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TfIE3HSaIO Aunank. 24. 11-12,5-6. P. 11371 Haliitusk.
wcimllssa: Mllnhoillinen koulu; 50—
15 B, 7,10-V2 l; 4-G. P. 07 60
awoimin silmin se tahtoo katsoa oloja simistyZratennuksem.me
softa yli siitäkin.
HaiYtmaskrtnikoita.
Helsingin kan,,. nij/asjPaflHfr.jrrHeta Mautuskonttori
ihan käsittä- Mikäli1N0'vrosenttia.
moraan
kasweillin.
ei
Sen
silmää
harnäitä
nyt
rahalla
kallistuneita
Hamiraskliß. Fredrikinkatu 1-1. 2—3, 7-8, vähävaraisten WSBUdaj|UlUHillsUfj
Välittää kaikenlaisia vakuutuksia hoin Petetä. Se näkee kasatut maras- mäitömän takapajuinen.
waihdetaan,
Kaiarinank. 2, 4 kerros klo 'u 10—11 Ensim. Venäläituotteita
on
Hein. yks. hammaskl. Jnioniuk. 41.
rcchcm armo
Kaikkeen tuohon oli käsiksi käytäåF%
tat ja jo kehitetyt ja yhä kehittämäta.p. sekä tiist. ja perj. klo 7— S i.p. nen Vakuuiusyhlaskeutunut,
joten kallishintaisilla
vast. otlo 8-9, I—2. 7-8.
j|
2sK»
Mä,
Jsr
S
joka
eriteltämä,
osasiinsa
Tel. 77 29.
tlö E.-Espl. 16, HvSuun» jaoiteltamailmiö
Siltasaaren Hammasklinllka, Siltasaar.k. 4. 7-8
M tömät tuotantomahdollisuudet.
ja niistä uutta käytämä tuotteilla maksetut werot owat kohon»
Yksit, hamniasklinikka Aleks.k. 19,
ei
pot.yhd.talo.P.23l
hämityskään
naton
sitä harhaan
L POHJANHEIMO, SÄ
jos enää edes kalu- noet.
B— Vi 9 ill., paitsi perjantaina.
johda. Se harkitsee lauseita „wuosi- rakentamaan
Näin on tämä aika muodostunut
puuksi
ErottajaLakias.-lolsi.,
Kalanpyydyksiä
telftaisimat.
Yliopiston Haßimaskl. Siltasaarenk. 8, I Suomalainen Kiinl.-ioiai. ia
Ja laivatarp. satain kulttunrityön tulosten tuhospapeille ja maanmiljelijöille taZMn
Wähäisetpä
owat
pilkLindgren
Länsiranta
Puh.
7
84
Hjelt
16.
taMfefc
ta", ja »raakalaisuliteen palaainisessulj. tammik. 18 p:2än,
kaamat Mastustajamme.
suhteissa erittäin edulliseksi ja heille
KultaSe
ja
kyllä
kelloliikkeitä:
ta".
kuin
fylvemmm
mikään
voimistelijoita.
wetva
Hierojia ja
Masnicksawille erittäin rasittamaksi.
siitä,
&
Kiittäkää itseänne
Surakka Puustinen
muu luokka kauhistuu nxrirJjnen
Pappien,
ja sellaisten maanwiljclijäin,
Jkko Falck, Konstantiinink. 5. P. 9515 Mikonk. 23. Aatran talo 10-2. 6-7. P. 11056. ffllHä-iHoßsaseppu-OSllllSli. Hakasalra.k.2.P.G72B
Tosiaankin,
taamme.
omat
mähäiset
määrää. Ia näkee se kyllä Paljon arMauri Haviea, P.-Espl. k. 35. Puh. 2426
joilla on torppareja tai muita alus»
Leimasintehtaita.
Asi
s
kouriin
tuntumat
Mutta
ar°
aj
tulokset.
?"
Mimmi UÄblrtnan Armfeltint.l6 li.B-10 Eugen
Mokastakin manhaa työn luomaa im
noi,^
l° P.n^*
,-P— Tesche sant.k. 40,
10-4.
2157.
Osakeyhtiö
waamaton on aatteellinen Maitta. Se tlllaifia. werotulot owat (mikäli we»
/**»
l&t
ia otto n2R.RlliPii2-:i. 6-7. Puh. 110 89. "jTyöväen Lakiasiaintoimisto, Sirkushoitaman. Mutta onmu työu ääressä tietoisnns
mikä ednskunnallisella työl- roja luonnossa suoritetaan) kastoaMARIA MUSTONEN, 3 1.19, p. D, aliker.
katu 3 (Sos.-dem. Puoluetoimisto).
lielsissgsn LeiaslDleliilss saamute-usta kokemuksesta se myös ;lä
uain p>.! otella. Eikä näiden weron»
saawutettu,
Avoinna: maanant., keskiv., lauaut. 6-8
«n
sitä ei Moi kullalla neet
Helsinki: Aleksanlerink. 54 tietää, että waltawasti suurin oia sii> punnita.
KAIBA SUOLAHTI, 1.-Vicrlotie 3, A, 4 k. ip. Antaa puolueen ja ammattijärjestön
saajani ole tarwinnut tehdä mitään
.'
Tampere: Häroeenk. 27.
Mimmi Savolainen, 5 linja 12, r. A, 9-6 jäsenille neuvoja maksutta.
tä aineellisesta rikkaudesta, mitä ny» Entäpä
ednskunnallisei! työn ohella, !«hra',!N,'a tuon tulokicn saawuttamisck»
Turku: Linnankatu 6.
kyisin tuhlataan, luodaan samalla.
Kätilöltä.
ulkopuolella
sen
saamutetnt tulokset! m. Taaivat lisätulonsa aiwan ilmaiset
Einar!
Laaksovirta
Mitä waltawiiumill kehittyneiden tuo» Lyhyimniinkin
Liha- ja Voiksuppoja.
a. Ockens?r3m, Siltas.k. 4, B. P.BB 04
ne kertowat si. Useille papeille tarjoamat puuZtel»
lueteltuina
porras
työ17,
A.
E. Halme, Itä-Viertotie
F. Heino, 1.-Viertotie 2. Puh. SI 36. tailtomälineiden awulla luo tämä
Asianajajia Lahdessa:
luotu
on
paljon:
työmäen
taloudelli- lit Mi elä ilmaisen ylöspidon, kuten en.
j. KARPPI Fredriksbergink. 18. P.42 90
Mäki sota- ja kulutustarpeita suunnatMaalariliikkeitä.
luoksajärjestelmän pohja ja par- ncnkin. Mutta meronmaksaiiZta on
H. Mustonen, Hämeenk. 8, p. C.
sen
tomaZti.
Maaiariliike
H !,««!! r*m>!n!n
ajkaa
Kurikka, Fredriksbergink. 46, o. 35
S.
suuri osa merrattain huonossa
se:: rimit. salnalla TMrmn
Co. Nitas on mailina, mahtaiva on
olemia ja heidän hartioil
asemassa
käydään
kun
rakennetta
sen
Sairaaloita.
tietoisesti
Puh. 37 11.
Puistokatu 3.
Puhelin 123. aMWW W> "t-pcrnn
luotoa työ. Näin suunnatonta Tiänri»
on nykyinen aika asettanut paljon
—■
lecn
Työmäen
maliZtustalojcn
swén,
unsimaan.
■rtmSa.TOJM.tH
tyZtä ja keinottelijain mässäystä fV
Asianajajia Viipurissa
Matkailutoimistoja
mM vtpi ri ,£ ntti
lnoiiLia kirkkojen lumun,: enemmän ylimääräisiä, rasituksia, kuin
amfSlufi nen,
kenee ft käynnissä hirämään, Eiwät- määrä
T5—6. Puh. 103.
L
osuustoimiinian alalla pyritään suun- pappien hartioille. Muita nnt saamat
Matkailutoimisto JrSSfÄS kö kykenisi sainat koneet yhtä nopeasti tamiimoja
VILHOVaratuomari.
SARKANEN SS
SJlmäsairaala:
seiinentämään; ja suunni- nämä mähaloaraiset torpparit ja pien»
Puh. 1556. Me*a!!itehdas & -korjausliike luomaan elämän
tar»
leimalliseksi järjestyy paroillaan ma- tilalliset kantaa muutenkin." raskaan
Silfsasfln polOTfl. Porthaninrinne 1. 3—4 Martti Piikanen, vnratuom. P. 15 60 0. G. Pesonen, Krietiinank. 8. P. 1070,11563 wittawia wälin^tä!
Otto Tanner, vuaiaom. P. 914 S-. 20 00
lverataakkansa lisäksi wielä entistä
Eläinlääkäreitä:
Entä ,„kula3ncn" kuolemantanssi i liZtnstyö.
pappien merot. Näille
raskaampana
iVliesten
vaatetusliikkeitä
ole
muosilymmene!!
Pietarissa:
Eikö
Asianajajia
tuloksia
Nyrkki ftu>
mieltä.
se
K: B In f Hackman p. 14 55, yks. 7039.
Mohlnckaahmi
Siltasaarena.
Ja
kirkon
herroille on saatu maksaa fania
työstä? Lljatelkaa, millaisin aimoi::
a L' Vi «1 i 'i m Q B
ttS,,.o.| Sillasaarenk. 14. 9— 12& I—3. fl. Efiapca, Katariina kanal 69. tel. 408—69. tl
S»fl r. ail36UI !s sirkusk. kulmassa. ristuu.
Mutta kylmän halwcksu'
Moimiiärä
lehmästä ja farna wi!ja«
Lorens Malmström, P.~E5p1.k.33.P.642 wasti katsowal tueta menoa rikkaus kämimme kohti suurlakon arM.iuhcitHierojia ja voimistelijoita.
muista
määrä
saatawista kuin tawal'
toa,
ja
ajatelkaa,
mitkä
ot°
aatokset
Mimmi Ljöblsjnon Armfeitiut. 168.8-10 Räätälin- ja vaatetusliikkeitä. sicn luojat,
aikoina,
»vaikka naiden tuat<
nyt lisinäkin
Kurjat,, knNail kumartajat, fta» samme alla odo!amme, mitä on
ja Otto HimMllGll 2-3,6-7. Puh. 11089. Amerika!, räMtäl. Oy. Sirkusk. 3, p. 7027
teiden
ovmt
lähes puolta kai»
hyhinnat
lyöiltywä
esille historian suuresta su- liimpia
vl!hBvf>raisfen keuhkotautisten
inyrkytiäjät.
avoinna
Kielenkäännös- ja kone* !i:Sint!s3ia!ifyönt.RS!itaii:ii!ieHSi!iBßnk.2B. P. 3707 pereissä leikkijät, elämänlirjotetlu!
kuin ennen. Jos taas el ole
Bu'evarclink. 13.Toimisto 70.
mtnscihjoZta.
Siirtcmaatavarakauppoja. Teidän tuomionne on
kirjoitustoimistoja.
iokaarkipiiivä klo 12-4. P.99
on ne täytynyt
Ia kesäisten Maalien tulos? Se luonnossa maksettu,nykyisten
V. W. Dahlgren, Vladimirink. 3i P. 52 75
Polyglott, Bulev.k. 9. P. 15 78.
hintcnn
maksaa
rahassa
hätääntykö,
Mekin otamme laimme wanhat sanoi meille: älkää
älkää
Venäjästä ja Vendjäksi
pappeja
«niartimgin" mukaan.
CVCTEäiJft
Soittokuntiakirjamme.
ei
juuri
ilmesty.
inipnko
cpätcimaon,
Paljoni
meitä
on
UuMH"N
O I d i t W H Aleksanterini* 7. P. 1092
f "int»,K-V-, SiHasaarenk.B-10
N:giii Tv3v.Yl?d. Tofvjscittokuunta,
Eitä
Monin werrou! raftttllwemmW,
olkain tirjamarkti. ;'<n me odotamme aikaamme. Niin.
i.p.
*—6
arkipäiv.
rpettajla.
Kielenkäänt. Js
■fr. -96. Tavataan
nain
{jalior.
läyttökcipoisMeitä on paljon tässäkin maassa. Ia fitin lirlon herrojen werot orooi kui.
rihkamasta
Laulu- 4 Soit. os. Joahisrkesisrl. Tel. 4694.
patenttitoimistoja.
KrtOL ASQ. Kielenopet Galitsintie 8, P. 6552
ta löydy. Mutta cxpu meillä kirjos- täydellä
luottamuksella sanomme: teiilin täyneet alustalaisten isäunilV. P. K:n Soittokunta. fi£ lst. Wiime «eljäni'eswuosisall,m, meitä oi: paljon
patenttitoimisto. BulevarMaanmittaustoimistojen:
enemmän muualla. lem lusnnssfn fn«:it?ttcm>ar werot,
-m '«ff.fiin
* 2-4, puh. 52 71.
r
7
Verhoiliaiiikkeitä:
K. A. Sariola, Katajanokank. B. P. 5ll
enimmäkseen wiime wuostkymmeneii Entistäkin mielä enemmän.
Ia Ajotellaanpa waan. ctlä tnolTaiieéta
Tukkila. v. maam. Vladimirink. 11, 4580 KUTRISEN M YHiSMN, Bulevard.k. 28. P. 3960. lahja Suomen kansalle. Ne takset, myrskyn ryskiekH nurkissa me kot- FjffiMoifrtb torbacfa «m WjifißW 2
wiehcn jo he»»>
PaikanvälitystoirnistGja
Väri- ja Vernissakauppoja: jotta srlwimmin efttnHiit meuueisyy» souinie pimeään yöyön odottaen loit- —8 uänaSS
den
krfSurnrHio
trioon.
KiöMftflfl
kehitysimiwat.
Ne Harmat kirjat, tawan aamu»' •"•H-ffeiä.
sen
Väri- Ja Vernissaehtaan
maan. 11—'/«!> kes1829 U Mda 18. Konttori Marian- Kansakoulujen
Suoman
ioäa
on
EieU-Eaplanadiah.s.
P.85
ettS
ieöfo 20
Osakeyhtiö
leav.
9.
Tel.
3183
«oiuialiitiSsa
edeilsen.
losfeofiK
11-1 Aanank.
tuotantotavan tä»
kiv. ia
,< jiiry- J» tamat klo 2-4.
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touotta sitten ja miehen ja hewosen
täywatsl päiioäpaltalsi lastettu 4 mt.
Mutta nyt fe olisi 10 ml. Tässä ta»

PlllaVliOdeil
Vaihteessa.

pautsr«la laa torppari suorittaa 12
18 m laa rciifoSja enemmän wuolraa,
—

(S.H.)

luin mitä hän alussa suoritti. Kir»
jaimellisesti on wualra pysynyt enti»
sellään. mutta asiallisesti on se lal.
lillunut enemmän tuin lalsinlertai»
seSti. zsiäin tulemat 2—3 vauvaa mii»

Ei lie ennen elettyni
viime vuotta kummempaa,
eikfi ehkä kärsittynä
pulakautta kiusaavaa.

tossa miehen
lanssa päimä»
töitä suartttamat maksamaan wuodeZ»
fa nylyään wuokraa 1,040—1,560
»laa. sensijaan, että n. 20 wuotta ta»
laperin suorittiwat 416—624 m laa.
Jos torpparit olisiwat «iloinaan siir»
tyneet rayawerolle. jota olisi määrätty
ja hewosen

Muistanette Heisi nkirnrna

saivat; kasvot kalvakat?

