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Kofcpraotj 10: —. Neljännesvuosi 2: 50.

3-päiv. painoksen tilaushinnat
samoinkuin 6-päiv. pain. ovat kaikkialla Suomessa Ja
Venäjällä yhtäläiset:

Kokovuosi 5: -. Neljännesvuvsi 1: 25.
Puolivuosi 2: 50. Kuukausi I 50.

■ Toimitus:
■ Hallituskatu N:o 19. Toimitus on avoinna
■ klo Bap klo VtS ip. iauarnaism klo B— Vs 5 ip.
£ Toimituksen telefoonit: 944 päätoimittajan ja
■ toimitussihteerin; 1119 uutisosasto.
S K. M. EVÄ
■ Vastaava toimittaja.

PooHvuoai ki —. Kuukauai li -.

tfttUtonttaretaat *fe v. St —, mnnt hinnat samat
, Amerikamä {a emalia nlkom. Vi v. 20: ~.

'/. v. 10: - Amerikassa ja muualla ulkomaalla Vi v. IN.-. Vt v. s:

Arvoisan yleisön suosioon suositan Jahns- ia jÉiöeßiii«aÉis-
tM nainen

Lakkokokousleipomo- ja kondiittoriliikettäni
14. W totolla 635.

Frana Uljerooi.
pidetään huooiena klo 2 ip. Työ-
väea talon juhlasalissa.

KANSAN LEHTI
Tampere, keskiviikkona huhtikuun 8 päivänä

Konttori ;

HALLITUSKATU 19. Avoinna klo 8 a.-p. —7 l. p.
Telef. 765.

Taloudenhoitaja K. J. JOKISALO tavataan klo 8-12
päivällä ja 4-7 ill.

eaftaltHeatafratia ja teoSifuu-
Hcnjiirjotitfliain renfaar.

m.
Pohdittac-sa iojialibcniofratian juh=

tautumiäta renkaisiin tulee huomi=
oonotettaroaffi eri puolia: miten tu=
(cc tnömnenluofan suhtautua renkai-
siin kuluttajina, miten ammattiyh-
oistnsten jäseninä ja miten sosia-
liéteinctV Waikeus on siinä että
näitä eri näkökulmia ci ole aina
niintään lielftpo pitää sopusoinnuZ-
>a keskenään, kun jokapäiwäisedsn e-
läinäösä työwäenliilllkakin joutuu te-
temisirn renssasten ja trustien to»S=
,a.

Cttafoammc lähtökohdaksemme so-
sialistinen näkökulma, koskapa sen
alle on alitztuttama sekä työwäen-
luokan ammatillisten että kuluttaja-
etujen, missä nämä joutumat het-
ketsi ristiriitaan sosialismiin wie-
wän kehityksen kanssa,

Merkitsewättö siis renkaat askelta
sosialismiin päin, joiden mastusta-
minen merkitsee kansantaloudellista

Siinä en ky-
symyksen ydin.

Tämän lirioiitaja puoleZtaan ei
olisi taipiKuaiuen wai?tllamaan myön-
teisesti asetetMun kysymykseen. $>

lenhan koettanut ylempänä osoittaa,
että monet renkaat merkitsemät tek-
nillistä talllpajnisuntta ia suurliik-
leiden kehittymisen > lndaslnttamista.
Mutta nuo molemmat seikathan o-
mat tärkeät sosialismin toteuttamiset-
le, mieläpä sen »välttämättömiä eh-
toja,

2ii» keila kaikkiaan : main mikä-
li renkaat \ llikaansllllmat, teknillisiä
parannuksia siihen liittyneissä luo-
tantolaitoksiosa ja mikäli ne edistä-
mät suurliikkeiden kehittymistä, olisi
sellaisen muodostuksen ehkäiseminen
taantumuksellista. »aitkein suurim-
massa määrässä nämä inaatimukset
täyttämät, kuten jo monasti sanot-
tu, trustit, joiden mastustaminen
lainsäädännön amulla ei o!e sosia-
lidemokratian lannalta Yymäksyltä-
mää mitali tuollaisilla toimenpiteil-
lä tahdotaan synnyttää joukko pie-
nempiä kilpailemia liikkeitä trustiksi
yhtyneiden Harmojen liikkeiden tilal-
le. Kun tällaisia toimenpiteitä luun-
nitellaan niinkuin nykitään e-
sim. Amerikassa tulee sosialidc-
niokratian asettaa trustien luottamien
haittojen ja maarojen lorjllamiseksi
oma ohjelmansa: sosialismin toteut-
taminen, trustien laitosten ottami-
nen yhtciökimnan haltuun tämän
tarpeita palmelemaan.

Mutta joskin meilläkin laloudel-
liucn kehitys on sosialismin edelly-
tuksiä kllsmatlanut, eimät renkaat
ymmärtääkseni ole ollccl noita e-
dellytytsiä luomassa muuta tuin
sikäli mikäli ne omat eräissä tapa-
uksissa tehtaiden kcskenäislä työnja-
koa ediötäncet. Monella alalla olisi
miclä mapaa kilpailu omiaan eöis-
lämään tuotantolaitosten tcknitampa-
rantumista ja ennen kaikkea niiden
kehittymistä suurliikkeiksi.

Niin ollen sosialismia käsilläätsc-
ni moidaan toteuttaa silloin kun työ-
loäenluoklä maltioiuallau lualtaa,
maittapa ei teollisuus olisi käynnt-
lään renansmuodostiitscu läpi. Ei
siis ole sosialidemokratian lannalta
erityistä aihetta luulla kehityksen
pyörän määntnmän taaksepäin, maik-
tapa sellaiset renkaat tuin monci
meidän maassamme tamattamat me-
nisimätkin rikki ja työmäcnluotka e-
sim. kuluttajina olisi niitä mukana
särkemässä.

Päinwastoin: sosialidemokratian
tulee koettaa lainsäädännöllä poi-taa
renkaiden muodostumista leinotetoi-
sesti edistäwät seikat, kuten esim,
suojelustullit. Niiden alentaminen sa
poistammen ei silti wie taloudellis-
ta tehitnstä taaksepäin, Onhan wa°
paakauppaniaa sellainen luin (Sna-
lanti paljoa kypsempi sosialismille
luin aidattu Ne-
najn, maikka edellisessä on paljoa
inaficrnrnän renkaita kuin jälkimäi-
seösä, Ziiojciuatiillicn poistann-
nen tekee ulkolaisen kilpailun
mahdolliseksi ja »vaikuttaa että
rengas, joo sellainen saadaan-
tin muodostetuksi, ei moi koti-
maassaan kohottaa hintoja mielin-
määrin.

Jos katsomme sitte asiata ammat-
tinhdistysten kannalta, niin »iille
tosin on toisinaan etua eitä tecßW
suus hywin kannattaa, muita kulut-
tajaedut ammattiyhdistysteniin jä-
seniä ajamat toiselta puolen ivns-
tustamaan renkaiden hinnanlorotnk-
sia, Waikkapa siis
ten jäsenet tatselisiwat suopein sil-
min jotain renaasmuodostusta, Eii-
tä huolimatta että rengas ei merkitse
asianomaisen tuotannonalan kehitftstä,
ei sosialidemokratian sowi omaksua

1914 (10 vao*ikcr*s;

■ Lehti ilmestyy:
» 6-päiväinen painos joka arkipäivä kello 3 iltapäJväUl.

J 3-päiväinen painoa ; istaina, torstaina )a lauaoiana
■ samaan aikaan.

Uita ajatustapaa rntirittöinästi. Muu-
tenhan on huomatlama että lujim-
mat yhtymät, kuten trustit, omat
ttibroäen ammattiyhdiKtysliittcen »a-
-hiinpia wiholltsia, Soiselta puolcu
ien seikan, että teollifuuslattofiet
torjumat ttjömäfenfä maatimutjct lai=
toeten kannattamattomuuden takia,
ei pitäisi pelottaa ttjöroäfeä roaatu
muksiaan esittämästä, jos maau sen
palkat tunnetaan yleensä! alhaisiksi,
maisinkin jos joku muu saman te-
ollisundenhaarau tehdas kykenee mak-
samaan korkeammat palkat, Silloin
Pienillä palkoilla ja , pitkällä tyo-
ajalla työstentelernän laitoksen „kan-
nattamattomuus" ei johdu kannat-
tamattomista hinnoista, maan jokoaseman tai johdon ja teknikon puut-
teellisuudesta.

to siirtyisi maastamme, joten pää-
oman kasaantuminen ja uusien te-
ollisuusyritysten perustaminen raä=
heitisi. Taloudellinen kehitys hidas»
niisi ja työtilaisuudet rnähenisirnät.
Sinitenkin olisi tämän kansantalou-
dellisen menetyksen »vastapainona jos
trusti maksaisi tnöroäelleen kunnolli-
fet palkat ja walmistaisi parem-
pia ja yalmempia tuotteita kuin ko-
limaiset tehtaat. käinhän ci nyt ole
asianlaita, Päinrnastoin on trusti
woinlllktaampi työmaan riistäjiä kuin
mihin kotimaiset tehtailijat kykene-
wäi parhaalla tahdollaankaan, Mika
tässä asiassa main on sosialidentok-
rateHi wieroittanut on pormarillis-
ten ianomaleytkmme tilattu metis-
tein trustia mustaan, kun fuitentin
omat roaltniit itsekin puoltamaan ien-

kotimaisessa | teollisuu-dessa.
Työwäenluotkaau kuulumien fulut-

lajien kannalta tuntuu ilman muu-
ta luonnolliselta wastusiaa renkaita,
jos nämä pyikiwät kulutusartikkclien
hintoja korottamaan. Ummartäätscni
ne silloin eimiit mitenkään joudu ta-
louocllista kehitystäkään mastusta-
maan. Tärkeintä on tässä nbtetibes-
!ä määritellä järjestyneiden kulut-
tajain, osuuslauppawäcn suhde ren-
kaisiin. Tällöin ei tietysti tatval-
lisissä oloissa suuresti moi muu
tulla kysymykseenkään kuin että ostot-silla suositaan niitä liikkeitä, jotka
jäämät renkaan ulkopuolelle, jos ne
main muissa suhteissa täyttämät e-
des samassa määrin kuin yhtyneet
tehtaat »vaatimukset, joita osuuskau-
pat asettamat tamaranyankkijoillcen,
2ii* kuluttajien tulisi jättää niiden

tllmarain käytäntö, jotta omat mal-
nnstctut renkaaseen yht»ncessä tey-
daslaitokscssa, kun osnuZkauppamäti
jossain tapauksessa päättää rnhtnä
taisteluun rengasta mastaan,, Täl-
laisen niahdollisnudcn Maralta maa-
dittaisiin osuustoiminnallisten les-
tusjärjestöjcn ja osuuskauppojen hal-liutojen puolelta kuluttajakunnan
lualistainista, että se saataisiin luo-pumaan renkaaseen yhtyneiden lai-
tostcn tuotteita ostamasta, (Ipäile-
mättä esiintyt, tapauksia, joissa o-snustoimintamäki ostoksillaan moi
maituttaa siihen, saako rengas hin-tamuodostukscn täydellisesti haltuun-sa waiko ci. Olisi »antama tällöinosuustoimintamäen rintama niin
lujaksi, ettei se antaisi renkaan het-keksi alentamien, hintojenkaan johtaa
itseään harhaan. Näin tuskin ny-
kyisin inoiminsa osuuskauppoihin liit-
tyneet kuluttajat wuisiwat lopulta-
taan ehkäistä rengastuinista uscirn-inissa teollisuudenhaaroissa, mutta
ehkä masfedes moitaisiin joissakin
lapautsissa menestykselläkin tukea ren-
laiden ulkopuolelle jääneitä tehtaitaniiden taistelussa rengasta mustaan.

Kuitenkin tällaisen ohjelman pc-
iille imeminen on helpommin Ja-
n°ttn kuin tehty, Ensiksikin tällaiset-la kannanotolla »vedettäisiin osuus-
kauppawäkeä mastaan inuidcnlin >,h-
tiineiden tehtailijaryhmicn puolelta
ja »varsi,itin asianomaisen renkaan
laholta paljo rcttclömiisiä. joita
»vastaan osunstouninnallisct keskns-
järjestät tuskin omat ainakaan nn-
kyään lulliksi »varustautuneet, Iaennen kaikkea, Nm rengas hinta-taistelun aikana yrittäisi myydä al-
le ulloptiolellc jääneen tehtaan hin-

saisiiuat renkaalta ostamat
ulsityiset tukkukauppiaat artikkelinsa
l,al!veinnialla luin esim, osnnskanp-
pojcn keskuskunta ja »voisiiuat niin
ollen tarjoutsillaan houkutella osuus-
kauppoja hciltä ostamaan. Yksi-tniskauppiaat moisilvat taas houtu-
tella ostajia osuuskaupoilta, saades-saan ostaa kyseessäoleman artikkelin
halmemrnalla kniu Äcskuslunnalta
ostaneet osuuskaupat. Tlilcivai-
iuudcssa ivoitanee ajatella myöskin
llmin tuotantolaitoksia joillakin aloil-
la, joissa renkaat kohtuuttomasti uh-
taaivat kuluttajia nylkeä,, 2cllaisen
«ritytsen menestyminen »vaatii fui-
lenkin osuustoimintamäeltä ■ sanial-
laista uskollisuutta omia liikkeitä
tohtann hetken eduista huolimatta
kuin renkaita »vastaan taisteleminen
muutenkin, «eskusliikkccltä »vaatii
tuollainen yritys suuria pääomia ja
»valuvaa asemaa nlcenjä. Tällainen
osunstolminnallistcn I ItuotaittolaUos-
tcu perustaminen, »vaikkapa niiden
toiminnan »vaikutuksesta usein ien-
kaat »neueivätkin nurin, ei aina-
taan merkitse sosialismin wastusta-
mista, »vaan juuri sosialisinin to-
teuttamista, »vaikkapa pienessä ja
riittämättömässä »näärässä.

Tässä yhteydessä kohtaa meitä
miiöskin kysymns, mitenkä on sosiali-
demokratian suhtauduttaiva sellaiseen
ilmiöön tuin maahamme tunkeutu-
-Zoma utzlZ«l "mijgnajvjmctni uuua,
ta puolestani taipumainen asettu-
maan samalle kannalle kuin ne puo-
lnelehdet jct|» omat asiasta sir-
joittaneet, niin että trustin suun-
uitteleman Suomen tupakkawarkki-
nain maltansta ei ole pidettämä mi-
nöän ilahduttaman» ilmiönä, johon
olisi stihtauduttama niman »välinpi-

I iämättömästi. Ensiksikin yrittäjämoit-

Näillä »Huutamilla hajanaisilla a-
jatuksilla olen tahtonut eräiltä puo-
lilla selwiWä tätä rengaskyjymns-
!ä, josta niin paljon puhutaan, mut-
ta jota ei ole aina harkittu eri
puolilta. Nämäkään mietelmät elmät
tahdo esiintyä, erehtymättömyyden
»vaatimuksena, owatpahan main li-
sänä lljntuffia »vaihdettaessa, tästä
sosialidemokratiallekin niin tärkeästä
ilmiöstä, j

F. W. K.

FllOlllllllllll riliilinitit.
Hiitolan ««sulin r«l«jultu.

j Walttowaralnwaliotunnan tultu»
laitosjaosto käsitteli eilen kokouk-sessaan armollista esitystä normaa»
limiteisen rautatien rakentamisestaHiitolan asemalta Karjalan radal-
ta Käkisalmen kaupungin kautta ja
Suwannon jarwen poikki Rauoun
pitäjässä keisarikunnan rajalla ole»
ivaan Tirpjänsaarem, HiitolastaKäkisalmen kaupungin kautta ja
Kiwinicmen kosken Poikki Raudun
Pitäjän samaa rajaa lähellä ole-
»van Raasulin kylään rakennetta-
wan rautatien asemasta. Jaosto
päätti mainitun esityksen hylätta-
wätsi ja päätti asettua puolusta-
maan suuntaa Raasuli—Näisälä—

Hiitola, eli samaa suuntaa, jom
ehdotettiin w. 1912 walttopäiwil-
lä eduskunnalle annetussa arm. e-
sitytsessä.

Gairnusw«lu»tus.
Työwäcnasiain waliutunia sai

eilen loppuun suoritetuksi ed. Hall-
sienin elusluntaesityksen sairaus-
makuutuksesta. Wnliotunta päätti
ryhtyä toiseen lukemiseen.
VuuStunnat j« pistinmiljoon«t.

Waltiowarainwaliotmrnan bud-
jettijaosto käsitteli eilen kysymystä
silostmttain myöntämisestä ja so>
tilasmiljovnista. Äänestyksen a-
laiseksi joutuiwat seuraawat 3 eh-
dotusta: Edustaja Kallion: että
suostumat owat annettawat, roctan
ei sotilllsmiljoonia- ed. Daniel-
son-Kalmarin: että sekä suoswU'
nat että sotilasmiljoonat owat
myönnettäwät- ja ed. Gyllingin:
että molemmat owat kiellettawät.
Ensiksi äänestetttin Kallion ja Gyl»
lingin ehdotusten wälillä ja woit»
ti edellinen 7 äänellä 5 wastaan.
Toisessa äänestyksessä woitti ed.
Kallion ehdotus 5 äänellä 3 Was-
taan. (4 waliolunnan sosialide-
motiatiöta jäsentä pidättäytyimit
äänestyksestä.) Jaoston päätökset-
si ensi lukemisessa tuli siis, että
luostttnnat owat I myönnettäwät.
mutta sotilasmiljoonat ewättäwä.

VlllMkll lljillt.
Pietarista, Imfttifuun 6 Pnä, Ala-

maisessa esittelyssä wiime lauwan-
taina klo 9 aitaan illalla hywät-
syttiin seuraamat Tuomen asiat:

Alamaiset esitykset: 1) Naisen oi-
keudesta harjoitan lääkärin ammat-
tia Tuomessa, 2) tyowäcn turmaa-
misesta teollisuuslaitoksissa \a 3)
Inarin, Tooankylän ja Muonion-
nislwl oloisten sairaalain raha-
iiicfcilsftä.

