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7osBtain2 l.ol(2l(uun 8 päivänä 1903
Lehti ilmestyy Tampereella

Tiistaisin, Torstaisin ja Lauantaisin, kello 7 aamulla.
Ilmoitushinta tekstin edellä 25 p:niä ja jälkeen 20 p:niä

petitiriviltä.
Seisovista ilmoituksista alennusta sopimuksen!~mukaan.

Vaihtoilmoituksia toimitetaan.

YRJÖ MÄKELIN, l«. V. VU0!.Ul(l(z,
vastaava toimittaja. toimitussihteeri.

Toimitus Työväenyhdistyksen talossa.
Läntinen puistokatu n:o 28. Telefooni 7 65.

Toimittajat tavataan varmemminklo 9—lo »»«n. 3—4 päiv.
ja VgB— illalla.

Tilaushinnat:
Tampereella ja asiamiesten luona kaikkialla Suomessa

koko V. 4 mk., i/3 v. 2 mk., 1/4 V. 1mk, kuuk. 40 p.
Postikonttooreissa koko v. 4: 45 p., % v. 2: 25 p. jakuu-

kaudelta55 p:iä.
Yksityisnumerojen hinta 5 penniä.

I'A'A\r°A*-\ Osk.Nyman, Kauppa-
Lääkari. tori 7. (Palanderin
talo) S-llja1 1 Pyhäsin9-11.

Tri E. af Hällström
Wmeenl:. 10, Illa 9—ll, 5—6.

Tri E.R. Ahlman,Itäinenpuistokatu
n:o 29, ottaa vastaan sairaita klo
9—ll e. pp. ja klo 5—6 j. pp. sekä
sunnuntai- ja pyhäpäivinä klo 10—
11 e. pp. Silmäsairaitaklo 11

—
e. pp. arkipäivisin. Telefooni 417.

Tri G.A.Backman, Comnierce-yhtiön
talo kauppatorin varrella, sisään-
käynti Hämeenkadun puolelta, toi-
nen kerros, ottaa vastaan sairaita
arkipäivinä klo 9— lle. pp. ja klo
5—6 j. pp. Telef. 4til.

24. B—lo 2. p., 4-5 i. x.
Tri G.R. Idman, Kauppak. 3, arkip.

B—ll ja 4-5.

Tri Nath. Emeleus, Länt.pitkäk. 14,
klo '/.2 9— 11 a.-p., 5—6 i.-p. pyhäp.
9— llV-p. Telef. 846.

Tri B. Pentein. Hämeenk. 23 (Ahlq-
vistin talo) klo 9—ll, 4 5. Kirnr
gisia ia vii tsaelintauteja.

i/H+clii Ida Stenqvist Esplanaadin
IVOliiU varrella It. puisto!:. 11.

1/Ö+iln Maria Ketonen Ilmarit. 10.
ndlllU Tammelantorin varrella.

|fSS#ilK Hilma Bärlund.HaiflU Aleksanterink. 30,

Gummerus &Björksten
Jflsiaiiajöfoimisf©

Kauppatori I. Tampere.

Ossian Pfoeopé
Asianajaja»
K. A. Häyrysen

Asianajotoimisto
Omistaja L. Alien.

Hämeenkatu 10. Tampere.

August Laaksonen

KAHVILALIIKE
e°mmei-L«>, tal». 785,

J. k. <IllV8!lil>8'sN

zilmälazlllsuppa
Kauppak. 7. Telef. 792.

HUOM Kellojen ja silmälasienkor-
jaukset tehdään hyvin ja halvimmalla.

I.3.Kiminkin
Huonekaluliike

29. Puutarhakatu 29.
Hyvä työ,halvathinnat. Tel.669.

K. l). Bärman
Mustanlahdenkatu 2. Telef. 233.

Aina varastossa kaikenlaisia raken-
nusalaan kuuluvia kiviä.

MAKULATUIIA [
(käärepaperia) myydään m
t. 1. konttoorissa. m

Kokouksia.
Kone- ja Metalli a. o.

JOHTOKUNTA
kokoontuu perjantaina t. k. 9 päivä
klo 8 illalla.

Pohjoismaiden Osal<e«
Panl(l(i

Kauppaa ja Teollisuutta varten
Talletuksia.

tili.

Lainoja ja kassakreditiivejä.
Vekselidiskonttaus.
Ulkomaan rahaa.
Matkakredkiivejä
Perimisiä.
Tresoorilokeroita.

Tampereen Työväeaylicåistyk:sen

SÄÄSTÖKASSA
Maksaa korkoa talletuksille

5 °/o Saastökassatilillaja
2\/2 °/o Juoksevallatililla.

Auki joka perjantai klo 8— 10 illalla.

Valittu valikoima Neulomakoneita
useammasta eri tehtaasta korkeimmanpalkinnon saaneita myy varastostaan
halvimmalla, koneöljyä y. m. konetarpeita. Neulomakoneen korjaustöitäote-
taan vastaan. H o m.! Koneet taataan.

Suomen Polkupyöräteiltään ja Konekaupan haaramyymälä,
Omist. K. E. MERILÄ

Tampere,Hämeenkata 11.

Kultaseppä K. A. Vahlroos'iD
liikkeestä on epäilemättä edul-
lisin ostaa

Mcl il MMMNw!
ynnä kaikki kulta- ja hopea-
sepän alalle kuuluvat tavarat.

HUOM.! Varastossa löytyy
myösmonenlaisia lyyryjä.

HUOM.! Hintojen halpuu-
den ylistäminen on turhaa.
Jokainen ostaja itse arvostel-
koon niitä.

K. A. Yahlroos
Kulta- jahopeaseppäTampereella

Telef. 90.

Iloinen Englanti
eli

Yhteiskunta sellainen kun se en ja
sellainen kun sen lull3i olla.

Toinen korjattu painos on ilmestynyt ja saatavana leh-
temme konttoorissa.

Hinta kovissa kansissa Smk:aa 1: 80 ja nidottuna
Smk:aa 1: 25.

llmoitukgia.
Huveja.

Suuret pa!«v2!<uutuB-NB2lleMlö M

Arpajai^t
toimeenpanee

Tampereen Osake-Pankki
Osakepääoma Smk. 3,000,000.
Vararahasto Smk. 165,000.

Maksaa korkoa talletuksille
6 kuak. irtisanomisella S %
3 „ „ 4V« »
2 " « i„ ■

Talletuskonttokurantille ja talletustodistuksille muuttu-
valla korolla sekä Säästökassatilille hyvitetään 5 %"

Juoksevan tilin korko on 3 "/a

Tampereen JHaalari ammattiosasto
Seurahuoneella sunnuntaina 11 p. lo-
kak. sekä Iltaman arpajaistenpäätyt-
tyä vaihtelevallaohjelmalla.

Lähemmin lauvantainlehdissä,
HDOM!Arpavoittojenkerääjiäpyy-

detään tuomaan saamansa voitot lau-
vantainaklo4— llj.pp.Seurahuoneelle.

Värjan. Valkaisu- jaValmistus a.o.
toimiihauskan

Perhe-Iltaman
jäsenilleen huomen iltana klo 8 Työ-
väenyhdistyksen talolla. Pääsylippuja
jaetaan tänä- ja huomen-iltana jäsen-
kortin näyttämällä ja kootaan jäsen-maksuja sekä kirjoitetaan uusia jäse-
niä klo B—lo kivirakennuksessa.

A Täkäläiset asiamiehet ovat:i
j GV. Osonen. fA Hämeenkatu 9. k
1 H. T. Bärlund. [A Gommercen talo. »1 Kalle Välimaa. f
f Kauppakatu 8. 1

Akkuna-
paperia

X«MBiM l.el«len ll0Ntt00N88».

Jotka tahtovat
saada huokealla kahvipannun käy-
köötkatsomassa

Tamp.Metallivalimossa
Verkatehtaank. n:o 6. Telefooni33.

Hyvin tunnettujaVeljeksetFriisin»> hautaristejä ja aitoja saa niiden
tavallisiinhintoihin

TampereenMetallivalimosta
Verkatehtaankatun:o 6 Telefooni 33

pontö ja ihminen.
Millaiseksi on lopultakin tullut

elämä sellaisessa yhteistunnossa,missä
pääoman yksinwaltaa palwellaan ia
sen riemukulussa lähimmäistensä
pyöweleinäkin luletaan? Tähän kysy-
mykseen on walistuneempi ssa työ-
wäleä ja wllStannut, ja orjakin on
huokauksillaan ilmoille tuonut tyuty-
mättömyytensä, wieläpä eläimetkin,
joiden keskuudessa pääoma on wai«
luttanut myöskin säätyerotulsen laik-
line seurauksineen

— luontokin huo-
kuu pääoman kunstuSwallan käsissä
ja muuttuu lopulta erämaaksi, kun
siitä pääoma on ryöstömiljelyksen
lautta elinwoiman imenyt pois.

Ihmisen korkeimmasta henlisestä
tarpeesta, uskonnosta on pääoma
tehnyt itsellensä tulolähteen, se on
ollut ase, ioka on mainannut totuutta
lailtialla ja kerännyt miliooneja selä
särkenyt omiatuntoja ihmisluonnoilla.
Kirkko on omistanut itselleen ylsin-
mallan, mailla sen olisi pitänyt esiin-
tyä laupiaana samarialaisena i'a il«
maiseksi auttaa yhteiskunnan lapsi»
puolia. Nyt kuuluu papeille parhaat
palat, heidän asemansa «n niin kau-
laa turmattu, että liitolliskolouksessa-
kin maaditaan lolmen neljännetsen
enemmistöä,ennenkuin saadaan pää»
tös toimeen. Papisto «nlin kirlollis-
loloutsessa sen nmoksi ylflnmaltias,
maallikot saamat tyytyä mastalav»
seisiin, jos he uslaltaisimat tehdä
maStarintaa. Ia kaikesta täytyy saada
erityinen palkla, siitä mitä papp'
toimittaa.

Ei ole ikäkautta, joka möisi kuu-
lua ihmiselle itselleen, hän maksakoon
main palkkoja silloinkin, kun ei hän
lirlonpalmelijoita käytä hymätseen.
Ia kun ei muihin uskonlahkoihin
kuulumia henkilöitä enää maida me»
rottaa, niin maksakoon manttaali pal»
lokeron!

Opetuksen alalla on pääoma teh-
nyt myöskin parhaansa, se on pitä»
nyt tiedonmaltaa riltaitten ja etual»
leutettujen lasissa. Meillä on mielä»
lin yhdeksännellä osalla kansaammesaman werran «ppiloulula luin sen
suomalaisellakin kahdeksan kertaasuu-
remmalla ryhmällä. Köyhälistö sen
sijaan saa edelleenkin olla ilman
laillea opetusta, sillä lansalouluissa
ei läy wielä wiides osakaan loulu-
»iässä olemista lapsista maassamme,
ja kolonaan ilman tirjaUista ope-
tusta oli wielä w. 1896 11,776

lasta. Tosin lämi kiertokouluissa
192,832 lasta ja pyhäkouluissa
146,764 lasta, lun kansakouluissa
kämi 79,322 ja oppikouluissa 6,947
sekä seisomissa lastenkouluissa 12,699
lasta; mutta 7—15 ikämuoden wä°
lilla oli samaan aikaan 457,678
lasta!

Mutta mitä merkitsee itse asiansa
kierto- tai pyhäkoulu? Samoja oppi-
laita woi olla tummassakin, eikä
moi liian suureksi armata lansalou»
luntaan «vaikutusta niin lauman kun
on olemassa luollaeroopetutsenlin
alalla. Alempi mirlamies ei moi
päästä ylentymään toimessaan, ase«
mamieheslä ei moi tulla asemapääl-
likköä kansakoulunopettajasta ei pap-
pia tai «ppiloulun opettajaa.

Ia mieläkin kurjempi on se lapsi
joka on saanut ainoastaan paheita
opittamatseen, samalla kun etuoike-
utetut omat kouluttaneet tnkenemät»
tömiä lapsiaan mirlamiehiksi lamalla
tai toisella.

