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Sunnuntaina Maaliskuun i 2 p„

TOIMISTO
Helsinki, Antinkatu 4

Uutlsoseston puhelin 250
Toimitussihteerin „ 79 20
Pastolmittelfin „ 22 34
Ulkomaan osaston . 6038

llmoitushinnat:
Tekstin edellä 12 p.; jälessä 10 p.; määrätyllä paikalla
15 p. paistamin, alalta. Värilliset ilmoitukset 25 p. mm.,
vähintäin 20 mk. —• KcclemailmoitukEet alan mukaan,
vähintäin 4 mk. Kihlaus-, vihkimä- ja syntymailmol-
tukset 2 mk. Maksun voi suorittaa S, 50 ja 20 piin

postimerkeillä: karttamcrkfccjs ei vastaanoteta.
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•»nkkfl laatii nopeasti ja naivalla FIX «swInsinööri CARL AHLSTRÖM, Helsinki - Kulosaari. (Brändö) PIKATOIItIISTö, Kllkonk. 8,
A. C. CAI OB'ln länpölohfolen. Tukholmassa, yksinmyyjä. Ckiivtävii pihaltaV
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I Suori maatilojen ja irtaimiston 1 11 11
I huutokauppa! g SilJ I

så Padasjoen pitäjää Nyystölän kylässä, jonka muodostavat Verhon N:o 3ja ||| iMCtaa i|j| Turvan N:o 6 säteriratsutalot sekä niihin perinnöksiostetut aknmenttitalot W;:
M Tepponen N:o 4, Ruukari N:o 5, Riihelä N:o 7. Seppälä No 9, Rusila N:o 10 ja || HUbäs^^ÄuÄs/äs^^HHMI

B Komsu N:o 11 ynnä Heimalan N:o 12 ja Klemetin N:o 13 perintötalot ja S (S.h.)B jotka kuuluvat ti!ar.£mlsiaja Ernst A£e!!ier-Bcr{|sir&'mcn kon- |H kurssipesälle, myydään ulosottotoimin keskiviikkona tulevan huhfS- || i pmavimw&Eßamsamama&aax
9 kuun 12 päivänä kello 12 päivällä itse paikalla pidettävällä huuto- Bia t.
H kaupalla. Tiloista annettakoon tässä seuraavat tiedot: KlSaJa jma, b« JL *°m*
■ Kartano sijaitsee luonnomhanalla paikalla Päijänteestä pistävän lahden |pj ifiiä Jsaäi SH Is s»B rannalla sumen puistoa keskellä 3 km. päässä Padasjoen pitäjän kirkon- 111lii I |QI %cM mH kylästä. Matka lähimmälle laivalaiturille on 5 km., josta laivamatka Lah- li aw"

B teen kestää 3 tuntia. Säännöllnen laivakulku Lahteen kaksi kertaa päi- jjp @§p£B vässä. Maanteitse on matka Lahteen 60 km ja Hämeenlinnaan 80 km Spj Bfl&H tP% ojfcH Kartanossa od kaksi asuinrakennusta, molemmat kaksikerroksisia ja | IWi S pf? {B puusta rakennettuja. Upea päärakennus sisältää- 18 huonetta ja 6 eteistä H H %l£ m W llrai fbra
B sekä pienempi asuinrakennus 12 huonetta ja 4 eteistä. Molemmat asuin- Ö
H rakennukset ovat hyvässä kunnossa. Navetta, ioka on rakennettu kivestä §K Tarjouksia, hinta
B 100 lehmää varten, on jotenkin uusi ja varustettu m. ra. tuulimoottorin g| s%m wapaBsi j R auffia HBIB käyttämällä vesijohdolla Hevostalli on aivan uusi, rakennettu tiilistä ja m "HP i»jh t tlän*B sementistä 21 hevosta varten. Riihirakennus on niinikään aivan uusi ja g&iB varustettu uudenaikaisilla puima-, kuivaus- y. m. koneilla. Muut uiko- K
B huonerakennukset, joista mainittakoon erityisesti erääliä ulkota lolla löytyvä 1| I IfY 11 Y*!!flB kivestä rakennettu navetta 40 lehmää varten, ovat kaikki hyvässä kun- B|»HHflflL™ LUA Ui" I alli»
Wå nossa Kartanolla on sitäpaitsi oma vesivoimalla käypä mylly, varustettu lii Teknill. Teim.
B sekä jauho- että ryvnikivipanlla ja kotitarveraami. B Lsniei»!*] 9l o„t, **»«
h T, ' ii- *-i 1» ■ •i. 1 ron,-, v 1 ■' nelsinki, Mikonk. 23. pyr», 000*=ffl Kartanoon kuuluvien tiloien yhteispinta-ala on n. /,80ö tynnyrmalaa, ■B siitä kartanon omassa viljelyksessä olevaa peltoa ia suoviljelyksiä n. 400 ff j as^m—^^—^mu^jviiatiumi tynnyrinalaa. Pellot ovat yieensä voimaperäisesti viljeltyjä ja ensiluok- fcj^^^^m^^^S^^^^B^3
jB kaisessa kasvukunnossa. V. 1915 saatiin kartanossa rukiita 300 hl , ohria Jm asn»a»a«si«B^amtwpw*iwwiiw

B 50 hk, kauroja 1,100 hl., perunoita 48 hl., heiniä n. 260,000 kg. sekä M
,«_______ 1B rukiin- ja suviviljanolkia 73.000 kg. p| WgyiHHiP'^>;^^i,^l ''*^B^g^SB Kartanossa on elätetty päätilalla n. 100 lypsävää lehmää ja ulkotilalla fl W Haiutaan oalvelukseen 1B n. 40 kpl. nuorta karjaa sekä suuri määrä teurassikoja. Koska laidun- g| /v a. _mbellliljm

maat ovat erinon aiset, voitaisiin kuitenkin karjan lukua tulevaisuudessa s| *aß^^^>^^»>/a^^aPg^al
H huomattavasti lisätä.
B Kar anossa on a. 50 torpparia ia mäkitupalaista, jotka suorittavat, paitsi 1B luonnontuotteita jarahaveroa, 1,742 hevos-ja n. 1,300miespäivätvötä vuodessa. B ~„

M Titoilla löytyy arvokas, hyväkasvuinen halko- ja tukkimetsä. V. 1912 || Alanaan taitava suomea Ilm tehdyn luettelon mukaan on metsässä 169,459 havupuurunkoa, jotka 18 Bja ruotsia puhuva
i£ jalan päästä mitattuina täyttävät 5 tuumaa ja siitä ylöspäin. Metsä sijait- |§p m-m ''m
» see suureksi osaksi aivan lauttausväylän fe Ifgl|l §B Tilojen myynnin päätyttyä myydään samr.ssa paikassa samalle kon- lm m

kui-ssipesälle kuuluvaa erinäistä irtainta omaisuutta, kuten huonekaluja, I||; *@mmW£

Wå maanviljelyskoneita, viljaa, heiniä y. m. sekä hevosia, lehmiä ja vasikoita. p| mrmm jn-JaJL g%aasil Tarpeen vaatiessa jatketaan huutokauppaa seuraavana päivänä klo 10 alkaen. |f »!éhls I 'Il Irtaimiston huudot ovat käteisesti maksettavat.
' m S

m Lähempiä tietoja myytävistä tiloista antaa suullisesti tai kirjeellisesti m saa edullisen paikanI Lakiaslalnfclmisto Pellinen å Niemelä, lu , „ , „

m Helsingissä, 6 päivänä maaliskuuta 1916 K f\OtK2H K0116p3J2!!3.
m
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Vestsave !s Päätoimittaja:
P. 3. HYNNINEN

Tavataan toimistossa kilo 2—4 j,-p.
Puhelin 23 34

Tlleushlßnat:
Heläiagitsä: Maaseudulla: Venäjällä: Ulkomailla;

haettaessa kotiin tuotuna
Vi villa 13 mk. —p. 13 mk. —p. 16 m. —p. 6 rpk— kop. 40 m. —p.
V» o „ 50 „ 8 „ —3 „50 „

3,, —• „ 20 „~ „

» 3 „
jo

„ 4 „ -r- „
4„50 „ 1 „ o 0 ~ lo „ ~

VtJ M 1n25 „ 1 „40 „ 1„ 75 „
-jO

„ 8„50 „

Viikko-Saometar Smk. S: 50 vuodelta.
Tilattaessa on aina roainitt. onko tilausuusi vai samana vuonna jatkuva.

kartanon
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Kutsumys
merkitsemiin

Suomen Klinteistöpankkl, osakeyhtiön
5% obllgatsiensa v.!ta 1916.

Sittenkuin K. Senaatti on oikeuttanut Suomen Kiinteistöpankki, osakeyhtiön ottamaan
uuden obligatsionilainan Suomen markkaa 10 miljonaa, tarjoamme täten tähän lainaan
kuuluvia obligatsioneja merkittäväksi.

Obligatsionit päivätään maaliskuun 1 p:nä 1916, ovat nimellisarvoltaanSmk. 500,1,000,
ja 5,000 sekä tuottavat 5 % vuotuista korkoa, joka maksetaan puolivuosittain maaliskuun
1 p:nä ja syyskuun 1 p:nä. Obligatsionit, jotka ovat vapaita voimassaolevasta kuponki-
verosta, eivät ole arvonnan alaisia, vaan maksetaan ne 6 kuukautta pankin puolesta ta-
pahtuneen irtisanomisen jälkeen: irtisanominen vei tapahtua aikaisintaan maalisk. 1 p:nä
1926.

Kupongit maksetaan, paitsi meidän konttorissamme, myöskin Suomen Yhdyspankin,
Kansailis-Osake-Pankin, Privatbanken i Helsingforsin ja Säästöpankkien Eeskus-Osake-Pan-
km kaikissa konttoreissa.

Merkitsemisehdot ovat seuraavat:
1) Hinta on riisnsiiisarvon mukainen.
2) äilaksu voidaan suorittaa huhtikuun f päivästä tulevan Joulukuun I pSi*

vään kunkin merkitsijän valinnan mukaan.
8) Merkitseminen tapahtuu meidän konttorissamme tämän kuun 18 päivästä

30 päivään.
4) Jos maksu suoritetaan väliaikaiskuittia vastaan, vaihdetaan tämä kustannuksitta

obligatsioneihin.
Helsingissä, maaliskuun 11 p;nä 1916. (5.L5176)M05

§lior«ien Kiinteistöaankki, osakeyhtiön Hallitus»

1916

Sunnuntaina Maaliskuun 12 p.

KONTTORI: Helsinki, Antink. 4
avoinna klo 8 a.-p.—7 i.-p.

HAARAKONTTORI: 2 l!n!s 5
avoinna klo 9—ll ap. ja 2—7 ip.
Konttorin puhelin 1293
Haarakonttorin 9206
Taloudenhoitajan * 6565
Äs!smieskont4orln „ 50 43
Taloudenhoitaja tavataan klo 2—4

t*

feieualftta faaiua suositetaan

OsMtffi jsnmflasRiKciiln" TupaßKsleMss

Tarmokas Ja taitava
Paperitehtaan mestari
saa vakituisen paikan. Hakemukset
palkkavaatlrmisineen ja iäliennökset
todistuksista lähetettävä osotteeila:
Osakeyhtiö Tornator, Imatra, Tainion»
koski, (S. I. 5453) 459H



2 tf:o 70 1016

Agentuuriliikkeitä:
Otto Lumme & Kl P.85p1J55,t.9260 U660

Agraaritoimistoja
Suomen Agraaritolmlsto, E.-EspLk. 16,
tel. 86 33. klo 10—4.

Arkkitehtejä
Axel Mörne, Albertlnk. 24. Puh. 1383.

Hautaustoimistoja:
"Jual Hautaustoimisto, Lsplni.lt.ls. 6520.

Hcrraicvaatetusliikkcitä:
Lorens Malmström, P.-EspUt. 33. P.642

Huonekalukauppoja:

I. iCiipissers fSFtbS:
ai Aleksanterinkatu 19.

. LUrSSOiI Puhelin 28 11.
0.-y. John Paischeff A.-b. Mlkonk. 7.
Puh. 15 59.

llmoitustoimistoja:
UUDEiI

SUOMETTAKIN
k entt s r£

välittää Ilmoituksia kalkkiin
lehtiin ja aikakauskirjoihin.
Yksi käsikirjoitus ja yks! iasku
eri lehtien emillä hinnoilla.

Insinööritoimistoja?
Insinöörit, Zitting & C:o, E.-Ma&asJs. 2.

Jalkine!;ikkeitä:
Hagnäsin Jaikineluke, Erottaja 19. Puh.
592. Haaral. Siitasasrenk. 12. P. 29 45.
A Lindholm, Konstantiinink. 26.
Hugo Valve, Kenkätebd, Hämeenk. 2 E,

Kahvikauppoja ja -paahtimoja:
J. A. Weljola, Mikonk. 8. P. 4022. 7S6ö
Oy. Pohjoisin, Kahvlkompp. (Tukutt.)

Knmnuraorenk. 3. P. 4058 ja 5825.

Kalanpyydyksiä |a lalvatarpeita;
Hjelt & Lindgren, Länsiranta IS, P, 784.

Kananmusakauppoja;
(. Arkadleff, P.-Ssplan.fc 11-18, P. 1713.

Kangaskauppoja;
V. Aaltonen, II linja 13, puis. 8929.
Kangasliike sEijertp, Annank.lo. T.8642,
A.-B. M. Lindroos, Aleks.k. 11. P. 512

Kehysliikkeitä:
Joutsen & Nikolajeff, Museok. 8. P. 6529.

Kemikalieliikkeliä:
Astra Kemikalieiiike, Ariadlank. 8.

Kielenkääntäjiä:

P O LY G L O T T.
12 kieli Va! (Min lri.Monk.Boul 9. p. 1578

UusienKielfenOpiito
Valaat, kielenk. Puh. S 4 10. Aleksi. 11

Kirjallisia toimistoja:
Kirjallinen Toimisto, STedrikink. 39 E.

(Bulev. kulmassa). Puh. 73 71.

Kirjansitomoja:

MIIEfTI Kirjansitomo Korkea-
. ItEÄli vuoren katu 32. Puh. 72 32

TåDMA KIRJANSITOMO.S Ä K I I Kaivok. 11. P. 6845
Kirjansitomo Tukeva {om. K. Sneck),
Unlcnink. 13. Puh. 5801 ja 8215.
v n V Valjetut kirjansitomo--
K.U.T. fdtiSIUS Ännank.29. P.40859

Kirjapainoja:
Suemaialeest

Kirlallisuuden Seuran Kirjapainon 0 y.
Helsinki, Antinkatu n:o 4. Puh. 447
suorittaa kalkkia kirjapainoalalle kuu-
luvia töitä nopeasti, täsmällisesti, huo-
lellisesti ja kohtuullisilla hinnoilla.wmmm

Ijapinlahdeckatu 7. Puh, 32 57.

QAMA K» ticl il U Ketelctehda* Os.
JCaä i*» Konttorlklrjatehdas

Kirfapaino-asiounisioja;
Osakeyhtiö Grafica Aktie&oiag, Kasar-
minkatu 33, Puh. 59 12.

Klisheelaitoksia:
KEM 1GRAF IN EN OSAKEYHTIÖ,
Aatink. 10. Puh. 5450 Ja 11382.

O. Y. Kiichs, Aleksanterinkatu 46.
Puheiin J992

Oi 1/1111hA! Yrjönkatu 27,
|Y lUJVM |B Puheiin 6507.

Koulutarpeiden kauppoja!
Koulutarpeiden Keskusliike O. Y„ V!a-
dimirink. S. Pah. 58 62.

Koackirjoituskarsseja:
ftn r>f<.(nmrt Yhä uusiutuvia koneinf \UViORiII kirj.kursseia. Aleksau-
U|. terink. 7. Pahe». 1092

Korsettiliikkeitä;
Kotimainen liivi- ja korsettiinko,
Heinä, Yrjönkatu 14. Puh. 9796.

Kukkakauppoja:
Gustaf Andersson, L.Heikink.l4. P/588.
Hagan Kukkakauppa, S.-Eepl 2. P.5117
/.*-, Saguhn, Aieksantertnk. 46. P. 577

Kultasepänliikkeitä:
Kulta- & hopeaseppä-Osuusk. Hakata!-
jenk. 2. P. 67 28.

■>sk. Lindroos. Aieksant.k. 48. Erotu 9.
Aikai*. O.y* Mikonkatu 8. Puh. 166.

Kumitavaraliikkeitä:
ohj. Gemmi tavara-liike, Aleksanterin-

katu 17 B. P. 8314.

Kupari* }a peltisenänliikkcita;
M. F. Hätinen, I-Helkink. 13. P. 1331.

Kivennäisvesitehiaita;
Sanitas, Eerikinkatu 22. P„ SIBL,

Kylpylaitoksia:
Kylpylaitos Imatra, Malnsiflk. 24. t 9368.

Lasi. ja talGustarvekaappoja:
G. F. Stockmann 0.-V., Unionin- Ja
Aleksanterini kulm. Taloustarreos.
p. 6450. Lasi- ja Posllinios. p. 614.
Kangas- Ja Lsnkaosasto 866.

Lasmlelkkausiiikkeitä:
A. Hj. Leppälän Laeihiom® Ja iasinja-
lestusliike, Mikonk. S. Puh. 50 23.
Lasihiomo Väinölä, Bnlev.k. 30. P. 76ÖS,

Joutsen & NikoSsjeft, Museok. 3. P. 6529.

Lanka, fa villatavarakauppoja:
Willandt, Uudenmaankatu 18. F. 5530.

Lihakauppoja;
Alex, Grönlund, Sanjpfßsk. S. ?. 48 3S.

Leikkeleliikkeiiä;
Helsingin Leikkeleilike, MSkonk. 2. P.491

Leipuri, ja KondlittariliikkeitS:
E. Heinänen ***

N. Leino, P.-Makasiinlk. 4. P. 212.
Helsingin Höyryleipomo, Ludvigink. 5.
P. 1732. Sivamyym. Unionlnk. 23, P. IS3D.

Lyhyttavaraliikkeitä;
Helppola, Siitasaarenk. 6. P. 7428.

Maalarinliikkeiiä:
V. Siivonen, Simoni S. Pöh. 88 37.

Maanasittareita s

Artur Ällin Maanmittaustoimisto.
Helsinki. Erotlajak 5, 5 krs. <J jh. 3738

Rauramo, E., Korkeav.k. 6 A, p. 9714,
K. A. Sariola, Katajanokank. 7 B. P.7511.
TukkHa, v.-snaam., Vladim.-i 11 A. 4580.

Maatalotta» ja Meisätoimistoja;
Helsingin Metsätoimisto, Ernst Wrede,

Neitsytpolku 7, 10—4. Puh. 10 08.

S. i. SBFFSIiiiIK IMlish.Mikonkatu n:o 7, Puhelin 90 05.

Iffl-SuainM
Keski-Suomen Metsätoimisto Tam-
pereelta. U. J. Grönholm. Puh. 1561.

Maata), ja Metsätoim Aleks.k. 48. p.5151
E R.Alceaius, E.Cajander.Brutus Lesche

0. G. Töomtn Annani:. 2. JP.3743

Muotiliikkeitä:
A. Lönngren, Korkeavoorenk. 22. P. 8350
Suomen Muotikauppa, Kiuuvik.7.P.4äBl.

Nahkakanppiaita:
Knut E. Hoiti O.y. (tukuttain), I. Sel-
kinä. 13. Puh. 24 80.

Naisten kangasiiikkeitä:
Aitta, Kiuurlkatu L Puh. 54 66.

Naisten pakimoUlkkcita;
O. Y. O. Stenberg, P.-Espl.k. 27. P. 1727,

Ompeluliikkeitä:
B. S. Forssell. L-Rob.k. 83 Ä, 6. P. 2833.

;Selma Tamminen, Tehtaank. 8. P 85 ?1.

Paikanvälitystoimisloja;

Pakkalaatikkotehtaita:
Oy.Pakkalaatikkotehd.Annank.lB,pB7ol.

Paperikauppoja:
I. Bastman, Aleksanterini 11. P. S9BS.
Lång & Leppäaho O.y. Aleksi 44. P.143.
Th. Wulff, P.-Esplk. 43. puh. 2450.

K/S ««m Bulevardini 12.via Unnlan Puhelin 1330

Patenttitoimistoja:
Helsingin Patenttitoimisto, Bulevardin
katu 19, klo 11—1, 2—3.

Suonien Patenttikonttori 0.-y.
Bulevardiukatu 6, puh. 52 41,

Hakee ja myy patentteja.

Pianoliikkeitä:
Hellas 0.-y. Pianotehdas, Aleksanteria
katu BO Puh. 561.
Mikkola & Wsgelius, Alekf i.15. P.6205,

Pikatoimistoja;
ftiihonk. 8 Fi V Aleks. k. 19
Puh. 77 SI. » 1 Puh, 77 ä3
Hllßf M. K. Y:n pikatoim. ja työlaitosiflHlty (»aratt. pojille. P. 2359. Vuorik. 17.

Puusepänliikkeitä:
Helsingin Uusi Puusepänliike (E. A.
Berghem), Sepänk. 9. P 6100 Ja 68 06
L. Moilanen, huonek. tehd., 1,-Roop.k. 10.
Puh. 30 90.

Puutavaraliikkeitä:
Antti Jukka, Pietarink. 15. Puh. 9753.
Eemeli Paiotie, varasto Huopalahdeesa.
Puh. £4 47, H:gln seatraali.

Pautavarakauppiaita:
Sörn. Halko- ja FTed-
riksbergink. 13. Puh. 270.

Raketmusainekauppoja;
Helsingin Rakennusainekauppa 0,-y.

Heikinkatu c:o 3. Fuh. 256.

Rautakauppiaita;
Emil Lesch, AieksanterlEx. 17. P. 1401
Uus! Rautakauppa O. Y. L Heikmka*a
13 Puh. 1591.
O. Y. K. H. Renlund, Rautakaup P.1534

Räätälint.tek. liike. Hämeenk. 2 P. 3707.
Vaatetusliike Pohjola 0.-y., Äieks.k. 17.
L, Väisänen, Museokatu 5. Puh. 5779.

Sanomalehtiä:
Uosi Suometar, tehokas ilmoitus-

lehti.
Suomalainen, suurin lehti Jyväskylässä.

Siirtomaatavarakauppoja:
V. W. Dahlgrén, V!adim.-k. 34. P. 5275.
J. H. Dahlgren, Tukku- Ja vähittäisliike,
Annankatu 26. Puh. 767.
E. Hansson, Vuoritn. k. 35. Puh. 33 33.
A. E. Isaksson, i.-Robertini:. 1. P. 6647,
Museokatu 8. Puh. 291.
V. Lehmuskoski, Yrjönä. 31. Pub. 274
Aleksander Maneiius. Vilhonk.4. P.1392.
Arthur Nyman, Eerlkink. 17. Puh. 2 48.

Ostar Paißii, SSsrSftli >.

Jalmari Vainio, Neitsytpolku 10. P.3597.

Silmä» js suurenuoslasikauppoia:
Oskar Eriksson £ C:o 0.-y. Mlkonk.
7. Puh. 365.

Sähköliikkeitä:
Ojalan Sähköliike O.y. Mik.k 9. P. 5285.
Siemens & Haiske,Mlkoak.ll.p.2S26 2724

Teekauppoja:
A. K. Savin Kauppahuone, ÄBtlak. 4.
Puh. 204 ja 7120.

/* | , oQffAsianajotoimisto, Omistajat: Vakinaisia avustajia:
sa. Laativat testamentteja, yhtiöjärjestyksiä, kauppa- y. itInAIJWJtI *

4Z mimmi Siieri friflian. Uno Sam
Oi w m Auki 10—, /a4. r. 7 36. 71 72 Ja 2279. Varatuomari. VarataoaaarL Varatuomari. FiLmalst.Hov.ansk Matkustetaan myös maaseudulle.
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L POH3ÄNHEIMON ASIANAJOTOIMISTO VUO 12 3K. S.
u
Varat i. Pchlaiihehno.

SRti m 1 Itr år% B” S É Saa i I a Tay "

£i hankana rant.-atem. Fah. 74 96 srkS 5006 Avoima klo 4. joi» its, varan. tav. k. 4—5.

Ajaa virasto-ja oikeusasioita,myös testamentti’ JaperisiSriitoJa; toimittaa saatavainperinäisiä, perun-
kirjoituksia, perinaönjakcja; laatii testamentteja, vararikkolnettelojs, kauppa- y. m. kirjoja, y. m

AFaikustefsen maaseudulle. 27

UUSI SUOMETA!

Liike-Osotteita.
B’itimrita!ns\ Maaßsfennn 12 p:nS

Raulasänkyliikkeitä:
Helsingin Uusi Rautasänkytehdaa, Po!-
sa & Merivaara, Hallitusk. 15. P, 1620.

Rautaaänky- ja Konek. Äntlnk. 4 P.5121
Suomen Rautaaänky 0.-Y., Helsinki.
IV:hiluja 6. Puh 98Ö6.

Rohdosliikkeitä:
Enbergin Rohdotk., Hakaslmk. 4, P.3455
Ab. Medeor Rohdosliike Oy. Mikonk.
11. Rautat- torin luona. P. 5485.

Rohdosliike Varla, Aleks.k. 50. P. 11337.

Romuliikkeitä:
Hels. Romuliike, Siltasaarcnk. 7. P. 6 75.

Räätälin- ja vaatetusliikkeitä:
Uinua Aalto, Korkeav.k. 41. P. 4353.
J. D. Karjalainen, Vuorik. 7, X-. P. 92 61.
K. M. Kaskinen, Kork.r.k. 28. P. 1151.os.Kaino aB.u"vviop.n““10
K. G. Lehto, Fredrikiak. 40. P. 1914.

| KM. Pohjanpa» I

TaideSakomoja la meuinkiTalimcja:
O M. Nurmi, Lilsanit. IL Puh. 33 SI.

Taloissa tarvittavien metallitöi-
den valmistus, ja korjausliike:
O. S. Pesonen, Kristinank- 8. Pubd
19 70. 115 S3.

Tapetti, ja raattoliikkeita:
A. Haanoja, Neitsytpolku 3. Puh. 534.
J. Korte, Aleksaaterlnk 7. Puh. 2971.
Vald, Salvén, (Jntonink. 28. Puh. 924.

Tukkuliikkeitä:

Vuorikatu S. Puh, BEI4.

Tehtaitten Tukkukauppa
Siltasaarenk. 6. t 6754. (Lyhyttavaraa)
!. Pohto (nahkaa, vuotia, ekstrakt.),
Kluuvik. 4. Puh. 86 35 ja 22 55.

Urheilu- ja polkupyoräkaappojas
sy. Huspirnii, ää- M
Stockmann, Urheiluosasto, Unlon.k. 33.
Puhelimet; Joht 17SL Myymä» 5467,
Konttori varasto 2052.

Valokuvaamoja;
Valokuvaamo Strandberg, Aleksante-
rinkatu 17. Puh. 2309.
A. 3. Vaiokuva-atelier! Apollo O. Y.
Aleksanterinkatu 13. Puhelin S 3S,

Verhoilijoita:
S, S. Forssell, ! Rob.k. SS A, 6. P. 2833,

Verkakanppoja;
S. Säilä & K:f, Aleka.lt. 9. m 45 89.

Vesijohtoliikkeitä;
A.-B. Rob. Huber 0.-Y. Mlkonk. 13—15.
Pahel. 271.
O. S. Pesonen, Kristiaank. ä. Fuhel
19 70.
A. B. Vesijohtollike O. Y., Nuoranoti-

aojank. 4 A, P. 3318, 866 S js 6840.

Voiliikkeitä:
O.y. Hansa A.b„ Unlonink. 26. P. 6451
F. Heino, L-Viertotie 2. Puh. 3136.
Valio r.l. E.Espianaatik. 2. Puh. 77 33.

Väri- ja vernissakauppoja:
Suomen Väri* ja Vernissatehtaan Osa-
keyhtiö. Eteiä-Esplan.-k. 8. Puh. 85,

Varatuomari

Veikko Vartiovaaran
Asianajotoimisto.

24 Helsinki, Aleksanterinkatu 16. Toimisto auki 10—4 Puh. 4716 je 6576
Matkustetaan maaseudun®.

Suomiin fiiriioiiisi t
SurttE snartamana ilmoitan,

että rakas puolisoni
ja hellä lasten isä,

seppä g

IÄIIMIÄI
Osteriini

vaipui kuolon aneen uskossa Joe- g
sukseen kodissaan U. 1. Pyhäjär- S
ven Airmon kylässä maaliskuun B
6 p;nä 1916 42 vuoden 7 knukan- É
den IS päivän IJässä. Rakkaudel- ||
la häntä kaipaavat kanssani 2 ty- 8
tärtfi Ja 2 poikaa, 1

Alma Österlund, ||

A, RIMPP!, lak. karu!., Helsinki, Dnio
siokatn 8. P. 66 37. Änkl 10—1 Ja .—7.
Matkustetaan maaseudulle. SS

n,
WMkJVåVg'

Kihloissa

Jetmu Kmmm
Uula %apak
Kdm Sam

Juåe dåa
Soini.

Ilmoitan, että Herra käsittämättö-
mässä rakkaudessaan, meille kat-
keraksi suruksi kutsui mieheni
Ja lastemme turvan, Karttula»

Sonrun kansakoulunopettajaa

AnttiKorhosen
tjäiseen rauhan majaan Kuopion
Sairashuoneella maaliskuun 6 p.
1316, 47 v. 11 kk. 10 p. vanhana.
Kaivaten muistelevat häntä paitsi
meitä, kaks! sisarta, veli perhei-
neen, opettajatoverit sekä muut
ystävät.

Olga Korhonen,
o. s. Kuittinen.

Sotana, Peitti, Taina. Juho, Auvo,
Aino ja Esko.

»On minulla kuitenkin jotain:
minulla on Jumalan armo», olivat
vainajan viimeisiä sanoja.

»Oi riemua kun saa mennä
Jumalan temppeliin, Porteista
Herrar käydä sisälle pyhyyksiin.»

Hautaus tapahtuu Karttulan
vanhalla hautausmaalla t. k. 13
p:nä kio 2 j. pp.

.(SavonS.)46£:

Surulla ilmoitamme, että
rakas mieheni,
TySn|ohta|a

Ms! mm Rngei
synt, !B'*7nöo, kuoli rauhallisesti
uskossa Vapahtajaansa Helsingissä
6. 3. 13. Jättäen jäik ensä vaimon
ja tyttären y. m. sukulaiset ja tut-
tSVäts

Ida & Elina Hagel.

Hliiiilimiii
Jälkeläinen WHSiefm

Laplnialulenk. 13 s: Puhelin 428
Hautakivi!! aina varastossa
HBarmoritö>tä tehdään.

O.Y. GRANIT
Konttori; äuievardink. 15
Avoinna; 11—SuTeleiS?

Hautapatsaita
Varasto:

LeppSsuon huvit. Lapiniahdenk.
Avoinna: 9—12; I—6. Tel. 4237.
Parasta ainetta, uusinta maisia!

Taloyhtiöiden

Vuosikertomuksia
painaa Suomalaisen Kirja!!.
Seuraa Kirjapaino, Antin-
katu 4. Paheåim. 447 Ja 5019.

ijr* Wäitä Maukkaita, ravitsemia Ja säilyviä mietoja maHasjuomia valmistaa seka myy O"
=p, AKTIEBOLAGET P. SINEBRYCHOFF. Tilattavina osotteelia: “1

Ifi SÖRNÄISTEN PANIMO, Helsinki. Puh. 67.

{[ Virkoja haettavana!

Palkka.
Kahden kuukauden ajaksi halutaan

kirkkoherran apulaiseksi nuorta pan-
taa tai teologiaa opiskelevaa. Hyvä
palkka. Lähemmin Bulevardänkata SS.
(Kajander).- Puhelin 115 51.

Vhsltylsliurssit
hieronnassa ja sairasvoimistelussa;
sähköhoidossa;
kasvojen hoidossa.
Uusia oppilaita otetaan parsillaan

käymässä olevalle kurssille jos kiireesti
ilmoittaudutaan.

Tarkemmin ilmoittaa klo 3—5 puhe-
lin 92 07. 4633

Kokoussalissa It. Teatterikuja 3
B. (ei Ostrobotnialla) tänään sun-

|| nuntaina klo 6 lp. aineesta:
§.-? Pedon kuva Ja nykyajan
Il rlfcerettlHilset<‘, (I!m.fc. 13).

Kuinka on laskettava pedon luku ~666“?
Prpre

Te&eofcset esiiteimät
Bulevardink. 7:ssä.

Sunnuntaina maaliskuun 12 p:nä klo
12 Annie Bcsantin esitelmäsarja: Vih-
kimisestä; II esitelmä: Mestaria etsi-
mässä, lukee Hilda Pihlajamäki.

Pääsy 50 p. (S. I. 5109) 4686

Luontaisessa terveyshoidessa
Pastori Uodin poissaollessa antaa oh-

jeita hänen vaimonsa
Augusta Uoti.

Vastaanotto 10—IS a.-p. Ja 6—7 i.-p,

öfO

lloska uusi panoa Kruanu-Portteria täistä päivästä alkaen
|E || lasketaan kauppoihin olemme pakotetut korottamaan
•neg KnunD-Portterin
|ue hinnat samoiksi koin ne ennen orat olleet, eli:

Ojcj jälleenmyyjille ........Smk. 5: 30 11- orilta 1/ 1 pulloja
P?

_ __

„
3; 75 1 „ V, „

jy-j sekä yksityisille ostajille ko-
tiin tuotuna .........„ 6; 25 1 „ */, „

ii „ 4: - 1 „ V. »

OJs
Osakeyhtiö P. Sinebrychoffin haaraiiike

| SÖRNÄISIEN PANIMO. Puhelin N:o 67.

7l
__ ___

Kalkkia Työnantajia käsityö-
|a teoiifsuusalaSla
Helsingissa
pyydetään koliteliuimmin kokoontan aan SSäty>
talolle keskiviikkona mnalisk. 15 p:nä klo l / t Btp.
keskustelemaan ammaitletujen valvomisesta
tulevissa valtiopäivävaaleissa.

Helsingin Käsityö* ja Tehdasyhdistyksen valtuutetut
(1.319243H7

Perhe enemäniiät huomatkaa!
Nykyinen vesijohtovesi ei kelpaa juotavaksi.
Joii&isen perheenemäfmiin velvollisuus on tarkoin tietää, min-

kälaista Juomi a hän tarjoo perheelleen.
Vakuutamme, että Fortunan

Talons-Malfan
valmistuksessa oa noudatettu mitä suurinta puhtautta.

Ta!oas-ita'Jan valmistukse sa käytetty vesi on täydellisesti
Sieit t yfi.

Talous-Kalja ei ole liika tuoretta.
XaSous-lialjail on saatavissa 10 itr. pulloissa ja erisuuruisissa tynnyreissä.

Oy. Fortuna Ab.
Fredriksbergink. 11. Puh. 714 & 4684. (S.L 5583) 4728

Haaksirikko-
huutokauppa.

Julkisella huutokaupalla, joka pidetään Porin Tcliinskkahncneeilamaa-
ni ntaina maaliskuun 20 pmä klo 10 a.-p., myydään asianomaisten laskuun
seuraavat meren pohjasta pelastetut tavarat, nitn.:

Eweriidas
Osia muuntajaan, joka voi muuttaa 3.000 voltin koimijaksoisen vaihto-

virran 2X120 voitin tasavirraksi noin 400 hv. sekä siiipn kuuluvia koneita.
Kaikenlaisin suurehkoja rautalevyjä säiliöihin tarpeineen.
Suurehko, kaksiosainen, kuparilevystä tehty ilmanvaihtolaite (cyclon)

tarpeineen,
2 siiri attävää, 2 silinteristä ihnantiivistäjää sähkökäyttövoimaa varten

tiivistämään 4 kuutioni, ulkoilmaa 7 atmf. ylipaineeksi minuutissa.
2 Kehräiimökoneosan kappaletta, painava noin 20 tonnia, Lawsonin

patenttia Leedshssa.
2 poikkitukkia iastaaslunkkujfi varten.
Laatikko piirautaa. •
Rautalevy 2,700x850x3 tn/m.
Kaikenlaisia Luxianippnjen osia.
Laatikko sii hköhehk ii Iamppnj a.
2 astiaa kloorikalkkia.
Koin 350 kg. teetä (kuivattua).
Noin 30 kg, jiiljermöspaperia rn!3'sss.
Sekalaisia kupari- ja raiitnsilintereitä kiilloituslaitteisnn.
Kaikenlaisia paunjalostuskoneen osia.

Hojfpyisisrasta s? Gar»&EaiSÄfi

haaksinikkssitimuita lastia;
69 laatikkoa hevosenkeukärsauloja.
8 „

taottuja nauloja.
2 kpl. 4” Q rautaa.

159 nippua pyörörautaa 2/ 4
” ja 7/g”.

47 tankoa „ 1”.
4 rullaa teräslankaköyttä 1 */?”•

31 nunpulasia (dumejania) selluloidilinsta.
Yksi 6 silintennen venemoottori raakaöljyä varten.

n _
» is nRauta höyläkoneen erikoisosat.

3 parkituskonetta.
9 sorvia.

15 separaattoria.
1 laatikko seka’, komosia.

Kaikki huudot ovat käteisellä maksettavat.
Porissa, 4 p, maaliskunta 1916.