Tämän muoden lakimääräisille mal-
tiopäimillc on hymälsytty jätettä-
wälsi seuraamat arm, esitykset: 1)
Marraskuun 1 pnä 1868 annetun
asetuksen 11 pykälän täydentämises-
tä, joka koskee kiinnityksen ottamis-
ta kiintcällc omaisuudelle, 2) Suo-
men Pankin ohjesäännön 18 ja 19
pykälien muodon mriuttamisesta.

Valtakunnanneunmston maltiosih-
teerin ylimääräinen apulainen mal-
tioneuwos Nikolai Worloff on ni-
mitetty neljännen luokan mirkamie-
heksi erityisiä toimia Marten Tuo-
inen tenraalitumcrnöörin kansliaan.

D W U!7 W |m|liiiiiiiiiiii
fil e§ H II » ! puuimukkeella pitkulaisissa kote- D
R> M M |ljf E kiintoimukkeella neliömuoto iiiirn ■
li M* m Efc-1 I ■ ■ uunu i Jokainen kotelo sisältiä koi- _HUUffl,! me lahjakuponkia, jotka ■

niissä olevien ohjeiden mukaan vain- Ddelaan kuvallisessa luettelossa mainit- mtuihin lahjaesineisiin. Pankaa tai- ■
teen näinä kupongit. ■

Katsokaa että side kotelojen yn- _

pirillä oh ehjä. ■
Itifliaineo Paperassitebdas 0. T. S

■■■■■■
JUUAN BORCHARD

savukv.»

»

525 kpl. . 25 p:ia

TalnfÉMi pnkäieet
on ilmestynyt juuri kustannuksellamme. 102 sivua, hinta
ainoastaan 60 penniä.

Kansan Lehden Kirjakauppa.
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

SUOMI
loisteina t. k. 9 p:nä ja lauvantaina t k. 11 p:nä suljetaan kont-

torimme kello 2 päivällä.
(SI 6532}

imofro PalovaKuutus O». InholOldlrd Kivinen Kauppaa. 13. P.202

PFWWI A Henkivät O.Y. Tnrkn
I Umil/t Piirikonttori Tampe
reella Kuninkaank. 26. P 1160. Aukt
9—2. Tarmokkaita asiamiehiä otetaan

S|Tf|lU| Keskinäinen ocnkivak. yb
3UV/I'll, Uö, Tampereen haarakont

tori Kauppatori n:o 5. Av. klo 10—2
4—6. Puhelin 92

t/ollomrk Palovakuutus - OsakeT CHdlll U yhtiö. Asiamies Tampe
«lla Wäinö Pablman, Kauppak.3 P 940

Pilo- ja Beikinkietis „S¥ea"
Alfred Selin. Konttori Tampereet
la, Hallitusk. 11. Telef. 105.

li.V. Usonen Häm.k. 9. p. 530
Salama- Pohjola—Kullervo.
Konttoriaika 9-2 ja 4-7.

POHJOLANI LI
Palovakuutus-O.y. g «3?^."

myöntää palo- ja | j|f £
murtovakuutuksia •- gs3a.a?

KullcrvolåiK'3 !
tapaturmavakuutus 3 >J3 a S."* S

O. Y. o fl

Eislffläiß6DfßialsQflei falnotisyttio
perustettu

1827
Palo- ja TapawmaiakDDtDbia.

Asiamies: Axel Engström. Konttori
Hämeenkatu 7. Puhelin 302.

Asianajajia*

Kaapo Horros Äg» St
anderin talo). Puq. 758. Klo 10-2 la 6-T.

Tampereen Lakiasiaintoimisto
OIVA SOHLBERG

W:m Sandbergin rautakaupan talo. Po
helin 1004. Avoinna Q— 3.

Aksel Planting, v.tnomarl Kauppa», l >

Telefooniybt. talo. Pub. 1165. 0-3

Eriksson å Grönblad
Läntinenk. 85. Telefooniyötiön talo.
Telef. N:o 659. Auki 9-4

Varatuomarit Koskinen » Leiniö
Itäinenk. II b. A». 9-3. Puh. 766

H. P. KULHIA, littarl, Pa
rota»

Toijalan Maaialttau-Ija läliimoia. Palelii
Lauri Särkkä Varamaanmittari Ruo-

veden kirkolla, tekee palstoituksia y.tn.
Punciin on.

Tampereen
Huonekalukauppa

Läntinen katu 25. Puhelin 188
Täydellinen Rantaaänky- Ja.Hnon»

kalaliike.

Hellen b Halme
Puutarhakatu 24. Puhelin 1091. Myy
uusia ]a käytetyita huonekaluja.

T«mp. Kunnan Työnvälitystoimisto
avoinna klo 10-1 ap. miesille ja 4-
5 naisille, paitsi lauvantaina klo 10-2
fiiväliä. Osoite: Läntinen puistok. 10

elef. 484.

Parturiliikkeitåi
: KANTONEN, Kyttälänkatu N:o 3.

O. Y. KUVA A. B.
KUsheelaitos, Helsinki. Yrjönkatu 27.

Puhelin 6567.

VERHOILULIIKKEITAi

S. Kauriloff EÄ*mta -

SILITTÄJIÄ
Aino Asunen, Särkänkatu 20.

RUOKATARJOILUJA:
Ida Kutone, RUOKALA Pinninkatu

30. Ruokaa viikottain ja annoksittain.

Hierontaa Ja Sairasvoimistelua!
Aleksandra Färling, Vellamonkatu 9.

Puhelin 184.
"NO järvellinen. Ilmarink. 4 P T 45.
Oskari Virtanen, Amurinkatu N:o 22.

Kirjansitojia.

Osuus-Sitomo JBfWS
Kuolleita.

+
Probns Valfrid Mwm

(Sjögren)

Syntyi Järven talossa Lärtgelmäel-
lä 11 p:rä Lokakuuta 840. Kuo-
li Tanpeeeila Potaj. Rantakau 36
ensimmäisenä päivänä huhtikuuta
1914. Josta täten sukulaisille ja
tuttaville ilmoitetaan.

Juupajoki 5 p:nä huhtik. 1914

Väinö Lauri Sjögren.

•Syys yössä mustassa
Loiskuvi isine
Längelmä veessä,
Sen sävel oudosti soi. —"

„U!rga Bitt -

Mun ait ni hellä,
Sä lytär Svean
Anteeksi suo !

Kun kyynelin pyydän.»

»Ki tos sul'e elostani,
Korkeuden h nki,
A tteesi elaa !

Minä kuolen".

Muveia.

Pitkäoperjaiitain lyWnistksi
toimii

Lapinniemen am. os.

Hauskat Tanssit
perjantaina t. k. 10 p:nå Työv. yhd.
pt-rheiltamasalissa klo 7 alli.

Huom ! Lippuja å 50 p. saa ainoas
taan n nävrtämällä.

Jy» Veikon

$Mm Taissi-iltana
on T. y:n perheiltä
rnaS3 'lssa torstaina t.
k. 0 p nä, alkaa klo
7. Lippuja saa jäsen

kirjalla å 50 p.

Kokouksia.

Tampereen sos. dem. Nuoriso-osaston
Ohjelmallinen viikkokokous
torstaina klo 8 ip. Uudet jäsenet terve-
tulleita.

A. L. I. S. 1 s. 30 mm.

MeainyMsttksen neljännes
Vuosikokous

pidetään 2:na Pääsiäispäivänä klo
12 päiv. omassa huoneustossa
Aleksanderinkatu 28

Tampereen Viinikaup
paosakeyhtiön

osakkaat kutsutaan täten varsinai-
seen yhtiökokoukseen joka pide-
tään Huhtikuun 15 p klo 8 ip.
kauppaseuran huoneustossa täällä
Kokouksessa käsitellään yhtiön
sääntöjen 16 §:ssä mainitut asiat.

Tampereella maalisk. 17 p. 1914
JOHTOKUNTA.

Ilmoituksia.

T. S. A. L. Työk. 1 s. 70 mm.

Osimittijai.l3
jaetaan kuluvan huh tik. 14 p:stä
aikain kaupan konttorissa kello
8-11 ap., 12-4 päiv. ja 5-7
ip. seuraavassa jäsenkirjajärjestyk-
sessä.
Tiistaina 14 p:nä N:o 1-200
Keskiviik. 15 p:nä N:o 201-400
Torstaina 16 pnä N:o 401—600
Perjant. 17 p:nä N:o 601 — lop.

Ne jotka eivät määräpäivinä
käy noutamassa, saavat vasta seu-
raavalla viikolla. Maalaisille jae-
taan kaikkina päivinä.

Tampereella huhtik. 8 p. 1914.
Finlayson & C:o Työn OsuosKaep. hallitus.

Konrad Lehtimäki

SPARTACUS
IHinta 3:25

on ilmestynyt. Saadaan

Kansan Letto kiriakanpasta.
Kysyttyjä T. T. y:n talon

Kavapostikorttßja
hienoa valmistetta on nyt
saatavana

Kansaa Lehdsi Kirjakauppa

PUU-AAPINEN
omana sekä opetus että IdkM-
fiUnc, maksaa Smk. 2:10.

Utsa Lebdn liriihusi

Teettäkää
Ikalklri kirjapaino- É

työnne I

Taniira W« I
• K rjcpaicossa J

Kuulutuksia.

Kuulutus.
Majoituslautakunnan kans-

lia on yleisölle avo ana joka »r
kipäivä kello 23 >äivällä Ra
hatoirnikarnarin huoneustossakau-
pungintalossa ja on silloin ma-
joitusmestari myös kansliassa y-
leisön tavattavissa.

Tampereella huhtik. 7 p. 1914.
Majoituslautakunta.

åmmattiosotteita:
Lääkäreitä:

Kaapungin- ja aluelääkärit:
af Hallström, Kauppatori 27, 9-11,

»—6.
£>roahoim, Itäinenk. 26. 9-11, 4-5.
Mjbu, K.-tori 7, 9—ll, 5-6.
Sebtowt, Tammelana. 10, klo 10-'/>l2

Ja 3-4.
?»r*eydenhoitotoimisto, Hämeenka-

ta 19, av. klo 12-2. Tarkastusasema
wo B—lo.

Kontokotaatiaten huoltola, L puisto-
katu 4. Tiist ja perjant. 6-7.

fthlmao, Untpuistok. 14, 10-12, 5->/«7.
Sackman, O. A., Sumeliuksen ranta-

rae. kosken varr. sisäänk. Hämeenk
15. Kk) 3—5 Lp. Telef. 461.

Jjorkqviat, 10—12, 6-7. Korva, nenä
la karkkutauteja. Itäinenk. 20.

Eneicua, Hämeenk. 7. l/a9-VilO a.p.
»/*—6 lp.

f»i Horrströtn, Häm.k. 27. Arkip. 11-1.
Tui Njraum, Kauppatori 7. 9-11, 5-

6. Pyh. 9 11. Sisätaut., last. Ja veneer.
Imlo T. Mnstanlatadenkatn 14 Arkip.

9-11 ap. Ja 5-7 ip. Puhelin 285.
yftaatfer, Anna, Koskit 9. arkip. 9

tl, 6-6.
OTnentaa Sllmäl. Itäinenk. 20, 9-11

'/, o—»/t 7.
Kaario Palkonen, kunnan- ja rauta-

ftriUkftri Toijalassa, 9-11 ja 1-2.

Kiertävät sairaanhoitajattaret tavat varm.
Klo 14i* Länsip. JVLKoskinen Hallitus
k. 16, i>. 25. Keskip L Upari Otavalla k
2, a. 8168. liäp A.Vihonen Viinikank. 11

Hammaaliikireitii
iffda Alfthan, Kauppak. 2, arldpäiv,

11-12.
», Arithan, Kauppak. 2. Arkip. 11—12,
■MJ. Laarent, Kuninkaana. 25, Helinin

ta»o. V.lo—Vall ja 2 3. Puh. 1353
9. E. Rauvola, Kauppak. 4. Arkipäiv

»O-11, 2-V.3 ja l/,6-6. lauv. 10-11.

Eläinlääkäreitä-
m, Herra Otavallani. 2 klo 10-1 T. 1134

Piirieläinlääkäri:
otantaa Mnstanlahdenk. 23.10-12 P.1495

Kitiiditai
Bilen Saraa, Kortenlahdenkatu 1. Pu

h*o 118.
■V -«•• Matonen, Kortenlabdenk. 18.
SHa Vaaninen, Tammelank. 10. P.903

'«.KUUTUSKONTTOREITA.

Båaeeo Työv. Keskin,
faloapuyhdistyksen

KONTTORI on avoinna klo B—ll
tp- Ja 6-VlB 111. Työväen talolla.H»beiin 1514.

kaupunkien Paloapu-
yhdistys

(rtadastttoa varten. Keskinäinen yh-
Hssya. Vakuutta* naivasta maksusta omal-
«onHa Nautitaan alennusta vakuutus-
awaoattita 5 v. kuluttua 10 pros, 10 v.
35 pros. Ja 20 v. kuluttua 50 pros.

AsJaaaiea Tampereella,
OTTO LUKANDER

Sentteri: Koskikatu 7, Ruuskasen talo
Puhelin 148.



Keskiviikkoni* 8 ptftt huhtikuuta

Porin kaupungin oifciiSiieurooc-iiiics
(5. N, Bremer on nimitetty SBii*
purin lwwioiteuden lumuoifcubenncu-
inoffeffi.

Kalastaja (Sima cc-tcriioliiiille »n I
lahjoiteltu hopeamitälli päällckirjoi i
luisella
U\", kannettawaksi rinnassa Oladi- ;
iniriii ritarikunnan nauhaosa.

Seuraamiin senaatin anonmksun j
»N suostuttu: 1) Ointcttl) l)«orniooii=
ottamatta tn. 1911 edusknnnan «la»
mainen lansnnto arin, esityksen job= ]
o osta waltion takuun »yöiMnnses- ]
ta Suonien hypoteeNiyhdistyksen al-j
somaiselle lainalle, 2) että senaatin
esitykseen liitelynsä luettelonsa rnai=
»ituillc henkilöille myönnetään elcife
ja awustlssia Suomen tnafttontni-
roieta, :>i ettei eduskunnalle jätetä
lohenpyyntiä koskemaa armollista e-
silystä katsoen siilien, että nykyään
malmistellaau uutta kalanPyyntiä kos-
kewaa lainsääoäntoä,

h. Majesteetilleen ilmotMiin ala-
mäifesti seuraamat «sint: 1) selon-
teko Tuomen oikeusosaston loimin-
nasta w. 1912, 2) liiman mnoden
maltiopäimäin alamainen tieoonan-
lo puhemiehen ja kahden maxapa*
oeniiehcn walitfemisesta ia 3) w.
1914 waltiopäiwäin amajaisissa m-
tietty pöytäkirja. [) Senaatin ala-
mainen selostus wuadentulosta ja
kalan pyynnistä Zuomessa w. 1913,
5) Senaatin toimenpide walttämät-
tornien maiojen (63,000) myöntämi-
sestä talon illlenlllMista niarten
Kuopion lääni» lääninkonttorille.

tjiiiwfuieteMiit ffnaattn
tlzllllllllnlllsill.

Vati iirniiHittimaiUiilta tutiuaaiuifceta
astuu woimnn 1 p. tamnlil. 1916.
T«lfet lepääwät edelleen scnaatissa.

Kuten eilen mainittiin, ou mnme
lsumantaina lorke',mmassc>
wavwlstettu edus'uulun rtyträkiynui
asetus ammattiwaara,ta rrroamt
festa. A etuljen hywä'ini
jo to. 1909 mattto.mmtllä. mutia 09
senaatti antanut sitra iaujur.tonia
wastll tu7nnottain. Nyt fbuefunnan
hhmätsymäSjä mucbo&ia wadwlstcnu
asetus asmu tammikuun
l pnä 191G. ©urnara rmioana fo
iocmurrnt eduskunta tiuroäfiyt nrcöi--
lln aleiufien teolliiuusnmmattiiyö-tä
sekä osfTuficn cmmnuen tarkastuk-
sesta Nämäkin aietukfet omat le
wänneet ienuatisia nait)::' laatta.
Nykyisin walmiSteiee jenootu kaiten
lm lausuntoa tiätsTäktn, toun tte» ee
odotettawwja, etiä nekin p:an taaroat
waymistulien.

sillhejg ei riita kk-Mi
Senaatin rahll-aftainwaltoluliw
wusluslu» 4 Mllj lamaamista
ttut:ni!iiii i^utlotultutftUe.
Wuoden 1913 eduskunta päätti,

että, jos eduskunnan päätös 10
p:nä touiok. 1866 annettujen [ään-

l3 §:n mun.tamticstr., kos-
kewa yhtiöiden harjoittaman panl°
kihifettä, jaa wahwistuiscu, Tuo=
men picnwiljcl.jäin luot.oyhtiöllc,
sima tapauksessa että sellainen saa-
daan aikaan, nupnnmäisitn sen
yleishyödyllisen tarkoi.uiscn Eötsiäiii-
seksi, mainitun luottolaitoksen sitou°
»usta ivastaan. Tuomen pankin

4 miljoonan mcn-
kan suuruinen laina, cnsimäi-
set fymmmen muotia olisi ttnlc-
wapaa, mutta josta seuraamat 10
Muot.a matscttaisim 1 pros, jasen jälkeen 2 pros, korkoa. Laina
myönnettäisiin seuraamilla eliöoilla:

että yhnön osakepääoma nousee
mähintäin miljoonaan markkaan,
että yhtiön osakkaille ei saa mai-saa korkeampaa osinkoa hnn keski»
määrin 6 prosenttia toto sinä ai-

kana, jonka yhtiö on ollut toimin»nas,a, että osakepääomaa lisätiäes.
ja uudet osakkeet omat täysin mat°
iettaMat, että yksi yhtiön hallin.non jäsen ja kalfi
oMat walittawllt Zuomcn Pan.in !
johtokunnan keskuudesta, että, kun

yhtiö lopettaa wimin.ailsa, sen o-
maisuus, wei« ja osakepääoma se-
kä korko poislaskettuna, lonkeawat
luomen Pantille, sekä että halli-
tus Moi eduskunnan siitä tekemän
päätöksen noialln, ellei yhtiö täytä
melmollisnuksiaan uchi toimii mas-
ten yAiöjärjestytscn määräyksiä,
tah-l jos lainan irtisanominen muu-
ten katsotaan tarpcellise.si, ulisa
noa sen käyden mnoden takaistn-maksuajalla irtisanomisen jälkeen,
ellei pitempää aikaa myönnetä.

