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Jakopaikka ja Konttori Läntinen pitkäkatu 23.
Telefoni215. I'oiniitu» tav»tt»v»na k:Io 10

— 11 e.p. 2— 4i.p. 'lelek.ll

PÄIVÄLISTA.

Vellamonkatu I<i. - ',52.

Maalausliike
Vesterlund k Mattsson

liänt. Puistokatu 42, Telef. 718.

Hansan Lehden
Kontiooni

Läntinen Pitkäkatu X:« 23
avoinna k:lo 8 aamulla k:lo 7 illalla.

Kansan l^eliden
Toimitus

Työväenyhdistyksessä.
tavataan joka arkipäivä k:lo 10— 11
aamulla ja k:lo 2-4 illalla. Telef. 11

Huonekalu puuseppä
J.S.Kiminki

Puutarhakatu N:o 29 ("ApteekkariWol-
ter Aschan'in talossa). TelefooniK!!!».

Varastossa valmiita huonekaluja
huokeasta hinnasta. Tilauksia ote-
taan ja vanhoja korjataan halvalla.

K.H. Civil Henkivakuutusyhtiö

»Kalevan"
matkustava asioitsia. Osoite Nokia.

KirkolK ilmoituksia.
Palnmsunnuntaina saarnaamat:

Alets. tirtosfa pastori Penttinensuom. p. p. saarnan tlo 9 ja12, setä
lähetyssaarnaajaHannula iltasaarnan
tlo 5.

Vanhassa liitossa ruots. p. p.saar-
nan tlo 12 pastoriGrönolad.

Luth. Rukoushuoneella on tee-iltama
patanalähetytsenhywätsi.

Suomalainen Herran ehtoollinen
Alets. liitossa 110 12. Lauantaina rip-
pisaarna 110 '/,8 ill.

Piinamiitollll pidetään ahtisaainoja
Aleksanderin tirtosfa maanantaina,
tiistaina, testimiittona ja tuoistaina
tlo puoli 8 illalla.

Pitkäperjantaina saarnaavat:
Alets. tirt. fuom. p. p. saarnan tlo

9 ja 12 pastori Sandberg, setä ilta-
saarnan klo 5 pastoriPenttinen

Vanhassa liitossa ruots. p. p.saar-
nan tlo 12 pastoriSandroos!

Luth. Rukoushuoneella pitää opetta-
ja Haamisto raamatunselitnksen tlo
? illalla.

Kokouksia.
UluokraK-vf>dtstyksett

Kuukausikokous
on sunnuntaina t, k. 8 p. klo 4 i.-p.
omassa huoneustossaan. Saapukaa
lukuisasti.

HUOMAA.! Uusia jäseniä kirjoite-
taan samassa tilaisuudessa ja jäsen
maksuja kootaan.

kokoontuu k>c> 10 e,p, p,

TyöväenNaisosaston

llllllM
pidetään ensi sunnuntaina t. k. 8
pnä klo 11 e. p. p. Työväenyh-
distyksen talolla. Esillä joukko
tärkeitä asioita. Lukuisasti saa-
vuttava.J

einenkokous
pidetään ensi sunnuntaina.

Tärkeät asiat
Palvelijatar osaston

Kokous
on »nsi sunnuntaina t. k. *8 pnä
kello puoli 5 illalla työväenyhdis-
tyksen talolla.

Saapukaa palvelijattaret lukui-
sasti kokoukseen! Uusia jäseniä
kirjoitetaan ja jäsenmaksuja ke-
rätään.

M»«l«litn a.oz«lsn
Kokous

on torstama t. k. 5 p:nä kello 8
illalla.

Ulkotyöv.yhdistyksen

Islitsllunta
kokoontuu tänä iltana kello 8.

Kutoja a.-osaston
Mtollunta

kokoontuu tänään klo 8 j. p. p.

Ilmoituksia.

ILTAMAN
toim ii

Kirvesmies a. o. huvitoiinik.
lauvantaina t. k, 7 p.

Vuokralaisykdist. talolla.

OHJELMA:
Alkusoitto, (h:ratHelsingius)

Esitelmä, (terä SethHeikkilä)
Runo,

lXlglBtBl-> !(LBäVlSsll2N2,
näytelmä 3:ssa näyt.

Karkeloa.
Iltama alkaa kello 8 j. p. p.
Lippujen hinnat 75 p.

ompelialsl a.»05a510n
nnvitoiinikunt» toimii

Iltaman
T. T. Y:n talolla 7 p.huhtik.

Lähemmin lauantai lehdessä.

Raittiusyhdistys LIITQH
PERHE-ILTAMA

on Lauvantaina t, k. 7 p. klo 8 j. p,
p. Pääsylippuja jaetaan perjantaiil
tana klo V2B— i/,io Raittiustalolla.

l(ons- ja
Järjestysvaliokunta

kokoontuu torstai-iltana klo 8 työ-
väenyhdistykseen.

klivkää liakemas»» vinkonne

A. Turuselta
torstai- ja lauvantai-iltana klo B— III
työväenyhdistyksestä.

Työväenyhdistyksen
Huonevuorojen

järjestäjänä
on allekirjoittanut tavattavana
joka arkiperjantai kello 7*9— 10
illalla.

Kasti BWI<W
sananwapauz.
Meidän onnellisemmat yläluokka-

laiset kansalais-weljemme, jotka wa-
rallisuuden tai tiedon ja korkean
asemansa muoksi, omat tilaisuudes-sa puutteettomaan, ylelliseen eloon
ja hallitsemaan meitä osattomiksi
jääneitä kansanlapsia, eimät tunte-
ne mitään niistä huolisia ja tus-
kista, puutteista ja kärsimyksistä,
joita me kansan symien rimien lap-
set tunnemme taistellessamme elä-
män ja toimeentulon kauheaa tais-
telua. Iloiselta, matoiselta ja ku-
kitetulta näyttää Suomenkoko kan-
san elämä kurjuutta ja puutetta
kokemattoman yläluokkalais-meljem-
me ja siskomme mielestä, sillä tul-
miihan heidän kukkaroonsa kansan
karttusiasta kädestä suuria summia
rahoja. Ei moi armata semmoiset
kansan eturimin miehet, jotka koko
itänsä omat puutteetonta ja huole-
tonta eloa saaneet nauttia, kuinka
lomalle ottaa hänen köyhille meljil-
leen ja siskoilleen tienata markka
meroiksi sinne ja toinen tänne, sil-
loin kuin jo leimankin saamisessasaa taistella äärettömästi. Paiwät
pääksytysten aina ympäri muotta,
saa meidän maamme pikku tilalliset,
torpparit ja muut työmiehet tehdä
komasti ja ahkerasti työtä ja mie-
läpä ottaa maimonsa ja ala-ikäiset
lapsensakin amuksi, tienatatseeu sen
ruuan, joka juuri hengen pitimiksi
riittää. Nerojen maksamiseksi tai-
men aikoina uhrataan kesällä tie-
nattu lehmä-kaakki tai muu säästö.
Tämmöinen elo on maamme työ-
kiintoisilla jasiihen tilaisuutta omaa-
milla symien rimien lapsilla, jota
mastoin ne, jotka eimät ole tilaisuu-
dessa saamaan työn-ansiota, omat
pakoitetut jättämään maansa, mai-
monsa ja lapsensa tarpeesen ja
mieron tielle, josla ne raukat sitte,

omaamatta parempaa tietoa tai si-
»vistystä katoamat maimaistaloihin,
köyhäinkoteihin, wankiloihin y. m.
semmoisiin laitoksiin, walittaakfeen
ja kirotakseen siellä omaa synnyin-
päimäänsä.

Raakuus, tietämättömyys ja ke-
hityksen puute sortaa kansamme
köyhälistöäyhtä paljonkuin leipä-
huoletkin, sillä henkinen ja aineelli-
nen »varallisuus, riippumat nyky-ai°
koina toisistaan. Kellä torpparilla
tai pikkutilallisella olisi maraa lä-
hettää lapsiaan kansakouluihin, sillä
hymin kipeästi tarmitsee hän jo
kahdeksan wuotisina lapsensa työnte-
koon, ruumiinramintoa tienaamaan.
Täten siis puuttuu suureltakansam-
me enemmistöltä alkuperäisimmät
ja tarpeellisemmatkin tiedot elämää,
yhteiskuntaa jossa elämät, ja koko
kansallisuutta koskemissa kysymyk-
sissä.

Aikoja sitte, omat jo toiset kan-
sa-luokkamme, paitsi ruumiillista
työtä tekemiä kansamme lapsia,
saaneet tilaisuuden itsensä kehittä-
miseen marinaanhallitsemaan ase-
maan yhteiskunnassamme, jotamas-
toin köyhän työmäestömme tila,
ottamatta lukuun joitakin pieniä
muutoksia, on jäänyt entiseen ase-maansa toistenpoljettamaksi. Waar.
ajan kaikki maltios-uudistuksen ja
kehisyksen lahjomaton henki, muuta-
mia wuosia sitte, alkoi puhallella
köyhälistönja työmäestönkin kes-
kuuteen, saattaen heidät, maikkakin
hitaasti niin kuitenkin marmasti
toimimaan itsensä ja asemansa ko-
hottamiseksi.

