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«illl0l«5ia ilmoituksia.
»ma sunnuntaina Kolminaisuudesta

saarnaa:
Ulets. tirtossa past. Fontell suom.

p^-saarnan No 9 ja 12 setä past. Sand-
roos illllfaarncm No 5.

Wcmhassll lilkoZsll ruots. p.p.-faarnan
No 12 pastori Gionblad.

Luth. Rutoushuoneella pitää pastori
Sandberg raamatun selityksen No 7 ill.

Suom. Herrran ehtoollinen Alets. lii-
tossa No 12. Rippifaarna laumantaina
No »/,8 illalla.

Tamp. Työväenyhdistyksen
Ulkotyöväenyhdistykson

janiiden osastojen muistilista.
Työväenyhdistyksen rahastonhoitaja on

tavattavanayhdistyksen huoneistossa jo-
kainenarkiperjantaiklo B:stapuoli10:een

Vlkotyöväenyhdistykscnrahastonhoitaja
tavataan yhdistyksessä jokainen arki-
perjantai klo 8:»w puoli 10:een ill.

Tehtaalaisseuran rahastonhoitaja tava-
taan yhdistyksessä jokainen arkiperjan-
tai klo 8:»t» puoli 10:een ill.

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

Keskuskomitean rahastonhoitaja t»v»-
taan yhdistyksessä jokainen Maanantai
klo 8-10 ill,^^^^^^^^^^^«
PTyöv&enyhdistyksen puhujaseura ko-

«ontuu joka sunnuntai klo 12 päivällä.
Keskuskomitea kokoontuu jokakuun

ensimmäinenkeskiviikko klo 8 ill.
Työväenyhdistyksen lainakirjasto on

»voin» jokaarkikeskiviikko klo B—lo8 — 10 ill.
Työväenyhdistyksen huoneusto ja lu-

kusali on avoinna joka päiväklo 10 a.p.—
10 Lp. . . ■

Työväenyhdistyksen sairaus- ja _ nau-
tausapukassaan kirjoitetaan jäseniä ja
kannetaan jäsenmaksuja jokaperjantai-
iltaklo B:sta puoli 10:een.

Kirvesmiesten ammattiosaston rahas-
tonhoitaja tavataan jokakuukauden kol-
mantena perjantaina klo B— V*lo Ulalla
yhdistyksenhuoneustossa.

Muurahaisyhdistyksen rahastonhoitaja
tavataan joka arki tiistai j» lauvantai
klo 8-«/tlO ill.

Valajien rahastonhoitajaon tavattava-
na joka kuun ensi- j» viimeinen per-
jantai klo 8-10 ill.

Kokouksia.
Yleinen

Muulälien
KOIiOIS

sunnuntaina klo 10 e. pp. Työ-
väenyhdistyksen pihalla.

Huoin.! Joka mies mukaan.— Tärkeää.

Ilmoituksia-

Kaikki
Jalkineammattilaiset
kokoontuvat Työväenyhdistyksen ta-
lolle huomena klo 7*3 j.p.p. Mars-
sitaan juhlakulkuessa Pyynikin ken-
tälle Työväenyhdistyksenarpajaisiin.

Kaikkia
Teht&tliii-tentan

jäseniä ja yleensä

Tehtaalaisia
kehoitamme täten saapumaan nuo-
mena sunnuntaina klo 7*3 j. p.p.
TyöväenyhdistykseenKesä-JvhIan
kävelyretken osanottoa varten.

Tehtaalaisseura.

»^ "" "^ ** *" *^ ** " " " " " " "

Ilmoittakaa »
* * Kansan rehlleszii » »

Sillä on runsas ja ostokykyinen lukijakunta1

HtnoUushinnat edulliset. Etusivulla20 p,takasivulla

15 p. rivUW. Seisovista ilmoituksista alennusta sopimuk-

sen mukaan.

cvsvaenvbaistvs. Ulkotyopäenybdistys la
ammattiosastot

M M toimeen panee M M

SUU el Arpajaiset
ja

llesä-lublan
Työväenyhdis 'ksen ralllBNNUBl'aK2BtllN llVV8l(8l

Sunnuntaina. 3O päivänä Heinäkaata
Pyynikin kentällä.

OHJELMA
Ranonlansiranossa
kirjapalkinnolla.

Soittoa (Puuvillatehtaan ja Pellava- ♥
telitaan soittokunnat).

SadunkerronnassaTervehdyspuhe.
2:11akirjapalkinnolla.

»«luo». Parhaasta vastauksesta annetaan
ialkinto.Lausuntoa.

Puhe (Juho V. Hellberg). OnkiMl2 a y.
Näytelmä »HERKULES. Ilveily lissä näytöksessä*

TANSSIA.
HlIDM f Toivottavasti saadaan kentälle Historiallinen HUSOO, jossa
NUVM». eri maksua vastaan näytellään muinaisaikain työkalujaV. m.

Arpojen Mnta 25 p. Pääsymaksu kentälle 25 p.
Juhla ja arpojen myynti alkaa klo 3 j.p. p.

M! HIK MI Mi. loinéenlähteviit juhlakulussa kentälle puolta tuntia ennen Julilaii
alkua.

nuo».: Pääsylippuja juhlaan myydään Työväenyhdistyk-
sessäklo10—1 sunnuntaina jaJuhlakentänportilla klo 7*3 alkaen.

Tampereen Työväen-, Ulkotyöväenyhdistyksen ja
2MM2NIOB2Btoj«N

toimesta
luomena sunnuntaina 30 p.

pidetään
Heinäkuuta k o x|JO aamulla

JuhMm
H5 Työväenyhdistyksen huoneustossti, O
jonne pyydetään saapumaan niitä arvoisia vieraita jotka ovat
tänne saapuneet Keski-Suoincn Työväenyhdistyksistä.

OHJELMA:
Tervehdyspuhe (J. V. Hellberg).

Laalaa.
X£ n\wlojnonti.

I»alie (Z. Heikkilä.)
Keskasteloa.

I»nl»e (V. Vesterlund).
Yi.eskastell»».

Tapaita paheita, y. I»
jRjp5* Kehoilamme kalkkia yhdlstykslemme fa

osasto/emme jäseniä miehissä ja naisissa kokouk-
seen»

Kaikkia,

RÄÄTÄLI ammattiosaston
jäseniä pvväetääu kokoontumaan
I'vöväenvkäiBtvkBen talolle, t. k. 30
p. klo '/«3 j. p. p. oBaa ottamaan
vnteiseen Xesäjublakulkueesen ?vv-
nikille.

Niitä m. köliM
jotka ovat keränneet voittoja
Työväenyhdistyksen rakennus-
rahaston hyväksi pidettäviin ar-
pajaisiin, pyydetään hyväntah-
toisesti,tuomaankeräämänsä voi-
tot Työväenyhdistykseen, jossa
niitä otetaan vastaan lau-
vantaina klo 10 e. pp. —

klo 6
j. pp. — Arvoisia voittojen ke-
rääjiä pyydetään tuomaan voit-
tonsa jos mahdollista perjantai-
iltana tai ainakin lauvantaina
hyvissä ajoin; voittojen kuletta-
minen Pyynikille ja siellä jär-
jestäminen kunvie paljonaikaa.

Arpajaistoimikunia.

KaVitalistmen sanoma-
lehdistö ja Wwiien

puolue.

Wiikko on tuskinkulunut siitä,kuin
uusi työmäen puolue julistettiin pe-
rustetuksi, mutta nyt jo saattaa huo-
mata kuinka kipeästi se koskee meidän
Mallassa olijoihin. Sen saa nähdä
heidän äänenkannattajistaan. Tuskin
oli päimä kulunut Turunkokouksesta,
kun Uusi Aura jo kiiruhti leimaa-
maan uuden suunnan miehet mielet-
tömiksi kiihkoilijoiksi y. m. U. Suo-
mettaren Matti miime sunnuntaina
lauloi samaa nuottia, ennustipa man-
hus jo innostuksissaan uudelle puo-
lueelle jonkinmoistaperikatoakin.Syyk-
si perikatoon armelee manhus helsin-
kiläisten johtajainsimuuttamisen, puo-
luehallintoa malitessa. Ileensä kaikki
sanomalehdet niinhymin suomen, kuin
ruotsinkielisetkin puhumat uudesta
työmäen puolueesta, toiset kiimaim-
min, toiset maltillisemmin.

Kuten tiedämme on meidän työ-
mäkemme tähän asti ollut näennäi-
sesti sullottuna yhteen kaikkien puo-
lueiden kanssa, tai toisin sanoen työ-
miehet omat uiskennelleet puolueiden
manamesissä. Siltapa nyt, kun työ-
mäki on julistanutkämelemänsä omil-
la jaloillaan, se on remäissyt itsensä
irti holhouksesta ja julistanut itse
hallitsemansa omia asioitaan, omalla
tumallaan. Siksipä juuri se koskee ki-
peästi meidän hallitsemaa ylimystö-
ämme. Olihan se niin mukamaa rat-
sastaa kansan nimellä ja tehdä pää-
töksiä ja toimia niiden nojalla kansan
nimessä. Siksipä hätä huudot.

Epätoimoissaan tekimät he jo joh-
topäätöksiä, että muka toista kymmen-
tä Suomen työmäenyhdistystäeimu-
ka liittyisi uuteenpuolueeseen. En tie-
dä minkä merran tuossa armelussa
on perää, mutta siitä olen manna,
että jokaiselle Suomen työmiehelleon
tuttu tuo lause «kepillä toinen toisen
asiaa ajaa" ja siksipä minä luulen
herrain armeluiden tekijäin suuresti
erehtymän laskuissaan työmäenpuo-
lueeseen liittymisen suhteen. Niissä
yhdistyksissä, missä mielä on niin
sanotut herrasmiehet mallalla, se to-
sin lienee niin ja näin, mutta mar-
inaa on sekin, että toisissa paikoissa
edistymä työmäen liike kehoittaa niis-
säkin yhdistyksissä työmäkeä saamut-

tamaan itselleen määräys mattaa. Ia
mihinkä he silloin läheisimmin liittyi-
siwät? Luulempa, että se on ainoa,
johon työmäki moi liittyä, työmäen
puolue.

Mitäkö hyötyä olisi noilla toisella
kymmenellä maamme työmäen yhdis-
tyksillä jos ne eimät työmäen puolu-
eeseen liittyisi? Ketäkö ne sillä hyö-
dyttäisi, itseäänkö työmäenasiaa, wai-
ko mastustajiamme? Luulempa, että
miimeksi mainitut siitä saisimat wä«
hän mettä myllyynsä. Tämän luulen-
kin oleman selmillä jokaiselle Suomen
järjestyneeseen työmäkeen kuulumalla
työmiehellä. Surkeata olisi, jos todel-
lakin Suomen työmäessälöytyisiniin
mahan ajattelemia työmiehiä,etteimät
ymmärtäisi mitä merkitys on Suo-
men työmäenpuolueella.

U. Suomettaren Matin luulottele-
ma helsinkiläisten johtajien simuutta-
minenkaan ei saa olla kompastus ki°
menä työmäen puolueen menestymi-
selle. Eihän joka mies moi johtaa.
Eihän Suomen työmäki,eikä sen etu-
rimin miehet, mahtane olla niin poi-
kamaisia, että riitelemät maan johta-
japaikoista. Ei heillä onpaljon jalon-
pi päämäärä. Se on työmäen mapa-
uttaminen pääoman mallasta.

Kapitalistisen sanomalehdistön hä-
tähuudot owat wain merkkiä luisu-
masta mallasta. Mutta työmäkeä ei°
mät ne estä omaan puolueeseensa liit-

! A. N.lynm

uutkia.
— Euroopan sanomalehtimiehet

ja wapa» sana Suomessa. Ulko-
maanlehdet julkaisemat ranskankielisenadressin, jossa sanomalehtimiehet kai-
kista Euroopan maista, mieläpä Ame-
rikastakin, lausumat julki myötätun-
toisuutensa Suomen sanomalehdistöäkohtaan sen tukalan aseman johdosta,
jossa sanomalehtemme nykyään omat.
Adressin allekirjoittajat tahtomat mal-
moa sanomlllehoistön oikeutta lausuazulki mielipiteensä yleisistä asioista,
jokaoikeus kaikissa simistyneissä mais-sa katsotaan loukkaamattomaksi. Aja-
tus adressin toimeenpanemisesta syn-
tyi Rooman sanomalehtimieskongres-sm edustajain kesken, ja lausutaansiinä julki ne ajatukset ja tunteet,
mitkä tiedot toimenpiteistä joihin oli
ryhdytty Suomen sanomalehtiä mas-
taan, Euroopan sanomalehtimiehissäherättimät.