Pankit täynnä niinkuin roskaa
oli rahaa, mammonaa.

«sim. B—l 2 mlfi miitolta. ei heidän

Jonotettiin päivät päähän.

touotramalsut

»Köyhä, kurja Suomenmaa!
voi sun hitto, täähän, täähän
nälkään kohta kuolla saa".

Sitä sai kuin mitä uioskaa,
kun vain oli tavaraa.

Wa2 »eroa. *)
»ulaan
on

toiffi,

suurin osa

mutta

—-

Maanwuolralain
oileuö
\aaba
rahassa malietta»
wuot»

«miehistä suorittaa edelleenkin nniof»
ranfa luonnossa. Tämä on nyt lalliZ.
ta lystiä. Äiaiellaan. että päimälnön
hinta on lMlodesta 1909 tähän
«essä lallistnnut 3 infen* ja. ct+ä

tulestakin tulla tais
onkos ennen kuultu moista:
»Tulukset kun mistä saisi"

65.000 muolramiljelijää suorittaa yh»
teisesti tuuoocsia 6,760.000 merotyö»
päiiviiä eli lulin tiiiofroroUjdijä 2

sa.

pulavuosi oli niin,
niinkuin oisi tuonut taikavoima kultaa lakkariiu.

ta»

ja leitlriussa
«oin 24—48 jaltatyöpäiwää. Maan»
toiljelijät wöittän»ät nyt. että työläis»
ten työpallat oivat tasioaneet puo»
lrlla. Otnlslilaamme nyt. että jotain
finne päin on tapahtunut. Sen mu>
laon on entinen 2 mtn päi»vapailta
«yl 4 mt. Siis saifimat toisen tuman
«urtassa asumat suorittaa wuolraa
96—192 nilaa, sensijaan, että he en»
«en suorittiwat 48—96 mfaa muodcs»
Jo. Tähän wuolraan ei kuitenkaan st»

toallisesti heinänteossa

Talolliset tankkasivat:
»maa ei tuota ollenkaan"

Näistä pikku uutisista
siirryn taasen suurempiin.
Paljon oisi laulamista
muualtai
vaan Helsinkiin.

,

Satoi vettä, tuiski tuuli,
paukahteli pakkanen.
Jäätyi korva, nenä, huuli,
suli taasen lotisten.

Tämäkin wvaus osaltaan walaisee
mitä edellä an osutettu, n im, että
«yt kun rabatalaus on kaikilla aloilla
«»llasia. eiwät entisen yhteiskunnan
perinnöksi luawuttamat tamat ja me»
«ot sowi juuri millään alalla läytän»
tiön.
Wasama.

:

mieltyi

fptPDu

siihen

fäan. omien

Jack Londonin Alahla-lnwauksia,
suonl.

ettei kohois juopon malja,
ettei miehet mieltään jois.

maahan

fuiicuiija

nähdes»
mutaan 'ison

purppu»
rassa laakjonpohiasja'. Hän oleskeli
intiaanien paiitzja, tohtoroi heitä, saa»
wutti heidän luottanuiksensa, ja sai
uroSpeuran Polweiiniwyljessä

(latt.)

»'Niille main minäkin laskin', hän
Wastnsi. 'Puhulaanuue romanssilta!
$a minä olin raatanut wuodet läpeen»
fe toiwotiomasti, mutta heti seikkailu»
tielle lähdettyäni kohtasi minua onni
loimen Päiwän kuluessa. Mihinkä oli»
Wat joutuneet miehet, joffa olirnat kai»
waneet tuon kullan? llsein, usein olen

Jättämät Heinosensa

kuormiteltulna ja jidottuina, katoamat

Väinö Pietilä.

minä, ja tefhnctt kummia teloja, jotta

rupcfiroat sotilaiksi ja merimiehiksi.
Mutta ne eiwät ole naisia. Qwat enem»

män miehiä kilin naisia; nähttäwätkin
miehiltä eitä heillä ole tawallisia nais»
ten tarpeita. He eiwät kaihoa rallaut»
heidät wähitellen maltaansa. Nain ker- ta, eiwätkä pienokaisia käsiwarsilleen,
ran hän oli jättänyt sen maan, silloin palleilleen. Minä en ole sitä maata.
luin hän nuorten intiaanien kanssa Jätän sen teidän tuomittawaksenne,
meni yli Chilrootin, kaiwoi kullagar» wieras. Näytänkö minä miesmäiseltä?'
„Hän ei näyttänyt. Hän oli nainen,
teensä ja toi sen mukanaan.
„'la tässä niinä olen, wieras'. hän kaunis, pähkinänruslea nainen, jolla
lopetti tarinansa, 'ja tässä on tallein oli moimakas. terwemuotoinen naisen
kappale minkä omistan'.
wartalo ja mitä ihmeellisimmät sywän»
pienen
weti esiin
hirwennah- siniset naisen silmät
kapnssin, joka riippui hänen kaulas»
«XJnfö ole nainen? hän kysyi.
ja awasi sen. Ia 'Olen. Olen kokonaan nainen. Ia
saan nxdaljonginn,
«li kel» onpa hupainen seikka se, että wailka
sisällä, öljytyssä
lastunul ja rutistunut sanomalehden olen Nl"llä synty,:yt kaikessa muussa,
1

j

sitten kuin puis puhallettuina maan
päältä, jättäniättä jälkeensä edes naiy
taa ta; hiucsia. E» ole kuullut heistä

Terve siis te miehet, naiset,
puutteen lapset kautta maan.
Terve vanhat, nuorukaiset,
Uutta vuotta alkamaan!

Juopot toisen keinon keksi.
Ilolientä riitti ain.
Saivat aivan ilmaiseksi,
lukot mursivat kun vain.

Kirkontapiili'kin veivät
Ruotsissa nuo juutlahat.

loiiii.

Päätän pulavuoden virren,
toivon vuotta parempaa,
mi sulattaisi mielen kirren,
ilahduttais raatajaa.

Kiellettihin rapakalja
karvas kahviloista pois,

Muistuu mieleen ohimennen
lisääntyneet varkahat;
ovelammat nyt kuin ennen,
viennit vielä kummemmat:

O'teuBlailoäuu tulfiiinaii mufaoii jou<
hnoat rnhliweioll» ftllwn««l fuiteiifiti nt)d
(letieioflä ro«ina [uottttamai u. Tule»»»»
»st»» läf)ipaiiumä toinia IttoStatnaan.

Jatkui häädöt torpparien,
mielivalta vallitsi.
Kasvoi lauma lurjuksien
edistyksen haitaksi.

Katsomassa kaupunkia
kävi pihkanokkia,
pässiä ja lampahia:
hirvi myöskin vieraissa.

Enemmistön eduskuntaan
sos. dem. kraatii sai kun sai.
Niin kuin pahaa pahna-untaan
porvarit sen muistaa kai!

l)

Asunnoista häädettihin.
Vuokrat nousi nopeaan.
Monikaan ei tiedä mihin
yöksi päänsä kallistaa.

Piispat, papit pauhasivat:
Mömmö melun aikaansai.
Käpälilleen kavahtivat
hengenmiehet „vai sä vai?"

Järkiintyivät miehet, naiset,
kasvoi joukko punaisten.
Nolaa* tuivat herraskaiset
tappiostaan vaalien.

sitä.

Hiiri-juttu sairaalamme
vielä muistaa ansainnee.
Verotaakka harteillamme
myöskin mieltä raukaisee.

Johtovesi kevätpuolia
oli niinkuin samppanjaa.
Joku taisi kauhuun kuolla
pelätessään koleraa.

Eduskuntavaalit oli,
vaalisaarnat saarnattiin;
sanat kieri solinkoli
kansan korviin kuuleviin.

juorittamijen
pleman maksajille wäbemmän cdullis»
ta. Sen ymmärtäwätkin hywin mänt»
taalimiehet. joilta waltio ny! haluaisi
ottaa osan truunumneruista luonnos»
fa. Eimät halua maksaa. Onxlt pyytä»
«eet helpotuksia ja saaneettin.

dctun hautalaulua. Eimät ymmärrä
sitä Valkatut hautaajat, heillä on kiire
peittää multaan hänet, sillä «maaksi
on hän jälleen tulema".
Ken mahtoi olla tuo. jonka haudan
ääressä ei ybtään omaista ollut mii»
meistä termchdnstä lausumassa? Mi»

Tehtailijat väärän rahan
viimein joutui kiipeliin ;
joutui jotkut viejät nahan
myöskin salpain satimiin.

Kokouksia tavan takaa
puiavuonnai pidettiin.
Nähtiin eipä kansa makaa,
ei jää Suomi nukuksiin.

|a wuokrien luonnossa

saatu waunuun kun nuo nmstawiittai»
set miehet alkamat kiidättää sitä yleistä
linjahuiitarimiä tohti. Tinne hänet
lasketaan miltei mistaamalla ja sitten
luodaan hauta umpeen. Ensimäiset la»
piolliset niin oudosti kumahtawat ar»
kun kansilautoihin, ne laulamat unah»

ollut kukko huimapää;
repi ruoja kartanolla
ruokkijansa säärystää.

Muistatte kai tuiskimista
alkuvuoden, huimanaan?

Näin me näenime kaikkien merojen

se

Liekkö päissään Raisiolla

Paljon muuta laulamista
kun on, jätän siksi tään.

«motrat olisi kohonneet näin suuresti,
ellei wuolraa suoritettaisi luonnossa.

sa»

Kilju sekä kojpiroju
kiehui salomailla niin,
että pääsi paiinenpoju
sekä lehmät juovuksiin.

silmänisku! tarkalleen.
»Aukea ei aitan ukset;
nyökkäsivät herroilleen."

envät ne sentään ole nousseet puolella.,
kuten loisien wuokrat. Eikä näidenkään

sitä

Ulkomaiden malliin meillä
alkoi ryöstöt lapsien.
Autot kulki syrjäteillä
ihmeheksi ihmisten.

Ymmärsivät vihjaukset,

edut. jolla emien luuluiwat
loisille, kuten wapaa lehmän laidun
lesällä srlä wähäiscn heinäni aita tal»
ven waralsilin. jonkun hehdon ala pe»
lunamaata. oileus laalin ja lantun
faswatukieen' ouiiffi tarnriksi ja wa»
l»al polttopuut, on otettu kotonoan
pois tai jos näitä ettija amnetaan, on
«iistä matsettcuoa eri maliu.
On totta, että kailkiaNakin owat
hmolrat nousleet tuntun»asti. mutta

saa
rumassa

—»

Meijermiehet metkun oivan
talollisten päähän sai:
lausuivat he lauseen soivan:
hinnat ylös! Förstå te kai?

sellaiset

WanHa. hitfttifatfetnen, suiPPopar»
täinen pappi tulee tappelun ja aitaa
Hywin huonolla suonienlielellä toimit»
taa siunausta. Toimitus täu foneelli»
sesti. Pian on tuo pitkä arffurinri tui»
jerru siwutse lukemalla jokaisen loh»
dalla nuo tawanmulaiset sanat, joita
jokainen läsnäolija on tottunut kuule»
maan. äßiinirifenä
»siunauksen"
mustun»
roainaja, joka lepää
ruskeassa arkussa. On aiman kuin pa»
pin äänessä olisi jonkinlaista tinaa
ja ainakin
lausuessaan
ne käy mielä hätäisemmin fuin toisille
wainajille. Tuskin owat wiimeiset
nat tulleet lausutuiksi, kun hän jo ha»
kce Virsikirjan alottaaksensa wirren.
Kappelista kannetaan ruumisarkut
tyäntömaimuihin. joilla ne wiedääu
haudan lähelle. Etumaisena nyt wie»
dään wo ruskea arklil. ja tuskin on

Vaasassa jäi eukon mahaan
käärö sidenaui<aa taas.
Eukko tuosta pulaan pahaan
joutui, kunnes kalma kaas.

»Huono vuosi", toitottivat,
»karja täytyy teurastaa".

sllly laikN loisien wuokramalsuwel»
toullisuudet. Loinen on welwollinen te»
lemaän taloon monen moni» pikkuas»
larrita. Varsinkin loimen waimo on
ionlunlainrn piian sijainen. Kun ote»
tom» huoniioon lailti nämä lisätyöt ja
lostrtaan niillekin lahonnut työnar»
Wo. lcchona siten wuolra aina suurem»
»aksi. Viitaan lisäetuja ei kuitenkaan
kohonneen wuolian wastilteetji ole
laatu. Pikemmin väimvaetoin. Monet

ihlnetellyt.

Ei siis vailla ihmehiä
ollut pulavuosikaan;
eikä vailla „er«yksiä"
lääkäreitten Suoineumaa:

Mässäsivät: söivät, joivat,
kerskasivat yhtenään;
halveksuvan katseen loivat
kansaan, ylvästellessään.

