Köyhälistö lilttyÖH yhteen!
Työ on k aik en rik k au d en lä h d e

Oma sanom alehti on köyhälistön paras ase

RAIVAAJA

T ieto on valtaa, y k sim ielisy y s voim an!

Köyhälistöllä on kaikki voitettavissa —
ainoastaan kahleet m enetettävissä!
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Raivaajan esittely.

F i t c h b u r g , M a s s . , T i i s t a i n a T a m m ik - n in 31 p. 1905.
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lukijain tietoon, vaan kiinnittää suurempaa huomiota tapahtumiin, Ihmisyys että ylenis voitoillaan,
joilla on suoranaisempi merkitys valtiollisen tai taloudellisen elä Onnen oraita ei panis halla.
män aloilla.
£.
Kuatajuin joufot sua ihailee,
Laajaperäistä, kauaksi tähtäävää ohjelmaamme suorittaes- Ne toimintaasi avustaa.
samme tarvitsemme apua kaikilta kansalaisilta, jotka ohjelmam Lempivät toisilleen FuisFailee:
Työsi h edelmät ne lapsemme
me hyväksyvät ja p itäv ät sitä pyrkimisen arvoisena.
saa.
Ilm an aatetoveriemme myötävaikutusta ja suo'Jollista apua,
/ ■*
emme pitkälle pääsisi. Jtfutta odotamme ja luotain e, < ..‘Rhv Kdistytselle tietä sä raivaile,
vaajan ympärille pian kokoontuu taaja kansuluisparvi, .a tuntee Käytä järteä mittapuuna. ’
y **
lehden omakseen, suree sen suruja, iloitsee sen iloja, ja tekee voi- Sorron tavaillutta älä peittele,
tavunsa levittäukseen sitä yhä laajemmaksi ja avustaakseen kaikil Sorti dollari tahi kuulu.
la keinoilla.
ISäännöissäsi il inisvys vallitsee,
Tämän työväen itse omistaman lehden hyvnkj
• e 1• tl.hila,
1,
katuen toimia, sillä ei ole pelkoa, että lehden su# 1 u. kunta 1 itu >011, jo ta il - e li
m uuttuisi toimittajan vaihtuessa, kuten niissä lehdissä tapahtuu, Sitä ei pidä telienkään tuulla,
joissa määrää kukkarokanta. Raivaajaa kustantavan yhtiön sään
Joudu, raataja, Raivaaja tilaanöissä on määrätty lehden suunta ja siitään se ei miksikään muu
maau
tu. Siksipä usHttllaininekiii odottaa yrityksellenime’menestysri- Siihen ostaos osaketta monta,
kasta tulevaisuutta, tietäessänime sen synnyttävän lu^fftiintä osan Niin autat sä tiedon kartuntaan

Työväenliikkeen terveelle kehitykselle ja edistykselle on
työväen oma, yksityisistä keinottelijoista riippumaton ja vapaa
sanomalehdistö osoittautunut välttämättömäksi. Se on yleinen
kokemus kaikkialla, kaikissa maissa.
Sosialistineuliike, olleen luonteeltaan julkista, yleisen ar
vostelun alaista, tarvitsee omat äänenkannattajansa, voidakseen
puolustautua vastustajain valheellisia ja salakavalia syytöksiä vas
taan ja kyetäkseen tarpeellisella ponnella hyökkääniuunkin — pal
jastamalla kapitalistisen yhteiskuntajärjestelm än mädännäisyyttä,
siinä vallitsevaa rahan ylivaltaa, ihmisyyden halveksumista ja oi
keuden polkemista, lakien väärinkäyttöä ja lakien taipumusta alis
tua 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
ottoa ja vastakaikua kaikkialla, niissä köyhälistön heräämistä pi
epäkohtien poistamiseksi.
detään uuden, onnellisemman yhteiskuntajärjestelm än aamuVoimakas yhteistunne, luokkatietoisuus, on välttäm ätön elr
koittona.
to työväen olojen parantamiselle, kapitalistivallan murtamiseksi.
Sen voi synnyttää ainoastaan ja yksinomaan luja järjestö, joka ke
T. T a in jo ,
hittää ja kasvattaa jäseniään, valvoo heidän ainm attietujuan ja
toimittaja.
taloudellisen aseman parantamista sekä virittää harrastusta val
tiolliseen elämään ju yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
R a iv a a ja tulee ilmestymään torstaisin , a lu k s i 6-sivsisena
Näitten päämäärien edistäjäksi, suomalaisen työväestön he
rättäjäksi on R aivaaja syntynyt jo valveutuneitten kansalaistemme i 7:palstaisena viikkolehtena.
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Työväen-yhdistys Saima
VIETTÄÄ

Raivaajalla monta on vastusta,
On puutosta tähän aikuan,
K1111 kunsan tiedon tarpeista
Erottaa usko moneen taikaan.
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Moni tyynenä sortoa färsivi,
Armon merkiksi sitä luulee:
,,Herra uskoa näin koettelevi” ,
Tuota valhetta he yhä kuulee.

OHJELMA:

»■VUOTISEN VUOSIJUHLANSA

Alkusoittoa.
VÄLIAIKA.
tahdon v oimalla.
Lyö, ltaivaaja, sorron siemenpuu
---------------- T i l a u s h i n n a t : --------------- —
Katsaus Saimaseuran K) vuoti-iK ahviajavirvoFFeitay.nl.
Raivaajan työala on laaja ja voimia kysyvä. Synkkä on se
Niin että sen periipi hukka.
seen
toimintaan, fertooJ. Ra ju la. JSoittoa,
Tilalle kylvä tiedon kultajyvänen,
ryteikkö, jota Raivaaja sanan voimalla, hengen aseilla koettaa Amerikassa ja Canadassa koko v u o d e lta ..............................
laulua.
MiesFÖöri Sävel, j Voimistelua.
Siitä nouseepi onnenFuFfa.
,,
„
puolelta ,,
. . . ? ,.’i . .
avata henkisen viljelyksen peltomaaksi; monta pitkää työpäivää
Juhlaruno, Firj. Victor LouFolh, SauvaliiFFeitä Naisvoimistelijoil.
kuluu, ankaria iskuja on lyötävä ennenkuin hallanpesät on poistet Suomeen koko v u o d e lta ............................................., » . .
Matti Laitala.
lausuu V. EriFson.
j TanFoliiFFeitä.
Miesvoimist.
laulua.
SeFaFööri.
Vieraitten
tervehdyFsiä.
tu, pellot ojitettu ja muokattu, ennenkuin vapauden, veljeyden
Tilaukset ovat lähetettävät osoitteella:
Juhlapuhe.
T. Tainio. laulua.
Miestööri Sävel
ja tasa-arvoisuuden ihana aurinko valaisee ja kasvattaa hengen vil
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Soittoa.
'K
uplettilaulua,
y.
m.,'y. 111.
jaa aatteen vainioilla. Mutta ei erämaan raivaaja, peltojen perR a i v a a j a n tu le v a is u u s .
Box 408. . . . . .
F itch b u rg , M ass.
kaaja vaivojaan laske. Työt un tehtävä ja se tehdään. Jos yhden
Y h d is ty k s e n jä s e n illä jä s e n k o r tt i m u k a n a .
voimat väsyvät ja kesken uupuu, niin kyllupähun toinen tulee ja
Näin uuden lehden ilmestyes
V. H aataja, taloudenhoitaja.
jatkaa ahdettua työtä, toinen uudelleen kuokan kohottaa ja kir
sä lienee paikalluun untau sen
veen teroittaa. —
tulevalle lukijakunnalle pienois
Suomalainen
Sosialistinen
Kustannusyhtiö.
kuva
lehden kustannusarviosta
The Socialist Partyn ohjelma tulee olemaan myöskin Kaivua-'
J
I
I
■
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ja
Ratnulla
sen mahdollisesta kanjän ohjelmana. Siinä esitetyt periaatteet ja vaatimukset ovat yh
■^attavaieuudesta. Tämä on sitä
teisiä koko maailman valveutuneelle työväelle, kansainväliselle Eikös ole kultainen
?<r kin tärkeämpi, koska Raivaaja Iestä tai Kuhiötumanu osakepää- Jaan. Ne kuuluvat kaikki sinne,
~~ iiälforuosfäa
omaa. Jälkimäinen kumminkin missä ei mitään muuta ole. Raiköyhälistöliikkeelle. N iitten perustalla mekin tulemme toimi
tulee olemaan lukijain oma kan
r e p u b l i i k i a i k a ? mukaan.
maan, niitä ohjeenamme pitämään.
Orjuudesta ei työmies ikinä natettava. Raivaajalla ei ole käy pitemmän päälle ikäväksi, vaaja luottaa ihmisten terveypääse, jollei itse ryhdy orjan mitään suurta rahapussia, jonka vaikkakin on luultavaa, että leh- teen ja selvään päähän. Se tuSuomalaisen työväestön saattaminen läheiseen yhteyteen,
ti jo seuraavanu vuonna tulee leekin ohjelmansa mukaan tarKyllä sitä nyt työmiehen pas kahleita murtamaan.
nojalla se koettaisi saada yleisön
eroitta mattoinaa g yhteistoimintaan toiskielisten aatetoveriemme
Työväenyhdistyksiin liittym äl mielipidettä nojautumaan eduk saamaan suhteellisesti enemmän juomaan lukijoilleen todellista,
ja heidän järjestönsä kanssa, tulee olemaan Raivaajan lähimpänä saa elää, kun republiifit pääsivät
lä, kirjallisuutta ja sanomalehtiä seen, ei myöskään minkään trus tilaajia kuin sen ensimäisenä. aatteellista nautintoa. Se tahvaltasatulaan!
päämääränä. Sitä varten tarvitsee meidän suomalaistenkin järTyömiehen liha ei maksa kovin Iviljelemällä valistuu työmies oi- tin kannatusta takanaan, niin Mutta paras keino mielestäni on too kusvattaa suosijoistaan terjestö lujittam ista ja muodostelua, niin että se mahdollisimman!paljo n y fy ä an, 8jllö sitä 011 työ-. teufsiaan vaatimaan. V alistunut kuin eräällä nuapurilehdellä. seuraava ja kehoittaisin puoles- vettä väkeä ja opettaa joukkontani jokaisen osaltaan siihen vai- sa järjestym ään voimakkaaseen
parhaiten soveltuisi tämän maan erikoisoloihin ja siten saavuttaisi markkinoilla runsaasti tarjolla, työmies ei hetkeäkään epäile 111i- Lyhyesti:
Raivaajalla ei ole kiittämään: Jokainen työväen- rintamaan, jolla se kukistaa vascntistu suuremman merkityksen ja toimintakyvyn.
Mene minne tahansa työtä kysy-1hin puolueeseen hänen tulee fuu- muuta turvaa kuin valveentuaatteen mies ja nainen pitää sy- tustajain ainevallan. Siksipä
Työläisnaisten herättäminen ja saattaminen vilkkaaseen yli-' mään’ Mnosseria” sieltä saat työn lua, sillä «e on hänelle täysin sel- nut, järkevä yleisö. Raivaajun
dämen
asianaan tilata ja hank- uskallankin toivoa, että jokainen
asemesta.
; villa, että kuikki ne puolueet jot- kantaa ei tarvitse tässä uusia,
teistoiinintaan veljiensä kanssa, sosialistisen järjestön keskuudes
kia
tilaajia
o m a 11 e äänenkan- suomalainen mies ja nainen Yli„E i pääse työhön, vaikka pu-[ ta hyväksyvät nykyisen rosvous- sillä se on jokaiselle tiettyä ja
nattajalleen.
Sumalla ostaa jilysvalloissa ja Canadassa onkin
su — ei sen ulkopuolella
—
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aina
kuulumaan
Raivaajan
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haltaisi Putmannin hartain sar- järjestelniän, ovat työmiehen on myöskin julkisesti lehden etu
osakkeen
ja
useampiakin
lehden Raivaajan suosiollinen avustaja,
mäisiin tehtäviin.
j vet suoraksi,“ valitti katkerasti verivihollisia, joita vastaan liä- sivulla olevassa Raivaajan esit
nen täytyy kaikilla keinoilla tais telyssä julkaistuna. Se on sen kannatusyhtiöön. Tämä ei ole Kuta useampi, sitä voimakkaamUskonto on Raivaajalle yksityisasia, jokaisen yksilön oman- joku päivä sitte eräs työnhatia.
liikua vaadittu eikä sitä liioin m in kaikuu Raivaajan ääni, sitä
tunnon kysymys, mutta työväen oikeutettujen vaatimusten tahi | Missä tarvitaan ylitä miestä, telia.
henkinen tarkoitusperä. Mutta
vaatimukseksi voi sanoakaan, heikommaksi käy vastustajamtyöväestön valtiollisen järjestymisen vastustamista pidämme tais-i 8mne satoja on tarjolla. Eikös Jokainen valistunut työmies voidakseen saada ohjelmansa tu Luemmehan me kaikki sanoina- me. Vapautukaa, veikot, siskot!
ole kulta-aita? Suuret laumat liittyy sosialistiseen puolueeseen lemaan käytännössä eläväksi,
tcluvaatinuiksenu, jota «'mine jätä huomioon o tta m a tta ; samoin
lehtiä. On henkilöitä, jotka ei-. Voitto on oleva meidän ja koko
kansalaisiamme tässäkin kaupun täysin tietoisena siitä,että yksin täytyy sillä olla ruumiillistakin
pidämme tietämättömyyttä ja taikauskoa luonnollisina vihollisi gissa kulkee aamusta iltaan itse- omaan se pm due voi vapauttaa elämää. Kuten hyvä lapsi isäl vät ota lainkaan selvää lehden ' ihmiskunnan.
ltamme, joita vustaan Raivaaja aina tulee olemaan sotajalalla, tois-1 ään kapitalisteille kauppaamassa koko köyhälistön henkisen ja ta leen, esittää Raivaaja tässä tar kannasta, ei kustantajasta vielä Lipuksi vielä kehoittaisin työvähemmin sen sisällöstä. Mutta väenyhdistyksiä pitämään huoteluhaarniskassa. ’•
— onnellinen se, jota saa työvoi- loudellisen holhouksen alaisuu peensa yleisölle ja samalla uskal
oppikaanime siinäkin suhteessa lenaan, e ttä ne täyttävät velvol,,Y k s im ie lis y y ttä suurissa, suvaitsevaisu u tta pienissä asiois- niansa myydyksi, vaikkapa tilin desta, luoden uuden yhteiskun taa luottaa, että suora m enette
vuativaiseinniiksi. Tästä lähtien lisuutensa oman aatteensa eduknan, jossa jokaisella on tasaiset ly saa suosiollisen kannatuksen.
sä” , tulee olemauii Raivaajan tunnuslauseena. Tärkeissä periaat-1ö fin polkuhintaan.
emme
tule lukemaan sellaisia si ja kannattavat ainoastaan niiLöytyy niinkin sydämettömiä oikeudet ja velvollisuudet. —
Kustannuslasku
Raivaajalle lelitiä, joiden kustantajat vas-,tä lehtiä, jotka ovat todellisia
teellisissu kysymyksissä yksimielisyyttä, toiminta- ja menettelySinä työmies, joka täällä ,,ful- on lyhykäisyydessään kuukausit
kansalaistemme seassa, joilla on
tustavat sosialismia ja ihmiskun-j työväenaatteen ajajia, riippukysymyksissä — samoin kaikissa toisarvoisissa asioissa suvaitsevai- otsua moittia noita työnetsijöitä tamaassa11 kuljet portilta portille tain seuraava:
nan vapautumista aineorjuudeiC mattoni ia yksityisten aineellisuutta, tullaan osoittamaan ja toisilta vaatimaan. Sillä perusteel-; laiskoiksi, jotka eivät muka viitsi työtä kerjäämässä, ja jota omat
vallasta,
eikä myöskään lehtiä isistä eduista, kaikin tavoin toi$12».—
la saavat tilaa toisinkin ajattelevien kirjoitukset, joista kukin kir- tehdä työtä. Nämä poloiset eivät fansalaisesi hylkiön silmäilevät, Lehden latominen
sellaisia,
jotka,
työväenaate k^P- miinaan siihen suuntaan, että
joittaja itse on siveellisesti vastuunalainen— kaikki kirjoitukset n"e nenänvarttaan pitemmälle. nosta pääsi pystyyn ja liity yh Toimittajan ja talouden
pihevosenaan,
tyrkyttävät
leh- Raivaajan tulevaisuus on varhoitajan palkat
nimimerkillä varustettuja, sen parempi mitä helpoimmin tunnet Se riittää Fyllitsi, Luihun vaan teen taisteluketjuun tovereisi
tiään
täynnä
kaikenlaisia
omia
masti ta attu .
heillä on työtä. Nuo toiset, työt kanssa murtumaan orjan kahleita. Painokustannukset 8,000
H aataja.
tavilla, sillä jokainen tottukoon miehenä seisomaan sanansa
roskailmoituksiaan,* päänkipuHuoneen vuokra
tömät, ovat varmasti laiskoja
pulveria,
verenpuhdistusta,
sala-'
takana.
,,8ä muistu, e t t ’ oot ihminen, Postimaksu
heidän mielestään. —
peräisiä osake-ehdotuksia ja
E t turja orja maan,
Raivaaja ei suvaitse nurkkapatruunia, sellaisia itsevaltaisia
Lämpö ja valo
H irvittävä on työttömän fohmuuta senkaltaista. Ei, toverit! |
Sun tiesi Fäypi taistellen,
pomoja, joita useammalla paikkakunnalla löytyy siirtokansamme talo. Kaittialla häntä epäillään.
Summa $8<)0.— Avatkaamme silmämme! Eihän
HELSINGIN TYÖVÄKI
Se ohjaa parempaan” .
keskuudessa ja jotka vaativat itselleen määräysvaltaa kansalais Asuntoa, ruofaa ja vaatteita hä
tai vuodessa $3,600.—.
meidän tarvitse kustantaa il-|
—umpi—
on pannut toimeen suuremmoiten yleisissä yhteisissä asioissa, määräysvaltaa, jota käyttävät mil neltä puuttuu, niitä ei ustota ve
Lehden tulopuoli tulee tietysti moittajia itsellemme. Sillä to
laksi, sillä voisihan niinfin fäydä,
sen mielenosoituFsen venäläisen
loin milläkin tekosyyllä, saadakseen ainoastansa ,,oinaan pussiin
riippumaan kokonaan tilaajista. dellakin, tämän kaltainen sano työväestön vaatimusten hyväFsi.
ettei ne tulisitaan matsetiitsi.
tä y te ttä ” . Viihemmistövaltaa vastaan siis Raivaaja taistelee.
Kumminkin voidaan olettaa, et malehden tilaaminen ei ole muuKun joutuu vieraalla maalla
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Raittiustyön käsitämme yhteiskunnalliseksi työksi. Työ näin fovan kohtalon alaisefsi, ei
tä pienin tilaajamäörä, jonka ta kuin kaksinkertaisesti hävit- 10,000 miehinen jouFFue on marssinut pitfiii Fatuja ja jultilausuRaivaaja tulee saamaan, nousee tää itseään. Noissa lehdissä ovat
väenliike tarvitsee raittiusliikkeen myötävaikutusta ja raittius ole ihmettelemistä, jos moni Fanut
veljeystunteensa venäläistä
ilmoitukset pääasiana, sisältö sityön täytyy käydä käsikädessä työväenliikkeen kanssa, että kum dottaafin taiten toivonsa parein Työiniehenä fun sua tervehdän, noin 2,000. Tämän mukaan saa vuseikkana. Niissä eijole luet-'köyhälistöä ja sen vaatimuFsia
taisiin tulopuoli seuraavaksi:
tavan arvoista kuin korkeintaan !kohtaan. Kuuluvatpa sieltä lähepainenkin muhdojlisimman parhaiten menestyisi. Se on virakan-j;n' Rta "los’ihteista, heittäytyen iNiin ijjffuupj 8ydämmeni fielet,
muksemme. Ainoastaan työväenliikkeen saavuttamani tulosten I I * 8 ° n •”,r‘8Fa,’’ana
11: tuulen niiden toivosta tuisfaa- 2,000 tilaajaa, puhdas
yksi, harvoin kaksi sivua. Ar- tettyjen sähFösanomain muFaan
; helmaan, Fun FaiFti hänen toi-1
tulo,
asiamiespalkkio
tikkeleita niissä ei näy eikä voi riFFoneen Suoniettaren toimituFkautta voidaan kapitalistinen väkijuomakeinottelukin seisauttaa i vpp,1Rn <ivnt
veensa ovat turhaan rauenneet, Että valaset pimeät mielet,
pois luettuna
$2,000.— kaan olla, sillä niillä ei ole toi sen aFEunat ja samoin parin seja lakkauttaa.
— Varastot seisovat täynnä
Ilmoituksista
keski
m ittajaakaan. Mitäpä sillä toi-, naattorin asunnoista, siten huoKaikkia yhteiskunnallisen elämän ilmiöitä, varsinkin sellai-1 elintarpeita samalla aiFaa Fun <$ä synnyit maailman myrsFyssä,
määrin $26 num.
1,000,— m ittajalla tehtäisiinkään, kun mauttaaFseen ettei työväFi hysiä, joilla on yhteyttä sosialistisen liikkeen kanssa, tulee Raivaaja 8Uur* O8a ihmisiä Försii pohjaton- Ensipäiväsi sodassa vyöryi.
S um m a $8.800 dollarit ja päänkipupulverit ovat vätsy heidän matelevaisuuttann
kykynsä ja tilan mukaan seuraamaan, pitäen niihin tutustum ista ta tu rj ,lu ttaKun pimeyden jouffo raivollaan
pääasiaua ja muodostavat lehden ja Suonien laFien ja Fansan ylei
Näillä tuloilla ei siis voitaisi
tärkeänä jokaiselle aikaansa seuraavalle kansalaiselle.
Kapitalistir>hniä o» itselleen \ alonvartijain päälle syöfsyi.
sen mielipiteen halveFsumista.
ohjelman.
anastanut raitti, jä ttä e n työnne-1
täyttää menoja. Vaillinki olisi
Raivaaja ei pidä tapaturmia, ryöväyksiä, varkauksia ja mur- |ien p u jn e paljaille. Työmies on Kun sortoa vastaan taistellaan; täytettävä joko vapaehtoisilla
Raivaajan toimitus ei myös
hia tärkeimpinä ahoina, joita kiireimniän kautta olisi saatettava orja, jota fapitalisti näännyttää, ■Sä oifeuden lippua Fanna,
lahjoilla työväenyhdistysten puo- kään kehu suurilla osakevoitoil-l
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— T a m m ik u u n 31 p. 1903.

