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K öyh älistö  liittyös yh teen ' : : : : :

T yö on kaiken rikkauden lähde. : : :

Oma sanom alehti on köyhälistön parasase RAIVAAJA
(PIONEER)

Tieto on valtaa, yk sim ie lisyys voim aa!

I<o\hälistyillä on kaikki vo itettav issa  — 

ainoastaan k ah leet m enetettävissä! : :

N :o  3. F i tc h b u r g ,  M a s s .,  T o r s ta in a  H e lm ik u u p  16 p.
------------------------- *■—--------
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TUKKIJOELLA,
N ä y te lm ä  n e l jä s s ä  n ä y tö k s e s s ä .

Kirj. Teuvo Pakkala. Savelt. 0 . Merikanto.

Esitetään lauantaina, helmikuun 25 p.,
Työväenyhdistys Saim an N ä y ttc lia k u n u a n  toim esta*

sen haku tuntui hankaluita, ja 
huutouttintit rukkaus oi maltta-

Koiranäyttefy.
r

New Yorkissa tn, parhuulluan 
nut odottaa. Lucillo karkusi lai- koiranäyttelyssä 27,h ̂ kappaletta 

koiria. Näyttelytnoinureilla on 
vaikea tehtävä palkittujen jaos
sa. Siellä on koiria kaikilta il
mansuunnilta ja eri nituja. J . l ’. 
Morgan ja Vanderbilt ovat tuo
neet suurimmat joukot lemmit
ty jään näyttelyyn.

vastaan ja yhdisti onnensa Au- 
netten katissa. V iranomaiset et

s is iv ä t  Lueilloa karkulaisena.
S
© Yhteentörm äys.5

New York llclmik. 13 p. Kuu- 
© si henkilöä haavoittui tänään 
’ Madison av. ja Lexington av.ka- 
-£ i ttirauiiiijeii törmätessä yhteen.

p) e) e) n) w) e) e) e) e) n) e) t») w) e) e) e) e) e) ti) ti) t>) ti) u) i>) u) o) i>)p) u) o) p) t>) u) i>) u) New Yorkin kudut ovat jäät* 
_ peitossa. I loita henkilöitä on

Milloin Yhteiskunta-tiirvaä'viat- taittanut jalkansa. Hevosia ou 
tornia lapsia nälän tuskilta? Vas- pitänyt ampua saamistaan louk-Y l e i s i ä  u u t i s i a .

Uusia valtioita.

Tärkeimpänä keskusteluna se
naatissa viime päivinä on ollut 
kahden uuden valtion ottaminen 
liittovaltion yhteyteen ja tiis ta i
na hyväksyi senaatti Oklahoman 
ja Italiaani territoorion yhdeksi 
valtioksi, nimellä Oklahoma, ja 
l uden Meksiken valtioksi. A- 
rizona ei halunnut eikä tu llu t

ta silloin kun kapitalistien mah
ti oli murrettu. . *

tauksista.

Massachusettsin valtion suomalaisten
Työväenyhdistysten edustajakokous 
Fitchburgissa, Mass., Helmikuun 

11, 12 ja 13 päivinä.

kaan liittohallintoon, vaikka oli kiI,(1 jak ista . vaikkei kukaan 
oli tahtonut tahi tohtinut käydä 
asiaan käsiksi. Nytkin on yli pro
kuraattori Moody tahtonut kat
soa liipi sormien, mutta presi
dentti on ollut rehellisempi.

tehty ehdotuksia että se otettaisi 
valtioksi joko yksin tai Uuden 
Meksikon yhteydessä. Oklaho
massa myös samalla hyväksyttiin 
kieltolaki kahdenkymmenen yh
den vuoden ajaksi.

Asia tulee esitettäväksi niiinii 
päivinä edustajahuoneessa ja 
luullaan sen hyväksyvän senaa
tin päätöksen.

Rautatiemonopooli.

Rockefeller ei ole ainoastaan

Vahingonkorvausta.

— Lihatrustin arvelevat jotkut Samoa saaren saksalaiset \aa- 
joutuvan ahtaalle. Presidentti tivat Saksan valtiopäiviä toimi- 
Koosevelt on vaatinut trustin
toiminnan tarkastuksen alaisek
si ja on löytynyt rikoksia, joista 
sen johtomiehet saisivat useam
pia kuukausia vankeutta, jos 
vaan lakia noudatettaisiin. Hei- Jana, 
diin rikollisuutensa

‘ Enniin mä isenii kokouspäivänä 
kokoonnuttiin klo 4 i. p. Mecha
nic kadun haulille. Kokouksen 
avusi Fitciihurgin Tyijväenyhdis- 

inaau jotakin, saadakseen valtin- Saiman esintie/ T. Tainio,
gonkorvausta Englundin ja Aine- luuwuen edustajat eriniikkakun- 
rikan valtioilta. Jo vuonna ltk>2 nj|ta tervetulleeksi Jaa toivoen 
asetettu tuomiokunta. Luotsin ,,((a alkavassa työssäruoriudut- 
kuningas Oskari II pnheenjohta- täisiin niin, että siitä‘tulisi hyö- 

tuoniitsi Englannin ja Y h- jva olemaan työväenliikkeelle, 
on ollut kai- 'l.vsvaltojen suorittamaan Samoa Puheenjohtajaksi kokoukselle

saarelaisille heidän vaatimansa valittiin yksimieJfsAti J . \V 
vahingonkorvaukset, joita sanot- Meriläinen Quincy »tai, jonka jäl- 
tuin maiden upseeri, olivut lieil- keen seurasi edustajani esiinhuu- 
le saattanee, harjoi, taessaun so- jOi Edustajia oli saapunut seu- 
tilaita.

Punanahkoja sotilaiksi.

Washington, helinik. 7 p. Si

ruuvista t y n vu e n yWl i s t y k s i s t a .
Fitehlmrgin työviieinBIdistys: T. 
Tainio, A. Lempinen j |  I). Myk
känen. varalta rouvjjF loihti ja 
mäti Sanni Rönn. Rhfftonin työ
väenyhdistys: J. Ojheniua ja J. 
Koskela. Muynardin Ayöväeny h- 
«listvs: K. Asiiila Ja M. Siiri,

taan ovat kuolleet epäilyttävällä Pea,Kxiyn työväenyhdistys: E. 
tavulla. Mies oli kosiskelemis-

Haaremin olisi voinut perustaa

eräs John Hoch niminen New 
Yorkissa vangittu mies. j<dla (Mi
liisin saamien tietojen mukaan 
on ainakin 28 vaimoa, kaikki eri 
paikoissa. Useat luinen vaiinois-

säasiain ministeri on julaissut 
kirjelmän, joku määrää iudiaanit 
sotapalvelukseen Yhdysvaltain 
armeijaan. Carlisleen, Pa,, pe- 

öljykuningas, vaan hallitsee Yli- riistetään kasarini, jossa heitä
dys\aitojen rau ta te itäk in . S ian- tullaan opettamaan. Ainoa eroi
llani Öljy-yhtiön hallussa on tus on, ettei lie pääse upseereik- 
72,740 mailia Yhdysvaltojen rau- *’• Myöskään ei tulla unhotta- 
tateistä. maun indiaanityttöjä Carlislessa.

Huomatessaan, ettei rautatei- Iudiaanitytöt sopivat oivallisesti 
ta voida, tain. mukaa» y h < I U t L i : ’»!V

puuhissu vangit,aessakin, mutta 
morsian alkoi epäillä ja ilmoitti 
epäilynsä (Miliisillekin.

Brooklyn silta on epävarm a.

Useiden tutkim isten jälkeen 
'mai iusillol.nl "(uiji*e• sifhefi ?8lp-?

Melin. Nordwoodin työväenyh
distys: Ailani Lehto.;?'Quincyn 
työväenyhdistys: Jzj.V . Meri
lain,m, Ahonen ja"Taakkari. 
Pöytäkirjuriksi valittiin, kun 
ensin oli päätetty p ö y täk irja  pai

ei miniät laitokset vastaa tarkoi
tustaan, huomioon ottaen sen, et
tä ne eivät voi liittyä koko maa
tua käsittä vältti liittona Amerik
ka hi i seen työväenpuolueeseen, 
,,Socialist Partyyn". Se voi ta
pahtua ainoastaan paikka kunnit
tain tai valtioittain. Jos valtio- 
liitto perustetaan yhtyen Socia
list Partyyn, niin se liittää yh
distykset samassa valtiossa lä
hemmä toisiansa, väärinkäsityk
set näiden välillä lakkaavat ja 
ne voivat olla henkisenä ja ai
neellisena tukena toinen toisel
lensa. Tosin yhtymisestä tulisi 
olemaan menoja 10 senttiä kuus
sa jokaiselta jäseneltä, vaan se 
ei suti olla esteenä yhtymiselle. 
Alustaja toivoi, että kokous tu
lisi yksimieliseksi valtioliiton 
perustamisen väittä mättöniyy- 
tlestä jti että se kokouksessa tu
lisi perustetuksi.

Alustuksen johdosta syntyi 
vilkas keskustelu. Kolme tuntia

esimerkki Työmieslehdestä. Kes- sestä tultiin siihen mielipitee- 
kustelu kiivi yhä jännittäväin-* seen, että niiden lähettäminen 
maksi. Muynardin eilustaja, pa- ainoastaan harvoin vastaa tarkoi- 
heksuivat Quincyn ja Bostonin i t listaan. Parempina keinoina 
työväenyhdistysten menettelyä,! suositeltiin juliluin toimeenpa-
koettaa  tappaa uu tta  tu lokasta  
epäävillä lausunnoilla ja k ie ltäy 
tym ällä lehteä kannattam asta . 
Tosin M aynardissakin ensinm i 
epäiltiin  sen k an n a t,av a isu n tta , 
vaan kun se rupesi ilmest y niitän,

liem istä, joihin liittohullinim n 
välityksellä hankitaan eteviä 
puhujia liihipaikkakiintaiu y h 
distyksistä , yh teisten  kesäjith- 
lain v iettäm inen  ja sen ohella 
erit visten agita, s iooni kurssien

oli epäilys ohi ja hditi o tettiin  toimeenpanolla, jonka tarkoituk- 
sydämellisesti vastaan, sen tunsi sena on kehittää puolueen jäse- 
jokainen omakseen ja sen k a n -1 nistii eteviä agitaattoreja eri 
uuttamisen tunsi jokainen vei- paikkakunnille. Näiden toimeen- 
vollisumlekseen, yhdistys tun- pano jätettiin liittohallinnon 
niisti sen omakseen. Fitehlmrgin j huoleksi. Myöskin päätti ko- 
edustajat vertasivat niitä vas- kous velvoittaa jokaista seuraa 
, uk'ia toisiinsa, joita Työmiehel- pitämään erityisen agitatsiooni- 
lä oli ja mitä Raivaajalla tulee rahaston, johon otetaan jokaisen 
olemaan. Fitchburg on kieltä- jäsenen verotuksesta 5 senttiä 
mättä edullisin paikka idässä, kuulta. Tälliin loppui kokous 
sillä sen suomalainen väkiluku siltä päivältä.
on noin I kertaa suurempi kuin Seuraavana päivänä jatkettiin 
Worcesterin, jossa Työmies en- kokousta klo S aamulla Raivaa- 
sinnä ilmestyi, joten sillä oiisuu-i jän toimituksessa. Kokouksessa

kestävän keskustelun yksimieli-; r(‘,nP» tilaaja- ja ilnioitusmah-1 oli jälellä enää Fitehlmrgin ja
neli tulos idi, huolimatta siitä, 
että Bostonin ja Peabodyn työ
väenyhdistykset eivät vielä ol
leet päättäneet liittyä Sosialist 
Partyyn, että perustettiin Mas
sachusettsin suomalaisten työ
väenyhdistysten valtioliitto, jo
ka tulee kuulumaan osastona So
cialist Partyyn.

Liiton ja sen osastojen säännöt 
hyväksyttiin vahvistettavaksi 
työväenyhdistys Saiman Fitch- 
hurgista, perussääntöjen nojalla, 
eli suoraan Socialist Partyltä 
hankkimalla.

Liittohallinnon paikaksi vuo
den ajaksi ehdotettiin Fitch
burg, a ja Quincya. Fitehlmrgin 
edustajat huomauttivat kokouk
selle siitä työn paljoudesta, joka

Myk- heidän }h»li*^ykse!li»äii, on ny

suuriksi yhtiöiksi, on Standart eivät ole tuuteellisia la tottele- |)ut..lokseen, että vanha Bronk- MyönnettiirHvöväe«V hdis,vsten nurkkapatru 
Oil alkanut osUa yksityisesti e n , 'a t  käskyin huolimatta sairaan lvn.silta epävarma |a että se jäsenjlle ojkeug otUtt <wai; kes- taan sen n 
rautateiden osakkeita enemmis- oikuista tsmgressilta on p j>det (iiytvv lähimmässä tulevaisin.- k,1HU.juun> Äänestykset ratkai- sen sisällisi

Itänen, ’ili olujtt ui a t

dollisuus kuin mitä Ty,miehellä Quincyn edustajat. Muiden 
oli. Sen lisäksi on ensimmäisel-I paikkakuntain edustajain oli 
lä työväenlehdellii aina suureni- , täytynyt lähteä kotimatkalle, 
ma, vaikeudet voitettavanaan, Ensi työkseen laati kokous sään- 
kuin toisilla. Jos miniät seikat n<’»t iiittohallinnolle. Säännöt 
Bostonin ja Quincyn työviienyh- ovat toisessa paikassa lehteä, 
distykset olisivat huomioonsa ot- Kysymys toimintatavasta syn- 
,aneet, niin luultavasti eivät oli- nytti vilkkaan keskustelun, 
si epäävät» lausuntoa yritykselle Sen alusti T. Tainio, lausuen: 
antaneet, etenkin juuri nyt, kun Puolueita perustettaessa on en- 
I,omnia on mahdoton peruuttaa, ! siksi laadittava ohjelma; se 
jollei sitii tahdo länteen siirtää, m,“illä jo on. Toinen tärkeä 
jossa se myiiskin olisi tarpeen, seikka on toimintatapa, josta ei 
Mutta me tavitsemine itsekin mainita ohjelmassa mitään, 
lehtemme ja (kuten A. Lempi- Kysymyksestä on hyvä alunpi- 
nen lausui) tahdomme sitä viedä täin keskustella, sillä se useinkin 
eteenpäin miesvoimalla, uhrata saattaa eripuraisuudet ja rettelöt 
viimeisetkin voimamme siihen, seurojen keskuuteen. Siitä on 
jos ei se sata osaketta riitä, jon- ollut paljon eripuraisuutta nau
ku Fitciihurgin työväenyhdistys! purikaitpungeissu ja Fitchlmr- 
on ostanut, niin ostaimne toisen ‘ uissa «e näyttää tulevan päiviin 
ja Kolmannen j. n. e., m uha liolttavimmaksi kysymykseksi, 
mennä sen täytyy. Ohjelman mukaan on meidän

Lopulta kokous yksimielisesti päätarkoitus olla sosialistia, iiä- 
hyväksyi Raivaajan Massa, hu-1 i"*stäii oman puolueen listalla, 
settsin suomalaisten tvöväenvh-i mutta meidän yhdistyksissämme

itchhurgista. Ttyään, ankarasti taistellessa 
nurkkapatruunuin valtaa vas- 

musertuakseen, sekä 
isällisiä mustia peikkojatöin. Sitenpu voipikin se nyt 0 ’ jolla perustetaan sai

määrätä seuraavilla rautateillä: raala, jossa pidetään huolta m i- ,a tapauksessa on pelättävä, että fen va| itse„iat ,;((llstUja t . Sen- työtä saadakseen hajaannusta a i- ; distvsten valtioliiton äänenkan-! <"> »»»"ta, jotka, ollen seuran 
Vanderbilt -  Harriman radat rastin,e,sta |a sama la tiurioitus- suuri onnettomuus voi tapahtua. jiilk<<pn laadittiin työsti,..,nitel- kaan yhdistyksessä. Sen lisäksi uuttajaksi, tjuinevn, Bostonin i jäseniä, käyvät yhdistyksen ko-

40,840 ji.a.l.a ja osakepääoma kouluna sairaanho,taiattanne. ■ silta on nykyisessä kunnossaan ^uruavaksi päiväksi. Tähän on vielä taisteltava Raivaajan ja Nordwoodin edustajat lausui- kouksissa ja ottavat osaa sen toi- 
$2,2815,270,000, (louhiin Ia , ili, Kieltolaki tehoton. riittämätön sen kuutta tupahtu- |(lpp„i ensimmäinen kokous- olemassaolon puolesta. Liitto- vat vakaumuksensa olevan, e t t ä , oootaan, kuitenkin vaalitilai-
radat, 13,789 mailia osakepää- valle liikkeelle ja täytyy se suu- ptiivg> hallinnon paikaksi ratkaistiin heidänkin yhdistyksensä tulevat) »uuksissa äänestävät joko repuin

Rockefellerin Iowan \ aition > huikeus on teli- routaa. Rakennustyön luullaan

dessa rakentaa uudestaan. Muus- see ainoastaan työväenyhdistys- vastaan, jotka tekevät myyrän

oma JMh ,u»hi,o<io, m h
radat 10,293 mailia, osukepää- nyt päät »ksen eli antanut tuo- ,,ttavan kahden vuoden ajan ja 
oma $570.oimi.imn, ja Santa Fe ra- mion, että mainitun valtion kiel- se maksamaan $5.ooo,(Hio.
dat 7.8!!'., mailia, osakepääoma tolaki, joka kieltää väkijuomat»- sillä ajalla täytyy New Yorkin ja 
$441,000,000 eli yhteensä 72,740 varain kuljettamisen muistu vai- Hroolilynin välisen liikkeen käy-

saclmsettsin suomalaisten työ
väenyhdistysten valtioliiton pe
rustamisesta. Alustaja teki pää
piirteissään selkoa niistä syistä,

Seuraavana päivänä kokoon- äänestyksellä Quincy, joka sai sen äänenkannattajakseen julis- likaanisella tai demokraattisella 
niittiin k lo9:ltä Raivaajan kölit- 7 ääntä, Fitchburg sai I. tumaan, kun ovat saaneet oikean listalla. Myöskin on paljon niitä.
t,M>riin jatkamaan kokousta. Liittohallinnon pnheenjohta-i käsityksen lehden taloudellisesta j’?tka its.* kyllä äänestävät omal

mailia eli $3.895,220,(MH, osake- tiestä, on perustuslakivastainen jä
pääoman. tässä maassa, Näyttää silti» kun

Valtion monopoolia pidetään kaikki tulee kysymykseen, että 
mahdottomana, mutta Standart Y hdysvaltain perustuslakeja kfiy-
( Hjy-yhtiön yksinoikeus on luon- tetään kohta melkein millin ta- 
nollinen tosiseikka. hansa. Mainittu päätös ei raitti-

usniiehiii ainakaan ilahduta, sil
lä jos väkijuomia muistu valtiois-

Sunnuntaina, t.k. 5 p. keräy- ta suapi raitti,isvaltioihin kuljet- 
tyi noin 1,500 ihmistä Veniijiin taa, niin kieltolaista on hyvin 
konsulaatin .‘teen New Yorkissa, vähän apua.
n :o  t>8 Broad st., jossa he lauloi-

Mielenosoitus.

vat marseilleisia ju huusivat: 
,,Alas itsevaltias! Tappakaa 
tsaari!“ Poliisi koetti hajoittaa 
kansanjoukkoa, mutta ei voinut. 
Puoli tuntia laulettiin täyttä

Lontoosta Pariisiin kuudessa 

tunnisa.