Puolesta S/S CAROLUS ViciOß" Ek.
Puolesta S, S EVERILDA — JHclieholatjetOscsi* Heine&Cso<

f TV. T. 4305

imi ARVOISAT HAISET HUOiATKMI * ISBHi *

r meS a
• mBBKOMB •

XEVATHATUT
■stetaan edullisimmin Sesonktmyyntilhk»

keestäjAieksiinieriukiitn 50. — iso warastos
::s Erittäin huokeat hinnat. usm

Halutaan ostaa!
16.000 juoks. metrin, ««orakasvuista, oksista mahdollisimman vapaita
petäjäli irsiä. kuumenen tuumaa latvasta, vapaasti rautatien asemalla
tai vesitien varrella. Hankinta-aika viimeistään kesä-ja heinäkuulla
Varmat myyjät voivat saada etumaksua. Vastaanotetaan myöskin

pienemmissä erissä, käteisellä-
Tarjoukset lähetetään HulTiulsSadsbladePinkonttoriin merkillä

ySTOK-KO>TA!VT“. 0- 3313) 474t

i i

WSPfi

I



T2 r>:na

TOCK-mm
0.-Y.

Nyt saapunut:
kokoelma erityisesti valittuja:

Itämaisia
mattoja (pieniä)

(n. k. rugsia)

sexa Määräsi- la
HusiilnMoia,

valkoisia ja värillisiä. 4623

MAATILA,
4000 tyn. ai. rälssitlSa,

pinta-ala yhdessä palassa, sijaitseva luonnonkauniilla pai-
kalla keski-Suomessa on myytävänä.

Lähemmin
O, Y. Maais¥il|ell|älEa Kauppa Keskus.

Hietalahdenkatu 4. puh. 8593.

Kaislasta valmistettu,
kotimainen

Kengänpohjalleen
on kestävin.

Tukkumyyjä:
O. NIKANDER & Kso

(5.15590)- 698

Omist. O kar Nikander.
Helsinki, yiadimirink. 22,

toksissa, jota paitsi Loviisassa anne-

Puh. 2690 ja 5424.
(5.L160)716

taan 4:lle, Maarianhaminassa 5;lle,
Hangossa B:He ja Haapavedellä 5:lle
henkilölle myöskin vapaa vaatima-
ton asunto.

Tämän johdosta saa Ylihallitus ko-
hoittaa niitä sekä kaupungin- että
maalaisikansakoulujen opettajia ja
opettajattaria ynnä oppilaitosten pal-
veluskuntaan kuuluvia henkilöitä,
jotka tänä vuonna haluavat saada
puheenalaista etua nauttia, jättämään
Ylihallitukselle osoitetut kirjalliset
hakemuksensa asianomaiselle kansa-
koulun tarka staialle (palveluskuntaan
kuuluvat asianomaisen oppilaitoksen
johtajalle) kuluvan maaliskuun ku-
luessa sekä samalla ilmoittamiaan
niin hyvin ne syyt. joiden nojalla tah-
tovat tulla huomioonotetuiksi kuin
myöskin missä kylpylaitoksessa ja
minä kylpykautena etupäässä halua-
vat vesiparannusta nauttia.

Helsingissä, Koulutoimen! Ylihalli-
tuksessa, 7 päivänä maaliskuuta 1916.

Hyvän maanviljelystalon halukkaille
ostajille ilmoitetaan, että

Viialan yksinäinen
TILA Viran puolesta;

Pusulan pitäjässä on myytävänä, sa-
moin kuin että sen pinta-ala on 229,64
aa, että metsän arvo on 20,000 mk. ja
että kauppahinta on 80,000 mk. ilman

irtaimistoa. Tila on 9 km. matkan
päässä Högforsin asemalta.

Lähempiä tietoja tilasta antaa
Högforsin Lakiasiaintoimisto,

4554 Os.; Högfors.

K. A. Castrén.
(S.I. 5660) 4696

Metalilsalian teriä,
Rasvakuppeja

varastosta
Osakeyhtiö

MERCANTILE
Helsinki. Puhelin 29 83,

(I. 3287) 4749

Höyrylaiva
listiviä.

Matkusta]ahöyry laiva, 19,88 ton-
nin kantoinen, rakenneltu vuonna
1912 raudasta, pituus 65 jalkaa, le-
veys 14 jatkaa, 36 m 1 höyrypantiuila
ja 80 ind. h. v. kompound koneella,
hyvässä merikelpoisessa kunnossa
myydään täydeliisine kalustuksineen.

Lähempiä tietoja saadaan ja tar-

jouksia vastaanotetaan maaliskuun
25 p:nä 1916.
Pyhtään Höyryvene 0.-Y. Pyttis

Anehäis A.-B. Hallitus,
Puhelimet; Svartbäck u:o 4. Kotka

n;o 119-
'Kotka N.) 4656

SeisariHisen SenaaH® määräyksen
mitkään 12 päivältä toukokuutaa 1908
on Loviisan ja Maarianhaminani. 28
päivällä lokakuuta 1910 Heinolan,
Käkisalmen ja Savonlinnan. 22 päi-

vältä elokuuta 1913 Hangon ja Haa-
paveden kylpylaitoksissa määrävuo-
sien kuluessa annettava maksutonta
kylpyparannusta ja lääkärinhoitoa
määrätylle luvulle henkilöitä, jotka
kuuluvat kansakoulu nopeitajist oon
tahi muihin maan palveluksessa ole-
viin alempiin virka- ja palvelusmie-
hiia, nimittäin 8;lle henkilölle Lovii-
sassa, 16:11e Hangossa sekä 10:lle

täisissä «Mämainituissa tyOpyilai-

Min Siili
■kokoontuu maanantaina t. k:n 13 p:nä
klo 7 1.-p.

Juoksevia asioita. Ehdotus Aug.
Ahlqvistin haudan kunnossapitämisek-
si.

Karsintakilpailua osakuntalnvällslä
lausuntokilpailuja varten jatketaan.

fanin»!, osakasia
Kokous maanant. klo 7. Raha-asioita.

Vuosijuhlakysymyksiä.
Esitelmä varjokuvin: Suomen suvun

muinaisuus arkeologian valossa, pitää
toht. A. M. Tallgren.

Huom.l Huoneistossa esillä lista, jo-
hon vuosijuhlaan alkovia kehoitetaan
keskiviikkoon mennessä merkitsemään
nimensä.

(S. I. 5664) 4726

Karjalaiset!
Sattuneesta syystä ei taloudenhoita-

ja ole tavattavissa ennen keskiviikkoa
klo 6 1.-p. Maanantain kassakokous ly-
kätty samaksi illaksi. 4739

Suomenkielisten Teknikkojen
Seura

kokoontuu viettämään 20-vuotisjnh
laansa perjantaina t. k. 17 p. klo 8 1.-p.
Seurahuoneelle.

Esitelmä; »Maamme voima- ja poltto-
ainekysymys», Insinööri B. Vuolle.

4740

liliesyilopp.Kristill. Yhdistys
Toveri-ilta sunnuntaina t. k. 12 p. klo

7 i. Liiton huoneustossa Osakuntatalol-

Ohjelmassa: Puhe, malst. G. O. Ro-
senqvist. Keskustelukysymys: »Kristi-
tyn suhde aikaan ja ijäisyyteen», alus-
taa yllopp. Toivo Voipio, soittoa, yk-
sinlaulua y. m. Kaikki mlesylioppilaat
tervetulleet! (K0tim.)4635

HelsinginKaupungin
UusntleM

kokoontuvat tiistaina 14 p:nä maalisk.
1916 klo 7 j. pp. 4653

UtrSl SUOMETAB

Uaitfliijilii
pidetään ensi maanantal-iitana klo 7
N. M. Kr. Y. talossa Vuorik 17. Esi-
telmiä pitävät emäntä E. Aia-Kulju,
opettaja V. Reima. Lopuksi talkalyh-
tykuvia. Pääsy vapaa, 4554

Osmolan,
Akateemisen Osuusruokaian 1. 1. jäse-
net kutsutaan täten varsinaiseen ko-
koukseen vanhalle ylioppilastalolle
sunnuntaina maaliskuun 19 p. 1915
täsmälleen klo 12,30 keskustelemaan
ja päättämään: 1) sääntöjen 19 §:ssä
mainituista asioista; 2) sääntöjen
muuttamisesta; S) 7/11 15. tehdyn lah-
joltuspäätöksen vahvistamisesta; ja 4)
eräs johtokunnan esitys.

Tilikausikertomus ynnä tilintar-
kastajain lausunto on nähtävänä Os-
molan konttorissa lauantaina 18 p. t.
k. klo 12—2.

Helsinki, 11 p. maallsk. 1916.
(T. 3318) 4745 Johtokunta.

Helringin kaupungin
Kaupplasseuran

Eläke- ja Apulaitoksen sekä vanhem-
man että nuoremman rahaston osak-
kaat kutsutaan varsinaiseen kokouk-
seen Helsingissä, Kaupplasyhdis-
tyksen huoneustoon, Pörssltalossa
perjantaina maaliskuun 24 p. 1916 klo
C,30 i.-p.
(1.3308) Johtokunta.

Pellervo-Seuran
vuosikokous

pidetään Helsingissä, Uudella Ylioppi-
lastalolla. I. Heikinikatu 9, ensi huh-
tikuun 20 pmä, klo 2 j. p.p. ja käsi-
tellään siinä sääntöjen 8 §:ssä a—d
kohdissa mainitut asiat

Helsingissä, maaliskuun 7 p. 1916.
Johtokunta.

(S.I. 5547) 4673

föiiiigi-isiiisliili!

IffliiOil 1.1.
vnosikokoas pidetään Helsingissä,
Uudella Ylioppilastalolla, I. Heikin-
katu 9, ensi huhtikuun 18 p;nä klo
10 e. p.p. ja käsitellään siinä sääntö-
jen 21 §:ssä mainitut asiat.

Helsingissä, maaliat. 7 p. 1916.
Vilho Oksanen.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja.
(S. I. 5544) 4672

KesKusosansHlbe

iilllnr.l.
XH varsinainen osuuskuntakokous
pidetään Helsingissä, IJudelLa Yliop-
pilastalolla, I. Heikinkatu 9, tiistaina
tulevan huhtikuun 18 päivänä klo 6
j. p.p. ja tulevat siinä käsiteltäviksi
sääntöjen 21 §:ssä mainitut asiat ja
sääntöjen muutos.

Helsingissä, maaliskuun 8 p. 1916.
A. Osw. Kairamo,

Hallintoneuvoston puheenjohtaja.
(S.I. 5550) 4674

Varsinainen
Yhtiökokous

0.-Y. Nelikonin
osakkaat kutsu-
taan varsinaiseen
yhtiökokoukseen
maanantaina maa-
iisk. 20 p. klo 6 ip.
Nordiska Biograf
Kompin huoneus-
toon Kasarminka-
tu 46.
JOHTOKUNTA.

4667
Hels. S, Työm., Hbl. (ruots.) 3 k. 12,

3, 26. 3. 1 s. 40 mm.

Qy.NikoSaink.S6
vuosikokous pidetään tiistaina t. k, 28
p. klo 7 i.-p. Itäinen-Teatterlkuja 3,
Rautatioläisyhdistyksen huoneustossa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11
§ mainitulta sekä mahdollisesti muita
esilletulevia asioita,

Helslnki 11. 3. 16.
johtokunta.

iilliiiSii®,
ruokalan ja leipomoa omistajia y. m.
keholtetaan ehdottomasti saapumaan
yhteiseen kokoukseen R, Y. Koiton ta-
lolle, Yrjönkatu 31. Sunnunt. t. k. 12
p, klo 1,15 päiv. (S. I. 5698)

A. Oy. Siiiiarii!
osakkaat kutsutaan vuosikokoukseen
keskiviikkona 15 p. maaliskuuta 1916
klo 7 i.-p. Liikeapulaisten huoneistoon
Kasarminkatu 23, jossa käsitellään yh-
tiösääntöjen 16 | mainitut asiat.

Johtokunta.

km Savinloloilsiji
MdAn

jäsenet
kutsutaan täten vuosikokouk-
seen 27 p:nä kuluvaa maalis-
kuuta klo 2 Alppilassa Hel-
singissä.

Tässä kokouksessa tullaan
käsittelemään kysymyksiä,
jotka koskevat maamme kaik-
kia ravintoloitsijoita, jonka
takia kaikkien läsnäolo on
toivottava.

Kokouksessa voivat uudet
jäsenet ilmoittautua.

Hallinto.
(P.1.18895H6?0

Osakeyhtiö

osakkaat
kutsutaan varsinaiseen yhtiökokouk-
seen yhtiön konttorissa Helsingissä
kuluvan maaliskuun 27 p:nä klo 7
ip. käsittelemään yhtiön sääntöjen
10 §:ssä mainittuja asioita kuin
myöskin kiinteimistöjen ostosta.

Helsingissä, maaliskuun 8 p. 1916.
4498 Hallitus.

Suomen HntKaillja-
yädisiyKsen

vuosikokous on Helsingissä, yhdis-
tyksen huoneustossa, P.-Esplanaa
dlk, 21 lauvantaina maaliskuun 18
p:nä 1916 klo 7 i.-p käsitellään
kokouksessa yhdistyksen sääntö-
jen 5 §;ssä mainitut asiat

Herra Bruno Tallgren esittää
skioptlkonkuvia eri osista Suo-
mea.

Keskustoimikunta,
(S. I, 3559) 2898

Suomen Kirjaltajain
Apuyhdistys

kokoontuu vuosikokoukseen sunnun-
taina 19 p:nä maaliskuuta klo 11
a.-p. Perustuslaillisen Työväenyhdis-
tyksen huoneustossa, Fredrikinkatu
24.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen
25 §:ssä mainitut kysymykset sekä
päätetään yhdistyksen vastaisesta
toiminnasta.

Helsingissä, maalisk. 3 p:nä 1916.
TOIMIKUNTA.

Raittiustalo Dj, Koitos
varsinainen yhtiökokous pidetään maa-
nani, 13 p. maalisk. klo 7 iIL Yrjönk.
31 Juhlasalissa.
(S. I. 5638) 4730 Johtokunta.

Suomen Eiäinsuojelusyhdistys
Vuosikokous pidetään maanantaina

t. k. 13 p:nä klo y,S 1,-p. Eläinsuoje-
lustolmistossa. 4661

0.7. ©lsola A. B.
osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiö-
kokoukseen Joka pidetään Kalevan Ho-
tellissa Helsingissä tiistaina olevan
maaliskuun 28 p. kello jsB Ijp käsitte-
lemään yhtiön sääntöjen 11 § mainitut
asiat.

Helsingissä S p. maaliskunta 1916.
4634 Johtokunta.

Työm. 1 s. 2ö mm.
O. K. LEPOLAN r. L

vuosikokous on sunnuntaina 26 p. tk.
klo 10 ap. H. Immosen huvilassa, jos-
sa käsitellään paitsi sääntöjen määrää-
mät kohdat, O. K. Lepolan hajotuk-
sesta.

Johtokunta.

0.9. Onokkolon
varsinainen vuosikokous pidetään sun-
nuntaina 26 p. maaliskuuta klo j<4 i.-p.
Perustuslaillisen työväenliiton hnoneus-
tossa, Fredrikinkatu 24.

Johtokunta.
Seis. S., Työm. 1 k. 1 s. 25 mm

”

0.9. iMerglnitiitu 6B:n
osakkaat kutsutaan ylimääräiseen yh-
tiökokoukseen tiistaina maaliskuun 54
p;nä v. 1916 klo J<B i.-p. joka pidetään
Kahvila Riistossa Antink. n:o 3, Ky-
symys lainoista ja kiinnityksistä.

Johtokunta.

Työm 11/3, Hbl. (raota) 12/3 1 k.
1 e. 25 mm.

Maa-osuuskunta
„ELO r. 1.”

Varsinainen vuosikokous on Pakinky-
lässä, Huvila tie N:o 25, Valenluksen
huvilassa, kuluvan maaliskuun 25 p:nä
klo' 2 L-p.

Hallinto,

Asunto o.y. Hfienpfißn
osakkeenomistajille ilmoitetaan täten
että yhtiön vuosikokous pidetään kes-
klv. sisällä olevan maaliskuun 29 päi-
vänä klo 7 1.-p. omassa talossa Vladi-
mirini 14, Ovesénin luona. Käsiteltä-
väksi tulee sääntöjen 16 § mainitut
asiat, Higissä 9 päiv. maalisk 1916.
4553 f Johtokunta.

Oy. Kivikko.
Osakeyhtiö Kivikon osakkaat kutsu-

taan varsinaiseen yhtiökokoukseen, jo-
ka pidetään torstaina maaliskuun 16 pnä
1916 klo 7 ip. yhtiön omassa talossa al-
lekirjoittaneen luona.
4296 Isännöitsijä.

H:gin Pika- ja Kuorma-ajurien
Hevosvakuutusrenkaan

kanto on A. Salmisen hevosesta lauan-
taina 18 p. t. k. klo 4—6 HL Arkadian
ajurituvalla. (S. I 5761)

Muistakaa asettaa voileipäpöytään

Aksel liljeforsin Makkaratehtaan
hienon hienoja makkaravslmisteita.

Tehdas ja konttori, puh. 892, Myynti:
Metsästäjäni. 6 B. Puh. 53 14, Iso kaup-
pahalli, puh. 22 32. Hietalahden halli,
puh. 42 11. Museoi. 10, puh. 84 82. Iso-
Roopertink. 10, puh. 116 35. Hakanie-
men halli. 23

Suomen Kansallisteatteri.
Sunnnnt. maalisk. 12 p. klo ‘JA

alenn. hinnoin

Jeppe Miiionpoika,
klo 7 korot hinn.

Peer Gynt.
4541

Kansan Näyttämö
Suunnat, maalisk. 12 p;nä fco 1/.5

alenn. hinn. 58:nen kerr.

Nuori Mylläri.
Klo 8

Timturi-Ejvind ja hänen vaimonsa.
4627

Apollon Operetti.
Tänään klo S (n. V. hint) ja klo 8.

Susi.
Uusi 3-näyt. hyvin haaska operetti

Lippuja tilataan klo l:ltä. Puh. 7306.
Lippuja myydään klo 3:lta. Puh 7406.

4«>5
4621

KOITON NÄYTTÄMÖ
Sunnuntaina 12 p:nä maalisk. bio 8 i, p.

Näyttelijäin hyväksi.

Lausuntosi Ajatuksen vapaus
lausuu johtaja Rag. Länsivuori.

Usko ia kotimaa
J-näyt murhenäyt. Kirj. Karl Sohönherr.
Lippuja kassasta klo 12—2 ja s—B.

Suomen louiu
esittää H. Klemetin johdolla

Lisztin messun

JSS3 tlffilif
ja Bachin suuren kantaatin

JiislK Ssoii iaifa"
Johanneksen kirkossa

tiistaina 21 p, maalisk. klo 8 ip.

Avustavat: /Oskar Merikanto
iKsupungmorkest.

4643

Asunto O. Y. Marstähden
varsinainen yhtiökokous on sunnuntai-
na 12 p;nä maalisk. 1916 klo 10 a.-p.
S. Rautatieläisyhdist. huoneustolla Itä-
Teatterikuja n:o 3.

Käsitellään sääntöjen 17 § mainitut
a°iat y. m. johtokunnan seittämiä asi-
oita.
iTyöm.) 4659 Johtokunta.

Oy. Sampsan
osakkaat kutsutaan vuosikokoukseen
maanantaina maaliskuun 27 p:nä klo
7 i.-p. talon konttorihuoneeseen. Teh-
taankatu 7.

•Johtokunta.

r
ÉL Teatteri Lyyra

Erottajank. 15—17. Puhelimet: Kassa 11580
'

» Konttori 7616

n

Huomenna maanantaina suuri vaihteissa ensi-ilta!

b i Näytäntöjen aikana soittaa Lyyran valia-orkesteri!il Huom.! Puoilpilettejä ei myydä sunnuntaisin.

ase

1-2.

Kuinka
Kumpi herrana huoneessa.

i-oadnen mielenkiintoinen avioliittodraama, joka kuvaa kuinka syr-jään sysätty mies voi jälleen saavuttaa luonnolliset oikeutensa.

Jännittävä amerikkalainen taidefilmit

ä f lmi on kerrassaan voittamaton. Reipas, amerikkalainen esi-tystapa, soveliaasti valittu ympäristö sekä jännittävä kokoonpanoantavat sille mitä mielenkiintoisimman leiman. Filmi on alustaloppuun täynnä mitä jännittävämpiä ja järkyttävimpiä kohtauksia.

3-4.

äkäpussi vainio kesytetään

Ovela kuvanveistäjä.
2-osainen humoristinen filminäytelmä.

Ei liene Inkaa sanottu, kun uskaltaa väittää, ettei hauskempaa
ja huvittavampaa kuvaa ole esitetty pitkään aikaan. Kuva on kaut-taaltaan täynnä hauskoja ja hullunkurisia kohtauksia, jotka pitävätkatsojan koko ajan mitä hilpeimmallä tuulella.

Kersantti Jimin hevonen.
Liikuttava kohtaus intiaanien ja valkoihoisten keskuudesta

villissä lännessä.

Tänään näytellään ilmeisen kerran suurta 4-osaista huomiota herättäviä
sekä jännittävää „Camorraa“ eli »Taistelua suurista

tlraanttlkalvoksista”.

1-3.

CJlgsée.
Vladimirinko!» 18.

HUOM.! Huomenna näytellään uusi rakkautta uhkuva

Kuoleman suutelo
Kosto haudan takaa.

3-osainen rikos- ja rakkausdraama, joka toisessa osassa mnuttnn kamalaksirikokseksi sekä kolmannessa osassa kaameaksi, kuolleen- ja myrkytetvnaviovai.
mon jälleennäkemiseksi. j j j

4. Kulmalan uusi järjestysmies.
„ .

Sarallisen koomillinen pilajuttu, jossa yhteiskunnan suurin tohvelisankariKulmalan jarjestysmieheksi valittuna tekee suuren ihmeen kumottamalla eräänpelätyn roiston.

5. Liittoutuneitten laivasto Dardanelleillä.
Huomiotaherättävä ainoa todellinen sotakuva Dardanelleiltä.

6. Onnettomuuksien päivä.
Repäisevän hauska ilveily.

Alk. arkip. klo 4 j. pp. sunnunl. klo 2 j.

Olympia.
HUOM.I Alkavalla viikolla suori MaxLinder-Prlnce ohjelma.

Max valokuvaajana.
Leikillinen näytös, jonka Max Linder on näytellyt. HUOM.!Makein loisto-osia.

€splanaö.

(Un marriage a la baienette.)
2-osainen huvinäytelmä päiväntapahtumista, jossa pääosaa näyt-

telee Prince meidän kaikkien yhteinen Pekkamme.

Morsiushuoneesta rintamaan.

Sotauutisia ja päiväntapahturaia.
Kuvia päivänpolttavista tapahtumista. |K

HDOM.! Käykää, aikaisemmissa näytännöissä ennenkuin %%
jonon muodostuminen alkaa. XI

Sieluntuskaa.
(Värillinen filmi.)

Tärisyttävä kuvaus ihmiselämän kurjuudesta.

HSSSS

iso-Hobsrtinkatii N:o 1.
Tänään näytetään viimeisen kerran

Charllen seikkailut,
repäisevän iloinen humoreski. Pääosassa verra-
ton Charlie Chaplin.

PV* Huomenna maanantaina suuri jännittävä
2-osainen salapoliisiseikkailu.

Salapoliisi Kelly
ja

1-2

Nainen leopardinnahkatakissa vastakkain.
3 Dickln ensi esiintyminen.
4 Rikoksen teillä.
Näytelmä. Pääosassa Maurice Castello.
5 Viimeiset maailmanuutiset.
6 Max ja Alorits sirkuksessa.
Perin haaska ilveily. Pääosissa suositat näytte-
lijätRobert Thornby ja George Stanley.

•.
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SCALA ELDORADO
s21 Pohjois-Esplanadinkata 2L 2 Klnnvlbata 2.

Näytäntöjä joka irä kla 2—ll i.r>. P. 2t -»0. Näytäntöjä joka päivä klo 2—ll i.p. P. 6ö 34.

HUOM.! Soittaa Svalaa
Bror Persleltin johdolla.

HUOM.!
Soittaa Eldoradon solistisoittokunta,

Huomenna maanantaina suuri
~Danmarkit-filmi ensi-vsifysll

Huomenna maanantaina suuri
f 1 ensi-esltys ! /

LIEKKIEN LÄPI ONNEEN
S-nsy toksinen hämmästysnäytelmä.

Taidefilmi! Taidefilmi l
NEAPEUN ÖITÄ

Pääosissa:
- Herra EM. GREGERS
| Neiti EMILIE SANNOM. tri

..Danmark' filmi, joka voittaa ~

C kaikki aikaisemmin näytetyt. Yl- ~

iitys searaa yllätystä ja mitä jän- v
i nittåvimmät kohtaukset ja tilan-
-5 teet jatkuvat keskeytymättömässä £
* sarjassa. Herra Giegers naisten g
i ilmeinen suosikki on tässä kuten 7.

ainakin snaremmoinen ja neiti San-
aan viehättävä.

Tämän näytäntökaudea suurin hämmästys-
filmi.

RAKKAUDEN KAHLEISSA
i-näytöksinen näytelmä.

‘S Pääosassaan kauneudestaan ja
|f Icisteliaisuudestaan kuuluisa ita-

<s 1Salainen näyttelijätär FERNANDA
41 NEGEI.
s Filmi täynnä runoutta, jonka
a liikuttava sisältö on varmaan sy-
* västi vaikuttava katsojaan.

fu

fsj
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® Viimeiset maailman uutiset (N;o 16) ¥

Uiman kohittuminen Mielenkiintoisimmat päivänpolttavatmaa-
« • munan Hnniujinincn ilmanuutisei. Japanilaisessa JJreadnonght- a «Mielenkiintoisia kuvia ajanmukaisesta jssa> Catiarem lahden rannalla. Kreikkaiai-

kanatarhasta, jossa nähdään munaa kehit- s ja sotajoukkoja Eperusessa. Ranskalainen

S tyminen I—2o vuorokauteen. tykistö
"

matkalla rintamaan Elandriassa. LC
Belgialainenkaupunki rLa Capelle An Boisa ’ 9T

I mmm jälleen belgialaisten bailussa. Belgialainen IS"
“Il Kun roistot tOPOSVOt koira on erinomainen apu kuljetuksessa. 3|

Läpeensä hassunkurinen. Kerstone ilveily. Ranskalaisia Alppisotiiaita 1 ogeseJla. |JJ^
Sotauutisia (H:o 17) Billy seihkailuitla f-R

._ Viimeiset ia’ mielenkiintoisimmat sota- Lö reensä hupaisa amerikkalainen Liivi- iF"Uj uutiset.
■ näytelmä4Lti! 3f|

Tämän viikon ehdottomasti parhaat kavat! ~'#j

Kaleva Thalia
Itäinen Viertotie 3. Iso-Roberllnkatu 21.

Yksi H:gin suurimmista ja aistikkaimtniu rakennetuista
elävienkuvien näyttämöistä

Ohjelma vaihtuu joka maanantai ja
perjantai.

Ensiluokkaiset ohjelmat! ••

Hyvää soittoa!
BUOM.! 700 istumasi jaa! HUOM.!

Huctn.! Uusi ohjelma joka Maanantai ja Perjantai.
Huomenna Maanantaina suuri Loisto- Huomenna maanantaina ensi-esitys.

Ensiesitys. Valtioneuvoksen rakkausBajadeerin kosto.
3-osalnen draama Intiaa satumaasta,

4-osalnen kinoromaani.
Pääosissa; Nti V, A. Karalli ja herra

V. F. Elskij.Pääosassa; Ihailtn ilmitähti Uita Sacchetto,

Bajadeeri on intialainen tanssijatar, jota kotimaas-
sansa kutsutaan »jumalien palvelijattareksi 3 . Bajadeerit
ovat nim. pyhitetyt palvelemaan jumalia tanssilla ja.
laululla temppeleissä ia olemaan pappien apulaisina.
Löytyy myöskin bajadeerejä. jotka kuljeskelevat ym-
päri ja joita palkataan ihmisiä huvittelemaan.

JiiDorosoon loppu
eli

Hänen veljensä veriRita Sacchettosta. joka esittää naispäSösaa tässä
satumaisen kauniissa iilminSyteimässä, kirjoittaa muu-
an ihastunut arvostelija, joka ei ols muutoin ainoa, sil-
lä kaikki ulkomaan sanomalehdet ylistävät häntä: »Hän
elää sitä soittoa niitä hän tanssii, hänessä or, antautu-
mista. siroutta, suloin;rmaa. vaatimattomuutta, pyytei-
tä. elämSnihastusta, haccanalista riehuntaa, kaikki esi-
tetty sellaisella vaatimattomuudella, puhtaudella, joka
häikäisee ja hurmaa."

2-osainen rikos, ja seikkalludraama
kaukaisen lännen rajamaista.

Naispiiäosan esittäjä tässä filmissä
nti Marie Valcamp, en hämmästyttä-
vän taitava fatsastajatar ja vetää sii-
nä suhteessa vertoja mille sirkustai-
teilijalle tahansa. Tässä filmissä nä-
emme m. m. miten hän täyttä karua
ratsastaa erään ravintolan suuren pei-
lilasiakkunaa lävitse. Semmoiseen
uhkarohkeaan tekoon tarvitaan her-
moja, kylmävcrisyyttä Ja rohkeutta
enemmän kuin. moni mies saattaa ke-
hua omaavansa.

Samalla mitalla.
2-osainen huvinäytelmä.

Tämä filminäytplmä on kieltämättä huvittava ja
onnistunut pilakuva. Näytteleminen on kuten ainakin
tanskalaisissa tiimeissä, ensiluokkaista. Gyda Aller ke-
vytmielisen naisen osassa kunnostani n kuten tavallisesti,
samoin hänen kanssanäyttelijänsä Henry Seeman.

Soittaa näytäntöjen aikana esittää
ensiluokkainen joOaikolmikko.Näytäntöjen aikana esittää soittoa ens:L solistikvartetti. 4684

Kuvitus- jaRekiaamitatde-

HARALD SALLEII
Näyttely
Etclä-Esplanadink. S. Avoinna
joka päivä klo 11—5.
Pääsy 50 p.

Suomen Punasen
Uistin hyväksi

maaliskuun 6—ll p. 1916.
Pääsy I mk.

f ' m "

Stenmanin £«i&cfaionfi
Erottajankatu 7 K:!o 10—S

Loppuunmyyntlnäyttely. •

— ■

Näyttely
Ateneumissa, ovi B. Maaliskuun
4- 19 p. klo 12—3. Pääsy ! mk.

<l. 3158) 4273Jäljestänyt
Koristetaiteilijaln Liitto

Omsmo.

Urheiluseura Kalevan
Tanssiaiset

sunnuntaina 12 p:nä maaliskuuta 1916
tlo s—ll Päivölän juhlasalissa. Kasar-

minkatu 23. Lippuis saatavana etu-
käteen jäseniltä ä 1: sekä ovelta
k ,o 1,13-10 ä1: 30. (S. 1.5389) 4683

(Hb!.)

Kansan Hlytilmön
Arpajaisten

ensimåisst
volttokckoelmat

ovat sunnuntaista lii. 3 alkaen
yleisön nähtävinä joka p£tivä
klo 12 3 Arpajaisten Toi-
mistossa, Uudella Ylioppilas-
talolla. Samalla on tilaisuus
ostaa ennakkoarpoja ä 1 mk.
kpl.
HUOM.I Voittojen näyt-

tely avoinna myös tö-
nään ! «5D

Eeismsm Hhiopiito
Kamarimusiikkimati-

oea VI
sunnuntaina 12. 3. klo '1.2

Uudella Ylioppilastalolla.
Ohjelma: Beethoven; cellosonaattl

lauluja, trio.
Esittäjät: rva Schaéeroigt. »il laa

von Pfaier, trat. Lindelöf ja Persfelt.
vira h a; 2: SO. *434

Konsertti
hätää Järsivien lasten hyväksi

esikaupungissa
TYÖVÄENTALOLLA

Sunnuntaina 12 p. maalisk. klo 2 i.p.
Avustajat;

H:gin Työväenyhdistyksen Orkesteri.
H:gin Mieskuoro.

Laulajatar Idi Susilier.
Konserttimestarit: Ossian Fohström

ja S. Steinberg.
Taiteilijat: Axel Ahlberg ja Hemmo

Kallio.
3’ianisti Uuno Aarto.
Pääsylippuja on saatavana Työväen

Kirjakaupasta. Sirkuskatu 3, sekä Sa-
lehti myymälästä Alekaantcrinka-

tu 30.
Lippujen hinnat sotaveroineen 2; 20,

1: 65, 1: 10, 85 ja 55 p.

Kaupunginorkesteri.
Torstaina t. b. 16 p:nä klo 5hS

Yliopiston fnhlasalissa
XVIl:s SlßfoniakosTserttr.

Johtaja:Solisti Vilhelm Steuhamniar.

Ohjelma;
Steahaiamar : Sinfonia (ensikerran).
Beethoven Pianokonsertti (Ess-duur).

Pääsylippuja: numeroit, ä 6: 60,
numeroit k 4:10, ylioppilaille ä 1: 10
saatavana maanant t. k. 33 p:stä al-
kaen kio lö—2 ja 5—7 Yliopiston
lippumyymälässä.

Hl’OM.! Tilausmaksun kolmas erä
on ehdottomasti suoritettava
Yliopiston lippumyymälässä ennen
torstaita t. Ic. 16 p:äii. 4636

KAHVILA

L-Heikliik, 1, Pish. 8434.
Helsingin SomaKlum

Uli
Uudella Ylioppilastalolla

Sunnunt. 19 p:nä maalisk. klo s—ll i.-p,
HUOM.I V. P. K:n soittokunta soit-

taa kahdessa osassa.
Lippuja etukäteen ä 1; 50 Starin ja

Fageria kalrrloiKa sekä jäseniltä. Ovel-
ia ä 2 mk. tS. I. 5569)4673

mm
ai

Suimniitaiiia Maaliskuun

Hifi BioMiomppalfl varten.
11X14, 12x16, 14xlS mm. myydään varastosta.

Finska Film Agenturen.
Helsinki. Puhelin 103,

Kaupunginorkesteri.
Sunnuntaina t. In 12 p:nk klo j ip.

Kansan-Konserttl
Kansantalolla.

Johtaja: Professori S. Kajanus.
Ohjelma: Thomas: liisnon-

; Ikusoitto Saint-Saens; Danso
macabre, Hosscnet s ..Lehmusten
alla- ’ (klariuetti- ja sello-soio, hrat
K. crila ja O. Fohström), Biset:
Ltlrlesieane-sarja 11.

Pääsylippuja ä 'ö p. saatanana en-
nen konserttia Kansantalon lippu-
myymälässä. 4552

Svea TeMiis
antaa tänään klo £

Apollo-leaiterissa
iloisen ja haaskan

yiHosMtin
Kumcvcit. lunnia 2:ö"—s-5 p. klo liitä.

4'524

Smu
V näyttely

Ateneumissa
Auki 10—4. Sur.mmt 12/3 vii-

meinen i-Uivä. Pääsy 50 p.
' (8.1.4503)3550

Hels.S. 13/3, Kotini. 14/3 1 s, 40 mm.

Sjilja fiaabti
Kirjallinen Ilta

(siivcliysdraama »Tuhotulva;)

Uudella Ylioppilastalona perjant. t.k.
17 pnä lila S. Pääsylippuja ä 3: 30
1:70, 1:10, A. Apostolia musiikkikau-
passa ja ovelle.

Helsingin LuistlnKlutil
toimeenpanee pohjoissatamassa ole-
valla radallaan

Knlimäliset
PlKilisfgliiMlut

Sunnuntaina 32 p. maaliskuuta
klo 1 i.-p.

1.500 ia 10,000 metrin matkoilla.
Venäjän olevimmat pikaluistelijat

Ippolitoff, Kalmin, Melnikoff ja Ke-
rolcff ottavat kilpailuun osaa.

Sunnuntaina ulkoradalle 1 mk., si-
säradalle 2 mk., klubi jäsenille 1 mk.,

M & Isvi tarjoilua
Avoinna joka päivä. Tehkää hu-
vimatkoja Drmnsöhfin. Keikka-
mäki parhaimmassa kunnossa.

Aina Bergroth.
Puhelin Ö430.

Drumsön liikenteen kulkuvuo-
rnt ovat joka lauantain leh-
dessä. Puhelin 36 26.

Liettualainen

Musikaalinen £ausun!oilta
liettualaisten pakolaisten hyväksi

Kansantalolla
tiistaina t. k. 14 p.

Huem.l Ohjelman jälkeen yleinen
tanssi. Pääsy 1: XO, 3; 30 Smk Alkaa

klo 7. Ennakko-osto Jakobsonin liik-
keessä, Kasannink. 3S sekä esltyspäi-
vänä klo %7: stä kassassa.

Päivalista.
Lääkäreitä;
Alho, Aleksi:. 13, last.t. 12-1. 5-6,t-7772.
Bardy, P.-Espl.-k. 15. 12-1, 5-8, kirurg,
korva-, nenä-, kurkut., tel. 4553 & 8575.
Bengelsdorff, Annank.2o,ll-12;3-6,aaist.
Björkenheim, Erott. t', 1-3 nuist. T.4828.
af Björkestén, Yrj.k. 16. herm.
Tri Eoije, Bulev.k. 23, ei Ueskiv.
Hj. v. Bonsdorff, Boul.k. 113-4, ei kesk.
Bonsdorff, Uudenm.k.7,l2-1.P.3207,La8t.
Väinö Bärlund, F.-Espl.k. 25, Iho- ja ve-
neen. tant. 8-10, 6-7, nais. 10-11. P.7416.
Creutz, Bnl.k. 9, naist.jasynn.l-2,6-7.5143
Axel Cedercreutz, Yrjöak. 9, ihot. 9-10,
5-6. Nais. ja lapa. tiist. ja perj. 11-12.
Collan, Yrjönkatu 11, 3—4. Ihotautia.
EhratrÖm, P.-Bspl. 37, sisät. <vatsa-, sy-
dän-, keuhko-, sok.-taut) 2- %4. P.4194.
A. Elmgren, E.-Bspl.k. 12 (korva-, nenä-,
kurkkut.),. klo 12-1 ja S-6.
Elin Elmgren, A1eka.k.44,12-2.ö-7,t.1658.
R. Elmgren, Uadenm.k. 11, rintat.,s-6.