Kenraaliknmcrnööri jätti tämän
edustunnun päätöksen senaatille lau-sunnon antamista marten, Seilaa»
tin rayll-asiainmaliokunta on eh-
dottanut eduskunnan päätöt,en hy-
lättämätsi, On sen johdosta odo
tetiawissa, että senaatin lausunto
käy hylkäämään suuntaan.

MIU mm Diriiirtii (iilirii
inigittti.

3?inister!waltiofihte?rin esittzkiestä
os karkeimmassa paikassa wahwis
tettu seuraawasanainen asetus naisten
oikeudesta harjoittaa laälärinammat
tia Suomessa:

1. Olteus lääkärintoimen harjoit-
tamiseen ja kaupunkien sekä maalais
kuntain lääkärien Miikoihin myönne
tään Suomessa naispuolisille henki
loille lamoilla perusteilla kuin mies-
puolisillekin.

2. Naislääkärit Woiwat YHdesi?
mieslääkärien larsia Hakea kaillu
!wmnna olemia waltion läakälinroir
(o a, mutta ebboffaita asetettaessa j<
wiikaan nimitettäeslä on jokaisessa
en tapauksessa Harkittawa, onko sopi
waa. että amoinna olemaan wiikaan
asetetaan naislääkäri.

1iämaijeis lllstjilallelitlle \t mm-
lt!'.tt«MlttllWllllIt.

Senaatti on myöntänyt crinäijiä
nitlisrakennuksia roarten erinäisillä
luotsi» ja masatlapailoilla 99,533
mk, -23 p. sekä cr näistä kors ans-
ioita ttMlten 33,375 mk. 42 P.

| Trallin toisaukjia
waiten on ' senaatti myöntönvt
8,061 mk. 50 P,

Senaatti on w. 1914 wahwis.
tanut Saimaan mercnmittansrelki-
kunnan menosäännön 27,105 mar-
kaksi, Hämeen mesien melenmittllus-
letkitunnlln mmosäänilön 32,237
mk. 50 p. sekä maan rannikko
opyHen ttallaustulnncm 1 ,45>0 mar-
kaksi.

Talwiliilenne.
MeiimeiMen asettanusta mörten,

tarpeellisiin kohtiin tnduiliifcmicttii
imivtcn. oh myönnetttz 125,810 mk.
jn 011 senaatti fäefcnnt roiipnrnät=
tii nibtiui merkkien nicttnmk-rmuiuiii.

korjaustöitä.
Senaatti on myöntänyt ?O.OGO

markan suurnisen möömlaym \t>
naatin lauppa° ja teolliiuuötoimi-
tnslunnan alaisten waltionmkm-
nusten tämänwnotisia foriaitstöiiä
matten.

Suomalaisen vroseSiuuri Pietarin
yliopistosia.
Pietari 7 p. Nomoie Wremjan

liemmäu mukaan on Pietann yli
ovistun 1 lainrplllinen tiedekurta
eilisessä istunnossaan päättänyt anon,
elä vaikalllseu halltnoolltlen otfe*>bct
vrtfessnnria alettaisiin kutsua Suo
mu oikeuden professoi'n m ra'si ia
että tämä Mirka tlly:että'siin. lln'y
malinj otti esille prcfeswri Krt
pomfklj.

Kllllpmgill iilllltllllshttMll
lslollliesft

eilen illalla päätettiin seuraamista
asioista:

Kertomus Kuopion kunnallis
halltz?,nosta m. 1912 liitettiin arliö
toon.

Tiedonanto senaatin pamök
lestä, jolla fe ilmoitti hqlänneeniö
waltuuston anomuksen kansakoulujen
waltioawun korottamisesta litMUtA
pöyiätirjaan.

Kapalkaoikeudet Näsijärwen
vurieddusseuralle päättiwac herrat
«yö-tää.

Poliisijäijestyksen muu-
losehdorutiet päätettiin painattaa.

Kansakoulun lefäsiirtgla
rahaston lortuitamifesta ijqajäf-
syttltn rahatoimikamarin ehdotus.

Tialon i V i r a n perustaminen,
oin kaswatusiautakuuta ehdotti ly
lättiin toistaiseksi siksi kunnes kas'
roaiuslautakunnan uusi sääntöehdotuswalmistuu.

Oikeusmirastojen järjeltä
minen hywäk!yttiin siten luin sitä
walmistcmut komitea ehdotti.

Hatanpään hoitokunnan
mietintö t:o 4 wiljelysmaiden
wuokraamilesta lähetettiin rahatoimikamariin.

T amp. tuberlulosin was-
tustamishhdistylsen anomus tub.rkulosin wastustamiiekii
waratun rahaston luowuttam?!esta
yyoistylselle lähetettiin
mariin.

Poliisikoulua hankkimaan
päältiraat herrat ryhtyä rahatoimea
marin ehdotuksen mukaisesti ja myön
siVät tarkoitukseen 700 mk.

Tlurastuslaitokstn toisen
eläinlääkärin Mirka päätettiin asemaa
wakmaiselle kannolle raharoimikama-
rin ehdotuksm mukaisesti.

Waakamestari C Lukan
derin eläkeanomus lykätlitn
toistaiseffi.

Werotlomien koirien kim
niottamiskyshmys lhläitiin siksi kuu
nis ehdotus uudeksi poliisijärjeslyk-
seksi on malmistunut.

Kaupunginraitiotien suun-
nista, waunutsta ja woimalaitteism
welwotettiin raitiotietowitea antamaan
lausuntonsa.

Aita loslen länsirannalle päätet-
tiin rakennuttaa rahatoimikamarin eh
dotulsen mukaisesti.
Kosken perkaamiseen

myönnettiin rahatoimikamarin ehdo
tulsesta 1.500 ml. .

Kaasulaitoksen perustamis
kysymylseslä hl,wäk>yttiiu rahawim
kamann ehdotus, että Stången tar
jous hylätään ja kaupunki ryhtyy it
ie puuhaamaan kaasulaitosta.

Kaupungin aillitehdille
päätettiin ryhtyä laatimaa ohje

iäänlöä, joka ennettiin komitean huo
lelfi, johon wallttiin pankinjohtaja

G, Wa d<n otkfitebn G, Ecynck a
otltaia Hj Gqlden. I

O r l e s t erikysvmvs Pori
'rkesterin tarioukien ohella lät)e?«:
tim saantia merten mu
siikkilomitealle.

Su n n a l l ispormestarir
miikatvapauskyjyNys lähe
lettiin rohatoi«ikamaliir<,

Minanmyynnistii
| tuomittiin eilen raaölniuanoileu-
Idesfa wiinamnniijä Ahonen 100 mk.

sakkoon »astaawa 20 päiwän wan-
leutta sekä suorittamaan kaupunail-
le »veroa 25 ml.

Wiinanmyynnistil oli syytettynä
myöskin Juho Erik Helminen mnt-
la hänen juttunsa lytättiin toukok.
5 päimään. Vastaaja oli oikeus-
paikallakin mälliin humalainen ja
esiintyi immin fuuriäänisesti.
Klliwokatu s:n juttu

oli etten raaetumavcikmdesla jäl-
Uin esillä ioatoioiöta Tuure Pttteri
Parwstc, Kalle Tpisicönvä
ja Jc>ö M kael Kanermaa wasraan,
jolla syyte:aäll isänröttsiiä Palmet!>ln
ia mestari Lemppen wäk»luom en
lvarkaudesto. joita ryypiskellen fitcen
Pcrtanen lkaimokatu s:3jä punkottl

Paamali Syjentä. 2;laJcb'.3
tuetan hankkimista toarten ityätiii»
juttu t.k. 14 päimään.

Jrinitttliiiien lmloilM luomitta.
Orirofben käräjillä t. f. 7 päiroanä

tuomittiin f:rfonfp'än trnnrja fcoa
foitsija Nrjö Teräs 150 markan sal
foort ensikertaisesta jatkumasta pirtun
myynnistä ja mllksamaau Orimeden
kunnalle 40 mk. Miinameroa. Teräs
on usiamman Muotien harjoittanut
Orimkden kyiäsjä aiunr osiaan kapak
talnkenä, ennsnikoina ly«ön porhojen
keskuudessa. Wasta wiime aikoi a
!aajel si yän hikenään etta le uleitm
jo keskuuteen, ja on

nen kapakaimis?nja tuottanut monta
harmia Marlinkin hddistyk>en toimi
henkilöille ia lärjestysmiehille.

Sifiönjj sllMillilllistlta Sillinäni
mii-gltiin eilen nimismiehen toimestatalollisen leski Tilda Lemmenluhn

kylästä. Hän oti kertonut
tulllenia lumattoinasta!ekaar>tum!>'es
ta raskaaksi ja miime tammik. 4 p-ä
syrnyttanyt tyttölapsen, jonka oli \at
tänyt amuttomaan tilaan, joten lapsi
kuoli. oli Lemmen
>ahii kuitenkin lapsen surmannut ja
kätke: yt latoon heinien alle, josta
lapien ruumis löydettiin.

Lemmenlahii on passitettu läänin
wankilaan odottamaan ?ly'.aknnnan
oikeuden tutktntoa.

Pirkkalan lunnonwaltuuston lo-
lolllicsin
!. k, ii pnii päätetyistä asioistamainittakoon cilijc» lisäksi wähän yl-

sltyiskolnaiscmiuin, Hlipispalll» tcm-
sllkoulun rakennustyöt päätettiin a-
lottaa inijt pian kun iirnnbolHstti.
Koulu rakennetaan Pisftan peiillis-
te» lahjoittamalle tuutille, Valittiin
5 henkinen juu-

> fr. tulee ficii ryhtyä hankkimaan
> luonnospiimstuksia ynnä kustannus-
»arwiota lnaihtoeytoisesti puusta la-

!'i tiilistä kakst- eli kolmikerroksiseen
raleniuitseen. Toimikuntaan walittiin
2. Pispa, opcll. Salmela, maan-
milj. Simola, kaupp. Lahtinen ia
C I. Nurminen, waralle 2. i.'ii=
ja ja O. Thuneberg. Työn saa-
ritusaika lestää elot'., ensi päi-
waän 1915.

Samoin päätettiin rakentaa uusi
koulu >lantaantani! piirin länsipää-
hän Nokian aseman fätteifontccH ja
Pääteltiin että, koulun pitää oila
walmiina jos mahdollista lukuwuo-
de,! alussa 1915, mutta wiimeis-
täänkin imiouna 1917. Walittiin toi-
iniknnia, johon tntiwat 0. I.
Nurminen, asemapäällikkö Vera, >i.
Funttu, g. H. Stenholm ia N. i
Parwiainen, waialle maanwilj. Es-
!o ia (5. vietoin. Toimikunnan en- !
simainen tehtuwä on tonttimaan !
hanMminen „. in. Kankaantaan kou- I
luun päätettiin ottaa 3:mas opet-
loja roäliaitaisesti ja tarwittawal
liuoneet nniokrataan HeMlän peri-
kunnalla, johon johtokunta onkin
tehnyt jo alnotnwia loimin, Valtio- i
awun hakeminen, lottojen käsitöiden
järjestäminen n. m. jätettiin jokto-
knnnan tenttimäksi. Nokian kouluun
neljännen opettajan palkkaamiseksi
waltion awun linkeminen jätettiin t
niinikään johtokunnan huoleksi. \

3riweden läräjiltä.
>l n n ii i a( ii 1 o n t i n ii ks c g t a

tuomittiin Crimcbcn käräjillä t. k.
(i pnä Hanna Kiwiojll 200 markan
sakkoon. Wastaaja oli pitemmän a=
jan letoittani}! toosien parempaa
tietoansa kantajasta pahoja huhuja.
Waslaaja tuomittiin lisäksi maksa-
maan kantajalle lulnja 100 maikkaa.

llama r a n h an' l, äii i t-
se mise « t a j a juopum i s e s-
t a sakotettiin t. k. 7 pnä työmie-
het g. saarinen ja M. 2aarincn,
tnmpitin s<) mailalla ja 8. 3aa°
rittaa 25 maikalla. A. Taalikka wa-
pautettiin todistusten puutteessa.
Sakon saaneet ölitoftt wiimc syksy-

KANSAN LEHTI
nä Oriweden Hirsilässä rähjänneet
jullwutsissll Hirsilän soittokunnan
toimeenpanemassa yleisessä iltamaa-
sa. Samoin sakotettiin lltamaiau-
han häiritsemisestä ja juopumisesta
torpan poika H. Hakalaa ja työm,
I, Heliniä 50 markalla kumpaakin.
Pojat oliwat joulun ajoissa olleet
t. n:n iltamassa juorcuisisfa ja rä-
hisseet.

talonpoika V. Muliujänucä sa-
kolettiin luopumisesta ja iltama-
rauhan häiritsemisestä 30 markalla
ja teräaseen paljastamisesta kuwer-
nöölin määräämällä sakolla 50 mk,

l Muhujärwi oli woimistcluscurau ii-
i lamansa talossa luupa-
.joella reuhannut juomulsissa, Inö- ;

' markalla juopumiseöta ja rähinältä
Ijotawastoin fyhte teräaseen
Imisestll raukesi kun ci ollut asian-
' omainen maalimansa siitä ranssais-

j Viifaanmy y n n i s t ä !Nn-
ltettiin I. Liljeroosia Messuthlän pi-
I läjästä. Vaan kun hän ci tullut rna*-
! laamaan joten tuomittiin aihcetto-
I masta poissaolosta 75 markan sat'-
j koon ja määrättiin ensi läräjiin saa-
I puinaan asiassa lOO
Imarkan sakon uhalla. Samoin ii,»-
! lettiin joutomies Zipi Saituria 0=
Iriroebeltä kolmaslertaiscsta munaa-
I myynnistä maan lykättiin hänen
| juttunsa t, k, 29 päimänä pidettä-
junin wälitäräjiin, sentakia kun ci
I iaikki todistajat olleet saauuncet oi-
[kaiteen. Maitan rnelwoitettiin o le-
imaan läsnä 100 markan sakon »-

; V. Pellonpää Juupajoelta tuo-
| mutiin miiuaumyynnistä 75 markan
| sakkoon ja iltllMllilluhlln häiritsemi-
lsesta 50 markan sakkoon tai mas-
j tilamaan; 23 päiroääV mankelitta.
I Pellonpää oli iviimc ftzksyna Bi)=

nm tHowäenyhdistyksen iltamassa
juowutussa rähissyt ja myynyt Mii-
nan.

Viinan walmiZtmsceta sakon saa-
neidcn Malliomäcn jo juurakon i.'rnip=
pamatkuötaja A. Matinpoika tuo-
mittiin korpirojnn myymisestä 150

jmarkan sakkoon ja Crirueöat kun-
j nalle marsainaan 40 mk., mftyja oli
I harjoittanut sanottua tauppaa pi-
itcmmän. ajan ja o!i sakko jo tois-

; i.' n m atto mast n m e o e n
!palou k s e s t a sakotettiin entistä
! Morteatosken kenkätehtaan isännöitsi-jjä A. Ahlströmiä M» markalla, joo-
jta Mitenkin manifestin nojalla wä-

; lennettiin tolmasosa. Zauottu isän-
! nöitsijä oli laittanut padon Korkea-
! kosken krnfätehtaan omistamalle «li-
i myllylle, joka oli tuottauut mainit-
'koa mllaniviljelijä Äaapille 00 mk.,
ijoka myös tuomittiin isännöitsijä

■ maksamaan. Vastaajan puolelta il-
' moitettiin tyytymättömyyttä päätöt-

Uhkapelistä syntcltiin en-
tistä knritushuonewantia stt. JärN-
roosia. Illinroos oli Crimebcn ase-
man ja Tampereen mälillä harjoit-
tnnut uhkapeliä junansa 100 mar-
taa panoksilla. IKrnrooß ci kuitcu-
saan ollut mastaamassa, joten hä-
nct tuoniittiin aiheettomasta poie-
iaolosta 50 markan sakkoon ja mää-
lättiin hau uusiin kalastin saapu-
maan 100 markan sakon uhalla.

Varkaudelta j a näp i o-
te Hj sfifi tuomittiin A. Pot) jo(a
ia M. »Virta 00 markan sakkoon
kumpikin, rnac-taama li' päiroän
mankelitta. Miehet olimai nnimc su-
mcna Äorkcakoskcn osuuskaupan haa-
rakaupasta Kopsamollll maraZtaneet
!,iutscnleikkuukoncita ja 2 pana ko-
lossia. Koneet oli saatu takaisin
eri yenkilöillä, joille oliwat ne kau-
panneet. Myöskin tuomittiin! he mak-
jamaan kaupalle kalossien hinnan
3mk. 12:40 p. ja kuluja 25 mk.
Miehet omat kotoisin «ängelmärftä.|

Wiinawerojen jalo.
I'allllst?n Nhlakunnoll? jaetusta

1912 wuoden Va!omnni7m!>rostll on
Hormian kunta iaanut 3,757 mk. 68
p, kuitu g 125 mk. 63
v.. Honkajoen kuntr» 3 191 mk 26 p.,
Parkanon kunta 7 405 mk. 88 p.,
Hämeenkyrön kunta 6 539 mk. 22 p.,
Viljakkalan kunta 1 158 mk. 85 n'
sekä Ikaalisten kunta 11.136 mk. 64
pennis. I

FiiOIUBBR teili
NMMt riftttfii niine t>Mj«

JosSiifjtn mttiium ImuMin.
| 2oi.=Deui. Naisliiton }eäferaän=
nen ebaStajaMouflcn pöytäkirja , mi
uyt walmistunut ja sisältää pöytä-
kirjan fofouffcn alustukset sekä tilus-
ton nai§=ofd§toien toiminnasta in.
1911—1912. Ziwuja 106, Hinta 50
Penniä.