Paris Ilelmik. 13 p. Ranska
laiset ilmapurjehtijat Menier, 

' i Jacques Faure ja Herbert ovat
kurkkua toivossa, että konsuli' aftvuttaneet u„den voiton ilma-
tulisi näkyviin, matta kun polii-j ,aiva„ a Lontnon Ja 
si ilmoitti, ettei konsuli ollut 
kotona, hajosi kansa. Tuohon. 
mielenoRotukseen osaaottavat o- 
livat venäläisiä, puolalaisia ja 
suomalaisia. Mutta siinä oli 
myöskin suuri joukko amerika- 
luisia naisia ja miehiä.

arnsm va-

asemasta. , listalla, mutta eivät pane tik—
Meriläinen. Muut virkaili- Kokoukseen oli saapunut Dr. kua ristiin saaduksensa naapu- 

jat jiitettiin Quincyn työväen-- Howard, A. (lihhs Worcesterista, rinsakin siliä äänestämään, niiil- 
yhdistyksen valittavaksi. sosialistisen kansallis komitean 8e °1‘* sydämen asia. Y hdis-

Tiimiin jälkeen kokous hajuun- jäsen, sekä useita toiskielisiä aa- tyksissämme on paljon jäseniä,
tui ja edustajat lähtivät päivät- tetovereita Fitehlmrgista. Dr. jotka asettavat jonkun reformi-
liselle. Howard A. Gibbs teki selkoa kysymyksen yläpuolelle sosialis-

Iltapäiviillä jatkettiin kokous- niistä vaatimuksista, joita Susia- In*n P»»ätark<»itusta. Näille on 
sn yhdeksi suureksi kokonuisuu- ta klo U2:sta alkaen Mechanic list Partylla siihen liittyessä on. oma kysymyksensä piiii-asiana ja  
deksi, valtiolliseksi puolueeksi, kadun haulilla. Sinne oli saa- Piiiivantiinuksena on, että kaik- s*bä he saattavat erimielisyyksiä 
taistelemaan nykyistä yhteis- punot runsas kuuliukunta, etu- ki siihen liittyvät vaalitiluisuuk- ja häiriötä seurojen keskuudessa, 
kuntujärjestelinäii vastaan, va- päässä työväenyhdistys Saiman sissa äänestävät oman puolueen Paljon on niitä, jotka pitävät 
panttaukseen köyhälistön siitä jäseniä. listalla. Myöskin ilmoitti, että raittiuskysymystä sosialismin y-
liolhuiiuulaismidesta, jossa se Ensimmäisenä keskusteluky- verona menee 5 senttiä valtiot- läpuolella, samoin niitä, jotka
riistäjäluokan vallassa ollen, ny- syniyksenä seurasi Raivaajan ju- le ja 5 senttiä keskushallinnolle, asettavat omat uskonnolliset

77 miljoonaa vastaan vuonna HM,2 kyihin on. Se taistelu vaatii ko-1 liitäminen Massachusettsin vai- siis yhteensä 19 senttiä eikä 15, mielipiteensä yläpuolelle kaiken
ja lähes 124 miljoonaa vastaan ko köyhälistön, kansallisuuksia- * tioliiton äänenkannattajaksi. jossa käsityksessä kokous ennen , ,nuun* Näitä suvaittakoon kyllii
vuonna 1991. Näihin varoihin ta huolimatta, mukaansa, myös-' Kysymyksen alusti T. Tainio, oli. Yhdistyksissä ei tarvitse seurassa min kauan kun heistä
on kuitenkin vain luettu suurem- kili suomalaiset. huomauttaen mikä tärkeä ase olla henkilöitä, jotka ovat maan ei ole haittaa toiminnalle, vaan
mat, vähintäin $1,090 lahjoituk- Suomalainen työväenliike Arne-, sanomalehdistö työväenpuolueel- kansalaisia, eikä j»en ole pakko »iin pian, kun he koettavat saa- 
set määrättyihin tarkoituksiin, rikassa on tähän saakka kulke- la on. Tosin on puolueella en- lähettää konventsiooneihinedus- *ia aikaan hajaannusta ja epäso-

sillun ja 
BriMiklyn suhway-tunnelin kaut
ta.

R iistä jä -ruhtinaat

YYilliamslmrgh-

Keskustelun alolti T. Tainio jaksi valittiin yksimielisesti J . 
alustamalla kysymyksen Mas- W

tekevät joka vuosi niin kutsutui- jotka aiheuttavat köyhälistön 
ta ,.lahjotuksia" — omantunto!.- yhteenliittymisen kaikissa mais
sa rauhoittamiseksi — antavat
muruja takaisin kansalta ryöstii- 
mästään omaisuudesta.

Sellaiset , , lahjoitukset" nou
sevat vuoden 1904 kuluessa vain 
$U5,3oo,imm»— lähes 77 miljoonaa 
vastaan edellisenä vuotenu, yli

bllä* eikä siis sellaisia varoja, joita nut vielä lapsenkengissä, se ei
Herrat lähtivät kristullipalat- seurakunnat, hyväntekeväisyys- ole ottunut osaa toiskielisten uu

sista Lontoostu klo (5 ja 45. Oh- yhdistykset tahi kiinnallishalli- tetovereimme yhteisiin pyrintöi- 
jasivat suoraan poikki kanaalin, tukset ovat luovuttaneet yleis- hin, joten siltä on puuttunut ko-

nestään jo yksi sanomalehti Työ», tajia, jollei tahdo, vaikka se hy- Pua* herättää näiden mielipiteit- 
niies, joka ilmestyy JlaneiM kissa, vin toivottava olisi. Edustajien tensä johdosta riitaisuuksia kes- 
Mieh., mutta se on siksi kauka- ei tarvitse olla maan kansalaisia, kuudessa, ovat he, se on niiniin 
na, ettei se voi seurata tämän | Lausui lopuksi onnittelunsa suo- mielipiteeni,erotettava seurasta.

7<) peninkulman noneudellu tun- hyödyllisiä tahi hyvä,itckeviiisiä kotiaan se valtiollinen merkitys, paikkakunnan yhdistysten bar- millaisten tänään perustamalle l sPBt puhujat vastustivat Tai 
nissa ja saapuivat St. Denis iin tarkoituksia varten. joka sillä välttämättä tulee oltu rastuksia, joten puolueelle viilt- valtioliitolle ja seniiiinenkunnut- n*on mielipiilettä erottaa näitä
lähellä Pariisia klo I.

Tämä on nopein kulku, mitä 
mi tähän saakka saavutettu.

Andrew (Tirnegietu näyttää e- ja joku on sen perusehto. itämätön on oma, lähellä oleva tajulle Raivaajalle. , seurasta, vakuuttuen, että tul-
rityisesti painostavan hänen te- Alustaja siirtyi tekemään sei- sanomalehti. Alustaja toivoi, et- Kysymys: Myötutuntoisuus k,M'  ̂ jäsenet vaikka kuinkakin
rästehtaillaan viattomasti vuo- viiii niistä vaikeuksista, joita tä kokous hyväksyisi Raivaajan lausunnon antamisesta Wenäj»»n, saas û*8’bu tarkoituksella seuran
datettu työmiesten veri — ehkä- Amerikan suomalaisella työväen- liiton iiiinenkunnut tujaksi, silla l&kkolaisille ei antanut aihetta jäsenyyteen, he ennen pitkää
pä murhattujen haamut käyvät liikkeellä on, kun se on jaettuna ehdolla, ett»» se pysyy jyrkkänä I mihinkään toimenpiteisiin, syys- ”iinii puhdistuvat ja heistä voi

kuliteen suurimpaan, Imatru liit-1 puoluelehtenu, pitäen silmällä tä, että niiden menettelyn me tulla kunnon jäseniä.
t<M»n New Yorkissa ja Haneoekin sitä, mitä sen esittelyssä sano- jokainen itse kohdastamme hy- Keskustelu jäi vastaukseksi 
liittoon Michiganissa, sekä usei- taan. viiksymme ja annamme niiden kysymykseen. Kysymys päätet
tiin itsenäisiin työviienylulistyk- Kysymyksen johdosta syntyi pyrkimyksille siunauksemme, (**n lähettää kuhunkin seuraan 
siili eri paikkakunnilla. Näihin vilkas ju innokas keskustelu, mutta paheksumislausunnon an- keskusteltavaksi. Pöytäkirjoja 
liittoihin kulliini osastoja eri vai- Quincyn ja Nordwoodin työväen- tuminen Wenäjän hallitukselle, J päätettiin painattaa 79(1 kappa- 
tioista, jotka useatkin toimivat yhdistykset antoivat edustajain- ei herättäisi siellä mitään hno- h*tta, sen tarkastajiksi valittiin 
toisella isissä olosuhteissa kun sa kautta epäävän lausunnon leh- miota niiden lukuisten vastaluu- A. Lempinen ja O. Mattson.

den kunnuttuvaisuudesta. Bos-’ se-adressien joukossa, joita joka Puheenjohtajan lausuttua toi- 
toiiin edustaja J . Oikemus lausui taholta on sinne tulvannut, joten voinnkseii, että kokouksessa teh- 
yhdistyksensä puolesta toivo-, sen lähettämisestä ei olisi toivot- Lv työ vastaisi tarkoitustaan, 
muksen, että koko homma pe- tua tulosta. loppui Massachusettsin valtion

$5,842,899, museoille $898,- lännen oloihin* ja taasen piiinvas- mu,oltaisiin, jos siihen suinkin Sen jälkeen seurasi kysymys ( 8Uoma' l»iH(4‘n työväenyhdistysten 
drjastoille $1,511,3(59 ja op- toin, m* käsitetään useinkin h,v- on inahdollisuutta, sillä se ei voi agitatsiiMinin järjestämisestä, ensimiiinen edustajakokous.

Rakkaus ei ruostu.

Noin neljä vuotta takaperin kummittelemassa — koska hiin

Lapsilla on nälkä.
New Yorkissa on aikomus pan

na toimeen sellainen koulujärjes
tys että lapset saavat lämpimiin 
aamiaisen koulussa. Kouluihin
laitetaan kyökki- ja ruokahoito. Lucillo ja Annette Novenelli rii- erittäin innokkaasti koettua ra - 
Dapset eivät voi nälkäisinä op- taantuivat, jonka seurauksesta lioilla omantunnon rauhaa ostaa, 
pia. Huokaa annetaan lipuilla. Lucillo meni merilaivaston pui- Hiilien ,,luhjotustensa" kokonais- 
Sellainen lippu maksaa<5—7 sent- velukseen ja Aunette joutui A- sunimu viime vuonna nousi 

inerikaan. $11,248,000: — Rockefellerin o-
Amerigo Vespucci oli sen lai- matunto on paljo pantuncempi, 

van nimi jossa Lucillo palveli, koska luulee pääsevänsä $1,4<51 :- 
Laiva on nykyisin tehnyt mat- (MN):11a pyhimysten joukkoiti. 
kan Ailienkaan ja Lucilla maal- Lahjoitukset jakautuvat seu
la käydessään kohtasi entisen rinnasti: hyväntekeväisyyteen
rakastettunsa. Vanhat riidat so- $19,753,278, kirkollisille yrityk- nienpiteet 
vittiin ja ystävyys uudistettiin, silli
Nyt olisi Lueillon pitänyt saada <mm>.

tili. Koulun johtokunta määrää 
kenen vanhempain lapset saavat 
sellaisen lipun ilmaiseksi. Pa
riisissa on sellaista järjestystä 
käytetty jo kauan aikaa. New 
Yorkin kaupungissa on tätä ny
kyä noin ?9 tuhatta nälkäistä 
koululasta.

Amerikan vapaus antaa lapsil
lekin vapauden nähdä nälkää!

paikkakunta, jossa näiden kes
kushallinto siuitsi*»*. Tästä joh
tuu, että  keskushallinnon toi- 

idiissii eivät sovellu

lupa poistua meriviiestä, vaan pilaitoksille $21,235,452. 
i

vin nurinpuolisesti. Näin olle., kannattaa itseänsä, sen todistaa Kiertäväin puhujuin liihettämi-.I l
—le —oiu

\ \ \ N '
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Henkilöllä, joku itse tekee 
omat tehtävänsä, on harvoin ai
kaa moittimaan toisten töitä.

Raittius- ja Työväenseura Tai-, 
mi, Toronto, Ont. Can., päätti 
varsi tiaisessa työkokouksessaan, 
t. k. 5 p. ottaa Raivaajan varsi
naiseksi äiinenkannattujakseen 1 
ja asianiiehiksi lehdelle valitsi 
A. Kulhon ja J . W. Ahlqvistin. 
Yhdistys koettaa niin, levittää' 
Raivaajat;! mahdollisimman run-’ 
säästi paikkakunnalle.

Raivaaja saa suosiota.
Massachusettsin työvuenyhdis-' 

tysten edustajakokous hyväksyi1 
Raivaajan vasta perustetun suo
malaisen sosialistisen valtiolii
ton äänenkannattajaksi, liittäen 
hyväksy misellensä kuitenkin 
sen ehdon, että lehtien suunta 
pitää pysyä jyrkästi sosialistisen! 
luokkataistelun kannalla, kuten 
Raivaajan esittelyssä on luvattu. 
— All righ t!

S uomi-Synoodin KUSTANNUS- I 
LIIKKEEN

huonot asiat ovat antaneet sano-! 
inalehdille paljo puhumisen ai
netta. Osakeyhtiötä, joka ot
taisi liikkeen haltuunsa, ei olel 
saatu perustetuksi. Velkoja! 
liikkeellä on yli f 17,000. Sano
malehtien arvo ilman kalustoa, 
ainoastaan nimet, on laskettu 
$6,500. Puhdas velka yli omai
suuden tekee yli 12,000 taalaa. 
Selityksistä ei selviä mihin ra
hat ovat menneet. Yleisöä loh
dutellaan sillä, että ,,onhan se 
(kustannusyhtiö) kuitenkin 
kirkkokunnan oma.”

Ihanteet ja raha.
Ihanteet ja aatteet maailmaa 

hallitsevat — niin sanotaan.
Raha on maailman todellinen 

hallitsija — sanoo toinen.
Kumpikoon oikeassa, vai ovat

ko molemmat väärässä tahi onko 
luultavaa, että ristiriitaisuus 
olisikin ainoastaan näennäistä ja 
siten molenimatkin olisivat oi
keassa?

Moni saarnaa ihanteellisuutta, 
sille on elämänsä pyhittävinään 
— saadakseen rahaa.

Monet otsansa hiessä uurasta
vat vuosikaudet saaduksensa riit
tävästi rahaa muka — ihanteit- 
tensa saavuttamiseksi.

Ihanteita siis voi käyttää ra
han palvelukseen ja rahaa tarvi
taan ihanteitten toteuttamiseen.

Sodassa sanovat valtiomiehet 
tarvittavan kolme asiata: rahaa, 
rahaa ja vielä rahaa. Rahallako 
siis taistelut voitetaan? Epäile
mättä tarvitaan siihen rahaa,; 
mutta turmeltumaton, vapautuu-! 
sa puolesta taisteleva kansa voi; 
saada ihmeitä aikaan. Rooman 
rikkaus oli Rooman häviö.

Kultakuormaa kantava aasi 
pääsee korkeimmankin vuoren 
yli — niin sanoivat ihmiset jo 
pari tuhatta vuotta sitte. Kuka
pa sen väitteen totuutta voinee 
kieltää, sillä näemniehän joka 
päivä todistuksia kullan tenho- 
voimasta, mutta ei puutu todis
tuksia myöskään ihanteitten lii-, 
mousvallasta ja voimasta, jo^a j 
saa kuninkaat vapisemaan ja 
valtakuntien perusteita järkyt-! 
tau .

Jokaisen ihmisen voi ostaa, 
jos vaan hinnan tietää — sanoo

eräs ihinistuntia. Marttiira his
toria ja vullankumoussankarit 
opettavat toisin.

Köyhälistön taistelussa on 
kumpaisellakin suuri merkitys. 
Köyhälistön taistelu on taloudet-, 
lista taistelua, mutta se on su
malla suuremmoisten ihanteit
ten tavoittelua, niitten puolesta 
kamppailua. Yuikka nälkäisen 
lähin ihanne onkin hyvä ateria, 
ei se estä omaamasta toisia kau
kaisempia ja suurempia.

Taloudellista ja henkistä sor
toa kärsivän ihanne on taloudel
linen ja henkinen vapaus. Siinä 
lyhyt vastaus kysymykseen : on
ko sosialistinen liike taloudellis
ta vai ihanteellista. Nälkäisille 
leipää ja sorretuille oikeutta se 
vaatii.

K e s ä ä n !

Haikeasti ammuu karja onte
loissaan kevät puoleen. Koko 
talven — koko Pohjolan pitkän 
talven — se on ollut suljettuna 
seinien sisälle, ahtaisiin, pimeöi- 
hin, unnnehtyneisiin hinkaloi
hinsa.

Synkeän sydäntalven aikana 
se (di tyytyväisempi. Ei se sil
loin niin kursimättömiästi ammu
nut, ynisi vain kun heinät tahi 
haudevesi loppuivat.

Ei silloin oltu muutu vailla 
kuin ruokaa ja juomaa. Jos vie-1 
lä sai kuivan olkitukon alleen 
yöksi, o ltiin  hyvin kiitolliset. 
Ei kytkyeitään ravisteltu eikä 
kiskottu kiinnityskahleita sei-l 
nästii irti.

Mitäpä olisi silloin tehnyt ul
kona? Pakkanen siellä (di, ja 
paksu lumi peitti laidunmaata 
Purevan kylmä viima u inu tun -1 
keusi (unettaan, kun karjapiika 
tullessaan tiukasi oven. öisin! 
paukkuivat nurkat pakkasen 
kourissa ja myrskyn vinkuna 
kuului toisinaan päivilläkin. Ke- 
nenkäpäs mieli sinne olisi teh-j 
nyt! Joskus hoitajan tullessa, 
ryöpsäytti lunta oven täydeltä, 
jauhemaista, pistävän kylmää 
lunta. Oikein tuntui ilkeältä, 
jos sai sitä kintuilleen.

Mutta vähitellen nuo tuulah
dukset lUkoivat olla lauhempia. 
Olisi tehny t mieli alimaista ne 
kaikki sisäänsä yhdellä siemauk
sella. Voi, kuinka silloin siera- 
met laajenivat! Kytkyt aivan 
kuristi ja  kiinnityskahleet tun
tuivat sietämättömän lyhyviltä. 
Ennen n iitä  tuskin oli huoman
nut olevankaan.

Sitten tu li se päivänsade. Ylt-! 
tenä uaniuna se tunkeusi jääty
neen ukkunaluukun raosta. Ju 
kun hoitaja sinä aamuna ankasi 
oven, vyöryi siltä voimakas valo-j 
virta, halki ometan valahti. I 
Niin se iski kuin sähkö koko 
karjaan. Helähtäen jännittyi-' 
vät kiinnityskahleet ja kytkyet 
narisivat, kun jok’ikinen sarve- 
kus pää kääntyi ovea kohden. 
Koko talven ikävä, heräävä toivo 
ja sitte taas masentunut petty
mys, alistuminen vaihtelivat sii ] 
nä katseessa.

Ruskeaselkäinen sonni sen sil
loin ulotti, sen tavattoman am
mumisen. Ei nyt ynisty heiniä 
ja haudevettä, nyt huudettiin 
jotakin muuta. Ja kaikki yhteen 
ääneen : vasikat, hiehot ja mulli
kat sekä emälehmät ja vihaiset 
vetohärät. Siinä äänessä soi 
kaipuun ja kiukun säv e l— niin 
kiihkeän kaipuun ja kauan pidä
tetyn kiukun. V a p a u t t a  sii
nä m ylvittiin yhdistetyin voi
min. Muutamat ihan kiljuivat, 
se ruskeaselkinen sonnikin ää
nensä käheäksi.

Eräänä päivänä kun ovi aukesi 
ja oikein helakka valo paiskatisi 
sisälle, silloin se ruskeaselkäinen 
yhtäkkiä riuhtasihe irti, särki 
kytkyensä ja hyökkäsi ovelle. 
Kumoon tuuppasi karjapiian, jo-1 
ka sitä koetti hätistellä takaisin.1 
Ju kun emäntä tuli paikalle, niin ' 
sen heitti nurinniskoin tunkiolle 
— itsensä talon emännän.

Siitä villiintyi koko kurja. Ve
tohärät ja  mullikat repivät it
sensä irti, sitte nuoremmat leh-1 
unit ja hiehot. Vasikatkin hyp-' 
päsivut karsinastaan.

Mutta vanhat lypsylehmät 
vaan rauhallisesti m ärehtivät.1 
Niillä oli kokemusta. Tiesivät 
saavansa sakeamman suurukson:

ja vähemmän potkuja, jos pysyi
vat kiljua. Se rauhallisuus oli 
kuitenkin teeskenneltyä, ainoas
taan pinnalla. Sydän veti sinne, 
missä toisetkin olivat. Mutta 
varovaisuudessaan he ensin tali-! 
toivat nähdä, kuinku näille käy.!

Eipä niille käynyt kovinkuun 
pahasti. Hyppivät, kirm asivat 
pitkin pihoja, hännät koholla 
juoksenteliwut ja väliin  ryhtyi
vät puskusille. Hauskua niillä 
oli, Sanomattoman hauskaa.

Tahtoi vuuii silmiä huikasta. 
Valoa oli liian puljun niille, jot
ka tu liv a t niin kauan kestänees
tä pimeästä. Eikä siellä vielä 
ollut oikein läinminkäun pitem
mältä oleskella. Vseimmut al
koivat tuntea koipiunsa kylmu- 
vän ja palasivat uikunsa ilukoi- 
tuaan takasin (unettaan.

Ruskeaselkäinen sonni ei aiko
nut palata ensinkään. Käheästi 
mylvien se tepasteli pitkin tan- 
huvia, etsien vihollista, jolle 
purkaisi vihansa, kostaisi kärsi
myksensä. Mutta kaikki pake
nivat sen tieltä. Vasta illan 
suussa, kun miehet kotiutuivat 
ulkotöiltään, saatiin se köysien 
ju kankien avulla raahatuksi 
pilttuuseensa.

Sen päivän perästä oli rauha 
oiuetasta kadonnut. Vunhut va
rovaiset emälchmätkin alkoivat 
ikävöidä ulos. Kirkkaina ke
vätpäivinä kävi mölinu niin sie
tämättömäksi, ettei talonväen 
auttanut muu kuin kauniisti las-' 
kea karja joksikin aikaa jalotte-i 
lemuan.

Mutta tämä oli vain esimakuu, 
tämä jalottuleminen. Sieltä pa
lattiin aina takaisin pimeään, 
ummehtuneeseen oluettaan.

Vasta sitte kun uusi ruoho 
voitti vanhan kulon ja laidun-! 
maat alkoivat vihannoitu, sil
loin vasta todenteolla päästiin 
kesään. Oltiin yötkin ulkona 
taivasalla. Kilpaa lihottiin, ja 
karva välähteli kuin silkki.

Milloin k ö y h ä l i s t ö  pääsee 
kesään?

Kun väkevä valov irta  täyt
tää koleat tehtaat, etukaupun- 
kien pimeät, löyhkävät luolat 
ja erämaitten sakeat savupirtit. 
H e n g e n  valon v ir ta :  vapau
den, veljeyden, tusa-arvoisuu- 
den aatteiden vuolas v irta . Ei 
ennen.

