
paan wankeuteen kuin millipedoa, ei
kukaan epäillyt tapauksessa oleman
mitään taivllttomampllll. Asia hau-
tautui unohdukseen, niinkuinniin mo-
ni muukin, kunnes muutamat jalot
ja oikeutta harrastamat kansalaiset,
niiden etupäässä paina päiminä kuol-
lut kunnianlltmoisa senaattori Scheu-
rer- Kestner, kuuluisakirjailija Emile
Zola, peloton emersti Picauart, tun-
nettu asianajaja Labori y. m., miime
wuoden helmikuussa toimat esille to-
distuksia, että Dreyfusin syyttäminen,
tuomio ja rangaistus oli alusta lop-
puun saakka määryyttä, laittomuutta,
suunnattominta oikeuden sortoa.

Nyt saatiin nähdä mitä kummin
näytelmä. Ranska jakaantui kahteen
puolueeseen, jotka alkoimat taistella
toisiaan mustaan: toisella puolen lu-
jat totuudenharrastaja. »Dreyfusaar-
dit," ynnä heihin liittyneet Harmat
sanomalehdet ja mahälukuinen yleisö,
toisella puolen koko muu Ranska, ar-
meija, juutalaiswiholliset, ahdasmie-
liset katoolilaiset ja kaikki, joille isän-
maa on samaa kuin sapelikerskaus ja
Ranskan maltasama kuinsapelimalta,
ja jotka siis eimät »voineet sallia so-
taherrain töitä ja armeijan kunniaa
koskettaman.

Ranska oli tienhaarassa ja sen wa-
linta merkitsi paljon. Puolueet tais-
telimat kiihkeästi. Metelejä ja nue-
lenosotuksia tapahtui,ministeristöiäku-
kistui. Picquart ja Zola, joka ol»
ylemillä amonaisilla kirjeillä käänty-
nyt Ranskan tasamallan presidentin,
isänmaan ja Ranskan nuorison puo-
leen, haastettiin oikeuteen ja mastom
koko mailman mieltä tuomittiin sak-
koihin ja mankeuteenkenraalien ja so-
tamäen muka herjaamisesta. Mutta
totuus on tulema." oli Zola sanonut.

Korkea tarkastusoikeus hamaitsi Drey-
fusin laittomasti tuomituksi ja mää-
räsi asian uudelleen tutkittamaks» so-
taoikeudessa, jonka eteen Dreyfus
kaukaisesta wankeudestaan ja entiseen
armoonsa palautettuna oli uudelleen
tuotama. Pääesikunnan kenraalien
kurja menettely oli paljastettu ja he
koko maailman edessä ijäksi leimatut.
Heidän omat käskyläisensä ollwat
tunnustaneet harjoittaneensa määren-
nyksiä ja laittomuksia ..korkeimmasta
käskystä," jopa itse laatineensa »bor-
deraun" s. o. sen, salaisen ulkomaa-
laiselle mullalle annettamatsi mjotun
kirjeen, jonka perustuksella Dreyfus
langetettiin! .

Niinpä alkoi uusi sotaockeus ,stua

Rennesissä. Sotaherrat olimat taas
tuomareina. Tällä kertaa he ollsimat
kansansa oikeuden täysin tietämät edus-
tajat. He tutkimat asian, eikä muuta
löydetty Dreyfusia wastaankum Leb-
run-Renaultin todistamaton nauretta-
wa mäite, että muka Dreyfus oksi
itse tunnustanut rikoksensa, jakenraa-
lien yhtä todistamattomat itsepäiset
syytökset. Ia sotatuomarit lanaetti-
wat syytetyn uudelleen ehdoin tahdoin,
ilman todistuksia. Mitä merkitsee tä-
män rinnalla se, että syytetty on

»saanut armon." Koko maailman sil-
missä on tapahtunut oikeusmurha,
kuulumatonta laatua, sillä -oikeutta ja
totuutta on toistamiseen häiväisty ja
häpäisijänä on kansa, joka tätä en-
nen on ollut maailman ensimmäinentaistelussa ihmisoikeuden ja mapau-
den puolesta.

Mihin joutuukaau maailma tällä
tiellä!

Macchiawellismi.
Pian neljäsataa muotta sitten eli

Italiassa florentilainen maltiomiesMacchiamelli, joka neumoi aikansa
ruhtinaille hallitsemisen taitoa. Hänen
ensimäistä neumojansa oli ettei hallit-sijain tarmitse seurata mitään simeel-lisiä lakia, maan kaikessa ainoastaan
omaa etuansa. Tämä sukkela mies
neumoi esim. kuinka maaratonta olisi
murhata maltiollisen mastustajansa,
»koska kuollut eimoi ajatella kostoa."
KardinaaliPolussanoi Macchiamellin
teoksia kirjoitetuksi saatanan sormilla,
Boccalini katsoi hänen ansainneenijankaikkisen kadotuksen, ja monet
omat mannaan yhtä mieltä Poluksen
ja Boccalinin kanssa. Mutta Mac-
chiamellin oppi on siitä huolimatta
oimallisesti menestynyt ja ollut maa-
ilman maikuttamimpia oppia ja on
mielä tänä päimänä.

»Macchiawellismi" on »vanhempina
ja uudempina aikoina tullut näkymiin
melkein kaikissa sodissa. Maailman
historia kertoo jokaisella lehdelläänmalloittajista, jotka omat mereen tu-
kahduttaneet ihmisyyden ja oikeuden
lait, hallitsijoista, jotka oman sutue-
tunsa »vuoksi omat teurastaneet kan-
soja, simistysmaltioista, jotka tulella,
miekalla ja miinalla owat lewittäneet
eurooppalaista siivistystäuusiinmaan-
osiin. Sapelimalta ratkaisee mieläkin
asiat kansain ja maltioiden kesken.
Bismarck lausui julkisesti että eri
kansain kesken «vallitsee »moima en-
nen oikeutta."

Wäärä isänmaallisuus.
Sotilasmallan merkillisimpiä wai-

heitä meidän wuofisadallamme on ol-
lut se, että se on saastuttanut isän-maallisuudenkin. Meidän aikam-
me hallitsijat ja ministerit omat kaik-
kialla hymin isänmaallisia. Mutta
useimmat heistä isänmaansa asiaa
ajaessaan eimät kysy, tekemätkö oikein
wai määrin, menettelemätkö kunnial-
lisesti mai häpeällisesti, pääasia on
heille main saamuttaa isänmaalleen
etuja ja malloituksia. Tämä oppi on
eksyttänyt lukemattomia jaloja miehiä.
Macchiamellin henki elää uudella woi-
malla meidän aikanamme. Saksansuuren Bismarckin keksimä ja alkuun
panema »aseellinen rauha" on sille
perustukselle rakennettu.

Tällainen tila maltioiden kesken ei
moi ainaisesti kestää ja jo omat ival-
lanpitäjäin omat silmät auenneet sen
turmiollisuutta näkemään. Tänämuon-
na pidetty rauhanneumottelu osottaa
sitä.Haagin rauhanneumottelussaon ol-
lut kysymyksessä maailman ulkonai-
nen rauha. Mutta maailman sisälli-
nenkin rauha. Macchiawellismi ja
sotilasmalta painaa kansoja yhtä pal-
jonsisällisesti kuinulkonaisesti. Rans-
kan mallankumous ja tämän muosisa-
dan suuret kansanliikkeet omat opetta»
neet Vallanpitäjiä warowaisemmitsi
kansan suuria joukkoja wastaan.
..Aseellinen rauha" s. o. suurkaupun-
keihin kootut sotajoukot ja poliisimoi-

mat pitämät kansoja kurissa ja teke-
mät kaikki kansan »vapauden oireet
sulaksi mahdottomuudeksi. Ia se ta-
pahtuu tietysti ijänmaallisuuden ni-
messä. Tämä yhteiskunnan sisällinen
maara. Sen maarallisuutta lisää että
isänmaallinen kuori salaa sen oikean
tarkoituksen.