Uikaifemmin on liittÄtdimcklmta
kehottanut, että laitti osastot lUai-
[inuti lätä pöytäkirjaa crrkistoaan ia
toimintaansa Marten llinatin ;'. kpl.
Täinän lisäksi on ofastojen ivalit-
tllwa asiamiehiä tilauksia keräämään
että kirja saadaan myydyksi nii i pian
kuin mahdollisia. Samalla huomarl-
tumme että «uiclä on fautowissa e-
dellisten kokousten pöytäkirjoja, jos
osastot tahtomat niitä kirjastoihin-
ia lianttia.

Wähintäin 10 kpl. tLaukfesta
myönnetään 20 pros. lUennus.

305.-dcm. Naislii<ttlltoi!nik!,!ua.

feen

Ammatillinen ie.
fjtniniiilnin fthn tpsiffi finottu

Mi.

rappeutumisesta, niin emme woi
löytää muita keinoja luin että kes-
kitämme kaikki woimamme järjes.
täytyin styöhön, herättämällä kaikki
nykyään hyödyttömät woimat hyö°
dylliseen toimintaan ammllnllisissa
järjestöissä,

j Mitä korkeammalla tulttuuras-
teellä työläinen tuntee olemansa,

Niimc roiifolla naulattiin Ha«i- sitä innokkaammin hän tuntee tai»
naMman sahalla seinille seuraama wetta olla lähempänä tätä toimin-
juliäHus: , aa. Jos ei hän woi olla summa

Jtatm ennen on jo ilmotettu tul- a huomatuimpana esi.<ns:elyana,
[aan sana panemaan käyntiin yhtä oimii hän waatimattom^mmassll
wuoioa t. l. 20 J>:3tB ja scnmuoksi muodossa sa tämä toiminta N
sanotaan laitti sahan työwäcötö il* suinkacm ole wähemmmi arwoista,
uran crotutsctia sahalta ja lautatai- Tässä on kysymys jolatscn työn»
haeta irti 11 lnnovotauben lulut- tekijän ja jokaisen työntctijättärcn
tua, mutta fuitenfin rooibaau ii= omasta kotNalosta, Poikkeuksetta
mofttautua tnönjnhtaja Rosengrmil- unkin ljciluaittu, ettei työwäcllä ole
k." ketään, johon se woisi luottaa

Zllhahericch lai aikomat samalla
toimittaa työwäestön walikaimista.

3lll>llltn lilltlllitiilizttn liiton M
tfctoilftttlli

on pidetty Wiivunsia. alkoi lau
mantaira. Ed 'stajia oli lähettänet
19 en piiriä vht, 28 jotta
edusfwat 1266 jalona.

HnwäkiNllN' kertomus liiton raha
rrn rr.in bo'dosta, toimintakertomus ja
Msonnet iin ballinnolle tichdMinn»
tilim-vaus.

Liilon vubeenjohtajalsi w?litii'n
edelleei' rjlijnncUtia Jussi Jalo ja
l, tu,-> toimcespl?n>wllo:' Valiokuntaan
edelleen w<?ihd<>mies D. Tanrer ja
ju ailija A M Wapaa sekä jarru-
mies E. A Metsäranta.
ml..!'?otujäser,iksi malntiin A H->lmepm wol> sta F Koskinen C !us a,
F. ». K"-iolo T moereelta, A. Hy-
wöven Iywäs'yläs!ä, A. Wllkunen
Kotkasta

Kysymyksen vvhä'yön wvistami-
ses'a p!u*ti A. Metsäranta ebdottoen
et'a kn tm*4» polstettaisii" päimäjär
>es nkslstä invslä eitä vyhä yan su
bietamire'' ehkäisisi liikenteen frfjittt*
rnté a Alustaja lebotli maalimaan

mauallpllilväjärjtstelVää
ja lydempiä työwuoroia. Tama tu-
l kiu kokouksen päälökseksi.

Sirjfiii jg lllli.
Tustiu löytyy yhtään sanaa,

jota niin usein käytetään, jota niin
usein uudismu meidän aikamme
työwäen liikkeessä, lun sana „jär°
jcstö". Siitä huolimalla ci tä-
män sanan sisältö ja tarkoitus ole
kaikille ''elwillä, koska monet, jotka
päimittäin kuulemat sen sanan, lu>
leivät sen ja itsekin lausumat, ei-
wäl tule ajatelleeksi sen laajakan-
toista merkitystä. Tämä johtuu
siitä, ettei useatkaan mäittä sywen-
tyä tarpeeksi harkitsemcmn mitä on
järjestö ja mi en se toimii.

Järjestöllä ymmärretään jotain
erinäisistä pikkuosista yhteen liitet-
tyä kokonaisuutta, niin että ne
kukin jonkun määrätnn järjcstcl-
ntän mukaan woiwat olla sisäisessä
yhteistoiminnassa, jossa yhden pik°
fuosan toiminta hyödyttää yhdistä
kokomlifmltia. Jos me siis nimi-
tämme työwäen nh ymiä Järjes-
loitsi", joidenka tarkoitus on to-

j hottafl jäseniensä taloudellista ase»
' maa, itiin un tällä myöskin scu
nottu, että jokaisen järjestön jäse-
nen welwollisimß on woiminsa
luutaan tähdätä toimintansa sen
tlllkmtlÄsen bnwätsi. mitä järics-
löllä on,

I Että järjeotö looisi täyttää senftehtätvän. milli sillä on, tulee Ri-
taren sen jäsenen ehdottomasti
alisia noudattamaan yhteistä mie»
lipidettä, 3iii? jä!jestä,kuii, niin
nurinkuriselta kuin tämä sana työ-
wäenliikkeesfä luulostcmkin, on se
kuitenkin ehdottomasti malttamaton,

( Nim paljon luin meidän tunteeni*
( me wastustawnttin tätä sanaa:

, kuri, niin tulee kuitenkin olemaan
; tonius, että lyöwäenluokka ei tas»

sä suuressa taistelusfu tiskaan
!!>.!c onnistumaan, jos ei sen ar-
meijat omaa täydellistä ammatti.
>,hdi'?tyskuria, Tätä ei saa ymmär-
tää siten, että yksilö puetaan io>
höntin patlopmiaan järjestössä,
maan eitä järjestön jäsenet kas-
wawat omaamaan yhteisen cde?-
Ivasmunalaisuuden tunteen, jota
lieissa wava.iehtoiscsti ilmenee fil»
luin kun on tyfmnyg sunrista yh-
teisistä asioista,

.Hirn me fiis nimitämme amma-
tiilisiä ylidiölyksiämme järjestöiksi,
tarkoitamme me sitä, että me kaik-
kien jä'cnicn keskinäisen yhteis-
toiminnan kautta tahdomme saa-j
»uuttaa joulun Missin päämäärän- l
että jokaisella yksityisellä orgaanit- \
la on määrätty tehtännnsä ja ettäsen on aliZtuttllwa ylycisen orgaa- !
nm eli järjestön päätöksiin, moi-
datsecn toimia lokonaisuuden cdutsi.Mc olemme tictyöti yksimielisiä
siitä, etlä mc waadimmc ihmisar-
tooifen aseman, wapaudcn, työn
aalcloimisen. Tämän me woimme j
faawnttlla ainoaötaan kokoomalla j
yhteen kaikki särkyneet ja hajallaan
olemat moimat yhdeksi suureksi ja
»voimakkaaksi järjestöksi,

Jos mc käsitämme teollisuustriö-
Mäen ammattiyhdistystoiminnan

jota tahto? uudes-
järjestää nychisen cpäjärjel-

lisen, anarkistisen, sielua ja ruu-
mista kuolefawan taloudellisen yh-
leiskunnan sopusolntuisalsi, täydel-
liseksi ja humaanisessa hengcsiä
mimiwaksi järjestöksi, jos me kä-
sitämme työwäen liikkeen sellaiseksi
pyrkimykseksi, joka nyt jo nytyisis ä
oloissa tahtoo suojella työwäen-
luokkaa henkisestä ja aineellisesta

muuhun kuin omaan itseensä ja
silsipä on tärkeätä solmittaa itsel-
leen, että ainoastaan rehellinen ja
uskollinen suhde järjestöön on ai-
noa mikä antaa moimaa ia tai>
moa taistelussa.

Äaifficn, jotka weltosti i a Mä-
linpitämättömasti suhtautumat jär-
jestöjen toimintaan, tuikkien, jotta
luu'eMat kaiken melmollisuutensa
täyttämän kun karhuamalla tahi
ilman suorittamat säsenmaksunsa.
tulee aiatella mitä edellä un sa
nottu. He tulewat mnrmaan siitä
huomaamaan, etteimäi ole olleet,
kaan järjestössä muina kuin mat-
samina jäseninä, eitä sellaisina
pikkuosina tässä suuressa toneis-

, tossa, joista alussa puhuttiin.
! Meidän maamme ammatillisen

! liikkeen histonastu ei suinkaan
puut» esinierlkeiä siitä, miten Maa»

, rallista liikkeen kokonaisuudelle on
! tällainen meltto, koneellinen iäfc
. ni)yB järjestöissä. Silloin kun pi-
l täisi ottaman asioista selmillä, kun
.ehkä seisotaan taistelun kynnykset-
I lii, silloin puuttuu tarpeellista har-

ja tylmämerisyyttä,
menetellään ja tulos
on työmäelle itselle roah/rtgotsi.
Tämä johtuu juuri siitä, että ta-
mallisissa oloissa ei mäliterä sy-
Mentyä asioihin, puhumattakaan sii-tä, että kaiNvlltettaisi itseänsä Mel-
wollimutsiaan tuntemaan, ftoei-
tatoon siis jokainen, joka tietää
olemansa iärjestynnt työläinen, kä-
siitää asemailsa sen zalo mmasja
merkityksessä ja toimia sen mu-
kaan. TehtäMä on suuri ja jalo;
se tähtää koko ihmistuitnan Ma-
»anteen ja onneen.

Aug. L

Osuustoiminta.
Imm mfåmm Mmi

myöntänyt hautausapua monille
luvlletllc jäsentlleen.

Tampereen Irjöitmen usuueiau-
palla on olemassa hautausapura-
hasto, josta molemllntapllukfm
sattuessa myönnetään n. s, hau°
tausaftua kaikille niille Hentilöille,
jotta owai talcntcriwuoden ajan
olleet osuuskaupan jäseninä ia ]\i=
la aialla telineet ostoksia mähin-
tain sadan markan edestä.

j Rahastoon myöntää osuuskun-
nan kokous maroja, Rmustusta
jaetaan rahastosta ostoksien suu
ruuden mutaan siten, ena roiiden
tvnmelsi kuluneeu muoden ostoksi-
en yhteenlasketulta summasia cm.
netaan amustusta to'men prosen-
tin mukaan, ei kuitenkaan enem-
pää tuin 25 mk. osakasta tohti,

Niime wuooen ajalla on Työ-
mäen osuuskauppa maksanut hau»
tausawustusia kaikkiaan kymme»
nen kuolleen jäsenensä perheille yh°
teensä 225, mk 05 p. Nyt kulu-
wan wuodcn ajalla on hautaus-
apua annettu neljän jäsenen kuo-
linpesille yhteensä 81 ink, t>:> p.

Niin että on siitä jo osuuskau-
pasta tukea jäsenilleen hloiemanla.
pauksentin sattuessa. Ei tosin suur-
ta tukea wielä, mutta tukea kui-
tenkin. Ja sitä myöten tuin osuus.
kaupan jäsenmäärä kaswaa jataa-
pan liikcwaihw ja Woitto suure»

' nee, tulee kauppa yhä kykenewäm-
inaksi jäseniänsä kaikin puolin a
musiamaan. Että siihen pääötäi-

lsnn niin pilkalle tuin suinkin,
\ maaoitaan main sitä, että kaikki
kaupunkimme työläiset liittyisiw3i
osuuskaupan jäseniksi ja ostajiksi,

\ kakattaa siis työläiset täfen3s«
!>ä ostoksia toisten kaupoista. liii-
tytää jäseniksi omaan lauppaail/.ie,
niin saatte taupan alalla olla o
mia isäntiänne. Jos maksatte rs-
tamistanne tawaroista wähän iail-

i
ka paljon niin rooitattc tummas-
iakin tapauksessa, Milloin maitat-
te wähemmän luin ytsityistanppi-
aille olisi maksettuina, silloin olet-
te lohta mälittömästi säästäneet
pcimosia pussiinne, Milloin fansen
kenties maksalle enemmän kuin yl« !
sityisellc pitäisi maksaa, niin silloin i
olette säästäneet korkeampana la-
Maran hintana osuuskaupalle mat- i
samanne rahat yhteiseen rahaöt,io,l ,

oman kauppanne omaisuudeksi,
joka lopultakaan ei ole mitään 1

Muualta Siigi
WisilKn ji \tmm

tuin ei m mntim.
AilovUllln tcfi Kcmhr Eauoun=

gin tonltuusto sellaisen ftaZWftn,
eitä kunnan alueella hu;oeja toi»
meenpanctoain yhdistysten ja seu-
rojen on iltaminaan maisettama
»veroa lunnatle, Wal.uuston yäa-
töfjestä walitti Kemin !tp>toäen=seura ensin luwernöörille ia tun
tämä wahwisti roaltuu-Jtovt sna-
lötsen, senaattiin, joka
as,an johdo?t>t ok .-.:< tanut seuraa"
wan huomattaiv!!! päötölsen:

Keisarillinen senaatti on m,li>
nut tämän asian- [a loska lunta
lain mutaan ei ole oikeutettu kan»
vainaan vuheenalaiscc-sa taksassa
mainittuja maksuja yleisistä hu-
weista ja taupungmwalwuston
päätös tällaisessa asiassa, mnnal-
lishallitulscsta kaupungissa 8 p.
loulukuuta w, 1873 annetim Ai.
mollisen asetttlseit 77 «j:n mu-
faan,, on joko muuttamatta wah-
wistettawa taikka kumottama, har-
litsec keisarillinen senaatti oikeaksi
kumota Mirkaa toimi itawan luwer»
nöörin päätöksen, poistaa toah
luuston hymäksymän taksan koto-
naisuudessaan. Asian laatuun näh°
den saa Kemin työwäenseura kui
tentin itse kärsiä kulunsa siinä."

taitajien Umxiu.
helfinMäiien siihloliittcen lonttoe
risti puljutellut j,,ta,entuh«tt»«

1 Eilen 110 4 ip. taotettiin A B.
,Go frid Strömbergin
! Ltn öslä Helsingin «siwalle peltisille,
i «ttä Ittfleen konttoristi St&xi Brunc
Sandit! ölniä on epäilty siitä, että
fcän olisi aiheuttanut liikkeelle noin
199,000 tuarkau waiau?,en sillä ta-
muiia, että haa on määrentsnyt tul-
lilazkuja ja weiifllaatteja. (iisimä po-
liisi pdätn hen uilkeen kouttoiissa
Söörräislen Rautatien numerossa
15 Surdjnömm, joka hänen tav.i-

-: \aan w:m;en panmzsfa nmunistanms'
{a kuulustemsw tunnusM», että hänwuodcsta 1908 alkaen, jolloin hän
sai hulluunsa liikkeen mll.selwityZ-
llflllt, kuiifcrafittain o!i hän Vöären-
länyt !ull!laZ'ut tawalli'eZti siten,
ct!ä hiin näitten fuunnien etecn ii-

j säsi jonkun numeron. Kun lasku oli
{«sun. 500 mk. tek. hän ftila 1,50 Clmk, pidättäen itselleen 1,000 mk., jo-
ila l.nt:u suurin määrä, }ott!a hän[lauoo tawalillneensa. Tu2:'aswi ti-
litti hän kuukausittain lahastonhoi-tazalll', an:aen tawallisesti tällöin
litlkeeu lu'.',as!3ltawllk!t noia 5 mää»
reunettya laskua. Tätä zs&axzmtjM
oli ioikiinut kenenkään epäilemättä
a ra t. k. 6 pcitscäit osti, iolloin bä-
nm oli pliänyl ininää taksi raha-summaa, jotta oli roijrne maaliskuun
21 ja 27 pnä nostanut tullausta
Marten liikkeen mhymälän rahaston-
huutajalta Kluuwlkadun n:o 3:Zsa,
Näitten rahasummien yht. 1466 Me»
risikoauiksi oli S antanut L k. 6 p.
2 ttathaa to. 1913 aikana tehtyä
tulltlaslua, lotla ulitoat jääneet ijä'
neu huostaansa, sillä hän ei enää yht
teen tol-oteen ollut liikkeen tullaus-
aiioila hoitanut. Kun huomattiin we-
lifltaatit liian toanhoilft, neräri epä-
iuulo \a johti se Sm alkosemmau
toiminnan tarkastamiseen. Kamalta»«ansa toarat oli tian käyttänyt ylel-aseen elämään ;a juopotteluna.

Muuan lauhea ritos.
Junalla tota lähtee Helsingillä

tlo 9,40 illalla imän Päm, lähc
tcuiin to.iösa päiwänä Wupurim
Suomessa ■ olcwan sapööriiylmen
tin lippu. Asemasillalla oli m«<v
dostet'u tunniawahti. Kun sotilassoiltotunta, jota' johti hotell?
Fennian orkesterin johtaja Stein
berg, oli soittanut kunniamarssin,

N:o 81 - m4
muuta kuin kaikkien kaupan jifetf
ten yhteistä omaisuutta, \oäa jä-

senet Woiwat monen nione»a ta»
walla Mkea itseänsä silloin luin a»
wun taipeeseen joutumat,

Ojuuöla>.!pj?autici.