Kun maitten, kansojen, kie
lien, rotujen, värien ja uskonto
jen raja-aidat on purettu . Kun 
kutsonime kunniaksemme p a l
v e l i  u, e i h a l l i t a  toisia. Kuu 
vahvem pi käyttää voimansa, 
tarmonsa, taitonsa, kykynsä ja 
neronsa heikomman a u t t a m i 
s e k s i  e ik ä  s o r tu m is e k s i .

,,Saavuttamattomia tulevai
suuden unelmia nuo tuollaiset” , 
kuulemme säälin hymyllä sanot
tavan . ,,Lasten satulinnoja, 
kauniita kyllä kuvitella , mutta 
ilman vastinetta todellisuu
dessa.”

Minkä tähden ei ole toteutettu 
noita unelmia jo uikaa?

Emme tunteneet niitä me, jot
ka olisimme t a h t o n e e t  ne to
teuttaa. Valo oli m eiltä peitet
ty. Me orjailimme pimeässä.

Ne, joilla oli tie to  ihanteista, 
Halasivat ne meiltä. E iv ät tah
toneet toteuttaa niitä itse, eivät
kä suoneet meidän toteuttavan. 
Pelkäsivät valon häikäiseviin 
silmämme. Ennen jä ivät har
hailemaan tai wihu märässä itse
kin, ennenkuin päästivä t meitä 
kesään.

Mutta nyt olemme jo vilah
dukselta nähneet päivän pais
teen. Valonsäteet ovat kurkis
taneet niihinkin loukkoihin, 
minne niitten ei luultu milloin
kaan osua van.

Me jo ikävöimme hartaasti ke
sän lauhkeita tuulia ja tuoreita 
laitumia. Jotkut o v a t jo olleet 
jalottelcmassa.

Omassu vallassamme on mää
rä tii, milloin kuikki pääsevät 
vapauteen.

Meistä itsestämme se riippuu. 
Kohtalomme on omassa kädes
sämme. Ja k a i k k i e n  kohta
lo on meidän kädessämme.

Ei meitä kangilla ja köysillä 
käännytetä takaisin. Ei muil
lakaan aseilla. Sillä kellään ei 
ole mitään asetta, jos eivät meil
tä saa. Ei neulaa, ei naskalia,

jos me emme anna. J o s  me 
e m m e n i i t ä  te  e.

Ei yhtään vankilatu rakenne
ta, jos m e emme rakenna, eikä 
ainoatakaan kasarmia. Eikä nii
hin ketään viedä, jos me emme 
vie. Eikä ketään niihin tule, 
jos in e emme mene.

Ei pientäkään sotaa käydä, 
jos me emme tahdo. Jo s  in e 
o 1 e m m e v e l j e  t. Vähän kuit 
valtiomiehet kiistelisiviit, jos 
eivät saisi tappeluttuu m e itä .

Kukaan ei meitä sorra, jos em
me sorra itse. J o s e m m e a n- 
t  a ii s o r t a j a n  k ä t y r i k s i .

Ainoastaan yhden aseen jä
tämme itsellemme: y h t e e n 
l i i t t y m i s e n .  Muita emme 
tarvitse. Mutta ennenkuin voim
me sitä käyttää, täytyy meidän 
nähdä se häikäisevä valo.

Meidän yhteenliittymistämme 
eivät estä valtioitten, kansalli
suuksien, kielien, kirkko- tai 
uskontokuutieu ra ja t. Meidän 
vul tukun taliamme, kansanani me, 
kirkkokuntanamme on koko 
muu il mun köyhälistö.

Jos se on yksimielinen ju yh
teisen ihanteen saavuttamiseksi 
toimii, on sen voima vastustama
ton.

Etuoikeutetuilta luokilta on 
meidän turha toivoa apua ja kan
natusta. Meitä ei vilpittömässä 
mielessä muulla tavalla auteta 
kuin astumalla riveihiinme. Mut
ta joka köyhälistön riviin astuu, 
ei enää kuulu etuoikeutettui
hin!

Mutta me emme kaipaakaan 
apua ulkopuoleltamme. Emme 
tarvitse.

Meiltä ei puutu mitään muuta 
kuin y h t e y t t ä .  Sillä hetkellä 
kun kaikkien iqaitten köyhälistö» 
tuntee olevansa y k s i ,  syntyy 
maailman uusi kansa, suurin kai
kista kansoista, maailman ainoa 
kansa. Sen kansan hallussa ovat 
kaikki maat kaikkine aartei
lleen. Se on maailman valtias.

Ei ole enää aatelia, sotilaita, 
raharuhtinaita, pappeja, porva
reita eikä orjia, *i mitään sääty
jä eikä luokkia.

Silloin on l h m i n e n tullut 
maan päälle; sortavista ja Horre-| 
tuista kansoista on syntynyt i Il
m i tik u n ta .

Milloiukn siis *köyhäli«tö pihi
see kesään?

Silloin kuin se itse tahtoo. 
Vaikka huomenna.

K u n  k o k o  k ö y h ä l i s tö  
t a h t o o .

Osu vasta on ollut ulkosalla. 
Ja sitäkin koettavat hätistellä 
takuisin talvisille sijoilleen.

Mutta ei mennä! Vaikka on 
vielä kylmän kolakka, värjötel- 
läun täällä taivasalla siksi että | 
toisetkin tulevat.

Silloin kesäkin tulee.
A. B. M.

L u o k k a ta i s te lu .

Yhdeksännentoista vuosisadan 
alkupuoliskolla ilmenevä sosia
lismi ei ollut luokkataistelun 
kannalla, syystä, ettei silloin 
vielä ollut taistelevaa köyhälis
töäkään,sanan varsinaisessa mer
kityksessä. Köyhiä ja kurjia 
kohtaan tunnettiin säälivä isyyt
tä . Ylempiin kansankerroksiin 
kuuluvat ihmisystävät, filantroo- 
p it, näkivät selvemmin, että tuo
tannon välikappaleiden omistus
oikeudesta johtuu suurin kur
juus.

Arkailematta he lausuivatkin 
tähun perustuvia johtopäätöksiä. 
Kurjuutta on olemassa ja se pois
tuu sääliväisyyden |a ihinisystu- 
vyyden avulla, kunhan rikkaat, 
nuo hyväsydämiset, rauhallisen 
vaikutuksen kautta taivutetaan 
luovuttamaan varoja kurjuuden 
luovuttamiseen ja ihanteellisen 
yhteiskunnan perustamiseen.

Hyväsydämisiä niiljoonamie- 
hiu, jotka olisivat ihmiskunnan 
pelastuneet, ei löytynyt, vaikka 
Fourier — ranskalainen ihanne- 
sosialisti — useita vuosia sellai
sia raharuhtinaita odotti.

Sen ajan sosialistit vakuutti
vat, että oppimattomat köyhälis
töni jäsenet eivät kykene kohou
maan niin korkealle, jotta voisi
vat saada siveellisen kannan ja 
yhteiskunnallisen vallan, jolla 
voisivat toteuttaa sosialistisia 
pyrintöjä. Poroporvaritkaan ei-

i

i

I

vät kovin suuresti vastustaneet 
tällaisia sosialisteja, sillä nehän 
eivätolleet vaarallisia niin kauan 
kun uskoivat heistä paljusta hy
vää ja luott ivat heidän ylevämie- 
lisyyteensä.

Samasta hetkestä, kun työvii- 
väki alkaa omintakeisesti arvos
tella oleviu oloja, tuoden esiin 
verisiä vääryyksiä, joita vallassa 
olijat harjoittaa köyhälistöä koh
taan, muuttuu heti toinen ääni, 
urmeliaisuussosiulismiu suosi- 
vain kelloon: Tm» vaatelias, 
räyhäävä joukko on kukistetta
va, maksoi mitä maksoi. Ase
voimalla on koitettu estiiä luok
kataisteluun heränneen köyhä
listön pyrkimyksiä, mutta se ai
na vaan on lisännyt vauhtia sor
rettujen vapautustaistelulle.

Työväenliikkeen historia to
distaa, että yksinomaan sitkeän 
luokkataistelun avulla köyhälis
tö» voipi saada oikeuksia, ei min
kään muun kuutta. Luottami
nen armeliaisuuden pelastuvaan 
voimaan, on kokonaan järjetöntä. 
Työväen sanomalehtien täytyy 
ehdottomasti ollu luokkataiste
lun kannalla. Niiden tulee en
nen kuikkea kusvuttaa köyhälis

J U H L A R U N O
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tö» itsetietoiseksi, luokkataiste
luun kykeneväksi, voimakkaaksi 
joukoksi, joka ei vastuksia koliji 
liatessa onnu sinne ju tänne, vaan 
kulkee esteistä huolimatta kohti 
päämäärää, vapauttaen vihdoin 
koko ihmiskunnan henkisen ju 
aineellisen holhouksen alaisuu
desta. * 1 * * 4 5 * 7

—empi—.

Massadinsettsia suomalaisen sosialisti
sen valtioliiton säännöt.

1 8-
Liitto kuuluu sosialistiseen puo

lueeseen. Liittohallinnon tarkoi
tuksena on olla yhdyssiteenä 
Mass, valtion suomalaisten työ
väenyhdistysten kesken, sekä 
välittää kuikki liittohullintoon 
kuuluvain osastojen ja The Sosia- 
list 1’artyn väliset asiat, samoin 
myöskin toimia kaikillu keinoil
la, etupäässä Mass, valtion suo
malaisen työväestön herättäm i
seksi.

Liittohullintoon kuuluu puheen
johtaja; sihteeri, rahastonhoitaja 
ja yksi jäsen kustakin osastosta. 

8? .
Liittohallinnon virkailijat va

litaan sen paikkakunnan paikul 
lisosastostn, niissä liittohullinto 
kulloinkin sijaitsee. Liittohallin
non paikka määrätään vuodeksi 
kerrallaan vuosikokouksessa, jo
ka pidetään helmikuun alkupuo
lella.

4 8.
Jokaisessa liittoon/ kuuluvassa 

osastossa on muodostettava eri
tyinen agitatsionirahasto, johon 
jokaisen jäsenen kuukausimak
susta siirretään 5 senttiä. Kukin 
osasto hoitaa itse agitatsioniru- 
hastonsa.

Liittohallinnon tehtävänä on 
erityisten agitatsionikurssien jär
jestäminen. Kurssien tarkoituk
sena tulee olla kunnollisten agi
taattorien herättäminen. Luen- 
toaineina tulisi olemaan : sosia
listisen ohjelman periaatteet, so
sialistien käytännölliset vaati
mukset, sosialismin historia, am
mattiyhdistysliike, yhteiskun
nallinen siveysoppi, kansallista- 
lous, osuustoiminta, naiskysy
mys y. m.

Kustannukset suoritetaan osas
tojen agitatsionirahastoista jäsen- 
luvun perusteella.

5 8.
Liittohallinnon tilien tarkasta

jat valitsee sen paikkakunnan 
työväenyhdistys, jossa keskus
hallinto sijaitsee.

6».
Muutoksia ia lisäyksiä näihin 

sääntöihin voidaan tehdä keskus
hallinnon vuosikokouksessa, jos 
enemmistö niitä vaatii.

7 8.
Liitto pysyy voimassa niin 

kauan kun siihen kuuluu kaksi 
osastoa. Liiton varat jätetään tä
män valtion sosialistipuolueelle 
käytettäväksi herätystyöhön suo
m alaisten  keskuudessa.

Voimakkaina kaikuvat herätyshuudot,
Liput punaiset liehuvat ilmass’!
Se raatajain joukko on ryysyille»,
Mi kohotti lippunsa punaisen
.la sen juurelle rientävi nyt kiivas#’.

Tuo väri on tunnusmerkki tulinen,
Se ennustuvi aikuu uuttu,
Ke johtuvi taistelua vapauden,
On totuuden sankarit kantajina sen, — 
Kenpä mittais sen kunniukkuuttu.

»Sen hulmuessa vapisee kuninkaat,
Sitä kammovi öiset peikot.
Ke kutsuvi kahleiden katkoiltaan,
Totuutta suurta periäks’ maan,
Ke yhdistävi siskot, veikot,

Nyt lippunsa juurelle juhlimaan 
Käy vapauden valpas suoja,
Ke suoja on köyhäin sorrettujen,
Alas orjuutehen poljettujen 
Ja se on tulevaisen onnensa luoja.

Tämä joukko on elämän haluinen,
Ke kaivu ei kalman multaa.
Ke pyrkivi elohon ihmisyyden
Ja herättää tahtovi vapauden.
Ken aate on kalliimpi kultua.

Ke pyrkimys on kansojen yhteinen,
Ke rajoitu ei väriin eikä kieliin:
,,Veljeys, vapaus, tasu-arvn,” —
Kiillä on aatteemme ydin sekä tarmo, 
Mi tulta lm» mustiinkin mieliin.

Vaikk’ tyrannien tykit ne paukkuvat
Ja  miekat jos miehiä syövät,
Mut' vapauden sankarit silloinkin,
Ääristä idän ja lännenkin
He veljenkättä vain lyövät.

Me vihaa ei kunnetu veljille,
Jos tyrunnius valtaansa käyttää.
Me kokoomme joukkomme laajoiksi, 
Rakennamme rivimme taajoiksi 
Ja me tahdomme voimamme näyttää.

Alas valtahuovien aatelit —
Alas julmurin valtikka lyödään.
Pirstoiksi narrien laatimat luit,
Joilta sä turhaan suojaasi hait,
Jonka vaa’alla oikeus myödään !

Alus nälkäpiiska ju piiskurit,
Alas vallasta mässääjät, loiset!
Me kylliksi olemme jo kärsineet.
Ain armoa kerjäten ryömineet 
Ju nälkäänkin kuollut on toiset.

Tosin vieläkin mrflflSl uinailee
Ja sallimuksen ääuehen luottaa.
He puutteissa voihkii ja kiroilee, —
Jumalaa syyttää ja rukoilee,
Vaikk’ nurjuus ne tuskat tuottaa.’

Ne poloiset sokeina nöyrtyvät,
Yhä kantavat riistä jiiluokkaa;
Ne velhojen taikoihin uskovat,
Nurin sielunsa silmätkin kääntävät. 
Päin kulkevat kuoleman kuoppaa.

Taas pappi se saarnavi lakia —
Orjat nöyrtyy, silmät kyyneltyy.
He ovat riistaa tyrannien,
Ja kironmia jumalien —
Heitti kulvavi kalman kyy.

Oi veljet, te vääryyttä kärsivät,
Ylös nouskaat jo kahleista noista!
Ne pettäneet teitä on dogmeillaan, 
Kytkeneet raakalais-juniulillaan — 
Kuka kuuntelis oppia moista!

Tuo tekopyhäin joukko on rikosten
»Sekä kirouksen alku ja juuri.
»Se muinoinkin nurjensi kansan sen,
Mi ristiin naulitsi Kristuksen, —
Se on totuuden irvikuva suuri.

Siis rivihin käy jo k ’ ainoa vaan,
Ylös syöskiiut jo vallasta heidät.
Me vääryyttä vastaan taistellaan 
Ja totuuden voittohon uskotaan.
On oikeus puolella meidän.

Me luota ei lupauksiin tuonelan,
Me tahdomme onnen jo täällä,
Me täytämme tahtoa Jumalan,
Rakennamme valtakuntaa taivallan —
Ja se kerran on maankin päällä.

Ke lähestyvi kera vapauden 
Sill’ edistys kun tien vaan raivaa.
»Se mukanaan tuopi onnekkuuden, 
Rakentaa rauhan ja elon uuden,
Luo kansahan kuntoa, voimaa.

Tuhatvuosien toivehet kauneimmat
On täyttyvä kurjainkin rinnass,
Kaikk’ veljinä toisensa kohtaavat
Ja yhdessä riemuiten rientävät
Kuni pisarat vuolahass’ virras’.

Nämu juhlat on enteitä ajan sen,
Ne on merkkejä valistuksen työstä.
Ne toimest’ on henkisen yhteyden 
Ja ne painavat mielihin uskon sen,
Että : puiva on koittava yöstä.

Victor Loukot*.
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Raivaajan esittely.

Työväenliikkeen terveelle kehitykselle ja edistykselle on 
työväen oma, yksityisistä keinottelijoista riippumaton ja vapaa 
sanomalehdistö osoittautunut välttämättömäksi. Se on yleinen 
kokemus kaikkialla, kuikissa muissa.

Sosialistineuliike, olleen luonteeltaan julkista, yleisen ar
vostelun alaista, tarvitsee omat äänenkannattajansa, voidakseen 
puolustautua vastustajain valheellisia ja salakavalia syytöksiä vas
taan ja kyetäkseen tarpeellisella ponnella hyökkäiimäänkin — pal
jastamalla kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän mädännäisyyttä, 
siinä vallitsevaa rahan ylivaltaa, ihmisyyden halveksumista ja oi
keuden polkemista, lakien väärinkäyttöä ja lakien taipumusta alis
tuu hallitsevan luokan etujen valppaiksi vartijoiksi. Siinä mää
rässä kuin kansan suuri enemmistö, köyhälistöksi vaipunut työvä
ki, tulee epäkohdat huomaamaan ja tuntemaan, samassa suhteessa 
syntyy myöskin parempien olojen ja oikeudellisemman yhteiskun
tajärjestelmän kaipuu ja sen mukaan keksitään myöskin keinoja 
epäkohtien poistamiseksi.

Voimakas yhteistunne, luokkatietoisuus, on välttämätön elr 
to työväen olojen parantamiselle, kapitalistivallan murtamiseksi. 
Sen voi synnyttää ainoastaan ja yksinomaan luja järjestö, joka ke
hittää ja kasvattua jäseniään, valvoo heidän ammattietujaan ja 
taloudellisen aseman parantamista sekä virittää harrastusta val
tiolliseen elämään ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Näitten päämäärien edistäjäksi, suomalaisen työväestöin he
rättäjäksi on Raivaaja syntynyt jo valveutuneitten kansalaistemme 
tahdonvoimalla.

Raivaajan työala on laaja ja voimia kysyvä. Synkkä on se 
ryteikkö, jota Raivaaja sanan voimalla, hengen aseilla koettaa 
avata henkisen viljelyksen peltomaaksi; monta pitkää työpäivää 
kuluu, ankaria iskuja on lyötävä ennenkuin hallanpesät on poistet
tu, pellot ojitettu ja muokattu, ennenkuin vapauden, veljeyden 
ja tasa-arvoisuuden ihana aurinko valaisee ja kasvattaa hengen vil
jaa aatteen vainioilla. Mutta ei erämaan raivaaja, peltojen per- 
kaaja vaivojaan laske. Työ on tehtävä ja se tehdään. Jos yhden 
voimat väsyvät ja kesken uupuu, niin kylläpähiin toinen tulee ja 
jatkaa ulotettua työtä, toinen uydelleen kuokan kohottaa ja kir
veen teroittaa. —

The Socialist 1‘artyn ohjelma tulee olemaan myöskin Raivaa
jan ohjelmana. Siinä esitetyt periaatteet ja vaatimukset ovat yh
teisiä koko maailman valveutuneelle työväelle, kansainväliselle 
köyhiilistöliikkeelle. Niitten perustalla mekin tulemme toimi
maan, niitä ohjeenamme pitämään.

Suomalaisen työväestön saattaminen läheiseen yhteyteen, 
eroitta mattoinaan yhteistoimintaan toiskielisten aatetoveriemme 
ja heidän järjestönsä kanssa, tulee olemaan Raivaajan lähimpänä 
päämääränä. Sitä varten tarvitsee meidän suomalaistenkin jär
jestö lujittamista ja muodostelua, niin että se mahdollisimman 
parhaiten soveltuisi tämän maan erikoisoloihin ja siten saavuttaisi 
entistä suuremman merkityksen ja toimintakyvyn.

Työläisnaisten herättäm inen ja saattaminen vilkkaaseen yh
teistoimintaan veljiensä kanssa, sosialistisen järjestön keskuudes
sa — ei sen ulkopuolella — tulee aina kuulumaan Raivaajan ensi- 
niuisiin tehtäviin.

Uskonto on Raivaajalle yksityisasia, jokaisen yksilön oman
tunnon kysymys, mutta työväen oikeutettujen vaatimusten tahi 
työväestön valtiollisen järjestymisen vastustamista pidämme tais- 
teluvaatimnksena, jota emme jätä huomioon ottam atta; samoin 
pidämme tietämättömyyttä ja taikauskoa luonnollisina vihollisi- 
namme, joita vastaan Raivaaja aina tulee olemaan sotajalalla, tais- 
teluhaarniskassa.

..Yksim ielisyyttä suurissa, suvaitsevaisuutta pienissä asiois
sa", tulee olemaan Ruivuujan tunnuslauseena. Tärkeissä periaat
teellisissa kysymyksissä yksimielisyyttä, toiminta- ja menettely- 
kysymyksissä — samoin kaikissa toisarvoisissa asioissa suvaitsevai
suutta, tullaan osoittamaan ja toisilta vaatimaan. Sillä perusteel
la saavat tilaa toisinkin ajattelevien kirjoitukset, joista kukin kir
joittaja itse on siveellisesti vastuunalainen — kaikki kirjoitukset 
nimimerkillä varustettuja, sen parempi mitä helpoimmin tunnet
tavilla, sillä jokainen tottukoon miehenä seisomaan sanansa 
takana.

Raittiustyön käsitämme yhteiskunnalliseksi työksi. Työ
väenliike tarvitsee raittiusliikkeen myötävaikutusta ja raittius
työn täytyy käydä käsikädessä työväenliikkeen kanssa, että kum
painenkin mahdollisimman parhaiten menestyisi. Se pn vakau
muksemme. Ainoastaan työväenliikkeen saavuttanein' tulosten 
kautta voidaan kapitalistinen väkijuomakeinottclukin seisauttaa 
ja lakkauttaa.