Dreyfus-jutussa on ollut kysymyk-
sessä maailman sisällinen rauha.Siinä on kysytty onko sapelimalta
ratkaisewasti woittawa ensin yhdensuuren kansan ja sitten muut, mai on-
ko »voitto jäämä oikeudelle ja »vapau-
delle.

Sotilaswaltaa owat harrastaneethallitsijat ja wallanpitäjät. Mutta sesaattaa tarttua kansaankin ja senkautta tulla paljon »vaarallisemmaksi.Siinä kansassa, jossase maltaan pää-see on loppu oikeudesta ja ihmisyy-
destä, rehellisyydestä ja laillisuudesta.Menestys tulee kansan korkeimmaksiihanteeksi, mäkemän kunnioitus sentamaksi, »voittaja pääsee sen yksinhal-
litsijaksi, »vapaus loppuu ja orjuus
alkaa.

Sellaista on määrä isänmaalli-suus.
Uuden ajan koitto

Onneksi on Ranskassa mielä jaloja
oikeutta ja »vapautta harrastamiamiehiä ja naisia. Heidän kanssaan
mannaan nousee Ranska hengen ja
»vapauden maailmassa entiseen kun-
niasijaansa. Heitä auttamat kaikki
samoin ajattelemat yksityiset jakansatkoko maailmassa, sillä ihmisyyden, to-
tuuden ja oikeuden kysymys on maa-
ilman yhteinen kysymys ja on lopul-
lisesti woittawa onneksi ihmisille, on-
neksi kansoille, suurille ja pienille.

Pieneksi lisäykseksi tähän yle-
mähenkiseen kirjoitukseen pyydämme
sanoa seuraamaa: Me lyömäenaat-
teen miehet olemme jo aiman tällä ja
mahan lamiammlllla kannalla näissä
asioissa. Me olemme aikoja sitten,
kerta toisensa perästä tuoneet esiin
nykyisen järjestelmän suuret heikot
puolet. Me olemme yhä uudelleen
ja uudelleenmaittaneet sitä, että isän-
maallisuus on tehty keppihe-
woiseksi niille kerrassaan kataloille
tarkoituksille, joita sen nimessä ja suo-
jassa ajetaan. Juuri isänmaallisuu-
den nimessä rehentelee meidän kapi-
talistinen ylimysluokka ja imee kan-
san hikeä ja merta ja näännyttää
kansan paheisiin, nälkään alkoholis-
miin ja orjuuteen. Isänmaallisuuden,
kirkollisuuden ja pappismallan tur-
missa harjoitetaan suurin osa maail-massa siitä »vääryydestä jonka sorron
alla ihmiskunta huokaa ja nääntyy.

Sanat »isänmaallisuus ja kir-
kollisuus" on tehty niiksi jumaliksi,
joille kansa uhraisi kaikkensa ja näiden
jumalien takana näemmekin kansan
sortajat: papit, pormarit ja kouralli-sen ylimystöä jakaman keskenään ne
uhrit mitä kansa herkkäuskoisessa pi-
meydessään uhraa muka Jumalalle
ja isänmaalle.

Jatkamatta pitemmältä tätä niin
kiitollista ainetta, koska muutoinkin
joka päimä saamme sitä tehdä lau-summe ilomme siittä, että meihin al-
kaa yhtyä ääniä mastakkaiseltllkin
puolelta. Maikka nämä äänet kajah'
teleekin mielä niin supistetulla alalla
eimätkä tahdo nähdä ja tunnustaa
asian tilaa täydellisessä kamaluudes-saan.

Mzia uutkia.
H Siirtolaisuus. Wiime wiikolla
matkusti Hangon kautta ulkomaille
406 siirtolaista.

Aikakauslehdet. »Hengellistä Kuu-
kauslehteä" leniiää nykyään 3,846
kappaletta. Tilaajain luku on miime
muodelta karttunut 836:lla, ilmoittaa

Raittiustyö.Raittiuden ystämien
toimesta on wiime kesänä pidetty yh-
teensä 54? kokousta 88,076 kuulijalle.

Kaikkiaan omat nämä matkat mak-
saneet lähes 4.000 markkaa.

Raittiuden ystämäin ja peräpohjo-
laisten toimesta tulee Peräpohjolassa
liikkumaan yksi ja malista kaksikin
esitelmänpitäjää koko taimen. Sitä
marten omat paikkakuntalaiset luman-
neet runsasta rahallista kannatusta.

Joulun aikana aijotaan taas toi-
mittaa noin 200 esitelmäkokousta ym-
päri maata.

Palkan korotus pyyntö. Alem-
pia mirtamiehiä maan lääninhallitutsis'
ta oli hiljakkoin koolla Tampereella kes-
kustelemassa nenmonpiteistä palkkojensa
korottamista marten. Ilsimielisesti pää-
tettiin että H. Majesteetillensa asetettu
alamainen anomus olisi ensi marras-
kuun 15 pmä, yyt'aitaa kaikista lää-
neistä jätettämä asianomaisille kumer-
nööreille pyynnöllä, että lumernööiit
sitten puoltolausuntoineen toimittaisimat
nämä anomukset senaattiin. Sen ohes-sa olisi, päätti kokous, lähetystö eri
lääninhallituksista joulut. 3 p. toimi»
tettama päätaupuntiin asian suullista
esittämistä «varten,

Kosta tunnettua on, että alemmat
Virkamiehet lääninhallitutsissamme omat
melkoisesti kehnommalla palkalla tuin
mastaamat «irtamiehet muissa hallin-
nollisissa mirastoissa, ei »voi muuta
kuin toimoa, että tämä anomus johtai-
si tarkoitettuun! Mtöksten.Seuratkaa tekin työläiset tätä herrain
antamaa esimerkkiä ja tehkää lilman
palkankorotus pyy>,töjä. Sillä teidän
palkkanne on komin alhainen »verraten
töittenne laipeellisuuteen nähden ja ny'
kyiset kalliit elantosuhteet ei siedä ilman
työntekoa jos joku työmies sitä maati-
mattomuudesfaan haluaiskin.

Siemenkaurojcn hankkiminen.
Mikkelin maanmiljelysseuran johto-
kunta on »valtiolta pyytänyt 80,000
mrk. suuruista korotonta lainaa woi-
dakseen ostaa ja ostohinnoilla myydä
läänin asukkaille siemen' kauroja. Täl-
lä taivalla se pitäis saada käymään
kaikki kauppa ja liike maltion »varoil-
la ja erityisten seurain tai wirasto-
jen »välityksellä koko kansan hywätsi.
Silloin ei olisi köyhyyttä eikä kur-
juutta olemassakaan.

Uutisia
ra»pereelta ja lsl>ize«<luilta.

Työwäenpuolueeseen päätti Tam-
pereen työwäenyhdistys miime sun»
nuntaina parin kolmen puheenmuo-
ron käytettyä ihan yksimielisesti liit-
tyä.

