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tRI I PStffl Tapaturmavakuutuks.
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O. V. Osonen, Hämeenk. 9, puh. 530
Emil Lyytikäinen, Hämeenk. 23, p. 571
K. J. V. Dahlgren, Läntinen Puistok. 6
Juho Kivinen, Kauppak. 13, puh. 202

tl« nCMIEU Vakuutuskonttori,H. UdUnLlI Hämeenk. 9, P. 530.
SALAMA, POHJOLA, KULLERVO.

Palo-ruiskuja, Pluvius-koneita.
Konttoriaika kello Q— 2 ja 4—6.

Kaupunkien Paloapu-
Yhdistvs

Irtaimistoa varten, Keskinäinen yhdis-
tys. Vakuuttaa halvasta maksusta omai-
suutta. Nautitaan alennusta vakuutusmak-
suista 5 v. kuluttua 10 pros., 10 v. kul.
iO pros. ja 20 v. kuluttua 50 pros.

Asiamies Tampereella:
OTTO LUKANDLR.

K<7oitorif Koskikatu 7, ftuuska-an talo.
Puhelin 148.

KANSAN LEHTI
Tampere, torstaina heinäkuun I päivänä Allmupäiwäpllino»

LEHTI ILMESTYY:
6 päiväinen painos joka arkipäivä: aamupäiväpainos klo 11 a.-p.

ja iitapäiväpainos klo 4 i.-p.
3 päiväinen painos joka arki tiistaina, torstaina ja lauantaina sa-

maan aikaan kuin 6- päiväinen painoskin.

KONTTORI Hallituskatu 19. Avoinna klo 8 a.-p.— 7 i.-p.
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Polttakaa ainoastaan alkuperäisiä Trustivapaa Polttakaa meidän kauppaan ilmestyneitä
.

Trsstlvapaa Polttakaa ainoastean Eloperäisiä Trustivapaa

„TYÖMIES" ♦♦

»PANKKIIRI" TQII|JM H H"
PAPEROSSEJA, jotka valmistetaan hienosta Turkin
tupakasta. Htata ainoastaan 30 penniä laatikko. Puu-

Imukkeen kanssa poltettava.

PAPEROSSEJAMME, jotka valmistetaan sangen
hienosta Turkin tupakasta. Hinta 30 penniä laatikko.

Puuimukkeen kanssa poltettavia.

PAPEROSSEJA, jotka valmistetaan
Turkin tupakasta.

Hinta ainoastaan 25 penniä laatikko,

hienosta

iDiioitiU: Tupakkatehdas „FENNIÄ" Helsingissä, pesi 2661

5 '/» vuotuisesta tulostaan
luovuttaa tehtaamme vuo-
sittain Helsingin Työväen-
yhdistyksen Rakennusraha*-
toon Työväentalon kiin-
nityslainan lyhentämteekA.

Ahlman S Pulkkinen, Lakiasiiiitoimisto
UXnaxtti* Omistoi» Varatuomari YRJÖ PULKKINEN. KAUPPAKATU 10

Yhdyspankin talo.
Oikeudenkäyntejä, Käräjämatkoja y. m. lakiasioita.

ROBERT WITTING
FFMIMIÄ Palovakuutus 0.-y:n pää-■ Lilllll/t asiamies, Hämeenkatu 20,

Konsuli J. V. Blom'in talo.

Pila-ja flertaiutss „W
ALFRED SELIN. Konttori Tampereel-

Ia Hallituskatu 11. Telef. 106.

Veli ama Palovalcautns-Osake-
¥ CllaUlU yhtiö. Asiam.Tampereel-
la jVäinö Pahfman,Kauppak. 3. P. 940

ERsimmSinen Venäläinen Vakuutusyhtiö
Perustettu |Qf%.

Pääoma . . 10,000,000 Sm».
Omat varxt yi: . 80.000.000 .

Palovaknutta» kaikenlaatuista omaisuutta
edullisilla ehdoilta. Pikaiset ja hyvat

v&hingcnkcrvacksei
feMAsiamieaiåi
Aze) Engström, Hatsesnt. 7. Tel. 302
Paa?c Itkonen, Ham«nk. 21 , 423
A. Kaiuokatn 30.
Axei Andenson, Aia-Tahmela. Tel. ?5
J. K. Hieta, Pispala, Mäkitie T
Vilho Leinonen Tampere, Kyttälänk. 3.
Ratavartta Juho Salminen, järvensivu.

Turjantie n:o 5.

CliftMI Keskinäinen Henkivakuut
Svvinl yhtiö. Tampereen haara-
kontiori Kauppatori 5. Avoinna klo 10-

3. Puhelin 92.

Astanajajfat

Kaapo Nurros«frMM«
Itäinenkatu 11 (Palaneena talo).
Puhekin Ti». Avomaa Uo 9—3 i. p

Aksel Planting, w*ame*wL Knn>teht 11, Tefcf ybt.tato. Puklltt,?!*.
Varatuomarit

Eriksson & Grönblad,
Lakiasiaintoimisto Kauppatori 7. Pa-

landerin talo. Puhelin 659.

Varatuomarit Koskinen & Lelniö
Kauppatori 5, Seimi talo. P. 766. Av. 9-3.

CUf Atnolnnil Köyhäin asianajaja »ai-
. ff. AijlulujlU litusk. 22, klo 8-'. 10.

Maan mittareita
Toijalan Maanmittaus- ja Välitystöin. Puhelin
LAURI SARKKA, varamaanmittari,

Ruoveden kirkolla, tekee palstoituksia
y. ra. Puhelin on.

K. I. rßiSJäDlfillli, j
V
anpitäjä ja tilin-

tarkastaja Varkaanlahdenk. 11. Puh. 1527

Rakennustoimistoja

II IlinPnnf Pellavatehtaankatu 12, P.
LlllUUUiij 628. Rakennustöin,. Pii-

rustuksia, Urakoita, Korjauksia.

■muaa 9
Omien kotien MW!

Piirustuksia halvalla tekee Rak. mest

EETU MURROS
Toimisto Rak. kontt. talossa.

Jalklnekauppoja
Paavo Rusko, Vellamonkatu N:o 7.
Sentraali Kenkäkauppa (Lydia Brän-

der), Läntinenk. 25.

Puusepänliikkeitä

WHO PAASIKOSKI, Viinikankatu
17. Puhelin 988.

Helien & Halme
Puutarhakatu 24. Puhelin 1091. Myy uu-

sia ja käytetyltä huonekaluja.

Maalarinllikkeitä

MAALÄnINLIInE Viinikankatu n:o\%.

O. A. Ekberg, Puutarhak. 14, P. 374.
Työhuonee automobiili- ja ajokalu-
maa!, varten

V. Westerlund, Läntinenk. 13. T. 909.
Työh. huonekalu- ja kylttimaal. varten.

Kirjakauppoja

UH Iflß lIUIIHPII
MYY kaikenlaista suomalaista edistys-

ja työväenkirjallisuutta. Aikakaus»ja ammattilehtien sekä kaikkien sosia-
lidemokratisten sanomalehtien tilauk-
sia välitetään.'

HANKKII kaikenlaisia kuvalaattoja
(klisheitä) valokuvien ja piirustusteu
mukaan, täysin alkuperäisen mukai-
sia ja kestäviä. Välitys ensiluokan val-
mistuslaitoksista. Hinnat alimmat.

Helotuksia

IÉÉStGB
pyydämme pikaisesti suo

rittamaan
lähettämiemme laskujen sekä myös alka-
van neljännesvuoden suoritukset

Ellei asiamies ole suorittanut en-
tisiä tilausmaksujaan ei tilauksia
uudisteta Asiamiestemme pyydämme
huomauttamaan tästä sellaisille tilaajil-
leen, jotka vitkastelevat maksunsa suorit-
tamisessa asiamiehille.

Järjestöjen rahastonhoitajat etsi-
kööt käsiinsä järjestölleen lähettämämme
laskut ja tehkööt niistä suorituksen heti.

Kansan Lehden Konttori.

DMiiensuojeluslait
ja niiden walwonta.
»MetallityÄäisesfä" firjotcraon

m. m
LMen noudllttamifen walwontaa

woibaan harjoittaa kahdelta laholta.
Cfiirfiffi hiiniäötcijönrnhiicn aietta-
mien mirtailijain lautta ja toiseksi
kamalaisien oman walwonnan tant-
ia, eritoten niiden puolella, joiden
oikeuksia, ivapaulsia. terweytta, o°

maisuutta tai Henkeä säädetty jen la-
kien tulisi loukkaamatta suojella.

Taota syystä onlin niitmarrotta-

Missä useiden lakien rikkomuöilmoi-
tukiet Hallitus» tai ioiftn ''anoen lain-
säätäjäinahtien asettamille sunttäjä-
Miranomaisille, joidcn asia on saat-
taa syylliset maZtaamaan teoistaan,
roisi!» sanoen tonvaamaan loukatun
iiti|llön kärsimän mahingon ja hywit-
lämään inyöskin yhteiskuntaa koh-
taan tekemänsä rikoksen, sikäli kuin
sitä sellaisena rikoksena maasia ole-
Wien lakien mukaan pidetään.

Tarkotuöseni tässä ei ole lähteä
luettelemaan niitä erilaisia lakeja ja
asetuksia, jotka parhaiten nirwaawnt
kutakin eri tansaMuokkaa ja sen jä-
irema, maan tässä on tarrotuksena
tnömäestön huomion kiinnittäminen
m i. työmäensuojeluslakien malwo-'
iriiieen. Huowokin laki rooipi olla
paljon parempi jos ien noudattamis-,
ta tarkoin ja järjestelmällisesti wal°
motaan, kuin taas hpmäkin laki
.muuttuu huonoksi jos sen noudotta-
misesta ei didetä riittäwää huolta.

Tnömäensuojeluslakechin liähden
omat kaikkien siwistyswaltioiden hai-
lintomandit aiettuncet sille kannalle,
että niidet? noudattamista walwo-
maan on asetettu eriniinen tarkasta»
jakuitta jonka hentilÄutua liiätäan
ien mukaan milen tehläwät laajene-
Mal, joka taas riippuu siitä miten
tunnon tarkasli tarkastajat tehtä-
män!iä suorittamat.

Kun 3uomes'a lBBo'luwulla ryh-
dntliin toömäein'i:ojeluslakeja säätä»
mään, asetetliin mnöiskin kaVsi tar-
kastajaa pitämään silmällä, että nii-
tä asianomaisten taholta noudate-
taan. ?!oknään 011 noita n. s. am-
mattientarkastajia jo ' rniifi, joista
kaksi naishenkilöä. Kuten tietty, on
meilläkin ammattien tarkastajani
welwolliiiiutena malmoa, eitä työ-
mäen suojeluslakeja noudatetaan,

multa heidän walmontania uicasia
tapaukiesia on werrattawa pukin
walmontaan kaalimaassa. Jos taas
ammattientarkastajat täpttäisimät
tuon walmontania tnämäen eluja ja
'anokaamme tarkasti heidän ohje-
'ääntöäniäkin MastnaMlllla tawalla,
niin uskooko kukaan heidän monta-
kaan Muotia tai kuukautta vnnimän
Mirassaan? Ottakaamme edes muu-
tama esimerkki. Milloin on kukaan
nähnnt, tai kuullut ammattientarkaZ.
tasan makuuttaman tyämäcsiölle suo-
seluslaeista lähtemiä etuja ja minkä-
laisia nuo edul sitten omat? Omatko
nmmllttienlarkastajllt koettaneet hy°
min Perehtyä ammattitoimintaan ja
tnöwäen oloihin hänelle omitetussa
tarkaZtusvtirissä? Omatko ammat-
tientarkastajat edistäneet tnönteki-
jäin sämyi'ää kohtelua, ottamalla
tarfteetlst huomioon niissä suhteissa
työläisten tekemiä walituksia? Mil-
loin owat llmmattientarkastajal nm-
wolelleet kunnallislautakuntien ja
koulujen johtokuntien kansia koulu-
Melmollisten koulnnkäynnistä? Mil-

lo inka on kullllln nähnyt llntlNllttien.
haffastojao pitämässä tuiti,uioa ja
dc-nfi lö'f ,1 £ll a ifee-t t irfniirtäniäéiä ta=
paturrnici! initii ja miten fftjtä 011
käynyt? lohtosännnön mukaan olifi
meidän ainmattienwrkastajillammc
joffcenf:n hywät rooJtunbet jos he
niitä tllhioifiwat iai uskaltcriftvat
fännäö. Milloinka on kukaan tnnl-

i lur, että ammattientarkastaja olisi
ikänttänrit muuta kuin tobtaan laaka,
ria tutkimassa nuorien tnöntekijöi-
Ken termenden lilaa Maikka heille sii°
herffin olifi oikeus? Kokemus on ni>
niittäin osoittanut, että siinä wuosi.
rahaiäännössä, joka ammattientar-
kastajille on wahwistettu, kaikki
muut määrärahat käntetään, mutta
nhtään kertaa ei ole tiettämasti, toti»
denioista wuoden luluesia, ammat,
nentarkastajat käyttäneet sitä '.vuo-
tuista yhben tuhannen markan suu.
ruista määrärahaa, joka on asetettu
korwauklekft sille lääkärille, jonka
niisiä taoaukjissa jolloin sitä Mirka»
amin. jota piiri-, kaupunki- ia kun»
nanläätärit sika terweyöenhaitolau»
lakiinnat asetuksen tnöntekijäin suo-
jelemiseZta 18 pykälän mukaan omat
lveLooitetut ilman erityistä korwaus-
ta ammattientarkllstllftlle antamaan,
ei hawaita riittämäksi termenssuhteit»
ten arwostelemiieen teollisuushalli-
tukussa, lllllkintähallitu? määrää o-
leniaan ammattieatarkastajalle a-
nluTisena.

Asetuksen uiöntefijäut: juojeiemi-
peåto 18 pykälän toifeS|a kohdassa
sanotaan, että rarfaetajain tulee
myöskin, kuin sitä Pyytämät, asian-
omaisitta piili-, kaupungin- ja kun-
nanlääkäieiltä sekä ammattiyhdis-
tysten uialhuteniiehiltä saada tar-

oeellisia tietoja, niin myös asian-
omaisilta kaupunkien wiranomaisilta
ja tarpeellista
mirka-apua.

Mikä!: tämän kirjoittajalle on
tunnettu, omat autmattientarfasta-
jar rämän pykälän määräyksiä tote-
uttaneet ainoastaan mikäli se koskee
kruununpalmelijoiden mirka-apua
työntekijäin oikeuksien rajoittamiseZ-
ia. Mainrttlltoon esimerkkinä Voik-
taan Inaritta, ; efä myöhemmät ta-
oaukiet Viipurissa, jolloin ammat-

käskystä mieliin työ-

miehiä aiunnoistaa töihin kuuluisal-
le Tragmanin toneuajalle, jossa mie-
het lakkasimat töistä semähöen kun
työnantajalla ei ollut rahaa maksaa
tnöiuiehille palkkaa! Työmiehet il-
moitertiin toietäwän röitjii: ammat-

tientarkastajan waatimuk'esta !

Kun tällaista taftcchtuu tarkasta-
jan puolalta, jonka päinmastoin pi-
täisi malmoa, ettei työntekijäin oike-
uksia loukata, synnyttää |e luonnol-
liieeti mntymättömymtä asianomai-
sia mastaan. Kun tarkastajat omat
welwolli''et antaniaan kertomtiksenia
teolliniushallitukseen, joka tapahtuu
masta aikojen tututtua, Harmoinpa
ennen seuraaman muoden loppua, ei
niistä tyÄttekijöillä, eikä suurella n-
leiiöllä. joiden etuja ie koskee, ole
paljonkaan kieloja.

Huomioon ottaen ne Puutteellisiin-
det, joita ammattientarkastuksessa
meillä ilmenee, niidenkin rutiman-
hoillisten, työmäeniuojeluslainmää-
ränksien noudattamiseen nähden, on
miimeksi pidelty edustajakokoukiem-
ine päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin
asian auttamiseksi siinä määrin kuin
se asianosallisilla on mahdollinen.
Saattaahan olla, että osa muistutuk-
sista, joita tarkasiusmiranomaisia
»nastaan tehdään, on jonkuninervan
karlman emmit, mutta olemia kui»

lenkin uorwarispiireiZsäkin tunnus-
tetaan sellaisiin syytä oleman.

Viiineiien edustajakokoliksemme'
oääwkseil niuiaan tulee osaslojen
toimitsijain tarmotkuasti walwoa

ja asetusten
noudattamista, 'aatrainalla niiden
rikkojat

Tämä edustajakokouksen, osaston
toimitsijoille ontaina tehtämä ei ole
kädenkäänteenä rcfirn. Eikä sitä yksi.
liääil minkään osaston toimitsijat
moikaan tehdä, waan waaditaan !s,en
toteilttamiseksi • työskentelemään
innostin jokainen liittoon kuuluma
jäwn mointinsa ja onrhaan ymmär»
ryssensä mukaan. Päätös onkin tie.
tysti ymmärrettäwä siten, että mitä
ie welmoittaa osastojen toimitsijoille,
sitä suuremmalla syyllä ie antaa ia.
man welwoituksen myöskin koko lii.
ton jäsenille. ZarMalukuiset toimit,
sijat eimät lvvi läheskään tarkoin
lvalmoa suojeluslakien noudattamis»
ta, jollei heitä siinä toimessa awuZta
osastojen ja koko liittoon kuulumat
jäienet.

?!lftmielisiä ollaan siinä, että tnö.
wäestön ',. o. asianosallisten puolelta

on tarmokkaammin kuin tähän asti
rylldnttäwä tuomaan julkisuuteen
tnömäensuojeluZlakien rikkomuksia,
mutta i'e ei yksistään riitä, että ty3>
wäestö ainoastaan niitä rikkomuksia
mitä tehtaassa tapahtuu saattaa jul-
kisuuteen. waan tulee ien toimintan»
sa lllottaa paljon laajemmalle alal.
le, s.o. mnöskin koko ammattientar.
kastukleen.