lilluvia ja v ie lä isom pipu-si -ui.
K o la u k s ia .
Jos faiffi seurat, jotta, vielä pommin sosialismiin taipuisi, ja hen* tautta maailmalle saada, sil- vat juuri nytyhetten sopivaisuutrin. <tien luuri nyt lu uhin Cih
toimii frissillissiveellisellä pöh- siellä filpailutaan ei olisi niin lä voi lasten viipyvän lestimäö- ta uudelle sunomalelitihantfeelv iilu n m a iste llu t ja -e un tu li.
Sisältö: i‘slp u h etta : — la h 
(PIONEER)
i julla, osoittaisivat säe aa itsetie- anturaa, tuin Turussa ja Tumpc- rin to lille viittoa ennentuin esim. le. Vielä viime leväämi retien-,
Iiiältä h y v ä ä . J o lle tte u-lu, niin
jot
u
k
sia
;
—
n
a
ap
u

1 iittlished every Thursday by •Noituutta, niin vähemmän saisi j reellu, joissa Funimussatin ilmes- täältä lähetetty firjotps tänne teli ,,Pohjan Tähti mahtavana
rukset ; — y.m . y .m . muistafuu
I1IE 11NNISH SOCIALISTIC fUnnatusta taitellaiset onnenon- tyy
tyy useita
toim itettuja sa- tutuisin lueitavufsi ehtii. Yli- 8 si\uisenu 4 sivuisen 1yöniiclien (
useita hyvin
liy
Samulien , , P e lle r v o " mi m irt
PUBLISHING COMPANY.
Minötin olen muuttanut Rai
distysten totuus- ja iltamailma- riimillä, mutta nyt ovat osut
tijat ja edistämänsö a a tte e t? 1
nomalehtiä.
tiipatruiiniiin
v ih aa m alle l .u
D IR E C T O R S :
Onpas todellafin seurattava
Vastaväitteet eivät tuitenfaan ilmotutset — samoin tuin paljo vaih uneet: työväenlehti Lai- vaajan avustujafsi. En tahdo fo- v äen y h d isty s Saim alle lu v a n 
esim erffi! Hyvä on, että täy te mitään vaituttuneet . Turfulai" muutatin yhtä tärfeätä — täytyy vaaja tulee ilmestymään ,,1 oh- niealla ja tuuluisalla niinelläni
Ville Ericson, president.
n u t ilm aiset ta h v it sen ilt a m iin ,
A. Lempinen, Vise president. tään sifsi suoraa ja rehellistä set ja Tamperelaiset eivät luopu siis antaa yfsityisten omistamiin jän Tähteä*' suurempana ja jotai- faimistaa porvarillisien lehtien joten sielläfin saa m a is te lla hei
tieltä. ,,Sillä mitalla, jolla te neet alfamistaan yrityksistään ju ja sosialismia vastustaviin leh- nen, jota on nähnyt lleissonin palstoja — naatitta sittesellaisen
V. Loutola, Secretary.
.Iän hyvää ta v a ra ta a n . — S iitä
niittaatte, pitää teille jälleen niin aitoi v. 1899 melfein yhtai- tiili, joten yleisö patotetuan nii- viime lehden numerot, tietää et poroporvarillisen lehden, jollai
faifeti T y ö v äen y h d isty s om at
OFFICE 392 Main st.
mitatta mun.
taa ilmestyä ,,Länsisuomen Työ tä samalla tiluumaaii ja lutemuan tei sisällöltään föyheinpää leh- siksi P. T. on muuttunut sen jäl
tiitofseiisa
la u s u u , joten <-11 r u 
Fitchburg,
Mass.
mies" Turussa ja ,, Kansan Leh ja siten hentisesti ja aineellisesti teä ole enää moneen vuoteen teen fun siilien viimef-i firjotin. pea heidän v u sita lla a n ty n tä T. TAINIO,
V. HAATAJA,
ti" Tampereella. M utta Oulu auttamaan .pahimpia ja vauralli- Ameritassa ilmestynyt. Nytjuu- „Veli Hopea" jo terran yritti fuÄ JA ö .
Editor.
Manager.
on vieläfin ilman työväen onnia sinipia vihollisiaan ja vastusta- ri on paras aita Raivaajalle. N>t vata minua folistustyössäni täh- liiään, m u tta sen sunon m ie lip i
Ne tetevät aina tiusaa suoma lehteä.
ijiaan.
,
fun työväfi saapi oman lehtensä tiotsuisen aasin selässä seisova teen än i, e ttä ei ole monta l i i t e t 
SUBSCRIPTION FEES:
laista sanomalehteä täällä jäntUudet lehdet aitoivat ilmestyä 1 N iinollen ihm etyttää se omi- pystyyn niin eiP o h jan T äh tie- na. Nyt vasta P. T. minun m ie tä , jotta s e lla is ta suosiota työPer y e a r ......................... $1.25,fien
muassa älotettaissu. Niin samanu vuonna Fun Työmies Hel-^kfcuinen fylniätisfoisuus, jolla e- nän alennustilastansa nouse. lestäni nitein aasimainen on, vii v ä e n y lu listy tsille ia työväen \ 1iSix M o n t h ....................
70/ j tuin jotainen tietää, ei englan- singissä aitoi ilmestyä 6 fertaa räillä seuduilla ja eräissä yhdis Mutta jos se yksinänsä sallita i meisen teifaufsen tehtyään. Ei- ty tsille o s o itta v a t. — Ju m a la
h e itä siitä p u lfitto o n ja paljo os
== nin fielen firjoitufsessa täytetä viifossa — siihen suutta setin oli tyksissä testi valtioissa tätä u u t saisi, niin täfäläinen työväestö fös ole teidäntin mielestänne?
j äätä eitä öötä. Senpätähdeu nii- ollut ainoastaan viittolehti. Suo tu, toto täfäläiselle suomalaisel olisi patotettu sitä tilaamaan ja , Sanoin terran ylpeästi, e ttei tajia heille sa attafo o n .
Kahviferma oli pari päivää
j deu merttejä ei löydy valmiina men siihen aitaan harvalufuisel- le työvenliifteelle tuiti tärfeä luteillaan ju siinä ilinottumaan, I nimeni ole fosfaan luistanut muuostettavissa,
luutta nyt olemme
ulla
tuin
sosialististen
lehtien
Köyhälistön öänentannattaia, il- ’ tirjasinvalimoissataan, eitä vala- la järjestyneellä työväellä oli tä yritystä on vastaan o te t väittä se vielä rosfasempifm |
jo
siitätinpulasta
päässeet. Mai
palstoilla ja sanassani pysyn yhä
mestyy jota torstai Fitchburgissa, j minenfaan tunnu nopeasti fäy- yhtaifuu suuret hommat: Työ tu . Jos aiMnufsenu onollu liant- olisi.
Mass.
j vän, fosfa niitä saa odottaa Fuu- miehen laajentaminen jofapäi- feennue syrjäyttäminen tai laIlinoitufsiin nähden on Fiteli- edelleenfin, väittä viisi Nasfalia totalouden alalla innotfausti yritT. TAINIO,
V. HAATAJA, | fausifaupalla eitä sittetään saa. väisefsi ja tähden uuden lehden mauttaiuinen, niin se on o llu t burg parhaita paiffoja mitä Arne- toista väittäisi. P. T. oli silloin televä fansalaisemine J. Canth,
Toimittaja.
Liitfeenhoitaja. Ne ovat tfttä numeroa viivyttä pystyttäminen. Kofemus osoitti turhaa työtä, sillä tätä aijetta ei rifussa on. Täällä asuu sifsipal-i sosialistinen, fun se minun n i fuuluisan K ovan onnen lapsien
neet ja nytfin vielä esiinnymme pian, etteivät uudet yritykset en enää voida eitä tahdota peruut- jo suomalaisia, noin 8000, ja lähi-j inelläni ylpeili. JälfeenpSin se tirjottajan puita, 011 meidän pu
I
lainatavaralla. Hyvien ihmisten tistä vahingoittaneet enempää taa.
' seuduilla lisää, että melfein faif- fyllä voi muuttua väittä niintä lamme arvannut ja siitä pelasta
Tilaushinnat Amerikassa:
$1.25' avuliaisuutta saamme fiittää sii tuin toisiafaan haitanneet. Työ
Nyfyipen vanhoillisten taisto- ti suuremmat liifehuoneet ovat, farvaisefsi, sitä en ide rohjennut nut. Eilen aamulla hän tuli toi
Koto vuodelta . . . . $1.25
Puolelta vuodelta . . . 79/ tä että näytenumeron viho vii- miehen tilaajuniäärä fusvoi en lu tj öväenTiitettä vastaan Fiteh- nähneet välttäinättömäfsi pitää fosfaan vastaan väittää. M utta mistoomme vartavasten maitolueinfin ihmisten ilmoille suain- tistään suuremmatsi ja uudet burgissa on selvästi osoittanut suomalaisia liifepulvelijoitu la en sentään voi fieltää, etten olisi torin luussa ja ihan ensi työfseen
Suomeen:
me. Tässä numerossa on siis ä ja| lehdet etsivät ja saivat itselleen fuinfa tärteä ase oma sanomuleh- myöstin ilmoittaa suomalaisissa hieman nolostunut, nähdessäni työnsi pullon toimittajan pöydäl
Koto vuodelta . . . . $1.75
ö, vieläpä j ja f kin, eri m allia; joltisentin suuren lutijatunnun, i ti työväestölle on. Vastustajat sanomalehdissä. Siinä suhtees-' tämän vuoden ensiniäisessä nu le ja toisen taloudenhoitajan tuu
Puolelta vuodelta . . $1.00
tuin muut f irjuimet, m utta fyllä pdä-asiallisesti sellaisia, jotta e n -' sanotnalehdessään voivat esteet- sa Fitchburg ehfä on edullisin merossa : ,Ä alvotaat ja rufoil- raan. Kiitollisuudellamme ei ol
Kuitti toimitufselle tulevat fir- „täfstistä“ sentään selvää. Parin' nen e jvät, olleet luteneot tahi tömästi levittää mitä valheelli-J puitta foto Ameritassa. Mitään fuat, ettette sosialismin v ie tte  lut enää rajojataan fun vielä
jeet ovat lähetettävät osotteella: viiton fuluttua ovat jo faiffi Fir* tilanneet Työmiestä, työväen sii- sinipia tietoja meidän yhdistys-; mahdottomuus ei ole saada ilmo- lykseen lanfeuisi". Toimittajan saimme tietää, että hän aitoo
juimet yhtä fauniin tasaisia ja jien u8tj ainoata äänenfannatta- teimne toiminnasta ilman että tufsista $49 — 59 jofaista nume-1 erottaminen sitä vastoin ei lain- yhä edelleenfin silloin tällöin
RAIVAAJA,
Box 498.
Fitchburgissa, Mass. flelvää ,,pränttiä foto lehti. jaa> Työväenliife oli tehnyt roh- niihin ollaan tilaisuudessa vas roa tohti, fun vaan tästä uituun, faan oudostuttanut, sillä joenna- meille pistäytyä samallaiselle
Kaiffi u u tta ia siroa, joten Rai- fean hySffäyfsen ja — valloitti taamaan. Ne fyllä voitaisiin fä- päästään ja tuumilla toiniituan, folta tiesin sen tapahtuvafsi. asialle.
vaajasta tulee oifea taideteos jo- törteitä linnotufsia ja sai tuhan- räjöjniisen ta n tta patottau pe joten melfein foto firjapainolas- Afat sen minulle fertoivat ja li
Ennestään jo on meillä fofeSynti ei ole niin synnillistä täiseen työniiesfotiin. — Se on siä liittolaisia entisistä puolueet-; Tulittamaan, m utta setin teini* fun voi suorittua ilmotustuloilla. säsivät ilfeästi nauraa virnot- mus, että hra Canthin maito on
tuin tefopyhyys. Älä luota hä- siis tilattava,
Nyt fun Työmiehen K. M kin taen : ,,sellainen herra lähete terrassaan hyvää ja puhdasta.
tornista.
tulee talliifsi, tulee falliimmafsi
noen, jota näyttää pyhiinyFseltä. j
_ ____ _ •
Jälfeenpäin ovat useat silloi-lja pitfällisemmäfsi yhdistyksille jo puolittain alfaa dia asemasta tään Maynardiin futojanoppiin". Hän aiaa sitä jota päivä faupunsista ,,Länsiiniehen“ ja ,,Kan- tilin yksilöille, ensifsi fun olisi selvillä, rohfenemme toivoa, et- Taisipa sen ennafolta tietää toi- fiin ja ottaa tilaufsia vastaan.
T. L. IMATRAN KESsanlehden" lufijoista siirtynyt ratfaistavana yhdistysten jurii- tä hän k o e tta a sovittaa sen mitä i mittajafin, fosfa sanoi: ,,joto leh Jos jofu tali too häneltä maitoa
Teettäfää faiffi firjnpainotyönKU SH ALLIN TO
helsinkiläisen Työmiehen tila a -1dillinen asema syyttäjinä. Mo- on vahingoittunut, sillä hänen-, ti täysin puhtaasti työväen ää- tiluta, niin voi se tapahtua v ä it
n e ,,Raivaaja" firjapainoyhtiöllä.
toettua yhä edelleen esteli# osas- jaj,,u{f,H,„. j a uusien työväen- net muut sumulluiset seifat ovat fin firjotelmansa on tehnyt hy-; neiifannattaiafsi, tahi sitte ero, täpä meidän toimistomme v ä li
Siellä ovat hinnatfin halvemmat töitään yhtymästä gosialistipuo- lehtien vaifutus foto maun työ-1 osoittaneet oman sanomalehden vin itävän vaifutufsen täfäläisiin I luuttu eroitta matta en lähde"
tyksellä.
tuin työväenliiffeen vastustajain
ja
höntin
naurahti.
Sitte
tun
tu

