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■SaoniMia
pank.40 p.
28 p. ja kun

Kirkollisia ilmoituksia.
sua Sunnuut. Kolm. saarnaa:
','lh (iiuiii. lirlussll pusi. OHöiiblausuo»>,

p. p. faorn. tl.», vast. Fontell ruots. p,
p. saan», tl. 12. setä pasl. ©anbberg ilta-
faarn. tl. 5.

Warchassa tirtossapast.Grö»b!ad s»o»>,
pp. saar», tl. 12.

«ulh. sJ{iifou§l)uoiu'ella pa§t. Smibrood
raamatu»selitytse» tl. ? ill.

Suoin. Herr. ehtoolli». Älelsa»d lir-
toZsi ti. Lauwantaina "ippisnarna tl,
>/-8 ill.

ztesiiwiitloua l,ei»äl. N p, pitää past.
Fontell raamatu»selitulse» Wanhassa tiv-
lossa tl, ? '/, ill.

Kuolleita:
Räätäli R. (i. (SiianM)t'iu 1. Aili B f.

6 p., työn». Piulari PnUianlc» 52 m. !! l,
16 p, työm.I.Peura» lOlli 4 l. Lo p,,
iuastifevöti opp. Juho Michelsson 18 w.
81 p., telit. lyö»t. Emma Tabli» l. Selma
I t. 25 p., ioa»fifeppä A. F. Walleniukfe»
I. iKeiuo 1 m.21 p., iuait)bemie§ A. l'ei=
tiou I. Helga l m. ti t. 21 p., maalari»
u>ai»>i) Saima Juuselan I, Sulo l t. lt>
p., walaja 3ll0" Siltgre» 24 w. l» t. 12
p., paperimestarinlestiMaria D§terf)olni
71 n». .'( t. 22 p., tnöm.Maurits 'ijliiieu
29 m. 9 l.8 p., perämieöD. VellsorZ'!»l. Olami 2 l.3 p,, trjöm. waimo Greela
Ahlqwist 82 m. Ll t 21 p., räätäli Matti
Melanderi» l. (Amerit 4 f. <! p.

Hnulutettuja:
Suutari S. it. it>,!änen ja veli. tet,!,

lijuiu. Maria kalliomäfi; ttjöni. O Hasu
ja peli. tef)t. työnt. Liisa En; ajuriI.Saiuola ja ompelia Glwiira Taiulnelin;
ti)sm. K. E. Mätelä ja ompelia Lydia
Uotila: työi». K. 30. Wiitane» ja tetjt.
lyont. Maria Moisio.

Muuttamia:
kultaseppä K. H. Wall, suutariH. L.

Laiho, suutari E.N. Wilen, työ,». M.Wir-
tanen ja palw. Alina KarlssonHelsinkiin,
neuloja Anna OileniusNanajaa», työut.
Gustawa Helin Eräjarwelle, työut. Via-
ria TulotaZ Kuhmalcchdelle, wastiseppä
I. Koslineu aikoo naida ultoseuralun
nasta.

Asianajaja
K. A. HÄYRYNEN

Lakit, kand., Varatuomari
Hämeenkatu io;

—
2, 56.

Kätilöt:
Ul/iurtri jjj Hallituskatu33. Ottaa. f\HllULLIN By«a kot.via vastaan

Kokouksia.
KIVIMIES AMMATTIOSASTON
liikiiilttiii

pidetään ensi keskiviikkona 3 p:vä
heinäkuuta klo 8 illalla.

Muistakaa saapua mullissa koko-
ukseen. Uusia jäseniä kirjotetaan
Jäsenmaksuja kootaan.

Esimies

T. T. I:n
Järjestysvaliokunta

työväenyh-kokoontuu huomenna
distyksessä klo 8.

«_indh.
-^äätälinliilie
Itäinenpitkäkatu Ull, 14.

Talafooat K:» 648.

A. Savolaisen
RÅÄTÄLILIIKE

on mnntettn Kuninkaankatu N:o 18 herra .1 Uikalan ta-
loon. Telefooni 4 97.

Kansan Lehden konttoorissa
Tampereella, Työväenyhdistyksen uu-
dessa talossa, on invvläväiuijseuraavat
kirjat:

4: 50
3: 60
2: 25
i: 50
i: 50
1:

—

Piplia, sen arvo Ja uskottavuus
Sosialismin Historia 9 vihkoa a 40Sosialismi
Uusi Neuvo* j» KaavaUrJa kansalaisille .
Työväenkalenteri VI
Uuden ajan kynnyksellä
Uudistalo .
Kissaviikolla
Työväenkysymyksiän

m M
TyömiestenKulutusyhdistyksistä
TyöväenKevätlehti
Työväen Katkismus
Paratiisimaan päällä
Minkätähden perustetaan ammattiyhdistyksiä
Työväen ammatillisesta ia poliittisesta liikkeestä Euroopan

suurissa sivistysmaissa ,
Jaakon Taavi
Moses vai Jesus .

:30
-: 25

-: 25' 25': 25
sekä u-ieampain Työväenja Väkijuomabkkolaisten edustajakoko

uksien pöytäkirjoja, vuosikertomuksia y. m.
Matti Kurikan y. m. tunnettujen henkilöiden valokuvia
Kirjoja voidaan tilata joko kaikki yhdessä tai kutakin erikseen ja

lähetetään ne jälkivaatimuk<ella tai ilman, kuten tilaaja haluaa. Asia-
Ulicliillc myönnetään kaikesta kirjallisuudesta 2u "/.> almnus

Joka lähettää 15 markkaa Kansan Lehden konttooriin 8221»! kaikki
nämä kirjat vapaasti luoksensa.
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Ary. Liikemiehet
G

HUOM.! ♥IKansan Cebden
t!!«i»»»iisz «n »iitänvllVä
4,500.
Ilmoittajille

IlllMg!
Suuri valikoima

l<luBtia ja v3li!liBiä l^änninkikankaita
ErikoitA. Soviotteju, IVlustiA piiiisilk-
lii», l*si.it;ojiv, Hiilclihi,y. m. kudottuja trikootavaroita.

MMlerg k» entisessä M»
Comercin talossa. Hämeenkadun puolella

N>«.G^A.A.Z Halvathinnat.

G

G
£$%& ® $ $ £

on Kansan Lehti erittäin edullinen.
Kansan Lehti luetaan paljoa tar-
kemmin kuin paikkakunnan 6si päi-
väldet lehdet. Kolmipäiväisenä leh-
tenä on Kansan Lehden lukijakunta
moninkertainen sen tilaajamäärästä.
Ilmoituksetki.i näin ollen tulevat
Kansan Lehdessä paremmin huo-
matuiksi kuin muista lehdistä. Erit-
täinkin työväkeä koskevat ilmoituk-
set olisivat julaistavat Kansan Leh-
ifessii. llmoitushinnat halvimmat !

Tilaajamtträ 4,500 #

±1

HäätäliniiikeK.K. Sarlund
Työv. ylid. uudessa talossa.

Tuhiiään kaikkia räätälin ammattiin
kuuluvaa työtä omista sekä teettäjäin
kankaista.
Huolellinen työ! Halvat hinnat!

Työväen

KeittiöjaKahvila
"Vähälinnankatu 16, Porissa.

J.E.SYLIIN.
Varmasti kuivia »eka

jykeviä
Ulipalmllioja.

myy kotiin »jettiin» halvalla K. Tallen
Viinikankatu n:o 9.

Tavataan klo 8-9 j. p. p

Ruumisarkku-
ostokset1

on paras tehdä Kauppak. n:o 15, sillä
varmaan ovat siellä halvimmat hinnat
ja sievä nykyajan työ, monella eri ta-
valla verhottuja ja koristettuja sekä ko-
vin halpojakin. Katafalttia, kuusia ja
ruumisvaunuja vuokrataan ja mitä apua
vain tarvitaan tässä tilaisuudessa.

Tilaukset sekä telef, että kirjeellisesti
toimitetaanoitis ja täsmälleen.

Tampere Kauppak. Telef. 15.
loar Eabtin«n.

Veljekset Friissein valimon hautaris-
tejä saadaan tilata.

Huomaa!
K.n haluaa ostaa palstatilaahyvin lä-

heltä Tampereenkaupunkia tulkoon so
piinaan kaupasta ensi lauvantainaheinä-
kuun 6:na p:nä klo ? illalla taloon n:o
4! Kaivokadun varrella. Maatila myy-
dään 20 osaan.Halukkaita ostajia on jo
useampia. 1000 mk. vaaditaan he'i. lop-
pua hintaa varrotaan.

ilmoitus.
Täten saan arvoisalle yleisölle ilmoit-

taa että olen vastaanottanut saunan,
Tammelan- ja Pinninkahijen kalinassa,
ja pyydän hyvällä kohtelulla sulkeutua
arvoisan yleisön suosioon.

J. £. Liiitoueu.
Kunnollinen saunapassari saa paikan

satnasasa paikassa.

Yhdistyksien ja ammatti-
osastojen kirjanpidossa käy-
tännöllisiä

Jäsenluettelo-kirjoja
on saatavissa lehtemme konttoa
rissa.

Kansan Lehden
Taloudenhoitaja

tavataan lehden konttoorissa var«
memmin kello 12—2 ja 5 -7 joka
palva.

