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PohjoismaidenOsake-Pankki
LAKIASIAINTOIMISTOJA: teeri M. Turkia, rahastonhoitaja I

Hörhammer.m tasftff i Uhri.
■-»xeyhliö V:m Sandbergin jilk
rs-.itakaupan talossa, sisäänkayn:;
K?uppaforilla. Pub. iOO4. Av. 9-3

Suomen Ammattijärjes-
tön toimikunnan kanslia,

Helsinki, Sirkuskatu 3, avoinna jo-
ka arkipäivä klo 10—2. Telefooni
6023. Puheenjohtaja O. Tokoi, sih-
teeri ja rahastonhoitaja K. Vartiai-
nen.

Ernst Haeckefin

H. P. KULHIA, varamaamittari,
Parola. Hämeen 1. pohjo i s e n vaa-

li pii r i n so s.-d em. piiri-
toimisto,

Tampere, Työväenyhdistyksen talo
Läntinen Puistokatu 28, 5 kerros.
Avoinna arkipäivinä klo 10—1 iaklo 3-4 ip. Telefooni 1063. Puheen-
johtaja V. Kajava, sihteeri ja ra-
hastonhoitaja Emil Saarinen.

Kauppaa ja Teollisuutta varten
Perustettu 1872. Omat varat 34 Vt milj. markkaa.

fAMP. KUNNAN TYONVAI. TOI
MISTO, avoinna klo 10—1 ap. mie
'sille ja 4—5 naisille, paitsi lanan
taisin klo 18-2 päivällä. Osoite
Ltut. puistok. 10. Telef. 484.Talletustililtä )

„,
.

Talletuskonttokuranttitililtä 5 prOSentitt KOTKO
Kodin Säästökassasta j

LEIPUREITA: P a p e r iteollisuustyöv.
liiton kansliafuoksevalta tililtä 3 prosentin korko. *". LAURILA, ..Kotileipomo".

Puutarhakatu 31, puhelin 213.
TILDA VIKSTRÖM, Hämeenkatu ie
LEIPURINLIIKE EMILIA LAU-

RENTIEFF, suositellaan arvoisa!!»
Titisöllp, Satakunnank. 2«. Tel. 4«2

Tampere, Työväenyhdistyksen talo,
5 kerros. Avoinna (milloin sihteeri
ei ole matkoilla) klo 9—2 ja 4—7
ip. Sihteeri Emil Viljanen. Tele-
fooni 1063.

Täydellinen pankkllilke.

K u tomateollisuus t y ö v.
liiton kanslia,

Tampere, Työväenyhdistyksen talo,
5 kerros. Avoinna maanantaina ja
torstaina klo 7—9 illalla sekä lau-
vantaina klo 5—7 ip. Liiton puheen-
johtaja K. Tainio, sihteeri ja ra-
hastonhoitaja V. Kanto.

RUOKATARJOILUJA:
KANSANKEITTIÖ Kuninkaank. 16.

Aino Alaasi.
SANSANKEITTIÖ JA KAHVILA,

Läntinenkatu 37. Matti Nieminen.
KANSANKEITTIÖ JA KAHVILA

Liutinenkatu 16a, suositetaan tätei
«rv. yleisölle. A. Ahlberg,

Tampereen s o s.-d em. kun-
nallistoi m i k u n t a.

Puheenjohtaja M. Lammi, sihteeri
Emmi Murto, rahastonhoitaja J.
Peura. Rahastonhoitaja tavataan Työ-
väenyhdistyksen talolla.0. Y. KUY4 Å. B.

Klisheelaitos. Helsinki. Yrjönkatu 27,
Puhelin 65 07.

Suomen Maanvuokra a-
jai n liiton liittotoimi-
kunta,

Tampere Puheenjohtaja K. M. Evä,
sihteeri J. Heikkilä, rahastonhoitaja
Emil Viljanen. Liiton kanslia Tam-
pereen Työväenyhdistyksen talossa,
4:jäs kerros. Avoinna joka arkipäi-
vä (milloin sihteeri ei ole matkoil-
la) klo 10-1 päivällä j- 3-4 ip

Hj. LAURENT, Kunink. 25. Helinin
talo, klo fclO-%11 ja 2-3.
11 ja Puhelin 12 43.

Helien $ Haline
Puutarhakatu 24. Puhelin 1091. SjMyy
uusia ja käytetyltä huonekaluja.

Taipemei M. SsQuskirpto r. i.
Puutarhakatu 16. Puhelin 12 94.

liiii Sähköhellaa on taloudessa Sähkö- fhit» Naiskampausliike. HämeeniVtIHK, 28 B. Kauppak. 13 Puh. 1412.

VTGRENIN La sin leikkaus- j.
Ke hv siis ta!i i k e, Kaivok. 29.
puhelin 55é.

silli srauta käytännöllisin esine.
Myy: Kaupungin Sähkölaitos,

åmemtii-osofteiia INNA FJÄDER, It.puistok.49. P.É3I
:i\.ES SARSA, Korielahdeak. 1.
Puhelin 118.
VÄÄNÄNEN, IDA, Kauppakatu

il. Kadulta käynti.
«ANDI LAMPEN, Mustanl»hd«nV*k

i». teki. 52.

KENKÄ- JA KALOSSIKAUPPA
Hämeenk. 3 (läh. rautatien asemaa).
Puhelin 12 93. Anni Veckström.

LÄÄKÄREITÄ:
AHLMAN, Läntinen puistok. 14. Arkip.

10-12,
O. A. BACKMAN, Sumeliuksen ranta-

rakennus kosken varrella. Sisäänk.

Valantehnyt tilintarkastaja
I » MN K. V. Petäjäniemi,

1 ampere, Varkaanlahdenkatu 11

Hämeenk. 15. B—9 ia 3-5 ip.
BJÖRQVIST, Itäinenk. 2». 18-12

ja 6—7. Korva-, neni-, ja kurkku-
tautia. Telet 10 94.

FRESTADIUS, apt. Molinin talo,
—ll, 4—5; pyhäsin 9—ll, (lasten-
tautia ja veneerisiä).

GRÖNHOLM, Itäinenk. 26, arkip. 9
-11, 6-7.

T:ri HOFFSTRÖM,Hära.k. 27,ark.18-l.
ai HÄLLSTRÖM, Kauppatori 21, 9

-11, 5-6.
T:ri LONDEN, Itäinenk. 24, Com-

mercin talo. 9-12, 5-7. Tel. 1281.
Erikoisala keuhko- ja »ydänvikoja.

NYMAN, Kauppatori 7, 9-11, 5-6,
pvh. 9—ll. Sisä-, lasten ja veneer.

SCHRCVE, Tammelank. 10. 9-11 ja

vAKUUTUSKONTTOREITA:
lii Elfl Kenkivak. yhtiö. Viinikank. 28ULCII Av. 10—2, Vas—Vi7. Puh. 807.

iiipiaiii ManWi

VALOKUVAAMOITA:
ATELIERI RANQHILD HJmees

katu o:o 12.

linu LOuäßii konttori iankkii
Irtaimistoa värien

Z.»kinainen yhdistys, perusi, v. 187:3-
?ak. halvasta maksusta li ja 2tS r.
kuluttua nautitaan alennusta vatmu
rasnaksuissa.

isismies Tampereella:
OTTO LUKANDER.

ensiluokan valmistuslaitoksista valo-
kuvien ja piirustusten mukaan ku-
valaattoja alimmilla hinnoilla. Il-
moituksia välitetään kaikkiin Suo-
men sanomalehtiin ja aikakauskir-
joihin.
PUHELIN 76 5.

■l.fHMtori: Koskikatu 7, Ruuskase»
iato. Puhelin 148. Teip. TMrta Urjåplse nfettaa

suurimmatkin painotyöt joutuisasti.
Pienimmätkin työt tehdään huo-
lella »a ammattitaidolla.
PUHELIN 9 61.

Palo- Ja Hen CVFa"
TaltL IN. ALFRED SELIN.
Konttori Tampereella: Kirkkokatu Q.

3-4.
KAARLO PALKONEN, kunnan ia

rautatien lääkäri Toijalassa. Kello
9MI Ja 1-2.

VIRZENIUS, Itäinenk. 20. 9-lt, 6-
7, silmätautia.

HOLCK, Kauppatori 21, maan. Ja
UMataL-T. FENNIA ilmoitushinnat

torst. 12-2.
N. EMELEUS, Hämeenk. 27, &9-J£M

ja
SALO, T. Mustanlahdenk. 24, arkip.

9-11 ia 5-7, pyh. 9-11. Telef.2Bs.
?!KAKDÉR, ANNA, Kosldk. •, 9-

11 »» 5-6.

lURKU. Myöntää Heakivakus
S m k s i a edullisimmilla ehdoilla.

SUOM.! Myöskin ylimääräisiä työky
pyifömyys-, eläke- ja keiihkotautivi
kauluksia. Kansanvakuutuksia viikko
maksuilla ilman lääkärintarkastusta.

*niKONTTORI TAMPEREELLA
Kuninkaankatu 26. Puhelin n 60

[matoa Palov °- Y - Helsinki. Asia.lliiOirOmies Tampereella Matti Koho-
nen Aleksanterinkatu 25. P. 1300.

ovat tekstin edellä 9 pniä ja jälkeen
7 pniä nullim. Tekstisivujen ilmoi-
tuksista vaaditaan 20 % korotus en-
simaisen sivun hintaan. Määrätyille
paikoille vaadittavista ilm. ulkosivuil-
la lasketaan 10 % korotus. Kuole-
manilmoituksista vähintäin 3 mark-
kaa ja jokaisesta värsystä tahi suru-
saaton ilm. 1 mk. lisää. Kiitoksesta
1: 50. Syntymä-, kihlaus- ja vihki-
mäilmoit. 2: —. Vähin ilmoitusmak-
su on ennen tekstiä 80 penniä ja
jälkeen tekstin 60 penniä.

Ilmotukset, jotka jätetään ennenklo
10 aamulla lehden konttoriin, saa-
daan saman päivän lehteen.

Enemmän ilmoittajille myönnetään
alennusta Tampereen sanomalehtien
yhteisen kaavan mukaan.

Ruotsinkieliset suomennetaan mak-
sutta.

HAMMSLAAKAREITA:
liii iltttai. ImvA. 2,11-12,5-6. Tilsf. 185.
I. ilftkii, bannk. 1 11-1, H. Tilit, 1385.
LEA BERGBOM, Itäinenk. 11 a, 18-
T. E. RAUVOLA, Kauppakatu 4.

Tav. 18-11. 2-;;3 ja Yp--t, iau-
vant 10-11.

Hämeen Työv. Keskin.
Paloapuyhdistyksen

KONTTORI on avoimia klo S-n
s.p. ja 6- l/28 illalla, Työväen ta-
lolla. Puhelin 11.

EHSiiainen Venäläinen vakoutnsyufis
KIERTÄVÄT SATRAANHOITAJAT-

TARET:
M. KOSKINEN, Hallitusk. 16, puh.2s.
«. MALIN, Aleksanterink. 31.
L. UPARI, Otavallank. 2,puh. 1168.
M. VETTERSTRAND, Läntinenkatu

20 A, puh. 1379.
TERVEYDENHOITOTOIMISTO, Hä-

meenkatu 19, av. 12-2. Tarkas-
tusasema B—lo.

perustettu

1827
Palo- ja TapatDimafakoutßksia.

Asiamies: AXEL ENGSTRÖM.
Konttori: Hämeenk. 7. Puhelin 302«lERONTAA JA SAIRASVOIMIS-

TELUA:
OLGA JOUTSEN, Kuninkaank. 27. Q. V. OSONEN, Vakuutuskonttori,

Hl», katu 9. Puhelin 53f. Salama,
Pohjola, Kullervo. Konttoriaika klo
9-2 4-7.

SUOMI, Keskinäinen henkivak. yhtiö,
Tampereen haarakonttori. Kauppa-
tori n:o 5. Av. klo lt—2 ja 4—6.
puheli» ».

KATILOITA:
goOM Uskonen, Kortelabdenk. 18.
IDA HELENIUS, Mustanlahdenk. I*.

rappu oikealla. TeleL 264.
Mimmi Lindqvist, Läntin enk. 9,
LAURA OLLOREN, KalHolwhi M.
«DA LAHTINEN, Pranink.2l,klyml
kuteita.

Tampere, keski vi kkona marraskuun 27 päivänä

: S 3-päiv. painoksen tilaushinnat £ Toimitus: ■ Konttori; hl
lessa: a samoinkuin 6-pälv. pain. ovat kaikkialla Suomessa ja I Hallituskatu N:o 19. Toimitus on avoinna " HALLITUSKATU 19. Avoinna klo 8 a-0. —7 i D iSI■ Venäjällä yhtäläiset: m arkipäivinä 8-11 ap. 1-2 ia yfi-1 ip. , _.

.
_,,

v \m\ 6-päiväii■:■ Kokovuosi 5: -. Neljäm.esvuvsi 1: 25. ■ Toimituksen Telef. 9 44. ■ leier. /od. l»!
samat « Puolivuosi 2: 50. Kuukausi -: 50. ■ K. M. EVÄ

*

Taloudenhoitaja K. J. JOKISALO tavataan klo 10-12 S 3-päiväii
10:- | Amerikassa ja muualla ulkomaalla Vi v. 10:-, «sv. 5:- ■ Vastaava toimittaja S päuäilä ja 6-7 ill. Telef 1119. |"|

MW" Kirja-uutuus! "MD

liailiu-imtiknt
kokonaisuude-saan valmistunut. Sivuja
406. Hinta nidottuna 4:50, sidotmnas:—, korukansissa 5:50.

SUOSITTAA:

Teos sisältää seuraavat luvut:
1. Ihmistieteellnen osa. Ihminen.

Mitä maHlnnnaivotuksiila ymmärretään.
Ihmisen ruumiinrakenne, Ihmisen elämä,
Ihmisen sikiökehitys, Ihmisen sukuhis-
toria.

2 Sielutieteellinen osa. Sula. Sie-
lun olemus, Erilaisia sielunelämän astei-
ta, Sielun yksi ; ökehitys, Sielun sukuhis-
toria. Sielun tajunta, Sielun kuolematto-
muus.

3. Maaiimantieteellinen osa. Maa-
ilma. Maailman perusaineksen laki, Maa-
ilman kehityshistoria, Luonnon yhtenäi-
syys, jumala ja maailma.

4. Jumaluusopillinen osa. jumala.
Tieto ja usko, Tiede ja kristinusko, Mo
nistinen uskontomme, Monistinen sive-
ysoppimme, Maailmanarvotrstenratkaisi'.

Myymälät Tampereella:
4. Satamak. 18.

saattamisesta jatkokoului-
hiu.

Näemme siis, eitä useimmissa si-
wist'.fsmais'a ei koulu ole enää

lli«kontunnuswksMs?kris!,ill!jwn,
waan eitä uskontotuntien luku on
yhä enemmin pienennetty tai h,"wi°
teity pois tytkänään, ja että kir-
kon suoranainen kontrolli koulun
yli on, paitsi Preussissa ja Bay-
ernissa, la'annut käytännöllisesti
melkein kMialla.

Kirja saadaan kirjakaupoista ja puolue-
lehtien konttoreista sekä suoraan meiltä.
Osuuskunta Kehitys r.l. Pori.

Mistä johtuu tämä rnuLjistus?
Ennenkuin wastaamme kysymykseen,
tcir/ttni w-ieiä muistuttaa, ettiä niin
lauwan tuin kiekko oli opettajana,
löychi wain ani harwo',a kouluja,
että kouluopetus oli alkuperäistä,
kuri ia opetus:awa t raakalaiset.
Täytyy ol'a wakawat ne syyt, mitkä
otuat tässä johtaneet perinpohjai-
icen un:ul!?kscen

zilanpau ja teollisuuden nopea
kehitys

waan iofaifelta tr(öltii,e{tä, ena
här. osasi ci ainoastaan lukea, kir-
joittaa ja laZlem, waan etta hön
myös pian sai alkcisuedvt maan-
littccssa histmiassa, luonnontie-
teessä. Sen takia täytyi touluaitaa
pilenmä, kouluösakcitMi watuuuaa
loullipattolakicn lautta, ja wimcin
woilwa aikaa oppini»
»ei!!c uskonnon knstammksella,

Taloi',dellinen kehitys teki suwa-it--
iewaisuudcn wältiämättömäksi, ja
tämä taas johti ustoniunnuslutsien
suureen erilaistumiseen samassa
maassa, LmmnoVmen seurauZ fii»
tä oli, että koulujen täytyi hilla
ustontunnuslutsettomiksi. Preussin
yhtciskouiut oliwat aikanaan sopi-
Ira esimerkki uskontunnus luksien se-
kanaisuudesta, Preussin palautumi-
uen koukun
kahlehtimiseen keskustapuolueitten
waikuniksesta, woi olla wain ly-
hytaikaista laatta, koska sen täa-
tyy n>a'kuttaa stwnlswan häwittä-
wllsti waltioou kokonaisuudessaan,
Eriustolaiöten ia nskontunnustuk-
sctlomien lukimiäärän alinomarnen
lisäänwminen. enentää hallitus parien
waikwtsia päiwä päiwäitä. Sirnt-
pan ja teollisuuden laajentuessakas-
suwaitsewaiisuuden laajentuessa kas»
ioviwm niyös knnsanwa!taiset lai-
tokset, Eiwät ne ole enää nihti-
naat ja säädyt, jotka panewut m&c.

ilmaan leimansa, sillä kaikkialla lttk-
fiiit kansanjoukoissa eläwiä wvi-
min, Minwaltaisen haNitustawan
tilalle on ttillut perustuslaki. Kau-
'anjoukct oivat yleisen änuioikntden
kautta päässeet osallisuuteen halli-
titffcöta; ne tahwwa! antaa itse it-
selleen lakeja !a tah.owat pitää
huolen, joskin lirkmnMäwällisteu
puolueitten alati hämmentäessä, et»
!ä kastoawa rntorifo saisi hywän
toulutaswatutsen, jota tetee sen ky.
keneioäksi llndenaikaiseen eleinään.

Vuonnontieteitten wailntns

1912 04'ta vuosikerta)

Lehti ilmestyy:

inen oainos joka arkipäivä kello 8 iltapäiviin.

inen painos maanantaina, keskiviikkona Ja per-
jantaina samaan aikaan.

