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Ullfulaufe.

Suuret tjiätorialtijet aatetoivtauffet fulfemat hitaasti, mutta 
marrnaSti eteenpäin, ©en mutaan moimaffaammin, mitä läheni* 
pänä nämä mirtauffet omat tobelltéta fanfaa. Xoifin faitoen 
marfiuaiäta tpötätefemää tuottaa. Xpömäenliife, tuo tobeUinen 
fanfan taf)bon ja ajatusten maltama mirtauS, on mielä nuori, 
mutta fitä mointaffaampi, jota juuri ofottaa että tämä fe on 
oifea, fanfan fpbäntä lähinnä olema aatteellinen mirtaug. 9D?i<§tä 
fppätä? ©iitä fppstä että tpömäenliife on faanut atfunfa itfe 
tpömäen turjien fimiötpä- ja taloubeUtéten olojen patotuffeäta.

Sotainen aitamme fanfalaiftéta mielä muiätaa Sobrifoffin 
fortomuofien ajan. Sotaifella on tuoreena mutétosfa ne tatalat 
ja rnieiimaltaifet toimenpiteet, joita fen aifainen Ijallituå tjljbegfä 
fotimaioten mirtanprffien faneja pani toimeen, perinpohjin tutjo= 
tcrffeen laitti fiwi§tt)å= ja tpömäeStön maltétuöriennot. ^aifeéta 
huolimatta ftjnttji tällä ajalla taittein enemmän tpömäenhh^i^5 
tptfiä fuin milloinfaan. Samaan aitaan huomataan tpömäen 
heräämän Äpminlaaffoefa 5£'t)mit)ljtiön tehbaSfeubuillatin. SBuonna 
1903—1904 perustettiin 2—3 tt)ömäent)f)bt§tt)§tä Äpmihhtiön 
tef)tai£Iefin. 91äistä yffi huomatuimpia on SBoifan tpömäen* 
hhbtétpS, jota m:§ta 1903 lähtien on ollut toiminnaäfa.

Mäntän mainittatoon että jo 1900 oti jotfut 23oi*
tan tehtaan tpöläifistä tilanneet £t)ömie£4ehteä. SBaan täétä 
työläisten lufufjatueta tiebon faatuaan fiUoincn tehtaan ifäntä 
91. Grtfraing etjfäift leipien jäännin. Sitten mainittuna m. 1903 
oli SBoifan ofuuSfaupaSfa faupanhoitajana ?)lén, jofa tpömäen
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pppnnöStä rtlfoi tilata UpömieStä fitä paluamille mainitun muo= 
bcn alulta, ©ainoin alfoi lastuaa tpömäeStöSfä ppteenliittpmifen 
tunne.

©amaan aifaau oli e»äS fimitpöntefijäin ofuuSfunta tuuof= 
ranitut tiroiloupimon läljeltä karjuit afemaa joSfa ufeampia fituv 
tpöntelijöitä tpöSfentcli. 9lämä miettimät femäbjuplaa mainitun 
afcman läpeifppbeSfä enfimäifenä funnuutaina fefäfuuSfa. UilaU 
fuutecn oli m. m. faapunut muutamia SBoifan teptaan tpöläifiä. 
Suplapupujana efiintpi paljon tunnettu, mutta jo manalle mennpt 
toiueri granS SCila. ©amaSfa tilaifuubeSfa pppbettiin Uila feu= 
raatuaffi funuuntaiffi tulemaan SBotfalle pitämään pupe tpö< 
mäeStöIle, jopon pän miclippluällä lupautuifin. ©uuri tpömäen 
lofouS ilmoitettiin fitten failcSta puolimatta mainituffi ajalfi n. f. 
,,'Xicpaaran parjulle" ja oti tpötuäeStöä faapunut ufeampia fotoja. 
UäSfä tilaifuubeSfa enemmistö SBoifatt teptaan tpöläifiStä luuli 
enfi lerran tpöluäcnpupujaa. UäStä Uitan pitämästä pupecSta 
olitin niin paljon ppötpä, että toimitettiin foefirjuituS ipötuäeiu 
ppbistpffen perustamista marten. ^oefirjotuSta toimitettaeSfa 
poistui fuuri jouffo arfaluontoifempia aituan tuin olifi ollut fpfp= 
mptfcSfä jontuUaineu törfeä rifoS. ®ocfirjuituffeSfa ilmoittautui 
jäfeniffi paluamia noin 130. jäfeniffi ilmoittautuneet jatfoimat 
toimintaa ja malitfimat fääntöjä laatimaan 10=penfifett tomitean. 
9?äin fpntpi SBoifan tpömäenppbistps.



ttertomus SBotfan toöroäcnppbtstijtfen toiminnasta.

Wuofi 1903.

©ääntöfomitea, tiebu3tetle§jaan mattijääntöjä ppbes?tä ja tob 
fcgta paifa^ta jäi mpö^fin tietää, ettei npfpään ote toimoa fään= 
töjen VoatjtuiötuffeUe mira^toigja. Stäipin aifoipin fattumalta tuti 
paiffafunnalte puolueen npfpinen puljuja 2tugu3t Söatanen, jofa 
pupui tpömäen afiaSta ja ppteentiittpmijen tarpeeUijuubeäta fefä 
neumoi tiittpmään ©uomen IRuotfataijeen STpömäeuliittoon. ©ieltä 
jaatiinfin maltijäännöt fefä ne ppmäfjpttpä tupa liittpä mab 
nitun liiton ofaStoffi. ©ääntöfomitean epbotuS mainittujen fään- 
töjen ppmäfjpmijeStä felmiää jeuraamaSta pöptäfirjaSta:

ö p t ä f i r j a, teptp ©ääntöfomitean fofouffc»fa 4 p:nä 
peinäfuuta 1903 S1, ©tangin tatoSfa. ^upeita jopti S?, ©tång 
ja firjurina oli atlefirjoittanut. Sfofoufjeefa oli täénä 10 jäjentä.

1 §■
tppmäffpttiin ©uomen tRuorjataijen iEpömäentiiton jäännöt 

fannatcttamiffi.
2 §■

9?imeffi ppbUtpfjelte epbotettiin „tpprintö". g>pbi<3tp<§ tutee 
toimimaan SRattitan fptässjä SSalfcalan pitäjänä, Söiipurin 
lääniä.
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3 §•
Sateinen fofouS päätettiin pitää tjeinäfnun 12 p:nä f (o 1 i.sp. 

Uiepaaran IjarjuHa, fofooitfutjujafjT tuli $. ©tång.
2Baf uubcf fi:

21 n t o n 51 arjalainen 
tt. t. firjuri.

SBarfinainen pfjbiSttjffen atfamispäittä on fjeinäfuun 12 p:nä 
1903. ©illoin pipettiin IjfjbiSttjffen ttarfiitainen perustatta fofouS 
5£ief,aaran tjarjulla. ©e pötjtäfirja jota täSfä fofouffeSfa laa= 
bittiin on fofonaifuubeSfaan feuraattanlainen:

P ö tj t ä f i r j a, tefjttj SäjöttäenpfjbiStpffen fofouffeSfa 12 
p:nä peinäfuuta 1903. Puheenjohtajana oli granS SLila ja 
firjuriita adefirjoittanut.

1 §•
Päätettiin ptitpä ©uomen SRuotfalaifeen Xtjöttäenliittoon 

pnifadiStjfjbiSttjffenä.
2 §•

SJimefjt tjfjbiSttjffede fjpttäfftjttiin „2Salfeatan SEtjöttäem 
tjfjbiSttjS".

3 §•
©ifäänfirjoituSmaffuffi määrättiin 50 p:iä fjenfilöltä. Säfem 

maffuffi 3 mf. ttuobeSfa.
4 §•

SBalittiin tjffitoiSta fjenfilöinen jofjtofunta ja tulittat tta(i= 
tuiffi jeuraattat fjenfilöt: Jlnffjelm IpeleniuS, granS SCila, 2lnton 
karjalainen, Sijanne 3ubén, kalle ©tång, ©mil ©tcnljolm, paatti 
Sofiranta, SUauritj paljaffa, DJaulja karola, Sluroora Iptjtönen 
ja 21una kuoSmanen. kafjt enfinmainittua faittat ääniä pljtä 
paljon, joiben ttälidä arpa ratfaifi Ipcleniuffen enfimäifeffi ttarfb 
naifeffi pufjecnjoljtajaffi.
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SBarojäfenitfi" Saarni giaarafa, 21rtuib (gfkolm ja 
§i(ja ^uolaffa.

TilintarfaStajiffi: Dsfar ©jörlunb ja Suko Saaliit; 
pää.

28arainief)ifjt: SToimonen ja 6. Herrala.
SBafuubcffi:

21 n t o n SB a r j ala i n e n 
h), t firjuri.

SQäiit laitettiin peruitui fitte pljbiittjiefämälle, jonfa tar= 
foituljena oit tutjanfien tpöläisjoulfojen tjenfijeu ja taloubcKifen 
fjtpoinlooinnin tököttäminen, fiitä tufalaSta ja orjan tatjteita 
{antamasta afemaSta, jofjon toto fapitatiitinen maaitma on tpö= 
läifet fafjtinnut.

Soktofunnan enfimäifeSfä fofouffeifa keittäfuun 16 p:nä 
fieltätjtpi 21. IpeleniuS pukeenjoktajan toimesta ja jo£)tofunta toa= 
litfi känen tilalleen marfinaifeffi puf)eenjof)tajaffi grans Hilan, 
marapukeenjoktajaffi 90?. Subén’in ja fikteeritfi 21. SBarjalaifen 
jetä marafikteeriffi 9)2. 9f?aljafan. 9?akaStonkoitajaffi malittiin 
Ä. ©tång.

2)kbtétpffen enfimäifen toirnintamuobcn puukot fäfittimät ken* 
fifiä ja taloubeUifia ft)ft>mt)ffiä. So enfimäifiSfä fofoufjiSfaan 
oli joktofunta feSfuStellut lufutuman tarpeeflifuuhesta jetä janoina^ 
lektien ja aifafauSfirjojeit tilauffeSta. SÖuoben miirne neljän; 
neffen alusta onnistuttiin faaba muotraljuone fofouffia ja lufu; 
tupaa marten. Sufutupaan tilattiin feuraamat fanomalekbet ja 
aifafauSfirjat: HpömieS; 8änfi;©uomen HpöniieS; Tanjan Sekti; 
späimölekti; Söiipurin ©anomain ©upiStuS; Staifu; Hpömieken 
SUanmietto; fpeHermo; SSalmoja; 9?prfijä ia Sufutupa. ©amoiSfa 
fofoutfiSfa oli mpöS feSfuSteltamana laulufeuran perustaminen. 
SRuiSta feSfuStelufkfkmpffiStä mainittafoon naisfkfkmpä. SBielä 
famana muonna malittiin ppbiStplfelle 20=kenfinen kumitoimi; 
funta, fefä päätettiin perustaa rafennuSrakaSto, jokon fiirretään 
10 °/o faiftéta nettotuloista, ©amafla päätettiin muofrata
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^SoCjioiémaiben Dfafe pantista fobinfääStöfaSfa rafeunuSrapaSton 
tartuttamista marten. ^Säätettiinpä feuraamaffi fefäffi toimia 
mainittua tarfoituSta marten arpajaifetfin, mutta lupaa ei ftiitcn- 
taan faatu.