Kun pääoma sitten tekee tuollaisen
lapsipuolen paikatlomaksi ja työttä-
matsi, lähetetään hänet usein kuri-
tushuoneeseen.

Kansalainen, jolta jo on kaikki
riistetty, moi täten joutua yhteiskun-
nan niskoille, mailla hänessä olisi
moinut opetulsen amulla olla aines
Elias Lönnrotiksi tai kylmän lorwen
raatajaksi. Keinottelema pääoma hou-
kutteli hänet jätläksi" jamaailman'
rannan koulu lasmatti hänestä pa»
hanlelijäu, joka ei asemaansa ym»
märtänyt.

Ia tarkoittaahan toko opetussuunta
wielä kansakouluissakin herraselämän
matkimista sillä seurauksella, että
kansan taival ja perityt pukineet
omat saaneet mäistyä ja maalais-
työmieskin on rumennut pitämään
itseään puoliherrana. Tällä lamalla
tosin säätyrajoitus ulkonaisesti lie»
mennetään, mutta todellisuudessa on
se main kasmanut pääoman ylsin»
mailan alle, joka on tehnyt itsenäi-
sestä talonpojastakin nöyränkätyrin
itselleen ja lopulta leppilerjäläisen.

Herrasleima asussa woi lopulta
tulla kylläkin hinnoillensa, sillä sitä
on seurannut ylellisyys elintamoissa-
kin. Polkupyörään nojailemia maa»
laisherroja on kasmanut kuten sieniä
sateella, ja Pohjanmaankin hienostu»
neet naikkoset kulkemat jo kesäkiireel-
läkin juhlamaatteissa. Työmiehen,
oppimattoman työmiehen hiestä pi«
täisi lopulta lailtien saada elatuk-
sensa. Pormarillinen yhteiskunta pi«
tää huolta liitä, että fymien rimien
lasmatusta ohjataan harhaan, sa»
malla kun se pitää siitäkin huolta,
että kaikki elintarpeet nousemat hm»nassa lukemattomien mäliläsien
awulla.

Welkaluwut owat tosin tumallisia
ylioppilasnuorisonlin keskuudessa,
mutta ne lormataan lorotetuilla wi»
lapalloilla ia waltion kustantamalla

opetuksella. Pääoma kyllä lasmattaa
tunnottomia kiskureita melkalutljois»
talin, joitten kanssa moi marjasta»
essa menettää ropeensalin.

Kolo oikeuslaitoksemme kehittyykin
lehittymistään rahajärjestelmän pal«
meluiseen. Köyhillä ei ole tilaisuutta
puoliansa pitämään, sillä hän ei woi
metorahoja ja oileuskuluja etukäteen
suorittaa eikä kykene lakimiehiä pall«
laamaan, joita ilman ei enää >roi
ylioikeuksiin päästä. Pääoma pysyy
tässäkin kohden yksinmaltijaana.

Se syöksee uhrinsa mielä simeel-
liseenlin kurjuuteenpalmelemaan olut
ja miinaherroja sekä haureutta.

Pääoma kukistelee uhreja itselleen
termeydenhoidonkin alalla; sen pal»
meluksessa olema parantaja moi herk-
käuskoiselta sairaalta kiskoa miimei»
senkin pennin, ilman että siitä on
ollut muille hyötyä,kuin parantajalle.
Ainoastaan raha kourassa moi läh-
teä parannuksille, jos ei halua saada
maimaishoitolaifena kuntansa kustan-
nuksella kuoleman todistusta itselleen.

Että pääoma haluaa edelleenkin
pysyä ytsinmaltijaana äänestyksissä,
on liian tunnettu asia. Sillä on
wielä horjumaton malta-asema meil'
lälin, mutta siltä syyttää se sorret-
tuja isänmaallisuuden puutteesta.
Sillä on aina suden oikeus lampaan
juontipaikan suhteen, maikkapa pää»
oma kätyreineen sanoisikin kulkemansa
lansallisillakin asioilla. Suomalaisuu-
denkaan naamari ei moi salata pää»
oman pyyteitä, maikkapa ne olisimat»
lin sillä taholla jonkun merran lie-
mennettyjä.

Pääoma, larlasee kaikkialla ahne»
uden taudilla palmelijansa, he einiät
tuskaansa tunne, kun heidän edes-
sään häämöittää etuoilcutetun kan»
sanluokan ywöstelewä asema, hie-
noston ja ylimystön elintamat ja
pyyteet. Eihän jokaisen silmä moi
nähdä mitä tuollaisen esiripun takana
todellisuudessa piilee: kateutta wai»
noa, mallanhimoa, — tuskaa, petty»
mystä, petosta ja lopulta joukko- ja
itsemurhia, sotia, uupumusta ja koko
kansojen perikatoja. Maailman mah-
tamalla ei ole muuta kuin liiltämää
kultaa tarjona, hänellä ei ole elanto-
moroja eikä rauhaa tai onnea, ei
meljenttä, ei mapautta ei yhdenmer»
taisuutta. Rautakahleilla sitoo pää-
oman yhteen uhrinsa, niin komeat
riklaat kuin ryysykerjäläisettin; mo-
lemmin lomat he lopulta samallaisen
turmion alaisia, jos ei yhteiskuntaa
mapauteta pääoman yksinmallasta,
melta» ja korkotaakasta, joka on por-
marillisen yhteiskunnan selmin tunto-
merkki, nykyajan läänitnslaitos, joka
ulottaa «valtansa halli maailman,
riippumatta tulli« ja maltakuntain

Omituinen »osto-osuuskunta"
on valuni Vostokin" mukaan perus-
tettu Buhatun asemalla itäisen Kiinanradan varrella sikäläisen asemapäälli-kön ja rautatienvirkamiesten keskun-dessa Tavaroita hankkii tämäosuus-kunta eri tahoiltaMandshuriaa osaksitavalla, joka ei ole sopusoinnussa ta-vallistenostotapainkanssa ;tarpeelliset
tavarat otetaan muitta mutkitta suu-reksi osaksi ohi kulkevista tavaraju-
nista. Kun joku tavarajuna saapuuasemalle, komentaa asemapäällikkö"

Osunskuntaa varten on asemallejä-
tettävä viisi laatikollista munia!" Käs-
ky pannaan heti täytäntöönjamunat
petaan osuuskunnan jäsenten kesken.
Jos taas on puute kaloista, otetaan
seuraavasta tavarajunasta seitsemän
laatikollista kaloja —

ja puute on
poistettu. Erittäin ahdistavissa tapa-uksissa jättää osuuskunta asemallejopa kokonaisia tavaravaunujakin.

Nyt ovat viranomaiset kuitenkin al-kaneet kääntää tämän omituisenosuus-
kunnan toimintaan huomiota ja ryh-
tyneet toimenpiteisiin sen lakkautta-
miseksi.
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Uutisia.
1902 wuodenkutsunnasta

poissaollcet. Armollisesti hänelle
suodun mallan noialla on lenraali-
kumernöori, ennen mainittujen 467
lisäksi, wapauttllnut 146 nuorukaista
lailista seuraamuksista sen johdosta,
että he esteettömästi olimat poissa
w. 1902 toimitetusta asemelmollis»
kutsunnasta. Näistä 136 nuorukai-
sesta on 28 kotoisin Uudenmaan lää-
nistä, 2 Turun ja Porin. 25 Ha»
meen, 2 Mikkelin. 34 Viipurin, 29
Waasan ja 26 Oulun läänistä.

Wirkaeronrlan on senaatti
antanut Pielaweden tuomiokunnan
tuomarille E. I. Tammelinille m
Lohjan tuomiokunnan tuom. B. N
MWirtaerolirjlln 3,000 mlan suu»
Nlisella wuotuisella elätteellä on se-
naatti antanut Tyrmään kihlakunnan
kruununwoudilleE. V.Sawoniukselle.

Wirlacron ja 2.750 mkn muo»
luisen eläkkeen on senaatti myöntänyt
Heinolan Piirilääkärille Emil Jahns»
fonille.

Wirkacro ja eläke. Turun
ruotsalaisen reaalilyseon luonnon»
historian ja maantiedon lehtori,silos,
toht. K. A. Poppius on saanut
wirkaeron ja 4.500 m:kn suuruisen
eläkkeen.

Oliikckirjan on senaatti anta»
nut entisille kansakoulunopettajille
Andrei Stroganowille ja Olaus
Kemppiselle.

Wenäläinen kansakoulu
Helsingissä. Alemman nienäläisen
kansakoulun ylläpitämistä »varten
Helsingissä, on senaatti taksi luku-
wuodetn yleisistä muroista myöntä»
nyt 3,500 ml.

Uusi wenäläinenkansakoulu.
Mikkeliin on perustettu uusi keisari-
kunnan tansllnmal'stusministeriön
malmontlllln kuuluma »venäläinen
kansakoulu.

Tybwäen kirjallisuutta.
Kansan Lehdeu kustannuksella on
painosta ilmestynyt paljon kysytty
ja paljon luettu kirjateos I lo i»
nen Englanti". Kirj. Robert
Blatchford. Kirjateos, jola on suo»
mennos englannin kielestä, ja jola
ilmestyy nyt toisena painoksena, la»
Nttää 303 suurikokoista finma, ollen
hinnaltaan ainoastaan 1: 80 sidot»
tuna ja 1: 25 penniä nidottuna kap»
paleelta. Asiamiehille myönnetään
alennusta 20 °/o. Tilaukset woi lä»
hettää Kansan Lehden konttooriin.

Tehdas uudelleen käyntiin.
I. Dalberg ja kumpp. tehdas Tam>
pereella. joka noin puoli wuotta on
kokonaan seisonut, pannaan taas
tänään uudelleen käyntiin. Tämä on
ilahduttuwa asia niille monille työ-
läisille, jotka tässäkin tapauksessa
owat saaneet potea työttömyyttä sit-
ten tehtaan lakattua käymästä, kuten
niin usein sattuu tämmöisissä kapi'
talistisen järjestelmän synnyttämissä
liikehäiriöissä.

Paljon wahinkoaon
miime sunnuntain nurkilla raimon-
nut myrsky tuottanut Tampereen
Telefooniyhtiölle. Puhumattalaau
siilä, että tuuli on katkonut satoja te»
lefoonilankoja, on se kaatanut kymme<
nittäin pylmäitälin, m. m. Lempää-

lään wiemällä linjalla parikymmentä
ja Pnynikillä kymmenkunta. Miik-
koja kuluu, ennenkuin johdot taas
omat täydessä kunnossa.

TyopLiwän lyhennys.Wal°
leakoskcn paperitehtaalla, jossa näi-
hin asti omat työläiset saaneet tehdä
pisempiä työpäimiä luin melkein
missään muualla Kesli-Suomen seu-
duilla, on nyt toki huomattu wähän
lyhentää työpäimää. Lyhennys on
tapahtunut lvaSta yhdellä tunnilla,
mutta lähiaikoina on tumassa lisää
päimän lyhennystä. Tehtaan uuden
isännöitsijän lunnallisneumos Cr.
Bruunin ansiota lienee pääasiassa
tämä inhimillinen toimenpide.

Huoneet hajalle. W. k. 23
p:nä saimat keuruulaiset nähdä, mi-
ten yksinkertaisesti mölliläisen häätä-
minen tapahtuu. Tilanomistaja Fred-
ril Ulä-Kaunisliiemi. jonka maalla
yleisesti tunnetttu kuppari Ewa on
asustanut, nousi näet, tämän kato-
saita poissa ollessa, hänen asumuk-sensa katolle ja hajoitti sen sekä muutsen yhteydessä olemat suojat maan
tasalle. Isäntä kuuluu aikaisemminsaman nmokralaisensa kanssa lukuisia
kertoja täräjöineenlin. S:n kirjoit»
taja wutuuttaa, ettämökkiläinenpuo»
lestaan on isännän «vaatimukset tai»
tm puolin täyttänyt.