Viikinsaaren. Jm
J\aMTit()la joKeilara ta , >?&

Höyryparsi„Viikinsaari" lähteekau-
pungin (kirkkokadun laiturista) kl. lja
4 i.-p. Arkipäivinä klo Va 6~!1>. P- 89kit
sunnuntaisin kello 9 e. p.

— 12 yöllävä
littaa alus liikettä ainoastaanPyynikiu
niemen ja Viikinsaaren välillä.

2110»! Laivaa saa kohtuhinnasta
vuokrata yksityisiä huvimatkoja varten
perämieheltäsekä telef. 455.

Huveja.

Helsingin Työväen Teaatterin
vierailunäytännöttTampereella*
Helsingin Työväen teaatterin jäsenet

näyttelee Taiston talolla keskiviikkoja
4 päivä heinäkuuta

PastoriJussilainen. Huvinäytelmä
4:3»3 näyt. kirj. G. v. Numera. Suom.
Liina Kajava,

Perjantaina 5 päivä heinäkuuta
Koranormen lapsia.Näytelmä 8:»»

näyt. kirj. Minna Canth.
Näytäntö alkaa klo 8. Ovet avataan

/ 8. Pilettiä myydään Taiston talolla
näytäntöpäivinä I'2 -2 ja S:»t» näytän-
nönloppuun.

■■■■■I

Miten työwiien puo-
lueohjelma woitaislin
parhaiten toteuttaa?

(Alustus.!

Kun wiimeisen tnöwäenedustajain
kokouksen käsiteltäwäksi ehdotettiin ky-
symys: »onko työmäestönmuodostet»
tama oma puolue omalla ohjelmalla?
niin silloin anneltiin, ettei meillä
wielä olisi aika oman puolueen pe-
rustamiseen. Painamina syinä lausui»
mat armeliat, me elämme omituisissa
»valtiollisissa oloissa, josta työ»väestö
ollen mailla äänioikeutta,eimöisieri-
tyisenä puolueena mitään maikuttaa
Toiseksi ariveltiin puolueen tuottaman,
hajaannusta itse järjestyneenkin työ-
mäestön keskuuteen. Hajaannuksen
tuottajana pidettiin sitä uutuutta,
minkä toisi tullessaan se, kun entisen
työmäen »valtuuskunnan tehtämät tu-
lisimat siiirtymään ennestään tunte-
mattoman työmäen puoluehallinnon
lasiin. Paikalliset olosuhteet, missä
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eri yhdistykset toimimat, niiden ei
niinikään arweltu antaman myöden
työtväestöntoimia omana puolueena.

Mämainituita syitä etupäässä tuo-
tiin esille puoluetta perustettaessa.
Olipa näillä mielipiteillä kannattajan-
sakin. Kuusi edustajaa edustajakokouk-
sessakin asettui näiden mielipideiten
puolelle.

Puolueen perustajat kuitenkin oli-
mat waltllwa enemmistö ja lopulli-
sessa äänestyksessä päätettiin puolue
perustaa 53 äänellä s:ttä ivastaan.
Tämän seikan pitäisi todistaa, että
ajatuspuolueen perustamisesta olisi
ollut Suomen järjestyneelle työmäelle
yhteinen ja että kaittialla olisi ollut
selivillä puoluetta koskemista asioista.
Näin syntyi Suomen työwäenpuolue-
wirallisesti.Kun nyt työwäenpuolue muodos-
tui, edellytti se, että se ohjelma minkä
se tulisi hywäksymään pyrkimystensä
päämääräksi, tulisi olemaan jotenkin
monipuolinen ja hywin harkittu, saa-
dakseen sellaisen kannatuksen osakseen,
että sillä tulisi olemaan jotain merki-
tystä. Tätä seikkaa ei suinkaan wii-
meinen puoluekokous laimin lyönyt-
kään laatiessaan puolueelle ohjelmata.
Suomen työwäen puolueohjelma on
kylliksi monipuolinen ja sisältää pa°
rannusivaatlmuksill kaikille kansaluo-
kllle, joiden asema parannusta kaipaa.

Puolueen perustamisen jälestä on
kyllä wäitetty, että puolueohjelma
olisi muualta lainattu ja sellaisena
muka meidän oloihimme sopimaton.
Mintä merran tässä mäitteessä on
perää, se ei juuri mitään selitystä
kaipaa. Totta kyllä on, että Suomen
työwäen puolueohjelmassa on lainattu
sellaisia jota on koko maailman köy-
hälistölle yhteistä, mutta on myös-
kin pidetty meidän omia oloja sil-
mällä. Mitä maara siitä jos puolue-
ohjelma onkin lainattua? Minun ym-
märtääkseni meidän maamme työwä-
estö taistelee samoja waikeuksia ivas-
taan kuin muidenkin maiden työmä-
esto. Wastustajat owat tästä wäit
teestä muodostaneetkin jonkunmoisen
pelättimen, jolla omat pitäneet wä-
häisen osan niinsanottua järjestynyt-
täkin työlväestöä puolueen ulkopuo-
lella. Mutta mähitellen, kun köyhä-
listö alkaa käsittää työwäen puolue-
ohjelman tarkoitusta, on nämä arwe
lut jäämä omaan mitättömyyteensä.

Mä olemassa olen tuonut esille
niitä Mkaja, joita on olemassa Suo-
men tnömäenpuolueen keskuudessa.
Oli olemasja silloin kuinpuolue pe
rustettiin jonkunmoista hämäryyttä
ja on yhä mielätin olemassa hämä-
rää. Näyttää siltä kun se osa kansaa
jonka eteen puolue tahtoo työskennellä,
ei olisi puolueen päälnäärästä selwil-
lä. Tuskin pari kuukautta puolueen
syntymisestä oli kulunut, tuin riidei
tim siitä, kumpiko toimintatapa weisi
perille, walliollinenko wai ammatil-
linen. Tästä seikasta oltanee nyt jo
kuitenkin selivillä. Ne riitaisuudet,
joita Suomen työmäenpuolueessa
alussa oli olemassa, selwittiwät aina
km sen tosiasian, ettei meillä työmäen

sowi ryhmittyä kahteen eri ryhmään
joista toinen ajaisi yksinomaan wal-
tiollisia ja toinen ammatillisia pyy-

MMitä tulee sitte itse tnömäenpuolu-
Len ohielmaan, niin se sisältää niin
humin waltiollisen kuin ammatillisen-
kin toiminnan henkeen soweltuwm
waatimuksia ja owat tumlnantin
suunnan yhteisesti toteutettanmt.

(latket.)
■■■EaHKiHH^HB^Bi^B

Suomea ®i)öiuäeu Puo-
luehallinnon kokous

1930
601.

Agitatsioonia marten oli
saapunut rahoja:
Helsingin seppien a. os. 10:

—
Heinolan työm. yhd. 32: 25
Turun salmum. a. os. 10:

—
Turun lätti- ja peltis. a. os. 10:

—
Turun maalarien liitto 15:

—
Kuha. Forssa 25: —
Wiipurin kone» jametal. a' os. 20: —

Sitäpaitsi on Huittisten työmäen-
yhdistys päättänyt luoivuttaa tarkoi-
tusta marten 5 markkaa.

Työwäentalenteri VII.
joka muutaman päimän perästä wal-
mistuu, päätettiin lähettää yhdistyk-
sille myytämätsi. Hinnaksi määrättiin
1 m. 25 p. Kirjaa woidaan tilata
puoluehallinnon sihteeriltä tai Am-
mattilaisten kirjapainosta. Turussa.

Puoluekokouksen keskuste-
lukysymysten alustuksia oli malmis
lunut ja lähetetty yhdistyksille kes-
kusteltawatsi toinen mihko. Kunkaik-
ki alustukset eiwät wieläkään olleet
saapuneet, kehotetaan arw, alustajia
lähettämään ne ensi tilassa.

Agitatsioonin järjestäminen
jätettiin tuonnemmaksi, kunnes näh-
dään, minkä werran waroja saapuu.
Mdistyksiä päätettiin kehottaa kiireh-
timään päätöksiänsä tässä asiassa.
Ruotsalaista agitaattoria «mustetaan
moimien mukaan, maikka lopullista
summaa ei moitu mielii määrätä.

Rauta- ja metallityönie>
kijäin liiton kysymyksen johdosta
saako liitto malita edustajan puolue-
kokoukseen, mustattiin tieltämästi,kun
puoluehallinnon nykyiset säännöt ei-
wät sellaista myönnä,koska osa liiton
läseniä jo on ollut osallisena edusta
jäin maalissa, ollessaan puolueeseen
liittyneiden yhdistysten jäseninä.Mut-
ta jos sellaisiin yhdistyksiin kuulumat
ammattiosastot, jotka eimät ole puo-
lueeseen liittyneet, liittymät siihen jo
to suorastaan tai liittohallintonsa wä-
ltyksellä, on niillä luonnollisesti oi°
teus malita edustajia puoluekokouk-
seen samojen perusteitten mukaan,
luin yhdistyksetkin walitsewat. Asia
esitetään edustajain kokoukselle.

Vkisiä uutisia.
Osuustoimintälaki. Waltiosääty-

jnn wiime maltiopäimillä hywätsymä
osuustoimintalati on nyt wahwistettu.