Heti, kun työmäestön oikeutettu
liike alkoi kasivamaan pääkaupun-
gissamme, niin samalla koetettiin
sitä aatetta lemittää maaseuduille-
kin, sillä siellähän työmäestö kärsi
ja kärsii mielä nytkin sortoa ja
ahdinkoa. Työmäestönsanomaleh-
det, ensiksi ..Työmies" ja sitte
myöhemmin, KansanL ehti,alkoimat
jakaa tietoja ja keh ttää köyhälis-
töäkin taisteluun olemassa-olonsa puolesta. Heti työmäestön sa-
nomalehtien maikutus kansamme
symissä rimeissä alkoi näkyäkin.
Suurina ryhminä alkoi kohota työ-
kansa ja maamme köyhälistökinit-
sensä ja koko kansan onneksi toimi-
maan. Yhä enemmän ja enemmän
alkoimat työtätekemät järjestyä ja
kehittyä itsetietoisuuteen, mitä enem-
män lemisi työmäen-aatteeuisia leh-
tiä kansamme keskuuteen. Armo-
kas ja suuri on työwäen sanoma-
lehtien ivailutus ollut, sillä omat-
han nämä lehdet luoneet kansan-
lapsien eteen ne epäkohdat ja kur-
juudet, jotka sortamat köyhälistöm-
me eloa ja oikeuksia. Näissä leh-
dissään on työkansamme tottunut
malittamaan karsimansa ja esittä-
mään oikeutettuja maatimuksiansa,
toisille meljilleen ja siskoilleen. Yhä
enemmän täytyisi työmäestönsaada
omia äänenkannattajiansa, moidak-
sensa niissä malmoa oikeuksiansa
kansalaisena, ihmisenä jakapitaalin
luojana, sen sijaan, että niitä yllä-
mainittuja lehtiä nyt koetetaankuo-
lettaa ja kahlehtia.

Jo on maamme painetun sanan
lvapautta kiristetty kylliksi, ja nyt

mielä kun kotimaineu hallituskin
sekaantuu paino-olojamme kiristä-
mään, niin näyttääpä alettu kan-
samme kehitys-työ melkein kuole-
maan tuomitulta.

Tietäen, että kansan ja etupääs-
sä köyhälistömme waikutus-walta
yhteiskuntaanme koskemienkysymyk-
sien ratkaisussa onainoastaanmieli»
piteensä ilmaisussa joka siltä täm»
moisen ankaran sana°wapauden ra-
joittamisella riistetään, niin näyt-
tää todellakin miimeiset toimenpi-
teet kotimaisen hallituksen puolelta
tähtäämän, ei mähempää kuin ko-
ko maamme alhaison ja työmäes-
tön henkisten ja aineellistenpyrin-
töjenkuolettamista. Köyhälistön,»
me malitukset, itkut ja anmnhuu-
dot tahdotaankuulumattomiksi saat-
taa. Kierien ulkonaisten olosuhtei»
dentakia alas sortuneet kansamme
lapset omat rumenneet» herättämään
liian suurta melua, kurjuuden
pakoittamien amun-maatimustensa
kanssa — ja tämähän ei tietysti
saa pitkittyä, eikä suurentua, muu-
toin ehkä meidän yläluokkalaisten
omat tunnot kukaties alkaisi säälis-
tä sykkimään — meidän kurjien
meljiensä eduksi.

Mutta kansani, meljeni ja sisko-
ni, älä sorru! Olethan pahempia-
kin kärsinyt. Tee työtäsi mielä ri-
peämmin, sillä totuus ja oikeuson
suuri jota ei mikään sensuuri eikä
sotilas-woima moi kuolettaa. Maa»
ni kansa, sinä joka olet sorrettu ja
karsit, kulje makaumukseesi nojaten
tietäsi eteenpäin uuden mapauden-
päimän koittoon. Mmsta, mitä
lausuttiin ennen nälkämuosina kan-
sastamme ettäse moikärsiä, maan
ei sortua", samoin nytkin Suomen
kärsimä kansan enemmistö, kärsi,
maan älä sorru. Äänen-kannatta-
jasi ota erityisemmän kannatuksesi
esineeksi, nyt kun niitäuhataanettei
ne edes taloudellisesti joutuisi rap-
piotilaan, niinkuin ehkä tarkoitus-
kin edellisillä toimenpitellä lienee.

Sassa.

Räätälien tyimlullu ja ylei»
nen mielipide.

Tällä otsaNeella tirj. Päimiileh-dessä nimim. N. H. K.(arivonen)
tuinla Helsingin räätälien, työnsultu
ei ole mielä metänyt huomiota puo-
leensa, maitta se on jokehittynyt sil-
le asteelle, että kotimaan työmaestöä
on rumettu kuristamaan tuolla mci»
dan työnantajillemme tawallisella
keinolla: tuottamalla työwäle» nnns-
t» maista.

Tuo »vieras työiviiti on lukuun-
ottamatta erityisiä ammattitaitureita,
joita kotimaassa ei ole ollut, — ol»
lut lähetettäwä takasin, tnn sen tcms-sa toimeentulo on täynyt mielii w»i-
teammatsi kuin kotimaisen työwäen
pitäminen.

Mitä erityisesti räätäliammatti»
laisten työMetijäin ja työnantajain
wäliseen riitaan tulee, niin työnan-
tajilla eienää heidän omien anta»
mainsa tietojen mutaan ole syytä ul>
tomaisen työwäen tuomiseen ja työs»
sään pitämisem. Varsinaista riita-
kysymystä paMarduista ei näet ole
enää jäljellä, sitten tuin työmäti te-
li »viimeisen tarjouksensa, jonla mii-

Työväen

Lähemmin vastedes.
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meinen foraittelufomitea ylsimielises-
ti hymäksyi pienillä n. s. lisätöitä
koskemilla muutoksilla, joihin muu-
toksiin työntekijät ornat suostuneet.

Työnantajain taholta on ilmoitet-
tu, etta työntekijäinplllkkawlllltimus'
ten ja heidän tarjoustensa «alinen
erotus on niin pieni, ettei se somin-
non syntymistä estäisi. Työhuonely-
symyStään ei enää ole esteenä, kun
työmäki on siinä luopunut «vaatimuk-
sistaan. Riita on enää maan siitä,
ettet työmäki suostu työskentelemään
yhdessä ulkomaalaisen työmäenkans-
sa/jota on jo saapunut 30 henkeä
ja kuuluu sijoitetun Knaapen, Wii-
tasen, Sduten ja Ringmallin (entin.
Olanderin) liikkeisiin.

Työnantajille ei ole ollut tähän
astisista kokeista mieraan työmäen-
tuonnissa ei niin mitään hyötyä.
Mutta niillä on kyllin härsytetty
työmäen mieliä ja patsunnetw sitä
muuria, joka pyrkii tattasemaan työ>
mäestön ja muitten luokkain w»li-
sen yhteistoiminnan mahdollisuuden
silloinkin, kun se olisi mälttämättö-
män tarpeellisla^^^^^^^^^V
l^la tästä työnllntlljillelin hyödyt-
tömästä työntekijäin mielten härsyt-
tämisestä ullomaisen työwäentuomi-
sella on yleisen mielipiteen painolla
tehtäwä loppu.

Ammatillinen wailo
Valtiollinen työväenliike?

Sombartin lausunto.
Tämä kysymys, jostaeiolisi luul-

lut meillä Suomessa tuleman ensin-
lään matamaa keskustelua, mutta
jota sittenkin taimella sai aikaan
niin paljan hälinää, puheen porua,
musteen ja paperin tuhlausta, tämä
kysymys on ratkaistu tietysti muissa
maissa jo paljoa aikaisemmin. Som»
bart lausuu, meillä Suomenkielellä
ilmestyneensä, Sosialismi-teoksessa:

että: se on jo mauhen-
tunut ainakin kaikkien niiden
työmäenliitteen edustajain mie»

lestä, jotta omat asettuneet
laillisen taistelun maaperälle."

»Sillä nämä työmäenliik-
teen edustajat tietämät että:
politiikka ja ammattiyhdistyk-
set omat luin masen ja oikea
jalka köyhälistön edistysku-
lussa."

»Köyhälistö tarmitsee poli-
tiiltaa »voittaakseen mailutus-
maltaa lainsäädännön alalla,
ja se tarmitsee taloudellisia
yhdistyksiä harjoittaakseen ja
kasmattaakseen joukkoja."

Nämä lausunnot, joitten pate-
myyttä ei moida epäillä, olisi hymä
paina» mieleensä jokaisen Suomen
työmäenmiehen, ettei joku jesuitta»
mainen politiloitsija joskus käyttäisi
tiedottomuutta näistä asioista kep-
pihemosenlllln hymätseen ja saisi aina
suurempi» jouttoja uudelleen epätie-
toiseksi asian oikeasta tosiperäisyy-
destä.

yleisiä uutisia.
Hylätty walituS. Kauppaneu»

wos G. A. Serlachius on tehnyt
senaattiin »alituksen painoylihalli-
tutsen päätöksestä, jolla hylättiin
tauppaneumos Serlachiuksen pyyntö,
että hän saisiMäntän pussi- ja lir»
jekuoritehdnsten yhteyteen perustaa
kirjapainon tilapäisten painotöiden
suorittamista marten. Tämän pyyn-
nön on senaatti hylännyt.

Lakkautuksiensyyt. Syynä ,,Hä»
möläisen" lakkauttamiseen kahdeksi
kuukaudeksi kuuluu olleen kirjoitukset
.Tiedustelu", ..Salaiset määrät syy-
tökset", huomautus «venäläisistä lo-
rintekijöistä ja keksitty uutinen sai-
rastnmiskohtautsista rotkoon 2:ssa
Suomenmaalaisessa tartla-ampuja-
rytmentissä. Wiborgsbladetin ja
Paiwälehden wastaawain toimitta»
jäin erottamisen syynä lienewät tir-

joiwtset ..Paino-olomme" edellisessä
ja »Helmikuun 15 päimä" jälkim-
mäisessä lehdessä. - Pl.