Sokuri-, Vebnä-
Ruokaleipä-osasfojaan.

Hämeenk. 21, puh. 119. Tammelan*
Viinikank. 25. Kauppahalli 12- 14.

Tupakkamiehet!
Kvsykää fa maistakaa

HELMI
SAVUKKEITA

Yksinomaan puhdasta turk- g ia&tavanajtaikiltakauppiall-
kilaista tupakkaa. TkT 25 EpTsS p:iåT

Ne owat johdattaneet meidät jär.
jestettyyn kai ieuteen, yhtenäise n
maailmaan, jonka woimajourto on
häwlämätön ja jonka muutokset o-
wat toisistaan liippuwaiset. lain»
mukaiset. Ne otrat ofto.tamet meil-
le kaikkien ilmiöitten luonnolliset
iyyt ja lainmulaiscn kchitnskullun;
im owat häwittäneet taikauskon,
kaiken järjestelyn ja rauhallisen t-
löman wihvwsen, ja aManeeii ju-
malallisen waikui.uksen tilalle inhi-
millisen yhteispyrkimytsen. Siten o»>
to-ifcffi muirltunr.it myös käsitys
ihmisestä. Sitte 'kun 'hmi<nen
on hnomanu olewan riippilwainen
yniftäriZtöstään, yhieistunnallisista
siwcyZlaeistn, ja huomattu ihmis»
ten ja ihmisryhmien toisistaan riip-
puwaisuuden olewan yhä woiniak»
taamman owat juma<
lallisesta aimosta „ilman minun
ansiotani", käyneet pa>ilkansapitä°
mättömisi. Ia meidän mi e l i P i-
tee«m e k i n otoat lnuuttuneet
sen jäljen ftm olemme saaneet tie-
tää, etteiwät armo ja suosio yl>
häältä, waan inhimilliset yhteis-
ponnistukset ja yhijeiskunnMset
uudistukset wapahtawat maailman
kurjuudesta ja hädästä, paheista
ja ruttotaudeista. Kun raesade hä-
wiitää maamiehen wiljapellon, ei
hän waikeroi ja rukoile, waan Pis-
tää taskuunsa maksetun wilja>wll>
tuutussumman. Kun suurtaupmckii»
tulee kulkutauti, niin e» myös wai».
keroida ja rukoilla, waan wäestö
yhdistyy terweyshoito-wiranomais»
tm kanssa woimakkcmsti ja Woi>
tokkaasti torjumaan epidemiaa. Tie-
icellisen lutkimnksen suuret tulokset .

owat siinä määrin waikilttaneet yh.
tciskramalliseen toiminwan, että ju-
maluusoppi, teologia, on menettä»
nyt waikmukfensa ihmisyhte-iskun»
nassa.

Sellaisten muutoksien karitta itj»
misten katsomuksissa on

on ollut mitä suurin noitten suh°
joitten muuttuniisessa. Ne oivat suu°
resiti njatfuttaneet moraalisten lat*
samotantcmmme. samalla Imi ne o.
wat ensin muuttaneet tykkänään k ä>
s i», y k s e m m e luonnosta.

toto meidän elämämme junnut
läpeensä leiman.

Taloude lisessa ela>
mässä ei keltään lysym hengellisiä
hytoeitä, waan „maallisia" s. o. re-
heNisyyttä, intoa, luotettawnutta.

Suuret hyweet: kansalaiskunto,
lelwoUiuus, ftmtfc oileamieli-
jyys, rohkeus, ih-
misraktaus, kohtuuNikurs eiwät ole
minkänu uskonnon tai uskontun-
nustuksen etuoikeutena, waan owat
ne yleiseen welwoittuwaa, luon»
noidista laatua. Ju protestantit,
kmolilaiset, täatmeece&uk, 'sraeti'
laiset, muhamett7lailet. >uddha!alsei
ja uskoimottomlU owci pnfi yhtä
mielck, että siwistysNtlmlmassne»
mikään jumaluuden usko, kirkon»
oppi tai auktoriteetti oke kvrkeam.
paa kuin siloeeMnen elintapa. Jul»
lisessa elämässä, pcul2mentissa ja
sanomalehdistössä ei miilään ioa»
kawaa asiaa, -"nlun laitoksen oi»
keudellisuutta, jonkunlain wälttömät»
tömyyttä. tonkun yhteiskunnallisen
uudistutsm punnita y°
Ie il luonnolliset tla nälö»
k nnal t a, waan tosiasMisilta
peiUsteäUja ,, o. yb»
lei sön eduu näkökannalta.

Tieieessä ei enää nykyään hi».

järje&tö-osotteita.
.

TAMPEREEN TYÖVÄENYHDIST.
RAHASTONHOITAJA on varm.
tavattavissa perjantai-iltasin klo 7
—9 ja osastojen rahastonhoitajat
lauvantaisin klo 5—7 ill. Työv.-ta-
lon 2:ssa kerroksessa.

TAMPEREEN TYÖVÄENYHDIST.
SÄÄSTÖKASSA avoinna joka per-
iantai-ilta Työv. talon 2:ssa kerr.
Suomen sos.-dem. Puolue-

toimikunta.
Toimisto Helsingissä Sirkuskatu 3.

Avoinna klo 9 ap. klo 7 ip.
Telefooni 5347. Puheenjohtajat M.
Paasivuori ja O. V. Kuusinen. Sih-

Finlaysoa i C:o tulta» tyivöen
Yleinen

KOKOUS
torstaina t. k. 28 p:nä kello puoli 8 ip.
Työväenyhdistyksen talolla Oplstosa-
lissa.

Kaikki tervetulleita.

Sos.dßnt. kunnallistoim.
KOKOUS
on huomen illalla klo
7 Kansan Lehden toi-
mi uksessa.

Huveja

Näytelmä- ja Tanssi-

ILTAMAN
toimii »Visa" R.y. Taiston talolla lau-
vantaina t. k. 30 pnä alkaen klo 7 ip.
j* loppuen klo 1 yöllä I.ipp. hinta etuk.
50 p

, saat seur jäseniltä OveHa 75 p
T. 3, Aamul. 1 s 20 mm.

F. & C:o Moi. l Urh.Sßuran
Voimistelukilpailu!
ovat ensi Puuvillatehtaan
juhlasalissa, alkaen klo s illalla.

i Innoitukv*

Kuplettilaolajat Hei!
J. Alf. Tannerin

Humoristisia Lauluja.
Hinta 50 pen. kpl. myydään

Kansan LbMbi Kirjakaupassa.
Piras Matkustafabotelli Tampereen kai-

panoissa ob
Kaupungin hotelli.
Uutuus! Uutuus!

PUU-AAPINEN
samalla sekä opetus että leikki-
väline, maksaa Smk. 2:10.

Äirfuji fnbi
erottaminen.

Monia »vuosisataa, loko kesii'
aja», jopa uuteen aikaan sualla
owat teffo ja kouiu olleet laijc»-
sesti toisiinsa liitetyt. Wiela AKL
jofta lCo:fin wuotta takaperin oi

kiriio opettajana ja kirkko- ja T.uoS-
iarikoulujen oppisuunnitelma »kantoi
jr.maluusopillism leimaa. Useana
mat tunnit piiiwässä käytetNin Puh-
taalle ja mitä sitte
munia opetettiin, oli läpeensä in=
maluusopillista ja
sMsta luonnetta.

Nasta uudempana aikana oivat
kilkon ja suhteet muutin»
:>eet, ensin huomaamatta, multa ny.
kyisin täyde» yhä sellvemmäZti.
Hollannissa erotettiin us-
konnonopelus koulusta jo w. 1806
annetun la,n kantta.

Amerikassa eivät ensimäin
set siirtolaiset, nuo kotimaassaan
fajtefta uskonnollista wainoa kar-
sineet puritaanit, antaneet konluis-
sansa mitään tilaa uskonnolle. Ci-
fä siellä opettajia walitcssa ja un-
sia oppilaita kysytä si>
anomaisen uskontlmnnstus:a. Us-
konnonupetus on ehdottomasti pois»
suljettu Amerikan kansakouluista,
Ita'l - a n io u l u-t owat wuo-
oesta 187? asti olleet uskonnotko-
mia koulu'a uskonnottomassa wal-
liossa, Swcit s i s s ä waatii
liittohallitus, että kukin lantiooni
huolehdi lasten alkeisopetuksesta,
jolloin tämä opetus pitää olla mak-
sutonta ja uskonnotonta, Gn g.
lännissä ei kenenkään oppi-
laan larwitse pakosta olla mukana
uskontotunneilla, ja la.i te. 190(5

jäljesti yleisiin kouluihin moraalin
l. siweysopin opeluisen, Rans-
kassa sai hallitus 80°luwun a-

lussa aikaan koulupakon ;a opeluk-
sen maksuttomuuden sanioin kuin
koulujen uskonnottomnuden, ja kat-
kismutsen opetuksen tilalle astut
morakin ja kansalaiskunnon ope-
tus. 25 teuotta myöhenimin seura-
si walt>on ja kirkon ero Ranskas-
fakin. Japanissa onat kait'i
koulut uskonnottomia. Aikaisemmin
ja nykyäänkin annetaan waan mo-
raaliopetusta. Wiir t te m b ei-
gis s ä ei eiiuskolaisten lasten
tartvitse olla läsnä uskonnonope-
tnksesfa. Sac h f e n-M ein i ru
geni s sä on koulu erotettu lir°
kosta wasta joku aika takaperin,
ja se oli yl'howisaarnaal!a iri
Gmue, joka lausui asiaa edustun-
nassa käsiteltäessä nuo ajam.senai-
tornset sanat: ,Päiteän tunnussana
woi wain olla: irti uskonnonope-
tulsesta," Msepä Prensiisso
kt n, missä kouluja kiusataan wie°
la 4 uskontomnmlla loiikosfa, on
tullut hyljätyksi ehdonl« uskonnon»

ja

å■
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loliallisk», sysit<W,',sia ja maa-opil-
Usia seikioja ,ohd.'ia imnalmlsopil-
laista perusteista, touan selitetään
ta* koetetaan selittää kehityksen lain
ja luonrarn sYY»yhi«ydeUifm koko»
«a>isimt>en kautta,

Siten pylt" koko uudenaikainen
kläntä wapautumaan ylenluonnolli.
suuden wwittelupiirista. Ihmiset
owat kohotetut ylöZ wanhalta, ju.
maluusopiMselta uralta; nxrt§tu=
nut häwittlän itsestään pois miu
meiisentin ustonnollisuuben jäljen,

leimaa uuden si»
toeysopin yhlteiHtunnallisetsi.

Ainolls!taan koulu riippuu e-
nöli fiini tuossa jo ammoin km»
toettuneessa mamunanka-tsomuksessa
jota waiwalllx!sesti taoiaan oppi°
laitten kalloihin waan ei sydäm-
Min ja joka sitten elämän ensi-
maisessa tuulenpuuskassa men«e
pirstoilsi ja jättää jälkeensä am°
motlawan sekasorron, Ailamme tar>
witsee enemmän tuin tähän asti
järlewiä, wapaita, luotoUawiu, yh>
teiskmmall«s<sti ajattelemia henki-
löitä. Tämä uusi tehtäwlä. jota on
asetettu, ei ole wanhoilla iväli-
neW ralkaisllawissa; siihen tar»
witaan uusi keino: tahdon ja mie>
lipitem koMUtus toisella ja woi-
maktaammalla taivalla kuin tähän
asti. |

M,r«li,l. ftweysoppi j« uskonto.

Päätekijänä moraalisessa «Ii si°
weystästyjen opetut''cssa on kou°
luissa ollut ustonmnmlsMMinen
uskonnonopetus ja kattismusneuwo.
Onko se wielä oikea pemste? Ei,
sW usko ylewluonnMisoen ehkäisee
lasittumasta luonnollista elämää.
Alistuminen auktoriteetin alle
raamatun, tirkolliskolouksen, paa»
win, synoooin, konsistoriumin
ehkäisee totuuden etsimistä. Ny-
tyism elämän alistaminen haudan»
takaisen alle, ristiriitai»
suutta, jl»ka panee elämän palwe.
lemaan sen ulkopuolella olewia tar°
kotusperiä. Miia on .maallisille"
lvieraalla uskonopetutsella tekemis»
tä ytzieiskunnallisten welwollisuuk-
sien laajan piirin kanssa!

SiwoeNseM kaswatutsella ei ole
tämän tai won uskonnon kanssa
sellaisenaan mitään tekemistä. Sillä
moraali inhimillisen kehityksen tuot»
teen» perustuu ihmisten, tarpeisiin,
joita heillä on yhteiskunnallisina
olijoina. Ja sm on
järjestää ihmisten ja kansoien wä°

Kfia suhteita järjen lakien ja tie-
teen kockemusten mutaan. Siis ih°
misen yhteiskunnallisessa wontees-
fa, hänen tarpeissaan ja pyrki»
myksessään yhteistoimintaan, on si-
lveysläskyjen perustus. Ja tämä
moraali nuirtaa uudenaikaisen wa>
pcmmielisen kirjMsuu>den ja filoso»
sian raittaasta lähteestä se on
Virrannut siitä saakka kun Lessing
ihmissuwun faswatuTsessa wiittasi
siihen aitaan, jonka täytyy tulla,
jolloin hywää tehdään hywän ta-
kia eikä miel"waltaisten paliitsemi»
fien takia ja siitä saakka, kun
Goethe Fallsti,Zs»n> kirjoitti oman
woiman wapahoutscnsa ettmnkeliu.
min, ja kun, luonnonlieteet owat
meille osoittaneet, mitenkä ihmis»
kunta alkuperäisistä laumoista on
kohottanut itsensä oman tvoimansa,
yhteiskunnallisen yhteistyön kautta
nylkyiselle siwistysasteelle.

Kun fiis koto yhtÄskunnalliNen
elämä, johon nuori ihminen kou»

k lnsta päässään joumu, on lä-
peenfä „maaUnen", kun hänen
myöhemmin täytyy tekojensa si>
weellisyywä järkewillä perusteilla
puolustaa, täytyy myös, hänelle
opetettawa siweysopp! olla ,maa!>
lista". Ia yleisten koulujen täy.
tyy fiweMsyyskaswlltuksensa aset-
taa haudantafais-kysymyksistä eril-
lään olewille, kokemusperäisille ja
järjellisille perustalle, ia piirtää
lasten sieluun työn ja siwistytsen
harrastukset korkeimpana ihmiswel-
wollisuutena. Mutta tämä moraa»
lin peruste ei ole raamatullinen
maailmankatsomus eikä mikään us-
koniunnustuksellinen uskonnon- ja
tatkismutsenopetus

, waan siweel!i>
nen maailmanjärjestys, twitw se
ihmisten ylhteiselämäsiä on wuosi-
tuhansien aitana kehittynyt. Tämä
siweysoppi on juma'uus'op'.n.was>
täinen; se on yhtciskunnallinen, o-
suustoiminnaAnen, kansanwaitar.
nen.

Siksi waadimme uskonnon ja
kaViZmukfenopetuksen erottamista
oppismmnitelmasta; waadimme kir-
kon ja koulun erottamista toisis-
taan.

D. b. F

Senaitti vaalilautakuntien puheen-
johtajien ja jäsenten palkkiosta.

Kumotessaan t. k. 14 pnä Kuo-
pion läänin kuvernöörin päätöksen,
joka koski Rautavaaran kunnan e-
dustajavaalin toimittamista varten a-
setettujen vaalilautakuntien puheen-
johtajille ja jäsenille suoritettavia
palkkioita, perustelee senaatti asias-
ta antamaansa päätöstä siten, että
vaalilautakuntien puheenjohtajien ja
jäsenten toimet ovat luottamustoi-
mia, joista kuntia ei voi velvoittaa
suorittamaan palkkiota.

Senaatin ennakkopäätös
kuntien oikeuksista väki

juomakaupassa.

j Kuopion kaupunginvaltuusto päätti
viime keväänä olla myöntämättä yk-
sityisille henkilöille sanotussa kau-
pungissa minkäänlaisia väkijuomain
vähittäismyynti- ja anniskeluoikeuk-
sia viime kesäk. 1 pnä alkaneella
kaksivuotiskaudella. Valtuuston pää-
töksestä valittivat jotkut yksityiset
henkilöt läänin kuvernöörille, joka
kuitenkin jätti valituksen huomioon-
ottamatta. Valittajat kääntyivät sil-
loin senaatin puoleen, joka nyttem-
min on hylännyt valituksen ja vah-
vistanut valtuuston yllämainitun pää-
töksen.

Tämä senaatin päätös on huomio-
ta herättävä siitä syystä, että laki-
juristien keskuudessa on tähän asti
ollut eri mielipiteitä kuntain oikeu-
desta monopolisoida n. s. miedom-
pien mallasjuomien kauppa. Tässä
suhteessa on senaatti siis nyt anta-
nut ennakkopäätöksen. Jo aikaisem-
min on vahvistettu kuntain oikeus
monopolisoida väkevämpäin juovutus-
juomain kauppa. R. V. Liiton kokouksessa

Murharahaston tulo]en|käyttö.
Minisdjerineuvostolle on' läheliletty

lausunnon antamista varten 1910
vuoden vakinaisten valtiopäiväin
vastaukset armollisiin esityksiin, jot-
ka koskevat varain osottarnista v:ksi
1910 sotilasrahaston tulojen täy-
dentämiseksi sekä erityistä v.lta 1911
suoritettavaa sotilasveroa.

Seyn ehdottaa, että Eduskunnan
vastaukset jätettäisiin huomioon ot-
tamatta.

Pistinmiljoonia taaskin
suoritettu.

Suomen valtiokonttori suoritti ei-
len keisarikunnan rahastoon Hel-
singissä tämän vuoden sotilasveron
toisen puolen 6% milj. Suoritus
tapahtui Suomen Pankin seteleissä,
jotka valtiokonttori tarkoitusta var-
ten otti pankista.

imutöti uitin.