Samalla on myöskinhymätsytty wal°
tiosäätyjen anomus, että jos yksityisten
ulotteesta saadaan aikaan tarkotutsen-mukaisesti järjestetty tesluslainaiahas-
to, jonka tarkotutsena un osuustuntainmälitytsellä tyydyttää pienten maan-
imljeliiäin ynnä muiden elinkeinonhar-
joittajiin luotontarwetta, waltio sillemyöntäisi tarpeellista kannalusta.

Suomen muurarien liiton sään-
töjä ei senaatti ole wahwistanut.

Eläke. Sota-llsiaintoimituskuntaon
sotilas-eläkemaroista määiännytHömeen-
linnun pataljoonan eron saaneelle »van-
hemmalle kuormastoaliupseerille H.Win-
dille muotuisen 360 maitan elinkautis-
eläkkeen.

Wapaat asunnot on käsketty toi-
mittamaan tenraalitumeinöörinapulai-
selle ja Uudenmaan läänin tumernöö-
rille waltion omistamassa talossa Vuo-
rimiehenkadun marrella.

Helsingin Vanhankirkon lukka»
rinwaalin, joka miime helmikuussa toi
mitrttiin ja jossa malitulsi tuli wa-
vaahcrra A. von Kothen: on Pormoonluomiokapituli tehtyjen malitusten joh'
dusta kumonnut ja määiännyt uuden
maalin toimitettamatsi.

Tilattoman wäestönlainarahas
tot. Tilattoman mäestön lainarahas-
ton maroista on Korpilahden kunnalle
myönnetty 25,<X0 maitan ja Jämsän
kunnalle mailan kuoletuslaina.

Uutiiia
canvtteells ja lsdize«l«ilta.

Kansan Lehden ilmoitushinnat
omat nyt puolesta muodesta lorotetut.
Korotukseen on aiheuttanut lehden suu-
ri tilaajamäärä. Se kun on suunratto-
masti kohonnut ja tohoo yhä edelleen
ja ilmoitushinnat omat ollcei tähän
asti aiman alkuperäiset. Nyt omat il-
moitushinnat 25 pniä tekstin edellä ja
20 p:niä tulasimulla. Kansan Lehti on
edullisin ilmoituslehti Tampereella ja
sen ympäristöllä työmäen keskuudessa.

Kansan Lehden painojuttu-rahas-
toon on K. H. Farmin kautta Teis-
kossa kerääntynyt seuraamat erät:
E. Ahonen — : 25
M. lohonson — : 50
K. H. Färm 1: 50
Iwari Wiitaniemi ....—: 50

Smk. 2: 75,

Tampereen työwäenosuuskaupan
johtajaksi on malittu 4 hakijastaMat-
ti Pelon Lemiltä. Toimeen on astut-
tawa Elokuun 1 päimänä.

Iliajo. Eilen klo 4:jän aikana il»
tapuolella ajoi Mustanlahden olutteh»
taan olulkusli erään wanhanpuoleisen
miehen yli Mustassalahdessa. Maunu-
jen molemmat pyörät memmät miehenyli, joka lienee loukkaantunut hyminlin
pahasti. Kasmot Marsinkin ruhjoutui-
wat rumasti — Aina se »taljakin"
maan uhrinsa «vaatii.

Helsingin työwäen teatteri tulee
Raittiustotouksen aikana täällä esittä-mään Taiston talolla kaksi näytelmä»
kappaletta Kowan onnen lapsia" ja
»Pastori Jussilainen". Näytännöt an-
netaan testimiiktona ja perjantaina —
Toimomme teaalterin mierailumattal»
laan täällä saaman täydet huoneet.

Ileinen raittiuökokous Tampe»
reella. Paljon edustajia on jo saapu-
nut tänne raittiuslokouksen Maralta, ja
etupäässä sentiihden, että woiwat ot-
taa osaa raittiustursseihin, jotta alkoi-
mat jo sunnuntaina, Warsinainen tolo-
us alkaa ensi torstaina.

Ewankeliumijuhlalla sunnuntaina
Termopyylellä oli kansaa tuhansiinnousema joukko, niiden joukossa suuriosa pitkiltä matkoilta olemaa maalais-
kansaa. Hartauspuheita pidettiin siellä
moniaita.

Räätäliammattiosaston kansan-
juhlassa sunnuntaina Viikinsaaressa ei
yleisöä ollut niin paljon luin edellisis-
sä saaren kansanjuhlissa, mutta olikinse yleisö sitä kiitollisempi hymin suori»
tetusta ohjelmasta. Soitosta huolehti
Pellamatehtaan soittokunta ja laulua
esitti Konepajan mieskööri. Erityistä
mieltymystä herätti hymin harjoiteltu
pututanssi ja monoloogi hra K. Sar»
lundilta.Runonlausunto-kilpailussapal-
kittiin neiti Siiri Rosendahl ja hra
O. Nästrandt.

W. P. K:n kesäjuhlassa sunnun»
taina oli juhlayleisöämahan puoleises-
ti. Juhlassa soitteli taidokkaasti W.P,
Kn oma soittokunta. Termehdyssanat
lausui hra K, Andersson Laulua esitti
Tampereen Nuorisoseuran setalöörian-
siokkaasti. Hra F. O. Mäkinen lausui
innon Kertomuksen luki hra Gustafs-son, Hölmöläisten lalastusrettestä ker-
toili hupaisesti hra Andersson.

Juhlan yhteydessä oli joukko kilpai-
luja. Aamupäimälla klo 10:lta toimi-
tettiin ensin soututilpailu. Kilpailiat
lähtimät luselinin niemestä. Kilpailla»
ma matta oli b km. Kilpailu tapahtui
tumallisilla meneillä niin, että yksimies
oli maan soutamassa ilman peränpitä-
jää Palkinnot tulimat seuraamille sou-
tajille:
Ip, 15 ml. A. Giltig 23' 37'/z"
IIp. 10 mk. E. Taxell 23' s<>"
111 p. 8 ml. K Karlsson 24' 12^5"
IV p. 5 ml. H Siren 24'20"

luhlalentällä iltapuolella oli useita
kilpailuja. Niissä tulimat seuraamat
herrat palkituiksi:

Ampumisessa sai:
Ip 10 mk. K. E. Sandell 60 point,
IIp. 8 ml. K. Linden 59 point

111 p. 6 ml. I. Andersson 55 poin/
IV p. 4 mt. A. Jokinen 52 point.'

Keihäänheitosja sai:
Ip. 8 mk. F. Lindgren 37,57 m.
IIp 6 ml. A. Glltig 34.90 m.
111 p. 4 mk. I.Karlsson 34,82 m.

Distonhcitossa sai:
Ip, 8 mk. K. Rantanen 31,20 m.
IIp. 6 ml E. Taxell 30m,
111 p. 4 ml. F. Lindgren 2»,70 m.

Kilpajuoksussa 200 m. matkalla sai:
Ip,8 m. 2?' Vä" ennätyksellä ylioppi»
las Toimo Kalpio.
II p. 6 ml. sai 28' V-" ennätyksellä
hra F. Andersson.
111 p. 4 ml. samalla ennätyksellä mli
K. Permen'ille.

Köydenwetotilpailust» ei tällä kerta»
tullut mitään, kun 111 osasto, jont»
hullussa juomasarwi nykyisin on, oli
niin huonosti edustettuna, etteimät mi-
tenkään olisi »voineet puoliaan pitää.
Kilpailu pannaan toimeen uudelleen
tunnan wuosijuhlassa.

Wenemarkkinoita pidettiin täällä
Mustassalahdessa laumantaviltana ja
sunnuntai-iltana selä wielä loppua ei-
lisaamuna. Weneet joita oli losolta
tuntuimat oleman hymässä hinnassa,
waihdellen 35—50 mk. wälillä.

Oikaisuna mainittakoon, että
wiime torstain Kansan Lehdessä mai»
nitsemani aije Tampereen pellawateh-
taan lanturiosastolta. ontin kuiwanut
koloon työwäestönylsimielisen wastus»
tutsen tähden. He eimät olleet senlaisia
kun Klingendal'in tutojattaret.

Samainen tirjoitutseni oli laadittu
jo edellisellä wiilolla ja siis se olihie-
man Vanhentunut, jonkatähden ..Kan»
kuri"-yhtiön työmäen irtisanominentin,
oli tapahtunut nmlloa ennen lirjoiwl»
sessani mainittua aitaa.

Sä'yniis»Heittu.

Armisia tuutausi,
I4I2moden tilaajia
muistutetaan ajoissa
tilauksensa uusimisesta.

Pieniä uutisia.
Wedeln maraan joutui eräänä il«

tana muuan entinen poliisi parin lump»
paninsa tanssa Nästjärmellä.Kntinen jäi-
jestylsen malmoja tiesi ja tunsi tarkoin
merilän" siinä suhteessa, että weneheZlä
wetten päällä on wapaampi lalllstaa
kaljapullostaan tuin pihoilla japoiltitäy-
tämillä. Mutta yhden seikan hän luiten»
km unohti kun oluen höyrypäähännousi.

MM jakamitta.