Siwiilitoimituskunta tuuluu
tenraalitumernöörin ehdotuksen joh-
dosta läänin lehtienperustamisesta
tehottaneen kumernöörejä antamaan
tietoja tällaisten lehtien lustannut»
sista, koti- ja ulkomaisten sanoma-
lehtienlewiämisestä läänissä, näiden
lehtien hyödystä liikemiehille ja asu-jämille y. m. — N, Pr.

LääninwanMain työnjohtajil»
le on myönnetty toistaiseksi talliin
ajan lisäystä 250 mk. muodessa, tä-
män wuoden alusta tulien.

iMlNunrikukka",
Matti Kurikan nelinäytöksisestä
murhenäytelmästä joka esitettiin
sunnuntama ensi kertaa Työmäen
teaatlerissa täydelle huoneelle, kirj.
Työmies: Kappale teki koskeman
maikutuksen, ja esitys — ensiker-
taiseksi — ansaitsee tunnustusta.

Juonenripeä kehitys näkyy moi-
man suuressa määrin peittää näy-
telmän heikkouden. Sellaisia siinä
todella on, ja läpikäymänä pahin
niistä: peräti pintapuolinen sekä
luonteitten että aatteen käsittely.
Kaikki laineet .käymät matalina,
niin komin matalina — maikka ti-
laisuus olisi mitä symimpiin tais-
teluihin, sillä taistelua tässä kap
paleessa on yltäkyllin, sekä sisälli-
siä että ulkonaisia yhteen törmäyk-
siä. Ainoastaan erinomaisen ete-
mällä näyttelemisellä moitaisiin
saada kappaleeseen edes näennäi-
sesti sitä symyyttä jota tekijä näh-
tämästi on tarkoittanut, maan ei
saanut esiin läheskään tarpeeksi.

Millään silittelyllä ei kappalet-
ta kuitenkaan saada mustaamaan
sitä aatetta, jota tekijä, näytelmän
nimestä päättäen, on tarkoittanut.
»Kulttuuri" ei tässä tee ihmisiäonnettomiksi, maan nautinnon- ja
kostonhimoisen rahapohatan tun-
nottomuus ja kamaluus setä Sal°
moksen oma maromattomuus, joka
parhaiten todistaa, ettei hänestä
ollut käytännöllisentyömäenliikkeen
johtajaksi. Tekijä esittää sekä,,kult-
tuuri-ihmisten" että työmiesten
marjopuolet jotensakin tasamäkisinä
ja se on luettama kappaleelle an-
sioksi. Sellaisena tämä näytelmä
mirheistään huolimatta kyllä pitää
paikkansa, ja kunhan näyttelemi-
nen tasaantuu, on se olema Työ-
mäen teaatterin ohjelmiston seiso-
mia kappaleita. Sillä siinä on ete-
myyksiä, jotka todistamat tekijän
suurista lahjoista, maikuttamia
kohtauksia, ja näyttömälle somitus
ylipäätään oimallinen.

Räätälien työlallo
Helsingissä.

Hra O. Thylin on Suomen te-
ollisuustaupan puolesta hymätsynyt
ja allekirjoittanut räätälientyönteki»
jäinplllktauslistan niillä muutoksilla,

joit» työntekijäin ja antajain yhtei-
nen sowittelulllutatunta teki ja joi-
hin, kuten tunnettu, omat työntekijät
aikaisemmin suostuneet. Työt mai-
nitussa liikkeessä altoiwat tänä aa-
muna. Hra Tyylinon selittänyt suos»
tumutsensa »viipymiseen olleen syynäsen, että hän odotti toisiakin työn-
antajia suostumaan mainitun somit»
telukomitean päätökseen, maan kun
sitä ei ole tapahtunut, päinmastoin,
owat toiset työnantajat tuoneet tän-
ne muualta työmäteä on, hra Thy-
lin pannut tästä wastalauseen
työnantajia mastaan ja ilmoittanut
heistä luopumansa.

Räätälin työntelijöillemaas-
samme.

Pyydetään, että ette sanomalehti-
ilmoitutsilla eitä muillakaan pyyn-
nöillä matkustaisi Helsinkiin sillätyönsultu jatkuu yhä, joten työttö-
miä työntekijöitäon siellä sadottain.

Tiedon antokomitea.

Outouutinen suutareille. Hel-
sinkiläinen suutarimestari S. K.
Amellan antoi sunn. aprillipäimänä
työlitetljöilleen läslyn lähteä muille
markkinoille työmoimaansa kauppaa-
maan. Hän käski lähtemään heti pai-
kalla. Munkkisaaren herrat lupasimat
sentään miettiä 14 päimää siitä, min-
nelkäpäin ottamat askeleensa. Saas
nähdä miltä ilmansuunnalta hra
Amellan lähteeuusia työmiehiä«är-
määmään, sillä rohkenemme toimoa
ettei suomalaiset suutarit tule täyt»
tämään näinäkkiä tyhjennettyjä työ-
paikkoja. Työm.

Z. Topeliuksen kirjeet ja kä-
sikirjoitukset. Waltioneuwos Z. To»
pelius-wainajan perilliset omat yli»
opiston lunastettamalsi tarjonneet Z.Topeliuksen jälkeenjääneet kirje-, la»
sikirjoitus- y. m. kokoelmat. Mopis»
ton m. t. sijaiskansleri an nyt lon-
sistorin esityksestä myöntynyt siihen,
että somittu kauppasumma 10,000
ml. saadaanyliopiston resermiiahas-
tosta maksaa.

Uutizia
Canperetlta j» lähiseuduilta

Yli 730 mrk. edestä Kansan
Lehden osakkeita on kolmantena päi-
mänä myönyt työmaenpuhuja hra
N. Halonen Tamp. töym. yhdistyk-
sessä. Ollllppa usiampia yhtä innok-
kaita osakkeen kauppaajia niin pian
olisi Kansan Lehdenasema tnrwattu.

4 m. 5V pennin alimman päi»
mäpalkan on Tampereen räätälin»
työntetiät päättäneet ottaa täytän-
töönhetimittäin.

Meinen Vuokralaistenkokous
tulee pidettämäksi pääsiäisten py-
hinä. Wuokralaisyhdistyksen toi-
mesta ja huoneustossa. Keskuste-

lukysymyksiksi tulee tärkeitä asioita
m. m. eikö kaupunki woisi tehok-
kaalla taivalla edistää työmäen
asunnoitten rakentamista y. m.

Takoseppäin a. o. oli kokous
työm. yhd. 25 p. maalisk. Jäseniä
oli saapumilla 40 paikoille. Sep-
pä G. Nygren lausui ihmettelynsä
siitä että oli niin mähäisen osan-
ottajia saapunut. Samalla toimoi
hän että toisessa kokouksessa olisi
enemmän saapumilla. Minäkin
luulen että takosepät nukkumat
untansa mielä tässä kaupungissa.
Sitten luettiinsääntökomitean teke-
mät säännöt ja hymäksyttiin. Joh-
tokuntaan nmlittiin ehdokkaita 12
henkilöä.

Ravintolan pidon on Helsin-
gin työmäenyhdistyspäättänyt ottaa
omiin hoteisiinsa. Näihin asti on seollut yksityisillä muokralla. Aiheentähän muutokseen on antanut nehy-
mät tulokset mitkä Tampereen työ»
mäenyhdistys on ramintolastaan jo
mahassa aitaa saamuttanut.
IjUusi työwäenlehti. Wiipurin

työmäenyhdistyksenmiime sunnuntai-sessa kokouksessa otettiinpuheeksi työ»
mäenlehden perustaminen Viipuriin.
Kaikki pitimät lehteä tarpeen maati»
mana ja asiata malmistelemaan ase-tettiin 5° miehinen taimilunt». Ailo-
mus on yritystä marten perustaa
osakeyhtiö. — Pl.
,N iipurin Sanomain lakkau-

tus". Muutamatkansalaiset Viipu-
rissa omat tilanneet 503 kappaletta
..Wiipurin Sanomia" siksi aitaa tuin
lehden laktautus testaa. Latlautus»
aita alloi eilen.

Tampereen am. järjestöönon
päättänyt yhtyä myöslinHämeenlin-
nan muurarit.

Hämeenlinnan suutari a. o.
on päättänyt ostaa 2 Kansan Leh-
den osaletta.

Kansan wastaus. Moniaat
armoisat lansalaiset Viipurissa omat
ttlanneet »Viipurin Sanomia" lal-
kaututsen ajaksi 1,503 lappaletta.
Tilaus tapahtui hra M. Slytän
lautta.

Oulun työwäen yleinen
lolous.

Pailallispuoluehallinto oli esittä-
nyt kysymyksen: Mitä mieltä Oulun
työmäestö on senaatin simiilitoimi-
tustunnan toimenpiteistä asettaes-saan työmäen sanomalehtiä ankaran»»
man ja eritois-sensuurin alaiseksi.
Asiasta käytettiin kolmisenkymmentä
puheenmuoroa. Kaikki puhujat piti-
wät,sitäpaheksuttamalla,muttauseat ei»
mät ainoastaanpaheksuttamalla mutta
myöskinsuituteltllmanll ja terrassaan
halwetsittawana länsan puolelta sen-
laiset toimenpiteet. Sillä senlainen
menettely höllyttää kansan ja wi-
ranomaisten millistä sidettä toisiinsa,
eikä suinkaan sitä lasmata niinkuin
tulisi maan ja kansan hymän menes-
tymiseksi.