Adressissa huomautetaan aluksi m.
m., että tapahtumat Suomessa omat
saaneet liikkeelle kaikkien maiden sano-malehdistön, ja lausutaan erittäin ih«mettely siitä, että sanomalehdet, jotka
jo omat käyneet ennakkosensuurin kii-
rastulen läpi, mielä moimat joutua
lakkautetuiksi main «yleisen suuntansa"muotsi. — Kun sitten on mainittu
tähän asti toimeenpannut lakkautuksetja huomautettu millaisen maikutukfen
nämät toimenpiteet omat tehneet mei-
dän maassa ja miten niitä annostel-
laan kaikkialla, lausutaan lopuksi ma-
kaumus, että kaikkien kansojen sano-malehtimiehet epäilemättä tuntemat
meljellistä myötätuntoisuutta Suo-
men sanomalehdistöä kohtaan.

Adressi on päimätty kesäkuussa1899, ja on se lehdille Maistamaksi
lähetetty Pariisista.— Apua, runsasta apua anta»
taamme tanskalaisille aatetomereillemme.
Kuten wiimeisistä tiedoista näkyy, on
siellä laitti sowintoyritytset ainakin tois-
taiseksi rauenneet huttaan. Työnanta-
jat näkyivät päättäneen taistella wiimei°seen asti, saadakseen kukistetuksi ja mu-
serretuksi kaikki ne oikeudet, joita työ-
mäestö on tarmokkaalla ja pitkällisellä
työllä itselleen saanmttanut. Se tais-
telu siellä on julma näytäntö, siitä
hirmumallasta jonka alle suur'lapitalis>
tit tahtomat lyömäestöävainaa. Siinä
ei ole mitään armoa eikä sääliä. Ei
siinä mitkään ihmiselliset tunteeet näy
wailuttawan työnantajien limen komiin
sydämmiin. He tahtomat maan painaa

työmäestön orjuuteen, uhkaamalla yhä
enemmän laajentaa työnseisausta, saa»datseen nälällä taimutetutsi, muka uppi»
nistaisen työmäestön. Siellä on nyky»
jään noin yli 200,000 henkeä, joiden
toimeentulo riippuu enimmäkseen aate»
tomereiden auttamaisuudesta. On to»
sin Tanskassa jo ryhdytty muidenkin
luottien puolelta tehottaisiin toimenpi»
teisiin työstä suljetuiden waimojen ja
lasten auttamiseksi. Suuri yleisö on
enimmäkseen työmäestönpuolella, anka»
rasti paheksuen työnantajien menettelyä.
Siellä on myöskin waltion puolesta
pantu jotenkin suuria töitäteleille, mut»
ta kun tarmitsemaisten luku on niin
suuri, niin se maatii paljon laajempaa
amunantoa. Useissa Euroopan maissa
on työmäenjärjestöt«menneet antamaan
runsasta apua ja meiltäkin Suomesta
on lähetetty jo kolmatta tuhatta kruu-
nua, mutta kun siellä amuntarme suu»
renee niin on meidän melwollisuutemme
myöskin koettaa uhrata mielä rnnsaam»
min. Kaikkien maiden työmäestönmält»
tämätön melmollisuus on amunannol-
laan auttaa Tanskan työmäestöamoi»
tolle tässä taistelussa. Se on tosinmaikea, mutta ei mahdoton asia, kun
maan piisaa hymää tahtoa muidenmai-
den aatemeljien puolelta, josta n ole
epäilemistäkäan. Tappio mikä tästä
työnseijantsesta tulee, on työnantajille
itselleen monin kerroin suurempi ja sitä
ei heille kukaan tormaa. Mahdollisestihe nyt toimomat moittamllnsa taistelun
ia sitte saamansa nylkeä ne tappiot tal-
sin kerroin takaisin, mutta tämä ilo
täytyy heiltä saada estetyksi, muuten
on meillekin lohta sama sorto esissä,
jos he moittamat.

Siis tomerit tälläkin paikkakunnalla,
ponnistelkaamme yhä enemmän tome»
reimme, heidän maimojensa ja lastensapelastamiseksi siitä hirmeästä kohtalasta,
joka heitä ja meitä sitten perässä —
odottaa joS he joutumat tappiolle.— Mdistnmiswapnus. Kuten en»
nemmin on kerrottu on kenraaliku-
mernööri H. M. Keisari-suuriruhti-naalle esittänyt, että uusia yhdistyt»
siä ei ylipäänsä saisi perustaa ilman,
ettei joka kerta anota tähän erityistä
lupaamajesteetiltaan keisari-suuriruh-tinaalta.

Hufmudstadsbladet kertoo,että asia
on nyt ratkaistu korkeimmassa pai-
kassa siten, että samalla kun hänen
majesteettinsa on yymäksynyt kenraa-
likumernöörin ehdotuksen, on hänmyöskin omakätisesti selittänyt, että
nykyisissä oloissa on uusien yhdistys-
ten perustaminen Suomeen tarpee-
tonta ja sentähden on hän myöskin
kieltänyt kaikki uusien yhdistystenpe»
rustamisesitykset muoteen 1901 asti.— Senaatti ja kuwernöörit.Ku»
ten tunnettu, on asetettu komitea anta-
maan lausuntoa siitä, moitaisiinko joi-
takuita senaatin känteltämiä asioita siir>tää kumernöörinmirastoille. Tämän
johdosta totoontuimat täällä toukokuus-sa kaikki maamme lääninsihteerit ja lää-
ninlamreerit neumottelemaan asiaankuulumista seikoista. Tässä kokouksessa
annetut lausunnot lienee sitten jätetty
tumernööreille. Niissä lausunnoissa,
joita kumernööritomat antaneet senaat-tiin komitean asettamisen johdosta,kuu»
lumat mainitun kokouksen mielipiteet
pääasiassa hymälsytyn. Myöskin lomi»
tea, jolle tumernöörien lausunnot on
annettu, lienee ollut, ainakin sen enem-
mistö,yhtä mieltä lumernöörienkanssa.Komitea, joka aluksi on tarkastanut
kuwernööreille wahwistettuja johtosaän»
töjä, on asiaa »valmistellen neumotellut
näiden johtosääntöjen lamentamisestaja täydentämisestä. Kuwernöörien suo»ritettamaksi aiotut sen»atm tehtämätomat, sen mutaan tuin Hbl. tietää,
pääasiallisesti niin janottuja kanslia»
asioita. Niihin kuulunee sotilasmirka»taloja, pappilain metsiä, hautausmaidenperustamista, sääntöjen mahmistutsiay. m. seikkoja koskemia asioita.Muutoin omat senaatin esittelijät
saaneet toimetseen ehdottaa asioit», joita
mahdollisesti «voitaisiin siirtää lumer»nöörien lasiteltämäksi. Myöskin pari
lääninhallituksen mirtaa, nimittäin apu-
kamreerin ja notaarin mirat, ehdotetta»nec kuwernöörienasetettawaksi.— Sawonlinnan piispanwaali.
Tuorstaina esitettiin senaatissa Samon»
linnan tuomiokapitulin kirjelmä, jota
seurasi ehdotus Sawonlinnan viispan-
miran täyttämiseksi. Senaatti päätti
lähettää kirjelmän korkeimpaan paikkaan
puoltamatta puolestaan ketään erityi»
sesti.
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EMIL LYYTIKÄISEN KIRJAKAUPPA. KAUPPAKATU 12. (Marl:vr
Myypi kaikkea mitä

täydelliseen Kirja-, Paperi- ja Kouiutarpeidenkauppaan kuuluu huokealla
*£3 ii^g2^g|p^|s|X

y^ Käykää katsomassf^^H
iArvo Tenlenin Kangaskaupassa
l!i jossa löytyy alituinenvarasto
I j Miesten pukukankaita, mustia ja värillisiä,leninA
L kikankaita, Kretonefa, Sukkia, Ihopaitoja jd
<h housuja, urJieilupaitoja y. m. myyerittäM^i^A
M poihinMntoilM^^^^^^^^^^^^^k

Gommers'in kivitalossa Hämeenkadulla. 1^)10
i- -^2l- -z^' ">!K- -<irN» -^!lb- -z!3k- »»HH- -Ä!>^x

t^^3H^3

Seppele lähetettiin täältä eilen il-
lalla m tulee sen laskemaan insinööri
R.Runeberg.

-^ Wakinainen sotawäki. Tule-
wan marrustuun Ip.nä aSwu nyttem»
min toimitewn jaon mutaan watitui»seen sotilaspalmelutseen Uudenmaan p»
taljoouaan 216 miestä, Turun 178,
Vaasan 184, Oulun 2"9, Kuopion
157, Mikkelin 168, Hämeenlinnan 101,
Wiipurin 2<>o, karriin 204 j» rakuuna-
rykmenttiin 33) miestä.— Suomen kansan adressi. H.
ylh. lenra»lituwernööri kenraaliBobri-
loff on senaatin talousosaston w»r»>
puheenjohtajalle lähettänyt kirjelmän,
jossa h ylh. anonee lisäselitystä Suo>
men lansun adressista H. Millens»,
loska h. ylh. mielestä se w»stuus, jonka
senuatti ailaisemmin on antanut h. yl-
häisyytensä waatimutsest» adressin syn-
nyn tutkimiseksi, ei ole tyydyttämä.

—
N. Pr.— Suuriruhtinas Vladimirin
matka. H. K. Korkeutensa Suuriruh-
tinas Wladimir Aleksandrowitchin oles»
lelu Wiipurissa on Suomen waltiolle
tullut malsamaan Sml. 3,077: 95.— Venäläistäsotawäkeäaijotaan
lisätä Suomessa...Vormärts" kertoo,
että wenäläistä sotawäkeä tulee ma-
joitettamaksiSuomeenmelkoista enem-
män kuin tähän asti.— Suomalaisten seppele H. K.
K. Perintöruhtmaan Suuriruhti
«aan haudalle oli torstaina iltapäi-
wällä nähtäwänä Helsingissä S. O.
Lheminkukklliskaupllssll, jossa seppele
oli walmistettu. Kooltaan on seppele
kolme metriä läpimitaten. Pohjana
on latoman, arekan ja cykospalmun
lehtiä ja niidenpäälle on sidottu kai-
kenlvärisiä ruusuja, joita on seppe-
leessä kaikkiaan 2,000. Ruusujen lo-massa on hienotuoksuisia orchideoja
ja muita kukkia. Seppeleen lemeisiin,
waaleankellahtawiinnauhoihin on pai-
nettu seuraama kirjoitus:

A la mémoire de S. A. I. le
Grand-Duc-Héritier.

Témoignage de I'affection des Fin-
landais.

Nauhat on kiinnitetty seppeleeseen
okfideeratusta hopeasta tehdyllä, kei-
sarinkruunullll Varustetulla G-kirjai-
mella.

—
Kummia kuuluu. Eräässä suo-

malaisessa pataljoonassa on tapahtu-
nut aiman kummia tunnetun adressi-
asian takia. On nimittäin pakotettu
eroamaan palmelutsesta pataljoonan
adjutantti ja eräs komppanian pääl-
likkö. Viralliseksi syyksi eroon on
mainittu sairaus. Päällikköjen ero-
tessa on tapahtunut muutoksia ala-
päällikkökunnassakin ja kaikki siksi, et-
tä he kirjoittimat nimensä Suomen
kansan adressiin, kertomat T. U:t.— Suomen työwäenliikeulkomai»
den sanomalehdissä. Suomen työ-
mäenliikkeestä julkaisee italialainen
sosialistilehti ..Awanti" U. Suomet-
taren kertomuksen mukaan kieron ja
epätosilla tiedonannoilla höystetyn
kirjoituksen. Emme omasta puoles-
tamme tiedä minkälainen tuo kirjoi-
tus on ja miten luotettamasta läh-
teestä se on alkunsa saanut, mutta
kun U. Suometar sanoo Awantin"wäitettä, että meidän pormaristomme
on turmannut wenäläisen hallituksen
edustajain apuun, woidakseen mas-
tustaa työwäenliikettä, törkeäksi ma-
teeksi, niin täytyy meidän sanoa, et-
tei se mäite ole niinkään perätön;
sillä miksikä muuksi juuri möisi sanoa
esim. herrojen Kurtenin ja Sandmar-
kin kumarrusmatkaa, jonka amulla
heidän onnistuikinestää »Työmiehen"
pääsemästä ilmestymään kaksi kertaa
miitossa. Samaa lajia on sekin teko,
kun eräs meidän tunnetuimpia työ-
lväenasillnlljlljilllnme toimitettiin san-
taarmitarkastuksen alaiseksi. Muuten-
kin on työwäenliikettä koetettu teh-dä Pietarin hallinnollisissa piireissä
niin epäluulonallliseksi tuin suinkin
mahdollista.Meidän mielestämme ei tehtyjä
tyhmyyksiä woida parantaa sillä, että
röyhkeästi niäitetään, ettei niitä mu-
ka olla koskaan tehtykään. Erehdykset
ja tyhmyydet moidaan korjata aino-
astaan siten, että todellakin tehdäänperinpohjainen parannus.— Kanawat. Maamme kanaloista
tulli wiime tesätuussa ja tämän wuo°
den edellisten tuulausien aik»n» yhteensä

5,459 alusta, joista tuloja oli 97,802:
?Z. Saimaan lanawasta kulli maini-
wlla ajalla >,N43 alusta, joista tulo»
ja oli 7^251: 9d.