Kukaan ei tiedä heistii mi- palanen, joka sisälsi Thoreaun la.isel. ta ole sellainen awwitumijeen nähden
Luulen, että jokainen laji pitää omaa
tään. ©CÄ, taa olen yösyntyinen. ns- man.
fon, ena olen heidän oifen perijänsä'."
Oletteko myöskin emneffrrten?
. lajiaan parhaana. Niin on minun lai>
Tresethan pysähtyi sytyttäätseen si> tijnttiiisäinen?" foloin häneltä. 'Nel- ta n i ainakin ollut kaikkina näinä wuo»

I

fancafiiaii.

..

foannja.

se

on tuolleen lepokain. Äitipuoli ei ymmärtänyt lapsen hert»
käää mieltä. Hän alkoi lasmattaa las»
Kukaan ei kiinnitä huomiotaan wo» ta mielensä mukaan. Pienetkin määrin
hon wiimeisoen. Joku seiitään osottaa käsitykset hän rankaisi ankaralla nuh.
sormellaan ja huomauttaa: «maimais» desaarnalla. usein kurituksellakin. 3ä>
hoitolainen". Viimein tulee neljä hau» mä oli ankara koettelemus nuorelle
tausapulaista. hakemat nurkasta hih» tytölle. Usein hän sai päimäkausia olla
nat ja miemät ruumiin pois. Kappe» itkusilmissä ja silloin hän niin lallke»
lissa hän joutuu aiman miimeijelsi, rasti kalpasi äitiänsä ja toimoi, että
owen eteen.
kuolisi pois täällä pahasta maailmas-

ta tietää, «Uä
mio-

Keritsivät Kerimäillä
lehmän niinkuin lampaan vaan!
Mitä tehtiin karvainpäfllä?
Peitteeseen ne tarvitaan.

Kulassetlle kulta-aika

Useimmissa seuduissa maatamme,
»ulta marsinkin Smuossa ja Jtorja.
lassa, an paljun sellaisia huonemie»
hiä. loisia ja muita taionpoilicn asun»
noissa muollulla asmnia. jotla suorit»

Mllli

Taipalsaaren ukot näki
sateenkaaren jouluna:
Lauritsalan kylänväki
näki vesilintuja.

Ylös hipui hinnat aina
elinlarvetavarain.
Markka paljonkaan ei paina
vaaassa keinottelijain.

Päiwää wii los Jos ni|t lastemme
yhteen, luinla paljon nämä torpparit
tulemat wu»dessa maljamaan lismue»
toe, saamme siitä yli 20 milj. mt.
Loisillelnan ei wuolransa luonnos»
fa maksaminen ole aiwan leilin teloa.

tanxrt nniolrania työllä. Tehdään

Längelmäillä sadan markan
aterian sika söi,
popsi miehen saidan, tarkan
rahan. Kekordin niin löi.

Pula puista, asunnoista:

men»
noin

lm,,
unohdettu? Waitea ei ole siihen toas- sen, jonka johtaja oli iise hänelle kiitti
saapuu tata.
manista,
nyt
oli
niistä
Arasti
hän
ytsi
zoi»
ilmottaniassa.
Hän
hautausmaan keskellä olemalle ase» ta elämän Varjopuolet aina kohtaa» johtajaa ja tämä katseli häntä niin
malle. Omaiset ja tuttawat, jotta owat wat. Ikfi, jota ei koslaan pääsjyt elä» omituisesti. Elsaa pelotti tuo maanima
seuranneet wainajia heidän wiimeisel. män päiwänpuoleiselle rinteelle.
haukan katse, ja hän aikoi waistamai»
Ie mattalleen, purkautumat ulos tol> Kerran oli hänkin toiwonut. wiela» sesti paeta. Johtaja reuiahtlla naura»
mannen luokan Vaunuista. Kaikkien pä uskonutkin elämän hänelle jotain maan, Tuo nauru tuntui Elsasta niin
kaswoillll näkee surun j» ikäwoimisen. hymää tarjoaman. srutapa ei sitä toi» kamalalta, ja lun hän meni työhönsä,
Toisten mieli on aiman epätoimoinen. möisi.
oli kuin hän wielätin tuulisi tuon ka»
Keneltä on kuolo wienyt rakkaan puoKun hän pahaisena paitaressuna 10. nilllan naurunlison, keltä ainoan lapsen tai muun tipirtin lattialla leikki toisten siskojen»
Johtajan yhä Pyöriessä hänen ym»
omaisen, ken taas on saattamassa ai» fa kanssa, silloin elämä hänellekin hy> parillaan ja tullessa yhä rohkeammaknoastaan wttawaansa. Melkein aina myili. Se olikin ainoa walokohta- Sen si, alkoi Elsa miettiä, niitä hänen olisi
jättää kuolema jälkeensä kaipauksen.
jälleen se tuskin loskaan häntä lohtasi, tehtäwä. Hän oli nyt täysin selluilla
Pian owat ristillä merkattujen ruu» Toisinaan se aiwan tuin leikillään la» johtajan tarkotulsiöta ja hän ka'>hi3»
miswaunujen owet auki ja mustiin Hotti häntä hetkeksi, Nnelä enempi hän» tui sitä aiatuslakin. Hän päätti kerta
Viittoihin puetut hautaukapulaiset tä tlltkeroittaakseen sitten hänen jou» kaikkiaan tehdä lopun siitä, Kun joh»
nostamat sillat paikoilleen. Kantajat duttuaan takaisin Varjopuolelle.
taja eräänä päimänä tapasi Elsan jär»
astumat »vaunuihin hakemaan tulin
Hän oli wasta lynunenwuotias. kun iestämässä muuatta louttorihuouetta,
omaisensa ruumista ja kantamat ne hänen äitinsä saatettiin tuonen tuwil< päätti hän ottaa ratkaiseman askeleen.
kappeliin, jossa siunaus tapahtuu, le. Silloin hän itki tatlerasti Hän ei Nyt oli Elsalta täcsiwällisuys lopussa.
Maunussa on wi<?lä jälellä yksi arkku. milloinkaan lulitlut woiwansa unoh» Hä»!en stlmänsä saa kumman kiillon.
Näriltään mustanruskeana näyttää se taa herttaista kulta-kutrista äitiään, Kauan salassa ollut kiukku plirkautui
enempi puiston rittalaatikolta tuin joka aina oli häntä waalinut ja hänen waetustainaltomalla wo i m alla. Joh»
taja perääntyi ornea kohti. Oroi amau»
kuolleen lepotilalta. Ainoastaan sen parastaan katsonut.
tui ja toisia tonttoorihenkilöitä riensi
ruumisarkkua muistuttamasta muomuatena
kuolemasta
äitinsä
Toisena
dosta ja ruumismaunussa tuljetukses» meni hänen isänsä uusiin naimisiin. katsomaan. Johtaja koetti keksiä mitä
fuljetu§iuna

Ruumiiden

kuttuja ol' oikeuksissa
Niistä eräs verraton:
sianhäntä paketissa
kantajalle tullut on.

loppui liha, rasvakasti
meikein kaikki loppui, oil

im oli hän elänyt, lun hänet niin oli Tänään oli hän saanut palkanylennyk»

KonttoriMö.

Meillä totin aita eivät
mutta muussa kuuluisat

kaasukatkut katkerat.
jotka säryn kalloihimme

Loppui »lopen* useasti
sokerit ja maito, voi:

Sunnuntaina 3i p. jouTUKUUta
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jäiiueSmilioönctn omistajana teidän ei

silla'.

»Tiedättekö mitä tuo frttS teki? Hän olisi larminnltl tehdä tvötä alhaalla
~'Tarkotatteko kertoa minulle
Mli kullan, erotti kolmekymmentä valtioissa. Te menetätte valion'.
niinä aloin.
naulaa, minkä toi takaisin rannikolle;
./Ei paljoa', hän wastasi. 'Vnpä „W\ koskaan', hän sanoi, ja hänen
OiNen hän miittoi ohifiilferoaii kannn Vaihtaisi paikkaa kenenkään naisen [ilmansa smmtantniwat minuun miiluokseen, mattas, Pat Healnn kauppa.
kaiir-sa wultioiZsa. Tämä on minun pittöminä. Minulla oli kerran puoliso,
aseinalle Dyeaan, osti niaifamarus- kansani: heihin minä finilirn. Mutta ainoa
kutsun häntä Haraksi; luulen
Wkfta ja meni Chileootin solan yli. on aifoja
ja hänen silmänsä leimat). hänen yhä pitämän kansankeiltiötä Iu»
Tuo tapllhtni
kahdeksan wuotta ihrat kummasti siitä Igipuusta, josta neaucsa. Hakekaa hänet käsiine, jos
ennen Llundikekuumettu. ia Jukon ali mainltsin
on alfoja, selloin tolwan. milloinkaan palaatte, ja huomaatte sen
silloin erämaan tuntematon ioki. Hän että tilolle Thorcaulle tefnftuiji kai» niinen hänelle sopiman.'
pelkäsi intiaaniniiehiä, mutta hän otti kieta pahinta'.
«Ia minä hainkin hänet, kaksi touotkaksi nuorta intiaaninaista matkaansa,
kysyin.
.aliksi'?
minä
ta myöhemmin. Hän «li kaikin puolin
kulki poikki jännien, laski jokea pitkin
»'Siksi että too fin naida hänet. sellainen luin nainen oli liimannutkin
ja poikkesi kaikille aikaisemmille leiri- Saisin seuraa yksinäisiksi
laapuöteli
iso ja tyhmä, Härkä
Hetkilsenl.
pailaille alisella Bukonilla, Hän waelsi Olen näet
nainen
ympäriinsä ja tarjoili ruokia.
todellinen
nainen.
monet wuodel siinä maassa ia joutui Olen kyllä luullut
nai. .Tarwitsisitte »aimon, jofo «nUaili
finne iosjo ininä hiinej tapatin. Hän lista, jotta läbtiwät toisenlaisista
leillailull» tufen tntii". lanei».

sanoa

waitseisi läskeä hänet

pois.

Kaiten

su»
sen

ihmiswili» töjen alkaeesa pitää hänestä alkoi hän
pieneksi
ja jo saada wähän elämänhalua, jota ei
»ässä tunsi hän itsensä niin
yksinäiseksi. Ei auttanut malittaminen hän ollut tuntenut ainoatakaan kertaa
täällä, ei tumminkaan häntä kukaan äitinsä kuoleman jälestä. Ei hän tosi»
ymniärrä. Hän päätti ottaa elämältä ollut elämää aina wihanuutkaan, mut»
tarjoaa. Ostettuaan tu toisinnan
hä,ttä hnwi» katkeroitti.
mastaan, mitä
Johtajan palattua matkalta näytti
sanomalehden ja katsottuaan rqöpaitkoja, huomasi hän juolsutytön paikan siltä tuin ei hän enää olisi huomannut»
eräässä liikkeessä. Kysyttnän poliisilta, kam: Elsaa. Todellisuudessa hän tum«
missä päin hio liite sijaitsi, lähti hän »linkin etsi tilaisuutta saadakseen El»
fopiwa-ti pois. frun ei fiihen tullut
sinne.
Eräs ennenai?ojaan wanhentunut tilaisuutta. Päätti hän
tehdä. Erää»
neiti, jolla oli kalpeat kaswot ja terä» nä Päiwanä ilmotti hän. että Elsa
wä katsonta, tarkasteli tulijaa. Elsa. lähteä 14 päiwän kuluttua, kosta ei
on tertomuksenune henkilön ninii, häntä enää tarwita- Hän aitoi näet
painoi pääirsä alas- Hän huomasi was» supistaa liikettänsä. Elsa kyllä tiesi
ta. niiten risainen ja kulunut hänen asian todellisen laidan, nmtta hän oli
pukunsa oli, ja hän oli jo aikeissa toiselta puolen wähän iloinenkin pääZ»
mennä Pois. Tuon terämäkatseisen nai» tessään Pois, Maikka häntä toiselta
silmäys kumminkin pidätti häntä. puolen wähän Pelotti uuden tyupaila»
Saatuaan tarkastuksensa lopetetuksi saanti.
lähti nainen ilmottainaan liikkeen joh» Koitetlunan tuolla kahden ttriikon
tasalle tytöstä, wielä lähtiessään heit» ajalla taikivsa mahdollisissa tilaisuuk»
taen tähän halwetsiwan silmäyksen.
sissa taiwuttaa Elsaa ja nähtyään
tuli
mentyä
päätti johtaja lostaa
mahdottomaksi,
niin
Naisen
Elsan
Paha
olla, hän tunsi olemansa niin ylsin, epäonniötumisensa. Ojentaessaan El»
niin komin yksin. Hän miltei itki.
lähtiessä tälle ttzötodiöttitsen, oli
Warrottuaan hetken aitaa aiwan johtajan kalmoilla hymin ilkeä hymy.
hiljaa, tuuli hän askeleita. Kohta jaa» Todistus oli lirjotettu ruotsinkielettä,
tmi paikalle liitteen johtaja. Hän oli jota Elsa ei täydellisesti yminärtänyt.
teskipitkä mies, wanttarakcntcinen, Hän ei siis tietänyt, mitä todistus siyläruumis suhteettoman heikkojen jal» sälsi. Vluöhenlmin hän ien lyllä sai
»kojen kannattamana.
Pöhöttyneine tietää.
taswoineen ja pienine haukansilinineen Elia oli etsinyt työtä kaikista mah»
teki hän Elsaan hymin wastenmielisen dollisista paikoista, soissa oli ilmotettu
waikutuksen. Nähtyään Elsan repalei» konttorityttöä. Kaikkialla sai hän kiel»
ulkomuodon nyrpisti hän ensin tämän mustauksen. Hänelle sanottiin,
wähän nenäänsä, mutta nähtyään El» että hän oli edellisessä paikassaan ollut
kauniit kaswot mieltyi hän tyttöön johtajalle epäkohtelias ia täyttäytynni
ja saatuaan roielä tietää, että Elsa oli yliniielisesti.
Kun Elsa taa? oli saanut eräästä
wasta tullut maalta, otti hän tämän
juoksutytökfi.
Paikasta tuon tawailnulkaisen was»
On nnerähtänyt wuosi. Elsa oli roie» tlwkfen: «teistä ei huolita", tuli hän
lä lamassa paikassa, mutta oli jo kadulle ja alkoi astella puistoa tohti.
..ylentynyt" konttoritytöksi. Hänen kas» Täällä hän istui eräälle penkille ja
oliwat käyneet kalpeiksi ja niis> alkoi itleä. Hän mietti elämäänsä.
sä näki huoletkaan ilmeen. Tuo terä» Oliko hän todellakin ollut sellainen,
wäkatseinen nainen, joka hänen tulles» joksi hänet luwattiin? Täytyilö koni»
ensin hänet Vastaanotti, oli ollut toritntön wälttäniätiömästi olla liii*
hänelle hywin ankara. Työtä oli ollut feen johtajan n.k. rakastajatar, ollak»
yli moimien ja sittenkin oli häntä nuh- feen toimeensa kelwollinen? Ei! Häntä
dettu. Liikkeen johtajan puolelta oli ei ainakaan mikään mahti moi siihen
hän alunpitäen saanut huomaamai» pakottaa. Ennen kuolema hänet pe»
suutta osakseen ja oli tuo huomaawai» riköon.
yhä lisääntynyt hänen täällä olo°
Hän waivui puiston penkin nurkkaan ja jäi siihen pittäkji aikaa. Siinä
ajallaan. Elsaa inhotti mies. ja
takia ei hän pitänyt tuosta suosiosta, kulki koko mennyt elämä hänen aja»
waan päinwastoin fe häntä kiusasi. tuksiensa läpi. Onko hänestäkään ollut
neljätoistamuotias. Täällä
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taen mennä Kallioiden yli syksysiiässä.
Tämä on rakaötettama paikka. Tuskin
kauniimpaa löydätte. Miksi ette jjaifi!
Olen teille hnwä wnimo.'
„Ia sitten oli minun ratkaistawo
Hän odotti. En häpeä tunnustaa, että
linjaus ali korea. Olin puoliksi iafas
tunnt häneen. Tiedättehän etten ole
joutunut naimisiin. Ia sanonpa, elia
hä» oli ainoa nainen, mikä milloinkaan