Että tämmöinen walwonta työwä.
eston puolelta tulisi tuottamaan hnö>
tyä, olisi se järjesiettämä siten, että
laillalla myöskin tultaisiin walwo.
maan atmnattientarkastlljien toimia.
3e Möisi käydä päinsä siten, että suo.

rikos, joka huomataan, esi.
tetään ammattientarkastajalle ja
'«urataan mihin toimenviteintn hän
asiasia rnhtnn. Jokaisesta ilmoitti!»
iestä, mikä ammattientarkastajalle
tehdään, olisi tektäwä tarkat muis.
tiiNpanoi minkälainen rikos ali, mis»
iä ja milloin se tapahtui, mitä lajia
se oli, kohdistuiko se jononkin tm u'e»

amviin henkilöihi!! ja minkälaisilla
seurautlsilla?

Toisessa osassa olisi ilmoitettaMa,
milHorn asia annettnn todisteellisesti
ilmi ammattientarkastajalle, onko
asia ilmoitettu suullisesti wai kirjal»
risesti, kuka ilmoituksen teki ja mi»
fiiit toimenpiteisiin, sekä kuinka vian
ammattientarkastaja oli asian soh.
dosta ryhtynyt.

Näin kootut tiedonannot moitai-
siin liiton toimesta määräaikojen fu-
ltittua saattaa julkisuuteen liiton ää»
nenkannattajaßsa. Jos tällainen jär»
jestelmä saataisiin toteutumaan, ke»
flirttiisi siitä Parhain cche mitä täbän
asti on moitu ajatella ei ainoastaan
tnömäeniuojeluslakien tehokkaaseen
Malwomisecn maan myöskin ammat»
tientarkastajain toiminnan arwoste»
lemiieen ja heidän toimintansa julki,
suuteen saattamiseksi enemmän kuin
tähän asti.

Pitmnn suotawani etta järjesröm»
mc barkiiWwat asiaa ja ePtaiftoß
miclivi teitään llsillsfa.

V. K—s

»auppa apulaisten ammatti-
fiwistys.

Valtion lomitean mietintö walmis.
Nnltlon aseltama komitea, jon-

fa tuli walnnZtella kyslnmnZtä k«l„.pa-etpv&aiZten tnöofoista ja ammats
'lisiwi.jwkscstii ia fota nmcheMa wuo-

Kellosepänliikkeitä

J. V. LindrOOS Tampere* Kaup-
pakatu 9. Puhelin 513.

EDULLISINTA
on ostaa sekä tilata HUONEKALUNSA
allekirjoittaneilta, sillä siistin ja kestävän työn
ja nopean suorituksen ohella, voimme vielä
miellyttää ostajiamme erittäin kohtuullisilla
hinnoilla. Ennenkuin päätätte kauppanne

muualla, tiedustakaa hintojamme.
Kunnioittaan:

Helien & Halme
Puutarhakatu 24 .. Puhelin 1091

Jaikinellikkeitä
A. Holopainen,'Hämeenk. 30. P. 1C49

Kirjansltojia

Osuus-Sitomo SÄSS. 16

I.J. MARTlN^Viinikank. 23. Puh. 105

KaIPVS henkiv.-yhtiö Itäinenk. 11
»öltJVä Avoinna 9 3, perjantaisin

myös 6-7 jpp.

Sekatavarakauppoja
A P. Iltanen, kauppahalli 38. Vella-

monk. 14.

Kuvalaattojen valmistajia

0. Y. KUVA A. B.
Klisheelaitos. Helsinki, Yrjönkatu 27.

Puhelin 6507.

Valokuvaamoja

SiUövaloHDio S;»k«E'

Harjatehtaita
L. P. LAUNONEN, Viinikankatu 21.

Ottaa tilauksia maaseudulta

Liha- ja Makkaraliikkeitä
K. A. Silander, Tammelank. 1203
Aina saatav. nuorta makkaraa, järven-

sivu 74.

J. A. Johansson, Makkaratehdas. Myy-
mälät: Hämeenk. 27, P. 48. Kauppa-
halli 73—77, P. 797. Puutarhak. 16.

Leipureita
Leipuriliike I. KARl,*Eollä.

6 G I irimsn Väinölänk. 1, P. 465. Ron-
. C. Lllllllali gank. 10 ja Satamak. 13.

Kahviloita
Suositetaan Halpakahvilaa Sorinan-

teellä.

Kone- ja kalustokauppo ja

KlUolrnlo Kone- ja kalustoliike,
• IfldACld Laukontori 8, P. 1442

Laivojen kulkuvuorot
julaistaan

Perjantaina: Tarjanteen, Aunen, Inttin,
Teiskon, Aitolahden ja Pohjolan.

Kirjapainoja

Tampereen Työväen iapio
Hallituskatu 19. Puhelin 961.
Konttori avoinna klo B—l ja
3-7. Lauantaina klo 8-2.

Kuolleita

• t
Rakas vaimoni ja äitimme

Karoliina Elisabet
Lehto

Pääsi toivomaansa lepoon 28 pvä
kesäk. 1915 elettyään täällä 69 v.
7 kk. Katkeraan suruun ja kai-
paukseen jäimme minä, tytär, 3
poikaa, miniä, sisaret ja pojan lap-
set sekä lukuisat sukulaiset ja ys-
tävät.

Daavid Lehto.

Musta on multa ja kylmä on hauta
Tumma on tuonelan kaltainen tie.
Tuoni se otii elämän suita
Henkesi uutehen elohon vie.

boloamilfinla

WWW llltlttl!
„POHJOLÄ"

lähtee
Maanantaisin heinä-, elo- ja syyskuun

aikana Tampereelta vasta klo 3 päi
väliä.

Toisveden matka siirretään keskivii-
koksi ja palataan sieltä torstaisin k o
3,15 aamulla.

Naurissalmella käynti lopetetaan

TOIMITUS:
Hallituskatu 19, on avoinna klo 8 a.-p.
V2B i.-p. kaikkina muina päivinä paitsi

lauantaina 8 a.-p. klo V« 5 i.-p.
Vastaava: PEKKA LÖNNGREN

tavataan varmemmin klo 9-11 a-p.

TILAUSHINNAT:
6 päiv. painos: Suomessa, Venäjällä, lehd. kontt. tai asiam. tilattViv. 10:-, Vjv 5:-, »Av. 2:50 ja 1 kk. 1:—. Postikontt. 1k v.3:—, muut hinnat samat. Amer. ja ulkom. Vi v. 20:—, >/j v. 10:
3 päiv. painos Suomessa ja Venäj. Vi v. 5:-, V 2 v. 2:50, V« v. 1:25

ja 1 kuu k. -.50. Postikontt. V« v. 1:50. Amerikassa ja ulkom.Vi v. 10:—, V. v. s:—.961

-

'- 1915 07 vnoslkcrts)

ILMOITUSHINNAT!
10 penniä palstamillimetriltä lehden etu-
sivulla, 8 penniä takasivulla ja 12 pennia
sisäsivulla. Seisovista ilmot. tuntuva alen-
nus. Vähin maksu kuolinilmoituksista on
3:- mk. Pienin ilmotusmaksu on 60 p.



i
.

Torstaina heinäkuun 1 rr.nfi
fi fittcn iiilfm/fi mietinnön to)tä=
toäflfii ciifim;iiic-:-tä oia-:-t.i, on nnt=
lemmin saanut roalmiiffi «tzLskin
mietintönsä faiippositttHlaisten am-
mattifiroi«ti>lfftstä. Mietintö tullaan
lähimmässä tulcwailuudcssa jättä-
mään senaattiin.

MmniNnnn tmniteami omat tuu.
liiiiect senaattori D. 2tcmotl), toip=
pias Julius iattfeerp, maisteri
G. A. Snellman, lauppakoutun joh.
taja Knösti lärwinen ia lonttvrV
Väallittö Talamon

luptretn Imnm !«»«.?.

Tupimns 4 milj. mtn oblissationi-
lainastn nllefiljoitettn.

Eilen nllcfirioicttiiii ianwcrocn
ka upun c> i n iniolejtn lauuHolPimus
hanMWymä» tan:ia. jonfa muo-
doötamai Tuomo,!! Pcmtki, ttctmal»
lisoiafi-pauffi, Pohjoismaiden Osa°
fcpnnffi. Jhayspantki, Waasan Qfa-
kepcmW ja Tampereen Cinfnuinffi,
jofa panlNyhiymä on suostunut
ntnöntäniöäii kauplMgrlle 4 miljoo
nan marfan suuruisen obligationi-
lainan. Jopnnus läilictcriiin eilen
Vcliinfiin, josin se ftcmkkiyhiynlän
puolesta ctllcfhjounoiuT tänään.

Kuten tunnettua, ; ai kaupunki äs-
fettara 3uomi yhtiöAä 3 m!lsooncin
markan obligationilainan.

KulUllli muontlnijt tnMth-
mm 160J00 ml. illillllii.

Eilen illalla pitcmäc-iäänl fokouk-
fesso ninisiisi rahatoimikamari Tam-
pereen mähittäismnnnti ja anniske
luuhtiö'lle t (i<t,*H )(> markan suuruisen
(i prosenttisen lainen tullimaksujen

suorittamiseksi nhiiön tullirnaraetos-
ia olemista tamaroisto sekä erinäisiin
muihin menoihin, lainan saarnisen
ohto na on rn. rn. ie, että nhtiou on
makuutettaiua kiinteinristöniä sa wa-
rastonia sodanmaaran moralla.

Raittiuswiitt lausunut pa-
helsumisensa Annitzlelu-
yhtiön lainan johdosta.
Eilen iltana pitämässään kokouk-

sessa päätti rainiusse>irojen> keskus-
komitea lausua jorkän pahek'iimislen
kaupunssin rahatoimikamarille sen
johdosta, erta se mnonsi anniskeluifh-
Ii olle 160,000 markan lainan.

Tltotanuon ja kllnsllkoululasten ra-
mitsemisyhdiswksen säännöt wah°
«istettu.
Sqqiuiv Kuvernööri on wahwista»

«ut TNnHereella olewcm OfuuZLike
tuötcmnon r. L fäöntöfen 4 s:n näin
kini linnaksi: ..Chnisfiinra dbMaa
toimimania tmi 100 jöieniä on iii-
hen liittnnnt.

Samaten on liiatninstettu Tanche-
reen faniafoitlnlasien rawitsemisyh-
instnffcit iaäntöchiutti!-;-.

Maisrraaidi luimäfiiii eiliiesiä to»
fouksesjaau kitmonmäirMle mahivis-
tettamaffi läheteitiimiflsi talmiomista-
ja K A. Ekfonsin jättämät rakennus-
viirustutset tulisijojen muutokseen tl
kaup. >san talois<sn Nto "t ja 01.

«010 maata läftttawlit woin
rajahinnat

Senaatin joulut. 22 p. 1914 te
fcrnän »aatoksen nojalla, koslewa
rnoin nnwntifi Ja luicntiä ulfrnnaiU
le, on kauppa- ja teollisuustoimi-
tuefuntct tämän lieinätuun ajatti
rnääränniit raoille roäflittä'*f6)upasla,
f.o. Otettaessa ronlieniniän luin 50 kg.

euiaawat, foto maata täsittäwät ia»

ia'iinnat:
fflieijevimoi: l /luMaiinen pasiteu*

loitii :',:")() 1a,., pasteuioitu hieno
3:40 (g., ia pa*teu&o» :Jmaton "1:30
ta.

Maatioiswoi: pöytäwoi (ftMhwoi
2:90 ,:q.) ja iitofarDoi ?:7N kg.

iuffufa[ipV)ahinnat, s. o. ostetta.essa »vähintäin 50 fg., omat hin
uit ö moi. 83. lnlletin
laadulle.

Kllh»lll<lhden tQottdntiin
inißittS ipnösnfinniöttt

hljlllllll.
Läänin kum. ei ole katsonut

Kuhmalahden kunnassa asuman
itsellisen Kustaa Palttalan ano»
muksen, että kunta melmoitettai»
siin hankkimaan työtä työttömille,
antaman aihetta mihinkään toi»
menpiteeseen, koska' paikkakunnat»
la on erityinen työnmälityskomi-
tea ja erityinen rahastokin hätä»
aputöitä marten.

Jämsän tuomialunnan tuomari
G. Tauler on mapautettu toi-

mittamasta Kuhmoisten ja Pa»
dasjoen pitäjien täräjäkunnan kih»
lakunnanoikeuden heinäk. 6 p, pi-
dettäwiksi määrätyt mälifaräjät
ja on waratuomari S> Tauleri
määrätty sanotut käräjät toimit-
tamaan.

»anlllnopcttajal.
Crimeden tunnan Stiifonfiiläix kou-

lun iipiiopcrtajdiji fahbefsi toetuswu«>-
Potsi on loalittn ja liymäksyltn o=
pcttaja Äpsn DtttDcfcel.
tä.

i-cmpöälän .stuokftiloii taniafou-
'im apuopettajiittareffi malitfi libio*
tun koulun johtokunta eilisessä fo„
foiiffcsfa opettajatar Anni heimon
&ve'|ilat)besta. Hakijoita oli kaikkiaan
8.

TeiiZlgn Pohtolan fcinroiorilun
Vp/nopcttnjfatrtirefsi walirji sanotun
koulun jolitoliinta eilen pitämässään
lotoxksessa rwa iioflli Kuusine.
men \>af iloita oli kaikkiaan !).

Naranpään fanjafou-
lun opettajattarclji on koulun joh-
tointa -2 koewuodefsi waNnnut 28
onkijasta opettajatar Alma Emilia

Wejilahlzesta.

M«« »aihtanut omistajaa.
Maanwiljelijä K. Siiki on

myynyt KangllLlllla Suomattan
kylässä omistamansa Mäkelän
rustitilan maanwiljelijän pojalle
Kustaa Lehdolle, Kangasalta. Ti-
la siirtyy uuden omistajan hai.
tuun 1 p. ensi marrask. Kauppa-
hinta tuntematon.
Uusi lylätie «orpilahdelle

luw. o» julisianut tien,
joka jolitaa 3anlon tilan tiehaa°

rasta 3ärkijoen, tolassa I'lnttila
i!i!ni'ce!i, Piiolakan ta.oan Äloliska-
lan kolassa
lailcklainaksi ja sellaisena masfedes
kunnossa pideMinäkii inaa'!inittan»
a;tln ennemmin tekemän jakoehdo-
tuksen mutaan.

Tyttönen huluttautunut Wirroilla.
Toissa iltana sattui Virroilla

llurasteu kylässä surkea tapaus, lun.
muuan !'>-nn!oi>ills tnttö Pu»
toal>o 3iefrijei, kiilasta päätti päi-
inäniä liututtaiitunilllla iärmee». Il-
msella oli l„tto iöNnnl huoneessa
erään luona pudelemas»
sa. maiiiiten jotaki» totiintiahdöstän?
!ä. Ätkiarmaainatta liyppäsi Hän jit-
Ilen akkunasta ulos ja suuksi oiko»
päätä järweeii. Waitka Imi luostiin
jälestä ei t»'.!lo enää ollut pelas»
lettaioissa' >

3>Wtä tekoon ei
tiedetä. T. 2.

hullumiötapaus juh«nnuSwiin«ien
talia.
Inhassa Juhannusta masten

yöllä nähtiin työmies Alfred Kos>
kinen Inhan tehtaalta Ähtäristä
souteleman järmellä. Ainakin teh»
taan yömartija oli hänet siellä
hamainnut. Seuraamana aamuna
tamattiin mene järmeltä ja Kos-
kisen latli sen seuduilta. Kun
Koskinen tällöin katosi, niin on
otaksuttu hänen saaneen surman»sa järmessä. Juhannusaattona oli
hän ollut juomuksissa, joten mä»
kijuomilla on osansa tässä tapa»
uksessa. Ei ole mielä tietoa, onko
Koskisen ruumis löydetty. Ijäl-
tään hän oli 20 m. paikkeilla.

MttllWesl,,
Helsinssin porluarilctitien mielipiteitä

joilffotliiisupimnksestll.

Vhiteit liifiiaiunic Inariin hynun
rauistawat, päänm suuri rakennus»
tnöriita Helsingisiä kesällä 1912 suo.
mettarelaisten rniiliintinifciituniiien
totia fiksu, ettei raitaan jouSott}s>
ehtosopimusta 3m«attij»MstWn
kuuluwien llmnuMiyhbistysten fan*,
ia saatu aikaan we.au laatimat tncm»
antajat janilmlaisen sentapaifen suo»
ntettoxäaifen »tyZmäenliitlm" lans-
ia. Ainoastaan maalarien alMnatti»
osastolle tuli ioukkotyöehtosopimus.
mutta icfin, lamoin fiiin fuontdtta»
relllisten nMouimuskm owat nnr,

kuten icljiesiäiantc jo aijemmin on
kerrattu, laanueet oleMasta waimas'
ia.

Jämä asiaintila on altainit huo»
lestntiaa Uutta Suometarta, jnfa
uni jaliöiistci firjoitti sSf«i artiffc-
lin. Siinä armrftiiu, että tnöraulia
ralciiauii-icpflnnubeéro aiheutuu nnt
maan uxilliriemasta HeislHbuZtAnZta
tällä alalla, mutta niin pian tutu
olosuhteet nniuttuwa:, katkeaa rauha
ja eri Puolien toälillä pnfvrcaa taas
nfeä sitfrä ja tuhoisa taistelu kuin
lmimciiifiii. Tämän muoksi.olisi kai-
fin feinaiii koitcttame iaaöa aikaan
uudet jouffotiiörhtosoftimukset, sotka
iiicifsi wuasW eteenpäin iakaisiiivat
rauhan ja fäänni.Hifcr tr/solai rakcn-
uusteollisuuden alalla.