WW^ Huomenna owat Työ-
wäenyhdistylsen rakennusra-
haston humälsl pidettämät ar-
pajaiset ja leftiuhla. lolaisen
welwollisuus on saapua arpa-
jaisiin hywiiii asiaa edistä-
mään!

Uutisia
rsmpereelta ja lsdkeusMa.

Keski Suomen työwäenyhdis-
tysten kesäjuhla ja työwäenyhdis-
tyksen arpajaiset rakennusrahaston
hywätsi owat ensi sunnuntaina eli huo
mennä. Siis jokainen joka kynnelle
tylenee niin rientälöönsiune, warsintin
man suuremman talon tekoon. Wiime

aitoina yhä lisääntyneiden ammatti-
osastojen tähden ou nykyinen huoneusto
taynyt sietämättömän nhtaatsi. Sen-
tähden olisi faatama mitä pitemmin
suurempi huoneusto, ettei toiminta tule
tilanpuutteen tähden pahastikärsimään.
Suuremman huonenston haiiltimiseeu
ei tarmita muuta kuin rahaa, sillähän
sitte taittia muita tacmeaineita ja teti-
jöitä saa. Tähän taipeeseen raha» ei
sand» juuri muuten, tuin ainoastaan
työwiiestön oman kestinäisen uhraami-sen kautta. Ulkopuolelta meille anne-
taan hymin wiihan apu», ainalin tä-
hän aitaan. Jos me tahdomme jota-
kin aitaan saada niin meidän täytyy
turwllutua itseemme.

Wanh» sananlaslu sanoo: Karttuis-a on länsan liisi" näyttäytyköön sehuomennakin todeksi. Arpajaisissakin
on useita »rmottaitakin »voittoja, huo
nelaluja esim. piironkeja y. m. sellaista.
Ei tässä muista niitä luetellataan. Ke-
honamme sentähden yleisöä itseään kii-
ruhtamaan, katsomaan woittoja ja os-
tamaan arpoja huomenna V« 3 j.p. p.
wllpaehtoisen palokunnan kentälle Pyy»
nitillä. Kansanjuhla on samassa, jos-sa on erinomaisen hausta ohjelma, muunmuassa aiman uusi hausl» näytöskap-
pale.— Tampereen asemakaava Se
naatti on hymiitsynyt sellaisen muutok-sen Tampereen asemalaawaan, että we°
näläinen tansatoulu rakennetaan menä-
liiisen kirkon tontille.— Ylioppilas K. Rantakari on
nyt Tampereen Sanomain mukaan

matkustanut Schlesmig-Holsteiniin,
tutkimaan tanskalaisten ja sallalais-
ten suhdetta toisiinsa. Löytäneeköhän
mainittu herra Schlesmig-Holsteinis-
sa tyhmempää työmäkeä, kuin koti-maassaan, jossa hänen saarnansa ei-
mät työmäkeen pystyneet. P.- Kahden hengen palkka waras
tettiin Pyymillatehtaan kankuri-osas-
tolta eilen. Erehdyksestä jätti eräs
tyttöpalkkapussin paimällisajaksi koneen»
sn päälle, junta sillä aitaa joku siitä
oli warastanut. Pussissa, jossa myös
oli hänen siskonsa palkka, olinoin30
marlkaa.— Hewonen oli wähällä tappaa
miehen toissa päimänä Pyynikin rin»
leellä, kun ajaja aikoi sitä valjastaa.
Lienee suuttunut kun waljaat sitä wä>
hän satuttiwat. Mies oli noin wiisi
minuuttia hemosen jaloissa. Erään
ohitulkeman miehen awulla hän pelasti
henkensä, saaden kuitenkin jotenkin pa>
hoja mammoja, sekä päähänsä, että
muualletkin ruumiiseensa.

Eksyi yökorteeristaan eräs
mies Pispalassa torstai aamuna V«3
ajoissa. Hän oli lähtenytulkona käy-
mään maan aluswaatteisilllllln eikä
sitten muistanutkaan enään mistä
hän oli lähtenyt, maan meni ensiksi
paperitehtaan taloon, johon pyrki si-
sälle ensimmäisestä rapusta. Siinä
asui eräs perhe josta mies sattui ole-
maan työssä, maimo luuli miehensä
tuleman jotainhakemaan kotoa, maan
omen awllttuaan näkikin tuntematto-
man miehen omen takana, joka löi
käsiään yhteen ja päimitteli sitä, kun
omi jo sillämälin lukittiin kun hän
ulos pistäytyi. Waimo arwasi ereh-
dyksen ja selitti etteihänen yökorttee-
rinsa siinä ollut. Sitten mies meni
toiselle ja kolmannelle owelle kolkut-
tamaan samassa talossa maan sai sa
man selityksen niissäkin, eikä kukaan
woinut neuwoa häntä oikeaan paik-
kaan. Ei tiedetä löysikö mies parka
lopulta oikean kortteerinsa. Itse oli
hän sanonut olleensa illalla hieman»hiprakassa", joka lienee ollut sitte
eksymiseen syynä.— Pitkän unen loppu. Se Kais»
tiska niminen nainen, jonka pitkästä ja
sitkeästä unesta kerroimme miime nume-rossamme, tuoli eilen aamupuolella yö>
tii täkäläisen maimaistalon sairaalassa.
Hän oli nukkunut yhtä mitta» koto
ajan, talsi japuoli wuorotautta, herää-
mättä hettelsilään ennen tuolemaansa
Mili eukkoa oikeastaan waiwasi, sitä
ei tiedetä. Kuolema seurasi ilman huo-
mattamia tuslia. Lääkäri ei ollut täy-
nyt toto sillä ajalla waiwaistalolla,
kun hän oli siellä, eikä hän siis saanutsiellä ollessaan ensinkään lääkärin apu».— Arpajaiset. Arw. henkilöitä,
jotka owat keränneet nwittoj» Työmäen-
yhdistyksen illteiinusrahllston hymätsi
pioettiiwiin arpajaisiin, pyydetään hy-
wäntllhtoisesti tuomaan saamansa woi-
tot Työwäenyhd:n huoneistoon, jossa

»liitä otetaan mustaan tänä iltana klo
10 a.'p-6 i.p. — Woitot olisiwatmieluummin jo tänä iltana tuotawat,
sillä uilaa lysyy niiden tulettuminen
Pyynitille ja siellä järjestäminen.— Kokouksia. Ultotyöwiienyhdis-
tytsen johtokunnan lolous on huomenna110 10 e. p. p.

Aleinen muurarien tolous huomennaklo 10 e. p. p. Työwäenyhdistyksessii.
Kaikkia ammatiiosastoja kehoitet»ansaapumaan huomenna täsmälleen tlo

i/« 3 Työmäenyhdistytsenl, josta juh-
lakulkueessa mennään juhlapaitullePyy
nitin kentälle.

Tampereen Työwäen, Ullotyöwäen-
yhoisiytsen ja ammattiosastojen toimes»
ta pidetään huomenna sunnuntaina tlo
V« !» aamulla luhlatolous Työwäen-
yhdistyksessä.

Jokaisen työwäenasianharras»
tajan welwollisuus on awustaa sitälehteä, joka ajaa työwäenasiaa, ja on
työwäen äänenkannattaja. Kun jokai-sen sanomalehden menestyminen riip-
puu suureksi osaksi myöskin siitä, ettäse moi säännöllisesti ja pikaisesti seu-
rata aikaansa ja jokapäimäisiä tapah-
tumia,niinpyydämme armoisia Kans-an Lehden" lukijoita, kannattajia ja
ystäwiä lllvustamaan lehteämme mar-
singin uutisilla, kirjoittamalla tai ker-
tomalla selmästi, tarkasti ja totuuden
kanssa yhtä pitäwästi kaikenmoisianäkemiään ja kuulemiaan päimä ta-
pahtumia. Kaikki uutiset olisimat pian
ja witkastelematta tuotawat »KansanLehden" toimitukselle Tuömäenyhdis-
tyksen huoneustoon. Toimitussihteerion yhdistyksessämarmimmasti taival-
tamissa joka maanantai, keskimiikko
ja perjantai klo I—3 wälillä. Muina
aikoina epäwarmasti. Yhdistyksessä
on myöskin Kansan Lehden kirjelaa-
tikko. Kansan Lehden toimituksen osoiteon: Kansan Lehti, Tampere.

Uutisia
muualta Suomesta.

— Oulun työwäenyhdistykseuar
pajaiset yhdistyksenrakennusrahaston
hymäksi pidettiin Hupisaarella. Ne
llwasi toimittaja Raappana puheella,
jossa huomautti arpajaisten tarkoi-
tusta. Hra A. Nuori Helsingistäpu-
hui moniaista päimänkysymyksistä
(raittius-, työmäen- ja äänioikeusasi-asta), koneenkäyttäjä Hytinkoski lau-
sui runon. Annat meniwät hywin
kaupaksi. Meinen tulo tehnee noin
2,000 mk. Vesisade häiritsi ohjelman
suoritusta loppupuolella. —

Kaiku.— Edustajiksi mäkijuomalakkolais-
tenyleiseen kokoukseen Uuteenkaupun-
kiin on Helsingistä malittu neidit

F. y. Forsblomin
KIKJAKAUPFA

KauppakatuX:» IS.
Juuri saapunut varasto
l>«lolluyazWsit3

Nahka- Ja kangaskantisia,useam-
paa eri kokoa.

Hinnat kovin huokeat.
HUOM.! Jälleen myyjille edulli-

nen ostopaikka.

Mandi Ahlstedt, Selma Parkkinen se-kä hrat W. R. Niemi, Jokela ja
Hokkanen.-Muurarit owat tehneet lakon
Helsingissä kunnan pakkahuoneen raten»
nutsella. Syynä lattoon on ollnt seu-
raamat waatimutset jotta työmiehet
omat antaneet ralennusmestarille. Tah-
dotaan saada noudlltettllwatfi etta Hel»
singin laupuntitunnan töissä saa ottaa
lli»oast»an Suomen työmäenjärjestöön,
siis johonkin maamme muurari ammat-
tiosastoon kuulumia muurareja ja niille
on tNlltsettawa wähintäin 50 penniä
työtunnilta. Kun ei ole suostuttu,
omat muurarit kieltäytyneet työstente-
lemästä 3 ammattiosclstoon kuuluman
muurarin lanss».Muurarien keskushallinto on kierto»
kirjeellä pyytänyt heti täällä pitämään
yleisen muurarien lotoulsen ja sen pää»
tölsellä waituttamaan, ettei muurareja
täältä mene Helsintiin ennenkuin l»tto
on siellä päättynyt, setä teräämään ra-
hoj» lakon tehneiden amustamiseksi ja
lähettämään niitä keskushallinnolle, setä
myöntämään sille oikeuden jataa niitä
jos wälttämiittömiisti tarwitaan sekäsäilyttämään lerääntyueistä »aroista
jäljelle jääneet Suomen muurarien yh»
teisen laltorahaston pohjana.— Wuoksen rautatiesilta maa-
rassa. Wuotsen mirta, jota yhä nou»
see nousemistaan, on jo noussut siksikorkealle ettei rautatiesillan maanpuo-
leiset silta>artlujen limestä ratennetut
suojukset, jotla oliivat estämässä ettei
wirtaawa wesi saisi wiedä ma»t» mu-
tanaan, enään riitä lorleudelleen, waan
on wesi noussut näiden ylitse. Tämä
on aillllln saanut sen, että mesi on al»
tanut wiedä löyhää yläpuolella olemaa
maata mul»naan. Wesitulwa on jo
saanut sen aitaan, että Antrean asema-puoleinen »ilku on laskeutunut entis»
tään noin L cm. Sillan suojaamiseksi
on ryhdytty kiireisin töihin. Kiwiä ja
hiekkaa wedetään kiireimmän lautta,
joten waara on saatu mähin estetyksi.
Junat lullemat mMaiselsi hymin wa-
rowllisesti sillan ylitse. — Wiip. San.— Suomen kummitehtaan lakko.
Työmäestöoli Keskiiviikkona kokoon-
tunut neumottelemaan siitä, mihintoimenpiteisiin olisi ryhdyttämä työ-
todistusten saamiseksi lsännistöltä,
joka niitä kieltäytyy antamasta en-
nenkuin neljäntoista muorokauden ku-luttua, maikka isännistä itse ei ole
noudattanut mainittua irtisanomis-aikaa.

Isännistön ilmiannon johdosta,
että työstä lakanneet olisimat käyttä-
neet uhkauksia tahi wäkiwaltaa muitakohtaan, kuulusteliwat polisiwirano-

Pikajuna
Walta«tle» yli.

lules Verne.

Katsokaa! — huusi oppaani: —
tuolla on portaat.

Minä laskeuduin warowasti nittä
myöten ja hetken kuluttua olin suu-ressa häikäisemän sähköwalon walai-semassa salissa, jossaainoastaan mei-
dän astuntamme häiritsi kuolon hil-jaisuutta.