Seurattawa esimerkki. Kauppias
K. Helenius Kortenlahdenkadulla on
lakannut oluenmyynmstä, jota on
kauppansa yhteydessä harjoittanut.
Jo ennenkin on kaupp. Helenius sil-
loin tällöin kuten markkina-aikoina
ollut olutta myymättä, maan nyt on
heittänyt sen poies tykkänään. Seu-
ratkaappa toisetkin kauppiaat, Mar-

sinkin ne jotka ei sitä pääkauppata-
marana pidä, annettua esimerkkiä.

Työwäen Naisosaston johtokun-
ta on sanotun osaston mirkllilijoiksi
malinnut: »varapuheenjohtajaksi rouma
Edla Krankka, rahastonhoitajaksi neiti
Mandi Taxell ja sihteeriksi rouwa
Tilda Tanner.

Erityisiä keskustelu kokouksia
päätti Tamperen työwäenyhdistys ru-
meta panemaan toimeen jäsentensä
keskuudessa silloin kun tilaisuutta sii-
hen saadaan. Keskusteltamaksi ote-
taan ainoastaan n. s. periaatteellisia
kysymyksiä.

Muurari a. o. kuukausikokouk-
sessa t. k. 13 p:nä päätettiin seuraa-
mista asioista:Oppikurssien toimeenpanemaan ko-
miteaan walittin V. Lagerström,M.

Tuominen A. Nieminen, A. Krankka
ja K. Kallio.

Suomen työmäenpuolueeseen pää-
tettiin yksimielisesti yhtyä.

Rakennusmertari yhdistyksen jär-jestyssääntöjen epäjohoon mukaista
laatimista kummasteltiin kuin kesälläne malmiiksi päätettynä olimat sano-malehdissä ja nyt ilmoittamat heosastolle että ne mielä on pöydällä
muuhun keskusteluun ei tämä anta-
nut aihetta.Työmies-lehden osakkeita päätettiin
ottaa 5 kappaletta entisten lisäksi.Kauppias Tirkkosen työmaalla ju-
listetun lakon suhteista »vaadittiin
keskusteltamaksi, sitä kuitenkin osaksi
wastusteltin ja ivaadittiin pitämään
yleistä kokousta ionka toimeenpanemi-
nen jätettiin hra Petterssonille, koko-
uksen jälestä »vietettiin perhe-iltama
hauskalla ohjelmalla ja kokous huo-
neen täyteläiselle joukolle.

TyöwäenyhdistyksenKuukausikoko-
uksessa piti yhd. vnheenjohtaja I.
W. Hellberg, pitemmän puheen työ-
mäen asiasta selivittäen erittäinkin ko-
neitten suhdetta pääomanpalmelukses-
sa ja niiden maikutusta olojen kehi-tykseen.
Sitten keskusteltiin japäätettiin, pait-
si puolueeseen yhtymisestä ja keskus-
telukokousten puuhaamisesta, ostaa 2
osak. 5 100 mrk. työmäen kustannus-
osakeyhtiöön. Työmies-lehden osak-keiden ostoon ei katsottu marojen
tällä kertaa riittämän. Oppikurssien
toimeenpanon päätti yhdistys jättää,
kun kurssit oli »valtuusmiesten puu-
hasta toimeen saatu. Osanottajia ko-
kouksessa oli runsaasti, muutamia
naisiakin.

Hywiä ampujiaowat Tuomalat-
set. Niistä noin UOO joultokunnasta
jotawäteii, jotka yli koko Wenäjän wal-
tatmman wiime wuonna pidetyihinam-
pumaharjoituksiin ottlwat osaa, omat
Suomalaiset olleet parhaita
ampujia. Tänne tulleissa raporteis»sa mainitaan Mikkelin pataljoona
ensimllisenä, sittenmuut Suomalaiset
pataljoonat. Kolmimuoiinen pal-
melus sotajoukossa omassa maassa ja
omien upseerien opastamana taitaa ol-
la sittenkin parasta.

K-la
Surkia tapaturma. Pellawateh°

taan mallaisuosastolla on lankain lei»
tinkattila hounoutensa muotsi tulvallaan
räjähtänyt, tun sen tantta pitämät ruu-
wit löysäytyimät ja kattilasta työnty»
wii höyrypoltti talsi iyömiestä melkein
pahoin. Kattilan epämarmuus oli kyl-
lä ollut tiedossa mutta ei tullut aita»
naan korjatuksi. Itämät seuraukset omat
monasti tämmöisistä huolimattomuus
sista.

Lahja työmäeltä. Täkäläisellä kat»
tohuopatehtaan turpiinisiiiliön rakennuk-
sella lahjoiltiwat työmiehet työnjohta-
jalleen rakennusmestari G. Rnotsi'llehäiipäliväliään kallisaimoisen piirangin
maistoksi. Lahjan saaja, tiittäessäänmuistosta, huomautti lahjan tarkoitul»
iestä, ett'ei^ se tulisi olemaan muuna
kuin armoltaani muistona hymästä so-
nnista työntekijäin ja- teettäjäin wälil»
lä.

Harwinaisuudesta saatiin täällä
nähdä eilen useampia satoja »venäläi-
siä sotamiehiä tulleita Hämeenlinnankaupungista metämään tänne raken-
netun Venäläisen kirkon isoa kelloa
teloilleen. Illalla matkustimat heasemapaikoilleen takaisiin,

Sotainen meteli oli miime sun
nuntaina klo kolmen maiheilla Onki-
niemen huwilassa. Kuusi päihtynyt-
tä miestä joutui ensinnä riitaan kol-
men herrasmiehen kanssa ja seurasi-mat näitä mihdoin humilaan asti
kostotuumissa tuntien asuinhuoneisiinsärkemällä omet pirstaleiksi. Hääde-tyt käyttimät ampuma-aseitakin puo-
lustuksekseen haamoittaen yhtä ilkiöis-tä mutta siitä huolimatta tunkimat
nämä huoneisiin joista asukkaat pake-
nilvat itkunain kautta. Huoneissaolimat tappelupukarit sitten mellasta-
neet särkien ikkunat ja huonekalut pa-honplliwäisiksi. Kun imhdoin poliisi
saapui olimat pahantekijät pakosalla
mutta saatiin myöhemmin kiini.
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Aina vaani sormukset ja lusikat
saadaan meiltä halvimmat.

HUOM.! Prima double sormuksia
täydellinen varasto. Tuomela &
Klemettilii Kultasepänliike Tam-
pereella Hämeenkatu 12, (toinen talo
sillasta asemalle.)

Lienee tässäkin rumassa tapauksessa
oluella suuri ansionsa. — Tutkintoa
pidetään paruillaan asiasta.

Tappelua jarähinää on ehtimiseen
iltasittain kaupungissamme. Atkunoita
heiteiään sisään ja milloin mitäkin il-
teyttä tehdään Ia tämä kaikki on kui-
tenkin osoitteena yliluotkamme ah! eu-
desw, jota ei malta sulkea kapatoita
ja wiinapuoteja Sillä näistä myrkky-
lähteistä on suurin osa pahuutta syn-
tyisin, siitä ollaan kai jo waimastima-
kuutettuja.