se

perästä, mitä oli tapahtunut, ei hä«
niin paljon saa kärsiä.
Elämän epäsointujen yhä laswaeb» nellä ollut mitään syytä odottaa sääliä
fa totona päätti hän miunein lähteä johtajan puolelta. Suuresti hm, siil
sieltä pois. Päällään ainoat maaterie» ihneeitrli. tun ei häntä tullut kukaan
kaleet, mitä Hällillä oli, ja pieni mutttj ylösfauolnaan, ja kuultuaan, että joh»
kädessä lähti hän ulos maailmaan. taja lähtee matkalle, luuli hän. että
Hän saapui kalipunklin oltuaan masta asia jää ilnian seurauksia. Toisten tyt»
ta, jossa

«'Minulla oli kerran', tuli wastaus.
~'la rakastaaka hän teitä?'
«'Leskimies?'
»Sanoin: kyllä.
„'Hm. Akka lähti kulkusille. Sanoi
„11l siinä oli kaikki. Hän ei siihen
aina, että keittämisen kuumuus tekee ci:ca kajonnut
Paitsi kerran, ja
hänet hulluksi ja sen se tekikin. Ojensi 'illoin hän näytti wähän tulta, mikä
rewolwerin minua kohti eräänä päi» hänessä hehkui.
wänä .ja meni tiehensä jonkun Si>
»'Kaikki on minun Mallassani', hän
tvttshin kanussa. Tuulenpuuska yllätti sanoi, 'annan wain sanan, ettekä te
ylhäällä rannikolla ja kaikki hulkm- pääse Pois täältä. Jos annan sanan,
te jäätte
wat'."
Vcutta en aio antaa sitä.
, Trefethan muisti lasinsa ja waikein. En tahdo teitä jollette tekään tahdo
..Mutta tyttö?" Milner muistutti. jollette tahdo minua'.
„Ia hän antoi monisteet minulle ja
..Jätitte kertomuksen juuri kun se oli
kähmässä mielenkiintoiseksi, helläksi. laittoi minut matkaan.
„'Onpa ikawä, wieras', hän sanoi
Miten käwi?"
„?!rnn", Tresethan wa?tasi. »Kuten ersMsilfi. 'Pidän näöstänne ja pidän
hän itse sanoi, hän oli metsäläinen teistä. Jos jolloinkin muutatte mie»
kaiken muun suhteen Paitsi naimisen, lenne, tulkaa takaisin'.
„Oli wiclä erä* toiwe, jonka halusin
hän kaipasi omaa lajiaan. Hän puhui
hywin siewä?>ti siitä, mutta suoraan toteutuman. Hatufm suudella qär.tä
hywästiksi, mittta cu tiennyt miten mcasiaan. Hän tahtoi naida minut.
„'Wieras', hän sanoi, 'tahdon että ncteHä enkä miten hän se» ottaisi, Sajäätte... Te pidätte tästä elämänia- neinhan teille jo, että alin puolittain
wasta, muuten ette olisi täällä koet» rnfaöxninit haueen. Mutta hiin järjen

sen itse.
„'3uudelkaa minua',

tilin

an jotain

'Villoin
tossa.'
«Ia me

rinn

matkassa

sanoi,

ja muiZ-

«Parempi olisi foi ollut, joS olisin
jääiint. Katsokaa minua."
Näimine hänen harmaat roiiffenfä,
oaliaan paikan hänen päälaellaan. pö>
höpnssit hänen silmiensä alla, lnoppa»
posket, raskaat rypyt, yleisen teäfyitfi»
syyden, wanhentuneislmben ja liha»
wiinden, miehen fofo tutistumisen ia
raunion, miehen, joka kerran oli ollul
Voimakas, mutta joka oli elänyt liian
weltosti ja liian hymin
„Ei ole wielä myöhäistä, wanha
micS",

sanoi Vardwell kuiskaten.

«Kantta

Toiwon, etten

Jumalan!

olisi pelkuri!" oli Trefethanin huudah»
dus. «Voisin lähteä hänen luokseen.
Hän

on

siellä wieläkin. Woisin muut-

tua ja elää monta pitkää wuotta ._.
oäiTCit kanssaan
siellä ylhäällä.
kuin
tehdä itse»
Ofla täällä an
mnrha. Aulia olen manha mies
.

.

.

samaa

.

katsokaa
neljäiityulmenenieitsemän
minna, KusyluyZ on", hän kohotti tauti ia katsoi siihen, »tysymyZ on main
on
täfiaincH
welito.
pehmeä
ia
helppo. Olen
loinen kera
Pitkän eräpäiwän waelluZ aamupakka»
pelottaa nunna: Pureman
s.'n ajatus ia jäätnnect wetohchnat säi»
kyttäwät minna
Sasi meni tiedottomasti hänen knutlllleen. Nopean wihanMuskan wallas»
sa han oli aikeissa heittää sen firpa»

»että

suutelimme, lumella tuossa
Kallioiden laaksossa, ja niin jätin hänet sille tielle ia lahdin koirieni pe»
rään. Minulta kului sitten kuusi toiif*
koa ylimenoon ja alastuloon, ennentuin saawuin ensiiuäiselle postiasemal- leitsi lattiaan. Mutta sanmZsa hän
tnyntyi ja sai toisen aatoksen. Lasi toon minuun sillä tamoin mailuttanut. le Suurella Oriajärmellä."
äkkinäinen,
hui, hitaasti hänen huuliaan tohti ja
ia
Mutta juttu oli liian
pysähtyi. Hän nauroi tiiwaasti ja kat»
Katujen
kuin
miel.
Saroin
kuului
korwiimme
minä »valehtelin
hälinä
oliwat
hänelle, että olin jo naimisissa.
kaukaisena kohuna. Eräs edeskäypä, toi kcrasti, muita hänen
Ghutyntt»
»SJett,
hiljaa
juhlalliset:
lällä
liikkuen uusia imupillejä. Ia
«'Odottaako vaimonne teitä?' hän
äänettömyydessä Tresethanin ääni tai» rnaiial Hän oli tuin olikin ihuu,"
lysyi.
JRiiifi »altalin mvintäloältl.
lui kuin bautluaislella —v.

1

'

hullunturisenlpia juttuja selwiytyät»
oli tumminkin tur»
haa, kaikki tiefiwäl asian laidan, sillä
ei ollut mitään uutta heille. He al»
koiwat kunnioittaa nuorta tyttöä. j»ka
sen, mitä useat ajatte»
uskalsi
limat.
Nyt oli Elsan tottalo selwä. Joka
hetki martosi hän. milloin johtaja

feen häpeästä. Se

"

sanansa

-.

T TT ÖMI B S

Sunnuntaina 31 p. Joulukuuta
hyötyä?

ff uomaa F Korotetut Tyomtesfehdcn tilaushinnat.

ml., riittääkö? Te ootte julma, hymä
herra. Kymmenen markkaa olkoon
menneeksi, en tahdo olla turhan tarkka
teille, ymmärrän, että tllrwitsctte ra»
Armasinko? Siitä
haa lukuihinne.
näette, että minulla on hymä huomio»
kyky.
N>o niin, lyödäänkö kättä?
Haluatte enempi, sanotte, olkoon men»

«mpi on hänen kadota ijäkfi.

Hän lähti astelemaan nieren ran»
taa kohti. Kaikki oli niin hiljaista ja
rauhallista. Ei nähnyt ketään häirit»
leniässä. Ehkä hän onkin ainoa elämä

neeksi »viisitoista.

Wihdoinkin

osotuksen kupongilla.

Uusiksi

suos»

.

j

,

.

>

sen
.

»

prosenttia. Kirjat Suomen rajojen sisällä laistetaan rahtivapaasti.
Tuntemattomille lähetetään kirjatilaukset jälkivaatimuksella (jälkivaatimus
urkottaa, että kirjat maksetaan vastaanotettaessa postikonttorissa eli
rautatieasemalla). Jälkivaatimuksesta johtuvan lisämaksun suorittaa vastaanottaja. Amerikkaan ja ulkomaille lähetettävän kirjallisuuden lähetyskustannukset maksaa vastaanottaja. Jälkivaatimuksella ei voida lähettää
lehtiä ja kirjoja Amerikkaan, niistä on ensin lähetettävä suoritus. Tiliin
ja myytäväksi lähetetään ainoastaan varmaa takausta vastaan ja on silloinkin tilitys tapahtuva säännöllisesti neljännesvuosittain. Jos yhdistysten takausta käytetään, on takaus toimiteltava meille, yhdistyksen päätöksestä todistelun otteen seuraamana. Satunnaisten ja tilapäisten komiteojen takauksia ei hyväksytä.
Jos asiamies uskoo velkaa, on tilaukset hänen kumminkin meille
maksettava. Asiamiehen tappiota ei korvata. Jos työväenjärjestöt,
yhdistykset y. m. tahtovat edistää kirjojen ja sanomalehtien levenemistä
myöntämällä luottoa, on heidän itsensä tarkotusta varten myönnettävä
varat (myös vastuuvelvollinen takaus) ja valvottava asiamiestensä toimintaa. Tappiota välttääkseen katsokoon jokainen tilatessaan, kenelle
rahansa uskoo!
Asiamieheksi uskotun katsotaan käsittelevän meidän varoia ja
vilpillisesti menetellessä tullaan tämän mukaan syyttämään.
Yksityisten, meille tuntemattomien ja maksamatta jättäneiden
tilauksia ei voida ottaa huomioon, jos ei maksu seuraa tilausta.
Postimaksun ja kustannukset kirjeiden ja lähetyksien lähettämisestä
maksaa jokainen lähettäjä itse.
Postiosotusmaksu ollen nyt ainoastaan 25 p. aina 100: markkaan
nousevista rahalähetyksistä, soveltuu parhaiten suoritusta lähetettäessä.
Postiosotuskupongin takapuolelle saa ja on välttämätöntä merkitä, mihin

saa

sana»

massa

...

suum»

asunnon

se

sa

sen

se

waiwaishoitohallitussen toimesta.

luettuina.

Nai niin, kaksisataa»
kymmenentuhatta.
Ah, kumpa sai»

Kaiku Korweumaa.

sin

sen lolmannensadantuhannen

teen mielä tänä muonna."
tuli totijetsi ja huokasi.

3lll!alom.
ojolelfaa hmoä l)«rrn, <« 011
laatta.
rastas
9lb!alom on löyhä,
hywin röijyä, ei penniäkään omoiliiutta. Kolo pevlj» Iqs lainattua oniai.
luulta, piilee itsensä toisen lastaa.
nuls«lla ja wu»lra.rahatlin luuluiual
toisille.
Jaa oichan tuimilla kauppa, niinkö sanoitte hywä herra?
Du, on! Multa sekin on otettu we>
lalsi. jumala paratkoon. Puwut,
lapat, palttoot ja tiivlit kuulumat
roelfatiijau mutaan toisille, tarkoitan
«velkojille, «miiuraättetö fjaroä herra?
Maksan fniiimenen prosenttia lorkoa,
se on paljo», fotoin paljon.
3lds',.lmn on kuitenkin maltillinen
ja uskoo onneensa, jota ei imelä nät).
SBaiinonito?
Ei loskaan, ei

tay»

n

Absalom

Einar Ahti.