Snfimäifcnä toimintamuonna perustettiin mpöS pupujafeura, 
fefä teptiiu päätös ppbistpffen toiminnan moima- 
p e r ä i f e f f i faattamifeSta. (Samaan aifaau fiinnitet 
tiin mpöS puomiota niipin paiffafunnan oloipin joSfa falamiinatn 
fauppiaat ja juopottelijat näpttelimät enfimäiStä ofaa. ©en 
jopboSta feSfuSteltiin fiitäfin, joSfo pommattaifiin poliifimoimaa 
paiffafunnalle, maan tämä ppljättiin ja päätettiin ppbistpffen 
puolelta ruioeta maifuttamaan fimecUifiUä feiuoiUa tpötomereipin. 
SImmatillifeen tpöioäenliiffeefeen fploentpi ppbiStpS jo niin paljon 
että fapbeSfa fofouffcSfaau feSfuSteli SSarfauben teptaalta pää= 
bettpjen tpöläiStoeljien foptaloSta. SBalittiin mopoilla listoilla 
ahmit ferääjät ja luomutettiin mainittuun tarfotuffeen ppbistpffen 
rapaStoSta @mf. 25: —. Spönfulun jatfueSfa oli päätös ebeU 
leenfin ahmStamifeSta. Siurulan (Sipon) UpöroäenppbiStpffen 
talon mipfiäiSjuplasfa jouluf. 13 p:nä ebuSti ppbiStpStä g- 'Xila- 
SBuoben lopulla oli ppbistpffen fofouffeSfa perätettp fpfpmpS 
postitoimiston faamifeSta paiffafunnalle.

9?äiit loppuun fulunut enfimmäinen toimintahmofi ofottaa, 
että puupattu fitä on filloinfin. 9)pbiStpffen fofouffia oli pibettp 
9 ja joptofunnan fofouffia 10. Uiapallifia tuloja ja menoja ei 
npt moi mainita fun ei ole faatamiSfa fenaifuifia faSfafirjoja. 
©amoin puuttuu mannoja tietoja jäfenmääräStä.

£äHö tamoin oli tien fuunta miitoitettu. ©iirrpmme npt 
toifeen toimiutamuoteen

wuonna 1904.
Itämän muoben enfimäifiä tärfeimpiä teptämiä oli fof.=bem. 

puolueopjelman ppmäffpminen ja fof.=bem. puolueefeen liittpminen, 
fefä äänioifeuSrapaSton perustaminen. ®lpöS fopimina aifoina 
perpeiltamien toimeenpano pibettiin tarpeeUifena ja niiSfä toaliS-
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tuStpön jnorittaminen pupeitta ia feSfuStctuilta. ipupnjajeura 
toimi fitätoarten että malrniStettiin ohjelman juorittnjia. S£a= 
toubettijista puupiSta on ctnpääSjä mniiiittama ppbiStptfen talon 
tonttimaan panffimitten fcfä urfuparmoonin osto, jota oti fäpnpt 
tavpeeUifeffi tauluföörin parjoitufjia loarten. SDiainittu foittofone 
ostettiin 23. ‘Xurpeifelta 175 ©mt. fauppapinnaSta. DfuuS= 
fanpaSta päätettiin mpöS ottaa oftiuS.

^uptifuuSja pääf iäifert pppinä toimeenpani pupujajeura luento' 
furSfit tiifutumalta. 28apunpäimänä, jota fittoin oti junnnntaina, 
toimeenpantiin tämetprctfi Cramalaait. ipuotuepaltinnotta talteen 
tiertotirjeen jopboSta toimi ppbiStpS fämctprctfen fefäf. 5 pata 
Suufan ja Jtpmintcptaan tpömäen fanSfa 9?notjitfaan. Säätiö retfettä 
teptiin fetmää plcifcn ja pptätäijcn äänioifcubcn tarpeeltijiuibeSta. 
§cinäf. 26 pntä ppbiStpfjcn fofoutjeSja ppmäfjpttiiu 9ZaiSojaSton 
jäännöt. 9?aiSojaStoa perustamaan oti pppbettp neiti 2ltma 
9D?alaitber jota fitten faupuifin ja antoi toimintaohjeita fefä piti 
puheita ujeampana päimättä. ©ppSfuun fofoufjeSja jo uSfallettiin 
fäpbä maalimanit $ ©täng matittamaffi tafjccrauSlantafnntaan. 
©amoin matittiin 3 ebuStaiaa fäpmääu funtafofouffiSja. 9?äniä 
olimat tpeiffitä, atrioita ja 3ubén. 9?äiltc ebuStajille m. m. pää» 
tettiin antaa jeuraamantainen pöptäfirjatt ote:

21 r m o i f a 11 e St. f o f o n f j e 11 e 23 a t f c a I a a it. 
2Batfeatan 'SpömäcnppbiStpS on pitämäSjään ptimääräijeSjä fuu= 
faujifofoutfcSjaan 17 pani fppSf. 1904 päättänpt faäntpä ar= 
moijait funtafofoufjen puoleen pppnttöllä että funtafofouS fiinä 
fofouffcSfaan joSfa tultaan 28a(featan tunnolle tämän muoben 
ntäärätpitä miiuamoittorapoja jatamaan plciSppöbpltifiiu nfioipin, 
ottaifi mpöS 28atfcalun jSIpömäenppbiStpffcn jeuraamat pppnnöt 
puomioonfa. ©nfifji mpöntäifi 200 ©mt. 'XpömäenppbiStpffen 
lainatirjaSton pcruStamijeffi paiffatunnatlcmme. 'Xoifeffi, foSfa 
ppbistpfjcnimc on rpptpnpt toimiin oman fobin panffimifeen, rop- 
fenemme tämänfin tarfoiiutjcmmc jaamnttamifcffi anoa 300 ©mt. 
ipuotuepatlinnotta talteen firjetmän jopboSta, joSfa fepoitetaan 
ottamaan ojaa ©uomen ^pömäenpuoluectt ptimääräijeen ebuStaja=
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fofonffeen fppSf. 26—28 p:nä §elfingiSfä, feSfuSteltiin ja pää= 
tettiin lähettää faffi cbuStajaa, joiffi loalittiin granS jEila ja 
perustetun naiSofaSton puolesta Slino Uutela. ©amaSfa fofoufs 
feSfa cmäStcttiin cöuStajia puoluefofouffeen emäStyffefft: „®ttä 
ppbytään äänestämään ebuStajia maltiopäimille niitten fanSja 
jotta faunattatoat yleistä ja yptäläistä äänioifeutta faitiHe 21 
touotta täyttäneille ©uomen fanfalaifille futupuoteen takomatta 
fefä yffifamariSta fanfan cbuSfuntaa. SKyöpemmin faapui puolue; 
hallinnolta fiertofirje joSfa ilmoitettiin että puolueeffi t)f)tt)ntjt 
työloäfi maaSfamme on tannattamatta nyfyifiä WaltiopäimämicS; 
maaleja, ©enfijaan teloitettiin toimeenpanemaan maStalaufe* 
fotouffia. YpbiStyffen toimesta pantiinfin fitten toimeen fuuri 
mielenofoituStulfue lotafuun 16 p:nä.

Jlifafemmiu fyySfuuSfa oli fyntynyt rettelöitä naiStyöntefijäin 
ja SSoifait tcptaan työnantajain mäliQä, josta oli feurauffena 
naisten työstä fulfeminen. 2tmmatiUifeen työmäenliiffeefeen fy= 
toentyi ypbistys niin paljon, että fofouffeSfa fyysf. 17 p:nä tcf)= 
tiin päätös pöytäfirjaSfa 10 §:

„£)tettiiu feSfuSteltatoaffi naiStyöntefijäin työStäpäätö eli fulfu* 
afia josta pitemmän feSfuStclun jälleen tultiin yffimielifeen pää= 
töffecn, että fääitnytään teptaan ifännöitfijän ©merSti fflecferin 
puoleen pyynnöllä, että pän pymäntaptoifeSti peruuttaifi ytlä= 
mainitun päähän, afcttamalla laitti pääbetyt naifet entifeen työ- 
pöttfä ja täyttämällä jo peibän ennen jättämät efityffcnfä, että 
pnitfafunnan työmäeStön miepet tulifi raupoitetulfi." — £oitoo= 
musta perille miernään malitfi lotouS 12=penfifen läpetyStön. SCämän 
afian työmäenypbistys faifin fotoituffi tällä fertaa naisten 
moitolla. Sittemmin fuitenfin alettiin fyfymytfeSfä olleita naifia 
mäpiteUcn poifotceraamaau fefä afcttamaan puonompiin töipin. 
3lfian jopboSta feSfuSteli ypbiStyffen joptofunta uuhestaan ja 
epbotti afian ypbiStyffen fuufaitfifofouffcHe lofafuun 2 p:ffi. 
jtyömäenypbistyffen täpän afiaan uuhestaan fcfaantuminen oli 
tämän muoben arfaluontoifin teptämä. QftainituSfa fofouffeSfa 
teptiin feuraama päätöS:
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„§erra SBuorineutooS ©Ifmingide. SBalfealan Sl}ö»väenl)t)biS= 
tyffen pitämäSfä toarftnaifeSfa fuufauftfofouffeSfaan 2 p:uä 
lotat. 1904, ptjbiStyffen (juoneella. Otettiin feSfuStettalvaffi tety 
taan työläisnaisten (jäätää eti fulfua foSfelviöta afioiöta josta 
Unittaan feSfuStetun jätteen teljtiin pffimietinen päätös, että foSfa 
naistemme ityfpinen työnjohtaja tjra ©cfjmilj on fätjttäptpntjt 
niin törfeäSti ja epäfitoeettijeöti naifia fofjtaan niinfun efim. 
EjauveeltifeSti tjoufutettut peitä rääfätäffeen, tuin mpöStin fät)t= 
tätjtpnpt toäfitoaltaifelta taivalla ebedämainitun tjaurecttifuutenfa 
ebiStämifeffi. 92un, näin etten fatfoo St)ötoäettyf)biStyS filueeP 
tifeffi loetlvodifuubetjeen toaatia pois poiStettatoaffi ebettämainittu 
työnjohtaja naistemme feSfuubeSta tjätoäifcmäStä naifia tuin 
ntyöS toto telotaan tpötoäeStöä ja tätiä Ijttämainitutta toaatimuf= 
fetlaan päätti ptjbiStpS fääntyä tehtaan ifännän tjerra (ätftoingin 
puoleen." — yllämainittua määrättiinpaiffaan »viemään malittiin 
12tyenfinen lähetystö. CätjetpStöUe tulvattiinfin ©tyrnit,’, poistaa 
niin pian fun tvaan (eritään faaba toinen työnjohtaja litalle. 
SBaan tätä poistoa ei fen paremmin perustettu, ©cljmitj tjfjä 
toaan poisti työtäiSnaifia mietitoaltaifcSti fefä fjuononti niiben 
tljöetjtoja. 9J?t)öt)emmin phbiStyS fofouffeSfaan päätti ©:»t poiS- 
tettalvaffi, ettei tehtaan tjadituS fitä tee. 3a ilmoitti tämän 
päätöffenfä ifännöitfijäUe. SlfarraSfuun 1 p:itä ©ctjinip fitten 
poistui ttjötoäen IvaatimuffeSta tehtaasta. ©aman päilvän iltana 
futfuttiin tehtaan fonttoriin 23 ptjnistgffen toimitoimpaa jäfentä 
ja ilmoitettiin Ijeille että oivat tehtaan työstä erotetut. Gsro* 
lettuja tafaifin tvaatiaffenfa päätti tehtaan foto tpötoäfi feuraa= 
Ivana iltana ttytyä taffoon. Safott puhjettua ei ptjbiStpffen toi= 
minuaSta ole paljon janotuista tämän muoben aitana, (peti 
tafon alettua tjilafi touorineulvoS (Slftoing paiffafunnatle toenätäifen 
futoernöörin fefä fuuren potiifiarmeijan joiben alvutta fitten toangv 
tutti totoerit granS Siian ja 3- St. Sominin. Sttämä raahattiin 
SBiipuriin toanfilaan josta tje fitten 2 »viiton fuluttua fppttömänä 
»vapautettiin. 9?aafa potiifiarmeija piti filmätlä faiffia latfolaiSten 
liitteitä, pienimpiäfiit, tiellä fätoeteminenfin oli tiedettyä. Ofa
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tpöläifiä peloStafin patafi tljöfjön ja nfcnt peistä erefjtljhuät ma= 
piitgoittamaan taffolaiSten toimintaa, fofonffia täptpi pitää 
ufean mirStan pääSfä metfäSfä. jypbistpffen pimucuSto pipettiin, 
laitti afiafirjat ja rnpaloarat otettiin tafamariffoou jotfa maSta 
aifojen lilluttua feuraamana muonna annettiin tafaifin. 9£äin 
päättpi muofi 1904, tofin epäonnistuneena lafofla, mutta fiitä 
ei tämä peräämän tpöläiSjoufon maltaina jouffoliife ipmifpptenfä 
puoluStamifeSfa ollut fpmältä ja perättämäSti maifuttamatta ei 
ainoastaan ®pmipptiön tehtaitten tpöläifiiu maan oli fitlä loapma 
perättämä luoimanfa fofo ©immen föppäliStöön ttäpben.