Alsiaan on puuttunut lnicfä „Huu-
liekin". £c sanoo, että „emme suin-
faan wöheHy jo ukkotyöjsopi musten
metffttästa, sotka inastaawat lttolem-
pien ouolien waatiiuullsia ja takaa,
loat immmän' rauhan sa häiritsemät.
tärnan IchityHen jollakin tuöamlla.
Mutta kaiiarnimc, imioo kchiti, «että
nnfiiinen aika, jolloin koko ala on la.
maainutfsisia, tuskin (Sopinee tule-
maisuuteen täiiiäämicu työcktosofti'
unisten tekoon. Tnöntekijöt cirnät
mannaankaan katioisi edulliseksi niin

aikana kuin uyr on
eftot. tärfcäs ; ci palktakysmmifsessä,
sitoa känänä. Aim ai! marinaan kun»
tenmt he luoimasukteet ltiifnhetfeflä
mitä suurinmtllZfa määrässä epäia-
säiliksi ja haluamat, mikä heidän fan=
aaltonsa onkin tä.iiitcttämää, odottaa
aikaa, jolloin heidän tnöllämö on
muremoi kumitta kuin »m ja heillä
siis rnttös siiureimnat edellntuttet a
jaa läroitie taiimonntkseina. Nämä
seikat nälitämästi myös omat olleet
siinnä mhen, että tnöntekijäiu tahol-
ta niin iVliitäfivtoiicsti on mrrtau-
duttii mirfinuifsiin Ijpabo aikaan
iai,kkatn«'htonmiim,ku'i! rakennus,
teollisuudei! alalla. E»!me usko, että
asia!, eduksi mikiiiiin moidaan tehdä
mitään. Heiikilökobtaiiet sopimukset,
hai! riittämät ntifntfisiä olosubteiösa
eikä niistä mitään imnfalimfsia näy»
tä oleman odotettaulioia. Va?ta kun
llloftchteet muuttumat ja tnöt rakeii'
nuöteollisuuden alalla taas ftääjewäl
Maulniin, astuu efrm fiiittcibcn ja
raulian takaamien joukkotnöehtomvi.
musten tarwe, ja rn iaadaankiu fil -

loin aikaan, maikkapa maan riitat*
''uutisien ja taistelujen jälkeen. Mut»
ta siilien luenne-t-iä iaammc-olla kär°
''ivallisia."

KANSAN LEHTI

Pikku tietoja
E«s. dem. piiritoimikunnan

tofoiis on tänä iltana klo 8 pft=
rifansliasja.

Puist«s«itto«
esittää rauta>tie!'äi-tcn iafafcofimta

tänä iltana Espitsellä kello puoli
BiSta puoli lOnieen.

Himsän lirjeenmaihtajalle.
uutisen johdvsta,

iZlsfa kerrotte wanliau looimisteliu
ja uryeiluscura 'Zritylscn ycnliin
l,erättämise-tä ja jossa feboitatte
nuorisoa siilienkin liittymää», tai),
loisin Teiltä foiäätä, että cifö
mainit»: icrna ole pormarilHisten
ieura? Joo niin on, niin eiköhän
sillain olisi paralta, että ainakin

. p/iiisi 'affin omaan
„Tarmon" sakissa, ja että antai,
sitte pormarien itse huolehtia seu-
roviotaan.

Jämsäläinen

Niimitronittaa.

Pudasjärwen kunnan raatiin
metsätaipaleitten lataa
Siunaiita sana saatiin,
miesti wiiltämä ja makaa:

»Kallist' on nyt wiljan hinta!
v,eirat hywät tietää, jotta
kelpaa petäjänkin pinta,
ennenkuin on raminnotta.

C-miite tiedä, init' on juuri
kemiallisesti pettu
juriidinen armo juuri
sill' on niin on opetettu.

Mit' on kemiallisesti,
ei nyt tärkeetä lie tässä.
RnNn taatoilta se esti
pahassakin palkähäsjä.

luiiidisesti se eipä
samanteteroäll lie laisin,
paicmp' ois kun pettuleipä
laillinen me leimattaisiin.

Metsäherroilta siis teidän
hantittama lupa oisi,
että käydä miehet meidän
kuoren listoittahan möisi;

että saatais petäjäistä
mapahasti syödäksemme
koota ruununmaista näistä;
kuulkaat, herrat, toimehemme !"

Tokko aihetta tää antaa
pyyntökirja mitään tehdä,
miel' ei liene marinaa kantaa,
maan se pian saadaan nähdä.

Jussi.

»Miilösn raittius ja meri-
liite"

eli eräät iurullisenhauölat ristiäiset.
Että mifnfö lapsen nimeksi pan-

tiin? Sillä e, ole mäkiä, citä sil-
läkään, >»wsä lapsen koti on. Sh
omat iiroiijeiffoia. Riittää kun {a=
«omine, että monta sillä on isää.

Älkää punastuko ci tämä
mikään rnototli juttu ole.
lluhkääs on Inirn.i, jumi ja toinen
kaikilla llyttzajan niiifamuiifsilla wa.
niätettu j. n. e. "sn sillä on mon-
la omistajaa, i äl) kokonainen pi.
täjä. Älntia sekin on siivuscMa.
Pääasia on ristiäiset jo se. että
'.airnalla on ifänniåtö.

Ennen maiinia fäi>tctttin ristiHi-
sissä miinaa ia tlMettäisiin lii Nyt-
tiu siiloin tällötn, mutta intetä otti
susi lampaan liima?

Mutta nälkäinen itiö maikka jä°
«istä ja isantämmekiu tmftpiwät mii
niin. 2 itä saa kun jakun ostaa
koko 25 littaa nassakan. Ju
nät [ofsoitsot. Ja mitseimät jaff*
neet kun tetran jnfsoimat foflonau
ien lai;man.

3a he toittimat sitä, 1aimaa ni-

mittain, ja roiiniä myös. Ja mj=

lemmot oliroat hywiä.
it anniisti lipatti pieni aauoffo

Uiiiuaii somasti mettä haltowassc»
keulassa ja ifänlien fielet myös li.
patrtmai; niahtawaoti tuprusi janni
laimau piipusta ja isäntien sila-
reistä myös. Tuuli nousi ja tun
nelinä nousi, Vaiwa keinui j,a iiän-
nä. keiuuimat. Kairoa Biljafi, isän-
nät l)ii)fafimat. Hiili! kun lystit.
tää ...

Isäntien ijännä», sandaalinne
liäutä lnhmiden muolsi mailta iios

liilaininrfsi, tunnelma nousi niin lov-
lealle. että fyänet oli lopuksi tcljet-
tämä lastiruumaan. Ja silloin finn
nelma lasti. Hän uutahti ja näki
unta. Ensin kauniista laiwasta, si •

ien ii,<yrsfyc°tä. Aallot piekstmät lai,
maa niin että liitokset nattsiwat,
jnskyi ja .paukkui. Taao ihJäMJfo*.
Herra aula meitä, me

..
. Hi,i

kun mesi 011 Inlinää, luun'.)!
Ant . .

.

hän helZfi. .>lasi maan oli sa>-
luuul laiman lulmääu rautamntoon.
3fo Päätä pakotti niin nr:iici*tomas=

Alutta pclastuf-eita mölähti l)ä-
-iien mieleensä, että toinen pnc'i
nassakan fiscllvst» oli fälettn la»,
punkiin. Ei nmnta kuin noutaa ie
sieltä ia olla mäliän warowriseinpi,
ettei koyla lastiruumaan . .

Ja hän teki unoen rciöiin ja totL
setkin isännät tekimät. kaikkien pää-
tä pakotti ja tärkki !>e ka;pa|lttii.
parannusta.

Mutta älkäämme luiipnfö faurocnu
itiin ifämösfii trapulatunnctmasfo.
Eiwäi isännättään miipimeet. v>c
fllinmt (ol):Mitiificii ili lähtiwät re[lp=
pai!!ii mielin laimallansa kotimatka!,
le \a mitä useammassa toiiteifein
poikettiin, sitä' raiffaarnpqiui faifni
»lite'nen tunnit'?: „(?läföt>n raittius
jn nteriliile! (iln=t3ö=LViHi! 3a fo=
(tilankaan päästiin oli tunnelma tan?
jo huipussaan

....

Mutta mikä uintiö nakkasi sii»
hen (aiturille lääkärin. Nähemmäs.
täkin saattoi suuttua kun kukaan ei
ollut klltihä eikä kipeä, ja tiskiä
apteekkarin .

.

ftieS troppipoltu! Hi,h! ruu.
miitteii, repijä! ke?
Vai ette! SBai ette!

I'ooHammeii knnnet niin ihhni-
wät.

Vai pääsitte pakoon! Mutta
sinä, waiwaöten iilitomentantti! QU
päs o'c enää mirkarnies! Et, ja
iint et pääse kynsistäni, et! Vai
emme me saa toimeksi Ka-
toppac- tuutn. Pitele sitä. tunnuste-
le niaan! 3e «I olekaan mitään fu-
raprutfu, ei ole .

.
.!

"ilo kai), enhän minä. Mik-
sette te laimaa saisi, ja fotucan
saittekin. Mitäs tässä, tutut mie-
het. Ainaihlln minä . . .

jo heltyi. Hän pyzhsi
anteeksi, itki ja kaulasi . . . Tutut
rnieHict

.
.

.

Mutta jättäkäämme tämä viita
'ia tora, jättäkäämme lääkäri ia
apteekkari piiloonsa ja antakaamme
äskeisten riitameljien lähteä sulas-sa sowti«sa pienellä mcneellä yli
salmen.

Vielä kerran kavahti WhVlampi
taaksensa konicaan iaimaan, mielä
kerran paisui bänct: tintainfa ja, häw
nousi mielä terra» tMltlMMlln: „l2iö-
föön raittius ja meriliike, eläk

äh! plims! IffltSfig, toiåfiiå,
out . . .

Raitlinteen kuuluu
mesi ia nnt oli isäntämme mesi'
poika kiireestä kantopääkiäu, sanan
täydessä merfihtffcsiä. Niiiikauman
kunnes hänet iaatiin tuimalle,, fis-
lottiin rantaan.

Ntl!n oli l,än io saanut kullaten»
sä kiimasta, miinistä ia medestä,
että siihen uinahti, rantaan nofii
nukahti —.

Ja sitten lian o!i kipeä, niin
(innottomasti rncrikipeä. Kaikkia
pniffoin fololti, päässä innniii, jys-
ki j|Ci takoi, rnatrna oil)!

Ja scuraaman»i sunnuntaina fir=
toninenojen lopussa kehotti pitäiän
romaoli saarnatuolista icuralimnan
hhtymää» „sairaan rukoukseen" i)l)=
öeii isännän puolesta LvhikanunH

Muualta Srnrnsti
Vetoaminen sowinto-
oilenden päätöksestä.

Antrean tiwityöläiset luopumat wali-
tulsestaan senaattiin.

Antrean kimityöläisten ammatti»
osasto päätti miime sunnuntaina
pitämässään kokouksessa pennit»
taa Vetoamisensa senaattiin jo
ennen kuuluisaksi tulleessa sominto-
oikeus jupakassa, josta horoioi-
oikeus juuri äskettäin antoi hyl»
kääwän päätöksen. Kuten muis»
tettanee, määräsi sowinto»oikeus
koneellisen kiwiweistämön maksa»
maan työläisille joukon tnöpallko-
ja, joita työnantaja ei suostunut
mielisuosiolla suorittamaan. Erääs»
tä edellisestä samansuuntaisesta
sominto-oikeuden päätöksestä antoi
senaatti äskettäin hylkäämän pää-
töksen. T.

Kymmenes Voren palon
uhri.

(2. 5}.) Tiistaina kello puoli 11
aidaan illalla lohosi Helsingissä Ste=
läjalrpiassa iarndle paikalle, missg
Bore 2 (palonsa jälkeen upposi, e=
rään l»,winpnelun naishenkilön ruu=
mis. Ruumiitta tamatusta passista
päöttöin on nainen nimÄään Am
na äöarianoitnva Ttashtowiki.
s!,nt,!!ilK 1885 Riiassa, iltimeltäan
tiVlaista yenkilöä ci ole poliisille

fnbonneersj 'Aitaisemunin
on tamntiu 931 onnettomuuden!»
surmansa saaneen ruumiit. T.
Pr.

Waltio wclloo luvun «iinislcln-
UOtiiitä.
Eilen waati Turun raastuman»

oikeudessa Tuomen rualtio Tu»
run Wähittääismyynti- ja Annis»
keli' ". \y.v. welrooittamista iuo«
rittamaan kulkulaitosrahastoon
73.87)6 mk. 14 p. korkoineen tou-
kokuun 1 p:stä. Ihtiön asiamies
pyysi lykkäystä kirjallisen masti»
neen antamista warten, ja päätti
oikeus ottaa jutun uudelleen käsi»
teltäwäksi tuleman elokuun 11 p.

Wäliahon ryöstömurhaa
fälitcltii'll taas eilcu Vllaroub-eu

iobtstaj,ia kuulustel-
tiin nlliu 20. Mlllia MeMnaho ja
Klltfa Be|Trin peniiitldimat aikai-
senlpl» tgdistnstaan liitci, ettei mu
ta Hulda Sanriiiöni»: alisi ollultaan
WOlcho» luoua miiriianönä, jonfa
irniofsi luiiatlincn. s » Mala »oaati
heille ciycoitxiietuuto. määrältä wa-
lasta, Wa-ötaafillc Aallolle ja Priu-

reefeen
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Kalkkia rakennusaineita
Tammi- ja honkanauloja
Valutavaraa ja heloja
Tilkkeitä ja turvepehkua
Asfalttihuopaa & lakkaa
Ikkunalasia & korkkimattoa
Tapeettia, väriä
Kalkkia
Vesijohtoputkia
Pumppuja v. m.

viHii
Rautakauppa.

lille wa.ttt spMäjä edesvastuuta
törkeästä roösVmurHasta. UftlM»
omistajan asiamies maati liiaksi
edesmustuuta osallisuudesta mur,
haan Vlsicri Naimiselle, tä°
sitteli, lytättiin !,einäk. 29 P'wääu.

Taide ja työwiili.
Lienee ujeitt ollut puhetta tyäwii»

csrö-n firjoffifunteen ja tie-
tciimi, ruitttn sitä mähennnän tai-

Kun muuan fuuii fauitalisti ter»
ron aifoi IMoinci n tanialle firjas=
ton, tienfi toinen kapitalisti hänen
edelleen ja lahjoitti firjcivfon. Soi-
nen päätti Moin lahjoittaa taidelai-
tokien,. mutta hänelle sanottiin:
"Turhaa lahjoittelet, iii nkmikertai-
ne» fanifci kuitenkaan taidetta >un°
uiärrä, eitä oiaa ftaima lalrjalleii ar-
tt»o."

Tieteen ja lirjallinilldei; rinnan:»

festa ja niihin perehtnnuie-tä faafc
taa tyuwäellä olla ja on avua luo!» . -
tavaistelusja. Toinen fiiinnins on,
woiko taiteentunteiuise?ta olla :ni.
tään pojitiiwitzta linötnä, Voidaan-
han maittaa, että taide on nlcllinint=
ta. melkein joutawanPäiiväisynttä,
joka kuuluu maa!: Harmoille ja joista
waan Harmot omat tilaiiuudesia
nauttimaan.

Tähän asti on melkein niin ollut-
kin, wäen fanneuden
ja inuotojenkaipuu on saanut jäädä
melkein lifsiiioiiraaii Ilionnmi tai
kauniiden rakennusten ihailuun. ©i»
fäili kun on ollut aikaa niitä ihailla.

Mieleötämiue ei inöwäki kniien-
taan iaa eikä moi jäädä pasniiviielle
kannalle taiteeseen '/.ähden, Mä kant.
ta aikojen Ott taide eroamattonmsti
kuulunut jiwietnkieen. Antaa olla
maan, ettei ien tiintenii>e?ta oi?
suurtakaan apua luokkataistelussa,
mutta sitä suureiuui inerkity? iillä
on oleisen simistpfsen kohottajana.
Vaetnstajat eimät iaa missään ia»

oaussesia moittia tn>"imäkeä iiwistn»
umtrömupdesiä ia mnmärtämättö-
innndeotä ja lenMnoksi tympäen on
toetettama omistaa kaikki, mikä knu>
kuuluu inhimilliien kulttnurin a-
Jaan. Niin taidekin. Tämän omat
oiinaltaneet jotkut työiväennpdistnk'
ie:!kin ja koettaneet esim. rakeinniksi-
e!i!ia sUnstuksisia noudattaa ja >'aa°
lunttaa taiteellisiakin näkökohtia.

Npknään eläniine inaterialismiu
aikoja. Harmolla on aikaa kiinnittää
huomiotansa taiteeseen, kaikkein mä-
hiunnän tnömäestöllä, jonka aika Eu*
luu umpeen misielussa olemassa-
olo nisä nuolesta. Niin ei kuitenkaan
i'ain Ala. Tilloin tällöin on tilai°
inno antautua kauneuden ja sopu»
iuhtainiuden ihailuun. 'Glle: siitä ole
muuta hnötnä. on siitä ainakin ''e
etu, että ie ikäänkuin antaa amarni°
neemman näflöipiirin ja kannusiaa
nuiiin ponnistuksiin ei aiiioastaan
iiedetiämän maan mnöskin kauniin
omistamiseksi, joka tähän a<-ii on oi» ...\

lnt main muutamai!! lmnoain eiu.

oikeutena. Taide on tehiäwä nhtei»
ielsi onuiiiuudeksi ja siinä on tnömä-
estolla innöskin «monlfa sanottama,
na.

Fohl! DcMsilrmn

ta. Ja ieurohtnta yhtyi ja l)ar=
ffachsti, sillä fal'fi tiesiwät /enen
puolesta inkmltawa oli, foéfa fofo

ci ollut rnuu;a fuin
yksi talo ja siinä yksi isäntä.

Knn tämä sairaus tuli pitäjän
ntmismieh» tietoon, päutti i,än
fäoöu' sairasta fatfomasja, koskei
'länen inirkawelwollisuutensll waali
tiedustelemaan isännältä nhtä ja
loista niistä listiäisistä. Vlutta
sillä kertaa oli isännän sairaus roa?
teemaa la itua, Hän oli selasin.

Nimismies poistui jo. mutisi it>
fdfenjä: petä papp« ia seuratun,
ma, mutta et minua fethi. Sun
tulee täräiät niin näbbäön m!issä
tunnossa on pääwärkti . .

.

Nlm, mutta eikö jo tule asian
Hauskempi ivioli, k,,11ä tässä jo fu_
'.iällistä on fnffTu, kysynet.

hauskempi, niin, ie un se,
että minZ en tiedä missä tämä
on tapahtunut enkä sitäkään onko se
tosi. Tällaisena se on minulle ler.
rettu ia se riittää.

Jaska,

t£iett<m mies
Kirj. A. Lnnnn Toyle.

(Suomennos.)