Vankiloiden ausigruokajärjestys.
Senaatti on vahvistanut uuden ruo

kajärjestyksen maan vankiloille ja
astuu se voimaan tammikuun 1 päi-
västä 1913.

lisalmelaisten tuomitseminen Ha-
luttu» työt». - Pallla tietys-
ti suuri.
Paitsi lisalmen tuomiokunnan en-

tistä tuomaria, nykyistä senaattoria
Sarastetta, on mainitun tuomiokun-
nan tuomarin wirkaa Hakenut 18 tuo
mana, niiden joukossa Tampereen
kunnallispormestari Hj. Schrick ja
oikeuspormestari K. W. Wallden
sekä ent. howioileuden notario K. K.
Osmonsalo.

An» Ills NpilillN tlilltllljllNtthl-
sen litslti.

Tyyte poliiseja wastaan hylätty.

Työwäentalon iippujutun yhtey-
dessä nostetta wirlawirhefyyte enti-
fiä konstaapeleja Wuorijärweä, Poh-
jolaa ja Ahosta wastaan oli raas-
tuwanoileuden eilisessä istunnossa
jälleen esillä. Kun lantazan puolelta
oli kuulusteltu luutta todistajaa,
jotka todistiwat wain pääasiassa ko-
misaario Kopolan pitämän poliisitut-
kinnon pöytäkirjan oikeaksi, katsoi
wastaajain asiamies, tuomari Pulk-
kinen toteennäytetyksi, että syytetyt
eiwät tehneet wirlawirhettä, josta
heitä woitaisiin rikoslain mukaan
syyttää, maan oli heidän rikoksensa
sitä laatua, että se oli kurinpidollista
tietä rangaistawa. Mutta kun syyte-
tyt jo oliwat saaneet korkeimman ku-
rinpidollisen rangaistuksen, heidät kun
oli eroitettu, piti tuomari Pulkkinen
selmänä että raastumanoileus wa-
panttaa syytetyt kaikesta edesmas-
tuusta.

Antamallaan paätölsellä katsoi oi«
keus lohtuulliseksi hylätä kantajan
rangaistuswaatimutset määräten ku-
lut kummankin riitapuolen kuitatta-
vaksi. Kun wastaajat myös omat
tarjonnet poliisilaitoksen aseita takai-
sin, ei oikeudella kanteen senkäänosan kanssa ollut mää mitään lau«
suttawaa, waan hylättiin kanne lo°
lonaan. j

Finlaysonin pnuwill«»tthdas
rakentaa parhaillaan lisärakennus-

ta wärjäämöllem. Tarkoitus ei lui-

tenkaan liene Huomattawasti suuren-
taa wärjäämöä, maan awaramman
tilan saamiseksi siirretään tmkinpuna-
märjäimö uuteen rakennukseen, tietää
Kui. ja pap.-teoll.

Gnomen pantin Tompereen kont-
torin komisarion »Ulaan
on senaatti antanut waltakirjan

pankin toiselle kamreerille A. Linde-
bladille.
Hämeen työväen paloapuyhtiön

johtokunnan kokouksessa
eilen illalla hyväksyttiin joukko

uusia vakuutuksia. Uusia asiamiehiä
niinikään hyväksyttiin eri paikkakun-
nille lääniä. Lopuksi keskusteltiin
erinäisiä liikkeen asioita.

Jämsän osnnsliile v. I.
Haaramyymälä, joka nyt marras'

kanssa tuli wuoden olleeksi auki, on
kuukausittain myynyt tawaraa seu
raawasti:

Marraskuussa 2.006: 25
Joulukuussa 2,681: 35
Tammikuussa 2,184: 75
Helmikuussa 2.084: 85
Maaliskuussa 2,387: 90
Huhtikuussa 2,003. 40
Toukokuussa 2,866: 35
Kesäkuussa 3,192: 25
heinäkuussa 2,591: 50
Elokuussa 2 239: 25
Syyskuussa 2,312: 60
Lokakuussa 2,376: 90

Kuten ylliiolewa taulutko näyttää,
on ostajapim wannaa oiuuZkaupas
fa. Osuusliike onkin Jämsässä yksin-
omaan työläisten käsissä. Olisi näin
entistä innokkaammin ostoksillaan ja
osuuksien merkitsemisellä tuettawa
omaa liikeyritystä.

eilen illalla esitettiin »Liiton Vies-
ti" ja runo. Valittiin seuraavaan
kokoukseen ohjelrnansuorittajat.

Osanoton ensi kunnallisvaaleihin
katsoi kokous olevan raittiusväen si-
veellisen velvollisuuden.

R. S. Johtokuntain nostaman ky-
symyksen, seurojen yhteistyöstä joh-
dosta kokous päätti, että Liiton hu-
vitoimikunta valmistaa paikkakunnan
seuroille, yhteisen illatsun. Hrai H.
Hyvärinen lupautui pitämään esitel-
mäsarjan Suomen historiasta, al-
kaen ensi maanantaisessa ompeluseu-
ran kokouksessa.

Mn tiilitfci Mätitte» KM-

Pirkkalan fof.bem. kunnallistoimi-
tunnan wunesta t. k. 24 p. toimeen-
panemassa yleisessä työwäea lolouk-
sessa keskusteltiin elintarpeitten hm»
tain suunnattomasta kohoamisesta.
Oltiin sitä mieltä, että siihen »ai-
kultaa suuresti se, että tuottajat omat
järjestyneet, jotawastoin kuluttajat
owat huonosti järjestyneitä, jota to-
distaa selin, että kuluttajat Nokialla-
kin pitämät pystyssä kahdeksan yksi-
tyiskauppiasta »välittämättä osuus-
kaupasta tuon taimaallista. Kokous
oli sitä mieltä, että osuustoiminnan
atouZa parhaiten moidaan Vastustaa
elintarpeitten hinnan suunnatonta
kohoamisti. Kokous malitsi 7-hen°
lisen komitean tiedustamaan woitai-
stinko osuuskaupan yhteyteen perus-
taa maidonjakokauppa. Kokous päätti
lausua sywän paheksumisensa ja ma-
lawan Vastalauseensa wmäläisille
wiljatullin hommaajille ja myöskin
kotimaalle wiljatullin puoltajille.

Alustettiin kysymys sotaa was»
taan jossa kokous yhtyi täydellisesti
kansainwälisiin ponsiin. Kokous lope-
lettiin laulamalla Wala.

Tapaturma Korpilahdella.
Viime viikolla satutti Korpilah-

den • Muuramessa K. Tyllilän noin
8 vuoden ikäinen Feelis-niminen poi-
ka puukolla kämmeneensä.. Haava
oli aluksi niin vähäpätöinen, ettei
vanhemmatkaan tulleet siihen huomio-
ta kiinnittäneeksi. Mutta kolmen päi-
vän kuluttua tulikin sattumasta niin
paha, että käsi ajettui varsin muo-
dottomaksi, ei näyttänyt kädeltä en-
sinkään. Nyt on poikanen Jyväsky-
län sairaalassa. Epätietoista on tu-
leeko kädestä enään tervettä.

Viime viikolla maanantaina lanke-
si työläisvanhus Loman Korpilah-
den Muuramessa Naapuri nimises-
sä talossa niin pahoin, ettei omin
apuinsa pääse ensinkään liikkumaan.
Loman oli mennyt aamusella ulko-
na käymään, mutta pihamaa oli jää-
tiköllä ja vanhuksen jalat pettivät
ja hän sai niin kovan täräyksen
selkäänsä kaatuessa, että oli toisten
kannettava sisälle.

Vilppulan äänestysalue-
kysymys ratkaisu- .

Ruoveden ja Keuruun kuntien a-
lueista hiljattain muodostettu Vilp-
pulan kunta jaettiin viime maalis-
kuussa äänestysalueisiin. Sen joh-
dosta tiedusteli Vaasan kuvernööri
senaatilta miten on menteltävä kun
nuo uudet äänestysalueet eivät ole
samallaiset kuin ne joille ennem-
min oli laadittu vaaliluettelot.

Asiaa eilen käsiteltyään katsoi se-
naatti, että koska henkikirjoittajan
tammikuussa 1912 vahvistamat vaa-

KANSAN LEHTI
liluettelot ja lisäluettelot tarpeelli-
sin muutoksin ja lisäyksin ovat
vaalilain 8 ja 15 pykälän vaaliluet-
teloina siihen saakka kunnes uudet
luettelot lain 7 ja 17 pykälissä sää-
dettyinä aikoina valmistetaan, niin
Vilppulan ja Keuruun kunnissa teh-
dyt jaot uusiin äänestysalueisiin tu-
levat noudatettaviksi vasta sitten
kuin uudet vaalilautakunnat vaali-
lain neljännessä pykälässä mainittu-
na aikana on asetettu ja uudet täy-
dellisen vaaliluettelon pohjaksi mää-
rättävä henkikirjoittajan luettelo li-
säluetteloineen ensi kerran laillises-
sa järjestyksessä laaditaan. Samalla
on senaatti käskenyt Häm. 1. kuvernöö-
rin valmistamaan, että Ruoveden kun-
nan äänestysalueissa tarpeelliset muu-
tokset toimeenpannaan ennen ensi
vaaliluettelon laatimista.

Kurun- Nuowedt»-Wlrtaiu Te-
lef«onios«leyhtlön
kokouksessa eilen oli täsiteltämänä

lysymyz osakepääoman lisäämisestä,
laskemalla liikkeeseen uusia osatleita
murojen saamista warten Ruoweden,
Tampereen, Vilppulan ja Mäntän
mälisen toisen johdon muuttamisesta
lakioisjohdoksi. Myöskin oli ajateltu
ottaa laina sanottuun tarkoitukseen.
Osakeyhtiön hallinta oli sitä mieltä,
että tämä kaksoisjohdon rakentami
nen olisi lykätläwä toistaiseksi, koslase johtaisi yhtiön suuriin meltoihin.
Ehdotuksen kokous hywäkzyi.
Ajoi talvea selkään vanhan työläi

sensä.
Korpilahden Muuramessa oli erääl-

lä uskovaisella, rikkaalla talollisel-
la (nimi jääköön muuramelaisten tie-
doksi) eräs työläispari, Ville-nimi-
nen mies Riikansa kanssa, jotka
nuoruudestaan saakka työllään rikas-
tuttivat sanottua isäntämiesta. Ville
ja Riika olivat niitä vankkoja kor-
venperkaajia, jotka nurkumatta tyy-
tyivät vähään, muita siltä antoivat
isännälleen työvoimansa säästelemät-
tä.

lässä pari vuotta sitten kuoli
Ville ja Riika jäi yksin. Silloin oli
isäntä sanonut, ettei Riikan tarvit-
se heiltä pois muuttaa, vaan saa
o] la edelleenkin kuin kotonaan. Mut-
ta miten lienee. Onko isäntämme un-
hoittanut jo ne aarteet, jotka mai-
nittu pari oli hänelle kaivanut, kos-
ka oli viime viikolla häätänyt Rii-
kan kankaalle. Riika jonka voimat
ja terveyskin on loppuun kulutta-
nut, oli tämän kertojalle itkenyt, et-
tä mihinkä hän nyt pääsee asumaan.

Kuten sanottu on isäntä uskovai-
nen, mutta kuitenkin hän unohtaa
ne neuvot, joita on siinä kirjassa,
johon hän luottaa. Edelläkerrotun
johdosta siellä sanotaan: «Vanhurs-
kas armahtaa juhtaansa, mutta ju-
malattoman sydän on armoton".
Lakimääräiset talvikäräjät v 1913

alkavat Ruoveden tuomiokunnassa
helmikuun 10 pnä, Pirkkalan tuo-
miokunnassa helmikuun 1 pnä, Jäm-
sän tuomiokunnassa helmikuun 3 p.,
Ikaalisten tuomiokunnassa tammi-
kuun 30 pnä, Tyrvään tuomiokun-
nassa tammikuun 31 pnä, Hauhon
tuomiokunnassa tammikuun 15 pnä
ja Jyväskylän tuomiokunnassa hel-
mikuun 3 p:vä.

Heikkojen jäiden uhreja.
Tyrväällä hukkui toissapäivänä klo

puoli 9 aikaan aamulla Rautaveteen
Ekonsaaren läheisyydessä Vammalas-
ta kotoisin oleva työmies Oskari
Lehto. Hän oli potkukelkalla mat-
kalla jäätä myöten Ekon metsätöi-
hin, mutta heikko jää petti ja L.
joutui veden varaan. Läheisistä ta-
loista kuultiin avunhuudot ja rien-
nettiin apuun, mutia pelastajat ei-
vät kuitenkaan ehtineet ajoissa aut-
tamaan. Vasta kello 12 aikaan päi-
vällä saatiin hukkuneen ruumis ylös.
L. oli noin 40 vuoden ikäinen ja
perheellinen mies.

Harjavallassa hukkui viime sun-
nuntaina klo 3 aikaan Ville Raja-
lan 12-vuotias poika Juho, joka oli
menossa Harjavallan riippusillan yli
sillalle ylikulkua varten heitettyjä
kahta lankkua myöten, mutta sattui
hän horjahtamaan ja suistui kuo-
huvaan koskeen, jonne jäi. Vasta
maanantaina löydettiin pojan ruu-
mis UapUolella kosken alapucilelta
jonkun matkan päästä.
Mänttässä hukkui eilen pape-

rimestari Villingerin 12 vuotias poi-
ka Valdemar luistinmatkalleen. Kan-
sakoulusta päästyään meni Valdemar
veljensä kanssa luistelemaan. Hyvän
ilman vaikutuksesta oli jäähän tul-
lut jo aivan sulia reikiä. Niitä ei-
vät pojat kuitenkaan huomanneet,
vaan luistellessaan joutuivat aivan
sulaan veteen. Toinen pojista saa-
tiin vaivoin pelastetuksi melkein tie-
dottomassa tilassa mutta Valdemar
sai olla vedessä noin puoli tuntia
ennenkuin ahkeralla naarauksella saa-
tiin ylös ja luonnollisesti jo kuol-
leena. Lääkäri ja apteekari kyllä te-
kivät kaikkensa saadakseen hengen
palautumaan, mutta kaikki yritykset
olivat turhia.

Maalaistansakoiiluille myönnetty
apurahoja.
Soiaatin kirkollistoimituskunta on

myöntänyt m. m. seuraavat vuotui-
set apurahat: Apuopettajattaren palk-
kaamiseksi Kurun kunnalle Keihäs-
lähden kansakouluun 900 mk., opet-
tajattaren ja käsityön opettajattaren
palkkaamiseksi Vehkalahden kunnan
PoitsilanrPiltäjänsaaren kansakoululle
900 mk. ja 50 mk., mies johtajan
palkkaamiseksi Tyrvään kunnan Toi-

volan kansakouluun 900 mk., opet-
tajattaren ja mieskäsitöiden ohjaa-
jan palkkaamiseksi Humppilan kun-
nan Murron kansakouluun 900 mk.
ja 75 mk., opettajan ja käsityön-
opettajattaren palkkaamiseksi Tamme-
lan kunnan Lusikkaan kansakouluun
900 mk. ja 50 mk. sekä apuopetta-
iattaren palkkaamiseksi Jokioisten
kunnan Jänhijoen kansakouluun 900
mk.

Vesilahden vuokralautakuntain pu-
heenjohtajat.
Vesilahden Ylämäen vuokralauta-

kunta on puheenjohtajakseen valin-
nut maanmittari Hannes Kiehelän ja
varapuheenjohtajaksi asioitsi ja H. V.
Vesalan. Narvan vuokralautakunta on
puheenjohtajakseen valinnut talolli-
sen Lauri Poukan ja varapuheen-
johtajaksi työmies Aukusti Salosen.

Kuollut puoluetoveri.
Tämän kuun 24 pnä kuoli 65 ikä-

vuodellaan Kalle Vehkanen Ruove-
den Pihlajalahdella. Vainaja oli
uuttera ja kunnon toveri terveyten-
sä päivinä, ollen jäsenenä Pihlaja-
lähden työväenyhdistyksessä aina sen
perustamisesta asti. Mutia vanhuus
ja pitkällinen tauti mursivat hänen
elämänsälangan. Kaihoisa muisto jäi
toverien mieliin hänen poistumises-
taan taistelutantereelta manalan ma-
joille. Rauha hänen tomulleen.

lif» tttMiHWjnttN tzii.
MUifirii l«W.

Seinen t«rppa«ist« tnomittn Häii-
dettiiwälft ja toisen jnttu lylätty.