9)pbiStpffen jäfenlufu talon pupjetesfa oli 540 fefä naiSofaSton 
noin 300 penfilöä. ^pbiStpffeltä tafamarilfoon otettu rapamöärä 
oli 1,012 ©ml. Wfainittuna muonita, eniten lafon aitomista, 
oli fofonffia pibettp joptofunnan 15 ja pleifiä ppbiStpffeu fo* 
fouffia 21; fanfalaiSfofouffia 1 fefä mielenofoituSfiilfueita 3.

Wuoöen 1905

alfu oli Söalfcalan tpömäenppbiStpffefle fni.i päminneeit pcrraS= 
miepeit elämää. SBuofitofouffcSfa pelmifuuu 5 piitä oli mpöS poliifi 
faapumifla. SBirfamattau fuunialfi ottoon mainittu, että alfu= 
puoletta tätä touotta ci faatu mitään lupaa iltamien p. m. piimien 
toimeenpanoa luarten loaiffa fitä ufein pppbettiin. ©ppStä tämä 
muofi fitten olifitt faiffialla protestien ja maStalaufeitten muofi, 
fittä olipait maltiollinen taimaamme fpufiStpnpt ppä enemmän ja 
©uomett tpömäeStön afia fnlfi fopti maiperiffaita fuopuntafopta^ 
lojaan. Siian fireälle jänuitettp joufi obotti maan laufeamiSta, 
fittä fifää jännitpStä fc ei enää rooinut fietää. Saiffien mieliä 
fiinnittämät toimeet pfeifcn ja pptäläifeu mattiollifeu äänioifeubeit 
faamuttamifeSta faifitte 21 m. täpttäueittc ©immen fanfalaifitte 
olimat pettpneet ja fe ppä enemmän perätti ja fiipoitti marfinfin 
tpötätefemää luottaa. SÖatfealan tnöioäenppbiStpS mpöS ojaU 
taan foetti olla mutana täSfä taiSteluSfa. DJfoitet fofouffet ja 
päätöffet omat tobisteina fiitä että on tuetettu faaba näiSfä afioiSfa
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aitaan fe mitä mapboltista oli. £>ctmifuun toloufjeSja leSfuS| 
lettiin pattitufjen äänioifeuSepbotufjen joljboStci. Sopufji fjpmäf 
lettiin puoliiepallinuon maSta(auje=el)botuS pienellä muutofjella. 
©aman ajian jopboSta toimittiin pptcinen mielenojoituSfulfue 
®uufan ja Äpminteptaau tpömäen laitSja Spmintcptaalle. SSielä 
loalittiin neljä ebuStajaa $clfingiSjä toinieenpantamaa mielenofon 
tuSfulfuetta martcn.

3)?arra3fuit3fa fuurlaEou jälleen leSluSteltiin puolueen fuf)= 
teestä plimääräijiin loaltiopäimiin. ®ofouS laujui toimonuiljeuaan: 
„ctlä ©ofianlibcmofraattiucn puolue päättää olla ottamatta ojaa 
tulemiin maltiopäimäinieSmaaleipiit fefä lieltää muita puolueita 
ottamasta listalleen puolueemme jäjcniä".

jjjtampereella pibelpSjä puotucfolouffeSja jofa aitoi 20 pmä 
marraSfuuta ebuSti ppbiStpStä Gilbert iJSaappanen, ^tnjpelm tpele= 
niuS, Sempinen ja 9lobert ftlponen.

©imutnenncn maiuittaloou että ppbiStpS on mäpää ennen 
juurlaffoa IcSluStellut ebellijenä loitonna olleesta mutta mieli» 
loppuun juliStamattomaSta talosta ja päättänet jen lopettaa 
jeuraamiHa ponfifla: l:fji. SoSfa on pffimielijeSti päätetty ettei 
ole tarpeellista jatfaa talloa, niin julistetaan je päättpneelfi; 
2:lfi. SDfutta tpömäen luoittoua on pibettätoä je, että ©cljmitj 
on SBoifan tehtaalta tartutettu. ©imeellijeSti on moitetta, foSfa 
on faatu je plcineit tunnustus että tallomme oli oilea; 3:fji. 
Salostamme on ollut ppötpä jetin, että on föppäliStölle paljaS= 
lettu perustuslaillisten muorineumoSten, lalitieteentoptorien ja 
miranornaiSten cpäijäumaallijuuS ja peibän lafiitja pettäloöijppS; 
4:ffi. 9lpt luu tallo on julistettu loppuncelji niin riffurit ja 
petturit otetaan jäfcniffi järjestyneen tpömäen puolueejeen, ty
töittä että luolouttamat ppben päitoäpalfan äänioifenSrapaStoon 
ja rnaljamat jäfenmatfunja jiitä päimäStä jolloin tulimat tänne 
jorrontpötä teleinään. Sola ei liiti) jäjenefji ppbiStpfjeen eitä 
jiiorita jäjenmaljujaan, pitäföön järjeStpnpt tpöloäfi päntä ebcl= 
leenfin rifluriua ja petturina, yllämainittua päätöstä moibaan 
pitää ppbistpfjelle aitoon luin itujina jpntpfanoina, jillä muutaman
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päimän tututtua puyteji fuurtaffo, jolloin jofaineit oti etjbotto- 
maSti pafotettu täyttämään ponfiSfa määrätyt etjbot.

SRarraSfuun aitana, tjeti fuurtaton jätteen perustettiin punonen 
faarti järjeStyffen ylläpitoa loarten tuleman fuurtafon moratta, 
©en ytipäätlitöffi matittiin fittoinen yybiStyffen putjeenjoytaja 
2ttbert paappanen. kaartin afioita järjestämään toimifuntaan 
matittiin mietä miifi tjentitöä, nim. Utmi, Sftifanber, tyttönen, 
3tyo ja §eittitä. tEämäfin puolestaan ajoittaa tuinfa tuottamat 
moirnat olirnat työläisten riunoiSfa liitteettä. ^ofouffiSfa on 
ollut ojanottajia aina ujeampia jatoja.

333ät)ämäfiSten patomafuutuSyytiön fofouSta tEoijotaSja on 
ebuStanut yybiStyffen tätjetti Sf. Scmpinen. SRyöSfin on ytjbistys 
pitänyt tjuotta putjujain tätjettämijeStä eri jeubuitte täl)iympäriS= 
töSjä. Sf. fiempinen on ebuStanut ytjbistystä tpetfingiSfä joutui 
tutut 31 p:nä mietenojoituStofoutjeSja. Äymintaaffon SEyömäen 
©anomatet)ti« ja SirjapainomjuuStitnnan fofottffiSfa ytjbistystä 
ebuSti paappanen. yybiStyffen ataojaStona aitoi tänä muonna 
toimia ^Räätälien ammattiojaSto.

yybistyfjen lufutupaan tuti muoben futueSja jeuraamat jano-- 
maleybet: SEyömieS, Tanjan Setjti, Sänfi=©uomen työmies ja SEyö.

yteijiä fofouffia muoben ajotta on ybbiStyS pitänyt 28; 
jof)tofunnan fofouffia on otfut 16. SRietenofoituSfutfueita toi* 
meenpantu tatfi fcfä fanjanjuytia yffi. Säfenmäärä oti fbyom
nut 710:een. SLätjän ei ote tuettu naiSojaSton jäjeniä.

iRäin oti fuljettu otji yffi ©tiomen fanfan yiStorian meriitti»
fimmäStä ajan foybaSta ja obottaluin mietin fefä fyffimin fy- 
bämin otettiin maStaan

wuofi 1906.
®un työläisten toimeet mattiollijeSta toapaubeSta eimät to» 

teutuneet ja ©uomen fenaatti laati furjaafin furjemman yt)biS= 
tyrniä», fofoontumis», taufumiS» ja painoloapautta foSfeman tafi» 
eybotufjen ebuSfunnalle, fifloitt työläisten färfimättifyys (oppui 
ja puyteji mattamoffi mieleuitmauffeffi, m. m. fanjataiSfofout-
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figfa, joita pantiin toimeen pmpävi maata. SEämän afian jo£)= 
boSta on mpös SBalfealan tpömäenppbiStpS laufunut jprfän 
papeffumifenfa. UfeiSfa fanfalaiSfofouffiSfa, joita oli ppbiStptfen 
alottecSta toimeenpantu on laufiittn mielä mielipiteenä, että jo§ 
fcnaatti faifcSta puolimatta fefee tefonfa maåten fanfan taptoa, 
melmoittaa fofouS fenlaifeit pallituffeit eroamaan ja jättämään 
paiffanfa fanfan taptoa noubattamimrnille.