Eekelin, Pietarini:. 24, y, 3-4; ei keskiv.
Fabritius, Yrjönk. 10, hermo-, sokeri-,
sisätauteja. >43—4. Puhelin 9081.
Faltin, P.-Makasiinlk. 6. Matkoilla.
v. Fieandt, Vilhonk. ö, korva-, nenä- ja
kurkknt 4—3 (paitsi lauv.). P. 37 97.
T:ri Forselles, Bulevardink. 1, 2-3, 5-6.
Pub. 16 33. Korva-, nenä- ja kurkknt
Frisk, Erottaja 4. vatsa-, suoli- ja so-
keritauteja, klo 11—12 ja C —6.
Gorbatoff, Yrjönk. 8, 1-3. P. 7044 Sis. t.
Geitlin, Aleks.-k. 46, hermot., sis. (syd.-
reura.) 2-3 (ei maan. torst). T. 4133.

Granholm, Tehtaank. 1. Matkoilla.
Grenman, silmät P.-E5p!.k.15,11-12,6-7.
Grönholm, Erottajak. 9, silmät, 9—ll.
Grönroos, Kasarmlnbata 44, ihotauteja,
o—lo ja ö—7, puhelin 116 68.
Gylling, Bulev.k. 22, 9-10. yö-yS, tiist.,
perjant. ainoaat yö-yö. Puh. 1403.
Hammar, Mik.k.3,nenä-,kanla-,äänltll-l
Hagelstam, Antinkatu 13, sis., hermo-
ja sydänt 2—yi.
Hah!, Bnlev. k. 14, Jj2-0 !.-p. Puh. 1942.
Hirvisalo, sisät V1ad.k.11.12-1 13-7,t.3595.
Hlainger, Liisank. 27, y2-y‘S. P. 2360.
Hotlmén, Museok. 7 A, klo 5-6 i., p. 7852.
Holmström, Vladimlrink. 7, 9—JJll;
3—6; naiset 1412—1. Puhelin 2615.
J. Ignatius, sisät 2-3, 5-6, p.1928,Yrj.k. 8.
Jokinen, P.E5p.37.12-1,5-6,iho-ja vener.
A.Johnsson, Kasarmini». 38, klo 2—yi.
Sisätauteja (rintat). Puh. 7652 ja 563.
Jägerroos, E.-Espl.k. 2, nais* eynn. 2-4.
Koskimies, Korkeavuorenkatu 45, ven.
faut 6—7, ei tiistaina, lauantaina.
Kuklefelt, 8u1ev.7,11-12,6-7, silm.,nenät
Kyrklund, Yrjönk. 4, 12—>42. T. 7960.
Lavonius, Aurorank.s, kirurg. 6-7, p.3441.
Leidenius, 9-10,5-6, t76s2,naist
Limnell, Vladim.k. 3, 12-1, 3-6, p. 313.
F. V. titonius, sydän-, keuhko- ja vat-
satauteja, klo 11—1, 5—7. Aleksante-
rinkatu 50, puhelin 5243.
J. Lojender, Erottaja 19, ven. ja iho-
tauteja, 9—ll, 3—7.
U. Lojander, Undenmaank. 7, vcner.- Ja
ihotaut. 9—ll ja 5—7 Naiset 11—12.
Londen, Ritarik. 7. 11—13.
Lydecken, sisät, Aleks.-k. 46. Lääk.
kon. parani. p. B, ’il2-X ei lauv. t.7633.
Länsimäki, Prof. Ergströmin assist.
Siltasaarenk. 4. 2—l, 6—7. Puh. 8516.
Löfqvist, P.-Makas.k. 7,13-2,naisL synn.
Lövcgren, last.-t. 10-11 5-6. Kesk, iauv,
aiaoast. 10-11. P. 3364. Erottajak. 7.
Murto, Kirkkok. 5, 10-11, G-7, p. 9741.
O. Neovius, siira. P.-Espl. 37, 10-11,6-7.
Nyberg, last. Tööiönk. 8, maalisk. m atk.
Ollonqvist, kirurgi, I—2,1—2, Ritarik. 9 B.
Pirilä, Annank. 24, iho-, ven.-L 9—lo,
3—7; naiset tiistaina ja torstaina 12-1.
Qvarnström, sisät, P.-E5p1.33,3-4,p.6454 I
ReijoWaara, Antiak. 15, }.'6-6. P. 4893.
Renvall, Korkeav.-k. 43, vatsa-, suoli-,
reum. ja sokerit. *52-3, %6-%7. keaklr.
ja lanvaat. aiaoast. ’j2—3. Puh. 4668.
Ruotsalainen, lasteataut. ja eisätaut,
Balev.k. 13, 11—12; 5—6. Puh. 55 2L
Ryömä, sisät, 9-10, 2-3, 6-7, Heikink-9.
P. 1189. Yksityinen fysik, hoitolaitos.
Räbergh, Liis.k.l7,9-11, jj6-7,ei torstl.p.
Rönnholm, naisL Kasarmini:. 84. I—3.
E. Sandelin, Brott.ll, 2-J44,ei kesk.lauv.
Schroderua, M, Synnyt.-lait. ass. lääk.
Kasarm.k. 44,1-%3,L 9038 nalst-ja synn.
Slevers, sisät, —4. Yrjönkatu 5.
Sipilä, Annank. 25, 9-10,4-6,puh. 2241.
Silfvast, silmälääkäri. Bulevardini:. 12,
ei vastaanottoa.
Sivén, P.-Espl.lä, 2-3, sisät,hermot.BB7s
Sjöblom, yrj.k.l6,sisät. Isydänt.s-6,p.6484.
Sjöström, Yrj.k.lo,korv.nen.knrk.3-4.8107
Stockmann, ihot., Erottaja 9, arklp. 9
11. Naiset keskiv. ja lauvant. 12—1.
Streng, Yrjöni 13, rintat P. 7525, 6-7.
Suolahti, Uudenmaankatu 9. 2—4 (ei
lauv.l P. 1701.Korva-, nenä- ja kurkku*.
Taskinen, Annank. 29, 12-1, 6-7, p. 5026.
Tennberg, 1.-Roop.k. 3 keuhk. 2-3 ei lauv.

Tuberkulos, vastnst yhdist. asiamies.
Tukiainen, ven., ihot., 9-11,5-7, Erott. 3.
Tollet, Unioninkatu 22, 1-2, 5-6, kurk-
ku-, nenä- ja korvatanteja.
Vaenerberg, Heikit. 1, last. sisät. 10-11.
Vartiovaara, Aleksantk. 40, 'mä-
tänte ja 10—11; ö—7; puh. 6963.
Veikkola, sisät., Nikolaink. 17, 12—1,

6—7, t 2545, yksit, fyslk. hoitolaitos.
Wallin, Kirkkoi 14, 5—6. Puh. 33 31.
Wasenius, ErotL 19. 9—ll. 2—3, t 487.

L. Wetterstrand, 1.-VSerL5,9-10,4-6,8301.

E. A. v. Willebrand, sisät., erik. verit.,
sokerit, vatsat Aleks. k. 50, jj-3—*/«4.

Silmäsairaala.
Silfvastin silmäpoliklinikka ja sairaala
vähävar. Porthaainrinne 1. 3—4.

HammaslääkSreitä:
Aspelund, Axel. A1ek5.k.46,10-11 a. 2-3 i.
Avellan, Hj., Yrj.k. 10. 2-3, el lauvant
Bengs, E. Espl.k. 2, 1-2, 3-6, puh. 1147.
Bergström, L-Heikink.l, 10-13,3-51.2180
Bonsdorff, Bulev.-k. 12, 11—12,
Enckell, Erott 4, Apt talo 12-1.P. 2414
Groundstroem, Aleks.k. 11, 11-12.P.2413
Hammasklin. Fredriklnk. 14, 2—5, 7—B.
Hällfors, Bulevardink. 4.12-2,5-6. P. 3523
Idman, Siltasaarenk. 6, 10—12, ci lauv.
Evi Inberg, Kasarminkatu SS, 11—1,
<46—%7, t 6837.
Helmi Kargus, Lönnrotp. 5; 12-1, 5—6,
Rva Karvonen, ei vastaanottoa
Kerttula, KJunvik. 6, 11-13,5-6. P. 7563.
Kerstin Konsin, Yrjönk. 13,12—14—5.
Kansin, T„ Yrjönkatu 13, 10—11, 3—6,
ei perj., lanv. Puhelin 1611.
Katri Lille, Aleksk.iO, 10-12, 5-6, p.11803.

Alvar Lind Yrjönkatu 8.
Lundholm, Kasarmink. 44, li—3, 5—6.
Lyytikäinen, 11—1,
tu 10. Puhella 5885,
Mellenius, Esplanaadink. 12, 2—3.
Nandelstadh, P.-E5p1.33,10-11,3.4.P.4459.
Mikael PerachJ,.Espl.3l,ll-2.4-6.p.10046.
Puolanne, Mar.k. 16,maan.kesk.perj.l2-1.
Salingre, A., Antink. 3, 11-12, puh. 778.
Sandelin, Kaivo!:. 12. 12-1, 5-6. P. 8005
Seppälä, Vladim.k. 12, 13—3. P. 108 37.
Silvenius, G,, Vlad.k.U.lo-12.H6-7,p.7976
Stigell, Saima, 12-1, 6-7. Fabianink. 23.
R. Stenberg, Brott. 11, 11—1. P. 3313.
Stockus, 8u1ev.k.9,11-1, K 6 *>ä 7> P- 5^03
Thorman, Korkeavuorenk. 27, 11-1, M 6'

H7, el keskivlikk. Ja torst. P. 25 06.
Wasenius, Bulevardin’:. 14, 9—lo, I—3.
Pnh. 1182 ja 4587; ei lauantaina.
Äyräpää, P.-EspL 5, 10—13. P. 113.

2 pna i

Yks. Hammask. Unioninkatu 41, B—9,
2—3, 7—S.

Sairaaloita ja kylpy laitoksia:
EN TI Sairaala ja Synnytyslaitos,
Ellat Speranskintie 3. P.4029&8869

RÖNTGENLABORATORIO.

KBiiuninn ÄsSft^rSS^ia.IlllillilllSJll P. 760. Tri Geltlin, Tope-
iinksenk. 9-V-.11—

1 h 12.P. 4133. fNaist. os.>
LfiSHK. Koneet. Parantola.
Alcks.-k. 46. pr. A (P.4200) pr. B (P. 76331
Mehiläinen Sairashuone
Puh. 7738. Synnytysosasto noh. 7226.
Taskinen, Fysikaal. Hoito & Röntgen-
laitos, Annank. 29 Hermo, reum. ja sisät,
sähkö, kyin, vai. kumnenn. y. m. hoito.

TallbatKon 10. TriL ai Björk'esten.
Tspj Einar Runeberg.

KYLPYLAITOS BAD GRANKULLA
Puhelin Grankullan oentraaU.
Tri Einar Runeberg, vast-otto 10—12.
H||n?E| UN Parantola Keuruulla.IVUUiICLHII O. Heikinheimo Pub.
Naislääkäri; Tri Brlcson-Boije, Kasar-
minkatu 27, klo ja 5—6.
Lepolan o,.JäwS,p?J:Rali.
MÄTIHÄN LEPOKOTI, OITTI.
Tyynelfin

'

Augusta Lagerbohm,

lieeiiystolmlkunta vähävarais-
ten keuhkotautisten hyväksi.

Toimisto Bulevardinkatu 13, Joka arki-
päivä klo 12—4. Puh. 99 70,

Hierojia ja voimistelijoita:
Ukko Falck, Konstantilnink. B. F. 9513,
Fagerholm, P.-Raut.k.19C,t.3572,11-2,5-7.
M ;mm i Frey.Kas arm.k. 20,p.D.P.7633,12-3
Mauri Hartea, P.-Esplan.k. 35. P. 2426,
Piina Partio, Tehtaan;:. 30. Puh. 1397.
Heimi Raatikainen, Kork.v.k. 8. P. 9303.
Liidä Uusivuori, Konstantinini, 9 Di

Eläinlääkäreitä:

Biäln Elfilns.
Höijer, 10—12, puh. 1023 ia 1453. ;
Yliopiston eläinsairaala. Ritarikatu S,
9—ll, puhelin 9624 ja 7369.

Eläinsuojeiustoimlsto, Predrikink. 30,
Puh. 3609. Konttoriaika klo 10—8.

Luontaisen terveyshoidon neuvoja: J.‘
Uoti, 1.-Viert. Kuimalank.6,lo-12,6-7atk.

Asianajajia Helsingissä:
0009000000000000000

I Asianajotoimistoja |
° joiden omistajat kuuluvat Hei- °

° singin Asianajajayhdistykseen: £
O Anteil & Söderhjelm, E.-Espl. 16 C
O (HypoL-yhd. talo), 10—4. P. 7731. O

O Becker A Vesamaa, omist. vara- fl|
O tnom. Kaarlo Vesamaa. P.-Espl, O,
O 13. »LIO—4. Puh. 6155 Ja 1944. of
O Harry Bergroth, Annank. 22 A, O
O »/alO—ll. 3—4; puh. 115 86. O
O Gästrin & Snellman, omist. A. M. O
O Lassenius la Kaarlo Fröjdman. O
O Aleks.k. 42. 10—P. 735, 7173 O
O ja 2279. O
O Jonas Castrinin Asianajotoimisto, O
O omist. Lauri Gästrin, Erottaja 4. O
O 10—4. Puh. 1285 ja 1235. O
O Kaarlo Castrinin Asianajotoimisto O
O B.Espi.k. 16,10-4, p. 4264,8185,3383 O

O Helsingin Lakiasiaintoimisto, om. O
O Arvid Sourander, Aleksanterini O
O 36. 9—12, Puhelin 39 93, O

O K. V. Holma, Aieks.-k. 45. %10 O
O —l2; I—4. P. 8576. 9822 ja 3061. O

O Hj. Långström, Fabianini 39. Tav. O
O 9—3. 6—7. Puh. 4134. O

O Robert Näkki, Länsi-Heikini 12. O
O Av. 10—12 Ja I—4. Puhelin 93 SI. O

O Pellinen & Niemelä (ent Koski & O
O Suomalainen), Mikonkatu 6,10—4 O
O Puh. 2335 ja 7144. O

O Heikki Ritavuorl, Fabianlnk. SI, O
O 10—12, I—4. Puhelin 34 70. O

O Serlachius & Ryti, P.-Esplanaadik. O;
O 33, 10— Puh. 67 65 ja 7110. O

O Snellman, Hannes, P.-Esplanaadik O
O 37, 10—3. Puh. 6113. O

O Arthur Söderholmin Lakiasiain* O
O toimisto, E.-Esplanadik. 16, 10—4, O

O puh. toim. 1495 ja 2939, joht 2143. O

O Veikko Vartiovaaran asianajot»!* O
O tnisto, Aleksanterini 15, 10—4. O
O Puh. 4715 ja 65 79. O
00000000000 00000000
Advokat A. B. Asianajo Osakeyhtiö,
Soflank. 3, 10—3. Puh. 65 74.
Aksel Atanderln Asianajotoimisto O. Y,
Mikonk. 7. 9-12 Ja 1-4. P. 1872 ja 4214,

HelmanBerjralst.“*Äli
Erikoisala rikota»., kauppa & maariitoja
Jaakko Eelikin
Brikoisal. rikosas., kauppa- ja maariit.
G.Fredsnberg vrt 1.-Roprtk. 3,10-4 t.955S

WmSttvÄWåS:
lläinoDflll li Väinö Tannerin)
Ud nnllflK (I HflAsiansjotoimisto, Itä*
■ UiilUllUllul UllHeikmk. 9 (Uusi Yli-
oppilastalo). 10-2, 5-7. Puh. 6852, 1048.
Ossian Hellman ja Yrjö Strang, vara-
tueni. P.-Rautat.k. 19 A ja Arkadiak. 21
B. Kio 9-10; 5-5. P. 108 48 ja 108 01.

Suomalainen Kiinteistö- ja Lakiasi-
ain toimisto, Erottajakatu 15—17.

M i teM
Helsingin kaupungin vähävaraisten Oi-
keusaputoim., Katarfinank. 2, 8 kcrr.,
klo tao—11 e. pp., tiist. ja perj. klo
7_s'j. p. p. Telef. 77 39.

I Niklas Järnefeltin!
Maanmittaus jalakias.toi m
Lakiasiain vakin. lakit- kand.

Ir; ff, OTTO, Länsi-Heikink. 16. ■
Puh. 3760 Järnefelt. Puh. 3756 Otto, g

BrtWWWISSÄff-S
B. J. Lindelöf, 9-12.3-4. Yrj.k.ll, t.4146.

Otto Kankovaaran
ASIANAJOTOIMISTO,

Erikois, rikos- & yhtiöas. Yksit, etsiviä.
Mikonk. 11. »0.9-2, 5-7. Puhelin 27 23.



Sunnuntaina'' maaliskuun 12 p:nil

h\dsianajo-ja Jerimistoimistoji
o cy.Jfaottotleta’ u
HELSINKI. MIKONKATU. 6 PUH. 9930

Hiller.Enwali! 8 Järnefelt. ÄK
E. Espl k. ?. Suom. talo. 10-144, Puh. 9505.

l.K.OtreMSpS|n^«oS
lii Ml SI? ’■

Eugen Tesche JS?.«S
Varatueni. UOTILA ja PAKKALA,
3.-Bsp!anaatik. 10. Puh. 70 71, 10—3.
3tto Åkesson, K.-Espl.k. 16, 10-4, p. 8533

Liiketoimistoja:

H i
8 JUUSELA a LEVXNEN

Helsinki, Mikonk. 23. P. 5972, 7280.
Suorittaa kaikkia kirjanpito- ja lii-
ketehtäviä. Välittää kauppoja. Jär-
j estääarpajaisia, iaatii arp.gaisano-
m uksia ja neuvoo kaikissa arpajai-
sia koskevissa asioissa.

Tilitoimistoja:

JuhoSomni S22S&A:
Riiston omist. P. 7832, Klo 11-12 ja 4-6.

Asianajajia Hämeenlinnassa;
Hämeenlinnan Asianajotoimisto, onstst.
varatuomari Niilo Aarnisalo.
Kankaanpää, Hanne, Varatuomari.

Asianajajia Joensuussa:
itä-Suom. Lakiasiaintoimisto. Joensuu.
Joensuun Lakiasiaintoimisto.

Asianajajia Jyväskylässä:
SALONEN & TENNSERG. Puh. 305.
Artturi Wakkolan Asianajotoimisto.

Asianajajia Kouvolassa:
Kouvolan Asianajotoimisto, omlst. va-
rat Martti A. Eklund.

Asianajajia Kuopiossa:
Juhänl Hietasalo. Varatuem. Kuopio.
V. E. KIVINEN. Varatuomari.

Asianajajia Kotkassa;
Kotkan Asianajotoimisto. Omlst vara-
tuomari Åke Kyander.

Aug. Rydman, varatuom. Puh. 92.
Rafael varatuomari.

Asianajajia Kemissä:
Varatuomari ANTTI KARIKOSKI.

Asianajajia Kokkolassa:
Uno Björklund, Varatuomari, Kokkola.

Asianajajia Lahdessa:
Kerppola * Taulerl, Puhella 3 6€.

Oskari UMonen öffsL ™

Varat. Mikko Louhivaara, Pah. 465.

Asiaaajajfa Lappeenrannassa;

läiprararra Rsianajitolnlsto.
Asiana]siis HikkelissS:

KM & Attilan toimisto.
L. Puupponen, Iskit kand.
Raevaara & Muttilalnen,

Asianajajia Oulussa;
8. Haapalan Asioitu. Oulussa, per. ISSS

Asianajajia Pieksämäellä:
»Pieksämäen Asianajo, ja Välit.-tolm.s
Pieksämäen Lakiasiaintoimisto. Omlst.
Hov. ausk. Martti Muttilainea

Asianajajia Pietarissa:
A. Hackseli, Baseinaja 2. Puh. 181—49.

Erikoisala: Oikeusasiat Venäjälle,

Asianajajia Porissa:
K. J. Inberg, varatuomari, Pori.

Asianajajia Porvoossa;
A. TULIKOURA, Varatuomari. P. 49.

K. H. Df ORSIN, tS"'?””"1-

Asianajajia Raumalla:
E. j. Eskola, varatuom. Rauma, P. 170.

Asianajajia Salossa;
Tuomaala, H, Varatuomari.

Asianajajia Savonlinnassa:
Salonen & Rainio Lakiasiaintoimisto
Savonlinnassa.
Savonlinnan Lakiasiaintcimiste. Raja-
salo & Nevalainen.

Asianajajia Sortavalassa:
ANTON KOTOSEN LAKIASIAINTOI
VIISTO) Sortavala. Tel. 38.

Asianajajia Tampereella;

s ns» * iim
Lakiasmint imij-to , Tsmpereeiia.

frltsscn & Crcntltö ?:?s
Varatuomarit Koskinen & Leimö.

K.Q.Laitiren Ja Kannu Peltonen.
K AAPO MURROS, puh. 7 58.
Planting & Puba, Asianajotoim. P. 1165.

Pi»ocopélkSoivio
Asianajajia Torussa:

Mdnh<PßdHS%'A
KiUIKÄK! S TSLEKBEINO.
Puh. 484 ja 943. Av. kio 9—t

i. i mml äs s.™
Nestor Simola, varatuomari. P. 1i 52.

A. s. Tiitisten, arsÄ
Asianajajia Vaasassa:

Toiuo Anjalan ssäÄ
Hasselblatt&Boxslrom Vaasa
VÄINÖ HEINiö, varatuomari, Vaasa.
J. Sahlströro, hovioik. aot. Vaasa
ONNI VAUUNMAA, Asianajotoimisto.

Asianajajia Viipurissa;
JOH. BROFELDT, varatuomari.
Einar Hänninen, varatuom, Viipuri.
V. Joutsenlahti, Vaasank. 21, P. 793.

rVletsämies & Lumme. P. 760
Neovius & Lyytikäinen, Viipuri. P. 391.
Martti Pitkänen, varatueni. TeL 15G0.

Vilho Sarkanen vÄSS*
OttoTanner JSSSSSSL

Voipion Asianajotoimisto
Viipuri, Pleterink. 12. Puh. 1551.

Matkailnioimistcja:

MIMMI 58Ci

Matkustajakoteja:
Anglais, L. HeiUiak. 18. Puh. 83 98.
Matkustajakoti »AURA»
Mlkonk. 17, vast asem. P. 6849 ja 6525.
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Helsingistä.
Sedän tähänastiset

vaiheet.
J916.

Sodan 85:s viikko.
(S.H.) Setä on entisestään vielä-

kin laajentunut. Saksaonjniis-
tän at sodan Portugalille.

Että Portugal ennemmin tai.myö-
hemmin kietoutuisi sodan pyörteisiin,
sitä on kyllä alusta saakka ennustet-
tu jo siitä syystä, että Portugalin ta-
loudellinen riippuvaisuus Englannis-
ta jo ammoin on pakoitlanut Portuga.
lin ulkopolitikan kulkemaan Eglan-
nin vanavedessä. Mutta kun loista
vuotta oli kulunut, eikä Portugalin
yhtymisestä sotaan lopultakaan mi-
tään varmaa kuulunut, alkoi se käsi-
tys päästä vallalle, että näistä suun.
nitelmista oli luovuttu. On tosin ker-
rottu, että Portugal ilman sodanju-
listusia on ollut sotatoimissa Saksaa
vastaan afrikalaislen siirtomaillensa
rajaseuduilla, mutta täyttä varmuut-
ta siitä ei ole ollut. Joka tapaukses.
sa oli Portugalin puolueettomuuden
tasapuolisuus äskenmainitun riippu-
vaisuussuhteen vuoksi hyvin kyseen-
alaista. Kuinka hyvänsä: nyt on
Saksa, julistamalla sodan, tehnyt täs-
tä epämääräisyyden tilasta lopun.
Ulkonaisena aiheena on ollut saksa-
laisten kauppalaivojen takavarikoimi-
nen Portugalin satamissa ja Portuga-
lin hallituksen kieltäytyminen laske-
masta niitä vapaiksi, kuten Saksan
hallitus oli vaatinut.

Portugal on pinta-alaltaan Etiropan
pienimpiä valtioita: 91,948 km 2

; pää-
osan Pyreneiain niemftmasla täyttää
Espanja, jonka pinta-ala on 604,547
km 2

.
Lopulla vuotta 1911 toimitetun

väenlaskun mukaan oli sen asukas-
määrä 5,960,058 henkeä, joten voim-
me arvioida sen nykyään nousevan
jonkun verran yli 6 miljonan hen-
gen. Tähän lisäksi tulee Afrikassa ja

Aasiassa erinäisiä siirtomaita, joiden
pinta-ala on tavattoman suuri; yli 2
milj. km 3 ja väkilukukin varsin huo-
mattava: yli 9 miljonaa. Kokonaisuu-
dessaan ei siis Portugalin valtakunta
ole mikään mitätön suure. Sodan y-

leiseen kulkuun voinee se kuitenkin
vaikuttaa ainoastaan Europassa ole-
vien sotavoimiensa kautta ja ne ovat
suhteellisesti vähäiset: rauhan aika-
na on Portugalilla aseissa vakinaista
väkeä vain 10,000 miestä maajoukko,
ja, joiden lisäksi sen 26 aluksesta ko-
koonpantuun sotalaivastoon kuuluu
5,600 miestä meriväkeä. Sodan ai-
kana voidaan Portugalin aåaneija
kuitenkin kohottaa verrattain suu-
reksi, sillä vuodesta 1357 on siellä
ollut voimassa yleinen asevelvolli.
suus. Maa on jaettu 8 sotilaspiiriin
ja vakinaiseen armeijaan kuuluu S
divisionaa, kussakin 4 kolmipaialjo-
naista rykmenttiä jalkaväkeä ynnä

suhteellinen määrä muita aselajeja.
Reservianneija on yhtä suuri ja sen
lisäksi luleo vielä nostoväki. Kun
kuitenkaan ei ole todennäköistä, että
sota voisi levitä Portugalin maa-alu-
eolle Europassa, niin tuskin nosto-
väen liikekannallepano tulee kysy-
mykseen. Jeg laskemme kudunkin
divisionaan eri aselajeineen n. 15,000
miestä, olisi Portugalin vakinaisen
armeijan miesluku soiakannalla n.
120,000, joiden lisäksi tulee yhtä suu
ri määrä reservijoukkoja. Upseereja
en maa-armeijassa kaikkiaan n. 1,800
ja meriväessä 420.

Missä näitä sotavoimia tullaan
käyttämään, siitä ei tietenkään voi
olla muuta kuin arveluita. Lähiönä-
hän olisi Ranskan rintama, jonne
Portugal kaikkensa ponnistaen näin
ollen kenties veisi lähettää n. 200,000
miestä, mikä kylläkin saattaisi olla
tuntuva apu. Mutta, kuten sanottu,
missä Portugal tulee sotaa käymään,
siitä ei toistaiseksi ole mitään tietoa,
ja luonnollisesti kuluu jonkun verran
aikaa ennenkuin liikekannallepano
saadaan loppuunsucritetuksi, varsin-
kin kun kuten sanottu kan-
tajoukkojen miesluku ei oie suurem-
pi kuin noin 10,000.

Ranskan rintamalla on
kamppailu Vsrdunin seudulla jatku-
nut vielä koko viime viikonkin ajan
ja taistelu tuntuu vain kiihtyneen, il-
man että kuitenkaan .vielä; voidaan
sanoa sen saaneen ratkaisevaa kään-
nettä. Saatuaan haltuunsa Douau-
mrntin linnakkeen, samannimisen
kylän, osan Poivren. kukkulaa ja
Champneuvillea kylän, kohdistivat

saksalaiset rynnistyksenä Maasjoen
länsipuolella olevaa rintaman-osaa
vastaan, joka kulki Forgesin jaßcri-
hincourtin kylien kautta Malancour-
tiin, ja vetäytyivätkin ranskalaiset
Bcrthincourtin ja Forgesin välisellä
alueella 1%—2 km., taaksepäin. Sa-
maan aikaan ryhtyivät saksalaiset
rynnistämään Verdunin ympärillä
hevoskengän muotoisena kaarena o-
leyan rintamansa toisessakin päässä,
Maasjoen itäpuolella, pyrkien täten
saamaan linnan piiriä umpisaarrnk-
siin. lällä suunnalla onnistui hei-
dän saada haltuunsa Fresnesin kylä
ja vallata takaisin Haudromontin re-
dutti, joka viime viikon kuluessa kol-
masti vaihtoi omistajaa. Riidahalai.
siä ovat Vauxin, Génicourtin ja Troy-
onin linnakkeet. Molemmat viimek-
simainitut, jotka sijaitsevat Maasin
itärannalla St. Mihielin linnakkeen
pohjoispuolella, ovat saksalaisten
väitteen mukaan jo aikoja ennen ny-
kyisen rynnistyksen alkamista olleet
saksalaisten hallussa, jota vastoin ne
kaikilla ranskalaisilla ja englantilai-
silla rintamakartoilla ovat ranska-
laisten käsissä. Yaunin linnakkeen,
joka on Douaumontln linnakkeesta
itäkaakkoon, ilmoittavat saksalaiset
t. k. 8 pnä saaneensa vallatuksi, sa-
moin kuin sen lähimmässä ympäris-
tössä olevat monilukuiset varustuk-
set, multa puolivirallinen ranskalai-
nen Havasin toimisto väittää tätä
tietoa jyrkästi perättömäksi. Mutta
vaikkapa olettaisimme niinkin, että
nämä riidanalaisetkin linnakkeet oli-
sivat saksalaisten hallussa, ei saksa,
laisten tähän saakka saavuttamaa
menestystä Verdunin luona sitten-
kään voi sanoa ratkaisevaksi.
Ranskalaiset pitävä: yhä sitkeästi
puoliansa Verdunin ympäristöllä, ei-
kä saksalaisten ole missään kohti on-
nistunut puhkaista heidän puolustus-
ketjuansa. Kun kolmiviikkoiset suun-
natonta micshukkaa vaatineet pon-

nistukset eivät ole tämän ratkaise-
vampaa tulosta aikaansaaneet, on se
ajatus saanut yhä enemmän jalansi-
jaa, että saksalaisten yritys saada
Ranskan rintama tällä kohdalla puh-
kaistuksi jo nyt on katsottava rauen-
neeksi l Kun kuitenkin taistelut yhä
edelleenkin jatkuvat vähentymättö-
mällä vimmalla, on luonnollisesti ea.
nenaikaista vielä tässä suhteessa
tehdä mitään päätelmä! Aika kyllä
tuo varman tuloksen, eikä se enään
voi olla kovinkaan monen päivä® ta-
kana.

Saukjaasias, (rintamalla
ovat venäläiset menestyksellä jatka-
neet turkkilaisten Hl armeijan ahdis-
tamista. Valloitettuaan Vanjärven
lounaispuolella Biilisin kaupungin
samaan kuin toinen osasto
Persiassa tärkeän Kermanshahin val-
loituksen jälkeen cc ripeästi edennyt
tästä kaupungista sekä koilliseen et-
tä lounaaseen, näyttää kysymys ve-
näläisten joukkojen mahdollisesta
saapumisesta Mesopotamiaan enelan.
tilaisten avuksi joutuneen päiväjär-
jestykseen. Mutta Fäävoiminensa e-
tenee Kaukaasian armeija Erserumis-
ta länteen käsin, samalla kun sen ci.
kca sivusta Mustanmeren rannikko-
alueella on laivaston tukemana val-
loittanut Alinan sekä sittemmin vie-
lä Risan kaupungin ja lähenee nopo.
asti tärkeätä Trapezuntin kaupunkia.
Turkkilaistan avuksi Syyriasta ja
Konstantinopolista käsin rientävät a-_
puvoimat eivät näy vielä ehtineen
perille ja senvuoksi pidetäänkin luul-
tavana, että turkkilaisten ei onnistu
saada uutta laajaa puolustusrinta-
maa kuntoon, ennenkuin vasta Ana.
tokassa, Sivasin seudulla.

T. k. O pnä kokoontuivat Köpenha-
minassa yhteiseen neuvotteluun
Ruotsin, Korian ja Tanskan
pää. ja ulkoasiainministerit. Vaikka
kokouksesta ei vielä ole saapunut lä-
hempiä tietoja, sopii sitä kuitenkin jo
ennakolta katsoa uudeksi takeeksi
siitä, että Skandinavian maat edel-
leenkin tulevat noudattamaan tähän-
astista tasapuolista puolueettomuut-
taan. Meille Suomessa en tämä tieto
sitäkin tärkeämpi, kun siten se mah-
dollisuus, etiä sota ieviälsi tämänkin
maan alueelle, vähenee mi-
käli sitä lienee ajateltu Ruotsista
päin kysymykseen tulevien sotatoi-
mien yhteydessä, Skandinavian
maissa itsessään yhteistoiminnan
lujittuminen tukee itsekurikin mah-
dollisuuksia tehokkaammin torjua
sattuvia puoiuccttomuudenloukkauk.
siä ja antaa Skandinavialle kokonai-
suudessaan ja erikseen kullekin sen
kolmesta valtiosta suuremman mer-
kityksen kuin mitä ne erillisinä toi-
mien voisivat saavuttaa.

Kysymys vaali-
liitosta eduskunta

vaaleissa.
Puolueemme sanomalehdistön suh-

tautuminen siihen.
(S H.) Kysymystä vaaliliitosta joi-

denkin puolueiden kesken tulevissa
eduskuntavaaleissa on viime viikkoi-
na vilkkaasti pohdittu puolueemme
sanomalehdistössä, Yleisvaikutus
asiasta tapahtuneesta keskustelusta
on, että liittoutumisajatus on puo-
lueemme piirissä ympäri maata koh-
dannut myötätuntoa, vaikka toisaal-
ta on pidetty tarpeellisena jo etukä-
teen alleviivata sen toteuttamista
kohtaavia käytännöllisiä vaikeuksia.

Mitä lähinnä tulee kysymykseen,
missä laajuudessa vaaliliittoajatusta
olisi koetettava toteuttaa, on alkupe-
räinen ehdotus vaaliliitosta kaikkien
puolueiden kesken puolueenansa pii-
rissä kohdannut varsin vähän aat-
teeliistakaan myötätuntoa, ja joka ta.
pauksessa on ollut pantava merkille,
että keskustelu sellaisesta . liittoutu-
misesta on hyödytön sosialistien joh.
tomiesten ilmoitettua, että ho aikovat
kulkea omaa tietään. Ovat sitten jä-
lellä n.s. porvarilliset puolueet. Liit-
toutumista vastaan, joka käsittäisi
myöskin' ruotsalaisen puolueen
jomraoista ei tietääksemme siltä ta-
holta ole esitettykään on huomau-
tettu, että tarpeellista aatteellista poh-
jaa sellaista liittoutumista varten ei
ole olemassa. Ruotsalainen puolue,
jonka kehitys varsinkin viime vuosi-
na kauttaaltaan on kulkenut yhä kas-
vavan eristäytymisen merkeissä, on
edustanut ja edustaa suureksi osaksi
harrastuksia, jotka ovat suomalais-
kansallisille pyrinnöille ei ainoastaan
vieraita vaan vieläpä vastakkaisia-
kin. Yhteisen katon alle meneminen
vaaleissa ruotsalaisen puolueen
kanssa edellyttäisi suomalaiselle
puolueella oleellisien harrastusten
syrjään jättämistä, mikä olisi oman-
sa lamauttamaan valitsijain mieltä ja
puolueen toimintoa. Lisäksi tulee,
että kaikkien porvarillisten Liittoutu-
minen arvatenkin antaisi sosialisteil-
le aihetta taasen valitsijoilleen rui.
kultaa, että kaikki porvarit ovat liit-
tyneet yhteen heitä muka sortaak-
seen.

Mikä!! olemme huomanneet, on
puolueemme sanomalehdistö yksimie-
lisesti periaatteessa kannattanut liii.
toutumista suomalaisen ja nuorsuo-
malaisen puolueen keskon. Näyttää
puolueemme piirissä olevan aivan
yleinen se käsitys, että puolueemme
ja nuorsuomalaisen puolueen nykyi-
set pyrinnöt siinä määrin lähenevät
toisiaan, että riittävä aatteellinen
pohja tällaiselle yhtymiselle on ole-
massa. Sitä vastoin on eri taholta
huomautettu, että käytännölliset vaL
keudei tulevat olemaan suuret, jopa
lausuttu epäilyksiä siitä, ovatko ne
voitettavissa. Niinpä on huomautet-
tu, että esim. Turun ja Porin iäänin
pohjoisessa vaalipiirissä, josta suo-
malaisella puohttclla. viimeksi on
ollut 5, nuorsuomalaisilla 2 edusta-
jaa, liittoutumisesta voisi seurata,
että tämä suhdeluku muuttuisi puo-
leen kuin toiseenkin, riippuen siitä,
montako ehdokasta asetetaan ja mi-
ten listat tehdään. Yritys väittää
näitä valkeuksia sillä, että kumpikin
liittoutunut puolue osettaisi ainoas-
taan saman määrän ehdokkaita, kuin
siliä viimeksi on ollut edustajia, vei-
si siihen, että kummankin puolueen
edustajain varamiehiksi tulisi sosia-
listeja. Sama vaikeus lienee olemas-
sa jossain määrin kaikkialla lukuun-
ottamatta niitä vaalipiirejä Vaa-
san läänin pohjoista ja eteläistä ja
Kuopion läntistä joissa jemmalla,
kummalla puolueella ei ole ollut o-
maa edustajaa, ja joissa toisen äänet
sentähden tähän asti ovat menneet
hukkaan.