Keskustelun tulokseksi hymätsyttiin
näin kuuluma ponsi:

Emil Cyytikäisen
on ilme;

Juhani Ahon, Kata
» 2: 25 pennia.
YrjöKoskisen,5
tärkeimmistä tapaul
vät ole koulua ka;

Helltatd, Haa ja sen kansatIvihko a
75 p:iä, ilmestyy noin 60:nessä vihossa.

Halpoja Valokuva-
varastossa y. m.

kirjakauppaan i
jäinen Kanaani ItML pjj?
y^atifte/o maailman ||§

Mbumeja löytyy taas

silm3vs
asiain menoon.

12.

Sisällys:Ehta ifänmallistenoi-
tia kaima aletaan huomata yleifem-
mästi. — Kouttu" Taistoa suojaa-
massa. —

Pärjääjät saa tietystimaan
ihailua osakseen. - Hymin järjesty-
neissä rimeissä on hywä olla.

Työmäenlehdissäon kerta kerran
perästä paljastettu ehta isänmaal-listen" oikia karma ja näytetty
minkälaisia Farisealaisia he itsetosiasiassa omat, kun tulee kysy-
mykseen jotakin muutakin tekoa
isänmaallisuutensa osoittamiseksi, ei
ainoastaan paljaat puheet, ulkokul-
taiset itsensä kerskumiset. Mutta
niinkuin tamallista, tätä työmäen-
lehtien mäitettä ei ole otettu mik-sikään muuksi kuin malheelliseksiparjaukseksi, joitten lemittäjä on
pitänyt leimata isänmaan petturisi
ja kamllltajaksi. Nyt kuitenkin al-
kaa kuulua toisenlaisia ääniä ja
wieläpä taholta, jolta sitä ei olisi

osannut odottaa. Kyllä W almo-
ja aikakauskirja on pitänyt oman
kantansa usein, mutta ei ole se»viimeaikoina uskaltanut juurinäyt-
tää muuta maria kuin sitä minkä
kapitalismi isänmaalliset omat tont-
rolleeranneet. Nyt on Walwoja
sentään ottanut aimo askeleen ir-
tautuakseen kapitalistien isänmaa!»
lisuus käsitteiden turjista kahleis-
ta. Esim. tuosta kuuluksi tulleesta:
ylioppilaittenrupeamisesta kirjalta-
jain lakkopettureiksi lausuu Wal-
moja m. m:

»Oliko oikein että yleisön mieli-
piteen paino asettui simistyneen
nuorison ja ylioppilaat isänmaalli-
suuden nimessä pitämään kirjapai-
noisäntien puolta?"

Kun työmiesten ja työnanta-
jain matilla erimielisyys syntyy
taloudellisten seikkain järjestämi-
sestä, palkkojen suuruudesta, työ-
päimän pituudesta y. m. niin sii-
nä on kysymys, jota ei, niinkau-
man kun ei toinen tai toinen rii-
tapuoli käytä aseenaan isänmaalle
suorastaan turmiollisia keinoja, moi
isänmaallisuuden kannalta ratkais-
ta puoleen eikä toiseen."

Ei moi katsoa sitä seikkaa, että
kirjaltajain lakon seuraukset olisi-
wat moineet käydä maallemme
sangen haitallisiksi, niin yksistäin
kirjaltajain mastattamiksi, että hei-
dät sen nojalla möisi leimata epä-
isänmaallisiksi"..Maamme kirjaltajat eimät isän-
maallisiin kysymyksiin nähden ole
mitenkään antanut aihetta syytök-seen, että isänmaan onni tai on-
nettomuus on heille yhdentekemä
He omat piinmastoin näihin ai-
koihin osoittaneet isänmaallista
mieltänsä niin selmästi, että heille
siitä hiljattain annettiin julkinen
tunnustus".

Kun muutamia kuukausia myö-
hemmin kirjaltajat maatimat pa-
rannuksia taloudellisissa oloissaan,
niin sanomalehdet ia yleisö omat
malmiit siihen annosteluun, että
nuo maatimutset asettamat kirjal-
tajain ammattikunnan isänmaan ja
yhteiskunnan ulkopuolelle. Intoil-
len silloin puhutaan niistä malti-
ollisista seurauksista, joita kirjal-
tajien lakko tuottaisi".

.Miltä mahtoikaan kirjaltajista
tuntua, sanoo Walwoja, kun heille

samoille miehille, jotka saimatisänmaallisuudestaan kiitoslauseita
sanomalehdiltä ja kukkia säätyläis-
naisilta, annettiin työksi latoa ja
painaa kirjoituksia, joissa heidän
isänmaallisuutensa asetettiin epäi-
lyksen alaiseksi? Miltä mahtoi
heistä tuntua tehdä työtäsellais-
ten kirjoitusten monistamiseksi,
joissa mentiin niinkin pitkälle, että
heidän lakkopuuhansa julistettiin
suoraan »Juudaksen teoksi". Ia
miltä mahtoi heistä tuntua, että
ylioppilaat etupäässä, isänmaalli-
suuden nimessä hakkiutuimat toi-
mittamaan heidän työtänsä, jota
sirjaltajat muka isänmaallisuuden
puutteessa aikoimat taivaltaa"?

Walwoja. ei taho moittia tästä
kaikesta ylioppilaita, jotka eimät
täysin käsittäneet tekonsa kataluut-
ta maan simistyneenyleisön ja sa-nomalehtien turmeltunuttamielipi-
dettä, joka sai nuorison ryhtymään
halpamaiseen mielenosoitukseensatyönantajain ja työmiesten »väli-
sessä riidassa. — »Ilahduttaman
on, että »vihdoinkin aletaan nähdä
meidän ehta isänmaalliset oikiassa

karmassaan muuallakin ei ainoas-
taan työwäen leirissä.

Tampereen Uutisten Koukun tai»
to kumata asioita — kierällä ta-
malla — on saanut ainahymin hy-
män tunnustuksen. Uuden lehmänlaakeriseppeleeseensä on se marinaan
niittänytwiime lauwantaisessaTam-pereenkirjeessään. HraKoukkuläh-
teenyt maalailemaan Taisto-seuranhymiä puolia ja joutuupamies sii-
nä tuloksiin, joita ei juuri olisi
odottanut. ..Taisto on puolue-asioi-
hin puuttumatta yksinomaan työs-
kennellyt raittius-aatteen hymäksi
jamaikuttanutpaljon hymääraittiu-
den edistämiseksi paikkakunnallam-
me". Istu ja pala, kuka tuota olisi
uskonut mutta niin hänen sanansa
kuulumat ja että ne omat Koukun
suoraa totuutta, on marinamarsin-
kin nyt, kun Taiston omat jäsenet
makuuttamat seurassaan oleman
kokonaista 50°/° juoppoja. Mutta
tämä erinomaisen hyma tulos lie-
neekin Koukun mielestä niinkuin
ollakin pitää, sillä eipä se taida
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Cuhiu tyiiwälitotoontuneena asian[o^boSto a moi olla paheksuen tun-
teilaan julTilaujumatta senaatin siivi»Uwimiiilötmman toimenpiteitä «oas
taan ascttacssaan työwäen sanoma
Ifbtia cvitnifen ja ankaramman fen
sumin lpaliuonnan alaiseksi, luin
ukerjä muita sanomalehtiä tässämaaosa, fo>?fa ainoastaan fanan ja
toiminnan wapauden annilla moi
länsa edistyä pyrkiessään suurta
päämäärää kohden siwistytsen ja it-
setietoisuuden saawuttamisess», jota
nykyinen edistyksen ja kehityksen aita
kansalta ja sen yksilöltäehdottomastinmatii. Näin ollen lausumme me
mitä jyrkimmän paheksumisemme sen>laista toimenpidettä Vastaan, eten-
kin kun se koskee ainoastaan osaakansasta, nimittäin työwäestöä.Täl-
laiset toimenpiteet näiden «viran-
omaisten puolelta eimät kaswata
kansan luottoa heihin, päinwastoin
sitä wähentäwät.

Päiwälehden toimittajalle
herra Erkolle päätettiin lähettää säh-kösanoma tunnustukseksi hänen työs-
tään sekä ottamalla osaa siihen mie-
lipahaan, mikä on kohdannut häntähänen pontewassa työssään kansan
hywätsi.
Työwäenoman äänenkannat-

tajan aikaansaamisesta sukeutuipitkä
keskustelu, sillä kaikki puhujat pi»
timät sitä tarpeen waatimana, mutta
moni epäili kannatuswoimain wä-
hyyttä mielii nykyisin. Kun asia
on ollut jo pidemmän aitaa harkin-
nan alaisena, jätettiin se, jo ennen
sitäwarten asetetun «valiokunnan «vi-
reillä pidettäwätsi.

läiihywaisilsi
lausuu Wiipurin Sanomat, jotta
owat olojen kauttapakotetut nyt Vai-
kenemaan joksikin aikaa.

Me otamme siis tämän lautta
mainituksi ajaksi hywästit yleisöltäm-
me, jonka kanssa me Vuosikausien
kuluessa olemme olleet jotapäimäises
sä kanssakäymisessä. Emme tiedä
mimmoiset olot tulemat olemaanmei>
diiil jälleenVirotessa elämään, mut-
ta toiwomme sydämmellisesti, ettei»
wät ne olisi niin ahtaita luin tätä
nykyä. Me toimomme maallemme ja
kansallemme menestystä, ja erittäin-
kin toiwomme, että se tansaluokla,
jonka etuja täwä lehti ainiaan woi°
miensa mukaan on ajanut, niinlutsu-
tut sywemmät riwit saisi wat nautti»
hylvätseen tasaista edistystä, siwis-tytsen ja »alistuksen siunausta tuot-
tamaa waikutusta setä aineellisten
etujensa suojaa ja kehitystä.