„Nl>salomilla on wiisi laita ia

»aimo.

laa.

ei ennen luin minä olin ilahuttanut odotteessani laukausta ja koiran hau»
puhutteluscmalla kuntaa, mutta jumala oli Johnin puomuhamettilaista
..porsas"
pahin
Kirj. Eric Hultman.
hautlummana. lclla ja warlijat oiwät kuulleet mitään.
mitä
moi
laslarille
tai ftngale»
Kun me heti ennen päiwän
Ei moi olla liian tarkka tomeria
aamuna ratsastimme sielmalitessa, etenkään ellei moi ottaa lu> siloiselle.
Oli helppo nähdä, että olin hankki- tä, olimme lisänneet muonamaraZpitempään aikaan.
kuun muuta
itselleni elinlautiscn mihamiehen, toamme kl)mmenellä kypsällä, mehuk»
John Norman ja minä olimme yh» nut
maan
ei minua surettanut mähää» kaalla anonasilla ja yhtä monella kau»
dessä lähes kaksi wuotta. josta jälki» kään,
en aikonut jäädä tälle paik° niillä, tukemalla kaalinpänllä.
sillä
puolisko
mainen
mietettiin aarniomet»
laa.
Towerini oli priimaa, ja mina hy»
sissä pari sataa mailia etelään Carmaksyin
jäleötä
tulimat
Illallisen
sekä hänen ruman menettepentariaramiilolta. Lukuunottamat'
ta mustia alkuasukkaita, jotta toisi» lehmäpaimenet (..cowboys") meidän lynsä että wihannekset.
Sellainen oli moraalini siihen ai>
naan kämimät kuuniatchmehdytsel' leirillemme juttelemaan, ja he mar»
mielipiteen,
taan,
mentimat
mutta nyt, itsekin tultuani rif«
jon°a
olim»
lään. olimme loppuajan tylkäiiääu pa»
me
minä häpeän kauheasi
jo
mieheksi,
muodostaneet
itsellemme
heidän
kaalsi
lotciut toinen toistemme
työnantajastaan ja hänen puutarhuri» ti, kun ajattelenkin sttä.
on
ä
Usein
scitiscmäiikrinimentä
kahdeksankymmentä mailia lullantai» kokistaan. Omistaja oli saita, kitu»
majain kämppien mäliä siellä, ja maa piikki, jolla oli miisitymmentätuhatta
on suuri ja autio. Haaioeelliset, kor» päätä sarmitarjaa ja asema, suuri kuin
liilllllln
Kun maailma
kcat muoret sukeltalnat ylös tason» puoli Irlantia, Maikka hän puolimeri»
„gin"insä kanssa asui miheliäises»
goista. niinkuin jättimäiset, muieli teollisunsruhtinaan uni.
pöksäZsä, jossa oli kaksi huonetta ja
sä
merestä,
pedot
jo
ympä°
naimaikäiset
keittiö.
Teollisuusruhtinas „Nyky(S.H.)
riinsä on metsää tuota ikuista finiaffciinen"
omaa
laitti tunnioitettawat
Singakesi
pirun
oli
hieman
sukua
kumimetsää yksitoikkoisine eläimistöi»
ja puutarhan yläpäässä oli mihai» ominaisuudet,
mitä kuolewaisclta
ja
ympärimaeltelemine,
paljaine
ucen
nen werikoira. joka öiksi Päästettiin yleensä woidaan toaatia. Hän on hywä
alknasukasheimoineen.
ihminen, tarinokaZ liikemies ja suuri
Me
John ja minä
osasimme irti.
ymmärrä,
Ett
oifetn
rniffi
he
ftu»
isänmaan ystäwä. Näistä ominaisuuk»
miat
ja
jon»
ulkoa;
toistemme
ansiot
siZtaan johtuwa omantunnon rauha ja
kun ajan kuluttua osasimme melkein hunvat meille werikoira-ta. Ehkä
elintapansa tetisimät
johtui
jonkinlaisesta
waatimattomat
yhteenkuuluwailukea toistemme ajatukset ja mastaul»

Minä
rahoja, niinkö sanoille
«astaan suorin sanoin suorin sanoin,
»nkä jätä mahaakaan pois. Heletiel
Oli todellakin ils» wääryys. Muistan,
miten hän a'ituiscsti ivalitti: .Ei ole
rahaa, meltoa täytyy ottaa." Ia jos
me sanoimme: »Jrilä »des päästä
jaloillesi", niiu hän uosli main olkapäiläuiä ja sanoi: „E> tannala
yrittää, maailma on jo liian walmiZ".
Me nauroimm» hänelle, hywä herra,
sillä häneu puheensa oli mm ihmeet»
listä, niinkuin maailma olisi ollut
täynnä malmilla puluja eikä siis olisi
tannallanut enään niitä malmista..
ja myydä. Me pidimme häntä maat»
Mutta sitlen hän
teissä ja
kuoli ja kun pidettiin pesäluetteloa,
löydettiin eräästä llltusta 50.000 ho»
peassa ja kullassa ja neljä pankkikir»
jaa sisältäen 190,000 yhteensä. Hänen

mantuja lauseparsia, sillä siinä maltaa» huomanneet Johnin jäähymäiZkatseen
yksinäisyydessä, joka maltaa ih juurikaswismaalle.
All right kaikessa
He
uiisen näillä äärettömillä lakeuksilla, toiwottiwat
hywaä yötä, ja tuntia
ei tuhlata sanoja.
Opin tuntemaan tomeriin kuuman myöhemmin, kun kaikki hywät ihmiset
mieheksi, luotettamalsi ja uskolliseksi ulnailiwat, otti John Ivcitsensä ja tyhkuin kulta, pelottamaksi ja itsepäiseksi jän säkin ja katosi pimeyteen.
kuin synti; ja hän
toiwon
sai En koettanut saada häntä luopu°
maan aikeestaan, sillä niinkuin mi>
minusta,
herttaisen käsityksen
itsepäisyys pois luettuna; muuten nulla äsken oli ilo mainita, oli häntä
tawattoman waikea saada wakuutemahtoi hän olla pahoin likinäköinen. tuffi,
että joku hänen, aikeensa oli so>
Mitä pitänette hänen lamoistaan.
pimaton.
iltapäimänä
Saomuimme muuanna
John oli aikonut hankkia kaalin»
eräälle asemalle sisämaassa. Oli juu»
kaalinpäitä tarkoitan,
ja
ri teurastettu härkä ja me olimme, juuria
kaalinpäitä
piti
saada,
olkoon»
hänen
sanotaan,
niinkuin siellä
..lihannälkäi»
siä", s.t.s. olimme eläneet ainoastaan fta maikka kakskymmentä werikoiraa
puolilla lcipäannoksilla sekä teellä ja ja sinyalesilaista.
Kyllä minä tunsin wissiä lerooHomilleillä miikunoilla muutamia päi»
wiä. Niin muodoin pyysimme ilman muutta, istuessani siellä pimeässä ja
lykkäystä suuremmanpuoleisell rusko»
telun pihmin; hätätilassa woisimme,
tyytyä chateauhriandiin tai Pariin toi» '
ja ehkä saisimme lainaisi pa- •
pccn
dau ja keittokirjan?
„Vossi" ei ymmärtänyt leikkiä.
Hän suuttui ja mastasi ärtyiscZti:
<3!tekö tahdo pöytää liinoineen ja Pa>
ria ryyppyä myöskin, senkin työttä»

loskaan ! Hän fäifit miehensä kanssa
ilman että koskaan hermostuu, aiin»
luin luulitte limua herra. Eiioätfä
Absolomin pojutkaan hermostu, he

owat tuqttjtnäiftä ja totlelemaisia ei»ällä pyydä loskaan mahdollomia.
3e olette onnellinen, tjniuä herra,

leiliä on »ontiuiilti laffifotaa seie»

lei§[ä
parhaillaan InétuSfanne jn
»voitte oltna sillä luaifto mitä, neljän
on omianne. Mutta jo» Absaloni
laa fotoon jaman roertan, nu» täijtun
ebä ne roeltojiUe. C« ei ole Hans'
»

Sanotte epäilemänne minua, se
»n roääuu sanofii, mulla Absalom
»ulaa sen anteeksi, minulla on tu>wä
sydän.
Niiniä luulelle?
Pois
jt minusta. Milli huomautitte mimelkein siltä
n«ll> weli
luntuu kuiu luulisille minua Jrnnam
©itä alituisesti ©«litti
laiseksi.
lblihyyttää» ja sillenliii oli hänellä

ruuassa.

Towernlset.

sanoa

se

aseman

sen

seuraan.

se

saman

niitä

j
[

;

;

saa

j j j

näillä seuduin ilmaiseksi."
ympärillä, päästäkseen osalliseksi siel»
..Ottakaa maksu niiu yhdestä kuin
lä löytymistä tamaroista. Se on
rullinen paikka, hymä herra. Ainoa toisestakin, äijä ressu. ..Mastasi John
ja nakkasi huolettomasti kourallisen
lohdutus on silloin Absalomilla et» hopearahaa
teurastnspenkille.
ta olen silloin kuollut.
No
ie
oli selmä Wå myöten,
k>ymin
jaa.
on
roskasta.
Niin. elämä
luomaan kat»
rastasta, marsinkin nyfnaifcau! Ei multa sitten f attui
ei sokeria ja lihakin \ ''eeniä pienelle kengälle a'emarakennuk»
saa köybä
\ sen alapuolella, jo kas siellä, karkean
Sian lihako?
on liian kallista,
piiffiaiöan tnkgna. fnsiuoi muutama
on
taastmncn
minusta,
le
sika
Pois
eläin, eikä Abialom eikä hänen we!'en> rin>; mitä ibanimpul kaalinpäita ja
Onko se , uruilta hymää.
>ä syö mitään soc>Ztai«:a,
Söiliaiuiefsei oliroat melkein tunte»
kallista, mai mitä sanoitti?
Dhden
Hymäa ic- ! mottoina serkkuja tässä
teknvää. en köytä sitä.
notte,
Te saatte minut ''nu<tumaen , kuntaa ja John pyysi saada ostea taksi
siasta. Mi» kaalinpäätä.
puhuessanne
juntatai»
„En pidä vuutarhnrill muonittaakettei
kerran,
nä sanon mielä
nen karsi saastaista eläintä pöydäl- seni kulkureita", oli mastans, jonka
| jälkeen puutarhuri", musta, liukas»
lään.
teloma sinssalesilainen, meti suupielencm
fnäröZ°
Mutta mitä wieraalla
maatrnanbojo
wai
sä lemeään, hymäksymään mirnistyt»
sään?
Jahah
Huonoja
teitä I Katsotaanhan.
Odotin, että towerini maan tawan
owat. fornin kuluneita to halpaa fan.
jälleen
pu>
annan
teille
molemmista
olisi «taputellut" boZsia. mut»
floSta.
E,tö riitä, ta sitä hän ei tehnyt, waan sanoi ai»
wuista yhtveniä 5 mk.
tun nain kohotatte olkaväitänne. hymä noustaan: ..Kiitos ystämällisyydestäu»
50 mk., ooh, te teette mi> ne. mister, minä en pidäkään tuollai»
heru»»
naita ftillfaa. mutta Absalom lyllä sista kuimaneista. madonsyömistä las»
irnu&ttää lakia, atblalom tarioaa 6 »illiHtal ja nii» «e mannune» »aan
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se.

osassa

„

seen.
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3:—
1:50
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»

Hinta on sama Venäjällä (laskettuna venäjän raha kurssin mukaan),
Helsingissä ja maaseudulla, asiamiehiltä, meiltä tai postikonttoreista tilattuna ja kotiinkannettuna.

Ulkomaille koko vuosi

.

.

28:— m:kaa
14:— m:kaa
2:40 m:kaa
s: rn:kaa

.

kuusikuukautta

kuukausi

.

.

Viikkopainos ulkorn. koko vuosi

TYÖVÄEN PILALEHTI KURIKKA <«««<
ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa (1 ja 15 p:nä)
ja maksaa kotiin kannettuna tai ristisiteessä postin välityksellä asiamiehiltä, meiltä suoraan eli postikonttorista tilattuna:
£»»»»>

koko vuosi
m:kaa
4:
kuusikuukautta
2:—
kolme
Hinta on sama Helsingissä, maaseudulla japostikonttoreissa sekä Venäjälle.
6:
m:kaa
Ulkomailla koko vuosi
9
kuusikuukautta
3:—
.

.

»

»

.

....

.

»

.

Postin kautta (postikonttoriin maksettuna) tilattuna ovat hinna!
samat, mutta postitilauksista ei makseta asiamiespalkkioia. Ristisiteessä
(eri lähetyksenä ja jokaisen omalla nimellä varustettuna) saapuu nykyään
postista tilattuna Työmies, samoin Kurikka.

„€§tafjmt höyrylaiwa ja MfuloU wie fota innotta sellaisen suniman firjottammcnfin. Kolo awaruus hukkuu
Konttoripäällikkö meni, mutta tuli rahan paljouteen. Mihin me ne nyt
sijotainiue. Mikä wielä on aötettawa?"
wähän ajan kuluttua takaisin.
»Olemme ostaneet kaikki höyrylai» TeollisuuZruhtinas Nykyaikainen
wa> ja kulkulaitoZoslltteet, mitä on raapi korwallistaan neuwottamana.
saatawiZsa, mutta rahaa on karttunut Siinäpä kysymys. Kaikki an jo os-

tososatteita!"

tettu. Mikä wielä ostetaan?

sitä enemmän."

«Qstahan kaikki teollisuusosakkeet!"
»Olemme nekin ostaneet."
»OZtahan sitten kaikki laiwat, jn-

nat, rautatiet,

asemat

ja

..Helwetti!"
Kauppannlwos

satamakont. sessä

torit, kaikki teollisuuslaitokset, kaikki
pankit, kaupat ja muut liikelaitokset,
kaikki kahwilat, ruokalat, markkinat ja
toripäiwät
osiahan kaikki!"
Wähän aian kuluttua palasi • konttoripäällikkö taas.

heräsi meteliin

„Helw?tti", toisti sisään

etei«

astunut

konttoripäällikkö uudestaan, „jo otti
piru! Tehtaan työmiehet waatiwat 25
penniä tunnilta palkankorotusta. Minä jo sanoin, että
on sula mahdot»
tomuu-3, mutta ne eiwät tahdo uskoa,

se

mutta waan wäittäwät, että heillekin on su»
sitä la mahdottomuus tulla toimeen nykyi»
on jo liikaa miljardi."
sillä Palkoilla."
«Nykyaikainen hyppäsi kauhistu»
koko
tämä
maa.
..Ostakaa sitten
kaikki kaupungit, pitäjät, kylät, talot neena ylös tuolistaan.
„Herra jumala! Sehän olisi selwä
ja ihmiset!"
Konttoripäällikkö palasi pian takai- konkurssi. Mistä me ottaisimme sellai»
set rahat tällaisena kalliina aikana, kun
sin.
kaikki
raaka°aineetkin owat näin juma..Olemme o3taneet fofo maan,
lattoman
kalliita. Sanokaa niille, että
tarttuu
mutta liikarahaa
kasattain."
työläisten Pitäisi ottaa tämä huo»
„Ostakaa koko Europpa!"
Konttoripäällikkö palasi hetimiten mioon."
„Kyll3. herra."
aiwan kauhuissaan takaisin.
TeollifuusruhtinaZ painui uudes.
»Herra, olemme ostaneet Euroopan,
mutta nyt sitä rahaa masta oikein ru- taan nojatuoliinsa.
„Wai Palkkoja lisää!"
pesi tulemaankin."
Oika.
Afrikka,
Amerikka
Aasia,
..Ostakaa
ia Anitraalia, 'kaikki meret ja saaret„Olemme kaikki ostaneet,

rahaa tulee entistä

enemmän, nyt

Tilaajille

Tn».