lueeseen ja väittelee niitä perus- yäenliiffeeseen on usein ollut välttämättömän tärpeellisefsi.
aatetovereihin ja lamauttanut
* » *
firjapainoissa, väittä työntetijäin
Mitä taas sanomalehden ilmes- toimintuhuluu lehtemme edufsi. li fysymys ia tivattu : tuta määrää
telmiä vastaan, joita Clevelandin sangen tuntuva ju terveellinen,
paltut ovat paremmat.
edustajafofoufsen jultaisem atto-, samoin tuin ne paitfatunnillaan tymispaiftuan tulee, niin em m e Miehissä ju naisissa tuteillaan lehtien sisällön, niin ero oli val Eräs tu tta v a n i fysyi hiljattain
minulta: missä se Raivaajan
maun pöytätirjaan on m erfitty. lietsoivat uutta tu lta, uutta in- hän me itäläiset voi lehteä län ,,Raivaajaa". Raivaustyötä on mis inolemminpuolisefsi tyyty! Useissa sanomalehtifirjoituf- nostusta ja tollottivat setä vil- teen perustua. Kun uutta työ- paljo ja voimia vähä, joten ei ole väisyydefsi. JäReenpäin vielä toimitus on? Vastasin: pohjunYLEISET UUTISET
oli Heisson fysellyt: tutu latoi tähteä vastapäätä. Ensin hän
, ,
, Kiflasinten
. .
,
, sissu ja* parissa
fiistuttivat
OI1 täytynyt
p u u t-',
l l imainittua
1 ♦ totuusr
a s iu n n u v jiäriestvneen
rjesvyueeu tvöväenu v«en lehteä ei perusteta puolu- vurau mitään niistä menettää,
vähä ihm etteli ja viitasi jo taiteessä jättää pois tästä numerus
ennen tuuminut een yhteisillä varoilla, vaan pää-. Kuitti turvitnun. lo ista selluis- sen tirfjotutsen ,,R iffaitten sota vuallikin josfo muta sieltä mitä
ta. Kyllä Raivaaja niitäfin tu k e P° ?
\
: T aL
’ ( ^ n‘alla taVU? la- Työväenliifteen usiallisesti yksityisten h en filö it-k a tilaisuutta tuin nyt on tarjol- föyhiä vastaan" ia : eifö siitä fu näfyisi, m utta eihän siellä ollut.
sisältämään
: on fj sj my fsenuluineu asia pallo niillä paitfatunnilla saavuttamat ten ja yksityisten yhdistysten a - 1la, ei tule pittään aitaan. Kor- taan ennafolta tietänyt, tun ei
ja uhrautumia-1 vaarna ton vuhinfo olisi itäyalti- hänelle siitä mitään ilm oitettu. Vihdoin näytti huomanneen minparemmin perusteltu tuin niaini- voitot ovat suurimmatsi osufsi sian harra&tutsen
rasl
------- -------—
ituesa p iiytätirjassa. H u o m a tta v a a ! lu e tta v a t työväen om fbn sano- tyvyn perusteella, niin on vääriif}"bitten suomal. työväenyhdistyf- Huvin vuofsi tiedän vielä fertoa, fäluista tähteä tartutin ja fysäsi:
eifö siitä ole haittaa, fun on fat
I’uoluetoveri W. Ofsanen on OI’
«?ttä edustaiafofoutsessa : nialehtien ansioluetteloon.
ja fäytännöllisestii mahdotonta sille, jos ei tänne omaa työiäen- että fysymytsenulaisen artitfelin si lehteä Jja tirjapuinou niin läRaivaajalle lahjoittanut 199 fpl. , pfll1“slalllseHtl esitettun yhtymi-, Nytyineu aita Ainerifan suo- määrätä sen ilmestymispaitfaa lehteä saataisi. Siis juuri nyt latoja ei ole enää Heissonin pai
nossa eitä rayösfään silloinen hettäin, ihan o v e t vustaffuin.
firjottumaansu ja tustantamaansa
81 sc aislu 8^ j ol‘ maluisessa työvenliiffeessömuis- toisaalle tuin yhtiöfofous tahtoo, on yritettävä.
Taitaa siitä jolletin haittaa ol
faftori.
firjasta ,,Mifsi hän meni nairai-1 h,n ennem,“ 1K ei ollut erit>’l8ta 1tuttua useammassa tuin yhdessä Jos länteläiset ryhtyvät homJätän jo sen Utuisen pesän ju la, mutta ei Raivaajalle. Kilsiin?" Kirjassa ruostitaan van. ! h«0>ni°ta ^n iitetty , loten edus- suhteessa v. 1899 Suomessa, jol- muninaan itselleen omaa l e h t e ä ,________
______
■pailu on m eille edullista, sillä
siirryn hausfempiin asioihin.
hanuifaisia avioliittofäsitteitä ja talaf,,loufsvn lausunnot ainoaa- j,,;,, sje nö uuj et lehdet perustet- niin me täällä olemme ensimäimeidän lehti tulee suureniiiiutsi
vaaditaan sydänten sopusointua1“an ° ' at ^ t^ tta v a t auffo|en !liin j a itsenäinen työväenpuolue set heitä onnittelemaan ja av u s-'
T o iv e e n i T ä h ti,
ja meillä tehdään tirjapainot<iitä
avioliiton perustatsi. Saa tilata ' ^ k te e f s i
yleisesti tunnettula muodostui puhtaasti sosialistisel- tumaan fyfymme ja vointimme
Tavallisesti eivät ihmiset ole halveminallu tuin naapurissa,
tämän lehden toimistosta, h in ta ' ,a
perusteluita fun ]a ohjelmalla. N yt tuntuu tääl- mutaan, mutta emme voi omas
mielissään minun huomaavaisuu joten Raivaajasta taitaa tulla
uusia
10/.
ei tahdottu uusia.
.
] lä olevan samallainen murrosai- ta yrityfsestämme sentähden luo- Mfl pjlvicn fomast* tähtösen
destani,
fun melfein aina vaan erään yksityisen omistaman leh
i Laajempaan väittelyyn Imat fa, jolloin työväfi pyrfii täydel- puu ja asettua odottamaan a ita a ,,
näön,
folahtelee
ja folautsista eivät den ja firjapainon vaivaaja —
ran Kesfushallinnon fanssa em- liseen pesäeroon porvarillisista jolloin he näfevät sopivaFsi ryh- MJ tumniasti maahan loistaa,
Ministerivaltiosihteerifsi Suo ' me nyt tahdo ryhtyä
asianomaiset
nitein tyttöä, väittä saattaen sinne vasemmalle puo
^ sunoinalehdistä, yhdistyksistä ja tyä tositoimiin oman lehden saa-j Ja luonno86a huomaan vihurimen asioita varten ferrotaan ni päättäfööt ja ratfaisfoot<^saf,k
ne sivullisista hausfoilta tu n tu  lelle paljofin liuolta ja m urhetta.
tutin johtajista, ja pyrfii yhteistoiniin- misefsi. Kyllä me parhaiten
sään,
mitetyn senaatin talousosaston oman suhteensa fysyinyfsessä.
Niille, jotta e iv ä t elifä fesFustevat.
i taan toisfielisten aatetoveriein- tiedämme ja tunnemme fuinfa Mi ilrnasta fuonan poistaa. varapuheenjohtaja hovita Ui mes
Tällä fertaa poitfeufsen vuofsi luamine fäsitä, saan ilmoittaa et
= !me tanssa, omistaen puhtaasti tarpeen oina sanomalehti sifäläitari Linder. On fait hän vähä pa
on
minulla sentään tiitotsiatin. tä ,,R aivaajan" toimisto ja Rai
sosialistisen ohjelman. Käänne sillefin työväen itsenäistymis- ja mun henfeni ahmien hengit
rempi tuin Plehve. Lati amafin y o jn e n ä ä n e n k a n n a t t a j a
Asia
on nimittäin sellainen, e ttä vaajan firjapuinoyhtiö, junta eon saatava niin jyrfäfsi ja täy- pyrinnöille olisi.
tää,
on tullut noudatetufsi, sillä niiRaivaajan toimitus on v a ltu u tta  räät entiset I’. T :n latojat muo
A m e r ik a n s u o m a la is e lle Idellisetsi tuin mahdollista. S i
Mejiesty«mahdollisuudet ovat Tuota raitista ilmaa uutta.
nisterivaltiosihteeri pitää lafien
nut minut fiittäm ään niitä tä  dostivat erityisesti tämän lehden
tä v a r t e n t a r v i t a a n m y ö s- faifeti faifista tärfeimmät uutta Ja toiveeni forfeelle lennättää,
ty ö v ä e lle .
mutaanolla suomalainen. Mufaumän lehden ystäviä, jotta ovat latomista v a rte n , sijaitsee sa
f i n t y ö v ä e n o m i a s a n o m a- sanomalehteä perustettaissa ja Kuni lintunen avaruutta.
tuvin suomalaisista felpasi.
lahjoittaneet
toimitufselle oifein massa talossa, samassa ferrofses____________
l e h t i ä , s i l l ä y f s i e i e n ä ä sen ilmestymispaitfaa m ääritel
tomean
ja
siron
niffelöidyn fah- sa ja samat*'rappua myöten niihin
Osa työväfeä on asettunut vas-; r i i t ä l i s ä ä n t y n e i t ä t a r- lessä ja niiden perusteella täällä- On toiveeni vahva fun fallio,
vipannun.
Rannanjärven
Ju tta fuljetaanfin tuin Pohj. Tähteen,
SE \ ERI NYMAN VAARALLI- tahafoiselle fannalle työväen toi- p e i t ä t y y d y t t ä m ä ä n .
fin on toimiin ryhdytty. Emme Ei sateessa, tuulessa huoju,
fehoitti ystäviään feräämään hä joten tumpaisenfin fatu-osoite
NEN.
sen sanomalehtiyritytsen suli- Mitä työmiehen menestykseen tiedä emniefä tahdo ryhtyä väit Y’aitfa onfin eessäni louhitfo
nelle itselleen tai Kaijun toimi- on: 392 Main st.
Elystä firjotetaan P:lehdelle, teen. On fuulunut ääniä, että tulee, niin epäilenpä suuresti telyyn siitä fummassafo olisi Setä t af an a fosfen tuoli u.
tufsellefo lie tahtonut, toimitus• • •
että sifäläinen vanhoillisten rait- ensin olisi ollut entinen, Työ-|josfo sillä on missään sen har- suuremmat menestymismahdol
turfit. Tietääfseni ei niiesparfa
Näin pitfän loman jälteen olisi
fJn np toiveeni taivoihin
tiusseura ,,V esi" aitoofieltäytyä mies saatava suuremmatsi ja var- taampia suosijoita ja fannatta- lisuudet - idässä vai lä n n e s s ä - | Ja
vielä ole saanut senttiäfään. Oli minulla paljofin puhumista, m ut
vej8
ottamasta osaa yhteiseen Minne menimnlle pohjalle ennentuin jia tuin tämän uuden lehden pe mutta sen me olemme lasfen eet,,
hälläfin ystävä, jota fehoitti e tsi
sotan suomalaisten fesäjuhlaan. 1ryhdytään uutta hommaamaan. ru stajat ovat. M utta se fäsitys että työväen omalla sanomaleh-t Ja sjellä m8 hornahan gyöstäis, ! mään erästä tietyniättömisssä ta eipä ne faiffi tähän näytenu
meroon m ahtuisi.
Toiselta puolelta on sanottu, on täälläpäin yleinen, että idäs dellä on nyfyisin idässafin h y -jNijn en mjnä sentään neuvotta
Kyynä on toimeenpanevan foniiolevaa rahastoa muta turffia var Pitäisi fertoa miten Imatran
sä
ilmestyvästä
lehdestä
ei
olisi
että
jos
toinen
työväen
sanomuvintin
varma
tulevaisuus,
jos
tean ,,itsepäisyys‘‘, fun on pyy
jdis
ten, mutta siitäfÖH Siirtolainen
tänyt juhlapuhujafsi Severi Ny lehti perustetaan, se pitäisi ollajTyömiehelle haittaa vaan päin vuan alufsi suadaan riittävä pää Entä valhetta todefsi myöntäis. suuttui ja hauftui foto Am. Kai fesfuRhallinto säälittelee sairaus
pa ja hautausapurahastojen lai
manin, jota Amerifan Kaiun toi suuressa lännessä, siellä fun ny- vastoin hyötyä ja että edistäes- oma fotoon. Yksinomaan tässä
jun faiffine Juffineen pataluhaf- minlyöntiä, fun Kosonen ja T. T.
valtiossa
asuu
muutaman
neliö-j
toivothan
8inäfjn
fanssani
mittajana ollen on sopimaton pu fyään ei ilmesty yhtään suoma sämme oman lehtemme tautta
si. Tuntui ihan siltä tuin Siir eiväX ole ryhtyneet niitä perus
työväenliifettä ja pitäessämino peninfulman alalla yli 19,909J
niun
humaan juhlassa, johon ottaa laista sanomalehteä.
tolaisen omat turfit olisi ollut tamaan — v ä ittä ne juuri muo
Kun Suomessa ryhdyttiin hom sen menestystä ohjeenamme suomalaista, jotta yksinään voit<)ivot 8a yRtävä tulta?
osaa S. K. V. R. S:n jäseniä.
vaarassa.
dostavat työväenfysymyfsen yJa fun Murrosfin tulee pitä- maamaan työväen sanomalehtiä i teemme taiten mitä voimme ja sivut lehden pystyssä pitää, m ut-| Ja lähdethän myöstin taistelu
Raivaajan toimitufseii ystävät dintohdan — ja työn välity stoimään ainafin yhden luennon so- Turfuun ja Tampereelle, Län8i-' Taivaamme alaa vielä toisilleen ta faifetipa , , Raivaaja" tulee
hun,
ovat paljo parempia: lahjoittivat mitojen tärfeydestä, miten New
sialismista. Sehän on vallan fau-l s>ioinen Työmiestä ja Kansan; sosialistisille sanoinalehdille,— löytämään joitafuitn tilaajia New
Kun tarvis on intoa — tulta !
fahvipannun. Kiitos heille siitä.
Yorfissa voisi hanttia San Fran
heata! Sentähden vastustetaan Lehteä, sanottiin sielläfin samaa herätämme voimia, jotta vielä Yorfinfin tuhansien suomalais
Aina
fun
fahwifullalla
huuhdom
ciscon, Ilancocfin ja Alustan
myöstin luentojen pitämistä mai tuin täällä nyfyisin. ,,Ei pitäisi kauan nuffuisivat, jos firjallinen ten joutosta. Liitää tusfin olisi Ma toivon varmasti totuuden
laittaa Työmiehelle tilpailijoita, agitatsionityö olisi yfsinomaan toivottu, väittä otafsuisimme jo- Pian pääsevän valheesta voit-' me alas surut ja huolet ja sillä 1työttömille suomalaisille ansiota,
nitun juhlan yhteydessä.
mieltä wirtistäinme — lniiiäfin
ennentuin edes yfsi lehti on täy- ,,Työmiehen" liuostaan usfottu. taisen vähönfin innoffaamman
mutta v ä ittä tunnustontin nii
toon,
siitä nim. aina fupposen saan,
den tumpaisenfin asian ylenpalt
sin taatulla ja varmalla pöh- JTyöväenliife menestyäfseen täöl- aatteen miehen tilaavan itsel-' Ma toivon myöstin tähtösen
fun näitä felaufsia tuon tai tir„ K RISTI LLLSSIVEELLISTÄ
julla." — ,,Yhdistäfäämme faif- lä tarvitsee f o 1 m e f i n sille o- j leen faiffi työväen omat lehdet, I Pian pääsevän täytehen loistoon.
tisen tärfeydijn, itiin tällä fertaa
joittelemassa täyn — niin fiitol- en voi niistä pitemmältä puhua.
ITSETIETOISUUTTA" ' ti voimat yhteen lehteen, niin m istettua sanomalehteä — tali-i väittäpä niitä toimikin olisi, jo-1
lisuudella jalomielisiä lahjoitta
Wolverinesta, Mich., firjoittaa siitä saadaan niin hyvä, että se dessnfaan ei ole vielä tyllätsi. j ten 2,599 - 3,999 men tilaaja- N^p t, jo8 en toivna usfaltais,
Pohjan Tähden osateyhi’n jolla
jia muistelemme ja saamme u u t ei vielä ole sääntöjä ja jouti osa
eräs Amerifan Snomettaren fir- vastaa toimea huonoa." Siis iVäittä „Työmies“ jo on pääs- määrä olisi helposti saatavissa. Nj.n elämän hehf„ se flammuis.
ta intoa ja luottamusta tu le v a i
jeenvaihtaja oifein ehta synodi-. hän samoin tuin täölläfjn. Yäit- sytfin laajentumaan 8 sivuisefsi,
— „Pohjan Tähden" pienuus,
henfipet heelmät ne fatoais, suuteen, — sillä niin suuria asi kepääoman suuruutta ei ole il
laiseen tapaan :
tivätpä jo ttu t vielä, muistan, et- on se vielä fuitenfin liian ah d as, henfinen ja taloudellinen rö>'- 'Kuni ?auiiu _ nP ijäfsi haihtnis
moitettu, olisi myöskin kanna
oita woi fahwi waifuttaa.
tukseni ansainnut, luutta *»,,ska
,,Seurattavan esimerftiä osoitti i tä Peräpohjolaan, Ouluun, olisi, antam aan tilaa faifille sille tar- hyys, sen omistajan omituinen
Pellervo Croceri Co., jolla on
Kaleva raittiusseura tieltäessään lehti perustettava, sillä siellä oi-' jotuille ja tarjottaville artiffeleil- maine, helpottaa nytyhetfellÖ y ?an 8jf8ipä läpi usvien vyön
ukaan ei kuulu siinä osakkeita
ilmotus tässä lehdessä ja joilta
ostavan, niin min^öpäs minäkään
huoneensa sosialisti Riihiaholta, i laan suuremmassa työväenleh- le, fun myös paiffatuntafirjeet filpailua ja tefee uuden sanom a-, S((’ tähtösen loistavan usfon,
myymälä on Rindge striitillä
sille saisin. ,,Ei se ole niinkuin
jota olisi tullut johtamaan laulu- den taipuvissa, sinne fun on pit- ja uutiset tilansa vaativat, sn- lehden menestyfsen jotafuinfin!j a fegfellä myrsty# — syfsysen,
täällä Fitchburgissa, ansaitsee
yksi sanoo, sakki sen p äättää".
teuraa. Seuran jäsenistö on tul- fä uratta Helsingistä, joten Työ-1 moin fiertofirjeet y. m. samal- taatutsi. — Niin sanottiin Sosiayön —
sitäpaitsi erityistä fiitosta, sillä
lut tuntemaan, niintä aatteen mies saapuu sinne myöhempään,}laiset julfaisut. Kiireellisiä uu- listisen Kustannusyhtiön ja Työ- j
toiveeni aamurusfon.
Niinpä jätän senkin —toistaiseksi.
sieltä lahjoitettiin toimituspanmiehiä edellä mainittu henfilö ji siellä elää luonteeltaan fan- tisia ja ilmotufsia on myöstin väenyhdistys Sainiini yhteisessä
.
KlH.ISTA.IA.
on.
| sauvaltaineu vöestöj jota hei- J mahdoton yfsinomaau ,Työmie-J fiertofirjeessä ja ue sanat tuvaa-J
\ ilho S—Mi. ] uuamnie v arten iöo pussillinen