Missä minä olen? Mikä saattoi
minut 'tänne? Kuka on minun sala-peräinen oppaani? — kysymyksiä,
loihin en löytänyt mastausta. Pitkä
tie yön pimeydessä, rautaiset portit,
loppumattomat portaat, jotka näytti-
wät pyrkimän maan keskipisteeseen—

siinä kaikki mitä jaksoin muistaa.
Muuten ei minulla ollut aikaa

miettiä tätä.
Te tahdotte tietää kuka minä oike-

astaan olen? — kysyi oppaani, —
Öwesti Pirs nöyrin palwelianne.

Mistäkö te olette? — Bostonissa,
Amerikassa, asemahuoneella.— Millä asemalla?— Boston Limerpool linjan ilma-
yhtiön asemalla.

Öwersti näyttiminulle kaksi pitkää
puolentoista metrin wahwuista rau-
tafilinteriä, jotka olimat meistä muu-
taman askeleen päässä.

Minä katselin näitä silinteriä —
ne päättyiwät oikealla puolella ää-
rettömän suureen rakennukseen, wa-

semmalla taas olimat ne suunnatto-mien metallista tehtyjen säiliöidenkanssa, joissa kohosi sadottain sawu-piippuja.
Nyt minä ymmärsin kaikki. Minä

olin hiljattain lukenut eräästä ameri-
kalaifessa sanomalehdessä kirjoituksen
tästä tumattomasta yrityksestä. —
Aikomus oli nimittäin yhdistää Eu-
ropa Amerikankanssa kahdella meden-
alaisella jättiläisputkella. Suunnitel-
man esittäjä otti sen toimeenpannak-
feen. Tämä nerokas mies oli öwersti
Pirskota nyt seisoi wieressäni.

Mieleeni johtui kustannusarmio,
jossa tarkkaan selitetiin tämän yri-
tyksen kaikki erikoiskohdat.

Sen toteuttamiseksi tarmittiin 16
milj. metriärautatormea, jonka paino
teki 1,300,000 tonnia. Tämän aine
paljouden kulettamiseen tarmittiin
200, 2,000 tonnin kantamaa laimaa,
joista jokaisen täytyi tehdä 33 mat-
kaa edestakaisin.

Nämä putket yhdistettiin sitte we-
denalla toisiinsa; jokainen niistä oli
kolmen metrin pituinen ja peitetty
kolmenkertaisella rautamerkolla, jota
wielä werhosi talikääre. Liike näissä
törmissä saatiin aikaan äärettömälläilmanpamollll.

Maunut matkustajilleen kulkimat
toisesta maanosasta toiseen aiwan
samalla tapaa kuin suurissa kaupun-
geissa kuljetetaan kirjeitä.

Lopuksi merrattiin kirjoituksessa ny-
kyisiä rautateitä tähän uuteen, innos-
tunut tekijä piti paljon parempana
tätä rohkeata järjestelmää.

Matkustajat eimät tunne näissämannuissa mitäänkiusallisia sysäyksiä,
sillä tormet omat sisäpuolelta peitetyt
lahotulla teräksellä. Lämpömäärä py-
syy muuttumatta; wielä woi sitä jär-

jestää »vuodenaikojen mukaan. Iahelpoksi tulisi tämmöinen matka, sillä
rakennuskustannukset omat mähäpä-
töiset.

Keksijä makuutti, että junat nopeu-
tensa tähden tulemat kulkemaan hy-
min talaisesti yli kaikkien maanpinnan
epätasaisuuksien, eikä matkustajat huo-
maa muuta kuin aiwan hiljaista
hankaamista tornien pinnalla. Tästä
hän päätti että tormet tulisimat kes-
tämään ikuisesti. Minä muistin nyt
selmaan koko kertomuksen sisällön.

—
Tämä mielikumitus oli sitten muut-
tunut todellisuudeksi. —

— Kaksi rautaista silinteriä jotka
alkoimat äimän jalkaim mierestä las-
keutumat Atlantin waltameren alle
tullakseen ilmoille Endlannin rannoil-
la. Että tormet olimat asetetut pai-
koilleen — se näytti kyllä mahdolli-selta; mutta että ihmiset todella käyt-
täisimät hymäkseen tämmöistä kulku-
neuwa — ei, sitä en uskonut.

Minä toin peittelemättä esiin aja-
tukseni.— Ei ole mahdollista saada niin
suurta ilman painoa, että se riittäisi
näin pitkälle wälimatkalle — huo-mautin minä.

Kuitenkin on se aiwan helppo
huomautti öwersti. Sitä warten tar-
witaan ainoastaansuuri joukko höy-
rypalkeita, samannäköisiä kuin olette
pajoista nähneet. Ne työntämät il-
maa äärettömällä woimalla; saawute-
taan niin woimakas ilmamirta, että
moidaan kulkea 1,800 kilometriä tun-
nissa, — s. o. yhtä suuri nopeus
kuin kanuunankuula, — ja waunum-
me matkustajineen kiitäwät 2 tunnis-sa 40 minuutissa 4,000 kilometriä,
matkan joka on Bostonin ja Limer-
polin wälillä

— 1,800 kilometriä tunnissa! —
huusin minä.

Aiwan niin. Laskekaapa nyt
seuraukset tämmöisestä nopeudesta.

Limerpolissa omat kellot neljä tun-
tia 14 minuttia edellä meidän kello-
jamme. Siis matkustaja, joka lähteeBostonista kello 1 aamulla, saapuu
Englantiin kello 3 ja 54 minuuttia
j.pv. Eikö ole mauhti nopea? Ot-
takaa wielä huomioon että waunum-
me tällä lemeysasteella kulkemat tun-
nissa päälle 900 kilometriä nopeam»
min kuin aurinko jamatkustaiat moit-
tawat siis koko joukon aikaa kun läh-
tewät esim. Limerpolista puolenpäi-
wän aikaan ja kello 9,,4 samana aa-
muna omat Bostonin asemahuoneella— s. o. 2V« tuntia aikaisemmin kun
matkalle lähtimät. Nähkääs mikä pi-
rullinenkeksintö! Woitteko enään maa-
tia nopeampaa kulkua, kun että saa-
wutte perille ennenkuin matkalle läh-ditte.

En tiennyt, mitä olisin ajatellut!
Seisoinko minä tällä hetkellä mie-lipuolen edessä? Saatoinko usko tätä

satumaista kertomusta, kun järkeni
pani siihen jyrkän mastalauseen.— Hywä, sanoin minä — minä
olen malmis myöntämään, että löy-
tyy moisia, jotka omat walmiit teke-
mään tuommoisen järjettömän mat-
kan, ja että te moitte saamuttaa tuon
uskomattoman nopeuden; mutta miten
saatte hiljennetyksi maunun kulkua?

Sehän lentää määrän päässä pirs-
taleiksi.

Öwersti kohotti olkapäitään.— Eipä minkään; meidän torwem-
me

— joissa toisessa kuljetetaan mas-
taiseen suuntaan — omat kummankin
maanosan rannoilla yhdistetyt toisiin-sa. Heti kun juna lähenee määränsä

päätä, lähtee siitä sähkökipinä, se len-
tää Englantiin ja tasoittaa liikemoi-
man. Saatuaan semmoisen nopeuden
jatkaisi maunu yhä matkaansa; mutta
me emme tarmitse muuta, kuin pa-
nemme liikkeeseen yhden läpän jotta
wastainen tarmi alkaa toimintansajoka alinomaa hiljentää maunun kul-tua ja mihdoin kokonaan pysäyttääsen ja tekee mahdottomaksi särkymisen.
Waan miksi kuunnella kaikkia näitä
selityksiä? Sata kertaa parempi on
itse kokea . ..

Odottamatta minulta mastausta,
painoi öwersti Pirs äkkiä erästä me-
tallinappia, joka kiilsi toisessa tor-
lvessa. Owet linkmwat rautakiskoilla
ja siten syntyneestä aukeamasta näin
minä pitkän rimin penkkejä, joista jo-
kaisella saattoi mukamasti istua 2 hen-
keä. Öwersti huusi:—

Tässä on maunu, nopeammin!
tulkaa sisään!

Minä olin tahtoa mailla ja annoin
wiedä itseni waunuun; owet sulkeu-
tuimat jälkeemme.

Katossa riippui Edisonin lamppu,
sen malossa katselin uteliaisuudella
ympärilleni.

Ei mikään olisi woinut olla yksin-
kertaisempaa. Pitkä silinteri yhteen-
juotetuista törmistä, jonka sisällä oli
50 paria nojatuolia, 25 rimissä. Kum-
massakin päässäoli läppä ilman pai-
non tasoittamista marten; perimmäi-
sestä tuli ilmaa sisään, joka oli hen-gittämiseksi malttamatonta, etumainen
taas johti sitä ulos waunusta.— Koska me mihdoin lähdemme?— ..kysyin minä.

Omersti nauroi kohti kurkkuaan.— Johan me kuljemme!
Onko se mahdollista? Ilman wä-

hintäkään jyrinää?

Minä kuuntelin tarkkaan. Olisinhalunnut kuulla edes pientä huminaatullakseni makuutetuksi. Jos me to-
della olemme matkalla ja ellei öwers-
ti walehdellut, sanoessaan kuljettaman
1,800 kilometriä tunnissa, niin täytyi
meidän jo olla kaukana mantereesta,
sywällä waltameren alla.

Meidän päälliimme lainehti siismeri ja kenties juuri tällä hetkellämalaskalat pieksimätpyrstöilläänrau»
taista mankihuonettamme luullen sitäjättiläiskäärmeeksi.

Minä kuuntelin — mutta en kuul-
lut muuta kuin heikkoa rapinaa, jon-
ka mannaankin synnytti tormeamme
«vastaan sattuneet kimet.

Rajattoman hämmästyksen mattaa-
mana en woinut uskoa todeksikaikkiamikä minua on kohdannut. Minäolin ääneti —

mutta aika kului.
«

Kului tunti, — kun äkkiä tunsinkosteiksi kasinoni. Minä kosketin kä-dellä kaswojani — kokonaan mär-känä. . Mutta millä ta-Märkänä!
ivalla? . . .

Torivet olimat haljenneet ... ää-
rettömästä medenpainosta. Wesi tun-keutui sisään ja ...

Kauhistus mattasi minut; epätoi-
lvossa tahdoin huutaa apua, huusin... ja heräsin.Mmä istuin puutarhassani, rankkasade oli alkanut, suuret pisarat kes-keyttilvät uneni,
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Ivaikenlaatuiset kihlasormukset ai-
na halvimmalla Tuomela & Klo-
menttilän kultasepän liikkeessä Hä-
meenkatu 4,lähellä rautatienasemaa.

HUO M.! Prima double n. k.
»Ranskankultaisia> kestäviä ja vah-
roja sormuksia halvalla.

maiset eilen työmiehiä. Mutta ne-kin, joita kohtaan, uhkauksia tahi wä-
timaltaa muka ilmoitettiin käytetyn,
kielsimat mitään sellaista tapahtuneen.—

Kowan onnen lapsi. T. k. 20
pmä kohtasi Pöytyälläkuolettama ta-
paturma kirmesmies Juho Suomista,
sanotun pitäjän Kaulanperänkylästä.
Vainajan moipi pitää jonkunwerran
»kowanonnen lapsena" muutamiin ai-
kaisempiin kokemuksiinsa nähden. Jo
neliivuotiaanll sai hän Heinoselta sel-
laisen potkun, että chan »loppua kat-
sottiin". Sittemmin, yksinään metsä-
ajolla ollen, joutui hän puun alle,
josta hän pelastui mamuaman koiran
ihmeellisellä mälityksellä. Noin puo-
litoista muotta sitten kaatui taasen
puu hänen päähänsä, ruhjoi sen pa-
hasti, ettei juuri ollut paranemisen
toima

— parani kuitenkin. Viimei-
nen tapaturma oli se, kun putosi ra-
kennustelineiltä ja kuoli miltei kohta.— Kupparien ammattiyhdistystä
ehdottaa perustettamatsi muuan maini-
tun ammatin harjoittaja »Viipurille"
lähettämässään kirjoituksessa »Muillaon yhdistykset, olla se pitää meilläkin",
armelee kirjoittaja. Syy yhdistyksen
perustamiseen on se, että kupparien
»nykyisin täytyy tärkeä tehtäwänsä suo-rittaa niin maileissa oloissa ja huoke-
asta palkasta, että yhteistoiminta ase-mansa parantamiseksi on mälttämättö-
män tarpeellinen". — Sääntöjen wah
mistannshommat tosin kuulumat käymän
entistä «vaikeammiksi, »mutta kyllähän
netin, jotta waltasijoilla istumat, lasit»
täwät wallan hymin ammattikunnansuuren merkityksen, että tuskin on syytä
epäillä asian menestymistä edes walti>
ollisesti näin «vaikeana aikana".—