97äirt oli laufuftu felmä fanta näisfä tärfeigfä fpfpmpffisfä jofa 
ofoittaa että tpöläifet SBoifallafin omat otteet jo aifanfa tafatta.

AgitatfionifpfpmpS fe oti nptfin päimäjärje§tpffeSfä. 9)pbiS» 
tps päätti ottaa ofaa mafituifcn paifattifen agitaattorin palffaa» 
mifeffi Suufan tpömäeStön ahniötamana. Agitaattorina toimi 
Antti SJfarffanen. Softan agitatfionipiirin fofouffiSfa tjpbig- 
tp§tä ebuStimat fittoin A. Uutela ja 3- 9lifanber. 9?ptfin mie» 
tettiin toufof. 1 p:nä SBappumielenofoituS ja fefäjupla 24 p:nä 
fefäfuuta. SAiisfä fummasfafin tilaifuubeSfa tefi mättämän mai» 
futuffen paiffafunnan tpömäcStön mättämän runfaS ofanotto. 
lEutuStuttaaffeen jäfeniään uuteen maltioltifccn maatitapaan pani 
tpömäenppbi§tp§ feSfuubegfaan toimeen teiffimaatit.

§etfingin metallitpöntefijäin ja Railan fctlutoofateptaan laffo» 
laisten ppmäffi päätettiin ferätä mapailta listoilla maroja. 9J?pöS» 
fin SBiaporin fapinan täpben färfimään joutuneita päätettiin 
amuStaa ja malittiin amuStama toimifunta.

Oulun puotuefofonffegfa cbuSti ppbiStpStä Alfilta ja 9tifanber. 
Söiipurinläänin läntifen maalipiirin fof.»bem. piirifofouffiSfa oli 
ebuStajana A. Helenius. SunnalliSjärjeStön perugtamaSfa to» 
fouffeSfa ppbiStpStä ebuSti 3. <Säbe. SoumolaSfa malitfijapp» 
biStpffen peruStamifeSfa ebuSti ppbiStpStä 3- ©irén.

©uomen XpötäiSliittoon tiittpmifeStä on päätettp fppsf. 18 
p:nft. fiofafuun 12 p:nä on joptofunta f cSf uStelln t ppbistpf f en nimen 
muutosta ja epbottanut nimeffi Söoifan UpömäenppbiStpS. SKarraS» 
fuun 11 p:nä pibetpSfä fofouffcSfa on pptättp mainittu epbotuS.

Ammatillinen tpömäentiife fai tänä mnonna taajemmaSfa 
määräSfä alfunfa, fun perustettiin fimitpöntefijäin, paperi», puu»
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f)ioirto= ja fellutoofatyöntefijäiu, fatja= ja lautatarpatyöntcfijäin, 
puutyöntefijäiit ja Vtfatijöiuäcn ammattiofaStot. Jtfielä perusteta 
tiin Sappatan puiston fefä Siitin SBilfaitmnan JorppariofaStot. 
9?äin oti faatu mutaan myös maatyötoäcStö ctujanfa iuatioo= 
maan. Äapbetle miimemainiTuttc loaploiStettiiu fäannöt ypbiS= 
tpffen fofouffeSfa pctmifuuit 1 piitä.

Jämän louoben tatoubeltifiSta puuhista on tärfeimpänä main 
uittama cbcttifcn louoben loputta ulotettu talon rafcittamiSpomma. 
löfieSfoptaitieit loero otettiin täytäntöön rapallifen puolen fopotn 
taniifeffi. SDipöSfin päätettiin pyytää arpajaiStupa faman rapaS= 
toit fartuttamifeffi. 9?äibeit puupicit tuloffena luoibaan ilotta tuet 
fitä että ypbistys looi muuttaa jo peinäfuun 1 p:nä tufutuloan 
omaan tatoonfa fefä peti myös muunfin toiniintanfa, loaiffa ta= 
loSta ei ollut loietä rafennettu fuin toinen puoli, mutta liiti jo 
looitiin alfaa toimia oman faton alta. 23ictä päätti ypbiStpS 
ostaa foittotorloct SBuoriolta SBaafaSfa.

©iloumennen mainittafoon että ypbistys on yteifeSfä fotouf- 
fcSfaan fefäfuun 17 piitä päättänyt futfua futiniajäfencffecn Slbam 
Stnbclinin, fefä loaöautti pänet faifiSta maffuiSta iltaman y. m. 
puloititaifituffiSfa fefä jäfcnmaffuiSta.

9)pbiStyffcn fofouffia tänä loaiperiffaana loitonna pibettiin 
27; joptofuituait 20. Säfcniä oli firjcjcit mutaan 560. ©pyitä 
jäfenmäärän atenemifeen oli tuuttaluaSti ainmattiofaStojen peruS= 
tamilien, ne fun tuottiloot loäpätt enemmän jäfeumaffuloeroja ja 
työloäfi täältä fantoitt fuin liiloin ja loietä nytfin muualtafin 
maaSfamme ei ollut felloittä liitä, että tuloffellincn järjestötöin 
minta toaatii aineeltifiafitt uprauffia cifä ajanotooit ole mapboU 
lista ainoastaan aatteeltifen innoStuffeu loaraSfa.

9ialiallifct tulot otiloat tänä loitonna ©mf. 9,306:87; menot 
©mf. 9.097:21; joten fääStööu jäi 209:66.

Wuofi 1907
on jo piljaifcmpaa ypbiStyffen ctämäSfä. Gbeltifeitä louotena 
perustetut eri ammattiofaStot oloat fyrjäätitynect ypbiStyffen toin

»
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minnaSta riippu mattomiffi, ajamaan omia taloubeHijia etujanja 
fufin omalla ammattialallanja. Tämän muoben tammifuun 18 
p:än EofoutjeSjo on ppmäfjpttp UtuorijomfaSto ppbiStpfjen 
alaojaStotfi. ^elmifuuu EofoufjeSja ilmoittamat muurarit ja 
mctallitpöntcfijät tiittpmänjä eri ammattiojaStoina ppbiStpffeen.

SBuojifofoufjeSfaan 3 p:nä pelmifuuta on ppbiStpS päättänpt 
Eutjua 9l. Pinnarin funniajäjeuefji, jetä antanut pänclle tobiStutjen 
mapaaSta jupliiit, iltamiin puna fofouffiin pääjpStä. 9lrpajaijet 
mpöS puupattiin rapatoarain tartuttamista marten. Talouben 
poitajana, Voiton ja laulun joptajana on toiminut S- ©irén, 
mutta eroft mielii jamana muonna. Tilalle malittiin taloubem 
poitajaEji S. 97ifanber, jofa alfoi toimenja toutoE. 1 p:nä ja 
foitonjoptajaffi ©rming, jofa aitoi toimenja touEofuun 25 p:nä. 
SBapuupäimänä toimi ppbiStpS jupIafitlEucen tulijan ja S'pmintepi 
taan tpömäen fanSja.§cinäfuun 14 p:nä ppbiStpS toimeenpani juuren 
Ecjäjuplan. SfrtnnaHifiSfa afioiSfa on PpbiStpfjen ebuStajaua ollut 
912. §ciffilu. TatjcerauSlautafuntnan on ppbiStpfjen maifutuE= 
jeSta matitta S- ©äbe ja §ei£Eilä.

Saufott torpparilafou aitana muoboStunut rnaanmiljelpSpptiö 
„£aurilan" ojaffeita on ppbiStpS ottanut fnfji.1 Sotatulta aitana 
ppbiStpS mpöS laitatti pupclimeit talolle, jaatuaan jiipen alav 
jiltaan eri ammattiojaStoitta faunatuSta EuStannuSten peittämä 
jeffi. SofafnuSja mapmiStettiin Stäptelmäjeuralle fäännöt, joten 
tästä alfoi jcit toiminta. Tämänfiit muoben taloubcllifista puu= 
pistä tärfeämpänä moibaait mainita talon rafenuuSpomma. Dlipan 
ppbiStpS mielä ilman juplajatia. 9?afennuSta marten oli npt 
malittu eritpinen rafenuuStoimifunta, jonfa pupeenjoptajana toimi 
untteruubella S- 31- Tomin. Tämän pptepbcsjä mainittafoon 
että rafcnnuSpiiruStufjet malrniSti jo m. 1904 raEennuSmeStari 
Poutiainen.

©anomaleptiä tuli ppbistpfjelle muoben aitana: TpömieS, 
Staritta, Staujan Tapto, ©ofialiStinen 3lifafauSlepti, SRajamapti, 
©ofialiSti, ©amon TpömieS, ja ©orretun SBoima.

ppbiStpfjen fofouffia oit muoben ajalla pibettp 13. 3opto=
2
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funnan fofouffia mpité 13. Sfafennuåtoimifunnalla oti 15 fo= 
fou§ta. Säfeniä muoben loputa oli 49. SRafyallifia tuloja tili= 
firjan mutaan 5,891:72; menoja 6,021: 29; luettaa jäi 129: 57. 
Siafennuåtoimifunnan tilit ofoittaa tuloja: 4,922:15; menoja 
4,858: 90; fääStöön jäi 63: 25.

Wuoöen 1908

enfimäifiä rnuiStiinpantamia fpfpmtjffiä on äitien fofouffegfa 
tetjtt) efjbotug firjaäton peruStamifeéta pljbigttjfjelle. halittiin 
firjaåtotoimifunta, jol)on tulimat 9Jä SDlanttinen, SD7. 2ll)o, 21. 
2lrtelo, Soiffanen, 9}uot)onen, 21. (Stäng ja $D?ilja §eiffitä. 
Jpelmifunn 23 p:nä on taa§ fpft)ml)§ pljbtéttjffen nimen muut* 
tamifeéta. Soljtofu nta on tet,nt,t efjbotuffen, ja päätettiin fe npt 
muutettamaffi: SSoifan tt)öluäent)f)bi§ti)3, jota täljän asti, 5 
muoben ajan on ollut SBalfealan SEpömäenptjbiåtpö.