RJHVJLAJA,

Raivaaja,

R A IV A A J A

— T am m iku u n 31 p. 1905.

Massachusettsin suomalaisten työväen* ja niyrfyttiiniöttiimiin jä rje n .1lossa saapuvilla olleiden lafi- lialla on etevä ja innofas jo h ta ja ,1<
Toisin lienee niiden laita, jotta miesten festuudessa — vilt istä AV. Erifson, jota tietääfseni ei
yhdistysten edustajakokous.
aatteiden ja valistutsen palveluf- naurua, eitä oifeus fatsonut voi- ole fosfaan fieltäytynyt joilta-,
sessa ovat — ammattilaisina, vansa ottaa foto asiata edcstäsit- liiasta niintään seuran esittämiä
tappaleita. W iime vuotinen ta 
tulee pidettäväfsi helmikuun 11 heiltä täy tuo jiirjenfin työ, eden- telyn alaisefsi.
fin
pitemmän
aitaa
ummattiaun
Sen
pituinen
se.
Syyttäjät
pa
loustoimituilta, joilta toimintaja 12 pnö .’’itchbiirgissu, Mass.
harjoittaneilta,
niin
perin
toneellasivat
rattaaseen
Fisehhnrgiin
fuusi jo oji loppunut, siis aitoo i
Jo tifebyjä fesfustelufysyniyf«■litistä
nolompina
ja
entistä
lisessi
ja
varmojen
—
ohjelmien
perustaa uuden uuden näyttelijä-:
eiä tulee olem aan:
mutaan,
ettei
he
mielestään
pi—
tiuffuisempina.
yhdistyfsen, jolle se jo johtajaa i
1. Suomalaisen
sosialistisen
dä
niintään
tarpeellisena
nautinetsii, vaiffei näyttelijähentilö-,
valtioliiton perustaminen; alus
S eurakunnan kalen teri-vu o si
tuntafaun vielä «de tiedossa.
taa Fitehburgin Työväenyhdis noitaun hillitä.
kokous.
Mielestäni
ainatin
nyfyjään
Entinen taloustoimituilta ei ole
tyfsen puolesta T. Tainio.
2. , , Raivaajan” julistaminen j täfäläisien työväenyhdistyfsien
Seuraavuna päivänä esitettiin vielä jättänyt viime vuoden tile-'
jiiton ääneufannattajufsi; — mil* ■toiminta\ assa otetaan liijan \ä- täällä uusi näytelmä junta vii- j ‘‘ eitä tirjoja uudelle, joten sii|ä tavoin yhdistyfset parhaiten | hän huomioon raittiususiun edis- meinen fuvuelnia on vielä suo- tatin ehtii vielä färäjöidä täytynee. Kummallista on muuten
voisivat henfieesti ja aineellises- täminen. Onhan pääohjelmassa rittuninttu.
Seurafunnan fulenteri vuosifo- se fiilifeä vallanhimo, jota e n ti-,
ti tufea työväen omaa sanoma- fieltolafixaatimus, sanotaan. EiJehteä? Alustaa Fitehburgin T yö-! fö se riitä? Onhan se faiffi mitä fous olj ilmoitettu pidettäväfsi neu taloustoimifuntu osoittaa
vÄenjhdistyfsen puolesta T. T a i-, ruittiusasiJn eteen voimme teh- torstaina t, f. 12 p. flo 8 illalla, foettaessnan yhä edelleen pysy- j
n j0
I «lä. Se on totta, silloin loppunee llmotufsessa oli mainittu, että teliä toimessaan, väittä uusi, tä y -,
ottaa vastaan kaikkea kirjapainoalalle kuuluvaa
8. Agitutsionin ja luentojen >fuifti taistelu raittiuden edufsi, jäsenfortit pitää olla mutana, sin laillisesti valittu, jo tam m itf
2:na
päivänä
toimeensa
a
s
tu
i.1
järjestäminen valtioliiton fes- Fun tuo ihana tieltolati saatai- vaiffei sitä lisäfettö ollut ilmoFttudessa.
' 8“ u’ niu^ u Iue» j’dfa toimimme tufsen lähettäjän, viimevuotisen Huomattava on että entisen tu4. Voisivetfo yhdistyfset suo-1 jyrfällä persoonallisella fieltola- esimiehen fäsifirjotufsessa. Tuo loustoimifuntian jäsenet fuuluT y ö t e h d ä ä n h y v ä ä j a h e lp o illa h in n o illa . E n n e n k u i n
rutmisesti toisiaan tufea ja uut- tipohjalla nyfyisyyttäfin v arten ,; jäsenforttien mainitseminen, jo- vat Seurafunnan ja Kaittiusseuemme
tyyty
näteillään
sitä
fur‘
‘
'
fa
oli
fefsitty
Pohjan
Tähden
firran
vähemmistöön,
siihen
pietaa?
j ä t ä t t e ty ö n n e m u u a lle , n iin t i e d u s t e l k a a h i n t o j a m m e
V seampia f esf u st e 1ufy sy my f juutta mitä vätijuomien nuutti- japainossa, herätti seurafunnan ueen uurffafuntaun, jota faiffi i
’
siä ei ole vielä tiedossa, m utta niinen tuota yleistä fieltolatia jäsenten suuressa enemmistössä nämä rettelöt on synnyttänyt.
esittää
.
odotellessa
aitaan
saa.
Sifsipä
viitasta
ihmettelyä,
fun
seuratoivat yhdistyfset niitä
..P o rtit kiini?
fun nyfyiset työväenaatteen etu- funnassa ei ole ollut tosiaan jäodustajlinsu f u u tta .
T.-f. 15 päivänä oli Peabodyn j rivin miehet olettanevat teli- senforttia käytännössä eitä sellaiAmerifan Kaiussa oli jo ferrot-1
Työväenyhdistyfsen
vuosijuh-j neensä liijan suuren ja luonuol- 8ja oltu päätetty edes hanttiamiteu tämän vuotisen talous392 M a i n S t., P . O. B o x 4 0 8 ,
iBAu saapuneilla nuapuriyhdis-1lisen myönnytyksen ruittiusasiul- faan. L seat jäsenet fävivät pyy-• toiinifuunan täytyi iffunun tauttylsien edustajilla fofous, jossa le, myöntäessään pääohjelmaan- tämässä jäsenforttia— jos sei- ta murtautuu firfon uluterrassa
efisitsi edustajafofoutseu pitä- su fieltolaiu, ettei siitä fannatu luisia on hanfittu — Seurafunnan olevaan fotoushuoneurtoon, saa- - - - M A SS.
F IT C H B U R G ,
miiestä testusteltiin ja yfsimie-1 mainita mitään paifallisyhdistys- jäsenfirjurilta, m utta saivat vas-j daf8een ovet uvutufsi, fun entiHaesti se tarpeellisena pidettiin, j ten säännöissäfään, arvelen mi- taufsefsi, ettei niitä — faifille nen haalinhoitaja Heiffi HoppoTöteri .1. W. Meriläinen Q u in -1nä, niin tärFeänä tuin nyfyistn- anneta.
nen, fieltäytyi antamasta uvaic>ata sai tehtäväfseen asian fir- fin vätijuomien tuottamaa furKun fofoufsen piti alfaa, oli mia , Mutta edelläferrotun seujhellisesti fesfusteltavnfsi ehdot- jumien poistamista pidän, annet- firfon ovella pari seurafunnan jä- rafuniian vähemmistön fofoufsen
tim isen niissä yhdistyfsissä, jot- tavan liijan vähä sille fysymyt- gentä estämässä fuiftien sellais jälfeen tupasi nyfyinen haulinet eivät olleet edustajia Peaho- selle sijaa työväenseurojen to i-1ten sisäänpääsyn, joille jäsen hoitaja ovet uudelleen lutittuinu
nyn ty«'»väenyhdistyfsen vuosi- nunnassa. Toivomufseni olisi, et- forttia ej ollut annettu. Sitä- sillä tavulla, ettei hänen avai
juhlaan lähettäneet. Jofaisella tä tämän uuden sivistyfsen luo- paitsi oli saapuvilla {Miliisi, jota mensa enää hittoon sopinutfuan.
yhdistyfsellä on oifeus lähettää , jän ,,Raivaajan” palstoilla tul- fyllä ei estänyt sisäänpääsöä, Nostettuaan oven saranoiltaan
edbstajia rajoittamaton määrä laati viemään yhtäsnurella innol- mutta oli futsomassa ettei muta havaitsi h««n liiton vaihdetufsi.
j l toivomufsena on lausuttu, e ttä Ia raittiusasiaa tuin muitafin fenellefään väfivaltaa tehdä. Vä- Jotu nurffupatruunien fätyri siis
sä fäsittävön tuin suomalainen fein vafavasti vafuuttivat, että sentään poitteufsia vanhoissafin
edustajia lähetettäisiin malnlol- suuria aatteita eteenpäin, sillä fivullafsi olisi faifeti luettu, jos oli omin päinsä, tuloustoimifunHeiffi Hopponen, jolle samat po- vangitseminen tulee piuffoin ta- pojissa. Muutamat, nähfääs, ralisimnian runsaasti.
furjiiiittu jota väfijuoinat syn-, väfiryniiäföllä |ai muuten mies- nalle mitään ilmoittamatta, seuniot saivat virun hantitufsi, että pahtuinaan ia .1. Hellman (Hei- fastuvat heti fun vaan näfevät
Asia on saavuttanut läm m intä nyttää täytyy jofaisen fatsoa sil- voimaa täyttäen olisi sisään pyr- rafUnnan jäsenten vähemmistön
hän heitä suojelisi ja heidän ton- lauen) tunnusti oinasta puoles-’ jonfun suletturen. Tunnustavat
ffcnnatusta ja on jo ollut festus- niiin tuin vafavinta yhteisfun- finyt, mutta fun ainatin eräs sil- päätöfsen mutaan yrittänyt sulnanfouffujaan edistäisi.
taan ottaneensa sen elämänsä ruffautensu tuossa tuotiossa; so
teltavana ainatin Fitehburgin, nallista vaaraa. Tintimätiin to- Jä tavalla sisältä ulos ajettiin ei fea 0Vet faifilta seuroilta, futen
Ixittia saatiin fuivatufsi ja tehtäväfsi. Odotetuiifauhistuf- o n h e ille y h tä h e lp p o a fu in n iu sNorwood in ja Bostonin työväen- tuus on, e ttä elämän tulevaisuus taiteti sitä väfivallafsi fatsottu. erääseentoisfieliseenlehteenan,,Papin perheen” esitys alfoi vä- sen useniasta synnytti historia! talaiselle hevosen vaihtaminen,
ylldistyfsissä ja faifissa niissä on on raittiuden tansojen.
Tällä tavalla estettyjen fofouf- n,.tussa uutisessa tiedettiin ferliä
yli flo 8. Kappale sepitin liy- suurta hupaisuutta. Kyllä siitä i \ aitta saavatfin ruffasia jota
D. Mykkänen. seen pyrfijöin lufumäärä oli öl to0< Sumalla sopinee sivu n ieli
päätetty ottaa fofoufseen osaa.
vin tilaisuuteen muistuttaen liäniniästyttiinfin, futen turfoi- Jäänteessä, niin
fiireimniän
Woreesterista, Quincysta ja Peajä sisäänlasfettuja ‘valituita ei nen mainita, että heissonilaiset mieliin miten anfuriu taisteluita tettu oli, mutta häminästytsen fa u tta etsivät uuden heilan ja
liene ollut pariafymmentäfään, j ovat tuettaneet vaifuttaa ylei-l edistyfsen on festettävä faiffial- (aiheena oli nurffupatruunien aa- o vat järfälitäiuättiiiniä siinä usbödysta on ilmoitettu, että varn u r k k a p a t - joten hupeneva vähemmistö p itijsee„ mielipiteeseen toisfielisten
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W »««miehissä fofoufseen tullaan.
Varsinaisena
fotouspäivänä,; t a m m e k o h o t t a m a s s a .
Ilun uimissa. Estettyjen JOU-J lehtiin vääriä uutisia. Kun niitä (vvoi tie n s ä m urtaa
.
. . ia
• voit..
Js,ln pallo pulit enaitietta ui •11som aa, se ra tta n s ! Ei se v ä l i t ä
ia i i i n s o , m u n a a e s.1te0e1t ja
n m ta n m historia a n ta is ifin , en v *•*
i i ts i ,
,
Kelmit. 12, vietetään myösfin
fossa (di yli HO sellaista jäsentä, täytyi yhä fäydä oifaisemassa ja via
. . . voittaa yhäti.
, siihen
. :;u____enempää
____ x:i .......
: vahaafaan
vanhanpoian harmaissanoja
tuhlata.
Fitehburgin
Työväenyhdistys
Ijoitten Seurafunnasta erottami- fun Raittiusseura Aaamufoitto
Eivät liene edellämainitut hrat Anurfistijutun fefsijät ovat saa- ita hiufsista, eitä faljusta pää.
K ärä jillä.
isesta ei fostaan ole ollut fysy loli vartavasten valinnut fatsi
Siiman 10-vuotisjuhla, jonfa oh
laesta, vaan tietoo hämähäfin
fosfaan ennen alentuneet haulin
. pul
Hrat Alexander Heisson, Karl I mystätään, naisia joulossa ja osa 1iu.nrj];;ä tarfastamaan, ettei s e u - h T ” "
“f
.
'
U‘et PaK“n vuivoi,ituun
jelma tulee olemaan faitin puo
j tavalla pauloihinsa. Toteutuu
lin parasta m itä Fitvhburgissa. Kangas ja William Kaafinen oli- .sellaisia, joita fyllä terran oli il- ; rail toiminnasta vääriä uutisia IIUfiKaan puhdistamaan eitä se faf?een “ P,tfäu nenan
jota hetfi, e ttä ,,ge ratfuuden ti
esittää voidaan.
v .t haastaneet Työväenyhdistys, man syytöstä ja ilman tuttintoa ; | eviäi«i, tapahtuifin niin nolostiI heidän huolenan8a k u te ilta a n ’
• . •
pillä, jota rinnassa rifsuttaa, ei
------------------------------------ Saiman virfail.jat - T . Ta,n,o ehdotettu erotettavafsi, mutta että Fit4.hburg SentinePin to im i-,
M lä taloU8toiinifunta siitä'
taida ennen sammua, funnes
puheenjohtaja, Jacob Rajala va-1 Seurafunnan fofous e, erottani.-; tU8 fjeltäytyi juHaisemasta heis-1 k k pitää, mutta - fiusaahan
Tämä historia on pitfä ja vaih-! tuolla tupsahtaa” . Vanhapoifa
Mn raitti«4eUl tosiaerkitykseisl rur”lheenJ').h t“Ja’; " 1 L’an’' En ■ 8e(‘? 8U,).!tun,H- , .
