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Tampereen Ulkotyöväenyhdistyksen uusi talo.
huoneistoon. Kun sitten työväki v. 1894 — 1896 valloitti
ikkuporvarien perustamana syntyi Tampereelle
porvareilta
yhdistyksensä, jossa valloituksessa Ulkotyö
v. 1886 työväenyhdistys. Oikeastaan ei tuo
väenyhdistys oli päätekijänä, muutti mainittu yhdistys
seura työväenyhdistyksen nimeä vastannut, sillä
v. 1896 vuokralaiseksi Tampereen Työväenyhdistyksen
työläisiä ei sen jäseninä ollut useaan vuoteen. Tehtaili
taloon, toimien siinä veljellisessä sovussa isäntäyhdisjoita, koulujen opettajia, kauppa-apulaisia y. m. pikku
tyksen kanssa, omana itsenäisenä yhdistyksenä, viime
porvaristoa olivat jäsenet järjestään. Jos seuraan joskus
vuoden loppuun asti.
tuon nimi houkuttelikin jon
Aikain kuluessa alkoi yh
kun työläisen, niin nenää
distyksen' talo tulla ahtaaksi
nyrpistäen, ivan hymy huu
kaikille siinä toimiville yh
lilla kohtelivat seuran hie
distyksille ja osastoille, jonka
nommat jäsenet karkea putähden Ulkotyöväenyhdistys
kuista ja -käytöksistä työ
rupesi puuhaamaan itselleen
läistä, kun hän oli rohjennut
taloa. Se pyysi ja sai kaup.
tulla tuohon »hienoon ja
valtuustolta lahjaksi tontin,
sivistyneeseen" seuraan, »fii
mihin sitten ryhdyttiin ra
nien" puotipuksujen ja kaupkentamaan uutta komeaa ki
paneitien joukkoon.
vitaloa.
Viime ja tämän
Tämä kylmä ylenkatseelvuoden vaihteessa tuli talo
linen käytös yhdistyksen —
siihen kuntoon, että sen vih
joka nimenään piti »Tam
kiäiset vietettiin viime tam
pereen Työväenyhdistys" —
mikuun 18 — 19 p:nä. Joulujäsenten puolelta, vaikutti
lehden ahdas tila ei salli
vapauteen tottuneissa ja sil
talon suhteen enempään se
loin jo arvonsa tuntevissa
lostukseen ryhtyä, mutta sitä
ulkotyöläisissä uhmaavasti,
puutetta poistaakseen on leh
jonkatähden he — etupäässä
den toimitus ottanut talosta
muuraria ja kirvesmiehiä —
vieressä
olevat kolme kuvaa
päättivät perustaa oman yh
joista yksi esittää talon Sa
distyksensä, itsenäisillä sään
takunnan
kadulle olevaa
nöillä, nimeltä Tampereen
fasaadia, toinen juhlasalia,
Ulkotyöväenyhdistys.
kuvattuna vasemmanpuolei
V:nna 1893 kevät-talvella,
sesta
pääovesta sekä kol
sitten perustettiinkin tuo uusi
mas kuva esittää ravintolaSATAKUNNANKADUN P U O L I
työväenyhdistys ja vuokrasi
huonetta.
se itselleen huoneiston kaup
Tampereen työväellä on nyt kaksi kivitaloa: vanha
pias Abraham Jokisen talosta Kuninkaank. 30 (nykyään
lähellä Aleksanterin kirkkoa ja uusi lähellä Johanneksen
»Aamulehden» talo), kivirakennuksen yläkerrasta. Ras
kirkkoa. Levittäkööt ne terveellistä vastamyrkkyä niihin
kaaksi kuitenkin kävi nuorelle työväenyhdistykselle, jota
ummehtuneisiin aatteisiin, joita mainitsemistani naapuri
vastaan vanhempi herras-työväenyhdistys oli sotajalalla,
taloista maailmalle levitetään.
pitää omaa huoneistoa, jonkatähden yhdistys vielä sa
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