SBappujuljlaa mietti ^fjbiétpé tänä tuuonna omalla talollaan, 
Äuufaan ja $h)mintet)taan tpömäen fiiljen ottaeSja runfaSlufuifeSti 
ojaa. (Suuren fefäjutjlan toimi t)()bi§tt)3 fefäfuun 21 p:nä. juoneen 
muofrien fuunnattomaSti fof)ote§fa pibettiin l)l)bi§tt)ffen toimelta 
fanfalaiSfofouS. Äunnaltifiin afioit)in on t)f)biött)S tänä muon* 
nafin ottanut ojaa. Xaffeerau§lautafunnaéfa on ollut pl)bi§* 
tpffen afcttama el)bofa§ £). SBäifänen. ÄuntafofouffiSfa on ollut 
ebuStajana S. §annula. ®unnalli§järjestön fofouffia ebuätimat 
Helenius, §eiffilä, Sampita, Suoto ja 6. (Sulonen.

^monoon taloubellifeen afemaan joutuneita tjenfilöitä on tjf)= 
öistt)3 mpité atuuStanut futen SJf. Sinbéniä fjänen j utukaan, 
fefä tolueri g- Silan t)änen faira§tae§faan, tuin mpitéfin erästä 
paifalliSta tomeri SJfiffolaa.

Slifaifempaa ofuuétoiminualligta I)arra3tu3taan elmptti t)lp 
biSttjS ottamalla miifi ofuutta, armoltaan Smf. 50:—, ©teen* 
päimlcfjteä fuätantamaäta Stjminlaafjon Spömäen Sanoma* 
lefjti- ja Äirjapaino*ofuu§funna§ta r. I.

®t)mit)l)tiön työläisten fulfuamuStuffen Ipjmäffi t>l)biStt)S an
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toi talonfa mapaaSti täyttää. ©beHifenä muonna malittu ta* 
loubenljoitaja S- Siifanber erofi toimeltaan ja fjänen tilalleen 
malittiin §. SDtyjonen, joTa rtjljttji teljtämäänfä 1 p:nä joulu* 
luuta.

StybiStyffcn talon rafennuStyö on tämän muoben enemmän 
huomiota fiinnittämimpiä toimia. SRafennuStoimilunnan pitytä* 
lilja ojoittaa alituista rahapulaa. hainitfemiSta anfaitfee, että 
phbiStyS rafja*afioitaan järjeStäeSfään, rafennuStoimifunnan aiot* 
teestä, fai 5,000 mlan rafennuStaiitan tomeri S- Soineelta 3 muoben 
ajalfi, talon liinnityStä maStaan. SRäin fai pljbiStpg talonfa tämän 
muoben aitana malmiilfi, joten fen juhlallinen mieliminen toi* 
niitettiin joulun pptjinä. SBuoben miirneifeSfä joljtolunnan fo* 
fouffeSfa 28 p:nä joululuuta on t)£)bi£>tt»lfen omaifuuS päätetty 
maluuttaa 25,200 mlaSta irtaimistoineen. Safaantuen fiten, 
että armioitiin talo 22,000 mtaSta; ulfoljuone 200 mlaSta; 
toimet ja Jarmooni 1,000 mlaSta; tuolit, pötjbät, penlit ja ra* 
mintolafaluSto t^teenfci 1,000 mlaSta.

3)l)bi§tyffen lufufaliin tuli muoben lulueSfa feuraamat janoina* 
let,bet: SEtjömieS, kurilla, kanfan SCafjto, ©efialiStinen ?lifafauS* 
lehti, 9Jajamal)ti, ©ofialiSti, ©amon XpömieS, ©oiretun SSoima, 
kanfan Seljti, £pö, (Eteenpäin, iEpöläiSnaineit, SöapauS, IRaimaaja 
ja kanfan 9(äni.

9)lcifiä loloulfia oli Ijfjbi-Sttjffellä 16, jotjtolunnan loloulfia 
10, ralennuStoimilunnan loloulfia 19. g)leifiä fanfalaiSfoloul* 
fia pibettiin 1. StybiStylfen tilifirjat ofoittamat tuloja olleen 
9,210:39 mfaa ja menoja 8,760:39. SRafennuStoimifunnan 
rahatulot olimat 11,703: 90 ja menot 11,498: 90 mfaa.

Wuofi 1909
ei tuonut tulleSfaan mitään erifoiSta, maan foetti ttybiStyS moi* 
mienfa mutaan tef)bä IjerätyS* ja fimiStyStyötä. kirjastotoimi* 
funnan läptettämäffi luomutettiin 100 mfaa. SainafirjaSto faa* 
tiinfin uloSlainaamiSta marten amatuffi 28 pmä maaliSluuta. 
häärättiin fen auliotoajaffi funnuntaifin aarnupäimä Ho 9—11.
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Äotfan agitatfionitoimifuunalle päätti tjljbisSttjS (uotvuttaa 
SSappujutjIaSfa faamanja tulot.

H$aiffafunnait »vä()i»uöfi3ten tcrlveljbellife-3tä puolesta »jljbiSttjS 
inljöSfiti on huoltanut ja fiinä tarfoitufjeSla liiolvuttauut 150 mfaa 
fairaanljoitajan palffaamiSalvuffi paiffafuunalle. SBiaporin fapb 
naSja färfimään joutuneita leSfiä ja orpolapfia mtjöS päätettiin ab 
neellijeSti tufea. XoimiunaSfa ofint jiilfualvuStuStoimifunta, 
Ät)init)()tiön fulfutaiSten toaralta, fjanlfi iltamilla »varoja ©ml. 
1,124:30; »vapailla feräpSliStoilla ©ml. 9:30. SOfenoja iltat 
mien piboSta oli ©mf. 357:—. Ammattijärjestön pljljnnöStä 
lähetettiin rahastosta fille ©mf. 776:30 p. SKnotfin fuurlaffoa 
tjf,biStpS päätti attuStaa ©mf. 50: —. AmmnttiojaStoiljin fttu= 
lumattomia jäjeniään »verotti t)f)biött,§ 1 martaita jäfcntä foljben.

Sfunnallifiin afioiljin otettiin ojaa jamaten tuin ennenfin.
ÄotfaSja pibetpSfä puoluefofoiiffeSja cbuSti »jtjbiStljStä 3- 

■JJifanber. ^iirifofoufjeSja oli cbuStajina A. §cletiiuS ja E. 
©uloneit. Söaalitoimitfijoina toimitvat £). Söäifänen ja ft\ Dfinue. 
3fä»vänä ilmiönä tämän touoben toiminnasta on mainittalva, että 
faija- ja lautatartjatljöntefijäin ammattiofaSto päätti laffauttaa 
toimintauja 8 p:nä elofuuta, tuin mtiöS fc »vuofifofouffeSfa il= 
menntjt jeiffa, että jofjtofunnaSfa olilvat toimineet (jenfilöt, jotfa 
eitvät fuutuneet ebeS foj.=bcm. puolueejcn.

Ebedifenä tvuoteita mainitut janomalcl,bet tutiluat tänäfin 
»vuonna tjpbistljfjen lufutupaan. Slofouffia oli pibcttlj tjljbiS* 
ttjfjen 23; joljtofunnnn fofonffia 26 jefä rafcntiuStoimiflinnalla 
oli ollut 17 fofouSta. Sfaljallifet tulot olilvat ©mf. 4,921: 33 
ja menot ©mf. 4,615:44. DfafeuniiStoimifunnatla oti ralja= 
tuloja jamaua aitana, fjanffien ne iltamilla, lainoja ottamalla t). m. 
feinoida ©mf. 1,266:15 ja menoja ©mf. 1,091: 04. Ammatti» 
ojastoitjin fuutumattomia jäjeniä oli IjljbiSttjfjeSjä 24 Ijenfilöä.

Wuoöen 1910
toiminta oli paiffafunnan ttjömäeStöu feSfuubeSja jo tvilffäampaa 
»verrattuna ebellisten »vuofien toimintaan. Ebellijeu »vuohen lopulla
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tpömäeStöä fopbannut istu 84untijen tpöpäimän jatfumijeSta 12* 
tuntifeffi fetä mielä lijäffi palffaiit alentuminen, oli paiffafunnan 
työmäen mieliin maifnttamit fatferoittamaSli. jEämän tpömäeStöUe 
tärfeän taloubellifen fpfpmpffen pptepbeSjä ei ppbiStpS ole tofin 
ollut mainittahriSja tcfemifisjä, työtuoli fun oli jo järjeStpnpt 
eri toimialotlain omiin animattiofaStoipinfa. SBuoben toarrella 
©nornen työmäen mieltä fiinnittäityt fpjpntyS työmäen fuojelus- 
laeista, fun maamme faiffi puomatuinunat työnantajat ja pleenjä 
pormuripuolueet fefä teollijuuSpallituS ja jcnaatti oliluat muo = 
boSja ja toijeSja rpptpneet toimenpiteifiiu fanjancbuSfunnan pp> 
mäfjpmän jonfunmerran npfpiStä inpimillijemmän työmäen? 
juojeluSlain mapmiStuffen maStuStauiijefji, jäi mpöS ppbiStpffemme 
toimeenpanemaan ppbeSfä Kitufan ja Stpmiuteptaan työntäen fanSfa 
juuren mnStalaufefofouffen, teloittamalla alaifiaan ojoStoja otta= 
maan runfaaSti ojaa ja laujumaan jprfän papcfjumijenja moista 
fatalaa menettetyä foptaan. SBielä Utietti ppbiStpS SBnujan ja 
SJpmintcptaan työmäen fansja ppteiStä mappujuplaa, marSjien 
tupatlufuifena keltin tpömäentalolle joSja pipettiin felmittämiä 
pupeita tpömäelle tädeistä afioiSta. SBuoben aitana jäi ppbiStpS 
mpöS tuntea mirfanprfficn liristystä iltamien p. m. putoien lutttam 
jaanniSja. iEäSjä afiaSja oli ppbiStpS päättäityt olla maStuSta= 
matta mäfimaltaa ja fepoitti alaifiaan ojaStoja alistumaan mäfi= 
mailan ebeSjä, fun aina enjin ja felmäSti oli puomautettu toimen* 
piteen laittomuubeSta. 9?iin ifämätä tuin outin mainita, on ppbiStpS 
jaanut tuntea mäfiroaltaa mpöSfin järjestymättömän tpömäeStön 
joufoSta muoboStuncitten pulifaanijaffien tapolta. 9te fun olimat 
fepbauneet ottaa tcmmettySpaifaffeen tpömäentalon, efiiiutpen ficllä 
ujeaSti mitä raaimmin mellaStellen. Srimän mäfimaUan jopboSta oli 
ppbiStpS pafotettu fääntpmään paiffafunnan poliifimieSten puoleen, 
maatimalla peitä iltamatilaifuuffiSfa järjeStpStä plläpitämään.