HämeenlMön Hyttysillä walsincn-
silla syyskäräjillä on ollut esillä
kaksi tolppaiihHätöjutlUa. Ensimäi»
sessä niistä, jossa annet.iinmyös»
lin häätötuomio, ter.oo kirjeen-
wachtajammc siwuutealn maanwuok»
ia°ale.ukfen taanmhtiwa kohw,' 21-
sm oli jo kewä.käräiW esillä, jossa
kantajana on ollut tätofltrwn Jul»
mari Raipala Tuokkolan .kylästä
ja wastaajlma entinen torppari I<e-

remins" LahMnmäti ja hanen poi-
kansa Wiytori Lähteenmäki, jolle
Jeremias Lähteenmäki oli luvwut-
tanut torpan 1905 tchdyllä sopi-
mustikalla, wuokiatirjan ajaksi, jo»
ta on tehty 1887 maalisi, 19 p.
25:deksi wuodetsi. Woimassaolewan
wuvkra°a!'elutsen taanmhtiwan koh»
dan mutaan olisi tämä wnokmkirja
jatkunm kuudella wuodella. Mutta
riistäjillä löytyy yhä uusia keinot-
teluja. Niin tässäkin. Talollinen
Jalmari Raipata oli niin tau>'onä.
töinen, että houkutteli 1908 jo I"*
hes 70 wuoden waHan ukon Ie»
rcmias Lähteenmäen kanssansa jeu=
raawiin jopimuisiin:

Torppari Jeremias Lähteenmäki
(Lanten) ja hänen waimonsa
m Lowiisa saawat eläfkeekseen lo>
putsi ikäantä seuraawan muionan:
1) asunnokseen saawat !samat huo-
neet missä Nykyisin ai'uwat ja osan
leiwintupaan. nawetlaan, saunaan,
riiheen, latoon ja luhtiin. 2) polt-
topmt>en saawat 5 wanhaa syltä
halkoja. 3) peltoa niin paljon kun
heidän wilseltäwänään nyt on. Leh-
mälle wasikoincen laidun. 10 mart°
faa rahaa wuosittain ja Palmusuol-
la turwepehkua niin paljon kuin
rarwttsee lehmän tulitteeksi. 6) jos
Jeremias Lähteenmäki kuolisi en-
nentuin lvaimo, niin waimolia tu-
lisi nämä pois ja annelmisi 3 heh-
tolitraa rukiita ja 52 maikkaa ra-
haa wuosittain. Siiten seuraa taka.
portti: Ehdolla eitä luowuttawat
sanotun Lähteenmäen wrpan talon
nautittawatsi ja halkttawatsi wäli-
«irsan loputtua, jzola on tehty 188?
ja lakkaa woimassn olemalta Maa-

rianpäiwänä wuonna 1912 ilman
mitään täirttin parempaa ylössano-
mista ja korwausta paitsi tässä
mainitut eläke-ehdot, ja e.tä torpan
nykyinen pirtu kuuluu Jeremias
Läh-eenmäelle.

nAyy jäi sopimukseen pa-
ha aukko. Kun Jeremias Lähteen-
märi huMasi miten Raipa'a alkoi
uhata häädöllä hänen poitaMa ko-
emi hän sitä waswstaa edellä mai-
nitun snpimu-sm nojalla. Mutta se
ei pilalle alittanut. Taloll. Rai-
pala antoi wiime huhlik. 26 P:ksi
Jeremias Lähteenmäelle haasteen
'aapuu wuolralaUmkunnlln kokous
feen, jossa waati, että Lähteenmä-
ti jättää torpan hänen hailiitawak-seen Heli semmoisenaan fufn se nyt
on heidän leskensä tehdyn maanw.>
kirjan mukaan Wuotialau.atunta
antoi seuraawan lausunnon:

Kakoen että wälikirja, jotta Je-
remias Lähteenmäki on pojallensa
tehnyt 13 pnä kesäk. 1905 ei sisal»ly tllkaututoan asetuksen 12 p:ltä
maalisk, w. 1909 ensimaiseen Py°
kylään, rnn.ta koska asia koh-
dassa on riitainen niin enempi
lait; uitto wuotia! autokunnan puo!e>
ta raweaa Sittemmin Raipaa
waati kcwätkäräjissä jälleen torp.
paa ha.tuunsa.
katsoi että tämä asia on as«mmu>
ka?!sest! ollut täfiteltäwänä wuokia-

sekä harkitsee sentäh-
den oikeaksi hyljätä tehdyn wäit>
teon, Vuokramiehen awustnja tois>
ti mitä hän ennen oli asiassa lau«
[ttnui sekä jätti o!ken>?en siiiwrr.
Jan kesät. 13 päitvältä 1905, joka
juftihrettin. Oikeus lyMsi e-
nempää käsittelyä waD.en syzKtälä-
jiin. Näillä käräjillä kantaja jälleen
uusi kantecnla. Wuokramies oli pyy.
länyt llwuswjakfeen maanwuorwl'.
jäin liiton sihteerin I, Heittiluu,

Piliee liii
Wtt»l. pii* iiifiiiirii fop

km. jiiljestsille.
Nokialla lumnoiwat toimittaja An-

ton Huotari sunnuntaina joulu-
kuun 8 v. klo 11 e. pv. ja maar.an»

kunnan kokouksessa
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Säästävät Pertörtiiiiit!
Ellette vielä ole koetelleet uusia

valmisteitamme:

Prima- ja Extra Priraa

Siiliin
niin tehkää se, sillä te-
hän annatte hyville
etusijan ja samalla tu-
lette suosineeksi oman
kaupungin tuotteita.

Tampereen SaipputtU» 6. Jf
taino joulu!. 9 p. klo 7 toimittaja
K. M. E w ä.

Piilimme luennoitsijaKaarlo War-
tewa luennoi:

I?uluk. 12 p. Pälkäneen Kukkolan--
kylässä.

h 13 p. Luopioisten Aitoossa..
~ 14 p. „ Puutiktalassa.
« 15 p. .. Kirkonkylässä.
n 16 p. „ Ämmätsässä.
» 1? V. n Rautajärwellä.
» 18 p. KuHmalaHden Terwa?

niemessä.
~ 19 p. Sahalahdm Malt-

siassa.
» 20 p. Sahalahden Kirkon-

kylässä.

Jämsän sos. dem. kunnalllstolmi-

t. k. 24 pnä päätettiin kehoittas
niitä osastoja, jotka ov«t jättäneet
rästiin järjestömaksut ne ensi tilas-
sa suorittamaan. Samoin oa viimei-
sen neljänneksen verot suoriteltava
ennen tulevan joulukuua loppua.
Neuvoston kokous pidetään tammik.
5 pnä 1913 klo 12 päivällä ja on.
silloin kaikkien jäsenten
asiat ovat tärkeitä.

Sorretun Voimaa pyydetääa lainaa-
maan yllä oleva.
Korpilahden Muuramen tuolitch-

taan ammattiosastolla
oli ensimäinen iltama t. k. 24 p.

työväenyhdistyksen talolla. Terveh-
dyspuheen piti osaston puheenjoh-
taja E. Mäkinen, tehden samalla sel-
koa ammatillisen liikkeen tarkotus-
perästä ja kehotti tehtaalaisia liitty-
mään osastoon jäseneksi.

Runon lausui taidolla Ida Laak-
sonen ja kertomuksia lukivat Elina
Keskinen ja V. Pesonen. Näytös-
kappale „Viertolan tuvassa" meni
jokseenkin hyvin ihan vasta alkavil-
ta näyttelijöiltä. Yleisöä oli huo-
neen täydeltä, vaikka tefctaalaiset
loistivatkin poissaolollaan. Osas-
ton puheenjohtaja pahotteli sitä, et-
tä säynätsalolaiset nuoret miehet o-
livat tulleet humalapäissään renttui-
lemaan osaston iltamaan. Ja kyllä
se niin onkin, että joka haluaa juo-
da hokmannia, tenaturoittua y. m.
apteekin rohtoja niin reattuilkoou
siellä mistä niitä ostaakia.
Hämeenkyrön sos. dem. kn«nout«r

järjestön
kokouksessa t. k. 24 pnä keskus-

teinin seuraawista asioista:
Kunnallistoimikunnan kotipaikaksi

w. 1913 päätettiin ottaa Kyröskoski.,
Puiden yhteisostoa koko kuntaa kä«
sittämäksi oli kannattanut Taiwalkun-
nan, Haulijärwen, Särkijärwcn [a.
Kyröskosken työn» yhdistykset; ylsi'
tyisten järjestöjen toivomuksia oli
kannattanut Kirkont. t.y. Monet yk-
sttyiset puhujat sekä Mahnalan t.y:s
oli sitäwasioin kysymyksen tykkänään
hylännyt. Hetkisen asiasta keskus-
teltua tehtiin päätös, että yhteisosto
jätetään paikallisten järjestöjen teh-täwälsi siten, että he paikallisia olo-
suhteitaan silmällä pitäen walitsewatasiasta huolehtimaan kolmihenkisen
toimikunnan, sekä että puuosuuskun-
taa on ruwettawa hommaamaan. Ce
tulee toimimaan koto kuntaa käsittä-
wänä. Sitä walmistamaan walit-
tiin toimiturta, joka tulee toimimaan
siten, että osuuskunta ensi tilassa pe-
rustetaan. Toimikuntaan waliltiin
Lehtonen. Mustasilta, Wuorio, Hell-
man, Lahtinen, Heinonen, Kosliren
Aho, Koiwisto ja Virtanen.

Päätettiin pitää mastalausekokous,
wilzatullin kohottamisen sekä joukko-
murheen zohdosta Kyröskosken työw.,
talolla 8 pnä jouluk. 2 j, pp. jois-
ta kokouksista huolehtimaan kehmte-
!aao eri kulmilla piiriämme. Seu-raawa kokous on 29 pnä jouluk. klo
puoli y'sitoista.

F . . s M . . ta.
sotkan työväenyhdistyksen kuu,

kausskokous
oli 24 pnä A. Aholan torpassa..
uettiin käsinkirjoitettu sanomaleh-

»Kehitys". Oli puhetta Kansan.
Lehden osakkeiden ostosta, mutta
pienet varat eivät tällä kertaa sitä
allineet. Mutta oli muutamia jäse-

niä jotka päättivät yhteisostolla os-
taa osakkeen ja lahjoittaa yhdistyk-
selle.

Seuraava kokous päätettiin pitää
Sirenin torpassa jouluk. 22 pnä
Saapukaa silloin joukolla. Valitaan,
virkailijaehdokkaat tulevaksi vuotta.
Pitäkää kokous mielessänne.
- Tai tee 11 ipen «a i nen:

Ah! Tuolla istuu runoilija Rauk-
kanen. Katsokaa hänen rypistettyä
otsaansa, synkkiä kulmiaan ja haa-
veilevaa katsettaan. Mitähän suloist*
runonpätkää hän taas runoileekaan?

Raukkanen: (ajatuksissaan): Mistä
hitosta voisi vipata viitosen, että.
saisi lunastetuksi kenkänsä rajasuu-
tarilta.

jota oli laatinu; kirjallisen waön>
neen. Vastineessa lausuttiin: Knn
Jeremias Lähteenmäen ia hän.'n
poikansa wälincn kan,eessa mainittu
Lähteenmäen torpan Yalli.no-oitcu»
den siirto tapahtui ke'äk. 13 p:nä
1905, jolloin oli noubatettawaM
(afi maaMvuo.rauisesta maalla, on
tätä siirtoa tulkittu o,teusti'aisuu-
dessa wäärin. Wonnassa olleen
lain mukaan siinä tapauljessa, eitä
wuotram.es kuolee mäuräaiMsen
wuokiasopimutscn kestäessä, on
wuokramiehen leskellä ja rintaperil»
'isillä oikeus hallita wu>Kva.llluetta
wwokratauoen loppuun ja mamitun
lain 7 § :län mukaan. Ia kun
Jeremias Lähteenmäki »li wanhuut-
laan tykenemäSn hoitamaan kan°
teessä mainittua torppaa, täytyy
hänellä katsoo olleen oikeuden koh»
mullista korwlmsta ivastaan uo>
wurtaa jälellä olewa wuvkraoikeus
poiallcen, eitä näin ollen woida
lysymyklessä olewan wuokraoikeuden
siirtoon ' sowelluttaa edellä mainitun
lain 33 § :län säännöksiä, warsin-
tam nyt enää kun torpanpoita on
wuodesta 1905 saanut esteettömäsi
ti torppaa hallita. miM wuoksi ja
kun kantaja on roasiaajalta aina
ottanut wuokramatsun waswan on
kat>ottawa näin ollen hänen hywäk>
syneen wastaajan wuokramielhelseen.
Jos kantaja olisi t<chtowÄ toutofra.
sopimusta pulettawaksi, olisi hänen
pitänyt toimittaa siitä wastaajalle
ylösfanomisen 6 kuukauden luiluttua
sen jälesiiä kun sm nmottaoikeuden
siirrosta -.iedon.

Pyysi kannetta aiheettomana hy>
lättäwätsi ia että kantaja welwoi»
telaan korwaamaan oikeudenÄynti'
tulut kohtuuden mutaan.

PäätötsessäUn katsoi oikeus kui-
tentin o.feafjt tuomria wuykramies
heti jätiämään torppa maanvmista.
fan Jalmari Raivatan haltuun,

Torppari ilmoitti tyytymättö,.
myyttä ja we.osi heti howiin.

' Toisessa torppaNhäätöjuitussa,
joka koskee wcrorästejii, oS talolli-
nen Taawetti Paituia Paloonty.
lästä kantajana ja torppari Wih-
tori Rajala wastaajana. Paitulan
awustajllna oli truununnimismies
Wäinö Nyström. Wastacha jätti
oikeudelle maanwuolraajatn, liiton
sihteerin I. HeikAän laatiman Kr-
sallisen wastineen, jossa huomaa
tctaan, että wuokrakirjan 5 whdan
mukaan on Ojaniemen torpasta
määrä suorittaa taimxn weroa 1
työpäiwä wiikossa sttä apupäiwiä
4 jalkasin ja 3 hewosella lesäailana
talon ruuassa. Nämät pä,wächöt
owat aina säännöllisesti suorite.tu
milloin taosta on kutsu niiden
suorituCseen annetnl. Kysymyksessä
olewat 10 jlllkatyöplltwaa jäiwat
,'uorkttamatta siitä syystä, että mar-
rastuuUa 1910 otti rustitilallinen
liwari Maktlllus suvritaatsensa
Ojaniemen torpan ftäiwätyöwelwol-
lisuuden kantajan omistamaan Pai»
tulan taloon ja kun tämä sopimus
tcjftn kantajan suostumuejellu ja

hen hywäksyi I wack McrM'ulien
tekemään takswärkkiä, niin olisi kan-
taja ollut welwollinen aina silloin
kun hän haluaisi pä,wäMä was-
taanotiaa, toMi.tamaan siitä tiedon
liwar MatkaiukseUe. WMrawuv-
delta tekemättä jäcnyttä 4 jalka-
päiwätyö:ä on tarjo.tu, mutta kan-
taja on kieltäytynyt wastaan-
ottamasta ja kanteessa mainittuja
3 hewospäiwää ei ole ku>ts«u suv-
iltamaan. Ia kun wuvlratichassa
e: o!e määräysiä, minä pä'wänä
vx owat suoritettawat, on ne jää»
nyt siitä syystä suorittamalta. Kun
näistä 10 jalkatyöpäiwästä on 8
työpäiwää jäänyt suvristamatia
wuotrawuVde!ia 1910, on kantaja
wuokra»a?o?utscn 22 pykälän mukaan
menettänyt niihin nähden puhewal-
tansa samoin wuokrawuodelta 1912
nel,'ään nähden,
fosTa niitä on tarjottu, muäa joita
ei o(e wastaan otettu, minkäwwoksi
ei wastaajaa wo,da
suovittllmaan muuta tuin kolme
hewostyöpäiwää ja 11 jaltapäi»
mää, Mäesiietyn perusteella sekä
katsoen siihen, että sinä wu«rralau>
tanmnan kokouksesta, missä kanta»
ja waati wakuutta wuo''raehtojen
täyttämisestä, ei ole wielä Munut
lain määräämää kolmea tuutaurta
ja kun jääneistä pai.
wätöistä on wuotrawuosilta 1910
ja 1911 tarjottu kantajalle maksua

rahassa ja ne 3 hewospäiwää si.
luutuu wastaaja maksamaan milloin
luisu annetaan, joko rahassa eli
luonnossa. Wastaaja ilmoitti kuul.
tawaisi 2:fi todistajaa, jotka lei-
toiwat, että talollisen Taawetti Pai»

1lutan suostumuksella rusti.ilallinen
liwari Matkarus otti syksyllä 1910
wuodeksi suorittaakseen wastaa an
werotyöpä,WÄ 100 markan mak>
susta, jonka kaupan hän tuli pur.•
lamaan 19 wiikon tmutlua ja wie°
lä saanut maksua niistä 19 päi>
wästä, joista Paitu"akin ottaisi
torpparilta toisen maksun. Maan»
omistaja pyysi lyWystä myöskin
hankkiakseen todistajia.

Oileus lykkäsikin jutun enemmän j
käsittelyn tewÄOMiin wiidenteen
istunwpäiwään. \
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27 p:na marraskuuta

Ensiliokkaisia
Antraciittia

Valukoksia
Lämpökoksia

Paja hiili 4
W;m Sandberg 0. ¥m

Rautakaupassa. 2

»iiaiiii lii.
Kuljetustyöntekijäin lii-Z
ton perustava kokous

alkoi Laiteen t. y:n talolla t. k. 26
pnä klo 9 ap. Satamatyöntekijäin
liiton sihteeri V. Perttilä avasi ko-
kouksen, »elostellen avauspuheessaan
kuljetustyöntekijäin liiton perustami-
sen välttämättömyyttä. Sen jälkeen
esitti Uta Km. vii. liitoa terve,
dyskirjelmäa.

Ruotsin kuljetustyöntekijäin liiton
luottamusmies C. Lindley teki sel-
koa järjestöjen kehityksestä sekä
Ruotsissa että muualla; piti välttä-
mättömänä, että Suomen kuljetus-
työläiset nyt perustavat liiton. Toi-
voi kokouksen työlle menestystä.

Edustajia oli satamatyöläisten o-
sastoista 30, varastotyöläisiä 2, me-
rimiehiä 1, apureita 4, satamatyönt.
liittotoimikimnasta 4 sekä satamatyö-
läisten luottamusmiehet Perttilä ja
Puttonen,, ammattijärjestöstä O. To-
koi, metallityöntekijäin liitosta Sax-
man, satamatyöntekijäin liiton tilin-
tarkastajia 1 ja Ruotsista hra C.
Lindley, siis yhteensä 47, joista o-
sa ainoastaan läsnäolo- ja puheoikeu-
della.

Puheenjohtajiksi valittiin A. Kin-
nunen j« R. Kärki, sihteereiksi J.
Pietarila ja V. Perttilä.

Johtavaan valiokuntaan hyväksyt-
tiin puheenjohtajat ja sihteerit.

Tämän Mesta hyväksyttiin työ- ja
päiväjärjestys sen mukaiseksi kuin
toimikunta oli ehdottanut-

Valiokuntia päätettiin asettaa 3,
m. m. sääntö-, herätys- ja valistus
sekä raha-asiainvaliokunnat. Niihin
valittiin kuhunkin 5 jäsentä.

Ryhdyttiin keskustelemaan satama-
työntekijäin Hiton toimikunnan laa-
timasta

sääntöehdotuksesta.
Kohta kohdalta luettiin ehdotus ja

ne pykälät ja kohdat, joihin muutos-
ehdotuksia tehtiin, lähetettiin valio-
kuntaan. Vilkkaan keskustelun aihe-
utti 2 pykälä,

Ku!eo tavallista, useat puhujat
tinkivät jäsenmaksuissa. Tehtiin eh-
dotuksia, että maksu olisi ainoas-
taan 6 tahi 7 mk. vuodessa, jopa
ehdotettiin ainoastaan 5 mk. Saxman
toi metallit, liitosta esimerkkiä, jot-
ka puhuvat korkean veron puolesta,
ihmetteli kun liittotoimikunta on
niinkin vähän ehdottanut; toivoi
kokouksen hylkäävän ehdotuksen ja
korottanut veron vähintään 10 mk.
vuodessa. Kun vielä oli puhuttu liit-
totoimikunaan ja alhaisempien jäsen-
maksuehdotu6ten puolesta otettiin
päivällwfoma klo 12—2 ip.