Kaikkia yhteiskunnallisen elämän ilmiöitä, varsinkin sellai
sia, joilla on yhteyttä sosialistisen liikkeen kanssa, tulee Raivaaja 
kykynsä ja tilan mukaan seuraamaan, pitäen niihin tutustumista 
tärkeänä jokaiselle aikaansa seuraavalle kansalaiselle.

Raivaaja ei pidä tapaturmia, ryöväyksiä, varkauksia ja mur
hia tärkeimpinä asioina, joita kiireimmän kautta olisi saatettava 
lukijain tietoon, vaan kiinnittää suurempaa huomiota tapahtumiin, 
joilla on suoranaisempi merkitys valtiollisen tai taloudellisen elä
män aloilla.

Laajaperäistä, kauaksi tähtäävää ohjelmaamme suorittaes- 
samme tarvitsemme apua kaikilta kansalaisilta, jotka ohjelmam
me hyväksyvät ja pitävät sitä pyrkimisen arvoisena.

Ilman aatetoveriemme myötävaikutusta ja suosiollista apua, 
emme pitkälle pääsisi. Mutta odotamme ja luotamme, että Rai
vaajan ympärille pian kokoontuu taaja kansalaisparvi, joka tuntee 
lehden omakseen, suree sen suruja, iloitsee sen iloja, ja tekee voi
tavansa levittääkseen sitä yhä laajemmaksi ja avustaakseen kaikil
la keinoilla.

Tiiman työväen itse omistaman lehden hyväksi uskaltaa jo
kainen toimia, sillä ei ole pelkoa, että lehden suunta tai kanta 
muuttuisi toimittajan vaihtuessa, kuten niissä lehdissä tapahtuu, 
joissa määrää kukkarokanta. Raivaajaa kustantavan yhtiön sään
nöissä on määrätty lehden suunta ja siitään se ei miksikään muu
tu. Siksipä uskullatnmekin* odottaa yrityksellemme menestysri- 
kasta tulevaisuutta, tietiiessämme sen synnyttävän lämmintä osan
ottoa ja vastakaikua kaikkialla, missä köyhälistön heräämistä pi
detään uuden, onnellisemman yhteiskuntajärjestelmän aamu- 
koittona.

. T a i n i o ,

toimittuja.
• I

Suomal. Sosial. Kustannusyhtiö.

Kysym yksiä.

Miksi totuus poljetaan, 
heikompata sorretaan —? 
Miksi vääryys vallan saa, 
niiksi rorto rehoittau?

Miksi löytyy köyhyyttä, 
orjamaista nöyryyttä?
Miksi toinen toistaan aa 
itsellensä orjuuttaa?

Miksi köyhät kärsii vaan, 
suuttumatta ollenkaan, 
vaikku kurjuus — puuttehet 
heille ompi ainaiset —?

Ajatelkaa veikkoset, 
miettikääpii siskoset,
Miksi elo ompi näin, 
voisko se olla toisapäin?

J o k o h a n  v ih d o in k in

I
liukoon kansan viha ja kasvakoon ; kautta Helsingissä, Siltasaaren- 
sen rohkeus siksi kunnes tyran- katu <1—8, sillä meidän yhdistys 
nimuiiieii itvaltius on maahan ehkä tulee häviämään kuu se 
poljettu ja vapauden sulut riko- parhaastaan riippuu lakkolui- 
tu t; sekä tie onneen, vapauteen sista. Kunnioittaen
ja kehityksen mahdollisuuteen' Maurit# Paljakka,
on avattu koko Weniijiin suurelle' yh distyk sen  kirjuri,
valtakunnalle!

K. I).

T y ö m ie h e n  m ie t t e i t ä .

II.

S u o m e s t a .

Piirito im istot.

Vaasan maistraatin

pojat tulevat tänne vanhojen 
joukkoon puhumaan. Kuu esiin
tyjä, vaikkukin niiiiiiattomiina, 

'omistaa kunnan useimpia tiloja, 
ja on ikänsä puolesta parhaassa 

i miehuuden ijässii, olisi odotta- 
että piilleen johtaja olisiilm oitet- nUt,

(Valkealan Työväenyhdistyksen tiu» läänin kuvernöörille, ettei |lU(„nu„ttunut, että puhujalla on
sinetti).

K ir je  y s tä v i l le .

n.
Tapasin erään kerran mielien,! 

ollen paluumatkalla työviienyh-l 
distyksestii. Puhelimine yhtä jaj 
toistu, kunnes vihdoin tein liä- loinen on tietämättömyys, kuin- 

1 nelle kysymyksen, mitu hiin pi-' ka ihanaa on uinuu sen helmas- 
täii täkäläisen työväenyhdistyk- j sa. Se on parempi kuin lepo 
sen johtohenkilöistä. Hiin ei su- Abruhamin helinässä. Pysykää,

Pieni esim erkki.

Rakkaat ystävät! Kuinka su-

m aistraatti o le  ryhtynyt m ihin-J Jiiinhiikeus, m utta sitä 
kään to im iin raastiiwunkokouk- teh n y t, vaan sen
sen kutsumiseksi lisäjäsenten 
valitsemiseksi piiritoimistoon, 
oii kuvernööri käskenyt mais
traatin kolmen viikon sisällä sii
tä lukien kun tietoon saatu , pi
tämään sanotun kokouksen ja 
maistraatin puheenjohtajalle

uin ei 
sijaan piti esi

telmän, jossa selitteli kuinka 
edullista on noudattaa uutta ase
velvollisuuslakia ja kuveriKMirin 
käskyä. Puhe näyttikin vaikut
tavan, koska muutamat läsnä
olijat valitsivat piiritoimistoon 
jäseniksi taloll. K. Konkilan ja

I,<MN) murkun sekä kullekin jäse-1imitumies M. Hirvikallion sekä 
nelle 600 markan sakon uhalla . , kaksi varajäsentä. Tuman teli- 

lappeenrannassa kutsuttuun tyä kutsui esimies erästä talol- 
ruastuvunkokoukseen, jossa oli lista kirjoittamaan isiytäkirjan 
valittava jäsenet lisättyyn piiri- uHe, josta tämä jyrkästi kieltäy- 
toiniistoon, ei ollut saapunut ai- tyi, jolloin useimmat liisnäolleis- 

ta halveksien poistuivat, jättäennoutukuan äänivaltaista.
Sortavalassa kutsuttuun raas- valitsijat ja vulitut päätöstänsä

nonut pitävänsä heistä, vaan ei ystävät, siinä, jolla vielä armo 
sanonut syytä miksi. — Minäsa-/»» siinä olla. Iloitkaa ja rie- 
noin sitte, miksi ei hän tule yh- muitkaa, sillä teidän palkkanne 
dist.vksen kokouksiin, kun hiin on tietämättömyys. Älkää ru- 
kerta on jäsen, ja koeta poistaa vetko tämän maailman paranta-

luhenee se päivä, jolloin Wenä- semmoisia, jos hänellä on siihen jiksi. Se on teille turha vaivu, 
jän tyrannimaisen tsaurivullan täysin päteviä syitä. — Hän taas Ettelnin voi yhtä hiuskarvaa 
raaka kamara saadaan rikki mu-'sanoi, ettei hän tahdo tulla mik-1 mustaksi tahi valkeaksi muut- äänivaltaista, 
sorretuksi? sikään loukkauskiveksi ylidis- tau. Ajatelkaa nyt mitä ne maa- Piiritoimiston

tuvankokoukseen, jossa p iti va-j tarkastelemaan, 
littumaan lisäjäsenet piiritoimis- Pidetyssä kuntakokouksessa 
toon, ei saapunut ainoatakaan päättivät Alavuuden kuntalaiset 

i toistaiseksi olla valitsematta li- 
lisäjäsentcn säjiiseniä piiritoimistoon, koska

Tämä kysymys lienee nykyhet tykselle, sillä siksi hän sanoi tu- ilman parantajat teille saarnaa- vaalia Kotkan raatihuoneella e i , kokoukseen saapuneet äiinival- 
kenii miljoonien ja taas miljöö- levänsä, llän erkani minun sen- vat. \  stävät kalliit, ne sunovat, v. k. 17 p : n illalla voitu toimit- täiset toivoivat säätyanoinuksen 
nien vapautta janoovien kansa- rastani omalle kotipolulleen. Mi- että meillä pitäisi olla yhteinen taa syystä, e tte i yhtään valitsi- laillisuuden palauttamisesta 
laisten sydämitiellä ja huulilla, nii jotkoin matkaa tuumaillen, vellipatu, josta kaikki söisimme, jaa saapunut vaalipaikalle. [tuottavan toivotun muutoksen 
ei ainoastaan Weinijiin kaikissa että ei aina voi päättää muuta’ ! että meillä kaikilla olisi yhtäläi- Piiritoimiston lisäjäsenten vaa-; asevelvollisuusoloihin. 
valtakunnan osissa, vaan ptnpiiri liiasta ponnesta miestä mikä se [nen velli syötävänä. Mutta, ys- li oli ilm oitettu Wiipurin kuu- Kuntakokouksessa Kannakses- 
koko kulttuurimaailinan. On on. taVät kalliit, kuinka suuri pitiii- pungissa tapahtuvaksi v. k. Hi su v. k. 13 p. ei valittu jäseniä
saatu kuulla ilostusta ja toivoa Johtohenkilöistä riippuu koko s» tuo pata olla? Minä olen la s- . p. raatihuoneella, mutta kun lisiittyyt kutsuntatoimistoon en-
tuottava viesti, että vihdoinkin yhdistyksen menestys. Senpä ta- kenut, että se pitäisi olla kolme määrättynä aikana ci vuuliin saa- neukuin saapuu vastaus säätyjen
totuus Wenäjällukin, vuosisato- kia on suuresta merkityksestä kertaa suurempi kun Noan arkki puntit ketiiän, niin jäi vaali toi- anomukseen.
ja lokaan saastaisilla jaloilla tai- niitten valitseminen. Johtoase- ja siinä pitäisi olla neljäkyni- niittämättä. Lisäjäseniksi piiritoimistoon
lattuna, alkaa nostaa päätään, massa olevan henkilön tulee olla nientä keittäjää ja niillä pitäisi | Asikkalan kuntakokouksessa S valittiin kuntakokouksessa Muu-
Jopa olisikin aika totuuden pääs- täysin selvillä aatteestaan, että ulia kuusikymmentä kyynärää päätettiin kysymyksessä lisiijä- 
tä voitolle ju pimeyden vallan hän voisi eri näkökantain avulla pitkä kauha. Sitte jos se sattuisi senten valitsemisesta piiritoimis- 

! kukistuu maatakin alemmaksi, selvittää kysymyksiä, joita pöh- palamaan pohjaan, niin sinne j toon, yksimielisesti jäädä odotta- 
Kauvan onkin se saanut kömpii- ditaun. Semmoinen henkilö sie- täytyisi laskea kolmekymmentä- valli- kannalle, kunnes vastaus 
mitä ummehtuneissa vankiko- tää niin väärät kuin oikeatkin yksi padan krapsiaa ja pesiuii. tulee valtiosiiiityjen asevelvolli- 
peissa ja Siperian erämaissa; ryö- arvostelut. Hän kumoo väärät ia N<i, kävisihiin se nyt jotenkin suusasiusta tekemään esityk- 
miii hirsipuuhun ja mestauslu- ottaa oppia oikeista. Senpii takia päinsä, kun laittaisi uuden ujan ' seen.

nilassa v. k. 15 p., paitsi kunnal
lislautakunnan esimiestä, kant
tori .1. A. Eugerströmiä, tilalliset 
Wilho Böhling ja Emil Rautio 
sekä varajäseniksi tilalliset J . 
IL Lehtinen ja J . V. Fribom se
kä torppari Matti Virtanen.

väite. pitäisi jokaisen yhdistyksen jiise nostokoneet, mutta oletetaan,, Sen johdosta, ettei Viitasaaren Lisäjäsenten valitseminen pii<
Nyt vaan asian onnellinen rat nen ilmaista mielipiteensä, että että  kun tuo velli olisi valmiiksi kuntakokouksen puheenjohtaja [ritoimistoon oli keskustelun

kaisu riippuu siitä, josko muun- johtohenkilö voisi tehdä yhteen- keitetty, ja siellä huomattaisiin 
alainen Weniija on jo kylliksi en- vedon asioita käsitellessä. Se joku sammakko, tahi rotta, hiiri 
niittänyt työnsä järjestää, ja josko tulisi niinmuodoin helpottamaan tahi joku sellainen että kukaan 
kaikissa valtakunnan osissa oi- johtohenkilöäkin, ettei hänen ei ilkeäisi syödä, niin, kalliit ys- 
laan täysin selvillä mitä nykyi- tarvitsisi arvailla ja tapailtu, on-. tiiviit, mihin joutuisi tuo velli, 
nen hetki jokaiselta vapauteen ko se tuo vai tämä. Toinenkin Sitä pitäisi ajaa kolme päivää 
pyrkivältä kansalaiselta vaatii, vika on minusta monellakin hen- kuudella hevosella kaupungin 

Suomellakin on nyt edessään kilolla, kun he koettavat mieli-
kallis työ, kalliimpi mitä sillä piteitäfin tuoda esiin mitäpitem- 
koskaan on ollut kansojen joukOs-' m ässä sanani,! idussa. Se on o- 
sa. Nyt on Suonien urhoilla ti- miuan vaikein tumaan asian kä- 
laistius näyttää, löytyykö vielä sittelyä johtavaa henkilöä. Mi-

sikafarmille ja ihmiset kuolisi- tarkoitusta varten 
vat nälkään ja siat hukkuisivat Samallainen uhka on Vaasan 
velliin. ' läänistä m äärätty myös P irttiky-

Tämä on nyt vaan pieni esi- l‘*n Ja lim arkun kuntakokous- 
merkki kuinka tomppelia ne uu-Ä t>n puheenjohtajille.

ole määräajan kuluessa kuulut- alaisena Huittisten kuntako- 
tanut kunnankokousta lisäjäsen- kouksessa v. k. Hl p. Kokouk- 
ten valitsemista varten piiritoi- ren päätökseksi tuli, että kunta 
luistoihin, on Vaasan läänin ku- ci tahdo nyt ryhtyä lisäjäsenten 
vernööri käskenyt hänen JUKI m k .: vaaliin, koska joka hetki odote- 
sakon uhalla 7 päivän kuluessa taan vastausta säätyjen alamai- 
kuuluttaa kuntakokous sanottua seen esitykseen laillisten olojen 

palauttamisesta, jossa anomuk
sessa säädyt m. m. pyysivät, e t
tä asevelvollisuuslain käy ta n-
tiHin sovelluttaminen hetimiten 
lakkautettaisiin.

Piiritoimiston lisäjäsenten vaa- 
teidän tykönne lammasten vaat- maanantaina luettiin kuvernoö- liin Tervolassa, josta kuntako-
teilla tulevat ja sisältä he ovat rin kirjelmä, jossa käskettiin va- kous oli kuulutettu liidettäväksi
täynnä tietämättömyyttä ja ra a -, Htsemaan lisäjäseniä kutsunta- v. k. 10 p., ei ollut saapunut yh-
kuutta. toimistoon. Kunta päätti kui- tään jäsentä. Kunnan huoneel-

vänrikki stoolilaistu rohkeutta, nusta olisi sitä parempi mitä ly- den ajan profeetat ovat, jotka Koiviston kuntakokouksessa
vai oliko Runebergin laulelmat hempi ja asiallisempi olisi kiisit- 
pelkkiiii laulua vaan. Vaikka tely.
eihän ukko Runeberg liene lem 
moista rohkeutta lauluillaan 
tarkoittanutkaan, rohkeutta 
nousta omaa esivaltaansa ja hal
litsijaansa vastaan. Hänhän lau
loi vaan yksinkertaista typerää 
rohkeutta, rynnätä sinne, mihin 
käsketään, ottamatta selvää, mi
kä tarkoitus ryntäyksellä on; 
onko vastassa ystävät tai viha
miehet. Mutta rohkeuttahan se 
sekin lienee. Jä kun jonkiuluis-

X.

Kirje Voikaa lakkoseadalta.

TyövÄenyhdist. »Veli** Im a tra  21.

Kiitämme sydämellisesti kir
jeenne edestä, joita kaksi yhdes
sä kuoressa saimme. Siitä olem
me iloiset kuu tekin siellä kau
kana Atlunnin takana tunnus

ta miehuutta on, niin saattaa tötte taistelumme oikeutetuksi, 
siitä joskus olla hyötyä jaloille- vaikku meidän trustit ovat sano-

Jos nämä saisivat ilman estet-1tenkin yksimielisesti, e tte i se
tii villitä kansaa ja teitä, ystii-1 ryh,17 ^ ^ » iä  valitsemaan, 
vät, jotka ette ole saaneet mi-

la paraikaa koolla olevassa tak-
Ai- soituslautakunnan

kin tarkoituksille.
Niinkuu jo mainitsin, on Suo

men vapauteen pyrkivällä kan
san osalla nyt edessään kallis 
isänmaallinen työ — isänmaalli
nen, ei siinä supistetussa ja ah
taassa merkityksessä, mikä sillä 
tähän asti on ollut, vaan työ pai

neet meitä ,,anarkisteiksi” kun 
vaan vaadimme nuistenune rais
kaajan poistettavaksi.

Kirjeessänne pyydätte vastaa
maan meitä kuinka täällä on 
asiat? Asiat on täällä niin, että 
lakkolaisissa vallitsee kova puu
te, avustukset ovat käyneet ko

jun laveammassa, ihanteellisem- v*n pieniksi, joten nälkä ahdis- 
massa ja jalommassa merkityk- tau kovin joukkojamme, sillä lak- 
sessä. Nyt ei ole kysymys kan- koluisten todellinen lukumäärä 
san kielestä, eikä Suomen vai- "n noin b 000 henkeä, perheitä 
tiun vanhoista perustuslueista, Rikuun ottamatta. Siis pienet 
nyt on kysymys Suomen ju koko avustukset eivät voi riittää näin 
suuren ^Venäjiin ikipäiviksi ir- suurille joukoille, pikainen avun 
tuntumisesta verenhimoisen vir- saa»ti olisi kovin tarpeen ja siis 
kuvailun alaisuudesta, s. o., on- pyydiimme Teitä koska näkyy 
nosta ja vapaudesta. kirjeestenne, että tunnustatte

Mutta tämmöinen irtautumi- taistelummeoikeaksi, toimimaan
nen, se taitaakin Suomen vallas- parhaaksemme. Muuta ei puutu
saolevain isänmaanystävien mie
lelle olla kutkerinta myrkkyä. 
Juurihan he ovat ennättäneet

kun vaan leipää saisi, ettemme 
tarvitseisi taipua ainakaan tiiliä 
kertaa heidän ruoskansa ulle.

kiikarinsa kohottaa itäistä tai- K.vllä meitä kova koettelemus
vasta kohti, tiihtisudetta tähys- 
telläkseen, ja niinkö pian sen 
vasta saavutetun kunnian ja lois
ton nyt pitäisi loppua.

Kiikaroikoot nyt vaan tähtien 
ritarit ja rähiniistiikööt valon vi
holliset, mylvikööt hornanhenget 
ja tanssikoon yön peikot viimei» 
tä pimeyden piiritanssiaan mis
sä iniiodossu tabunsa, mutta kui-

koettelee tiiliä kerralla, sillä em
me me lakkolaiset saa työtä 
luullultakaan Suomesta. Kun em
me julista lakkoa päättyneeksi, 
niin sanotaan jokapaiknssa mistä 
vaan työtä kysyy.

Pyydämme että olisitte niin 
hyvät ju vaikuttaisitte ympäris
töönne niin paljon kun vaan mah
dollista olisi, ju jos suinkin vaan

kessu tapauksessa heidän päivän- käypi päinsä. Siis olemme toi- 
sä ovat nyt luetut. vossa vielä Teiltä apua eteenkin

Viattomien veren ääni huutaa päin.
koston. Kiiykööt nuo koätonhuu- Pyydäm me lähettäm ään  avus- 
dot yhä Läunokkääm m iksi; kuo- tu k se t Työm iehen to im iston

kokouksessa
nonstaan poliisikonstaapeli J . ’ saapuvilla olevat kuntalaisei, 

tään koulusivistystä että osuisit-! Ho,lkanen tahtoi ^ 8eni5 v a littu -[ joita kehoitettiin vaalia toimit
te laskujen perustuksella näyt- vaksi ~̂ a kun kokuus 01 siihen tumaan, kielsivät yksimielisesti 
tää heille heidän hulluutensa suostuiiut, niin ilmoitti hiin pöy- ■ lisäjäsenten valitsemisen, koska l i  M X : » ” « W  v.»«ahnSce,„„. ' k,.»»a olevat v.Hioaää.tjt ovat

l udellakirkollakin oli kuulu-1anoneet, että käytännössä oleva 
tettu kuntakokous lisäjäsenten asevelvollisuuslaki lakkautettai-

la sen suuren aatteensa käytän
nöllisyydestä.

Tästä huomaatte, ystävät, 
kuinka suuresta merkityksestä 
teillen on

Tyhmä Tuomas.

sun.
Sittenkun Pietarsaasen mais

traatti on kirjelmässään läänin

E lim ä  ,,tukkikAmp&il&“ .