(Satt)

Pitkän aitaa tämän raipaufien jäl-
keen oli elämäni phtä säännöllistä ja
iiMoikkoista kuin ennen haaksirik-
koa. Toisinaan toiwoin, että Vienan
mies olisi ikiajoiksi jättämn paikka-
kunnan, mutta jalanjäljet, jotka näin
sannassa, ja sitäkin enemmän moliäi-
nen sikaarintuhtaläjä eräällä talliol-
la. josta saattoi nähdä rakennukseni,
ilmaisirnat, että lian, maikkakin näki,
inätönnä, uhä olesteti naapurissa.
Suhteeni itvenäläiicen nittöém oli sa°
mtkmnm kui,n ennenkin. Vanha
Madae oli ensialkuun, tuntunut hiu-
kan kateelliselta ja näntti pelkäämä»,
että fe luottamus, joia hän oli naut-
tinut. rnöstettiin häneltä. Mutta mä-
hitellen hän kumminkin alkoi päästä
oliiville .mälinpitämäNiämiiiidestäni.
mukautui oloihin ja, kuten jo olen
sanonut, hyötyi sillä tamalla, että
mieras suoritti suuren osan talous-
aiskareisia.

Ja lint lähenen fertniniifveni loo-
intci; o len kirjoittanut ien enemmän
omllM fnin muitten hntoifff. Tämän
tctodffiußum 'kuuni, jo?'a käffi menä°
läistä «Ii päähenkilönä,oli yhtä hurja
ia odottllmatan kirin alkukin, ?}hoen
nän tapaukset wapiluttiwat minut

kaikista 'liuoti&ta ja jättimäi minut
uksiin kirjo jeni ja fofeitieni pariin,
kuten olin ollut ennen Heidän •;!=

maantiimistairia. Sallikaa ininun
kaottaa kuwata, niiton kaikki fämi.

3Ri?ruita oli kulunut pitkä päimä
rasfaafeen ja ivaimalloisoon tiiityon,
niin että paatin illalla tehdä kauaksi
käwÄnreiken. lllo* läliticsiän'; fiim
uitti huomiotani meri. joka oli peili»
tyyni, min ettei pioninkaan inäre rif«
toinit fen pintaa. Ja kunttuinkiii oli
ilinasia saniaista selittämätöntä
tnoilifiiuaa ääntä, josta jo inarein-
mim olen maininnut oli kuin niit-
ten Haamujen äänet, jotta tämä epä-
wakaineii loosi kätki, olisilwat anta-
noet surullisen inarottiifieu tulemista
murheista elämille lneljilleen. Ka-
lästajain mainiot tuntemat tämän
äänen ja katsomat tuskallisesti mc
reille niihin ruskeisiin purjeisiin, jot°
ka tulemat rantaa kohti. Kun kuulin
tuon selittämättömän moilikinan, nie°

nin rakoisin huoneeseen kalliomaan
ilmapuntaria. Se näinfi alle 20 ast.
Silfoin tieiiin, että famoJla iiö oli tu°

losia.
SBttoren piuxsffc jossa fuljin st

nä iltana, oli harmaata ja "koleata,
mutta niitten huiput oliwat
•intimitet, ja meri loisteli laskeman
aurinWm» »ualossa. Taiwao oli inl=
loewn, nuitta meren urniMiiim öäiv;
tuli ulia ja woimak»
fnnnnninrlfr. Kaukana idästä näin
erään inrifin litowiwan Wickiä kohti
latwapnrje nhreen kerman reiwatiu-»

nn. Cli ielmää, eitä tapteeni oli tul-
kinnut luonnon merkit ianioin tuin
■nnnä. Pritin talona lepäsi meren
iillä laajalle ulottuma harmaa sumu,
joka peitti tairoannrannan. ./Jännin
kiiruhtaa", mietiskelin, „muuten
nuirsfq puhkeaa, ennenkuin olen eli
ti ii n r kotiin."

Luullakseni olin noin puolen peni,
kulman päässä kotoa, tiin äkkiä puj-
iähiuiin ja kuuntelin henkeä pidät-
täen. .Monoani olin>at niin tottuneet
luonnonääniin, tuulen liuolauksiin
ja tameväm lunililintääii, että iaa

toin rar.faeri oroittaa jokaisen muun
äänen pittältäkin maltailta. Odotin
ja olin pelkkänä korinana. Niin, nnt
ie kuului taas pitkämeteinen, mih-
Sotoa epätoimonkirkaisu. joka Enris-
tieli n 1i Ät etikan ja palasi tatanani
olemilta muorista kaikuna takaisin

surkea amuichunto. Se kuului ta-
-3 oktan i päin. Käiumyin ja aloin
juosta henkeni edestä kotia köhien,
kahlaten kantta iannan, kiitäen iiii
ikimikon. Äamistin hämärästi, mitä
tapaGui.

pääsiä to*
toa on korkea saniakiiiiipu, josta nö>
kee nli koko seudun. Kuu olin paas-
iin ien huipulle, pniälidiiin Herkoksi.
Tuolla näkni ma:,,ha, Hannaa talo,
tuolla mene- kaikki nautti oleman sii-
nä kunnossa kuin lähtiesiäfin. Mut-
ta siinä tächiiillessäni uusiintui huu-
to, tällä kerralla kirnakampmia kuin
äsken, ja Wmäoiräoäiistä nniöhem
min tuli omesta isokasmuinen olen-

to menolainen merimies. Hänen
olallanin oli nuori tnrtö, ja maikka
lianella c4i kiire, näytti hän kanta.
taan neitoa bcllä-Mi ja kunnioilta-
toaStt. Minä fiiniin tämän huudot
ja nain hanen eftäioiwoifesti ftonnis-
telewan loapaittuatieeu miehen oi-
teesiT Heiöän takanaan tnls toanHa
taloudoichoitajattareni, uskollisena
ia rohkeana, kuten fahiefoira, jota
manlniuttaan ei enään jaksa purra,
muita joka kiuiiininikin lauZkuttaa
hamlftallttomia leukojaan tunke.iKjal-
le. Hän N:li hoiMue» rnöinärin jäi»
josiä, huitoen piikillä, laihoilla kä°
M ään ickä epäilemättä syiuäen jjfot-
Umtiilaisia kirouksin tzimen •«tällcnlfö.
Näin heti enft MnätMellä, että hän
suunta!!!! {\xlt\mici mencttä fonti. Hä-
täinen toiwv, että ehtisin ehkäistä
hänen haiiffmilyi, sielussani.
Juoksin rantaa kohti tarmoni takaa
ja latasin juosiesiani ranofinerin.
Olin Wataasti pääuänat, että tämä
oli miimDinen kerta, kun hän tnnkeu»
tui kotiini.

Tulin liian myöhään. Faatzmes»
fani rantaan hän ali jo iaöan niei°
rin pääosa ja toeneftö fiibättimöt hä
iil.ni moiniaffaat •fötciifä nliä fanein
niaW, Päästin diirinn bnndcm wai°
niarromasia tattooSfcnti ja 'in*liiit
nrieriiiuolon himain santaa. Hän
fätiiitni ja ka twi ininiuin. sitten
lion niutiii seisaalle, knMusi ja totit
laii fäbcftään. Se ei oUnt waiwn»
riemua eitä iiuaa. Minäkin raiwvs»
tatti lnialiniarta nmmärjtm, että te oli

aaWokas ja kohtelias hnmäZtijättö,
SonjöJlikmt hän istuutui jälleen ai
roihm, ja pieni mene kiisi ali lahden,
Aurinko ■dli nnt laofenul, s a toeaessä
ikajasteli main iiksi ainoa punainen
suoma, feta ulottui kauaksi etäisiin-
teen, häipyen mihdoin taimaanran-
itcbi purppuranmäriseen uhmaan.
Vene näytti nhä pienniuuältä, nyt
ie kulli punaisen juoman yli. nnt
nö>n marjot färtiroät Ifen MeilyynHä,
ja main mähäiner musta pilkku siinsi
autiolta mereltä, Nnt sekin katosi
muioiiteen ikuiseen pimeyteen.

Miksikä känskelin niinä rannalla,
hurjana ja ichkaamana kuin iuft, jbl«
ta neutu on rnästekm? Rakasti nffo
tuota tyttM? En tu-
hat tadaa en ! Minä en kuulu nii-
hin, jofta hienon ihon ja sinisten
Wmien muoksi uhraamat koko elä
mäiflä ja mutmuuu ajaiuksilleen ja
oseinasiaolollee!! laiieir suunnan.
Zndäiueni oli koskematnn. Mutia
hlpenteni moi. ie oli maiteasli
haamoittuuut! Etten moiiiui antaa
suojaa iurioattoniÄlle, sota oli ru
koillut sitä minulta, sa soka oli tuot-
tarnii minuun! 2c oli, joka sai in
dänieni sairaaksi.

?)öllä alltoi inoiiiiakkaaeti luulla
ulavatta, ja millit aallot ulmoimat
ralnßallll. kuten olistmat tahtoneet
ki«koiota ie» innkanansa mereen,
Myrökn sa jnlimi olimat sopusoin-
nussa Ninlteitteni kanssa, yön
kuljeskelin sinne tänne, inärkana
maahdesta ja sateesta, sa katselin

liohrniniii, wÄkeitl! fuoinija infä
kmmtelM imirsfnn nrn-toinää. Vy»
oönieni oli taSteta »eiiälöistä fot)»
taon. Puristin käteni nuirffiiu ja
IninfJn: hän ranin tulisi ta-
kmftn! Kunfta hänwmn tulin tatu i»
fin!"v\a hän tuH «laisi!!!, .sliui namu

fnmsti iräijetla tairoa nlia
ja uwlaifi feftaiSten aaltojen aro a ra»
taisteluteiltä!! minä fen pllä nopeao-
li fiitäindt ruofeat !>ilroet, silloin
nätit hänet taida ferro». Muutaman
sadaii metrin pääosa oli tunnitta esi-
ne, jonka aallot oliwat wtskamteei
rannalle. Se oli niinuii runneltu,
niurota:!!! roeneesri. Vähän fanein
«uin keinui matalassa roedesiä jota-
fin enäielroää, muodotonta. Ensi
fjlinnnficllä näin, että se oli menä-
läinen, kuolleena, faoroot alaspäin,

meteen ja medin hänet mai-
liin. SSaééa jWnn huomasiin, että
tnttö oli hänen allania, miehen kan-
gistuneet fiiuroarret mnötäioteniä
nrnpärillä. hänen murskaantunut
ruumiinsa yhä suojellen häntä mnrZ-
fnu vaimolta. Minusta tuntu;, että
maitta hurja pohjanmeri rooi ruos-
kia I'länniiit hänestä, ei ie moiini-s-
-(mm huolimatta Jnemmr ainoalla-
taan ajatuksella croittanuiau luota
miestä hänen rakastamastansa nat>
seota. Saattoi nähdä, että tämän
hirmeän näit kuluessa naisen epäma-
fainen sndän wihboinMi oli oftpinitt
annostamaan tuota uskollista rodän
ta sa woimakasta käsivartta, joka eli

tmstellut hänen tähtenlfä za fuojeLut
häntä näin hellästi, MÄfi nrourrat
oli ii hänen niffn jJÖ&nSi niin. raf»
kaasti bewännyt hanen lcroeällä vin»
ncäfaan. jo-ffa keltainen tuffa oli ta»
kertumut aalto, leinaan partaan?
iWlffilfä muuten olisi loistanut tuo
iraloisa icmomatbmctcm onnon ja rie
nm,! hymy, jota ei edes fnoloina
woinnt tirota hänsn tnnioiiiia kas»
wvVtaan? Llinleu, etta fnolo oli
hänelle waloisllmfpi fnin fonianaan
elämä.

Madge ja minä hautasimme lii-
dät tuon aution-, pohjoiien meren
räminälle. He lepäämät haudassa, fti-
mällä keltaisessa samia osa. Merfif.
lisiä asioita tapalni,» heitä ympäröi»
umoiä maailmaosa, rtciiarifitnna
iimtum ja haroi ää, hallinijasukuia
kuolee, I'uuria ie ti a inftim ja sam-
muu, mutta mälinipitämättäiuina
kaikelle hmäämcr nuo molennnat,
ifliiieen inleilimn roainnneena oksi-
näiseoiä puhäköosään uaukaamait
roaltaiueren rannalla.

Ei risti eikä muiotomersfi ilmaise
heidän leoopaikfaania, mutta watcha
Madae koristaa 'en toiifmiau mif-
leillä kukilla, ja kun minä jokaftäi-
maililla färoelnreifilläni kuljen siitä
olii ja itäen raikkaat kukat sannassa,
ajattelen nti nii tätä merkillistä pa-
ria, joka tuli kaukaisesta maasta ja
Ihhnekn ojassi toi roaihtelua synNäan
elämääni.

(Lodpn,)
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UniiliW tiigttl*
riitiiilk

i

?)lipäällifö,i l ifmimistn.
(P. T.) Pietarisla, femk. 3l) pnä.

Mpäällikön esikunta ilutottaa: Taf.
salainen laimasto, johon kuului nffi
panLiarilaima rannikon suoielemisia
manen ja ! kewyttä risteilijää sota
limutllmia tmPeedowtueitä. nomnitr-

ti t. f. 28 n. Nindauu satamaa ja
liritti laÄkea iotaiouffoia maihin, mi-
fä.kuitenkin tvrjuttiin. Mfi lniholli»
ien torpeedowenoistä rcjälin mii.
ii aaii. TorfteedoweneemWe ryhiyiwät
tytistötaisteluun ristciliMn ja tor
peodomoneiaen t-noia, tukimat
tsimnltaa Windautä wastnan non»
joisesta päin, ja pakottimat ne p.eönss>
INm ään.

3iia»'>in seudulla, Njemetrin v-
Naretvin rintamilla sekö
maientiitalla rannalla .ii hiljaista.

vihollisen eteneminen Wepr:mn
ja Pugin tnälillä scsä rintamalla
Samistje—isoloi jatkuu. Läntisen
Buciin ,vari..ella ja Gnillria Lipalla
me torjnimm,' f. f. 2S ja 2!» pnä nie-

n e»tnfselli''esi, useita mihollisen hyöt»
fänfsiä ja husninttuamme Vihollisen
kulkeman, tzaliezu: luona Dnjo:-tr,n
»tt rimoniiiunr otenentään sa :or
jiiiniiite mihollitl'!! ottaen muuwmicl
iatojn vankeja.

Xitßiiitt
Italian esiintlnniuc» Tardancl-

lcilla.

(2. H.) koomasta, kesäf. 28 pnä.
(B. 33.) Triounan tietojen mutaan
odotetaan Italian esiintymistä Dar-
danelloja wastaan lähipäiminö. Ita°
lia lähettää Tardanolloillo muutantia
nykyaikaisia suuria sotalaimoja, jat-
ka paremmin somcltumat Tardanel.
lien linnotusten pommittamiseen
tuin taisteluun itämattolaisia ristei-
li<jöitä lvastaan Adrianmerellä. Ifa-
lialaisten laimojen sijaan lähettämät
englantilaiset ja ransfalaiset Ad°
rianmerellc laiwneen risteilijöitä ja
uudempia torpeedoiveneitä. S. T.

k^S
Maiifaiinn armeijan esitannaota.
(P. T,< Pietarista, tesök. 30 pua.

Kaukasian armeijan esikunta ilmot.
taa : Rmlnikkosuunnalla 011 laukaus»
ien waihiwa. Qltyn suunnalla ei.turk»
Sijaisien yritys asettua jamHuhautai.
yin Qrtumtlhain masemMalle ran-
nalle onnistunut, maan karkotettiin
heidät tulellamme. Klo 2 aitaan päi»
wällä ryhiuiwät turNilaiset hyäkkiiyk»
seeu Hcidagiu wuorta mllstllanl, mui-
ta uatotetiiin heidät palaamaan aie
uiilleeu. i lniäffäilivät nirffi-
laiffet uudelleen tätä wuari» toas*
taan, unitta torjuttiin taas. Muulla
rintamalla on aseina e,'.liallaan.

Vedenalaiset Malmarnmerellä
ii; . i.) Vallanikista. kasat. 28 n.

Mntileneliä ilmotetaan, että enylan
tilaiset Vedenalaiset meneet tunteu
tuen usein Taldauelleibin ja Upotta
en muutamia laiineja owat heratta
neet un» 'uutta tauhua tarffilais»
ten keskuudessa Marmaraimerellö, et-
ia siellä nykyämi an laiwaliikennc
latonaan feefeMeifi. TurVAaiset o°

Ivar upottaneet sinne suuren joukon
miinoja siten estääkseen weöeiiaicii*-
ten toimintaa. Kreikkalainen mäestä
Mariuaranieren rannikolla kärsii
suuresti ien iofjfoo&ta, että tmMlai-
set syyitämät mä bentMniu innrffi
lmisesta , vedenalaisille weneille.

Mnm Mow.
virallinen päiu'ätiedonantu.

(P. ,T,) Parisistll, tesäk. 29 pnä.
Virallinen päiwaliedonanw ilmat-
laa, että lylistötaieteiua jatkui yö>-,
läkin Ärrasin pohjoispuolella sekä
Zouehezin ja Newille 2:: Naasnn

ja eteläpuolella. laltamä-
temme sotatoimien tautia pääsimme
eienemään Aneresin—Aulainin tietä
tohit. Bagatellen luona Argonneilla
on jatkunut yhtämittainen taistelu,
jolloin on käytenn sekä maamiinoja
että fäsiranaatteja. i ;ogefcillG onnis-
tui saksalaisten haoNätMellä tunkea
etujoukkomme Mezeralin itäpuolella
olemilta rinteiltä, mutta ajettiin hei-
dät heti tehdyllä mastahyökkäykiellä
mkaisin osasta ma!taamaania aie-
maa. Muilla rintaman osilla oli rau-
hallista.

Vlenltii.

Montrnesslolaiset ctenemät.

suursota.
'llanokan sotilasaineidrn tuotanto.

M. T,) Puriju-tc, fesäf. 29 pnä.
Senaatit käsitteli eoustnjafantciritt
liiiuiclinmää lnfichcotus-ta roäriaifoi-
icti fnliuifinmiion 12 osasta. Wimia
tri, jofet mapui \äturåo<m keskustelu-
jen alusia, tmån jo aifaiiniintiii on

rotuansa sdittifset ioreiiritolliiesta yh.
teistyösta eönstajataiitariit toaJio-
■finnien faneja .maan \otn ia tcolli
fuusöwinxicn lisätyn fäntön etostä-
inijcf.fi. sillin, iniontmttti Wiwimri,
onrnt c&n£-:njafamar :, i a hallitus
maalle eftmertkinö fcefinäiicvtä luöi»
tannifiesta, nfsitnicliuiiioestn ja jo
tottéifl. octtäfääuitne jälkeläisilleni
me faffi' faunista WTinröä, joista
tornen on ioliinittentun' iaitfarill'
iitii-:- ja toinen liänntaauraffauöen
yhdistäminen, puolueiden nfsiniidi-
syys. «Pittäaifaisia hiofionototuffia.)
Tämän jälteen tcfi 9Riflcrmib "fcWoo

, toimenpiteiden tuloksista warnstau'
htnrifen ja räjälnämion aincL&en ival

mistuTen lisäämiseksi huoinnimuon:
:,.