Lahjoituksia. Kauppanemvos
L.I.Hammaren, jonka 71:Ssynty»
mäpäiwä oli äskettäin, on sen joh»
dosta lahjoittanut Tampereella toimi-
man lasten Turwalan" hywäksi
4,000 mk. ja Kyröskosken tehtaa-
laisten eläkekassaan 10,000 mk. setäsaman tehtaan niille työmiehille, jolla
omat työskennelleet tehtaassa wähin-
tään 10 »vuatta ja tehtaan entisten
työmiesten leskille yhteensä 5,090
markkaa.

Valkonauhan luetoiltan on
tänään klo 8 illalla Erkkilän koulu!»
la. Esitelmän »Uudenajan nainen"
pitää rouma Selma Andelin.

Paljon elukoita palanut,
köyhälle torpparille suuri wa»
hinko. Maanantaita t. k. 5 päimää
»rastaan yöllä syttyi tuntemattomalla
tawalla Möjärwen Kaiharin kylän
Korpijärwen torpan namettaralennus
palaen poroksi. NawetaSsa paloi 7
lehmää 10 lammasta ja 1 wasikta—

wähäwaraisen torpan melkein
koko omaisuus. Tulen irtipääsen»!»
sestä ei ole muuta tietoa, kuin se,
että edellisenä iltana käytiin elukoita
ruokkimassa awonaisella lampulla,
mistä kipinä mahdollisesti on moi-
nut kohota mälilaton laipioon ja
siellä lydettyään syttynyt palamaan.
Tulen huomasi torpan isäntä men-
nessään ulos klo 3 seuduissa yöllä.
Silloin tuikki tulta mahan katon ra-
jnsta. Isäntä pelastamaan elukoita
mutta päästyään omelle romahti
»vuorilatlo sisään, haudaten eläimet
allensa. Kaikki pelastus oli mahdo-
ton. Torppa on kaulana ihmisasun»
noista. Säölittämää oli nähdä rau<
nioita. Eläimet oliwat riuhtoneet it-
sensä irti, turmautuneet toisiinsa,
kerääntyneet lailli yhteen kokoon ja
wieretysten kuolleet. lälcllä ei ollut
muuta kuin hiiltyneitä luurankoja ja
ammottawia pääkalloja. Kaikki oli
waluuttamatonta. — A:ti.

Lisää wäärennykfiä. Heisin»
gistä kadonnut lolleginsihteeri A.
Dittm«r on, paitsi että on tehnyt
taivalluksia Helsingin säästöpankissa,
nostanut sikäläisistä yleisistä lassois»
ta neljällä wäärennetyllä welklllirjalla
yhteensä noin 14,000 ml. Wella»

lirjoissa oli sekä takausmieLten että
todistajain nimet määrennetyt. Ai»
noa oilea nimi oli lainanottajan Ditt»
marin.

—
U. S.

Apurahan Pyyntö. Porin
kaupungin poliisimestari on pyytänyt
yleisistä waroista yhteensä 10,960
markan apurahaa sellaisten uusien
wirtapukujen hankkimista marten Po»
rin kaupungin poliisin wirlamiehille
ja palmelijoille, kuin arm. asetuksessa
miime huhtik. 2 p:ltä Suomen lau»
punssinpoliisln wirlamiesten ja pal»
irelijain wirkapuwuista on säädetty.

Tähän anomukseen on lumernööri
antamassaan lausunnossa ehdottanut
suosluttawaksi. — Kansal.

Itsemurhamustasukkaisuu-
dessa. Maanantaina 28 päimä
syysk. illalla meni kauppias Rätkä-
laisen työmies Matti Hopea Ojajär-
wellä rakastettunsa, saman talon pal>
welijan «vaateaittaan pannen nyörin
lvaatenaulaan ja toisen pään omaan
taulaansa heittäytyen mahalleen ti»
lalle, tuskin korttelia koholla oli nenä
tyynystä päästäessä ollut, mutta
henki oli sentään jo mennyt.

Poltisituttinnossa ei tullut ilmi
muuta syytä luin mustasutlaisuus.
Wainaja oli näet tehnyt jo wuoden
ajan seuraa saman talon palmelijan
lanssa, jonkahän huomasi Petolliseksi,
kosta toisten poikain seurasta tapasi,
pyytäen luopumaan loisen seurasta.
Eteisessä oli hän jo mustassa tyttöä,
jolloin puukon kanssa oli säilytellyt
ilman sen enempää seurauksia, luin
että säilytetty tuli sairaaksi, tietysti
säikähdyksestä ja on wuoteen omana.
Matti oli ryypännyt 3 lanjaktiryyv'
pyä ja sitte heittänyt oikein lättälyö»
den hywäbtit työtowereilleen jarakas»
letulleen, pyytäen toweriaan korjaa-
maan hänen työkalunsa, sitte oli hän
poistunut. Mllä oli tawoittanut
naisten makuuhuoneeseen päästä, lvi«
tenlaan onnistumatta kuin oli lv»
kossa owet. Hän tiettämästi tapasi
sieltä morsiantaan ja kuin ei pääs»
syttään hänen luokseen,meni sekähirtti
itsensä.

Kuolemanrangaistus. Ku»
ten Bak. Iswj. kertoo, on Ieli»
samjetpolin Mantilanpihamaalla syysk.
23 p.nä hirtetty neljä talonlaista,
jotka Kaukasian piirisotaoileus oli
miime huhtikuussa tuominnut kuole»
manrangaiötutseen sen johdosta että
he oliwat lähellä Hatshibulia surman-
neet kolme poliisiwarlija jahaamolta-
neet yhtä ryöstön aileessa.

Pieniä uutisia.
Oikea isänmaan sankari lie»

nec se lähiseudun suurmiljelijä, joka
tuon tuostakin esiintyy oikeassa py»
hässä armosteluinnossa. Etupäässä
hänen annostelunsa esineenä — tv»
ten luonnollistakin —

on omat alus»
talaiset, jotka usein saamat tuulla
olemansa: huoria, roistoja, markalta
t. m. s. Samasta farmesta sitä saa
seudun tyämäenyhdistyä^ raittius- ja
tyämäen puhujat. Työmäen lehdet
eimät niin ikään saa tulla hänen
pyhälle" maalleen. Osuustoiminta
on myöskin ristiriidassa hänen lri»
liitti" järjestelmänsä kanssa, joten
pailtalunnan musta perustettuosuus»
tauppakin saa kärsiä hänen hyäkläyl»
sistään. — Siis tähän ei moi muu-
talun huudahtaa: tansa, maa, lait
ja laitotset ei moi tyydyttää sinua,
sinä uljas malln«omistllja.

Mouhijärkn.
Eräs talonomistaja täällä on ryh»

tänyt häätämään muuatta torpparia,
syystä, kun torppari ei päässyt tals-
wärktiään suorittamaan, lun oli
edellisellä kerralla talossa työssä ol-
lessaan lyönyt tinveellä jalkaansa,
niin että löytyi 2 miilloa sitä sai»
rastella. Sitten torppari parannut-
tuaan meni lyllä 2 miehen kanssa
suorittamaan rästissä olemia päimä»
töitään, maan ei enään leimannut,
kun ei ollut joka »viilto täyttänyt
welwollisuuttaan kontrahdissa seiso-
malla tamalla.

Ehkä tämä syy ei liene ainoa,
josta häätö tulee, maan lienee siinä
wielä selin syy, että torppari on
muokannut maansa hywään kuntoon.
Talon isännällä oivat maat taas
päinwastaisessa kunnossa jopa siihen
määrään, että uhkaamat tehdä lakon
kaiken kasmullisuuden kanssa. Maan
puute talossa ei näytä oleman, kun
eräskin iso maanpalsla on muosilau»
sia ollut nurinläännetty, mutta ilman
tylmamättä. Näin ollen olisi toimot-
tawa, että isäntä, joka ei lisätiluksia
tarmitse, saisi antaa torpparihuonon»
lin pitää hänellä oleman pienen pals»
tansa, jonka hän on lomalla työllä
saanut) siksi luottamaksi, että elinkei-
non apua tulee.

Huono

Kmstll.
Jo wuosilymmeniä on jokainen

snlsy tänne Kuruun ulkopitäjien kar»
jamartkinoilta kuljetettu melkoiset
määrät teurastuskarjaa. Ken on jos»
lus käynyt tällaisilla larjamarkkinoil'
la, on tilaisuudessa näkemään sitä
ääretöntä leiväperäisyyttä, jota osote»
taan tarkoitukseen ostettujen elullain
hoidossa. Usein omat teurastusliik»
teen harjoittajat siksi mahtimiehiä,
että ei suinkaan suvullisen sowi huo»
muuttaa asianomaista puuttumasta
eläinten sääliwäisyydestä. 11l näin
ollen kun maan myyjäin kanssa moi»
daan sopia elultaiu hinnasta,ajetaan
elukat useimmiten maan johonkin
amonaiseen aitaukseen, jossa siten
elukkaparoilta puuttuu sekä suojaa
että ruokaa. Kun elukat tällaisen
hoidon puutteessa oivat saaneet miel-
tää marklinapäimän jälkeisen yön,
jopa toisen ja kolmannenkin

—
wer»

raten matkan pituutta esim. Virroil-
ta Ruameden kautta Kuruun — niin
ei ole ihmettelemistä, miksi taaskin
miime lauwantaina luljetettaman teu-
rastuskarjan saapuessa Kurun rajo-
jen sisälle, oli osa elukoista matkan
rasituksesta ehkäpä osak>i nälän mai»
tuluksestakin niin uupumaisillaan, että
tehokkaammillakaan^ lehotusleinoilla
ei elukat tahtoneet ottaa eteenpäin
lultealseen. Kyllä siinä säälimät
muijat teiden Marsilla elukoita joita
maisessa komennuskunnassa tuljete<
taan ja wielä tällaisella säällä. Waan
muijiin malittelut itse todellisuudessa
sauvat häipyä nälistyneiden elullain
huutoihin, joille mastakailuna olimat
ne ruoslain läimäykset, joilla karjuin»
kuskaajat jouduttimat elukkain käyntiä
karjankuljetukselle niin perin sopimat»
tomulla säällä kun se todella oli
miime laumantainakin.

Kurun Metsästys» ja eläinsuoje»
luS'yhdiStytsellä

— j«3 se ei tahdo
noudattaa maan pelkkiä muodollisuul»
sia —

an oikeus «vaikutuspiirissään
laillisesti mahmisteltujen sääntöjen
nojalla tehdä asiallinen muistutus
henkilölle jota hamaitaan osoittaman

puuttumaa säälimäisynttä maillapa
maan teurllStettamalsi aijotuita elu-
loita lohtaan. Samalla lun myös
tehokkaalla tamalla johdcttaa asialli-
sen tai asiallisten huomioon sitä mi»
ten woitaisiin parhaiten monien pe-
ninkulmien tolaa mastaisuudessa kul-
jettaa teuraötuskarjaa niin ettei tässä
suhteessa eluklain tarmitse kärsiä ää-
rimmäisistä ponnistuksista, milusta
ja nälästä. Setä edesmastuunuhal-
la kieltää larjankuSlaajia

— olkoon-
pa ne sitten «rakkulaisia tai päimä-
läisiä — mukanaan kuljettamasta ja
tarkoitukseen täyttämästä julmia lar-
joruoslia. — Siis eläinsuojelukselle
«.enkin malistuneimmissa piireissä
omistettakoon enempi huomaamai»
suutta. Sitä ainakin ioimoo

Asiaa tarrastaiva

Wirtailta.
Täältä Wirtailta ei ole näkynyt

Kansan Lehdessä ainoatakaan sanaa.
Se taitaakin olla «vitana siihen, että
sitä ei tilata eikä lueta kuin pienessä
määrässä. Jos joitakuita työmäen
lehtiä tulee paikkakunnalle, niin niitä
käydään lainaamassa, mutta ei sitä
maan mahduta tilaamaa. Tätä lai>
naamista minä en pitäisi minään,
jos se tapahtuisi »varattomuuden pe»
rutzleella, mutta kun sitä tekemät yk-
sin kauppiaatkin, joilta kyllä riiitäisi
1 markka kolmessa kuukaudessa aat-
teellisen lehden tilaukseen. Silloin ei
iarwitfeifi sanoa, että: antta mehä
minna katso ontto lämmä paikka
heiroista siinnä mitä", waan saisi
ottaa tuon totuuden lehden milloin
itse haluaa ja katsella sen maihto-
rikasta sisältöä. Minä kehotan teitä
tilaamaan Kansan Lehden täksi wii-
meiseksi wuoden neljännekseksi, kunsen tilausmaksukin on ainoastansa
1markka tästä wuoden loppuun.