Taislelu elämästä ja kuole-
masta Eräässä kylässä lähellä Wia»
saa huomattiin äskettäin erään talon
malloisen kissan tekemän mitä kummalli-
simpia liikkeitä muutamalla limiliijällä
ja mielii kummallisemmalta näytti lun
malloiseenkissaanmätiin ilmestyi mustia
täpliä. Uteliaisuudesta meni läheisen ta
lon«ali katsomaanmikämirriä oiliaitaan
»aimasi ja silloin huomasimat he että
ie oli hurjassa kamppailussa käärmeen
kanssa, joka oli kietoutunut sen ympä
rille. Eräs miehistä eroitti lohta kis-san käärmeestä, aikoen tappaa jälkim-
mäisen, mutta kissa esti hänet sitä te>
kemästä, hyökäten uudestaan loanneen
kimppuun. Taistelu alkoi uudelleen.
Käärme tietautui kissan ympärille ai'
koen sitä purra, mutta se ei onnistunut
kun kissa antoi käärmettä törmille.
Vihdoin onnistui kissan moimaltaasti
puremalla musertaa käärmeen pään,
jonka tehtyään tämä, ei mielä edes
yhtä muotta täyttänyt kissa, tanssi moi-
ton tanssi» tulistetun Vihollisensa ruu
miin ympärillä. Tämän tapauksen jäl-
leen on tästä malloiselta kissasta tul-
lut lylän lempilissa. Vbldt.—

Omansa ottiwaikka kattilasta.
lolu päimä sitten lämäsi eräs lotjamies
täkäläisellä kauppatorilla ja osti muu-
tamalta lihakauppiaalta palasen lihaa.Mutta kun hänellä muka ei ollut muta-
na rahoja sitä matsaalseen kutsui hänkauppiaan hakemaan rahat rannassaolemasta lotjastaan ja kauppias tietys»
ti teki kuten oli käskettykin Vaan
hänen saamuttuaan alukselle, olikin os-
taja mennyt maailmalle ja toiset lotja»
miehet moittimat ettei se mies ollenkaan
ollut heidän falkiaan, mutta että kyllä-
hän se heiltä lainasi kattilan, jossa li-
ha nyt parhaillaan kiehuu.Kosta siis liha kiehui heidän katti»lassaan, waati lauopias miehiltä mat-su» tamarastaan ja lun sitä ei lähte-
nyt, niin ei kauppiaalle muu neumoksi,
kun temmata puolilypsä lihänlämfälekattilasta kainaloonsa setä meunä tie-hensä, siten toti saaden omansa takaisinMutta yksi mahinto hänelle kaupassa
kumminkin tuli, sillä liemi jäi jälellelotjamiesten iloksi.— Pappi sotajalalla. Painojuttu.
jonka Raudun seurakunnan kirkkoher-ra Adam lärmeläinen on nostanutViipurin Sanomain mastuunalaista
toimittajaa «vastaan lehdessä olleiden
kirjoitusten johdosta, oli t. k. 19pnä
toistamiseen käsiteltämänä Viipurin
raastulvanoikeudessa. Kantaja oli itsepersoonallisesti saapumilla ja «vastaa-
jan oli Viipurin homioikeus sähkö-sanomalla kutsunut olemaan saapu-
milla juttua käsiteltäessä, jonka täh-den tohtori Lylyn täytyikin poistua
ennen aikaansa Turun työmäenedus-
tajain kokouksesta. Vastaajina olimat
fiis tohtori I.A. Lyly, Varatuomari
E. Weberin amustamana, sekä talol-
linen Vilhelm Mentu, Raudunpitä-
jästä molemmat myöskinpersoonalli-
sesti.

Sittenkun asiakirjat oikeudessa oli-

mat harkitut, ilmoitti tohtori Lylyn
oikeudenkäyntiapulamen, että kantaja
on «vastaajaksi manuuttanut myöskin
edellä mllinitun Mentun. Kantaja toisen lisäksi mitä ennen oli oikeudelle
jättänyt, esille koko joukon Viipurin
Sanomain »läkkäniskan" kertomuksia,
jotka koskimat häntä ja koko papistoa
ja joita hän katsoi loukkaamiksi. Näi-
hin uusiin syytöksiin, jotka aiheutta-
mat uuden kanteen, ei »vastaaja wielä
tällä kertaa sanonut woiwansaryhtyä
«vastaamaan.

Vastaaja Mentukysyttäessä myönsi
kirjoittaneensa sen kirjeen Raudusta,
jonka kirkkoherra I. oli maininnut
ensi kanteessaan ja sanoi todistajilla
näyttämänsä toteen kirjoituksensa pe-
rusteet.

Sen jälkeen oikeudenkäynti-apulai-
nen, «varatuomari Weber antoi oi-
keudelle kirkkoherra lärmeläisen itsen-
sä kopioiman jakirkossa lukeman kuu-
lutuksen, joka oli hymin loukkaamaa
laatua Viipurin Sanomia ja muita-
kin lehtiä «vastaan ja jonka johdosta
hän sanoi kantajana tekemänsä edes-
mastausmaatimuksen kirkkoherra lär-
«veläistä ivastaan asianomaisessa tuo-
miokapitulissa mirkamirheestä. Vas-
taajan puolesta hän mielä «vaati kuu-
lustettawiksi todistajina kansakoulun-
opettaja A. Nuoran, kapteeni Ludwig
Fagerströmin,suntio S. Valkosen ja
talollisenpoika Simo Piettisen, jotka
kaikki myös kuulusteltiin ja tiesiivät
kertoa asioita, mitkä pilkulleen todis-
timat todeksi ne syytökset kirkkoherraI:tä mustaan, jotka läkkämska"
mainitussa lehdessä ennen on tuonut
esille, «vieläpä enemmänkin. Niinpä
opettaja Nuoran todistus wahwisti,
että mainittu kirkkoherra erään ler-
ran sopimattomalla kiimaudella oli
säikäyttänyt järjiltään ja tainnoksiinsaakka kansakoulunopettajatar Snell'in
siitä syystä, että tämä kansakoulujoh-
tokunnan päätöksen mukaan oli hä-neltä pyytänyt ja kuuman odottanut
saada ulos palkkansa. Kapteeni Lud-
wig Fagerström todisti, että kirkko-
herra I.oli pitänyt karjansa ulkona
lumenaikana, ja talollisenpoika Simo
Piettinen, että sama pappismies oli
puhunut rippikoululapsille tuiki sopi-
mattomia esim. ilmoittaen tumalliseksikäydä yöjalassa yksinänsä, »maan ei
suurissa artteleissa". Suntio S. Val-
konen taas todisti että kirkkoherraI.lukukinkereillä olisopimattomin sanoinselittänyt kuudetta käskyä ja myös
«väittänyt Viipurin Sanomain tahto-man »polttaa kirkot ja hirttää pa-
pit."

Uusiin syytöksiin «vastaamista ja
lisätodistusten esittämistä marten en-
tisten syytösten johdostalykättiinasiauudelleen käsileltämäksi raastumanoi-
keudessä 2 pnä tulemaa syyskuuta ja
on «vastaajien siinä taas persoonalli-
sesti oltama saapumilla. Todistajain
palkkamaatimukfet hywäksyttiin. Va-
ratuomari Weber pyysi päämiehensä
puolesta istunnon pöytäkirjat.

Muistakaa työwiienyhdistnl?
sen rakennusrahaston hWälsi
pidettiiwiii arpajaisia. Mteis-
woimin ponnistamaan uuden
rakennuksensaamiselsi työwäelle.

Kirje |nojiioBta
18 ? 99.

Juutalaisenlaskun mukaan. Tein
äsken päätöksen, etten nyt aiman hetijos kohta mielenikin tekisi, lähettäisiarm. Kansan Lehden harmiksi »kirjet-
tä Kuopiosta". Ajatukseni asiassa onse, että mitä tiheämpään rohkeneenäitä prokrammia lähetellä, sitä hir-weämmäksi käy näiden maara joutua
arw. Toimituksen pöydän alla ole-
maan paperikoriin. Mutta saatanhan
sittekin tällä kertaa tehdä poikkeuksen
päätöksessäni ja tuhria muutamia ri°
miä.

Siitä asti, kun täkäläinen taksee-rauslautakunta katsoi tarpeelliseksi
kunnioittaa minua miidellä meroäy-
rillä, olen mainitulle lautakunnalle
ollut mähemmin hymilläni. Ansioihininähden on tuo kunnian osoitus liian
rasittama ja »vastenmielinen. Marsin-kin kun epäilen, että olisikohan tuossatahallisesti poikettu ohjesäännöistä.Ansioni kun pennistä penniin on sel-mänll takseeraajille, joten ei erehdyk-
sestä moi olla kysymyskään. Kuopion
kaupungm äyriperustus on yksi äyri
kahden sadan markan tuloista. Siiskaksi äyriä neljänsadan tuloista j.n e— Näin ollen täytyisi siis henkilön,
jolle lasketaan wiisi weroäyriä, naut-tia ainakin tuhannen markan tuloja.
Mutta mitä mielä. Ei sillä pidetä

suurta lukua. Hymän joukon saamattulot olla mahemmätkin, kun mistä
ainakin työmiestä suwaitsewat armol-
liset herrat merottaa. Kun ulosteot
muutoinkin Kuopiossa omat, ihmekyllä, lähes puolta suuremmat, kun
missään muualla Suomen kaupun-
keissa, herättää tuollainen suoranai-
nen nylkeminen, mitä katkerinta tyy-
tymättömyyttä. Siitä eisuinkaan löy-
dä lohdutusta, että tietää monen «va-
rakkaan ja talonomistajan, päässeen
takseeraajien ankarien kätten läpiihanleikillä. Synti ja hymin mustasitten-kin, lienee moukan työmiehen nurku-
minen, hermen oikeutettua ja puolu-
eetonta järjestystä mastaan. Ia täy-
tyyhän tähän pakostakin tyytyä.

Mutta työmies taistelee lujaa tais-
telua, säästääkseen 2 m. 30 p.päi-
mäpalkasta ulostekonsa kaupungille ja
kruunulle. Ne tosin tänä «vuonna ei-
wät Kuopiossa ole kaikkein kalliimmat.
Tekemät kuitenkin mainitsemaanipalk-
kaa nauttimalle työmiehelle 42 m. 92
penniä.

Kauniita oireita ilmenee jo Kuo-
pion t. y. elämässä. Ei tosin mielä
teoissa. Mutta näyttää kuitenkinsiltä,
että sen jyrkkä ja yksipuolinen käsi-tyskanta alkaa «vähin, «vähin liestyä.
Seuraus tästä on tietenkin mielen
muutos, mikä taas pidetään «varma-
na merkkinä elämän parannukseen.
Eräs sanotun yhdistyksen jäsen, nä-
kee jo äsken perustetun uuden työ-
mäen yhdistyksenkammottaivllna edes-
sään. Hän huudahtaa arm.U.Samon
palstoilla: »Perustakoot maan, nämä
kansalaiset uuden yhdistyksen. Vaan
järkeman työmäen olisi syytä «vähänodotella, ennenkun siihen jäseniksi rv»
pee." —

Olisikohan tuo ajattelematon
puhuja t. y. jäsen? Ei hän suinkaantunne täkäläisiä olosuhteita, jakylmää
hän ensimäisenä ohdakkeita, parannus-
ta marten kitkettyyn ja muokattuun
peltotilkkuun.

Parannetaan «vanha missä paran-
nusta tarmitaan, puhuu sanottu yh-
distyksen jäsen. Kun se olisi mahdol-
lista. Mutta uuden yhdistyksen pe-
rustajat pohtiessaa samaa ajatusta,
eiwät nähneet siinä suhteessa parem-
paa keinoa, kun perustaa uusi yhdis-
tys. — Muutoin tuo parannus. Miksise masta nyt päähän pälkähti? Mo-
net «vuodet tätä ennen olisi ollut sii-hen tilaisuus. — Eikö tuollaisien yh-
distyksien koko elämän tarkoituksenaole yhtämittainen, katkeamatoin työ
parannuksien aikaan saamiseksi? Se ei
merkitse mitään korkeinta innostusta,
että kymmenen muotta työskennellees-sä, aineellisissa muroissa olemassa yh-
distyksessä, herättämät ainoastaan ti-
lapäiset sattumat elonmerkkejä.

Waiennut hälytys. Yläluokan mii-
mei kemännä nostama hälytys koko
alemman kansan simistyttämifeksi, on
jo täällä Kuopiossa waiennut. Mel-
lakkaa se olikin. Sopi heti arwata et-
tei sen pituus tule liiaksi rasittamaan.Mutta sittenkin oli siinä täysi tosi«vireillä. Se käwi täälläkin selmästiilmi. Kiusallisten laskuen kanssa kou-
lun penkillä tuskittelemat ukot ja «van-hat akat, näkimät tarpeekseen mitenmaikeata on tentteeraus.

Entäs laulutunnilla? Äänet kun ei-mät enää kuten ennen nuorena olleetheteitä. Ne tahtoimat liian symälli-
sesti «värähdellä. Eikä johtajan tahti-kapulalla ollut mitään taikaa. Kylläs-
tyä ei maan kesken auttanut, sillämaroja oli tarkoitukseen täälläkinmel-koisesti karttunut. Luultamasti siinäsuuressa hälytyksessä jotakuinkin hy-
wä sato saatiin Kuopiossakin?