Hnljättäwä tapu. Useat ala-
rannan laiturityössä työskentelemä!
työmiehet käyttämät erittäin raakaa
ja sopimatonta puhetapaa heidän ohit-seen kulkemille naisille jotka menemät
ja palaamat työpaikoistaan. Työ-
miehet kunnioittakaa lyötomereitanne
joskin he omat naisia eiivätkä saata
teidän kanssanne kilpailla raa'assa
puheessa. Pitäkää itseännekin parem-
massa armossa ettei loukkaantuneet
ohikulkiat ole pakoitettuna «vertaile-
maan teitä riivon esiintymisenne täh-
den koiriin. Olisi kai tässä epäkoh-
dassa mestarillakin jotain sanottamaa.

Loukattu ohikulkia.
Kieltolain hedelmiä. Mainen

maltiossa, jossa kieltolaki on «vallalla,
on useita Mantiloita tyhjinä ja polii-
seilla on oikeat laiskan päimät. Olis-
pa suuri onni Suomellekkin, että saa-
taisiin kieltolaki «voimaan. Silloin
ei ainakaan satoja tarmitsis yksinä
päiminä putkaan haalata, kuten Tam-
pereen «viime markkina päiminä piti
poliiseimme tehdä, puhumattakaan
tällä kertaa muista eduista.

Pelastui häwiöstä. Eräs isäntä
Mikkelin läänin K:n pitäjästä oli
päättänyt myydä metsänsä ja «vaatia
siitä 35,000 markkaa, josta hinnasta
hänen mielestään oli 5,000 tinkimisen
«varaa. Erään ohikulkeman henkilön
kehotuksesta päätti isäntä kuitenkin
ennen lopullista kaupantekoa pyytää
Mikkelin läänin maanmiljelysseuran
metsänhoidonamustlljan neumoa. Tä-
män kehotuksesta jätettiin sitten osa
metsästä kasmamaan ja loppu myy-
tiin 40,500 markan hinnasta. Noin
10.000 markkaa ja osan metsästään
hyötyi isäntä siis tästä neumon pyyn-
nöstä.— Hukkunut. Laumantai aamu-
na nähtiin eräs naisen ruumis kellu-
man meden pinnalla saunasillan «vie-
ressä Uudessakaupungissa. Hän oli
täysin maatetettu, kellonsa oli seisah-
tunut puoli 3 aamulla. Ruumis tun-
nettiin oleman höyrylaima ..Norde-
nin" palweliatar Hulda Fors. Luul-
laan että hän olisi tullut murhatuksi
ja heitetty meteen, koska ulkonaisiamammoja näkyy kosmoissa ja käsissä.
Ruumis on nyt leikkuuhuonees<,a. —
Lisätä moi, että höyrylaima ..Norden"
lähti eilen aamulla Uudestakaupun-
gista ennen päimän «valkenemista
Raumalle tietämättä tällä tamoin asi-
asta mitään.

Pieniä tietoja.
Toranen akka. Kulkiessani Lemp-

äälän ja Kuokkalan kylän wälia, satuinjo kolmannen terransemmoiseenrähinään
että harwoin moista tuulee. Eräs »vai-
mo ripitti anoppiaan ja nimittelisitä jos
minkälaisilla hanttumasanoillaesim. Helw-etin kuppari". Tätä tauhiaa meteliä
seisoi tuulemassa mäkeä luin kirkossa jo-ta kulma täynnä. Paranna maimo ruk-ka tapasi ennenkuin joudut itse sinne läm-
pimään paikkaan, jonne toista niin ahke-raan toimitat, toimoo

ohikulkija.

Kowan onnen lapsi. Olin en-
sin «Pohjalaisen" lukijana useita muosia,
mutta sen lakattuakäännyin Päiwälehd-en" lukijakuntaan; mutta silloin tarkasimyöskin kuolema sen niskaan ; käännyin
sitte Työnnel)en" puoleen, mutta nyt se-
tin joutui samaan satimeen. lKnkö siis
ole todellakin towanonnenlapsis

Keurulainen.

Suomen maalarien ensimmäi-
nen yleinen edustajain lolous

Kolmantena kokouspäiwänii, t. l. 7
p:nä, luettiin ensiksi Turusta tullut
sähkösanoma kokoukselle:

.Tehkää innolla ja menestyksellä
«yötä ammattiweljenne yhteiselsi eduksi.Turun ammattitomerit.

Hella, Korte, Holmroos, Laine."
Nyt hymätsyttiin säännöt Suomen

maalarien liito» keskushallinnolle, joka
sijoitetaan Helsinkiin, ja tuli siihen ma-
litulsi ? jäsentä,nimittäin F M Or
rela, E. Lindegren, Aarnio,F,Paulin,
Hammar, I.Källruos ja G. A. Thu-ren. Tiliutartastajitsi »valittiin Lilja
ja K. Koski ja waratilintaitastajitsi
Wälilä ja Pikkainen.Seuraama edustajakokous päätettiin
pitää nmoden päästä Tampereella.

Kysymykseen: Onta nykyinen tisälli-
armo järjestelmä tartoitustaan wastaa-
wa?" hymätsytiiin seuraama maliotuu-
nan laatimai ponsi: K,sälli-arwojärjes
telmä ei enää nykyisissä oloissa wastaa
tartoitnstaan, ja jos se tahdotaan saa-
da tarkoitustaan wastaawalsi, ehdottaa
waliotunta:

a) että ammattiosastot taitoin wal-
wowat, että oppilaat käymät heille tuu°
luwan tietopuolisen oppikoulun, jota
mastaa ylemmän lansatoulun oppituis-

Wb) että perustettakoon oppikurssit am-
mattiin tnuluwlllle työalalle ja että
näihin oppitursjeihin oltoon jokainen
oppilas paloiteltu osa» ottamaan oppi-
llitanlllln;

c) että oppilas welwoitetaan teke-
mään paikallisen ammattiosaston wal°
wonnan alla yhden näytekappaleen.

d) että oppilasta, joka ei ole täyttä-
nyt näitä määräyksiä, ei katsota täysin
tytenemätsi saamaan kisällin ormoa ja
oikeuksia.

e) että auimllttiosllston «valitsemathenkilöt antatoot lausuntonsa sälliksipyrkimän työtaidosta,setä että yleensä
o.etaan tarkoin huomioon elinkeinolais-sa tätä asiaa koskemat lysymytset.

Kysymytseen: .Miten saataisiin am-
mattilaisille paremmin kuin tähän asti
yhtymään yhteis työhön!"hywäksyttiin
waliolunnan ponsi: että tehtaissa ylesiä
työ> ja palkkasopimuksia olisi huomioon
olettama että niissä olisi määräyksiä
työntekijäin welwollisuudesta kuuluasil-
lä paikkakunnalla olemaan yhdistykseen,
osastoon tai liittoon, missä hän kulloin-
kin oleskelee

että tutin ammattiyhdistys, -osasto
tai liitto toimisipaikkakunnallaan siihensuuntaan, että agitatsiooni» täytetään
niin paljon tuin tilaisuutta siihen on
ja marat sallimat;

että toimitetaan helppohintaisia len-
tolehtiä setä säätämisiä olemaa tarkoi-
tustaan mastaamaa muutatin kirjalli-
suutta ammattikunnan testuuteen;

että ammattikunnat lullakin paikka-
kunnalla laatisimat olojensa mukaan oh-
jesääntöjä tomeriturin aitaansaamisetsityöpaikoissa.