Meillä on jo sentään wähän —
jos ei kaikkia - niin kuitenkin
monta lajia. Kuinka siemä, taun,?
allu,kuluta monenlaisia silm llä nähill-
wiä kauniita hnödytläitten taSmien tai
mia onkaan meidin aatteemme loihti-massa puutarhassa lasmamassa ja kr
hitlymässä, sitä aina maan tuskin min
hätäpikaa huomaa Mutta luoppas si
mäulses ja lutjo ettö näe jo taunullu
taimella monta mielä terran hywiä he
omimia taswamaa tullaa ja puuta

Meillä on n s. lyöwaen yuutaut,
ja jair >s apufaSjoja tymmemä setä ela=
fefusjojafiii jOttafm Wrillä o> tuo
wäenaiuHto^ojafrqtitiöitäkymmeniä, fuup
pagtjiiöitä kymmeniä, ujuusyboistylsia
li" jofo. Meillä on työmäe yhdiStytsiä
usio,tll fnminentä ja ammattiuiaStoja
s^dun wlliyeille Meillä on näillä yd»
dislyksillä monella ornat talonsa,laulu
ji jotttofuntanja, lllinaliijasto ia tai
lilla ia iufujultnfa enimmillä, Weiliä
on työwäen sanomalehtiä, »yömäen tir
jafltjuutta, oma lusta»nusyhllö ia omio
firjapatiiojd. Meillä ilmestyy työmäen
lalenlerit, lyöiuaen jouluolbumit, työ
wäen joulu- kewät- suwi- ja luhannus-
lehoet. Meillä on työmäen sääslö- jo
la, ausk^sj»ia. Meillä on jo lyöwäe>>
teaattereitafin kolmessa laupungissa ni-
m,lt. Helsingissä Wiipurissa ja Tu-russa.

Ia laitti nämät laitolset omat il-
mauksia samasta suuresta työmäel.luo-
tan itsetajunta-aatteesta ja tohoamis-pyrinnöistä. Ia kaikki nemyöskm lewit-
täwät tawallaai! ja alallaan työmäen
aatetta. Nytkin parasta-aikaa kiertelee
Helsingin työmäen teaatteri maaseuduil-la miiittämässll taiteen harr «stustaliiissaku, ei ainoastaan työmäeslössä.
Huomen illalla se näyttelee jo täällä
Tampereella. Käyttäkää tilaisuutta Hu-wälsenne nauttiatjenne oman teaatteiin-

ne taiteesta ja tannattaatsenne teaatte-
rinne hymiä puuhia. Samalla lamoin
ottakaa ojaa ja maalika» kaikkia niitälaitoksia, joita työmäestöllä on. Siten
edistätte omaa ja yhteistä etu».

Työwäcn osuuskeittiö. eiköhä» seolisi perus ettama laitos Tampenelle?— Kulapa tähän aitanee kieltämää
wastausta. Sillä waittupa työwäeslö
jnntin kilistää suoliwyötään ja sitoawatsanahlansa selkärantaan, niin tuskin
>e on wielä tottunut enempää oitaa
olemaan aiman syömättä luin mustaluisen hewonen, jota silloin kun se op-
pi niin tuota oltia tuoli Ia siispä
lyöioäenkin täytyy mahan murkinoidanli>, lauman kun se oppii ja tuolee.Keitto ja muuta routaa aina taimi-
taan, sillä paljon on nuoria miehiä ja
mielii enemmän nuoria naisia kaupun-
gissamme, joille oma keittiö olisi wält°tamätöin laitos. Wieläpä moni per-

heellirienkin möisi keittiöstä käydä sop-
paa tilaamassa ja ostamassa.Ia työmäenteittiöt tun omat niin
harminaisen tuottamia laitoksia. Niin
mitäs muuta; tuumasta toimeen. War»
maan joka nuorimies ostaa siihen 10
nnt. osakkeen. Samoin naiset, kuu saa-
mat luulla ehdotuksessa jo että heitä
marten laitettaisiin ruokailuhuone eri-
iisääntäytäivällä.

Työwäelle oma limonaaditehdas.Walljuomotehtaat, jolla omat tuotta-
mia laitoksia, mutta joitten perustami-
sessa ei työmäestötahdo Mallassa oli-
lam kanssa kilpailla, oltooot kapitalis-
tein mm opooleina niin kuuman kun
kieltolaki ne kutistaa. Mutta wirwoi-
'usiuomatehtaita tarmitsisi työmaen pe
ruslaa. Työmäestöhän enimmän niistä
tuluttaatin, niin mitsi ei se moi itse
niitä mallnistaa. Ia raittius- ja muut
seuratkin möisi yhtyä tässä yhteispuu»
haan Ibdislytset ja seurat peruslaisi-
mat ja r? o>isi mnöekin sen mannoja
kundeja. E>töpä siinä kysyttäisi suuria
pääomia, ettei mirmoitusiuomatehtaan
perustaminen Tampereelle olisi lain°
laan mahdoton, Ihdislytlet, yksityiset
ja osuuskaupat yhdessä moisimat kyllä
tarmittaman pääoman kokoon sooda.

Walittaa waikeast' täytyy niitä
lulolia a» erllisin oloja, joissa ammat'

tosastot warsintin Tampereella elämät.
Walittaappa min suikeast' että melkein
ittu kurkuss' luten sanottujen osastojen
rahastonhoitajilla, jos pyytää niitten
suorittamaan pientäkään laskua. Sillä
malsu halu ja kyty omat joutuneet
heillä niin surkeaan ristiriitaan, että se
mätiin ei moi olla surkeudellaan lut-
kuttamatta nouruhelmoja Mutta wä°
liin se ei moi ollamyöskinkiukuttamat-
ta. Työskennellä kymmeniä Hentilöitä
miiltoja ja kuukausia humien hommassa
ja saada pienenkin motton sijasta Hu-
mänlai en tappio, onenemmän tuin sie-
dettämää.
Ia niin se on käynyt. Melkein jär-

jestään laitti niin sisä» luin ultohumit
omat tuottaneet moiton sijasta tappiota
tai omat pidettyjä humipmllain isäntien
hymätsi. Ainoastaan laimat, raminto-
loitsijat, kenttäin ja huoneitten omista»
jat omat humeista hyötyneet eli humit
on pidetty enemmän luin heidän hy-
mälseen.

Sanoin enemmän luin heidän hy-
wälseen". Sillä laiwat,rawintoloitsijat,
kenttäin ja huoneitlen ijä»nät owat lä-
hes jota tapauksessa saaneet oman ja
nymin tuntuman woittoosansa, jota
maille tai tappiota owat huwien toi»'
meenpanijat saaneet jaloja tartoitulsia
ajamissa puuhissaan.

Silsi asia on matamaa laatua, että
korjaus siinä tapahtuman pilaisi, mar-
sinlin kun ei arpajaislupia taidettane lä-
himpänä tulemaijuutena saada muut»
luin hywin niukalta. Silsi waitian ma»

litutsen täytyy muuttua tarmollaalsitoiminnaksi, ettei osastoissa ala wasa>
ra paultua ja «icl» rahastonhoitaja
raultain luona. Sillä leneniapäs muit'
ten luokse ulosottomittausmiestä wiita»
taan luin sen luo, joka on walittu,
maillapa olemattomieulin lulta-aarteidm
warlijalsi ja hoitajaksi.

Niistä' keinoista, jotta auttaisimat
osastoja ja humitoimiluntia pulasta,
ehdottaisin yhdeksi, että täärvyttäisiin
joulkoanomulsill» ensinnäkin «apaa-pa»
lotunnan puoleen, jos se hywiä tarloi»
tutsia ajamana, rikkaana kuntana »oisi
helpottaa kenttänsä nmolian 35 tai 25
markkaan Se muotra olisi kylläpailal»
laan katsoen siihe»,, että niin leuttä
tuin rakennukset omat kaupungin japa-
lokunnalle ei ne ole malttamattoman
tarpeellisia luin joitakin Harmoja lerto«
ja muodessa.

Toiseksi pyydettäisiin raittiustalon y.
m. humipailtain muotran helpotusta.

Kolmanneksi alettaisiin enempi pitää
sisähumeja omille jäsenille mälttäätseen
kalliita ulosteloja loupungille.

Neljänneksi pyydettäisiin Wiilinsaaien
ramiiitoloitsijaa tormaamaan osan siellä
pidettyjen humien menoista, jonka h«n
joskus on tehnytkin.

Viidenneksi pyydettäisiin höyryww-
heitä ja laiwoja tuleltamaan huwiylei»
sö» Wiilinsaareen 30 p. maksusta edel»
talaism.
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HALVIN

Irtiotettavin
Kultaseppä

Tampereella on edelleen

SI. V. Tuomela-
Hämeenkatu 12. Asemanpuolellakoskea

Nimit. sen, ettei käy tappeleminenpie-
nessä »veneessä, maitta saisikin poliiseilta
paremman rauhan tuin luiwalla maalla.
Ent. järjestysmies alkoi tappelun kump-
paneineen,— ylsi kahta mustaan,

—
eitä

aitaatan, kun mene oli kumossa ja tap-
peluputarit järwessä miruttelewassa wi-
haista luontoaan. Msimielisesn — Ju-
malan tähden — siinä apua tiruttin. Ia
tulitin sitä kun aitansa huusimat. Autta-
jat eiwätkuitenkaan suostuneet laskemaan
meden marassa olijoitameneeseensä maan
uittiwat nämät erääseen niemekkeeseen
maalle, että urheilijoillekyllä lienee jää-
nyt muistiin miltä tuntuu medessä melo-
minenmaatepäällä."