301

304

ja aijiuia

urnu

j

i

!

täiseksi,

unohti itsensä kuitenkin eräänä yönä prranden
äollessa. He oliwat yhtenä yönä palanneet Gu ■■■■' hessa

ÉDdatoemi

omaa pienen mäkensa kanssa. Kaikki syntyi, suureni, järjesty'
neroaan.
wiittaulsensa mukaan, siitä sai liittää hänen
hedelmällistä luoniiswoimaansa, jota lylwi talsin läjin minne
meni. Ia Marsinkin fe oli lhmetyo, että hän sai Mollotettua

yäncn

bettiin häneltä rahaa. Nelaveau oli maltansa pitämä, ei pan»
nut milloinkaan luottamustaan naisiin, ei oinaan ronmaansa»
kaan, maikka jumaloi sitä, ja tuosta miehensä käytöksestä oli
rouma saanut Makaumuksen, että oli oikeassa. Jos hän .joiloinkin tahtoi toteuttaa suunnitelmaansa, että palaisi Pariisiin
wallotettusen miljoonien kanssa, niin piti kiihottaa puoli»
Maan

lauantainumero, koko vuosi

huomautetaan, että lehden
jatlljat eiwät ole oiteutet»
tttja ottamaan ivastaan ti»
lausluatfuja, jonka wuoksi
konttori ei wastaa tilaus»
on nyt kymmenen miljoonaa liikaa, Konttoripäällikkö meni, mutta tuli maksusta, joita on jakajain
Liike ei tarwitse sitä eiwätkä pankit pian uudelleen.
kautta suoritettu.
ota enää mastaan. Emme tiedä niihin
«Olemme ostaneet koko tairoaan,
mutta nyt on rahaa jo niin paljon että Työmieslehden konttori.
se olisi sijotcttawa."

,

Ainakaan

Viikkopainos:

ihanammaksi paratiisiksi, jos ei hänel.
lä samoin kuin kaikilla muillakin pää.
omanomistajalla nykyään «lisi yhtä
mihin fijotsuurta murhetta, sitä
taa liiat pääomansa. Tämä yksi suuri
murhe lepäsi aina uhkaamana ja muZ» kin, koko maapallo samalla kertaa!"
Seuraaman kerran tullessaan j/i
tana hänen päänsä päällä pimittäen
,
konttoripäällikkö
taiwaan.
aiwan toiwoton.
elämänsä
hänen
„Ei ole koko maapallolla enää mi°
Eräänä tärsiinyksistä rikkaana Päi>
wänä, oli tämän suuren murheen pai- tään ostcttawaa, se on kokonaan mei»
nostus niin raskas, että teollisuusnih- dän. Mutta se hukkuu liikaan rahaan,
tinas Nykyaikainen nukkui nahkapääl- iota ei woida mihinkään sijottaa.
lyZteiscen nojatuoliinsa ja näki unta: Meillä on sitä jo biljoona.
«•Ostakaa sitten fuu ja aurinko ja
Hänen ensimmäinen konttoripäällikkaikki tähdet, ostakaa koko taiwas!"
känsä astui sisään kumarrellen.
«Kyllä herra teollisrnisruhtinaZ".
»Herra teollisuusruhtinaZ! Meillä

■

emme ryyppyjä.
rahaa.
Mutta Absalom kun kuolee, se on Ruokahalua meillä kuitenkin oli.
..Mutta", jatkoi bossi (asemon
»iman toista. Ei löydy bönen arkus»
taan rahaa eikä pankkikirjoja, maan omistaja), „muutaman kilon tuoretta
rusina suorittamattomia melkakirjan lihaa saatte, maan suolatussa saatte,
otteita, ja meltojat maanimat kauppani lempo mieköön. maksaa
suolaa ei

.. .

kenties he oliwat hänen maallisen waellukscnsa

suuden tunteesta

sor»

massa

toncet.

su»

hllkliuu
lllhHllN

sen

nousi 275.000. Se oli mät roistot?" Waan sitä emme tah»

paljon

nousua

seuraamana

seuraa

selkin. Emme maihtaneet mitään

»

.......

»

.

...

ei postiosotusta syystä tai toisesta voida käyt-

Jos

Asiamies-ehdot vuodelle 1917.

mä tapahtui pelkästä myötätunnosta
teitä kohtaan. Tämä kauppa tuotti
«lento, ainoa epäsointu tässä 'softu° mahinkoa minulle, mutta minä olen
sointujen paikassa? Rantakalliolta hän hywäsydäminen lähimmäistäni loh»
hetken katseli Peilityyntä Meden kal° taan. Tässä olisi, wiisitoista mark»
Moa. Se tuntui niin houkuttelemalta, laa.. eikö niin?
Hymasti, hy»
siellä näytti oleman niin rauhallista, mästi
Käukää ostamassa laupaZ»
Hän päätti jättää jotakin merkiksi tani. jos jotain tarwitseite.
rantaan, mutta huomasi
taipeetta»
maksi. Eihän häntä kukaan kaipaa, tu» ~OH hymä eukko, tuo lasi wiiniä.
lee maan waiwoja etsinnässä. Paremvi suutani niin kuimattaa!
Tein erin«li jäädä sinne ainiaaksi
Wesi sulki omaisen kaupan noissa pumuissa.
wilpoisecn waippaansa yhden unohde- Wäbän wain puhdistaa ja uudelleen
tun ihmisen.
Prässätä, niin ne kelpaamat maikka
Parin päiwan Perästä löysiwat lap° hänelle itselleen ja on mielä kiitolli»
set rantaan ajautuneen nuoren tytön ncnkin minulle, jos ne pliolella»
ruumiin. Mitään paperia ei löydetty toistaslldalla markalla. Absalom on
ja rizimis mietiin patologiseen laitok- miisas. eutko tulta, mutta onko sinulla
seen, seuraamana aamuna oli
mitään suuhun pllntamaa, minulla on
malehdisfä ilnmtus: ..Löydetvi tunte- nälkä. Nai niin
sepä
sian lihaa
mattoman nuoren naisen ruumis. Hen» jotain. Kylläpä ihmiset sentään omat
lilöitä, jotka kaipaamat jotakin omais» houkkia, kun uskomat meidän puhei»
taan, pyndetään käymään tarkasta» fiimme. Luulemat, ettei meidän
sitä täkäl. patol. laitoksella."
me maista, mikä on maukasta.
emäntä oli ruwen- Entä moi. onko
jo loppunut?
Elsan
nut epäileinään tämän pitkällistä Pois- Nai ei.
Ei pitäisi olla noin huoli»
oloa Huomattuaan ilmotulsen ler> maton pöytää latlaissaan.
Ia sinä
dessä, paatti hän mennä katsomaan Abraham, esitoijeni, oletko jo loppuun
ruumista, tunsi
ja ilmotti ninien suorittanut omaisuuteni laskemisen.
wiranomai sille. Kun ei wainajalla ol=
Jahah! Palj-onto tekee yhteensä?
lut mitään omaisuutta eikä oinaisista 25 tuhatta hopeassa ja kullassa. Entä
ollut mitään tietoa, haudattiin hänet muu omaisuus, pankissa olemat siihen
.

tarkotuksten raha lähetetään. Pienemmät tilaukset sopii tehdä posti-

tää, käytettäköön postimerkkejä. Postiosotusiähetyksestä saatu kuitti on
samalla kuitti rahalähetyksestä. Paikkakunnilla, missä löytyy pankkien
konttoreja, sopii raha lähettää postilähetysvekselillä.
asiamiehiksi aikovien useihin kysymyksiin saamme mainita
Vieraiden valtioiden postimerkit ovat arvottomat Suomessa; ei
että toimi sopii kaikille. Ainoastaan niin paljon vaaditaan kultakin pidä siis niitä suoritukseksi lähettää. Samoin ei myöskään pidä lähettää
pontfa, että toimittaa tilausmaksun konttoriin ja selvät tilaajien osotteet ulkomaista metallirahaa (paitsi kultaa).
Kymmenen Työmiehen tai Kurikan tilausta oikeuttaa pidättämään asia- »»»l»»»»»» TYÖMIES
miehelle tulevan 10 pros. palkkion (10 penniä jokaisesta markasta)
ilmestyy 7 kertaa viikossa
Asiamiehen ei myöskään tarvitse sitoutua mihinkään vuosikauppoihin,
vaan käy asiamiestoimi päinsä kerran kaikkiaan jättämällä vähintäin 10
(sunnuntaiaamusin ja joka arkipäivä iltapäivällä)
tilausta ja makson niistä konttoriin; silloin on hänen puuhansa loppu maksaa Helsingissä kotiinkannettuna tai ristisiteessä postin välityksellä
jos sen katsoo edullisemmaksi. Tilaukset saavat olla erikerroilla lähe- kuin myöskin ristisiteessä postikonttorista tilattuna ja kotiinkannettuna
tetyt, kun on kertynyt 10 tilausta sitten vasla on oikeus pidättää palkkio. siellä missä posti kannetaan kotia:
Konttorista suoraan voidaan tilaukset tehdä alkamaan 1 ja 15 päivästä
koko vuosi
14:— m:kaa
Postilaitos välittää ainoastaan kuukauden alusta täysissä kuukausissa.
kuusikuukautta
7:—
Asiamiehet voivat myöskin välittää liikeiimotuksia ja on palkkio
kolme
3:50
niistä 10 prosenttia.
kuukausi
1:20
Kirjallisuuden, puoluekirjallisuuden, myymisestä on palkkio 20

tutte. Mutta kuulkaa, hymä herra, tä»

..
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Hänet
maltasi sanoniaton itamii- Hänen mie»
lernjä tuli ajatus: Mitä jas tekisi ilfe»
murhan? Ensin tuo ajatus häntä fau»
histi, mutta wähitellen fe aitoi häntä
»iehättäa. Mitä tekemistä oli täällä'
lään, ei häntä kukaan kaivaa? Pa°
fcneHfrääit mitään

N:o 353

-,

n "de,
eenpannultll metsästysretkellä, minkä fest",
kadonnut
jota hnwitti suuresti ajaa karkna hewost
'•':•:,
Voisgelinin fansfa. Illalla oli pidetti,
\<x
kun
t
yön.
ja
jo
kello oli yli Pnolen
herra
Nuori nniiva oli kuin n :■■ ■•'■■rooilla
Taina, kuin tupattt, täyteen polttamia nautin i
ille
oli tehnyt elämäkseen. ; a hän kiiruhti riinrnturn
loinen K«iZy«eenä »lustlluulna. heittäytyi [ii
leen peitteiden alle, sillä aikaa kun puoliso riisu iti
tyksellisceti ja liirehiimätiä, tääiltyillen huoneessa >
miettimän näköisenä.
Zanoppa, kysyi hän hiihdoin, eikö VoiZsselin |iin«
mitään,
kun olitte ratsastaneet pois yhdessä?
sinulle
yllärny-tyi, awasi silmänsä, sotka oliwat jo ful«
tuneet.
Ei, wastasi hän. ei ainakaan mitään mielenkiintoista.
Mitä luulet hänen
minulle?
Oh! jatkoi Delaveau. Meillä oli sitä ennen keskustelu.
Hän waati minulta wielä kymmenen tuhatta markkaa wiilon
loppuun mennessä. Ia tällä kertaa kielsin minä lujasti, on
:.

sa

BFernande

sanoneen

se

mahdotonta, se on hullua.
Rouwa suoristi päätään,ja hänen silmänsä salamoiwat.
Kuinka, sekö hullua? Minkä tähden et anna hänelle
'.'iitä kymmentä tuhatta markkaa?
Juuri tuo rouwa oli kuiskannut Voisgriinin korwaan
tuon 10.000 markan pyynnön, astaaljeen lähtöautan. tm» ali

työläiset, joiden ieZkundessa sorasointu ja uhmailu oliwat
puhallelleet hetken aitaa. Naikta Vounair- erosikin yhä
mielipiteissään, oli hän maittanut puolelleen tuon hqttrin kunlalllsen, hywin hywän miehen suosion siinä määrin, että
Aonuairesta oli tullut hänelle kaikkein uskollisin, kiintynein
apulainen, jota mailla ollen tehtämä ei olisi »armaankaan
looinut täyttyä. Hänen rakkautensa Moima oli maikuttanut
samalla kaikkiin työläisiin, kaikti olimat mähitellen ryhmittyneet, ahtautuneet hänen persoonansa ympärille, tuntien hänet
helläksi, meljelliselsi, joka eli ainoastaan toisten onnen hy<
Crs»
wäksi. marinana että hän löytäisi siitä oman
cherien henkUökunta tuli suureksi perheeksi, jonka siteet fok
lliintlliwat yhä lujcmmiisi. jokaisen saadessa mihdoin käsityk»
ien. että työsleutdy toisten iloksi oli työskentelyä omaksi
iloksi. Puoleen Mnoteen ei eronnut ainoakaan työläinen liit»
teestä: jollcimät ne. jotka olimat lähteneet, palanneetkaan
Mielii, niin jääneet uhraiituimat niin. että eimät ottaneet ulos
toto moittoaan. salliakseen liikkeen muodostaa melkoisen
ren ia lujan mararahaston,
Xcinå arweluttawana mlana oli liittyneiden la yhteisen
puolesta taistelemien jäsenten yksimielisyys
hajoamasta,
armaan
mikä pelasti Cröcyerien. esti
, maichan Veauclairen itsekäs sadatus ja kateus yritti tehdä
->an. Vararahasto, niin wiisaasti koottu ja lisätty, oli
muksi. Se salli asettua waswstamaan Pahoja hyöi»
awulla wältyttiin pulien aikana wrwauwmast»
iltamiin lainoihin. Sen awulla woitiin ostaa lalsi kertaa
uusia koneita, joita tarwittiin walmistustawan muutotsen
talia ja jotka alentiwat paljon tehtaan hintoja. Sitten awau»
hri joitakin hywiä ansiotilaisuutsia, niinä aikoina oli tekeillä
suuria, nietallirakenteisia siltatöitä, rautateitä, jotla nieliwäi
melkoisia määriä kiskoja, paltleja ja kehytfiä. Pitkä rauha.
jota wallitsi Europassa. kehitti eritosin rautateollisuutta, fiina

onnensa.

suu»

se.

sen

sen

«teesiä, että le »ai tuotta» «uchaa ja suoiHtastä ediHtännl

w:o aas

O

■
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Niinkuin sanamuodosta näkyy ci ehdoissa puhuta puolesta ja
neljlnnesvuodesta vaan kuukausista ia tarkoittaa tämä sitä että kolmenja kuudenkuukauden tilaukset saavat ylläoletfiin hintoihin tulla tilatuiksi
mistä kuukausista tahansa, kun vaan niitä kerrallaan tilataan mainittu
määrä. Onhan tietysti hauskempi että tilaukset alkavat vuoden alusta
ja taittuvat di uusiintuvat säännöllisesti, mutta ei tätä katsota välttämättömyydeksi. Postilaitos ottaa ainoastaan? vastaan luonnollisen kokoja puolenvuoden sekä väliaikoina ainoastaan kuukausitilauksia. Ehdoista myöskin näkyy, että voimme tarjota pitempiaikaiset tilaukset hiukan halvemmalla, niin olisi suotavaa että pitempiaikaisia yhä enempi
koetettaisiin hankkia. Pitempiaikaisilla tilauksilla on vielä sekin hyöty
ettei ne joka kuukauden vaihteessa pääse keskeytymään.
Usein tapahtuu, että tilaajat ja asiamiehet kirjottavat osotteihinsa
useampia postipaikkoja tarpeettomasti (esim. Riihimäki Loppi; Elisen-

»»»»»»»

»»»»»

(Konttoriin, postiin eli asiamiehelle.)