Kysymykseen: »Olisiko suotamaa että
perustetaan työttömyysrahaSto ammat-
tiosastojen lesken?" hymälsyttiin seuraa»
ma maliokunnan ponsi:

Työttömyysrahustot omat tarpeelli-
sia syystä, että ne turwaawat työnteki-
jöitä työnsultujeil ja oikeutettujen lat-
lojeu aitana ja tulee Suomen maala-
rien liiton ryhtyä heti tarpeellisiin toi-
miin tämmöisen rahaston aitaansaami-
selsi Kotous toimoo sen tähden että
hallinto ryhtyisi niin pian kuin mah-
dollista toime,piteisiin tällaisen rahas-
ton aitaansaamijetsi.

Kysymykseen: Eikö ulisi saatama
alin tuntipalkka yli toto maan määrä-
tyksi?" hywätsyttiin «valiokunnan pon-
si:

että alin tuntipalkka on maärättämä
dO p:lsi yli toto maan seka etta tämä
palkka on matsettama läikille maalarin-
työntetijöille, oppilaita lutuun ottamat-
ta, nytyinen palltajärjestelmä tun sa»t>
taa ammattilaiset toimottumaan tilaan
nytyijen lulliin toimeentulon talia y.
m. syistä. Tämän toteuttamiseksi olisimaalarien edustajakokouksen tehoitetta-
wa maalareita ja etentin ammattiosas-toja taitliall» Suomessa toimimaan
alimman tuntipallan saalvultamljelsi,
ensin sominnollisillll keinoilla, maan jos
niillä ei saamuteta määrättyä tulosta
täytettäköön «viimeisenä teinona latto»,
jot^i lestushallinto mahdollisimman pal»
zon walwuisi ja amustmsi

Kysymykselle: ..Katsotaanko tarpeelli-
selsi perustaa eläke-, sairaus-, ja hau-
tausapuranasto?" hywätjyttiin seuraa-
ma maliotunnan ponsi:

a) että tutin ammattiyhdistys perus-
taa paittatmmllccil yllämainittuja ra»

hastoja ja lehoittaa jäseniäänniihinliit-
tymään;

b)joZ missä ei jäseutenten »ähyyden
tähden moi saada omintakeista rahastoa
niin liittykööt entisiin paittalunnallll
olemiin rahastoihin.

Kysymykselle: ..Miten olisi sa»tawa
juoppous ja sen yhteydessä lvapllllpäi'
mien miettäminen edes rajoitetntsi maa-
larien keskuudessa?" hyivatsyttiin seu-
raama «valiokunnan ponsia

ettäehdoton raittius maalariammatti-
laisten keskuudessa on malttamaton eh-
to ja edellytys taitelle ammatilliselle,
yhteiskunnalliselle ja simistylselliselle
edistykselle j, sen tähden olisi maala-
rien loetettama, niin paljon tuin suin-
kin edistää raittiutta omassa testuudessaan, setä myöskin mahdollisuuden mu»
taan toto yhteiskunnassa.

Pöytäkirjat päätettiin painattaa ja
suorittamat painokustannukset eri yh.
distytset ja osastot. Pöytäkirjan tar-
kastajiksi tuliwat Otto Tiuppa, Wäli-
lä ja E. Lindegren. Kokouksen aitana
läwiwät edustajat yhteisesti malotuma»
uttamassa itsensä setä katsomassa Ate-
neumissa ja kaupungin merkillisyyksiä.

Yhdistysten rientoja
Helfingin Räätälintyöntekijäin

yleisessä kokouksessa toissa sunnun-
taina luki hra Reinikainen Lahdesta
tulleen kirjeen, jossa sanotaan sielläsyntyneen räätälien työlakon ja pyy-
dettiin, ettei sinne ketään ammattilai-
sista työnansioitamarten matkustaisi
ennenkuin on saatu asia somituksi

—
sekä kysyttiin, josko ammattilaiset
täällä katsomat lakon oikeutetuksi.
Lyhyen keskustelun perästä myön-
nettiin se oikeaksi.

Tnöwäenpuolueeseen liittyminen.
Muurarien keskushallinto on päättä-
nyt ehdottaa alaisilleen ammattiosas-toille, että ne eilvät yksitellen yhtyisi
mielä puolueeseen eikä myöskäänliit-
tona, maan koettaisimat «vaikuttaa
siihen suuntaan, että työmäenyhdis-
tykset, joihin muurariammattiosastot
omat yhtyneet, yhtyisimät puolueeseen,
jolloin ammattiosastotkin tulemat kuu-
lumaan niihin. Elleimät työmäen-
yhdistykset yhdy, päättäköön sitten
masta kukin muurariammattiosasto
yksitellen yhtyä.

Ihteinen tn sopimus. Helsingin
rapparien ja rakennusmestariklubin
«välillä on tehty työsopimus koko
ensi rappauskaudeksi. Sisärappauk-
sesta maksetaan sen mukaan 40 p.
neliömetriltä sileästä seinästä ja lis-

toista juoksumetriltä 3 pniä sentiltäkolmiomitllltaan mitattuna.

Ulkomaalta*

Sota.
Oranjewaltiot omat julistaneet

sodan ja edenneet 38 penikulmaa
Tintoa-solasta.

lunaottelu on ollut Kraaisolassa,
jossa Transmaal on hämittänyt rau-
tatietä ja malloittanut pansaroitun
junan.

..Naftanhtiö weljekset Nobel",
jonka palmeluksessa ohimennen sa-
noen on paljon suomalaisia, on saa-
nut toimekseen järjestää kaikkien We-
näjän kruununtehdaiden polttouunit
sellaiseen kuntoon, että niiiä «voidaan
lämmittää nafta-jätteillä. Tämän
suuremmoisen työn johto on uskottu
mainitun yhtiön tirehtöörille, kansa-
laisellemme insin. Hj. Crusellille.

Intian valtamerellä.

Sunnuntaina,

Minkä enemmän alamme päästä
keskusteluihin muitten ihmisten kans-sa, sen ristiriitaisempia tietoja saam-
me oloistaKmiinslannissa. Itsi ma-
kuuttaa, että melkein kaikilla aloilla
tehdään työtä maan klo B:sta 4:ään
i. p., joka päilvätyö mielä lyhenee 1
päimällistunnin; ja että tumallinen
palkka on 1 chillinki tunnissa. Toi-
nen täisen makuuttaa, että nykyään
moipi siellä tamallinen työmies an-
saita maan 8 chillinkiä «viikossa. Sen
«voin kuitenkin makuuttaa,että se mies,
joka edelliset tiedot antoi, näytti kai-
kin puolin luotettamalta ja simisty-
neeltä mieheltä, mutta jälkimäinen
onnähtämästi harmaaksitullut «maail-
man koijari".

Keskimiikkona.
Olemme saaneet ruotsinnetuksi erään

kirjeen, jonka muuan kaimostyön joh-
jllja on Kmiinslannista kirjoittanut.
Siitä näkyy, että ulottamilla työmie-
hillä on ensi «viikkona kyllä «vähäpä-
töinen palkka, mutta heti kun he omat
tottuneet outoihin työtapineisiin,mak-

F. v. Forsblomin
kiiu\kiir\SM
Öljy- ja vesiväriä,pensseliä,

balettia, maalikangasta,
aqvarelli paperia y.tn.maa-
laus ja piiruMttts tarpeita.

Huom.l Valokuvasäiliöitä
myydään sattuneesta syystä sisään-

osto hinnoilla

s. V. flll-ZtllllMlN
"K ir jakanppa

Kauppakatu>:» 18.