, sonilaisten lähettämiä tietoja. ! se on pienifin tiusa. Sofea viha televa, mutta siitä huolimatta raivostuu, jos hänelle sanotaan,
hlTleiyMistystei keskiössä!
so" >nuri ja Aä liilani Marffanen
Kun Wm« vativaltainen, ranta
Kun ei fofo seurafunnallafaan, työväpnyhdigty9tä vastaan saa vaillinainen. Tapahtumia olisi j e ttä hän fuolee vanhana poifana,
----rahastonhoitaja
t.
11pa,- ja typerä menettely oli suunni-, ole oiteutta ovia sulfea, s a a ti» .
t unohton,aan oman arvon- enemmänfin, m utta tässä on fer-; siitä ei suvaitse puhuttavanfaun.
v , ....
A
Va\91
unohtamaan sopivaisuuden rottu vaan ne, jotta ovat omiaan! Mutta minunhan pitifin oifeasNyfyjaan on meillä Amerifan «-esteriin. Heitä ja foto työväen- varten, jolloin m. m. vuositilien hiustoimifunta on pitänyt haalin • nil.isettin rajat ?
suurem,liassa määrässä — fansal- j taan puhua itsestäni — niinätin
suomalaisilla — melfeimpä lii- yhdistys Saimaa syytettiin vati- tarfastus tapahtuu, ei ole ihm e-*OVet aufi fotoufsin ja iltamia varJ
, lismaincttamme
rokottamaan, olen, Jumala paratfoon, vanha
Jäntin viitasta henfistä toimin- vahaisesta tunfeutumisesta ra- teltävää, jos yleisö saa omituisia ten, futen ennenfin, joten mitään
j
UsfomaUomilta
nämä
tapailtu- poifa, tahi oifeastaan minua sa
L ukon varkau s.
taa, sitä todistaa tämäfiu äffipi- fennufseen nro 88 Mechanic st. fäsityfsiä Seurafunnan talous- nniUtosta toiminnassa ei ole tamat monentin mielestä tuntune- notaan vanhafsi pojafsi, väittä
Warfaus on viimeinen aste
faa, ehta monienfin alfuvaifeuf- Fitchburg, Mass ja Suoni. Lutlie- asiain hoidosta, jos yleisö alfaa pahtunut.
vat, mutta siitä huolimatta ovat' en ole vielä edes 50 vuoden van
nurtfapatruunien siveellisen asien läpi, maailmalle saatettu rilais-evanfelisen seurafunnan ja yhä enemmän vafaantua usfosne vafavan todellisia, itäviä to- liataan! Monella minua nuorem 
„Raivaaja” . Niinfuin nätyy on Raittiusseura Aamufoiton toi- saan, että eräät yfsityiset hyötyPomot
P«°s“ lentumisen tiellä. M aanantaina,' ^ k ^ d e n ^ m i e s t e n alhaises-1 m aila on vaimo ja foto liuta laptälla .Ravalla valon ja tehityfsen, nunnan häiritsemisestä ja epä-, vat, sopimattomalla, valoa famT. f. 14 p;n«, .lauantaina, fun <• f. 10 p :na, Raittiusseura Aasivi8tyf8estä ja omituisista so-! siä, minulla ei ole fumpaafaan.
vireillä pitäjällä nimi, johon jarjestyfsen synnyttämisestä ja Hiovalla tavalla yleisön fustun- Työväenyhdistyfsen huvitoimi-j n”ifo,t«n Pitäessäfofoustaan haaov#tJo jen tutfinut huoneentauluja,
missa, oli ^jofu varastanut l u h i n ^ ^ . . ^ ^ ^ ^ vnosjf’aUsia Fitch- jjosfo sieltä löytyisi viittauslato i hyvinfin paljo sisältyä, jofa i anoivat tan tajat samalla, että) nuf sei la. Kirffoneuvtisto syyt-, fimta «di järjestänyt näytelmäil-(lissa,
voi antaa aihetta ytsipuoliseen, ylioifeus völipäätöfsen tantta <‘S-. töföön itseään, jos fadottaa vii- tämän alfavufsi floH, hyiiffäsivätj haalin ulfo-ovesta.
. ,
.... . ,
1Kurein suomalaisten itsevaltaisi-! taan siihen suuntaan, että väli
vuras tuuliin, sitä ei fenen. , x ..
,
;
i •
suuntaan ja — ,,ryntääm iseen” , täisi heidät ja 87nimeltä mainit-, meisentin rahtusen hiottamut- yhtäffin Kaaliin hrat Alex Heis- maan
..... ,
a. , 1na fohtaiina.
hanpojan tuolematon sielu «oilyis_r
r
mutta voi myösfin aiheuttaa rai- tua Työväenyhdistys Saiman jä -; sestaan ja arvellaan senfin pe- son, A. Kalliofosfi.KalleM att- fann tarvitse arvata — se tiede-; t > 1 :
I s, fnrastulelta |a joutuisi ljan’aifvaamaan faitfea, mitä fatflomme j sentä mainitun seurafunnan ja laavan yfsissä neuvoin eräitten son, J. Hellman, jota myösfin täan. Varastetun lufon hinta o h ! Pohjan Tahti naista tapailtu-j fiseen iloon ja riemuun, lohdumitään fertäivattavan arvoisefsi, yhteisfun- Raittiusseura Aaaniufoiton foto- teinottelijain fanssa pimeätä pe- Hellasetsi sanotaan, A. Tofferi, 11.60. Vahinfo siis ei ole suuri,! mi^t» ei ole tietänyt
•v
1r
.nm
se
ihme
oietaan,
sula tusta
. . vaan en ole löytänyt. Apos.
mutta
sitä
fuvaavainpi
p
iirrefei-'
toa,
eitä
tltllisia inädännäisyytsiä tosite- ufsiin saapumasta jäsenoifeuf-j liä.
Kalle Peltola ja farmarit Nifantoll Paavali — suurin vanhain
lioista,
joita
Työväenyhdistyfsen
eihän
forppi
torpin
silmää
puhdlla poistaafsemme. Tämän leh- siansa täyttäm ään, — joufossu
Mitä seurafunnan vähemmistö der ja Otto Marttinen, y. m. jotpoifain seassa — sanoo; ,,pareindfctl fanta tulee olemaan sosial- oli sellaisiufin nim itettyjä hen- salaisessa fofoufsessaan päätteli, ta fiinnittivät pitfän lettiin vesi- ja Raittiusseuran yhteiset vihol faise.
pi on naida tuin palaa” . Eihän
T. T ainio.
dämofraattinen ja siis henfeen filöitä, jotfa fostaan eivät ole, ei ole vielä tiedossa. Mutta johtoon ja aitoivat lasfea vettä liset täy ttäv ät sivistysvihollises-;
to ti Paavali tarfoittane tiirastuj l Vereen föy hälistiin, työväen-, funipaanfaan mainittuun yhdis-'eräät fofoufsessa olleet Ovat tien-1 lattialle ollen muta niteissä pestä su taisteluinnossaan.
lessa polttamista, muuta p ala
aatteen ajaja. Työväen-ja rait- tyfseen fiiuhineet ja taas toisia, neet fertoa, että siellä olisi suun- haalin lattiaa. He oli tietysti enm ista tuossa meinattanee.
Anarkistljuttu.
tiusaate on jo ennen myönnetty jotfa ovat valitut luottamustoi- uiteltu Raittiusseura Aaamufoi- nafolta harfittu juoni, jonfa tarVanhapoika.
Lohduttavampaa on sentään
Näitten vafavampiluonteisten 1
olevtn velvolliset föymään fäsi- miin jommassa tummassa sen- tontin rafennusosuuden anastus- fotufsena oli saada syntymään
Kiven
,,Kihlaufsessa” räätäli
fädessä eittämättömistä syistä rassa, m. m. raittiusseura Aa- ta, sillä ,,niitä hyötyä meille on I oifea fäsirytätfä, että paifalle selffausten jouhista pilfistää esil
le
eräs
leitillisempifin
eli
suoraa-J
Eenofin
vafuutus, että vanhat
ja pääsyy lienee, niinfuin faiffien t mun Koiton puheenjohtaja P. Työväenyhdistyfsen poisliäädös- hanfittu toinen haalin erifoispoVanhoista
piioista
myötäänsä
pojat viettävät häänsä taivaassa
..............
täytynee myöntää ?e, että toimi- Myffänen. A ielä lisafsj anoivat tä, fun sen jäsenet voivat päästä liisi, neiffi Hopponen,olisipäns- taan naurettava juoni, jonfa p i-1
atieen yleisen hyvän edufsi jota- syyttäjät, että Työväenyhdistys jäsenifsi Raittiusseuraan ja enti- syt vasta hanfittua valtaansa temmälle fehittyminen sentään Puhutaan’ vipläPft n" tn, ,va1,11' ja naineet silloin saavat fatsoa
päiväisen raatamisen ohella saa Saima estettäisiin toimintaansa nen peli alfaa uudestaan” , fuuluu täyttämään. Tiedettiinpä fer- lienee fesfeytynyt jo s ta in tun- laank,n aikalailla. Laulamalla päältä — tietysti suurefsi harj
j raatikkoon seka ajama la kyope- mifseen. Alefsis Kivi oli myösdatseen— niinfuin fehoitetaan jättämästä suomalaisten yhteis' siellä sanotun. — Lofatuussa toi- toa, ettäp esu rito liv atv artav as- temattomasta syystä.
Nurffapatruunat
aitoivat
lyödä
’invuoren taäkse, luullaan yan- fin vanhapoifa ja tuoli vanhana
itsbajattelemisfytyä asioita jär- talossa.
m itettu taloustoiinifunnnn vaali' ten varustautuneet erityisillä
oifein
suuren
istun
suuren
aihoiflta PiioiRta PädM* van’ ' an* poifana, joten hänenlin häänsä
tlperäisesti punnitafseen ja hySyyttäjät olivat tuoneet mu-, faifeti myösfin tuli puretufsi ja tappeluaseilla. Jos suuri tappenätin
omasta
mielestään
levit-1
hat
P°->at sen ««»an jätetään rau- jo lienee vietetty taivaassa ! Mi
väh palvelufseen fayttääfseen, tanaan AVorcesterin färäjätalolle ,,haalin” ovet päätettiin panna lu olisi syntynyt, niin siitä toitämällä
oifein
miehissä
ja
nai-1
haan’
nii,la on ^««nkuin rauho- nä en mielelläni siirtäisi h äitten
täjltyy olla ehdottomasti vapaa joufon todistajia. A'astaajista oli liittoon, sulfea faifilta seuroilta, voivat tulofsefsi haalin fotonaan
tusaika.
viettämistä taivaaseen, sillä siel
fiilistä vätijuomien, hetfen pe- miestohtaisesti saapunut ainoas-j
, sulfeinisen, joten viho viimein- sissa ennaffotietona, että tämän
lä
voisi olla muutatin lystiä,
totisesti viehättävästä, m utta taan AA’. Erifson, Työväenyhdisfirjottaja
tulee
—
vangittavafsi
t
Kaikilla
vanhoilla
pojilla
on
so
K aksi talo u sto im iku n taa.
fjn olisivat pomot aifeittensa pevaan
haluaisin hääni pitää tä ä l
anarfistina
ja
lälietettävnfsi
Suo-1
vika,
etteivät
he
usko
itseään
vltmasti niyrfyllisestä vaifutut- tys Saiman ja Raittiusseura An,,Pohjan Tähdessä” on ,,seiso- rille päässeet. Mutta senpä oi
lä
maailman
menossa, niin syn
meen.
Toimenpiteisiin
fuuluvat
’liian
vanhafsi,
silloin
fun
on
fysesta. — Niin ajattelen faifista mufoiton tirjuri setä taloustoi- va” ilmoitus, jossa viimevuoti- valsivat työväenyhdistyfsen jänilstä, jotfa rastaasta jofapäiväi- mifunnan jäsen. Todistajia ei nen taloustoimituilta etsii itse] senet heti ja tappelun asemasta jo ryhtyneen hantfiatseen todis-j symys naimisiin zmenosta, he nillistä tun se muutoin lieneefinsen toimeentulon ponnistufsista vastaajilla ollut taintaan. Heidän leen liäytelmäseuran johtajaa irroittivat lettiin ja sulfivat vesi- tufsia aijotun ilmiannon tuetsi. ovat mielestään ainanaimafun- Vaiffafin m inulla on peräti huo
väsyneinä tahtovat ne ainoat asiamiehellään, lafimies AValsh’- Mainittu toimituilta, ainatin itse johdon setä aitoivat tyyneesti Työväenyhdistys Saiman lähetys-1 toisia. Melfein jofaisella van- no onni naimamarffinoilla, olen
hetfet, jotta fapitalisti heille su- illa, oli ainoastaan edellä maini- mielestään, fatsoo siis vielä ole- fui vailla lattiata, jossa jo oli vet bin puheenjohtajana eräässä Seu-' halla pojalla on ollut jofu rafas- varma siitä, e ttä fyllä minä vie
vaitsee antaa toneistonsa hetfel- tun Seurafunnan, Raittiusseuran yänsä toimintafelpoinen, vai»a tä lainehtimaan asti. Kun hrat rufunnan fofoufsessa pitämäni te ttu nuorunsaifana ia setin on lä terran hiisiin saan, f unhan oi
lisefsi virfistyfsefsi, uhrata oman ja Taloiistoimifunnan tofousten uusi jo on toiminnassa. Mitään pesurit tuulivat, että poliisia oli puhe ja eräs ,,Pohjan Tähteä” to tta, että miltei jofainen heistä fein hiivatin lailla tässä itseäni
ettinsa parantamisefsi. He tar- pöytäfirjan otteita.
näytelmäseuran johtajna ei fui- telefoonin fautta paifalle futsut- varten firjoittamani tyhöys, jota on ainatin terran saanut ruffaset, putsailen.
vifsevat n* pitfu hetfet oifein
Syytettä odotettiin siis vnfavi- tenfaan paiffafunnalla faivatta- tu, Kiittivät lie, futen vartaat, ei fuitenfaan ole julfaistu, vaiffa jonfa tähden he ovat varovaisia
Lempis-Antti.
fäjrttääfseen puhtaan, terrassaan na, jos fohtufin levollisina, mut- ne, sillä täällä toimivalla työ- tipotiehensä, arvellen toistielisen ladottu, olivat muta syytteen hienoin man sutupuolen seurassa,
vrtfijuomilla fiihoittaiuattomau tti fofö ju ttu hörättifiu oifousta-{yäeuyhdistyfseu uäyttelijäfuu-(poliisin puremiuiu virfatehtöyäu-}perustana. Wafavat miehet oi- e tte i vaau tu lisi ndlatufsi. On

, u m t m m m 111 r,
»Raivaaja1* Kirjapainoyhtion

Kirjapaino
ty ö tä .