Korpi-latia ailoi eräs torppari
täyttää Kartussa, lösta wainosi naapu-
riansa kiwi kourassa ja nimitti hänen
h ... tiin siaksi täyttäenmuitakin raa-
talais-sanoja Mutta ei naapurikaanmoi-
nut nostaa kättänsä lyödälseenpaholai-
sen woideltua, sillä ainatin se näytti kau-
healta, kosta wayto suusta malui. Niitä
aiheutui ruuhen soutimest». Asiasta kuu-
luu nostettawan oikeuden käynti.

,»»^«»»

Uutisia
muualta. Suomesta.

Tnntuwa työnpuute mallitsee ny'
lyään Turun ullotyöläisten kesken
Kaupungin töistä Vähennetään yhä
miehiä. Niimpä esim. kaupungin puu-
tarhatöissä oli miime wuonna 90mies»
ta ja tänä nmonna tulee pidettämätsi
ainoastaan 15 paikoilla Työpalkat
omat pienet siihen nähden, että onkal-
lis aika, ainoastaan 25—28 p.niä tun-
nilta. — U. A.

Peltettu Viinatehdas. Aitaise» ju
hannustulet teliwät t. l. 19 p:ää was-
ten yöllä Tohmajärwen piirin poliisit
Hätlinen ja Kolehmainen Kiteen pitä-
jän Salmikankaalla, polttamalla paik-
kakunnan parhaan ja hymin kalustetun
wiinatehtaan porona ilmaan, wieläpa
tehtaan isännän setä paitallispalolun-
nan tietämättä, sydänyöllä astioineen
päiwineen, joita oli toista kymmentä.
Entäs ne koto tehtailijan wiljawarat,
jotta kaadettiin kuusien juurien ramin-
nolsi. Eipä tainnut aamulla olla ilois-
ta isännästä, kun poliisit tiirehtiwät
häntä tehtaalleen, ettei milja maahan
happane. Wieläpä toiwottiwat termetu»
loa Tohmajärwen katajillekin kaupas-
taan »erolle pantamalsi. — U. S:o.

..Sawuntarkastaja" Helsinkiin.
Suomen teknilliselle yhdistykselle an-
tamassaan mietinnössä ehdottaa eräs
waliotunta, jonka puheenjohtaja on
ollut kanslianeumos E. Owist ja sih-

Kuudenneksi ryhdyttäisiin puuhaa-
maan yhdistyksille Sotkan tapainen
oma höyrylaiwa. Sillä se war-
maan saataisiin pystööu.Ia se kannat-
taisi. Kaikki hunnretlet sillä wesistöllä
tehtäisiin ja humiyleisöä kuljetettaisiin,
sekä llitipäimnll muuta homma» pidet-
täisiin. — Ia pitemmittä selmitytsittä
tällä terralla pyydän noita ehdoitutsia
yleisemmän mietinnön alaiseksi.

Suuren kansanjuhlan jotenkin wuo-
sijuhlan tapaisen ehdoittaisin minä, täs-
sä humeist» puhuessani, työmäenyhdis-
tystä ja yhdistyksiä toimeenpanemaan
jola lesö. Juhla olisi tuonlainen w»°
peapalotuntien wuosijuhlain kaltainen.
Lippujen ja soiton kanssa marssittaisiin
jola osasto ja yhdistys juhlaan, siltäsuorittamalla jokainen 59 pennin si-
säänpääsymaksun. Juhlan ohjelmassa
esitettäisiin muun muassa kaikenlaisia
urheiluja ja kilpailuja osastojen kesken
lin, kuten töydenwedossa y. m.

Tämmöisen juhlan luulisin oleman
hauskan, suuremmoisen ja henkisesti
mutta wielä enemmän aineellisesti tuot-
taman. Tampereen työmäenyhdistys
möisi jotakin tuommoista koettaa saada
pystöön, jota lormaisi wah>n sitä wau-
riota, mitä kärsittiin arpajaisten pitä»
misen puutteessa.

Wes°.

10—11
11—12
12— V«4 i.-p
V«4— 6

Keskustelua.
Aamiaisloma.
Keskustelua.
Yhteiset päimälli-
set. Raittiusta-
lossa.Laimaretki Pyhä-
järwelle.

6—

Laumantllina

K:lo 8 a.°p

V«9— l2

lumalanpalmelus
kirkossa.
Raittiuden ystä»
mäin muositokous
luomalaktolais-
ten edustazain ko-
kous.

V«9— l2

12— 7*3 i.p
V«3— V«4

Lomahetti.
»Wauaus jaRait-
tms". Esitelmä,
pitää PastoriIPäiwiä.
Keskustelua jaV«4— 6

?—
päättäjäiset.
Yleinen kansan-
juhla Pyynnikillä
Palokunnan ken-
tällä.

Yhdistysten rientoja.
Karkun työwäenyhdistys toimi

lämelyretten sunnuntaina 30 p.mä ke-
säkuuta Honnion Hanlisaloon. Kaunis
ilma olilin houkutellut työmäestöä tä-
hän tilaisuuteen jotenkin runsaasti, sil>la tämä oli laatuaan ensimäinen Kar>
kussa. Ohjelma oli seuraama: Kaarl
Lehtinen luki kirjoituksen .Missä onsyy työmäestön huonoon asemaan?"Runon lausui A. Salminen. Kaarl
Lehtinen luki Iloisesta Englannista
kappaleen: ..Kuka luo rikkauden ja kukasen saa?". Kertomuksen luki Karl Hell»man. Runon naisille lausui neiti Lem-pi Salminen. Seurasi sitten runoja ja
kertomuksia Vaihdellen, joita esittimätneitiä Hilja Mäkinen. A Salminen,
«arl Hellman ja K. Lehtinen —
Waikla perille saawuttiin 110 !2 päi
wällä, niin oli ilta läsisjä ennenkuinalettiin tehdä poislähtöä. Kansa waatiuseimmin tällaisia retkiä tehtäwätsi.Wahinto waan ettei meillä ole laulu-seuraa, että saataisiin enemmän waihte»lna tämmöisten retlien ohjelmiin.

Terwas.

Kirjallisuutta ja taidetta
Pellerwo, n.o 6, on ilmestynyt ja

sisältää: Silmäys yhteistoimintaliittee.
seemme V. Onko maamiesseuran pidet>
täwä tawaraa warastossa, V. F. —
Wirtsan armo, sen talteen ottaminen
ja käyttäminen, I.A. S. — Niitty-
mato. — Kolo käännös,K. W S— Punatauti nautakarjassa, E. v. K

m. — Maamiehen kirjota, I.E
S. — AidanpanijllN totemulsia ja
mietteitä, Aidanpanija.

—
Käyttäkää

ainoastaan ensi armoista suolaa. —
Kotimaan kuulumisia. — Pieniä tie>
toja. — Emäntien osasto. — Lukijain
osasto. — Pellermon toimiston osasto.— Karjanpallitsemiset 1901.

Kuningatar Filippa Kaarlo Hal-
meen H kumppanin kustannuksella tääl»
lä ilmestymä historiallisen romaanin
21 ja 22 wihto on ilmestynyt yhtenä
tatsoismihlona, joka maksaa 25 pmiä

Venäjältä,
Wararikkoinen wenäläinenpank»

ti. »Hallituksen Sanansaattajalle" Har-
komista lähetetyn sähkösanomanmukaan
on sikäläinen lauppapantti tehnyt wa-
wariton. Welat nousemat yli 5 milj.
ruplan.

Ulkomaalta
Työwäki taistelussa. Rooma,

lesäl. 28 p-.nä. Erään työmäen lemot'
tomuuden johdosta tapahtui Simplon'
tunnelissa merinen yhteentörmäys työ'
miesten ja sotamäeil mälillä. Kuusi
henkilöä sai surmansa ja lalsitymmentä
haamoitettiin.

Pankki wararitkoon. Newyorl,
tejäl. p. Täällä kiertelee huhu, että
useat pantit New Yorkissa olisi-
w«t lriitilliseSsä asemassa, niin että
niiden täytyisi lakkauttaa maksunsa.
Todellakin on Kansallispankki lattaut
tanut maksunsa, mutta maraiitto on
Vähäpätöinen.

Wuorityimiesten lakko Ranskas-
sa, La Motte d'Aveill»nsissa on nyt
päättynyt. Kaimosyhtlö on sitoutunut
kuuden kuulauden ajalla pitämään työs-
sään main 15 prosenttia ulkomaalaisi».