Cn edelleen huomautettu, että vai-
keuksia syntyy myöskin siitä, jos
jompikumpi liittoutuneista tahtoo
asettaa ehdokkaiksi henkilöitä, jotka

toiselle puolueelle ovat erityisesti
vastenmielisiä, ja kehoitellu puoluei-
ta siinä suhteessa noudattamaan pi-
dätläytyväisyyttä ja harkintaa. Muis-
sa vaaleissa saadun kokemuksen pe-

rusteolla täytyy kuitenkin epäillä, tu-
lisiko kumpikaan liittoutuneista an-
tamaan toiselle puolueelle oikeutta
arvostella sen ehdokkaita. Ruotsin-
mieliset lienevät kyllä routavuosina
esim. kunnallisvaaleissa harjoitta-

neet sentapaista 'nuorsuomalaisten
ehdokasten valikoimista, multa kai-
kesta päättäen ei tämä ollut omansa
tekemään välejä näiden publueiden
kesken sydämelliscmmiksi. Eri asia

tietenkin on, minkä verran pidättäy-
tyväisyyttä kukin puolue itse katsoo
etujensa mukaiseksi noudattaa. Ei
tuntuisi kuitenkaan suoraan sa-
noen kovinkaan viehättävältä aja-
tus liittoutua sillä edellytyksellä, et-
tä jonkun puolueen olisi luovuttava
asettamasta ehdokkaiksi henkilöitä,
jotka sen mielestä ovat oivallisia,
mutta jotka toiselle syystä tai toises-
ta ovat vähemmän mieluisia. Tus-
kin kannattaa yrittääkään liittoutu-
mista muulla edellytyksellä kuin sil.
lä, että kumpikin puolue ehdok-
kaikseen asettaa ne henkilöt, jotka se
pitää sopivimpina. Missä ci liitto
ota syntyäkseen tällä edellytyksellä,
siellä puuttuu siltä yhtymisen vält-
tämätön pohja.

Mitä tulee maalaisliiton yhtymi-
seen puheenalaiseen vaaliliittoon, ou
sitä ainakin Pohjois-Pohjanmaalia,
ehkä muuallakin, puolueemme piiris.
sä kannatettu. Maalaisliitoa vuosi-
kokouksessaan toispäivänä tekemä
kielteinen päätös tekee kuitenkin e-
nemmät puheet asiassa tarpeettomik.
si. Huomioon on sitäpaitsi olettava
se tosiasia, että käytännölliset, var-
sinkin vaajileknillisei vaikeudet käy-
vät sitä suuremmiksi, kuta useampi-
laatuisia aineksia vaaliliitto käsittää.
Tämä näkökohta painaa vaajassa,

myöskin, kun on arvosteltava kysy-
mystä kristillisen työväenliiton suh-
teesta puheenalaiseen liittoutumisy-
ritykseen.

Kun muutamia viikkoja sitten kä-
sittelimme vaaliliiUokysymystä, lau-
suimme mielipiteinämme, että vaali-
intloedcl lytysten arvosteleminen, ja
niiden mukaisiin toimenpiteisiin ryh.
lyminen olisi jätettävä kunkin vaali-
piirin omaksi asiaksi Asiasta sit-
temmin sanomalehdistössä tapahtu-
nut keskustelu on vahvistanut tätä
käsitystämme. Sillä vaikka ilmeisesti
nykyään onkin aatteellisia edellytyk-
siä liittoutumiselle varsia laajassa
muodossa, tuottaa toisaalta liittoutu-
misen menestyksellinen toimeenpano
kieltämättömiä sekä henkilöllisiä että
asiallisia vaikeuksia. Vähimpiä ei-
vät ole itse vaalilain asettamat, se
kun vie suhteellisesti oikeudenmukai-
siin tuloksiin, jos puolueet seisovat
jyrkästi vastakkain, mutta antaa ti-
laisuutta monenlaiseen keinotteluun
ja yllätyksiin, jos no koettavat kul-

kea yhdessä. Näitä vaikeuksia ei voi-
da syrjästä päin arvostella. Jos siis
vaadittaisiin yhdenmukaista menette-
lyä yli.koko maan, voisi tuloksena
helposti ■ olla lihava riita, nykyään
vallitsevan, ainakin laihan sovun si-
jasta.

■ Multa me lisäämme; asia on siksi
tärkeä, sen myönteinen ratkaisu muu-
tamissakin vaalipiireissä tulisi siihen
määrään vaikuttamaan yaalitaiste.
luun kaikkialla, jopa toivottavasti
Itse eduskuntatyöhönkin, eitä sen hy-

väksi kannattaa jotain yrittää. Se
.yleinen kannatus, minkä liittoutu-
misajalus on saanut puolueemme sa-
nomalehdistössä, osoitaa, eitä hyvää
tahtoa ei Suomalaisen puolueen ta-
holla puutu.

Uutisia Helsingistä*
Suomen kauppavaihto

sodan aikana.
Srisaritunnaa kauppa. |a teoiltani»,

ministerin «elvilya.
(3. H.) Kauppa- ja teollisuusmi-

nisterin, ruhtinas Shahovskoin mää-
räyksestä on toimitettu tiedustelu,
jonka tarkoituksena on selvittää Suo,
men tavaravaihdon laatu sodan ai-
kana. Tämän toimenpiteen tarkoi-
tuksena oli ministerin halu tarkalleen
saada selvitetyksi Suomen ulkomaista
kauppaa koskeva kysymys, joka on
aiheuttanut mitä erilaisimpia arve-
.luita sekä sanomalehdistössä että
myöskin yleisön keskuudessa. Tm
lokset' tästä tiedustelusta ovat olleet
seuraavat:

1) Viljan ja viljatuotteiden vienti
Suomeen pii ensimäisen sotavuoden
aikana tavallista tuontia alempi.
Tuonti Venäjältä Suomeen, vaikkakin
suureni ehdottomasti rauhan aikaan,
verrattuna, ei kuitenkaan voinut
täyttää koko sitä vajaasta, minkä
ulkomaisen tuonnin seisaus syn-
nytti. \

2) Suomen tarve muiden ruokata-
vara!n suhteen tyydytettiin ensimäi-
sen sotavuoden kuluessa täyteen
määräänsä Tähän ryhmään kuulu-
vat sellaiset tavarat, jotka ennen so-
taa tuotiin melkein yksinomaan Ve-
näjällä, sokeri, munat y.m. Sen vuot.
Si ei sota, osottanut erityisempää vai-
kutusta näiden tavarain tuontiin Ve-
näjältä,

3) Rehuaineiden tuonti nousi huo-
mattavassa määrässä yli ensi maisen,
kolmivuotiskauden keskituonnin. Tä-
män lisääntymisen selvittää huo-
mattavan huono kaura- ja ohravuosi
Suomessa 1914 y

■ 4) Suomea kutomateollisuusainei
den suhteen tyydytettiin vuosina
1914 ja 1915 tarve täysin määrin,

villoja lukuunottamatta, joiden tuon-
ti väheni ja jolloin pellavan ja ham.
pun tuonti niin 1914 kuin 1915 ;kin
nousi sangen huomattavasti ylitse
säännöllisen vuosituounm,

ö) Suomen erilaisten metallien tar-
ve tyydytettiin ennen sotaa melkein
yksinomaan ulkomaisella tuonnilla.
Sodan alusta lähtien tämä tuonti huo-
mattavasti supistui, kun Venäjä so-
dan vuoksi ei voinut suurentaa me-
lallitavarain vientiään Suomeen Suo-
men tarpeita vastaavassa määrässä.

6) Kivennäisöljyjen maahan tuonti
ei kärsinyt mitään supistuksia paloöl-
jyä lukuunottamatta, ja vieläpä kas-
voikin muutamiin tuotteisiin nähden.

Ylläoleva selostus Suomen varus-
tamisesta osoittaa, ettei Suomella ole
olle: käytettävänään vähäisiä poik-
keuksia lukuunottamatta minkäänlai-
sia vapaita varastoja ulkomaista,
vientiä varten. Itse Suomen turvaa-
miseksi muonavaroilla ja pääasialli-
sesti vihollismaiden varustamisen eh-
käisemiseksi kielsi Suomen senaatti
erinäisten tuotteiden maastaviennin.
Ensi maisen sotavuoden kuluessa ta-
pahtui usein muutoksia niiden tava-
rain luettelossa, joiden vienti Suo-
mesta oli kielletty, eivätkä luettelot
aina pitäneet yhtä keisarikunnassa
voimassaolevien kanssa. Mutta sit-
temmin senaatin päätöksellä mar-
rask. 0 p. v. 1915 järjestettiin -täydel-
linen yhtäläisyys Suomen ja keisari,
kunnan , kieltoiuettelojen välillä.
(Birsh. Vjedom.)

Unilorun Päiovak. Oy. \ausa. Pääasiani.
SuiulilU Kiclas Järnefelt. L.-Heibinkatu
ifi. P. 3700 & 7011. Konit, aika 10—5.

UpßuaiusKonKorl vofeSnÄ.\silittää kaikenlaisia vakuutuksia.

Sairaussuhtset Helsingissä, Seu-
raa vat uudet taudinkohtaukset kau.
pangissa ilmoitettiin 27.2—4,3 p:vien
välisellä viikolla (numerot sulakkei-
den .sisällä merkitsevät taudinkoh-
tausten iukua edellisellä viikolla):
suolityyfusta (—)
pilkkulavantautia (—)
ioisintotyyfur.ta (—)
gastrista ja vaihielevaa kuu-

mettä, tehneillä 3 ( S)
inflaensa-a ........255 (251)
tartt. selkäydin ja aivokalvo-

jen tulehd. ...... (2)
aasia!, koleraa ...... (—)

punatautia i ( —)

kotimaista koleraa, epideem.
vatsa- ia suolikatarria . . (—)

vatsa- ja suolikatarria ... 50 (50)
iso&roKjiöa

........
—— (—)

vesirokkoa ........ 9(4)
tulirokkoa ........ 4(5)
tuhkarokkoa . ... .. . 31 (S)
vihurirokkoa ....... 1 (—>

ruusua ......... i (1)
iapsivuodekuumetta .... 1 (—)

kurkkumätää . . . .f. • • 7 (14)
! kuristustautia....... 2 (

kurkkutautia .......40 (49)
kurkunpää- ja keuhkokatarria 228 (250)
hinkua ......... 6 (15)
keuhkotulehdusta 37 (52)
sikotautia ........ (2;
nivelleinlä 13 ( 7)
tuberk. aivokalvon tulehdusta ( i)
keuhkopussin tulehdusta .

, 5 (II)
vatsakalvon tulehdusta ... 2(1)
umpisuolen tulehdusta ... 34 ( 9)
sypbilis. recer.s 14 ( 8)
gonorrhoe 49 ( 49)
ulcus molle. .......li f 8)

otteensa 774*) (799)
*) Käistä on 174 tapausta aluelääkä-

rien ilmoittamia.
—' Kaupungin sairaaloissa oi! sai-

rasten luku 27/2—4/3 p:vien väii-
seilä viikolla keskimäärin päivässä:
Marian fairaalan sisätautiosastolla 183,
Marian sairaalan kirurgisella osastolla
68, Marian sairaalan kuikutautiosastolla
lii', Marian sairaalan lastenosastolla
32, Kunnankodissa 99. kaupungin mieli-
sairaalassa Nickbyssä 316, IJumaiiston
sairaalassa 50,:Kivelän sairaalassa 374,
Hesperian sairaalassa 26; yht. 1.258.

UUSI SUOMETAR 191 S N:o 70 5

sunnuntaina maalisk. 12 p:n§
klo 1 !.-p.

40 ofancttajaa ilmoittautunut!

033021 H:gln Hilhtoklubl.

Siroimmat

Kihlasormukset
mi RISRUrDR Sota -< palo- tammra-lUUniM

ilman juotossanmaa
ostetaan varmasti
huokeammalla

Suomen Kultaseppä 0-y:ltä
Aleksanterini 15
(Mikonkadun kulmassa).

Torku Aorak. 12. Tampere Kanppai 3.
Suurin varasto Suomessa.

i Pianonviriftyksiä
g ja korjauksia tekevät ensiluck-I haiset ammattimiehet,
g K» G. Fazerin Hlusiikkikau»
S passa. Alcksanterink. 33. P. 1431..

4454
Palovakantoa-Osakeyhtiö IMATRA

myöntää palovakaotakiia ja lasivakno*
taksia edullisilla ehdoilla ja erittäin hal-
vasta vakuutusmaksusta. Yhtiön pää-
konttori on Helsingin Pörssitalossa, Fa-
bianinkatu li ja telef. 69 15 1
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Kiellettyjen tavarain
maastavienti.

Lupakirjat sellaisten tavainia viemi-
seen Suomesta.

Asetuskokoelmassa on julaistu ?eu-
raava Senaatin päätös;

Keisarillinen Suomen Senaatti on,
sille armossa annetun vallan nojalla,
päättänyt vahvistaa seuraavat sään-
nökset lupakirjoista sellaisten tava-
rain viemiseen Suomesta, joitten
maastavienti on kielletty..

Anomukset saada kusettaa maasta
sellaisia tavaroita, joiden maasta-
vienti on kielletty, on jätettävä Kei-
sarilliseen Suomen Senaattiin ja tu-
lee anomuksesta käydä selville:

1) minkälaisia tuotteita ja suuriko
määrä niitä aijotaan maasta % Tiedä;

2) mistä paikkakunnasta ja mihin
tavara aijotaan viedä;

3) mitä tietä tavara aiotaan vie-
dä; rautateitse, vesitietä taikka hevo-
silla ynnä molemmissa viimeksi
mainituissa tapauksissa, minkä tulli-
toimiston kautta;

4) lähettäjän täydellinen nimi, am-
matti ja asuinpaikka, sekä

5) viennin tarkoitus.
Jos tavara aijotaan viedä linnoi-

tusalueeseen kuuluvasta paikkakun-
nasta, on anomukseen liitettävä to-
distus siitä, että vientiin ei ole estei-
•ä linnoituksen Komendantin taholta.

2 §•

Lupakirjasta, joka oikeuttaa vie-
mään tavaroita Keisarikuntaan- ei
kanneta maksua.

S§
Kun tavara kuormataan rautatien

vaunuihin, on rahtikirjaan merkittä-
vä, että vientiin on annettu lupakir-
ja, ja mainittava sen päivämäärä se-
kä numero. Jos lupakirjassa mainit-
tu koko tavaramäärä viedään samal-
la kertaa, niin lupakirja otetaan pois
tavaraa rautatielle vastaanotettaessa
ja lähetetään se tullihallitukseen, jol-
loin siinä on mainittava, milloin
kuormaus on tapahtunut. Jos tavara
viedään maanteitse tai vesitietä,
kuuluu lupakirjan poisotto ja asian-
omaisten huomautusten merkitsemi-
nen siihen tulliviranomaisille.

Jos tavara viedään useissa erissä,
niin on rautatie- tai tulliviranomais-
ten kulloinkin merkittävä lupakirjaan
tavaraerän suuruus ja milloin se on
kuormattu tai maasta viety. Kun vii-
meinen tavarerä kuormataan, otetaan
"upakirja pois ja lähetetään asiano-
maisilla huomautuksilla varastettuna
tollihallitukseen.

4 §

Jos -aulalle- tai tulliviranomaiset
havaitsevat lähettäjän puolelta ta-
pahtuneen väärinkäytöstä lupakirjan
käyttämiseen nähden, on se viipy-
mättä ilmoitettava lähimmälle polii-
siviranomaiselle ia asia saatettava
lähimmän esimiehistön tietoon, jonka
tulee säädetyssä järjestyksessä lähet-
tiä lupakirja asianomaiselle kuver-
nöörille, ja on kuvernöörin ryhdyttä-
vä rikolliseen nähden asiasta aiheu-
tuviin toimenpiteisiin.

Valtionrautateiden aikataulut.
''S.H.) Porin kaupungin valtuusto on
rautatiehallitukselta anonut, että, Po-
rin ja Mäntyluodon välillä kulkeviin
'uniin asetettaisiin kulkemaan erityi-
siä työläisvaunuja ja eitä työväki sai-
si näissä vaunuissa matkustaa samal-
la hinnanalennuksella kuin n, s. työ-
läisjuöissa esim. Helsingin ja lähi-
ssemien välillä.

Sikarutto. (S.T.T.) Koska sika-
ruttoa el enää ole Ilmennyt Brutnbyn
kylässä Helsingin pitäjässä on Uuden-
maan läänin kuvernööri julistanut
mainitun paikkakunnan sikarutosta
vapaaksi.

Suomalaisen puolueen
toimintaa.

Piirikokaus Helsingissä.

Eilen pidettiin täällä Uuden Suo-
meltaren huoneistossa Antinkadun j
4;ssä Uudenmaan läänin Suomalai-
sen Puolueen piirijärjestön ja paikal-
lisseurain edustajain kokous. Koko.
uksessa olivat edustettuina puolue-
valtuuskunta, piiritoimikunta sekä
Helsingin Suomalainen Seura ja Nais-
järjestö, Helsingin Kansallismielinen
Nuoriso, Orimattilan, Tuusulan, Pu-
sulan, Porvoon, Hyvinkään, litin,
Nummen ja Vihdin Suomalaiset seu-
rat, jota paitsi Lapinjärven suomen-
mieliset olivat kokoukseen lähettä.
neet edustajansa.

Kokouksen avasi piiritoimikunnan
puolesta toimit! A. Lipponen. Puhet-
ta johtamaan valittiin maanvilj, Art-
turi Hiidenheimo ja pöytäkirjaa pitä.
mäin opett. V. Valkama.

Piiritoimikuntaan valittiin opett.
V. Valkama, maanvilj. P. Hiidenhei-
mo, tuom. A. Tulikoura, opett. Maiju
Pohjanpalo, maanvilj. -T. Vohlonen,
agr. H. ,T. Linna, rva H. Jalasmaa,
maist. A. Kuusi, opett. A. Noponen
ja työnjoht. F. Nummivuori.

Kesäjuhla päätettiin toimeenpanna
litissä.

Vaalitoimintaa koskevassa keskus-
telussa ei lopullisia päätöksiä tehty,
vaan jätettiin ne piiritoimikunnan
ratkaistaviksi.

Yleisehdokkaaksi päätettiin pyytää
vapaahra E. G. Palménia, joka kui-
tenkin piiritoimikunnan myöhemmin

tekemään pyyntöön vastasi kieltä-
västi.

Uusi piiritoimikunta kokoontui heti
piiiikokouksen päätyttyä ja valitsi pu-
heenjohtajakseen hra Nummivuoren,
varapuheenjohtajakseen hra Kuusen
ja sihteerikseen hra Valkaman. Pii-
risihteerintoimi päätettiin julistaa

haettavaksi. Lisäksi keskusteli piiri,
toimikunta valmistelevasti useista
muista vaalitoimintaa koskevista sei-
koista.. Seuraava piirin edustajako-

kous pidetään täällä huhtik. 16 p.

klo 1 päiv. ja piiritoimikunnan ko-
kous huhtik. 15 p klo 11 a.-p.

Kuopion lääniä läntisen vaalipiirin
edustajakokous.

Eilen pidettiin Kuopiossa Kuopion

läänin läntisen vaalipiirin suomalai-
sen puolueen edustajakokous. Koko-
uksen alussa maist A. Rauanheimo
toi terveiset puolueen keskusvalio-
kunnalla, esittäen samalla seikkoja,

jotka olisi otettava huomioon ja kes-
kusteltaviksi vaalivalmistuksiin ryh-

dyttäessä. Kokouksen päähuomio
kiintyi kysymykseen vaaliliiton ai-
kaansaamisesta muiden porvarillisten
puolueiden kanssa. Oltiin sitä miel-
tä, ettei ole olemassa sellaisia peri-
aatteellisia esteitä- jotka tekisivät
mahdottomaksi vaaliliittoutuman suo-
malaisen ja nuorsuomalaisen puo-
lueen kesken Kuopion läänin länti-
sessä vaalipiirissä. Myöskin muista
vaalitoimia koskevista seikoista kes-
kusteltiin ja valittiin piiritoimikunta
niitä edelleen ajamaan.

Palovakuutus-Osake- I
yhtiö Pohjola.

Vuosikertomus >IXIV:It& tilivuodella.
(S.H.) Painosta julaistusta Palova-

kuutus-Osakeyhtiö Pohjolan vuosi-
kertomuksesta tilivuodetta 1915 käy
ilmi m. m. seuraavaa;

Yhtiön voitto- ja tappiotiii jouluk-
si p:itä 1915 osoittaa voittoa 377,081:
16. Kun tästä erästä vähennetään
edelliseltä vuodelta siirtynyt voitto-
jäännös 35:75, saadaan yhtiön tuot-
tama puhdas voitto, mikä ieki
377,045:41. Vuoden voiton 377,081;
16 ehdottaa johtokunta jaettavaksi
seuraavalla tavalla;

Osakkeenomistajille jaetaan li %

pohjarahastosta eli 16:50 osakkeel-
ta, joka tekee 165,000;—. Säästöra-
hastoon siirretään 20,000: —. Takuu-
sitoumusten lunastusrahastoon siirre-
iään 150,000;—, Kalustosta poiste-
taan 6,583:33. Käyttämättömien
voittovarojen rahastoon siirretään

| 35,492; 83.
; Tämän jaon perustuksella tulevat
| yhtiön rahastot olemaan seuraavat:

i Takuurahasto 3,500,000; —. Poh-
i jarahasto 1,500,000;—. Vararahasto

1.200,000;—. Säästörahasto 215,033;
50. Vakuutusmaksurahasto 0,394.295:
54, Vahinkojen vararahasto
I, Käyttämättömiä voit-
tovaroja 335.248; 02. Yhteensä
11,

Yhtiön henkilökunnan hyväksi
käytettävässä rahastossa on 206,498:
83 ja takuurahaston sitoumusten lu-
nastamiseksi varatut varat tekevät
150,000;—.

Pohjolan tilit ovat tarkastaneet hrai
Niilo Helander, K. J. Inberg ja Hjal-
mar Kahelin. Hallintoneuvoston puo-
lesta antamassaan lausunnossa lau-
suu proi. Allan Serlachius m. m. sc-u-
-raavaa; Tilintarkastajat ovat anta-
massaan kertomuksessa todistaneet
johtokunnan, tekemän tilinpäätöksen
oikeaksi sekä puoltaneet johtokun-
nan ehdottamaa vuosi voiton käyttä-
mistä. Tämän nojalla >a koska hal-
lintoneuvostoilla puolestaan ei ole mi-
tään muistutettavaa johtokunnan ker-
tomuksen johdosta, kannattaa myös
hallintoneuvosto johtokunnan ehdo-
tusta voiton käyttämisestä.

Pohjolan varsinainen yhtiökokous
pidetään tulevan huhtik. 7 p;nä k’o
7 i.-p. yhtiön huoneustossa Aleksan-
terini. siro 4i.

Suomi-yhtiö.
Suomi-yhtiön tilinpäätös viime vuo-

delta osottaa uusia vakautuksia myön-
netyn 32,818 henkilölle 51,696,085
markasta ia vakuutuskannan siten
nousseen <174,283,449 inkaan 198,619
henkilön hengelle. Yhtiön kaikki
vakuutusmaksutulot olivat Smk.
13,441,572; 51 ja korkotulot Smk
6,619,707: 46, Yleisen osaston voit-
to on 3,919,240; 13. Voittoonoikeu-
tetaiile vakuutuksenottajille ehdot-
taa johtokunta jaettavaksi kuten
ennenkin yhteensä 2,9 0

0 heidän
vakuutustansa matemaattisista ar-

jvoista eli Smk. 3,304,965; 90 ja
: voiton jäännöksen Smk. 614,274; 23

i siirrettäväksi voittorahastoon. Ka«-
sanvakuutiisosaston voitto- ja tappio-
tili viime vuodelta osottsa voittoa
Smk. 37.925: 70.

Yhtiön vakuutusmaksurahasto, joka
vastaa vai;uutettu;en säästöönpanoia,
on Srnk 118,008,870 ja yhtiön omat

rahastot nousevat, jos vakuutnksen-
ottaiaia edustajat hyväksyvät edellä
mainitun siirron voittorahastoon,
8,997,445 mkaan.

Läänlnvlrkamiehet. Sipoon ja
I'omaisten piirin kruununnimismiehek-
si on nimitetty v. t. kruununaimismies
Frans Fagerholm.

Kaupunkien kunnalliset
laitokset.

Kunnallisen keskustoimiston johta-
ja, lakit, tri Leo Ehrnrooth on näinä
päivinä palannut Pohjois- ja Keski-
pohjanmaan kaupunkeihin tekemäl-
lään matkalta ja antanut eräälle
S. T. T:n • toimittajalle seuraavia tie-
toja matkansa tuloksista.

Tri Ehrnroothilla on jo jonkun ai-
kaa oP.ut tapana ajan ja tilaisuuden
salliessa käydä eri kaupungeissa kun-
nallisen keskustoimiston johtajana
henkilökohtaisesti perehtymässä kun-
nallisiin laitoksiin asianomaisilla
seuduilla ja samalla, henkilökohtai-
sesti tutustumassa johtaviin kunnal-
lisiin henkilöihin kullakin paikka-
kunnalla. Tällöin on samalla ollut
hyvä tilaisuus neuvotella kokoontu-
neiden kaupungin valtuusmiesten ja
rahatoimikamarin jäsenten sekä
muitten kunnallisten toimihenkilöit-
ten kanssa päiväjärjestyksessä ole-
vista kunnallisista kysymyksistä se-
kä antaa neuvoja ja opastuksia sel-
laisissa asioissa.

Tällä kertaa kävi tri Ehrnrooth, ku-
ten sanottu, Pohjois- ja Keski-Poh-
janmaan kaupungeissa, nim. Torni-
ossa, Kemissä, Oulussa, Raahessa,
Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Uudcs-
sakaarlepyyssä. Mitä tulee kunnal-
lisiin laitoksiin näillä paikkakunnil-
la, on erikoisen mielenkiintosta huo-
mata. kuinka useissa näissä kaupun
geissa ovat kotikaupunkinsa hyvää
harrastavat henkilöt tehneet huomat-
tavia lahjoituksia kunnallisiin tar-
koituksiin, liittäen siten nimensä
huomattavain laitosten historiaan.
Niinpä on mainittava, että Torniossa
äskettäin Porthanin lahjoitusrahas-
ton varoilla saatettiin rakentaa sikä-
läisiin olosuhteisiin nähden suurem-
moinen kansakoulurakenmis, jota

araifcaa invaliidikuljetuksissa käy-
fetään sairaalana. Tämä sairaala
sisältää 250 vuodetta. Raahessa on
tunnettua Fellmanin porvari- ja kaup-
pakoulua lukuunottamatta ajanmu-
kainen sairaala, joka on rakennettu
Hellmanin lahjoitusrahaston varoil-
la. Pietarsaaressa on tunnettu
Malmin sairaala, joka niinikään on
lahjoitusvaroilia rakennettu. Nämä
ovat vain esimerkkejä lahjoitetuilla
varoilla rakennetuista kunnallisista
laitoksista eikä tämä luettelo suin-
kaan tarkoita olla täydellinen.

Oulussa on kaupunginvaltuusto äs-
kettäin tehnyt päätöksiä useissa tär-
keissä kaupungin maapolitiikkaa
koskevissa kysymyksissä. Niinpä on
sitkeä lahjoitusmaariita päättynyt so-
pimukseen kaupungin ja tilanhalti-
jäin välillä. Edelleen on asemakaa-
vat vahvistettu kahta uutta kaupun-
ginosaa (Alalaanilaa ja Tuiraa) var-
ten. joista tullaan luovuttamaan
vuokraehdoilla fontteja eri tarkoituk-
siin. ja niinikään on kahta läheistä
saarta CHieta- ja Mustasaarta) varten
vahvistettu asemakaavat ja ne osi-
tettu huvila-asetuksia varten.

Useimmat nyt kysymyksessä ole-
vista kaupungeista sijaitsevat viereis-

ien maaseurakuntain välittömässä
läheisyydessä ja seurauksena siitä
on ollut lisääntyvä esikaupunkimuo-
dosfus kaupunkirajan toisella puo-
len, mikä ilmiö kunnallispolitiikan
kannalta katsoen on arveluttava.
Seuraukset siitä, että aikaisemmin
on laiminlyöty lunastaa tällaisia
asutusalueita kaupungin laskuun, al-
kavat ilmetä ja olosuhteiden kehi-
tyksen pakosta joutuu kunnallispoli-
tiikan ratkaistavaksi nyt monimut-
kaisia tehtäviä.

Useimmilla seuduilla olivat kau-
punginvaltuustot osaksi jo ryhtyneet,
osaksi aikoivat ryhtyä toiemnpitei-
siin nykyisten rahamarkkinoilla val-
litsevat edullisten rshansaantisuh-
teiden hyväkseen käyttämiseksi joko
konverteeraamalla aikaisemmat lai-
nat ehdoiltaan edullisemmiksi tai il-
tamalla uusia lainoja tulevia suurem-
pia kunnallisia yrityksiä varten, jois-

sa tärkeimpänä säännöllisesti olivat
kaupungin sataman laajentamia- ja
korjaustyöt.

Tällä matkalla kuten aikaisem-
minkin samassa tarkoituksessa teh-
dyllä matkoilla saaduista kokemuk-
sista ilmenee tri Ehrnroothin mieles-
tä selvästi, että tällaiset käynnit
voivat huomattavasti elähdyttää kun-
nallisia harrastuksia erittäinkin pie-
nemmissä kaupungeissa, ja on tri
Ehrnroothin aikomuksena, mikäli
toimiston työt sallivat, tehdä sellai-
sia matkoja muihinkin maan kau-
punkeihin. X

Eliotarvekysymys.
Rahi. Obolenskin aasi selitys.

(S. H.) Eilispäivän »Djenj» julkai-
see siinä aikaisemmin olleen uuti
sen »Miljoonia puntia lihaa ja sokeria
Pietarissa» johdosta Pietarin kaupun-
ginpäällikön, ruhi. Oholenskin anta-
man oikaisun, jossa tämä ilmoittaa,
ettei Pietarissa ole uutisessa mainit-
tuja lihamääriä- ja mitä taas tulee
Moskovan—Vindaun—Rybinskin ra-
dalla oleviin sokerivarastoihin, tois-
taa kaupunginpäällikkö entisen seli-
tyksensä, että sokeri on varattu Suo-
mea varten, jonne sitä lähetetään jo-
ka päivä, mutta tämä vienti on käy-
nyt hitaasti Suomen rautateiden riit-
tämättömän kuljetuskyvvn tähden.

—. Kuolleita merimiehiä. (S.T.T.)
Asianomaisien konsulinvirastojen il-
moituksen mukaan ovat suomalaiset
merimiehet Artur Illman, Johan
Sintonen ja Edv. Tötterman
kuolleet sairaalassa Liverpoolissa
Englannissa.

Kotimaisen teollisuuden
keskuslaboratorion hanke.
(S. T. T.) J. C. Frenckell & Son

Aktiebolag Tampereella on lahjoitta-
nut 10-000 mk. avustukseksi kotimai-
sen teollisuuden keskuslaboratoriota
varten.

Suomen Matkailijayhdistys.
Suomen Matkailijayhdistys alotlaa

XXX ;n toiminta vuotensa. Jo neljä
vuotta sitten se aikoi jäsenilleen ja-
kaa pirteästi toimitettua ja hienosti
kuvitettua Matkailuiehteä, josta tä-
män vuoden Punkaharjulle omistettu
ensi numero ilmestyi viime kuussa.
Tähän saakka on yhdistyksen jäsen-
maksuna ollut 3 mk., mutta nyt on
yhdistys ollut pahoitettu kohotta-
maan jäsenmaksun 5 nakiksi. Siitä
huolimatta toivoo yhdistys, että sen
jäsenluku yhä kohoaisi. Matkailijayh-
distys järjestää ensi suven kuluessa
edelleen koskenlaskua Oulun vesillä,
matkailijain viihdyttäjaksi Manka-
lassa o-n edelleen lupautunut Esko-
lan-isänlä. Samoinkuin viime kesäk-
si, julkaisee Matkailijayhdistys nytkin
erikoisena hauskasti huvitettuna
matkaoppaana vihkosen »Suomen
kylpylät, parantolat ja lepokodit», ja
toivoo, että asianomaisten laitosten,
vieläpä maalaistäyshoitolainkin Pitä-
jät antaisivat tietoja laitoksistaan
yhdistykselle ensi tilassa. Yhdistyk-
sen vuosikokous on t. k. 18 p. klo
7 i.-p. yhdistyksen huoneustossa. Ti-
laisuudessa esittää tunnettu amatöö-
rivalokuvaaja Bruno Tallgren skiop-
tikonkuvia eri osista maata.

Huomautus maamieiille.
Tämän vuoden siemenvilja itää

yleensä huonosti.
Suonien Tietotoimiston välityksellä

on prof. Gösta Grotenfelt toimittanut
sanomalehdille seuraavan huomau-
tuksen maamiehille:

Maanviljelijäimme olisi tänä vuon-
na suuremmassa määrin kuin taval -

lisesti kiinnitettävä huomiotaan sie-
menviljan itävyyteen ja muihin o-
minaisuuksiin, koska viime syksynä
korjatut siemenet ovat usein osoit-
tautuneet huonosti kypsyneiksi ja u-
seassa tapauksessa tulleet korjatuiksi
epäsoveliaissa olosuhteissa. Tämän
vuoksi on todella välttämätöntä, että
maamiehemme nyt hyvissä ajoin tut-
kivat siemenviljansa laadun, ja ellei
se osottaudu tarpeellisen hyväksi,
hankkivat itselleen muualta täysin
hyviä ja taattuja siemenvaroja ensi
kevät- ja syysfcylvöä varten. Huomat-
tava on, että kaksinkertainen määrä
puolihyvää siementä ei anna samaa
tulosta kuin yksinkertainen määrä
täysin hyvää siementä.

Osuuskauppojen Keskusosan»
kanta. T, k. 11 pmä päivätyllä
kauppakirjalla on Suomen Osuus-
kauppojen Keskusosuuskunta r. !. va-
rat. Hj Furuhjelmiltä ostanut talon >a
tontin Vilhonkatu 4 lässä kaupun-
gissa 255.000 mkn kauppahinnasta.
Vastaanotto tapahtuu t. k. 20 p:nä,
S. O, K. tulee myöhemmin rakennut-
tamaan tontille liiketalon pääkontte-
riaan ja muita liikkeensä helsinkiläi-
siä osastoja varten.
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(S.H.)
Lääkärien neuvottelu on aina crit-1

täin vakava asia, Kun nämä Aescu- j
lapiuksen pojat nyttemmin tällä
isällä on useita tyttäriäkin tule-
vat harkinta-aikein yhteen, silloin
on, sen me tiedämme, kysymyksessä
jonkun pahan taudin torjuminen, ja
maallikko-ihmiset odottavat jännityk-
sellä neuvottelun tuloksia.

Tänä iltana on suomalaisia lää-
käreitä kymmenittäin, kenties sadot-
fain, koolla Ylä-Opriksella, ei yh-
teisiä illanviettoa ja virkistystä var.
Len, niinkuin paikan valinnasta voisi
päättää, vaan. vakavan harkinnan ai-
keissa. Käsiteltävänä on ikävä tauti-
ilmiö, joka viime aikoina on saanut
miltei kulkutaudin luonteen. En ole
niin perehtynyt lääketieteelliseen sa-
nastoon, että voisin mainita sairau-
den nimen. Taudin tuntomerkkeinä
on yhteishyvän hylkiminen ja sair.a-
loinen erikoiskiintyminen nurkka-
kuntaisuuteen.

Erittäin kuvaava sille on lääkintö-
neuvos Bergstedtin jälkisäädösjuttu,
yksi monien samanlaisten tapausten
joukosta. Hra B. on Suomen mies,
elänyt ja toiminut, kuten sanomaleh.
dissä on jo huomautettu, suurimman
•••san :kBänsä suomenkielisenä maa-

Kirje Helsingistä.

Maaliskuun Xl p.

Lääkärit neuvottelemassa. Nyky-
päivien siveellisyyskysymys ja sosia-
lismi. Kerran alennustakin koro-
tusten keskellä. Kauppatorilta ja
muilta valbdepaikollta.

seudulla, jossa häntä tietysti kuten
muitakin ruotsinkielisiä ja -mielisiä
virkamiehiämme on hyvänä lähi-
mäisenä »autettu enentämään ja var.
jelemaap. tavaraansa ja elatustansa».
Mutta hänen jälkisäädöksensä unhot-
taa kokonaan sen väestön, jonka kes-
kuudessa elämän ja toiminnan useim-
mat vuodet kuluivat, ikää karttui ja
varat varttui, unhottaa sen väestön
kielen, sen taudit ja tarpeet ja mää-
rää kaiken jälkeenjääneen omaisuu-
den yksinomaan »Suomen ruotsinkie-
lisen asutuksen terveydellisiä oloja
koskevien tieteellisten tutkimusten
suorittamiseksi ja edistämiseksi»,
vieläpä ainoastaan »tunnetusti ruot-
salaista kulttuuria erikoisesti har-
rastavien lääkärien avulla».