Pieniä tietoja.
Työwäcno>iston perheUt«««

on PellnwateMann jafelaSfiliéia
lauantaina, alfacn Ro 7 Ilola.
Lippuja \aa KsNwWsill»»,

Nuorisoliike
Tomvereen j»s.-zem. Umt\)o%

osllslllua
on pitkäpeijmttain aättoen ieäfrs§=

le>uko'ous tumallista
odjelmalla. josta rncirnl?a?3or> rrafje.
runo. keskustelysyNvs is jmlulansfi
p. m. Samassa }aa os-
aa etuuteen lippu-.a osasen ilta-

maan Raittiustalolla loisena pää'
Teräi3iulog ytzlliseen

loloulseen pitlääperjautauL Nastaan-
ottamaan

mikkomakitalo
Highlight

mikkomakitalo
Highlight

mikkomakitalo
Highlight
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KATAJA
Myöatääi

Henkivakuutuksia jaKansan-
vakuutuksia.

Katajan Kansanva
edullisimmat

Pääkonttori Helsinki, Länsi-Hdkinkaiß
N» 12.

Pmitoatton Tampereella, Läntmenksla
N:o 24. Puhelin 548.
Aukiolo 9-2.

Ihmeteltävän halpa,

NkaiteiKs efisjlaokkaieea
Niin kauvan kuin

M riittiä myyn
% yli maailman kuu-

luisia AmerikkalaiEj~-.„ sia Yankee turanleik-
*»ääj&akuu koneita rahtivap.

3 mk. 50 p. kpl
(e«t. hinta 6 mk. 50 p:iä)

Yankee on parhaasta teräkse tä.
Yankee leikkaa kolmea eri pituutta.
Yaakee on aikkeiöity ja erittäin siro.
Yankee kestää miehen ijän.
Yaakee on välttämätön joka kodissa.
Yaakee pian hintansa.
Yankee on tilattava koetteeksi, jos
Yaakee ei Teitä miellytä, niin palautan
Yankeen kinnan postinuksmneen.

Tilatkaa kokeeksi! Ette mitään menetä.

f. KHfier, Viipuri, «uliervoßk. 21-3.

f;'iänö)T muuan mtori nainen soh»
lajari puoleen tyfymylseÄa minlä
tähden uCi soitettu, Saatuaan ftt«
hett sel.tyksen, lausui naishenkilö
että tuollainen klckmioitus hänen
mielestään yli littaa. Tämän joh°
dost» kutsui soittotunnein iohtaja
santarmit ja poliisit paikalle ja se°
litti Ipcillc mitä Dii tapahtunut.
Tämän joudosm iinctun naisTicn*
kilo kolmannelle poliisiasemalle,
missä kuulustelu toimitettiin. Hä°
nen nimensä ja osotteensa merttt»
riin ! muistiin, niintä jälkeen hän
sai poistua.

I** 1 I * L

RuMllisten tyeslillsljtte js
tiljlllllMllt.

Ttzöwäen suojtlnslatia rilottu
T««pereen asemalla.

HZlettllin kerroimme Tampereen
rautatieaseman hatfotoafOdfa fapah
tuneesta tapaturmast?, josjaAhlgren
nimiseltä nuorulaiscka ruhioutui }\il
kelissä toinen W ranteesta pahoin.

Rusrukaiuen ei ollut »Kl 2 fätntä-
nyt 15 muotia \a hänellä oli siitä
t>uoti»atta teetetty enemmän kuin
kahdeksan tuntisia tyäpäimiä a'.na
kymmeaeen tuntiin asti, siis rikottu
sitäkin kchnoa työwäen juoieiuslakia.
crl rhkyään on olemassa.

T«stä intteaen suojeluslain rikka-
mulsesta oli tämän päiwäiseen raas
tuwsnmkeuden istuntoon haastettu
wa«t«a»aan mainitun halkotarhan
utakoilfua StabeH. SBaStaaja felittt
ottaneensa nuorukaisen taötjön senta-
lia, euä roanhemmat ol>.war >ittä käy
neet puhumllssa, walitlaen tqöttö
mnöiiä za perheessä oietcaa kornaa
puutetta. MMa se ei luonnollisesli
olisi saanut olla syy'ä lööaaen suo
jeluslain riklomiftea, teettämällä Po
jalla liian pitkiä «yöpäiViä.

J>;ieus tuomitsi mastaaja Lindellin
työVäensuLzeluslain rJ!fotmje*ta 20
matkan faffooa.

liieri ipmimi imiimt

Niime aitoina on täkäläisillä lch
tatfla sattunut tapausta, jotka ruttaa
»asti osoittamat ettetttat täkäläiset
työnantajat työläistään kohtaan oioit
WnUtssa häikatlemä'tömyr,l>essa taatu
jiädä suuren tsänmaan työnantajista
jalette.

En suinkaan tahdo toättiää, että
täällci olisi jattunutoratjrkytqsfohtaaf
sia, fetten rolime päimtnä Pietarissa.
M»tta onhan mitä muitakin keinoja,
joilla työläistä moi noin niiatuin
ftmnatennen wetää ahtaalle, marsiakinsea jälkeen kuin tauti on heikentänyt.

On sattunut, että esim. täkäläisellä
Tammelan konepajalla tnösfenitetteitä
on sairastunut \a sen rnuoksi joutu-
nut lyökywyttömänä makaamaan sat
raalassa Kay sitten on taudin kä
sista rooitolla waoautunut. saawutta
«ut »udelleen työkykynsä ja mennyt
jälleen työpaikalle, onkin siellä mas j
taitu et.ei tueta olekaan säätämisiä

ennenkuin sitte joskus, jos sattuu
tyspaitkvja tulemaan.

Sm werran ttälittämäi nykyään
tymumtaint työläisen oikeutetuimmista
nxadlmilsista Kun on työslennel
leéfåän sairastunut, koittamat työn
antajat <hsätä nälkälän eteen. E men
«i täkäläisissä teollisuuslaitoksissa ole
ai»« »in julkeasti »enetelly. Mutta
ntzt »n otetta selm puserrustapa käy
mm».

«le» tästä wielä pitkä matka sille
tas»lle, jolle pietarilaiset tehtailijat jo
9*m ch«ne«t?

WwsiVtt lliesltti SlififlMi
Mikäli olemme saaneet tietää

owat b!afieldiläls?t poliisit Tam
pereen poll>silait?lsessa äskettäin pi
läneet keskenään sel>a'sia neurootte*u[a
miten saataisnn V df.elb takasin po
ltisimestartkn. Omatpa saamiemme
tietojen mukaan rumenneet hommaa
maan niii fin viitalle, että joku on
käynyt ke!>rallli!urocn öörinltn luona
tiedustamassa olisiko
saada entinen mestari takasin.

Tästä touhusta, mikäli ltedamate,
on ollut seurauksena että wiime pci-
minä on läänin loimesta
lykitti) täkälä!>essä polttsila tokttssa
tonkinlaisia kuulusteluja. Minla a'-
sim wluknin Eratagtdßt oroat >oh
taneet, sltlä et ole »armoja netoza,
Pczhempta tuonuteltjotta laitoksesja
tai laitenfin on muuteltu alempiin
totena ja lienee ylsi erotettukin.

NMaUian futt)lu(ot)tcen lorjaus-
lnstannulftsla
oli maanantaina raastuwanotkeu-

desia esillä riiuljutlu, jossa rahawi-
nrkamiri maati Tampereen ltmtteol-
lisuusoiakeponotä forroaaraatii kau-
purgille 4,550 m!n 21 pennin suu
rutica summan, mtnka fanpuafi oli
suorittanut su!hku'atwon roitme fe':ät
siitä korjaustöistä. Smh!ulöy:ees:en
lan ilmestoi npeämtä p::us'usten
(jnonnuaen takia. lykättiin
toukokuun 4 pchrnään.

l<Wtlttn niiiiliilthMtlijilin m
mummi

Räätäli a. o:n tuukausitotou°ses°
ia m. k. 2? pnä keskusteltiin uut-
ta pallia- ja tnojopimusia loZke-
mista y. m. asioista. Kokouksessa il-
meni että kaikki muut räätälinliit-
teet, paitse T. Koskinen, owattni-
den palNasopimutsen hhwäksyneet t.
k. 1 päiwästa moimaan astuwakst.

Kun T. Koskinen ci sopimusta
ole lmmälsynyt, ei räätälien, mar-
sintaan liittoon kuulumien ole da-
ncllc töihin ntenemistä ennenkuin hän
on sopimnkieu hymälsynnt.

Pellawalchtaan pottinwartijana
kuuluu nykyään oleman hylvNl mer

ktlltnen mies. JiH todistaa seuraa
ma!m tapaus: W,tme witlon lopulla
oti eräs työläinen ennen työhön me-
noaan käynyt torilla ja sieltä men-
nyt ruo!atamctiapll'ett'.n!a kans>'a työ
hön. Matta portinwartijalos tästä
oli äkämysiynyt. EZ crttsnut miten-
tääH laskea työläistä porttsta siiäll?.
Oli aimellut lyölä-stä, kun oli pa«
Itvd mukana, tehtaalle luulumatto-
ma st lyolätseffi, tlääokun ci tehtaan
työläisten farmitfiri torlostolsilla käy-
dä hantkimas a ruokatawaroita.

Lastcnpälwiiä
tcaimiäzatoau tsimiunnan kokous

pidettiin Aiekiamertn kansakoululla
maanantaina. Toimikunnan puheen-,
lohtajaksi maUitiin taiteilija Sofef
Äianen ja sihtelriksi opettaja E. Pön-
tlnen. Toiaiikunla pää ti w'.:ttää

toukokuun 16 ja 17
patoina. Ensin musiani Bäiraan
tilana on luffofomcntt
lirkosia, jonka ocjjelmaSta pääteltiin
pyytää huolta ptlärnään laupungiil
taitetUjöita. Stariftrun \ irjestämiksrä
yuoleytii opettaja I Kunsninnt.
Samana iltana on lasten teatteri

teatteritalolla. Näytännös
ta tmoletjtmiaan maittain totttdbrma,
jonka kokoonkutsujaksi toit rma
gaftat. Toisena juylapäitoänä pää>
imim toimeenpanna fic
2 Sen jQrj£ö;aa taiteilija Alanen,
'klo l/24 l.p. on ultotlmajuhia Palo-
kuinlln kentällä. Seuraama to:mt=
ku >na« kokous on t.k. 15 »:sä klo 6
t.p, Aleksanterin kansakoululla.

urnlim 3«l-
-toisten jullicklllZliiMg.

Äsken ftaättpneillä Humppilan ta- j
läjillä antoi tililakunnanoikeus pää- !
tötsen, jolla tulkitsi, että lokioiZten :

sululunastustilallisilla on ainoastaan 1
hallintaoikeus maihin, mutia ci o- j
mistusoiteuttll, joten lie eiwät ■ illai
wuokrata tenellctääu maila ilman ■
Jokioisten o, y:n lupaa. Tuon ;
tulkinnan nojalla tultanee toimeen-
panemaan jourko häätöjä.

Eoelläolcmlln uutisen meikitpä scl-
miää, tmi huomautamme että Jo-
kioisten osakeyhtiön alueisiin, suu- j
ruudeltaan kaikkiaan 52 ja puoli
manttaalia, kuuluu sukuoikeustiloja
kolmen pitäjän alueella, nimittäin
Jokioisissa, Tammelassa ja ;>)pä=
jällä. Torppia ja mäkitupalaisia näit-
ten snkuoikcustilojcn mailla asunee
lähes .°>,ooo perhettä kun Fors-
sa otetaan mukaan ja ainoastaan
muutamilla kymmenillä, Jokioisten
kartanon lähettywillä asumilla mä-
kituplllllisilla lienee ollut puhetta
tm lllillsopimukscsill kartanoa omista-
man osakeyhtiön kanssa. Kaikki
muut wuokramlehet omat muoira-
alueilleen asettuneet sukuoitcustilojen
haltijoitten luwalla, mutta tätä en-
nen ci ole kertaakaan saaw scl-
myyttä siitä, tlliwitllllnko mälttämät-
tä setä Jokioisten osakeyhtiön, että
sukutilan haltijan yhteinen suoZtli-
mus, ennenkuin wuokrasuhde on si-
towa. Tosin keisarillinen senaatti e-
räässä tuomiossaan 8 piriwältä
maaliskuuta 1872 on katsonut, että
sukuoikeustillln haltija yksinkin on
oikeutettu sallimaan kolmannen henki-

lön rakentaa ja asettua Hänen yk-
sinllmaisessll Hallinnossaan olemille
tiluksille; mutta tämä senaatin pää-
tös koski waan yhtä määrätyissä o-
loissa kehittynyttä tapausta, eikä kih-
lakunnanoikeus ole nähtäwästi pitä-
nyt sitä sellaisena, että se olisi muut-
tanut erään tuninkaalliscn majestee-
tin tuomion 4 päimältä helmikuu-
ta 1782 ja sen johdosta annetun
selityksen 24 päiwältä elokuuta 1784,
joitten mukaan ei sukuoikeustilojen

asukkailla ole noihin tiloihin sellais-
ta omistusoikeutta kuin wcrotalon o-
mistajalla on maahansa, waan ai-
noastlllln erityisellä tumalla määri-
telty hallinto-oikcus niihin tiloihin
kuulumiin peltoihin, niittyihin, ha-
tamaibin ja muihin wiljeltylhin mai-
hin joita he wanhastaan ja siitä
faafia tuin merot määrättiin, owat
täyttäneet, sekä oikeus kotitarwcyak-
taukseen ja laitumeen takamailla,
täydellisen omistusoikeuden kuulues-
sa Jokioisten kartanon omistajal-
le, Jokioisten kartano taas on wuo-
dcsta 1684 kuulunut erinäisien aa=
tclismiesten hallintoon ja joutui w,
1875 nykyisen omfetiMlön hattuun,
jolla ci kuiteittaan ole oikeutta hää-
tää !ukuoikct!stilojen asukkaita niin
kauwml, ku,n „he kunnollisesti hoita-
ivat tilojen miljclystä sekä entisen
laman, mukaan suorittamat niistä me-
tet ja rasitukset".

3ukuoiteu3tiloiM haltijat omat kyl- '
lä itse useamman terran koittaneet
päästä irti Jokioisten kartanon hol-
lmnnalaiiuudesta, siinä kuitenkaanj
onnistumatta. Niinpä tckimät he
Turun howioiteuteen muonna 18 n
ja senaattiin lokalnun 19 p. 1884
anomuksen, jossa p»ysiwät nllämai- }
nittujen Ruotsin aikaisten kuninkaal-
listen säädösten kumoamista ja sn-
kuoikeustilojcn palauttamista joko
maliiolle tai järjestämistä lainalai-
siksi perintötiloiksi. Rämä hatcinuksct
suitenln! niin homioikeuZ flirn se-
naattikin hylkäsi. Pari kertaa on sen ,
jälkeen myöskin säätyedustunnassa, \

koitettu . saada asiaa esille, toisen '
kerran pormaris-, toisen kerran ta- j
lonpoikaissääoyZsä, mutta kumma!- !
alin kertaa tuloksetta. Mainit-

sematta ci myöskään moi jättää,
että nämä snkuoileustilojtn halii-

, jat lasittaen M perintö- ja »ve-
rotilaa ja 180 itfcllistilaa oioat
näihin asti eläneet siinä mannas-
sa luulossa, että heillä on joita-
tiu perintotaloListen luontaisia oi-
keuksta taloihinsa ja maihinsa. Ras-
ta tänä taimena, kuu Jokioisten o-

j jäteyhtiö ryhtyi myymään metsää
, iuiutilojcn aineilta, eiwirtlä näiden

> haltijat talaivarittopuuhista Huoli-
matta onnistuneet sitä estämään. He-
rsfiwät he ja Huomasiwat, että he

! nantinto-oikcuksiin Nähden oivat Jo-
kioistcn alueella asnmicn torpparien
kanssa saman armoisct; osakeyhtiön
menettely onkin heidän lcsknudes-
iaan Herättänyt melkoista mielen-
kuohua. Ia nyt kun kihlnknnnnnoi-
kciiocn mielipiteen mukaan Myöskin
Jokioisten torpparit joutumat tay-
dcllisen mielimallan alaisiksi. mikä
wiime kädessä möisi merkitä sitä,
että Jokioisten osakeyhtiö möisi tyh-
jcntää asukkaista koko Jokioisten pi-
täjän, kehittyy tämä omistusoikeu-
den fekllwtwZ sellaiseksi että tnie-
lcstämme eduskunnan taholta olisi

j syytä tarmokkaasti käydä asiaan kä-
isiksi.

Lain Vlllmstlljs Hmiille.
Työmies kertoo:
Jo pitemmän aitaa on ryhmän

keskuudessll ollut puheena watinai-
ien sihteerin eli (niniimlmisielijan
asettaminen, jota waltioPäiwien mii-
liajoilla ioloilisi aineistoa ja suun-
ntttelifi uusia alotteila seuraamaksi
iZtuntokaudetst. Eilisessä rulnuän
kokouksessa vnäteltiiu nnliboin tämä
puuha panna alulle ja palkata Itzh-
mälle 15Q markau kuukausipalkatta
erityinen laintualmknckija, jota !o=
(oo aineistoa uusia ulotteita wai-
ten ja Mlllmißtllll niitä lopulliseen-
kin muotoon, asiasta kuitenkin ensin
neumoteltuaan ryhmän wäliaik. toi-
mitmnmn kanssa. Täksi lainmalmis-
iciijaffi valitsi ryhmä ykstmielifesti
.tomeri ff. H. Viikin,

LilliistllgMliöt nUkuti Pet-
rmin llitilll hlhVltllt.

K, ten ennen on kerrottu toaliitb }
ttat W'ipurista forbitetiit SB borgs I
9tabeterin toim ttajat G. I Tollet, i
E. Ottelin ia G. Procope »rokuraat l
torin ttiraslolle ien ;obbosto, että]
Wi purin linnoituksen komendantti i
l'.ittllmost» kaikottii he'dät liiir ottu!
ien alueelta ja ettS vroku
racitert ryhiyisi toimenpiteisiin hei-
dan laillisten
suoielerniiekst.