Iltapäivän istunnossa
jatkettu» keskustelua säännöistä 2
§:lä, «emoin joitakin seuraavia py-

käliä lähetettiin valiokuntaan. Jois-
takin pykälistä hyväksyttiin eri koh-
tia ehdotuksen mukaisesti.

Osastojen säännöiksi oli liittotoi-
rnikunta myöskin ehdotuksen laati-
nut. Se luettiin ja keskusteltiin py-
kälä ja kohta kohdalta. Lamoin kui»
liiton säännöistä, meni näistäkin
useat kohdat valiokuntaan.

Asia» -käsittely tältä päivältä päät-
tyi kl« t ill.

Tampereen ajuripalvelija ammatti
osaston kuukausikokouksessa

t. k. 21 pnä päätettiin maksaa
Ulkotyöväenyhdistykselle korotettu jä-
senvero, joka korotettiin 20 pen-
nistä 40 penniin. Verotus astuu voi-
maan 1 p. tammikuuta 1913.

Keskusteltiin siitä, mitä olisi teh- I
tävä niiden ajuripalvelijain suhteen,
jotka käyvät tarjoamassa itseänsä
alemmasta palvelukseen, jopa puo-
lestakin siitä mitä nykyinen palk-
kavaatimus on. Keskustelusta kävi
selville, että ennen kaikkia olisi
saatava ajuripalvelijat kaikki järjes-
töön. Sitten he eivät ehkä menisi
toistensa etuja polkemaan.

Päätettiin lähettää ajuriyhdistyk-
seile pyyntö ryhtymään asian vaati-
miin toimenpiteisiin, niiden uusien
ajuripafyelijain suhteen, jotka eivät
tunne vielä ajuriyhdistyksen ja aju-
ripalvelija-ammattiosaston välisiä so-
pimuksia. Lopuksi käsitetiin osas-
ton sisäisiä asioita.

Osanotto kokoukseen oli vilkasta,
mutta eivät vielä kaikki pidä vel-
vollisuutenaan saapua kokoukseen
ja yhtyä osastoon jäseneksi. Toi-
vomme kuitenkin, eitä välinpitämät-
tömätkin vielä tulevat valvomaan e-
tujanea yhtedstoimjinnalla, ottamalla
lukuisammin osaa kokouksiin jaliit-
tyvät jäseneksi.
Korpilahden Muuramen työv. yht*.

johtokunta
pää.é t. k. 21 pnä pitämässään

kokontoecsa kehoittaa kaikkia yhdia-

|tykseen kuuluvia osastoja, kuten
naisoiastoa, voimistelu ja urheiluseu-
raa ja tehtaalaisten ammattiosastoa
yhdessä työväenyhdistyksen kanssa
ylläpitämään tulevana vuotena luku-
tupaa. Osastojen on asiasta keskus-
teltava ja päätettävä ennen kuin yh-
distys pitää joulukuun kuukausiko-
kouksen, jolloin lukutupa-asia lo-
pullisesti päätetään.

Samassa kokouksessa ehdotti A.
Rantanen, että yhdistyksen kirjas-
toon olisi otettava uusia kirjoja
kuten „Maailman . historia" y. m.
isompia teoksia, joita monet mie-
lellään lukisi, vaikkeivät voi itsel-
leen tilata. Asian johdosta muuta-
mia puheenvuoroja käytettyä päätti
johtokunta jättää sen yhd. kuukau-
sikokouksen ratkaistavaksi. Ehdotuk-
sentekijä alustaa asian kuukausiko-
koukselle.

Vielä oli johtokunnassa esillä yh-
distyksen sääntöjen muutosasia, jo-
ka myöskin jätettiin A. Rantasen
viimeisteltäväksi.

Työnpuute rautatienra-
ken n uksilla.

Tie- ja vesirak. työläisten liiton
toimikunnan keräämien tietojen mu-
kaan on työttömiä rautatien raken-
nustyömailla seuraavasti:

Säämingin Aholahden osaston alu-
eella 14, joista 10 varsinaista rau-
tatietyöläistä ja 4 paikkakuntalaista.
Työttömistä on 0 poikamiestä ja 5
perheellistä.

Koskenkorvan osaston alueella on
työläisiä 79, joista paikkakuntalai-
sia 37. Kaikki työssä.

Rantasalmen Kolkontaipaleen os
alueella työttömiä 8.

Joroisten Korholan os. afueella
työttömiä 54, joista 12 paikkakunta-
laista. Työssä on vielä 6 paikka-
kuntalaista.

Hiitolan seudulla on rautatietyöl.
työttömänä 350 henkilöä, joista 150
perheellisiä.

Joroisten kk. os. alueella oli ke-
sällä työssä 430 henkilöä, nyt on
vaan 125.

Joroisten Vättilän os. alueella
työttömänä 7 henkilöä, 5 poikamies-
tä ja 2 perheellistä.

Rättijärven os. alueella työttömiä
25.

Pieksämäen os. alueella on työt-
tömänä 20 paikkakuntalaista, mutta
on kaikki työväki sanottu työstä
irti t. k. 20 pnä.

Joroisten Kolman os. alueella on
työttömiä 95, niistä paikkakuntalai-
sia 54 ja loput varsinaisia rautatie-
läisiä.

Rantasalmen Hiltulan os. alueella
työttömiä 5.

Savonlinnan os. alueella on sa-
nottu irti 30 työläistä. Paikkakunta-
laisia useita vielä työssä.

Kaskisten! os. alueella työttömiä
220.

Työttömiä oli tilastoja keräittäissä
793 henkilöä, joista paikkakuntalai-
sia 259, ja toisilta seuduilta saa-
puneita 539. Perheellisiä on joukos-
sa ainakin 264.

Nuorisoliike.

6i|.-lnulturifilittii neljiä
MtnjcktM.

Ensimäisen lokouspäiwän iltapuo-
lella (josta ei edellisissä seloswffissa
ole wielä kerrottu) otettiin käsiteltä»
»älsi
oimitttoteitomus w««dett« 1912,

el.luun alkuun asti sekä sitä myö-
hempi osa tow. Wiitasm suullisen
esityksen perusteella. Kestustelusja
käytiin toimikunnan kimppuun w. m.
kokouspaikan muuttamisesta ja Alle-
nin lurjustoiminnasta. Kysymys lä-
hetettim waliokuntaan.
Piirien tuimintalertumntfien «r-

WVsttlU
kuitattiin mahalla. Ainoastaan muu-
tamia puhemuoroja käytettiin. Niistä
ilmeni, että piiritoimikunnilla on mo-
nia «aikeukfta kestettäwänään.

Ruotsalaisten nnorisollnpien

suhtautumisesta porwareihin, joiden-
fin huwililaisuulsim johdosta, oli
muutamilla muistuttamtim aihetta.
Zamoin heidät» suhtautumisensa Gol°
dii, juomalakkopuuhiin ei ollut lait-
kia tyndyttäwää.

Ruotsalaiset edustajat selittimät
niitä syitä, jotka olimat heidän me
nettelynsä aiheuttaneet. Katsoiwat, et
iei heidän menettelyijä ole,ollut puo°
luepnnssiippeja loukkaama.

Asia lähetettiin waliokuntaan.

Taloudenhoito ja tililertonlntset.
Railo huomautti että tilit owat

wiipyneet niin kauan tilintarkastajil'
la, ettei ole ehditty walmistaa tir
iällistä tilikertomusta. Selitti suulli-
sesti toimintakauden tärkeimpiä tulo
ja menoeriä. Samoin eri wuosien
woitto ja tavpiotilkjä. Tileistä nä«
kyy, että kirjallisuuden menekki on
wiime aitoina ilahuttawan suuressa
määräsjä kaswllnut; samoin liiton
jäsenlukukin.

Keskustelu tililerlomuksesta siirret-
tiin seuraamaan päiwään.

Päiwän istunto lopetettiin laula-
malla «Työn orjat".

luita Suomesta.
Työväenyhdistys oikeu-
dessa »luvattomasta" ilta-

man pidost?.
Kanne kumottu. Ilmottaminen kat

sotaan riittävän.

T. k. 21 pnä oli Juvan käräjillä
käsiteltävänä nimismies H. K. Gran-
bergin nostama juttu Kaskin työ-
väenyhdistystä vastaan „luvattömas-
ta iltaman pidosta". Yhdistys oli
pitänyt iltaman 1 pnä marraskuuta
ja oli iltaman pidosta ilmoitettu,
kuten ennenkin nimismiehelle, ja tar-
jottu valtiolle menevää maksua 3
mk. 44 p. Nimismies kuitenkin vaa-
ti tekemään kirjallisen anomuksen,
jonka johdosta olisi luvan myöntä-
misestä mennyt 2 mk. lunastusmak-
sua. Kun tähän vaatimukseen ei
suostuttu, ei nimismies ottanut sillä
kertaa maksua vastaan, mutta oli
sen kuitenkin myöhemmin ottanut,
lltamatilaisuuteen saapui sitten po-
liisikonstaapeli ja kielsi iltamaa pi-
tämästä, mutta ei millään tavalla si-
tä väkivalloin estänyt.

Iltama pidettiin kaikesta huoli-
matta.

Oikeudessa kiisti nimismies, ettei
hänelle ole tehty asianmukaista il-
motustakaan. Matkoilla ollessa oli
puhuttu, mutta hän ei voinut sitä
ottaa huomioon. Vastaajan puolesta
todistettiin, että ilmotus oli täydel-
linen. Sen lisäksi vetosi nimismies
kuvernöörin tunnettuun kuulutukseen,
jossa kielletään suurien sakkojen u-
halla luvattomien iltamien pito.

Asiata harkittuaan julisti kihla-
kunnanoikeus päätöksen, jossa mai-
nittiin, että koska Kaskiin työväen-
yhdistyksen puolesta on iltamasta
ilmotettu, vaikka tämä ilmotus ei
olekaan; tapahtunut virkahuoneessa,
sekä tarjottu asianmukaisia maksuja,
niin hylätään kanne aiheettomana,
mutta asian laatuun nähden kuita-
taan kulut asianomaisten kesken.

Yhdistyksen puolesta oli vastaa-
massa maanviljelijä Abel Luukkonen,
joka oli ilmoituksen tekijänä haas-
tettu oikeuteen.

Tämän ohella näyttää olevan tar-
peellista huomauttaa iltaman toi-
meenpanosta ilmoittajille, että varai-
sivat todistajat paikalle riitaisuuk-
sien sattuessa, koska sellainen näyt-
tää tarpeellisena. Vap.

Livistäviä liikemiehiä.
Noin viikko sitten katosivat koti-

paikaltaan Kouvolasta kauppias Mo-
nonen ja veturinkuljettaja Savolai-
nen, joka myöskin on hommaillut
liikeasioissa. Molemmat jättivät jäl-
keensä selvittämättömiä liikeasioita,
Mononen suuremman määrän. S.
nautti virkavapautta opintojen har-
joittamista varten kotimaassa. Luul-
laan heidän pistäytyneen Amerikan
puolelle.

Kotkasta katosivat „huvimatkalle"
viime viikon torstaina talonsa myy-
nyt Kristian Takala ja nahkakaup-
piaat J. P. Ahlstedt, aikomuksella
matkailla Amerikan puolelle. Jättivät
paljon selvittämättömiä asioita, jon-
ka vuoksi asianomaiset pidättivät
Takalan Hankoniemessä. A. sai jal-
kaa huvimatkaansa. Etp.

Surmasi isäpuolensa.
Viime sunnuntaina klo 6 ajoissa

illalla surmasi työmies Albert Simi-
lä isäpuolensa, torppari Juho Ruk-
kisen, lyömällä kolme kertaa halol-
la päähän:. R, kuoli tunnin kuluttua.
Rukkinen oli naimisissa ja 70 vuo-
tias. MtiThaaja on 20 vuotias ja
naimaton; muuten ahkera vaikka hiu-
kan omituinen.

Ulkomaalta.
IKmlBteur2BtU3

Balkanilla.
Asema sotanäyttämöllä ei ole suu-

resti muuttunut viimeisinä vuoro-
kausina. Rauhanneuvottelut ovat e-
päilemättä yhäti hiljaisessa käynnis-
sä.

Tshataldshan taistelulinjalla jatkuu
pienempiä yhteenottoja. Vienistä il-
moitetaan Konstantinopolissa liik-
kuvien huhujen perusteella, että
turkkilaiset olisivat valloittaneet
Tshataldshan kaupungin. Samojen hu-
hujen mukaan ilmoitetaan kreikka-
laisten ja bulgarialaisten aikovan hyö-
kätä Dardanellien varustusten kimp-
puu».
Adrianopolissa ovat piiritetyt turk-

kilaiset taasen tehneet uloshyokkäyk-
sen yhtä huonolla tuloksella kuin
ennenkin. Piirittäijien ilmoitetaan
voineen yhä pienentää piiritysket-
jua.

Roomasta ilmoitetaan 26 pnä, että
turkkilaiset yrittävät vallo taa ta-
kaisin Salonikia.

Monastirin valloituksessa ei Zekki-
pashan armeija olekaan kokonaan an-
tautunut vaan päässyt peräytymään.
Se valmistautuu nyt uudestaan käy-
mään kreikkalaisten kimppuun.

Turkin herrat hommaava vallan
kumousta ja vangitsevat joukostaan

kansanvaltais m mat.

Konstantinopolista ilmoitetaan 25
pnä, että siellä on vangittu «out

400 edistys- ja yhdistyspuoluelaista.
Heitä syytetään kiihotuksesta sota-
väen keskuudessa >a tottelemattomuu-
desta hallituksen peräsimessä ole-
via herroja vastaan.

turkkilaiset lehdet tietävät halli-
tuksen aikovan hajoittaa parlamentin,
sen tilalle asetetaan neuvosto, jonka
valtaa tullaan laajentamaan. Tahtovat
siten keskittää vallan harvojen po-
rno-herrojen käsiin.

Suurnlbjen sotava-
rustelut.

Sotajoukkoja liikekannal-
le melkein kaikissa vai

loissa.
i Venäjän ja Itävallan ilmoitetaan lä-
hettävän aseisiin kutsutuita joukko-
ja rajalle pitkillä sotilasjunilla. Yh-
teensä tiedetään näillä valloilla jo
olevan sotakunuossa ! ,200 000 mies-
tä. Hallitusherrat eivät kuitenkaan
vahvista niitä tietoja. Itävallassa il-
moitetaan olevan vallalla ankara
sotasensuuri. Myöskin Saksassa il-
moitetaan jo 130,000 miestä olevan
mobiliseerattu kokoon. Samoin il-
moitetaan Ranskassakin olevan an-
nettu ensimäisiin reservi-ikäluokkiin
kuuluville matkustuskielto ja koot-
tavan miehiä aseisiin.

Berlinissä 26 p:nä. Rauhanneuvot-
telut edistyvät hitaasti. Turkin vai-
tuutetut ' ovat kieltäytyneet suostu-
masta Bulgarian pääasiallisimpiin
rauhanehtoihin, että Adrianopolin tu-
lee antautua ennen kuin aselepoa voi-
daan solmita.

Tänä aamuna on julaistu puolivi-
rallinen saksalainen nootti, joka te-
ki kaikkialla rauhoittavan vaikutuksen
ja sai pörssiherrat levollisimmiksi.
Illalla myönsi kuitenkin uusi puo-
livirallinen nootti, että Itävalta tu-
lee omalla uhallaan jatkamaan en-
listä politiikkaansa Balkanilla joka
on ristiriidassa Venäjän vaatimusten
kanssa. Venäjä vaatii nimittäin jat-
kuvasti kansainvälisen konferenssin
kokoonkutsumista ratkaisemaan lo-
pullisesti Balkanin olojen järjeste-
lyn. Saksa katsoo sellaisen konfe-
renssin kokonkutsumisen kohtaavan
nyt suuria vaikeuksia.

Lontoo 26 pnä. Vienistä lähetetyt
sähkösanomat kertovat sotapuolueen
kiihkomielisyyden olevan yhä li-
sääntynyt. Suurvaltojen hallitusten
sanotaan neuvottelevan keskenään,
saadakseen sovittelun aikaan Serbian
ja Itävallan välillä. Luullaan että
kolmiliitto ei lopulta vastusta sitä,
että Serbia saa tien Adrianmeren
rannalle ja sataman kansainvälisen
vapaasataman muodossa. ~Temps"
huomauttaa että riita koskee koko-
naisuudessaan valtojen välistä ase-
maa Balkanilla ja kehoittaa Turkkia
tekemään myönnytyksiä, välttääkseen
vielä suurempia nöyryytyksiä. Tur-
kin ei pidä luulla, että sotaonnen
muutos voisi pelastaa sitä mikä jo
on menetetty.

3yMMm^«zlmW.
Borwärtsin Lontoon kirjeenwaih»

tllja kirjoittaa lehdelleen:
Wiime kuntausina on Ensslan-

nissa hywin paljon puhuttu jakil-
jotrttu syndita!i"Misla, mutta ei
o, e oltu lllinkann selwillä siitä,
niitä tämän kaiken talana piilee.
Englansi.n kapitalistinen sanoma»
lehdistö, täytti tuota sanai selit°
taakseen wiime wuosim taoudcllis-
ta kuohuntaa ja Piti Mä Nwifutta-
wana pöpönä poiopottvariston pe»
iVttamifekfi sekä woittamiseksi am»
mattiyhdistyksiä ivastaan ,'uunmtel-
tUM ,aantumutsMsten lakiehdo-
wsten puolelle Tämä reklaami saat»
toi suten muutamia henkilöitä etu°
alalle, joihin oli mennyt muuta»
m!en Ranskan ammattiyhdisllyspii»
rien wallantuMoutsellinen salapeiäi»
syys, ja joilla tähän saatta ei niin
hiiuistutaan ollut waikutusta am»
mattiyhdistyspiireihin. Näuten hen»
kilöitten salaperäisei aiwolutset jjs-
latettiin yhteen ammattiyhdistysten
lcskittämis,ä «awien pyrkimysten
kanssa, joita työläiset mielellään
tuiunietiwat, sen jälteen kun kattila'
seppäin separatistiset
oliwat karsineet haaksirikon. la,
niin syntyi suuri sekamelska
englantilainen syndikalismi.