3)?pöS funnallifiin afioipin on ppbiStpS ottanut ojaa entijeen 
tapaan, palfaten ebnStajanja 91. kattilan fäpmään funnallifiSfa 
fofouffiSfa. ÄunnaUiSneumoStoSfa ja piirifofouffen ebuStajaua 
oli tämän muoben ajalla 9lnfpelm föefeniuS.
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g)(jbi§ttjffe(lii oti toiminnaSja 20=henfi(öinen järjeBtf|j|loafioä 
fuitta, jonfa fofoonfutfujana oti S- ©äbe. g)fjbiötX)ö toimi arpa< 
jaifet rafennuårahaSton tartuttamista toarten. peitti kajojen 
erottua taloubentjoitajan toimelta tentittiin (jiinen titalteen 3. 
Korhonen jonfa toimi alfoi toufof. 25 p:nä. Kortjofen erottua 
heti fpffpttä toimestaan loalittiin (jiinen tilalleen taloubenf,oitajaffi 
ja nätjtetmäfeurnn jofjtajaffi Otti 3urtoanen jota atfoi toimenja 
14 p. lofafuuta.

SJfarraSfuun 1—7 piitä pibctttjjen luentofurSfien fuStannuffiin 
oti tjfjbigttjfjen tuentotoimifunta luoluuttanut ©mf. 50: —. 9tgi= 
tatfionin Ijtjtoiiffi (uoloutti tjljbiSttjS ©mf. 10; —, mutta ei täs, 
(jemmiit mainita mittfä agitatfionin fjtjtuäfji. @teenpäin4etjben 
taloubeltista ajemaa tufeaffeen on tjljbiSttjS päättänet tiinnittää 
tatonfa ottaaffeen fitä loaStaan toetun mainittua lefjteä fuStanta= 
toalle ofuuSfunnatte, jota päätöstä ei fuitenfaan ote toteutettu, 
fitä loaStaan fuu muutamat „loeteraanit" itmoittiloat pötjtäfirjaan 
toaStataufeitanfa.

i?)t)btétt)ffen ataofaStona toimineen raittiuSofaSton päätti tjt)' 
biSttjS taffauttaa ofaSton tatjotta itmenneibeu eräitten tjeiffojen 
puolien touoffi. SäStä fitten fufeutui pitfät foiointo-oifeubeltifet 
jutut joita louoben ajalta ftjuttjueet afiafirjat eheät ofota pääh 
ttjueiffi. — SBoifan 97uorifofeuratta fai IjtjbiStljS tatjjaffi feuran 
lainafirjaStou.

RafennuStoimifunta oti mtjöS loitffaaSfa toiminnaSja iouobcn 
toarrelta. ©en puheenjohtajana oli ?t. SUfattila. Soimifunta 
huolehti ntjt pääafiaSfa talon funtoou faamifeSta. Rafentaen 
uufia eteifiä, pufuhuoneita, faappia, h- nr. fapiStuffia, famoin fuin 
mtjöS toimittaen toton riloeämifen ja maataamifen fefä faton ter= 
maamifen. Rämä menot foetettiin peittää tjanffimatta rahaa 
jofa toinen torstai ilta pibettjillä iltamilta. RafennuStoimifunnan 
toiminnan luitffautta tobiStaa loietä fen fofouffien pito, fittä fun 
oti louoben aitana 25 fofouSta. Raljattifet tulot olitoat ©mf. 
1,105: 38 ja menot 1,045: 08; joten fääStöffi jäi ©mf. 60: 30. 
Sufutupaan tuli louoben ajalla fuiffi puolueen fanomatehbet
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muojiferta futafin. 2)f,biSthffen foTouTfia on pibettt) 17; jof)to= 
tunnan fofouffia 22. Diahallifia tuloja on t)t)bi§tt)tjel(ä ollut 
©inf. 5,289: 54 ja menoja 5,254: 90, joista kuvaamalle muobelle 
jäi ©mf. 34: 64.

Wuofi 1911

oletettiin rotjtein mielin. ©bellijeStä muobeSta oli tultu huo
maamaan, että on toimittama periitpohjoijeSti herättäen ja ma= 
liStaen tpoläifiä, jotta niistä faSmaifi mantfoja Jofialibemofrateja. 
tpeti aluSfa alettiin cbuSfuntatpötä fcurata tarfaSti ja otettiin 
fäfittehjn alaijefji ebuSfuttnan pormaripuolueiben jetä puhemiehen 
menettett) ebuSfunnaSja joj.<bem. ebuSfuntarphrnän laillijuuben 
palauttamiSanomuSehbotiSjkm tappamijcSta. S£ämän jol)boSta 
malittiin toimifunta laatimaan ponnet fanfalaiSfofouffelle jota 
pibettiin maaliSfuuit 12 p:nä. ©amoin pibcttiin 3 p:nä jhh^= 
tuilta juuri fanfalaiSfofouS maamme taf)ben pitäjän erottamia 
fpjpmhfjeStä. ponnet fofoutfen hhköffhttämäffi laati Hjalmar 
©pnbhet ja 0. Surmattat. SBiclä pibcttiin fanfalaiSfofouS luoffa= 
tuomioiben jol)boSta, mutta fen aitaa ei afiatirjat lähemmin nntjtä. 
SBappujuhlafulfiteefcn otti PhbiStpS ojaa Ättufan ja ^pniinteljtaan 
tpömäen fanSja, jota pidettiin $hmintcl)taan thömöentalolla. SBiclä 
oli juurcmmoitten tämelpretfi Htjönjuhlaan jetä humirnatfa heQiut= 
taina Saatoit tirtollc.

Äunnallijiafin ajioita on ppbiStpS f)uoltanut, matitjemalln 
nptfin fatfi ebuStajaa, 28. Jpamaritt ja 21. kattilan töpinään tunnan 
fofouffisja.

ÄunnnlliSjärjeStöSjä on ebiiStanut lOmett jäjentä.
ÄunnalliSncumoStoSja on ollut 21. Soulji, 0- ÄotajiSto, 3- §ei(tilä, 
21. 28ititaincn ja SE. ©ipmola.

jjSuolucfofouSta marten afetti ppbiStpS puolestaan fatfi cpbo= 
faSta: 3- SJiifanberin ja 21. 28ainen. g>t,biétt)ffen omistamia 
ojaffeita ja ojuufjia eri tjljtiöiSfä ja ojuuSfunniSja ebuStimat @. 
©lo ja 21. öclcniuS.
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kirjaston tartuttamista marten (uomutti t)f)biStt,S tirjaSto* 
toimitunuan täptcttärnäffi firjain oStoa marten ©mt. 100: —. 
Stl)mUtyl)ttön tpöSfä tapaturman tantta tuoneen tomcri 9ft. £au= 
ritan ou pfybistps jaottanut SBalfcatan hautausmaahan ja tomeri 
Septijaaren tantta lasti titaifuubeSfa feppeteen maiitajait t)au= 
balte. Samatta amuStaeu mainajan tjiibäuataiSta perhettä, lah
joittamalta ©mt. 10: — fcfä mapaitta fcräpSlistoilta Eooten 
apua.

@irjanpitoturSfit Ijommaji ptjbistpS ofaStojen faitSfa ptjtei? 
feSti, joSfa opetusta antoi S- Seminen. Opetus oti matfuton 
ptjbiStptjen jäfenilte. ©oittofunta herätettiin toimintaan ja on fe 
foitetlut 9Jt. ^piinojen jopbolla. SRäptctmäfcura toimi iuuoffnaSti 
toto muoben ajan, lufuunottamatta loma-aitaa fefäfpbämcltä, faa= 
ben iltamiin jatoStamarnpaafin ohjelmaa. SBuoben ajalta efitti 
feura fuurempia ja pienempiä tappalcita l;htccnfti 54 fertaa, Otti 
Surlvafen jopbolta. Stöptetinäfeurait jäfcntufu mailjteti 28 ja 
35 henfitön mätillä. Jpumitoiniifuuta oli toiminnaSfa toto muoben 
ajan ja inuiljafi noin 20 eri humititaifuuttn.

SaloubellifiSta puuhista mainittatoon mietä ctämicnfumicus 
teatterin f,auffimincn phbiStpffelte. Siihen tarmittamat foncet 
ostettiin 9!ö. S to taita, Saf)beSta ©mt. 500: —. 'Xämä homma 
oli tuitentin mahingotfi, filtä tämän oStamifeSfa epäonnistuttiin 
ja on laitos feifonut tuin „3>ecrifon muurit", obotellcn fä()fö= 
matoa ptjbisthffen totolle. Onnistuneemmista hommista mail 
nittafoon phbiStpffcn tontin osto, joilta talottiucn ^Setfota mpi 
hhbiStpffclle omatfi ©mt. 1,500: —. ©outin pinta-ala on 9,600 
m2, joten neliömetri matfoi 15,62 penniä. 9?äin ollen fai ppbiS= 
tpsfin tappatecn ,.ifänmaaSta". SBielä ratennutti pfjbiStpS tatfi 
huonetta, feittiön ja famariu toifeen ferrotfeen mahtimeStarin 
afuntoa loarten. 9taf)n=afioita järjcStäeSfään on phbiStpS ottanut 
SBoifan ©tjömäcn ©airaStaSfatta ©mt. 6,000: — lainan 10 
muoben ajatfi, matfamalta 5 profenttia tortoa muobeSfa.

©imeellistä aufaruutta noubattaen on ppbiStpS antanut anfa= 
ran maroituffen 9?uorifomfaStolte tun fen jäfcniStä pffi ja toinen
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on päitjtynecSjä titaäfa efiintynyt tt)öluäento(of£a. ötiji juotamaa, 
että tämä muistutus toimiutafertomutfen ypteybeSjä mainittuna 
maifuttaifi mieläfin parantamaSti päihtyneenä efiintymiiit jos niitä 
mietä jattuifi ilmestymään tototie.

gjybiStyffen toimesta malittiin toimifunta, jota matmiSti 
tilaston maanmuofraajiSta paiffafunnalta, maanmuofraajain liitto? 
toimifunnan atotteeSta.

SBuoben ajotta tilattiin ypbiStyffen tufutupaan jeuraamat 
janomatetjbet: työmies, SEyö, Eteenpäin, fRaimaaja, jRajamapti, 
©amon j£yömieS,©ofiatiSti, Tanjan Statjto, SöapauS, 3Bapaa©ana, 
'XyötäiSnainen, kuritta, Ammattijärjestö, SLyötäiSnuorijo, Tanjan 
fiepti, palotoimi, SZäpttämötaibe ja Ipetfingin ©anomat, muofi*^ 
ferta tutafin.

gjpbiStyfjcen tuntui muoben ajalta jeuraamat ojaStot: paperi?, 
jpuupiomo? ja ©ettutoofatyöntefijäin ammattiojaSto; SOZetatti? 
miesten ammattiojaSto; SZuorifomfaSto; Uttotyöntetijäin ammatti? 
ojaSto; jpuutyöntefijäiu ammattiojaSto; Äimityöntefijäin ammatti? 
ofaSto; jDZuurarien ammattiojaSto; SJZaalarien ammattiojaSto ja 
jftaiSofaSto.