Metsätöissä olleet suomalaiset 
kertovat olostaan ,,tukkikäm- 
pnllä“ :

Laudoista kyhättyyn kodan tu
paseen hökkeliin sullotaan kym
meniä miehiä. Lumi tuiskuaa si
sään seinän raoista.

vaalia varten. Kokoukseen saa
pui ainoastaan paikkakunnan ni
mismies, yhdeksän poliisimiestu,
suntio W. läntinen, talollinen [ kuvernöörille ilmoittanut, ettei 
P. Muurinen ju eläkemies A ntti se ole ryetynyt mihinkään toi-

----------- ” Strandman, jo tka  valitsivat pii- [ inenpiteisiin raastuvunkokouk»
ritoimiston virkailijoiksi herras- sen kuuluttamiseksi jäsenien va- 
tuomari K. Kokon ja Israel Ke- litsemista varten lisättyyn piiri- 
losen sekä varalta suntio W. Lai- toimistoon, on kuvernööri nyt- 
tisen. [temmin velvoittanut Pietarsaa-

Muut kuntalaiset olisivat men- ren maistraatin puheenjohtajan 
neet vastustamaan koko vaalin 1,000 ja  kunkin jäsenen 500 mar- 
toiniittämistä, mutta kun ko- kan sakon uhalla kuuluttamaan 
kouksessa liisnäolleella suntio mainitun raastuvan kokouksen 3 
Laitisella on tulirokkoa, eivät he viikon sisällä päätöksestä tiedon 
katsoneet oikeudekseen mennä I suatuuan.
ehdoin tahdoin levittämään tätä

L ak a n n u t sanomalehti.Vielä elämä menee joten ku- vaarullista kulkutautia. 
ten mukiin, silloin kun tuli on Luum5eilä oH kuulutettu kun- 
„kämpän uunissa, mutta tulen takokoUR piiritoimiston lisäjuse- 
sammuttua, etenkin öiseen ai- niä Vftrten> Kokoukseen oli saa
kaan, muuttuu se ihan sietämät
tömäksi. Seinän vieressä nukku-

,,Suoinen Sanomat”  ovat la
kanneet ilmestymästä v. HMM lo
pussa. Viimeinen numero on 

pimut joukko Jdrkkoyleisöä.; päivätty tammikuun 12 p. 1905. 
Kuntakokouksen puheenjohtaja, Harva suomalainen lienee tun-

\a saaiat tehdä aamusin y^s  i majgt̂ rj Elomaa, luettuaan ku- tenut tu ta  lehteä edes nimeltä, 
nous 8Raansen ikäviin havnin-, Vernrxirin kirjeen, sanoi, e ttä  ku- Se oli Suomessa ilmestyvän ve
llon, että he ovatkin jaanyneet hyvänsä voi valita jäsenet pii-1 nujänkielisen lehden suomenkie
lin sistuiin seniiliin nm  1 ritoimistoon, jolloin eräs tunnet- [ linen painos. Alusta alkaen oli

tu Hunnuin kylän mies sanoi ole-
vansa halukas vaalin to im itta 
maan. Eräs isäntä selitti asian

hiuksistaan seinään kiini! 
Keskellä yötä nousee joku kyl

mästä kohmettuneena ja tekee 
tulen ,,touviin".

Harmonikka otetaan nurkasta I tärkeyttä, v iitaten  m. in. valtio- 
jolla tovereille uni virsiä vedel-* säätyjen yksimieliseen päätök-
liiän. Otetaampa yösydännä pys
sy seinältä ju uminutaun, noin 
vaan huvikseen, seinän läpi ulos,

lehti ilman lukijakuntaa.

Kunnallinen kuulutuslehti,

kirjoituskoneella painettuna, il
mestyy tiinu vuonnakin, kuten 
parina kolmena vuonna ennen-seen uRevelvollisuusasiassa, ja

esitti asiaa puutuvaksi pöydälle j kin, Valkealassa kunnan kustan- 
t .  k. 28 p:nä pidettävään kunta- taniana ja  levittämällä kunnan 

toisten vaeltaessa unien maail j kokoukseen, jolloin olisi vaka-.kaikillekulm illejasisnltäenkir- 
niassa! Tuollainen urhelu tiety8- vampaa yleisöä asiaa käsittele- kossu kuulutettuja ilmoituksia, 
ti rikkoo moneltakin yörauhan, mfissä, ja ehtisi tulla armollinen [ Siten saavat seurakuntalaiset 
mutta minkiipus sille ta ita a !— j vastaus säätyjen anomukseen tärkeimmistä yhteisistäjayksi- 

Eikös ole kadehtittavassa ase-' asevelvollisuusasiassa. ^tylsistäkin asioista mukavalla
massa työm ies täällä kultam aas- Tämän k u u ltu a a n  n im ism ies tavalla ja  verraten  p ikaisesti t ie -  
sa? —em pi— [ raivostui, m an a ten  että n u o re t  (don.
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ineksi vuodeksi 8,500—4,000 inar-Jisuuksiinsu nähden kuin ennen, 
kan palkalla paitsi vapaata mat- Miksi on sillä edelleen kuitenkin 

Sen johdosta että puheenjoh-i kaft y1Ö9Pit<,a- Kongo valtion j samat oikeudet kuin ennen, 
tajun virka painovlihallituksessa ' *>al" eluk!,essa ,on ^ ‘tuudes- 1 aP'st”
kreivi Cr.,ohjelmin kuoleman!ta U8e,ta suo,nala,?,a;i Kuus, ko- nähden kadottanut merkityk- 
kautta nyt on avoinna, huomaut- »eenkäyt läjää on jo ilmoittautu- «ensin I orvur.ssaudyssa on edus

Puheenjohtajan v irka  painoyli- 
hallituksessa.

taa Hbl. että puinoylihallituksen 
keskuudessa on mies, joka aikai
semmin useita vuosia on ollut 
puheenjontajana siellä, ylimet- 
sänhoituja E. L. Blumenthal. 
, ,Suomen sanomaleht imiehet ” ,

____Suomen valtiopäivät.

Valtiopäiväin istunnosta tam
mikuun 21 p : nii on tähän asti 
saapunut ainoastaan seuraavat 
niukat tiedo t:

Ritari st s ja aatelisto päät t i jä t
tää kaikki käsillä olevat asiat 
pöydälle, siksi kun II. M. Keisa
rin vastaus säätyjen suureen ano
mukseen on ehtinyt saapua.

Porvarissiiäty päätti jatkaa is
tuntoa perjantaina 27 p. ja seu- 
ruavu täysistunto pidettiin t. k. 
81 p.

Pappissäädyn seuraava istunto 
oli perjantaina tammikuun 27 p. 
ja 'lalonpoi kai ssäiidy n istunto 
s. k. 31 p.

Porvarissäädyn istuntoon tam
mikuun 21 p. olivat edusmiehet 
Fr. Jansson, Carlström, l.abbart, 
Savon ja K. Holmberg jättäneet 
kirjelmän, jossa ilmoittivat ole- 
vausa pois säädyn istunnoista, 
kunnes armollinen vastaus sjiii- 

anomusehdo- 
tukseen laillisten olojen palaut
tamiseksi saapuu.

Näistä lyhyistä uutisista päät
täen näyttää erimielisyyttä oi-

uut ja ovat nämä jo matkusta- dus yhtä luonnottomalla kuituai
neet tätä varten Brysseliin. la. Kaupunkien väkiluku on 

;iöt),Ml(l henkeä, mutta näistä on 
PietaritelefoonlyhteyteenSuonien vaalikelpoisia vain 23,409. la -  

kanssa. lonpoika issiiädy ssii on maalais-
väkiluku yhteensä 2,421,371, 
näistä vaalikelpoisia ainoastaanPietarin kaupunkihallitus on

lausuu HM., ,,eivät ole unhotta- ryhtynyt keskusteluihin Etelii- 
neet sitä suurempaa suopeanne- Suomen telefooniyhtiön kanssa 
lisyyttä, jota — mikäli olot salli-j Pietarin saattamisesta telefooni- 
vat — silloin korkeimman paino-1 yhteyteen Suomen kanssa. Mo- 
viranomaisen puolelta heille •lemminpuolisesti on asiasta su
o rite ttiin  ja joka varsinkin nyt I vittu. Senaatti on myöntynyt 
päättyneen ajanjakson oloihin siihen, että niiden Suomen kau- 
verrattuna esiintyy edullisem-1 punkien keskusasemaksi, jotka 
massa valossa. Hra Blumen- käyttävät Etelä-Suomen t«*l«Too- 
tlialin nimityksen painoylihalli- j niyhtiötä, tulee Wiipuri, joka on 
tuksen puheenjohtajaksi tulisi lähinnä Pietaria, Helsingin si
sen vuoksi maamme sanomaleh- jasta, joka nykyään on kaupun- 
distö vastaanottamaan suureni- kien välisenä keskusasemana, 
maila tyytyväisyydellä kuin min- Pietariin on Suomen kanssa yh- 
käiin muun mahdollisen ehdok-1(listiivä telefooniasema sumun
kaan, merkkinä siitä, että niitä teltu 'perustettavaksi Wiipurin 
verrattain siedettäviä oloja, jot- puolelle, lähelle suomalaista ran
ka  nyt ovat alkaneet sanomakir-> tatieasemaa. Pietarin telefooni- 
jallisuuden alalla maassamme,! verkkoon kuuluvut tilaajat mak
ei ainakaan painohallituksen 
päällikön toimen kautta häirit
täisi.”

Uusi adressi W enajalta  Suomen 
valtiopäiville.

Seuraava venäjänkielinen ad-

savat 8 minuutin puhelusta Suo
meen lö  kopeekkaa, kertoo 
,,Birsh. VVjedomosti” .

Verirahoja.

Senaatti on päättänyt jakaa 
vuodelta 1903 kertyneen kanpun-

102, INI henkeä. Supistuksen 
aikaan saa varallisuudesta riip
puva :iäni:ist<*ikk«». Koko maan 
väkiluku on 2,781,017 henkeä.
Näistä on äänioikeus vain 127,- 
97<» hengellä, joten äänioikentta 
vaille jiiä 2,000. Oli henkeä.
Vuoden 1807 valtiopäivillä kui
tenkin ryhdyttiin asiaa korjaa
maan. Ja äskettäin ilmestynyt 
hallituksen tekemä ehdotus on 
monessa kohden taaskin edistys
askel. Se lisäisi porvarissäädys- tyjen aialnaise,.n 
sä äänioikeuden 7,395 ja talon- 
poikaissäädyssä 85,073. Mutta 
sittenkin jäisi vielä suunnaton 
joukko äänioikeutta vaille.

Ehdotuksen varjopuolia on 
myös v aalioikeuden ehdoksi ase
te ttu  25 vuoden ikäraja, samoin

n
lisiä tiivtoja.
[Miika ja nykyään 35 vuodi n ikäi-

kuoliaiksi ja toiset hirtettiin lii- rampiin toimenpiteisiin tyyty- m"n teki Inter-Parlainenttarisen 
himpiin telefooni- ja katulyhty- mättömyyden murskaamiseksi. I nion presidentti Bartholdt. 
patsaisiin. Talo paloi perustuk- Tätä ohjelmaa toi mooiipanoinuan Hau selitti presidentille, että 
sinun myöten. tullee kenruulikuvornööri Tre- uni ui jäsenten keskuudessa on

p. iff, josta luu ltavasti tulee sisä- yle s e lin  a rv e Inna, että president- 
Pastori (laponista, asiainministeri ja samalla saa ti oli uinun mies, jollei mahdolli-

tehdastyömiesten yhdistyksen itselleen poliisiministerin vallan. sesti Saksan keisari, joka ei vus- 
johtajasta Pietarissa, ilmoittaa Myöskin tulee hän kannattamaan (listaisi rauhan aikaansaamista 

Novosti” muutamia persoonal- täydellisesti vanhoillista peli- Weniijalle suotuisilla ehdoilla.
Hän on talonpojan tiikkaa. Presidentti Bartholdt viittasi

Kenraali Trepoffon määrännyt siilien, että  vaikku XVenäjii ei
nen. Seminaarista erotettiin luin opetusministerin ilmoittamaan "le tehnyt mitään huomautusta 
poliitillisten yllytyksien tähden, yliopistojen ja koulujen joilta- rauhanvälitv kseu haluamisesta 
Hill sai kiimmink in pian luvan j il le Pietarissa, ettii ylioppilasten ja mahdollisesti voisi pitää sitä 
palata takaisin, m utta sai piiäs- mielenosoitusten tulee lakata, epäystävällisenä tekona, olisi 
t »todistukseensa 3 käytöksessä, Ylioppilaiden on palattava lukui- sellainen teko Haagin rauhanis- 

liinsa helmikuun 211 päivänä ja tuimen säädösten mukainen, jon- 
tulevat ne, jotka eivät ole silloin ka jäsen Weniijiikin on. 
luvuille ilmoittautuneet, katkoi- Risisevvelt ei antaaut passi
tettaviksi opistosta.- Jos eneni- ilentti Bartholdtille mitään vär
in istö ei noudata käskyä tai jos maa vastausta, mutta lupasi neu- 
yliopiston opettajat myös suosi- lotolla asiasta ministeri Ilayn 
vat vastustusta uhkaa Trejxiff kalissa. Hyvin luultavaa kuiten- 
sulkea yliopistot ja keskeyttää kili on, e tte i tämä hallitus ryhdy

mikä arvosana sulki häneltä tien 
yliopistoon. Tyiiske mielly ään sen 
jälkeen jonkun ajan seinstvoin 
tilastotieteilijänä ja silloin käyt- 
t:iytyessään moitteettomasti, til
li (lapon Pietariin, saaden siellä 
vapautuksen ,, koi mosest aan” , 
myönnettiin hänelle piiiisv aka
lleni iuu u. Olonsa aikana siellä 
sai luin kumminkin ankaroita 
nuhteita saarnatessaan suurem
man kirkon ja kansan kesken. — 
(lapon «di ennen työlakkoa van
kilan pappi ja vietti suurimman

leen siitä, pitääkö säätyjen ja t-j"pan vuorokaudesta puhellen lyö
kää työtään ennen vastauksen 
saapumista keisarilta tahi ei, ja

miesten kanssa, jo itten  lienkisiii 
ja aineellisia etuja luin mitä läm- 
pimiinmin harrastaa.

rossi on lähetetty Suonien valtio- ki- j a maalaiskunnille tulevan 
päiville. Allekirjoittaneet Tve- paloviinuveron siten, että 59,018 
rin kuvernementin aatelisko- rak. p; tulee 1 mielimään lää

niin, 100,370 mk. 31 p. Turun ja 
50 p.‘

kouksen 1004 vuoden istunnon
jäsenet lähettävät lämpimän ter- |»orj„  lääniin, 50,988 mk. 
vehdyksen Suonien valtiopäiville Hämeen lääniin. 40,757 mk.75p. 
ja lausuvat sen syviin vakan- Wiipurin lääniin, 22.173 mk. Il 
Hiuksen, että ainoastaan Wenii- p. Mikkelin lääniin. 31,071 mk. 
jän ja Suomen itsenäisesti ja j,o p. Wausau lääniin, 41,824 mk. 
riippumattomasti järjestyneiden S| p. <)„lun lääniin. Jaettava 
yhteiskunnallisten voimien va- summa oli 400,(HIO mk. 
paassa yhdistyksessä on vakuus
molempien kansojen onnesta ja TÄMÄN KEVÄINEN KUT-
vastaisesta knlttuurikehitykses- KUNTA.
tä. -  53 allekirjoitusta. | V. ,  p t„tsilttiin Viipurin

faupungin ixdiisifamariin iisevel- 
vollisuiisijiissä olevia iiiioriitui-

Ilra Bela \  ikurin Kalevalan Bja> Heiltä pyydettiin nimifir- 
unkarinnos.joka hänellä jo kauan (jojtusta, joilta selitettiin merlit- 
aikaa on ollut tekeillä, kuuluu Revän ainoastaan tunnustusta sii- 
vihdoin valmistuneen ja ilmesty- (>ttä heitä on poliisifamarissa 

‘ ‘ ’ Ferdi-

äänioikmiden estäminen naisilta, «*neimnist > tahtoneen jatkaa 
sotilailta ja palkollisilta, v ieläpä [
muutamilta sellaisilta, joilla se Pelkäävät seurauksia. , , . *

Kimiiiiu, helm. I3 p . raavi navt-nykyisten asetusten mukaan on. Yleisenä uskona vanhoillisten *•• ■ « , ••*„ ,i • i taa olevan ainoa europpulaisistuAlustuksensa lopussa Puhuja j k(>gke„ on, että prokuraattori | ||a | | j |g 
huomautti, että yhteiskunta,1 Soisalon-Soiniseti ampuminen tu

le»* vaikuttumaan tsaariin niin 
jettii hän kieltäytyy myöntyniäs-1 
tä valtiop.iiv ien anomukseen.

Hohenthal, prokuraattorin am- ril;,vlvjen jiilk(.en 1;ih«*tti p#avi
puja, on v.niniiut tainm.ksista, ,em in kjrj(l(,n tsaaril, bu(>.

arv <* i pulmia ol«*v an kokoonnut- , niit.nin ««Iko-i ei vielä ole 1* . . . . .  ... tututa mnaiin seikoa et vh ia «ue nauttaeih etti ,,an (a|lt,M,
tava m ieleiiosotukseen Ky niine- , âa(„ am pum isen syistä, kun hän ■

porvarit ja vallassa olevat säädyt 
ovat tyiiviielle vadassu, eivätkä 
«de sitä aikanaan suorittaneet, 
siksi nyt on jo tullut velan ulos
mittauksen aika. Tiimiin takia

Paavi m oittii tsaaria.

kaiken opetuksen Pietarissa.

,,Uudistuksia” .
Warsnvussa ovat hallita-v iran

omaiset hirttäneet n e ljä  ky ni
in e n t ii katulevnttomuuksiin 
osaaottaneita. Sillä tavalla We- 
näjällä uudistuksia jä paraunuk- 
-ia toimeen|)amiaau kansan mie
len leviittamiseksi ja rauhoitta
miseksi. Mikä kaunis sopusointu 
hallituksen lupausten kanssa.

Kalevala unkarinkielellä.

ujoista, jolla <>li rohkeutta, 
vaikkakin leni|)eästi, varoittaa 
ja moittia tsaaria nykyisistä ve- 

! ri Löylyistä.
Heti Pietarin ja Moskovan ve-

Sota.. ,.

hän 
niin hänen oliI - - [ isunsan itarasta, niin Itänen olisinm tuhansin joukoin, tuomaan e(Ielle«*n kieltävtvv vastaamasta I • , i  o i  .. . . .  . ... ... .. . ( tu n n u  oKiotvt.i» a [utiiiivt kiiullu kansansa sydan-

jyrkku vaatimus esille, lyi.vueii kaikkiin kvsvmvksiin. Hänen  ......... • •*.. , . . . . .  saiKsini n v ,v ui? tuima ja siten estää verenvuotoa.
vaatimus olkoon yleinen, ylitä vanunansa eivät ole vaikeaa laa- 
läiiien ja välikön vaali-ja  ääni- ollen jalka ainoastaan
oikeus kaikille 21 vuotta täy ttä- , pojkki.
neille Suonien kansalaisille su- ()„ saa(U selville, että
kupuoleen katsomatta. i Bohrikoffin

lie-1«

Vatikaanissa tosin ollaan sitä 
mieltä, ettei se suuria saa a i
kaan, liiiillaanpa sen vaikutta
van epäystiivyyttäkin ja sekaan- 

prokuruattnriiijtiiiiiusta hallinnollisiin hyviin 
Valtavien hyviihimtojen p«—!ampumisten viilillä on ollut yli- väleihin

riistä alustus hyväksyttiin ilman i teyttä, sillä tietoon <>n tu llu t, et- Kuitenkin Paavi I’ius X tietää 
keskust«*lua. ( tä Schauman ja Ilo llen i hai asui- telineensä velvollisuutensa, Sa-

Nitten otettiin keskusteitä—j vat yhde-sä ja olivat liv vie ystii |Ha]ja nl, |)an muistuttanut tsau- 
vuksi niieli’iiosotuksen aika. viä. Hidienthal hyväksyi tay- r ja |,agin rauhankonfcreiisista

ja

Johansson toivoi, ettii se pan_ dellisest i Schaumanin teon, n.iit- 
i ta mvönsi tuttav illeen, ettei liä-arkipäiviinii. J l“ v... . . . .  . ... j a

. ’ neli mielestään ollut miehuuliis- \yenäjiin välillä

I toivoen, ettii sota pian loppuisi 
saataisiin rauha Japanin janeen painosta, niinkuin Ferdi- fehoitettu menemään tiitsun- täisiin toimeen 

nami Barnau v. 1871 toiinittama taai)( j a jonfa useimmat sentöh- Lepopäiviä meillä on ilmankin
Kalevalan unkarinnoskin. I nka-1 <je„ ,,eti antoivatkin. Mutta tun vähiin, siksi ottakaamme yksi.'’a tehdä sen jälkeen itsem ui haa. Liikkuvat huhut tietävät ker- 
rin tiedeakatemian kustannuk- esitetty paperi muutamien nuo- lisää näin tärkeän ja suuriarvoi-j vaa" "**s‘ ^ehainnanin pitäny t toa, <*ttä kirjelmä <disi lähetetty
sella. Jo julkaistuista niiytteis- rilta jsten mielestä sisälsi seiväs- s»‘» asian puolesta. Paljon suu- " tta a  rohkeasti vastaan seurani;- Mikadon pyyniu stii.
tä päättäen tulee hra Vikarin ti firjallisen sitoumuksen saapua rempi tulee niielemisotuksen i « lk*t hau voinut pa« ta. 
käännös olemaan erittäin hyvä, pnsj (eväiseen kutsuiltaan, eivät vaikutus myöskin olemaan ark i- Polusi ei vielä ole telmyt ta-
ehkäpä paras kaikista kansallis- t,nniä futanneet olevansa velvol- päivänä. Jos enune pane mii—, palliinhan johdosta vangitsemi-

iii i h inka u n rauhani älit v starjmik- 
siin, ennenkuin innlemmilta val
tioilta ou saatu vakuutus siitä, 
ettei tarjousta oteta epiisuosiol- 
lisesti vastuun.