Nyt owat synditalistit Wihcoin»
kin astuneet julkisuulleen, niin että
iästä lähtien on olewa helpompi
arwostella heidän pyrkimyksiään ja
heidän waitutustnan, Mcmrastuun
9 'a 10 päiwänä piti ,Industlial
TynÄicalift GdueMion Leanne"
Lonoossa konferenssin schteeiimsä
Bolrmann toimessa puheenjohtaja,
na. Kokoukseen oli saapunut rndn
100 osanottajaa, joista puolet oli
latojia ia sanomalehtien kertojia.
Puheenjohtaja selitti heti alnlsi,
ettei edustajien ääneslcminm pam.
taan tai toiseen welwottanut jär»
jestöjä mihinkään; fonserenssilla
o!i wain agitaioorinen taiwlus» ja
halutuin saata selwille. onko työ»
wäestön keskuudessa Mäkeä, jotka
kannattamat sNndikalistien mielipi»
teitä. Ennin kun ryhdyttiin .okouk»
sen aswita käsittelemään, selittiwäi
useat edustajat nimenomaan, että
heidän edustamansa järjestö oli
lähettänyt heidät wain ottamaan
selwää syndikalist,en mielipiteistä
ja- aniamaan niistä selostus jär-
jestöille, Mustiko kutaan wallan»

kumouksellista syndikatist! sta järjes-
töä, siilä ei ilmotettu, 2Ba.n muu-
an nuoii mies, jota ei ottuij lain»
kaan mytywäinen konferenssin i"r-
jestelyyn, ja joka osotti mieltään

kieltäytymällä äänestämisestä, sa-
noi woiwansa edustaa koko sitä

joka hänen
oli lähettänyt. Oli a!.wan sclwää,
ettei konferenssilla ollut edus-.awaa
luVnnetta, Tom Mann perus eli
kaikki paätöslauielmat, eikä niihin
mitään muutosehdotusta tehty.

Kahden ensimäifen päätöksen kä-
kysymykset llmmattiyhoistys-

tcn yhtemZlattamisesta ja am°
mattiyhdistystmtelNen iehtäwistä,
tutinat ilmi ne kaikki todistuskap-
paleet, joita lyndikalislit täyttä,
wät hywäkseest. Olewien ammatti-
yhdistysten Yhteensulattamista kos-

käsittelystä ilmeni, että
fcauiamt luoda teoMsuusliittoja
joilla ei olisi kesk.ttymisen yhtä
wähän kuin nykyisten liittomuoto,
lenkaan wtkoja. Eräs kuljetustyö,
laisten liiton jäsen moitti aina.
rasti tämän liiton hajallisuutta.
itun hän hiljattain sai työtä Lon.
loon satamassa, täytyi hänen ero.
ta kuljctustyöläisten liitosta ja
yhtyä tottaiiyöläistcn liittoon, iAvn
hän taas wähän sen jälteen sai
lyöpaifan taturakennutsella, täytyi
hänen muuttaa kaasutyöntetiiäin liit=
loon, Watson, muuan rautatietäi»
nen, erään komitean sihteeri, minkä
syndikalistit oliwat asettaneet is.
tuttaakseen aaiteitaun rautatieläisten
keskuuteen, selitti selwemmin, mitä
hänen ystäwänsä yhteensMattami.
sel! a Hän waatj 1500
olcwan ammattikitonl ryhmittämis.
tä sen mukaan kuin ne löytywät
Englannin kauppakamalin ker.omuk-
sessa, kuitenkin Mä erotuksella, et»
tei ammatti waan työ määräisi,
mihin ammattiliittoon kuntin tuli
kuulua. Esim. koneenrakentajan, jo-
ka oli rautatieyhtiön palwelutsessa,
tuli kuulua rautatieläisten liittoon,
eikä toneenralentajain liittoon. Kaik.
tia teollisuusliitioja yhdistäwä kes.
kuskomitea oli luotawa, mutta tul.
laNn teollisuudenhaaralla ja nm-
inaitiosastolla oli olcwa mitä laa»
jin itsemiäräämiswalta. Itsemää»
lääniiswalta tufl olla määräöwänä
hallinnossa, mutta kesNttymiseeit
taistelussa. Tom Mann mmi
loiclä pitemmälle,. Hän waati .per»
sonallistakin' ' itsemääräämiswaltaa
kullekin jäsenelle, mutta ei kuiten»
laan jetit änyt, mitä hän, tällä
tarkotli. Eräällä esimerkillä hän-tui»
tentin selitti, mitä paiMinen it=
sehallinto merkitsee. Ivs jokin ryh-
mä on päättänyt ryhtyä taisteluun,
niin on fcskustoimikunnan rim»
nettiäwä fen awuisi. Keskuskomitea
paita! Juuri tämä menettelytapa
on taka-aikoina wienyt niin monta
mahtawaa Englannin ammattiliilt-
toa perikadon pai.aulle. Tässä
keskustelussaan saiwai ammatiiliit.
tojen toimitsijat kuulla kunniansa.
Ei woi olla kuitenkaan hmmautta-
mai.ta, että juuri ne henkilöt käyt.
tiwät ankarimpia sanoja, jotka oii.
wat jouiuneet riitaan järjestöjensä
kanssa.

Päätöslauselma, joka kosti am-
mattiyhdistystartelleja, sisälsi toaa-
tiMutsen, että kartellien on pidäty-
minen kaikesta waltiollisesta toi-
minnasta. Tämä saattoi tietysti
puheeksi wal,.iollisen totnimto.it ja
loäliuömän toiminnan. Suuri jout.
Lo puhujista selitti waswstawansa
tätä lvaatimusta. Turhaan yritti
Tom Mann selittää, että kaikki
lvaltiollista tietä saawutetut woi-
tot woidaan myöskin amntatilltsen
taistelun awulla faawuttaa. Hänen
lvastustajansa sauoiwat tähän, et-
tä perunamuhennotsen olemassaolon
wo,i todistaa watn sitä syömällä.
Muuan edustaja selitti, että wä=
non työläiset oivat sauwuttkneet
alimman wiiktopalkan 30 shillingiä
wain harjoittamMa poliittista pai.
noswsta. Eräs toinen seliti, että
hänen työtowerinsa owat waltiolli»sm toiminnan awMa saaneet Wiik»
topalkkansa kohoamaan 1? shilliu.
gistä 25 shillingin. Muuan kol.
mas piti wälttämattömänä niiteen
kontrahtien noudattamisen silmällä,
pitoa, joita waltio ja kunnat o'i-

tehneet työläistensä kanssa.
Englannin syndika<istien kong-

ressi ei olisi antanut aihetta mai.
nltsemiseen, ellei se olisi todistanut
sitä, mitä olemme aijkaiisemmin
wäittäneet. täsM niin paljon pu°.
hutusta syndikalistisesta liikkeestä
Englamtissa. Synditalismi merkit-
see täällä kourallista fekapäisiä ih-
misiä, joilla ei oie niin pienintä,
kään waikutusta ammatilliseen AA»
teeseen 'a 'joilla on warsin pien«ef

toiweet saada joukkonsa kaswa»
maan. Mainittakoon wielä, että
synditäiisteilla on aikomus saada
lähimmässä wlewaisundessa aikaan
kansainwälinen syMkalistitong-
ressi.

Naisten äänioikeusasia Amerikassa.
Tämän kuun 5 pnä iapahtui ylei-

nen kansanäänestys naisten valtiolli-
sesta äänioikeudesta viidessä Ame-
rikan Yhdysvaltojen valtiossa. Nel-
jässä näissä saivat naiset voiton, ni-
mittäin Michiganissa, Kansasissa,
Arizonassa ja Oregonissa. Ainoas-
taan Visconsinissa, jossa on sangen
suuri saksalainen asutus ja jossa
panimoteollisuus kukoistaa, oli tu-
los klel.einen. Naisten äänioikeus on
nyt toimeenpantuna kymmenessä Ame-
rikan valtiossa. Vanhin naisten ä'i-
Moikeusvaltio on Voyming. jossa
naiset saivat äänioikeuden jo 1869,
Utahissa 1895, Idahossa 1896, Vas-
hingtonissa 1910 ja Kaliforniassa
1911. Äskeisen äänestystuloksen kaut-

ta on nyt koko Tyynenmeren ran-
nikko voitettu naisten äänioikeudel-
le. Michigan tietää ensimäistä voit-
toa itäisten valtioiden joukossa.

Paivan
KullllMyllllpettlljllill pielsemis-

Pari touotta sitten käytettiin
täällä Tampereella 'an',ifou!ulla e-

lasten vankaisutapaa, jo*

ta nimitetään tujanjnoisuksi. Silloin
jrnmnin täsMin lehdessä Paljon

siitä m.ten taoßaa on jo nykyaika»
na läyitää lapsia kohtaan tällaista
ja yleensä muitakaan ruumiin lu
pua tuottamia rankaisukeinoja, Mut-
ta tansa<ou>'ujen opettajista ainakin
toiset näyttäwät edelleenkin pitäwin
näistä rankaisutawoistaan,

Meille on nyttenimin kcr!'ottu
täällä Tammelan kaupungin osan
kansakoululla tapatjtuneesla ranka»,
susta. Erästä pikkutyttöä on siellä
kuulema piiskattu paljaaseen inu-

miiseen. Toimenpidettä on kai o!-
lut awuslamassa parikin opettaja-
tarta. Tapahtuma on nyt masta
tullut ilmi sen touoksi, että tyi ii
on Mi alkaen joka yö kastellut si>
jansa. Vanhemmat oliwat alkanee!
trMtä kyselemään mistä hän M-
laisen wian oli saanM ju lun iuu.
limat että tyttöä oli koulussa puo-
lattu, alkoiwat wanhemmat usko-
maan että wika on tällaisesta ran-
kaisutawllsta johtunut.

Tiedusteltuamme asiaa lääkäri
Grönholmilta, jonka luona tyttöä
oli käytetty, oli lääkäri sitä miel-
tä, että sellainen wika ei ole Moi»
nut kurituiksesta tulla.

Tapahtuman johdosta waatiwal
wanhemmat myöskin tutkintoa ja
pidettiinkin sellainen mainitulla kou»
lulla eilen.

Tutkinnossa omat opettajat tun.
nustaneet tnttöä piiskanneema,
mutta lyöneensä Main muutaman
kerran ja hiljaa, ja johwi mnkai»
iu siitä, eitä tyttöä ei muutm saa»
tu lukemaan.

Miten sitten asia lienee. Joka
tapauksessa olemme sitä mieltä että
tällaisista rankaisutuwoista olisi
luowuttawa. Eduskuntakin on jo
päättänyt, että ruumiilliset rankai-
sukeinot owat kouluista poistetta»
wat.

Kunnalliswaalilalosja
ctoat tänä wuonna päättäneet 0%

myöskin Viipurin sosmlid«motla>
tit.

Samoin on Mikkelin fosMibemo.
ratit päättäneet pysyä poissa Km>
naNisilta waalmurmlta. Syynä
kurjat tukkaro'äänioikcudet kunnal-
liswaaleissa.

Puhujaseura.

Huomen illalla klo 8 aikaan on
yhdistyksen jäsenien, jotka haluamat
liittyä työmäeryhdistylsen yhteyteen
perustettawaan puhujafeuraan, pis»
täydyttävä työmäen talolle. Klo 8
on nimittäin puhujafeuran perusta
wa kokous. Puhujaseuran tärkeys ja
merkitys on kai jokaiselle tunnettu.

Kunnalliswerojen maksusta
wiime wuodelta Tampereen kau

purgllle on läänin kuwernööri wa-
pauttanut talonomistaja Ida Kal
liomäen täältä.

WIM ja tuimien nmlmjm ijiit
l!lllN<lMlllltlllllNN«!l Ifliltltllßlfji
Senaatti tullinnut w««lralaN«.

Joku aika sitten teki Mikkelin
läänin kuwernööri senaatille esityk.
sen miten siinä tapaullsessa on me»
neteltawä kun eräässä läänin i'itä>
jässä torpparit eiwät olleet loiitsi.
nect wlliwau<ua w.ilitsemaan puo°
testaan jäseniä wuiokialau.akuntaan.
Käsiteltyään asiaa on senaatti mää-
rännyt, eää mislä ei kahdesti to-
koon käskettyyn wuokmlantatunnan
jäsenten valitsemiskokoukseen ole
saapunut walitsiioita, tulee niissä
wunkralllu!atuntapiireissä wuokra-
lautakuntien tehtäwiä hoitamaan
lunnallMautalunmck. kunne» jäsenet
on saatu walitulsi.

3sMllNt.2M.Mn" Ms tm
Mttllii.

Glen illalla cli tunnetun helsin-
kiläisen leipä-osuuskunia .Glannon"
jäsenet kutsultu y!imc!äiäiseen loko»
ukseen tarkistamaan edellisen waki>
nai en syyskokmifen päätöttä, jo»»
ka mutaan kaikkien liikkeen palwe-
luisessa olcwien olisi pitänyt kuu-
luu Suomen ala!»

uutiset.
fiin ammatillisiin osastoihin. Mai-
nitun päÄöksen johdosta oftttxt o-
smlskunnan HMntoon kunluncct
poiwalrillisei ainekset i:moi,tt«neet e»
roawansa ellei päätöstä pureta. Ei»
linen kokous päättikin walwwalla
memmistöllä 6 ääntä wastaan pur»
laa Päätöksen, jotta poNvanlliset
ainelstt woiwat toimia hallinnon
jäseninä, mikä nykyään luo'tolysy>
mysten touoksikin on tarpeelllista.
Tämän päätöksen kuultuaan peruut-
tiwat eroa pyytäneet haNinnon iä-
senet pyyntönsä.

Vlllltll slllllllllilltN MittU «llttl
Plttlllll IIIVttUMNW.
Ministerit erimielisiä.

Ninistnineuwoston ratkaistawaksi
on joutunut mielenkiintoinen riitaly-
symys, joka on syntynyt pääminis-
teri Kokowlsowin. sisäministeri Ma-
larowin \a\ maantoiljelysministeri
Krimofcheinin mälillä seuraamista
syistä: Wma 1910 laati Kokowtsow
Malaiow ja lkriwoschein esitykset siitä
ettei talonpoikien maaosuuksia Pieta»
rin kuwernementissä saanut luowut-
taa ulkomaalaisille. Tämän wuolsi
päätettiin eitä myöntäessä lupia ta-
lonpoikien maaosuulsien myymiseen
toiseen säätyyn kuulumille menäläis-
syntyisille, on asetettcwa ehdoksi et«
tcimät maat masttdcs saa joutua ul-
komaalaisille. Kulumana muonna he-
rättt sisämiwsteri Makarom kysymyk-
sen siilä scako talonpoikien maita
Pietcrin kuwernementissä myydä suo-
malaisille. Makarom ei omasta vuo-
lestaan pitänyt sitä suotawana. Ko«
kow>sow taas oli wiel-
tä. Hänen mielestään oli mahdoton-
ta asettaa suomalaisia ulkomaalais-
ten mertaiseksi sen jälkeen kun lain-
laadintalaitolset omat hymäksyneet
yhdenwertaisuuslain. Kriwoschein oli
sisäministerin lannalla m. m. Mä-
kin syystä että sodan syttyessä saat-
taisi aiheutua suurta epämukawnutta
jos suomalaisten sallittaisi hankkia
itselleen maata Pietarin lähistöltä ja
rakentaa sinne siirtoloita, Riita asia
on lopullisesti joutunut ministeri-
neuwoston ratkaistawaksi.

»nijin ettNMielittn »iirin.
Pietari 26 pnä. Täällä pidetty

edistysmielisien kokous hywätsyi
tänään wapaamielisten puolueohjel-
man, jossa waaditaun lan'«!ais°
wapaukfien toteuttamista, 3 päiwä»
nä kesäkuuta annemn tvaalilMtM»
linnan kumoamista ja awonomian
myöntämistä rajamaille.

3t»M»i>«li» ttlett»i,tl,.

Pietarin lehdet tietämät, että Se.
wastopolissa kuolemaan iUomitru»
jen 11 matruusin kuvleman?liomion
on pannut täytänMön panssariiai»
wa lewstasin ja risteilijä Pamjat
Mertur!on matruusit.

Vii 15 itsemyrkytystapausta huomat-
tu Pietarissa yhtenä yönä.
Viime maanantai-aamun vastaisena

yönä on Pietarin kaupungin eri puo-
lilta tuotu sairaaloihin yli 15. hen-
keä, jotka ovat myrkyttäneet itsen-
sä. Suurin osa näistä onnettomista
ovat tuntoihinsa tulematta kuolleet.

Australian alkuasukkaat.
luotsin „Antropoloogismaaßtieteel-

lisessä seurassa" piti prof. Laurell
viime viikolla esitelmän Ausfraa ian
alkuasukkaista. Esitelmöijä oli ret-keillyt noin vuoden ajan Mjöberginretkikunnan jäsenenä laajoilla alueil-la Luoteis-Australiassa, Kimberleyn
piirissä, jonka sydänmaat ovat ol-leet tähän asti aivan tuntemattomiatai sangen vähän tutkittuja. Näiden
seutujen alkuasukkaat ovat hyvin al-
keellista kivikauden kansaa, joka
muistuttaa ruumiillisesti suurestiEuropan alkuaikain ihmisiä, Nean-
derthalin-tyyppiä. Samoin on heidänsielunelämässäkin laita, he ovat täy-
dellisesti hetkenlapsia, eivät osaa a-
jatella lainkaan huomisen huolia,kuten esim. säästää ruokavaroja toi-
seen päivään. He ovat hyviä jalempeitä, jos heitä hyvin kohtelee,mutta sitä mukaa julmia ja koston-haluisia niille, jotka ovat olleet heil-
le ilkeitä. Varmastikin on näillä al-
kuasukkailla suurempi syy valittaa„va!keanmiehen" pahoja tekoja kuinvalkealla heidän, vaikka he tekevät-
kin silloin tällöin hirveitä kosto»
töitä. Kultuurista näyttävät nämäAustralian alkuasukkaat omistaneen
pelkästään sen rikokset ja paheet, tai
heille ei ole kultuurin hyviä puolia
tarjottu. Vaikka rotu nykyään «-

lää sangen alhaisella kehitysasteella,
kuuluu se silti olevan harvinaisen
hyväpäistä; niinpä näytti esitelmöijä
seuralle m. m. erästä englanninkie-
listä kirjettä, jonka nuori raakalais-poika oli klrsoltianut, käytyään eng-
lantilaista koulua ainoastaan kolme
vuotta, ja kirje oli melkempi vir-
heetön.