IRTONAISNUMEROJEN

HINTA: «J«j<|<«j«

Ytraer ron ttaiäeaatam.

Vei joukot hurjat korsia Mamud-Kfian
Summitin pagoodia raastamaan.
Miss' seisoi uhkeana pyivåhät
kuin jättiskmt, kyljet paisuin,
slell' arpaa scalihista ryöstäjät
löi luona ratsujensa raisuin.
Ja ylimielin itse Mamuä-Khan
hån Skivan vatiasaura kuvaa kohti,
ytf yleensä mi hopeeisvyin liohti,
jo nosti Idän kauhan, maineikkaan

.

.

.

(S.H.)

.

.

.

.

.

.

.

.

»

.

.

Postiosote kaikissa: Helsinki, Sirkaskafet 3.

Toisten puoluelehden tilauksia otetaan huomioon ainoastaan täymaksun
(ilman alennusta) seuratessa tilausta.
den

»

>

»

»

»

sen moukarin,
min työssänsä

vain väkevin
Iranin sepistä

Yllä oleva on konttorin ja asiamiehen väliseni sopimuksena v. 1917

voi hohottaa.

Työväen Sanomalehti 0.-Y.

75:
50:
25:
15:
10:

Pagoodin pihoille ja lammikoille
loi valjun valon päivä, pimeten,
ja koirat ulvoi, kiljui miehet, joille

ain aariehia tuotiin temppelin.
Siin oli kultaa, silkkipukuja,
ja naurun räliähdyksin naisia
nyt lyötiin norsuin seliään köysikin,
ja yhteen jumalia, joilta koirankurtn
kuin rehdit raakalaiset ainakin
he vääniänehet oli niskat nurin.
Siin oli sikin sokin kultamaljat,
kaikk' kahmittuja hinduin pagoodeista,
ja h/enot silkkipuvut, vuchentaljat,
Aliähabaadtn basaareista.

F!

vuosikerta Työmiestä.
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niiden säikähdyksestä ja toftelaukauskin ammuttiin waunuis' Alabamassa ja ilmottiwat Vurrowsm
[etoaifmibeöia Main nauttimat. Posti» fa, mutta taaja tuli ftiunnaitiin met- tulewan heille maäräyönä. Ia ha"n
Harmoin enää sattuu Ainerikassa» Maunu jll expressiyhtiön kassakaappi, sän laidasta ryntuäwiä rosmoa was» tulli. VZtuildutttlaan aterialle tarttui'
taan junarosMouksia ja wielä har» ne ne houkuttelemat. Edelläkerrotussa taan. Niitä oli erikoisen paljon, mutta wat neekerit hänen käsiinsä ja antoi»
wenmnn ne onnistuivat- 1S80» ja tllpauksessa saiwat sieltätin wain kerrankin pääsi junanuehistä anrpu» wat odotawille poliiseille merkin. Syn>
ne oliwat päimäiärjcs» 1,000 dollaria.
maan ensin. Tulos oli, että kuusi roß- tyi hirlveä kahakka, sillä Ruupe «Ii
tykfessä. Kuulllisimpia junarosmoja Mo.lta tapaa o7i junaroswoilla käy» woa ammuttiin, waltnuissa ja kolme woimakas mies. Lopuksi hänet sidot»
oli Nuben Vurrows, jota tukkansa ja desZään »toimeen". Kerrankin tuli sidottiin. RyntääjiZtä kaatui neljä ja tiin ja wietiin poliisiwankilaan. Kop»
partansa Marista oli saanut „Puna- Siinipe yhdeksän miehen mutana, kaikki laput pakeniwat. Punainen Ruupe piin pantiin waralla kaksi wartigaa,
M'Duffy erään neekerin kanssa.
sen Ruuften" nimen.jaAlabamasta H2n naanlioituina, pienelle erämaan pysä- pääjoukkoineen pääsi karkuun.
1880 hän tuli kille- He wangitsiwat koko heniilölun» Sen joukkonsa jäännöksen kmisfa
näyttää lähteneen
WankikopiZsa nukahti R?mpe heti.
matkusta» nan, «ristimät ne sähkötyskoneesta ja järjesti hän junarikon Texarkanassa Geräsi klo 4 aamulla ja alkoi noitua
tunnetuksi
puhdistajana ja junarosMona, pysäyttiwät junan hätlllyhdyillä. «Mi- irrottamalla wekselin. Wain yksi ju» !vartijoitaan. «Estitte aterioimasta
jollaisena kehittyi Etelän rautatieyh» käs on?" kysyi kuliettasa. „Nämä naZsa olijoista kuoli .— se oli kyytiä eilen noiden neekerien luona", sanoi
tiöiden ja nitoen matkustajam kau- waill", nauroi Nuupe aientaen rewol» waiastawa „hoopo". Nseat matkusta» hän. «Olen hiton nälissäni, tuokaa
meriä. «Tulehan alas sieltä." Näkywis- jat saimat Pahoja kolauksia eikä kukaan ruokaa" 'Kun käskettiin odottamaan
huksi.
Punanen Nuupe järjesti suuren sä olewat sunamiehet komennettiin säikäyksissään kyemmt MaZtarintaan. aamiaisen asti, alkoi hän metelöidä ja
joukon hajallisia joukkueita tokonaisek» maahan riwiin, roswot amftuiwat lau» ExPreZsiwaunun wartija ampui kyllä pyysi sitten käsilaukkuaan, jossa sanoi
fi marasliigaksi ja piti makaojainsa je» kallisia juostessaan junan siwulla, lii» Winchesterillään minkä ennätti, mutta olewan korppuja. Se oli tarkastama»
kä falll»auttajllinsll kautta silmällä kä- pesiwät matkußtajawaunuihin ja tutki» kun Maunun alle päässeet roswot uh» ton, mutta hölmistyneet wartijat an»
iyriensä uskollisuutta. Alituiseen oli wat taZkut. Ilen Hannoin yritti ku» kasiwat paistaa hänet elämältä, antau- ioiwat sen. Nuupen kädet oliwat käsi»
slllapoliiscjll ja sheriffejä hänen jäi» kaan matkustajista wastustaa.
tui hän- PoZtiwaunusta saimat roswot rauduissa ja jalat sidotut. Hän otti
liään hakemassa, multa toistakym»
Mutta kerran sai Ruupe niin läm» 10,000 ja lisää matkustajilta. Lopuksi pussista korppuja ja söi ahnaastt. Pis»
mentä muotia hänen onnistui niitä viinan wastaanoton, että saalis jäi kytkiwät expressin wartijan puuhun ja ti taas kätensä sinne ja
kuu»
petkuttaa.Kolme sheriffiä pääfi sälille, sääillatta. Kun Chicago Rock Islan» llmmuZkeliwat huwikseen häneen rei- lui: „loZ sanan sanotte, olette kuole»
mutta henkensä kaupalla; Nuupe am» din junaan eräällä Illinoisin asemalla kiä, oliwat luwanneet hengen säästyä. man omat." Ja kaksi rewolweria il»
pui ne. Erään matkustajan, joka yritti tuli muuan rautatieläinen, tunsi hän Samoin sidottiin junanliehrt. Ia niin mestyi pussista. »Käpälät ylös". Po»
matkustajau, jonka wiereen istahti, suuri oli matkuZtajain säikähdys, että liisin pitäessä käsiään ylhäällä sai nee»
Mustarintaa, ampui hän 1868.
Kullakin on omituisuutensa ja „Pu° Vurrolnsin sakkiin kuulumaksi. Mil» wasta tunnin kulilttua roswojen löh» keri wapauttaa Nuupen siteet. Sitten
nasen Nnupen" Periaatteisiin kuului lään tawalla mielialaansa ilmaisemat- döstä uskalsiwai irroittaa nuo
he llähtiwät ulos, jättäen M'Duffyn
se, ettei naisiin kajottu. Tuon muisti ta hän jonkun ajan Mrntua siirtyi toi» tyt.
tyrmään. „Nissä se toinen on?" kysyi
eräs keinokas herra, kun Sellettiien lä» seen Maunuun ja ilmotti asian konduk»
Sama joukkue pysäytti
Ruupe. „Se wei rahani. Mina tarwit»
waltioZfa, Washincitanista 35 mailin sen ne." Carterin huoneessa syntyi ra»
hellä Texasissa junan pysähtyessä kuu» töörille.
lui «kädet ylös
ollaan «Punasen
junan, iu rcwolweritaistclu. Sitten juoksi
Junassa oli 20,000 dollaria expreZ- päässä, New>?lorkiin
siyhtiän
rahaa, paitsi muuta. ExPreZsi» räjäytti postiwaunun owen auki ja Punainen Ruufte kadulle, mihin kaa»
„Kaupajiksi"
Ruuften miehiä".
<com»
boy) puettujen rosmojen kiimetessä wlllinußsa >vaiu kaksi wartijaa. 3)li±ä pani wartijan amaamaan kassakaapin, tui kuolleena. Carterin keuhkot ja nee»
junaan tuo neiiwokas matkusiaia fa» merkitsiwät ne, fun dynmniitilla tooi jossa oli 50,000 kililassa. Mmcka ci kerin hartiat oli luoti Kivistänyt.
n>oi nopeasti: «Antakaa pian rahanne räjäyttää owet auki tai nuotioilla kor> etsittykään. Saalis pantiin Mcturill?, Kuten sanottu, alkaa Amerikassa»
ja kalleutenne naisille; Pmumen Ruu» icentaa waunun wartisat ulos. Päätet» jolla roswot hurisiiwat tiehensä. kin tällaisten näytelmäin aika olla ohi.
pe ei ryöstä naisilta."
«Vtatbeko ta» tiin pysähtyä lolietiZsa, j>oZta saatiin Näyttämät pysäyttäneen sen Potomac» Roswous on pukeutunut „ajanmutai»
jnän", lisäsi hän ojentaen lähellä istu» kokoon wanlka wartiomiehistö. Osa wirran rannalla, jonka yli otoci men» sempaan" asuun.
Malle neidille lompakkoaan. „Ky»yl!ä", sijotettiin expreKsitvaunuun ja
-neet weneellä. Sitten panneet wewrin
änkytti neitonen. Muut scurasimat esi» matkustajien joukkoon
salaa tieten» yksin kulkemaan täyttä wauhtia, kunmerkkiä. Knn sitten Punainen Rimpe fin.
neZ se on lentänyt pirstoiksi ojaan.
Me tahdomme poistaa vain sen, mikä
näkyiwätkin
baMaittiin
saapui
paikalla
häly'
Autiolla
Knlntettuaan kymmeinä tuhansia estää
sen
itse
waunmm.
yhteiskunnan tervettä, järkevää keherrat merkillisen köyhiksi; ei rahaa, tyZmerkit ja kiskot oli vewitty irti. Punaisen 3tuupen kiinni saamiseksi In* hitystä, laittaa niin, ettei suuren enemei kelloja eikä sormuksia. Mutta Maikka Weturi wihelsi sowitun merkin, ja kun pasiwat rautatieyhtiöt 7,000 dollaria mistön etuja enää uhrata vähemmistön
ja että yksityisten etuoikeuksien,
hän lieneekin asianlaidan arwannut, ei matkustajien joukossa olewat roswot sille, joka hänet saattaa kiinni eläwänä takia,
valtioilis-yhteiskunnallisen
monopolin sipuwussa
yrit. tai kuolleena. W. 1893 woitti kiusa:»
jofu niistä naisen
naisia tarkastettu.
jaan kaikkien oikeus ja etu, oikeamieliNe
jilnaroßMot
käydä
ammattiinsa,
mat° tiwät
olikin hei» kaksi neekeriä.
tuliwat sheriffiei: syys tulisi valtion ja yhteiskunnan ylimItse asiassa cimät
kustajain rahoista Pääsaalista hae» dän nenänsä edessä rewolwerin suut. M'Duffyn ja Carterin luo Lindenissä, mäksi laiksi.
VV. Liebknecht.
tactt

Bramaant harmaja
luo kaanin astui vapisten;
pää pieni kauluksesta pisilhen
kuin lautasella kuiva peruna.
Hän astui eteen Skivan alttarin,
näin haastoi huolin, äänin hätäisin:
*Sa minuun vikas iske, Mamud-Kjian
ja heitä ruumiini mun virtaan, vaan,
mut sitä ennen meille sanonet,
sä mitä ihmisestä auttelet,
kun omass' itsessäsi ihmisen
noin alennat sä, pyhää herjaten?»