Kun vainajista ei sovi puhua muu-
ta kuin hyvää, emme huoli sen enem-
pää arvostella jälkisäädöstä. Siinä
oli kaikessa tapauksessa jätetty Suo-
men Lääkäriseuralle, jossa suomen-
ja ruotsinkieliset lääkärimme yhdes-
sä toimivat, pitäen silmällä koko
maan ja kansan terveydellisten olo-
jen kohottamista, valinnan tilaisuus;
se saattoi harkintansa mukaan joko
ottaa testamenttivarat hoitaakseen
jälkisäädöksen määräysten mukaan
! ah; jättää, ne ruotsalaisen kulttuurin

kohottamista erikoisesti harrastavan
yhdistyksen, Ruotsalaisen kirjallisuu-
den seuran liuostaan. Kuinka Lää-
käriseura valinnassa menetteli, se on
eilenkin tässä lehdessä mainittu.
Päätöksensä kautta seura on tunnus-
tautunut erikoisten ruotsalaisuushar-
rastusten kannattajaksi, joka suhta
mainitsemillani edellytyksillä vielä
saa tavallista räikeämmän leiman.
Ajaltelen, että ainakin niiden lääkä-
rien. jotka kuuluvat Duodecimiin ja

siten ovat sitoutuneet toimimaan
maassamme »sekä lääketieteellisissä
opinnoissa että lääketieteen ja iää-
käritoiminnan alalla kokonaan syr-
jäytetyn suomea kielen kohottami-
seksi, käytäntöön ja oikeuksiinsa
saattamiseksi», lienee vaikea enää
kuulua ruotsalaisuuden palvelijaksi
antautuneeseen Lääkäriseuraan. Si-
tenhän heidän pitäisi kantaa vaippaa
kaksilla hartioilla, joka lienee niin
vakaville miehille mahdotonta.

Mitä herrat suoma ! a;set lääkärit
■päättävät tämäniltaisessa kokoukses.
saan, sen arv. lukijani näkevät sa-
masta U. Sm numerosta, johon minä
näitä mietelmiäni raaputan. Millai-
seksi päätös iässä erikoistapauksessa
muodostuneekaan, voi sillä ja siihen
johtavalla harkinnalla ehkä olla
merkitystä koko siihen tautiin näh-
den. jonka vksityisilmiö, kutoa o;cn

sanonut, tämä jälkisäädösjuttu on.
Ja siksi on tämäniltainen kokous

huomion, arvoinen.
* » *

Työmies-Ichdessäkin on tällä vii-
kolla puhuttu epäsiveellisyyteen va-
jonneista ja vajoomassa olevista
naisista, mikä kysymys on näinä ai-
koina erityisistä syistä muuttunut

päivänkysytnykseksi. Rva Hilja
Pärssinen, sosialistisen naismaail-
mamme pääkellokas. on kirjoittanut
siitä artikkelin viime keskiviikon
Työmieheen, eikä voine olla koko.
naan mielenkiintoa herättämättä se
lapa, jolla hän suhtautuu tähän
asiaan.

Hän halveksuu »farisealaista» h ä-
p e ä sanaa, jolla »eräässä herrasleh-
dessä» on puheenaolevaa suhlaa lei-
mattu, eivätkä hänestä ole »minkään
arvoisia sellaisten siveellisyysrui-
kutlelut», jotka eivät ole sosialistisen
ohjelman mukaan työskennelleet nai-
siin kohdistuvassa yhteiskunallises-
sa toiminnassa. Koko se »häpeä»,
josta nyt hälinää pidetään, on rva
H, P:n selityksen mukaan »hedelmää
siitä tavasta, jolla meidän maassam-
me on vastustajain taholla työväen-
liikkeen pohjalta kohonneita sivistys-
pyrkimyksiä kohdeltu». Ja tässä si-
veellisestä turmelevassa kohtelussa
huomauttaa Työmiehen artikkelin se.
pittäjätär varsinkin seuraavia kohtia;

1 ;ksi; »palvelijattarilta kielletään
työväen sanomalehtien lukeminen»;

2:ksi; »työväen kokoontumistila!,
suuksiin heidän ei sallita, lähteä»;

3:ksi: »työväenliikkeen luottamus-
toimissa olevia naisia parjataan»;

4:ksi; »sosialismin kaunis aate on
kuvattu rumaksi, paloitellen yksin-
kertaisia ja alkeellisella tasolla ole-
via työläisnaisia loitolle työväenliik-
keen piiristä».

Nämä ovat tärkeimmät niistä syis-
tä, jotka ovat johtaneet naisväkenä
me siveettömyyden surkealle poluhe.
Asian auttamiseksi —se lankeaa
luonnostaan tarvitaan vain muut-
taa moititut kielteiset seikat päinvas-
taisiksi. myönteisiksi ja silloin kaik-

ki moitteen sija sukupuoliseen suh-
tautumiseen nähden kerrassaan hä-
viää

Paras apu saadaan siis työväen
lehtien, eritoten Työmies-lehden lu-
kemisesta. Sen tehoisampaa keinoa
siveellisyyden korottamiseksi ei rva
il P. todellakaan olisi löytänyt. Kaik,
ki, mitä »Työmies» samoin kuin
muutkin sosialistiset lehtemme, aina
»Kuikkaan» saakka, ovat puhuneet
uskonnollisuudesta, avioliiton pyhyy-
destä ja yleensä naisen ja mh.-hen
suhteesta se on, tiedämme me,
omiaan vaikuttamaan siveedisrsti
jalestävästi. Siinä ei ole »auttamat-
tomien ennakkoluulojen raioilusta»,
jonka rva H. P, näkee hautaavan
»valkonauhojen pelastavaa työtä».
Ja tärkeintä on silloin muistaa se e-
rityinen siveellisyysosasto, joka vaih-
teievänä ja sisältörikkaana painetaan
kunakin luojan päivänä Työmies-leh-
Jen takasivulle, nuo lukemattomat
»heilan» etsimis- ja »heilaksi» tarjou.
tumisilmoitukset ja ehkäisykeinojen
yhtä monet kauppaukset, löysien
suhfeiden julkiset suosittelut niin hy-
vin avioliitossa oleville kuin aviotlo.
millekin naisille ja miehille, Ken
tällaisen luettavan levenemistä pal-
velijaltarien joukkoon vastustaa, hän
»pysyttää työläisnaisia henkisesti tie-
tämättömyyden tilassa», ]a seuraus
on, sanoo rva H. P., porvarien huu-
tama »häpeä».

Samoin on laita, jos estetään pää-
sy »työväenkokoon tunnisti laisuuk-
siin». Työmies-lehdessä ilmoitetaan
parikymmentä työväen järjestöjen
puuhaamaa tanssi-iltamaa kunkin
pyhän tienooksi. Ne ovat kai nämä
»tilaisuudet», joihin palvelijattarilla
voi olla vetoa, vaan joista »tiet&mät-

tömyyttä» suosivat rouvat mieluum-
min heitä pidättävät. Se on rva H.
P:n päätelmien mukaan siveellisesti
turmelevaa. Missä määrin niissä to-
dellakin kuudennen käskyn syvälli-
sin sisällys nuorille selviää, sitä en
tiedä.

En tahdo lähemmin kajota 3;n nu-
merolla merkitsemään! epäkohtaan,
»työväenliikkeen luottamustoimissa
olevien naisten parjaamiseen»; sillä
ei mielestäni ole yhteyttä kysymyk-
sessä olevan epäkohdan kanssa. Rva
H. P. saattanee sanoa, että minä olen
nyt häntä »parjannut», mutta eihän
kellään »työläisnaisella» pitäisi olla
syytä lähteä senlähden synnin jälille.
Ja jos muuten »parjaamisesta» olisi
jotakin sanottava, niin totta totises-
ti se on ala, jossa sosialistit, naiset
kai yhtä hyvin kuin miehetkin, ovat
aina erinomaisen voitokkaasti tais-
telleet »porvareita» vastaan, joten
siihen nähden kaikki siveellisyys on
kovin hyvin turvattu.

»Sosialismin kaunis aate» se
kai tähän kysymykseen nähden !e-
-vitleleikse parhaiten juuri Työmies-
lehden palstoilla, joissa ei todella-
kaan ole »siveellisyysmikutuksia».
Siellä saa vapaasti »köyhä tyttö et-
liä rikkaan herran ystävyyttä», ja se
voi olla »taloudellisen voittokulun
karvaita hedelmiä» Multa se muuta,
mien naisryhmäin halpamainen me-
nettely, joka on näinä aikoina he-
rättänyt kiusallista huomiota ja pa-

heksumista, ei voine sisältää mitään
taloudellisten etujen tavoittelua.

* 9 •

Molemminpuoliset iahjat vahvis-
tavat ystävyyttä, sanotaan. Verotus-
iautakur.ta on näihin asti vuodesta

vuoteen tehnyt palkatonta työtä, is-
tunut kunkin vuoden kahden ensi-
mäisen kuukauden useimpina iltoina
pitkät nuhteet harkitsemassa, kuinka,
minkälaisten suhdemäärien mukaan
kaupunkilaisilta on koottava ne miL
joonat, joita hyvän Helsinkimme kun-
nallinen elämä vaatii. Tuo palkaton
työ on kai tuntunut hyvinkin ras-
kaalta, niin että lautakunnan jäsen-
ten päät arvatenkin ovat väsymyk-
sestä kallistuneet, ja ehkä juuri sii-
tä syystä ovat myöskin meidän kun-
nalliset veroäyrimme kallistumistaan
kallistuneet. \äraä kaksi kallistu-
mista, joista toinen merkitsee painu-
mista ia toinen .nousemista, näyttävät
minusta todellakin olleen jonkinlai-
sessa yhteydessä keskenään.

Varsinkin sen vaiheen vuoksi, joka
nyt on tapahtunut näissä suhteissa.
Verotuslautakunnan jäsenillä on nyt
ollut syytä kohottaa päänsä. Kunta
on näet edustajiensa kautta myöntä-
nyt heille, nyt ensi kerran, palkan
työstään. Tosin vain pienen, ainoas-
taan 5 mk. kullekin jäsenelle noin i.
tuntisen illan työstä, siis ainoastaan
1 mk. 25 p. tunnilta, jota määrää
myöhäisten iltahetkien ylimääräises-
tä aherruksesta ei sopine pitää kovin
kalliina. Ja tosin tämäkin palkka
maksetaan vasta ensi vuotena niil-
le, jotka silloin elävät ja iltoja istuvat.
Multa taksoituslautakunnan jäsenten
sitkeä ja pitkällinen työ on kaikessa
tapauksessa jo myönnetty
misen arvoiseksi. Ja sen johdosta
nämä kunnan kunnon miehet nyt o-
va! kohottaneet alaspäin kallistuneet
päänsä, ja silloin he myöskin palkin-
noksi meille, jotka olemme edusta-
jiemme kautta heille ensi vuodelta
palkan myöntäneet, jo tänä vuotena
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C5Ä> jpäästään, Vasta 8 vuotta kestäneen
murroskauden jälkeenrauhan solmia.
misesta arvelen tasaisen nousukau-
den meillä alkavan.

Kun sota kerran päättyy, lan-
keaa luonollisesti osa raskaista sota-
veloista meidänkin maksettavaksem-
me; hyvä senvuoksi on, että jo nyt
suunnitellaan, miten noista rasituk-
sista kunnialla selviydymme. TeollL
suuden kehittämisestä siihen stuun-
taan, mihin se tähän asti on käynyt,
ei ole paljon apua. Uusia voimaläh-
teitä olisi luotava; huomiota olisi
kiinnitettävä koskissamme piileviin
hevosvoimiin ja sähkönkäytäntöön.
Nykyään ei olisi kuitenkaan liike-elä-
mässä kehoitettava lisäämään yritte-
liäisyyttä, sillä jokainen uusi päivä
näkyy itsestäänkin tuovan muka-
naan uutta yritteliäisyyttä ja uu-
sia keinottelijoita. Meilläkin syntyy
n. s. »gulaschparoneja». Heistä ei
ole kuitenkaan pitemmäksi ajaksi,
vaan katoavat he liike-elämästä sitä
mukaa kuin säännölliset olot palaa-
vat.

Pankinjohtaja
Emil Schybergson

lausui:
(S-H.) Nykyinen taloudellinen elä-

mämmehän on loistava, rahamarkki-
nat ovat hyvät ja rahaa on runsaas-
ti. Se onkin ollut onneksi teollisuu-
dellemme, joka tähän asti on työsken-
nellyt liian pienellä pääomalla ja jo-
ta korkea korkokanta alituisesti on
painanut Osa > teoliisuuslaitoksis-
tamme on nyt voinut järjestää
raha-asiansa huokeilla obligationilai-
noilla; osa on saanut raha-asiansa
järjestykseen edullisilla tilauksilla.
Työttömyyttä on havaittavissa aino-
astaan puutavaraleollisuudessa, mut-
ta ei siinäkään niin paljon kuin aluk.
ei olisi luullut.
« Mitä lähivuosiin rauha® palat-

tua tulee, jatkoi hra S., olen siinä,
kuten yleensä, taas päinvastaista
mieltä kuin muut. Yleensähän otak-
sutaan, että sodan päätyttyä tulee
loistava taloudellisen nousun aika. Ja
onhan siihen todistuksiakin olemas-
sa. Ollaanhan me jo nyt huonoissa
vaatteissa ja jalkineissa; sodan loput-
tua täytyy kurikin vointinsa mukaan
hankkia itselleen uusia. Ja kysyntää

on sodan loputtua ei ainoastaan suu-
tarin- ja räätälinammatin alalla,
vaan kaikilla elämän eri aloilla, Sii-

Se, mihin tulevaisuus on perustet-
tava, on maanviljelys ja metsänhoito.
Kun maanviljelys sivuelinkeinolleen
on vakavalla kannalla, on myöskin
maa turvattu raskaampia taloudelli-
sia rasituksia kestämään. Ja sellai-
nen maanviljelys samoin kuin se
on ollut aikaisemmin tulee ole-
maan vastaisuudessakin se pohja ja
perustus, jonka pohjalla sitten voivat
teollisuus, kauppa y.m. elinkeinot ku.
koistaa. Maanviljelyksellä 5a kar-
janhoidolla on nyt ollut »hyvä aika»,
mikä on erityisellä ilolla merkillepan-
tava. Talonpoika on voinut vahvis-
taa asemaansa, tuntuvasti. Poike-
ten Hypoteekkiyhdistykseltä haettui-
hin lainoihin, voin mainita, että lai-
noja on haettu kuten säännö!lisissä-
kin oloissa. Metsiä hakataan tätä
nykyä toisin paikoin hyvin runsaasti.
Se ei mielestäni olekaan vahingoksi,
jos metsiä hakkauksen jälkeen ale-
taan hoitaa. Sallittakoon maamiesten
metsistäänkin saada nyt tuloja, kun
puutavaran hinnat ovat korkeat. Sa-
malla toivoisin, että maamiehet käyt-
täisivät ne varat, joita he nyt maan-
viljelyksestä, karjastansa ja metsäs.
tänsä saavat, peltojcnsa laajentami-
seen, ojien syventämiseen ja metsiän-
sä hoitoon. Sillä rahalla, joka nyt on
halpaa ja ehkä vieläkin halpenee, tu-
lee maahan kimitettynä olemaan ai-
na täysi arvonsa.

Maanviljelyksessä sivuelirikei-
noineen ja metsien hoidossa on mie-
lestäni tulevaisuuden turvamme, lo-
petti hra S. haastattelun, ja jättäes-

sään haastattelijallemme hyvästit
toisti:

»Muistakaa ne syvät ojat!»

tä huolimatta on vakaumukseni, et-
tä noin 8 vuoden aikana rauhan soi.
miamisen jälkeen tulee meillä ole-
maan huono aika. Kun muistelee n.
s. Buurisotaa, jota käytiin niin kau-
kana meistä ja jonkavaikutukset kui-
tenkin. voimakkaasti ulottuivat tänne,
niin onhan luonnollista, ettei nykyi-
nen suursota mene jälkiä jättämättä.

Niin suunnattomassa määrin kulute.
taan ja tuhlataan nyt pääomia, että
vuosia kuluu ennenkuin tasapainoon

Uuden Suomcttarcn toimittamia haastatteluja.

Prof. Gust. Komppa.
(S.H.) Haastattelijamme huomau-

tukseen, että Uudella Suometarella
on erikoinen syy tiedustella juuri
hänen mielipidettään nyt virinneessä
suuressa taloudellisessa kysymykses-
sämme, koskapa eräät jo haastatel-
luista ovat lausunet otaksuman, että
mikäli teollisuutemme tulevaisuuteen
tulee, se tullee löytämään uusia uria
ja menestymään kemiallisella alalla,
lausui prof. Komppa, että hänen esi-
telmissään, keskusteluissa y.m. useas.
ti julkilausuma mielipiteensä on jo
kauan ollut se, että kemiallisella
teollisuudella tulee olemaan aivan
erityinen merkitys maamme taloudel-
lisessa kehityksessä.

Annettuaan vielä hyvin ansaitun
huomautuksen sanomalehdille ja jul-
kiselle elämällemme yleensä siitä, et-
tä ne yhä edelleen pyrkivät pysy-
mään vanhalla juristi- ja filologikan-
nalla, korkeintaan ottaen huomioon
myös liikemiehet, vieläpä silloinkin
kun on kysymys nimenomaan teolli-
suudesta, lähti prof. Komppa vastaa,
maan itse kysymykseen.

Kemiallinen teollisuus on elpyvä.
-- Mitä maamme tuotannon lisää-

mismahdollisuuksiin tulee, lauäXi
prof. Komppa, tulee kemiallinen teol-
lisuus sodan jälkeen meilläkin var-
maan elpymään ja edistymään hy-
vinkin paljon. Erityisestikin pitäisi
tulla kysymykseen sellaiset kemial-
lisen teollisuuden alat, jotka voivat
saada raaka-aineensa kotimaasta.
Semmoisina tulevat etupäässä kysy-
mykseen ne teollisuudet, jotka työs-
kentelevät metsätalouden kanssa yh.
teydessä, toisin sanoen teollisuudet,
jotka saavat raaka-aineensa havu-
puiden juurista ja lehtipuista, viime,
raainitunlaatuiset erittäinkin sem-
moisilla paikoilla, joista lehtipuun
kuljetus ei kannata polttopuiksi t,m.s.
tai myös yhteydessä rullateollisuuden
kanssa.

Havnpnnjumien kayltS.

Havupuiden juuret voitaisiin (»sit-
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ovat tuntuvasti alentaneet meidän y-
iöspäin kallistuneita veroäyrejämme.

Kuten tässä lehdessä viime torstai,
aa kerrottiin, on tässä todella tapah-
tunut ilahduttava poikkeus ajan y-
leisestä suunnasta. Kaiken muun ko-
hotessa ja muiden maksumäärien y-
hä vain kallistuessa ylöspäin, on
kunnallisen veroäyrin hinta saatu a-
lenemaan vähintäänkin kolmella
markalla. Se ei johdu siitä, että kau-
pungin menot olisivat vähenneet, niin
ettei rahoja tarvittaisi yhtä. paljon
kuin edellisenä vuotena, vaan siitä,
että kuntalaisilla on ollut suurempia
tulomääriä verotettavana. Veroäy.
rien luku on siten kohonnut

ja nousu on melkein ko-
konaan tapahtunut liikkeen- ja am-
matinharjoittajien luokassa. Siellä
on ollut runsaasti työtä ja ansiota;
siksi he saavat myöskin runsaasti
maksaa. Ja mielellään maksavatkin;
sillä heillä on millä maksaa. Mutta
meille tavallisesta työstämme toi-
meentuleville pikkueiäjille, viiden,
kymmenen tai parinkymmenen vero.
äyrin miehille tuntuu hyvältä, kun
100 mk;n, 200; n tai -i00:n sijasta

pääsemme 85:!Iä, 170;llä tai 340;llä.
Veroituslautakunta ansaitsee kii-

toksen hyvästä löydöstään. Ja jos sen
jäsenten päät taas joskus vastaisuu-
dessa rupeavat kallistumaan alaspäin
ja meidän veroäyriemme määrä kal-
listumaan ylöspäin, pitää keksiä taas
keino suhteen muuttamiseen, ehkäpä
lisäämällä viiteen markkaan kuudes.
Niin korkealle kuin hra v. Wright
valtuustossa ehdotti, saamatta kenen-
kään muun kannatusta 60 valtuus-
imiehen joukosta, nimittäin 10
.mikään, ei lautakunnan jäsenten
;paikkiota nostettane ainakaan CO
jyuoteem

Olen saanut seuraavan lyhyen kir.
jeen:

»U. Suornetlaren Matti,

Ettekö te, Matti, sanomalehtimie-
henä saattaisi varoittaa niitä suo-
menkielisiä poikia, jotka Kauppato-
rilla ja muilla raitioteiden vaihdepai-
koiila myyskentelevät sanomalehtiä,
että he käyttäytyisivät siivommasti,
erittäinkin puheeseen nähden. Muun
vekkuloimisen saattaisi kärsiä, sillä
ainahan ne nuoret nujuavat, mutta
kipeältä tuntuu kuulla raakoja sano-
ja ja kirouksia keskenkasvuisten poi-
kain suusta. Se häväisee vieraiden-
kin kuullen kieltämme ja kansalli-
suuttamme.

Liikkuja.»

Hm! Se on vanha valitus, tällä
kertaa vain erityisesti kohdistunut
poikasiin. Kyllähän nuori suku käy
koulua ja on tilaisuudessa saamaan
paljon tarkempia neuvoja kielen käyt.
töön ia muihin sopiviin tapoihin näh-
den, kuin useimmat vanhemmat ka-
duilla ja toreiiia liikkujat ovat saa-
neet. Mutta todellisuudessa näyttää
olevan niin, että nuoret ottavat katu-
■elämälleen ja -puheilleen esikuvan
kaduilta. Ja rahvaan lapsia kun o-
vat, niin tekevät ja puhuvat niinkuin
rahvaan miehet kaduillamme ja to-
reillamme puhuvat ja tekevät.

Ja rahvaanmiehemme ovat edel-
leen niin kauhistuttavan piintyneitä
kiroiiemiseensa ja raakoihin puheta.
poihinsa, että monesti aivan selkää
karmii heitä kuullessa, vaikkei itse-
kään c!e mikään erityisemmän hie-
nosanainen ia ääninen. Ajurimme o-
dotu»paikoillaan kertovat vieläkin
äänekkäästi, kuinka he ovat sitä ja
sitä sarvipäätä kiidättäneet rattail-
laan kaupungin vmoäri. Nuoret mie-
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het ja vanhemmatkin kiroilla paukut,
tavat, usein joka askeleelleen kaik-
kein jyrisevimmällä äänenpainolla.
Se on jäyhän miehekästä, uhkeaa ja
uljasta, siinä on mukamas karskia
urheutta, ja tällainen esimerkki tart-
tuu poikiin. Koulutalon ohi kulkies.
sa kuulee usein koulun portista ulos
juesseiden pikkuvekarain isäin ja i-
sojen veljien miehuullisuudella tärä-
hy Itävän sen kaikkein ankarimman
pukarisanan, jolla meidän sukumme
miehet ovat oppineet terästämään
luontoaan ja hankkineet meille niin
raa’an rodun maineen.

Sitä me saamme vielä kauan välit,
taa. Mutta valittamastakaan ci voi
lakata, ennenkuin parannus saadaan
aikaan. Nuorten suusta kuullut raa-
kuudet viiltävät mieltä enimmän;
sillä ne pakottavat uskomaan, että
raakuus elää vielä kauan. Kuten
muistetaan, on kaupunginvaltuustol-
le jätetty anomus toimenpiteihin
ryhtymisestä kaiken ala-ikäisten ka-
tukaupusteiun ehkäisemiseksi. Yhte-
nä anomuksen tekijäin tarkoitusperä-
nä on ollutkin saada nuoret pelaste-
tuksi katuelämän raaistuttavalla vai-
kutukselta. Ehkäpä kirousten tulva-
kin saataisiin siten vähitellen supis-
tumaan.

(S. H.) Kun Gustaf Mattsson kuoli,
teki julkinen sana yksimielisesti kun-
niaa hänen paariensa ääressä. Suo-
men sanomalehdistön sukkelin kynä
oli äkkiä lyöty miehen kädestä, mis-
hen, jollavielä oli sydän kukkurallaan
sanottavaa, jonka elämänhalu ja tie.
donjano vielä tuntui palavan täydel-
lä liekillä, miehen, jonka koko julki-
suutta ympäröi leveä, joviaalinen
esiintymisen ilo, onnellinen tietoisuus
siitä, että oli osaltaan vaikuttavana
tekijänä päivän elämässä.

»En sommarfärd till de lyckliga
öarna», alkuaan julkaistu matkakir-
jeinä »Nya Pressenissä», sittemmin
kirjan muodossa v. 1907, lienee ollut
se Mattssonin kirjoitelma-sarjoista,
joka ensi kerran kiinnitti häneen y-
kisemmäjn huomion myöskmsuomen-
kielisellä taholla. Sen jälkeen kasvoi
hänen saavuttamansa kansansuosio
vuosi vuodelta, kunnes hän kruuna-
si sanomalehtitoimintansa »I dag>-
koserioilla, joita hän päivä päivältä
julkaisi lehdessään »Dagens Tidning»
ja jatkoi »Dagens Pressissä», sään-
nöllisesti,' ulkomaamatkan aiheutta-
maa keskeytystä lukuunottamatta,
kuolemaansa saakka. Nämä pienet
jutelmat, joissa Mattsson pisaroittain

»Liikkuja» mainitsi erittäin Kaup-
patorin. Sen seudun kaunistamisesta
ja käyttämisestä on paljon puhuttu
Kappelin uudestaan rakentamista
koskevan kysymyksen yhteydessä ja
taas puhutaan, kun on tehty ehdotus
raitiotieliikenteen toisin järjestämi-
sestä siellä. Mutta mihin tarkoituk-
siin ja kuinka tori järjestettäneekään

kiroukset ja raakamaiset jutut ei-
vät siellä koskaan ole paikallaan.

Matti.

Gustaf Mattsson sanomalehti-
kosöörinä.

anniskeli monipuolista elämänvii-
sauttaan ja joita hänen lukijakun-
tansa oli tottunut nauttimaan aamu-
sämpylän tai ilta-leen ohella, ovat
meillä tehneet Mattssonista kaikkien
sanomalehtikronikoitsijain ihanteen.
Ne edustavatkin epäilemättä par-
haalta puolelta hänen sanomalehti-
toimintaansa; hänen suuri tietomää-
ränsä, hänen nopea muistinsa, hä-
nen leikillisyytensä ja hänen sanal-
linen taituruutensa, kaikki hänen

kykynsä löysivät näissä päiväpaki-
noissa sen rajattoman liikkutnisalan
joka suuntaan, minkä ne tuntuivat
tarvitsevan. Omistamatta varsinais-
ta filosoofista taustaa, olivat nämä
koseriat usein hyvinkin keskipakoisi-
no päähänpistoineen ilmjus kehitty-
neen miehen ja persoonallisuuden ta.
vasta katsoa ja arvostella maailmaa.

Suuren yleisön tietoisuudessa lie-
nee kosöörin käsite jotenkin epämää.

räinen, ehkä osaksi verhottu aivan
mytologiseen hämärään. Että hän
on jotain sanomalehtimiehen ja kir-
jailijan väliltä, lienee kansanomai-
sin käsitys. Tässähän ei suuri ylei-
sö ole aivan väärässä. Viime aikoi-
na on runottarien lukua pyritty li-
säämään, enkä tiedä, mitä esteitä oli-

Si olemassa siihen, etta koseriakin
saisi oman runottarensa. Johtaen
alkunsa Ranskan 17; n ja 18; n vuo-
sisadan salongeista, oikeastaan pal-
jon kauempaakin (sillä mitä ovat-
kaan esim. useat Lukianoksen kirjoi-

telmat muuta kuin filosoofisia pik-
kujutelmia!) on koseria nykyaikaisen
sanoma-ja aikakauslehdistön mukana
tullut suurissa sivistyskeskuksissa
päivän tarpeeksi. Se on se kirjallinen
muoto, jossa pikamoottorien aika-
kauden ihminen mieluimmin sallii
itselleen tarjota jokapäiväisen sielun-
ravintonsa. Minuutit ovat kalliita,
maksut kirjat ovat riippumattoja var.
.en, suurkaupungin ihminen, jonka
päivä ja harrastuspiiri on paloiteltu
lukemattomiin pienenpieniin osasiin,
jonka aivoille kilpailu ja olemisen
taistelu panee suunnattomat vaati-
mukset, hänen on saatava päivän yh-
teiskunnalliset, kirjalliset, filosoofi-
set tunnussanat ilman vaivaa, ilman
ponnistusta. Kevyt, älykäs sanoma-
lehtikronikoitsija, kosööri, on hänen
paras ymmärtäjänsä ja liittolaisensa.
Häneltä saa hän mitä hän välttä-
mättä tarvitsee pysyäkseen ketken
tasalla ja voidakseen liikkua ihmis-
ten kesken mielessään turvallinen
tietoisuus siitä, ettei mitään, joka
kuuluu päivän keskeisimpään har-
rastuspiiriin, ole singonnut hänen o.
hitseen. Vaatimukset tällaiselle ko-
söörille ovatkin sen mukaiset. Hä-
nen tulee olla runoilija, sillä hä-

nen täytyy hallita sanaa ja löytää
vertauskuvia kaikelle sille, mitä ei
voida sanoin tulkita, hänen tulee ol-
la filosoofi, sillä hänen täytyy näh-
dä pysyvä ja oleellinen hetken pin-
nallisten ilmiöiden alla, hänen tulee
olla lukenut kaikki kirjat ja hänen
täytyy tietää kaikki ja lisäksi tu-
lee hänen olla ihminen, tunteva ja
toimiva ihminen, voidakseen koke-
mustensa ja inhimillisyytensä auk-
toriteetilla arvostella ilmiöitä ja e-
lämää. Mutta huomaan, että alan
kirjoittaa hymniä kosöörille, mikä ei
ollut tarkoitus. Ja kuitenkaan en
ole vielä maininnut kaikkea, mitä
tällaiselta ihanne-kroaikoitsijalta on
vaadittava. Hänen tulee olla rohkea,
niin että hänellä on uskallusta olla
johdonmukainen ja jos niin vaadi-
taan, esiintyä myöskin yleistä mieli-
pidettä vastaan, ja omistaakseen tä-
män uskalluksen tulee hänen olla
riippumaton (henkisesti ja taloudelli-
sesti). Hän on luonnostaan herra, ei
palvelija, ja sentähden on onnellis-
ta, jos hän on (niinkuin esim. Matts-
son oli) johtavassa asemassa siinä
'chdessä, mihin hän kirjoittaa.

Olisi turhaa huvitella, että Gustaf
Mattsson olisi ollut ihanne-kosöörl
kaikessa tässä mielessä, Filosoofi
hän ei ollut ja kun sea myön-
nämme, olemme jo tinkineet huomat-
tavan osan vaatimuksistamme. Kun
lähdemme etsimään varsinaisia suu-
ria kosöörejä. löydämme niitä luon-

(S. H.)

tain, kuten tähänkin asti, vaikka
yleisemmin kuin ennen, kuivalislata.
Tämä. teollisuus ei ole suurteollisuu-
tena tähän asti kannattanut, koskapa
ei ole ollut ainakaan käytännössä
kontinuerlisia, yhtäjaksoisia tislaus-
uuneja. Sitävastoin kannattaisi suur.
teollisuutena varmaan paremmin uut.
tamis- eli ekstraktiraenettely, jonka
menettelytavan mukaan voidaan pe.
läjän juurista valmistaa hartsia ja
ensiluokkaista tärpättiä. Tämmöis-
tä teollisuutta harjoitetaan parhail-
laan Suomalaisen Kemiallisen Osake-
yhtiön tehtaassa Palokissa. Jos hart.
sin hinnat vastoin odotusta sodan jäl-
keen pysyisivät niin luonnottoman
alhaisina kuin ne olivat juuri ennen
sotaa, voisi hallitus jonkun verran
nostaa semmoisen tummemman hart-
sin tullia, jota tämmöisissä tehtaissa
voidaan valmistaa riittävästi koti.
maista tarvetta varten.

Lehtipuinen käyttö.

Mitä tulee lehtipuun kuivatislauk.
seen, ei sitä meillä toistaiseksi har-
joiteta juuri ollenkaan. Ainoastaan
pieni yritys, sekin englantilaiselta ta-
holta alkuunpantu, oli meillä Ruukis-
sa, mutta se ei osittain asiantunte-
muksen puutteessa osittain muista
syistä ole oikein ottanut onnistuak-
seen. Sitävastoin harjoitetaan tätä
teollisuutta hyvin suuressa määräs-
sä kaikissa metsärikkaissa teolli-
suusmaissa, kuten erittäinkin Ameri-
kassa ja Itävallassa. Sen kannatta-
vaisuudesta meilläkin ei tarvitse olla
mitään epäilyksiäkään. Tuloksina
tällaisesta teollisuudesta, jota voi-
daan harjoittaa yhtäjaksoisesti suur.
teollisuutena, saataisiin: etikkahap.
poa (tai etikkahappoisla kalkkia, har.
maakalkkia), puualkoholia (metylial.
koholla eli puuspriitä), koivulervaa
(tököttiä), ja puuhiiliä eli sysiä. Näis.
tä voisi edelleen valmistaa etikkahap.
poisesta kalkista joko puhdasta etik-
kahappoa tai kuivatislaamalla n.s.
asetonia, jota aivan rajattomassa
määrässä tarvitaan savuttoman ruu-
din valmistuksessa. Tököttiä eli koi.
vuntervaa käytetään Venäjällä nah-
kanvalmistuksessa. Sysien käytän-
nön jokainen tietää; mainita tässä
vain voisi niiden lähettämismahdol-
lisuuden Venäjälle polttoaineeksi me-
tallurgiseen teollisuuteen ja käytän-
nön kemiallisen teollisuuden eri haa.
roissa raaka-aineena, kuten esim.
kalsiumkarbidin valmistuksessa.

Erittäin suotavaa olisi, että lehti-
puun kuivatislaus yhdistettäisiin rjh.
marullateollisuuteen, koska tähän vii.
memainittuun tarkoitukseen keipaa
koivuista vain noin 15 %, jolloinkui-
valislausleollisuuden käytettäväksi
jäisi noin 85 % käytetystä koivusta.

SeUnlosafeollisnndeß kehittäminen.
Muut puhtaasti kemiallisen teolli-

suuden haarat, jotka meillä kaipaa-
vat edelleen kehitystä ja laajennusta,
olisi erittäinkin sellulosateollisuus,
jolloin esim. sulfiittisellulosalipeästä,
joka sisältää noin 30—10 % puuta
liuenneessa muodossa ja joka toistai-
seksi päästetään turmelemaan vesiä,
pitäisi ruveta valmistamaan, kuten jo
Ruotsissa on alulle pantu, alkoholia,

jota denaturoituna voisi käyttää huo-
keana polttoaineena, raaka-aineena
ja liuottimena. Vielä voitaisiin sul-
fiittisellulosalipeästä valmistaa par-
kitusainetta, jommoista valmistetaan
ja käytetään suurissa määrin erittäin-
kin Amerikassa. Sen valmistus on
suhteellisesti yksinkertaista ja se kel.
paa erittäinkin hyvin käytettäväksi
muiden parkitusaineiden yhteydessä

Maanviljely«tuotteistakin kemiallisia
valmisteita.

Myös maanviljelystuotteista, erit-
täinkin perunoista, pitäisi enemmän
kuin meillä tähän asti on tapahtu-
nut, valmistaa jalostetumpia kemial-
lisia tuotteita, kuten erityisesti tärk-
kelystä, penmajauhoja ja dekstriniä,
jota viimemainittua suurissa määrin
käytetään meillä kangastehtaissa jäl-
kikäsittelyssä ja liiman korvaajana.

Sähkökemiallinen teollisuus.
Se teollisuuden haara, joka meillä

sodan jälkeen pitäisi saada vielä laa-
jempaan käytäntöön ja monipuolisena,
maksi, on sähkökemiallinen teolli-
suus, johon meillä olisi käytettävänä

suhteellisesti huokeata vesi-
voimaa. Tosin olisi meillä lainlaa-
dinnan kautta saatava ensin koskien
ostot yksinkertaisemmiksi ja helpom-
miksi. En luule että meillä ainakaan
iähemmässä tulevaisuudessa kannat-
taa sellainen sähkökemiallinen suur-
teollisuus kuin on typen polttaminen
salpietarihapaksi, kuten Norjassa,
koska se vaalii paljon ja huokeaa voi-
maa. (On laskettu tämän teollisuu-
den kannattavan vasta kun hevosvoi-
man vuosikustannukset nousevat
korkeintaan 15—20 mkaan, mutta
meillä tulee 20;kin vuotta sitten teh-
tyjen sopimusten mukaan vesivoima
maksamaan vuodessa vähintäin BO
mk.)

Mahdollisesti kuitenkin voisivat
tässä suhteessa lulla kysymykseen ne
uudet typen sitomismenettelyt, joita
Saksassa on hiukan ennen sotaa kek-
sitty, joita on edelleen kehitetty so-
dan aikana ja joiden mukaan (esim.
Haberin menettelyn) ilman typpi suo-
rastansa yhdistetään vetyyn ammo-
niakiksi, josta sitte valmistetaan erit-
täinkin lannoitusainetta. Mutta tä-
mähän ei olekaan sähkökemiallista
teollisuutta.!

Kalkkitypen valmistu».