„ R a iv a a ja “ K irja p a in o y h tio ,

h n u u m m io n n u
1

1
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— T a m m ik u u n 31 p. 1905.

Yhdistys oli myös edustettuna
Cl e vei a nd in _JHiol nefofoutsessa
syfsyllä, junta ’jä lteen on fysymys The Sosialist Partyyn liitty
misestä, ollut usean terran fesfustelun alaisena.
"ä Miten_asia tulee päättymään
on vielä tietämätöntä tätä laatiessa. Myös on tuetettu fannattaa Am. Suoni. Työv. firjapainoyhtiötä ottamalla 1 :den osatfeen
siihen.
Vielä toimi yhdistys joulujuh
lan nuorisoyhdistyksen tunssa yh
teisen.
Johtofunta on pitänyt 17 fotousta, joissa se on tuettanut festustella ja rattaista pienimmät
ja vähemmän tärteät tehtävät;
vielä on se toiminut 1 :den ilta 
man, pihajuhlan ja huvimatfan.
Huvitoimifunnan yleistulot ovat olleet
$104.00
Menot
04.00

töin. Vallassa olijat ilafoiwat ERITYISEN YALITLSYALIOjo lattolaisten selfärangan fatfen- iXuijrc-to. KL NN AN
Työ väen yh d istys Im a t r a 32:senT
neen. TyömielmVon useissa paivhteensovitusehdotus säätyjen
foin
jo palannut pujoilleen, saensim äiseltä toim in tavuo d elta
päätösten johdosta fysymytsessä
moinOn’telitygtehtaanomistajain
1904.
laillisen järjestyfsen palauttami
puolelta lupautsia parempaan
sesta jaettiin v. f. 81 p :nä ja fäpalffaan ja lyhempää työpäivää,
siteltiin iltapäivän istunnoissa.
Oilipa
joj t s a aritin luvannut an
U uh tit. 21 p:vö oli totuus East
Porvarissääty hyvätsyi mietin
taa finyännyty f siä. Min f ä v a iCambridgessä, M uss.l
nön jo aamupäivällä.
futufsen nämäjliipaiifset todelli
Kotoutsen avasi hra J . H. Oi
^Yhteensovitus o n la a d ittu tasuudessa v a itu tta v at, on vielä
temus tehden selvää mitä varten
lonpoifaissääilyn
päätöfsen nojal
tietyniätöntä. Hallitus 011 luu
on totoon futsuttu. Hän huo
la ottamalla vastalauseen perus
tavasti tehnyt* lupaufsensa, ne
m autti Suonii-raittiusseuran me
teluita mietintöön ja laatimalla
taus
ensi tilassa ritfoafseen.
nettelystä, jota juuri oli eroittaasevelvollisuus asiasta ynnäpoitLuultavasti ensi sunnuntai taas
.
nUt pois virtatunnan, jotta henfeussäännöfsistä erityiset län 
osoittaa,
missä määrin levotto
% ('filö t olivat innoffaita yhteispynet.
muus on asettunut. Yleensä on
X rin tö je n harrastajia. Ja näiden
Ponsi on näin fuuliiva :
sunnuntaita odotettu jännityk
tero ite ttu je n toimesta on tämä
Kaiten sen nojalla, niitä edellä
*T1
sellä, niin hyvin työmiesten festotuus fofoonfutsuttu festustele
on esitetty, saa valiotunta funtuudessa tuin hallitnfsen puolel
maan uuden yhdisty f sen perus
nioittaen ehdottaa että valtiota.
Sotajouffoja on varaotu faittamisesta paittafunnalle
iäädyt — vielälin terta huoma
fiulle, missä levottom uutta on
Asian johdosta täy tettiin usei
uttamalla fuiuta erittäin tärfeäollut. Luultavasti verta ei tul
ta puheenvuoroja ja olivat laitti
tä on viipymättä saada asevella säästämään. H allitus on
sitä m ieltä, „että paittafunnalle
vidlisuusfut siin n ä t lie riin tel uit s
olisi perustettava yhdistys, jossa
Jäännös $0.84 myösfin täyttänyt v ä l i t i l a t mu ja asetus huhtifuuii 2 p :ltä ll« i3
ta Otollisilla. Sinne on riistetty
jtsefullafin olisi vapaus ajaa aa
Yhdistyfsen taloudellinen ase-' mutuutiloiltuan miehiä ja naisia. seurautsineen fumotufsi — Kei
tettaan, setä fehittää itseään ja
sarilliselta Maiesteetiltä alumaim u:
Kenraali Trepoff, Pietarin nykyi
samalla myös toimia yhteishyvän
sesti
anoisivat:
Tuloja
$128.21 nen diftaari, näyttää tääntäneen
ete e n- . **
Menoja
108.01
että Keisarillinen Majes-j
huomionsa juuri nuishenfilöiden
Enemmistön mielipe oli myösvangitsemisefsi.
Nuo
naiset
Jäännös
*30.20
te
e
tti armossa suvaitsisi ryh
fin: «»että fosfa paiffafunnalla
ovat
etupäässä
sivistyneitä,
tyä
niihin tuimeiipiteiliin,
jo on nuorisoyhdistys ja pari raitKaluston arvo on 48 dollaria.
lämminsydä
nimisiä
isänmaansa
jotta
ovat tarpeen perustus
tiusseuraa y. m. yhdistyfsiä eitä
Osate Työmieslehteen $10.00.
ystäviä.
Myösfin
on
v
an
g
ittu
lain
mutaisen
hallitustavan
vielä ole Työväenyhdistystä, niin
Seuran omaisuus yhteensä
suuret
joufot
sanomulehtimiehiä
uudelleen voimaan saattaniiolisi jo aita saada sellainentin $87.54.
Vielä mainittafoon emäntien
sefsi ja laillisen järjestyksen
ja
firjallisuuden
edustajia.
festuuteemme, voidafsemme otYhdistyfsen jäsenlufu on nyosasto
taloudenhoitoa fosfevine
palauttamisefsi Suomeen.
taa osaa tuohon suureen vapau fyään 14 naista ja 10 miestä, yh Semstvojen jäseniä on suuret
neuvoineen
ja lutijan osasto fymäärät v ie ty välitiloihin. Tutden taisteluun töyhälistön riveis- teensä 24 henfeä.
O S l'l'S K A TITOJEN ÄÄNEN- s.vmy fsineen ja vastaufsineen,
•• <■£
Työväenyhdistys Imatra 82: en tintoja ei ole pidetty, sinne on
SO.
KANNATTA.IA.
Jo tta molemmat tarhattavat lä - '
sullottu
syyllisiä
ja
syyttömiä,
p ä äte ttiin perustaa Työväen puolesta
'heisen yhteyden svnnvttämistä
osallisia lutfoon ja osattomia.
yhdistys. Valittiin viisihentinen
E i.iixa Aai.tio,
Kuluneena syksynä päätti Suo- | ufijain ja ht;i(1än (,pUusrauppojen
Pietari on täyden m ielivallan men osuusfaup|H>jen festusfomi- v a |ji|Ä
eääntöfoinitea, tarfastamaan 1Kirjuri.
hallussa.
Tuomioita, maanpa- tea toteuttaa jo osuu.kauppojen
m atraliiton sääntöjä tai laati
1
foon
ajamisia,
Siperiaan paffo- ensi edustajatotoiifsesta adti v.
maan fotonaan uudet seuraavaan ,
työliön satoja jopa tuhansia sy y t-11008 vireillä olleen tuuman pe
fofoutseen.
Suuri miesten . . .
tiimiä hentilöitä. Toisaalta yön
K ir je .
V a litu ita tulivat neiti E. Aalrustaa 0111a ääncnfannattaja ohiljaisuudessa vierii vaunuja suusfaiipoille, joiden jäselufu tä
tio, r :va S. Salmi, h :rat J. E. Sä
täynnä
sotamiesten teurastamia tä nykyä lähenee 20,000 henfeä.
rpii, Jacob Kosteta j a J . l l . OiG u m m in g s t e a a t t e r i s s a
ihmisiä. Siinä nykyinen asema
P o rt Jirthu r, Ont. Can.
Äänenfannattaja toimitetaan ter Helmikuun o p. klo 8.;&> j. p.p.
femus.
16—1—1005. Wenäjällä. Kurjuus on suurempi ran tiilissä ilmestyvänä yhden H y v iä puhujia. — H yvää la u lu n i
Kahden viiton fuluttua oli uu-1
tuin futaan voi tavata. Nälfää
delleen totuus samassa paifassa,
painoartin fofoisena aifafausleli,,Työväenyhdistys Imatra 0“
Kuitti miehet tervetulleita.
jolloin sääntöfomitea toi esille valitsi minun eilisessä fotoutses- ja fylmyyttä. Jos apua pyytää, tenä ja sen päätartoitiifsena t u - ____________________________
laatimansa säännöt, samalla il- ■saan myymään osaffeita ..Suoni, niin joutuu välitilaan tai tuom i lee olemaan liarrastufsen herät
taan Siperiaan.
inoittaen, ettei se ole voinut hy-1
Kustannusyhtiöön4*,
täminen osuustauppojen jäsenis- BRICE—HIBBARD ELECTRIC CO.,
Puolasta ilmoitetaan fapinan sä setä osviittojen ja neuvojen
väfsyä Imatraliiton sääntöjä tu in , Lähetän tässä nännit mitä olmi
U rak oitsijat Ja koneasettajat,
Warsova on antaminen osuiisfaiippojen joh
osittain, joten, jos fotous nyt ne tähänasti saanut faupafsi. Luu- olevan yleisen.
hyväfsyy, tulee fotonaan uudet jen
tänne fyllä montaa ny- liitteen fesfipisteenä. Kfttulam- toon nähden. Aitafauslehdessä 5 O liv e r St., F itchburg, M ass.
Ottaa vastaan k a ik k .a siiliput ovat saminufsissa, liite fa- fäsitellään siten eri firjoitufsissa
gäännöt.
fyään saa menemään, tun on niilkoalalle k u u lu v a a työrfl.
duilla
seisaufsissa.
liittolaiset
JJäin laaditut säännöt hyvätfajtfi yhdistyfsen miesjäsenet
osuustauppojen toiminnassa nou
ovat
panneet
suuria
mielenosoi
gyttiin. Ainoastaan hiukan e ri-; niul',u||u hommissa ja ne niittä
datettavia periaatteita ja teh
m ielisyyttä syntyi pykäliin jo h -' ))Va( faupiingissa, ovat ilman tuksia, huolimatta siitä, e ttä la dään selfoa tämän toimialan feF . P. A L L E N ,
dosta, jota vaatii ehdotonta rait- työtä, täällä tun ei ole talviaifa- duilla marssii joufot sotilaita hitytsestä toti- ja iilfomailla.
tiutta jäseneltä. Äänestyksessä ; na juuri mitään töitä saatavissa, Viimeiset sunnuntaitapahtuinat Tutisosastoon tulee tiedonantoja BILLIARD ja PALLOSALI.
tuli seura raittiille pohjalle 12.Yanhoilliset taas eivät luonnol- ovat hiljaisia. Ei Mustuvassa eri osuusfau|Miista. varsintin Hii
eitä Pietarissafaan ide mitään len tilinpäätöfsistä ja niiden oäänellä 8 vastaan.
j |j gestifaan osta niitä.
Sikaaria, tupakkaa ja
Paljon vaifeufsia on tumminKoitan parhaani teiniä asian suurempia tapahtumia. Asema suiistoimintaperiuatteiden tote
fin tuo tulita aitaan saanut, sillä eteen. Tässä lähetän money or- fumminfin on vielä sitsi levoton uttamista fosfevista toimenpi
jälestäpäin on tultu huomaamaan j e r jna $82.00 setä ostajain nimet, että lopputohtautset owat vielä teistä. Tärfeänä puolena initisepäselviä. Tulevaisuus on ratettei y hdistys ole saanut sitä fan-'
Toveruudella :
»sastossa 011 myösfin festusosuus407 M A IN ST .
faiseva seuraufset.
natusta, joilta se luultavasti olisi
K aarlo Nvmax,
tunnan toiminta ja sen neuvojan
V. H.
saanut ilman sitä.
, g ()X jgo, j»or| Arthur, Out. Can.
FITCHBURG,
•
MASS.
matfat ja folcmufset.
Säännöille vahvistusta hate_______________________
maan valtuutettiin sääntötomi-1
tea.
Säännöt saapuivat vahvistet
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POHJALLA,
MAKSIM ÖORJKIN kirjoittama nelinäytöksinen
näytelmä, kuvaus Venä|än ryysykiiyhälistön
oloista, esitetään
T y ö v ä e n y h d is t y s S a i m a n
n ä y t t e l ia k u n n a n

W

h e lm ik u u n

SEURAAVAT KAPPALEET OVAT.

P U R IM O S S A ,
NÄYTELMÄ 5»«a NÄYT.

P IIP P U JA

BOSTONIN SUOM. TYÖVÄEN
Tilatkaa
Tapahtumat Wenäjällä owat V A LTIOI ‘A I V A M1ES E111X >KYHDISTYS IMATRA 82.
KAARSI
wiime aitoina hämmästyttäneet
Yhdistyfsen esimiehefsi välit maailmaa tai ainatin sen sano asessori Hugo Liliutsen sijaan, jo
jiin H ;ra J . II. Oifemus ja johto- malehdistöä. Toista viittoa sit- ta on m äärätty porvarissäädyn
funtaan neidit Hilja Sainio, So- ten alfanut laffo, jota seuraava- puheniiehefsi, on Helsingin ruot
fiaSalm i, Eliina Aaltio, h :rat Ja- 11a sunnuntaina päättyi suuriin salainen puolue asettanut elit.
coh Kosfela, Franf Kosfela, Jo mellafoihiti Pietarissa, näyttää senaattorin A. Nyberghin, jota
han Tartfa ja Johan Johnsson, levenneen useihin faiipiinfeihin. futen tiedetään, tätä nykyä olesnantenumeroita
jota sttemmin poismuuton täh Tapahtumat sunnuntaipäivältä felee Tufholmassa.
den erosi seurasta; hänen tilal o v a t jo faifille tuttuja. Viiton
TYÖVÄENLEHDET.
varrella on tapahtunut useita
lansa on ollut J. E. S arell."
ilm a is e k s i j a e t t a v a k s i !
pienempiä
yhteentörmäyksiä
työ
Johtofunta festuudessaan ja„Työ‘‘-ni niinen sanomalehti
toi v ira t seuraavasti: varapu- miesten ja sotajouftojen välillä. on julaissut näytenumeronsa.
heenjohtajafsi J. Kosfela, tirju- Mosfovassa on laffo yleinen, Itä- Saatuaan ilmestymisluvan alfaa
,,Työ“ ilmestyä Viipurissa säänrifsi Eiiina Aaltio, rahaston hoit. meren uiaafunnissa samoin.
Torstaina
viim
e
viitoita
oli
,eilisesti
jofaisena lauantaina
,T. Tartfa, varafirj. Franf Koste
yhteentörmäys
Riitassa
latfolaisvuoden
ltMiö
alusta. Kuviafin
ja ja rahastonfir. II. Sainio. Yäteli ja joutfojen välillä. Kalia- tulee lehti silloin tällöin sisältä*
littäjätsi Sofia Salmi.
Kofoutsia on yhdistyksellä ollut fassa faatui ja haavoittui 510 hen- mään. Lehden ohjelmana tulee
Buusitoista. Suuremmafsi osafsi filöä Iaftolaisia ja eräs upseeri ja olemaan faitfien vähävätisten
on ne foetettu omistaa feliityf- pari sotamiestä toisaalta. Laffo Jasiajn ajaminen. Niinpä tulee
selle, ja ohjelma fofoutflissa ou Riitassa on yleinen, mielenoso- iejiti tarmonsa tataa työsfenteletin o llut erittäin runsas; on pi tuslehtisiä levitetään ympäri mään työväestön, tilattom an vädetty puheita ja esitelmiä, ru faiipunfia, sanomalehtiä ei o le , estön ja pitfutilallisten aseman
S o s i a l i s t i n e n K a t k i s m u s , lä"1hkteo,naiHiHtR
istä nmparantamisefsi. Toimittajana on
hoja on lausuttu, laulua y. m.; voitu julaista.
kaelhit
T. TAINIO.
10 c.
Räävelistä ilmoitetaan, e ttä Anton Huotari,
y. ni. ja loppuilta on omistettu
nuorison taiteille. Myösfin on latfo on siedätin levenemässä.
J. J. Lae h m a n. Suo
l lT8I TANOMALEHTI.
peuran fäsinfirjoitettu sanoma Libaussa ovat työmiehet jättäKristinusko
ja
Sosialism
i,
mentanut T. TAINIO.
neet tehtaansa ja marssivat ta - ! Kenraalifuvernööri on myönlehti , , H erättäjä" ilmestynyt.
10 c.
Suurimpana virallisena huole duilla fantaen punaista lippua itänyt toimittaja K. Sarlinille oiKirjat ovat pienet, m u tta slsa lto rik k a a t.
na on ollut oman fofoushuoneen ja laulaen vallanfumoufsellisia teinien julaista Savonlinnassa
T u tu stu m alla nalliin, sa a p i lyhyen ja s e l
Jianffiminen. Aifomus oli ensin lauluja. Telefooni- ja sähföjoh- 'olevasta Kesfi-Savon tirjapainosvän k u vau k sen H osiolisinin p ääpiirteistä.
saada Nuoriso Yhdistyfsen taus dot fatfaistu. Eräs santarmi sai ta „Savot«r“ nimistä sanomalehpa yhteinen huoneusto, jota olisi surmansa foettaessaan ryöstää teä, jota on aiottu ilmestyväfsi
J ällee n m yy jille alennus.
aina ollut Suomalaisten fäytet- punaista lippua.
kolme tertaa viitos», nim ittäin
T ilatk aa (» so ilteella :
tävänä, mutta haute sentään
Perjantaina ilmoitetaan, että ' tiistaisin, torstaisin ja luuuntairaufesi tyhjiin.
waiffafin Jaftoa jatfuu useissa sin flo ti aamulla. Lehti tulee
j{yt on meillä fumminfin o llu t! faupungeissa, on asema jo va- sisältämään firjotufsia taloudellofafuusta asti huone 789 Main taantumaan päin. Laftolaisilta lisistä ja maunviljelytsen alalta,
B ox 408. - F itc h b u rg , M a ss.
gtreetillö Cambridgessä, jossa puuttuu johtoa. Isä Coponin toti- ja uitoillaan uutisja, faunolofoufset «m pidetty jota toinen j poissaolo on heitä masentanut, firjallisia fertomufsia ja ilinoi-zr •r /4»/
0 S K
ja neljäs sunnuntai tuussa.
j hänen olinpaiftama 011 tietym ä. 1tufsia.