2otilimll;ien liiketlNmoKellsettlNni'
Vn jälkeen julistimme toolliiuuden
lii,kek<nmalle lriettamifen. Tämä :oli
rimni oli wmtea, mutta '■> ff. lnhiox-
iii on meidän onnistunut J.fcrtak-
ttittaa 75 mm. tykkiemme waliniotni
ja tuotanto en nhä lisääntvmaZsä.
SotilasHMinto fekee kaiken wvita<
mailia yhä lisätäkseen tuotantoa."
M.niZteri lausui edelleen sulk' ma
kllunmHenlso järeän tykistön ia ki
määrien Malmistukscit lyndnMwästä
tilasta. SSuoden 1:11") ensimäisten 3
ff. kuluessa on fniiliniivfujen mol
nii»n,» -J kertaistunut. Melfei n m
massa suhteessa on lisääntynet kaik»
tein niindenfin aseibni tuotanto. C<
lemme päättäneet, sanoi SRftterend,
seurata lvniioll-ietainme kaikilla aloil-
la, ottipa jc sitten taistelussa käytän"
liiön niitä ajoita tahansa. Tämän jäi

i feen tefi Millerand selkoa sairashoi
jtopaluidiificsta huomauttucht niistä

joita on 'eh:n tämän
«tändellistattämisefsi. Lopuksi koskei»
! teli Millorano puheessaan pnrkimyk
jiiä faifkion mirhoidoi' ferjaaniiieen,
ieninfnipä niitä sitten missä tahatiia.
s «Kuitenkaan ennnc saa yksityiZtoh»
itien innoksi jättää linontioonottcntatt
'ta yleisiä asemaa, josta omatkin ro
jbistnjino liittolniientnte. jotta anta.
mar tnnnuottifsensa kaikesta siitä,
mitä olentlme tehneet." Senaatt: hn°
mäfin i nf|iiiiie!iie£-ti lafiehdotufien

jkokon aisuuoesfttlm.
»aimoja npottttn Tnrkin ränni- 2«y«l«sw, tappiot »««st» luona

°* ilmntetnnn olleen faichent.
,P, T.) fegt 29 @so f ,iäf .

p- Wen«i«u «talaiwat otoui Zvxhn
._,,, (3g ~c imnain LTi .

rannifoUa foaneei ita bnttaSfam foi ,firjcimivaUna]C lennättää tmsie.
purjrfaucoia, jouia oli ÄtEflf&| jarfuroau. ©rf.otettu la&K jq loibra maarapatffa ffl flt §e
ofc «onétannnopoh.^m>at upoteta

oirnr meneltäneet ainoassahra nnben miehistöt tuohin Se= ' isU. IH6 ,- n , lrrofin lnom i fcmon.

wastoponm. jjjtl ,^a jp öhiiifionna on kokonaan
joutunut pois riweistä. luu faiffi
miehet oroat joko kaatuneet tai haa-
wottuneet.

EGllssissa ja Lothrlnyissa toimii
ranskalainen postilaitos 90 kylässä.

Taksan wedenalaiset Polijanme-
rellä.

(S. H.) Käpenhaminasta. tesäk.
29 p. (P. K.) Pcchjanmerella owat
slllksalarset 56 wödenalaisen meneen
awulla järjestinleet täydMsen saar-
ron. Seriffi puolueettomien maiden
laimat tarkastetaan mitä ankarim-
min.

Lcklchll jotlltietoj».
(3. H.) RuomaZta, kesäk. 28 pnä,

(B. 33.) Giornale d'ltalia on saa°
nut tietää, että montenegrolaisei
saukot a:vat San ©ioroanit; di Me,
duan miehittämisen jälkeen lähtenee'
etenemään pitkin rannikkoa AleZsio
tn kohti, 3. T. T.

Milloin sota Tvreiicfmi ilmutntsen
MllklUtN II?PPNU.

(S. H,) ParisiZtll, fejäf. 26 pnä.
(N. 38.) tie-
ba&tdxam, milloin sora loppuu, on
fotantarialffa French njastannut, et-
ta se tulee tapahtumaan sangen Pian
sen jälkeen kuin liittolaiset ovoat iaa*
ueet riittämässä määrä sm ampuma-
tarpeita. Miehiä ja rabaa niillä an
enuesrään.

Arweluja Wienin neuwottrlujen
johVosta.

f2.v>.) «öpenlmmiiuWtll fcsiif.
2!) o. (35.23.) Salsan ulloininisie-
iin puulimirallinen ääiieiifannattaia
,\>amLuugcr 7sfcinbcntilatt Mcknis»
taa Maksun yleistä lnielipiöcttii sen
waralw, että .siesfUCSnroijan mal-

asenmssa tuke tapahtuman
pcrinpobjaifu mmltokstll Vethmann-
Hallmeqin \a non Annoloin Wie-
nissä fännnin yhteydessä. Lehti,
huomauttaa, että tiilin neumattelul-
Li tnfcc o'oinaan erittäin triifca tncr=
Mys myöskin Valloniin asiain jär-
jeZtelemiseen näbben ia lausun, ei-

tiii sota tapaulscs,''a tulemat moltm»
anat iotaa fänioöt puoict jännityt-
fkÖJä otottsßiaon Vienissä pib<ttQ=
jroän wcunottclun tuloksia, Lastusi

i Icliti! tiuonnuttaa, etta 011 toältta-
miitöitt.i lunlrni-jtautiiii faifficn ta-
r-iii.istcn Wttflfta.

viitottu rniahnttnn tcl]t«ita t).in.

18. H.) Lomossta, fciäf. 30 pnä.
INM.) .Timosin firjccirniaiiitaja len-
iiättää, että Netreytin kaupungissa
Widi.iaani.via ou mangitttt erä» Vt!
Holm Lesier, joka on syytettynä siitä,
että hän kahden muun Tctrontin a
hiffaan kanssa oikoi räjäyttää on-
namiitiUa ilmaan tehtaita ia fiinnai.
Ii sia rafennuffia «Srndforisja, For»
oieta ja Hanll^a«sa.

Suljnlaiict inltencrt T-wcirsin
ra!»».

iZ. H.) Parisi:- 1 a, fosäk. :il» »mä.
(M. W.) 3afialai!« omar mollein
fotonaan iuttonret Swoilsin rajan
pidättäen Äveitsiin monemiä mat-
fustajia raja asomilla.. Tämä toimen»
nido on morttina tärfoistä iotajouf-
fojon siirroilta Saksassa S. T.

MnllinyritNi' pustan l!k-rttUn.a
>U!l»t«>IN.

»3. H.) Biroli. Njed. kertoo, että
näinä oäiwinä fcfi eräässä
lossa Italian rnitainrrllci munnn ;:ä-
-maltalainen liaamottunnt foioßiifiS
murhayrityksen Äastcm luTTtiKiionc
wastaan. mutia yritys laariin et-
fäi»rnffi. 2. t. Z.

Mofu umnilmiin fiifittöiun lnfftj
jefci mctaUitcoUifan^lnffo.

(2. \\) Lantposta, fefSf. 30 jmä.
(W. SS.) Timesin New ?)orfin fir-
jeenwcnHtaia lennättää Straertran
fainainrnöliien niatriuiiilrifon pa-
yccnjoytnjoii Hillottaneen, että fafi-a-
-laiiet omat wiime aikoma lirittäneet
innöa aitaan fofo maailmaa fäfirt-ä-
-mää niatrmiiilciffoc liiinxtliifenleen
rtrfäikiiiiftffi tarjoten loffolaiftölc e-
bulliini fcrnxtuffen. Srioai ftuHeen>
jolitajn on krääsiä fofoiiffcsfa pitä°
mässään ftuheessa ilinoftamtt, eAto
io* niin loaaditaan, esittää liön to-
distukset wmtieellLen. 2. X. T,

(2. H.) Parisiöta, fesöf. 30 ptia,
(W. 355.) Talina lennätetään, New
Dorkista Saksan asiamiesten yriitä»
inan chkmstll liittolaisia saarnasta fo-
tatarpeita Mdeymalloilta koetta mail-
la aikaansaada lakkoa ntttaJKteoflv
kuiden alalla. He tarjoamat työlmie-
hille!hnoniattawia fornxinffia Söio?*
kopeti«nisesta. 2, T, 5.

fnlnnfiarmui )tä>
Maltaa martcn.

(P. !,) Tukholmani, feiäf. 20 p.
Wiemstö ilmotetlllln, ettö fciiaviui-
idla fäefnfirjcctlä 011 saatettu n>oi-
mllan puolen unuobcn wäliaikaMM
fulitnfinrmio ItäwÄtaa öxrofen.

sotalaitos.
(P. i.) Lontoosta, fejar". 30 pnä.

Alahuone on yMnielifesti hywÄffy»
mu määrärllhat laiwastom trnrfjisflön
lifäämiseP 50,000 miehellä. Ämir»»
liteenn sihteeri Mac Rnnulra huo-
uunini, että laimaston michistcm lu-
kumäärä nousee nykyään 300,000
mieheen. Miehistön lisääminen ei oh
lut nykyhetken tarpeen ttmattma.
Englannilla on jo lippujen alla ja
opetuksen allliflna niin paljon mi?,
liiä kitin nykyään hinnitaan.
ieiiHivii! oli päätetty kutsua ftalweluk»
seen 250,000 miestä, mutta iirirfi-
irnis päästä laimastooil oli niin suu-
ri, että on otettu enemmän. Valtio-
rahaston entinen itoiifilorö'. Lam,
bert iluiott'., etta laiwasto rctiti-i fti-
kenee tekemään \'i)tämänfä jo että
sillä on tarpeeksi amMmanmroja.

Picklill lehtie»
tietot.

(Erikoisesti Kansan Lehdelle.)

Turlin-Italian ja Tatsan
-Italian sodat

(2. H.) Pietarista, kesät. 30 pnä.
Tämän päiwän Äowujc Wremja tn-
tou: Tiplomatisten mätien katkeami-
nen Italian ja Turkin mälillä pide-
tään melkein toteutuneena. Lähetti-
läitten puismatkustamista un odotet-
tn yo kanwan. Sota Italian ja Tak-
san »välillä tnllaan julistamaan näi-
na päiminä, koska baieiilaiset joukot
taistelemat ja italialaisia mastaon

T.

Gallipolilta ja Marmara-
mereltä.

(2. H.) Odessasta, kesät. 30 pnä.
(M.) llnsi tälidennysmnihinnunsu
Wähän Aasian i.nniifotfa tapahtni
niman turkkilaisten odottamatta.
Liittolaisten lnimnsto ammuskeli
Wähän-Änsinn rannikoita, jolloin se
johti harhaan turkkilaisten huomion.
Maihinnousn tapahtni etelään finni
»lnlchista. Tänne länettimät kniten-

Wjcmpi lirin jlMyMmt |a-
lat i» «hrlhlllftt lastut ...

(S.H.) Tiede woi luonnol-
lifcs-tä ketsiä paljo tehokkaampia lei-
noja ilnniäbenfieii tuhoamiseksi kuin
tnkioto. ja fiioääiitulen lausui
äskettäin kuuluisa keksijä Thvmas
Ä, ibifon näössä haastattelussa.
Tuskin an wielä ehditty alkaa käyt»
läii kemiallista tiedettä ja sähtau
uudenaikaisen sodankäynnin palwe»
lutscösa. Näillä aloilla moidaan tch
dä paljon.

Wchttcko liaroait.x mitään mur- '
hia>nampa,a tuin kaa,supommit?
kyftzUin Edis onnilta.

Kyllä, mutia minä en saata
puuhailla sellaisissa homniissa, Wu
iiii en moi alla auttamassa elämän
tuhvllnMta minä pidän edul.
liiempana olla aiuuksi muodostamasi
sa otoja tässä maailmansa waloi-
snnuniksi ja helpommiksi. .\>i§tori\rn
ensi aitoina tapeltiin nuijilla jaft=
millä. Nämä alkuperäiset aseet
työnsi pian syrjään miekka ia kei°
häs ja nämä muonastaan kuulat

ta pajunetit. Kuu nykyinen sota ai-
koi, olimat einalalla pommit, gva=
naatit ja forfcciVlc kebittnjieet rä°
jäödyoniueet, mutta nyt aletaau
länttää iyllwnttawiä happoja ja myi»
kyllisiä taasuja, Tulemaiyuiden so,

1 dassa tulemat kemia ia lahko näyt-

JSlkiosasto.
Osuuskunta Tuotannon johtajat.

Osuustilinä Tuc>:annon hallinto-
neulvosta lnaiitsi tiist, uitärnäs-iääii
kokouksessa leipoinoniQ jotjtajaffi
tniinfohtaja Oskari Toiivosen Tam-
Porcelia. Kahwilan johtajattaren
maali lykättiin. Osuuskunnan leipo-
mon ja kahwilan toiminta alotetaan
elokuusi.

Jq§ lllrletetul ptoat Nii-
llurin linnllt^lllllttlle

Nupurin linnoituksen kornen»
dantti on antanut julistuksen,
jossa annetaan tiedoksi, että Wii>
purin linnoitusalueelta kartoitetut
ja omarvaltaisesti Nupurin kau-
puntiin tai ympäristöön palaamat
henkilöt tulemat mastedes tuomit»
tumiksi 3 kuukaudeksi mankeusran-
gaistukseen ja sen suoritettuaan
karkotetaan heidät lenissein ku°
mernementtiin. Ne, jotka ottamat
mastaan tai piiloitlamat omamal-
taisesti palanneita karkotettuja,
langetetaan hallinnollisessa järjes-
tyksessä ankaraan rangaistukseen.
- T.l

Hemmissä erissä. Papulan tilan
yhdistämiseen nähden on tumer-
nuori sitä mieltä, että se olisi en»
simaisena yhdistettäwä.mintä jäi-
teen kaupunkiin liittäminen toisis-sa esikaupungeissa tapahtuisi jär°
jestnksessään.

Kerimäen tunnan tilit
Wiimeksi pidetyssä Kerimäen

kuntakokouksessa päätettiin tarkas»
tuttaa kunnalliset tilit kaikilta niil°
tä edellisiltä muosilta kuin syytä
näyttää oleman ammattimiehillä.
Kuntaa edustamaan tilejä tarkas-
tettaessa malittiin Olli Kiiskinen.

»Työmiehen" toimitulseen
on wlllittu toimittajaksi O.

SBilmi, joka nnkyäan kuuluu
„Etcenpäin"»lehden toimitukseen.

Tapaturma liwilouhimolla.
i miestä ruhjoutunut.

Viinatehtaita hiiwitetty.

Poliisiroiranomaiset owat Ki°
ten pitäjän Puhoksen kylässä ta-
wanneet pari miinatehdasta, jois»
sa on ollut noin 600 litraa wal>
mista wiinanwalmistusainetta!
Keittäjiä ei ole taruattu. Astiat
on särjetty ja aine kaadettu maa-
han.

Routii.
LäskelM loensmm \gs(éotoå

Zonawalan pitäjänsä, joka rniime
nifoina tänJtftn wa<m ijljtft muotoa,
puntin seisomaan t. k. ii paimän
iltana mciärhäniiittömiiffi ajoasi.
Työssä oli nyt yhden iyömnoron
alfana noin »il!—7o henkilöä.

Heti sooan alettua alenneisiin
tuölatstcn palffoja Äotkanniemen ia-
imllo 20 pro]. Vaitat olimat olleet
pienet jo entuudostaan, multa not,
tui, 2:50 päimäpaltasta otetaan 20
prof., niin kelpaa jillii elellä täm-
möisenä aikana.

Tiistaina klo ."> aikaan iltapäirn.
tuotiin Helsingin kirurgiseen saitaa-
[nait eräättä kiroiloithimolta työmie-
het Eino Salmela ja Antti Tuomai-
nen, Molemmat miehet olnvat mahan
ailaisemmin saaneet roaifeiro wam-
nioja tiwiä louhittlleZsa. Kummatta-
tiu oli toinen jalka katkennut ja ra*
jähbyksessä fingonneet firoet oliwat
sitä paitsi tuottaneet heille muitakin
mammoja Pitkin ruumista.

ttitiitolnit kutoma- ja käsityökoulussa
WWpulaZsa oli päättäjäiset tois-

m ninnnniaina. OdPilaiuu koulussa
oliwat olleet:

HÄma Melanen, Katri Salminen
ja lida Ahonen Vilppulasta ; Senja
Mä Ahonen ja Anna Piiilonen Ruo-
medeltä: Kerttu Helander ja Katri
Hcrrola Längelmäeltä: Marna Tur-
peinen ja Aili Ilkka Kangasalta;
Aura Kurikka Veiilahdelta: Hilda
Sainio Lauteesta; Hilda Salomaa
3em>päälästä: Hilda Lehtonen Kuo-
rnredeliä; Ester Korftula Teiskosta;
Siiri Hoskari Keuruulta ja Lempi
Jussila Orimcdeitä.

Näytteillä o!i pukukankaita, wal-
miita pukuja, akkuna-, merho- ja lii-
uakankaita, kaksi komeata ryijyä,
wuodedeitteitä y. m. Nykyisin an
Kuutolan koululla kasmi- ja puutar-
hakurssit ja heinät. 12 pnä alkaa
mchiläishcitokurssit.

Naii fet tuiemat saamaa» 1: A3
pennin ftäiwäpaMoja.

?.!>yöstiu Hosainofsm sahalla on
puoleuuetttl pioomuu lasiuussa ole-
main naisten palkkoj,a 1 :80—1:30
penniin. Naiset katkasi wai töastä
samalla, kertoo Työ.

WiisWll lillMllgill wiljllN'
hjilllilltll lllnillsUe

Anhntoimikamari pnnikin miljon
muiliin fiirfoirjtffiin.