Työwäen suojelus Ranskassa.
Ili-työneumosto lausui «iime istun
tonsa lopuksi seuraaman toiwomulsen:
Laboratoriumeissa, keittiöissä,lellareissa, lonttooreissa, puodeissa ja Varas-
tohuoneissa pitää kolmen wuuden kulut-
tua sen jälteen tun asianomainen laki
on julaistu naisten ja lasten työaika
lyhennettämän 10V« tuntiin ja sen jäl-
leen taas toisen tolmen nmoden kulut-
tua 11) tuuliin. Niissä liitteissä, joissa
lyö illalla testaa yli lello seitsemän,
tulee työn wähintään talsi kertaa päi-
wässä keskeyttää, ja lepoaikojen pitää
olla mähiutään tunnin pituisia. Niitten
aikana älköön olko lupa tehdä minkään-
laista työtä. Jos naiset ja lapset ei-
mät asu ja saa ruokaa työnantajansa
luona tulee lepoaikojen yhteensä testaa
wähintään 2V« tuntia. Niissä liitteis-
sä, joissa naisten ja maimojen työaika
altaa ennen lello ? illalla ja, joissa
työntekijät joko lailli tai osatsi omat
isännän ruuassa ja asunnossa tulee lyö
wähintään kolme terta» päiwäsjä les»
leyttää. Lepoajoista tulee- ensimäisen
olla wähintään V« tuntia ja toistenai-
nakin 1tunnin pituisia. Lewon aikana
pitää lailellainen työ olla kielletty:Lo-
petettaloon työ mihin aitaan tahansa
illalla, niin aina tulee olla wähmtään
10 tunnin wäliaila, ennenlum seuraa»
wan päimän lyö saa alt^a, ja tällä
wäliajall» ällöön lepoamillään tawalla
häirittälö. Kolmen »uoden tututtua
siitä, lun asetus julaistaan, pitenuettä»
töön yölepo 10V« tunnitsi, ja toisen
lolmeu nmoden kuluttua 11 tunnitsi.

Torpparit!
Hankkikaa kirjalliset kontrah-dit torppiinne ja kiinnittäkää
ne oikeudessa. Isäntien suulli-
siin lupauksiin luottaen jou
dutte jonkun ajan kuluttua
sydämettömän häädön uhriksi.

Oikeus- ja Poliisiasioita,

Konkurssiasioita. Sahan omistaja
Mathias Vonnin konkurssin walwun-nassa Keuruun ynnä muiden pitäjäin
käräjäkunnan lihlakunnanoiteudessa t. t.
28 p:nä walwottiin saatawia yhteensä
1330,000 ml.

Suurimmat saatawat walwoiwat
(laitti tasaluwuissa),Maanwiljelyspank»
ti <)05.000 ml., nimismies O. V.
Bränder tehtailija Nymanin konkurssinuskottuna miehenä 255,000 ml., wal»
tiolaitos I<>2,<oo ml., Pohjoismaiden
osakepankki 79M0 mk., lakit. tand.Jo-nas Castren 73,000 ml., tondultööri
Winl 52,000 ml., metsänpäällysmies
Leppänen 50,000 mk., nimituomari M.
Vaer 43,000ml..Suomen pantti 37,000
ml,, setä Wliasan pankki 31,0(^0 mt.
mainituista saatawist» lienee luitenlin
noin 400.000 kaksinkertaisestimalmottu— Toimiisijamiehilsi määrättiin nimi»
tuomari M. Bier, kruununnimismies
V. Saxen ja ja sahandisponentsi Val«
ter Gallen. Esiinhuuto lontursissa on
heinäkuun 26 p:nä.

Väärennyksestätuomittu. Työn»
johtaja E. Loikata, Waltealan pitäjäs-
tä, tuomittiin miime perjantainaPorinillllstumanoikeudesja pidettämätsi 9
kuukautta kuritushuoneessa sekä menet-
tämään kansalaisluottamuksensa 3:tsimuodetsi. L. oli määrentänyt nimiä
erääseen talaustirjaan, jonka hän oli
jättänyt n. s. Sundin sillan rakennus»
komitealle Porissa — Satal.

Kiiie Jokioisista.
Työmäen aate täällä on hiljaisuu»

dessa, maitta kyllä niitäkuuluu oleman
jotta jo hymin läsittämät asian, maan
omat niin hiljaa etteimät rohkene sitätoisille puhua. Mutta sillä tamalla ei
siitä tule sen parempaa. Aila menee
autellessa päimä päätä läännellessä.
Minä sanon teille, altaat oltoarlalas
ta kotoisin maan reippaat ja toisia neu-
momaiset, niin silloin se menee eteen»
päin, sillä ei herrat meidän etujamme
edistä maan oman olonsa he mutamal-
si tahtomat. Työnorjan täytyy tyytyä
siihen mitä heille armosta annetaan
mailla liukastielisiltä määrinkin päälle
kannetaan. Mutta minä sanon niille,
joilla on semmoinen tapa, että lähim-
mäistä sortamat ja pahentamat, että
hekin ottaisimat osaa työmäen aattees-
ta eikä olisi sortajin», sillä työmäen
aatteeseen kuuluma henkilö rakastaa la«
hlmmäistänjä, eila mihaa.

Nyt lopetan liljeeni ja jään odotta»
maan jos joku minua eteioämpi piir>
täisi Kansan Lehden palstoille lun
asioista ei puutetta ole. Minä olen
oppimaton kynää täyttämään; en ole
täynyt koulua muuta kun pari wiiltoa
erään kupparin luona, maan sain sen»
tään häneltä kiitokset pikaisesta oppi-
kurssista. Käteni painaa että paperi
on läpiä täysi kuin seulan pohja, lun
kynän kärki on tuon tuostakin pöydäs<
sä liini. Se tulee kaiketi siitä lun olen
niin paljon täyttänyt lesä kyntöjä.

Honganlolistaja.

Yhtä jätöistä
Puiden iötutuspäiwä. W. 1899

julistettiin New-lorkin waltiossa
lailliseksi koululaisten juhlapäimaksi
nk. Arbor Dau (Luunpäimä), jolloin
koululaptet opettajiensa johtamina is-
tuttamat puita koulujen lähistöön ja
muille yleisille sopimille paikoille.
Puiden istutuspäimä on loukot 3 p.
Heti ensi muonna kun puiden istutus
tumaksi otettiin, istuttimat toululap»
set'New-Yorkin maltiossa 24,166
puuta ja tähän lukien omat lapset
istuttaneet 250.000 puuta, joista is-
tutuksista moni ennen autio paikka
Nem-Dorkin «valtiossa on saanut
wiehältäwän näönistutetuistapuista

Samalla mitalla. Tuonnoin nau-
rettiin aika lailla Pariisin taidealatemi»
assa tapahtumalle, jola 01l sattunut
eräälle kuuluisalle maalarille, jola «
ole tuon akatemian jäsen.

Tällä m»»larillll oli hywin kallis
koira, jola oli sairastunut.

Hän ei empinyt haettaa luokseen yh>
ta Ranskan etemimmistä tiedemiehistä,
tohtori X:ää, lääketieteellisen al»teemian
jäsentä.

Tohtori X meni taloon tultuaan

kummiinsa, kun hänelle esitettiin koira
lääkärinapua tarwitsewaksi. Hän tuttipotilasta kuitenkin hywin tyynesti jakirjoitti reseptin ja tuo niin helläähoitoa saanut eläin paran

lolu päiwä myöhemmin sattui, että
maalari tapasi lääkärin j» silloin kysyi
tältä, mitä hän oli weltaa.

lältimäinen »astasi että niin tur»
hanpäiwäinen asia ei kannattanut muis-
telemista.

Maalari ei hellittänyt.
No loska te olette niin ystämälli»

nen" wastasi wihdoin lääkäri,niin tah»
don minä Vuorostani pyytää teiltä
pientä pallvelusta. Minä olen panetta»
nut uuden kauniin aidan huwilani ym-
päri Montmorencyssä. Ettelö tahtoisiolla hywä ja maalata sitä?"

Etelä.Ufrikan asuttaminen. Cecil
Rhodes on lähettänyt Englantiin eräännaispuolisen asioitfijan toimimaan sii»hen suuntaan, että entistä enemmän
nuoria englantilaisia muuttaisi Etelä»
Afrilaan. Ehdot, joita siirtolaisille tar-
jotaan, o»at loistamat. Rhodes on wa>
luutettuna siitä, että jos laitti uudet
siirtolaiset solmisimat awioliittoja ny»
kyisten siirtolaisten tyttärien lanssa,
olisiwat Englannin edut Etelä«Afril»s'sa itipäiwitsi turnatut.

YLEISÖLTÄ.
Arw. lehdessänne pyyde»

tään tilaa seuraamalle:Koska kaupunginpalwelija ja tans»
simestari K. H. Karlsson on ilmoi»
tuksilla paikkakunnan sanomalehdissäkutsunut Tampereen Uuden Kansan»teaatterin jäseniä harjoitukseen keski»
miitkona t. k. 3 pmä ja koska sano»malehtien teksti osastossa sitäpaitsi
on mainittu että yllä sanotun teaat»
lecin johtajana tulee »edelleen" ole»
maan tanssimestari Karlsson, niinsaatetaan, erehdysten Välttämiseksi,
arm. yleisön tiedoksi että K.H. Karls«son, sittenkuin hän jo kewäällä sattu-neitlen rettelöiden tähden eroitettiin
Tamp. U. Kansanteaatterin johtajan
toimesta, ei ole enään sanotun teaat»
terin johtaja, ja on sen jälteen suu»rin osa teaatterin henkilökunnasta,
nimittäin ne, jotka huomattiin omaa»
man näytelmällisiä taipumuksia Ioh»tokunnan kehoituksesta ja uuden joh»
tajan johdolla yhtä nnttaa jatkaneet
mielä mainitun teaatterin toimintaa
sekä koto kesän pitäneet ja yhä edel>leenkin pitämät harjoituksia syysnäy»
tnntökauttansa marten,

Kuin tanssimestariKarlsson, hywin
tietäen ettei hän enään ole tämän
nmooen alussa perustetun Tamp.
Uuden Kansanteaatterin johtaja tahimissään tekemisessä sen kanssa, kui-tenkin on mastoin parempaa tietoan»sa kutsunut sanotun teaatterin jäseniä
harjoitukseen ja siten mennyt suhu-mättä saunaan, niin saa johtokunta
tätenhuomauttaa tanssimestari Karls»soma, ettei hänen wastaisuudessa tar»
witse murehtia Tamp. U. Kansante»
aatterin harjoituksista, sillä niistä
pitää huolen nykyinen johtaja ja
johtokunta.