Täällä on kuulunut wöyänhuhuja
työmäenykdistyksen perustamisesta
tälle tehtaitten paikkakunnalle. Enkä
minäkään moi muuta kuin toiwoa
onnea yritykselle. Ia minä tulen
mukaan ja uskon, että laitti toiset
raatajlllveljet ja sisaret tekemät sa»
moin. Sillä sitten ci enää lön po>
mojen sanominen niin jyrkästi että
lomaa ei anneta ainakaan tälle puo-
len joulun, ja pankaa se mieleenne,
ettette tule pyytämäänkään." Eikä
myöskään yhtämittaa tarmitse kuulla
laiskan nimeä.

Welttous pois ja tarmokkaaseen
toimintaan. Hywäsli weilot näle»
maan asti. Tilatkaa Kansan Lehti,
kyllä min? koitan paikkakunnan nuti»
sista huolta pitää.

Tuhkapoika.

£cmplöotö-
Aatteelliset harrastukset täällä ei

ole mursin kehuttamalla kannalla.
Tyowäenyhdistylsen toiminta näyttää
ainakin minusta oleman laimenemaan
päin. Johtamat henkilöt näyttämöt
»väsähtäneen. Kokouksia pidetään har»
moin, niissä on jokunen jäsen saapu»
millä, asiat on tuimia, mähäpätöisiä
yhd. sisäisiä ja taloutta koskemia. Ei
mitään aatteellisia kysymyksiä ole les»
kusteltamana tuin aniharmoin.

Nuoriso ei tay tokoulsissa jotakuta
poikkeusta lukuunottamatta; jos tule-
matkin niin siellä eiwät miihdy maan
menemöt wastupäätä olemaan sahti-kapakkaan, jossa riittää nautintoa jos
jaiikinlaista lajia heidän keivytmieli»
sille intohimoilleen. Uskallan toimoa.

että nyt taas kun kesän miehätylset
omat menneet ohi, että miehissä ja
naisissa otamme innokkaasti asiaan
liini ja riennämme täyttämään tu-
lin welwollisuutemme köyhälistönyh-
teisessä mapautumistaistelussa. —
Siis yhteismoimin yhteistyöhön,
muistaen että yksimielisyys on lvoi-
man!

Pitäjäämme Pappilan pääraken-
nus joka wuoden ajan on ollut työn
alla, on nyt jotenlin walmis. Kä-
win minäkin tässä luonaan katso-massa sitä

— ja siitä mitä näin,en
woi muuta sanoa kuin että tomca
palatsi se on. Rahaa ei ole sääs-
telty, sen näkee heti ensi silmäyksellä.
Huoneita on 14 useine lisäkamarei.
neen setä suurine kaösaholweineen.
Ajattelen mitähän tuolin on ollut
tarpeellista että yhdelle miehelle wait-
ta tuo nyt onkin seurakunnan esi»
pappi, rakennetaan noin äärettömät'
uhkea ja awara palatsi, kun minun
ja monen muun täytyy asua ahtais-sa hökkelissä, maikka teemme työtä
joka päimä aamusta iltaan. Näin
suurta eroawaisuuttll pidän hymiu
ilälvänä ilmiönä r.ylyisessä tehutussa
yhteiskuntajärjestelmässä. Mitähän
pappi tuolla kassaholvillakin tekee,
ajattelin, pantit ja suuret liikemiehet
sellaista larmitsee. Mutta samassa
luulin erään henkilön sanoivan, että
siellä säilytetään arkisto ja myöskin
rahoja. No niin, ajattelin, siellähän
ne hymin säilyivät ja rahojahan pa-
peilla ou runsaasti. Ia nyt ei seu-
rakuntamme esipapin tarwitse sowel-
luttaa itseensä sitä raamatun paikkaa
jossa sanotaan: altaat kootko tama»
raa jota toi syö ja ruoste raiskaa
ja martaat marastamat", sillä tuol-
laisen muurin sisällä säilyy markail-
ta, tulelta ja kosteudelta, ja niin ol-
len nykyinen ja masta tulemat kirl»
loherat woiwat hywallä omallatun-
nolla koota maallista mammonaa,
wälittämattä miis yllä sanotusta raa-
matun paikasta.

Meiselle turwallisuudelle maaralli-
seksi on käynyt Lemposten ja Kuol«
talan wälisellä maantiellä kulkeminen
iltasilla pimeän tultua. Jotkut paik-
kakunnan nuoret miehet omat nimit»
täin ottaneet lamaksensa räyhäten ja
meluten pelotellen ja ahdistellen rau>
hallissa kullioita sanotulla maantiellä
ja häiriten tien marrella asumain
yörauhaa. Tämänlaineu urheilu ei
kuulu selwän ihmisen tehtäwiin. Mut»
ta kun lvähän päästä tulee lori lo-
rilta Mätsmuntaania" ja sitä sitte
juodaan niinkuin janoiset ainakin,
niin ei ole ihme jos järki meneekin.
Tällainen täytös on häpeäksi paikka-
kunnalle sillä tätä saa häwetä jo ne-
kin, jotla itsensä täyttämät ihmis-
ten lamoin. Jätän mainitsematta,
niiden sankarien nimet, mutta jos
tala peliä jatkuu, niin teen minä sen
ensi tilassa. Ia samalla pyydän
huomauttaa, etla eilöhän tässä olisi
järjestyksen malmojallakin jotain teh«
lämää.

Malakias.

MtOlttM.
Iläwällä olen odotellut kirjoituksia

Kansan Lehden palstoilla meidän ky-
lästämme, maan turhaan. Wähän
lienee loukossamme lynömiehiä, waik
ka lehden tilaajia onlin noin 50:ntä.

LielN luolemttmnn-
i>M".

Kansan Lehti on miime aikoina
erikoisesti harrastellut uskonnollisten
asiain selmittelyä koettaen Ingersollin,
Häckelin y.m. malalla kirkastaa meille
uusia näkökantoja. Näistä uutuuk»
sista tosin useat lukijat toistaiseksi
lienewät eri mieltä luin Toimitus
ja lienee kohtuullista että Helin jos»
tus saamat ajatuksensa ilmaista. *)

Äskettäin oli Kansan Lehden ola«
terrassa taaskin Häckeliltä ftrioituö,
jossa »tieteellisesti" toteen näytettiin,
ettei kuolematonta sielua ole olemassa.
Tämä toteennäyttäminen teli alletir»
laittaneeseen sen mailutulsen kuin jos
jotakin armolastll öljnmaataustQ le»
wyesti pyyhittäisiin hienolla kuuralla
waatteella ja sitten fanottoiftin: ,Ra6
niin,nyt on se fångas putibas, tncta»
laulsesta ei ole himentälnän jäkllä".
Jos sielumme tosiaan ottoa fabotaf»
feen noin löyhästä tietcetltfcsta" pi»
telusta, niin kernaasti olkoon j? Ilo
Häckelille suotuna.

Ensiksi mainitaan todistuksella al»
kuperäisimmillä asteilla oleioien fan»
sojen kuolemattomuus- ja jutnalauf.'

*) On totisesti! Taim,

lon puute. Kun Hackel tietysti pl»
tää oman samanlaisen puutteensa
loileimman kehityksen huippuna, on
siis tämän kehityksen lullu niin nu-
rinpuolinen, että s« on tarleimmil»
laan päästyään altuisimman raala»
laisen täsityslannalle. Minusta näyt»
tää lehitys päinwastoin wiewan mitä
etemmäs se edistyy, yhä kauemmas
raatalaislannalta. Niin on läynyt
sielun luolemattamuusoppiinlin näh>
den, joka on kehittynyt yhlärintaa
ihmiskunnan kanssa tullen yleensä
aina myöhäisempinä aikoina edellisiä
malaisammalsi — yksityisiä henkilöitä
ja erikoisia aikakausia lukuunottamatta.

Toisena todistuksena mainitaan
muutamat palanalliset filosoofit, joilla
ei ollut luolemallomuuLnLloa. ltn
käsitä, minlätähden juuli nämä pail»
leulset owat »ii» lodiotnwiu. l»n
luitenlin roomalainen ja lreillalaioen
filosofia yleensäedellytti luoltmat»
tomuusopin, noita muutamia ylsilyi»
siä ja ryhmiä luluunottamalta.

Title mainitaan muitalin leöliajan
js, entläinlin n. s. malietusajan op«
pineitn, jotlc» oliwat wapautuneet
snollmattomiiiltz tailaugloSta".

Todella viimatkin sen ajan op»
vilket Häckelin henssenheimolaisia,
mitä sielun ftiolemattotnuuSuflfoon
l»!»?, Se oli kolo ]H:neit n>nofifa«
du» {)rno,ef.iä ja sitä piti silloin uskoa
jofaijcn, jota tahtoi oppineesta löydä.

Mutta taikauskosta mapautuneita ei-
wät he suinkaan olleet. Koko tuo
walistunut" aikakausi pelkäsi mität-
tömiä sattumuksia, turhanpäiiväifiä
merkkejä. la, kuivaamaa kyllä, on
sen jälteenkin luolemllttomuu2taita»
uskosta" wapautuneet kaikkina ai»
koina osoittautuneet yhtä taikausko!»
siksi. Näistäkin päättäen ei saata
tätä wapoutumista" pitää edistyk-
senä, maan palauksena esi-isien tietä»
mättömyyteen, jota taikausko luon»
nollisesti seuraa. Tällaista taantu»
mista on monenakin ajanjaksona huo»
mattamissa, mutta säännöllisestimä»
sywät ihmiset siihen ja palaamat jon»
lim ajan kuluttua persoonallisen Ju-
malan ja sielun kuolemattomuuden
uskoon. Muistutan esim. Ranskan
wallanlumoulsen aitaa. Juhlallisesti
julistettiin Jumala olemattomaksi ja
aleltlin pallvella järteä", jonka ruu-
miilliselii ilmestysmuodotsi koreasti
puettu nainen aseteltiin. Mutta pian
tunnustettiin taas kortein olento ja
lehoitettiin sitä palmelemaan.

Sen jälestä saamme luulla, että
lääkärittään eimät usko sielun ole»
massaoloa, jonka tietysti ihmisruu»
mlin j» yleensä elämäopin tutlimul»
set omat aitaan saaneet. Kuinla ne
ihmisten malaumulseen wailuttawat,
en pysty minä arwostelemaan. kosta
en osaa tehdä noita tutkimuksia. Tie»
dan maan. että moni lääkäri ja tie-

demies uskon sielun luolemattomuu»
den huolimatta fiitä, ettei hän ole
ihmisruumista leilatessaan siitä sielua
löytänyt. Ia Häckelille itselleen lie»
nec tästäkin huolimatta sielutto>muuSopin" todisteleminen tuntunut
ylen nmilealta, kosla hänen sitä war»
ten on täytynyt wä a rentää luon»
nontieteellisiä tumia. Ja mitä tulee
niihin kehitys» ja soluopin tutkijain
wäitöksiin, että kuolleesta aineesta
saattaa saada elämää syntymään,
johon Häckelin suunta nojaa, niin
lehoitan noiden mäiltöjäin edes ler«
ran tekemään sen, luomaan
elämää kuolleesta aineesta. Sitä ei
todistettawasti wielä tähän asti ole
tapahtunut, maan on yli koko luon»
non uutta elämää syntynyt
ainoastaan edellisen elä-
män «välityksellä.