Kirje Amerikasta» Vmtitchni »ttwttillisttsl hhttis'I tantifi.
Marraskuu» päivä oli mieliä I

jännittävä merkkipäivä Yhdysvaltain I 3(tf?cm siweyswlllwojat owat
puolue-elämässä, sillä silloin puo- , towasti Hädässä yhäii lewencwäu
weet mittelivät voimiaan poliittisel- \ Piustitutsionin wuotsi. Siellä pi--
U taistelukentällä, halittiin kan- ' dettiin näiltä päiwwä suuri kirkon-
sane&imies, presidentti ja siinä pon- ! miesten jo näitä lähellä olewien
nistnksessa suoriutui voittajana de- piirien fofous asian käsittelemiseksi,
rnokraa tl i puoiue. Prostituoitujen kasamieihm fulfe-

Suuria summia rahaa käytettiin ' Bliäta puoiustiwllt useat puhujat,
vaaliagitatsioniin, trustien ja' yksi- jKuitenkaan ei fensunntfiifilla r>r"tt)f=
tyisten lahjoittamia eriä jotka

'

on Mi ole Wiiwc aikoina ollut me°
kiskottu työläisten hiestä ja verestä, '' nesiystä. Useat kaupungit owll<
palkkaorjain ruhjotuista jäsenistä', j HYIMINVt anomukset julkisten tr/1-
murskaantuneista ruumiista. ,WÄN Perustamisesta. Sukupuoli»

Yhdysvaltain kansan enemmistö ei : tautien WllstUstllMisliiton tunneta;
ole vielä sosialistisesti valveutuu ui, jäsen, prof. FleseH Frankfurtista,
vaan uskollisena luottaa kapitalisti- lausui, ettei hän kannattanut tyttö-
luokan virkoihin pyrkiväin ehdokkait- löitä, WllllN Puolusti sitä. eriä tyt-
ten kauniisiin lupauksiin taloudet- i töjen annettaisi asua itsekseen saa-
listen epäkohtain poistamisessa. Ne oen itse Hoitaa tabultaan, etteiloäl
kuitenkin jäävät toimeenpanematta, im- joutuisi tyttölöiden Pitäjien riistet-
hoituvat merkityksettömäksi sanaiieli- j talviksi. Muuten olitoat Hänen tie=
näksi. Niitä käytetään vaalisyöiteinä. tojensa mukaan sukupuolitaudit Ylet

Niin republikaanien, demokraattien stmpiä siwistylieissä ja yliopisto
kuin edistysmielisen puolueenkin pre- Piireissä. Prostitutsioni Olisi Hei
sidentinehdokkaat puhekaan kuvai- POZU tufuhutettu, jo» työläisnaisille
levat kansan kärsimyksiä jokanäiväi- maksettaisi korkeita palkkoja ja m-
sessä elämäntaistelussa. lupaavat vai- : nctlaisi Hywää huitoa. Kirkolliset
taan päästyään työläisille täysikäisen edustajat nätewät kasarmiin sulke-
eväskorin, vaikka todellisuudessa lie,Misessa ainoan keinon Pahan Pois-
ovat trustien ja yläluokan innok- tamifetfi. He eiwät Woi Ymmärtää

Kansa ei pane iner- l että PioZtitntsioni on Yhteiskunnat»
seikkaa, eitä YhtiysrtEbis- ! lincn ilmiö ia ettei sitä mailmasta

•allon tuotteliaammassa maas- '. Poisteta pelkällä nskoimollis.siweel»
?ii monta miljoonaa työ- .itsellä paheksumisella. Tunnotonta
akollisessa joutilaisuudessa, 0N uhreja Wielä solwata. Eräs
isät lapsimäärä! työskentele- , huudahti, ettei enää kunnollinenkaan
lisuuslaitoksissa, isoissa jou- ' tooimo tai tyttö woi kadulla näyt-
Iraa pienokaisia kouluun il- \ öytyä tulematta loukatuksi. Eräs
niaista, kun isät ja 'naispuhitja kuwasi, kuinka „e;eroû
i ostaa ruokaa rakkaittensa \ ti" prostitutsioni nykyään on Jar-
iin. Silkkaan nälkään kuo- ! jestetty. Kertoi tietäwänsä herroja,
aan ei ole harvinaisuus. ; jotka yksinkertaisesti wain puheli-
paljon heitä kuoleekaan nii- rnitje tilaatnat tytön He.i luokseen,

:eiliin, jotka johtavat alkun- kun Haluawai sutupuoliyhtelyltä.
äsiä kurjuudesta. Se luku Toistaiseksi owat kasarmien puolue-
itävän suuri! tajllt alakynnessä. Tämän herras-
tämä ei ole kansalla selvä- kokouksen eräässä päätöksessä jyr°
ei käsitä että edelleenkin tu- kasti hylättiin tyttökllsarmit. Mutta
aloudelliset huolet olemaan luonollisesti on kokonaan toinen
*ena niin kauvan kuin tuo- jutiU, tulelratko nuo attooN naiset

välineet ovat yksityjsoinai- ja Herrat toimimaan Hywäksymäinsä
ja ovat eristetyn ryhmäkun- päätösten Hengessä ja Huolehtimaan
llussa jotka riistävät niiden ! työläisnaisille korkeampia Palkkoja
joukkojen työtä. I hywää huitoa ja .terroeellijiä asun
set, joilla ei ole sosialistista tojll
nkatsonnista, äänestävät kur-
kärsirnykset itselleen, korotta-
liikunnan johtajiksi kapitalis-

paivelijat, joitten edut o-
iriidassa työväenluokan etu-
isa. Vasta sitte, kun työväes-
i läksynsä katkerien koke-

kautta ja tajuaa tulleensa
t tuotteiden jaossa, alkaa
itää riistojärjestelmän epä-
i, jonka tehtävänä on anas-
tteiijaan luokan työ para-
kalle, mukavuudeksi niille,

~,..... .ivat koskaan tee yhteiskuntaa
hyödyttävää työtä. Ja kun työläiset

Ihuomaavat että he tuskin voivat
ruokkia itseään työkuntoiseksi, vaik-
ka aina ahertavat, näkevät miten
pääoma keskittyy, eri teollisuusryh-
mät liittoutuvat trusteiksi, nämä kun
selviävät, niin työläisetkin liittoutu-
vat vaaliuurnalle mennessä, taiste-
levat poliittista taistelua yhteivoi-
min, ryhtyvät tuotannonvälineiden
yhteiskunna Hlist uttain iseen ja kansa
luo hyvinvoinnin kansan itsensä

Demokraatit viime hallituskaute- i
ua jondatrivat sorretun luokan
äärimmäiseen kurjuuteen, asettumal-
la pääomain keskittymistä vastaan,
joka muuten on vastustamaton il-
miö kilpailujärjestelmässä.

Nyt kuitenkin oli kansa kyllästy-
nyt republikaanipuolueen ainaisiin
tyhjänsisältöisiin lupauksiin olojen
korjaamisessa. Teollisuuspulat ovat

HiHiiiiilwmt aika ajottain liikatuo- !
tannon takia, elintarpeitten hinnat
kohoavat huimaavasti, varsinainen
kansa käy ostokyvyttömäksi, alasto- ,
maksi ja nälkäiseksi, ja tuotteet sei-
sovat varastoissa, homehtuvat ja
mätänevät.

Jos demokraatit johtavat yhteis- j
kunnallista kulkua, kuten viime ke» ;
ralla, niin varmasti työväenluokka
saa kokea ankarampaa kurjuuttakin
republikaanien aikana, sillä repub-
likaaninen rahaluokka käyttää mah-
tiaan sekä teollisuudessa että osake-
markkinoilla kierää peliä pelaten.
On kuitenkin luultavaa, että demo-
kraatitkin toimivat siten kuin suur-
kapitalistit sanelevat.

Toiselta puolen ajatellessa, kun so-
sialismi on jo huomattava Yhdys-
valloissa, voi tästä vetää sen joh-
topäätöksen, että valtapuolet ehkä
pikemmin, vaikka yhdessä koettavat
kansan taloudellista tilaa estää ää-
rimmilleen sortumasta, sillä he pel-
käävät sosialismin voimakasta nou-
sua. Ja jos nyt tapahtuisi niin, että
elämän huolet kehittyisivät joukoil-
le tuiki rasittaviksi, niin sosialismi
saisi -enemmän kannatusta, sillä mo-
nella ihmisellä on vatsa viisaampi
ottamaan vastaan sosialistisia pa-
rannustoimenpiteitä kuin - pää,
ja tämän hallitsevat luokat ymmär-
tävät. Ainoa keino, millä hidastut-
taa sosialismin kulkua on heillä se,
että koettavat pitää taloudellista e-
lämää mahdollisimman siedettävänä.

Aika tulee jaon nyt jo alulla, että
täällä ja kaikissa maissa joukot he-
räävät sosialistiseen ajatustapaan ja
panevat aatteensa käytännölliseen toi-
mintaan kaikilla elämän toimialoil-
la. Silloin kuuluu kaiku yli maail-
man työkourain reippaasta astunnas-
ta, riisto katoo ja työ aateloidaan.

Kaikkien onni on silloin yhteis-
kunnan vahva puu, jonka oksilla
veljeys ja vapaus kukkii.

Eetu Lajunen.

Kirjeitä,
Nokiasta

Elämä täällä on hyvin nollassa.
Ei mennä juuri edes eikä takaisin.
Työväenyhdistyksiä täällä on kaksi-
kin, toinen eteläpuolella toinen poh-
joispuolella koskea. Sotkan työväen-
yhdistys on pohjoispuolella, mutta
sen toiminta on hyvin lau»DUa
muutamia toimihenkilöitä luklßfnoT-
tamatta. litamia kyllä on koitettu
pitää ja varoja kasvattaa sen mu

. kaan kuin on voitu, mutta kun ei
i ole taloa itsellä, niin se on kovin
: vaikeata sellaisella paikkakunnalla
,kuiu on Nokian koskenmäki. Huo-
mautan vielä Sotkan työväenyhdis-
tyksen jäseniä, että rupeaisivat heti
virkeämpään toimintaan, maksavat jä-
senmaksunsa ja käyvät kokouksissa

. sillä se on pyhä velvollisuus.
Siilkari

Vilppulan Sulusiahdelta.
Tämän kuun alussa toimi yhdistys

iltaman Hiirulan torpassa voimis-
telu ja urheiluseuran perustamisen
hyväksi yhdistyksen keskuuteen. Paik-
kakunnalla on saanut jalansijaa kai-
kenlaiset liumpuukiseurat. Kaikenlai-
silla kuljeksivilla saarnaajilla on
mitä edullisin maaperä. Vapaammin
ajattelevat henkilöt tuomitaan vallan
sarvipäiden kaltaisiksi kiljuviksi ka-
ottajiksi, joita mitä visummin käs-

ketään karttamaan. Teille nuoret tah-
don huomauttaa: toimikaa innolla
ja vapaana kaikista ennakkoluulois-

ta. Jättäkää se raukkamainen hum-
puuki kaikkine kultakruunuilleen hii-
den hornaan ja ruvetkaa ymmärtä-
mään mitä kaikki nuo sarvipäillä

■ ratsastajat ovat vuosisatoja kansoja
'perässään taluttaneet ja kalliita ve-
roja kiskoneet. Uskonnon nimessä
piinanneet ja kiduttaneet kansoja. Ru-
vetkaa nyt jo toki kahdenkymmenen
vuosisadan ihmiset tositeolla katso-
maan elämää kaikessa alastomuudes-
saan. Silloin varmaan heittäisitte
pois kaiken humpuukin ja käsi kä-
dessä taistelisitte kaikkea vääryyttä
ja sortoa vastaan, joka mustimpana
nyt kuin ennen taas rynnistää. Lo-
puksi tahdon huomauttaa, että tilat-
kaa työväen sanomalehti lisätäksen-
ne tietoisuuttanne. Paras lehti näil-
lä seuduilla on tilata Kansan Lehti.
Siitä saa sekä vaalipiirin että ylei-
set asiat paraiten selville. Ja muis-
takaa joskus toki kirjoittaa muuta-
ma kirjepätkäkin siihen

Ryyli

Ihana sota.
.Eirandille" Ruotsin nuorsosialistien

pää-äänenkannattajalle kirjoittaa muuan
avustaja Milanosta:

Istuimme kokoontuneina Tratorria del
Progresso'on (Kellari Edistys), puu-
seppä, muurari, nuori suutari ja me.
Puuseppä tapasi siellä syödä illallisensa.
Me muut olimme tulleet vain rupattele-
maan. Ja juomaan viiniä. Se on Ita-
liassa halvempaan kuin olut.

Puhe kääntyi sotaan ja rauhaan.
Rauha, -, niin, sanoi puu-

seppä. Rauha on solmittu Turkin
kanssa, mutta arabialaisten kanssa vielä
tapellaan.

Ja rauhanehdot?
Rauhanehdoiksi tuntuu tulevan,

että Italia ostaa Tripoolin, vastasi muu-
rari.

- Mutta jos se kerran ostaa täytyy,
miksi sitten sotia? kysyi puuseppä. Niin
paljon verta, niin paljon rahaa tyhjästä.

Erämaan sannasta, toveri! Sinä
unohdat aavikkosannan lisää suutari.

Aavikkosannan! Mitäs sillä sitten
tekee?

Ne siellä parlamentissa kirjottavat
niin paljon, ja ne tarvitsevat paljon
hiekkaa kuivatakseen kirjotuksiaan. Ja
sitten lienee santa tarpeen verta kuiva-
tessa. Vuotaa niin paljon verta, että
santaa 'arvitaan myöskin paljon saadak-
seen sen näkymättömäksi. "; j«

'*

""".

Niin, jospa siitä tulisi loppu -

tarttui puheeseen suutari. Mutta rahat,
mistä ne otetaan.3 Joo he lisäävät
veroja, kaikki kallistuu ja siten me viime-
kädessä joudumme maksamaan kaikki
tyyni. Puhumattakaan nyt siitä, miten
monta reipasta työmiestä on kaatunut,
miten monta haavoittunut, miten monta
tullut raajarikoksi - reippaita, nuoria
työmiehiä, jotka muuten olisivat olleet

I perheittensä tukena . . .
Vielä muuan kuuli muurarin viimei-

set sanat. Se oli eräs pitkä, laiha
rautatieläinen, joka juuri oli tullut pöy-
tään ja joka usein oli joukossamm-
mukana. Heti tarttui hän puheeseen.

Minä puolestani tuumaan, että sai-
sivat ne asianosaiset itse istua pöydän
ääreen asiasta neuvottelemaan. Ja ellei-
vät sitten yksimielisyyteen pääsisi ja tu-
lisi tappelu niin kernaasti minun puoles-
tani. Mutta siten päästäisiin sotimasta.
Meillä ei sen asian kanssa ole mitään
tekemistä. Mutta tuolla on muuan,
joka on hiljakkoin saapunut sodasta.
Jos tahdotte miehen kanssa puhua, tuon
hänet tänne.

Tietysti me tahdoimme. Hän toi soti-
laan pöytäämme. 23 vuotias nuorukai-
nen se oli.
- Oletteko tullut isänmaalliseksi so-

dassa? kysyimme me.
Hän alkoi nauraa ja vastasi:
- Kyllä, pinnalta.
- Minkätähden?j
- Täytyy tulla isänmaalliseksi ja san-

kariksi pakosta; - joko tulla
tapetuksi.

Ei siis Italian ajatteleminen teille
rohkeutta antanut "vaan oraan hen-
kemme ajatteleminen. „i -.'®s

- Juuri niin, oman hengen! Ja.toivo
nälidä ""vanhempiani"kerran se minua
eteenpäin ajoi, ei mikään
suus.

- Ettekö voi pysyttäytyä takana, vii-
vyteliä_'ja™srten"välttyä '

joutumasta uh-

riksi?!-: __ __

"-P. - Siioin" joutui vaaraan, että up-
seeri ampuu. Niillä oli määräys ampua
jokaisen, joka ei tahtonut rynnätä eteen-
päin.

Kysyimme häneltä turkkilaisten ja
arabialaisten rohkeutta ja hän sanoi:

Ei voi kieltää, etteivätkö he olisi roh-
keampia kuin me Sensijaan että meikä-
läiset kulkivat eteenpäin siksi, että heitä
ajettiin ja pakotettiin, hyökkäsivät nämät
vapaaehtoisesti suoraan kivääripiippu-
jamme vastaan. On kyllä totta, että
heistä aina enemmän kaatui, mutta sen
aiheutti tykkiemme julma tuli.

jo minkälainen on siellä maa?
Lukuunottamatta joitakin vähä-

pätöisiä: keitaita, ei siellä juuri muuta
ole kuin hiekkaa. Sitäpaitsi tavaton ve-
denpuute, joka tekee seudut mahdotto-
miksi asua. i
3if kuulla,
sieUä sotilaita, g

- Ajatelkaapa vastasi hän - että
ruoka ei ollenkaan vastaa sotasääntöjen
määräyksiä, ei määrään enempää kuin
laatuunkaan nähden. Säännöissä seiso,
että meidän joka päivä tulee saada 350
gr. syötäväksi kelpaavaa lihaa. Meille
annettiin 100 ja sekin pahinta lajia,
usein sellaista, että se oli. pakko viskata
menemään. Leipä ei ollut sen parempaa
eikä runsaammin kuin lihaakaan. Paitsi
sitä, että se oli leivottu pilaantuneista
jauhoista, oli se monesti niin homehtu-
nutta, että sen syömisestä sairastui. Ly-
hyesti : ruokaa oli yhtä niukalta kuin
kasarmeissakin ja se paljon huonom-
paa .. . Kuri oli julma. Tyhjänpäiväi-
sestä vai saada kuukausia vankilaa ja
jos hiukankin vastasi kohtuullisesti it-
seään upseerien mielivaltaa vastaan puo-
lustautuakseen, kovennettiin rangaistusta.
Ei ollut välttämättömintäkään lenoa eikä
määrättyjä ruoka-aikoja. Lyhyesti: Mitä
kurjinta koiranelämää. Sota on kurjinta
ja tunnelevinta keinottelua, mitä kukaan
koskaan on keksinyt.