Sitävastoin katson kyllä mahdolli-
seksi semmoisen meillä uuden teollL
suudenhaaran käytäntöön ottamisen
kuin kalkkitypen (kalsiumcyanami-
din) valmistuksen. Tätä valmistetaan
sähköuunissa ensin valmistetusta
(hiilestä ja kalkista) kalsiumkarbi-
dista, jotameillä jo aikaisemmin kah-
dessakin tehtaassa valmistettiin,
vaikka tehtaat silloisen ylituotan-
non perusteella olivat pakotetut lak-
kauttamaan toimintansa, johtamalla
kuumennetun kalsiumkarbidin yli
typpeä.

Mainittua kalkiityppeä käytetään
nykyään hyvin suuressa määrin lan-
noitusaineena, typpilannoituksessa,
ja keipaa se siihen erittäinkin syvä-
multaisessa maassa. Sitä voitaisiin
senvuoksi varmaan edullisesti myy-

Käyttäkää
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dä myöskin Venäjälle, Mustanmullan
seuduille, Tämä teollisuudenhaara
ei vaadi niin suuria voimamääriä
kuin edellämainittu typenpoltlamis-
metoodi ja kestää vähän korkeam-
man vesivoimahin nan.

SähkSmetaliniminen teollisuus Jo
käynnissä.

Yksi sähkökemiallisen teollisuuden
haara, joka voisi tulla kysymykseen,
on sähkömetallurginen teollisuus,
lommoista meillä on vasta

ruvettu yhdessä ainoas-
sa muodossa harjoittamaan, nimit-
täin toistaiseksi Vuoksenniskalla ole.
vassa uudessa piiraudan valmistus-
tehtaassa. Toista tällaista rakenne-
taan paraikaa Nokialle. Niinikään
voitaisiin ottaa käytäntöön välitön
teräksen valmistua sähköuuneissa ja
useiden raudan metallurgiassa tar-
vittavien metallisekotusten (lejerin-
gien) valmistus. Alkalin, kierin ja
klorkalkin sähkökemiallinen valmis-
tus tullee varmaankin sodan jälkeen
käytäntöön suuressa mitassa meillä-
kin. Vielä voisi meillä tulla kysy-
mykseen Achinsonin uusi grafiitin
sähkökemiallinen valmistus. Sen
mukaan on nimittäin ruvettu gra-
fiittia hienoksi jaettuna käyttämään
voiteluaineena öljyn seassa, jolloin
se alentaa kitkaa 50—60:kin %.

Tämmöisiä tehtaita on jo Amerikassa
ja Englannissa, onpa jo ollut puhee-
na sellaisen rakentaminen Venäjäl-
lekin. Paitsi tähän tarkoitukseen,
kelpaa tämä grafiitti erinomaisesti
lyijykynäteollisuutean y.m.

TälttämättSmin: rikkihappo.

Se kemiallisen teollisuuden haara,
joka vältämättä, niin pian kuin mah-
dollista, olisi saatava meilläkin käyn-
tiin, on rikkihapon valmistus, koska
tämä aine on aivan välttämätön vä-
line melkein kaikissa kemiallisissa
teollisuuksissa. Toivottavaa olisi, et-
tä tähän suuntaan menevät kokeet
valtion ja Hackman & C:on omista-
malla Outokummun kuparikaivok-
sella ja -tehtaalla pian veisivät toi-
vottuun tulokseen.

Toteuttaja; yksityinen yritteliäisyys.

Mitä kaikkien näiden y.m.m. mah.
dollisuuksien toteuttamiseen muuten
tulee, oli prof. Komppa sitä miellä,
että ne olisi pääasiassa jätettävä, ku.
ien tähänkin saakka, yksityisen yril.
teliäisyyden varaan. Hallituksen tu-
lisi tätä toimintaa helpottaa sen vai,
lassa olevilla keinoilla, kuten esim.
omistamalla entistä enemmän huo-
miota teollisuustuotteiden kuljetuksen
helpottamiselle, hiilille y,m,s. Voi-
makkaampien rahalaitosten ja pää-
omarikkaampien yhtiöiden tulisi tn.
kea yrityksiä taloudellisesti, uskal-
taen yhä useammin kokeilla tehdas-
maisessa mittakaavassa aivan uusil-
lakin keksinnöillä ja menettelyillä,
sillä ainoastaan täten viedään teolli-
suutta eteenpäin ja kestetään kilpai-
lu ulkomaiden kanssa.

1916 N.o TO —"7

loka päivi
(S. H.)

Insinöri M. Lavonias.
(S.H.) Tampereen Puuvillatehtaan

isännöitsijä, insinööri M. Lavonius
halusi rajoittaa sanottavansa pää-
asiassa yhteen seikkaan, mikä hänen
mielestään on maamme taloudellista
tulevaisuutta silmälläpitäen tärkeä.
Kuten tunnettua, on tuotanto sodan
aikana useilla teollisuuden, aloilla ol_
lut sangen runsas samalla kuin tuot-
teista on saatu verrattain korkeat
hinnat. Täten on saavutettu hyviä
voittoja. Nyt on tärkeätä harkita,
miten täten kerääntyneet varat on
käytettävä. Yleinen näkökanta, jota
näin kerääntyneihin pääomiin näh-
den on mielessä pidettävä, on sääs
täväisyys. Kun emme hyvin ym-
märrettävistä syistä vielä voi lähem-
min tietää, millaisiksi olot sodan jäi.
keen muodostuvat, emmekä siis voi
vielä tarkemmin sanoa, mitkä teolli-
suusalat tulevat edullisimmiksi maas.
samme, on ehdottomasti viisainta
nykyään pitää koolla pääomia niin
paljon kuin mahdollista tulevaisten
päivien varalle. Tässä voidaan luon-
nollisesti menetellä eri tavoin. Ajat-
telematon tuhlailevaisuus ei tietysti
saisi tulla kysymykseen. Vaikka nyt
onkin vapaita pääomia tavallista run-
saammin käytettävissä, on tuhlaus
silti nyt tuomittava vielä ankaram,
min kuin normaaliolojen vallitessa.
Varojen kiinnittämistä tuotannollisiin
yrityksiin sen sijaan on puolustetta-
va. Mutta juuri sen vuoksi, että tu-
levaisuus on nyt niin hämärä kuin
se on, on nykyään pakosta oltava va-
rovaisia uusia tuotantolaitoksia pe-
rustettaessa. Tällainen varojen sijoit-
tamistapa ei siis voine tulla laajem-
massa määrin kysymykseen. Muu-
tamilla teollisuuden aloilla ovat teli.
taat nyt sodan aikana laajentaneet
laitoksiansa sotakonjunktuurien
kautta saaduilla voittovaroilla. Täl-
lainen menettely voi hyvin käydä
päinsä sellaisissa tapauksissa, missä
selvästi jo voidaan laskea laajennus-
ten olevan tarpeen ja kannattavia
myöskin rauhan palattua.

Tunnettua on, että sellaiset tuo-
tantolaitokset parhaiten menestyvät,
joilla on runsaasti omia pääomia. Sen,
vuoksi olisi nyt edullista säästää tu-
kemalla kokoontuneilla vapailla pää-
omilla laitosten asemaa ja saattaa
ne entistä vakavaraisemmiksi Tiet-
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Suomalaistan lääkärien suosittele-
ma.

Väsymystä. rasittumista ja hermo-
heikkoutta vastaan ei ole olemassa
tepsivä.mpää valmistetta käin Sner-
ooa, joka sisältää herrnolecithiniä,
aivojen ja hermojen tärkeintä ainetta.

Energoaia on paitsi sairaitten
myöskin rasittuneiden henkilöiden
nautittava, jotka haluavat korottaa
ruumiillista ja henkistä työkykyään.

Ei mikään salaperäinen lääke; täy-
dellinen analyysi ja käyttöohje seu-
ra avat

Halvempaa kuin muut lecilhin-
valmistee-t.

Saatavana apteekeissa ja rohdos-
kaupoissa pulverin muodossa, 250
gramman laatikoissa ä Smk. 13:—,
100 gr å Smk. 6; 50 ja 50 gr & Smk.

■2: 75, sekä pillereitä ä 100 kpl. Smk.
3:25 apteekeista.

Valmisteet tarkastaa Professori,
T :r| E, A. Vesterberg.

Päävarasto: Kauppatorin apteekki,
Helsingissä. 15

lavasti on maassamme tässä suhtees-
sa paljon tehtävää. Olisi tehtävä nyt
poistoja enUstä runsaammin, lisättä,
vä vararahastoja ja vältettävä run-
saiden voitto-osinkojen jakamista.
-Selvää on, että tämä säästäväisyy-
den periaate velvoittaa nykyään pait-
si teollisuuslaitoksia, myöskin raha-
laitoksia ia yksityisiä kansalaisia. On,
talletettava pääomaa tulevaisten.Päi-
vien varalle.

luiien mainittu, on vielä mahdoton-
ta sanoa millaisiksi teolliset olot so-
dan jälkeen muodostuvat, sillä ne tu-
levat riippumaan paljon siitä, mil-
laisiksi tuiiisuhteet muodostuvat ja
•auhaimeuvottelujen pitkällisyydes.
iä. Ja siitähän on mahdoton sanoa
vielä mitään puoleen tai toiseen.

Ohjeita tulevaisuussuunnitelmien
laatimista varten ei nä: n ollen myös-
kään voida antaa. Näiden asiain
•päättäminen' on yleensä jääpä suo-
ritettavieii tarkkojen tutkimusten ja,
yksityisen yritteliäisyyden varaan.

Keskustelu siirtyi siten paikkakun-
nallisiin oloihin. Sitä siiloin tällöin
lausuttua väitettä, ettei Tampereen
teollisuus yleensä menisi eteenpäin,
piti insinööri Lavoniua perustelemat-
tomana ja liian pessimistisenä. Se
hetkellinen pysähdys, joka seurasi va-
paalkaupunkioikeuksieu päätyttyä, on
jo voitettu. Mainittua väitettä vas-
ikan puhuu selvää kieltä non. juuri
jalkineteollisuuden keskittyminen
Tampereelle. Tämä taas on seurauk-
y-na m.m. siitä, että täällä,cix saata-

issa kouluutunutta työväkeä. Tämä
tulee vaikuttamaan, että teollisuus
Tampereella edelleenkin on kehitty-
vä, mikäli eivät tulevat yleiset olo-
suhteet sitä mahdottomaksi,, tee

Kelloi,
Kihlat

filman .juolossanmaa)

v. m. kulta- Ja hopcatavarat saa-
daan voittamattoman halvalla

K. Kallion
Ketyo* JoKultatavarainlKkkcestä

Mikonkatu 11. 12

Duodecim-seuran eilinen kokous.
Lääkintöneuvos Bcrgstedtin jälkisäädös ja

suomalaiset lääkärit.

Duodecim-seuralia oli eilen yli-
määräinen kkkous lääkintöneuvos
Berjjstedt-vainajan Suomen Lääkäri-
seuralle tekemän jälkisäädöksen joh-
dosta ja suomalaisten lääkärien suh-
tautumisesta Lääkäriseuran asiassa
tekemään päätökseen. Kokoukseen
oli saapunut osanottajia hyvin run-
saasti, niiden joukossa melkoinen
määrä maaseudultakin. Keskuste-
lun alusti tohtori H. von Fieandt seu-
raavasti;

a. n.: n. h.;
Suomen Lääkäriseni- » on kokoukses-

saan viime helmikuun 26 päivänä päät-
tänyt ottaa huostaansa Lääkintöneuvos
K. Bcrgstedtin lahjoitusrahaston. Kos-
ka mainitulla lahjoitusrahastona mo-
nessa suhteessa on mitä suurin merki-
tys ja koska siihen liittyvät lahjoitta-
jan määräykset ilmeisesti vaikuttavat
Suomen Lääkäriseuran ohjelmaan ja
silminnähtävästi osaksi ohjaavat sen
vastaisen toiminnan alalle, joka sangen
läheltä tulee koskettelemaan Duodecim
seuran tarkoitusperiä, on muutamien
Duodecim . seuran jäsenten atotteesta
kysymys mainitun lahjoitusrahaston
merkityksestä päätetty ottaa pohdin-
nan alaiseksi Duodecim-seuran tämän-
iltaisessa kokouksessa ja. on minulle
jätetty se monessa suhteessa arka-
luontoinen tehtävä selostaa kysymyk-
sen varhaisemmat vaiheet ja käsitellä
sen periaatteellista ja käytännöllistä
merkitystä sikäli, mikäli keskustelun
■pohjustukseksi en välttämätöntä.

Testamentin sisältö.
Pyydän ensiksi lyhykäisesti selostaa

Lääkintäneuvos K. Bergstedtin
testamentin 'sisällön. Testamentti ja-
kautuu kolmeen kohtaan, joista ensim-
mäinen säätää, että kaikki aeuraavat
testamenttimääräykset astuvat voimaan
vasta molempien aviopuolisoiden kuol-
tua. Toisessa testamentin kohdassa
määrätään, että aviopuolisojen Berg-
stedt omaianus muutamilla määrätyil-
lä rajoituksilla laakeaa Suomen Lääkä-
riseuran käytettäväksi
rahastoas nimellä ja säädetään samalla
millä tavalla ja kuinka pitkien ajanjak-
sojen kuluttua rahastoa korkoja saa-
daan käyttää. Testatorin määräysten
mukaan saadaan rahaston korkomäariä
käyttää ensimmäisten 23: n vuoden ku-
luessa lukien siitä, jolloin Lää-
kärisenpä on vastaanottanut ra-
hastoa joka viides vuosi sekä
senraavien 25-vuotistea ajanjak-
sojen kuluttua yhä useammin,
kunnes seura, hoidettuaan rahastoa sa-
ta vuotta, saa käyttää rahastoa vuotui-
sesti lahjoittajan määräysten mukai-
sesti. Santasen testamentin kohdassa
määritellään mihin tarkoituksiin ra-
haston tuottamat korot ovat käytettä-
vät. Koska näillä määräyksillä on mi-
tä suurin periaatteellinen merkitys nii--
hiakysymyksiin nähden, jotka tässä ko-
kouksessa tulevat pohdittavfski ja rat-
kaistaviksi, pyydän saada sana sanalta
siteerata kysymyksessä olevat testa-
mentin kohdat. Testamentin kohta 11.
K. kuuluu: TDet är vär uttryckliga vil-
ja att, de disponibla rautc-medlea an-
vändas;

Ico till utförande ooh främjande -af
vetenskapliga forskningar rörande den
svsaskataiande befolkningens i Fin-
land sanitära, förhållanden och böra
läkare med käadt intresse för svensk
kaltnr tagne l anspråk för ifrågavaran-
de arbete;

2:o till anordnande och understödjan-
de af medicinsk undervisning pa sven-
ska språket: samt

S:o ti!! befordrande ef framställnin-
gens och svenska språkets ans i Finska
Läkaresällskapets publikationer.»

Testamentin viimeiset, kolmas ja nel-
jäs kohta määräävät kuinka on mene-
teltävä siinä tapauksessa että Suomen
Lääkärisetinä kieltäytyy vastaanotta-
masta rahastoa ja säädetään että lah-
joitus siinä tapauksessa lankeaa Ruot-
salaisen Kirjallisuusseuran hyväksi;
mainituissa kohdissa määrätään myös-

kin, että lahjoitusrahasto jos Suomea
Lääkäriseuran ruotsinkieltä puhuvat jä-
senet eroaisivat Lääjkäriseurasta ja
muodostaisivat oman lääketieteellisen
yhdistyksen, on luovutettava tälle yh-
distykselle. Samoin on meneteltävä sii-
nä tapauksessa, että Suomen ruotsin-
kieltä puhuvat lääkärit Suomen Lää-
kärlsenrasta riippumatta muodostaisi-
vat uuden lääketieteellisen yhdistyk-
sen; lahjoitusrahasto on myöskin tässä
tapauksessa huolimatta siitä, syntyykö
uusi yhdistys lahjoittaja'n eläessä tai
vasta heidän kuoltuaan, siirrettävä
mainitun yhdistyksen liuostaan.

Alustajan käsitys määräysten sisäl-
lyksestä.

Edellä olen lyhykäisesti selostanut
Lääkintöneuvos Bergstcdtia testamen-
tin sisällön ja ne määräykset, jotka
Bcrgstedtin lahjoitusrahaston hoitoon
nähden ovat velvoittavia. Ennenknin
jatkan suotakoon minulle tilaisuus
muutamin sanoin tehdä selkoa omasta
käsityksestäni mainittujen määräysten
sisällyksestä ja siitä miten lahjoitus-
rahaston tarkoitus oikeastaan on ym-
märrettävä.

Helposti ymmärrettävistä syistä tu-
len tässä koskettelemaan ainoastaan
testamentin II osan. kohtaa K, jossa
lahjoittaja lausuu julki ne tarkeitas-
perät, joita varten rahaston korkomää-
rät ovat käytettävät. Rahastoa on käy-
tettävä Suomen ruotsinkieltä puhuva ia
kansanainesten terveydellisiä olosuh-
teita koskevien tieteellisten tutkimus-
ten suorittamiseen ja edistämiseen ja
on lääkäreitä, jotka tunnetusti harras-
tavat ruotsalaista kultnria, käytettävä
tähän tutkimustyöhön. Kysymyksessä
oleva säädös on merkillinen ensinnäkin
siinä suhteessa, että se asettaa koko-
naan epätieteellisen qvalifikation, nim.
metsäläiseen kulturiin kohdistuvan
harrastuksen pätevyysehdoksi tieteel-
lisiä tarkoituksia varten aijottuja ra-
hapalkintoja jaettaessa. Mainitun mää-
räyksen kautta sekä tarjoamana ra-
hassaan Suomen Lääkärisenralle on
lahjoittaja asettanut seuran, jonka tä-
hänastinen tarkoitus on ollut puhtaasti
tieteellistä laatua, valvomaan että ky-
symyksessä oleva epätieteellinen qva-
lifikatio ci jää huomioonottamatta ja
luonnollisesti tämän kautta saattanut
Suomen Lääkärisearan sangen ikävään
asemaan. Mutta huolimatta tästä niin
sanoakseni loogillisesta tai periatteelli-
sesta virheestä testamentin kokoonpa-
nossa on puheena olevalla säädöksellä
sinänsä sangen suuri periaatteellinen ja
käytännöllinen merkitys. Be nimittäin
ei sisällä minkäänlaisia määräyksiä
tieteellisistä pätevyysehöoista, jotka o-
iisivat välttämättömänä ehtona palkin-
non saamiseen rahastoa käyttövaroista
ja on siis senlaatuinen, että Suomen
Lääkärisenpä palkintoja jakaessaan ei
tarvitse tai oikeammin ei ole oikeutet-
tu kiinnittämään huomiota mahdollis-
ten hakijain tieteellisiin ansioihin,
vaan ainakin etupäässä ellei yksino-
maan huolehtimaan siitä, että raha-
palkin: ojou saajat tarpeellisessa mää-
rin ovat osoittaneet harrastavansa ruot-
salaista kultuna. On (päivänselvää, että
näin asiain ollen mahdollisesti useinkin
tieteellisessä suhteessa vähemmän pä-
tevät. henkilöt tulevat palkinnoista osal-
lisiksi Ja ansiokkaammat myötähakijat
joutavat syrjäytetyiksi. Periaatteelli-
sessa suhteessa vielä tärkeämmäksi on
kuitenkin katsottava se asianhaara et-
tä Suomen Lääkäriseni-;! vastaanotta-
malla Bergstedtin lahjoitusrahaston ja
sitoutumalla noudattamaan rahastoon
liittyviä säädöksiä siis myöskin om si-
toutunut säännöllisesti, oli niin usein
kuin palkintoja rahastosta jaetaan, syr-
jäyttämään tieteelliset ansiot pätevyys-
ehtona. Ilmeisesti joutuvat Lääkäri-
seuran puhtaasti tieteelliset harrastuk-
set tämän kautta kärsimään ja saavat

osaksi astua syrjään muitten seuran al-
kuperäiselle tarkoitukselle vieraitten,
nimittäin ruotsalaisen kalturin edistä-
miseen kohdistuvien harrastusten tiel-

Uusi hinnastomme
käsittävä

kaikenlaisia metsä-, koriste- ja pensas-
aitapuita, marjapensaita, hedelmäpuita,
puiden siemeniä y. m., y. m. on ilmesty-
uyt ja lähetetään pyynnöstä ilmaiseksi.
Huoni.! Meidän halvat Hintamme.

Osakeyhtiö Ruokolan Taimitarha
ja

Suomen Puusiemenkauppa
Helsinki. Annankatu! 2, puh. 3743.

C5.L5553)1669

ta. Tuskia tarvinnen huomauttaa sii-
tä, että Suomen Lääkärisouran merki-
tys tieteellisenä yhdistyksenä sen jäl-
keen kuin Seura on ottanut hoitaakseen
Bergstedtin lahjoitusrahastoa, melkoi-
sessa määrin on supistanut; sitoutu-
malla noudattamaan kysymyksessä ole-
vaa määräystä on Lääkäriseura nimit-
täin riistänyt itseltään mahdollisuuden
yksinomaan toimia tieteellisten moti-
vien perusteella ja ainoastaan lääketie-
teen etuja ja vaatimuksia siimalla pi-
täen.

Kysymyksessä oleva testamentin toi-
nen kohta momentti K, ei sisällä min-
käänlaisia määräyksiä siitä, että Suo-
men Lääkäriseura olisi velvollinen tai
edes oikeutettu valvomaan, että ruot-
salaisen kansanaineksen keskuudessa
tehtävät terveydellisiä oloja koskevat
tutkimukset suoritetaan tavalla, joka
vastaa nykyaikaisen tieteen vaatimuk-
sia. Edellä huomautin Jo siitä, etjä
minkäänlaista erityistä tieteellistä
kompetenssia ei vaadita siltä, joka tu-
lee Bergstedtin rahastoa palkinnoista
osalliseksi ja jota Lääkäriseura käyt-
tää ma nittuihin tieteellisiin tutkimuk-
siin; palkinnon saajan tieteellisen kom-
petenssi tulee niinmuodoin supistumaan
siihen, minkä niin sanoakseni keskimää-
räinen Lääkärisethän jäsen voi tarjota.
Tämän kaiken kautta puuttuu täydelli-
sesti takeita siitä, etteivät ne tieteelli-
set, 'ruotsalaisen kansanaineksen ter-
veydellisiä oloja koskevat tut-
kimukset. joista testamentin sää-
döksissä puhutaan, supsitu pal-
jaaksi muotoasiaksi, puhtaiksi pro
forma tehtäviksi töiksi, joilta
puuttuu kaikki laajempi tieteellinen
merkitys. Kaikissa tapauksissa on sel-
vää, että lahjoittaja itse siihen näh-
den ettei hän säädöksissään näihin
seikkoihin ole kiinnittänyt mitään huo-
miota, ilmeisesti on pitänyt kysymyk-
sessä olevia tieteellisiä tutkimuksia
merkitykseltään toisarvoisina ja. sel-
västi asettanut pääpainon siihen, että
no Lääkäriseuraa tai muun vasta .pe-
rustettavan ruotsinkielisten lääkärien
välisen yhdistyksen jäsenet, jotka tun-
netusti harrastavat ruotsalaista tai-
turia, pääsevät tondia rahavaroista o-
sallisiksi. Kaikesta tästä käy eittämät-
tömästi ilmi, että Bergstedtin lahjoitus-
rahasto, testamentin II osan, K-m-o-
-mentin ensimäieea kohdan perusteella,
on tarkoitettu ennen kaikkea turvaa-
maan niitten ruotsinkieltä puhuvien
lääkärien taloudellista asemaa, jotka
ovat 'näyttäneet harrastavansa niin sa-
nottua ruotsalaista kuituna.

Edellisen esityksen nojalla voin siis
todeta, että Bergstedtin lahjoitusrahas-
to on tarkoitettu ennen kaikkea osal-
taan edistämään ruotsalaisia kultur;-
virtauksia lääkäriemme keskuudessa
sekä tukemaan niitten taloudellista ase-
maa. jotka ovat osoittaneet tai osoit-
tavat harrastavansa tätä kuituna. Näin
ollen nousee vastattavaksemme kysy-
mys, mikä on ruotsalainen kulttuuri
tai toisin sanoen, kuinka käsitteen
»ruotsalainen kulttuuri» sisältö siinä
järjestyksessä missä käsite esiintyy
testamenttisäädöksissä on määriteltä-
vä.

Käsitteellä kansallinen kulttuuri ym-
märrämme niitten aatevirtauksien
summaa, jotka ovat ominaisia eri kan-
sallisuuksille; kansallisella kulttuurilla
käsitämme siis yleistä kulturia s.
o. aatevirtauksia kaikilla henkisen toi-
minnan eri aloilla varustettuna niil-

lä erityisillä piirteillä, jotka johtuvat
kanan tai kansoliisuusryhmän maan-
tieteellisestä asemasta, rotueroina;
suuksista. kielestä ja sen kä.vtöstä se
kä kansan tai kansailisuusryhmän hen-
kisestä kehitysasteesta. Kun puhumme
ruotsalaisesta kulttuurista tässä maas-
sa, asetamme käsitteen ilmeisesti vas-
takohdaksi käsitteelle suomalainen
kulttuuri painostamalla niitä eroavai-
suuksia joita molempien kulttuurimuo-
tojen välillä mahdollisesti löytyy. Mit-
kä ovat sitten nämä eroavaisuudet?
Ruotsalaiselta kulttuurilta tässä
maassa puuttua seivästi sellai-
sia erikoispiirteitä suomalaiseen
kulttuurimuotoon nähden, jotka
johtuisivat eri kulttuuria edis-
tävien kansanainesten erilaisesta
maantieteellisestä asemasta ja erilai-
sesta henkisestä kehityksestä. Missä
määrin Suomen molempien kansalli-
suusr.vhmiea erikoiset rotuominaisuu-
det ovat painaneet ja painavat leiman-
sa maamme ruotsalaiseen ja suoma-
laiseen kulttuurimuotoon, lienee vai-
keata arvioida. Pääasialliseksi ja milt-
ei ainoaksi eroavaisuudeksi mainittu-
jen kulttuurimuotojen välillä jää siis
sivistyksen välikappaleen ja ilmaisu-
muodon a. o. kielen erilaisuus.

Edellisessä esitettyjen näkökohtien
nojalla en voi tulla muuhun johtopää-
topäätökseen kuin siihen, että Berg-
stedtin testamenttimääräysten II osan,
osan, K-momentin ensimäinen kohta
on käsiteltävä niin, että palkintoja
rahastosta jaettaessa ennen kaikkea
tulevat huomioon otetuiksi ne henki-
löt, jotka ovat osoittaneet erityisesti
harrastavansa ruotsinkielen käyttöä
ja sen intressien turvaamista. Että
tämä tulkinta kysymyksessä olevasta
testamenttimääräyksestä itse asiassa
on oikoa, siihen viittaavat selvästi
muut kohdat (nimittäin kohdat 2 ja 3)
samassa momentissa, joissa yksino-
maan kielelliset tarkoitusperät seiväs-
ti esiintyvät. Kohdat 2 ja 3 kuuluvat
nimittäin niinkuin Herrat kenties
muistavat: ice disponibla räntebelop-
pon anväedas 3:o till auordnando och
understödjande ai medicinsk under-
visning på svenska språket: samt 3:o
till befordrande af framställningens
och svenska språkets ans i Finska Lä-
karesällskapets publikationer.

Mainitun toisen kohdan johdosta tah-
don viedä huomauttaa eräästä asian-
haarasta. Lahjoitusrahaston korko-
määrät ovat heti knn Lääkäriseura on
vastaanottanut rahaston. Seuran käy-

tettävissä yllämainittuihin tarkoituk-
siin. Tästä seuraa, että mainittu mää-
räys ruotsinkielisen lääketieteellisen
opetuksen järjestämisestä ja edistämi-
sestä ei suinkaan tarvitse tarkoittaa
ruotsinkielisen opetuksen turvaamista
yliopistossamme tulevina aikoina, jol-
loin ruotsinkielen käyttö olojen pa-
kosta mahdollisesti on joutunut uhat-
tuun asemaan, vaan voidaan rahaston
varoja ilmeisesti käyttää sen suomen-
kielen rinnalla kohtuuttoman valta-
aseman tukemiseksi, joka ruotsinkie-
lellä tällä hetkellä kieltämättä on lää-
ketieteellisessä opetuksessamme.

Jos muutamiin sanoihin tahtoisi kes-
kittää sen. jonka edellisessä olen tuo-
nut esille Lääkintäneuvos Berg-

stedtin lahjoitusrahaston tarkoituk-
sesta, ei voi tulla muuhun tulokseen
kuin siihen, että mainitun rahaston
tarkoituä ennen kaikkea on
edistää ruotsinkielen käyt-
töä Suomea lääkäripiireis-
sä,. t u k e a ruotsinkielen val-

t u-a s e m a a lääketieteellises-
sä opetuksessa ja antaa ta-
loudellista avustusta ruot-
si n li i e 1 e a etu] a ja edis-
tämistä harrastaville
lääkäreille, jotka enem-
män tai vähemmän pro
forma lupautuvat teke-
mään terveydellisiä tut-
kimuksia ruotsinkieltä pu-
huvan kansanaineksen kes-
kuudessa.

Katsoen siihen että Suomen Lääkä-
riseura lahjoittajaa määräämillä eh-
doilla on suostunut vastaanottamaan
ja hoitamaan Lääkintäneuvos Berg-
stedtin lahjoitusrahaston, on seuta
selvästi tehnyt vastamainitun tarkoi-
tuksen omakseen. Suomen Lääkäri-
seura on siis päätöksellään astunut
puhtaasti tleteelisten seurojen rivistä
ja liittänyt entiseen lääketieteelliseen
ohjelmaansa myöskin puhtaasti kielel-
lisiä tarkoitusperiä, jotka kohdistuvat
ruotsinkielen etujen valvomiseen sillä
tavoin, kuin minulla edellä on ollut
kunnia esittää.

Asiain käsittely Lääkäriseurassa.

Koska kysymys Lääkintäneuvos
Bergstedtin lahjoitusrahaston vas-
taanottamisesta joutui Suomen Lää-
käriseurassa käsittelyn alaiseksi, joka
monessa suhteessa on merkillinen ja
koska on mahdollista, että se tapa, jol-
la kysymystä Lääkäriseuran keskuu-
dessa ajettiin tavalla tai toisella tu-
lee vaikuttamaan Duodecim-seuran tä-
män iltaiseen päätökseen, pyydän ly-
hykäisesti tehdä selkoa mainitun ky-
symyksen varhaisimmista vaiheista.
Teen sen sitä suuremmalla syyllä kat-
soen siihen, että Duodecim-scuralla
tänään on ilo kokouksessaan nähdä
useita maaseutnjäseniä, joille nämä
vaiheet luoanolisista syistä ovat jää-
neet vieraiksi.

ainoastaan kysymykset, joitten laatu
on pykälässä tarkoin määritelty, ovet
eroamisvuorossa olevan puheenjohta-
jan Seuralle esitettävät; § 13, että kai-
kista Seuran kokouksissa käsiteltävis-
tä kysymyksistä on ennen kokousta sa-
nomalehdistössä ilmoitettava; § 26, et-
tä seurassa ratkaistavat ekonomisessa
suhteessa tärkeät kysymykset ovat
Seuran hallituksen valmistettavat.
Paitsi näitä muodollisia muistutuksia
asiaa varhaisempaa käsittelyä vastaan
huomautettiin niistä pitkälle tähtäävis-
tä Lääkäriseuran elämään ja vastai-
seen toimintaan haitallisesti vaikutta-
vista seurauksista, joihin lahjoitusra-
haston vastaan ottaminen ja sen sää-
döksien noudattaminen Seurassa veisi-
vät. Koska pöytäkirjan tarkistaminen
mainitussa kokouksessa niinkuin yleen-
sä yhdistysten toiminnassa merkitsee
ja voi sisältää vain edellisten päätös-
ten toteamisen, ei luonnollisesti mai-
nituilla huomautuksilla voinut olla mi-
tään käytännöllistä merkitystä asiaa
ratkaisuun nähden.

Viime tammikuun 4 päivänä ilmoitet-
tiin Suomen Lääkäriseuran viimevuo-
tiselle, nyttemmin eronneelle puheen-
johtajalle Lääkintöneuvos K. Berg-
stedlin testamentista ja siitä lah-
joitusrahastosta, jonka vainaja oli tar-
koittanut jätettäväksi Suomen Lääkä-
riseuran hoidettavaksi. Asia oli ensi
kerran esillä Lääkäriseurassa sen vuo-
sikokouksessa. viime tammikuun 15
päivänä Ja esitti sen seuralle eroamis-
vuorossaan oleva puheenjohtaja ilman
että asiaa niinkuin Lääkäriseuran
säännöt tärkeimmistä ekonomisista ky-
symyksistä edellyttävät oli Seuran
hallituksessa valmistettu ja ilman että
sanomalehdissä sitä ennen oli ilmoitet-
tu, että sen laatuinen asia kokoukses-
sa tulisi käsiteltäväksi. Mainitussa
kokouksessaan päätti Seura yksimieli-
sesti ja kiitollisuudella vastaanottaa
lahjoitusrahaston. Lääkäriseuran seu-
raavassa viikkokouksessa tehtiin vuo-
sikokouksen pöytäkirjaa tarkistettaes-
sa Seuran suomenkielisten jäsenten ta-
holta muistutuksia sitä tapaa vastaan,
jolla asiaa edellisessä kokouksessa oli
ajettu ja huomautettiin, että kokouk-
sen päätös oli syntynyt niitä muodol-
lisuuksia loukkaamalla, joita Seuran
sääntöjen 10, 12 ja 26 pykälä tämän-
laatuisia asioita käsiteltäessä edellyt-
tävät Mainitut pykälät määräävät ni-
mittäin; .§ 10. että vuosikokouksessa

Ennen Lääkäriseuran eenraavaa ko
koosta jätettiin Seuran puheenjohta-
jalla kirjelmä, jossa uudelleen koske-
teltiin Bergstedtin testamenttikysy-
mystä. Kirjelmä oli O sv. Stre ngin
ja allekirjoittaneen laatima ja
pyydettiin siinä, katsoen siihen, että
Lääkäriseuran päätös Bergstedtin
rahastoa koskevassa asiassa kirjelmän
allekirjoittajien harkinnan mukaan oli
syntynyt tavalla, joka soti vastoin Sen-
ran sääntöjen (§ 10. § 12, § 26) mää-
räyksiä, että kysymys minftna rahas-
ton vastaanottamisesta otettaisiin uu-
delleen pohdittavaksi ja ratkaistavak-
si. Samassa kokouksessa, nimittäin
Lääkäriseuran vuosikokouksessa viime
helmikuun 13 päivänä jätti Max O-
k er-B Iom peuralle kirjelmän, jossa
esitettiin perusteellisesti motiverattu
ehdotus siitä, että Lääkärisenpä päät-
täisi luovuttaa Bergstedtin rahas-
ton Ruotsalaiselle Kirjallisuusseuralle,
joka ehdoltus kuitenkin, siinä tapauk-
sessa, että Seura muodollisista syistä
ottaisi kysymyksen lahjoitusrahaston
vastaanottamisesta koko laajuudessaan
uudelleen käsiteltäväksi sääntöjen edel-
lyttämällä tavalla, saisi raueta.

Lainoppineitta!! mielipide, -

Kirjelmien aiheuttama keskustelu
mainituissa Seuran kokouksissa rajoit-
tui luonnollisista syistä asiaa muodol-
liseen puoleen, ja lausuivat useammat,
puhujat käsityksenään, että Lääkäri-
seura. Bergstedtin rahaston vas-
taanottamista koskevaa kysymystä
vuosikokouksessa käsitellessään, oli
menetellyt muodollisesti oikein ja et-
tä mainitussa kokouksessa tehty pää-
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Kruununverojen Ja palstaverojen
rästikanto Espoossa on t. k. 23 p;nä
klo 10 a.-p. kunnantalolla Espoon ase-
man lähellä.

Manttaatikirjoitus on t, k. 13 p. klo
9 a.-p. samassa ja on silloin kaikkien
paistatilalllsten sakon uhalla kirjalli-
sesti ilmoitettava kaikki vuoden alussa
huviloissaan asuneet henkilöt.

K. A, Koskinen,
(S. I 5630) <723

r.ollisesti ensi sijassa coseur-sa-
nan kotimaasta Ranskasta. Jos Moa-
'.esquieu olisi kirjoittanut »Persia-
läiskineensä» johonkin aikakautiseen
julkaisuun,. ci sen lehden toimituk-
sella vannaan olisi ollut syytä välit,
taa lukijain puutetta Sainte-Beu-
ve kohosi »Constitutione!»- ja »Mo-
niteur»-lehtiin'kirjoittamillaan maa-
nantai-juteliöilla romanttisen koulun
NaikutusvaFtaisimmaksi arvostelijak.
sj ja Rémy de Gourmont, tullak-
seni kaikkein uusimpaan aikaan,
iiatikki ■ ennen muita älykkäillä ko-
■seriviliaan »Mercure de Franee»-ai-
katauskirjalle sen valitun kirjallisen
■«kfeön. Saksankielisellä sanomaleh-
distöllä on tuskin ollut nerokkaam-
paa kronikoitsijea kuin Heinrich
Heine. Nämä ja muut suuret kosöö-
rit ovat osuttaneet, että mikään kä-
siteltävä aihe ei sinänsä ole arvokas
(ai arvoton, kaikki riippuu siitä, mi-
tä taustaa vastaan se asetetaan.
Näennäisesti pienestä ja tilapäises-
tä voi tällainen sanan fakiiri houku.
telia esiin salaperäisiä hieroglyyfejä,
joiden selittämiseen hän yksin o-
inistaa tarvittavan „avaimen..