Pietarista sähkötetään : 
Nykyinen mielipide sanoma

lehdistön ja kansan keskuudessa 
näyttää kannattavan rauhaa ja 
kansa näyttää olevan väsynyt so. 
taan eikii sunonialeli«listökään 
emiä vaadi sodan jatkam ista nii
hin hintaan taliansa. Kuss ja No- 
voje Wremja lehtien s«itakeiitäl- 
tä palanneet kirjeenvaihtajat 
moittivat peittelemättä oloja so- 
takentällä ja lehtien tniniitus- 
oeastoiswi arvellaan v<iiton toi
veet vielä «ilevan kaukaisessa tu
levaisuudessa.

Sota ei itse asiassa «dekaan 
koskaan ollut kansalle mieluinen. 
Nykyiset tyytymätt '.myydet ja 
puute työväestön keskumlessa ja 
yläluokan halit saada uudistuksi 
hallituksessa näyttävät kellitty 
vän voimakkaaksi rauhanliik
keeksi, jolle hallituksen on anf 
tiettävä perää. Toiselta puolen 
taasen myönnetään, e ttä  jos rau 
hatulee tehtäväksi «*päsiiiitiiisissa 
olosuhteissa, tulee se vahvista
maan hallituksen vihollisia, jot
ka tietysti eivät tule jättämään 
tätä käyttämättä, jonka vuoksi 
nykyinen hallitus tulee koetta
maan saada mahdollisimman tyy
dyttävää rauhaa Japanin kanssa.

Tiilii arvelua vahvistaa myös- 
kiu se seikka, että kaukaisen 
idän komitean johtaja Admahaza 
on lähtenyt itään, luultavasti 
tictust.de,naan, miten paraiten 
saataisiin rauha suuresti Wenä- 
jän etuja loukkaamatta.

Jonkun verran huomiota on 
myi skin rauhankysymyksessä 
herättänyt Pietarissa se seikka, 
että Yhdysvallat kannattaisivat 
rauhan aikaansaamista, vaikka
kin rauhan välittäjiksi Weiiaja 
mieluummin hyväksyisi Ranskan 
kuin Vlnlvsvallat.

Teurastusalue«‘lla ci ole tapah
tunut suurempia taisteluita. 
Pakkanen mi ankara ja ehkäisee 
toimintaa. V«*näläiset riitelevät 
keskenänsä*, päälliköt -yyttävät 
toisiansa. Kenraali Gripenberg 
on eronnut. Hiin ci voinut py
syä virassansa, kun väittää Ku- 
roputkinin tehneen tahallista 
kiusaa hänell»*, kieltämällä apu
joukkoja Sandepasin taistelussa, 
joka sentiihden menetettiin. 
Huhutaan Kuropatkinin aikovan 
myöskin erota. Kenraali Kani- 
liat-'  mi nim itetty Gripi'iibergin 
seuraajaksi.

Venäjän inisi Tyynenmeren 
laivasto on vastaiseksi mitättö
män pieni. RoslideHtvenskin ja 
h oi kersani in eskaaderit yhtyivät 
toisiinsa kuukausi sitten Mada- 
gaskarin lu o lia , johon ne sen jäl
keen ovat jääneet makaamaan. 
Botroffskin eskaaderi etenee hil
jalleen I’unasen Meren läpi. 
Lippunsa laivastosta on v ielä Li
ilaan satamassa ja sen lähtöpäivä 
on tauskin viivytetty.

(»n liikkeellä huhuja, että so- 
tapimliie Pietarissa olisi lannis

Turhia to ive ita .

Sanomalehdet ovat tienneetkotitarkastuksia odo- 
kuin tutkinto 

mi toimitettu Hoheiithulin koto
na. Saiiomalelulet kertovat ly
hykäisesti itse ainniiiniian, mut
ta mitään omia mielipiteitä lie 

leivät saa tapahtumasta lausua.
Hohenthal on 28 vuotias yliop

pilas. kotoisin Laihialta, lähellä 
Vaasaa, jossa hänen isiinsä on 
kirkkoherrana. Hohenthal oli 
viimeksi oleksinut Tukiini massa.

liset latien ja asetusten lnutuan lennsntustu toimeen arkipäivänä, i l,iutta 
ryhtymään sellaiseen ennaffosi- osotamme tällä vain oman lieik— t« Ulan mm pian 
toumutseen. Heidän ilinoitet- koutemme. (H yvä.)
tiin tulevan poliisivalvonnan Leppänen taas oli sitä mieltä, ! 
alaisifsi ja muualla Urjoissa ole- että sunnuntaina saataisiin re t- 
v ien lähetettäviisi lotiseudtiil- keen nsaanttamaaii paljon eneni-1 
leen. mäti kuin arkipäivinä. Ja tämä

on ennen nimitä huomioon o te t-
ku saapuville oli tullut yli- Helsingin työväen mielenosotus- (ava
konstaapeli A. Novonen, teki kokoukseen Rissanen lausui, että mielen-
puheenjohtaja kysymyksen, kat- ylioppilastaloon v. k. 22 p. oli osotus retki on pantava toimeen 
soiko yhdistys voivansa pitää saapunut järjestynyttii työväkeä arkipäivänä. Äänioikeuden
kokousta v ieraiden henkilöiden ainakin noin l,7(Hl vaiheille, puolesta tulee uskaltaa yhden 

Kokous alkoi kl" 1<> a. p. Sen päivän päiväpalkka! Työväen 
avasi valmistavan komitean puu- tulee esittää vaatimuksensa niin 
Iestä kirvesmies M. Iliillherg, voimakkaasti kuin mahdollista, 
tehden aluksi selvää komitean Sinii päivänä, jolloin mielenoso— 
ajatuksesta siilien mielenosotus- tus pannaan toimeen, on 
retkeen nähden, jonka työväki työ seisautettava. Sillä 
aikoo panna toimeen silloin kuin olemaan valtava vaikutus, 
äiinioikeuskysymys tulee esille Kun vielä useat puhujat idivat 
valtiopiiivillii. Komitean eneni- puheenvuoroja käyttäneet, pan- 
mistö toivoi mielenosotusretkeu tiin toimeen äänestys* Suurella 
pantavaksi toimeen sunnuntaina, äänten enenimistöllä harvoja 
sillä silloin osanotto tulisi suu- vastaan päätettiin äänioikeus-

runoelmamme käännöksistä.

Prokuraattorille  jä te tty  valitus.

Haminan t yiivvii eny h d i s t y k se 1 - 
lii oli kokous vviime jouluk. (I p., 
jossa tilaisuudessa toimi puheen
johtajana yhdistyksen puheen
johtaja, faktori E. Hanhin. Kos-

kertoa suurista uudistuksista,
1 iKlitskunnan kokoonkutsumisesta 
ja perustuslaillisesta hallinto
muodosta ynnä muista purannuk- tunut ja haluaisi rauhaa eli öi
sistä. joihin Wenäjän hallitus m, k,.a|nInin liit((>a j apallin kanssa.

mutta tietoa ei voi pitää luotet-liäättänyt ryhtyä. Ne ovat kaikki 
perättömiä ju ttu ja , turhia to i
veita. Hallitus ei ole sitoutunut 
mihinkään, päinvastoin on se 
osoittanut viimeiseen saakka 
vastustavansa kaikkia uudistuk-

läsnäollessa. Konstaapeli Nopo
nen huomautti sen johdosta, että 
kuwernöörin määräyksen mu
kaan piti vvahvuttanian kaikkia 
yhdistyksiä ja kokouksia. Pu
heenjohtaja vvaati silloin näytet
täväksi kirjallista määräystä. 
Noposella ei ollut sitä mukanaan, 
jonka tähden hän kihti kotiinsa 
noutamaan paperia, ilmoittaen 
samalla, e ttä  yhdistys ei hänen 
poissaollessaan saisi jatkaa ko
koustaan. Palatessaan oli Nopo
sella W iipurin kuvernöörin Ha
minan poliisilaitokselle lähettä
mä salainen kiertokirje, joka 
luettiin ju lk i. Noposen annet
tiin niin ollen nila läsnä kokouk
sessa, m utta päätettiin jättää 
valitus asiasta prokuraattorille. 
Valituskirjassa huomautetaan 
m. m., e ttä  vviime vuosikymme
nen kuluessa kautta maan on pe
rustettu tyiivv iieiiy hdistyksiä, 
joilla on ollut vvahvvjst«‘tu t sään
tönsä, ja että niin on «illat laita 
myös Haminan työväenyhdis
tyksen.

.siä, niikvvpii oireita taantumi- 
josta hän palasi Suomeen Uniin.- wellk in ,‘pl.*l.ven aikoihin palau- 
kuuii 13 päiväni., käyden sen jal- (uniisveH> Treix,ff, verikoira,.... 
keen Pietarissa. Toveripiirissä yhii e(k>neen Pietari,, itsevaltias 
oli hän hyvin suosittu av,.unen ja illIllisteurastusta jatkuu kaik- 
lucHteensa ja miellyttävän ja to- kjal,a< j((ka p.iivä saap,|U tietoja 

kaikki !veriIlisen ‘‘«"Hymisensä vuoksi.; mill<(in Inistakil), e t tä satoja on 
t a lee j

W e n ä j ä l t ä .

ammuttu.
Vaara ei ole

kyllin uhkaava 
hallitusmiehiä tai pii maun.

Vallankumoukselliset valmis
televat yhä uusia toimenpiteitä

vieläkään ollut 
pakottaakseen t

Kansan kosto.
Wursowu, helniik. (5 p. Kai- ja ovat hekin puolestaan piiiittä- 

remmaksi, kun arkipäivänä sitä- mielenosotus panna toimeen ar- vvostunut ^väkijoukko ajoi lauan- neet jatkaa taistelua viimeiseen 
viistoin olisi vaikeata, melkeinpä kipiiivunii ja mahdollisesti sama- taina erään sotumiesosusUm nimi- saakka.
mahdotontakin, saada kaikkia nu päivänä kun asia on esillä siiii- tamuiin taloon ja sytytti tämän Levottomuuksia jatkuu yhä 
mukaan, jo siitäkin syystä, että dyissii. Mielenosotus tulisi myös- sitten tuleen, Riittäen suuriin- edelleen, vaikka sensuuri estää 
suurin osa työväkeä «m vielä jiir- kili kohdistumaan väkijuomani mimosan totamiehistä. niistä tietoja ulkomaille liih«*ttii-
jestymättä. Sitäpaitsi voisi sii- kieltolain hyväksi. Kello 2 piii- Väkijoukko oli mellakoinut miistii.
tii olla seurauksena kaikenmoisia viillä päätettiin kokoontua Hen- useampia tunteju kaupungin pää-, Puolassa on as«*ma arveluttava

Suom alaisia koneenkäyttäjiä  
Kongovaltioon.

Belgian hallitus on Tampereen 
koneenkäytt ijäyhdistykscltii t ie 
duatellut, olisiko mahdollistu

tavalla. Sitäpaitsi Englanti ja 
Yhdysvallat vastustavat Japanin 
liittoa Wenäjän kanssa, peläten 
siinä tapauksessa nienettävänsi 
vaikut usvallansa kaukaisessa 
idässä ja kauppaiuarkkinansa 
Kiinassa. Siinäpä se asian ydin 
onkin.

Rauhanpakinaa.
Washington, helniik. 9 p. Pre

sidentti Riniseveltia pyydettiin 
tänään ryhtymään joihinkin toi
menpiteisiin v enä lii is-japa ni lai
sen sodan lop«*ttainisi*ksi. Pyyn-
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TARJOTAAN yhii EDELLEEN 

H y v ä ä  R u o k a a .

Käyttäkää tätä lippua
T1I.ATESSANNE

RAIVAAJA.
RAHA ON PARAS LÄHETTÄÄ POSTI MONEY ORDERISSA.

Lehden hinta on Info vuosi $1.25, puoli vuotta 70< .
Jos useampia vuiisitertnja tilataan, niin valitkaa ylsi IMiettäjätsi,

työseisauksiu. Komitean väheni- rikin puistossa. Siitit mennään kaduilla, jonka vinoksi osasto Ase«*llista kapiiina ei ole, eikii jota tirjoittau niinensä talein lippuun ja .liittää toist«*n tilaajuin
niisti) «di sitä mieltä, että mie- kulkueessa S«*naatin birille sekä sotavviikeii lähetettiin sitä hujoit- taida syntyäkään, luuttu rutihul- 
lenosotusretki pannaan toit n siitä jatketaan kulkua Siiiityta- tamuan. Sotamiehet «diivat kum- linen lakko, niin rauluilliti«*n
samana päivänä kuin äänioikeus- 
asia tulee säädyissä esille. Sil- 
lsin olisi mielenosotusretki sitii 
vaikuttavampi, koska niin. liike 
tehtaissa ja työpaikoissakin sil
loin seisahtuisi. Tiimiin jälkeen

lon ympäri. niinkin suuresti vvälieiiiiiiistöna, kuin lakko sikäläisissä oloissa
Kun kerran päätös oli tullut jonka vinoksi vvukijoukko heidät olla voi, jatkuu ja leviää yhä

laajemmalle. Suurimmat teulli- 
suuskeskustut ovat julistettu p ii
rit.vsti laati.

Sotaväen keskuuteenkin on 
v ui lankunii »uksen henki ta r ttu 
nut, vaikka ei ole vielä yleisesti,

semmoinen, että arkipäivänä i ympäröi ja ajoi takaisin. Sotu- 
mielenosotus pannaan toimeen, miehet pakenivvat erääseen ta- 
kehotettiin agiteeraamaan viikeii kxm eikä työvväki sitä estänyt, 
siihen niin paljon kuin mahdol- ivaan päinvastoin ajoi heitä sin- 

valittiin kokouksen puheenjoh- lista. Harrastusta kyllii on, kun ne.
tajuksi M. Hiilleherg ja piiytii- vaan siitä innolla puhutaan. Muutamia minuutteja myö-
kirjuriksi O. Tiuppii. Sähkösanomat päätettiin läliet- hei,imin alkoi rakennus palaa ainoastaan yksityiset osastot ovat

V. Löfqvist alusti sitten laa- tiiä Pietarissa oikeuksiaan vaati- kolmesta kohti. Muutamat uh- kapinoineet ja vangittu kasar-
jasti kysymyksen nykyisistä ville lakkolaisille sekii Saksan reistä pelastuivat juoksemalla meihinsa.
äiinioikeusoloista. Alustaja esit- vuorikaivostyöiniehille Westl’a- alas portaita ja tunkeutuen vvii-

mainitun yhdistyksen viilityksel- ti, miten papisto ja aatelisto lissa. — Lopuksi laulettiin Työ- kijoukon läpi ja kaksi pelastui
lä saada kon ( ciikäytt ij iä Kongo- meillä ovat itseoikeutettuja viienmarssi ja Marseljeesi. < )vel- hyppäämällä ulos akkunasta,
valtion
voille.

Uhkaa sulkea koulut.

Kun rettelöit Weniijiillii yhii
jiirvvi- ja jok iln'iyrylui- säätyjä* valtiopäivillä. Mutta |a karttui toinieenpanoraliastoon Muut otettiin kiinni heidän yrit- vaan ovat kasvamaan päin, miyt-
Kontrahti tehdään koi- aateli ei ole meillä sama velvol- ja vuokraan 150 mk.

osoitteet mutaan.

BOX 408.

( »soite

RAIVAAAJA,
Allekirjo ittanut tilaa

NIMI

Fitchburg , Mass.

„Raivaajan“
vuosit., josta mafsiina seuraa

KATE JA NUMERO tahi jxisti Imxi 

KAUPUNGIN NIMI

täessuiin paeta ja lyötiin toiset tiiä hallitus ryhtyvän yhä anka- VALTIO

dollaria sentt.

l



R A I V A A J A  —  Tam m ikuun 16 p. 1905. 
a m

s

K i r j e i t ä .

VIRGINIA, M IN N.

Helinik. S p. llHlö.

Kuu tämän kuun kolmantena 
päivänä menin kaupunkimme 
postitoimistoon eli sinne j<» saa
punut joukko kansalaisiamme 
uteliaina ja tiedonhaluisina odot
telemaan postin tuloa. Postia 
jaettaessa alkoi kuulua ään iä : 
Raivaaja, Raivaaja. Mitä? Todel
lakin! Useamman puoluetoverin 
kädessii näin tuon niin äkkiar
vaamatta tulleen uuden tiedon 
ja valistuksen tienraivaajan, jo
ta sitten miehissä kilvan katsel
tiin . Ja niin siitä on piisannut 
keskusteluja, missi» kaksi kolme 
on kokoontunut aina Raivaaja 
on ollut heidän keskellänsä. 
Kaikkialla, varsinkin puolueto
verien kesken on Raivaaja saa
nut kulkea talosta taloon, kuten 
ainakin tervetullut veljeyden ja 
siskouden yhteinen sanansaatta
ja . Nyt siis kaikki puoluevel- 
je t  ja siskot yhteisvoimin yhteis
työhön, avustamaan ja levittä
mään Raivaajaa kaikkialle saa
daksenne valon säde singaute- 
tuksi kansamme syvimpienkin 
rivien halki

Yhteispyrinnöistä mainitessa 
tu lee ottaa huomioon, että paik
kakunnallamme toimii kaksi eri 
seuraa, nimittäin sosialistinen 
Työväenyhdistys ja raittiusseu- 
ra, jotka jo nykyään ovat sopi
neet jonkunverran toimimaan 
käsikädessä, kuten viettämällä 
yhteisen iltaman Veikan lakko
laisten hyväksi, jonka työväen
yhdistys alusti ja  esitti raittius- 
yhdistykselle, joka otti yksimie
lisesti esityksen vastaan. Ja 
niin siis päätettiin viettää yhtei
nen iltama, joka onnistuikin e- 
rittä in  hyvin tuloihinkin nähden, 
jo tka tekivät alku toista sataa 
dollaria, jwka summa lähetettiin 
Voikan lakkokomitealle Suo
meen. Sievonen summa siis näin 
pieneltä paikkakunnalta.

Paikkakuntamme naiset tun
sivat myös velvollisuudeksensa 
uuttaa siveyslakossa olevia sis
kojansa ottamalla tarmokkaasti 
osaa toimintaan ja vieläpä uh
raamalla runsaasti aineellisia va
rojallakin. Siitä heille kiitos 
kaikkien sorrettujen siskojen ja 
veljien puolesta.

Sunnuntaina tämän kuun vii
dentenä päivänä vietti täkäläi
nen työväenyhdistys Runebergin 
päivää Korven haulilla, jonka 
työväenyhdistys on vuokrannut 
koko vuodeksi. Yleisöä oli saa
punut tilaisuuteen oikein haalin 
täydeltä, kun oli vapaa sisään
pääsy. Ohjelmaa oli myös oikein 
runsaasti, jota oli vielä höystä- 
mässä paikkakunnallemme äsken 
perustettu suomalainen torvisoit
tokunta ,,Kaiku” , joka toimii 
toveri Nikanderin johdolla. Tä
mä soittokunta vaikka onkin vie
lä nuori, on kumminkin voinut 
musiikkihaluamme tyydyttää e- 
rittii in runsaasti. Kun mainit
sen, että olemme jo saaneet kuul
la noita meille suomalaisille niin 
arvokkaita kappaleita, kuten 
työväen marssi, proletaarilaulu 
y. m isänmaallisia kappaleita, 
niin jo huomaamme, että soitto
kuntamme on kokoonpantu aito 
suomalaisista ja jotakuinkin hy
vistä voimista, erittäinkin johta
jaan nähden, sillit hän on am
mattiinsa pitkien kokemuksien
sa kautta erittäin  kykenevä 
mies. Toivotamme heille onnea 
ja menestystä heidän vaikeassa 
tehtävässään. Kansalaiset, tun- 
tekaamme velvollisuutemme ja 
rientäkäämme kaikin yksimieli
sesti kannattamaan ja avusta
maan tiitä nuorta eteenpäin pyr
kivää soittokuntaa, että saisim
me kuulla jotakin suurempaa ja 
jalompua kuin se että lyödä kiit- 
tim et ristiin ja huutaa Ah m ik’ 
ompi (domme tiiiill’.

Kam alan itsem urhan teki tääl
lä tiimiin kuun toisena päivänä 
kansalaisemme Matti Wirkku- 
nen leikkaamalla kurkkunsa 
poikki partaveitsellä. Vainaja 
oli lähtenyt mainitun päivän aa
muna kotoansa ulos hyvin vähil
lä vaatteilla ja mennyt erään 
rautatien vierellä olevien varas- 
tohuoneitten luokse, jossa hän 
sitte  oli tehnyt tuon kamalan te 

lon, josta hiin löydettiin kuollee
na muutamien tuntien kuluttua. 
Syytä itsemurhaan ei tarkoin 
tunneta. Luullaan huonojen per
hetilojen jonkunverran vaikutta
neen tähän kamalaan tekoon. 
Vainajaa jäi uroinaan vaimo ja 
neljä lasta. Vainaja haudattiin 
t. k. 4 päivänä. Hautauksen 
loitsupuolia toimittama »n oli 
kutsuttu pastori Sarvelo. Hiin 
tulikin, mutta ei olisi mielellään 
vienyt tuota muka törkeää itse
murhaajaa kirkkoon, jota toisel
ta puolen vaadittiin. Vihdoin 
herra pastori näki kumminkin 
mahdolliseksi viedä vainaja kirk
koon, sillä ehdolla ett»» ei veisata 
eikä soiteta kirkonkelloja. Vai
naja sai vaan osaksensa kauhean 
helvettituomion, jonka hänelle 
julisti muka rakkauden ja rau 
lian Jumalan lähetti pastori Sar- 
velat vaikka vainaja olikin hä
tien parhaimpia tuttaviaan ja 
päälliseksi vielä kirkonpalvelija 
ja muutoin kunnon mies.