Setaan heille B—lo chillinkiä palkkaa
päimältä. Kahden punnan säästö yli
tumallisten juoksemain menojen mii-
kossa on aiman tamallinen tulos
säännöllisesti elämälle miehelle.Muuan saksankieltä taitama juuta-
lainen taasen kertoi minulle, että
Austraaliassa on yleensä mahdotoneioittaa ruumiillisen työntekijää ke-
meämmän työntekijöistä ja tyhjän-
toimittajista, sillä he elämät kaikin-puolin nmkamasti ja hienosti kuin
tamallinen keskiluokka. Iltapäimällä
omat kaikki herroja ja missejä, jotka
eimät edes yritäkään saada selmaa,
kuka kuuluu ..parempiin" kuta huon-ompiin" ihmisiin.Syyksi siihen mihamielisyyteen, jo-
ta etenkin alussa olimme laimallahuomaaminamme, selitti muuan si-mistynyt nainen, jonka kanssa olen
solkannut ranskaa sanakirjan amulla,
että englantilaiset työmiehet eimät
millään tumalla tahtoisi muukalais-
mieraita tänne kääntymään ja yleen-
sä austraalialaiset hywin mastenmie-
lisesti kehumat kotimaataan, jotta
heidän kultaiset olonsa eimät liialli-sen siirtolaistulmankautta pilaantuisi.

Asumattomia seutuja on Kmiins-
lannissa äärettömät alueet, mutta ne
omat määrällisiä kulkea yksin, silläeurooppalaisille mihamielisiä neekerejä
maeltelee siellä. Mutta se tieto ei
meitä peloita. Päinmastoin me jo
mietiskelemme, mitenkä me rahoja
ansaittuamme marustamme itsemme,
kuusi uljasta suomalaista, ja lähdem-me muoristoon harhailemaan, uutta
Smeitsiä perustamaan. Ilmanalakin
on muoristossa miileämpi, ja muuten
tarjoaa muorimaa näille, jotka eimät
mainoa ja työtä pelkää, suurempia
etuja. Siellä sitä kun löydämmeylä-
maan, jonne on maan yksi pääsy,
niinkuin Kuban kapinallisten pääkort-
teeriin, niin moimme sanoa liian
tungettelemille henkilöille, että ele
tul ETur^ 2)t. tf-=ffl

Tarasconilaisen seikkailut 11.

-
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kellivät oville, kaikki turvautuivat päättömään
pakoon — kaikki, naiset, lapset, kuormaukanta-
jat, laiikimetsästäHät, vieläpä urkoollinen komen»
6a,itt> Lraviclakin. I^err^ 'lartarin yksin ei lii-
kantanut palkaltaan. Hän BeiBoi jäykkänä ja
pelkäämättömänä näkin ecle^sä uänen silmän
sä leimusivat inlneel>isesti ja suunsa oli niin kum
man näköinen.

Kun sitte muutamat lakkimetsästäHät olivat
saaneet Hossain määrin mielenm^lttinsa takaisin
seliä varmentuneina nerransa ja mestarinsalevol»
lisuu6esta ynnä luottaen näkkirautain pitävv/tee.^
läkenivät näkkiä, niin ne kuulivat, miten nän
lakkaamatta KatBel!en leijonaa mutiBi:

Niin, se nnk-«Se vasta olisi metsästystä!
saisi vaivan!>

Tikä nerra 'lartarili pununut Binä päivänä
enempää.

IX. MAINITUN MERKILLISEN ILMIÖN
OMITUISET VAIKUTUKSET.

Niin, nerra 'lartarin ei pununut B>nä päivänä
enempää, mutta nän poloinen oli Ho «anonut lii
kaakin.

äeuraavana päivänä ei koko kaupun^izzapv-
Nuttu miltään muusta, kuin siitä, että nerra 'lar-
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tann jo ikan pian lädtee lnatkalle; nän aikoo
mennä leijonia metsäztämään.

Kunnioitettavat lukijani tietävät varsin kv-vin, ettei ystävämme ollut ecies uneksinutkaan,
että nän Banoi»i mitään sellaista Ha ettei koko
Hutussa ollut sanaakaan totta, vaan se nli taas
tuon mainitun merkillisen ilmiön vaikutuksia.

Lyhyesti, koko Tarasconissa puhuttiin aijo-
tusta matkasta ikäänkuin se olisi jo aikoja sitten
päätetty asia.

Kaduilla, klubissa, (-ostecal^en luona —
kaikkialla kallistivat paitansa vnteen, kuiskailivat
Ha tekivät samalla n^vin merkitseviä kasvojen»
ilmeitä.

»kluuten —
tenän tiedätte jo? Nän lälitee

siis
»Hluuten - sen minä olen Ho aikoja sitten

tiennyt. Xiin, I'altarin läntee metsästämään lei»
Jonia, —

ei mitään vänempää.»
Tässä on nimittäin nimenomaan mainittava,12882 on mmittam nimenomaan mainittava,

että rakastettavilla tarasconilaisilla oli tapana
alkaa joka lause » muuten sanalla sekä päättää
se sanoilla »ei mitään vähempää>, mikä tietysti
suuresti lisäsi sointua. Tänä päivänä, jolloinkai-
killa oli niin paljon kertomista ja toisilleen puhu-
mista, soi »muuten» ja »ci mitään vähempää»
niin sointuisasti,kuuluvasti ja terävästi, että ruu-
dut melkein kilisivät.

mikkomakitalo
Highlight
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Paljon rahoja säästätte
kan tarvitessanne

Kelloja,kellon/periä,
Kihla-javihkisormuksia,

y. m, Kello- ja Kultasepän alaan kuuluvia esineitä os-
tatte ne

U. Lyytikäiseltä
Coinmcrcin talossa, vastapäätäPoliisikaniaria.

llu»t»nt»m»»m»»v tv«8t»:
EOBVOPAÄLLIKKÖ

RINALDO RINALDINI
Romantillinen kertomus kuudennentoista vuosisadan lopulta. Suomennos.

Tämä teos on käännettynä kaikille maailman sivistyskielille. Hymyhuulin
ja sykkivin sydämin seuraa vanhus ja nuorukainen, puhumattakaan neitosista,
Kinaldinin vallattomia retkiä. Huolimatta siitä, että kertomus on niia vanha, hur-
maa se lukijaa yhä edelleen.

Teosta saapi vielä tilata vihottaisinkin ja annetaanasiamiehille hyvä
palkkio. Teos on ilmestynyt 64 kuudentoista sivun kokoisessa vihossa.

Sivuja 1,015. Hinta korukansissa (i mk., paperik. 5 mk.
Tilattuna meiltä suoraan annetaan joka ti kpl. ilmaiseksi.

6. £. JANSSON & KUMPP. KIRJAPAINO.
Huoiiuiutamme vielä,' että kustantamaamme

Leo Toisto n
Suurenmoista ja jännittävää teosta

Sota ja Raulia
Suomentanut Juho Aatto Mäkinen

on vielä joku määrä myytävänä kirjakaupoissa sekä meillä.
»Epäilemättä merkillisin Leo Tolstoin kaunokirjallisista teoksista on »Sota

n Kaulia!' W aI^^^H^^^Hv o.1 ».
»Sota ja Kauha» kuuluu epäilemättä parhaaseenkirjallisuuteen mitämeidän

aikanaimn^onilmeatvnyt^ajälkimaailinakin on ihmetteleväsitä mestariteoksena»
C. D. af Wirsén.

iHinta yhteensä 7: 50Sivuja 2,800, neljässä osassa.