Sitten sanotaan, että usta kuole»
mattomuuteen puuttuuesim.Buddhan
opista. Mutta mikä sitten on oppi
sielunmaellutsesta,mitä elää buddhan»
opin uudistuneessa muodossalin teoso»
siiassa? Wielä sanotaan sen opin
puuttuman juutalaisten manhaSsa
ustounossa, mitä raamatun liljoissa
on meille säilynyt. Toimon että
laitti omat noita kirjoja siksi lukeneet,
että omat tunteneet siellä sielun luo-
lemattomuusopin kaiken perustuksena.
Se an tosin himmeämpi tuin uuden
testamentin liljoissa, multa se on

siellä joka paikassa, wieläpä niinkin
synkeässä kirjassa luin Jobin kiri»,
kajahtaa kaiken epätoiwon — jota
on niin luonnollisianiin tomasti toe»
tellulle kuin Job oli

—
ohella ma»

loisa taimon säde: Waikta minun
nahkani lakastuu, saan minä kuiten»
lin lihassani nähdä Jumalan". Iamonessa psalmissa on se »vallan kirk»
laana, kuten esim. psalmeissa 16, 23,
103 ja 116, puhumattakaan lesai»
jasta, joka tosin jo on Baabelin wan»
teuden aikaisia. Ia senkin kansan
läsitylscssä huomataan edistys:mitä
etemmälsi eletään,sitä waloisammatsi
käy tulemaisuuden usko.

Sen jälestä on lirioitutseSsa seli»
tetty, kuinka lailii sielun kuolematto-
muuden todisteet jo omat lumotut,
ne maan luetellaan ja lausutaan tie»
teen ne lopullisesti lumon»
neen. Asia «n waan sellainen, ettei
tiede ole mielä mitään tehnyt lopul-
lisesti. Se työskenteleeyhä edel»
leen tulistaen täniän, mitä eilen ra»
lenti ja ensi «vuonna purkaen tämän
wuoden työllä toloonpannut. Lopul-
lisia tuloksia ei tukaan saata aamis»
laattaan. Kuta sanoo, millä uudettiedonalat, mitta n-ielä tuntematto.
mat luonnonlait »ast'edes lellitään?

Ia onko sitte niin marinaa, ettäsitä, johon meidän järkemme ei pysty,
ei olisi olemassakaan. Eilö saat»
olla maailmojen maailmoita, joita ei

ihmisnero ilmaan pysty huomaamaan
la tullimaan, eilö elämää siinä jossa
meidän milroslooppimme ei sitä keksi,
waan tunteemme sen ilmaisee? Jota
paikassa pysähtyy tiede'tysymyömerk-
lien eteen. Oppineinkin tutlii» on
hukassa helpoimpientin kysymysten
kanssa. Ia kuitenkin luulemme me
tutkineemme kaikki ja määräämme,
tuinkapäin asiat lopullisesti omat us-
lottawat!

Ia tuitentin on elämää olemassasellaista, ettei se loskaan tule näky-
miin leitlllusmeilseu jäljessä, jotakin
jota ei lay selittäminen aiwoaineen
fysikaalisilla ja lemialliiilla muutok-
silla. Mieliluwitus ei sitä tuo ja joh-
donmukaista ajattelemista ei se pa-
kene, sepä sen juuri tuolin: Se il-
mestyy toisinaan niin Voimallisena,
että ihminen ei ollenkaan kaipaa tie-
teellisiä todistuksia sitä huomatakseen,
maan on sen tunto kaikkia tieteel-
lisiä todistuksia marmempi, on niin
manna, että sen todistukseksi saattaa
mennä kuolemaan, kuten moni on
mennytkin. Kansan Lehti sanoo, ettll
Kuolemattomuus,haameilusta luopu-
minen" tuottaisi ihmiskunnalle ar-
maamottoman suoranaisen moiton.
Mikähän tuo moitto olisi? Poista
maailmasta jumalan ja kuolematto-
muuden usko jakaikki, mitäon niistä
seurauksena ja katso, mitä jää jälelle!
Se ei maan ole ladehtittawaa enkä.

mikkomakitalo
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Kirjakaupassa
löytyy kaikkia kansakouluissa käytettäviä

Kirjoja, Vihkoja,
l<>nanvarBla tenä,

Mustetta, koti- ja ulkomaista
m. lcisjakauppatkvaraa.

Huokeahintaisia Kuvapostikorttia on nyt saatavana 5 pen-
niä pari ja maaseuduille vapaasti perille lähetettynä

ainoastaan 2 m.kaa 1OO:lta kappaleelta.

HUOAI.i Päävarasto Hämeenk. 81NN6882.

|Vlyyrnälät:
Hämeenk. B;nnessa Rautakauppa osakeyhtiöntalossa ja

Kauppak. 18:nnessa.
Niin, eihän työmiehet ole paljoa to-
tutelleet mielä kirjallisesti asioitaan
ajamaan. Meidän aikamme ja mei-
dän asiamme edistyminen sitä kuiten»
lin maalisi. Sillä epäkohdat täytyy
ensin metöä suuremman yleisöneteen
ennenkuin ne ottamat mahankaan lor«
joutuakseen. Suurempia epäkohtia
en ota nyt tällä kcrtca paljastaa!^
ni, teen silmäyksiä ainoostaan yhdis-
tyksemme sisäisiin oloihin.

Ensin kiitän yhdistyksen jäseniä
siitä, että omat ottaneet osaa yhdis»
tysrientoihin, mutta moitin johtolun»
nan jäseniä kun he jäiwät kokouksesta
pois wiime lauwantainakin, wailla
oli tärkeä asia käsiteltämänä ja lo-
lous täytyi lyödä myttyyn. Täm-
möistä ellöön tapahtuko usein, sillä
juuri kokousten lautta, yhdessä mvi»
den keinojen kanssa, meidän on asi»
amme ajettama. Hitaasti se kyllä
muutamissa pienemmissä kokouksissa
edistry, mutta edistyy se kuitenkin
hiukkasen ja silloin kokouksissa, käy»
misen laiminlyönti on suoranainen
tappiomme ja osiamme edistymisen
wiiwytys.

Limulta katsoja

Oulaisista.
Tältä pailklltunnalta luullakseni ei

ole ollut kirjoituksia koskaan Kansan
Lehden palstoilla. Täällä on saha»
laitos, jonka muotsi täällä on iso
raataja joukkio. Kaikista päättäen
he elämät suuressa tietämättömyy-
dessä. Ei ymmäretä lainkaan mitä
aikamme maetii jokaiselta työläisellä.
Nöyrinä kuljetaan sortajaimme talu»
tuslmorassa. Juopottelu on suu^
rin edistysharrastus. Sitä lun>
nioitetaan, joka hucjimmasti osaa
elää. Jos ei saada kaupungeista
juomutusjuomia niin ostetaan ap«
teetista holmannia ja kolmenlaisia
Kol» kylä on sunnuntaisin apteekin
hajun mullassa. En kuitenkaan sorra
tästä työläisiä, sillä mistä he parem-
paa osaamat, kun ei ole jota heille
jotain parempaa opettaisi. Kaikki
työläiset omat tietämättömiä ja her-
rat, parempiosaiset, mitä he mälittä-
mät työläisenedistyksestä. Omathan

usko, että kukaan sellaista maailmaa
pittällellään jaksaisi taimaltaa. Ereh-
tymät ne, jotka luulemat tämän elä-
män onnellisuuden maaliman sielun
ja jumalauskon hämittämiblö. Kyllä
työmäenaate hymin saattaa menestyä
kristillisessä maaperässä. Ei ijäisyys-
uslo sen lewenemiselle tee esteitä.
Sen pohjana on kristillinen rakkaus
ja oikeus, ja mitali ne edistnmät,
moittaa lyömäenasia.

Tällä en tahdo sanoa, etteikö ny»
kyinen käsitys raamatun opista ja
Kristuksen seuraamisesta kaipaisi kris»
tillisentymistä, uudistumista parem»
min lvllStaamaansitä, mitä Kristus
opetti ja teki. Omasta puolestani,
mainitakseni ainoastaan tärkeimpiä
määrinläsitylsiä en ole koskaan usko.
nut juoppouden lumalacm, joka suo»
sisi, jopa maatisilin kohtuuden juo»
mista, kuten halusta tahdotaan selit»
tää, ja nyttemmin olen lakannut us-
komasta myös sotajoukkojen Juma-
laan, joka sallisi ja ihmisillä teettäisi
laikellaisia hirmutekoja. Mutta ei se
ole raamatun syy, että sila nätn
määrin käsitetään, eikä saa Kristusta
syyttää siitä, että useat ihmiset omat
ottaneet hänen oppinsa kuoren ja
jättäneet sen todellisen sisällän ja te»
kewät toisille määryyttä Kristuksen
nimessä. Eikö näitä wäärylfiä lar»
jalakseen tarwilse hyljätä tai lumota

Kristuksen oppia kokonaan, waan ai»

he siksi miisaita, että tietämät, jos
työläisille opetetaan todellista suvis»
iystä, oppimat he ensiksi sen, että
Helin omat ihmisiä, eikä rahamallan
orjia. Teillekin Oulaisten työläiset
olisi parasta, että tilaisitte ja lulisitte
työmäen sanomalehtiä jakirjallisuutta.
Heittäkää hiiteen senlaisten lehtien
lukeminen jota Oulaistenkin lulutu»massa o«! Ei yhtään työmäen leh-
teä. Kaikki sortajaimme äänenkan-
nattajia, joissa monessakin halme!»
silaan, suorastaan iwataankin työ»
mäen pyrinnöltä. Entäs ne lehdet,
joita te tilaatte,esimerkiksi,Suvmen
Kansa", jola mielestäni on kaittea
jaloa ja hymää mailla. Tällaiset ei»
mät somi teille! Työmäen lehti joka
kotiin! Hätä on työläisen paras op-
pimestari sanotaan, ja koskapa nyt-
kään ei ole liiteltäwä aika, päättäen
niistä joutilaista, risuisissa maatteisla
olemista raukoitta, jotka etsimät työtä,
niin nyt on sopima aika, herätä! Jos
ei ole yhdellä moraa tilata, niin yh
distykää yhdeksi useampia, niin ei
tule kalliiksi ja lukekaa sitten tarkasti
niin kyllä opitte, olen siitä manna.

Ikäwäkseni olen kuullut, että en-
ven toiminut nuorisoseura on kuollut
siitä syystä, lun puolimillaiset" omat
yksin maan tahtoneet siellä olla ja
toimia, syrjäyttäen pois kolonaan
niin sanotut jällät", rengit ja myös»
kin heidän mielestään alhaisemmat
naisvalweliat. Herätetään nyt mie»
hissä tämä seura henkiin. Poiste»
taan säätyrajoitus ja toistensa hal-
meksiminen. Eletään ja toimitaan
meljinä ja siskoina. Opitaan hal»
welsimaan ja kerrassaan hylkäämään
nuot kirousta tuottamat juomutus»
juomat. Ei tanssita myötiinsä niin»
tuin ennen kuulemani mukaan on
tehty, ivaan opitaan sensijaan tunte»
maan aikamme maatimukset. Pois
uneliaisuus ja welttous! Eikö me
kaikki ole yhdemvertaiset? Miksi
sitten ollaan niin korkeatuntoisia, jos
on saanut käydä wähän koulua enempi
luin meikäläiset? Eikö suuren mes»
tarimme käsky kuulu: Ratasta lä>
himmäistäsi niin luin itseäsi. Teh°
lääte .Oulaisten parempi osaiset»
lin niin!

Weli.

noustaan se, mikä ei siihen «leelli»
seSti luulu. Eiwätlömääryydet sillä
lattaa, mailla julistamme olematta»
malsi sen Jumalan, jonka toiset aset-
tamat määryylensä puolustajaksi.
Kyllä ihmiset osaamat tehdä wää>
ryyttä, maitta eimät enää moisitaan
mainita Jumalaa sen peitteeksi.
Mutta loettataamme sen sisaan kasit»
tää Jumala oilein ja olla täydelliset
niinkuin hän ja lewittää sitä oppia.
Silloin wääryyS katoaa maailmasta,
tai ainakin me saamme woimia sitä
kärsimään ja silloin tunnemme itsem»
me onnellisiksi.