to im es ta

25 PÄIVÄ.

KIRJ, KAARLO HALME

-.SANNI KORTMANNIN KOULII'*,
huv inäytelniä 3:ssa näytöksessä. Kirjoittanut
R. K IIJA N I)ER.
HTOM.! Saimaseuran jäsenillä in sentin alennus.

R A IV A A JA N

1! Tutustukaa aatteeseenne 11

Raivaajan konttoori,

Käyttäkää tätä lippuä
RAIVAAJA.
TILATESSANNE

RAHA ON PARAS LÄHETTÄÄ POSTI MONEY ORDERISSA.
Lehden hinta on foto vuosi $1.25, puoli vuotta 70c.
Jos useampia vuosifertoja tilataan, niin valittaa yksi b*Miett*Mftfsi.
jota firjoittaa nimensä tähän lippuun ja liittää toisten titaujain
Osoitteet m utaan.
Osoite:

RAIVAAJA,
Fitchburg, Mass.

BOX 408.

A L L E K IR J O IT T A N U T

T IL A A

„Raivaajan“
vuosit., josta matsiin* seuraa
NIMI
KATU JA NUMEKO tahi posti boxi
KAUPUNGIN NIMI
VALTIO

dollaria

s e n tt.

R A I V A A J A — T a m m ik u u n 31 p. 1905.

L ä h e ttä k ä ä tila u k s en n e osotteclla;

N. GAM SE,

8 S8

888888 s s

Jos ostatte Kellon, Vitjat ja Medaljongin, ostakaa paras mitä rahalla voi saada.
■<

5 4 M a id e n L a n e , N E W

YO RK ,

saadaksenne lähetyksen (O u tfit), jota v o i k äy ttää joka p ä iv ä ja kestää vuosia.

Osa KIRJAsiMIA

H

0222»»’

3'söiset tulta tä y tteiset vitjat.
Hieno Me
duljougi.

LOPPUI,

«I Kaikki tässä kuvatut esineet ainoastaan

i

$15.50.

= Me lähetäm m e tässä kuvatut neljä esinettä, I uusin
-r avonaiset hopcakuoret, 15 k iv e llä , ja W a lt ha m in nikkeli
koneistolla varustetun k ellon, kolniisäiset v itja t ja hie*
non m edaljongin, 20 vuoden tak u u lla.

j o t e n t ä m ä n ä y t e n u m e r o ilm e s ty y s a m a l l a i s e n a k u in

Kaikki neljä yhteensä $15.50.
Lähettäkää raha tilauksen mukana, me maksamme
lähetyskustannukset kaikkialle Amerikassa.
Tilatkaa (Outfit) num ero 1564,515.50 m ukana, ja m e
lähetämme vapaasti

KELLON, VITJAT J A MEDALJONGIN
viipymättä.
K ilm iioit ta o n

POHJAN TÄHTi

Me olemme m yyneet enemmän
k u lta - ja Hopea-kelloja suom a
laisille kuin m ikään muu liik e huone YH D YS VA LLO ISS A .

1‘vytäfää h in ta lu e t teloa, se lä h e 
tetään vap aasti.

Asiamiehiä! $ $ $ $
R aivaajan toim itus h a lu a a innokkaita aatteen
m iehiä ja naisia le v ittä m ä ä n Raivaajaa, k u s ta n 
nusyhtiön osakkeita ja myöskin k irja llis u u tta .

kohtuullinen palkkio vaivoista.

R A IV A A JA N

K O N T T O O R I,

B o x 408, F i t c h b u r g , M a s s .

T I L A T K A A ^

$

Q A IV A A J

$

a

Y h d i s t y s t e n ilm o tu k s ia .
itelih tirg in Tvö» ii<-n-,vli<listyks<*ii
kirje vaih to oaote o n :
XI M echanic st. F itchburg, Mass.

F

olisi jos siitä jäisi pois farmHlmotukset,

Halutaan tietoja.
Missä ovat serttiini Kalle ja 1
!Olli Titfanen, setä tuttavani Jo
hanna Pultti ja Emilia S e p p ä lä ).1
j nen. Alitti Tuttavainen ja Peffa
Tiainen. Paistattaapa ixdfau l i r i
jeellä. Osoitteeni 011
AUO. TIKKANEN,
111 Mechanic st.
Fitchburg, Mass.

F rank

PäänkivistySpulverit ja

H 00P E R K IN

A . B a g le y ,

A ljA .

Vasaram ies.

KiintrimistO-, asunto-ja maatalo-asioitsija, kantaa hyyryji ja pitää huolta, ra
kennuksista.
234 MAIN ST .

EITCHBl KO,

-

MASS. J

V L S IJ U O M A T E H T A A N

KALUSTO TÄYDESSÄ KUN-!
NOSSA MYYDÄÄN HALVAL
LA JA HYVILLÄ MAKSUEH
DOILLA. Ostaja saa täydellisen
opetutsen juomuin valmistami
sena. P. VV. Lahti. K irjeet osoi
tettakoon tämän lehden kontto
riin.

TÄ STÄ

N A kEE

E S IM E R k IN ,

LUKEKAA TARKKAAN RAIVAAJAN
( »I UK LMAKIBJOITl S

ET1 Si V I LL A.

EI.KÄÄ AINOASTAAN ITKEKÖ, VAAN
MYÖSKIN

MIETTIKÄÄ,

EIKO

RAIVAAJA

(»LE .11 I Rl SE LEHTE JOTA AMERIIKAN
SUOMALAINEN YLEISÖ KIPEIMMIN
KAIPAA.
T i l a t k a a its e j a e s i t t ä k ä ä

Peosylvaanialaiset Intoni.!
SAAVUN ENSI KUULLA
LUOKSENNE.
MUKANANI
! SUURI VARASTO KELLOJA,
KELLON PERIÄ, SORMUKSIA
JA KAIKKEA K U LTA-JA JA I.OKI VITAVARAA.
Jättälää oRtnfsemie sifsi, niin
saatte hyvää tavaraa fohtuhiii' töihin.— Kellot ovat tartastet-1
tuja. Suomalainen Kelloseppä

KUINKA PALJON SELLAISELLA ROSKALLA VOI SANOIALEBBESSA TILAA RUSTAA

P A IE IlA L T i LUKEIISELTi.

VIC TO R E N H O L M ,

St) Belmont st. Worcester, Masu.
n a a p u r e ille n n e .
KÄYTTÄKÄÄ TOISESSA PAIKASSA
OLEVAA TILAI SUPPUA.
O S O IT E

R A IV A A JA
B o x 408.

F i t c h b u r g , M ass.

A IN A

KUN TOINEN NUMERO ILMESTYY, NIIN SILLOIN ON KIRJAIMIA, ETTÄ RIITEÄÄ.

Hyvää Virvoitusjuomaa.
Tilau kset toim itetaan joutuin.

JO H N P0TTALA,

$ L 4 2 X ca ctem y st.

F /te/th u r # .

J

MYYTÄVÄNÄ.
Iso. m elk ein uusi, G lenw ood mini.
Sopiva istutnnhuoneeseeii. Myydään
halvalla. Myöskin m uita huolii kalu
ja. T avataan illoin Ajä lk een , AB Mec1haulc st.

N

88888S

$
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R A IV A A J A

— T am m iku u n 31 p. 1905.