IywäZNilllWi saapui elintcmoetoi'
niifiirnirnt Potzicmmaalta hankkima
rniljolac-ti noin pari rt; iffo a fiircn.v JJyt on yksi ja loinen käynyt Raha»
toiinifoutrorisia tieöiK-felernasia
milloin kaupungin hankkimaa, jauho-
ja rumetaan myymään. Mutta fiel r ä
onkin raa*tatt'n, että jatcholaeti on
kokonaan annettu kaupungin ffiy-
liäinheifonallititPelle roaimaötalolla
nm. fänrcrtäroäfJsi. Tuo ilmoitus hro,
tnn liemernirniu sanoen omituiselta,
toäta koyhäinhoitohaMiiksen wel°
wollisnnksiin kuuluu itso hankkia elin,
tarpeet maima-naioöc nm, toimin-
taansv.

Tiedusteltuaan asiaa rnaltnnston
asettaman elintarpeiden ihanffiniie-
'maliolunnon jäsenilta, oli Sorretun
Soinia saanut tietää, että rooliakin:-
ta oli heti saatuaan tietää rril)afe>i=
mikamariii tmätöfTcvtä kanttaa saa-
punut rnilja kaupunain omiin tarpei-
siin, teniini no li atoimikamart tl e e.höo-
tukien, että koska mi!j anpuutetta kai!,
pungioia ja on nnoiiKittaroieia, 'aa>

punnt ja waZto saapuma roifja myy

täisiin tatipungin asukkaille riten et-
tä kukin henkilö, jota roiljaa haluaa,
lunaotain rahatoimikamarista la-
pun. jolla hän sitten liakiri mi Ilja n
iäiliäerä. Vilma mnntäiiiin !<> ka.
erissä korkeintaan §0 kg. säkki per

liettä kohden tonkassa.
Rahatoimikamari pitäisi kirjanpi-

toa siitä, kuinka paljon kullekin mii-
saa annetaan.

Tämänkin esityksen oli rahatoimi-
kam-ari linläinint.

GtteUhlilliii jllMil lllln
retzllipti.

Lainsäädäntölaitolset loolle
wiimeistöän ensi elolnussa.

<P. 3.) Piewrisill, kesnk. 29 pnu.
Ministerineuiuuotun p nli een johtaja,
waltiuslhtrcli Guremykin on saanut
seuraaman arm. vec-friptiu:

kaikista venäjiin seuduilta kään-
nytänn puoleeni tniuaUa, joka tudis-
taa venäjän miesten lämmintä ha-
lua ponnistaa kaikki woimansa nr,.
meijan wernsta miseksi sen tarpeilla.
Täotä kansan ytsimielisyydeotä saan
Ätinä huijnmntcoinnn makuutuksen
meille waluisaota tnlewnisnudestn.
Mii jatkuma sota nmatii meiltä uusia
ponnistuksia. Äiutta lisääntymien
maikenksien ja sodassa mälttämättli-
mien maittami-
seosa wahmiotuu ia karniolnu sydä-
missiimme päätös käydä humalan
amnlla sotaa Venäjiin aseiden täy-

bellisten moittoon. Vihollinen on
mnserrettalua, sitä ennen ei moi tulla
puhetta rauhasta. Lujasti luottaen
Wenäjän tyhienNnnättämiin moi-
miin toiwon Minn. että sekä hallitut-
sen laitokset että Venäjän teollisuus
ja kaikki isänmaan uskolliset pojat
mielipiteisiin ja aseman erilaisnnteen
katsomatta liittymät yhteiseen työhön
kunniakkaan armeijan warnstnmisrk-

Viipurin efilaupunlien yh-
distäminen laupunliin.
ftutvcrnuiiviii lausuoto asiasta.
Viipurin läänin tuwernööri on

nyttemmin antanut lausuntonsa
senaattiin Viipurin esikaupunki-
asiassa. Kuten muistetaan on
kaupunki esikaupunkien ahoista-
mistä roastaan pitäen kuitenkin
Papulan tilan kaupunkiin yhdis.
tämistä tarpeellisena. Lausunnos-saan kumernööri on sitä mieltä,
eltä esikaupungit olisimat kaupun-
liin yhdistettämät, mutta pitää
kumernöäri puolestaan sopimana,
että yhdistäminen tapahtuisi rrä»

Oikomailta
työläiset waatiwat leipää

Metsilossa
Jeraiii n- on saapunut w, f. -6

pnä Perä CruziZta meffifolaiuoit
kmHlftias Nunzu Thorea. Hän ler»
toi, että siellä oroat tyNäiset wiime
ftäiwinä t»imeenftllt«eet jyrisewia
mielenoioituLfta alituilta lpallanifu-

moussia. tuörw'i!nntta ja naftaa
un»himr. 'Buffo sitten fan Car-
ranzan joufo: ■.liettuiirmt Nera Cru.
zin läljiåföfic, ftannoat nälkäiset W<s
lävset toimeen niin pelottnwia liiie-
lenofoitukfia, että CarrmM muutti
pällkortteerilffa Peblaan. lamaten
saapui noin 3,000 noufewia mielen.
ospttajajouVoja CarranZan luokse.

« ANSAN « EHTI

fin hu-ttilaiset 'kuhin watjman jlllka-
wiikiosllston tutistiin kanssa. Cbirte=
taa» meristä taistellut ftitm
ympäristöllä. Mndrokseen on hurtit
uusia englantilaisia apnjonkkoja, jot-
ka lälietetuän hyokkäftZtä «arten Vn°
lairia tonstoatt. LiittulatZten meden*
alaisten nieneiden yliwuiman jol)bo§=
ta Marntarameiellä tapahtuu Galli-
polin jonkkojen täydentäminen mait-
se Bnlairin kantta. T.

Sopimusko Bulgarian ja
lurlin wälillä.

(3. .£>.) Parisisti-, kesät. 30 pnä.
iN. Wr.) Matin sn jannut tietää, et»
tn turkkilais:* luhrniit fotojoitffojnon
pois Adrillnopoliet.t sa jättämät sen
osan Vnropan iitrffia, joka on Bnl-
gaiian rajan ja linjan Puos Midian
wälillä, pnolustamatta. Bulssaria
moi siten laukaisematta ottaa itsellen-
sn tämän nlnern. 3ämän nl««n ln«°
mntns edellyttäisi oleman sopimuksen
Bnlssarian ja 3nrkin mälillä. 3.

Talia ja Yhdyswallat
(S. H.) Pietarisin, kesä k. 30 pun.

Vioiu. Vremja kertoo: Tuhieet 2nf=
san ja ?)ljdyswnltain wnlillä nwat f
delleen kärjisiyneci. Takfn tekee kai-
ken wnitawansll estääkseen luiilien
rikkoutnmista. Cu tehty paljon eh-
dotuksia järjestää ja wnrmcntaa a-
merikalaisten kaimojen purjehti mis-
ta omalla lipnllann. 3.

Totawanlien täyttäminen
maanwiljelystöihin.

(3. H.) Pietarista kesäk. 30 pnä.
Tämän pnimän Birsh. Wjäd. kertoo:
Wcnäjän maanmiljelyshnllitnksen
tiedonannon mukaan owat «seat
semstmut kääntyneet sota ministeriön
puoleen pyynnöllä, että saataisiin
käyttää sotamankejn korjaamaan tä-
män wuoden satoa. Maanwiljelys-
hallituksen mukaan tu°
lee yksityisillä maatiloilla kesätöissä
työskentelemään noin 200,000 sota-
wankia. Myöskin teollisuuden har»
joittajat omat alkaneet käyttää sota-
wankien työtä hymäkseen. T.

tietoja rauhannenwot-
leluista

(2. H.) Käpenhaminasta, kesäk.
30 pnä. (N.) Puolimirallinen Ham°
bnrger Fremdenblatt pitää Wienissä
tapahtumia nenmottelnja ranhaneh»
tojen snunnittelnina. Tsplomaatti-
sissn piireissä arMellaan, että kehoi-
tetaan Itämalta-llukaria tekemään
myönnytyksiä Romanialle. Armellaan
myös, että tullaan kesknctclemaan
siitä, että nyt un srpiwa hetki Itä-
walta-llnkarille alkaa rauhnnnenmot-
telut, joten tilaisuutta on käytettämä
hymät,ecu. kuitenkin lnutettamista
lähteistä ilmoitetaan, etteimät neli-
supimusmallat pidä mahdollisena, et»
tä yksikään Maltio ryhtyn rnuhanneu-
wottelnihin nyt. fteumattcfiuhm ryh-
dytään masta sitte kun sota-asema on
sellainen, että nelisovimnswallnt woi°
mat sanella ehdot. T.

Vastiljin Muistopäiwä.
(3. H.) Parisista, kesnk. Rl pnä.

(£.) Ranskalaiftt tnlewat miettii-
mään Bastiljen mnistopiiiwiiii hei-
näk. 14 pnä jnhlllllifctzti. Totaminis-
teriö lähettää fnurcn «märän rnokn-
tarpeita jnuksnkaimantoihin. 3.

ttlcmZon nl,ii suurempaa osaa.
istä moitllisi lanttaa waa-

vallista ;astllcja ja tappaa foEonaifia
kansoja Ctafju.aanpa,
eitä cstm, lcwitcttäisiin koko maalian
paiseruttoa?

Sttia pilkalle, iurnilankiiws, ei
ividix ole menty. Täytyy löytyä hi»
tuiiKn ftmstyÄH jälellä jopa pa-
himmissaßn lniMmDDrissa. Ailitta
an rast ju manna, että iäännöt ja
fiellot citööt mcrfitje paljoa näinä
p>;ini.iiui. Cllaon menossa lakaistu
eläimellistin tßajatjia tul-
laan täyttämään paljo laajemmassa
mitassa tuin lähän asti, ?\ofa f«=
ia nm jotain uutta ilmenee, otta*
mat keksijät sen tasttelläksensä ja Pa>
lantelewat. «emiä' on meidän pai-
minämme enemmän käytännössä tuin
sähkö.

Mastosi tuo suuri
keksijä, että sähköä pitäisi taottaman
käcktää niin, että lanaatfoman len
nittinie» annlla kaukaa »voitaisiin
härnittää ammimatarmemarastoia la
sytyttää .vän mitt'
ta si mivöc- tiintcmanja multakin l)ä=
roitiisfeituja, mittin hän kieltäytyi sy-
menwinästä pisemmille asiaan, Äi»
ttoaStaan \o% hänen oma maansa
joutuisi sotaan, Imuioittnist hän ke k
jintöiä tällä alatta. D. Pr.

Torstaina heinäkuun 1 ptnl

li sen tarpeilla. iärnän, tästä alkaen
toto kansalle tärkeän kysymvksen rat»
kaisemiseksi on yksinuelisen ja lujasti
yhtenäisen Venäjän kaikki ajatukset
snnnuattnwa. Zittcnknn armeijan
tarpeilla warustaunseen fualnnrien
kysymysten ratkllisemiseksi on asetet-
tu erityinen kumiosiani, jonka tnäyön
ottamat osaa niin hymin lainsäädän»
nöllisten laitosten edustajat kuin
Venäjän teollisuus, olen Minä myös
nähnyt tarpeelliseksi lyhentää näiden
lainsäädännöllisten laitosten kokoon»
kutsnmisaitaa kuullakseni Venäjän
äänen. Samalla kuin olen päättänyt,
että Mnltakunnaniieuiuuston jn mal°
tnkunnandunman kokoonkutsuminen
tapahtuu miimeistnän elokmlssa tänä
wuonna, jätän Minä ministerineu»
moöton tchtäwäkfi olotusteni mukaan
malmisina sotanjan olosuhteiden
maatimat lakiehdotnkset.

Alknperaiscen on H. M. keisari
nllekirjottanut Keisarillisessa pää-
majassa kesäk. 27 p. 1915.

Rehujen wientilielto
Venäjällä.

!P.T,) Pietaristc, fcföf. 29 p.
Sitleiifiin armeijlln rehuiltanne 011
tullut tnnbnteiMffi aina ensi latoon
UTerffa, on telmien kiiwernemeimstä
toiseen nuciitifielto kumottu, tonfa
wrwksi niiden kutzetuZ 2isä=23enä-
lällä on nntteimnin wapaa, ftalW niis=
fä jotta oivat
Miniinniicn iota-nliiccn piirissä.

lukittu llllllulllijestll ffljidli-
VzllznlWllilWjltsl

Mlllllttieen.
Pietari 30 pnä kesäk. Tämän

päimän Rjetsh. kertoo, että eilen
oli Pietarin piirioikeudessa esillä
juttu 6 työläistä ja erästä nais»
kurssilaista, joka on tshekkiläinen
ja Itämallan alamainen, was>
taan. Heitä syytettiin kuulumises-
ta Venäjän sosialiwallankumouk-
selliseen puolueeseen. Kaksi miestä
Vapautettiin, kaksi tuomittiin~6
rouooeksi pakkotyöhön ja kaksi nel>
jälsi wuodek. T.

Työttömyys Tanskassa
Toukokuussa on Tanskassa toi-

mitettu tutkimus työttömyyden
laajuudesta. Tutkimuksen mukaan
135,000 järjestyneestä noin 4,500
työttömänä. Työttöminä on siis
wain noin 4 prosenttia, joka on
tawallinen. Työttömien luwun
roähyyteen waikuttaa tuntuwasti
se, että noin 9,000 järjestynyttä,
on kutsuttu sotapalwelukseen. Osatyöttömiä on enää roain 1,000.

Raittiusliike
Naittwswiien hommia

Tampereen rllittiusfeurojen tes-
kuskomitecm kokouffesfa eilen illalla
u!i keZklMeltcmmna LyMnyZ eriösi-
il,'» rarttiustmikon wieiiämisestä ensi
intiimiä, »illoin cv. tartotnfieiia. lisä-
tä rcrittinZiärjesNn jäsenmäärää.

Niinikään oli clustawaKti fäiftei =

täwänä kysymys keskusllnnitelln rn>
tymiMtä liirtona Raittiuden ?)*rä=
Wien kiiman.

Keskuslomiteaan nuilirienrnt jäse-
niä täkäläiset raittiusyhdiZtykset
Taisto, Liitck», Aamurusko, Raula-

r. y:n Tampereen piiri se-
fä .ftak-.na lämi'e!isiwul!ia. Näistä
tuuluwai nrnestään Raittiuoei! Z)e°
täroiiii Taisto ja Kalewa ietä Rau-
tMeläisteu r. n:n Tampereen piiri
pääiiftoiolnfien«ä tai-tta, jota on niv
nirnir liittona Naittiuden Mtäwiin.

KlmPnnNmme näissä loaicheni-
missa raittiusyhdistykMsll näkyi) o>
itxoaa fteltästään storwamLista toä-
teä, koska ei imytä »lewan kysymys-
lätään liittnä sosilllidemokratiseen
raittiusliittoon.
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li luahuiUuiiut, etta niinä o!iu laiiu
fiiuliainen, «l«a lueroarnakiama fnn»
talairni ja jo. n ci ntUeUTään rooi.
da epäillä nustäSn ilfcäniietific-tä
suunnitelmista, maan jota päin-
roastoin w«idaan pitää zo>
ra haUituficii tulisi toikin moimin
kannattaa [a tufca silloin läbc:-
ti feiiroalikuiocrnööriimurasro ala-
nutscn or.oiimiiciii fiiiiiarifoUciiiii-
nrife oman asianmukaifen lansnnton-
\a seuiaanuma ja mutaan liittäen
luonnontieteen IcliioHii taimiin >aU>
firanon puroni huulien huumatta»wan ptenitasnrKseKta laadusta.

Nerrottain mitättömästä juim-
»lasta, 25 maikasta, »nnistuin saa»
maan erään pääkanpungin nuorim-
mista latimiehistä iättömään fo=
ii'ol'ii'ollciiiumiilc paperini, jotta tui-
tentin kolmasti hylättiin. Ensi lei
ralla sitsi, että kirjelmäni follcgioL
U oli liijoitetlii po-?tipapcrille, toi-
sen teltan silsi, että olin iättäniit
liian kopeat reunustat, ja kolinan-
nen fenan siksi, että olin kirjoilta
mit kaksi riwiä liikaa ensinMselle si-
unille.

>iun loiiniciii, neljän NNlohenhei.
feämättömien p,oiiiii-?triujcnt jälteen
sain ilon nähdä aiioinuljeeni suo-i--
tutun, oli lala->l!i,i-saantöä sillä wä-
lin ehditty talsi kertaa munt,ao, ro-
!,it suoneet ,'ni!,ins<i M,d„t
seni, uiiio o'i ladonnnt joioenlin
järwcnla-?liltoidcn wnolsi, kalat oii»
N»ll nienneci tlchden uenilulnian
pää-öiä olcwoa,, järiuccn. sc lnvn-
noniiclccn icbtoi i oli luoliin ja it-se asuin 2.") penilulmm päässä s>!
tli paikalta, «issä ennen tiarjvilin
utticata talac-aiitta' Zijaan olin kum°
iniiifin fa,anut smoän fuimioi:ufjeii S

niiteen Hiuiiliunrastojauiiiie ko litaan
lunnioitutsen niin iniuftn, että

joko kerta kun tartun wara!i!!oi»arii!
irei kaaninkansliZtin käteen, tuntuu
minusta luin tulisi lofouniiicn :»,i-
-ui kirjoitettua paperia loiiöniuiään
Päälleni!

$e ofcnxrf foiffj aseettomia, muita
fanroiiuor sitä wastoin lippuja ja
Btiéfenofoiiuåtaulujo, joissa komeili
lauseita: Me emme tahdo cttää uml
lanfunmutjia. Me tacomme lyötä.
leipää ja lihaa. Alas jwlitiikot."

Kun Carnknza tul: ulos leiristään
ja aikoi ryhtiin puhumaan mielen-

huudettiin hänet alas mö=
ueen terraan, joten hän folioi par-
hank'i pitää su ii nsn kiinni. Useissa
muiöia osissa Meffikoa otoat änrim-
niäi<eei: nälkiintynee: tnoläiiet niin
rniwoi?saan, että heitä wa?tnnn on
täytynyt lähettää sotawiikeä. Kaites°
ta päättäen nänttnä filta, että nieksi-
kolni'ei alkoami perinpohjaisesti mä-
föfi loppumattomaan inurnaaniiseen
ja jpoiiniffojeii taktiikkaan. Työtkö-
myys ja nälkä on useissa seuduissa,
misiä toiime aikoina on taistelut
riehuneet, niin ankara, että monet
lyNLHet perheineen kuolemat fuoras
tnnn nälkään.