Karkoitettujkn asiamiehelle on nyt-
ternrnin prokuraattorin ttirastossa
luettu kenraalikumernöörin kansliasta
tt. t. prokuraattorille saapunut kir
selmä, jossa sanotaan ettei ttalitus
ttoi aiheuttaa mitään toimenpiteitä
paikallisten wiranowaisten puolelta,
kosla komendantti Petromin menet
relytapa on täusin hänelle linnoituk
sen hallintoa kulkemilla aietulsilla
anrettujen waltuuksien mukainen
ssevraalikuwerl öörin lanilian lirzel

rnässä huornaute aan wie!ä, että pro
kuraattorn mirastou oltsi pitänyt
tämä fetäa ia sitä heti mallttajille
ilmoittaa eikä waimata maan lor

hollitusmiestä pyytämällä toi
m ntaahjeita.

Prokuraattorin wirastosla ilmoi»
lettiin walittajan asiamiehelle mvös
ettei w. l. prokuraattori ryhdy asian
lobbolta se» enempiin toimenpilei
stw. .

ovat

KANSAN LEHTI

himwlinlon g llch polu «llwullujien tuomailta
W tpurt S btn Onf oot 61 wan

Qeaivi to ttonstt 38o demai A ro!.'
o > fiiburnut faup ui g sla. Han el
lottoina »a tiiia o o tcjtnat u<eam°
oien tuha ften rnarfoien mojausta.
A 'Ola lerte eb "Lt uud staa Suo
men tomut talo stoan.

Kun hämeenlMtan muuraa tn io
leret wilme tot*tatra na gi tm a
mieliin iMetaittn, Balotaißun rw*
lappnngin tnaioti ma' ] «ia .eno b.
ttamtp, jota jturaft y xtoi siaum
Salo. Tomä teolufi Da on lUtecj

mm ollut prti-äroaiä fania lebt
Hame taren naiaela, pt*ia iefo
töten firjafaupa aJfui alla. Su ■■
i nntat o.muna taipu- Sl' stacn
nlifonötcaptitn \>u as>u 3tq föien
asuntoon, rooorfN turoar pois etta

tuaffi. Hra R juosiu-.fsn pornfiei.
ptiöntcön frfan, et ä Don Uittaft lu
wasta pois pclnst.l ra< fuitan \v
ptti futoaa kn edelleen icp
te tfunclia, tné)ä -äu ä mi oireet!
suurta buoraiora. Sjjroumottto ?oa
■troat polinu fai£ttaita bra R«:>ö>ta
muita tttoåi tcrourritt. maa
Bantatan o eitttn turoa j.o s

Hämrllären looplsio ollut fiirou
lercft myös paljon »batli.ona. "tDh-.na
'Uiniintoira tflolia tuaotttl potittlto
nnlarriiä Ab g: n puye,?mes a, ieobetJ
ftrapci; on hoimj lie, e:;ä tutua oi-
pois:ettaroa, lotta )e on pottiin for
nlolyyit. Zixc. ci tuneniaon kat
jcnut asian fuulutoon iti?- een tila
Niyöslää» ttjbitmtjtpotirpiaitofjra afia
cubfift, ilmoitiatnaUa as'aa afcav
omalskllk, seintt matn että poliifto on
fctiensä po;stct;atoa turoa \os ta Joo
olcmtnia i iheu ct'ctutt;u Matta po
Liu ei faijonur. Anlttllwät »air.
monin Ottein Hameuarenseen, Mr? fuitenlacn eiroct päässeet.
Sa rcielä eilen oli furca tutp-.sja.

Tuo rcaloturoa oi: otettu iobeUt
{uiibeäta, fuä tr>äbaä!aan muuttele
ma ta. Mutta ftltt sanotaan sitä po
Inftn illiiisll-vvi-.tst, mitä taas 100
gilltiestt ojanllen jcbjaa sicheo, että
poliisi iise olisi ollut ornn irwitu-
rom s.

Vlllllllljs.
Suomen fofiandemotratit neumot-

lelussa wsna,ll,»lell tornenen
tanssii w ljalllultuiymyiseStä.

Picic-i! 7 p. M ei yw saarnien tie-
tojin mukaan on Wenin/m toftal de-
mo'ratt: en saanut Suo-
men
llrnotta lirieen. ,o»fa ptnna n ruas-

ballltuijm »uunnuteieuac: wil-
mastacn. K-rjelmasfä
m, m. må waitawu-

seen xxi 1 zmwl\\ rnuja?uU?;a sjn§taan

tn Suamtffa toiineerpca:a mte!en=
ofoituffta, jutbin otti osaa nutit 70-000
000 beiifca

Suuiitt llluiiille
j» lefcjtt huwäliytiiun huUmnlillt-

fts,» zarleslyljeS a

H. 2:n Pietarin lirjeen»<liht»ia
sähköitti mannllnt. Valtalunnanduuma
lasketaan pääsiäislomalle knsiykiijeen
kautta. Tämä on heräitännt Umot-
tomuutta dnumapiireissä. Tänään
kerrotaan Tanilan palatsissa, että
hallitus, käyttäen !i>iwätseen inälU
aikaista duuinan hajoittamista, ai-
too julkaista lakeja perustuslain 87
pykälän nojalla, Muuttamalla brni--
man. Pääministeri Goremykin cm
,kuitenkin peruuttanut tämän huhun.slylyMn llllenerot.

j Helsingin etsimä poliisi on pidät-
tänyt erään liikemieheksi itseään kut-
suman Ldward Kariston, joka on
simtnnyt w, 1888 Nautamaaraösll
ja on nykyisin kirjoissa Kaukolas-
sa, eullluulonalllisena useiden maa-
laisten petkutuksiin, mitkä mainittu
Kalistu oli tehnyt, karisto on o-
nristanut HeliingiLsä walokuwNis-
liite „ztoiton" Iso-Roopenin kadun
15:sta, jolle lähetettyjä tilauksia ei
ole toimittanut maan pitänyt ra-

' liat sekä sitäpaitsi mastaanottaman-
sa, eräälle toiselle tuntemattonlalle
Antti Rossiselle maaseudulta lähe-
tetyt woi- ja nahklllahetykset tuin
inyoskin näistä saamansa rahat, kaik-
liaan nelisen tuhatta markkaa.

Hikim ehltlm M el ele
tnttfi&n ohjtlm.

PielarZta hubtik. 6 vnä. Birsh.
2Bl>bn tiew:en mukaan aikoi maa
var laina päiwällä kadettien puolue
konferenssi ja pöättvy se tänään. S?nr>
siienLsisiä käsiteltiin enoksi kysymystä
puoluetakmkasta eli siitä, onko puo
lueen tehtäwä sopimuksia lokakuulais
ten kanssa wai harjotettaroa täysin
itsenäisiä poHulkaa. puolueen itie
näistä |a riippumatonta taktiikkaa
lannatiiwat iuiokkaosti Nekraiom sa
Imanom. Sopimusten tekemista lo
ialuulaisten kanssa \a yleensä mat
Ullista taktiikkaa kanvatii tshtrnogow
somassa maoria luin sitä olisi aitoi
naar\ kannattanut Moskoman edus
ta;a Maklalom. iMlllukow koetti pit
tässä puheessaan sowiliaa molempia
puolia ollen sitä mieltä, että puolueen
tallukan ei pidä olla min jyrkkää ja
itsenäistä kuin waseNmistolalskodetit
olimat ehdottaneet eikä liioin siihen
määrin maltillista kuin oikeistolaiset
oliroat tahtoneet, 25trtä M:ljukowin
esitlämä karta sai osakseen yleisen
hyroälsymisen.

Tämän jälkeen käsiteltiin kysymystä
määräradan mvuntamtiestä uutta so
iilasllhj imaa warten. Puolue taa?
nätti ylsimielisesn määrärahain myön-
tämistä.

| Poliisille ilmoitetut kawallukset on
slnristo mylinlänyt tehneensä. iluka
RoZstnen an, ei wiclä ole marinaa
tietoa, mutta todennäköistä on, että
Karisto on keksinyt nimen ja peri-
nyt rahat sekä tamaralähetytset n.
m, Rossisen nimeen itse malmista»
Mallansa liossisen maltaf\xia&a, 3a=
risto sanoo ettei tunne Rossista lä-
hemmin, maan oli heillä aikomus
iifibesfä perustaa liite, mutta kos-
ka R, oli poistunut kanftungista,
oli hun toiminut toistaiseksi asiat
yksinään.

Rossisen liikehuoncusto oli ilmoi-
tettu oleman Wladiniirintaduii ÖÖ-
ssä, jossa kuitenkaan ei talo mic-
lä ole malmis, maan masta raken-
nuffen alaisena. „Liitteen" firjclo-
maNeisiiu oli painettu erään mais-
terin telefoonin numero ilman että
maisteri siitä olisi mitään tietänyt,

! Nosta on syytä luulla, että sekä
Koiton, että Rossisen nimissä on
harjoitettu muitakin Väärinkäytöksiä,
joista ei etsimällä poliisilla mielä
ole selmynttä, tehoittaa Helsingin
etsimä poliisi niitä, jotka wääryyt-
tä omat kärsineet, ilmoittamaan iii-
tä sikäläiselle poliisilaitokselle.

Kcn,?c:U!suusirl!vmyfsesiä cfiinitji
Netrawm, joko piti roäittärrtcitömfinä,
että talkille WensjbM asuwiUe lan
jllllisuulsille oritietään laaja \a wapaa
itsemääillälnlswaitc ja täyd«llin« au-
tonornrn. Tämä rnidiptb; kohtasi
fuiteitftn ei ainoastaan
otfetösolctStep, maan myöskin useidrn
wastmmistolaiskodetticn puolelta, jot-
la pitlwöt sila woaralltsena malta-
lunnr.n lokonaiiuudelle niin tauan
luin waltalnnta ei ole järjestetty f*
deratitmisille ulotteille.

Klllllllpilil mmmi Lgllllllulillietlili Nlllilllljslll
®mm.

Wiime kun louluwö
päätlyi klo 1 mfcrna Pyhäjarmen pi-
läjän <W, l,) Alalylän kanlaloulusla
ja oppilaat pääsimät kotimatkalleen,
syntyi serkusten, talollisen poikain
Wlle hkis,»ipola WiZsiien h,'!-
kosten kylästä \a Johannes Heikin-
voika Pussisen AlakyHslä iräliLä,
jostain mäyäpätZtjesia inystä riita
ja tästkähmä. L>«!'sen kahakoituaan
tempasi Wille Pussinen n. metrin
pitmsm lolla löi
päähän niin, että tämä kaatui pyör
iwr-eerä maahan. Tällöin lyö ä ielä

jtciiet palkalla olleet pcuat juoffiruat
i pakoon paitsi vhtä, joka jäi Johan»

! nelien luo. Hnkifen kuluttua nousi
lodaunes t)löi la roarottt tomeriania
kertomasta kenellelään, että he olimat
tapelleet. S'tten lähtiwäi he lott j
mallalle, mutta perille ei Johannes
luiientacjn jaksanut kulkea, Maan jäi
moanMiljelija Matti Pärssisen asun
toou. mi4sä maioui uudelleen tiedot»
lomaan tilaan alkaen hourailla minkä
mitalin. Tapauksesta ei tiedetty «i-
-tä'n ennlnluin wasta seuraawara
päiwänä, jolloin eräs fyriästa näh
nyt wanhempi henliiö lawi siitä ler
lomassa koulun ooettajalle. Pllila
»en mieliin Nällsalmeen saamaan
lääkärin apua, mutta oli apu jo sil«
lo>n turhaa.

Pietari li p:nä. Tänään pide-
lyZsä semstiuolokllknulaisten fotout'-
sessa lämi selwille, eitä ryhmä sui>
taittuu aiman kielteisesti sisäminis-
teri Äiaklakomin politiikkaan 2je=
nan tapahtumia koskemassa mäliln-
surnyksessä ja ehdottaa ryhmä sei-
laista päimäjäijestyksccn siirtymis-
muotoa, joka tulee tyydyttämään ko-
ko dnnman ovpisitsionia. Siinä sa-
notaan m, m,, että SRaSatoro toi-
nunnallaan kiihdyttää koko maan
yleistä mielipidettä.

MzMritPU VllihdetllN.
Mttc taas satulaan.

Pietari 6 pnä (Hbl.) Täällä liik-
kuu itsepintaisia pnfnija lähestywis-
tä suurista muutolsiZta korkeim-
missa poliittisissa piireissä ftrimos-
l,ein saawuttua Pietariin. Huhu-
taan warmuudella etta treiwi Wit-
tc jälleen astuu maltaan. Waltalun-
nanneuwoston puheenjohtaja Akimow
käwi tänään Wirten luona keskus-
telemassa hänen kanssaan kolmisen
tuntia. Witteä lähellä olewat hen-
kilot ilmoittamat, että keskustelu
koski erittäin tärkeitä kysymyksiä.
Ilihuomenna matkustaa Witte ul-
lomaille, jossa on aikomus miipyä
puolisen muotta, mutta onkin nyt-
lemmin päättänyt huomattamasti ln=
hentää siellä oleskeluansa.

Poliisilutklnto asian jihdosta pi-
dtltiin eilm.

Pietttin i! öiipitiöt työläisien
nutitt

Pietari G pnä. Tällään pidettiin
naisten lääketieteellisessä opistossa
ja Pinkoneurologisc-ifci opistossa yli-
oppilaslokonlsia, joissa panliin roas=
talausc työsultnjcn johdosta Pieta-
risfti. Tapahtui yhteenlärmäyksiä y°
lioppilaidcn ja poliisien millillä.
Psylonenrologiscn opiston vrofesio-
rincnwosto on päättäupt snllea o-
piston huhtitmin 26 priimaan as-
U.

MnsMistmtin raaSoitetaan
Pietari G pnä. Kerrotaan että hal-

lilui'piiiciZsä on nostettu kvftzwys
siitä cilö myös oikeusministeri oli-
si wapautettawa wastaamasta ha-
nelle esitettyihin wälikyspinnlsiin, koe-
ta hän yliprokuraattorina ei ole ai-
noastaau hallitfrwan senaatin mii-
lainies maan myös tarkastaa sen
toimintaa.

9cnt jo omat pääministeri \a oi-
keusministen rauhoitettuja. Kohta
kait keksimät syyn rauhoittaa muut-
lin ministerit. Silloin on hallitnß
tmwasia duumalta.

Lnotjilaitos.
Pietari 6 pnä, ditås korkea wn>

klcheera on Hblnl kirjeenivailnlljllllc
Pietari-sa ilmoittanut ellei mitään
radikaalisia muutoksia luofikyfhmylses-
sä ole odoteltawiZsa, sillä ftäämi-
nisteri Goremykin ei pidä raoitna-
lisiä toimenpiteitä suoiawina.

Nyt kun

fciStiutfiitiii LuslOl.

Suopahattu on
ainoana muotina,

Kadoltamme sitä ostaessa
suosimaan kotimaista te-
koa ja muistarnaaan että

0. Y, Siifverbergin &

Wecksellin

Pariisista, hiihti?. G pmä, Emil-
laur, joka luopui poliittisesta toi-
minnasta ja ehdokkuudesta lulelvis-
sa maaleissa, on uudelleen ascttu-
nut ehdokkaaksi waalipiiric-tään saa-
Uuneen lähetystön luacotimuksesta,

Pariisista, huhtik. G pmii. 3nn-
rin osa sanomalehdistöä o» crit-
täin kiihtnnyt kamarin inhtainrnycn
johdosta Roehettc-juttin tutkinnon
luisiin tuloksiin, „iiN Jiutorité" kirjot-
taa: Elokuun G pnä 1789 luopui
aatelisto oikeuksistaan, huhtikuun 4
pnä 1914 asettumat parlamentin jä-
senet lain ulkopuolelle,

Pariisista, huhtik, G pnä. Mi-
nisteristä maatii oikeusministeriltä
kenraaliprokuraattori Fabren erotta-
mista.

KllllMtttkWzliltil ttlt\m\\'
lhheuneltlz.

teos on ensiluokkainen. Huorn.!
Tehtaan Dimiieirna hatun pohjassa.

4 minuutin asemasta 3-minuutti-
set wuorgl.

Kun iaimme tuulla, että kaupun-
Nenwn!istcn puhelujen ftituus kesä-
kuun llluZta lllkllen lyhennettäisiin,
fiiäimnimme tiedustelemaan

lakin keinoin iao.Ba ajettua tässä
suhteessa suurimpien käyttäjiensä, sa-
uomalehtien ia nuti-itoimiätojen c=
lilja, »'aitta, niii! makuutti \xxia
johtaja, sellainen tuutuu nuihbotto-
malta kasta se muta sotii hallituk-sen heille antamia määiiihkstä roas-
taan, -Woittaniattomia luaiFaifsia tas-
in fuhteeVsa emme kuitenkaan tuule
oleman, jos maun lahtoa riittää, ia
ien niitiö liinakin olisi suulimnitlle
läyttciMensll, slmonlalehtMe welkaa,
että se ei näitte tuottaisi ennestään
funlentuwien puhelinkulujen \ lisäksiinrielö sumennettuja hnnfaluuksiakin.

EK^lllltll.
Tä»?i:'tunto iiiiiitifniiii 7 uilä klo

tunsi illalla,
Piiljettii johti puhemies ©tähftetg.

Suurelle joukolle edustajia nmonnet-
iiii! lomaa.

Äöaltiopäiwäin tilit,

maliotunta ilmoitti
tarkastaneensa ja hywäkfyneensä mii»
me waltiopäiwäm tilit.

Valtion takuun uiitinitämuicrt asutu»-
rahastallc.

»olmal!teen läiittelnnn otettiin ky-
symys waltion takuun mpäntämiseo-
tä tilattomien o-
teltarnaksi aijotnlle :?."> miljoonan mar-
lan suuruiselle litinälle.

Eloranta (fof.) ehdotti takuun kiel-
lcttii maksi. Elorannan ehdotusta kan*
nätti (fof.)