Lopuksi kehoitetaan Karlsfonnia.jos aikoo jälleen yrittää teaatteri
näytöksiä, ettei hän käyttäisi sitä yk«
sinomaan omana afäärinään, setä
että hän kastaisi nyt tekeillä oleman
uusimman afäärinsä jollakin toisellanimellä, eikä käyttäisi siihen jo ole»massa ja toimessa oleman Tampereen
Uuden Kansanteaatterin nimessä.Tampereella Kesäkuun p:nä 1901.

Tamp. Uuden Kansanteaatterin
Johtokunta.

Vuokrattavana.
1:»M päivästä elokuuta
Kyökki ja Kammari

T. Työväen asunto-osakeyhtiössä,
Koulukatu 17.

liAfi yksi siisti ja nuorimies saa
*lvUl asunnon pienessä perheessä
Kaivokatu 23. H. Virtanen.

Kamari, kyökki, pakari ja 'alli nyt
»^ heti eli elok.lpäivästä Tahmelaaaa

Ang. SundL

Löydetty.

Ylösotettu rahakukkaro Termopyyltä
sisältävä pienempi summa rahaa

o;u"nUjapiriköönPispalastaS. Helenius

teerinä wapaaherra A. E. Alsthan.että Helsingin kaupunkiin olisi perus»
tettawa ..sawuntarkllstajllin" wirka.
Tähän ehdotukseen omat antaneet ai-
hetta ne neumot, joihin termeudenhoi-
tokunnan alkuunpanosta on pääkau-
pungissamme ryhdytty tehtaiden s«»
mun tuottamien haittojen poistami-
ftksi.

Ohjelma.
Ybdeksinnessätoista yleisessä Rait

tiuikokouksessa Tampereella.

Heinäkuun 4 6 päiwanä

Torstaina.

K:lo 8 a.p: lumalanpalwelus
Aleksanterin lir-
loss».

V«!l— 12 Kokouksen amaus
Raittiustalossa
walmistawat toi-
met.

12-1 ..Raittiusasiain
ydinkohta". Esitel-
mänpitää Tohtori-
A. A. Granfeld,

Keskustelua.1-V»3
V«3— 4
4—5

Päimällisloma.
Esitelmän pitää
toht. M. Johans-son.

5-6
6— V«B

Keskustelua.
Lasten raittius-
työn harrastajain
kokous.

V,9- Kansanjuhla Ilo-
mäellä tai Ter-
mopyleessa.

Perjantaina

Klo 8 a.-p. lumalanpalwelus
kirkossa.

9-10 ..Wäkijuomalakien
s ow«Uuttaminen
k aupuntitunnissa.
Esitelmä, pitää
Tohtori Wäinö
Nallin.

mikkomakitalo
Highlight
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Ostakaa ainoastaan

ISÄNMAA-
nimisiä paperossia, jotka maksavat vaan 25 penniä laatikko.

Tupakkatehdas >Fennia> Helsingissä,
gy Saat&rana kaikistahyvinvarustetuistakaupoista.

mh-mmm Karttakaa jaijftnnölzsiii. mm—

jijp Suomaa!
Suuri varasto Jalkineita rahaksi muutetaan

seuraaviin hintoihin:
Kasvaaaappalta 12 a 13 mk. pari, Patiinia 11mk.pari,Nauhakenkl» 6 mk.
pari. Näitä kaikkia löytyy myöskorkeempiinhintoihin

K. V. Vallin'in Jalkineliikkeessä
Unslkatn K:olO.

Ilmoituksia.
Eaamatu^

Puusepät ja Kirvesmiehet
HUOM.! kaikki vihot

ovat valmiina, yhteensä 40 vihkoa 5 75Viikarin Osake Yhtiönkonkurssipesän
työkaluja: viiloja vähän käytettyjä,höy-
liä uuaia sekävähän käytettyjämyydään
t. v. ajalla halvoilla hinnoilla

Otto Haartmanilla.
Konttoori tuomari V. Palanderin ta-

lossa vastapäätä kauppias K. Fortkin
dynimiitikauppaa.

Huonekaluja aina halvimmalla- Puts>> tarhakatn 29. J. S. KiminkL

VILHO AALLON nikMklitun:o34.
Jälleenmyyjiä halutaan.

Kunnioituksella saan arvoisalle ylei-
sölle ilmoittaa että työväenkeittiö

on avoinna klo 7—9 josta saa hyvää ra-
vitsevaaruokaa: Läntinen pitkäkatu 18.

A. J. Virtanen.

Arvoisa työväki
telikää

Keinu- ja pnatuoli-
silläostoksenne allekirjoittaneelta

myyn niitä halvalla.
«. Å. Sirén.

35 Läntinen pitkäkatu 35.

Kyvm varastettu
Ruoka- ja Sokalayarnin

kauDpa
Hallituskatu 27, Koulut, kulma.

L.L.EsMrto.
.Arvoisa yleisöI

Tetakli

Jalkine ostoksenne
Armonkalliolla siellä ' saatte uudet ja
vanhat lujat ja halvat. Kunnioittaen

N. Selin,
8ilt»!l. 18

MAALAUKSIA
tekevät parhaiten, sekä hal-
vimmalla
Vestérlund & Mattsson.
L PUISTOKATU LI. TELEF. 718.

(Heikkilän talo).

k Pé«Éiä(!
Muistakaa tehdä ostoksenne seka-

tavarakaupastani. Kunnioittaen
K.E. JOHANSSON.

(ent.Pietilän puoti).

jaKahila
on avoinna joka päivä klo
B:sta aamulla klo g.sään
illalla.

Osoite Itäinen pitkäkatu
N:o 12.
(haaraosasto Tammelas-

sa Moislonkatu 83.}

K. A.& A.Koskinen.

peonm.

Knvaßaamat'in vihkoja otamme si-
dottaviksi. Kansimalleja <»! kouttoo-
rissamme nähtävänä.

Kansia myydään myöskin erikseen

Kuva-Kaamatui) vihkoja voi yhä vielä
tilata, naniuia muita teoksemme.

Tätä Kuva-KaauaU.ua varten valmis-
tetut nahkakannet, joissa on taiteilija
Gebhardin piirtämäRistiinnaulitunkuva,
maksavat 4 mk, samoin sitominen 4
mk. Puolinahkaiset kannel, maksavat
3: 50

cJCnstamwh> \<x cK/itja-

Tampere,
Aleksanterink. 22.

Kansalaiset!
Tulkaa tilaamaan jalkineita ja oikeon

kiverästi. Tilaukset' ja korjaukset teh-
dään pian ja huolellisesti.

Huom.! Hinnat työhön ja tavaroihin
katsottuna perin halvat.

Å. Kauppinen.
Auiiirinkatu N:o 12.

Tamp. Unsi
A» iomaimtoimisto

l«l>p»r«»U»
Puutarhak. 8 ». Telef. 335.
Välittää maatilojen, kaupungintalojen

y. m. kiinteimistöjenmyyntiä ja ostoa.
Nykyään onmyytävänänoin 150 maa-

tilaay. m. ja paljon kanpuogictaloja.

MNUtWIIUt

JalUaaliikkeent
entiseen Liljeforssin paikkaan Hä-
meenkatu 30.

-A.. Holopainen

Kahvia
Alituinen, runsas ja hyvinlajitsltu va-
rasto 1: 60 p:tä korkeampiinhintoihin,
Töölön,Auran ja Vaasan toppasokeria.
Kristalli, Fariina, Hauli ja Pientä val-
koista I:ma sokeria, Nisujauhoja ja
Ryyniä kaikenlaatuisia, Rusinoita, Väs-
kyniä;Bloinmonia,Sikurijumia,Tupakka-
teoksia, kaunis valikoima Lasi- ja Pos-
liini tavaroita, suuren suuri varasto

W Karamellia. """©
halvimmista hienompiin lajeihin, Hää-,
Nimipäivä-, Ristiäis- ja Hautajais Kon-
vehtia y. m. y.m. kaikki< paljotfain ja
vähittäin ehdottomastihalvimmalla myy-
dään

"
K.I\ SlastnikojFilla

Kuuiiik.-tan- ja Satamakadunkulmassa.

V. Toivosen
Kirjakaupassa

Löytyy suuri varasto
I*ostipa.peria,

ISirjeenliuoiri»
Valokava-albninia
ja Ttmluiikeliy»li«-
taa useata lajia y. m.

Hinnat orat todella huokeat.

Huonekaluja alennetut hinnat ja vuo-
den takaus, Uusikatu 7, Forström,

3. 01. Lindroos
Hämeenkatu 7. Telef. 518.