Ja meistä kellään ei ollut mitään ha
lua tai syytä sitä kieltämään.

Kodin vuoksi.
Sahantyömies Karl Person kulki

hitaasti isännöitsijän portaita ylös.
Hänellä oli raskas tehtävä tänään.
Hänen täytyi kerjätä. Kerjätä! Hän
pysähtyi hetkiseksi. Koskaan en-
nen ei hänen ollut sitä tehdä tar-
vinnut. Eikä nytkään rahaa eikä
leipää. Kotia koski tämä kerjuu-
matka, kotia, jossa kolmekym-
mentä vuotta hänen elämästään
oli kulunut. Se koski kotia.

Hän ei oilut tahtonut orjan-
palvelukseen alistua tässä paikassa,
jossa hän niin monta vuotta oli
vapaasta miehestä käynyt Kun
vanha patruuna vielä eli, meni
kaikki hyvin. Mutta nyt on hän
kuollut ja sijaan tullut yhtiö suu-
rine kontrahteineen ja kovine
sääntöineen. Ja hän oli muiden
mukana taisteluun tätä kaikkea
vastaan ryhtynyt.

Mutta nyt oli nimismies häätö-
aikeineen tullut työläisten kotei-
hin vierailemaan. Yhtiöllähän oli
laki puolellaan ...Mitä merkitsi

ÄN EHTf
hänen harmaat hiuksensa, mitä
kolmenkymmenen vuoden nuh-
teeton työ. Huomenna saisi hän
joka tapauksessa muuttaa. Muu-
:en tulisi nimismies auttamaan .

Mutta hänellä oli »poika Ameri-'
kassa ja apua tulisi sieltä kyllä.
Siksi ajatteli hän vuokrata tupansa
yhtiöltä, tämän tuvan, joka hänelle
oli käynyt niin rakkaaksi. Oh,
hän kyllä voisi maksaa vuokransa.
Viikon kuluttua olisivat rahat
;äällä. Viikko seitsemän päi-

vää vaan! Ja tuon tuvan ja noi-l
den seitsemän päivän puolesta
hänen nyt täytyy rukoilla.

Hän avasi varovasti eteisen
i oven ja kurkisti sisään. Se oli
tyhjä. Konttoriin johti sieltä le-
veät pariovet. Hän astui sisään
ia kuunteli. Sisällä oli kaikki
hiljaa. Vain paperinkahinaa kuu-
lui. Ehkä oli isännöitsijä yksin.

Hän kohotti kätensä ja koputti
varoen.

Astukaa sisään!
Äänestä kuului että se oli suuri

mies ja mahtava mies, joka siellä
sisällä puhui. Vanhus totteli ke-
hoitusta ja avasi viivytellen oven.

Isännöitsiä istui leveässä noja-
tuolissa joitakin papereja selaillen.
Kun Person astui sisään, kohotti
hän päätään.

Hyvää päivää Person. Minä
olen Personia kauan odottanut.

Vanhus ymmärsi mitä hän tar-
koitti ja siksi kävi hän heti asiaan.

Niin, nimismies kävi siellä
meillä - ja ja tupa on
rakas —.

- Niin, minä kyllä hyvin ym-
märrän Personia.

- Ja siksi minä ajattelin pyy-
tää että saisin jäädä siihen ,
jäädä nyt, vanhoilla päivilläni ...

Nyt oli se sanottu ja hän jäi ]
odottamaan tuomiotaan.

Isännöitsijä istui hetkisen ääne-
tönnä. Sitten nousi hän ja alkoi
kävellä edestakaisin lattialla.
- Hm niin tietysti saa Per-

son jäädä tupaansa, jäädä asu-
maan, mutta eräillä ehdoilla, tie-
tysti.

Hän selaili hetkisen pöydällä
olevaa paperipakkaa, otti siitä sitte
yhden arkin ja ojensi Personille.
Vanhus otti kontrahdin vastaan.
Mutta hänen ei tarvinnut lukea
sitä tietääkseen, mitä se sisälsi.
Hän tiesi, että siinä ei muuta ole
kuin että sinun täytyy! sinun täy-
tyy! sinun täytyy!

Hän seisoi kuitenkin mustiin
kirjaimiin tuijottaen. Lopulta
muuttuivat ne punaisiksi, punai-
siksi kuin veri ...Ja tähän hä-
nen tulisi nimensä kirjoittaa, tä-
män alle, myydä itsensä tuvasta.
Ajattelehan, jospa hän sittenkin
sen tekisi ! Hän näki edessään
tupansa ja koivut sen ympärillä,
koivut, jotka hän itse oli istutta-
nut. Milloinkaan ei tämä näky
hänestä ollut tuntunut niin rak-
kaalta kuin juuri nyt. Mutta sit-
ten näki hän myöskin työläsi-
joukkojen rivit. Ne marssivat
pystyin päin, aivankuin valoisien
unelmien innostamina. Hänen
tovereitaan ne olivat, tovereita,
jotka hänen kanssaan taistelivat,
hänen kanssaan ja hänen puoles-
taan. Pettäisikö hän heidät nyt,
vanhoilla päivillään ! Voi, mihin
hän oli joutunutkaan!

»Noo, Person!
Isännöitsijä alkoi käydä kärsi-

mättömäksi.
Mutta nyt oli taistelu loppunut.

Vanhus laski kontrahdin pöydälle,
astui isännöitsijän eteen:

Herra isännöitsijä! ei kos-

Isännötsijä katsoi ihmeissään
häneen.

Mutta Personhan tahtoi jäädä
tupaansa asumaan.

Hehkuva puna kohosi vanhuk-
sen poskille ja rinta huohotti ras-
kaasti.

Niin, asua minä tahtoisin ja
työvoimani voisin myydä, mutta
kunniaa ei myyda kodinkaan hin-
nalla. Minä en kerjää sen suu-
rempaa armoa kuin oikeutta vuok-
rata tupani. Poikani kyllä lähet-
tää rahoja ja näin monen vuoden
jälkeen luulisin . . .

Isännöitsijä teki torjuvan liik-
keen kädellään.

Pyh, eihän ole puherahoista,
niitä me emme tarvitse vaan asun-
toja ihmisille jotka tahtovat tehdä
työtä, ymmärrettekö.

Tuo sanottiin hiukan terävästi.
Ihmisille, jotka tahtovat tehdä
työtä!

Ja tätä tullaan sanomaan hänelle,
hänelle, jonkakoko elämä on ollut
yksi ainoa, raskas työpäivä! Se
on sentään hiukan liian julmaa.

Hän oli antamaisillaan terävän
vastauksen, vaan tarttuikin lak-
kiinsa ja loi pitkän katseen mie-
heen, joka hänen silmilleen tuon
häväistyksen oli viskannut. Sitten
kääntyi hän ja meni. Mutta kun
hän sulki ovea, tunkeusivat kyy-
neleet silmiin.

Voi, unten köyhä hän semään
oli!

Ulkona oli hiljaista eikä ainoa-
takaan ihmistä näkynyt. Vanna
sahatyöläinen oli kulkenut "luuta-
mia askeleita, mutta nyt vaipui
hän tien viereen. Taistelu tuolla
sisällä oli ollut liian ankara. Hän
painoi käsillään rintaansa. Teki
niin kipeätä, niin kipeätä. Hänen
teki mieli huutaa tuskasta.

Mutta äkkiä helpotti. Tuska ja
pimeys olivat kadonneet ja illan
tähdet loistivat hiljaisina ja kirk-
kaina yli tien viereen sortuneen,
kaatuneen taistelijan

Messukylän Työv. yhd talolla sun-
niitit, jouluk. 1 p:nS, alkaen klo 3 ip.
loppuu klo 11 yöllä Ohjelma monipuo-
linen ja hupaisa. Naamioita saatavana
huvipaikalta. Lippujen hinnat: edeltä-
päin 50 p , ovella 7~ p. ja on niitä saa-
tavana Messukylän Osuuskaupasta ja h
t k:n jäseniltä.

Yleisen
ILTAMAN

toimii

Kuljun Työväenyhdist.
Lauvjntaina 30 pnä marrask. omalla ta
ioila, aikain klo 7 ill. Ohjelmassa näy
telmäkappale y. m. Oviraha 50 p. ja
25 penniä.

Huvitoimikunta

Illusioni-Teatteri
Pispalan Palokunnan talolla

Perjantaina marrask. 29 p. klo 8 j. pp
matkalla Amerikasta makisti K. F. San-
dell, perheineen.

Lopuksi Tanssia.
Sisällepääsy 50 p. Lapsilta 25 p.

Ilmoituksia.

HEIKKI AHONEN
Puuseppä

Tampere ... Satakunnank. 21 a.
Valmistaai Kaikkia ammattiin kuuluvia

töitä, niinkuin huonekaluja koti- ja
ulkomaan puusta, myöskin vanhoja
korjataan. Työ siistiä ja kestävää]
Hinnat ehdottomasti halvimmat!

H. v. M C 1 IN lN l/\ Turku

Henkivakuutuksia ja sen yhteydessä työkyvyttömyys-
vakuutuksia ja -eläkkeitä. Karenssivakuutuksia (ilman

lääkärin tarkastusta).

IfanPSnualmiitHlrcia (viikko- _ Kansanvakuutuskontto-MnMfllflnUUlDnMQ maksuilla) ■ ri Annank. 15. Puh. 6298

ainesta T.irkiD ttqakotat. ninta uas>
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ISUII 11liiil Tupakkatehdas Fenis?:

\POL7TAKAA AINOASIAAN ALKUPERÄISIÄ

O"WF% M W M M M äF 35*?

PAPEROSSIA, Jotk* wtaiitetssn Isiancs** Turkin
.urakasta. Hfcta afaaafata 3« penaii laatikko. Pan-
SnmHrmn kanaa poltettm -. KARTTAKAA
trftPUå&LAISTA JÄLJENNÖSTÄ!

Tupakkatehdas PENNIÄ
Helsingissa, Tmlmfooßl « 64

Mihinkä Erkki ja Kreeta on matkalla?
Mennään Ostamaan piironkia ja sänkyä.
Mistä?
A. Niemen Kone- ja Huonekalukaupasta, siellä on pii-

ronkia tuoletin kanssa ja ilman tuolettia, sieiiä on sänkyjä yhden-
ja kahdenmaattavia, puisia ja rautasia, oikein sieviä malleja. Sieiiä
on muuten yleensä hyvän tekoisia, ei ne ravistu siitä saatte olla
huoleti. Hinnat on erittäin halvat.

Mikä sen vaikuttaa?
Sen vaikuttaa se että sieltä myydään paljon. Monelle ostajalle

on hyöty kun saa maksaa viikottain ja minäkin läksin mukaan kun
tarvitsee ostaa sänky.

Siskoni on aikonut ostaa ompelukoneen, on kuullut että Nie-
men konekaupassa on parhaimmat mitä on saatavissa.

On kyllä. Minä ostin sieltä ja sain varmaan oikein hyvän.
No mennään heti, minäkin tulen mukananne. Minun pitäisi

ostaa kutomakone, siellä kuuluu olevan ne oikein hyviä ja saa
opin ilmaiseksi.

1. imen ta- ja Huonekalukanppa
Wttiikata 10 ... PÉlin 13 26.
Käyttäkää
ainoastaan Suomalaisia Teräskyniä

Lönnrot M F EF, vastaavat ruskeita Perry N:o 27.
Porthan M F EF, vastaavat alkuperäisiä Humboidt.
Normaali M F EF, vastaavat Soenneckenin N:o 181.
Koulukyniä M F EF, vastaavat Soenneckenin N:o 111.
Topelius M F EF, vastaavat n. k. harmaita Perryjä N:o 36.

Saatavana kaikista kirjakaupoista, Tampereella m. m. Kansan Lehden
Kirjakaupasta.
Palkitut Pietarin Kansainvälis. Opetustarvenäyttelyssä.

SUOMEN TERÄSKYNÄTEHDAS O. Y. BBlsinkL
HUOM.! Kysykää ainoastaan suomalaisia kynänteriä. HUOM.!

Kokouksia,

Itä-Teiskon Tyoväßnybdhtyksen
Kuukausikokous

pidetään jouluk. 1 p. a!k. klo 2 ip. Ilo-
mäen torpassa.

Rusetti- Iltama
samassa paikassa illalla, a!k. klo 7.

Hauskat

Naamiohuvit
toimii Lempäälän Työv.yhdistys omalla
talollaan sunnuntaina i p. joulukuuta
alkaen kello 7 illalla. Ohjelmasta mai-
nitaan in. m. näytelmäkapp3'e «Pulas-
sa". Lippujen hinnat 50 p. ja 25 p.

Huvitoimikunta.

Järvensivun MM
KUUKAUSIKOKOUS

on joulukuun 1 p ke'lo 2 j. Po , jossa
tulee valittavaksi virhailijaehdokkaat yn-
rä muut. Tärkeitä asioita. ~::_^

Johtokunta.

Hkiveja

Kadonnut.

Naisen kello putosi tänä aamuna Sa-
tamakadun ja Puuvillatehtaan vä-

lille. Löyt pyydet. tuomaan se Mustan-
lahdenk. 17. A. Lehtinen.

Palvelukseen halutaan
Työm. 8 s. 30 mm

Tottunut päällisten
Leikkaaja
saa heti työtä

Suomen Kenkä- ja Nabkatebdas 0.1
Korkeakoski.

Palvelusta haluaa:

Räätälin työssä ollut tyttö haluaa lisä-
oppiin vast. t. I. k. nimim.

«»Heti».

N-e 276 fc

Tytöt
hoi!

Valitkaapa jo itsellenne elämän
toveri meistä 10:stä Hopean kai-
vajasta. Olemme väsähtäneet
yksinäiseen nuorenmiehen elä-
mään täällä vieraalla maalla
Ottakaapa eiämänhahiiset nuo-
iret tytöt huomioonne tämä ja
piirtäkää joku hellä sna meille.
Rikkautta emme vaadi, vaan
hellän ja rakastavan sydammen,
jonka itsekin omaamme, ikämme
vaihtelee 18:sta 24 jään vuoteen.

Piirrämme nimemme ja osoit-
teemme iähän, että kirjeenne löy-
täs Hopean kaivajat nämät:

Uurto Halme. E. Tammi,

K. Lehtivirta. P. Kallio.
M. Etsivä. M. Sivula

A Reinikainen. J. Örkvis.

N. Koski. M. Ketola.

Cobalt. Box 871

Ont. Onada

Heipä Hei!
Suomen neidot ihanat
Lirusilmät lihavat!

Vilkaiskaapa rivejä näitä, että saisim-
me viettää kanssanne häitä. Meitä olisi
kaksi Suomen äidin poikaa täällä Cana-
dan salomailla joille on tullut tuuma
soma, että heillä pitäis olla oma, joka
aamulla puuron keittäisi ja illalla peiton
päälle heittäisi. Kupparit ja vanhat piiat
älkäät v ivatko itseänne Sillä emme me-
kään ole itsekään vanhoja. Olemme nuo-
ria reippaita poikia. Ikämme yhteenlas-
kettuna 40 vuotta, 2 kuukautta.
Kirjeet vastataan kirjeillä ja valoku-
vat valokuvilla. Osote on näin että kir-
jeet tulisi tänne näin.
V, Callio, E. Aho, Sault Stemariz mile

42 Abry Ont. Canada.

Nyt on saapunut
niitä paljon kysyityiä miesten ja
lasten talyilakkia. Puseroita ja
esiliinoja halvalla. Leluja suuri
valikoima. Jälleenmyyjille edulli-
nen ostopaikka. Kuninkaank. 16,
vastapäätä kaupp. Helmistä.

H. Ohlsson.

Min ia Kanadaan
matkustavaisille

PILETTEJÄ myydään edullisemmls
Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön koal-
torissa Tampereella ja Porissa suu-
rimpiin ja nopeimpiin Atlantin yi?
kulkeviin höyrylaivoihin.

MATKAPASSIT saatte parhaite»
konttorien välityksellä, haivimmin j*
nopeimmin.

RAHALÄHETYKSSÄ välitetään. Ame-
rikan rahaa ostetaan ja myydään edulli-
sen kurssin mukaan.

Lähempiä tietoja pilettien hinnoMts
höyrylaivojen kulkuvuoroista ja maihin-
nousun säännöistä antaa
SUOMEN HÖYRYLAIVA-OSAKE

YHTIÖN SIIRTOLAISASIOI-
MISTO

Ivar Sjöblom.
KONTTORIT: TampereeHa, Rauta

tienkatu 2», puhelin 481, Poriaaa
vastapäätä Rautatienasemaa, puheli*
236.

200 markkaa
rahsa, y. m. jakaa viikkolehti «Kanerva»
palkintoina asiamiehille. Ruvetkaa levit-
tämään Hyvä sivutulo, varma menekki.
Pyytäkää asiamiesehtoja.

Kanervan Toimisto.
Hämeen linna.

30°|o alennuksella
tehtaitten hinnoista myydään
kirjekuoria, jos vähintäinkin 500
samaa lajia kerralla ostetaan.

Tm. MibiiriM Kirjakauppa.
Viinikank. 20.

Joulukortteja:
Moniväriset 100 kpl.
Puristetut
Mielikuvat ~ »

Kiiltävät

n »

ttiraMorttisja:
Moniväriset 100 kpl.
Huvittavat ~ »

Kullatut M M

Puristetut » »

Kiiltävät ■ »

2:25
3:50
3:75
7:-

2:50
3:50
4:50
5:-
7:-

Kaikista eri hintasarjoista laji-
teltuja 100 kpl. lajitelmia saa-
daan 4 markalla.

Hintamme kestävät kilpailun.

Kansan lén W»
Tampereella 1912,

Tampereen Työväen Kirjapaino

Vuokrattavana.

Nuori mies, tai tyttö saa asunnon lap
settomassa perheessä. K. Leppänen,

Särkänkatu 8

mikkomakitalo
Highlight