Tokoi (fof.) ehdotti että puheen-
johtaja äänestnsehdotusta tehot?*
sään muodostaisi scn sellaiseksi, että

niiaa myönteisen pLLtNfen tcloou roctaöH
faußunlienrnälifen pulieliufojutoorin fatfifo(ma»ofa nästen cr.emrnié
johtajalta helfinaisfa I f '^-

v>firi kertoi että yhtiön menot I GloMnta (.fof.) kannatti lofoi
miiiiic aikoina orhu kaswaneet niin »

ehdotusta,
suuressa Märässä, että yhtiön Danielsfon-Kalmaii (sitom.) ka
iohtokumum pakostakin on täy- ' ol ettei tässä tapauksessa paalu
tyrnit päättää lyhentää puheluailll määiaenemmiMal futai on lait
3 miinmttiin. kuten kaikissa traiis- "«Uwn lainan ottamisesta »aate
jakin maissa on tapana, lUciilä cm . tae-ln-

tähän asti saatu tunnissa maan! Tulenheimo (suom.) Huomautti, c
N puhelua, iotllwastoin muualla !il ennenkin n» eduskunta waltio
maailmassa nousee puhelujen luku- tatumi myöntämisestä päättänyt n
määrä alun kolmannelle kymmenel- Mertaifella äänten enennnisMa.
k wnnisfa Mutta jos puheluutta l Puhemies llmoitti ettei hän m
supistuukin, huolehditaan taas v»- "WÄUN Totoin tekemLän ehdotuk,ee

helimen käyttäjien eduista filcn, et- koska waNoMwajäljesths er ia

tä tukin saa todella käyttää täyden laisesta lhshmykfestä waadi määr
pu,,cl»ajan, joka taitan asti ci ole z enemmistöä.
suinkaan aina tapahtunut ja jär-j ehdotti ettei eduskunta ty
iestetään Moin myös niin, ettei «"i puhemiehen äänesthskieltoo
aina tarwitfe tilata ftikapuheluja \a '"aan lähettäisi puhemiehen mene
maksaa niistä kaksinkertaista hintaa, «lyn fteiuZwslakiwaliokunnan tu
kuten nykyisin, jolloin ollaan me- krttawakfi,
nosia ulucii. että miltei Earffien Mali (sos.) kannatti Tokorn tm

on pyydettllwll' pikapuhelu. eikä llsill iMelsta ehdotusta.
siiiä paljon parannu i HuutoääneZtykiellä falattrat T

Tähän menettelyyn sanoi suure- '- io'm <&«**■ ®e" '""«»

na ftllkoittamllNll syynä oleman sen. Wssa äänestyksessä talmm Mhon
että Luomessa .verotetaan puhelm- "'isen ja kieltämisen Malilla >uoi>
laitoja suhteelliseni paljon tuntu- takuun myöntämmen 9. aarnelle,

mämmin luin mitään .uinuta (ai, '"ahtaan, joten eduskunta Paatti
tosta, puhelinyhteydellä on suhteel. "Yöntää waltton takuun la.nalle,

lisesti suuremmat merot kuin edes j Pohjntnlit.
ftlllowiimm walmistajilla ja tämö ■

nuriset iuirfapuijeutt oroai lisäänty- toisen (uinun l_' ja 18 pykälien
neet niin huikeassa määrässä, että muuttamisesta. Käsittely ci nyt tui-
esimerkiksi minne tuuouno, jos wir- tenkaan enään. koskenut 12 piifälää,
lapuheluistllkin sliisi kantaa maksu», 1 johon nähden io edellisessä istun-
olisi niiniä kertynyt kokonaista 00,= nossa ali tehty yiiiitii-:-. 18:sta p»-

000 Mllikkllll Ilölfiän luihöcii oli fuuri tualiofuu=
Näin selitti yhtiön johtllja, 2itä,

mitcti ftllkllittawat syyt yhtiöllä me=
nettelyynfä on ollut, emme moi
mielii mennä {aaomoan, enempää
tuin maittamaan silataan,' miten
suuria yaittojn siitä hkstthispuhelu-

ta. toistamiseen asiaa käsltelttzällN.
pysynyt edellisellä terralla tekemäs-
sään päätökseZsll, jonka mukaan u-
vonneita ja uppoamaisillaan olcivia
tukkeja saisi kuka hywänsii nostaa
,a ftois korjata.

jcn käyttäjille tulee olemaan, tai I Uhmuwaara (tt. f.) ehdotti, ettfi
tuleeko uudesta jäijestelyslö heille eduskunta Pysyisi entisessä päätöf-

olemaan peittää hHöttzä, mutta sa- fesfäan, ionka makaa» uponneita M--
lioiiialchticn toiinuurset silta auttn- feja saisi korjata ainoaltaan ineden
mattomasti kärsiinät, ffeljttrjs tn» un omistaja tni »e joka niistä kärsii
imenyt ' siihen, että leydet, oitawat haittaa,
inonia palstoja lelesoonitse, menee j Sopanen (n. [.) kannatti Uhma-
siilien tietysti aina aikaa ja ti mi- - n>nnran esitystä.
Nuutissa, mitä uuden järjestelmän I Aronen lsos.) puolusti suuren wa«
mukaan lullenee olemaan pisin sal-. liokunnan ehdotusta.
littn yksimittainen puhelu, ei terie» 1 Näuesthksessä »oitti Äymamaa-

lä paljoja saada, maikka miten tii°>ran ehdotus 95 äänellä 7,', Wi-=

rettä koittaisi pitää. Nykyisin käy- taan, joten eduskunta päätti ettei-
tännössä ollut 8 minuuttiakin on i wät muut kuin maan omistaja tai
monta kertaa tuottanut arwaamatto- I meden haltija taikka heidän mal-
mia Hankaluuksia. Siksi olisikin toi- ! tnuttamansa saa nostaa uponneita
mottamaa, eitä yhtiö laittaisi joil- |ja uppoamaisillaan olemia tutteja.

N:o 81 - 1914
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f»sff*o!i fertonuujcii johdosta nn=
netl» pmiffhualiofuiniuii mietintö t-
fitetnin ainoaan fäfittdöuit. Valto-
(UOMla ci oEttt mitään nuii>Mtttuf=
fin fcmitTicu hoitoa taostaan. Nä-
räin jtjoittnmiiceia euöotcttiin läy-
tettSMäfi nmo-i-fin iäästöpanffien te§=
illäpöllftifl.

SKttrntö lmwäisntliin ielllltienaan
(Satf.l

ÉjÉiljllÉl
Unfta lirjoia.

Verner Tödkljträm O'akecht>ön
lustannuksella on ilmestynyt:

S par t a eu s. Neltnaymkstnen
näytelmä Rooman suuresta g/afroat
tonk«pinllstll. kirjoittanut 510, rad Lch
timiri. Teos on hywällä menestyt
seLö esitetty Tampereen Työwaen-
teatterissa. Hinta 3: 25.

Elämän mylly, ltrjoitenttje >
napainen tiedenues Wtlhelm Cinoa d
tekijän lumalla suomentanut E, I
huNinen. Tunnettu luonnontieteilijä,
]o\& keksinnöistään lemtan
alala on saanut m. m. N jbcl oalkm-
noß, raalaijee kysymyksiä, töiden tul
kimtskea menneiden atlain wiisaat
omat käyttäneet 1010 elämänsä. Htutag.

r>o pen n i n liljoja on ilwes
tynst:

? umas manhnnmau »Soimen
muskettisoturin" neljäs osa,
johon teos päättyy. 172 stw.
Kotileipuri, 128 ohjetta ta

w«llisen lottleiwän ja hienojen lei
wolsteu walmistamiseen.

Wihloteolsia: I. K. lihansuuren ja mielenliintoisen teakien
«Maantiede jn löytöretket" toinen osa
on nyt kolonaan alistunut. Tämä
os« käsittelee lolonaisuudessaan »suur
te» löytörellim- ailalauden ja esittääsen tärkeimmät waiheet sellaisella taik
lnu>:La ja wärillyydellä, eitä niitä
lukee tuin jotain kaunokirjallista teos-
ta. Oja sisältää runsaasti lumia ja
lllettoill sekä 544 suurta lekstisiivua.

Kun on lausuttu toiwomuksia että
tämä teos täodennettätsiin, julkaise
»alla roielä kolmas osa. joka fctfitte-
lisi uusimman ajan juuret, maantie
teelle tärkeät tutltmusreiket. on tekijä
ryhtynyt sitä kirjoittamaan. Tämän
ojan ensi mthot ilmestymät ennen
pitkää.

Sf. 0. Lindeqvistin laajenne
tun »Z)teisen historian- 30 mthlo on
ilme»tyuyt.

Venäjällä.
Vietttill lllljchihlzet.

3»uria Vastalauselakkoja Riiassa
sKtari T u, :Ujctfl)'ni ;Riiai'ta

jäämien tietojen nuifaau on licilii
ältn ollut snuiia talloja lsa§ta-

frtHJcefii iohd»3-
t«. Aamulta alla e n oli lakossa »li
50,000 työlailta, >Työläisw> e\u=
initia kanpunqinosissa pantiin
inrni niielenosoitnksia,

Pietari 7 u, Eilen sattui taalla
iairnstumisfoljtiniTfla/ ainoastaan NMU-
tamilla tehtaitta.

Ttlnilllsen yhdistylsen lausunto.
Pietari, 7 p, tH, S,) Tänään

Pidettiin täällä menälälsen tetnil-
lisen yhdistytsen kolons, jossa les.
Fuetcltun Pietarissa tapahtuneiden
luullomyrkytyslen johdosta ja laa-
ditnin seuraama päätöslauselma.

Ensimaiseen joullomyrtytytjeen
Tttugolnikin kummitehtaassa on
pidettäwä syynä aineitten malmis-
tustapaa, -louttomyrlytylsiä toste-
»at huhut, joiden todenperäisyyttä
työntekijät itse omat tutkineet, o»
toat perättömiä, Työnsultua ja
hallitutsen sortotoimenpiteitä on
pahelsuttama, ' sillä ne johtamat
työntekijöitä anarkistisiin tekoihin,
Ob ajetettawa erityinen ueumotte-
lutunta tutkimaan joutkosaiiastumi°
sien syitä, Neumottelukuntaan ot
kntlutlawa edustajia kaupungin
itsehallinnosta, työmäen ammatilli-
sista järjestöistä ja yleisistä >ie-
teellisistä yhdistyksistä.

Eotawiili wanleja tenrasta-
maan.

Gilispäiwäisillc Pietarin lei).
»illt ilmoitetaan Hersonista, että
oailallisessa Mantilassa sattui ie-
mottomuutsia, jolloin wangit iuh°
ryilvät pietsämäan warlioita. Ta.
man johdosta saapui sotilaita poi°
talle ja ampuiwat yhteislaulauk-
sen, jos.a oli seurauksena 2 luol-
liitta ja 7 haawottunutta.

Piet«rin koulupiirin tarlastaj»
er»«».

Pietari 7 p. Rjetshin täysin luo-
tatamista lähteistä saamien tieto-
jen mukaan tulee Pietarin koulupii-
lin tarkastaja Prutshenko eroamaan
uurasta ja nimitetään hänet wa-
ttstusmmisteriön neumoston jäse-
«eksi. Muuten on toistaiseksi tunte-
matonta, suostuuko Prutshenko ta-
!,än nimitykseen. Ehdokkaana Pieta-
rin koulupiirin tarkastajan paikalle
mainitaan Harlowin koulupiirin tai-
kastaja ja Odessan foulitgtirin tar-
kastaja. Enstnmainitulla on suurem-
,nal edellyty.set.

!ni=

Ulkomaalta.
Lttilllll llll>il!ll.

s Jßolono§Sa, liut).ifmtn 6 p:ua.
Wcrisiä taist.httta jatkuu aUcmia-
litisen fait.orm.öDn ja epeirolats.
tcn Jo I Di. Albania'aiset oivat
»voitolla Tuiham pasha on IA- jsu u Wa'!.N'.an ncuwot clemaan i
tansaiinvilisen komitean edustajait
lllNssu.

Roomasta, huhtiluun 8 p:ni.
hiillä wak>m'ciaan, että suuiwal»
lal riiet./roiit cpeirolais alban a°

sellr taistelittcn erctlle erityisiä so-
tii, sasi miehiä, jotta tulewat olc=
maan läsnr taisteluissa tehdäkseen
lopun iva heellisista syyt? sislä, et°
tä albania aiset mula ollsiwat syy°
päät tahakoihin.

Roomasta, huhtikuun 6 p:nä.
,vut,uissa, että Itäwalla sa Ita°
lia sekaantuisiwat Albanian asioi-
hin ci ole perää. Albanian sota°
ioukkoien lillekannalle asettaminen
o. toistaiselsi ainoastaan Csad>I pa-chlln omia mtomutsia. Tätä!nz°
sissä politisissa piireissä pidetään

! asemaa Balkanilla er'.i;:vn ffittig.
! Aneena ja mutkikkaana.

Vllillit RusJill. U
Tawatunt» willtautt». «osiali-

oemolratlt »aitaamat pattloja
oikeistolta.

Jufbolmaeta, liitbtitinm 6 \>:\\ä.
Sunnuntaina tapahtuneissa cinieta-
jafanmrirnaateisia on useissa waa-
Itptiicissä ollut osanotto Ijaiininai-
sen suuri. Ääntoilctttetutsta on ot-
tanut osan maaleihin useissa maa-
liptircissä Kl pros. ja enemtnanltn.
Naalin tulos ©öteborflin waaltpti-
rtSffi on osattannt, että inalituksi on
tullut 3 iosialtstia, 2 puolnstulsen
nStärnää ja 2 »vapaamielistä. Tosia-
listit omat malloltancct uhben pai-
fan oikeistolaisilta.

vlleislolaiset saaneet Tukholmassa
seitaansa.

Tukholma (i pnä. Viime lauman-
uiinn toimitettu» maltiopäimämies-
maalit Tukholmassa ja tänään saa-
liin äänet lasfetuifi. Oikeistolaiset 0-
mat färfincct enfiniäifcn tappionsa,
jotawastoin sosialidemokratien ääni-
määrä on miimc »naaleista tol>on-
nut tatsintcitaisetsi ja omat he roal-
loittaneet oikeistolaisilta nnben edns-
tajapailan,

Tosialidcmutratien äänimäärä on
näissä maaleista fasroannt 3, 122:f1a
äänellä, ollen nnl <i,7B(i ia saimat
Eje kolme cöitetcijapaiÖi.nn ; oikeisto-
laisten äänimäärä on. laemaunt
2,30L:11a, ollen «.,«,«'>»» ja edustajia
taksi. Vapaamielisten äänimäärä on
noussut 1,0(>1 :Uä, ollen nnt 1,775
(a saimat liekin kaksi ednstajapaik-
kaa. Väitetään, eitä isänmaan pno-
luslajat, oikeistolaiset, uwal liepei-
siinsä saanccl sunren ionlon mapaa-
miclisia solilastaatan lisääjiä, niin
iti\. oifcLc-tp(a|fia iti c chiassa ei
olisi jnnri enempää kuin mapaamie-
lisiäkään.

Tukholma 7 p, Vitmössa 0-
mat maalien tulokset saalu Urtöön
laitetuksi, Tulos on sama luin
loiioScn 1911 maaleissa, ©ota-
listii ja manhoillisct omat kumpi-
kin iaancek talsi edustajaa, Ma»
paamieliset eiwst yhtään, Zosia-lis'icn äänimäärä on kohonnut
4862:een, jota on ."><>ii ääntä e-
nemmän luin eoellisissä maaleissa.

äänimäärä Eaårooi
689:03, lohutcn 327(he«t. Wapaa°
mieliset saiiuat 596 ääntä.

Tähän saakka on toaaietSia >nl>
!m mdiiufsi 12 >.!

mapuamielistä ja 12 sosialistista
edustajaa. Vanhoilliset owatwoi!-
tiineet 3 paikkaa, wapaaniieliscl me.
liettäneet 2 ia sosialistit liboni.

Kuiitn liiißi.
Pietarista, huhtit. tj pnä. SBetJ-

hernaja Wremjan tietojen mutaan
oroat Pietarin diplomaatit yleensä
sitä mieltä, ettei kurdien liite tu-
le kasroamaan. Saapuneiden tieto-
jen mukaan aikoo Turkin hallitus
tomcntaa paikalle sotajoukkoja le-
roottbmuutsia tukistamaan, minta o-
tiessä syylliset ranaaistaa».