Nouskoon maassamme yhä uusiataistelioita näitten etujen puolesta,
nuoria «virkeitä «voimia, jotka uhra»
utumat tämän pyhän asian eteen!
Sillä, puhuaksemme tunnettujen sa-nojen mutaau mitä auttaa maatam-
me koko maailman rikkaudet ja hie-
non hieno simistys, jos ne main tu-
lemat muutamien Harmojen osaksi,
mutta kansa, suuri enemmistö, saapi
kärsiä aineellista kurjuutta, henkistä
pimeyttä ja simullist» turmiota?
Silloin mahintoittuu tämä maa ja
kansan sielu, sen elähytlämä ja uu-
distama henki; sen sydänjuuria syö-

pimato, joka sen tulistaa pikemmin
lvi» mitään ulkomainen lväkllalta.

Kuulaus! ja neljännesumo-
dcu tilaajat uudistalaa ti-
laulsenne muussa tapaul-
sessa lehden lähettäminen
lesleytetään.

Kirjalisuutta jaTaidetta
Piplia, sen arwo ja uskotta»

Wlws, kuuluisan englantilaisen ju»
maluusoppineen ja uskonnollisena kir-
jailijana meilläkin hymin tunnetun
jumal.-opin tohtori F. W. Farra-
rin tiijoittama teos, on nyt kokonai-
suudessaanilmestynyt suomenkielellä,
kun 9 s ja10:swihto owat walmis-
tuneet. Muilla kielillä on tämä teos
laajalle leminnyt ja ollut tekijänsä
suosituimpia. Miksi juuri Työwäen
Sanomlllehti-Osllkeyhtiö on ottanut
suomennoksen kustantaakseen, selittää
suomentaja A. B. Mäkelä alkulau-
snssaan seuraamin sanoin:

Tuntienkansamme sywällisesti us-
tonnollisen luonteen setä sen itsepin-
taisuuden, millä henkiset holhoojat
sitä koettawat pitää niissäkin ereh-
dyksissä ja harhaluuloissa, joista
kristikunnan malistuneimmat jo ai-
kaa omat luopuneet on Työwäen
Sanomalehti-Osakeyhtiö ottanut toi-
mittaakseen suomenkielelle tämän te-
oksen sillä sen telijätäei liihkoustois-
ten käy tapansa mutaan leimaami-
nen kristinuskon Viholliseksi hän kun
on jo liian yleisesti tunnettu senmi»
ta parhaimmaksi puolustajaksi. It°
senäiseenajattelemiseen johdattaminen
uskonnon alalla on ensimmäisiä tey-
täwiä tien raimaamisessa kaikille
uusille aatteille. Tarkistettua Pip.
lian suomennosta odotellessa alkaisisekä papeille että maallikkosaarnaa-
jilla jo olla aika hieman tuuleuttaa
nlanhaa saarnanelitloansa".

Teos sisältää 312 sim. Hinta ni-
dottuna 3 m. 50 p., torulansissa
4 m. 50 p. Wihlotilaajat saamat
korutansi» a 1m. Työmies"lehden
konttoorista, Helsinki, josta myös
teosta «voidaan tilat».

Ulkomaalta.

Z$«H

Lontoosta, toisena päiwänä huh-
tikuuta: Buschmanstistll ilmoitetaan
"/»: Itsepäiset Chabinchuun sijoit-
tuneet englantilaiset joukot, jotta
owattenraaliBowardswoodin johdon»
alaisia,plltoittimiimeyönä lähestymä

buurijoullo pakenemaan. Englanti'
laiset marssimatBloemfoliteiniin päin
riwissä päiwän koitteessa. Buurit
päättilvät silloin hyökätä ja Bo-
wardsmood aikoi lähettää waraston»
sa ja tykistönsä muiden joukkojen
suojassa turmaan. Eräässä sywässä
laaksossa olimat buurit «väijyksissä
ja ottiwat «vangiksi koto englantilai-
sen joukon setä malloittilvat 6 ka-
nuunaa Ihmishulka oli «vähäpätöi-
nen. Kenraali Colewillen diwissio-
n» Bloemfonteinista marssi aamulla
paikalle ja alkoi päiwällisen aitaan
tykkitulen buureja «vastaan.

Huomattavia ranhan-
kehoitus.

Englantilaisessa ..Daily Nems"°
nimisessä lehdessä on ästettäin ju»
laistu huomiota ansaitsemakirjoitus,
jossa kehotetaan pikaiseen rauhante.
koon ja sillä ehdolla, että buureille
myönnettäisiin täydellinenitsenäisyys
ja Vapaus. Tämän tehotutsen omat
allekirjoittaneet useat englannin ete-
mimmistä tiedemiehistä ja taiteili»
joista, kuten esim.Herbert Spencer,
Walder Crane, Oscar Bromning ja
Burne-lones. Kirjoituksessa sano-
taan m. m.:

,Se tosiasia, että sota yhä jatkuu,
ei Vapauta ketään, jota terran toi-
moo sen lopettamista, welwollisuu»
desta lausua julti mielipahansa ja
pahetsumisensa sodan johdosta. He
eimät tee sitä maltiomiehinä tai jon»
kun määrätyn puolueen jäseninä,
maan rauhan ystäwini jaHentilöi-
nä, jotta toimomat,ettei heidän isän-maansa mainetta wätiwallan teolla
tahrata. Lähinnä tahtomat he sen
kauttaosottaa ystämällistä osanottoa
niitä Hollannin alamaisia lohtaanEtelä-Afritassa, joiden itsenäisyyttä
uhataan. Ia sen lisäksi he toimomat,
että tämä julli lausuttu paheksumi»
nen jotalin mailuttaist yleisenmieli-
piteen muodostumiseen Englannissa
ja Etelä Afrilan olojen kohtuuden

mutaiseen järjestämiseen".
Tämän jälleenesitetään perusteel»

lisesti syyt, mitkä tirjoittajain mie-
lestä pakottamat sataa Vastusta-
maan. Kehotus loppuu näihin sa»noihin:

»Toiwomme sodan pian päätty-
män. Waabimme,että hallitus toimii
mailmanwallalle arwotlaalla lamal-
la. Kun se nyt on lahdelle pienelle
Valtiolle osottanut suuren yliwoi-mansa, niin sen tulee täyttää jolaista
tilaisuutta makuuttaatseen lansalle,
että se asettaa sellaiset rauhan ehdot,
jotta miehuullisesti ja innottaasti
Vapauttaan puolustanut lansa saat-
taa hymälsyä".

Naaliwoittoja.Kööpenhaminan
kunnallisneumoston maaleissa omat
Tanskan sosialistit taasen moittaneet
miisi sijaa, Vasemmistolaiset neljä,
joten sosialisteilla ja raditaaleilla on
yhteensä totme neljättäosaa 34:sta
tunnallisedustlljllin sijoista.

Ylioppilasmellakoita Kana-
dassa. Montrealissa Kanadassa

korppi korpin silmää kaimaa, eikä
Koukulla olla mitään sitä wastaan,
maikka Taistossa olisi 100°/° sa-
maa maata. Taitaisipa Koutkukin
silloin pyrkiä Taiston jäseneksi ja
ehkä lienee jo nytkin siellä, sitä en
mene takaamaan, sillä sopiipa noit-
ten 50°/ o sekaan jos jonkinlaisia
raittiusasian harrastajia.

Järjestyneen työwäenkimppuun
on T. N.Koukku ollut hywm an-
kara iskemään ja eipä nuo iskut
liene jääneet aiman »vaikutuksetto-
miksi mitä tulee yleisönmielipitee-
seen ärjestynyttä työwäestöäkoh-
taan,kunhänniltäyhä jatkaa.Uusim-
paan iskuun on aihetta antanut se,
että tuonne turmion poluilla kulke-
maan Taistoseuraan on sattumal-
ta sattunut joku jäsen semmoinen,
joka myöskin kuuluu täkäläiseen
työwäenyhdistykseen. Ia että tuo
työiv. yhd. kuuluma jäsen on luon-
nol! -sti huomauttanut Taistolle ja
sen johtamille: mitä heidän on teh-
tälväseuran loasta ylöswetamiseksi,
niin tämäkös on rumennut savetta»

maan Koukkua,samoin kun Taisto»
laisiakin. Ia että järjestynyt työ-
mäestö tulisi mitä suurimman epä-
luulon alaiseksi, kertoo Koukku: että
järjestyneet taytoisimat Taisto-seu-
ran mälikappaleekseen ja sen ma-
rat lakkokassoiksi ja mitä muuta
pöpöjäKoukku syöttääkään yleisöl-
le. — Mutta tämä T. U. Koukun
esiintyminen järjestyneitä kohtaan,
niin kieroa kuin se onkin, saa
osalta työmiehiä luultamasti maan
ihailua osakseen. Niin käsittämät-
tömiä on mielii snuri osa meidän
työwäestöä.