Tomen asia se on isännänkanssa.Usem ne talon omistajat tuppaamathyyryräisiensä kanssa pitämään puo-
liansa oman käden oikeudellakin.Muuan isäntämies täälläKuopios-
sakin antoi äsken siitä kumaaman esi-merkin. Jos ken hänen «vuokralaisis-taan joutui mälttämättömyyden pa-
kmttannsta syistä,kesken muoden ma-
janmuuttoon. Kaikessa tapauksessamaati isäntämies. siitä mahdollisestiseuraamien tappioiden hymitykseksi.yhden kuukauden muokran ilmaiseksi.Mutta nyt kun mainittu talon omis-taja myi pois talonsa ja kaikki hänenmuokrallllsensa joutuimat kesken muo-den omille teilleen, ei hymityksien
maatilalle tullut mieleen, että tässäkintapauksessa olisi hymitys tumallista.Snta kun tällä kertaa olisi tullutkär-
simään pomon oma kukkaro. Toinenasia se on isännän kanssa ?

Normaali armeliaisuutta. Tässäeräänä päiwänä sattui täällä tuumanpoikaselle surkea onnettomuus. Senäetten jostakin syystä takertui we-
siränniä seinässä pitämiin rautalan-koihin kiinni nokastaan. Muuan hel-läsydämminen yläluokan mies sattui

sen kaikeksi onneksi äkkäämään. Hänlähetti heti osaa ottamana linturaukan
surkeaan tilaan, liewittämään erään
työmiehen tuuman suurta hätää. Työ-
mies ihmetteli, että ompa niissä her-
roissa kun sattuu säälimiäkin miehiä.Muttamahemvi kiire olisi ehkä tässäollut, jos oikea roskatyömies olisi sat-tunut tuuman asemaan, anneli mies
puoli

Paksuniska,

Wenäjältä.
— Työwäenliike Puolassa rupeaa

yhä enemmän huolestuttamaan Wenäjän
hallitusta. Puolalaisen ylimystön ka-
pinallisuudesta ja mihamielisyydestä
Venäjää mastaan on näihin asti wä°
hät mälitetty. Sen moimaa on pidetty
lujan Vähäpätöisenä,mutta sen maiku
tusta kansaan on aina pidetty silmälläja koetettu sitä estä»; sillä juuri tätä
Venäjän hallitus eniten pelkää.

Viime aitoina on eräällä »Zorz»"nimisellä tansanlehdellä ollut erinomai»sen suuri w»itutusw»lta puolalaiseen
rahmaaseen j. se on sen lisäksi ollut erit»
täin «viisaasti toimitettu. Äskettäin oli
..Zorzan" toimittajan luona kotitarkas-
tus, zonta tulotsen» oli, että löydettiin
eräs tapinettimalokum», jossa mainittu
toimittaja oli kumattuna yhdessä use
ampien talonpoikien kanssa Poliisinmielestä tämä oli todistuskappale siitä,
että »Zurzan" toimittaja harjoitti wal>
tatunnalle mihamielistä agitatsioonia.
Tämä ei kuitenkaan medellyt, kun toi-
mittaja puolestaan todisti, että mai-
nittu malokuma oli jo ennemmin sen-suurin lumalla julaistu »Zorza" leh-
dessä. Äskettäin tapahtui kuitenkinniin,
että eräs keisarillinen ulaasi julaistiin
»Zorza" lehdessä ulkomaisten uutisten
joukossa. Toimitus «väitti, että se oli
tapahtunut erehdyksestä, mutta Viran-
omaiset pitiwät sitä selwänä todistukse-na lehden Vihamielisestä kannasta hal-litusta kohtaan ja tuomitsimat lehdenlattautettamalsi kahdeksaksi kuulaudeksi.Tämän tähden lakkautetun lehden sijaan
aijotaan Venäjän hallituksen toimestakustantaa, toimittaa ja lemittää Puo-lan kansan keskuuteen puolankielistä„Kylä-lukutupa" nimistä helppotajuista
lansanleyteä, jonka tarkoituksen» tulee
olemaan herättää Puolan kansassa rak-
kautta ja myötätuntoisuntta Wenäjän
kansaan ja meniiläiseen hallintoon.

Saamutetaanko tällä yrityksellä sitä,
mitä sillä tartoitetaan, siihen on tule-
maisuus antama mastautsen. Kuitenkin
on olemassa paljonHentilöitä,itse man-
hoillisimpllintin Venäläisten kesluudessa,
jotta luulemat, että tämä nritys ontapahtunut liijan myöhään. Warsintinyhä laajemmalle lemiämä työmäenliike
on sen tekemä melkein mahdottomaksiErittäinkin suurilla tehdasseuduilla on
sillä suuri waikutuswalta. Tehtaitten
työmiehet kun näet suurimmaksi osaksiomat entisiä ploletaareiksi muuttuneita
talonpoikia, jotta oivat jotapäimäisessä
yhteydessä maalaiskansan kanssa. Näi-
den lautta lemiää sosialistista kirjalli-
suutta maalaiskyliin yirwittämissä mää»
rissa. Viimeisessä »Puolan sosiaalde-molraattisenpuolueen" kongressissapää»
tsttiin myöskinenemmän tuin tähän asti
kiinnittää huomiota agitatsiooniin maa-
laistansan lestuudess», josta ontinhallitutselle ollut erittäin armeluttamiaseurauksia.

Mutta enemmän luin mikään on Vi-
ranomaisia hämmästyttänyt se, että
Nelostotin suuressa tehdastaupungissa
on rumettu toimittamaan sosialistisessahengessä salaista paittakunnallista sa»nomalehteä. Kun työmäti jo ennes»
täänkin on tällä paittatunnall» tunnettuiita, että se on hallitulselle mihamieli»intä toto Venäjällä, niin miksikä seitlen tuleekaan, kun sitä on yhtämittaa
kiihmttamassa Varsinainen paittatun-
nallinen lehti, jonka painattamista ja
lemittämistä Viranomaiset eiwät miten-kään kykene estämään, Wäliin ilmestyy
useampia numeroita peräkkäin, joista
poliisi ei saanähdä»ilaustataan. »Puo-lan tansallis-demotratinen puolue" tekee
myöstin woitamansa tätä estääkseen.Itämallan puolella Kraloman laupun»
giss» julkaisee se ..Po lal" (Puola»lainen) nimistä aitakaustirjaa, joka on
Varsinaisesti maalaiskansaa marten toi-
mitettu ja jota suurissa määrissä kulje»
tetaan salaa rajan yli Venäjän puo-
lelle, Marsinkin eteläiseen osaan Venä-
jän Puolaa, ja jota on toimitettu erit-
täin mihamieliseen henkeen Venäjän
hallitusta «astaan. Näin ollen on
hallituksen toimenpideiden onnistumi-
sesta hymin «vähän toimoa.

Ulkomaalta.
— Wenäjän keisari on sähköittä-

nyt prinssi Louis Napoleonille tä-
män täyttäessä 36 muotta: «Pietari,

heinäkuun 20 pnä. Lämpimät onnen-
toimotukseni siihen, että jokainen hetki,
joka annetaan teille, lähentää teitäelämänne huippuun, jolloin woitte
saawuttaa sen maalin, jota ystämän-
ne Ranskassa ja Venäjällä odotta-
mat!"

Prinssi Louis Napoleon on upfee-
na Venäjän wakinaisessa mäessä, ol-
en kaartin ulaanien päälikkönä.— Suomalaiswainoa Pohjois»
Ruotsissa. Suurta huomiota herät-
tää Ruotsissa oikeudenkäynti Norr-bottenin rykmentin nuorempien upsee-

rien ja majuri Melanderin wälillä.Upseerit omat ilmoittaneet sanoma-lehdille majurin merkillisistä tempuis-
ta leiripaikalla ja majuri koettaa nyt
sotaoikeuden amulla rangaistanuorem-
pia mirkameljiään.

Iksi majurin omituisuuksistaon, että
hän on pieksenyt ja rääkännyt sota-miehiä, «varsingin suomalaisia, joita
Norrbottenin rykmentissä lienee noinpari komppaniaa.

Veljekset Melander omat tunnetut
suuresta jumalisuudestaan ja «van-
hurskaudestaan ja erittäinkin tunne-
taan heidät innokkaina Pohjois-Ruot-
sin suomalaisten »siivistäjinä". Nuo-
rempi heistä Bodenin kansanopiston
johtajana, jossa toimessa hän enem-
män pitää huolta suomalaisten ruot-salaistuttamisesta, kuin kansan simis-tamisesta. Bodenin kansanopiston op-
pilaista oli muonna 1896 enempi kuin
kolmas osa umpi suomalaisia, mutta
opettajista ei yksikään osannut suo-mea.Niinollen ,'ai opiskeleminen opis-
tossa simuasiaksi ja ruotsalaistuttami-nen pääasiaksi. Kaksi suomalaista op-
pilasta ei saanut koskaan yhdessäasua, eikä istua samassa penkissä.
Ellemme erehdy, on mainitussa kan-sanopistossa nyt niin paljon suoma-laisia oppilaita, että ruotsalaiset päin-
mastoin suomalaistuivat, eikä suin-kaan suomalaiset ruotsalaistu, ku-
ten alkuperäinen tarkoitus on ollut.
Opistoon kustantaaRuotsin kuningas
joka muosi aina yhden oppilaan.

Nuorempi Melander on ennemmin
ollut Ruotsin eteläisimmän kansano-piston johtajana Skänessa, mutta
«vähässä aiassa ehti hän tehdä itsen-sä «vapaamielisenä Skänessa niin «vi-hatuksi, ettei enään muu auttanut
kuin eroaminen ja täällä näyttää käy-
män samalla tamalla.

Kun Bodenin kansanopisto «mat-
tiin syksyllä m. 1596 kirjoitti majun
Melander Ruotsin lehtiin suomalai-sille Vihamielisiä kirjoituksia, mutta
itse amajaisissa oli hänellä suu simaatäyteen, kunhän näet tiesi, että tässätilaisuudessa oli saapumilla »Päimä-lehden"referantti (katso Mehden syys-
kuun, lokakuun ja marraskuun nume-
roita w. 1896.) Nyt kypsymät oikeat
hedelmät. Suomalaistakoetetaan ruot-
falaistuttaa konnista repimällä, kuten
esim. sotamies Rewonniemelle on
tehty.—

Dreyfusjuttu tulee uudessa so-
taoikeudessa käsiteltämäksi elokuun ?
päiwänä.— Serpiassa on Vallankumous
tulossa. EnimmistöSerpian kansastaon makuutettu siitä, että koko murha-yritys kuningas Milania wastaan on
ollut main paljasta narripelia, jossa
Milan itse on näytellyt päärollia.
Tällä taivalla on tahdottu kukistaa
koko radikaalinen puolue, mutta asiatnäyttämätkin nyt kehittymän siihensuuntaan että hallitus on itse maa-rassa kukistua. Hallituksen wäkiwal-taisen menettelyn johdosta on synty-
nyt yleinen kiihko, joka saattaa puh-
jeta mallankumoukseksi millä hetkellätahansa.- laapanin waikutuswaltaKii-nassa on aina waan lisääntymässä.

Äskettäin lähetti Kiinan hallitus kaksi«valtuutettua laapamin keskustele-
maan yhteisestä kauppasopimuksesta,
mutta jossa myöskin samalla neumo-teltiin yhteisestä liitosta. Tämä on
herättänyt Venäjän lähetystössäsuur-ta huomiota. Liiton aikaansaamistapidetään mahdollisena.— Berliinissä on miime aikoina
«vallinnut tamaton kuumuus. Lämpö-
mittari on mätiin osoittanut 40 as-
tetta celsiusta.—

Ajatuksen wapautta Saksassa
näytetään rumettaman yhä enemmän
sortamaan. Tämän forronhimon uh-riksi on nyt muorostaan malittu yk-
sityisdosentti hra Arons; syystä että
on mielipiteeltään sosialisti. Hallituk-sen puolelta «vaaditaan hänen eroit-
tamistansa yliopistosta. Filosoofinentiedekunta on kahdesti hylännyt tä-
män «vaatimuksen, mutta hallitus on
hankkinut itselleen Preussin maapäi-
mien kautta lopullisen päätösmallan
asiassa, jota'maltaa se tietysti tuleekäyttämään niin, että dosentti Aronssaadaan suljetuksi pois yliopistosta.— Taistelu Belgiassa tulee yhä
jatkumaan. Pääministeri van der Pee»«boom on näet senaatissa mustannut
erään Vapaamielisen senaattorin kysy.mykseen, ettei hallitus ole peruuttanut
waalilatiehdotustansa, eikä ajattelekaan
sitä peruuttaa. Samalla mainitsi pää-
ministeri, että hallitus on katsonut..ainoan oikean" menettelyn oleman sen,
että se pysyy paikoillansa. Useista kau-pungeista, esim. Antwerpenistä, Lyt-
tichistä ja Bryggestä ilmoitetaan, että
siellä on perusteltuantiklerikaalisia liit-toja, jotka aikomat «vastustaa hallitus»puoluetta lokakuullisissa kunnallisissaVaaleissa. Tournai'ssa tapahtui «viimesunnuntaina antiklerikaalinen mielen-osotus.— Sukkela mielenosotus. Wie-
nissä on mieliala yhä kiihtymässä kun»nallisen äänioikeuden »reformin" joh»dosta, jok, tulen olemme kertoneet, onwienyt sosialisteilta melkein kaiken mah-dollisuuden «vaikuttaa maaleihin. Pu-liisi on rumennut suojaamaan pormes-
tari Lygeiiä, jota on tuon ..reformin"ketftlä, tehden monimutkaisia, antaroita
määräyksiä, mielenosotutsista kaduilla.
Valttääksensä ansoihin joutumasta pa»
nimat sosialistit 20 p. t. k. toimeenomituisen mielenosotulsen. Noin20,000
henkeä kokoontui eräälle kadulle, jonka
marrella Lyger piti kristillis-sosialistiZ-ta kokousta. Mutta mielenosottajat oli-wat aiman ääneti. Kämelimät «vaanedestakaisin. Noin 610 poliisia oli saa-pumilla, mutta heillä ei ollut mitääntekemistä. Väkijoukko teki mallaamanVaikutuksen. Pormestari Lyger menikokouksesta Voimattaan poliisimartion
suojaamana.