Työhommat on täällä vähiin 
virkistymään päin, sillä useam
pia kaivannoita on pantu käyn
tiin viime viikoilla. On siis jon
kunverran leipiihuolet poistuneet 
joskaan ei paljon, sillä palkka 
on pieni kaivannoissa, kuin työ
voimia on saatavana aina enenpi 
kuin on tarviskaan. Ei näytä 
perustavan paljon palkasta eikä 
hengestäänkäiin, sillä Milliin ajan 
sisällä on jo kaksi tapaturmaista 
kuolemaa tullut näissä kaivan
noissa. Kapitaali vaatii, ei äim
ästään kaikki voimat, vaan myös 
hengenkin. Ansaitsisko olla so
sialisti tällaisten milkäpalkkain 
aikana, on kysymys, joka tulisi 
ottaa huomioon jokaisen työtä 
tekevän miehen ja naisen.

Hyvästi tiiliä kertaa. Toivo
tan onnea ja menestystä Raivaa
jalle ja sen toivottavasti laajalle 
lukiakunnalle.

Tökerö.

te loppuilta silitettiin perimin-; 
toa. Se oli vallan innokasta. Täl
li» viikolla on nuorisoseuralla 
myyjäiset. Juokkn, '

FITCHBURG, MASS.
Vanhoja m uistoja.

Ystäväim m e osasto .

E r e h d y k s iä .

___ Usein tehdään arveluita edel-
, • . .... . . , ,. | täpäin, mitenkä asiat tulevat ta-Leikattim armon vuosi tuhatta , , ,pahtumaaii, vaan jos laskut ei 

aina »de oikein, niin sanotaan: 
hiin erehtyi. Näitä erehdyksiä 
tapahtuu jokaiselle, toisille 
enempi, toisille vähempi, vaan 
siksi usein, ettii jokainen hyvin 
tietää mitä erehtyminen on, jo
ten ei ole tarpeellista tässä laa
jemmin tehdä selvää, mistä se 
johtuu, vaan riittäköön tällä 
kertaa kuin luomme silmäyksen 
yhteenkin asiaan, niin näemme, 
kuinka sitä varmemmassakin 
asiassa erehtyy.

e , i - i  .....  , • i Tiedemiehet sanovat, ettei
,........... ..... , .. v.( ).ri kiintotahdet nilloinkaan muuta

muotoansa. Kun Pohjan Tähti 
myös kuuluu kiintotähtiin, niin 
ei senkään pitäisi muuttumaan.

I yhdeksiä n sataa viisi j. Kr. s. kah- 
' dentena toistakymmenentenii i 
päivänä tammikuuta, jolloin seu

rakuntam m e vuositilit luetta- 
i man piti, tapahtui, että me öl,
! sanoo 51, kristillisen seurakun
tamme jäsentä, yritimme kirk
koomme sisälle käydä, mutta <»- 
vella seisoi llopposen Heikki, 
hajalla säärin, sisään meniöitä 
estämässä, niuistiittaen enkeliä 
paratiisin portilla, joka kuuluu 
esivanhemmiltamme tien pys
tyyn nostaneen. Seisoi siinä Tof-1

kon ovipielessä. Tämä 
mielinen kirjasaksa esti seura-! 

i kunnan jäsenin kirkkoon mene
mästä, vaikka kyllä ennen van
haan hyvin kuuluu laskeneen 

■,,saluunaansa" sisälle. Niin
muuttuu maailma!

Ei piiässeet neitoset simasuut
kaan. waikka hyvin o livat nät
tiä ja vakuu ttiva t että jos Kal
liokosken Ahrahami olisi ovella, 
kyllä sisään päästäisiin, mutta 
he eivät päässeet Ahrahamiii 
helmaan.

EUREKA, UTAH. 
Tanuuik. (» p. 1905.

Lausun Raivaajan lämpimästi 
tervetulleeksi tänne meidänkin 
kyläämme. Mieleni vaan on paha 
kun en voi paljon tehdä mitään 
vasta alkavan hyväksi, kun mei
tä suomalaisia on niin viiluin 
tiilillä, ainoastaan alku toista
kymmentä, että on mahdoton 
saada tilauksia, kuin ne vähät
kin ovat haluttomia tutustumaan 
omaan aatteeseensa. Toivon 
kaikkea mahdollista menestystä 
vasta-alkavalle Raivaajalle. Har
tain toivoni olisi, että Raivaaja 
ruivaisi tiensä moneen muuhun 
samanlaiseen vuorenrotkoon kun 
tämäkin paikka on, sillä täm
möisissä paikoin ainakin on rai
vaustyö tarpeen.

Ja koska kaksi päivää tästä 
kulunut oli ja Papin perhettä 
näy teitä imin piti, kokixintui li
ha v an Heissonin ,,m ustakaarti” . 
haalia pesemään. Tämä kaarti 
kantoi vettä niin ettii lattia lai
nehti, joten ei ihme, jos Hellasen 
Jukka siihen ilmestyikin purjeh
timaan täydellä höyryllä. An
kara oli myrsky, koskapa laiva 
keikkui niin riivatusti. Sakea 
savu tuprusi piipusta, todistaen, 
ettii täysi onka mi päällä. Hi
taasti kulki laiva, ähkien ja puh
kuen siinä taivallettiin. Tie
tysti lasti oli voitrittereitä, joita1 
Suomesta Englantiin viedään.

Niinpä luulle runotar kuiskaa :
H ellasen  Jukka s<* eugelsinannille , 
voi, voi. ciigelsioiinnillc,
H ellasen  Jukka se eiigelsuiannillt*

Kuitenkin on Pohjan Tiihdessii 
tapahtunut tuon tuostakin muu
toksia. Kuu eiisimäinen Pohjan 
Tähti saapui luokseni, oli se 0- 
sivuinen ja hyvä sisältöinen leh
ti, ja hintakin »di vaan yksi dol
lari, sitte se kasvoi kahdeksan 
sivuiseksi ja hinta kohosi myös, 
ja se olikin kohtuullista. • Nyt 
tämän vuoden alussa kadotti se 
toisen puolen koostaan, mutta 

.. sisällön kanssa kävi vielä huo
nommin, sillä ei oh* enää luke
misen vaivaa kun ei »de emiä ja
hdin muuta kuin ilmoitukset ja 
nimi. Tässäkin taas yksi ereh
dys. Tilatessani lehden vuodek
si, ajatteliu että on taas kunnon 
lukemista, vaan nyt tulla tup-j 
-ahtaa kerta viiko-sa pieni, kui
va kuin syystuulen kuljettuina | 
haavanlehti. Kuitenkin lupasi; 
s<* olla vapaamielinen kansan j 
lehti, vaikka heittääkin sosialis
min villityksen pois, mutta va- 
paa-aatteellista kirjoitusta ei ole | 
enää lehdessä näkynyt. Ajatte- 
lin : missä vika on, kun ei enää 
kuulu kuin vanlmillisniielisten 
vaikeria ruikutuksia, että pian 
kirkosta tehdään kapakka. Tuu-

N. Gamse,
JOS OSTATTE KELLON, VITJAT JA MEDAUONGIN, OSTAKAA PARAS KUN RAHALLA 
Hill IL SAADA. IJthettäkää tilaukset osotteetla:

54 N a id en  Laine, NEW YORK. 
saadaksenne lähetyksen (O U T F IT ), jota voi knyttää joka päivä ja kestää vuosia.

Me lähetämme tässä kuvatut neljä esinetti», I uusin 
avonaiset hopeakuoret, 15 kivellä, ja  W altham in nikkeli 
koneistolla varustetun kellon, kolmisäiset v itjat ja  h iv  
non medaljongin, 20 vuoden takuulla.

Kaikki neljä yhteensä $15.50.

Me olemme myyneet enemmän 
K u lta - ja Hopea-kelloja suoma
laisille kuin mikään muu liike- 
huone YHDYSVALLOISSA.

3 säiset kultatiiyt- 
teiset vitjat.

H ieno Me* 
daljongl.

Kaikki tässä  kuvatut esineet ainoastaan

$15.50.

Lähettäkää raha tilauksen mukana, me maksamme 
liihetyskustannukset kaikkialle Amerikassa.

Tilatkaa (O U T F IT ) N:O 1564, $15.50 mukana, ja  m e  
lähetämme vapaasti
KELLON, VITJAT JA  MEDALJONGIN
viipymättä.

Kunnioittaen

voita hiukan mi» tn :.

H ellasen  Jukka s» Sinuiieii herroja, 
voi, voi. Suonien herroja,
H ellasen  Jukka s< Siionien herroja 
voiknupas-a viksas. —

Uunin vieressä seisoo pääpei
lin», vatsakas Heisson, eikä me
ne lattiaa kuivaamaan, vaikka 
Markkanen tiukasti käskee. Sii-j 
mi pojassa sitä on näköä ja kokoa. 
Runko lienee kolmen kvvniirän

Pyytäkää hintuluettelou, se lähe
tetään vapaasti. ]

kunnia laatia oikein erityinen 
pykälä, jossa luetaan heille la
kia, vaan ei evankeliumia. Siion

mailin, että voisivat ottaa leh- töjen 14 $ kuuluu: 
teensä toisen si-ältöisiäkin 
joituksia, jos heillä olfsi, ja 
,,suomalainen ei usko jollei koe
t a ”  ja niin minäkin koetin, vaik
ka epäilin tokko se ihmisten il
moille sieltä tulee ja pyysin lä
hettämään takaisin, jollei leh
dessä tilaa ole, vaan ei ole kuu
lunut eikä näkynyt sen koommin,

ien nainen, että kunnostakaa liy-' jäi kun jäikin kirkko nieleniuttu. 
vtit naiset itseänne ja seuratkaa Sen pituinen se.
ohjelmaa silloin kun teillä siihen

.Kaupankin-, on tilaisuus! — Miehet yleensä 
kir- tajulla ja kauppapalvelioilla oliJ ovat siinä luulossa, että me nai- 

30 päivän ylossanomis-aika, kuin set emme ajattele mitään hyö- _ 
tahtovut erota palveluksestaan, idyllistä, »mine ymmärrä min- 
j.»ta vastoin yhtiön puolesta sopii käiin todellisen aatteen päälle,' 
eroittaa kaupanhoitaja sekä muut ja siitähän se todella näyttääkin, 
kauppapalveliat silloin kuin joh- On niitä sentään joitakin naisia, 
tukuilta sen tarpeelliseksi huo- jotka ajattelevat vähä muutakin 1 
maa.”  Siis, ei pienintäkään ar- ei vaan itseään. Sentähden ke-1 
moa myönnetä työntekiöille. Ei- liotan nyt naisia1 vapautumaan j 
kö todellakin (de tämä ,,komppa- tuosta ajatuksiensa salaamisesta,

l.vhyet sadut 
kaali pitkiä.

eivät o le  kos-

Lbmpis-A ntti.

K a ik e l l a i s ta .

Sisu ei anna perään.

Heikki Hopponenkin tilaisi 
Raivuujan, mutta kuu Haataja

joten olen ajatellut, että se on
mahdollisesti voitu säilyttää jo- nia”  pantu kokoon kapitaliateis- sillä emme saa luulla itseämme,
Ilonkin museoon, siksi kun Pöh- ta, mutta ilman kapitaalia, tahi huonommaksi kuin mitä olemme.! 0,1 taloudenhoitajana, niin  ei an 

uskoa, että kyke-| na 8>’u Peruun, kertoo hiin itse.
sa ja tulee myöskin säilytettä
viiksi samaan museoon, nimittäin ki, mikä työmichenkin eläimille hetkin ja että meillä on järki, jo- 
roskakoriin. Silloin sillä taas <>n sentään välttämätöntä. En ten voimme ajatella hiukan laa- „Pnäsee tässä lopultakin Pano
on kirjoituksia, jos vaan on luki- siis luule että, Stock Company’ll jemmalle kotoseiniä. Jos jokai-; m a id itimiesten joukkoon” , sa-

vaiheella. Kantavuutta m ita-i.. .. .... . ' jän Tahti taus muuttaa muotoan- miehistä, jotka tahtoisivat poik- Meidän tuletessa on paras käyttää vanhani , . . , , ., ,, , . , . . . . . ., ........... , sa ia tulee myöskin säilytettä- keuksetta itselleen senkin kaik-; nenime toimimaan niinkuin mie-sinnnalaistu harkatynnoria nu ttu -1 J J
perusteena. Aleksi on hyvin 
uskovainen mies. Kirkon pen
kissä hän painaa molemmat i

GARDNER, MASS.
Työpaikat täällä ovat hyvin 

huonossa käynnissä. On paljo 
työttömiä ja ne, joilla on työpaik
ka, eivät saa tehdä täyttä aikaa. 
Mutta on paljon ollut semmoisia- 
kin, jotka eivät tahdokaan tehdä 
työtä-, vaan koittavat elää työtä
tekevien kustannuksella, nimit
täin syövät velaksi ruokapaupois- 
ta niin kauan kun annetaan, sit
ten kun ei mistään saa, lähtevät 
pois paikkakunnalta kenellekään 
mitään puhumatta. Se panet* 
groeerymiehet ymmälle, ettii 
millekiis tavaralle sitä senttinen 
nostetaan taas? Mehän ne tieten
kin maksamiin*.

Yhteispyrinnöitä täällä on pal
jo. Raittiusseura, nuorisoseura, 
voi luistelu seura, teaatteriseura 
ja sitte soittokunta ja lauliikuu- 
ta. Kaikilla on vilkas toiminta, 
iltamia on joka lauantai-iltu, 
mutta kannatus on huonoa.

Täältä ovat käyneet jo tkut seu
rat vieraissakin kaupungeissa' 
esittämässä toimintaansa. Soit
tokunta ja laulukunta olivat jo
ku aika sitten naapurissa Fitcli- 
hurgissa ja sanoivat olevansa hy
vin tyyväisiä käyntiinsä.

Näytelmäseiira oli Woreeste- 
rissa parisen viikkoa takasin esit
tämässä näytöskappaleen. Mutta 
minä luulen, että sen korvauk
seksi täytyy pitiiii monta pienem
pää pusinesiltamaa Gardnerissa. 
Soittokunnalla oli iltama viime 
lauantaina, yleisöä oli vuhun. 
Siellä oli soittoa ja laulua ja sit-

päänsä puuhun kiinni, näyttää k -} a * 
seen hartauttaan.

Kylläpä Jehova olikin Aleksia 
siunannut antamalla hänelle.
(Aleksille) vähintään kolme ta
loa, kirjapainon unikirjoineen ja 
päiinkipupulvoreineen, y. m. 
y. m.

Kirkkoa hän on suojeleminaan.
Kun tileistä milloin on kysymys haltuunsa koko suomalainen ylei- 
niin aina hän vakuuttaa oinasta sf», sekä ostajat että kauppapal- 
pussistaan lisän panevansa; ei-j velijat, voidakseen sitten nylkeä 
hiin sitä kukaan muu toki epiii- kaiken minkä suinkin irti saa- 
lekkiiiin, paitsi pikku William, vat. Siis sanotusta yhtiöstä 
Se se koko pahuus on, kun ei muodostui todellinen ,,trusti” 
mokoma usko, että omasta pus- sanan täydessä merkityksessä.

A. Lm.

FITCHBURG 
2 — 15 — 19OÖ.

Finnlander Stock Companyllä 
näyttää heti, sääntöjään laaties
sa olleen tarkoituksena saada

sista se lisä pannaan! Ei ihme, Tämän 
jos Oksasen Wili erotetaankin! töjen 9 8 kuuluu seuraavasti: 
Seurakunnasta uskottomuuden |V e la k s i  annetaan tavaroita so- 
tähden! piniuksen mukaan, vaan ei kui-

Vettii kantoi Tofferi ylitä us- tenkaan pitemmäksi kuin 30piii- 
kollisesti kuin muinoin ,,piiri” -1 viin ajaksi.” Siis, jos ostajalla 
pulloja. — ' ei ole heti rahoja saapuvilla kuin

Liikuttavaa uhrautuvaisuutta on yhden kuukauden syönyt,
osoitti Peltolan Kalle, vai vases- näitten 

kädestään huolimatta

neli nainen alkaisi ajatella, niinjnoi Tyhmä Tuomas, kun P.
haukuttiin.

kauppapalveliat ovat niin moi
sista isännistä riippuvaisia, että varmasti tulisi huoiuamaanmi- 
tuoilaisia säänhijä alistuvat nou- t(*n suureksi avuksi olisi, että 
dattamaan. Ja turhaa on ollut naiset alkaisivat yhdessä mies- 
kauppapalveliain yhdistyksen ten kanssa oikeuksiaan vaatia, 
perustaminen, jos ei se juuri nyt Niinkauan kun me naiset us- 
ala jotakin yhteisvoimin toimia, koinine, että me olemme huono

ja, niin me pysymme huonoina. 
Luonnollista on, että ihminen, 
joka pitää itsensä kykenemättii- 
mänä johonkin toimeen, ei uskal
la sitä edes koettaakaan tehdä, 
vaan uskoo, ei siitä mitään tule, 
joten hän ei saa mitään aikaan. 
Niin se on meidän naistenkin 
kanssa. Näyttäkäämme naiset, 
ettemme ole niinkään ajattele
mattomia ja tyhmiä, kun ehkä 
moni luulee. Luulisi toki, että

.teeinu

N a is te n  p u o le s ta .
KlrJ. Belma B.

I.
Hyvin usein puhutaan vapau- 

lesta. Yksi ymmärtää vapauden 
tukki-yhtiön” sään- yhdellä tavalla toinen toisella.

Minäkin ajatteliu puhua vapau
desta, niinkuu minä sen ym.när-1 n"Yset^kin ju ovat tulleet huomaa

maan

rahapomojen hyväksi, 
ta kädestään huolimatta hiin niin toisella kuukaudella ei 
vaan kuurasi.— enään tuoda ruokaa, vaan snupi

Jopa oli hauskaa, kun Mattson-1 ostaja oppia elämään rimatta, 
uin Kallea naiset ve tiv ä t pen- sillä tiimiin ,,rikkaan” yhtiön 
kin piiiillii körökirkkoon. Kalle säännöt sen määrää. Ja kerran- 
kiitti kyydistä, kun niitit tytötj ko se tapahtuu että, työmies ei 
häntä hilasivat pitkin liuonet- saa palkkaansa ennen ,,auringon 
ta. — laskua” , vaikka hän tekisi tvötä

Paljoko siitä on sakkoa, jos nai-: itse ,,tukki-komppanialle” . Ei 
nen Kalliokoskelle antaa korva- siis oh* ollut ensinkään annon

kysyivät neidit kiu- ajatusta näitä sääntöjä laaditta-

ran. sen

T :ssii

Leo Toistoille

hommaavat ranskalaiset muisto
patsasta Pariisiin. W enäjälle si
tä ei voida pystyttää kun maan 
kuuluisin kirjäilija on kirkon ki
rouksen alainen.

Yhdistysten ilmotuksia.

Fitehburgin Työvffen-yhdlstyksen 
kirjevaihto nsote o n :

83 Mechanic st. F itchburg, Mass.

puustin,
kussaan. En tunne lakia, täytyi essa.
minun vastata. Ei ole yhtiön edut jääneet val-

Tämä riittäköön ympärikat- vomatta knuppapalveliainkaan 
saukseksi tiiliä kertaa. — Toiste suhteen, sillä eihän ne ole kuin 
lisää, jos herra suo ja me elämme, orjia ja kuitenkin yhtiön pystys- 

Lempis-Antti. sä pitäjiä. Heillekkin on ollut

____  __  suuren sorron ja vaa-
Minusta näyttää, että vapaus, .ryydeii nijnii nieibi tyi)kansaa 

loka on edistykselle välttämätön halHtaan ja on ha„ ittUt eige koR. 
tä, on osalle suomalaisista aivan k(? ykfiin( n miehiä, vaan yh. 
vierasta, ne on raskaiden or-
jankahleiden alla. Jos huoma
taan, että vähänkin alkaa vu-j____________________________
pautta ilmaantua ihmisten kes
kuuteen, koetetaan sitä vangita Satu hyvin | |havasta miehestä 
niin ahtr een muotoon kuin 
mahdollista.

Nuorison elämä minusta on ai
van päinvastaista, kuin mitä sen 
(ulisi olla. Vapaus on poissa, 
vapaus, joka voisi ihmisiä kehit
tää .

Mass. Suon». 80s. lilttohallinnon ktr- 
Jevalhto-oaote: J. W. MortlÄlnen,

17 Smith St., Q uincy, Mass.

tuhyvin naisiakin.
(J atk.)

joka aikoi niellä kirkon.