Riivit järjestyivät, kuulee ehti-
miseen sanottaman nykyaikana. Ah-
distyksiä ja liittoja, renkaita ja
puolueita perustetaan toinen toi-sensaperästä. »Järjestyneik-
si" ei moida sanoa enään ainoas-
taan työwäestöä,jokalukumäärään-
sä katsottuna onkin todellsuudessahuonoimmin järjestynyt, maan

s t yneisiin" saadaanalkaa lukea melkeinkaikki maammekansalaiset, wirka-liike» ja ammatti-

miehet. Lääkäreillä,papeilla,opetta-
jilla omat omat järjestönsä ja yh»
distyksensä ja samoin kaikilla muil-
la hamaan liike-apulaisiin, »vahti-mestareihin, kylivöttäjiin jakuppa-
reihin asti ja parastaikaa keski-
näistä järjestöä puuhaa m. m.
maakauppiaat, ettei tuskin enään
hajanaisia rimejä tapaa missään.
Mutta sittenkin työ«väestön järjes-
tyminen, jokaon kaikkeinmähimmintodellisuudessa tapahtunut, on sesilmätikku, jota ei tahdo kukaankärsiä, se on se paha painajainen
joka ei anna muille ..järjestyneille"
hetkenkään rauhaa, maan toimoisi-
mat he työwäen..järjestyneet" ma-
joaman olemattomiin. Tarkoitus
tässä on selma nimitt. k un työ-
mäet omat hajallaan,sil-loin on kaikilla muilla
Hu w ä olla. — Mutta järjestä-
käämme mekin työmäestöriivimme
aina wiimeiseen mieheen asti, silloinon lvarmasti meidänkin hy-
wä olla.

Anias,

on äskettäin tapahtunut rajuja ka-
hakoita ranskalaisten ja englanti-
laisten ylioppilastenmälillä.Rans-
kalaisen yliopiston katolle ei koho-tettu Englannin lippua Laoysmit-
hin pelastuksen johdosta. Yliop-
pilaat englantilaisessa yliopistossa
tekimat sen johdosta hyökkäyksen
ranskalaista yliopistoa ivastaan,
pommittaen sitä kuvilla ja puilla.
Ranslaiset faimat apujoukon ja
hyökkäsimät 5,000 miehen suurui-sena armeijana englantilaista ylio-
pistoa lvastaau, repimät Englan-
nin lipun alas yliopiston katolta
ja poikimat sen jalkoihinsa kadulle.
Sitten rybtyimät he laulamaan
.Marseljeesia", sytyttäen tulta ja
kiihkoa mieliin. Tappelut tavah-
tuuvat kadulla ja moni haamoittuijoko rewolwerin luodista taikka ku-
ritan iskusta.

Waltion päämies saanut sak»
koja. Niin uskomatonta kun
onkin, on se totta. Presidentti Mac-
Kinley, joka äskettäin oli haastet-
tu oikeuteen, tuomittiin 40 markan
sakkoihin ja maksamaan oikeuden-
käyntikulut.

Waikka Mac Kinleyllä on hy-
wät toiweet tulla uudelleen mali-
tuksi presidentiksi, oli hän kummin-
kin rakennuttanut uutisrakennuksia
tilalleen Ohion maltiossa, mutta
oli laiminlyönyt maksaa siinä ta-
pauksessa maksettaman rakennus-
meron, noin 1 mk. 50 p.

MacKinley ei tullut mastaa-
maan ja tuomittiin in contuma-
ciam.

Pomojen tortinpeluu.

New°York-Herold" kertoo eräas-
täk orttivelistä, jonka amerikkalai-
set miljoonamiehet äskettäin pela-
simat ja joka alkoi eräässä rauta-
tiewaunussa ja kesti miisi päimää
ja miisi yötä —

nukkumiseen ja
syömiseen mennyttä aikaa lukuun-
ottamatta — ja jolloin 1 milj.
dollari eli 5 miljoonaa markkaa
kulki kädestä käteen.

Pelaajat olimai tirehtööriJohn
W. Gates, nuori keinottelija Jo»
seph Leiter, joka on tullut tunne-
tuksi mehnakllupoilllllln, eräs chi-
gakolainen pomo John Drake ja
kaksi nuorta herrasmiestä Chika-
gosta ja New°Dork,'sta. Joseph
Leitterillä oli pelin lopussa yhtä
paljon rahaa kuin altaissakin.
Nuorella Chikagon herralla, mr
Cmithillä oli onni mukanaan, hän
pisti taskuunsa 1,064,000 mk. kol-
me muuta osanottajaa nylkimat
336,000 mk. — jotka summat kaik-
ki Gate sai puottaa paksusta lom-
pakostaan.

Milä on sanomalehtimies?
Tähän kysymykseen nmstasi Mau»

ri Jokai eräässä humoorillisessa esi-telmässä, jonka hän piti sanomaleh-timiesten kokouksessa Budapestissä,
seuraamalla taivalla:

Sanomalehtimies on maanmil-
jeliä, puutarhuri, tilanomistaja, Vii-
nitarhan «viljeliä, Vuorimies, meri-
mies. Sanomalehtimies on pappi,
lukkari, kellonsoittaja, häämarsallta,
matrikkelin tenjii, runoilta. Sano-
malehtimies on protektori, mesenaat»ti, almujen kerääjä hywäutetewäi-
syyden palwelutsesja, ihmisystäwä,
lastenhoitaja,plntanwälittäja,mallil»
man omenwartia. Sanomalehtimies
on yleinen Valmoja, Valtiomies, asi-
anajaja, tuomari, kansantribuuni,
Valtuusmies, waltiopäiwämies, pu-
huja. Sanomalehtimies on kauppias,
rahamies, lansallisetonoomi, ilmain
ennustaja, rautateiden rakentaja.
Sanomalehtimies on lääkäri, sairaan»
hoitaja, pelastaja, hypnotiseeraaja,
apteeltari, kolli. Sanomalehtimies
on poliisi, yleinen syyttäjä,, tapojen
Valmoja ja parantaja. Oanomaleh-timies on urheilija, atleetti, polku»
pyöräilijä, soittaja, hemostuntija,
metsästäjä. Sanomalehtimiesonylei-
nen nenwonantaj», tlljeenmaihtlljll,
parempien tyttöjen tasmattajat, tie-
totoimisto. Sanomalehtimies on

nmotitawaralauppias," pukutaiteilia,
oikea naiskammion salaneuwos. Sa-
nomalehtimiehiä on tanssitaituri,
näytteliä, soitannon harrastaja sekätietopuolisesti että käytännöllisesti.
Wiela on sanomalehtimies tirjailia,
jopa oppinutkin, tiedemies monella
alalla, omniscimilium magister,ylei-
nen elämäkertain kirjoittaja, profes»
sori, koulumestari. Täytyypä hänenusein olla urhea soturikin. Ia mitä
on wieläkin Vaikeampaa, sanomaleh-timiehen täytyy myös osata olla jo-
ku cheladon, zota saattelee kauniita
naisia, interwjuulnaa kuuluisia tai-
teilijattarlll.

ja ymmärtää paljastaa heidänsalaisuutensa yleisölle. Sanomalehti-
mies on matkustaja, joka ei saa ol-
la liian mutawuuttaan rakastama,
kuu tulee, lähteä mieltäkiinnittäwien
tapausten tapahtumapailalle Kons-
tantinopoliin, Tukholmaan, Lissabo»niin, Turiniin ja tietustitin on sa-nomalehtimies geograafi, topograafi
etnograafi.. Sanomalehtimies on
myöskintullantelijä. Hän osaa teh-
dä kultaa paperista ja paperi» kul-
lasta.

Ranskan ministms-
tön uust mitto.

Sosialistit pelastivat halli»
tulsen.

Maaliskuun 26päimänäoliWal-
dect»Rousfeaun ministeristösuures-sa Vaarassa ja tutistumistll par-
taalla. Kamarinpäiwäjärjestytsessä
oli QueSnayn ja Denys Guibertin
interpellatsiooni Saint Martiniquen
saarella olleen lakon ja lemottomuut-
sien johdosta. Useat puhujatmoitti»
mat Ranskan hallintojärjestelmää
saarella ja etenkin sotajoukonsekaan-
tumista lakontehneitten neekerien toi»
miin. Nykyista hallitusta ei lummin-
taan woinut syyttää Martiniquessa
Vallitsemista huonoista oloista.
Germille-Reache esitti sitten päimä-
järjestykien, jossa lausuttiinluotta-
mus hallitutseeu ja toimomus, ettäse turwaisi järjestyksenMartiniquen
oloissa.

Wllldecl-Rousseau hywätsyl pii»
mäjärjestylsen ja maali sen wahwis-
tamistll. Kaiktt melinistit, llerikaa-
lien ja natsionalistien miehet yhtyi-
mit silloinsaadakseen presidentin toi-
womutsen hyljätylsi. Äänestettiin,
multa syntyi epäilystä tuloksesta.
Toisen laskunmutaansai ministeris»
tö moiton, toisen mutaan oli se jou-
tunut lahden äänen Vähemmistöön.Äänestysliput tarkastettiin uudes-
taan.

Kokouksen lopulla Vallitsi suuri
mielten jännitys.Odotettiin,ettämi-
nisteristö tulistuisi, lun useat sosia-
listittin oliwat äänestäneet sitämas-
taan sen talia, ettäluutnantti Kahn
oli ampunutlaton tehneitäneelerejä.
Mutta tarlastutsessa täwi selwille,
että ministeristöoliVoittanut,mail-
lakin main pienellä enemmistöllä.
Vioin V«s iltasella saatiin tietää
äänestyksen tulos, 243 äänellä 232
Vastaan oli Germille»Reachen päi»
mäjärjestys hymäksytty. Oileistosta
kuului silloin paheksumista ja««val-
lista huutoja! wllin yksitoista ään»
la", Vasemmalla ilmaistiin mielty-
mystä jasuosiota.

Melineläinen Lasjerreehdottinyt,
että päiwäjärjestys pitäisi jataa, ja
selitti, etteihänen puolueessaan ollut
lainlaan luottamusta ministeristöön
(Vastalauseita Vasemmalta) jonla
muolsi hän tahtoi äänestää ainoas»
taan järjestyksen malaannuttamisen
puolesta. Siitä syntyi tappeluLas-
serren jasosialisti Symionin Välillä.