INaillalliljeita
(Kansan Lehdelle),

Tampereelta Helsinkiin.
Että eiwät seikkailijaluonteet harmil-llsch, pettymyksekseen alottaisi tätä lv»

lemuan, sanon jo aitanaan että tämä
sisältää... no enhän sitä altaes sanitiedä mitä se sisältää silloin kun saanValmiiksi ja sen lisäksi on wielä minun
ja lukijan «välillä lahdet »sakset" —
toimituksen ja painoasiamiehen — joi-
den mälilse ei nykyisenä mapauden ai-
kakautena kaikkine yksityiskohtineen tule-
ta. Warowaisuuden wuoksi on paras

>!

Käyttäkää Telidasosakeyhtiö

»Kankurin" kankaita
ne ovat sieviä ja kestäviä. Näitä erinomaisia teoksia on
allekirjoittaneella runsas ja monipuolinen varasto joita
myyn ehdottomasti huokeammalla.

Miesten pukuja sekä palttoita tehdään yhä edelleenkin
tilattaessa mitan mukaan ja valmistaa ne oman maan
vaatturi kaikin puolin kunnollisesti.

Valmiita vaatteita ei pitäisi kennenkään ostaa, ne kun
tavallisesti aina on tehty huolettomasti ja ala-arvoisista
aineista.

Ostaa itse kankaan tutkii sen .ja tenettää sen oman
maan vaatturilla on kieltämättä eäullisinta, silloin tietää
varmasti saavansa sopivan kestävän vaatteen.

kaikkia, mitä livvin lajiteltuun sskatavara kauppaan
kuuluu, myy aina nuokoalla

Juho Kivinen.
IHOA.! Osan Hämeenlinnan, ?amp. Verkatentaan

Bekä muutamien muitten kotimaan tentaitten teoksia,
myyn alle Bisääuosto munan.

M '

mikkomakitalo
Highlight



Lauantaina 29 p:nä Heinäkuuta.
jättää tämän ja ylipäänsä näiden mat»
talirjeiden lukemisen siksi, kun tuntee
olemansa wiisynyt seikkailuihin — ai»
neen palmelulielle Pyhitetyssä yhteis-
kunnassa. Sille jota suuren osan elä»
mästään on liikahtamatta ollut semmoi»sessa pesässä kuin Tampereella,
minkä erikoisonnettomuutena on se,
että on joutunut lvoitonhimon synnyttä»maan suuNeollisuuden jalkoihin — sii>nä jota päima «ilmeiseen woiman hi-weneeseen raatanut aineenpalmeluksessa
ja sitte väin rasitettuna ylitöitseenkoet-
tanut jotakin tehdä ihanteiden ja henki»syyden poljetun wallan kohottamiseksi— sille on jo ytsin se, että terran pää-see edes hetkeksi irtautumaan niin rasit-tamasta jokapäimäisyydestä jonkinlainenjuhlahetki.
Ia luonto, joka muutoin yleensä on-kin paremmassa sopusoinnussa henkenikanssa, kirkasti tätä harwinaista juhla-

hetteäni
Puoli kesää keslänyt kolkko kewät oli«vihdoinkin Väistynyt seuraajansa, kesäntieltä. Raskas mesisade oli loppunut

Yhtä aikaa juhannuksen pyhien kanssa.Maanantai aamu oli herttaisen kaunis,
puhdas, kirkas, tuotsuma.Katsottuani tarmitsemani tilan mau»nussa, asetuin akkunan wiereen moidak-
seni siitä tähdätä pikajunassa mattusta-
ian hätäisiä heittosilmäytsiä ulos. Sa»
wmaisena timantti lakeudena säteiliHatanpään wainion ruohosto kastehel»mien loisteesta. Tuossa törmänteiu
päimän puoleisella liepeellä owat kaste»
helmet jo osiksi haihtuneet. Tarkasti
katsomalla wui niitä kimeä tai metsänrinnettä masten nähdä autereena tanssi-massa kuumuudesta wärjywäu ilman
tahdissa. Wähä etäämpänä tuolla päi-
lyy Pyhäjärmi kaikkine mahdollisineihanuulsineen, laareilee somasti neitseel»listen niemiensä ja saariensa malissa,
ja sen luoteisrannalla kohoaa Pyynikin
harjumajesteetillisessa walawuudessaan.Ne omat kotiseutuni ihanuuksia ne,
mutta oma yhteiskunnallinen asemani—

palttaorjan asemani — tekee sen,
että eimät ne silti ole minulle tuttuja.
Jos lohduuden- ja oileudentunto saisiolla mukana määrättäessä omistusoikeu-
desta, työpäimän piduudesta ja työ-
palkan pienuudesta,*) niin kyllä ehkä
minäkin kotini sulouden tuntisin, silloin»han minullakin olisi — isänmaa, jonka
helmassa moisin jostuS lemahtaa. Mutta
nyt, kun minä en ole muu, kun palkka»
orja, «voittoa tuottama kauppalain, nyt
en minä näistä tiedä muuta kun senmitä olen muilta kuullut.

Wihdoin päästään yli Hatanpään
amarain mainioiden. Metsäisellä näkee
»vain lähimpiä puita radan «varrella.
Ne näyttämät menemän luin mielettö»
mät ja sitä läheltä katsominen maitutlaa
tylysti hermostoon. Paras on metää
huomionsa sisälle »aunuun.

Se on täynnä matkustajia, tuonmoi»sia tumallisia jotapäimäisiä aiti-ihmisiä.Kuulumat siihen ihmiskunnan tomaosai-seen, kärsimään osaan, johon minäkin.
Ei edes mertailun muotsi ainotakaan
yhteiskunnan lellilasta. Heille on ma»
rattu mutawimpi tila tuolla toisen luo»
tan Maunussa - ja mitä siinä on
oikullisinta, itse asiassa huokeammastamaksusta. Matkustus Tampereelta Hel-sinkiin maksaa esim. minulle kolmen
päimän palkan, heille se maksaa yhden
tahi main puolen päimän palkan, par-
haalle tyhjäntoimittajalle ei m»ksa mi-tään

Känsä tatinen ja «varhain murtunut
näyttää tuolin oikea menolainen ole»
Man, jota tuolla mannun toisessa päässä,
amaen emäsnyyttinsä solmut, tekee kä-
dellään muutamia »oimisteluliilleitä ja
alta» syömään.

Wäsynyt alakuloisuus kumastuu jo-
kaisesta. Ajan kuluksi kokemat tuttamat
leskensä puhua jotakin, mutta se on ai-
»an sisällyksetöntä. Huomioni ei kes-
leydy pidemmäksi aikaa keneenkään. Mi»
nulla ei ole tuttamia Saan olla ytsin
ja antautua tylsään olemiseen.Junalla on kiire. Se Pysähtyy arno»
astaan muutamilla isommilla asemilla.Jos ajatus mirtoaatin,ei ole tilaisuuttahuomaamaan ulkoa päin mitään.

Pari kertaa saan kuitenkin mälähdyt»sen jota miittaa sisällistä ihmistäniamlliammllle aloille.
Eräästä kallion leikkauksesta läpi

mennessä huomaan loimuja tasmamas»sa »ahman lallion halkeamista. Pieniä
ne mielä omat, noin miehen korkuisia,
mutta kauniita ja lasmaman näköisiä.Siemenet omat joutuneet sinne jykemän
kallion sisään ja luonnonomaisella moi»
mallaan tunleuneet tuuheinapuina ulos.
Muistuu mieleeni maan» ja luonnon»
tieteellishistoriallisi» mullistuksia, joissa
luonnon «voimat omat kahleitansa katko»
neet. Kas noin, sanon itselleni, eilöse ole turhaa, toimotonta työtä, kun
luonnonlakeja koetetaan kulttuurin kah-
leilla sitoaI Ja kun sitte ajattelen sitä
huutamaa hätää, minkä alaisena ihmis»
lunta luonnon mastaisten, epäsuorain
systeemien painosta nykyään sn, pysyn
lähempänä tasapainoani tuin ennen sa-
maa asiaa ajatellessani.

Malmin asemalle tullessa katkaisen
ajatukseni tästä »siasta. Tahdon edes
Vilahdukselta nähdä niin »epllijanmaal»

") myönnän lyllä, että kehitykfenlaki
ei ole sitä sallinut.

Kansan Lehti

H. N. Lilian
lkineliike

Luntinen pitkäkatu n:o 20 -Telefon! 386.
Suosittaa miesten, naisten ja lasten jalkineiden tila-

uksia. — Vanhain laitoksia otetaan kiitollisuudella vastaan.
HAX,VOILLA HTNTNO .LA.

RUOKA Ja MAITOKAUPPA
Anselm Saarinen,

Kaivokatu 37.
HUOM.! Sunnuntaisin auki klo — e. pp. ja 6—9 j.pp

Ärvoisati H^^ratl
Huolella Talittuja, oikein hyviä ja hienoja

KANKAIT
on varastossani, joista valmistan tilausten luukaan alalleni kuuluvia töitäkaikella
täsiuällisvvllellä.

Räätäli o»k Ringbom.
I'eletooni 541, ?uutarlia- ja ?ui»toka6un kutinassa.

lista" näkyä luin on suutari Stählst-röm'in asunto, jossa annetaan suojaa
nykyajan käsityskannan mukaan niin
raskauttaman rikoksen luin totuuden»
rakkauden tähden maanlamaltajalsi lei-
matulle toden puhujalle.

Tuossahan se nyt onkin, lähellä rau°
tatietä! Juna kulkee niin läheltä, että
ilma ei kerkiä «välillä puhdistua,.

Mutta sittetään en tunne mitään
ilkeätä maitutusta. Matti Kurikasta
saastunut ilma ei kai kerkiä tunkeutua
auotusta Maunun akkunasta sisään —
eli ehkä on hänestä onnistuttu ruotota
pahinta saastaa helsinkiläisen kristillis-
simeellis-isänmaallisen yleisön syljeste»
lyltä?

Mihin johtuu tästä ajatukseni, sitä
en moi lukijalle sanoa,että itse saa-
mun junan mutana Helsingin asemalle.

Teputla.

Opiksi i« Fjuwiksi.
— Ensimäinen suomenkielinen

..Uusi Testamentti" on painettu w.
1548. Koko ..Pyt)ä Raamattu" mal-
mistui Suomen kielelle noin w. 1590.

Ensimmäisen suomen kielisen Wir°sikirian toimitti Jaakko Fmne. Se
sisälsi 80 mirttä, osaksi hänen omia
sepittämiään ja osaksi ruotsista suo-mennettuja. Tästä työstä sai hänpalkakseen 10 tynnöriä rukiita. Tämä
ensimäinen ..Virsikirja" olikauman
aikaa kadoksissa, kunnes se löyttiin
Upsalan yliopistosta kirjankansiksi
liisteröittynä.

Nykyinen ..Wirsikirja" on jo 4:jäs
uudestaan korjattu ja lisätty painos

Yleisöltä.
— Erään kirjoituksen takia. Kan-

sanlehden torstainumerossa saan kun-
nian ilmoittaa että Vahtimestari Ny-
man aina edelleen on Kaunis-
tus Komitean puisto-mahtina.

Kaupungin puutarhuri.

Mankeli
Viiuik»2k»w 8. — 10 p:l» t»2U.

Arv. työväkitehkää
lelun-I'lMlliltMlj

sillä
myyn niitä

Makasiinikatu 8.

Työkansa Huomatkaa!
taliäotte naivalla teliM 08tok-

86NN6, niin tenkää ne ruoka- 86-
-katavara KaupaBBani.