(Hämeen- ja Aleksanderin kadun kulma,
liilirllii rautatien asemaa.)

Suurin valikoima llaillellaisiaM^o 4Z-2X** T^k Kelloja,
ke!lon ketjuja, naisten kauiaketjuja sato-
ja eri mallia, rintaneuloja, sormuksia, ho-
pia- ja nushopia lusikoita y. ni. t-hdotto-
masti halvimmalla.

Hintaluettelo lähetetään p/) dettäessä.

SVEA«
M y il 11 Mi ii

Fala- ja Henkivakuutuksia
? A s ia m i t' Ii c1:

Ludvig Tallqvist. T. Leand^nl

JSanri valikoima * « « ** * *

RUUMISARKKUJA
Metalliseppeleitä ja seppelenauhoja sekä vuokrattavana
Ruumisvaunu, katafalkki, ja laatikko jossa voi kuljettaa
ruumiita junassa ja laivassa sekä y. m. y m
Gustafssonin ruumisarkkutehdas ja Hautaustoimisto.

Hämeenkatu nio 4, lähellä rautatien asemaa. Telef. 392
Mom»»! Tyji taatusti hyva ja siisti. _

3. Salmisen Räätäliniiikc
Puutarhakttu 19, Läniaea pitkänkadun kulma, Te'ef. 5 77.

Täten|w-'i arvoisille yleisölle ilmoittaa, että nyt on sisääntullut
palttoo- ja pukukankaita, erittäin Ingoja ja hyviä, joista valmistan kaik-
kia ammattiini kuuluvia töitä sekä omista että teettäjäin kankaista
Kaikki halpaan hirttään. Vaahastaafi— tunaeftuhyvä työjanopea valmistus.

J, TIRKKOSEN.1

Kangasosasto Tampereella
011 «Mini iisin ostopaikka

Kanpstavaroille
Vai*a»to**ii ■öytyys

Tainpereeii ja Vaasan
Puuvillateoksia. * ♥
Sieviä hiserokanknila.

Kaulahuivia, Vöitä,
Hansikkaita 2: 30 pan.

lkäi\än\arjoj.i.
ValmiitaPuseroita.

Naisten villaisia=Pukukankaita. "
—

Miesten Pukukankaita.
Suurimmasta valikoimasta on edullisin 118133.

Arvoina työv&Li
leitI*«il

kiinn- ja
Piiuialuoli-

silläostoksenne allekirjoittaneelta
myyn niitä halvalla.

K. Heino. Viinikankatu

Päivälista.
Avoinna on loka arkipäivä

Pastorin kanslia klo a—l2päiv.
Kanttoorin virkahuone klo -li.
Kirkkokonttoori klo 9—12 a. p.
Rahatoimikamari klo 10—2.
Tullikamari ja pakkahuoneklo 10—2.
Terveydenhoitolautakunnan tarkastus-

asema aamuisin klo 8-10 tr. Selinin
talo. Telef. 288.

Kansakoulujentarkastaja on tavattavissakosken länsipuolella poika-
kansakonlulla uiaanantaisiu,keskiviik-
kosin ja perjautaisiukello '/«IV— '/,II
a- p:llä, sekä kosken itäpuolella
Kyttäläii uudella kansakoululla tiistai'sm, torstaisin ja lauv:tntaisin kelli»
»/«l*- 1/*IPäivällä.

Köyhäin-asianajajan kauslia, Gouiiuer-
sin taessa, avoinna joka arki päivä
klo 9-10 a. p.

Kaupunginvoudin konttoori klo 9—ll
a. p. kaupungintalossa.

KaupuHginpalvelijaiu konttoori li:«!>-
-huoueen talossa, rahatoimi kamana
vastapäätä, klo '/i9— lo c. pp.

2: en kaup. viskaali Autti Lauriuus
tavat, klo 8-10 a. p. Satamakatu 17.Vaivaishoito hallituksen virkahuone ou
avoinna klo 10 -2kaupungintalossa.^

Tulevain tavarain toimisto täkäläisellä
rautatien asemalla pidetään avoinna
klo 7—l ja 3—6.

Meneväin tavarain toimisto täkäläisellä
rautatien asemalla pidetään avoimia
klo 8-1 ja 3-6.

Msksutou rokotus valtuusmiesten koko-
ussalia eteisessä Luoneessa, sisään-
käynti Hä-aeankadulta, joka Torstai
klo 10 —

;2 e. pp.
Kaupungin lainakirjasto jokaarkiiltaklo

v»7 y»9, paitsi Laiivautaiain '/»6
—

'aB. Pnutarbakatu 23.
Tauipereeu Pääoma-Elinkorkolaitos, vis-

kaali Palanderin talo g» kerros on
avoinnaKeskiviikkoisin klo 8--9 e.pp-
ja 4 5 i.p.

Avoinna on viikon loka päivä
Kirksokonttoori pidetään taas tistälä-

bin avoinna klo >/■&
—
lfA'i e. pp.

Sairashuoneeseen o etaan sairaita klo IS—
päivällä. Tapaturmaa kärsineitä

kaikkina aikoina.
Kaupungin lukusali avoinna joka päivä

klo lo a.-p.— i.-p. talossa u:o 23
Puutarhakadun varrella.

Kanpungin 2:n lukusali, Viinikankatu
Haaviston talo, avoinua joka päivå klo
10 a.-p.— 9 i.-p.

Postikonttoori avoinua: arkipäiviuä klo
8 a.-p.

—
i.-p. Vapaamerkkiä myy-

dään klo 8 a.-p.— 8 i.-p. Sunnuutai-
iiii: tulevien postien osasto klo '/,9—

10 ja lM&—a ja menevien postien-
»32»to klo 8— e. pp,

Posti iähletään postikonttooristaasemal-
Ie klo 6 aamulla, 12,30 päivällä 4,30,
7,30 ja 11 j. pp.

Vakuutetut ja sisäänkirjoitetut lähetyk-
set, sekä vakuuttamattomat paket.t
ja vapaakirjeet, joitaaijotaan lähettää
12,30 postissa, ovatkonttooriin jätet-
tävät viimeistään klo 12 päivällr. ja
samanlaiset lähetykset, jotka ovat lä-
hetettävät 4,30 i.-p. postissa viimeis-
tään klo 3,45 i.-p.

Rautatien tavaratoimistotpidetään talvi-
kuukausinaavoinna:meneväin tavarain
toimisto klo 8 a -p.— 1 i.-p. ja 3 -ti
i.-p. tuleviin tavarain - toiminto kl > 7
a.-p.—li.-p. ja 3--6 '-p. sekä piaa-

tavara toimisto klo 8 a.-p. -8. i.-p.

Jonain kolot.
Lähteviä matkustajajunia:
Klo 5,54 »am. matkustajajtiDii Turkuun,

Helsinkiin, liatkoon, Kouvolaan, Vii-
puriin jaPietariin. — Klo 10,15 a.p.
sekajuua Turkuun.

—
Klo 1,40 i.-p.

postijun* Poriin. — Klo 1,45 i.-p.pos-
tilinä Vaasaan, Jyväskylään ja Suo-
lahteen. — Klo 147 i.-p. matkustaja-
juna]Helsinkiin, Hankoon ja Kotkaan.

Klo 3,30 i -p. sekajunaHaapamäelle.— Klo 5,04 i.-p postijuna Helsinkiin
ja Turkuun. — Klo 5,20 i.-p. sekajuna
Tyivääile —

Klo 6,30i.-p.matkustija-
juna Riihimäelle, Viipuriin, Pietariin,Kuopioon, Kotkaan: sKSortavalaan5KSortavalaan ja
Joensuuhun. — Klo 8,15 i.-p. matkus-
tajajuna Poriin. - Klo 11,47 jillalla
y-ju a Vaasaan, Ouluun ja Jyväsky-
lään

Saapuvia iuatkustajajuni;t
Klo 5,28 aam. yöjunaVaasasta,Oulusta,

Suolahdesta ja Jyväskylästä.
—

Klo
«,s"i a.-p. sekajuua Tyrväältä.

—
Klo

9.10 a.-p. sekajuna Haapamäeltä. —
Klo '9,12 a.-p sekajuna Pietarista,
Joensuusta, Sortavalasta, Viipurista,
Kuopiosta ja Kotkasta. — Klo 1,10
i-p. poatijuua Forist: Klo 1,21 i.-p.
postljuna Helsingista -*«.. —
Klo 4,35 i.-p. postij
lahdesta ja Jyväs'
i-p postijuna P
Klo 450 i.-p. el
8,08 i-p uiatkusia,-.
ja Turusta

—
Klo 1,',29 >■*»

Helsingistä, Hangosta, Turusta, c».rista,Viipurista LappeenrannastaMik-
kelistä ja Kotkasta.
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PispaiTyöväen lippa kbjltii,
Hyvin lajiteltu varasto sekatavarakaupan alalle kuuluvia

M il! Siirtomaa-tavaroita.
Kail*ellaisia,

Ruokatavaraa
JA.XJHOJ-A.y.m.halvimpiinlantoihin

Pispalan työväen Kauppa Osakeyhtiö. °
(Pispan taloa vastapäätä. Haarakauppa maantien varrella

Vilkman'in talossa). O
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