Pidän opetuksen wapautta armossa
ja koetan ymmärtää toisin ajattele-
mia. Immärrän sitäkin, että joku
jollakin kehitysasteellaan saattaa tulla
siihen käsitykseen, ettei Jumalaa ja
sielua ole. Ia tietysti on jokaisella
silloin oikeus muillekin selittää tuota
käsitystään. Mutta niin suuri asia
kaipaili mielestäni tieteellise«pää ta«
sittelyä luin Hackelin. Hänen ti>
teellisyytensä onkin tieteellisissä pii»
reissä johuonossa huudossa,mailtanä»
kyy wielä täällä täywän täydestä. Sil»
le. joka annostelee,ei siitä ole haittaa
mutta niille, jotka maan ottamat
wastaan, mitä annetaan, saattaa
noinkin löyhille perusteille rakennettu
oppi tuottaa suurta wahinloa.

A. S.

Kirjallisuus ja Taide.
Lyyli", neitiElwira Willmanin

kirjoittama s'nöytöksisen näytelmän
esitti eilen illalla Suomen näyt-
tämö" täkäläisellä raittiustalolla.
Katsojia oli kokoontunut tuman
täydeltä.

Laajempi selontela kappaleesta
ei kuitenkaan ehtinyt tähän nume«
roon, ivaan täytyi jättää se seuraa»
maan.

fllilloinl{a?
Luku eikö jo täys ole orpojen
isättömien, äiditönten,
kovan kohtalon orjien kurjien,
lapsraukkojen leivätönten,
joilt' elämä epäsi aarteistaan
joka murusen, antaen murheen

vaan
sekä yöhyentumman ja tuskaisen
ja tiehyen okaisen?

Ja enemmän vieläkö kaivataan
maan päällä äitejä niitä,
joill' elämän osana ollenkaan
elon mahdollisuutt' ei riitä;
joill' ei ole leivän kannikkaa
ja tyhjillä rinnoilla kantaa saa
sylilasta nälkähän nääntyvää,
ravintoansa pyytävää.

Maa miehiä vieläkö kaivannee
kujajuoksuhun kuolon kurjan,
yhä vieläkö niitä se tarvinnee
elontaistelua alle hurjan,
vain siksi, että se hurmetta
sais yltäkylläisnä ahmata
ja kylpeä veressä viattomain
elonvainohon vaipuvain.

Ja vieläkö sieluja myymättä
rahanhintahan maan on päällä
sekä särkymätöntä sydäntä
kuin monta on vielä täällä?
Kenenkuntous vielä on tahraton,
omatunto jollakin ehkä on,
ja vieläkö johonkin uskotaan
ja jotakin toivotaan?

Min i lii viili |ii'i In li
kirineen

maan päällä on jotakin vajaa,
niin tulkohoD tänne se täydelleen,
ja älköhönolko rajaa
sen kirouksessa ja kauhussa
sekä pahojenhenkien pauhussa,
sen uhrien tuskahuudoissa
ja kuolemankamppailussa.

Kun ennen ei uurtajat, orjat
maan,

olontaakan-kantaja-kansa
ylösnouse ja vaatine milloinkaan
esikoisuusoikeuttansa
elononnehen sekä sen antimiin
ja oikenen elämän aarteisiin:
vapautehen sielujen, sydänten
ja omientuntojen.

Näät, tuhannet sekä taas tuhannet
yhä nGrottemyllyä" jauhaa,
veri vuotaa, vailla on ihmiset
yön lepoa, päivän rauhaa
ja leipää ja ihmisarvoaan;
mut nouse he ei vaankummin-

kaan
ylös, eikä he katkone kahleitaan
ota leipää, oikeuttaan.

He orjina syntyvät, kuolemaan
käy myöskinhe orjain lailla;
on välillä helvetintuskat vaan,
mut elämää ovat he vailla;
ja sentään he tyytyvät!Milloinka
koko kärsivä suku on nouseva?
Verivelkaa koskahan vaaditaan
ja milloin se maksetaan?!

Kössi Lindström.

TPmehell Ma.
Mitä raamatt» sanoo?

Norjan SosialDemolratenissa kir-
joittaa M. Sundby:

Työmiehen palkka on liian pieni
ja siinä syy. miksi monelta nykyisenä
aikana puuttuu malttamattomin toi»
meentulon mahdollisuus. Ne taas,
jotka moimat hiukan säästää, saamat
kumminkin joka muosi kärsiä työltä»
mia aikoja, joten he tamallisesti omatsuuressa melassa, kun työ uudelleen
alkaa.

Niin luluu työmiehen aika wuo>
deeta wuoteen ja vysywää hywää ai.
taa ei tule koslaan, perheen lasma»essa tulee toimeentulo wuosi wuodel»
ta päinmasloin tukalammaksi. Woi»
mat heiktenemät ja se hyminmointi,
jota hän on toimonut, — sitä hän
ei koskaan saamula, —

sillä toiset
owat sen jo ottaneet.

Työn tulokset, missä ne omat?
Jos terran katsoisimme raamatusta,
laalopin epistolan 5 lumuSta. Siel»
la sanoa tämä suuri lirlon mies:

(m. 4). Katsa, työmiehenpalkka,
jolla teidän maaluntainne elon niit-
täneet omat, joka petoksella teiltä pi»
delty on, huutaa ja elonlelkkaajitten
parut ja huudot omat tulleet Herran
Zebaotin törmille".

(m. 5). Te olette herkuissa elä-
neet maan päällä, ja olette teidän
hekumanne pitäneet, ja teidän sydä-
menne snötelleet niinluin teurastus»
päimänä".

Monet eimät uskalla sanoa mihin
työtulokset joutumat, mutta laaloppi
on sen sanonut edellisessä. Ia sa-
man lumun 3 w. lapussa sanoo hänsen wielä selwemmin: Te (työn-
teettäjät) olette rikkauden koonneet
teillenne miimeisinä päiminä".

Mutta koska elanleiktaajitten pa-
rut ja huudot omat tulleet Hermn
Zebaotin loruille,on myöskin oikeu-
tettua yhtyä köyhälistönsotahuutoon:
Kaikkien maitten köyhälistö liittykää
yhteen.

Noista laakopin sanoista selmiää
että tnöiväenliife on täysi,, oikeutettu,
jokaisella on oikeus elää, eikä yksin
maan tehdä työtä, jokaisella on oi-
keus työntuloksiin ja wapauteen, jotta
tyomiehentin kodissa ivaisi olla iloa
ja perheonnea.

Wiimciset suuret lakot omat lor»
keuteen kohoamia huutoja, ne ivaati-
wat oikeutta työwäen luolalle, ja se
tulee, mutta se tulee hitaasti.

Järjestö lasmaa ja mahwistuu,
wiljelys ja malistus samoin ja työ'
mäki on wasi'ede2 järjestämä niin
»rauhojen luin nuorten olot parem-
malle, fiedettämämmälle kannalle.

Ull<c)M22lt2.

Naisten äänioikeus Aust-
raaliassa. Etelä-Austraaliassa ja
Uudessa Seelannissa on naisilla
ja kauan ollut äänioikeus. Nyt-
temmin saamat he malita jäseniä
myös AuSlraalian liittoparlament-
liin. Äänioikeutettujen naisten lu-
kumäärä on 850,000, siihen luettuna
naimisissa olemat ja naimattomat
naiset. Eräs naismaalilomitea on
malmistanut ohjelman, jossa maadi»
taan miehille ja naisille yhtäläistä
oikeutta Mirkoihin, kieltoa opiumin
tuontia »vastaan, altohoalin määrin-
käytön supistamista, kaillien talou-
dillisten riitojenratkaisemista sominto
oikeuksien kautta y. m.

Eräs saksalainen, joka oli läsnä
wiime maaleissa Uudessa Seelan-
nissa, luwaa naisten osanottoa seu-
raamasti: Waalipäimä on yleinen
mapaapäimä, laitti liillect ja annis-
lelut omat suljetut ja ankara ran-
gaistus on määrätty wälemien juo-
mien tarjoilemisesta. Naiset harjot-
tamat ogitatsioonia hywin liiiraasli.
Kiihkoisasti puhuen he tyrlyltelcwät
miehille äänilippujaan; sitä mellein
luulisi olemansa hymäntekemäisyys-
myyjäisissä. Kauniit naisten todet
omat koristaneet pöydät kulilla, mii-
nin,oluen ja wiskyn sijasta juodaan
teetä. Tuon tuostakin kuuli jonkun
naisen pitämän tumallisen »vaalipu-
heen. Tulin yhä enemmän makuu-
tetuksi siitä, että politiikka naiselle
on ja pysyy tnnteenosiana.

Kolme suurta reformia
2lroattaeSfa tnömicspörsfiä Scrbcö-
sissa wiime perjantaina piti 3aure§
puheen, jossa hän m. m. selitti toi-wowansa ministeri Combesin pysy-
män Mirassaan sitsi kurmes nykyinen
cbuStoiafamari hajoaa. Ministerin
tarmitsee maan tämän tehdäkseen
täyttää kolme ehtoa saattaa loppuun
suoritetuksi maltion ja kirkon erotta-
misen niiden ehdotusten mukaan kvin
Presseosö on esittänyt; on myössaa-
tama laadituksi laki, jonka määrää,
ettei kansakoulujen toiminta tule olla
johonkin yksipuoliseen suuntaan käy»
pää ja mihdoin on saatawa man»
yuudenwakuutuslali myöskin käsittä»maan maatnömtetiet. Täta miime»
mainittua tarkoitusta marten on maa
otettaioo pois papiston käsistä.

Warat näiden kolmen reformintoimeenpanemiseen saadaan kyllä hel-
posti.

zlansansiwistysYhdyswal
loissa. Mitä Amerilan suuret kau-
pungit uhraamat lasten kasmatutsen
ja koulutuksen hymätji, löy selmille
seuraamista numeroista:

Newyork, jonka mäliluku on
3,800,000 henleä ja jossallllisllloulu-
ijässä olemia lapsia on 620,000,
uhrasi miime muonna 24 miljoonaa
dollaria tansaloulujen ylläpitoon, ollen
menomäärä 42 dollaria lutalin lansa-
loululasta lohden.

Chicagon asukasluku «n 2,231,000
henkeä, koululapsia on 280,000 loulu>
meno 8 miljoonaa dollaria eli 30
dollaria kutakin koululasta kohden.

Filadelsiassa onasukkaita 1,450,000
henleä, koululapsia 162,000, koulu-
menot 3,393,426 dollaria eli yli 20
dollaria kutakin loululaeta kohden.

St.Louisin asukasluku on 800,000,
koululapsia 35,000, toulumenot
2,200.000 dollaria eli

'
22 dollaria

lutalin koululasta kohden.
Bostonissa on asukkaita 614,000

henleä, koululapsia 73,246, koulu»
menot 3,597,214 dollaria e!i 32 dol-
laria lutalin lasta kohden.

Nllleillllillill lllllinljitji-
lllill jMH.

Le lournal'in" kirjeenwaihtaja
Jacques Chur tumaa elämää Bal-
kanin kapinallisten keskuudessa seu-
raamallll lamalla:

Tuossa pitkä, laiha, hehkuwapos-
kinen roikale. Hänen silmänsä hehku»
wat kuumeista tulta, ja hänellä on
pitkä takkuinen tukka ja parta. Hä-
nen pukunsa on nltäänsä patruunien
ja tikarien peittämä. Kupeella riip-
puu suuri nahkalllukku. Se on ru-
noilija Silianow, erään dynamiitti-
miesten liitoksi nimitetyn joukon
johtaja.

Nahkalaukustaan wetää hän suu»
ren muötan pallon, laskee sen käteeni
ja sanoo:— Täösä on pommi! Jokaisella
on sellainen mukanaan. Nämä omat
meidän muoristolykistömme ja se on
edullinen sen puolesta, että se on
erinomaisen liikkumaa.

Menemme btjnotniittimieSten lei-
riin. Eras heistä tulee wastaamme
täysissä roonistuffisfa. Häne» par-
tcnfa on oiettu, hänellä onsilmälasit
nenällään ja sellaisena on hän tiede»
miehen näköinen. Hän on joukon
alapäälliklö Tcodoram, ammatiltaan
koulumestari. Ia ystäwäni Guerd-
jikom esittää minut hänelle, lausuen
jonkunlaisella ylpeydellä:— Silianom ja 3eodoraw omat
ennen molemmat olleet aikanaan op'
pilainani Monastirissa.