Säjentufn oli muoben miirneijettä netjännetjeltä, fatffien 
ojaStojen jäjenet mutaan tuettuna, 348 penfitöä. j!)pbiStyfjette 
matjunja juorittaneitfi oli niistä merfitty 285.

gjteijiä ypbiStyfjen fofouffia on pibetty 13, joiSja ojanottajia 
on ypteenjä ollut ainoastaan 401. fj?öytäfirjaan merfittyjä pää? 
töffiä on 79 eri pytätää. Ssoptofunnan totoutfia on pibetty 22 
ja fiettä päätötfiä pöytätirjan mutaan 104. fRafennuStoimifunta 
on fofoontunut 25 tertaa.

jRafennuStoimifunnalta oti tutoja @mf. 1,388:81 ja menoja
I, 340: 80; jäännös @mt. 48: 01.

glljbiStytfen tutot otimat ©mf. 11,729:45 ja menot ©mt.
II, 163:30; jäännös ©mt. 566:15.

Söuoben topuSja oti ypbiStyfjen titiajema jeuraama: pupbaS 
omaijuuS ©mf. 30,120:18 ja tijäffi metfana 9,449: 52, joten 
foto omaijuuben armo oti ©mf. 39,569:70.

TYÖVÄENLIIKKEEN
KIRJASTO



26

Wuoden 1912

enfimäifiö, rnainittamimpia nfioita t,eti enfimäifeSfä fofouffeSfa oti 
fesfuStetu ppbistpffen tatoubettifen afemnit JaamifeSta manfatle 
popjalte. ppbistpffen enfimäifiä tärfeimpiä tatoubetlifia faalom 
tuffia oli ajatus päästä totonaan mapaafft loettataafan alta Kv 
pimmäSfä tulemaifuubeSfa. Kutojaan faattaaffeen fuuremmaffi 
päätti ppbiStpS ejlttää ataifitleen amrnattU p. m. ofaStoitle että 
ne tuomuttaifimat iltamalouoroitja ppbiStptfen fäptettämäffi, tosta 
fe mero minfä ofaStot npfpään maffarnat ppbistpffelte on fotoin 
pieni. SJfenojaan fupiStaaffeen päätti ppbiStpS maatiSfuuu 3 p:nä 
fofouffeSfaan taffauttaa tatoubenpoitajan ja näptetmäfeuran jop< 
tajan toimet fellaifenaan ja niin ollen fanoi Dlti Surtoafen toi- 
meStaan irti fiten että pän erofi toufofuuu 1 päimäStä. ©amatta 
päätettiin tatoubenpoitajan toimi täpttää ppbistpffen jäfeniStä 
fimutoimena poibettaloaffi. loimeen malittiinfin fitten S- £>eino 
ja aitoi pän teptämänfä loapunpäimäStä. 9täpte(mäfeuran jop= 
tajan toimi järjestettiin Jarnotta taloatta ja toalittiin fiipen ppbiS? 
tpffen jäfen, fauppapatmetija Ginit Glo. tpumitoirnifunnalte afetti 
ppbiStpS mpöS uufia fäännöttifempiä menettetptapoja, m. m. että 
ramintotatarjoitusfa iltamien p. m. piimien aitana on fäptettätoä 
toaStamerffejä, jotta fiten faabaan tartat tiebot ramintotatiiffeen 
tannattaloaifuubeSta. SBietä päätettiin rafennuStoimifunta laf= 
lauttaa ja fen teptätoät toimii joptofunta. ppbistpffen tontth 
maatie ajatettiin famaan aitaan puiben istuttamista mutta fe 
puupa jäi toiStaifeffi taloubettifiSta fääStäloäifppSfpiStä.

9?pt ei tuntafofouffien marfinaifia ebuStajia matittu maan 
päätettiin tarpeen niin maatieSfa toatita ne aina aitanaan fitä 
tertaa toarten.

Säätömme npt tuon fääStämäifppSpolitiifan, jonfa ebuiSta pp- 
biSlptfette on otemaSfa erimieliä ja fiirrpmme muupun toimil
taan, jota ei npt ote fuinfaan mäpäffi merrattatoa. Uubet pa* 
remmat järjeStpSmieSten mertit päätti ppbiStpS oStettamatfi ja 
jätä niiben panffimifen järjeStpSmaliofunnan puoteffi.
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9Bappnjuf)tnn mietti pfybiStpS tänä hnionna omalta taloltaan 
kuujan, kpmintetjtaan ja kpöperitän tpömäeStön fiifjen ottaeSfa 
ojaa, ja otifin niiben ojanotto parminaijen runjaS. tputjujina täSjä 
roattamaSfa föpfjätiStön jufjtaöfa oti Dtga Scinonen tpetjingiStä 
ja tanjanebuStaja StrmaS tpaajonen ©ufematta fetä paittafunnalta 
fotiagitatfionia toimittanut 90?. faijatta. ©en fifäfji toimi t)()= 
biStljS jäsenilleen tjauStan fjumimatfan Saatan firfoltc joSfa pe= 
riitä puhujana, oli lp. ©ajrman fpetfingistä.

©ppSfuun 19 p:nä pitämässään fofoufjeSfa ajetti ptjbiStpS 
efjboffaat jaman mnoben ftjtjSfunn 30 p:nä pibcttämään funtafofouf* 
feen efitcttämäffi funnanmirfaitijoiffi ja otimat ne efjboffaat: 
maimaiStjoitotautafuntaan k. Sonta, marattc SE. ©ifjmola; tafjce* 
rauStautafuntaan: 2Boifan ja Dramatan piiristä g- 9inot)onen, 
St. Särminen, 9f. 9?ntmi ja SE. §annuta; tntfijatautatuntaan 28. 
kamari ja SE. Somperi; fuunattiSpäimitle: 28. §amari. 2Bero= 
ätjriperuSteeffi päätettiin efjbottaa ©mf. 300: — muofituloja.

Spiirifofouffen ebuötajaefjboffaiffi ajetti tjfjbiSttjS D. katajiston 
ja @tis pajarin. kunnaltiSneumoStoon matittiin muobette 1912 
D. ©nnbman, St. Soufji, g- fRuofjoncn, D. katajisto ja SE. 
Hannula. jJjfjbiStpffen ojuuffia ebnStamaan eri ojuuSfunniSfa 
matittiin tämän touoben ajafji ®. ®to. kotiagitatfionimatio= 
tunnaSia tjfjbiöttjffen matitjernana toimi Sp. ©imanen. kunnallis* 
järjestön fofouffiSja fäpmään matittiin pj. fRuotjonen, 28. kamari, 
@. Jpettén, SE. ^onnuta, ©. Setjto, D. Sucanber ja Sp. Soine.

(Snfon XpömäenptjbiStpffen 10*rouotiSjufjton futjuun pääteri 
tiin maStata onnittetutirjeetlä, jamoin mtjöS §aminan SEpömäen* 
kjfjbisttjffen talon mifjfiäisjufjtaan. SRäntäfin ennen mainituista 
jääStämäifppSjpiStä.

3äfetitcnfä fjenfijeStä faSmatufjeSta on tjfjbiSttjS tätjän aitaan 
mtjöS pitäntjt fjuotta. ©en toimesta pipettiin miifon teStämät 
luennot elofuun aitana, joiSja tuennoitfijoina oti piirin tuen* 
noitjijat 3- Nurminen ja @. ©aaritimi. ©omaan aitaan annet
tiin opetusta tirjanpiboSfa. ©anomalefjtien titaomijeffi lufu- 
jaliinfa luomutti VjfjbiSttjS ©nit. 100: —. kotiagitatfionin pltä-
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pitämifeffi tuerotti tytybiSttys tänä muonna jäseniään fertafaiffiaart 
45 penniltä jäsentä tohti. ©omalla luomuttaen tyioncuStonfa 
fafft fertaa tätyän tarfoitulfem tarmittamien matojen fjanlintaa 
marten.

SBiclä pcruStcttamana olemasta työllinen (jcnfiiuafuittugpf)* 
tiöStä päätettiin ottaa ofafe, toimolla että tämätin tnloubellinen 
tyrittyS laatnifiin järjestyneen ttyömäcu omiin läjiin.

iOiiffcliu 'JtyömäcntyhbiSttyStä päätti tytybiSttyS auttaa talonja 
melan maf(nmifeS(a, pormarit fnn aifoimat (en mtytybä joS ei je 
fjeti (uorittaifi melfaanfa. j£äf)än tarfotuffeen otettiin 10 fpl. 
5 marfan melfafir jo ja tytytcen(ä @mf. 50: — armosta.

3lifai(cmmiit laffautetuffi ferrottu ©af)a= ja £autatartyntyört< 
tefijäin ammattiojaSto herätettiin tämän muoben toufofnuSja toi* 
mintaan, tämä oli tyffi parhaimpia tulot [ia paifatlifeSta fotiagitat= 
(ionista.

SBiranomaiStcn taholta itäisin aitoihin alotettnun tyhbiSttySten 
toimihenfitöitten laittomiin lirffimifiin päätti tyhbiSttyS olla anta= 
matta mitään tietoja.

malitfi ntyt paifallifcllc työmäenlet)bclle Eteenpäin 
enfi terran afiamiehen ja on (inä toiminut 3- §e*no-

SBiclä mainittafoon, että fulunut muofi oli ttybiSttyffelle juurien 
foettelemuffien muofi. Jpeinäfuun 19 piitä aitoi Ätymityhtiön teh
taitten laffo joSfa tutyanfiin noufema työmäfi taisteli mälttämät» 
tiimien elinehtojenfa puolesta. lätnä maltamn taistelu, johon 
SSoifan työmäfifin fofonaifuubeSfaan otti oiaa, muutamia tytyteiSs 
tunnan tiebottomia rauffoja lufuunottamatta, testi äitipuolelle 
(aman muoben lotafuuta. ^tyrnin järjeSttyntyt ^työnantajaliitto, 
hallituS= ja faitfien mirfatyerrain fefä poliifien ja ttyöfjön jää| 
neibett ttyöläiSpctturien ja niffitrieu amulla joita Ätymityhtiön 
hallinto j£eolli(uuShalIituf(cn juttaifemasfa jLtyötilaStoIlifcSfa aifa- 
faiiSlctybeSfä ilmoittaa faaneenja f,aatituffi 901 fielua tehtailleen. 
Dtäin (ai (en päättymään ttyöläifille cpäcbiillifeSti. Xätä taistelua 
tyhbiSttyS tufi. laittein cnfiffi panttien Iätfolaifille omaan luoh 
toonfa ruofatamaroita fiffi fun etyti fcSfuSjärjcStöjeit mälittyffcllä
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jaapua järjestettyä atoustuSta. 9J?yöS piti yljbistys IjuoneuS* 
tosjaan työttömien fjymäfji iltamia talon päättymifen jälfeen; 
tällä tatuoin tulien tjeilfoon talonbeUijeen ajemaan joutuneita 
työläistotucrcita. STämän lafott jofjboSta menetti ytjbiStyS monta 
tarmofaSta jäjentä, jotla työttömilfi jääneinä oliluat pafotetut 
fjafemaan toimeeutulonja 'Mannin toifelta puolelta, ©iten on 
yybistys tullut myös ollecffi millfaaSja fanfainmälifeSjäfin tjfj* 
teistoimiunaSfa, ja filtä lannalta fatjoen fortuaa je ojaltaan fä> 
fittyjä tappioita. SBoifan $uutyöntclijäin ammattiojaSton pufjeen* 
toljtajan äöiljtori STCannarin päätti yljbistys erottaa puoluetome* 
ruuhesta luu Infon nilatta ejiintyi työnljaluifena, jofa luielä täSfä 
yyteljbeSjä (jätten muistofjenfa olioon mainittuna.