Pääministeri Waldect-Rousseau
nousi sen jälleen puhujalamalle ja
häntä terwehdiltiin pitlällisillä suo-
stonosotutsill». Hän lausui ainoas»
taan muutamia sanoja ja lopetti
puremalla imalla: On surullista,
että onolemassa tasawaltalaisia, jot»
la irroittautumatsuuresta tasawalta»
perheestä". (Myrskyisää hywätsy-
mistä Vasemmistosta).

Silloin katsoi Ribot ajan tulleen
suunnata istuministeristöäwastaan.
Kun hän nousi puhujalamalle, huu-
dettiin Vasemmalta: „Siinä tulee
lrotodiilltyyneleet". Hän selltti, etteisaa setottaa tasawaltaa hallitulsen
politiilan tanssa (hywätsymistä otte»
alta). Hänellä jahänenpuolueellan»
sa oli oileus äänestää hallitusta

mikkomakitalo
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ivastaan. (Uutta hymälsymistäoike-
alta. Wasemmaltll huudettiin: Te
ette ole mitään tasamaltalainen!")
Kun hallitus astui ohjaksiin, oli
tasamaita ollut maarass». Hallitut-sen tehtäm» on mälittää,mutta Wal-
deck-Rousseau oli liittynyt sosialis-
teihin ja ministeri ei saa elää sosia-
listien lannatutsella. Belgiassa näh-
dään moisen politiikan seuraukset.
Siellä ei uudet ainekset enää saa
mitään mllikutusmoimaa, maata run-
telemat Neritaalit japuoleltomat so-
sialistit. (Melua). Pitaälömeidänkin
osaksemme tulla sama kohtalo? kysyi
Rivot ja jatkoi hyökkäyksiäänhalli-
tuksen politiitlaa ivastaan.(Vasem-
malta huudettiin, että hän tahtoiitse
päästä pääministeriksi). Lopuksi lau-
sui hän: «Saatte kalliisti maksaa
liittonne sosialistien lans>». Vaadi-
taan prosenttarin lorot eikä semmoi-
sella kiskomisella moi mallio elää".
(Hymätsymistä oikealta ja keskus-
talta. Melu» masemmalta.)

Sosialisti Garnaudkannattikabi-
nettia ja sanoi Ribol'ille: Te tah-
dotte liimatakalliita salkkuja merestä,
joka on muotanut Martiniquessa.
Me äänestämme läsimarret taimasta
kohden tämän hallituksen puolesta
(myrskyisää hymätsymistä masem-
malta)estääksemme semmoisten mies-
ten pääsemistä waltion peräsimeen,
jotka omat myyneet politntkansa tle-
rilaaleille".

Oikeisto pani Vastalauseen. Me-
linelaiset olimat maiti ja alakuloisi»
na. He tunsiwat, että tämä näihin
asti tuntematon sosialisti oli pelas-
tanut ministeristön ja tehnyt meli-
neläisten wiimeiset tulipommitmoi-
mattomitsi. Käuestettiin taas Ger°
wille»Reachen päimäjärjestytsestä.
Ehdotuksen ensimmäinen osa, jossa
lausuttiin luottamus hallitukseen, hy-
matsyttiin 285 äänellä 239 »vastaan.
Tulosta termehdittiin testä.2ällä hy-
mätsymisellä masemmistosta.Loppu»
osa ehdotuksesta hymatsyttiinsuurel-
la enemmistöllä.

—
Tästä tappios-

ta ei Ribot meliniläisineen pian tul-
le tointumaan.

Miffl «lcttc ms°
t« «?

Miltei poikkeuksetta asettumat
meidän pitkuliikkeiden pitäjämme
kaikessa ammateissa »vastustajain
rimeiyin, kun on kysymyksessäpal-
kankoroitus puuhat minkä amma-
tin tai tehtaan tnömäellä ta-
hansa.Waikka tarkastaa tuota ilmiötä
olemia oloja silmällä pitäen, johon
meidän isänmaalliset tamallisesti
aina wetoowat työwäenmaatimuk-
sia armostellessaan. niin sittenkin
osoittaa se mitä suurinta type-
ryyttä ja lyhytnäköisyyttä olemis-
sa oloissa elämän liikemiehen sil-
mällä katsottuna. Mitä tässä tu-
len sanomaan yleensä työwäen
maatimuksien »vastustamisesta, moi-
mat sen ottaa huomioonsa muut-
kin, eikä yksin rälltälimestant,
mutta erityisistä syistä aijon tällä
kerralla tehdä selmaa muutamista
seikoista noille miimeksimainituille.
Aikomukseni on kumota ne perus-
teet, joiden nojalla te katsotte ole-
manne pakoitetut »vastustamaan
muiden ammattien, samoin kuin
omain työntekijäinnekm paltanlo-
roitus maatimuksia.

Mitä tulee ensinnäkin muiden
ammattien työntekijäin waatimut-
sien mastustamiseen, niin teidän
pitäisi liikemieyinä tarkemmin aja-
tella asiata ennenkuin umpimäh-
kään menette mastustamaan sitä.
Onhan luonnollista, että mitä
enemmin taikka mähemmin teillä
on maksukykyisiä tilaajia, niin sa-massa suhteessa teillä on työtä,
josta riippuu tulonne. Wastus-
tllissanne työwäen valkllnkoroitus
maatimuksia muissa ammateissa
lisäätte te sitä joukkoa, joka ei ti-
laa waatteitansa teiltä,., maan sen
sijaan käy ryysyissä. Älkää luul-
ko, että ne muutamat Harmat, jot-
ta käymät yylvin puettuna noiden
ryysyissä käwijäin kustannuksella,
edullisilla tilauksillaan korwaawatsen, »ninkä menetätte tuossa monin
merroin suuremmassa joukossa.
Taikka oletteko isänmaallisessa hy-
wäntahtoisuudessanne menneet min
pitkälle, että omaa ja yhteistä

etua katsomatta sallitte rikkauksien
kasaantua muutamain harmain po-
hattain käsiin. Niin isänmaallisiakuin olettekin, pitäisi teidän toki
huomata, että tämä tapahtuu tei-
dän itsenne ja työntekijäin kustan-
nuksella. Eihänisänmaanetu waadi
sitä, että nuo muutamat elämät
ylellisyydessä silloin, kun te muun
köyhälistönmukana kärsitte hymin-
lvoinnin puutteesta.

Mutta tuo mastustus johtuukin
kenties siitä, että ette olisi johdon-
mukaisia, jos tunnustaisitte muiden
ammattien työntekijäin maatimut-
set oikeutetuiksi silloin, kun omain
työmiestenne maatimukfia mastus-
tatte, jonka pidätte ihan luonnoslisena. Siis tästä wielä wälW
WTyöpaltkain järjestämisestä rää-
tälin työntekijäin kesken tulee ole-
maan yhtäpaljon hyötyä työnan-
tajilla kuin työntekijöilläkin. Sa-
malla kun se mahan korottaa työn-
tekijäin palkkaa, niin se myöskin
samalla tekee kilpailun mestarieu
kesken mahdottomaksi. Kun työn-
antajain samoissa luotissa pitää
maksaa työntekijöilleen yhtäläinen
työpalkka, niin siitä seuraa, että
heidän pitää teettäjältä ottaa
myöskin yhtäpaljon jokaisen. Näin
tamoin tulemat työntekijänne tuke-
maan teitä eikä sortamaan, ku-
ten suwaitsette itsellenne usko-
tella.

Totta kyllä on, että sittekin jää
mielä niitä, jotka kilpailemat kans-sanne hintain halpuudessa, esim.
kotonansa työskentelemät työmie-
henne, ioilla monellakin omat omat
»vakituiset ..kundinsa" ja niiden li-
säksi ne mestarit, jotta yksinään
harjoittamat ammattiansa. Näi-
den edellisten häwittämiseksi onkin
tuohon uuteen palkkatarlffiin ase-
tettu pieni koroitus kotona teille
tehdyistä kappaleista. Jälkimäis-
ten häivittämisetsi tuskm löytyy
muuta keinoa, kuin oppilasjärjes-
telmää muuttamalla. Woitte sen-
tään näin tnöntekijäinne,palkanko-
roituksien mkoina estää niiden li-
sääntymistä siten, että hylväksytte
työnriestenne »vaatimukset.

R— o R— e.

Kurusta,

Nyt se alkaa torpparien ulosajo
aika. Torppa on saatawa Maarian
päimästä pois, että talo saa tor-
panmaat haltuunsa.Täydessä ruis-
kylmässä tahtoo hän ne, kun torp-
pari on itseänsä »varten toimitta-
nut maat kylmetyksi jamonikin lai-
natulla siemenellä. Marsinkin on
tänä muotena tapahtunut niin, kun
ei omasta maasta tullut sen »ver-
taa, hallan ja kylmän kemään ta-
kia, että olisi siemeniä ollut lainaa-
matta. Tiedän monta torppari-
raukkaa, jotka mitään pahaa aamis-
tamatta lainllsiwat kunnan makllsii-
nista siemenen ja nyt täytyy muut-
taa pois. Moni lvanyana har-
maapäänä ja moni pienten lasten
kanssa jättää kaikki siihen, maikka
.on itse taikka isänsä kanssa metsän
synkkään korpeen raimannut januo-
ruutensa woimat siihen uhrannut.
Ei tunnottoman talon-isännän jää-
kylmää sydäntä moi lämmittää ne
monet kuumat kyyneleet kun mierii
torpan isän ja äidin silmistä, kun
näkemät miten heidän toimeensa
tyhjään raukesi.