Eräs kapinallisista martioitsee rau»
talangalla ympäröittyjä tasoja. Pis-
tin on hänellä kiinni ruumattu.
Noissa kasoissa säilytetään joukon
dynamiittimnrasto. Guerdjilom selit»
tää perinpohjin, kuinka he itse wal<
mistamat räjähdysaineensa. Ia pv»
heessaan näyttää kuinka tämä kaikki
tapahtuu ja lopuksi sytyttää seoksen.
Kun metäydyn takaisin, estsä hän
hymyillen, lausuen:— Vapaassa ilmassa ei se ole
ensinkään määrällistä!

Häwilyswälineitä on monellaisia:
pyöreitä pommein ja kulmikkaita
pommeja, muutamat puolen kilon
toiset kahdenkymmenen kilon painoina.
Ne sytytetään yksinkertaisella sähkö-
koneella. Guerdjitoni kehuu järjestel-
män etuisuuksia ja käsittelee pom-
meja aiwan luin ne olisimat leikki»
kaluja. Kysösen miten pitkän ejan
perästä tulen lentämään ilmaan,
warsinlin kun eräs toinen liittolai»
nen »pääesikunnan päällikkö" Ikona-
mow työntääkäteensä meliniiltipatruu-
nan aiwan kuin se olisi paperossi.
Tunnen lemattomuutta tuon silmiin
saalla parroittuneen olennon lähei»
syydessä. Hän ei ymmärrä ranskaa
eikä wirla sanaakaan aterian aikana.
Mutta koto ajan tunnen hänen läpi»
tunkeman, kylmän katseensa oleman
minuun kiinnitettynä. Guerdjilow
palauttaa kuitenkin hilpeyden.— Esitän tässä liihoittajajoulon
Benjaminin, — lausuu hän.

Ia edessäni seisoo suorana luin
naula täydessä kenttämarustulsetzfa
kuusitoistamuotias parraton poika,
nuken kasmoja muistuttamassa naa-massaan suuria hien ja tomun muo
dostamia pilkkuja. Guerdjilom kysä«
see, onko hän loskaan peseytynyt ja
poika mastaa:— Päöllillö,sodassa «peseydytä!

Tämä mustaus saattaa Guerdji°
komin hymälle tuulelle ja hän lertoo
luinla Boilsyem — se on pojan
nimi

—
useita kertoja on tarkoitettu

pois joukosta, mutta hän on aina
palannut takaisin ja itsepäisesti pyy«
tänyt lupaa pysyä paikallaan. Tir-
nomon taistelussa jäi hän lopulta
ntsin taistelutantereelle, niin että
turlilaiset soimat larkoittaa hänet
tykin laukauksilla.—

Mutta mitä warten on kaikki
tämä dynamiitti? — kysäsen pala-
tessamme leiristä. Miten olette tul»
leet ajatelleeksi räjähdysaineiden käyt»
tömistä?—

Aluksi tahdoimme ainoastaan
herättää Euroopan huomiota. Mvö-
hcmmin on taistelu tumallisilla aseilla
muuttunut niin epätasaiseksi, että pi<
dämme oikeutettuna wastata pom»
meillä turllilaisten tyllituleen., Wi-
hollisemme omat iulmuulsiensa lautta
itse asettautuneet sotalakien ullopuo-
lllle. Älkää meitä tuomitko ennenkuin
näette! Saatte nähdä meikäläisiä,
jotta omat pelastuneet tulesta ja
werilöylyiötä, jotka me olemme
awustaneet pakenemaan Bulgariaan,
kalsltoiötaluhatta naista, lasta ja
ulkoa

—
koditonna ja leiwätönnä.

Jonkun aikaa olemme woineet hank»
lia heille jonkun »verran elintarpeita,
mutta tönään odotamme turhaan
jauhoja. Noilla raukoilla ei ole mi»
tään snötäwää. jollei jauhoja saada.
Te tulette näkemään heidän kärsi»
mylsensä. luulemaan heidän walituk»sensa, — masta sitten woitle ym»
märtää kostomme.

Ia hellisen waijettuaan jatkoihän:—
Multa Euroopan toimettomuus

syölsee meidät toimotlomuuteen!

Yhdistysten rientoja.
Messukylän työlväenyhdistyksen

kokouksessa miime sunnuntaina luettiin
ja hymäksyttiin sairaus- ja hautimsapulas-
san sääntöehdotus. Kassan alkutoimia pim-
haamaan malitttin komitea, johon tuliwat
herrat K. Finni, K. Jonka, A. Pappinen
ja hi- Grönfors. — Keskusteltiin luento-
turssie» toimimisesta, joita on kohdannut
wastutsia, jotta kuitenkin toiwotaan woitet-
tawiksi ja kurssit saatanan taiincen siksi kun
ne on aijottukin. Perh-iltama päätettiin
toimia yhdistyksen jäsenilleensi sunnuntaina

Pispalan työlväcnyhdistytsenko-
kouksessa miime iumuMitflina päätettiin
yhdistyksen keskuuteen perustaa ompeluseura
jota puufjnam.niu m^littiin O henkilöinenkomite,,'. — Kcslustclukokouksia yhdisiyksen
jäsenten kesken päätettiin toimia läst'cdes
jota toinen sunnuntai. — Työioäenkirjalli-
suutta päätettiin tästälähin ruweta enempi
lcmillämään. — SeSfustcltiiii oman talon
hantkimisestn yhdistykselle rvaan jätettiin
pöydälle, että johtokunta tefcc asiasta seikka-
peräisen ehdotuksen yhdistykselle.

Illalla oli yhdistyksellä perhe-iltama pa-
lokunnan talclla. Iltaman o£)jelmasfa oli:
puhe, hra E. Niltman'ilta; runo, neiti
Lyydia Kukkolalta: kertomus, neiti Anna
Ébclmnn'ilta; näytclmäkappale luhannus'
tulilla" ja lopuksi tanssia. 9)lei|bn käytös
iitnmosfo oli nxtrftn fiiiooo.

Yleisöltä.

Tili
R. U. Liiton arpajaisista, pidetty yhdis»

tyksen sairaus- hautausauukassan perusta-
misen hymäksi 27 p. si)i)sk. 1903.

Tuloja
Armoista 1250: —

231: 50
21-G: 75

KerayZlistllilla
Pääsylipuista

Smk. 1708: 25

2)! en o j
40: 76
50:

—
20: —
35:

—
3:

—
93: 20

229:
—

10:
—

5:
—

38: 30
46: —

Smk. 570: 26

Puhdllsmaitto 1137: 99
Smf. 1708: 25

Niille arwoisille kansalaisille, jotka tamal-
la tai toisella omat olleet amullisina arpa-
jaisten harwinaisen yywään tulokseen, pyy-
dämme lausua sulimmat kiitokset.

Kunnioituksella
Arpajaistoimikunta.

minßäfäbdcn ajuripiti
pitkästä saarnasta.

Meidän rovasti — sanoi Kalle
Eliaksenpoika — jonka te kaik-
ki tunnette hänen hyvistä saar-
noistaan, piti tässäkolmisenkym-
mentä vuotta sitten saarnan,
jota ei ollut kuulemassa kuin
yksi ainoa sielu. Meidän rovasti
oli silloin nähkääs kaupungissa
jonkunlaisena maisterina taikka
professorina ja sattui kaupun-
gista pari penikulmaa olevan
seurakunnan kirkkoherra äkkiä
sairastumaan, eikä keritty ajois-
sa hakea pappia hänen sijalleen
jonkatähdenseurakuntalaiset luu-
livat ettei pidetä jumalanpalve-
lusta kirkkoherran äkkinäisen
sairauden tähden.

Mutta silloin saikin meidän
rovasti, joka siihen aikaan oli
nuoreDpuoleinen mies, pyynnön
tulla toimittamaan jumalanpal-
veluksen, jonkatähdenhänvuok-
rasi ajurin kyyditsemään itseään
kirkolle.

Mutta sinne saavuttuaan huo-
masi hän, ettei ketään ollut saa-
punut jumalanpalvelusta kuule-
maan. Hän päätti sentähdenodottaa, kunnes kuulijoita alkaisi
saapua. Pitkän ajan kuluttua
saapuikin kirkkoon yksi henkilö,
joka yskien istuutui penkilleheti
oven pieleen. Niillä seuduilla on
näette tapana yskiä ja rökiä sil-
loin kun ollaan oikein mielihy-
vissään ja tyytyväisiä elämään.

Kun rovasti huomasi joyhden
kuulijan tulleen, alkoi hän juma-
lanpalveluksen. Päästyään niin
pitkälle että oli mennyt saar-
nastuoliin ja lukenut rukouksetilman, että lisää väkeä oli saa-
punut, sanoi hän yksinäiselle
kuulijalle:— Luultavasti ettehaluakuulla
pitkää saarnaa, kun ei olemuita-
kaan kuulijoita kirkossa?—

Kyllä. - tuota - kyllä
pastori minua puolestani saa pi-
tää niin pitkän saarnan kuin
haluaa, vastasi kuulija.

Sen kuultuaan alkoi rovasti
saarnata pontevasti ja sitä kesti
kaksi tuntia. Kuulija näkyi erit-

Lumanhaku kustannukset
huoneesta ....
Soittajille ....
Painotöistä . . .
Paperista ....
Ilmoituksista . . .
Woittoin ostokseen
Vahtimestarille . .
Wartijalle ....
lillivintolataipeista
Sekalaisia menoja
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TgfåKßf^' Huokealla ostettu
||pH||fe huokeasta myydään!

Koska olemme ostaneet suurenmoisen varaston kirjakauppias Lilliankonkurssipesältä, niinvoimme
sen nyt myydä erinomaisen huokeilla hinnoilla.

Valokuva- ja postikortti-albumeja 20, 30 jopa 40 ja 50 % alennuksella.
Samoin muutamme rahaksi varastomme, joka on paikkakuntamme suu-

rin, puoleen hintaan. Käykääpä katsomassa ja lahjoja ystävillenne ostamassa

täin tarkkaavaisena seuraavan
saarnaa

Jumalanpalveluksen päätyttyä
meni meidän rovasti kuulijan
luo ja sanoi:— Ilokseni huomaan, että
tässä seurakunnassa löytyy edes
yksi henkilö, joka on ahkera
Herran huoneessa kävijä.

sanoi mies— Knliiin mmii^— eikö pastori tunne minua mi-

nähän olen pastorin kyytimies.
Kaupunkilais-ajuri oli erittäin

tyytyväinen pitkään saarnaan,
sillä* pastori oli vuokrannut he-
vosen tuntimaksulla.

Mutta se oli ainoa kerta, jol-
loin meidän pidetty rovastimme
sai ajaa kaksi penikulmaa kau-
pungista ja pitää kahden tun-
nin saarnan ajurilleen ja vielä
maksaa tälle kyytipalkan tunti-
maksulla — lopetti Kalle Eliak-
senpoika juttunsa.

NiintuliTapanista
!iini f< mies...

Sanna oli tuollainen iloinen ja vei-
kistelevä tytönheilakka, tummillasil-
milläja tuuheillapehmeilläkiharoilla.

Nämä ominaisuudet saattoivat San-
nalle monta ihailijaa. Varsinkin Tor-
velan Tapani häntä tuimasti hakkaili.

Mutta SannaeiTapanistaniinsuuria
välittänyt. Sillä hänen mielestään
fanisi „Tapaninoihin t.avall;siin, joilla
parempienpuutteessa huvitellaan.

Sitäpaitsi Tapani ei pitänyt ensin-
kään tanssista, — siitä yksinkertaisesta
syystä ettei hän osanuut — joka taa-
sen oliSannan inielityötäja tämäkin
seikka osaltaanlisäsi kylmyyttätytön
puolelta.

Tapani tosin koko tarmollaan
—

kaikessa hiljaisuudessa tietysti — hi-
koili tanssin temppujen oppimiseksi.
VarsiDkin ransiisiin :i, joka Sannasta-
kin oli tanssien tanssi — monimutkai-
siin kongerruksiin" tunsi hän syvää
mieltymystä. Vaan se ei auttanut.
Tanssimiestä, ei Tapanista tullut, ei
millään ilveellä

Ja niin täytyi kuin täytyikinhänen
tyytyä vainkatsomaanmiten impensä
tanssin telmeessäilakoi.