•
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ILMOITUSHINTA:

.

lsi H:nen
2:5> lll:ta palkintoa å
3:e IV:ttä
å
å
ssi V:ttä
7ai Vl:tta
ä
å
15:ta Vilittä

-

i.

Työmiehen ilmoitushinnat: 15 p:iä palstamillimetriltä ennen tekstiä ja 12 p:iä jälkeen tekstin, 20 p:iä tekstisivuilla. Kihla-, vihkimä-ja
syntymäilmoitukset maksavat 3 mk., kuolemailmoitukset tilan mukaan
10 p:iä mm ei kuitenkaan vähempää kuin 5 mk. Vähin ilmoitushinta
on 1 mka. Satunnaisia ilmoituksia tulee aina seurata maksun, muuten
niitä ei voida painattaa lehteen. Tiliin julkaistaan ainoastaan kuntain, virastojen, yhdistysten y. m. konttorin kanssa siitä erikoisesti sopimuksen tehneiden lähettämiä ilmoituksia, ehdolla että ne laskun saatua heti suoritetaan.
Kurikan ilmoitushinta: 1 mk. palstasenttimetriltä jälkeen tekstin.

Työmies maksaa 5 penniä nelisivuiselta ja 10 penniä suuremmalta
Heisingissä
ja Työväenpilalehti Kurikka 20 penniä. Irtonaisnumerojen
on
riittävä
näistä
nimistä
miyksi
(se
vaara Sorjo y. m). Ainoastaan
hin lähetyksen tulee lopullisesti jäädä), me kyllä pidämme huolen myyjille tulee edullisimmaksi tilata tarvitsemansa määrä. Ilman erityistä
sopimusta ei myymättä jääneitä numeroita oteta takasin. Tilitys on
lehden lähetyksestä joko Riihimäen tai Elisenvaaran kautta.
tehtävä Työmiehesiä 5 pennin mukaan nelisivuiselta ja 10 p. mukaan
OsotteUa muutettaessa on aina entinen uuden ohella ilmoittava. suuremmalta postin välityksellä kulkevista ja Kurikasta 15 pennin mukaan numerolta.
Tilattaessa ei pidä käyttää sanaa »entisellä odotteella», vaan on
osote täydellisesti ja oikein aina kirjoitettava. Emme voi arvata, mikä
nimi kullakin on. Turhia osotteiden muutoksia on kustannuksien vält Osottei,.-.
Työmiehen konttori
Telefooni 1937
tämiseksi mahdollisuuden mukaan vältettävä. MuutokseJ olkoot sallitti
Työmiehen toimitus
27 15, 4995, 109 00
ainoastaan, jos vastaanottaja ei saa lehteään.
Työväen kirja-ja paperikauppa
Postikonttorista tilatuista lehdistä on osote muutettava postikontTyöväen kirjapaino
.
torin välityksellä (tarkottaa postikonttorissa puhumista osotleen muuTyöväen kirjansitomo
toksesta).
Taloudenhoitaja
-4* C
Muistutukset tekdään tilauksen vastaanottajalle.

Palkinnot tilauksien keräämisestä vuodelle 1917 ovat:
lsi Imen palkinto
100:

sunnuntaina si

/

Sai hymy kaanin kasvoille niin hirveä,
ett' omat miekensäkin kätki silmänsä,
ja samass' iski jäiilmoukari;

kuin rautapoiUikin se jysähti.
Kun kappaleiksi sortui jumala,
niin virtas siitä joka takolien
vuo kultaa, timantteja, rahoja,

samassa

nyt sateenkaaren värein loistaen.

—

Mii oli templl koonnat aarteitaan
rajahein hoveista ja Uskein majoista,
ne kaikki oli siinä paljaanaan
nyt raa'an rosvojoukon jaloissa.
Kuin viriää herneet passin halkeamasta,
jumalasta.
niin vieri helmiä nyt
jo hymys' loben kerran Mamud-Kjian,
bramaaniin kaisui, tämän vapistessa
ja kaavun liepeen kelloin helistessä,
barbaari puhkes sanomaan:
*Knn ihmisien jumala en papin arkkuna,

niin mitä ihmisestä itsesf aatella?»

.

Suom. Y. S.

j

z

osa

i

(S.H.)

=,

e* oli lzuwlttama». •aatto uffea, ettfi
me olinnn» ahlerla tapp«l«»«» l« f*»!**"
(©.s.) Grl» nuori sotilas faopira loti» maan.
lyKänfS Molt«Vomm««ta lomalle. Uteliaille
Mutta pommit Jo hySklllykset»
tunNjoill» (ettoo hän:
Cfi se ollut leilinteloa hm sallalaiset

'

Pyhä tnli.

L'3Mmessa nntjttt tila hywin fufoißraroalta, waihtomäärä
«i ollut mennyt alcZpäin, ja siellä toalrnistetuilla kranaateilla
ja kanuunilla oli yhä hytvä menestys. Mutta tuo oli enää
wain näennäistä, ja Delaveau alkoi tuntea aika.ajuin waka-

wata velkoa, jota hän ei myöntänyt. Olihan hänen Puolellaan
koto Veaudair, koko uhattu porwarillinen ja kapitalistinen yh>
teiskunta. Hän oli muuten makuutettu, että oli oikeassa, että
hänellä oli arwowaltius ja woima ja että hänen lopullinen

woittonsa oli warma. Kuitenkin antoi epäily hänelle kolauk»
sia. häntä häiritsi Crecherien fowapintainen elämä, han oli
ennustanut sen kukistuman kolmessa kuukaudessa. Hän ei
woinut kilpailla kiskojen, Palkkien ja katonkannatintcn malmistamisessa, kun wiereinen tehdas myi niitä niin haimalla,
oiwallifilla ehdoilla. Hänelle jaiwiit siis main hienot, huo»
lella tehdyt terästuotteet, kolme neljä markkaa kilo maksa»
wat, jollaisia walmisti myös kaksi hymin suurta tehdasta Mie»
reisessä hallintopiirissä, departementissa. Ne kilpailitoat ki>
reästi hänen kanssaan, hän tunsi, että niissä kolmessa oli yksi
liikaa ja kysymyksessä oli saada tietää, kutka taksi niistä söisi.
Mät kolmannen. Eikö CrZcherie» heikontaina lÄlume olisi
olema se perikatoon tuomittu? Tuo epäily kalwoi häntä.
Maikka hän kohotti työteliäifyytcnfä kaksinkertaiseksi ja pysyi
käytöksessään leMolliseZti
hywään asiaan, siihen
palkkajärjestelmän
uskontoon, jonka puolustaja hän oli.
Mutta enemmän tuin kilpailu, kuin teollifuustaistelujen sattumat, maitoasi häntä se, ettei «Uut mitään waZuahHZtoa,

sallisi uhmailla wälttämättömiä, arwaa-

mattomill romahduksia. Jos tulisi jokin pula, tyonftuute,
lakko, sanalla sanoen yksi huono wuosi, niin olisi se suuri onnettomuuZ, kun tehtaalla ei olisi mistä eläisi odottaessaan ahwääriaikosen palaamista. Klireellisessä tapauksessa, oZtaal»
feen uusia työwälineitä, oli hänen täytynyt ottaa welaksi kolme
sataa tuhatta markkaa, jonka lainan korot rasiiiiwat nyt wuo»
sitiliä. Entä miten käniisi, jos täytyisi lainata Mielii ja yhä,
kunnes olisi hypännyt kokonaan welkakuiluun?
Delaveau koetti noina aikoina saada VoiZgcliniä järkiinsä.
Kun täniä herra oli päättänyt uskoa hänelle omaisuutensa
jätteet, oli hän luvannut, jos VoiZaelin ostaisi l'Abimen,
hankkia tälle suuret korot, jotka sallisiwat jatkaa ylellistä elämätä. Titten waikeukfien ilmettyä oli hän kuitenkin toiwo»
nut näkemänsä, että Boisgclin eläisi jänewammin, wähen»
täisi tohinataan joksikin ajaksi, warmlma siitä, että saisi aiot.
taa sen taas uudelleen ja leweulääiin sitä, sitten kun menestys katoisi suotuisammaksi. Jos Lmsgelin olisi suostunut
siihen, ettei ota kuin puolet woitosta, niin olisi woitu muo»
dosiaa mainio wararahasto, l'Abime olisi läpäissyt huonot
wuodet woitotkaaZti. Mutta Delaveml huomasi hänet mu»
taantumattoinlltsi, kaikkea waatiwaksi, joka kieltäytyi supista»
masta juhliaan, metsästyksiään, yhä enemmän maksamaa
ylellisyyttään. Noiden kahden serkun wälille Puhkesi joparii»
toiia. Siitä hetkestä alkaen, jona pääoma uhkasi lakata hi»
koilemasta odotettuja waittoja, jona työlihat, työläiset eiwät
jaksaneet enää kärsienkään elättää joutilasta hänen ylcllisyy»
dessään, syytteli kapitalisti teollisuuslaitoksen johtajaa siitä,
ettei tämä täyttänyt lupauksiaan, ijoZ suunnitteli korkojen niu»
kentamista. Eikä tuon nautinnouhimoisen tyhmyrin ärsytta»
mä ja wimmaswttama Delaveau epäillyt yhtään waimonfa
Fernanden olewan keikailelvan serkkunsa takana, mädantä»
jättärenä, syöjättärenä, henkilönä, jonka takia kaikki rahat
tuhlattiin oikkuihin ja hullutuksiin. Gu-rdachessa oli pelkkiä
juhlia. Fernande sai siellä niin suloisia hinvityksiä, huumaan,
tui niin riemukkaista koitoistaan, että hänen ilojensa kcZ»
feyUiimiuen olisi näyttänyt hänestä nöyryytykseltä- Hän tii-

otteli MZMMM. tUtlu hMlk, Mi DelavM: IWWM

Ajatelkaa», olla feitfsrnäntoisia päiiuaä Hyöttästwät
lulewin riweln. Paukutimme
yhtämittaa samassa juolfugaubaSsQ, h«l>vetli h«itä koreasti. Mutta ampuelsattn M ylsi
ylhäällä «ilä tuolinkaan iSiimttfji.
meiSiä aina piippua hampaillaan i« poltti,
MiLtä teillä «li siellä suurin puut:? ettei tuli päässyt sammumaan.
kysyy «ä« nuori tyttL.
Kolinanne»,'» hyottäylselsli joutu» polttaja
Mikä kysymys! hxudahlan «ll< roanfjfl „nwhoa puremaan".
mummo kohauttaen olkapäitään. NuuaLta
Kuinkas tulen?
tietysti. Kun on main söilntteitä ja lm?»
Ei mitään hätä».
«ll» tomeufclo
puja, jotka «wat konna, «itä hampaat otti piipun ja jatkoi polttamista.
taittumat, niin täytyy sen olla kurjaa.
Erehdytte mummo, sanoi sotilas.
Meillä on hywät hampaat. Gi se ollut
pahinta. Pahinta oli, että saatiin loio
»ilmenen roiitfo elää onnettomuuden, Tauhetut
«ites jäisi
onnettomuuden ptloS\a
«nää tupakoida.
ja
jotka
Loppulo tupakka?
Paljon pah«mpaa. Zupaftaahan aina
jo
laa. Mutta meillä ei ollut tulitilluja. Aja<
t,llaa milä koroa onni. Niellä istuimme
numerosta,
mi«l!ä ilman
kaksikymmentä
rupeaifiwat
Meidät »N sijotettu erikseen njariioimr.trn hywm ja
ainoaltaan
paikkaa
ja
eiäZtä maavallilta
hqwin wailealti »oltiin tuoda meille elin*
Puotueterwehdyliellä
tarpeita seitsemäksi pEiwäTfi. Ia nyt olimme
jo kymmenettä päiwää luolnSfa. Se hiilinä.
Konttori,
Joka huolehti muonastamme, ei ollnt aja»
tellut »ttä me tarTvitsemme tulitikkuja. Kailan
haettuamme löysimme yhden tr.Skiråta. NilL
Havaitsin pian, että muurit eivät hajoakaan ihrniskeuhkojen puhalluksesta,
riemu! SBlelälöhän ftföyl
kerran Jerikon muurit israelilaisOnnelst syttyi }ö paperossi papelossin kuten
ten pasuunain soitosta, ja opin sitten senliilu»
pim,äsiä.
perältä
alloi
Mutta
kin, että heikoinkin muuri oli liian kova,
sitten tuli lnfymyz olemmeko todella pe» jos päin puskien siitä läpi yritti, mutta
laltuneet.
ettei vankinkaan ajan mittaan ihmispäätä
Kyllä, sanoi luutnantti, joi joku aina voinut vastustaa, jos todella Jäytettin
polttaa piippua yölläkin. Laitetaan Uita, ihmis- eikä pässin- tai häränpäätä.
W. Liebknecht
jossa määrätään jokaisen tupakoimilmuoro.
Höllä täytyy lupakoitsii» piilottautua juoksu»
h&w. u&m %iäm#*K *mj
baubaa p«immi>u«n, nurkkaan.
j

nojata, mikä

!

wää-

inihin

i

siunauksellistarautaa
siinä määrin ihmisten asuntoihin. Ia Cröcherien walmistuZ»
lnäärä oli suurennut woittojei: kuitenkaan kohoamatta komin
suuriksi, sillä 2uc tahtoi, että tuotteita oli annettawa hal»
wollla hinnoilla, ajatellen tillewaisuuden riippuman siitä.
Hän wahwisli hywin wiisaalla hoidolla, jjatkuwilla ,sääZ»
töillä, kaikilla kassassa Maralla olewilla rahoilla tehtaan
asemata, jotta waroja riittäisi rintamaan ensimäisen uhkauk»
sen tultua. Ia työläisten,
osansa antawien liittyneiden, antau»
mus yhteiseen asiaan, yhteinen uhrautuminen, saiwat aikaan
muun, salliwat liikoja kärsimättä odottaa woiton riemupäi»

tuotteita. Ei koskaan ivielä oltu tuotu
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TMOtjllllsiMiehet.
tahtowat

toiwowat

heti enfi»
ensimäi
tekifiwät
festa
heti
lähettämää» tilauksiaan.
tulemaan
lvnoden alusta

Työmiehen
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