Kirjeitä.
Driweden Dnnistaipale etta

Paljon olisi wielä tämän Kansan
Lehden lcwiämiseen nähden paikka-
kunncilla toiwomiseu »varaa. Tuuri
osa tyoläisluoktaan kuulumia hen-
tilöitä on sotkeutunut ehkä tietämät-
tään porwarilehtien pauloihin, ti-
laamalla kaiken karmaista poimaiileh-
tiä aina Mikkelin Mipuseen" asti.
Tämä osottaa suurta tietämättömyyt-
tä nykyisenä aikakautena, jolloin
pitäisi jokaisen työläisen olla siksi
itsetietoisen, että jättäisi mokomat sa-
nomalehdct yksinomaan waswstaiaim-
me luettamitsi. Eihän niitten sano-
malehticn kautta saa todellisia tieto-
ja nykyisessä yhteiskunnassa ole-
wista räikeistä epäkohdista, joita jo-
kapäimäincu kokemuksemme todistaa.
Päin mastoin koittamat näitä koh-
tia silittää siinä muodossa ettei yt-

sinteitciinen työläisjoukko heräisi siitä
borrostilasta näkemään niitä nutin-
tuiisuulsia, joita wallllssa olewa por-
waiisto kaikella liistajäijestelmällään
aikaan saa. Aika olisi työläisten no-
ta pormarilehtiä kannattamasta ia
ruwettawll lukemaan työmäen omia
sanomalehtiä, joten näin ollen le-
haitan niitä työläisiä jotka edellä-
mainittuja sanomalehtiä tilaamat, et-
tä tilaisimat tämän Kansan Lehden.
Tämä olisi paljon teiwcelliscmftää,
tämä selittäisi pormaiillisia mieli-
piteitänne johonka moni on waipu-
nut siihen määrin, että »skowat o-

Rnsa poiwaieja, maikka todcllisc--
»oatkin kuu-
a raskaan työn raatajia,

3»g jokainen pormanlchtiä tilaa-
ma tnöläincu tässä Hämccnläänin
palli, wanlipiirissä tekisi se» kun-
mafiaan nmpärikäännatscn, että ti-
laisimnt tämän «ansan Lehden, sil-
loin lehtemme painos kohoaisi loic>-
laivan suurella askeleella ja samalla
tulisi taloudellinen asema tuimatul-
si. ja olisi suurempi nmddollisuus
myöskin laajentaminen saa-
mutcttamiZsa, joka muuten
olisi toimoltamaa. Ottakaapa lä-
mä asia wakawau harkintanne alai-
fetsi, inertailkaa oinaan itsenne lu-
hunla olisitte kuulumia sekä mitä
lehteä todelliseoti leÖluudcssnnnc oli-
si lucttama,

on uajanaijccn
intll-aluccsccu katsottuna toimi-
mirlcästi, huolimatta siitä, että

toimintamahdollisuudet omat siksi ah-
taissa olosuhteissa, ettei ole mäki-

*ta paikkaa, jossa möisi >oa-
ti toimia, silla Nhdistylscllä e
itsellä taloa, (Jbesinciineinä ai

koina ci saanut huoneila muotiala
totouksicn eikä iltamain pitoa mar-
ten, siksi syntisenä seurana pidctlii,
suurempia duoncita omistaumiu ta
lunisänticn puolelta tnöwäeuyydistnZ
tä, ettei molota mierasla sisälle las
lellu. Mutta kuitenkin on ajat hcl
ponimitsi hcltftncet (mailla ci tääl»
18 Onnistaipalcclla! cttä on saatu
aittakin toistaiseksi pitää iltamia ri-
nwfan suuressa huoneustossa, ja
toiwottawasti saamme ehkä mielä
edelleenkin pitää, jotenka näin ol-
lcu ci kaikki ole sentään tuolta syn-
tiseltä seuralta omiaan kiinni sultc-
nut maan antamat inhimillistä ar-
moa se» toiminnalle, joka muuten
olkoon nymänä esimerkkinä toisille i-
sompia huoneita omistamille isän-
uillc, cttä tctisimät samoin. Räidcn
cpäkobtien ollcssa m jäsenten kes-
kuudessa tullut talon rakentaminen
pniwän kttsymykscksi.
Tästä asiasta en lähde enempää
kertomaan, jätän sen toistaiseksi kuu-
BBS Päästään llltumalmistutsistll täy-
teen seliuyytccn, että miten siiuä
honnnassll onnistutaan. Lopuksi Hull-
inautan että nlidiZtyksen Immitoimi-
kunta toimii repäisemän yauslau il-
laman tk. 29 pnä klo 0 ip. Ori-
mcdcil T. nm talolla lkultaiuuorel-
(n'i jossa muun ohjelman lisäksi
csilctään kolmessa näntöksessä olcma
kappale „Wäfc!l'ämmän tiellä", jota
ei kukaa» moi katsomalta siiuuuttaa.
koitosta lmolchtii Hirsilän tormi-
soittokunta, jota rimakkaalla tahdil-
loan pitää lanssimicn mieliä hil-
peällä tuulella. Tähän tilaisuuteen
riennämme suurella joukolla niin Ori-

■»eitä luin Onnistaipalccltn. No
! Tullaan, tullaan.

Maijan-Matti

Kremin pila ja lreimll
hemnen.

Rikas ranskalainen ! aatelismies
etsi ifinoitiiffcllo opettajaa pojalleen.
Köyhä maisteri eiiintny ilmoitta»-
Uimaa» paiffaan.

,PoitaNi kehittzs on hiulan tala-
pajulla liäiicn itäänsä nähden", il-
moittaa krawt.

„2cn pian koijaamme", fanoo o-
pcttaja, .mursinkin jos hänellä o»
l)n.ro ä p'cä."f

~I'iitä Marten hänellä ci olisi si-
la?" Kreiwin ääni on hieman luin-
mastmmt ja ärtyinen.

.Suokaa anteeksi", sanoo opettaja
nöyrästi.

„Vtutta mitä aiiottc pojaltcni o-
pettaa?"

„Riippm> fiitä, mitä hänestä ai-
jotaan." Kieimi hrnnniti iwallises-
!>,

„HäNe»lä ei tarroitje tulta mitään,
hän on minun poikani."

„Crtftlö hallia yiineGä tifoiofinn
tohtoria?" kysyi opettaja,

„Eu, kantana siitä!"
„No. ylioppilastako?"
„sn, tahoon wain, että l,än saa

uppia faifen, mitä on walttama-
löntä maailman mielielk, jolla on
komea nimi ja 300,000 korkoja, Tiis
kieliä, kirjallisuutta —,"

„Ia matematiikkaa?" tiedusteli o-
pettäjä.

«Luonnollisesti! Maailinairmies, jo-
ta ei osaa laskea, on aiwan on-
neton olio, Tiis algebra, kemia,
mittausoppi, fysiikka ja tähtitiede.
Voitteko opettaa hänelle näitä?"

„Olen koettama parhaani, herra
tieiwi."

«Ilahduttaa minua, sillä ulko-
muotonne miellyttää minua."

„Aiwan liian rakastcttama, her-
ra kreimi!"

«Tunnette tai ehdot. Oletteko sel-
»villa palkasta?"

„Olen, täydellisesti."
„i<a tyydytte siihen?"
„Aiwan mielelläni."

Kuusi kuukautta »nyöhcmmin.
Opettaja astuu taas treiwln luo.
Kreiivi sanoo:
»Teillä lienee jotakin pnhuttnmaa

minulle?"

Huveja.

Rtyta Tm. jU OmpBFnseQraD

ILTAMA
on pitkäperjantaina t. k. 10 p:riä
Tvöv. yhd. talolla, alkaen klo 7
ill. Ohjelmasta mainittakoon näyt
kapp. »Suuria tuumia", puku
tanssi y. m. y. m.

**NSAN LCHTi

»On tyllä, heiill Trcittri."
»Oletteko tyytymätön oppilaaseen-

„Gn herra frciroi. Hän o» nero-
kas ja myös lahjakas."

»Gifö ruofn ole liiirnäiic SBai
roiinitfö?"

„.staitti on airoon erinomaista!"
Mistä sitten on kysymys?"
»Palkasta, Herra frciroi."
»Onko fe mielestänne liian pie-

ni, Sitä en ro o i käsittää. Opettaja-
ni, josta sittemmin tuli ministeri,
sai 60 marikaa rouodessa. Teillä
on 1,-200, ja «alitatte."

»En roalila. mutta punöän koro-
tusta."

,S« teidän olisi piläimt sanoa
paikkaa» tullessanne, niin olisitte
saanut sen,"

»Ritnpä, herra lreiivi, mutta fil=
loin en tiennyt —".

»Mitä ette tiennyt?"
J&a riennot, että teidän ratsupal- j

nielijänne, sola kasroatlna kilpa-ajo-
dewosianiic, on 1.3,000 markkaa wno-
dessa."

»Mutta sehän on uinuin toinen
asia!"

»Pnydän anteeksi, mutta en rooi
keksiä tähän muuta perustetta, tun
että teidän hcrooscnne oroal nerot-
kaanipia kuin poikanne ja että rat-

, iiipalroelijiiUaime on loäyeininän
inaa kuin minulla,"

Keskustelu päättyi tähän. Tar-
toinnccfo ianoa, että opettaja sai he-
ti eron.

Kului taas luuonfmnmcncii. Cpet=
taja on npt iHansfan cbu»tajafama=
iin jäsen. >lieiwi, mnösfin edusta-
ja, tapaa terran hnmnillen entisen
opettajan.

„Nakas, rnictaroeli, olen Huoman-
nut, että näiden kymmenen muodin
kuluessa en ole kertaakaan kamnriZ-
ia saanut teitä asettumaan samalle
kannalle, kuin minä olen.

„2c an todella kummallista, fur>
kymmenen wuotta sitten olimme »arin
yhden ainoan kerran eri mieltä."

»Suokaa anteeksi, mutta en il ui
muistaa."

ne?"

„Clcnliani terran ollut perheenne
jäsenenä."

„Öasfettcfo leikkiä?"
„<Sn suinkaan! Olihan minulla kun-

nia terran opettaa potkaanne."
„Cnfo mahdollista! Ntzt todella

muistan. Nyt tunnen teidät, olitte
hnwin omituinen opettaja."

«Tarkoitatte kai. että olin liian
maat iroa V"

„(?i, kun omituinen. Sähbittcyän
pois se» uni oksi, että te
että —."

„2en lunoffi, että mies, jota kas-
matti hewosiamie, sai kymmenen ker-
taa enemmän kuin minä, joka ope-
tin poifoanne."

„Äiwan niin, ratas wirkaweli.
Äiniskan ien. Mutta minä olin sil-
loin oikeassa ja te määrässä."

JBkri niin! 2cpä kummallista!"
»Rii» kiillä. Tillä ie hemoiicn

on sen jälteen tuottanut minulle mil-
joonan, kun taas poikani on haroit-
tännt koto äitinsä perinnön ja on
puolen miljoonan melassa. Mitäs
siitä armelekte?"

„(fttä kaikki on, kuten olla pitää.
Maksoitte huonosti poikanne kaswa-
tnksesta, siksipä hänestä tuli huono.
shiia tietää! Zos olisitte maksanut
pojastanne nhtä paljon kuin heiuo-
sistanne, olisi teillä nyt eylä hänes-
tä nhtä suuri ilo. tuin kuuluisista
Nwtiijoistanne."

Appelsiiniä.
Omenoita,
Lumia,
Rnsiiioita,
Taatelia,
ViiHa,
Mustikoita ja
Sekahedelmiu i m.

Halvalla! Halvalla!
K. N. Lehtosella,

Viinikankatu 36.

1 o(),ii o o mart k a a oi-
kea s ! a wa s tauksesta.
3t: oleffo lnullnt sitä suurta uutis-
ta?

N: en. Mitä sillen.
~Jl : (vttri feifari Maulanen on

saanut K)o,ooi) yhdestä anwasta oi=
Kasta lunc-tauffcstn.

S: Älä lörpöttelc.
-'I : gn niintään. Pappi fnfm t)ö=

ncltti: „lat)botro ottoa tämän Mii-
na Ruhasen lailliseksi nnjiomaimof--
sesi" ia lian maatasi: „tanoon" [a
sai i()o,ooo markkaa.

P c tt a un saanut surua,
Hänen isänsä un nimittäin faol-
lut, josta syyltä Pekla on lmwiu
murheellinen, Suutaii°lasta koet-
taa lohduttaa Pekkaa, sanoen:

Heitä murheesi ja iloitse,
että se et ollut sinä jota kuoli.

E i ollut mitään
lahjaa, Miu, katsos, pik.
lu .talle, sinulle ci minulla ole
mitään lahjaa antaa- muta etten
minä maan wääiyyttä teille kelle-
kään tekisi, ci minulla myöskään
ole sisarellesi mitään antaa", sa°
noi kiltti setä.

«ö rj »o S oppi, „Rlltas
lapseni, sen minä sanon, älä kos°
kaan waiasta, mutta jos sinä näe!
iotakin, niin ota se. Sillä yhtä
hywin kun joku toinen sen ottaa,
niin woit sinä sen ottaa!" sanoi
opettatoainen äiti pojalleen ,

Myytävänä.

Kanoja ja Kukkoja,
Plyn ouih Rock ja Valkoinen Leghorn
rotuiai?. Myydään huokealla t. k. ajalla.
Lah. Tahrnelan kauppa, Ala-Tahrnela.
Puhelin 1223.

Halutaan ostaa.

Säkkilnmppoa ja pum-
pulipaalin päällisiä

ostetaan isommissa ja pienemmissä erin
korkeimpiin hintoimn varastoon Tamme
lanpustok. 4b, Viinikankitu 14 ,a kont-
toonssa Fapii katu 2ö, Tampereella. Pu-
helin 804 ja 270.

Willgrén

Huutokauppoja.
TflPtfcina*- k- 9 Prä kl ° 4 ' p- huu
llllilf lilOtokaupalla myydään talossa
Kullervonkatu 9 uutta tavaraa, Rullakar
thnia, Akkunaverholistoja, Pyhe.iirateli-
ueitä. Vaatenaulakolta, Kukkapylväitä,
Potkukelkkoja, Leikkikaluja, Lasten sän
ky ja Käsirattaat v. m.

Sopivia jälleenmyyjille.
Aarnul. 2k. ">n is/i 4s. 25 mm.

Huutokauppa
Maanantaina 20 p. huhtikuuta klo 10

ap. myydään Pispalassa K. O. Lindqvis-
tin talossa lähellä Palokunnant loa kai-
kenlaista kauppa- ja taloustavaraa, kuten
timnja, hevosvaljaita, rattaat, sänkyiä ja
sätkyvaatteita, lattiamattoja y. m. huone-
ja talouskaluja. K G Lindqvist.

Palvelukseen halutaan.

Etnrniestä,
joka tekee työtä, haittaan pienelle maa-
tilalle Tampereen lähelle, joko heti tai
ensi kuun 1 p:stä. Mieluimmin pieni-
perheinen Hakemukset OS.: Talonomis-
taja, Tamp. Sanomain kontt.

Nhlim tolmeeo SfS^r
melankatu 17 Koskinen.

Ilmoituksia.
A. L. T. S. 4 s. 30 mm.

Avattuani

SEKATAVARAKAUPAN
Järvensivulla, tulen siellä pitä-
mään hyviä tavaroita päivän hai
vimpiin hintoihin ja pyydän sul-
kea sen ostajien arv. suosioon.

Kalle Mäkinen.

WWO
kg.1:-

1:20 ■
1:40 ..

1:60 .

2:- .

KIVINFN 5 F.ni.
Joko käytätte taloudessanne

Perhekahvia?
Suomalaista puutervaa

ia tarpattaa
Osk. Lahtinen, Kaivokatu 30.

Huoiia
myy aina edullisemmin

Helien & Halme,
Puutarhakatu 24.

HUOM ! Myöskin vaihdetaan uu-
sia huonekaluja käytetyihin.

J. K. SAHLBERG
Kellosepän- y. m. hienomeka
Bill. työliike. Myy edullisill;
hinnoilla monenlaisia Seinä-

%£& herätys- ja taskukelloja, kellon1 * ketjuja, silmälasia ja sormuksi.
y. ib. Satakunnankatu 23, Tampere

N:o 81 - lOM

Tilatkaa Käiisäii Lehti!
Polttakaa ainoastaan alkuperäisiä ■ TELEF, gg

TYÖMIES
'otka valmistetaan hienostar "r l-aUOaiil Turkjn tupakasa. - Hintaainoastaan 30 penniä laatikko. Puuimukkeen kanssa poltettava.

Karttakaa Viipurilaista jäljennöstä.

HUOM.! 5% vuotuisesta tulostaan luovuttaa tehtaam-me vuosittain Helsingin Työväenyhdistyksen Rakennus-rahastoon Työväentalon kiinnityslainan lyhentämiseksi

Tupakkatehdas FENNIA Helsingissa

\Polttakaa ainoastaan alkuperäisiä

W*•+ 35 -m*m **. Paperossia, |otta ahmsteiua U*
# V tiKIM 5# n. va 'urun tupakasta HntattaM»

,# OCCI # M M MfJLajL 25 penni» laatikko.

\mmnwwunwmmmmmmmmmmmmmmmmmm Karttakaa Viipurilaista MWWW«WI
RIIDM I 5 pros ' vwstuisesta tulostaan luovuttaa tehtaammeuUUnI.! vuosittain Helsingin Työväenyhdistyksen Rakenaut-
rahaMoon Kansantalon kiinnityslainan lyhentämiseksi s s s

Tupakkatehdas FENNIA . Betonia, Ml HM

Ikkunaverho- ja Paitatehdas 0. h
Akkunaverhot ja Paitateokset
ovat kaikkialla hyviksi tunnettuja!

Saatavina hyvinvarustetuissa kaDgas- ja vaatetusliikkeissä, seka
omassa myymälässä

Kauppakatu N:o 1.

Tuin ii
vitsijat

toimin
lutkaa!

tar-
Suuren suuri valikoima hienoimpia

Tapetti-uutuuksia saapunut!
mutta kun satunnaisesti olen saanut ostaa
erittäin edullisesti noin 35,000 rullaa tapettia,
josta myyn , halvimmat 9 p., 10 p., 12 p. ja
14 p. rulla. Kiiruhtakaa ostamaan niinkauan

kun Ävarastoa riittää.

maalivärien laatuun tulee
myyn Sinkki ja Lyiiyvalkoset, Värnissan ja
maalivårit ainoastaan taatusti parhaita laatuja
jonka jo useamman vuoden kokemuksen pe-
rusteella suuri osa talonomistajia ja Maala-

reita tietävätkin.

Käykää katsomassa ja kuulustamassa niin vakuuta» Tei-
dän olevan täysin tyytyväisiä tavaran laatuun ja hintoihin.

Suurimmalla kunnioituksella

Oskari Malli
Puutarhakatu 36 Puhelin 10 58

Evert IflV eiliusen : Järjestetty osasto
Haonßkalotßbtaan myymälä LlT^*?**

Tampereen Pankin talossa, Kaup- ■ H öOOliekaillja
pa- ja Kuninkaank. kulmassa. g wpedullisilla maksuehdoitta.

Eläkö on!
Nyt saadaan halvalla!

KonknrsslUßsan loppiddbiyi-
nissa NaistSD jaMiesteo kattoja
Kauppakatu 8, Kultaseppä Lindellin Klo,

60 °lo alennuksella.
Hattunauhoja, Kukkia, Plyy«eji ja

monia muita Muotikoristeita.
Huomatkaa osoite ja käyt ätää tilai-

suutta saada perin halvalla.

Tampereella 1914 Tampereen Työwäcn Kirjllpllm».

Mitä