SBuoben ajalla ei ytjbiStyljen talo ole antanut ralennuStöitä, 
joten raleunuSluclfaa tooitiin lyhentää jonlun hierrän tällaijena 
juurena työtaiStcluaifanafin.

Diäytelmäjenra on nyt toiminut innotfaaSti Gmil ©lon 
onnistuneella jofjbolla. Ipuluttoimifunta famoin fofi tefjbä 
moitaiuauja talon aifanafin, luilfasiuttamaHa [illoista toafaloaa 
elämää.

9)ljbiStytjen lirjaStoa on luuoben ajalla täytetty tuilffaaSti. 
Sainaiiffia on tet,ty 2,631. SfiboSten lufu firjaStosja oli 531 
ja lirjaStou arluo ©ml. 1,500:—. kirjaston fjoitajana on toi* 
minut 3- Ipciuo. (Sbelli|enä loitonna tilatuffi mainitut janoina* 
letjbet oluat ebelleen tilatut yfjbistyfjen lufujaliin.

Äofoufjia piti yljbistys 13, joista päätöljiä on pöytäfirjaan 
meriitti) 94; jofjtofunnan folouffia oli 28 ja jen päätöljiä 157.

g)f)biStyfjen jäjcnlufu luuoben enjimäijellä neljännelfellä oli 
324 ja luiime neljänneljellä eli luuoben lopuSja 225 fjentilöä.

$t)biStyfjellä oli tuloja ©ml. 6,132:85 ja menoja ©ml. 
5,934:14; jääStöffi jeuraaloalle tuuobelle jäi ©ml. 198:79.

SJläiit on tullut liitettyä ylfi toimintaluuofi lijää jiiljen toiminta* 
fetjuun, jota yfjbistyfjen toiminnaSja oli jen yljbetjäS.

Seitit nyt täymme jeloStamaan roiimeiStä toimintaluuotta täSfä 
fymmeuluuotiSjaf joSja, niin luottanee jc tefjbä Ijyiuällä mielellä, f itiä
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onfjan tjfybigtyfieii niin tatoubetfinen tuin fjenfinen tajo muofi 
muobetta ojottanut topoamiSta faifisHa tvaStufjiSta fjuo(i= 
matta.

YVuofi 1913,

on tvaSta puoteSfa, joten ei moi janoa faittea mitä jen loppuun 
Tututtua ptjbiStptfen toiminnaSfa mietä tulee tapahtumaan, ©bet- 
lijenä louotena jaabut istut oluat mietä tamauttamaSja ptjbiS 
tptjen toimintaa. SQiutta tun tjtjbiöttjfjen elämän fpmmenmuoti§« 
jatjo tutee tähteen heinäfuun 12 p:nä niin tuotafoon täsjä efille 
mietä je mitä jo on tapahtunut.

9?e janomatehbet, jotta ebeltijenäfin muotina oli päätetty tilata 
hhbistptjen tufujatiin omat otteet nptfin titattuna.

©betlijen muoben talosta tpöttömiffi jääneitä tomereita on 
hhbiStljS focttanut auttaa, matitfematta amuStaman tomitean jetä 
jämältä päättäen antaa huoneu^lpnfa täptettärnäffi iltamitta 
hantittamien matojen jääntiä marten.

ipuotueturia noubattamalla on antanut tietää, ettei puo=
tueejcn tuntumattomia hentitöjä jaa juojia tjfc)biött)fjen toiminnaSfa.

Äuntatofoutjien ebuStajiffi on tvalittu entijeen tapaan 28. 
§amart jetä mätätte D. ©unbman jetä jamat mpöS tunnattiS; 
neumoston fotouffisja tämijöifji.

SLt)ölt)äent)hbiätt)tjen omistamatte palstatilalle, nimettä „9iien* 
tota", on päätetty enji titaSja fjatea tainmufajet omiStuSoifeubet; 
ja jittemmin onfin ne jo laittijeSti maljmistettu.

59E)tetétä, tamatji tullutta SBappujuhlaa, mietettiin föititjam 
foSfen tt)ömäenhhfrtéthfjen totolta Äuufait ja Shmintehtaan tpö= 
mäeStön fanSja mättämän runjaalta ojanototta. ©uurcn taistelun 
jäteStä jaattoifin tämä t)f)beöjäoto jpbämet jt)ffimään ja toi uutta 
toimoa elämään, puhujina otimat SD?etaItitt,öntefijäinliiton puhuja 
21. Sateinen jetä paifattiSpuhuja 9Jf. patjatta.

ÄunnaltiSjärjeStön t)f>tcijeen fejäjuhtatoimituntaan matitji ph1 
biStpS puolestaan ©. pajarin ja mietettiin fitä föoitmolasja fejä= 
fuun 15 p:nä.
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Söaalitoimitfijalfi läheStpmien ebu^funtaVoaalien jofjboSta on 
lualittu kalle Suoto ja etiS «pajari.

Kähtelmäjcuran johtajana toimii ebelteentin emit Sto. 6bel 
lijettä tmionna ollut tpölalfo maifutti miclä jeniin, että hh^’g' 
tpfjen tormifoittofunta ei ole toiStaijefji tooinut toimia joittajien 
puutteeSja.

SSoifan j£t)öh)äenl)f)btétt)ffen mirtailijoina tänä eitfimäijenä 
IhmmenmuotiSlautena omat olleet:

«Puheenjohtajia: SEila, frätts 12/71903—18/10 1903; «paappa= 
tien, 21. 18/10 1903—u/2 1904; Sallinen, 3. u/2 1904—% 1904. 
SEila, granS % 1904—6/2 1905; «Paappanen, 21. % 1905— 
n/21906; «Rifanber, 3. u/21906—%'21908; Suuri, g. 16/21908— 
% 1908; SRanninen, «K. s/5 1908—17/2 1909; «Riiffilä, 21. 
n/2 1909—7/n 1909; Uutela, 2lino 7/n 1909—72 1910; elo, 
emit 72 1910—1911; Söaine, 21. 1£>/2 1911—S8/2 1912; 
Heimonen, 353. 7721912—12/10 1912; «pajari, eiiS 1912—, 

kirjureina: karjalainen, 21. 1903—1904; «Paljolla, «K. 
1904—1905; Sillflrubb, @. (npf. ©to) 1905—1906; (giren, 
3- 1906-1907; Sailjo, 0. 1907- 1908; (girén, SE. 1908— 
1909; «Kojonen, &. 1909—1910; kimolin, 3- S. 1910— 
1911; Surmanen, Olli 1911—1912; (gunbman, 0. 1912—.

^Rahastonhoitajina: <gtong, kalle 1903—1908; Kifanber, 
3. 1908—1912; elo, e. 1912—.

2)l)biStpljen 10-muotiSfautena omat olleet jäjeninä lolo ajan 
SRitttte, kalle (ent. Ultoi); Sehtinen, 2lntti; 3ärh)inen, 21.; ka
mari, SE.; Hannula, SE.; Seanber, Salm.; 2ll)o, 3alm. ja 3unttv 
nen, k.

g)t)btéthljeen luutumista ammattiojaStoiSta ei ole täSjä tooU 
nut mainita mitään lähemmin, fun ei ole ollut jäätämistä mi* 
tään tietoja he'^ön toimintafertomuffiStaan. (gamaSta j^tjStä 
ei ole mainittu hutoitoimifunnan ja näptelmöjeuran toiminnasta. 
2)hi>i§thljen alfuperäijiä afiafirjoja ei ole ollut jäätämättä muuta 
lun pötjtäfirjat; laSja* ja jäjentirjat omat hämitett)t. S3uoji= 
lertomulfia ei ote ollut miltään alatta. «Räin ollen otiji juotamaa,
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että jenraaman 10=muotiSfauben fertomutjcn maralta arfiSto jäily= 
tettäijiin ljuolellijemmin. Olattaan juuri maifuttamat tämän ter- 
tomuffenfin puutteellijuutcen puuttuma arfiSto, ljljbeSfä laatijan 
teljtämäänjä pereljtymättömyyben fattSja. 3a lijäfji tun laa= 
tiinijen eljtona on myös ollut jääntö: ei jaa olio lyijyt eitä pitfä 
maan jiitä mä liitä.

SytjljeSti olen nt)t fäynyt läpi äöoifan työmäenyljbiSttjffen 
fyrnmenmuotijen toiminnan. 3a mannaSti (juomaamme jiitä, että 
työalaa riittää mielä paljon, marfinfin nyt tun maltiollinenfin 
taantumus yfjä julmempana toljottaa päätään ja uljtaa lljöbä 
murSfaffi taiten ebiötljS= ja matiStuStljön, ja eritoten ttjömäeStön 
fjenfijet IjarraStufjet. (SntiStä innoffaammin fiiS taisteluun luaf 
tiollifella ja ammatillijella tijömäenliifteen alalla, jotta moijimme 
tulemille fufupolmille tarjota ebeS parempia yljteiSfunnallifia 
oloja tuin mitä meillä nyt on. (Snenimäu Jöoifan työmäeStöS^ 
jätin yfjimielijyyttä ja yhteistyöhön innostusta. On unoljbeh 
tama miirneaifaijeSta epäonnistuneesta työtaistelusta joljtuneet 
mielifarmaubet ja fatfernubet ja juunuattama moimat entistä 
eljompina niitä maStaan jotta jeijoloat työtuäeStön maltiollijeu 
ja taloubellijen mapautumifen tiellä. 3a 'Je työläiStotoerit, jotta 
ttjölaffomme aitana, tiebottomina tafji muista jljiStä olette olleet 
töyljäliStön luoffataiStelua maStaan ja tpöntjaluijina ojaltanne 
potfeneet alas muuten jo jaamutettamiSja olleita työläisten ta 
loubellifia etuja tällä paiffafunnalla, tunuustafaa nyt ereljbyf- 
fenne ja liittyfää yfjbefji maljtamafji itjetietoijeffi föyljäliStö= 
armeijatfi. SUeibän taittien tun on yfjbeSjä juoritettamana je 
taistelu loppuun, jota lopettaa taiten riiStämijen ja tjeitompain 
jorron jetä tuottaa maailman töyfjäliStöluofalie ja iljmiSfunnalle 
mapauben, meljeljben ja tajarnrmon tajaijine oifeufjineen.

SSoifalla, 19 p:nä fejäfuuta 1913.
91? a u r i t ,3 ^Saijatta.

Rinta 25 p:iä.