G. E. JANSSON & KUMPP. KIRJAPAINO.
IB. Haapanen, rlitlli Ken tahtoo navalla

saada itsellensä jalkineet tilatkoon
ne meilläLäntinen pitkäkatu n:o 13.. Telefooni n:o 497. —^

—
'

Otan tilauksia omistani ja teettä-
jän kankaista. Työ hyvä. Hinnat
halvat.

E3T* Lehden Jakamista koskevat
asiat, ovat helpommin korjatut,
Jos ilmoitetaan asiasta lehden
konttooriin (Jansson & Kompp.
kirjapaino), tai Telefoonilla N:o
2»5

V.
Kortelahden katu 4.

HUOM.! Vanhat jalkineet laite-
taan myös halvalla.

Puuseppä J. 8. l(iminl(i
Puutarhahatu 29. telefoni 669.

Ottaa vastaan tilauksia ja vanhat
laitetaan. Varastossa valmiitahuone-
kaluja.

Huolella valittuja, oikein hyviä ja hienoja

KANKAIT
on varastossani, joista valmistan tilausten mukaan alalleni kuuluvia töitäkaikella

Räätälio»li Ringbom.
Telefooni 541 Puutarha- ja Puistokadunkulmassa.

IFJkää unhoittako |
■ etta edullisin ottopaikka I
I Mustille javärillisille I
ILENINKIKANKAILLEI
1 on B■ Halpahintaisessa u
I Vaatetuskaupassa ■

ARVOISA TYÖVÄKI HUOM.!
Valli«»tt«.viissiii suuren

Hinnanalennnksen
myöntää tästä lähin

Kihla-, Ifilki- \r. i. Sormuksille
Kultaseppä i.H. Pekuri.

Tampereella.
"£jg~ Ruuskasen kivimuurissa, lähellä rautatieasemaa.

00000000000000000

000000000000000
Halialla ja taashalvalla.

Jos tahdotteostaa halvalla puoti tavaroita niinostakaa niitäminulta, minä
myyn kahvia 1: 40 p. kg-., sokeria 1 m. kg., nisujauhoja 45 p. 2 kg., silliii
20 p.kg., paljon hyvää halvalla, todellakin työväelle edullista.

Tämä halpa kauppani on Tammelassa, Kaivokatu 37.

Anselm Saarinen.****** «aätälinlillle »»»*»'» ""
Varastossa löytyytyy ajan mukaisia kankaita B»vi- ja syys-

kautta varten, joista tehdään suriajalla alennetuilla hinnoilla
aistikkaita pukuja.

HIOMAA! Työ ja tarpeet ehdottomasti hyvät.

G E. Enqvisfin
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joka kaikkein enimmän koko kaupun-

oli kummastuksisB22N. kun nän kuuli, että
lartarin aikoi läntea paikkakunn2lt2 ja matkus-
taa Ulrikaan, oli — I'2rt2rin itse. Uutta tiecie-
täänkän, miten turliamaisuuäen on laita ja mitä
kaikkea se voi alkoikin saacla.

3en sij22N, että olisi kerran kaikkiaan lv-
kvesti ja lujasti selittänyt, ettei nän ollenkaan
ajattele matkaa ja ettei känellä milloinkaan ole
ollut sellaista aikomustakaan, sen sijaan onneton
ja sokaistu 'lartarin, kun nänen kanssaan ensi
kertaa pukuttiin nänen lännästään, sanoi salape-
räisellä äänellä: »Nana — enkäpä —

minä en
sano mitään.»

Kun toisen kerr2N nänen kanssaan pukuttiin
samasta asiasta, ali nän jo paremmin tutustunut
aatteeseen ja vastazi: «Enkäpä. Onkan se mak>
kallista.»

kolmannella kerralla vastasi lian lu-
jasti ja luottoisasti: »^ivan oikein, minä mat-
kustan».

Kun nän nyt iltasin istui Klut»itoveriensa
kanssa (^ostecalclen luona, nousi runsaasti nau-
tittu punssi näuen päänänsä, monet suosionosoi»
tukset, joilla kanta kunnioitettiin, kynttilät, mo-
net liikutetut inmiset, tämä kaikki sekoitti nänen
mielensä, riemu, jolla nänen aijottua matkaansa
kaikkien asukasten puolelta tervenckttiin, juovutti
nänet

— ja niin selitti tuo kovan nnnen lapsi

juklallisesti ja kauniisti, että nän jo aikoja sitten
ali väz/nvt lakkimetsästvkseen ja että nän mat>
Kustaa niin pian kuin manciollista tappamaan
lasvuoren suuria leijonia.

Valtavalla ja voimakkaalla nurraanuuciolla
otettiin tämä tieto vastaan, äitte juotiin vielä
kerran punssia, sitte seurasi nalailua, kätten pu-
ristusta ja riemua niin ettei ollut mitään määrää.
Kun nerra tartarin länti kotiinsa, scusasivat
kaikki näntä. 'luota pi<22 nankittujen Ivntvjen
avulla 822tiin 2ik2an jonkunmoinen soitsukulku,
ja kaiken lievän lopuksi toimeenpanivat nuo in
nostuneet serenaa6in sen pikkutalon edustalla,
jonka puutarnassa baooat» k2svoi.

I'artarin-3ancno ei ollut koko huttuun ensin
kaan tvvtvväinen.

Jo paljas ajatus, että olisi matkustettava
allillaan ja siellä ryhdyttävä leijonametsästyk-
seen, o'i saanut hänet kamalasti kauhistumaan.
Kun hän nyt oli taasen kaikessa rauhassa ko-
tona, valmisti hän, kun vielä . ulkoa kaikuivat
kunnianosoittajain viimeiset säveleet, vastustus-
puolelleen. Tartarin-Quixotelle erittäin kuuman
kylvyn. Hän nimitteli häntä hulluksi, sokaistuksi,
hassuksi, kolminkertaiseksi narriksi ja selitti hä-
nelle tyysten tarkkaan, mitkä vaarat ja vasta-
hakoisuudet häntä retkellä odottivat, niinkuin:
haaksirikko, reumatismi, lämmintauti,dyssenteria,
musta rutto, eleiantiasis j. n. e. ■

RÄÄTÄUNLIIKE
Telefooni 658

Työmiehet huomatkaa!
Nyt saapuneetM» sekä talvikankait-

ten mallit joista valmistetaanpukuja ja
palttoita entiseen tunnettuun halpaan
hintaan yhtä hyvin teettäjäin kankaista.
Työ siistiä sekä ajan mukaista.

Viinikan- ja Rongankadun kulmassa.
Sisään käynti Rongankadulta.

Tamp. Uusi puusepän liike.
Läntinen pitkäkatu n:o 18 a.

Kaikkia ammattiini kuuluvia töitä
otan tehtäväksi. Työt tehdään hy-
väksi ja huolellisesti sekä vanhoja
laitetaan kohtuhinuoilla.

Kunnioituksella
K. E. OLLILA.

Työkansa Huomatkaa!
Jos tahdolle halvalla tehdä ostok-

senne, niin tehkää ne ruoka- ja se-
katavara kaupassani.

F. V. Fredriksson,
15 Särkänkatu 15.

ma eoseissn
Jalkineliike

Kenkäkauppa
Hämeenkadulle N:o 8.