Kalaonrn.
ftfaj. iiflurb
(Suomennos.)

Asuessani ni, alia oli ininällä ka-
lastusoiieuZ kahden jalan synZyiseen
puroon, -ula Itioffi piilin itiunan
alatie. Ja jos lioioin yW »rikkoo'
iv' ja kahta mertaani oifctu hä=
»in, sain ainaiin 30 naulaa talo.
ia yhtenä ainoana kesän", mifa oli
aika hymä ahwään. tun Wssi« lo!
mea toiirfea uhrafin talaslfttseen ja
tim kalastus wehleitten knnnossapi-
tooti ci fuliiiuii luin p,uisent»mmeii-
ta maltla»

Tulj sitten luin salama fltr&aok
Ia ta, Irmalta itusi
;ö, joka jut)!a(Ufe->ti iulfttucttiin j«u=
rafunnan kirkossa ja tuuimin
ja linjan päälle Määrättiin, miten
luurin menon filmien tulee olla,
pahojen aawistusten wallassa iien>
sin kirkosta kotiin ja purolleni, me-
nin estin kalastus wehkeen» in huo
mäsin, että silmät oliiuat folrnc tym»
mnlesosa linjaa liian pienet!'

Kaikelle inhimilliselle iiuiesttuiel»
le alamaisena riensin peti ueljau-
ncsniiclicn, tämä kolo kiilan ainoan
lainopillisen neumonanlajan luo «m-
-woa saamaan. Kun satuin tule-
maan en saanut asi»
aani toirnitelulsi, sillä neljäuneZrnies
oli ottanut poriaaiteelseen käsitellä
simiiliasini ennen, ,a rikosasiat väi
mallisten jälteen, jottei luinen tum
teellinen sndäniensä piuiiii
hänen luotaiminaan.

Zeurairoalla tetralla otettiin mi-
nnt ttsiSmällifest! (nastaan ja olin
jo toimen tisiiinnilsen jäl.een luta-
kuinkin selmillä, miten miilun oli
menelcltämä, mutta luelijäuncsmies
neuroni minua joka tapauksessa laa»»
tnmäan lautainielien puoleen saadak-
seni asiasta täiioen ielroivniien.

Lähdin lautainielien luo, mutta
nyt oi llllmupäiwä, ja lajutamics,
kuten sittemmin sain tietää, tapasi
ottaa waiteampill oikeußtysMykstä
käsitelläkseen orsinomaan iltapäiwisiu,
kun ruoklliyhpph ja ptem pzt»W»>
imi olswat panen armostelukylyään
terästäneet.

■ lUn aita wihdoin otettiin fiiiiteL
tiimaksi, huomattiin, ettei nelKnnes
miehen kWttzs o!t mallan päin hon-
fta ja että lähimmän lusern luon-
rionricacen lebtoritta pitäisi iciaDa
tobistii-:- siitä, että tänstlasnniisct
Idat puroéfa, joc-jci minulla oli t'a=
lastiisoifeus, nleeniä ottivat kolme
lyNlmenesosa linjaa pienempiä kuin
samanikäiset muualla.

roiifcK-sa oli minulla
sellainen todistus ja tiesin nut ku-
takuinkin, millä perusteella anoisin
hallitukselta wllpllutta seurallMllZta
uuhen kalastussäännön miiiiriilifsia,
tunnes nykyiset klllawehleeni meni,

simat rikki,
Muttu lumanhakuasilltir)aa ei ku-

kaan muu nmisi tnndnttäwisti fa-
loonvannll kuin piirin nimismies.
Ia kun tämä '.'li w»im<ltas ia lan-
,'llnwaktainen, otti lian tuinftiokin,
ftkä rikos- eitä stwitllastoitll, käsi»
telläkseen sekä aamu, että iltamat*
wällä, ja suoritti minunkin asiani
mallan heti.

2 tiiraamana päimänä lähetin a-
silllirjllt postissa ai-
toon, Mutta sitä minun ci olisi
pitännl tebdä, sillä seitsemän kuu-
kauden kukuttua jolla alalla !os=
si suurempaa yaulcn o!i uinut sud»
taan ulospäin uskilifmtattani ten
dä niille mitään sain tietää, et-
tä ..asiatiiivja asianosaisilla tai hei,
dän asianmukaisesti maliuuttamiltaan
otetaan maltion wirastoissa waZ-
tam, unitta ei suoraan pojussa
lälletcttysä!"

Cf ifö lsäninkanisliu ole 'val-
tion »virasto?

On!
Eikö poeti ole maltion mi-

tasto?
On!
äimätkö nämä miiaslot luo-

ta toisiinsa?
Kyllä!
Miksei asiakirjoja kuitenkaan

saa 'virastoille lähettää postissa?
Meidän alfamme on näin

oamupäiwisin, hiukan „iilö3otettu",
niin, että olisimme hl>win mietii-=
sämme nähdessämme herran roapfilit
tawlln rneidäi läsnäolostaan! sanoi
kniteliaasti hnrn>,illen eräs nuorft,,
luvallwa tllnslisttnalku.

Seuraamana pärwänä jätin We-
rini verjoonallisesti. Kun tonjeura,
funtani kio'ioherrllnwirlllsto roaadtttu=
na lausuntona oli suosiollisesri an«
tjnut nuhteettoman padUHtndic-lu?»

sen ia iun funnällistautafuiua 'a-

nioiu oli todistanut ja yksimieliies-

Missä waara wäijyy.
Miten tarttumat tandit lrwiämät.
(2. H.) Kun iaitaänntoieen ää=

ce&fä olemme tutkineet sairaan ja
huomanneet hänessä oletoan tarttu-
man taudin, saamme usein kuulla 0°
maisten winttäwän wostacm: mista
se olisi sen saanut, kun n fc kuiten»
taan ole missään liikkunut eikä koto
paiikkakunnalla ole sitä tautia ollut
pitkiin aikoihin, — Tästä joudumme
todella monasti ymmälle: me emme
woi aina sanoa, mistä tartunta on
tullut, sen main tiedämme, että tauti
tät§sä tapauksessa o*l tarttuma. To-
della omatkin tietomme näissä koh°
din mi elä ftuuttuwia. Tartunnan
kulussa on monta hämärää paikkaa,

moimmc kyllä lauma u-
icantipiafui, mutia täyttä marmuutta
emme aina onnistu saamaan,

sellainen tumallinen fa Mikin
tarkoin tutkitti: tauti, kilin laman-
tauti, liämmästntiää meitä usein.
LamantautikohtanZ sattuu siellä, toi-
nen täällä eikä millä näätä oleman
yhteyttä minkäänlaista keskenään.

Villoin kun monta lamantaudin
kehtausta sattuu samassa talossa tai
saiuassa kolassa, on tartunnan lähde
monasti aiman iclinä: Talon tai ky-
län medenottoftaikltZsa on mikaat jo-
ko on kaimo huonosti inarustettu,
niin että pintamedet pääsanat siihen
malumaan tahi on kylän läpi juokse-
ma joki tullut saasiutetuksi.

Tämän woimme useimmassa ta-
ftlluHessa holftoZn todeta. Mutta
Niitonkaan emme mielii ole osuneet
asian ytimeen'. Vastatuksemme jää
mielä kysymys, mistä lamantaudin
krnllit omat joutuneet juuri tämän
talon kaiwoon, mistä juuri siihen jo-
keen, maikka lamantautikohtausta ci
miesmiiistiin ole ollut koko paikka-
kunnalla.

Tällaisiin kysymyksiin omat mii-
meaikaiset tnrfnmtticr antaneet jom-
moistakin sclmyyttä. llraa uurtamia
omar siinä subtecssia olleet ne ttitk'-
mukset, jotta Robert Kochin alottces,
ta omat aiman miime päimiin asti
olleet kännnis'ä E!i'ais°3othringenis-
sä.

Siellä ostuity! lamantauti yhtä-
niittaa kaikista poituisiuksista huoli-
urana milloin missäkin; se oli hnmin
lemiranu yli koko maakunnan, eikä
siihen moitu ketsiä otakiunawaa syn-
rä. Hallituksen puolesta creiettiin
ftlme silloin erityinen kaikilla tieteen
avuneuwoilla warusietru tutkijalau-
takuuta, jota otti tarkan selen joFffi,
iestä lamantlludinkohrauksesta ja. kai-
kista tautiin mahdollisesti waikutta-
mista seikoista. Tuttitiiin ei tocrät
sairaat, waan tutkittiin
tunkio,!, maat ia medet. Tässä tuli
hänunästnniuuiä ananhaaroja ilmi.

Aikaisemmin oK yleisesti otaksut-
tu ettei lawanlauti tartu lapsiin.
Lapsissa ei näei milloinkaan huoma-
ta niitä waikeita taudin oireita, soi-
ka juuri oroat lawantaudille ominai»
fin; ja joskin he lawankautiepide-
mian aikana sairastiwat liewää ri-
pulia, ei siihen kiinnitetty sen suu-
rempaa huomiota: ne kun eroat lap-
sVsa niin tawallisia. Mutta kun nyt
jollakin paikkakunnalla liikktri lawan-
tauti ja lastenkin ulostukset tutkit-
tiin, löydettiin.niisiä usein tyfusba-
sillejä erittäinkin niiden lasten, joilla
oi 7, ripulia. Täs'ä tuli siis ilmi, että
lawantauti kyllä tarttuu lapsiin,
unitta niin liewaZsä muodo,ssa, että
taudin moi Mi tuntea main mikro-
sikeopin llwulla. Täsiä ttili siis hy°
toin tärkeä seikka lawantaudin lemiä-
misessä ilmi. Lavset oliwat waro-
mattomuudeZsaan monasti letoitta-

neer tautia; he ulostamat näet usein
niihin main ja tahraamat siinä maat-

teensä ja kätensä ia lewittänmt niissä
tartuntaa.

Soinen seikka, joka näiden tutki-
musten kautta tuli ilmi. oli fii.tn
että tyfusbaWin huomattiin hywin
elämän ja lehiityiväu min elämissä
luin lnolleissalin olenno.ssn. Täsiä
suhteesia on näet Imkreroicen Malil-
la suuri eroamaisuus. kuten
mätäneMsbailleriot, hiimasienet nm.,
elämät '.räin kuolleissn, kun raas toi-
ier, »ieiniiuat laudinmnnnttämisbak-
terit, elämät nkftn elämisfä olennois-
ia. jouduttuaan ulos peDstäcm py»
inmät toiset Viimemainituista kiillä
ulffic ilmassakin pitkät ajat eliiimoi
maisina, mutta eiwät kastoa eimätkä
lisäänny siellä. Joiiin on Tlifuslia-
jißlien laita. Fouduttuaan ihmisruu»
miista ulko-ilmaan moimat ne tää!
!ä sopimissa olosuhteissa, ei main pp.
jnö elinmoimaisina urnan myös suu-
eesti lisääntyä. Kosteutta ja läm-
pöä ne taimitsemat liiääntnäkieen.
jo kesäl«il»p!öi-sessä wedessä ne kas-
mamat, mutta inielä paremmin mei»
däii tairaflijivia raminto-aineisia,
maidossa, lihassa, perunoissa n. m.,
jos mitä sinlytetään> lumftöiDfä
huoneissa. Tämä oli knllä jo aikai»
semminkin tunnettua, mutta nyt lön-
dettiin niiden ueiäooikkeja muualla-
kin ulkona luonnossa. MäiänemiKm/
ulosiukiik'a, joisin kehittun länwöä.
kasmamat tyfusbaMit hymin, sn-
nioin myös tunkioissa ja likahau-
doissn. Kun tällaista tunkioin johon
lnmnn:a:itien ulostukset niitä sitä en,

nen desinsisioimnttn oli heitcttn. le-
ivitetään pelloille, joutumnr uc mna
raon, iotka lantaa käsittelemät. Li-
kniiic-m sormissaan weiwat he näet
helposti ioiedä tartunill-ainettll suu-
onnia esim. jos ottamai leinäa tai
muuta ruokaninetta pesemättömiin
sormiinsa mikä ei suinkaan ole
:amaton:a. Tämä maara on tuiten-
kin helposti mältettämisiä iaip-
ouata main ja runsaasti puhdasra
mettä! inutta maiteamvi on tie-
tää olla mamillaan tunkiosta muu-
toin jobtumia maaraja ivastaan.
Lantaa pelloille lemitiäes>ä sirotel-
laan siinä lukemattomia basilleja
laajoille aloille ja sadcmesien muassa
huuhtoutumat ne puroihin ja jokiin.
Viljeltnjen maiden' läpi kulkemat
joet omat täten monasti tulleet saas-
tutetuiksi jn puroissa ja lätäköissä
seison» mcii on snmastn smistä nina
määrällistä.

Tarkastakaamme sitten mielä nti-
den basillien kohtaloa, jotka lannan
muassa jäimän peltomultaan. Suu-
rl n osa näistä kuolee tietysti aurin-

Mntta kesällä, kun
on lämmintä ja jos kosteutta riit-
tää, on tmusbasilleilla mullassa hm
toä olla erittäinkin sitten kuu kas-
Wien lehdet antamat auringon juo-
jaa, Täällä ne yhä edelleen omat
Peltomiehen tettncnttä wäijymäs'ä
hänen tchdedmäli iyfm askarenpa.

Käsitzlaän ja raakoina inödnissä juu-
riska-7'weis'a saa hän tartunta ainct-
ta helposti ruumiiseensa. 3linn on
nrnöskin felitettiiunssä miksi raa'at
hedelmät ja mthanneksct moi wat Ie-
Urittaa tautia.

Tärkein näiden tutkimusten tulos
tm kuitenkin mielä mainitsematta.
Aikaisemmin pidettiin päimänielmä-
nä, että basillien erottuminen laman-
tautiiairaan ruumiista lakkasi sa°
inalla kitin tautikin ja että tartunnan
maara oli ohi kun sairas oli uaran-
tliiiut. Täniä kuitenkin
aiman määrälsi. Täällä Elsass°3oth°
ringeiiissä tehtiin joukkotutkiniiiksia
koko paikkakunnalla, missä lamantau-
diiikohtaulsia oli sattunut, ja silloin
tuli se häinmästyttämä seikka ilmi,
että tyfus&asilleja löytni aiman ter-
meidenkin ulostuksista, nimittäin
iellaisten. jotka kuukattsia, jopa wuo-
Nakin sitten olimar laumntaudin sai-
rastaneet. Itse olimat he täysin ter-
meitä, mutta heidän ulostuksissaan
oli aika ajoittain tnfuZbasilleja, usein
aiman laumoittain. Näitä sanottiin
basillien kuljettajiksi.

Mneista on, minä Maarana nämä
omat nmpäristölleen. Sattui tapauk.
sia sellaisia, että lamantaudinkohta-
iiksia syntyi paikoissa, joissa ei sitä
tiettämästi ollut milloinkaan ollur.
Taloon oli saatu uusi keittäjätär ja
iWneteltiin, miksi tauti juuri näne;;
taloon tultuaan ilmestyi, iama juitu
.'li näet ollut Itänen cntifeiä palme-
lusnaikoissaankin. 3ielläki>t oli la-
mantautikolnaiiksia hänen ualmelles-
saan sattunut. loukkoiutkimukfesia
tttli asian oikea laatu ilmi t keittäjä-
tär oli juuri tuollainen basillien kul-
jettaja. Toisen kerran lemlsi tauti
maidon kautta ja, kun henkilökuniaa
tarkastettiin, huomattiin eräs karja-
koista basillien kuljettajaksi. Hän oli
likaisilla sormillaan saastuttanut ta-
lon maiden.

Nämä tällaiset terroeet basillien
kuljettajat eimäi :1c barminaisia.
1.00 :§io laroantaurisatraasta jää ia>
wallisesti 2 basillien kuljettajaksi ja,
omituisia kvllä, tawallisesii 2 nais.
ia. 100:sra basillien kuljettajasta on
80 naissukupuolta ja torin 20 mies-
tä.

Mikä aibeuttaa naisiukuvuolen
etewammnydm tasiä asiassa? Wä°
bin erin on farmin ilnri, että s? fte-
iäke, josta pyiywäinen basillien erot-
tuminen tava/htuu, on sapftirakosia.
Ei ole halkinaista, että naiset jon-
kun aikaa laroantaudin jälkeen sai-
rastuwat oireisiin, jotka osottawat
kiroten muodostumista
ja kun näitä koroien tuskiema takia
on täntmint leikata, on saÄpirakossa
kiroien obella löydetto tn^usbaMeja.

KANSAN LBHTf

ja näioea aiheuttamaa tulchdusia
sappirakon limafatoosia. Mitä tä=
mä todistaa? Se wdistaa enWnä>
ti» Ma. että basillit omat lawantau»
o.» fesifieSfä tunkeutuneet fuolisrov
ta sappirakkoon mikä on kyllä ta-
mallista felä miehille >«tä naisille
ja että sitten faivucu taudista toi.
nnittiia on in ntnny t esteitä sapen ja
baWie» mowtaiie päawlle rakosta
suolistoon' rnifö taas ei suinkaan
ole hlltwimtista naiWsa. jotta ahtai.
den hamekaulusten ja tureliiwien a
unilla tekemät jmrastaan tämän tien
'iilkernisetsi. Hmoälrnn olisi, jos lie

frnnmiänesti rooiumat täten sulkea
baMien tien ulkomaailmaan ja mainomassa ruumiissaan nintiiimat «ii-
dei, maitututsen. Jos töniä on ollut
heidän tarkoituMenfa keHiessaan kn=
reliiwit, omat he laskMiissaan suu-
resti pettyneet. 3illä fan sijaan ettö
he aitoinaan iiääsiärnär laitti baivU
lif mnnaifii, silloin tun li eitä mielä
tiedetään muroa, jäämät he täten nm
'nmäitifji bafillien kuHetiajilfi ja
alinomaiseksi määräksi ynwäristöl-
leen. Päälle pääueefii omat he hm»
märtämänöninndellaän hankkineet
ißelleen valjon tuskaa ja käriiiuossiä
ttionarnan taudin.