Sanornalehti-juttolijän kaksinaisen,

tehtävän kasvattaa ja huvittaa oli
Mattsson osannut onnellisella laval-
la yhdistää. Ehkä. hänen ilonpitonsa
joskus veivät hänen jutelmansa hiu-
kan tyhjään eikä aina erikoisen suk-
kelaan leikittelyyn säpeillä. Hänen

erinomaisen runsaat sana-vitsinsä
lasketutuivat joskus hyvinkin vaati-
mattomalle tasolle. Mutia joskin
Mattsson otti tehtävänsä sanomalehti,
juttelijana usein enemmän huvittami-
sen kannalta, toisinaan kenties ajatel-
len tässä suhteessa liiaksi naislukijoi-
taan, jotka epäilemättä muodostivat
hänen, kaikkein uskollisimman ylei-
sönsä, astui kuitenkin hänen persoo.
naliinea sanottavansa siksi selvästi
esiin hänen, kirjoitelmistaan, että il-
man vaivaa voimme niistä lukea hl-
nen harrastustensa suuntaa, hänen i.
hauteitaan ja hänen »opetuksiaan».

Ensinnäkin saamme tehdä sen
huomion, että hänen ihanteensa oli-,
vat hevin kansainvälisiä. Millekään
erikois-äuomalaisetie ei hän ole kos-
kaan uhrannut, pikemmin on hän
aina odottanut meille europpalaisia e.
sikuvia. Luulen, että se tyyppi, joka
omisti hänen myötätuntonsa, sisäl-
tyy jotenkin tarkkaan siihen, mitä
kansainvälisellä kielellä kutsutaan
nimellä gentleman. Tällöin ajat

telen etupäässä tämän nykyaikai-
sessa sivistys- ja suurkaupunki-elä-
mässä syntyneen ja kehittyneen tyy-
pin moraalista paolta; sitä täsmälli-
syyttä, sanansapitäväisyyttä, suo.
ruutia ja itsensä-hillitsemiskykyä,
jonka katsotaan kuuluvan tähän val-

kean rodun viimeiseen miehiseen e-
dostajaan, ritarin 33 kavaljeerin jäl-

keläiseen. Veisi liian pitkälle koet-

laa näyttää otteilla Mattssonin ju-

telmista miten hän tavaa takaa las-
ke? ivansekaista leikkiä maanmie-
histään, joilla genllcmanni-hyvoet ei-
vät yleensä suinkaan vielä ole ve-
ressä kaukana siitä? Matta kuin-
ka paljon gentlemaimi-tyyppiin Ha-
lmekin .kristallisoitunut nykyaikais-
ta kulttuuria, ei se kuitenkaan luon-
nollisesti yksistään vastannut Matts-
somin ihmisyys-vaatimuksia. Mora-
listina ja maailmanporvarina piti
hän tähän tyyppiin sisältyvien hy-
veiden esilläpitämislä meillä ja meil-
le terveellisinä.

Mattsaonin notkea ja vilkas älyl-
lisyya yhdistyneenä hänen harras-
tustensa monipuolisuuteen aukaisi
hätien lukijalleen kulttuurinäköaloja,
jotka eivät suinkaan enää mahdu
yksistään gentiemannin käsitteeseen.
(Gcntlemannilla ci ole mitään vel-
vollisuuksia olla älykäs eikä häneltä
liioin ole mitään velvollisuuksia yrn-

märtää kemiaa, tähtitiedettä, runout-
ta, taidetta, yhteiskuntapolitiikkaa
j. n. e.) Mattssonin retkeilyt eri tie-
teiden aloille, joilta hän toi muka-
naan vakavampiin kirjoiiuksiinsa,
esim. Arguksessa, usein aivan kos-
millisia näköaloja ja pikkujutelmiin.
«a hauskoja havaintoja ja sukkeiuut.
siä, todistivat harvinaisen monipuo-

lista ja täsmällistä tietämistä. Siinä
tyylin keveydessä ja vivahdusrik-
kaudessa, jolla hän esitti tieteellisiä

jutélmiaan, sivuuttaa lian tunnetun
metsäläisen luonnontieteilijän ja sa-
nomalehtimiehen Bengt Lidforssin,
jota hän jossain määrin muistuttaa.
Jos tahto» etsiä ruotsinmaalaisesta
sanomalehdistöstä 'jotakin vastaavai-
suutta sille, mitä Mattsson oli Suo-
messa noin puolen vuosikymmenen
aikana muoto- ja kielitaiturina jul-
kisen sanan palveluksessa, saa luul-
lakseni mennä takaisin aina Daliniin
ja hänen Argukseensa saakka,

Mattssonissa oli paljon synnynnäi-
sestä esteetikosta. Se ei ilmennyt ai-
noastaan hänen tyylitajussaan, vaan
myöskin hänen sivistys-sympatiois-
saan. Hänen mielenkiintonsa pii-
riin mahtui paljon näennäisesti pin-
nallista, hän saattoi pitää pieniä c-
nemmän tai vähimmän naamioituja
luentoja seuratavoista, esiintymises-
tä julkisilla paikoilla, puvuista ja
epäkauniista puheenparsista. Hänel-
!ä oli suuri kunnioitus myöskin
kulttuurin ulkonaisia ilmenemismuo-
toja kohtaan, joita nuori sivistys u-
scin vain vastahakoisesti ja hitaasti
omistaa. Luulen, että hän olisi koko
sydämestään yhtynyt Voltairen, ver-
rattomaan, mutta vaikeasti käännet-
tävään lauselmaan: »Le su per-
ii u c h o s e tr és né c es s ai-
rel» (Ylellinen: tuiki tärkeä asia!)
Tällainen mielenlaatuhan en kult-
tuuria kannattava mitä suurimmas-
sa määrässä. Kaikki se mikä ahtaan

porvarillisen käsityksen mukaan
kuuluu ylellisyyteen ja mikä on
esim. »ylellisempää». kuin kauniit
seuratavat, taide ja kirjallisuus!
löytää tällaisessa mielenlaadussa
suojelijan j-a löysi nimenomaan juuri

Mattssonissa. Vaikkakin hänen ar-
vostelmansa kirjallisissa ja taiteelli-
sissa asioissa useinkin olivat verra.
ien dilettanttisia, kuulti niistäkin si-

ma näkyviin hänen kunnioituksensa
esteettistä kulttuuria kohtaan.

Mutta kuinka ykis-europpalaisena,
kuinka kulttuurisena ja monipuolise-
na maaiimanmiehenä hän kirjoiteL
missään esiintyikin, eli hänessä kui-
tenkin syvimmällä luonnonlapsen
vaivaton ja terve arvostelukyky. Tä-
mä alkuperäinen suhtautuminen
elämän ilmiöihin antoikin ensi sijas-
sa hänen arvosteluilleen niiden tuo-
reuden ja viehätyksen. Kietoutunee-
na huumorinsa vaippaan kulki hän
kanssaihmistensä kesken, silmät ja
korvat avoinna, tehden havaintoja
lähimmäistensä hyveistä ja heik-
kouksista ja kartuttaen alituisesti ih-
mistuntemuksensa korvaamatonta
pääomaa. Hän. kehittyi lakkaamatta,
hänen »Valituissa kirjoitelmissa» on
välimatka «jrsi maisista xnatkakirjeis.
tä viimeisiin sanomalehtijutélnjiin
sangen suuri. Huomioiden runsaus
käy vuosi vuodelta rikkaammaksi ja

ilmaisukeinot tulevat täsmällisenä,
miksi ia sukkeiarrimlksi Mutta per-

soonallisuuden ydin pysyy luonnolli-
sesti samana. Kulttuurikerrostumien
ja tietomäärien alla elävät humoris.
lin ja luonnonihmisen sympatiat
kaikkea sitä kohtaan, mikä on tees-
kentelemätöntä, suoraa, terveitä ia
luonnollista. Kuinka verraton ja
kuinka kuvaava onkaan esim. seu-
raava lauselma Mattssonin viime
vuosilta: »Luonto on melkein aina
äärimmäisiin saakka ylhäinen. Ma
ihmiset olemme muodostelleet käsit-
teen tehdäksemme sen meille muka-
vammaksi.»

Mattsson, kouliutunut luonnontie-
teilijä sanomalehtimiehenä, toi aina
tilapäisiin jutelmiinsakin jotain tie-
teiden menetelmästä; ennen kaikkea
täsmällisyyden ja asiallisuuden.
Kuinka laajoille aloille hän ulottikin
harrastuksensa ja huomionsa, olivat
hänen tietonsa aina luotettavia. Hän
oli äärimmäisyyteen saakka tarkka,
pikku seikoistakin, esim. muukalais-
ten nimien oikeinkirjoittamisesta.
Tässä suhteessa oli hän sanomalehli-
miehenä aivan esikuvaksi kelpaava
ja erosi edukseen m. tn. viimeisten
vuosien ehkä kuuluisimmasta rans-
kalaisesta kosööristä Réray de Gour-
monfista. Viimemainittu, jonka ju-
telmat muutoin liikkuivat (hänkin on
jo kuollut, viime syksynä) aivan toi-
sessa filosoofisessa tasossa kuin
•Mattssonin, saattoi olla hyvinkin
huolimaton tosiasiain käsittelyssä.

Hän onkin kirjoittanut m. m. seuraa,
van itsetunnustusta sisältävän lau-
seen: »Jutella asioista. Joita tuntee
liiankin hyvin, kuinka Joutavaa!»
Mattsson tahtoi luullakseni Jutella
vain asioista, joita hän tunsi ja joi-
hin hän oli perehtynyt. Kaikki me-
tafysiikka ja kaikki »psykologiseeräa-
raineru ranskalaiseen tapaan oli hä-
nelle vierasta. Pohjoismaiseen, hiu-
kan karuun, mutta perinpohjaiseen
asiallisuuteen oli hänessä yhtynyt
onnellinen muotokyky. Ja molem-
niissä näissä ominaisuuksissaan, Juo-
tettavassa asiallisuudessaan ja ke-
veässä, kehittyneessä muotosaavu.
tuksessaan on Mattssonin sanoma-
iehtitoiminta säilyvä kiitollisessa
muistissamme.

Huumorissaan hän on ennen
kaikkea skandinaavi (ehkä voisi sanoa
fennoskandinaavi). Hänen sukulai-
suutensa esim. sellaisen leikinlaski-
jan kuin Albert Engströmin kanssa
on aivan ilmeinen. Skandinaavisen
vitsin edustajista on Mattsson epäile,
matta kaikkein tyypiilisimpiä.

V. A. X.

_ Aikakauslehtiä on ilmestynyt:
Kodin Kuvasto n:o 1U
Suomen vakuutusyhdistyksen aika-

kauslehti no 5,
Elanto no 3.
Lounais-Suomen Maatalouslehtl a:t)

10.
Maatalous n;o 5.
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tös siis oli katsottava Seuran sitovak-
si päätökseksi. Tueksi tälle katsanto-
kannalle luki herra Hagelstam en-
tiseltä prokuraattorilta Julius Gro-
tenfeltlltä hankkimansa juridisen
lausunnon, jossa lausunnon antaja esit-
tää käsityksenään, että mainittu, pää-
tös ei ole syntynyt sääntöjen vastai-
sesti (-i verklig strid med lag ciler
föreningens stadgar>) ja että sitä siis
on pidettävä Lääkäriseuran edelleen
voimassa olevana laillisena päätökse-
nä. Koska kuitenkin useat puhujat
olivat sillä- kannalla, että Lääkärisen-
ran varhaisempi päätös puhtaasti for-
malisessa suhteessa voisi antaa aihet-
ta muistutuksiin, päätti kokous lykä-
tä asian ynnä mainitut kaksi kirjelmää
Seuran hallituksen pohdittaviksi.

Suomen Lääkäriseuran viikkokoko-
ukseen viime helmikuun 28 päivänä
oii Seuran hallitus valmistanut mietin-
nön, jossa ensinnäkin kosketeltiin ky-
symystä siitä, oliko Lääkäriseuran al-
kuperäinen päätös Lääkintöneuvos
Bergstedtin lahjoitusrahastoa kos-
kevassa asiassa tehty sääntöjen edel-
lyttämiä muodollisuuksia varteenotta-
maila. Lisäselvitysten saamiseksi mai
mttuun seikkaan nähden oli Seuran
hallitus hankkinut lausunnon kahdelta
tunnetulta lakimieheitä nimittäin
tri Onni T alukselta ja en-
tiseltä prokuraattorilta Lorenzo
Kihlmanilta: näistä edellinen.
Tohtori Talas tulee lausunnossaan sii-
hen päätökseen, että Lääkäriseuran
vuosikokouksessa tammikuun 15 päivä-
nä tehty päätös on katsottava synty-
neeksi tavalla, joka sotii Seuran sään-
töjä vastaan sekä, että ainakin sään-
töjen 12:n pykälän määräyksistä poik-
keaminen on ollut sitä laatua, että mai-
nittua päätöstä ei voi pitää Seuran
laillisena päätöksenä (satt det af
Finska Läkaresällskapet fattada be-
slutet att emottaga de af Medicinal-
rådet Bergstedt testamenterade med
len fattats i strid mot §§ 12 och 28 a!
Sällskapets stadgar samt att åtminstone
lederandet af § 12 är af den art att be-
slutet icke kan anses vara af Sällskapet
lagligen fattad tn).

Prokuraattori Kihlmanin lausunto
päättyy, siihen, että Suomen Lääkäri-
seuran viime tammikuun 13 päivänä
tekemää päätöstä, jonka kautta Seura
vastaanotti Lääkintöneuvos Bergstedt-

in lahjoituksen, vaikka päätös syntyi-
kin sääntöjen määräyksiä syrjäyttämäl-
lä, ei voi pitää nulliteettina tai lakan-
neena olemasta. Mutta katsoo Proku-
raattori Kihlman,!että Seuran jäsenelle,
joka ei ollut läsnä kysymyksessä ole-
vaa päätöstä tehtäessä, on myönnettä-
vä täysi oikeus asianomaisilta anoa,

että asia otettaisiin uudelleen kä-
siteltäväksi, jossa tapauksessa Seu-
ran puheenjohtaja olisi sekä
oikeutettu että velvollinen
Seuran ■ ede.lisen päätöksen si-
tä estämättä ottamaan asian uudis-
tetun käsittelyn alaiseksi (»Förenings-
medlem, åtminstone sädan som icke
närvarit vid sammanträdet, mäste, en-
ligt min mening, tillerkänna befogen-
het att hos vederbörande anhålla om att
ärendet blefvo, oberoende af det däri
redan tillkomna beslutet, efter före-
skrifven kungörelse änyo till handlägg-
ning upptaget. Säledes vore ordföran-
den såväl berättigad som skyldig att
pä sädan anhållan utan hinder af del
tidigare beslutet företaga ärendet till
förnyad behandlings).

Keskustelut.

Lääkäriseuran hallituksen mietintö.

Mainittuun kokoukseensa valmista-
massaan mietinnössä ehdottaa Lääkä-
rlseuran hallitus, katsoen siihen, että
asiantuntijain lausunnot Seuran tam-
mikuun 13;nä päivänä tekemän pää-
töksen laillisesta pätevyydestä käyvät
eri suuntiin ja siihen, että muodolli-
set näkökohdat eivät estä kysymystä
uudelleen Seurassa käsittelemästä, et-
tä asia muodollisista syistä koko laa-
juudessaan otettaisiin Seurassa uudel-
leen pohdittavaksi. Mietinnössään
koskettelee Seuran hallitus myöskin
jossain määrin kysymyksen asiallis-
ta puolta ja niitä näkökohtia. Joita
■Seuran suomalaisten jäsenten taholta
silloin oli esitetty ja jotka seikat mai-
nittujen jäsenten käsityksen mu-
kaan puhuivat Bergstedtin lahjoitus-
rahaston vastaanottamista vastaan.
Tässä suhteessa rajoittuu hallitus kui-
tenkin pääsiassa viittaamaan siihen,
että muitten, tieteellisten seurojen,
jopa Yliopistommekin stipendirahas-
tojen alalta voidaan tuoda esiin esi-
merkkejä sellaisista lahjoitusrahas-
toista, joista rahapalkkloita jaettaes-
sa muitakin kuin tieteellisiä kva-
lifikatloita lahjoittajien määräysten
mukaan on huomioon oteltava, mikä
seikka niin ollen ei ele estänyt mainit-
tuja tieteellisiä seuroja testamentari-
sia lahjoituksia vastaanottamasta,
vaikkapa niihin liittyisikin säädöksiä,
jotka luonteeltaan ja tnlkintamahdol-
lisuuksiinsa nähden olisivat samaa
laatua kuin määräykset Lääkintä-
neuvos Bergstedtin testamentissa.
Etupäässä näihin asianhaaroihin viita-
ten ehdottaa hallitus, että Lääkäri-
seura tahtoisi päättää kiitollisuudella
vastaanottaa mainitun lahjoitusrahas-
ton.

Päätös: SS äänellä 20 vastaan.

Seuran hallituksen mietintöön liittyi
hallituksen ja Seuraa puheenjohtajan
'Herra Sivcaiu vastalause, jossa
hän etupäässä Lääkintäneavcs Berg-
stedtin testamentin kolmannen o-
san määräyksiin viitaten ehdottaa, et-
tä Lääkäriseura kieltäytyisi kysymyk-
sessä olevaa lahjoitusrahastoa vas-
taanottamasta. Mainittu osa testato-
ria säädöksistä nimittäin se kohta,
jossa määrätään, eitä lahjoitusrahas-
to, siinä tapauksessa, että useammat
maamme rnotsiapnhnvista ja ruotsa-
laista kulturia harrastavista lääkä-
reistä eroaisivat Lääkärisenrasta ja
muodostaisivat uuden lääketieteelli-
sen yhdistyksen, olisi luovutettava
tälle yhdistykselle sisältää nimit-
täin vastalauseen laatijan mielestä a-
jatuksen Lääkäriseuran vastaisesta
hajoamisesta kielellisellä pohjalla; ra-
haston vastaanottaminen tekisi tä-
män mahdollisuuden Seuran hajoami-
seen, jota luonnollisesti kaikin tavoin
olisi koetettava välttää, uhkaavaksi.

Lääkäriseuran viikkokokouksessa
viime helmikuun -5 päivänä otettiin
hallituksen laatiman mietinnön ensi-
mäinen ehdotus ensin keskustelun a-
laiseksi, /oka ehdotus, niinkuin huo-
mautin. kohdistui siihen, että Lääkäri-
seura ottaisi Lääkintänenvos Bcrg-
stedtin lahjoitusrahaston vastaan-
ottamista koskevan kysymyksen uu-
delleen käsiteltäväksi. Kokouksessa
esiintyvät puhujat näkyivät, muistaak-
seni yhtä ainoata poikkeusta lukuun-
ottamatta, kaikki asiallisesti kannat-
tavan hallituksen ehdotusta. Sitävas-
toin oli suurempaa erimielisyyttä huo-
mattavissa siihen nähden, kuinka
Seuran mainittuun suuntaan tähtää-
vä päätös oli tormuieerattava. Ver-
rattain pitkän keskustelun jälkeen hy-
väksyi Seura, hylkäämällä mietinnön
ensimsisen ponnen, Herra Toiletin
tekemän ehdotuksen, jonka mukaan
Lääkäriseura päätti ottaa Berg-
stedtin rahaston vastaanottamista
koskevan kysymyksen uudelleen käsi-
teltäväksi, koska muutamat Seuran
'jäsenistä, katsoen siihen, että sääntö-

jen 12 pykälän määräyksiä asian va-
remmassa käsittelyssä el oltu nouda-
tettu, olivat tunteneet oikeutensa lou-
katuiksi.

Keskustelussa, joka tämän jälkeen
kohdistui kysymyksen asialliseen
puoleen eli hallituksen mietinnön toi-
seen ehdotukseen, huomautettiin suo-
menkieliseltä taholta niistä vaikeuk-
sista, jotka Lääkäri seuralle koituisi-
vat, jos Seura päättäisi vastaanottaa
Bergstedtin rahaston ja n:in ol-
ioa sitoutuisi noudattamaan testamen-
tin säädöksiä. Erityisesti painostet-
tiin, että Seura näin ollen tulisi joh-
donmukaisesti syrjäyttämään tieteel-
lisen kompetenssin pätevyysehtona
palkintoja fondin rahastosta jakaes-
saan sekä niin ollen ohjelmanmukai-
sesti uhraamaan tieteelliset intressin-
sä muitten Seuran varsinaisille tarkoi-
tuksille vieraitten intressien, nimit-
täin ruotsalaisten kulturi-intressien
hyväksi. Vielä huomautettiin siitä,
että Seuran merkitys puhtaasti tie-
teellisenä yhdistyksenä tämän kautta
tulisi vähenemään sekä siitä, että vas-
taisuudessa Seuraa sisällinen elämä ja
keskinäinen rauha todennäköisesti ar-
veluttavassa määrässä tulisi kärsi-
mään, jos Seura päättäisi säädöksien
mukaisesti entiseen ohjelmaansa lilt-
tä mainitunlaisia tarkoitusperiä, jotka

eivät voi olla yhteisiä kaikille Seuran
jäsenille. Kokouksessa esiintyvät pu-
hujat suomenmieliseltä taholta vas-
tustivat kaikki mainitunlaisista peri-
aatteellisista syistä rahaston vastaan-
ottamista yhtä puhujaa lukuunotta-
matta, joka kuitenkin niin sanoakse-
ni enemmän käytännöllisiä näkökohtia
huomioon ottamana joutui samaan tu-
lokseen ja yhtyivät ehdotukseen,
että Lääkäriseura kieltäytyisi vas-
taanottamista Lääkintäneuvos Berg-
stedtia lahjoitukrahastoa.

ristiriita.

Keskustelun kuluessa ei Seuran e-
nemmlstön puolelta tuotu esille mi-
tään, joka olisi voinut kumota tai e-
des asiallisesti vaikuttaa siihen kat-
santokantaan, jota kokouksen suoma-
lainen vähemmistö oli asettanut edus-
tamaan ja niihin syihin, jotka sen ta-
holta oi! esitetty. Herra Tiger-
stedt i n keskustelun kuluessa teke-
mä ehdotus, joka kulki siihen suun-
taan, että Lääkärisetpä lausuisi käsi-
tyksenään, että määritelmää ikändt
intresse för svensk kulturs testamen-
tin toisen osan K-momentin ensimmäi-
sessä kohdassa olisi tulkittava niin
laajasti kuin suinkin ja että Lääkäri-
seura tässä vakaumuksessa päättäisi
ottaa vastaan Bergstedtin lah-
joituksen, voitti tosin jossain määrin
kannatusta Seuran ruotsinmieliseen
enemmistöön lukeutuvien jäsenien
puolelta. Valmistavassa äänestykses-
sä sai tämä ehdoitus kuitenkin
väistyä hallituksen mietinnössä esite-
tyn ehdotuksen tieltä. Lopullisessa
äänestyksessä päätti Seura SS: Ha. ää-
nellä 20 vastaan kiitollisuudella ottaa
huostaansa Lääkintöneuvos Bers-
stedtin lahjoitusrahaston.

Tätä seuran päätöstä vastaan pani-
vat muutamat vähemmistöön kuuluvat
Seuran jäsenet vastalauseen, joka ko-
konaisuudessaan oli näin kuuluva:

Kokouksessaan viime helmikuun 26
päivänä päätti Suomen Lääkäriseura
ottaa huostaansa Lääkintöneuvos K.
Bergstedtin lahjoitusrahaston huo-
limatta niistä asiallisista ja kysy-
mystä selvittävistä vastaväitteistä,
jotka vähemmistön taholta luotiin jul-
ki. Lahjoitusrahastoon liittyvät tes-
tamenttimääräykset ovat ilmeisesti si-
tä laatua, että Suomen Lääkäriseura
vastaanottamalla mainitun rahaston on
sitoutunut palkintoja rahastosta Ja-
kessaan johdonmukaisesti syrjäyttä-
mään tieteellisen kompetenssin päte-
vyysehtona ja niin ollen riistänyt it-
seltään mahdollisuuden tulevaisuu-
dessa toimia yksinomaan tieteellis-
ten ruotivien perusteella ja ainoas-
taan huomioonottamalla lääketieteen
etuja ja vaatimuksia; mainitulla pää-
töksellään on Suomen Lääkäriseura sa-
malla loukannut sitä aatetta, joka ya-
remmin —• Seuran perustamisesta ai-
na tähän saakka on sen toimintaa
ohjannut ja puhtaasti tieteellisten tar-
koitusperiensä rinnalle asettanut raul-

ta Seuran varsinaiselle tehtävälle vie-
raita tarkoitusperiä.

Näihin tosiseikkoihin,dt-rustuea lau-
suvat allekirjoittaneet Julki jyrkän
paheksumisensa Lääkäriseursn pää-
töksen johdosta.

Helsingissä, maaliskuun 3 päivänä
1916.

Lääkariesuran ja Dus deoi m -seuran

, H. H.! Olen koettanut tehdä selkoa
Bergstedtin lahjoitusrahaston mer-
kityksestä sekä siitä, missä mää-
rin Suomen Lääkäriseuran ohjelma ja
tuleva toiminta tuJeo muuttumaan sen
kautta, että Lääkäriseura on sitoutu-
nut noudattamaan lahjoitusrahastoon
liittyviä säädöksiä. Olen sitäpaitse
lyhyesti selostanut miten kysymystä
mainitun rahaston vastaanottamisesta
käsiteltiin Lääkäriseurassa. Tahdon
searaavassa kosketella Suomen Lää-
käriseuraa nykyisen, Seuran päätök-
sen kautta Bergstedtin lahjoitus-
rahastoa koskevassa asiassa jaienta-
neen ohjelmaa suhdetta niihin tarkoi-
tusperiin, jotka Duodecim-seara on toi-
minnalleen asettanut.

Edellisessä olen määritellyt Suomen
Lääkäriseuran ohjelmaa niin, että se
nyttemmin/ tarkoittaa paitsi lääketie-
teen ja lääkärintoiminaan edistämistä
myöskin ruotsinkielen käytön edis-
tämistä lääkäripiireissämme ja ruot-
sinkielen aseman tukemista lääketie-
teellisessä opetuksessa. Duodecim-
seuran tarkoitus taas on sen mukaan
kuin tämä tarkoitus on määritelty
sääntöjen ensimäisessä pykälässä,
ityöskennellä lääketieteen ja lääkä-
rintoiminaan aloilla sekä samoilla a-
loilla edistää Suomen kieliä ja kirjat-
lisuutta». Molemmat mainitut seu-
rat omaksuvat siis itselleen puhtaasti
tieteellisiä tarkoitusperiä ja toimivat
siis tieteen alalla samaan suuntaan.
Toisin on asian laita mitä tulee mo-
lempien ohjelmien niin sanoakseni kie-
lelliseen puoieen: toinen seuroista
tahtoo edistää ruotsinkieltä lääketie-
teen ja lääkäritoiminnaa alalla, toinen
taistelee suomenkielen etujen hyväk-
si samalla alalla. Molempien yhdis-
tysten tarkoitusperien välillä on siis
tässä kohden selvä ristiriita olemas-
sa, Volneo kenties huomauttaa, että
molempien kysymyksessä olevien kie-
lien etujen valvominen samoilla aloil-
la hyvin voi käydä päinsä rinnastettui-
na harrastuksina, jotka eivät tarvitse
sulkea pois toinen toistaan. Tällainen
olettaminen jää kuitenkin selvästi
puhtaaksi teoretiseksi mahdollisuu-
deksi, jolta puuttuu kaikki realinen
pohja. Jos nimittäin asetumme olevien
olojen kannalle ja palautamme mie-
leemme minkälaiseksi suhde mainit-
tujen kieliharrastusten välillä olosuh-
teitten pakosta on muodostunut ja
millainen se edelleen on sekä lääke-
tieteellisissä piirissä että yleensä
maassamme, käy myöskin ristiriita
molempien seurojen Duodecim-seu-
ran ja Suomen Lääkäriseuran k?e-
lohisten tarkoitusperien välillä ilmei-
seksi. Se mikä toiselle tällä alalla on
voitto, merkitsee toiselle häviötä. Y-
leiseltä kannalta katsoen ovat siis ne
kielelliset tarkoitusperät, joita maam-
me molemmat lääketieteelliset seurat
pyrkivät toteuttamaan, keskenään suo-
ranaisesti ristiriitaiset.

Ponnet,

Katsottakoon tässä kosketeltua ky-

symystä selvyyden vuoksi vielä yksi-
lön kannalta, joka samalla on Duode-
cimia Ja Suomen Lääkärisenään jäsen.
Lääkäriseuran jäsenenä tulee hänen
olla mukana raha-avuilla edistämässä
ruotsinkielistä lääketieteellistä ope-
tusta ja antamassa taloudellista kan-
natusta henkilöille, jotka erityisesti
ovat ha*rastaneet ruotsinkielen etuja
eamalia kuin hän Duodecim-seuran jä-
senenä on velvollinen valvomaan suo-
menkielen edistystä kaikilla lääketie-
teen ja lääkärintoiminnan aloilla.
Tällainen kaksipuolinen toiminta edel-
lyttäisi kaksinaisuutta, joka kenties
on ajateltavissa, mutta reallsesti tus-
kin ou mahdollinen. Älköön huomau-
tettako, että jokaisella yksilöllä on oi-
keus käsittää seurojen ja yhdistysten
ohjelmat vain ehdollisesti tai osittain
velvoittaviksi, nimittäin niin, että hän
on oikeutettu kiinnittämään huomiota
vain muutamiin yhdistyksen Tarkoi-
tusperistä ja jättämään muut huomi-
oonottamatta sekä sen mukaan toimi-
maan. Sillä yhdistysten ohjelmat ja
tarkoitusperät ovat itse asiassa yhdis-
tysten jäseniin nähden suuressa mää-
rin moraalisesti velvoittavia. Yhdis-
tyksen tai seuran jäsen ei nimittäin
suinkaan ole kaikissa suhteissa vapaa
yksilö, jolla olisi rajaton toimintava-
paus, vaan on hän seuran jäsenenä osa
corporatiosta, joka on olemassa aino-
astaan tarkoin määriteltyjä tarkoituk-
sia varten, ja on hän siis myöskin pai-
jaan jäsenyytensä kantta yhdistyksen
kaikista tarkoitusperistä edesvastuu’-
Unen.

Kaiken sen, minkä edellisessä olen
tuonut esille, tahtoisin keskittää sen-
raaviin ponsiin, jotka ehdotan Duode-
cim-seuran hyväksyttäviksi:

l:o Duode ci tmseura toteaa, että
Suomen Lääkäriseura, ottamalla huos-
taansa Lääkintöneuvos K. Berg-
stedtin lahjoitusrahaston, on otta-
nut ohjelmaansa ruotsinkielen käy-
tön edistämisen lääkärikunnassa,
sen valta-aseman tukemisen ja säilyt-
tämisen lääketieteellisessä opetukses-
sa ja niitten lääkärien taloudellisen a-
vustamisen, jotka erityisessä määrin
ovat osoittaneet harrastavansa ruot-
salaista kulttuuria.

2; o. Viitaten sääntöjensä ensimmäi-
seen pykälään ja vakuutettuna siitä,
että suomenkielenä lääkärikunnassa Ja
lääketieteellisessä opetuksessa el ole
sitä asemaa, mikä sillä oikeuden ja
kohtuuden mukaisesti pitäisi oila, lau-
sua Duodecim-seura käsityksenään, et-
tä Suomen Lääkäriseuran laajentunut
ohjelma selvästi on ristiriidassa niit-
ten tarkoitusperien kanssa, jotka Duo-
decim-seura on itselleen omaksunut.

3; o. Kiinnittäen huomiota mainittui-
hin näkökohtiin, lausuu Dnodecim-seu-
ra toivomuksenaan, etteivät Seuran jä-
senet edelleen pysyttäytymällä Suo-
men Lääkäriseuran jäseninä tahtoisi
vaikeuttaa ja vastustaa Duodecim-
seuran ohjelmanmukaista toimintaa.

■Asian johdosta syntyi laaja keskus-
telu, jon.ka selostaminen myöhäisen
ajan takia on siirrettävä toistaisek-
si. Kokousta jatketaan vielä tänään
klo 5 i.-p. Tieteellisten seurain ta-

| lolia.

Kuolleita.

3«O<UU <&oOtt
aan tes§

Rauhan erakko
on roalmistunut. SäfjCtqEfet faapuroat maafcubunEtrjafauppoUjin laman roiifon enfimäifinä päinrina.

§inta nib. 4; 25; fib. 5: 75.

{KuelannMeofafteptjfiö Olatpa.
4623 11

Suomen Osuuskassojen IV
edustajakokous

pidetään Helsingissä, Uudella Yliop-
pilastalolla, huhtikuun' 19 p;nä 1916,
alkaen klo 11 a.-p. Kokouksen ohjel-
ma en seura ava:

1. Kokouksen avaa Kcskuslainara-
hastön puolesta sen toimitusjohtaja,
professori Gobhard.

Tupakkatrusti
loistossaan.

S. Kokousta varten valitaan; a)
kaksi puheenjohtajaa, b) kaisi sih-
teeriä, c) kaksi ääntenlaskijaa, d)
kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä e)
järjestävä valiokunta.

3. Esitelmä; Maatalouden kannat-
tavaisuudesta. Agronomi Åke Lönn-
berg.

4. Olisiko mahdollista, että Keskus-
lainarahaston korkokantaa osuuskas-
soihin nähden voitaisiin alentaa?
Alustanut Ilomantsin Kurkelan osuus-
kassan kirjanpitäjä, maanviljelijä H.
Rastinen.

5. Mitä parannuksia olisi tehtävä
osuuskassojamme yhteisosto-oloihin
ja miten yhteisosto!uotio olisi järjes-
tettävä? Alustanut vaimistusvallu-
ku nia.

6. Olisiko osuuskassojen myonnet
lävä rakennuslainoille pitempi laina-
a:ia kuin tähän saakka? Alustanut
va 1mistusvaliokunta.

7. Onko syytä maksaa palkkiota
osuuskassojen hallitusten jäsenille,
jotta saataisiin, hyvät miehet näissä
toimissa pysymään? Alustanut val-
mistusvaliokunia.

S. Päätetään seuraavan edustajako-
kouksen ajasta ja paikasta.

Kokousta varten on valmistava
valiokunta ehdottanut seuraavan
työ-ohjelman:

Klo. Il a.-p. kokouksen avaus) ja
vaalii Sen. jälkeen' esitelmä ja kes-
kustelua klo 3:een a.-p.. -

Klo 3 i.-p. Järjestävän vaäicäamaao
kokous.

Klo 6 i.-f. KeskuslaiaaraÖasfon
vuosikokous.

Tarvittaessa jatketaan feeskmtefc-
ja 'kokouksen, päätöksen mukaan jdtc
Kcskus!ainarahasion vuosikokouksen
päätyttyä t-ii få-S-untn#-.

Kaupan ginvaltoosmiesten
kokouksessa

Torstaina kuoli Porlammilla sv-
dänhalvaukseen kansakoulunopetta-
ja Johan Vilhelm S e i k k a 1 a. Hän
oli syntynyt 1838 Porlammilla, jossa
isänsä oii maanviljelijänä. Päästyään
Jyväskylän seminaarista 1882 ryh-
tyi hän samana vuonna opettajaksi
Pori ämmin kansakouluun. Sikäläisen
postitoimiston hoitajana toimi S. u-
seita vuosia. Lähinnä jäivät vaina-
jaa kaipaamaan puoliso, o. s. Nisän,
kaksi tytärtä, poika, vanha äiti se-
kä sisarukset.

T. k. 6 p. kuoli täällä työnjohtaja
Gustaf Vilhelm Hagel 6-3 vuoden
vanhana. Lähinnä jäivät vainajaa
muistelemaan puoliso ja tytär.

T. k. 6 p. kuoii Pyhäjärven (TT. I.)
Ahmdn kylässä seppä Augusti Ferdi-
nand Österlund 42 v. ikäisenä.
Lähinnä surevat häntä puoliso, kaisi
tytärtä ja kaisi poikaa.

■» Ij.VaII;
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siä toimia. Wiakefieldin, Mich. suo-
ma1!. !utherilaisen seurakunnan opet-
tajaksi on, pastori B. Vuoraukseni toi-
mesta erottua, valittu pastori t>. A.
Sarna n e n. Pasteri Sananen, pää-
tettyään keväällä 1912 opintonsa
Suomi-opistossa Ilancockissa, Mieli.,
vihittiin samana vuonna papiksi ja on
toiminut siitä saakka Braincrdhn,
Minn. suomalaisen seurakunnan hoi-
tajana.

Kalevan sekä toisien Ala-Michiga-
nin pienten seurakuntain papiksi on
valittu pastori’ Antti Könönen.
Kamat seurakunnat ovat monet
vuodet olleet ilman varsinaista opet-
tajaa, viimeksi post. Wargeiinin
sivutoimena niitä hoitaessa. Pas-
tori Könönen sai joitakin vuosia sit-
ten papiksi vihkimisen Suomi-opistos-
sa lueskeltuaan, mutta on viimeksi
ollut jonkun ajan poissa papintoimis-
tä.

Lasten pnntaihafyßt. Kasvatus-
lautakunta on anonut oikeutta saada
myöskin kesällä 1916 tapaile järjes-
tettäviä puutarhateitä varten käyttää
Tehtaankadun ja Sepänkadun Vilillä
sijaitsevaa vanhaa puutarha-aluetta.

Työlautakunta on anomusta puol-
tanut.

Ottanut haltuunsa Valion varastotein
iin ja -rakennukset.