Tilaukset ja vanhain laitokset teh-
dään nopeaan ja kohtuhinnoilla.

HUOM! Varastossa kaikenlaatui-
sia jalkineita.

t»äiväli»t».
Avoinna on Joka arkipäivä.

Pastorin kansliaklo B—ll päiv.
Kanttoorin virkahuoneklo B—ll.8— 11.
Kirkkoväärtin huone klo 8-12 e.

4 6j. pp.Tampereen .Säästöpankki klo 12-2 ja
sitäpaitsi lauvantain.i klo C— B j. op.Pohjoismaiden osakepankki klo V»10—päiv.

Kansallis Osake-Paukki klo '/,IU 2.Suomen pankiu konttori klo 10— 2.
Suomen Yhdyspankinkontt. klo ValO— 2päiv.
Waasan Osakepankki klo </ilO ? päiv.
Suomen Maanviljelys- ja !eollUuuoPank-

ki Osakeyhtiö klo '/jlu— '/HTampereen-Osake-Pankki klo '/»10— 2
päiv.

Tampereen Pääoma» ja »littkorkolaitoa
kekiviikkoisin klo 4-5 ja '/"*?

—
'/»8sekä lauva* taisin 4-5.

Uahatoimikamari klo lp— 2.
Suomenpankindiskonttikomiteakokoon-

'nv klo ll— 12 e. pp.
Tullikamarijapakkahuonepidetään ylei-

sölleavoinna klo — ja 4—7.
Sähkölennätinkonttoori kaupungissa ja

rautatielläklo B:sta e. pp.12 yöllä.
Terveydenhoitolautakunnan tarkastusa-

sema aamusin klo 8 10.
Köyhäin-asianajajan kanslia, Aleksante-

rinkatu "8, avoinna joka arkipäivä
klo B—9 e. pp.

V. t. kaupunkiuinsitiötiri tavataan joka
arkipäiväklo I— 2j- pp. vesijohtokont-
to Tissa

V- t. kaupunginarkkitehti tavataan jokaarkipäivä kio I—2 j. pp. vesijohto-
konttoorissa.

Kansakoulun tarhastajaakansliaUudella
kansak. maanant keakiv.,perj. klo '/»l—

V*2: poikakansak. tiist, torat., lau-
vaut. klo Vil2— V»lV. P. K. lainakirjasto on avoinna keski-
viikkoisin ja lruivantaisin klo '/,8

—
'MO ilalla.

Realilyseon kirjasto torstaisin '/»12— 12
Kaupunginvoudin konttoori klo B—lo8— 10

a.p. kaupungintalossa.
Kaupungi palveliain kontoori Raatihuo-

neen talossa rahatoimikamariavasta-
päätä avoinna klo ',9—

e. pp.
Vaivaiihoitobatlituksen esimiestä tava-

taan joka päivä klo 7*9— 12 kaupun-
gintalossa.

fulevain tavarain toimisto täkäläisellä
rautatienasemallapidetään avoinna klo
8-1ja 3—-.

Meneväin tavarain toimisto täkäläisellä>autatienasemallapidetäänavoinnaklo
8-1ja 3-6.

Rautatienpaketti- japikatavaratoimisto
joka arkipäivä klo Be. pp.— 8 j pp*
Sunnuntaina klo B—lo e. pp.

Maksuton rokotus valtuusmiesten koko-
ussalin eteisessä huoneessa, sisään-
käynti Hämeenkadulta, joka torstaina
klo 10—12 e. pp.

Kaupungin lainakirjasto joka arki-ilta
klo 7*7— 7i9, paitsi lauvantaisin '/>6—

!/*B, Puutarhakatu 23
Avoinna on viikon Joka päivä

Sairashuoneeseenotetaansairaitaklo 12—
1 päivällä. Tapaturman kärsineitä

kaikkina aikoina.
Kaupungin lukusali avoinna joka päivä

klo 10 a.-p. klo 9 i-p.,talossa 23 Puu-
tarhakadun varrella

KaupiiDginlukusali;Wiinikankatu,N:o 18.avoinna jokapäivä klo 10 a,-p
— i-p.

Portikoi.ttouri avoinna: arkipäiviuä me-
nevien pestienosasto klo B—l 28

— 12 e. pp.
j% 3—7 j. pp Tulevienpostien osasto
klo S— ll e. pi». ja 2—7 j pp. Sun-
nuntai ja juhlapäivinä menevien pos-
tien osasto klo B—lo e. pp. ja tule-
vien postien osasto klo '/«!> lO e.pp.
ja klo B—VjH8

—
VjH j. pp. Sisäänkirjoitetutja vakuutetut kirjeet, jotka tahdotaanlähetettäviksi aatnupäiväjunalla Tur-

kuunja iltapäiväjunalla Turkuun, Hel-
sinkiin y. m. paikkoihin ovat sisään-
jätettävä, edellämainittuun viimeis-
tään klo 9 e. pii. ja jälkimmäiseenvii-
meistään klo 75 j pp.Kirjelaatikot kaupungissa tyhjennetään
klo a, is ja li e. pp. s.-ka klo 4ja 9
j. pp. Sumeliuk-<eii ja Schéelen kul-massa «levat Lta ikot tyhjennetään
pohtia aseaalle viedessä:Postiasema rautatieasemalla pidetään
avoinna arkipäivinä: klo 9.15— 9.« e\
du. kio li.o— i.i.. t^iYiuiHä^' tyÉBJ

ja julilajjäivin ■ klol2,iu—l
1,1.1 påivälli ja .'—6 j. pp. Postimerk-I» kia myydään joka päivä klo 8 c.pp.

Bisäänkirjoiiet.it ja v .kuutetutpostilähe-
tykset sekä vapaakirjeet ja tavarapa-
ket;(, joiia tahdota10 lähetettäviksi
aauiiip-iivajunalla Tuikuin ji iltapäi-
viijuualla UeUiukiin 1urkuun y. m.
paikkuihin, ovat siääanjHtettävät en-
siiioimuiituuii: viimeistään klo VilOe. pp.jajälkiiaiuäueen viimeistään klo>4^ pp.

Päiväjunalla Waasasta tullut posti jae-
taan postikouttoorissa vähimäiiu puu»lituutia jäUeCD posiiutarkastukseu.

Joka päivä lähtee posti junalla Hämeen-linnaan, Turkuun, Helsinkiin,Pietariinja yleensä rautatien vieressä oleviinpaikkoihin
Savon radalla kulkevat postilähetykset

ovat pantavat Helsingin junaan.
Juna lulee: Helsingista klo 109 j.,,

7,56 i. p. ja 11,69 i.-p. - Waasaata"o e.W ». l». 445 i.p. -Lnn.»^klo 1,09 i.p.
—

Porista klo 4,39 i-p.—Vilppulasta klo 9,20 a -p.— Toijalastasekajuna klo 8,25 a.-ii.
— Tyrv.iältäsekajuna klo '.) a.-p.

Juna lähtee: Helsinkiin klo 6,45 a.p.1,15i.-p. ja 5, i.-p. —
Vaasaan klo 1,25

i.-p. ja 12,15 yöllä. - Turkuun klo10, a.-p. ja 5, i.-p — Poiiin klo1,30 i.-p. ja 6,30 i.,,. - Vilppulaan
klo 3,30 i.-p.

Tampereella,
«. «. Jansson » Sump», fin 'P. 1899.