Nämä tutkimukset omat lemittä'
itect malaistusta moneen tähän asti
hämärään seikkaan ci main laman-
taudin iemenemifesfä maan monen
utuunkin kulkutaudin, ierroeet ha-
sillien kuljettajansit, sotka tartuntaa
lemittamä:, on kolerallakin, jassa sa»
nwin kuin larnantatidissakin ulostuk-
iet silsältämäi basilleja. KuMumädän
liikkuessa jollakin vaikkatutinalla on
monen termeen, sairaiden kanssa te»
femiiYsiä olleet henkilön kurkussa sa
nielussa huomattu elinmoimaisia dii-
teriahanlleja ja kulkutaudinluonto>
sen aimofalwoniulehduk!'en lemiämi-
''esiä on termeillä basillien kulictin--
jilla mnos tärkeä ''ija.

H. T:ssa St. I. 21.

„Halutan n ihmisen nahkaa".
(S. H.) Timestsiä oli äskettäin il-

rnoitus: „Mhtllll halutaan! Upseeri
haluaa ostaa 12 neliötuumaa ihmi>
'«n. nahkaa, jolla hän woi .peittää
haamunsa moidaksensa pian palata
takaisin rintamaan." Ilmoituksen oli
lehteen pannut eräs lentäjä, joka oli
oudonnut maahan ja loukannut it°
jcnsä -niin pahoin että makasi nyt
Lontoossa sairaalassa. Tarjouksia
unsecrilta ei tietenkään puuttunut,
mutta merkillisintä oli, että kaikki
tarjouksen tekijät olitnat naisia, jotka
todellisina isänmaan nstäwinä eimät
euäilleet uhrata lsienoa nahkaansa.

D. Pr.
Huonoja ihanteita Teiskon firfonfV

län poikasilla.
Hulikaaneja on Teiskossakin, ku-

ten chkä muissiatin pitäjissä. Satuin
näkemään ja kuulemaan frnlif ääni-
maisuutta t. k. 26 ,p:wän illalla. Hei-
tä oli kolme saapunut niin sanottuun
Erkk-ilän mäkeen, leikikentälle, josta
palatessa he tuliwat aiwan nauhalli.seen sakkiin mellastamaan, käyden
rimoilla pubeillaan jopa aiman tun>
temattomienkin henkilöiden kimp-
puun, ja etupäässä uhaten erästä
paikkakuntalaista, joka ryynenä aste°
li ''amaVll joukossa. Olisikohan poi<
käin mieli hyma jos saamat tehdä ti»
liä oikeudessa tuollaisesta esiintymi»
sestään yleisellä maantiellä? Qn pe»
rin ikämää nähdä nuorisossamme
mielä tälläkin kehitysasteella tuol»
laista mädännäiinyttä. Tahdon fa°
noa teille pojat, ei teidän kunnianne
kohoa maantiellä räyhätessä rauhal-
lisille kulkijoille, sillä siitä koituu teil-
le itsellenne .aate sellainen, jota tu»
leivaiiuudcssa tulette katumaan. Pa-
renuii on etsiä siwistyneitä tapoja,
jorka eimät tuota turmiota teille ii=
sellenne eikä harmia tietä kulkemille.

Muutiokniu.

Etel«-PoHja«maan la»sano«iston
kannatuöyydiötyksen touoftfofoufjesia

Ilmajoella myönnettiin tilintekijöille
wllLtuuwapaiiL. Hmväksnttiin jot)tofun=
nan laatima tulo= ja menoaraio ensi
työwuotta warten, joka arwio päättyy
Smkn 9,556: 99 wajaukseen, mikä on
täytettäwä awustuksilla y. m. toimen»
pitein.

ÉjiiÉii Inijit
Soi ostaa 5 kpl. saa 6kpl.
50 pennin kirjojakin.

Meillä löytyy kaikkien kustantajaan 50
pennin kirjallisuus.

tai Lebden MAum.
I. Työv. Osuuskauppa
Pääkauppa ja konttori:

Viinikankatu 21, Telef. 801.
Sivukaupat:

Kortelahdenk. 17, Tel. 812
Pinninkatu 30, Telef. 745
Satamakatu 5, Telef. 661

f HuutoMouppoia J
Vapaaehtoisella bDDtokeapalia
myydään Lastusten Torisevassa
Lempäälässä, suutari Rinelli-vai-
najan asuin- ynnä ulkohuoneet
5 p. heinäk klo 11 päivällä. Huu-
dot paikalla maksettavat.

Holhooja.

T. S. 4 s. 1 k. 30 mm.

»MM»
Lauvantaina t. k. 3 pnä klo 2 j. pp.

tarjotaan Aitolahden kansakoululla kella-
ri urakalla tehtäväksi

Lähemmin paikalla.
JOHTOKUNTA.

i Etefesia J
Kmpsalsii väliaikaisen

Kuntakokous
pidetään heinäk. 5 pnä Nuorisoseuran ta-
lolla klo 10 ap. jossa käsitellään 10 eri
asiaa. Tarkemmin kirkonkuulutuksella ja
kokoushuoneen seinällä.

Kangasala 30 pnä heinäk. 1915.
K. A. Aakkula.

r
Pirkkalan kylän T. y »Toivon* V.

ja Ihseura .Iskun*

JLVJkMJI
on ensi sunnuntaina 4 p t. k. »Toivon*
talolla. Oviraha 50 p. Ohjelmassa on pi-
tuus- ja korkeushyppy, juoksukilpailu,
kuulantyönti, keihään ja diskonheitto y.
m. Iltama alkaa k'o 6 j pp.

ILTAMAN
toimii

Lempäälän Itäinen Työväenyhdis-
tys omalla talollaan Sunnuntaina 4 päi-
vä heinäk. 1915 alkaen klo 7 j. pp. Oh-
jelmana näytöskappale »Kiusallinen pai-
pelija". Lopuksi lanssia. Sisäänpääsy 50
ja 25 penniä, vero päälle.

HUVITOIMIKUNTA.

ILTAMAN
Tamp Työv. Nuoriso-

/ csas '° Ylöjärven Saunos-\}Sltvy sa sunnunt. 4 pnä hei-
V> W y näk. 1915.

Ohjelma: Näytelmäkappa'e, Pukutans-
si y,m y.m. Liput 55 ja 30 p.

Alkaa klo 6 j. pp.

f Baliltaan ostaa J
Käytetty naisen polkupyörä. Vast. t.

1. kontt. nimim. .Heti".

F HyytöuänS J
Poismuuton johdosta

myydään lauvantaina 3 pnä heinäk. klo
12 p. talossa Kuninkaank. 6 (ent. sähkö-
sanomakontt. talo) erilaisia tavaroita n.k.
huonekaluja, tauluja, paistinuuni j. n. e.

Anolan kartanon byväksitunnettua tu-
derkelivapaata maitoa myydään puo-

dissa Kullervonkatu 11.

r OtrcErattapanä
Dlinti vuokrattavana, Pispalan harju n:o
lllUll 73. Huom ! Lähellä Sallin suunaa.

2 siistiä tyttöä saa asrnnon pienessä per
heessä Kaivokatu 19. F. Leppänen.

Kamari ja kyökki nyt heti eli tuonnem-
pana Ala-tahmelassa. Lähemmin Länt.

puistokatu 22. K J Sola.

2 siivoa nuortamiestä saa asunnon heti
Moisionkatu 41. K. Järvinen.

tamari os. keittiöön 1 p. heinäk Vlä-
Tahmela 75. N. Hyvönen.

Tyttö saa asunnon lapsettomassa per-
heessä Särkänkatu 17. Kallio.

Siisti tyttö saa asunnon heti Kunin-
kaankatu 42. A. Suonsivu.

PaluelUnsegn halutaan
1 J 1C » iniin otetaan lapsia hoitamaanM"id I. Ijllll Pispala, Rajaportti, Lah-
tisen talo. Vlioja.
Kolme taitavaa

saa heti jatkuvaa työtä tehtaassamme.
Hakemukset todistuksineen lähetettävät
Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas O V:lle,
Korkeakoski.

iteyfulislo

Jälellä oleva suuri valikoima nais-
ten ja lasten kuosikkaita

Kesähattuja
liattukukkia, rankkoja v, m. lop-
puunmyydään nvt myynti kauden
lopussa suurella hinnanalennuk-
sella.

Huom.! Hattuja edelliseltä ke-
sältä *stumpataan« 2 markasta ja
siitä ylöspäin kappaleelta.
TAMPEREEN MUOTIAITFA
Scala-Teattenn talossa, Hämeen-

katu 24.

Tokka 30 p., Parta IS p. ;SS
liikkeessä Amurinkatu 20.

Karamellia
tukuttain myy halvimmalla

Emil Salminen
Tampereella.

Konttori Aleksanterink. 26.
Puhelin 1116.

POLTTAKAA AINOASTAAN ALKUPe«ASIA O TRUSTIVAPA;

IC A W T li/i A A PAp EROSS?A,
1 i /Vi fJk l\ tetaan hienosta Tnrlrin hipit—»
* * II »1» M.Å F A M, Hinta ainoastaan 25 p. iaatib*

O o Karttakaa Viipurilaista jäljennöstä o o

HUOMJ 5 9/. vuotuisesta tulostaan luo- HUOMJ
vuttaa lehtaarnme vuosittain Työv.-yhd. Raken-nusrahastoon Työväentalon kiinnityslainan lyhentämiseksi

Tupakkatehdas FENNIH . kiibU.PuJii,

Toukolehdon Ruokasalit
on muutettu siistiin ja ä)anmuka ;?een huontustoon Rautakauppa: O. Y. Sandbergin taloon Kauppatorin varrella.

Kiittäen tähänastisesta huomiosta, suosittelen edelleenkin kasvi- ja liharuo-kiani arv. yleisölle. Kunnioittaen JENNY TOUKOLEHTO.
Ruokala ja kahvila myöskin Tammelan torin varrella»!

Tampereen

«I m
oeo I 3 >

triC ovat laadultaan ker- ~ £
y. rassaan erilaisia Ja ->

«33 parempia kuin kan- *g 2
pasaa löytyvät kil- O C

M» pailevat lajit ««

>i—°°°—|S*
« Il
«1 I xl

Pitäimiitis- fi Libetysliike
Konttori on muutettu Läntinen rajak. 4

Rouva Ahlgrenin talo.

N:o 148 - 191»

Hyvin puetuksi
voi päästä ostamalla naisten kävely-
pukuja, kappoja ja hameita;
miesten pukuja seka palttoita

0. WMiW Vaattfkkeesfä
Pinninkatu 34.

Narikka
Ilmarinkatu 14.

Ostan ja myyn kaikenlaisi»
tavaraa.

J. K. SÄHLB£fcG
Kellosepän- jr. ra. hienomeka-

4S§>{ nill. työliike. Myy eduilisiiU
DMM hinnoilta monenlaisia Seini-,

herätys- w taskukelloja, kello».ketjuja, silmälasia ja sormuks»
y. m. Sataknuiiankatn 22, Tampere.

Uyvää maitoa tinki- ia kertaostajille
*■* myy Maitokauppa Puutarhakatu 8

Juho Sohiman
METAILIIEBMS
Tampere ~ Puhelin 110

ERIKOISALA: WWWM
3uiiicn kulut.

täiftewåt junat:
Puhjaisccn:

13,11 yöllä, postij. saap. Tornioon
9,18 ip

, Kemiin 8,25 ip., Rouianiemell,
12,26 yöllä: Ouluun 5,17 ip.. Kokkolaan
11,14 päiw.; Pietarsaareen 10,44 ep.,
Seinäjoelle 6,37 ap., Kristiinaan 10,49
ip., Kaskisiin 11,22 ap., Haapamäelle
3,15 ap., Waasaan 9,10 ap., Iywästylään
3,13 ap., Suolahteen 10,14 ap.

10,41 ap. sekaj. Oriwedelle, Vilpvu»
'aan, Haapamäelle 3.56 ip.

2,33 ip. postij. Haapaniäelle 5,55 iv.,
Iywäökylään 9,07 ip., suolahteen 10,43
ip., Seinäjoelle 9,18 ip,, Vaasaan 11,40ip.

5,30 ip. setaj. Qriweoelle 7,08 ip.
6,40 ip. pikajuna saapuu Tornioon

10,57 ap.. Kemiin 10,19 ap., Ouluun
7,36 ap., Kokkolaan 3,27 ap., Seinäjoelle
12,19 yöllä, Haapamäelle 9,19 ip., Ori»
medelle 7,35 ip.

5,17 ip. tauiaraj. Vilpvulaan (2 ja 3
luotan waunu) 12,57 yöllä.

Länteen :

3,40 ip. postij. PnpohZ»»» 5,57 ip..
Poriin 7,06 ip.

ii. o7, ip. sekaj. Tyrwäälle 8,27 ip.,
liatkaa aamulla 4,16 Poriin 7,50 ap.)

(ytciäiin:

5,46 ap. postij. saapuu Toijalaan 6,47
ap., Turkuun 12,58 ap., Riihimäelle 9,00
ap,, Hywintäälle 9,31 ap., Hankoon 2,56
ip., Helsinkiin 11,00 ep.

7,35 ap. postij. saap. Toijalaan 8,35
ap., Turkuun 12,58ap., Riihimäelle 10,39
ap., Helsinkiin 12,52 p., Lahteen 2,05 ip.,
Kouwolaan 3,43 ip., Mikkeliin 8,52 ip..
Notkaan 6,55 ip., Lappeenrantaan 7,13
ip., Viipuriin 7,30 ip. ja Pietariin 11,45
ip. (Tässä junassa sopii inatfustaa nii»
den, jotta eilvät halua maksaa seuraa»wan matkustajajunan pikajunamaksua.)

11.40 ap. matkj. Toijalaan 12,51 p.,
Turkuun 4,30 ip., Riihimäelle 2,24 ip.,
Hywinkäälle 4,27 ip., Helsinkiin 5,52 ip.,
Lahteen 3,44 ip., Mikkeliin 8,52 ip., Kot.
taan 6,55 ip., Lappeenrantaan 7,13 iv.,
Viipuriin 7,08 ip., Koumolaan 4,52 iv.,
Pietariin 10,00 ip., Antreaan 9,09 ip.,
Imatralle 10,14 ip., Elisenmaaraan 11,35
ip., Sawonlinnaan 9,10 ap.

3,34 ip. matkj. Toijalaan 3,41 ip..
Riihimäelle 6,07 ip., Helsinkiin 8,04 ip.

4,5? ip. postij. Toijalaan 6,05 ip.,
Riihimäelle 8,18 ip., Helsinkiin 10,26 ip-.
Lahteen 10,28 ip., Kouwolaan 12,02
yöllä, Mikkeliin 6,55 ap., Kuopioon 11,40
ap., Kajaaniin 5,04 ip., Lappeenrantaan
4,18 ap., Viipuriin 3,32 ap., Pietariin
7,55 ap., (Hifenroaaraan 11,28 ap., Sa»
Donl'iinaan 4,34 ip., Sortaroalaan 1,58
ip., Joensuuhun 5,43 <p., Nunnelle»
10.29 ip.

Saayuwat junat:
Pohjosesta:

5,11 llp. postij. Torniosta 7,40 ap,
Kemistä 8,35 ap., Rowaniemeltä 4,30
ip., Oulusta 11,49 ap., Kokkolasta 5,46
ip., PietaisaaltLta 6,10 ip., Kristiinasta
5,40 ip., Kaskisista 5,05 ip., Vaasasta
7,35 ip., Seinäjoelta 10,20 ip., Haapa»
mäeltä 1,55 ap., Suolahdesta 7,14 ip.,
Jyväskylästä 9,22 ip.

8,19 ap. sekaj. lähtee Orihwedelt»
6.40 ap.

9,27 ap. tamaraj., Vilppulasta (2 ja
3 l. roaunu) 4,00 ap.

11,19 ap., pikajuna, Torniosta 5,10
ip., Kemistä 5,48 ip., Oulusta 8,20 ip.,
Kokkolasta 1,05 ap., Seinäjoelta 4,37
ap., haapamäeltä 8,08 ap.

2,05 ip. postij., lähtee Vaasasta 5,15
ap., Seinäjoelta 7,20 ap., Haapamäeltä
10,45 ap., Suolahdesta 5,18 ap., Iy»
wäskylästä 7,06 ap.

6,55 ip. tawaraj. lähtee Orihmedeliä
4,25 ip. (2 ja 3 l. toaurni).

12,05 yöllä sekaj, Haapamäeltä 6,30
ip., Suolahdesta 12,17 päiwällä, Iy»
wäskylästa 2,19 ip.

Lännestä :

8,15 op. fefajima, Tnrwäältä 5,41
ap.. Porilta 3,35 ip,, eocll. päiwänä.

■4,42 ip. postijuna, Porista 12,16 päi«
luällä, Peipotjjasta 1,20 ip.

(f telasta :

11,37 ip. postijuna, Helsingistä 6,20
ip., Hangosta 3,10 ip., Hywintäältä 7,53
ip., Riihimäeltä 8,25 ip., Pietarista
10,00 ap., Viipurista 1,24 ip., Kouwo»
lasta 4,52 ip., Lappeenrannasta 1,10 ip.,
Mikkelistä 11.25 ap., Kotkasta 1,47 ip.

7,20 ap. fcfcijuna, Toijalasta 5,34 ap.
10,31 ap. matkustajajuna, Toijalas»

ta 9,25 ap. f Riihimäeltä 7,19 ap., Pie.
täristä 8,20 ip., Nurmetsesta 6,50 ap.,
Joensuusta 11,37 ap., Sortawalasta
3,38 ip., Samonlinnasta 3,05 ip., Imat»
ralta 6,33 ip., Viipurista 11,52 ip.,
Koumolasta 3,24 ap., Kotkasta 9,36 ip.,
Kajaanista 10,40 ap., Kuopiosta 3,58
ip., Mikkelistä 8,52 ip.

2,07 ip. postijuna, Helsingistä 8,40
ap., hyminkäältä 10,08 ap., hangosta
5,10 ap., Riihimäeltä 10,48 ap., Pieta,
rista 12,00 yöllä, Viipurista 2,40 ap,
Toijalasta 1,05 ip., Turusta 8,50 ap.

4,55 tawarajuna, Toijalasta 3,10 ip,
(3 l. maunn).

6,17 ip- pikajuna, Toijalasta 5,25 ip,8,12 ip. postijuna. Helsingistä 2,5«
ip., Riihimäeltä 5,01 ip., Toijalasta 7,01ip., Turusta 3,00.

Tampereella 1915.

mikkomakitalo
Highlight

mikkomakitalo
Highlight