ia siten rittoneet trustiisille fos- ty6tä ja rru ttav a t suomalaiset
lev iä perussääntöjä.
Uusiisi ovat antaneet — seuramme toiluottomiehitsi v a littiin h errat ininnasta, aiheuttivat valitse
IJaatto Rajala, Jaaffo Pottala ja muun toimikunnan, jonka tehtä— Vuodepeittoja saa aleunut- Petta Lahti.
vänä on oikoa vääristelyt, sekä
101 Mechanic St.
24—26 Academy St.
157 Rollstone StJ
sella A. V. Forsströmin fau—empi—.
antaa todenperäiset tiedot seu
pasta.
ran toiminnasta. Toimikuntaan
Työväenyhdistys Saim an ko- tulivat |,ra t |). Mykkänen, V.
— Naisten ompelutyötä vas kouksessa t, k. 17 p. eroitettiin | Uuataja j a p . Lahti.
O iiiir lilk k e ltii kun rupesi ilm eslyiiiiöiii k aup un kiim m e, ja kilpailu
taanottaa Mrs Mattsson, 40 Milk seurain yhteisrakennuksen luot
—em pi—.
liiiilen välillä vei u seilta ta v a ra la jeilta h in n at niin alas, että
Street.
tomiehet (trustee) toimestaan
p
ien
em m ät liikkeet tusk in voivat ostaa sisä lle sillä jolla isom m at
A a m u n k o itto
R aittiusseuran
— Kaisi vähäntäytettyä läm- ja valittiin uusiksi luottomiehik
liikkeel
niöivät.
lnitystamiisia ja jotu tä lli myy si lirut Jaakko Rajula, Pekka naisosaston ohjelmafofoulsessa
Saadak sem m e su o m alain en ru ok atavaraliik e kestäm ään k ilp ai
tävänä halvalla O. Mattsonilla, Lahti ja Jaakko Pottala. Ras- j viime sunnuntaina pitivät puhei
lu
ssa
, ja sisälliset a sia t v ak avam m alle k an n alle, näim m e ainoaksi
kauttavimpana eroittamisen sy y -; ta lirut Lillbacla, Kalliofosli ja
40 Mill St.
k
ein
o
k si m uodostaa liik k een , joka olisi y litä iso kuin Main S treet
nä pidettiin, että lirut A. Heis- J . Johnson. Hra Lillbacla puhui
in
k
ilp
ailian im e, ja säästää m yöskin ostaessa m ik ä li se on m ahdol
— Saadaksenne hyviä palve son, K. Kangas ja W. Kaakinen, j äiteille. Jolaisella naisella on
lis
ta
,
N
y t jo sitä m yöden kun uusia tavaroita tu lee sisä lle, m yöskin
luspaikkoja, tulkaa Mykkäsen ollen seurain valtuuttamina! ra- halu tulla äidilsi. Monella nuo-1
h in n at aikaa p ien em pien liikkeiden välillä h u o m a tta v a sti eroam aan
paikan välitystoimistoon
3554 kennuksen luottomiehinä, ovat rclla äidillä ei ole aavistustakaan
V ertailun vuoksi m a in itsem m e jokapiiiväisiinpiii tavaroita.
Main st. Telef. 514—3.
rikkoneet liiottomiehille koske- lastentasvututsesta. Kun eivät
via ohjesääntöjä, sekaantumalla osaa järliperäisesti hoitaa lapsia,
Hinnat mistä voisimme myyda jos
— Olen uvnunut ruofatavara- seurain sisällisiin asioihin, saa- turmeltuu ne ruumiillisesti ja
Meidän hintamme ovat nyt.
pieninä liikkeinä olisimme.
taupan entisessä M. Kotilan puo den siten selkkauksia aikaan.
10
1
lii
v isku ja
henlisesti alusta altaen. Lapsia
1 Ib viskuja
5
dissa 183 Rollstone st. Hyvillä
—empi—.
ei saa {urittaa vihamielellä. Toi
10
1
lt>
rusinoita
1 Ib rusinoita
8
tavaroilla ja fohtuhinnoilla pyy
sinaan täytyy antaa lapselle vit
1 boxi rusinoita
12
1 boxi rusinoita
9
Työväenyhdistys Saim an työdän sulfeutuu yleisön suosioon.
saa, mutta se tapahtuloon raf1 Hi Java k a h v ia
35
1 Ib Jav a kahvia
25
A. B enson.
kokouksessa t. k. 22 p. selven laudessa. Se toti, jossa isä ilta
1 tt> teetä
40
I Ib teetä
25
nettiin vuosikokouksen päätöstä
sin
loloaa
perheensä
ympärilleen
5
lii
sokeria
33
5
tl*
sokeria
30
— Miesten ia naisten talviial- jäsenmaksuja koskevan pykälän
polvistuen
ruloileinaan
Jumalan
1
il>
m
eijerivoita
34
1
Ib
m
eijerivoita
31
lineita, viilasin alusvaatteita ja suhteen, siten, että jäsenmaksut
siunausta,
on
täydellisesti
onnel
16
2
iti
riis
iry
y
n
iä
2 Ib riis iry y n iä
10
miesten ludotuita villapaitoja on tämän vuoden alusta sääntö
linen
toti,jossa
vallitsee
rauha
ja
1 dz. m u n ia
28
1 dz. m unia
25
myy suurella alennutsella
jen mukaan käytännössä, joten
rullaus,
jota
puuttuu
monen
mil
2
Hi
lehm
än
lihaa
20
2
tb
lehmän
lihaa
16
■A. V. F orsström, kuukautinen jäsenmaksu on 25
jonäärin
todista.
378 Main st. senttiä.
Y h t. 2.38
Y h t. $1.84
Hra Kalliofosli fertoi erään
— Kirjastonhoitolomitean jä Helmikuun 11 p. pidettävään tuoleillaan tuomitun naisen surIsompiin perheisiin tuonlaineii iniiärä tavallisesti tila
senet toloontmvat ensi lesliwiil- edustajakokoukseen alustuksia feaa elämäntarinaa. Mainittu
taan 13 kertaa kuussa, jolta ajalta erotus tekee $7.02, ja jon
lona Ho 8 ip. Mechanic ladun laatimaan valittiin toim ittaja nainen meni 1(1 vuollen vanha
ka voi säästää ostaessaan tavaransa nyt tavallisilla hinnoilla.
hantille. Kuittien läsnäolo v ä lt Tainio.
na naimisiin. Oltuaan muuta
Yhdistyksemme 10 vuosijuh man vuoden naimisissa, toimitti
tämätön.
E simies. laa päätettiin pitää 12 p. helmi- miehensä pois hengiltä. Sano.
. .. ..
kuuta. Lähemmät toim enpiteet malehdet vaativattuolem antuo—
naisosasto
toimii
iltaman
;,1il|„„ suhteen jä te ttiin huvit..;
.
.
.
,
...
...
o i
. • juhlan
hui itoi- jumrangaistiitsen
peruuttamista,
hausfalla ohjelmalla lauantaina , Inikunnan hiostaa».
samaa toivoi puhujulin. — Naishelmi!. 4 p. Mechanic ludun haaHarjoituskokouksia runonlau- osaston velvollisuus on fasvat24— 26 Academy St.
157 Rollstone St.
101 Mechanic St.
lilla, jossa m. m. esitetään lap- sunnossa? kaunoluvussa, esiteltaa naisia ajattelemaan ase
paleet ,,H ä» on Sjsm ästä ja niäjn j a puheiden piilossa pan„ Valo tulee” ! Pilettien hinnat naan toimeen aina työkokousten maansa.
Hra Johnson ei hyväfsynyt1
perjantaina 25 c ja lauantaina loputtua, milloin siilien vaan on
ruumiillista luritusta. Ne v it
;!oc.
tilaisuutta.
sat ei ole tasanneet, joilla hän
—empi—.
— Perjantaina ja lauantaina
lapsiaan pietsäjsi. Rutoilemista
piti
orjailunu, jota puhuja faniiinR aivaajan fonttoori avoinna
M in n a C anthin , , Papin p e rh e "
lello^T-JJkidkK^^IbstävfääjiäJot- esitettiin t. k. 21 p. Työväenyh mofsui.
Runoja lausuivat neidit Olga
distys Saiman iltamassa. Herra
somassa ja m n istala a sam alla wnEriksonin piirtämä kuva rutivan- Järvelä, Olga Petterson ja rva
rnstaa tiluusrahat mutaan.
koillisesta papista, jäi varmaan- Sofia Hopjamen. Erään niuistel-1
k ili jokaisen katsojan mieleen, man liiti neiti Milja Mäti. Muä im in 'a tulevan viikon aikana voitte valita niieleisenne
— Silloin tun tarv itse tte jaUi- sillä niin voimakkaasti se tu lk it- sifaalisesta puolesta p itiu ä t hyhousut varastostamme loppininniyynti hinnoilla.
neita ja tahdotte saada ne nitein tiin. Pastorin poikaa, Jussia, vää huolta neiti Mary Carlson,
ajan millaiset ja samalla Iestä vät, nuoren puolueen nousukasta, hrat Kalliofosli, Sten ja Minltion teidän m entävä Jussi Nylun esitti hra Tuppurainen rennosti, nen. K äsikirjoitetun lehden
M yönnäm m e
din Jalfinefauppaan. Siellä on samoin hra K erttula ylioppilas ,,Esiltö” , lufi neiti S iv iä HärJ Ä 20"'„ j a 3 3 1
a le n n u k s e n
välitointa suuri ja hinnalfin foh- Rastasta. Aivan kuin luotu oli fönen.
tuulliset.
neiti Maunu vienon Hannun
Burnettin faivosonnettomuujä le lla oleville lopputavaroille.
R aittiusseura A am u n ko ito n oh- osaan. Peräti lempiviltä näytti dessa färsivien perheiden avusjelmakokouksessa t. k. 22 p. pu neiti Pottala pastorin Elisabetin- tamiselsi pantiin toimeen feräys
H IN N A T OVAT S E U R A A V A T ;
huivat hrat Mykkänen ja Lempi na. Neiti Maria Rajala M aijuna josta tulos oli $(>.41. Varat länen. Runonlausui hra Erikson. oli jotakuinkin paikallaan. V ii- hettää asianosaisille herra J.
ennen $2.00 n y t $1.33
H o u s u t.
Vielä esiintyivät hrat Mykkä meisessä näytöksessä, kun Maiju Rajala.
3.00
2.00
H o u s u t,
•»
••
nen ja Minkkinen, edellinen lau tulee teaatterista, olisi odottanut
—em pi—.
3.50
2.33
H o u s u t,
M
•*
reipasta sisään syöksähtämistä
loi, jälkimäinen soitti.
4.00
3.00
H o u s u t,
•>
Rettelöitä F itchburgin suoma
5.00
3.33
H o u s u t,
—empi—. sen riemuntunteen valtaamana,
«•
••
6.00
4.50
laisessa
E v a n k elis-L u th e rila is es H o u s u t,
**
t»
että koenäytös onnistui hyvin,
N u m m is u u ta rit, tuo Alelsis Ki
sa
seurakunnassa.
Kirjoitukses
mutta esittäjä päinvastoin tuli
ven vanhentu maton fomedia,
sisään hyvin väsyneesti. N eiti sa ,,Fiteliburgin niirkkapatruiiMeidän tä y ty y p u h d istaa p öytäm m e u u sille k ev ä ttin a ro ille.
esitettiin lauantai-iltana TyöTäm ä on teidän h yöty.
Ilesselgrenin Martha ei ollut oi nat kansallismainettamme ko
väenyhdistyfsen huvitoimifunkein leveäsuinen savolaistyttö. hottamassa'' on jo kerrottu mi
nan toimesta kaalilla. Väteä oli
Sekä kappaleen sisältö, että esi- ten seurakunnan vähemmistö
tuvan täydeltä ja hyvällä tuulel
tys olisi hyvin uiisainnut täyden
seurakunnan jäsentä vuola. Esitys ei ollut parasta, mi huoneen.
sikokoiikseen saapumasta. Sen
hin näytteliäfuntam ine fylenee.
F. H. L A N E CO.
_empi_.
johdosta estetyt jäsenet esittivät
Vähäinen harjoittelu lienee ollut
.
O m istajat.
seurukiinnan
puheen johtajalle!
vitana. Kiven näytelmät vaati R aittiusseura A am u n ko ito n ko- englannin kielisenä senraavan
v a tta suuria voimia ja paljo työ kouksessa t. k. K! p : nä valittiin vaatimuksen:
tä tuliaiseen oifealla tavalla tul- luottomiehet (trustee) seurain
(S u o m e n n o s.»
fi tiliisi.
vhteisrakennusta varten. Ko„Me allekirjoittaneet Fitchiiirgin Lutherilaisen se ura k unA am u n ko itto
R aittiusseuran kouksesta olivat jäsenet erikseen hurgin
kutsukortin
kautta
saaneet
tiena|,
jns«»n<»t
lian
jä se n e t olemme
olemiin tähän kirtyölofoufsessa viime sunnuntai
k a t u j e n k u lm a s s a .
don.
Kokouksen
alussa
luki
hra
joittaneet
nimemme
pyynnöllä
na luettiin ja hyväfsyttiin viime
vuosineljänneksen tilit. Kirjas- V. Haataja .vhteisrakennusta seuraaviin tarkoituksiin :
totoimiluntaan valittiin Kään koskevat asiakirjat, joista kävi
I. Panemme vastalauseemme
että rakennuksen, kilin
S IK A A R IA JA T U P A K K A A .
nän, Asialan ja O. Järvelän ti selville,
....
. „
,
1sanotun seurakunnan virkailijoimyoskin
maan,
jolla
rakennus
,
.
.
.
.
.
,
lalle, jotta luopuivat toimesta, ..
.
1.
«Ien tointa vastaan, jolla he estiEv.
neiti H ietifto, hrat O. Heimo ja sijaitsee, omistavat TSuoni.
- '\ä
1
viisikymmentä yksi seurnLuth. seurakunta, .j..,.-,
w>, ..1 ( kuntamme jäsentä läsnä olemas sumaan sanotun kokouksen auta-j A . L E M P I S E N
. " 1UJ
Partala.
liialla tiedon jäsenille.
Seuran sääntöjä päätettiin pai distys Saima ja Raittiusseura ta sanotun seurakunnan kokouk
liattua JKHI fpl. jäsenille jaetta Aa miinkoitto.
sessa torstni-illalla taim nik. 12 Yllä olevan olemme lukeneet
Luottomiehet, A. Heisson, K.
vafsi.
ja vapaehtoisesti allekirjoitta
p. 1005.
Kangas ja W. Kaakinen, saivat
—empi—.
n e et,” (Allekirjoitukset,)
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osakseen moitteita, enimmäk 2. Myöskin vastalauseemmi
jälellä
olevia
jäseniä
vastaan
sa
,.T u u k k a la n ta p p e lu " G . von seen siitä, että he, luottomiehi
Kun seurakunnan pnheenjoh- t i h i a t i a h l h r n n i r n i
Numeroin kirjoittam a näytelmä nä, ovat sekaantuneet seurain si notussa seurakunnassa, jotka oli taja oli kieltäytynyt vaatimusta TARJOTAAN y h ä EDELLEEN
7: ssä muutoksessa esitetään en säisiin asioihin, vaikka luotto- vat läsnä sanotussa kokouksessa noudattamasta, ilmoitti yllämai
si lauantaista viikko, helmikuun miehiä koskevissa ohjesäännöis-1 ja äänestivät jäsenten pois pa nittu toimikunta kirkon ja ala-1 H y V ä ä
RU0 k 3 3 .
11 p., Mechanic kadun haulilla sä nimenomaan kielletään sellai noa seurakunnasta.
kerrassa olevan kokoushuoneen ---------- —------------------ —— —
Saimaseuran
iiäytteLiäkunnan nen sekaantuminen. Kun luot3. Me vaadsnune sanotun oviin naulatuilla julistuksilla
j
1
1
toimesta. Kappale on vaikeim tomiehet menettelyllään ovat seurakunnan puheenjohtajaa vii kokouksen pidettäväksi mannan- y #
1 1 ^ .1 ^ 3 ,1 3 ,0
pia, mitä tällä paikkakunnalla saaneet aikaan häiriötä seuraili pymättä kutsumaan kokoon kaik taina t. k. 30 p. yllä mainittua
vielä on esitetty ja kuvaa hämä toiminnalle, päätti seura heidät ki seurakunnan jäsenet, nekin, tarkoitusta varten. Puheenjoh-iI P A IT A - JA J A L K IN E K A U P A S T A
läisten ja karjalaisten sotaa kes eroittaa toimestaan.
Uusiksi jotka viime kokouksesta estet ti ja A. Tofferi on erityisillä il- voitte valifoida f»di t tmi 1isi 1la
kenänsä noin vuonna 1200. Mie luottomiehiksi valittiin herrat tiin, yhteiseen kokoukseen, jos moitnksella ,,Pohjan Tehdessä” hinnoilla hyvin miellyttäviä ja
hissä silloin haulille.
Jaakko Rajala, Pekka Lahti ja sa valitaan kolme luottomiestä kieltänyt siten kutsutulta ko ajanmtifaisia miesten, naisten ;‘a
Tieto vaalini (trustee) sanotun seurakunnan koukselta kaiken merkityksen lusten
Suom. E v . I.u th . seurakunnan Jaakko 1’ottala.
J A L K IN E IT A .
ja nim ittänyt toimikunnan jäse
fotonisessa eilen illalla eroitet tuloksesta päätettiin lähettää kiinteimistön hoitoon.
Naisten
villapusemita ja villa"
niä
,,S.-seuran
kätyreiksi”
.
Seu
Jos puheenjohtaja kieltäytyy
tiin yhteisratenniifsen liiotto- Suoni. Ev. Luth. seurakunnalle
1
ivejä
on
myös
liitteessäni use
miehet, trustiisit, hrat A. Heis- sekä työväenyhdistys Saimalle kutsumasta kokousta heti, me rakunnasta häädetyt olivat kysy
amman
hintaisia,
joita nyt tulen
allekirjoittaneet Lutherilaisen neet neuvoa lakimies Walshilta,
son, K. Kangas ja W. Kaatinen, pöytäkirjan otteella.
Toiskielisissä lehdissä olleet seurukunnun jäsenet valtuutam joka on vakuuttanut yllämaini myymään huomattavalla aleuheille usfotusta toimesta, syystä,
että olivat luottomiehinä sotaan- väärät uutiset — joita muutamat me V. H aatajan, O. Aleniuksen tulla tavalla kutsutun kokouk nufsella.
166 CHARLES ST.
tuneet seurain sisäisiin asioihin paikkakunnalla tunnetut edis- ja J. Niemen toimikuntana kut- sen täysin lailliseksi.

F itc h b u r g is ta .

Finlanders Stock Co.

Finlanders Stock Co.

Suuri housujen myynti.

KYLLÄ ME K ILPAI
LUN KESTÄMME!
Kun Fitchburgin suomalaiset seksi ostaa tavaroitu suurissa
kuuppapalvelijat perustivat am- •summissa, joten hinnat ovat sen
nuittiyhdistyksen, valvoakseen mukaiset.
taloudellisia ja henkisiä etujaan,
Kudehtijiimme ja kilpailijampäättivät täkäläiset mokatavarakyllii koettavat kuikellaisia
i kauppiaat ylityn renkaaseen voi
keinoja jiirkyttäiikseen meidän
dakseen yksimielisinä vastustaa1
saavuttamaamme suosiota ja
palvelijainsu vitut imtiksia. — Sii
kuuluvatpa aikovan estää tuk
tä renkaasta kehittyi sitte trusti,
kukauppoja meille tavaroita
jonka kansa, pienellä sanasutmyymästä, mutta yrittäkööt
kauksella, risti Tukkiyhtiöksi.
vaan. Me olemme varmasti va
Sen yhtiön tarkoitukset ovat liäkuutettuja, ettei meitä mikään
i märiiän peitetyt, mutta kertoa
trusti voi hävittää, ei rahankaan
tiedetään, että. puitsi palvelijain
voimalla, jos yleisö vaan puoltaa
, kurissa pitämistä, <e tahtoo aluk
meitä, kuten tähänkin asti, sillä
si kilpuilun kautta hävittiin siiyleisö liikemiehet pystyssä pitää
j heti kuulumattomat suomalaiset
tai kaataa.
I ruokatavaraliikkeet, voidakseen
sitte mielin määrin hinnat mää Liikemiehet ovat yleisöä vurrätä, kuu ei enää kilpailijoita ten eikä yleisö liikemiehiä vurolisi kiusaa tekemässä.
ten. Sen me tiedämme ja muisSe suuri ja odottamaton suosio, tumme. Ja -en tähden jsniiiisjota suuri kansalaistemme eneni-' tamme kaikki voimamme ja kymistö on meidän, entisten kaup- kymme voidaksemme tyydyttää
papalvelijain liikkeelle osuittu- kaikki kohtuulliset vaatimukset,
nut, tuntuvasti helpottaa meidän Mitään keinottelua emme suosi,
lujaa päätöistä lume myödä tavu- Rehellisyys ja suoruus, nopea ja
roita yhtä halvalla hinnalla kuin kohtelias palvelus ovat meidän
mikä suurliike taliansa, suoma- liike-periaatteitamme.
Niiden
laisten kauppiasten trustista pu- uskomme varmasti vieviin voithumattakaan. Yleisön suurisuo- toon, sillit ne ovat sopusoinnussa
sio on tehnyt meille mahdolli- yleisönkin etujen kanssa.
Sulkeutuen arvoisan suomalaisen yleisiin ja liiketuttaviemme
suosioon
piirrämme tosi kunnioituksella

Pellervo Grocery Co.

T

jTYÖMIESTÄ

i
I

I

c.

L.

Martti Mäki.
PALLO SALI. ■

$
Ruokalassa,

z

s a a tila ta

Raivaajan toimistosta.
T ila u s h in t a $ 1 .5 0 k o k o v u o d e lt a .

HUOM.! Suuri alennus.
KANSALAISET! Käyttäfää tilaisuutta hyväfsenne. Yli vii"
sitvinmentä mallia, joista valmistan puluja suurella alennutsella.
ITK U JA , JOTKA ENNEN OVAT MAKSANEET $24, valmistan
nyt $17.50. Halvemmista 4 tai 5 dollarin alennus. KÄYKÄÄ HETI
KATSOMASSA, ENNENKUIN LOPPUU. Niitä fanfuita on aino
astaan rajoitettu määrä. Yli Ö00 fesämullia on juuri saapunut. Kaiffi valmistetaan uusimman muotiin mutaan. Työ tunnollinen. Ensi
luotan lisätarpeet.
Vanhoja vaatteita puhdistetaan ja silitetään huolellisesti. Ko
to putti silitetään 50<\ housut 15^. KÄYKÄÄ AINA MEILLÄ,
KUN RÄÄTÄLIÄ tarvitsette.
Kunuioitutsella :

F. NYBERG, räätäli*

FITCHBURG, MASS.

734 Mechanic st.

$£ Huomatkaa!
SI dollarin paltinto
hansa yhtä tunnokkaasti kuin mikä FiPhburgin apteekki
-------- hyvänsä. -------o ie tte h o h o et- Reamatismimikstcoraaniiie 6 o « en tt.p tiiio ; «e P»tancct m eid än _________________________ rantaa eh d ottom asti.

A u r a nuha-nuuskaa
Pienet s y y t — suuret seuraukset.

Kirjeisiin vastataan ja postilähetykset suoritetaan nopeaan.
Kiinuioittaen:

SNOMALAINEN APTEEKKI,
M ö M A IN S T R E E T .

:

:

;

FITC M B U R O . MASS.