Oli kerran — kaikki sadut al
kavat tavallisesti näillä sanoilla 
— hyvin lihava mies, joka nieli 
kokonaisia taloja, maatiloja, met-

Tosin löytyy vapautta jossain sineen kaikkineen. Kerrantii- 
nniodossu, esim iltamissa ei vuli-1 mä hyvin lihava tnies, rupesi 
tetä ohjelmasta mitään, vaan pi-1 myöskin kirkkoa nielemään, 
detään kanssapuheitu, saaden si-; mutta sitä ei Jehova sallinut, 
ten häiriötä uikaan. Sellainen 1 Lihava mies ei ehtinyt vasta kun 
vapaus on liikaa. Huomautan osan kirkosta niellä, sillä katso; 
erityisesti naisia, kun itsekin o- hänen vatsansa halkesi ja niin

Nlmon muutot.

Nimeni j<»Fa tähän asti on ollut 
Karl Victor Worne, on tä s tä  läh
tien oleva Kare Victor H rimo.

H alataan tieto ja .

Missä ovat Rcrttuni K alle ja 
Olli Tiftanen, setä tu ttavan i Jo* 
haima PalHi ja Emma Seppäläi- 
nen, A ntti Tuttavainen ja PeRa 
Tiainen. Paistamaapa poifaa kir
jeellä. Osoitteeni on

AUO. TIKKANEN,
111 M echanic st.

Fitchburg, Mass.

I



R A I V A A J A  —  Helm ikuun 16 p. 1905.

F i t c h b u r g i s t a .

Maitoa 5<-‘ qrt< putelissa.
K. .1. Canth.

van, sillä esittäminen sujui erit
täin hyvin ahtaan näyttämön Gurdner> Mass. 
synnyttämistä vaikeuksista huo- E veletli, Mian 
limatta. Iira Erikson, näytte- Cleveland, Ohio 
lijäkunnan johtaja oli kaiketi,
tahtonut näyttää jiirjestämisky-'* ,,L
kyänsä.

R a iv a a ja n  a s ia m ie h iä : Finlanders Stock Co.
101 Mechanic St. 24— 26 Academy St. 157 Kolistane SI.

Loppuun mvönti.
Onni Suuronen.

W ill Wilson Maksamme korkeimman hinnan 
K. E. Savolainen vanhoista vaatteista ia huoneka

lu M. Halii. lu is ta .
\ \  ilho Konnin ■■ p  p pM. C. Suutu & Co.

±3®333a3as?33}33a

|  T:ri Herman Räbergh, g
la 24 Cottage ave., Fitchburg, Mass.

.loini ItappNew York, N. Y.
— Parranajo ja hiusten le ik -! K,' iulB11, Vancouver, B. C. ('an. Jaak ko Kätilö

kaus telillään vaatimusten mu- Esiintyjistä on etupäässä mai-! Minneapolis, M hm Aaku Päiviö
uittava \\ . Erikson Tuukkana, , Rockport, Mass H eikki Hakala
rikkuuna hämäläisenä heimnpäiil- W orcester, Mass \  ietor Enliolm

— Työväenyhdistys Saiman ko-, likkö„ä ja Pekka Tuppurainen ^»rt Arthur Out. Can Karl Nyman
* , . * Maynard, Mass .1. Pankkiiri

saitana ja tunnolto- ^|(.na|,gai Mlnn A nton Järvinen
mana karjalaisena. Heidiin esi- ,{,,seoe. Pa A lexander Pennala

kaun. K. Eskola, 399 Main st. i

kous on sunnuntaina 
v i i l lä . Tärkeät a s i a t !

klo pai- J Hankana,

— Eaittiusseuran ohjelmako- 
kous on sunnuntai-iltana klo 7.
Jos on tärkeitä asioita, voidaan 
keskustella.

— Taloustoiniikuunaii kokous 
on perjantai-iltana klo 7.

— Saiman johtokunnan kokous 
on sunnuntaiaamuna klo l<).

—  Syntym äpäivälahjaksi sai
Oskari Alenius terveen tyt"«n vai
moltaan viime sunnuntaina.

Tanssit pienessä Cushing huu
lissa ensi lauantai-iltuna.

Kaikki suomalaiset tervetul
leita !

Jos haluatte halpaa tavaraa, 
niin lukekaa Wilho Mäenpään 
ilmoitus tällä sivulla.

— Sikaaria lahjaksi saa Pent
tisen Biljardi-salissa, jokainen pa
ri peliä hävittyään, joten ..mies 
se on hävinnytkin".

— Henkilöt, jotka ovat unhot
taneet tuoda takaisin lainaaman
sa kirjat ,,Kirjastosta," pyyde
tään hyväntahtoisesti tuomaan 
kirjat kirjastoon viimeistään t. 
k. 19 p.

Esimies.

— John Majander ja neiti Ma
ria Byörni ovat liittäneet onnen
sa yhteen.

V ih k im isen  to im itt i pastori 
Ni<silä lainailtuina t. k. Il p:nii
Nuoret viettävät onnellista ku- .lessii, että se jalostaisi henkeä, 
herrusaikaa E. Aaltosen luona vaan sillä on turkotus saada val
li :o 2b Prott Road. | taa ja persoonallisia etuja. Val

lassa oleva luokka pelkää kansan 
sivistämistä, nähden siitä koitu-

tyksensii oli moitteetonta, oikea-1 Philadelphia. Pa 
ta taidetta. Samasta kiitoksesta Clociiet. Minn
osalliseksi pääsee myöskin hra ' ' ‘giniä, Minn 
,, Brooklyn, N. Y.rrans Kerttula reipusluontoisena s >|ass 
Orvona, Tuukan veljenä. Irjan a .' Toronto. Out. ( an 
Haukan haluttuna tyttärenii, oli
neiti Alina Maunu tyydyttäviä, Ironwood, Mieli 
samaa voi sanoa Tuukan äidin, jydvalp, 111. 
Eikan osan esittäjästä, v a ik k a  B u |l, Minn 
heidän voimansa tuntuivat vä- E. Cambridge, 
sähtäiieen loppupuolella kappa- Alistun, Mass 
le t tu . Hibbing, Minn

Lippalaisnoidan, Wainan, osa 1 t ,la >poit. 1 a.
(di liian raskas neiti Syyne Kuja
lalle, joten hutsujen voima ja 
,,loveen lankeeininen“ ei oikein 
täydessä karvassaan esiintynyt.

Yhteisnäytäntö sujui tavallis
ta  paremmin.

T. T.

— Työvenyhdistys Saiman 10-
vuotisjuhhi onnistui kerrassuutt 
hyvin. Kun oli hiiilnkuutumme 
heläyttänyt ilmoille Työväen- 
marssin voimakkaat säveleet, as
tui yhdistyksen varaesimies J . 
Kujala esiin kertoen yhdistyksen 
10-vuotisesta toiminnasta. Pal
jo on yhdisty- saanut taistella 
tiiliä ajalla sortoa vastaan, josta 
se kuitenkin on kunnialla suoriu
tunut. Toimittaja Tainio piti 
juhlapuheen. Sivistys on ny
kyään kauppatavaraa. Köyhäl
lä ei ole tilaisuutta sivistyksen 
saantiin, rikkaille se hyvä jääpil* 

Kivistvstä ei hankita siinä mie-

—  Poliisia ta rv itt iin  viime sun
nuntai-iltana eräitten suomalais
ten asunnossa Kimball kadun j 
varrella. Häiriön synnyttäjinä 
olivat Matti Niskala juhänon! 
vasta Suomesta tullut veljenpoi-; 
kansa. Väkijuomien liiallinen 
nauttiminen oli aiheena. Varoi
tuksella asianomaiset tällä ker
taa asiasta pääsivät.

377 Main St., Fitchburg, Mass.

G e o .  W .  H o d g d o n ,
:no MAIN s t .

Vastaa not ton ikä : 
$  »—10 e. p„ 1—2 ja 7—8 J.1?) ■' ■”  ' • I ’ -- ■“ -  J<* <— e J- P- P- M

EDWIN M.

O. Wilson 
(i. Tuura

.1. Plunder j 
E. E. Karkko. 
Elin Penttilä 

.1. W . Ahlqvist 
ja Aleksi Kallio 
Arthur llinberg  

.1. A. Lassinani,i
M. Mäki ja J. Uim a

H. Schalin  
Mass .1. 11. Oikeinus 

Jakob Koskela
.1. Itaiibala 

A. Merikanto 
M eriläinen ja

.,. Allonen.
IJiiincy, Muss J. \Y

kansani huomatkaa!
Halvat hinnat!

Perunat, Ib»’ päkki.
Saippuat, Ö, 1 ja 8 kpl. 25<’ 
Kauraryynit, Quaker <hitsKc Hx. 
Peruna ,, Tapiora ö<‘ Ib, Gtb 2ö<‘ 
Paraat rusinat. S'- bx., 5 bx 35‘’ 
Lohet, 9—12<‘ kannu.
Lohi, suolainen S ja 9 *' ll>
Läski S<’ II.
sekä monta muuta lajia koura
kaupalla.

Teidän veljenne rahassa
W ilho Mäenpää,

123 High St.

F .  P .  A l l e n ,

Billiard ja  
p a i l o s a l i

van itsellensä suurimman vaa
ran. Siinä syy, miksi vallassa 
oleva luokka ryhtyy aina tukah
duttamaan kansansivistystä tar
koittavia pyrintöjä.

Sivistynyt köyhälistö kasvaa
kasvamistaan ja sen täytyy liit- F r a n k  A .  B a g l e y ,

Sikaaria. tupakkaa ja piippuja.

407  M ain  S t . ,
Eitehburg, Ma-

tyä lopulta työväenliikkeeseen 
taistelemaan köyhälistön puoles
ta. Se on osittain jo tapahtunut- sija, kantaa hyyryja ja pitää huolta ra 
kin. Amerikankin työväenliik
keessä on useita korkeamman 
sivistyksen onnun ia kansalaisia.

S :n omat tappiot, joita he kärsi- Se ennustaa ajan koittavan joi
v a t koettaessaan keinotella sa-! !<'>» hengen ja työnaatelit käy
män pankin kautta, pitävät omaa Vi>t käsikädessä taistelemaan ko- 
tuntoa siksi rauhat tonnina, että ko ihmiskunnan vapaustaistelua, 
täytyy koettaa poistaa syy päiil-1 Juhlarunon, jonka tilaisuutta
tään, saadakseen taas jollakin varten oli sepittänyt Victor Lou- opetufsen jimmain valmistami 
keinolla yleisöltä menetetyt ra-|kola, lausui pontevasti herra W. sesa. P. W . Lahti. Kirjeet osui-

—  Pohjan Täh ti näyttää koet
tavan pestä käsiään The Equi
ta b le  Bank Co. jutussa. Kait 
Heissonin, Nylundin ja V. W.

Vu sara m ies. 
KiintrimistO-, asunto-ja maatalo-asioit- 

a ja pitää huolta 
kennuksista. 234 MAIN ST. 
EITCH BE K G . - M A S S .

VESIJ liO M A TFH TA A N

KALI STU TÄYDESSÄ KEN
NOSSA MYI HAAN HALVAL
LA JA HYVILLÄ MAKSI EH
DOILLA. (Istuja -aa täydellisen

8
M Sokerileipuri ja valmistaja,

R A V I N T O L A . ^  ..
n  Jääkermaa tukuttain ja vähittäin.

S ik a a r ia  j a  tu p a k k a a .

Asiamiehiä! g?

Raivaajan toimitus haluaa innokkaita aatteen 

miehiä ja naisia levittäm ään Raivaajaa, kustan

nusyhtiön osakkeita ja myöskin k irja llisuutta.

Kohtuullinen palkkio vaivoista.

R A I V A A J A N  K O N T T O O R I ,
B o x  408, F i tc h b u r g ,  M ass .

L o p p u u n  m y y d ä ä n
Muutama tusina hyviä

Takkeja.

s iin ä  o h je tm a n i.

Uusi n äytclm äkappale

^ S O S I A L I S T I ,ä .

hansa. Tosin Pohjan Tähti toi- Erikson.
miessaan Equitable pankin il- Keippaasti naisvoimisteliat esit- 
moituskätyrinä, niitit on viiluin tivät snuvaliikkeitä, herra llj. 
saanutkin, mutta oma pussi tai- Kamppurin johdolla. Rekissä te- 
taa olla siksi hoikka, että sitii kiviit miesvoimisteliat voimak- 
pitiiisi täyttää humpuuki osak- kaita liikkeitä, joita johti herra 
keillä. Yleisö, luultavasti jo tie- Liikkanen. Mieleukiinnolla esi- 
tiiii, että ne nousseet osakkeet 1 0 ’bsiä seurattiin.

tettakoon tiimiin lehden kontto" 
riin.

juuri painosta ilmestynyt ulluperuiueu I nöytötsi- 
neii ndytidmölappale tarjotaan täten tilattavalsi. 

Hinta 25 senttiä.
Jota t ilaa vähintään In lappulotta ja lähettää rahat 
tilaut-en mutana, saa 25',; alennutscn.

1'iln ii k set ovat l;i li«-t > *t 1 ä viit ..soit, e, Iin :

V A P A A -S A N A , Ironwood, Micb.Box 53,

SBS&SEI■ V«M

/•

Helposti saatu osake!

$3.75 ja  $4.00 Silkkisatiin ipäällys täk it $2.85. 

$2.20 ja  $2.40 satiinipäällys, silkeliinivuoriset $1.80. 

ka ikk i muut täk it sisäänosto hinnoilla.

Valikoim a naisten, miesten ja lasten kenkiä 25',t 
alennuksella.

kalosseja halvalla.

2 5 ru llakartiine ja  : :

25<- Pövtävakstuukia : : :

kyökkiastioita ju Lamppuja.

>><
22 e. 

jd.

Piiettejä parhaille linjoille.

FINLANDERS STOCK COMPANY.
2 4 -2 6  A c a d e m y  s t.

Suomalaisen Sosial. Kustannusyhtiön

Jokainen voi hankkia itselleen Suomalaisen 
Sosialistisen Kustannusyhtiön osakkeen ihan ilmai
seksi, jos vaan tahtoo. Jokuinen, joka liihett di 
Raivaajalle kolme koko vuoden tilausta, saapi yh
den osalleen palkkioksi.

Tätä keinoa tietysti oikein miehissä käytiim- 
saadaksemme sanan vallan omassa lehdes-me

sa m m e

J o k a is e l le  y k s i o s a k e !

P a r h a i t a

väliaikainen

kokous
pidetään keskiviikkona I päivä Maaliskuuta 1905 kello 8 j. p. p. 
Mcchanie-kadun huulilla.

Kiisitelt a :
Siiiint' n muuttaminen ja
Oman kirjapainon hankkiminen y. m.

1 ■  ■ "  1 -------------1

K /T  O  r t  f  i  l V T ö l z i  399 M a in  j a  R o lls to n e  
I V 1  d l  l i i  I V l d K I .  k a tu je n  k u lm a s s a .

PALLO SALI.
Sikaarin ja tupakkaa saatavana.

K O L IA  ja P U I T A  HUOM.! Suuri alennus.

Herra Meriläinen lausui Quin- 
eyn työväenyhdistyksen puolesta 
onnittelun ja herra < Hkemus B os
tonilaisten terveiset tiu. Herra 
Mykkänen Aamunkoitto raittius- 
seuran puolesta tervehti Saimaa, 
'ainoin herra Haataja seurakun
nan pmdesta toi tervehdyksen. 
Herrat Kerin ja K. Mamlila piti
vät puheita. Toini. Tainio kiitti 
puhujia. Herra Minkkinen esit
ti paikkakunnan oloja kuvaavan 
kuplettinsa, jolle makeasti nau
rettiin. Lempinen kelmi niiytelj 
miiseuraa, huvitoimikiintaa, lau- 
lukuntaa ja voimisteluseuroju, 
mallikelpoisiksi, joiden työ on 
suuresta merkityksestä. Mies- 
kööri ja sekakööri innosti mieliä. 
Kahvia ynnä hedelmiä oli va
paasti tarjolla. Hilpeällä mie
lellä erottiin Saiman 10-vuotis- 
juhlasta. —empi—.

Talonom istajat huomatkaa!
Nyt on jo nikn ruveta katsele

m aan, n iisiä löytää uudet seinä- 
paperit Im l\in im alla. Niitä saa 
parhaiten

Penttisen välityksellä. 
Eitebburgin H otellin alikerrasta. 

Eniineii Muliseii Pallobaali.

halvimmilla hinnoilla käteisellä rahalla.

U N IO N  CO A L CO.
119 M ain  St., 14 Rollstone St.,

Telefooni 437-3. HAMMASLÄÄKÄRIT

J A M E S  j a  T .  K . R O S S .
166 Main Street._____________________ FITCHBURQ. MASS

KANSALAISET! Käyttäkää tilaisuutta hyväksenne. Yli vii* 
sikymmentä mallia, joista valmistan pukuja suurella alennuksella. 
KEKEJA, JOTKA ENNEN OVAT MAKSANEET $21, valmistun 
nyt $17.50. Halvemmista I tai ö dollarin alennus. KÄYKÄÄ HEI I

8 Depot Sq. KATSOMASSA, ENNENKI IN I.OPl’EE. Niilii fanfaita on ain<>- 
— ■ astaan rajoitettu määrä. Yli (KM) tesämallia on juuri saapunut. Rait

ti valmistetaan uusimman muodin mutaan. Työ tunnollinen. Ensi 
luotan lisätarpeet.

Vanhoja vaatteita puhdistetaan ja silitetään huolellisesti. Ko
to pufii silitetään 50X, housut lö<‘. KÄYKÄÄ AINA MEILLÄ, 
KEN RÄÄTÄLIÄ tarvitsette. Kunnioitiitsella :

Lääkäreitä: T:ri Jam es Itoss, T :ri T. K. Hosu, T:ri I.. J. Parker. F. NYBERG, räätäli,
73A Mechanic s t . FITCHBURG, MASS.

BRICE—HIBBARD ELECTRIC CO.
E rakoitsijat ja konenseilajai,

5  O liver St., Fitchburg, Mass.
Ottaa vastaan kaikkea säb- 
koalalle kuuluvaa työtä.

Jokaisen sosia listin  velvoh 
lisuus on tilata

..Raivaaja*

!!  Tutustukaa aatteeseenne!!
S o s i a l i s t i n e n  K a t k i s m u s ,  Vm.'*
ka- iin: T. TAINIO.

Kristinusko ja Sosia lism i,

10 c.

J. J. Lii e h m a n. Suo
mentunut T. TAINIO.

10 c.

SS Huomatkaa! 5i£
58 dollarin palkinto " 'l0'. j"'*a ™-< valmista mitä laakenianriiysta ta
hansa yhtä tunnokkaasti kuin mikä Eitehbnrgin apteekki

-------  hyvänsä. -------- .

ovatkin laskeutuneet alle nollan.
V. H.

—  Tuukkalan tappelu, näytel
mä 7 :ssä muutoksessa, kirjoitta
nut Gustaf von N i meks, esitet
tiin Työväenyhdistyksen näytte- 
liiikunnau toimesta Mechanic ka
dun haulilla lauantaina täpötäy
delle huoneelle.

Kappaleessa kuvataan hämä
läisten ja karjalaisten keskinäi
siä heimotaisteluitu imin 12(H) 
vuosiluvun tienoilla. Pieni jouk
ko heimostaan eksyneitä hiiniu- 
leisiä on asettunut Piihkäselän 
rannoille. Siellä he ovat urheas
ti taistelleet piialle ryntääviä 
karjalaisia vastaan, joita osa 
asuskelee läheisen bmliijiirven 
seutuvilla. M ui nais-suoma la isiä 
tapoja, pukuja ja hutsujakin esi- 
letään samalla ja lopuksi kuvas
tuu surettavan eripuraisuuden ja
hei iimusvi ha n seurauksena polte- — Is m i  ilm estyy ilm oittajana  
tu t kylät, raiskatut naiset, teu- taasen hyvästä a ikaa ensi viikon 
rastetut harjat ja midemminpuo- perjantaina. Ismiin otetaan ilm oi- 
linen heikontuminen. Laujins- tuksia pikkumaksosta. Ilm oitta 
s i  piirteissä, vaikka ahtaissa jillc huomautamme, että Ismiä 
puitteissa siinä näemme kappa- myydään polkuhinnasta tulevan 
Jeen muinais-suomalaista elä- viikon lauantaina Mechanic-ka- 
mää. dun haalilla, jolloin taasen ollaan

Esittäminen on suuritöistä ja Teuvo Pakkalan ,,Tukkijoella.“ 
vaikeata, mutta näytteliäkun- Ismiin a ijotut kirjoitukset sekä 
tamnie hartaasta työstä ja voi- ilmoitukset sopii jä ttää  „R aivaa- 
mistn sai myöskin lo istavan  ku- ja “ kirjapainoon.

Tilaushinnat:
Vuodelta
Puolelta vuodelta.

$1.25
70c.

R a i v a a j a ,
• ■ ■ Fitchburg, Mass.

Kirjat oval pienet, m utta sisahorikkaal. 
T utustum alla näihin, saapi lyhyen ja se l
vän kuvaukseu sosiolism ln  paapiirti isiä.

Jälleenm yyjille alennus.

Tilatkaa o so ilte e lla :

Box 408.'0, Raivaajan konttoori,
B o x  408. - F i tc h b u r g ,  M ass .

366 MAIN S T R F F T .

Oletleho k oet
taneet m eidän Reumatismimikstuuraaiiime an sentt. pullo; se pa

rantaa ehdottom asti.

A u ra  nuha-nuuskaa pitää aina olla kotona. 
: : 25 sentt lii rasia : :

Pienet syyt —  suuret seuraukset.
Kirjeisiin vastataan ja postilähetykset suoritetaan nopeaan.

Kunnioittaen :

SUOMALAINEN APTEEKKI,
; F ITCHBURQ, MASS.
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