Toimo täyttää työmiehenrinnan
kun on saanut oman tuman wal-
miiksi monen maiman ja ponnis-
tuksen perästä, toimoen siinä saa-mansa wiettää wanhuutensa päi-
wät omassa kodissaan; mutta kun
muokra-aika loppuu niin silloin kä-
melee talon ukko lihamme »vatsoi-
neen torppaan sanomaan, että mi-
nun tanuattaa tämän kylmää hei-
nälle ja sentähden täytyy teidän
muuttaa Maarian pänvästä pois.
Sangen surkealla mielellä täytyy
katsella näitä tapahtumia. Torpan
miestä ei näy suojeleman laki eikä
mikään.

Kurulainen

Ostakaa ainoastaan

ISÄNMAÅ-
nimisisiä paperossia, jotka maksavat vaan 25 penniä laatikko

Tupakkatehdas »Fennia», Helsingissä.
~JOF* Saatavana kaikista hyvinvarustetuista kaupoista.
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Huomautamme vielä, etta kustantamaamme
Leo Tolstoin

Buur«mma>sta Mnnittävää tknZta

Sota ja Raulia
Suomentanut Juho Aatto Mäkinen

on vielä joku määrä myytävänä kirjakaupoissa sekä meillä.
touksiwta on

irScitii juRauha!»^^^^^^^^^^^^^^^■■■^^^^^■l
»Sota ja Rauha» kuuluu epäilemättä parhaaseen kirjallisuuteen mitä

meidän aikanamme on ilmestynyt, ja jälkimaailmakin onihnietteleva^^^
C. D. af Wirsén.
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G. E. JANSSON & KUMPP. KIRJAPAINO.

Yleisöltä.
Kansan Lehden toimitukselle.
Hra Jokisen kirjoituksen johdosta

pyydän sijaaseuraamalle
Vastineelle.

Hra Danton on ladellut minusta
koko joulon malheita, joita ei ole
yrittänytkään todistamaan,paitsikak-
si. Hra Hellberg'in käynnistä olen
antanut selityksen tässä lehdessä n:o
36, jostakäy selwill>, että taksi täysi-
kasmuista ja kaksi 16, 17 muotias-
ta malallansa omat malmiit todista-
maan, etten ollut kotona, kun hra
H. pyrki luokseni 28p.Tammikuuta.
Liitän tähän mielä lisäksi näin kuu-
luman todistuksen: ..Täten todistan
minä, että minä en marmuudella
muista sanoneeni kenellekään, että
toht. Ursin olisi minulle mäittänyt
olleensa totona kolo päimän 28 p.
Tammikuuta. KaarloKalke."

Danton sanoo minun nimittäin
maittaneen hra Kalkkeelle, että olin
koko päimän kotona. Että olin reh-
tori Archenius'enluona noink:lo. 11
-12 malilla, (ei t:lo 2:teen kuten
mastoin käsikirjoitustani tässä leh-
dessä oli painettu), moi hän jahä-
nen perheensämilloinhymänsii todis-
taa. En olehuolinut maimata häntä
todistuksen pyynnöllä.

Toinen malhe on saanut kolme
todistajaa. Suotakoon anteeksi,että
»vieläkin epäilen, että nämä (jotta
olimat tampuurissa, kun Jokisen
kanssa puhuin) omat talttaan kuul-
leet sanani. En ainakaan paraim-
mallll tahdollakaan moi muistaa sa-
noneeni ketään ..pässiksi",muttakyl-
lä minä sanain puoluehallinnon me»
netelleen ymmärtämättömästi, joka
ei »valinnut itsellensä marapuheen-
johtajaa. Noitten kolmen naisen to-
distulsen sotkuisuutta näyttää jo se
seikka, että he wäittämät minun moit-
tineen puoluehallinnon jäseniäpäs-
seiksi siitä syystä, etteimat malinneet
itsellensä puheenjohtajaa ..eimätkä
jatkaneet kokousta". Puheenjohtajaa
he eimät «voineet malita (ainoastaan
marapuheenjohtajan) ja jokainen
ymmartämäinen ihminen tajuaa,että
minkäänlaista puheenjohtajaaei tar>
mittu, jos ei kokousta jatkettu.Mi-
nä sain hra Jokisen puheesta sen
(ehkä määrän)käsityksen, että ko-
tousta jatkettiin ja juuri sen takia
minä pidin ja pidän mielälin tyh-
myytenä, että kokous laatipäätöksiä
ilman edes »varapuheenjohtajaa.Näin
maitan lausuneeni, olloonsitte mail»

ka kuinka monta mastassa todista-massa. Ei totuus tulessalan pala".
Mutta nuo tolme nmsta eimät liene
rlleet liioin felmällä kolo asiasta.
Tahallinen malhe (joita en mil-
loinkaan käytä) tässä ei ollut;
toto Dantonin hämäistyskirjoituk-
sesta ei siis jää muuta jälelle kuin
korkeintaan epäselmä muisti
eräästä

— pitku seilasta.
Turussa 4 p.huhtit. 1900.

N. N. af Ursin,
Toim. muist. Toimomme on,että

tämä kiista julkisuudessa mihdoin-
tin lakkaa.

Kansan Lehden toimitulsell
Kun useat henkilöt omat minun

ansioimni pitäneet wiime aitoina leh-
oessännenimimerkillä Kalle Salmela
julaistuna olleita erikoisia artikkelei-
ta ja kun edelleenkin samoja epäluu-
loja on Mallalla suurissakin piireis-
sä, niin pyydän toiluitulsen todista,
maan, että minä en milloinkaan —
paitsi tätä sepustusta, ole riwiiikään
lehteenne kirjoittanut. Toimon epäi-
lykset, miia minuun tulee, nyt tan-
kooman ja rauhan palaaman sekä
..wirallistenkin wiestien" talttuman.

Tampereella '/4 1900.
Kaarlo W. Hilden.

Etteihra zkaarloHilden ole suin-
taan meidän lehteemme mitään muu-
ta paiisi ylläolema» kirjoittanut, sentäten todistamme ja toimomme »rau-han palaaman setä wirallisten mies-
tien talttuman" kuten ylläolew» kir-
joittaja sanoo sekä häntä että mui-
ta kohtaan, sillä toimituksella on läy-
tettämänä tynämiehiä, joita mitkään
pikkumaiset ahdisteliat eimät moi
abbinfoon saada^^^^^^^^^W

Toimitus.

PirkkalanTyöläisten
KauppaO. Y. osakkaita kut-

sutaan täten väliaikaiseen

Mitata
P. T. Yhdistyksen talolle t. k. 15
pnä kello 2:si p;vällä, jossa vai?-
taan I:», varajäsen johtokuntaan
y. m. mahdollisesti esiintyviä asi-
ui!a.

Pirkkala 194AOO.
Johtokunta.

Ruisjauhojauseaa laatua
Xlsujauhoja „

jf

IWsunleseitä parasta „
Kauroja hyvää

myydään hyvin halvalla
K. F. Slastnikoff Ula

Kuninkaan-jaSatamakadun kulmassa,

KaiiMitsiä
lasineen saadaan tilata alen-
nuksella meidän kautta

Kuva-Raamatun
laliialiuvaai»

Kristus a
oetscmancssa.

Samaa kuvaa saadaan myös

kirjakaupoista,
Inieiltii 2

asianne-

markalla
ostaaH
kiitä, ja
kappale.

Kustannus- ja Kirjapaino-
Osakeyhtiö Sampo.

I'6l!avat«ktaanllatu 25,

Arv. työväli
tehkää

Keinu- ja pinnatuoli-
ostoksenne allekirjoittaneelta, sillä
myyn niitä halvalla.

G A Siren.
Makasiinikatu 8.

A.Tanskasen

UosikatnIL
Nyt olen saanut niitä täysivillaisia

kotimaisia kankaita, joista voin tehdä
tilaajille pukuja 25:stä markasta kor-
keimpiin hintoihin.

aina valmiitalöytyyVarastossa
vaatteita.

HIIVU.! Uusikatu 11

Arvoisa työväki
tehkää

PINNATIIOLI-
ostoksenne allekirjoittaneelta sil-
lä myyn niitä halvalla.

N. Setälä, Kortelihdenk. 19

»Ml M
on tilattavissa seuraavissa

paikoissa:

Kosken länsipuolella:
Kauppias K. 0. Renfors, Puu-

villatehtaank. A. Jaatinen,puu-
villalehtaank. 15. E. Sohiman,
puuvill. tehtaank. 15. Tilda Lam-
pinen, Niemi- ja Kalliokadun
kulmassa. F. V.Fredriksson, Sär-
känkatu 15. J. Lahtinen, Kouluk.
Puuvillatehtaalla hra Hilden.

Kosken itäpuolella:
Kauppiaat: I. 8. Valdén Jo-

hanneskylä n:o 37. K. M. Krön-
vall, Kaarik. 3. Anselm Saari-
nen, Kaivok. 37 ja Vellamonk.
13. A. F. Iltanen, llmarink. 5 ja
E. usterman, Kyllikink. 17, sekä
hrat F. Tähtinen Pellavatehtaan
portilla, Aug. Lindell konepajalla,
H. Koskinen jaGirsverkatehtaalla.
T. Lindvall omalla tuvalla ja J,
Fock Tammelan konepajalla.

jKB- Lehden jakamista kos-
kevat asiat, orat helpommin
korjatut, jos ilmoitetaan asi-
asta lehden konttooriin (Jans-
son & Kumpp. kirjapaino), tai
Telefoonilla N:o 216.