H'. F. Fredriksson,
24 Laarikatu 24.

J.S. Haapasen, räätäli
I/äutineupitkäkatu n:o 13.

—^ leletoouin:o 497. "
Otan tilaullBia omiBtani teettä-

jän llanllaiBta. Ivo nvvä. Hinnat
kalvat.

Työmiehet huomatkaa!
Jos tahdotte saada hintaansa vastaa-

van, hyvin valmistetun pv'un ja palt-
toon; niin tehkää tilauksenne
East Undh'in Rtttililiikkeessi

Itäinenpitkäkatu 14. 646,
HUOM.I Ainoastaan kohtuullinentyö-

palkka lasketaan tarpeittennetto hintoi-
hin.

G. E. Enqvist'!»
RAATALINLIIKE

Telefooni 658.
Otan vastaan edelleenkin kaikkia rää-

tälin ammattiin kuuluvia töitäyhtä hy-
vin teettäjäin kuin omistakin kankaista.

Hinnat erit-uuuinatkaa!
täin naivat.

Viinikan- ja Rongankadunkulmassa.
Sisään käynti Rongankadulta.

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

Kaikkia ammattiimme kuuluvia
töitä otamme tehtäväksi. Työt teh-
dään hyväksi ja huolellisesti sekä
vanhoja korjataan kohtuhinnoilla.

Kunnioituksella:
EMIL OLLILA.

NW3v31,3.

Sahannilita ("pH")myykotiinajet-««"«IlllUllOtuna Smk. 4 kuorina
HJ^^attsson.Blelef. 607.Puutarhak. 33.

ll««!tull5ia.

Ken tahtoo halvalla
saada itsellensä jalkineet tilatkoon
ne meiltä

A. V. Alenius.
Kortelahdenkata 4.

HUOM.! Vanhat jalkineet laite-
taan myöshalvalla.

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

Ottaa vastaan tilauksia ja vanhat
laitetaan. Varastossavalmiita huone-
kaluja.

Arvokas ja tärkeä kirja
Bobort Blatchfordin

kirjoittama

Iloinen Englanti
eli

kunse onfa sellainenkun

«n ilm6Btvnvt IvöväenvnäiB-
-tvkBen lentoleutikomitean kustan-
nukBella ja mvväään paperikansiin
Biäottuua a 2 mk. 50 p., 'lvöväeu-
vnäiBtvkB«n emännuitsiän luona.

Jokaisen työväen asian harrasta-
jan onhankittava tämä erinomainen
teos.

n. *»<*'«*<" «Malinliille «"^natu w.
Varastossa löytyytyy ajan mukaisia kankaita srni- ja syys-

kautta varten, joista tehdään suviajalla alennetuilla hinnoilla
aistikkaita pukuja.

HUOMAA! Työ ja tarpeet ehdottomasti hyrät.

Suuri ja lajilellu varasto
JALKINEITA, joka kokoa

z^M^Alennettu hinta. "^Sg

K. V. VM. jzllljiiM«
Uusikatu 10.

Arvoisa työväki
Huomatkaa!

Tänä kevännä
sisälle tullut

isompi määrä

Seinä, rekulaattori jaherätyskelloja
Parhaimpia taskukelloja

myydään viikkkomaksulla kuin myös kerta maksettuna alennetuilla hin-
noilla. Kiirahtakaa nyt piakkoin tekeen tilauksenne. !

Huom.! Toimellisia asiamiehiä otetaan kaikkialla.
Kellon periä iso valikoima uusimpia mallia, silmälasia, lämpöjmittaria, optillisia esineitä v. m., kaikkia todella halvalla.

Työ

ft. SIREN. Kellosepänliike
Puutarhakatu n:« 12.

2M£W%29gCW:«:«C<MCK:aK!St£ft:> Km;mmnKmw:

6.6. Jansson H llumpp.
* * * ♥KIRJAPAINO * * * *

TAMPEREELLA.
Luorittaa kaikkia kirjapainoalalle kuuluvia sekä tue-

uompia että vk3inkertaiB6mpia töitä NopeaBti januokeall».
—

Varastoja monenlaiBia blankettia j'a kirjelmiä. Luuri va-
raBto paperi», kirjekuoria, KutBukortti», Burukirjeitä, uuni-
korttia y. m.

e. E. JANSSON & KU»??,
Kirjapaino

Läntinen pitkäkatu Nro 23.
Telefooni N:o 215.

c-3s:-x<-»c«:«c«-:*: >»:«;«:«":»:■>:">»:«":»'*:"*:":■ >■:«.:--I

S. H HYVÄRISKISf
l!3»(!l16!!!>(6

Pnmpnlitehtaankata Hiv 15.
Telefooni N:o 136.

Varastostani myyn:
WkBtsn, naisten laBten uienoimpia MvllBinll6rtaiB6mvi»

lilaullB6t laitollB6t tedäääu nuolelliBSLti pian.
UVOM larpeet taawBti dvvät, työ Biroa IleBtävää, ninnat en-

äottomaBti naivat.

ooO O OO O O O O O 'IOOOOOM

§ ARVOISA TYÖVÄKI HUOM.!
°

_ Vaiknttavasti »titrresii q

o Hinnanalennuksen o
myöntää tästä lähin

o lilla-, lii- f. ib. Sormuksille o"
Kultaseppä I.H. Pekuri. Qö Tampereella. v

Q IÖP" Ruuskasen kivimuurissa, lähellä rautatieasemaa. Q
00000000000000000

K. V. KILPI RAATALINLHKE.
Kuninkaankatun:o 30.

-*» ISTYT B^A.I>IJISrXJT:
Kevät- ja kesäkankaat joista valmistetaan ajanmukaisia vaatetuksia,kuin
myös tilaajain omista aineista huolella ja kohtuhinnoilla.— HUOM.! Suuri
varasto valmiita vaatteita halvoilla hinnoilla.

M. KOS3OKSK.

Kenkäkauppa
12.

lil»ukB6t vandain laitokset tsn-
äään nopeaan kontuninnoilla.

UIIOIH.! VaraBtoBBa kaikoulaatui-
-Bia jalkineita.

I»»iv»Il»t».
Avoinna on Joka arkipäivä.

Pastorin kanslia klo B—ll8
—

11 päiv.
Kanttoorin virkahuone klo

— 11.
Kirtkoväärtin huone klo 8-12.«. pp.,

4 6j.pp.
Tampereen Säästöpankki klo 12-2 ja

sitäpaitsi lauvantaimi klo 6—B j. pp.
Pohjoismaiden osakepankki klo ValO— 2

päiv.
Kansallis Osake-Pankki klo '/,10 2.
Suotuen pankinkonttori klo 10—2.
Suomen Yhdyspankinkontt. klo '/ilO— 2

päiv.
Waasan Osakepankki klo V>lo 2 pMv.
SuomenMaanviljelys-ja t «olli»uu>> Pank-

kiOsakeyhtiö klo '/»1&— /H
Tampereen-Osake-PankKi klo '/ilO

—
2

päiv.
Tampereen Pääoma» ja elinkorkolaitos

kekiriikkoisin klo 4-5 ja '/,?— /H
sekä laava-taisin 4—5.

Rahatoimikamari klo 10—2.
Suomenpankindiskontukomitea kokoon-

muklo 11
—

12 e.pp.
Tullikamarijapakkahuonepidetäänylei-

sölle avoinna klo 9—l ja 4—7.
Sähkölennätinkonttoori kaupungissa ja

rautatielläkloV:»!» e. pp.12 yöllä.
Terveydenhoitolautakunnan tarkastusa-

sema aamuisin klo B—lo.
Köyhäin-asianajajan kanslia, Aleksante-

rinkatu i!8, avoinna joka arkipäivä
klo 8— e. pv.

V. t kaupunkininsinööritavataan joka
arkipäiväklo I— 2j.pp.vesijohtokont-
tourissa

V- t.kaupunginarkkitehti tavataanjoka
arkipäivä k.o I—2 j. vv. vwijohto-
konttoorissa.

KansakouluntarhastajankansliaUudella
kansak.maanant.keskiv.,perj.klo '/»l—

V»2: poikakansak. tiist, torst., lau-
vant. klo V»l2— V«l

V. P. X, lainakirjasto on avoinna keski-
viikkoisin ja lauvantaisin klo Vi8

—
"MO ilalla

Realilyseonkirjasto torstaisin
—

12
Kaupunginvoudin konttoon klo 8 10

a.p.kaupungintalossa.
Kaupungitpalvelisin kontoori Raatihuo-

neen talossa rahatoimikamariavasta-
päätä avoinna klo >/l<9—^o e. pp.

Vaivaiihoitohallituksen esimiestä tava-
taan jokapäivä klo 7*9—12 kaupun-
gintalossa.

fulevain tavarain toimisto täkäläisellä
rautatienasemallapidetäänavoinna klo
8-1ja 3—B.

Meneväin tavarain toimisto täkäläisellä
rautatienasemallapidetaänjavoinnaklo
8-1 ja 3-6.

Rautatien paketti- japikatavaratoimisto
joka arkipäivä klo Be. Vv.

—
8 j. pp'

Sunnuntaina klo B—lo e.pp.
Maksuton rokotus valtuusmiesten koko-

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

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

!/tb, Puutamakaru 23
Avoinna on viikon loka påivå.

Sairashuoneeseenotetaansairaitaklo 12—
päivällä. Tapaturman kärsineitä

kaikkina aikoina.
Kaupungin lukusali avoinna jokapäivä

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

Kaupunginlukusali;Wiinikankatn,N:o 18.
avoinna jokapäiväklo 10 p.

—
9 i.-p.

onttoon avoinna: arkipäivinä me-
nevien postienosasto klo B—l28— 12 e. pp.
}■% 3—7 j. pp. Tulevien postienosasto
k!o B—ll e. pp. ja 2—7 j. pp.Sun-
nuntai ja juhlapäivinä menevien pos-
tien osasto klo B—lo e. pp. ja tule-
vien postien osasto klo y*y

—
10 e. pp.

ja klo 2— V»8 j. pp. Sisäänkirjoitetat
ja vakuutetut kirjeet, jotka tahdotaan
lähetettäviksi aamupäivä junalla Tur-
kuun ja iltapäiväjunalla Turkuun, Hel-
sinkiin y. m. paikkoihin ovat sisään-
jäteiläväv, edellämainittuun viimeis-
tään klo 9e. p,'. ja jälkimmäiseenvii-
meisten klo 75 j pp.

Kirjelaatikot kaupungissa tyhjennetään
klo 8,,, jali e. pp. sekä klo 4ja 9
j. pp. Sumeliuksen j» Schéelen kul-
massa olevat laatikot tyhjennetään
po»ti» »kem»!!» viedessä:

Postiasema rautatieasemalla pidetään
avoinna arkipäivinä: klo 9,»— 9,«» e.
pp.kloll.io— l,io päivälläi » 6j.pp.
Sunnuntai- ja juhlapäivin.» klo 12,,.

—
1,,» päiväll< ja

—
j.pp. Postimerk-

kiä myydään joka päivä klo 8 e. pp.
klo 8 j. pp.

Sisäänkirjoitetat j» v ikuutetutpostilähe-
tykset sekä vapaakirjcet ja tavarapa-
ket;t, joita tahdota.-tn lähetettäviksi
aamupäiväjunalla Tuikuun j.i iltapäi-
väjunalla Helsinkiin Turkuun y. m.
paikkoihin, ovat si^äinj-» teetävät en-
sinmainittuun: viimeistään klo ValO
e. pp.ja jälkimmäiseenviimeistään klo
4j pp.

Päiväjunalla W aasasta tullut posti jae-
taan posiikonttoonssa väliin<&iv puo-
htuutia |äUeen postiutaikastukson.

Joka päivä lähtee posti junallaHtoieen-
linnaan,Turkuun, Helsinkiin, Pietariin
ja yleensä rautatien vieressä oleviin
paikkoihin

Savon radalla kulkevat postilähetykset
ovat pantavat Helsingin junaan.

Juna tulee: Helsingistä klo 1,15 i,-p.,
8, i.-p. j» 11,22 i.-p.

—
Waasasta

klo 5,38 a.-p. ja 5.6 i.-p. —
Turusta

klo 1,15 i-P.
—

Porista klo 4,00 i-p.
—Vilppulasta klo 9 » -p.

—
Toijall»t»

sekajuna klo 8,25 a.-p.
—

Tyrväältä
sekajuna klo 8,50 a-p.

Jana lähtee: Helsinkiin klo5,54 a.-p.1,20
i.-p. ja 5,30 i.-p.

—
Vaasaan klo 1,37

i.-p. ja 11,42 yöllä.
—

Turknun klo
10, a.-p. ja 5,30 i.-p.

—
Puliin klo

1,50 i.p. j» 6, i.-p. — Vilppulaan
klo 330 i.-p.

Tampereell»,
G. L. Jansson H Kmnpp.ki«i»P. Is^.

N:o 62^ — 1899.