Oikeiksi tuskan ja ahdistuksenhet-
keiksi muodostuivat Tapanille tanssi-
illat. Oli sitä muulloin miten hy-
vään. Mutta katsella miten tuota ar-
masta tyttöä muut parempionniset
ja oppinet pyörittelivät ja tanssiessa
vastaansa pusersivat — niin se oli jo
liikaa. Se oli viedä mieheltä mielen!

SynkkäDä, otsa kurtussa ja silmissä
uhkaava tuli, tuijotti Tapani tavalli-
suuden mukaan nurkassaan. Mutta
sitä hauskemmalta tuntui Sannasta.
Hän oikein nautti Tapanin tuskasta,
■vaikka toisaalta hiukan säälittäkin.

Mutta vieläkin surullisemmaksikävi
Tapanin tila. Hsnnäette kadotti ko-
konaan tyttönsäsuosion. Sillä Sanna
sai uuden ihailijanyhtäkiihkeänkuin
Tapanikin, vaan paljoa somemman.
Ihan tuollaisen, jonka toivossa hänoli
ihailijan toisensa jälkeen hylännyt.
Kakkulat nenällä, kierteiset viikset,
valkea rinnustin, välkkyvät kellonvit-
jat somasti riippumassa liivintaskusta— — Kas siinä oli kuva, joka lumosi!

Tapanillaei tuollaisia. luukuun ot-
tamatta kellonvitjoja, jotka kyllä hä-
nelläkin asianmukaisessapaikassariip-
puivat.

Kun Tapaninäki Sannanihailijansa
sivulla kadulla, tunsi hau verensä
kuohahtavan. Suuret kädet puristui-
vat nyrkeiksi. Hän olisi halunnut
lyödä heitä, temmata hopeanuppisen,
miehen kädestä ja pieksää, että olisi
tuntunut. Hänellä ilvehtivät ja nau-
roivat mokomat!

Mutta näyttääpäshän vieläSannalle,
että fiini se on hänkin!— Näyttääpäs Kiusallakin näyttää!

Ja Tapani täyttikin mitä oli aiko-
nut.

Sittemmin, eräällä kurtiisi retkellä,
tapasi Sanna Tapaninsa,mutta ei ol-
lut tuntea miestä, kun tämä pönäk-
känä ja pystyisenä katse etäisyyteen
tähdättynä verka'leen hänenohitsensa
asteli.

Kakkulat nenällä, kierteisetviikset,
valkea rinnustin, välkkyvät kellon-
vitjat somasti liivintasta riippumassa
ja kädessä hopeanuppinenkeppi.—

Ompas se fiini tuo Tapani — !
Sannan teki mieli oikein huutaa

häntä. Mutta Tapani asteli hopea
nuppistaan heilutellen, taakseenkat-
somatta.

Ja niin tuli Torvelan Tapanista
fiini" mies. Mutta saaneeko Sanna
uutta sulhasta siitä ei ole varmaatie-
toa sillä ainakin Tapaninialkeinen
on hänet lieittänyt.M

Anna Helien.

Suutelon teoriasta tulee ranska-
lainen kirjailija, hra Vanor pitämään
Pietarissa ensi talvenasarjan luentoja.
Hra Vanoriu luennot ovat Hanskassa
saavuttaneetsuurta suosiota sekänuo-
rien että vanhain keskuudessa, javain
hygienikot ovat pudistaneet päitään,
huomauttaa nPet Gaseta".

Ken haluaa
saada todella hyvää ja hintansa arvoista tavaraa, elköön
unhoittako tehdä kello- ja kaikki optikeri-alalle kuuluvat
ostoksensa

Kello ja Silmälasikaupasta. Kauppakatu n:o 2.

TeiloTJLSSiitta,
Jtiiinenpitkäkatu 13.

ostaa kaikenlaisia käytetyitä ja käyttämättömiä tavaroita, niinkuin
vaatteita, jalkineita, huonekaluja, kultaa, hopeaa y. m. y.m., ottaa
kohtuullista palkkiota vastaan myydäkseen ja ostaakseen kaiken-
laista mitä taloudessa on liikaa tai taloudesta puuttuu.

Huom.! Kaikki mitä taloudessa on liikaa, lähettäkää

Talousaittaan. lolof. 325.

Pdtt 3̂3 ainoastaan alkuPsräisiä
»»

TYÖMIES
paperossia, jotka valmistetaan hienosta Turkin tupakasta.
Hinta ainoastaan 30 p. laatikko. Imukkeen kanssa
poltettava.

Tupakkatehdas »IWM" Helsingissä.
Telef. 26 64.

Karttakaa Viipurilaista jäljennöstä.

Polttakaa ainoastaan TCnMMniltt
alkuperäisiä IJfHI|TIRR

paperossia, jotka valmistetaan hienosta Tarkin tupakasta. Hinta
ainoastaan 25 penniä, laatikko.

Telef. 26 64.Tuptifclsatehdas FENNIA" Helsingissa.
■V Karttakaa Viipurilaisia jäljennöksiä.

3jR Nyt tullut %t SK

Espanian höyheniä 3. 10 mk. säkki.»s
Ä

Sm
Llirnäfl; sekä kaikkia hyvin varustettuun sekatavarakauppaan

kuuluvia tavaroita, joita myydään päivän huokeimpiin hintoihin,

Myymälämme sijaitsevat:
Kaivokatu 36, Telef. 801; Makasiinik. 8. Telef. 812; Satamakatu 5.V»

te

«»
o

Pispalassa (Herra Nell'in talossa"). Telef. 745 ja
Ruokatavaramyymälämme Puutarhak. 30

Konttoon' on: Kaivokatu 36. Telef. 801.««
at
"2
«/»
O Tampereen Työväen Osuuskauppayhdistys i,I.

lE£la,tt©lb."u.op>sia,,
IZsLttcterTrsia,,

T7"ä,r3^-Issa,a,,
3?l:a.l£©p>a,li.T7-la,

y.m. myy

Pe WWW Ylin Työväen Osuuskauppa.
-dmm^. -m^ _^^fc_ _^fe. _^^C^ j»

Juuri saapuneesta suuresta varastosta
kaunllta Monenmo«Bia

I»öytä-
Katto- lamppuja,ja
Seinä-

Amppelia,
Lampunosia,

WT Porsliini ja Lasitavaroita. "Wå
kohtuhinnoista myy suuremmissa ja vähemmissä osissa

&r. Sijörßqvist.

f Käyttäkää tilaisuutta hyväksenne ! ! K
Jk^ Hienoa sileätä Doffeli-kangasta, joka on jgg
Ijlt maksanut 9m. 50 penn. metri, myydäännyt erään Jj^t

♥5 marinaa 50 pennia metri ♥
4» sekä nom 100 pakk. erittäin vahvaa miesten *4p-

pukukangasta, jonka hinta on ollut 6m.50 p. .jfc-
-3& mtr. myydään nyt 2 mk. 80 penniä metri *^^
M Alfred Kordelinin Kangaskaupassa S
"^jg* L, 0. Sumeliuksen talossa Kauppatorin varrella '^^E

Edullisin ostopaikka paikka-
llunnallamme on

J. Tirronen,
MLI Pul,elin6oB. per«Btet.lB69

Syyskankaita saapanatlHZ
li

yleisölle tänä syksynä kaiken-Harvinaisen halvalla tarjoon arv,
laatuisia syystarpeita, kutenS*

-a*:=

Naisten Puserokankaita.=1 Naisten Puku- ja Sakettikankaita.
Miesten Puku- ja Palttookankaita.lio.= Varasto aina tuore ja kuosikas,s

Valikoima suurin maassamme.

!
Edullisin ostopaikka on

H. Heino'n
Jauho Ds^atava^ain

Takka vahittäiskaappal
MU" Vastapäätä Uullsn 1111-kon 2ptool(l(ia.

Huomatkaa! /NiekeUNaiset ja Miehet!
Suuri valikoima vanhoja vaatteita, vaan pitkäksi kävisi niitten tässä luet-teleminen, mutta jokaisella on tilaisuus käydä katsomassa Satakunnank 5.Rautatienkatu 15.

A. LAAKSONEN.

Kauppahuone

m f^Aw^J m^^ -^^ r̂

Tampere

E<* Qu^tafsssnln
puumisarkkutehelas

ja hautaustoimisto
Ehdottomastisuurin valikoima ruumisarkkuja, hienoja ia yksinkertaisia.

Työ varmasti hyvä ja kaunis sekähinnat huokeat ja tasaiset, 2 kuusta seuraa
mukana, vuokrattavana katafalkki, ruumisvaunu sekä pientähakoa hankitaan
tilattaessa. Tilaukset toimitetaan huolellisesti ja nopeasti.

Hämeenkatu 4, lähellä rantatien asemaa. Telefooni392.
Huom.! Pyhänä liike on avoinna klo 10:neen a. p. ja 5—6 j. p. p.

KokoukBia.

J. T. Y.Jämsänkosken Haara-
0828t0N

Kuukausikokous
on sunnuntaina t. k. Ilpäivä klo 12
päivällä omalla talolla. Tärkeitä asi-
oita. Jäsenmaksuja kootaan. Uudet
jäsenet tervetulleita.

JOHTOKUNTA.

Pirkkalan Työväenyhdis-
tyksen

Kuukausikokous
on ensi sannuntaina t. k. 11 p. klo
3 i. i:>^^^^^^^^^^^^H

Johtokunta.

Vuokrattavana.

3iivo tyttösaaasunnonlapsettomassa

Palvelukseen halutaan.

Kutojattaret
saavat heti työtä

Antskogin Verkatehtaalla
Fiskari.

Löydetty.

Pienempi summa rahaaon ylösotettu
It.pitk. kadulta. Omistaja peri-

köönItäinenk. n:o 10. K.Koskinen.

Myytävänä.

Naisten villaliiviä 5 m. 50 p., Miesten!» villapaitojasm, Miesten kudotut
alushousut 3 m., Naisten ja miesten
sukkia. Kudotut alushameet 3 m.50p.
Villalankoja eriväriä 6 m. 60 p. kg.,
Miesten pukuja ja palttoita. Miesten,
naisten ja lasten kalossia, patiiniamyy
halvalla V. HELIN, Puuvillateht-k. 10.

Prima
Ruisjauhoja,

Vehnäjauhoja,
sekä erittäin hyviä

Ohranlestyjauhoja
säkittäin ja vähittäin myy hal-
vimmalla

3fC. Seppälä.
tunnetulta:Hyviksi

Venäläls-Ranskalaisia

KummikalossiaMiehille,Naisille ja Lapsille

Alituinen nuol°l V2s2Bto!

K. F. Slastnikolfiila.
Kuninkaan- ja Satamakadun kulma

IlmoitulcBla.

Arvoisa yleisö
Huomatkaa!

Olen muuttanut parturiliikkeeni Sa-
takunnankadulta puutarhakatu n:o 8

J. Lehtinen.

Nenloma- jakutomakoneitakorjataan
Moisionkatu 12. Rekonen.

Kansan Lehden

läntinen pui«tol«2tu 28
Työväenyhdistyksen talo,on aukijoka
arkipäivä klo B—B, paitsi lanvantaisin
klo 8-6. Telef. 765.

Duokamiehiä otetaan Moisionk. 12.
■* Rekonen.

Räätäli
A.|Flinckman

■Satakunnankatu 7. (Puhelin 190.)
Älkää unhoittako omaaetuanne, tilaa-
malla pukunne ja palttoonne liikkees-
täni, sillä työ tehdään siistiä, sekä
vaatimustenmukaan, omista ja teettä-
jäin kankuista. Kaikista huolimatta
aina halvimmalla, kelvollisuuteenkat-
soen.

Kiljapamo O. I.Sanllma" Tampeieell»
X«»pe«, 1»»3.

o. V. Tampereen Kirjakaupassa
Kauppakatu 14. Säästöpankin talo.