(S. H.) Englantilais-amerikkalai-
nen tupakkatrusti, jonka taistclukei-
noista kotimaista teollisuuttamme
vastaan on tämän tästä saatu mitä
kuvaavimpia todistuksia, on nyt ryh-
tynyt aivan merkillisiin toimenpitei-
siin. Kuten tunnettua, ovat kaup-
piaamme toisensa jälkeen kieltäneet
kattonsa trustin tuotteilta. Nyt lie-
nee käynyt itse tehtaan samalla ta-
valla, koskapa se häikäilemättä ja a-
sianomaisten omistajain kaikista vas-
taväitteistä huolimatta on juuri otta-
nut haltuunsa maan osuusmeijerien
keskusliikkeen, Voinvienliostiusliiko
Valion r. 1. täkäläisen varastotontin
ja -rakennukset Eerikinkadun 54;ssä.
Varsinkin nykyisenä voipulan aika-
na olisi epäilemättä Valiolle tarpeen
sen äsken haltuunsa saama uusi va-
rastopaikka, johon sen täytyi vaih-
taa kaupungin siltä pakkolunastama
tontti. Ennenkuin Valio ehti edes
siirtää tänne voitaan, juustojaan,
nmniaan v. m., alkoikin Itämainen
Tupakkatehdas oy. eilen muuttaa si-
sään tupakkavarastojaan ja -konei-
taan. Lainopillista apuaan on tässä
haltuunottamiseasa trustille antanut
lakit, kand. Arvid Sourander.

Kaikki Valion johdon toimenpiteet
tämän haituunottamisen esiämise&si
ovat olleet ainakin toistaiseksi tur-
hat.

ensi tiistaina tulevat käsiteltäviksi
ui. m. seuraavat asiat;

Mallasjaomain anniekelnotkeuksien
myöntämisestä ensi kesäk. 1 p. aita-
vaa myyntikauden ajaksi annetaan
maistraatille lausunto. Juovutusjuo-
ma-osian valiokunta puoltaa oikeuk-
sien myöntämistä Anniskeluyhtiötle
(10 oikeutta) ja kymmenelle yksityi-
selle sekä ehdottaa, että kahden ha-
kijan hakemuksista annettaisiin epää-
vä lausunto.

Yksilöilleen tarkastusjärjestelmän
käytäntöönottaiaisesta Suomessa vä-
kivi inajuomien rähit täismyynn issä
ehdottaa edellämainittu vaiiokunnta
valtuustoille, että monopoiiy htiöiden
vakinaiselle komitealle annettavassa
lausunnassa puollettaisiin mainitun-
laisen järjestelmän käytäntöönotta-
mista, kuitenkin eräillä valiokunnan
esittämillä muutoksilla mainitun ko-
mitean laatimiin sääntöihin.

Kaupangin lahjoitusrahastojen tilit
esitetään valtuustolle. Rahastojen
pääomasäästö viima vuoden ahossa
oli 3,943,684:28 ja vuoden lopussa
4,201,679:83. Vuoden korkotuloista
237,834:06 on vuoden kuluessa mak-
settu erinäisiin tarkoituksiin yhteen-
sä 169,913:95.

Taivallahdra pnrkauslaitorin ra-
kennuttamista ensi vuoden aikana
puoltaa valmisteluvaliokunta.

Sähkölaitoksen insmöörinvirkojen
järjestelyä koskevan ehdotuksen hy-
väksymästä puoltaa valmisteluvalio-
kunta. Ehdotuksen mukaan tulisi
johtajanapulaisenioimen täyttäminen
kullakin kerralla riippuvaksi teknilli-
sestä lautakunnasta. Ensimäisen
käyttöinsinöörin l palkka korotetaan
6,000 mikistä 7,200 mk:aan ja johta-
janapulaisen tehtävien hoitamisesta
määrätään 1,800 mkn palkkio.

Vesijohtoveden nykyistä puhdistus-
tapaa vastaan, josta aikasemmin
elomme lähemmin kertoneet, ei val-
misteluvaliokunnalla ole mitään
muistuttamista.

Kaupungin kulku]ailosoloien paran-
tamista koskevat esityksen ehdottaa
valmisteluvaliokunta annettavaksi
erityisen komitean valmisteltavaksi,
johon komiteaan jäseniksi ehdotetaan
hrat E. Schyhergson, E. A. Alithan, 1.
Lindfors, Ali*. H Soini ja J. Tailberg,

Kaupungin työpäälliköt. Kau-
pungin v. t. apuiaistyöpäällikkö E.
Ä. Löthner on eronnut toimestaan ja

on insinööri B. Weckman toistaiseksi
määrätty tointa hoitamaan sekä oi-
keutettu nauttimaan menosäännössä
vahvistettuja palkkaetuja .eumvan
maaliskuun alusia lukien.

ififfiailifiaia
Helsingin Sanomain

tilaajamäärän kasvaminen.
Tänäkin vuonna on Helsingin Sano-

main tilsajamäärä osottanut jatkuvaa
ja säännöllistä nousua. Jo nyt maalis-
•iuun alassa on levikki suurempi kuin
v: ime vuonaa sen korkeimmillaan ol-
lessa. Nykyään leviää Helsingin Sa-
nomia sunnuntaisin 4 7,0 0 0 ja arkipäi-
vinä 3 4,0 0 0 kpl. Sunnuntaipainos en
nyt 9,0 0 0 kpl. suurempi kuin vuosi
sitten. Arkipäiväpainos on saman ajan
Kuluessa kasvanut 6,0 0 0 tilaajalla.

(Hels. San.) 4734

aaißiiaiHißi

lUdMIBIIJi-M
Maalisi;. 13 p. alkaville kursseille

otetaan vielä muutamia oppilaita, il-
moittautua voillaan puhel. 2513.

Elsa Kyarder-Elenius.

Kurssit pidetään atelierissa, Bulc-
vardinkatu 2.

UUSI SUOMETAR

läiiiläisromaani
Sätlä luiifotta faapuu ftrjafaiippotljtu fafft enftmäista cfcajnamenf i e I j f e u £auno!totn I! i i 11 u b e n laa j i iip

ma§ t a rco£ f e S ta, onfaiteu faiffiett tjtinräu lufemijen pstii-
iräin Ijuomiota: fuStonmirieKanime on nimittäin ru;t nlfännt ;!»

mestnä Sllejanbre Surnas 'n fttnlutfcn muSfettifoturi»
fifcrmän pnnvonmant

33?ngeli)mteit umtitfrciuii
di

3Jhi#fcttifo(uricii stmmcifct urotyöt
(ilme Stm) 10 ciano å 1 m!.)

ntmon ftucfeä&iniaifetta, mutta afultnan armeliaana {uomemioftcnn.
Sama maltaina romaani on ennen muita fe teo§, jolla ©itntas
fal Inolemattoman tnoinccnia merrnttoman jannittämicn ja mic=
IcnfiiiitoiSteit IjiätorialliSten romaanien firjoittajana. Tiqbiöiäert
historian ia feiffailttlirjon, ja mirfiJtälcnn fc.ilye-
nben mitä mestariitifimmaffi lofotiQijnubclfi on suma§ erilpifeSti
juuri laaj o j e n fonianfc r r o S t e n li rj o 1 1 1 ja, mutta
fcmeäsiä fefppotaiuifmtbeSfami lian famalla failljttän lorfcan fir-
jaltifcn taion, jota on antanut hänen parhaille tuotteilleen flaSfil*iiien armon ja faanut niille faiffien Infijapfiricn fitofion joTaijeSfa
fimiStu-r-rriaasia

Sfotlnntilaiaen firjattijuuSljistorioitfia ja cStcetiffo Sf n b r e to
S o n i> ImifnuTtn nnj?fettifoturi»teofHeta: ~sfufa fntee pbben noi?ta
romaaneista, tahtomatta faaba fnfiinfä ieuranroaa ja feuroatonn
jatfoa ja jo? mal)botti?ta nljä lifcin?" riihipä on mpoS meiltä
nlitnijeen liebnStellu „feurcatoaa", fun olimme julfaifijcet aifni»
fcnmtmt romaanin. ;a icttaiSta jönnithjnntta obohiSta eimat
uinut faunofivjattijct fänimödfjanffcet fan ujaffeen. „58rngefnnne:;
toarafreimi" on 35uino8’n parhaan tuotannon huippu ja maailman»
firjolfifimben ttiefiättamiinöiä tuotteita, tertoetuttut ©unia§'it sncu
fäläitifie nStätoitte jn erittifenä fcfonoijuutena fotoeiiain faifitte,
jotfa eimät tooremmin ole linnffineet ©unmS‘n romaaneja. (Se
ilmcftij!) nijt pol)jotS m a i b e n ainoana 1p fi entä m ä t»
töm 5 n ä f ä n n nsff e n S; muuatta on poiffeufiettifcn maf]=
latoa fo'o pakottanut jättämään poiö hailina tapousjofjoja, mutta
mc julfnijennne alfntcfötin faiffi

2400 fiiuurt |0 ojatta 10 macfaUa
ftinii toafanmuffeSieSja, eitä tonfiotonraifemmittetin fat) fjCtpDlfi
Ijfiiiffia tämä frotoän faunofirjattinmben malioteoS 1 Ulfit fp sit=
trtiftna ojina mäljitettcii; Min leoffen fnmmeneStä ojasta tulee
taltiottaan itjenmnen, omatta fntoallifetta fanfitcbbettä monistettu
ja fopimaan fobiaan paattptoo, fiialtäen noin 220—250 fitoua.

9Kai§teri 23. säm e e «*?( nll iI n n taottuna fuomennofjena
ja ulfoafultaan Rroiffi uiboffifft puoliteltuna on tämä erittäin
ije(ppD»biniomen mestariteos fnnnnitcltu toalmiStntoafjt fpfjpmt
meimeSja, ja fomeana toiitcen niteefeen fibottuna jiilfnifnna ie

fittoin on jofaijen foti= ja TainafirjaSton huomattntoimpia firjoja.
Sömanumotiien fSSimitetnctonnon mcrtfiteoffena fe.tanfiltafomt
luettamoffi ennen muita. Staiffi tjntonn {jerftieit ajanroietonharras*
taiat muiSfofoot tilata fen I) c It, fittä uutta painosta ti tooi
lafiaiieäta jältilaiSfirjaSta ilmestyä taa? fufupoitoen alfoihin.

Salnnfna ottamat teostaan faiffi firjafaupat ja lufuifot ojia»
miehemme. Uujtrt oftamieijio otamme jof a f p tään. 90?enefli
cu Mfftatta horna, fittä ebettptijfjet omat paremmat luin millään
muutta faunofirjattijuubetta. Starfempta tietoja ja tilauslistoja
jaobaan faifiSta firjafaupoiSta ja fustantajalto.

Safjofao unirafreitmu" fafjta ett»
jimäistä ojaa firjafaupoid ja! StutuStufaa alfuun, niin %e
tilaatte heti parhaan fejnluettatoan, mitä en tarjona!

Slrtot fturtéta.
SuStannuäliife, Hämeenlinna.4372

1916 N.o 70 9



10 Nro 70 1916

Kotikielen seura
viettää 40-vuolispäiväänsä yliopiston
juhlasalissa ensi tiistaina, alkaen klo
7 i.-p. Ohjelmassa on prof. E, N. Se-
tälän puhe, toht. L. Kettusen esitel-
mä Viron kirjakielen uudistuksesta,
maist. E. Teräskiven 40-vuotiskerto-
mus seuran toiminnasta,' nti Haidi
Riäfii Idin lausuntoa ja ylioppilaslau-
lua.

Valion voinsaanli.
IS. H.) Valio, jonka viikottainen

voin myyntimäärä on n. 1,000 astiaa,
jakoi viime viikolla kuluttajille 049
astiaa voita. Maanantaiksi odottaa
liike saavansa 4—500 astiallisfa
voita.

Vesikauhu.
8 koiraa ja 1 kissa ammattiin eilen

kadulla.
Eilen ampui poliisi täällä 8 irtain

ta koiraa ja 1 kissan, joilla ei oMut
kuonokoppaa. Koirista ammuttiin 5
ensimäisessä, 1 kolmannessa, 1 nel-
jännessä ja 1 Hermannin poliisipii-
rissä. Kissa ammuttiin neljännessä
piirissä.

Uusia tapauksia.

Nyttemmin on lopullisesti todettu
täällä eläinsairaalassa kuolleen set-
terin sairastaneen vesikauhua Sa-
man taudin saastuttamaksi on ha-
vaittu Porvoosta lähetetty koiranpää

Eläinlääkintälaboratorioon on lähe-
tetty tuikittavaksi koiranpää Sipoos-
ta ja täältä.

Ylioppilaskokeet.
Eilen alkoivat ylioppilastutkintojen

kirjalliset kokeet seuraavilla käännös-
tehtävillä toiseen kotimaiseen kie-
leen;

Kääcnetävä ruotsiksi.
»Keskiajan ritarilaitos syntyi ja ke-

hittyi läänityslaitoksen yhteydessä.
Vasallin tärkein velvollisuus lääniher-
raa kohtaan oli sotapalvelus, jota jo

aikaisin ruvettiin suorittamaan rat-
sain. Alkuansa sanottiin kaikkia rat-
sumlehinä taistelevia vasalleja ja lää-
niherroja ritareiksi; tämä sana mer-
kitseekin juuri ratsumiestä. Sittem-
min sana ritari alkoi, varsinkin Rans-
kassa, saada ahtaamman merkityksen;
sillä tarkoitettiin vain sellaista henki-
löä, joka oli erityisillä juhlamenoilla
otettu ritarisäätyyn. Ristiretket an-
toivat ritarien pyrkimyksille uskon-
nollisen Ja aatteellisen päämäärän ja
vaikuttivat siten jalostuttavasti rita-
Tiiliseen henkeen. Ritariksi kasvat-
taminen alkoi jo nuorella iällä. Seit-
semän vuoden iästä ritarin poika sai
harjoitella urheilua ja aseiden käyt-
töä; sittemmin hän jonkun ylhäisen
herran linnassa sai hovipoikana oppia
säädyllisiä (höviska) tapoja. Oltuaan
sitten muutamia vuosia aseenkantaja-
na (väpnare) hän saattoi 21-vuotiaa-
na saada ritarinarvon. Ne juhlame-
not, joilla ritarisäätyyn ottaminen ta-
pahtui, saivat aikaa voittaen yhä e-
nemmän kirkollisen leiman. Sitten-
kuin tuleva ritari oli kylpenyt, rukoil-
lut ja paastonnut, sai hän joltakin
vanhemmalta ritarilta keveän miekan-
iskun oikapäihinsä, minkä jälkeen hä-
net puettiin ritariasuun (riddarrust-
ningen). Ritari sitoutui taistelemaan
kristinuskon puolesta, suojelemaan
leskiä ja isättömiä sekä olemaan her-
rallensa uskollinen.»

Käännettävä suomeksi,

Staden Konstantinopels historia
sammanfaller i betydlig män dels med
'Jstromerska rikets, dels med Turkiets
oJstoria. Det var av Byzantium, vilket
sträckte sig blott frän Seraljen till
Srända pelaren och sålunda upptog
halvön mellan Marmarasjön och Gyl-
lene hornet, som Konstantin I är 330 e.
Kr. skapade sin stad. Sedan Septl-
mtus Severus till straff för det Byzan-
tium tagit parti för en medkejsare l iä-
tlt nedriva dess murar, hade staden
fört ett tynande liv. Den snillrike
Konstantin insäg genast platsens be-
tydelse, och efter segern över Llci-
ilus omskapade han Byzantiiim till en
präktig, rik och befäst residensstad,
»Nya Rom», säsom han själv ville att
den skulle kallas, ehuru eftervärlden
gav den namn efter honom. Prakt-
byggnader, såsom kejsarpalatset och
hippodromen, uppfördes, kyrkor er-
satte de nedrivna hednatemplen:
konstverk och dyrbarheter ditfördes
frän hela romerska riket; stora privi-
legier lockade nya invånare; ett ly-
sande hov spred glans och välmäga.
Efter romarrikets delning (395) fort-
for Konstantinopei att växa, sä att det
utbredde sig utanför sina gamla be-
fästningar. vilket i förening med
'mnnernas och goternas anfall nödvän-
diggjorde uppförandet av större och
starkare utanverk. Byggandet av den
s. k. theodosianska muren fullbordades

13 e. Kr. av pretorianpretekten An-
themins, riksföreståndare under Theo-
dosius II: s minderårighet.

1 Keisaritoveri.

»Elannon» myynti kohosi hel-
mikuulla entistäkin. nopeammin,
nousten jo lähelle 1 miljoonaa mark-
kaa. Kuukauden myynti oli niin.
141,544 mk. Edelhsen kuukauden
myynti oli 800,000 mk. ja vuoden
1815 helmikuun myynti 514,402 mk.
Lisäys edellisestä vuodesta on siis
■27,132 mk eli 83 %.

Sekatavaraliikkeen myyn
, johon osaltaan vaikutti se seil*ka, et-

:i Elanto saattoi runsaammin myy-
•’ä vehnäjauhoja ja sientä» htunnat-
avasti niiden hintaa, ' h~cj helmi-

kuulla 246 101 mkaan. V. 1915 eli
helmikuun myynti ainoastaan
50.000 mk.

Jäseniä liittyy Elantoon edel-
leenkin sangen runsaasti. Helmikuu!-

la yhtyi siten 747 uutta jäsentä o-
suuskuntaan. Jäsenmäärä oli kuu-
kauden lopussa 8.300.

Sairausrahasto Elannon
työntekijöitä varten on tekeillä ja on
hallintoneuvosto jo hyväksynyt sitä
varten sääntöehdotuksen. Asia on ny-
kyään henkilökunnan harkittavana.

Lahjoitus Maitopisaralie. Toht.
G. Meiiin on Maitopisaralie lahjoitta-
nut henkivakuutusyhtiö Kalevalta
saamansa tekijäpalkkkm lentokirja-
sestaan »Lastemme terveys».

Kotikasvatusyhdistyksen esitel-
mätilaisandesla. joka pidetään huo-
misiltana klo 7 N. M K. Y:n talol-
la, Vuorik. 17, pyydämme vielä huo-
mauttaa arvoisalle yleisölle. Tilai-
suuteen ovat kaikki tervetulleet. Oh-
jelman loputtua keskustellaan koti-
kasvatusyhdistyksen haara osasto n
perustamisesta Helsinkiin.

Kaupungin keskuskirjastolle ra-
kennettavaa o tta rakennusta vartet
vaHtlnun komiteaan on työlautakunte
puolestaan valinnut kaupunginarkki-
tehti K Hfird af Seperstadm ia ark-
kitehti A Lindgrenin.

Kaupungin kaunistaminen.
Kuupin ginpu. taikuri on ehdottanut
että Eläintarhaan, pohjoisimman lam-
men perustustöiden ohella, rakenne!
täisiin perpola-knjanne Työlauta-
km.ta on ehdottanut asian esilleotta
mista vuoden 1317 vh
teydess.:

Elintarvtpöis i oy. (Fabianin-
katu Id) ilmoittaa tämänpäiväisessä
numerossa, että se takaa lähettäjille
myynneistä määrätyt alimmat hin-
nat, joitten alle tavaroita ei tulla
myymään, ottaen näin itse kaiken
vastuun lähettäjiltä, jotka näin tule-
vat suojelluiksi tappioilta. Tämä
myyntitapa on ensimäinen laatuaan
maassamme. (S.H.)

Kaupungin kelkkamäet. Työlau-
takuuta on päättänyt rahatoimikama
riita anoa kaupungin kelkkamäkien
kunnossapitoa varten aikaisemmin
myönnettyjen 3,400 markan lisäksi
vietä 1,000 markan määrärahaa.

Hyväksytyt piirustukset. Työlau-
taknnta on tarkastanut ja hyväksynyt
Eläintarhaan rakennettavan tennishal-
lin piirustukset.

Rakennuspalstat. Rva I. Holm
gren on anonut vuokra-ajan pidennys-
tä rakennuspalstalle n:ro 1 Vallilassa

Työlautakunta on puoltanut ano-
musta.

Kuolleisuus Helsingissä. Viikon
27. 2—4, 3 kuluessa kuoli 33 henkeä (lu-
terilaisia), joista 8 oli alle 1 vuoden, 5
I—lo1—10 vuoden ja 20 yli 10 vuoden ikäisiä.

Allamainlttuihinkuolemansyihin kuol-
leiden henkilöiden lukumäärä oli:

Keuhkotauti ja muut tuberkulootiset
taudit 10. Keuhkotalehdus 5. Vatsa-
ja suolitulehdus 3. Hinkuyskä 1. Ve-
renvuoto ja aivopehmennys 2. Pitkälli-
set sydän- ja verisuonitaudit 3. Syöpä
2. Muut kuolemansyyt 7.

Viikon kuolleisuutta vastaava vuo-
tuinen keskikuolleisuus oli 9,7 1,000
henkeä kohti. (Keskikuolleisuus vuon-
na 1914 oli 11,9 1,000 henkeä kohti.)

Palokunnan hälyytys. Eilen klo 12
aikaan häivytettiin palokunta taloon
Yrjönkadun 29:ssä, jossa tuli oli pääs-
syt irti Oscar Dannholmin kustannus-
liikkeen pihanperällä omistamassa
puurakennuksessa. Huoneustossa ole-
vat hyllyt ulottuvat välittömästi keit-
tiönuunin lähelle ja oletetaan, että
tuli on saanut alkunsa liikakuumentn-
misesta. Toinen oletus on, että kekä-
leitä en pudonnut permannolle aiheut-
taen lulenvaaran. Jo ennen palokun-
nan saapumista oli palo sammutettu;
sen tuottama vahinko oli vähäinen.

Murtovarkaudet. Perjantai-iltar.a
kio y, 7—10 ajoissa on murtauduttu e-
rään leskirouvan asuntoon huvila Ny-
gärdissa L.-Viertotien 28;ssa. Varkaat
olivat, keinoteituaan itsensä sisään tii-
rikoilla, anastaneet eräästä lukitusta
piirongin laatikosta 80 mk. rahaa sekä
asunnosta yhden hopeaisen naisten ja
miesten taskukellon. Asia on ilmoitet-
tu etsivälle poliisille.

Korttrhuijarien hyniroä
maaiamsn.

Huolimatta niin monista varottavista
esimerkeistä näyttävät maalaisten net
kuttajat yhä onnistuvan puhdistamaan
herkkäuskoisten ihmisten taskut rahois-
ta. Niinpä t. k. 2 p. joutui eräs itä-
suomalainen maaseutuiainen, joka oli
matkalla Helsinkiin lääkäriin, junassa
korttihu : jarien kynittäväksi, menettäen
melkein kaikki rahansa, noin 800 mk
Kouvolan ja Riihimäen asemien välillä
yöllä matkustaessaan huomasi mainit-
tu maalainen 4—5 nuoren miehen ju-
nassa pelaavan keskenään kortilla ra
hapeliä. Kun eräs pelaajista kehotti
maalaista liittymään peliin, oli hän
suostunut aikansa kuhiksi pelaamaan
vähän. Alussa hän voitti pienempiä
summia, mistä hän innostui niin, että
lopulta hävisi melkein kaikki rahansa
SOO mk., jotka olivat osaksi omiaan, o-
saksi lainattuja. Peli jatkui aina lähel-
le Riihimäen asemaa, jolloin pelureis-
ta yksi toisensa jälkeen alkoi hävitä
junasta eri asemille ja maalainen sai
ruveta yksin jääneenä katumaan pelin-
sä seurauksia

Aamulla Helsinkiin saavuttuaan huo-
masi hävinnyt onneksi kääntyä etsi-
vän poliisin puoleen. Poliisin onnistui-
kin imelien antamien tuntomerkkien
nojalla pian pidättää koko borttihuijari-
joukkue, knime Helsingissä ja kaksi
Tampereella Asiaa etsivässä osastossa
tutkittaessa kävi selville, että petkutus
oli kysymyksessä. Oli nim ttäin pelattu
n. s kolmen kortin heittoa, jossa taita-
va pelaaja aina voittaa. Miehet kielsi-
vät petkutusta pelissä *■ -r'eittäneensä.
Kun maalainen tahtoi välttää kärä-
jö:mis ä mikä olisi tuiiut tapahtumaan
jossain maalia, saivat miehet hänet so-
vitetuksi maksamana takasin kaikki 800
mk., joten petkutettu poliisin nopean

toiminnan kautta sai herkkäuskoisuu-
tensa seuraukset korjatuksi. Myöskin
petkuttajat pääsivät näin ollen vapaal-
le jalalle.

Kalkki viisi pidätettyä olivat polii
sille tunnettuja maalaisten petkuttajia,
hevoshuijareita ja korttipelureita. Yh-,
den taskusta tavattiin pakka merkitty-
jä kortteja, mutta kielsi hän näitä kort-
teja kysymyksessä olevassa pelissä käy-
tetyn. Rahaa oli petkuttajilla taskuis-

saan useita tuhansia, joten useampikin
lienee Joutunut heidän uhrikseen

Kokouksia.
Suomalainen tiede-

akatemia.
Suomalaisen Tiedeakatemian maa.

liskuun istunto oli eilen illalla klo
6:lta Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran talossa. Puhetta johti prof.
G. Melander. Yleisöä oli saapu-
nut varsin runsaasti.

Toht. I. Leiviskä piti erittäin
mielenkiintoisen esitelmän Sal-
pausselän rakenteesta. A-
luksi huomautti esitelmänpitäjä. että
jääkautiset maalajit jaetaan kahteen
pääryhmään, nimittäin murtokiviso-
ra eli moreni ja harjusora, jotka eroa-
vat siinä kusistansa, että viimemai-
nittu on huuhtoutunutta ja kerrallis-
ta. Erilaisissa jääkautisissa kasau-
tumismuodostuksissa on useimmiten
ero pintaosien ja syvemmällä olevien
osien aineksissa.

Salpausselässä on runsaasti leik-
kauksia, joissa on nähtävänä sen ra.
kennusaine syvälläkin selänteen si-
sässä. Kaikissa niissä sadoissa eri
leikkauksissa, joita esitelmän pitäjä
on nähnyt ja tutkinut, on S:n raken.
nusaineena selvästi kerrallinen ja
huuhdeltu harjusora, samallainen
kuin varsinaisissa harjuissa eli n. s
pitkittäisharjuissa. Tämän vuoksi so-
pii S:lle, joka on jotensakin kohtisuo.
rassa jään kulkusuuntaa kohtaan ni-
mitys poikittaisharju, jota nimitystä
S estä on yleisesti käytettykin. Van-
hemmissa leikkauksissa näyttää se-
länteen aines usein epäselvän kerral.
Useita, vaan kaivamalla vähän sy-
vemmälle saa aina esille kerrallisuu.
den. Ne ainekset, joista S:n kerrok-
set ovat muodostuneet, ovat eri kar
kea hieta hienompiin hietalajeihin
saakka, sora ja pyöristyneet, tavalli-
sesti korkeintaan 2—3 drn. vahvui-
set kivet. Kerrokset ovat eri vahvui-
sia aivan ohuista kerroksista useana,
pien metrien vahvuisiin kerroksiin
saakka. Erilaiset kerrokset esiintyvät
eri syvyyksissä miten milloinkin Vä-
liin on lähellä pintaa runsaammin
hiet.-;isiä kerroksia ja syvemmällä k'-
vis'ä väliin taas päinvastoin. Kor-
reksi t vaihtuva) my"«Vn hyvin no-
peasti sivullepa n. niin eitä samasta
sorakuopasta eri -r oina otrt-t ' "v?t
voivat olla hyvinkin erilaiset, kun
kaivauksen kestäessä uusia ja erilaa-
tuisia kerroksia paljastuu. Kerrokset
ovat keskenään väliin yhdensuuntai-

UUSI SUOMETAR

lisuudessa selitetty maajään sulamis-
vesivirlojen huuhtelun merkeiksi.

Vielä yleisempänä kuin mukula-
kivien muodostamat kivipellot esiin-
tyvät S:llä isommat kivenlohkareet,
jotka harvemmin ovat pyöristyneitä,
useimmiten kulmiltaan tyipistyneitä
tahi särmikkäitä. Tällaisia kiviä on
tavallisesti pidetty meren jäiden tuo-
mina. Sellaisia kylläkin löytyy ki-
vien joukossa, vaan pääosa on joulu,
nut selänteelle toisella tapaa. Niitä on
näet paikotellen niin runsaasti ja
niin erikoisina muodostuksina,
ettei voi mitenkään olettaa me-
ren jäiden voineen sellaisia kivi-
määriä kuljettaa ja kasata. Ne ovat
ilmeisesti peräisin jääkaudelta ja it-
se maajään kuljettamia ja kasaamia.
Missä tällaisia kiviä on huomattu o-
levan suuremmassa määrässä harju,
muodostuksien pinnalla, on niitä se-
litetty morenikiviksi ja oletettu maa-
jään sellaisilla paikoilla liikkuneen
harjumuodostuksen yli. Sm rakenne
on kuitenkin kivisilläkin paikoilla
niin säännöllisesti kerrostunut, ettei
voida olettaa maajään siirtyneen sen
yli, jotapaitsi sen pintalohkareet ovat
pohjamorenikiviksi aivan liian sär-
mikkäitä ja kulumattomia. Sen si-
jaan on todennäköistä että Sm pinta,
lohkareet ovat peräisin n. s. sisämo-
remsta, s. o. kivistä, joita maajää on
kulettanut sisässänsä. Kiviä joutuu
näet helposti jään sisään vuorennyp.
pylöislä, jotka kohoavat ympäris-
töään korkeammalle ja joiden kor-
keutta myöten eteenpäin liukuvat
maajään massat jakautuvat kahdeksi.
Sisämorenin kivet joutuvat pois jään
sisästä sillä paikalla, missä jää su-
laa. Kun maajään reuna on S:n
pohjalla ollut pysähdyksissä on luon.
nollista, että sisämorenikiviä on S:L
le kasautunut. Pintakiviä on S;llä
runsaimmin sellaisilla paikoin, missä
vuoriperä pistää esiin Sm soramas-
soista, ja sen vuoksi on aivan ilmeis-
tä. että kivien runsaus on suoranai-
sesti riippuvainen vuoriperän esiin-
tymisestä. Koska suuret lämpövaih-
telut ovat syynä kallioperän halkeile.
miseen ja lohkareitten muodostumi-
seen, on todennäköistä, että maajään
reunassa on paitsi suoranaista kulu-
tusta tapahtunut myöskin huomatta-
va fysikalinen rapautuminen, josta
syystä reunamuodostuksen läheisyy-
dessä on runsaasti kivikoita.

Kysymys siitä, miten Sm päära-
kennusaine, sen kerrallinen aines,
on muodostunut, on yhteydessä itse
selänteen muodostumisen ja synnyn
kanssa, ja siihen pääkysymykseen ei
csitclmänpitäm täcsä esitelmässään
tahtonut vielä kajota.

Akatemian yksityisistunnossa esit-
ti prof. Hi Mollin julkaVavaksi Aka-
temian julkaisuissa erään tohtori
K. A. Poukan kirjnittamrn t”tki-
muksen. joka ko-kee ensim.v- - ta
t^ :sen lajin Pmaristen integ” Il ‘ä
*ö d' n rafk.r>-*"‘eta. sekä erään tei-
sen tohtori S V. Hintikan kirjoin*
man tutkimuksen, jossa esitetään
välttämättömät ja riittävät ehdot, jot-
ta harmonisen funktsionin voisi ym-
pyrässä esittää logaritmi-en potan I-

Vero uetteloita katsomassa Heimolassa.
(S. H.)

Helsingin luistinklubin kilpailut.
;s. h

sia, vaan tavallisemmin ovat ne eri-
suuntaiset, leikaten terävillä, kulmil.
la toistensa suuntia. Usein ovat ker-
rokset monella lailla mutkistuneet.
Selänteen eri sivuilla ovat kerrosten
asennot tavallisesti rinteiden suun-
taiset, mikä seikka on havaittavissa
etenkin ulkopuoleisen rinteen lukui-
sissa soraleikkauksissa. S;ää vastaa,
vista muodostuksista on esitetty kir-
jallisuudessa väitteitä, että niissä
voi eroittaa erilaiset pohja-, keski- ja
päällyskerrokset, vaan sellaista eroi-
tusta ei voi huomata S:ssä- missä,
kuten mainittu, kerrokset suuresti
vaihtelevat. Päällimmäiset kerrokset
eroavat syvemmällä olevista tavalli-
sesti siinä, että niiden kerrallisuus on
epäselvä tahi puuttuu kokonaan ja
itse aines on pölyisempi. Tämä riip-
puu rapautumisesta. Paitsi kemial-
lista rapautumista on tähän vaikut-
tanut fysikaalinen rapautuminen; sa-
maten kuin kallioista irtaantuu lära.
pövaihtelujen vaikutuksesta sorasta-
kin pölyhienoja aineksia.

S:ää seuratessa tavataan siellä
täällä paikkoja, joissa maaperä ei ole
harjuainesta eivätkä sen muodot har-
julle ominaisia muotoja. Tällaisilla
paikoilla on tavallisesti runsaasti ki-
viä. Näissäkään poikkeavissa koh-
dissa ei kuitenkaan tavata moreni-
mdodcstuksia, siis vakinaista pääte-
morenia, vaan kivikkojen alla on lä-
hellä kallioperä, mikä pistää esiin ki-
vikkojen ja ohuen maakerroksen al-
ta. Tämä kalliota verhoava maalaji
joka on aina hyvin ohut, on väliin
kallion rapautumissoraa, väliin
hienoa hietaa y. m. ja on nähtäväs-
tikin muodostuksensakin puolesta eri
kohdissa erilaatuista, jonka vuoksi
esitelmänpitäjä on esittänyt sille ni-
meksi k alli o verho. Tämä on
hyvin yleinen maalaji muuallakin
kuin S:n välittömässä läheisyydessä.

S;n pinta-aineksista ovat huomat-
tavimpia er2i*atu'sel kivikot, jotka
muodostavat erikoisia pintamuotoja
Hyvin tavallisia ovat mukulakivien
muodostamat vallit ia kivipellot, joita
esiintyy erilaisilla paikoin, väliin se-
länteen laella valleina ja röykkiöinä,
väliin rinteillä valkei-
na. usein myöskin harjukuoppien rin-
teillä ja pohjassa sekä paikotellen
vielä S;n sivuilla olevien järvien pin.
nan allakin. Tällaisia kivipeltoja on
pidetty tavallisesti rantamuodostuk-
sina, niiden joukossa onkin.
Pääosa niistä, ja erityisesti tietysti
sellaiset, kuten kuoppien rinteillä ja
pohjilla olevat, on kuitenkin muo-
dostunut aivan rannlkkofapahtumis-
ta riippumatta. Ne eivät ole mitään
muuta kuin samoja kivikkokerroksia,
jolta on harjun sisälläkin. Jos nimit-
täin tällainen kerros on harjun muo-
dostuessa jäänyt päällimmäiseksi ta-
hi jossakin kohdin koskettaa pinte'l .
niin on sadeveden huuhtelukin ri : ‘-

tävä pitä-, ään paljaana tuol!a’sen k :
vikerrrksen joka sit-n esiintyy V
peHona tahi vagina Tämä käy se'
ville m. m. siitäkin, että tällaisten kp
vikkovallien korkeudet vaihtelevat
läheisilläkin paikoilla. Paitsi ranta-
va 1 1 ;Vri on tä"ai;;a kivikoita kirjal-

;
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sialin muodossa eräässä tapauksessa,
jolloin tämä ei aina ole mahdollista.

Ilmoitettiin painosta valmistuneen
Akatemian »Esitelmät ja Pöytäkirjat
1915.

(S.T.T.) Maalaisliiton vuosikokous-
ta jatkettiin eilen klo 9:stä a.-p. Esi-
tettiin vuosikertomus Ja eduskuntaryh-
män kertomus sekä tilit ja tilintar-
kastajain lausunto, jonka mukaau
myönnettiin tillvapaus.

Keskushallintoon valittiin puheenjoh-
tajaksi uudelleen maanvilj. K. Kallio
sekä erovuoroisten Alkion, Pykälän,
itaatikaisen ja Jalovaaran tilalle en-
einmalnittu uudelleen ja maanvilj. p.
\ Heikkinen, rovasti A. O. Vuorimaa
ja marrvilj. S. Linna sekä varalle toi-
mittajat S. Haapanen ja K. Hautamä-
ki.

Tilintarkastajiksi valittiin raken-
i.usmest. M. Halonen ja F. J. Ollakka
sekä varalle toimittaja E. Hiekkoja.

Käsite itiin sen lisäksi muutamia jär-
jestäytymistä- koskevia asioita.

Tämän jälkeen oli maalaisliiton kir-
jallisen yhdistyksen vuosikokous.

Kotiuollisuustarkastaja L. Mäkinen
piti esitelmän kotiteollisuuden suhtees-
ta maatalouteen. Opettaja V:m Sippo-
la pit. esitelmän anniskei-vhtiöiden
hankkeista kieltolain sijasta saada ai-
kaan jonkinlaisia uusia väkijnomain
nyyntljarjesielmiä. Kokous lausui a-
Siasta syntyneen keskustelun perästä
m. m kehoituksen
asettamaan ehdokkaaseen henkilöitä,
I"tka rvat ehdottomasti raittiita.

Edu-mies I'.. KtIIIo teki selkoa torp-
pi rikyej myksen vaiheista, jonka jäl-
keen asetoniin toimikunta asiaa val-
mistamaan. Toimikunnan v?' : *«eminen
nnettim keskushallinnolle.
Kokouksen loppuessa tähän lausui

puheenjohtaja päättäjäissanat.
Keskushallinto valitsi vähän sen jäl-

keen torpparivaliokuntaan ogronooml
r Saalastin, kirjailija S. Alkion ja
i-ctiteokisuustarkastaja k. Mäkisen se-
kä varalle tri L. K. Relanderin ja
maa.vvöj. K Kallion.

Kirjapaino Oy, Sanan varsinai-
sessa yhtiökokouksessa eilen valittiin
uudelleen lohtokunnan jäseniksi teh-
tailija Toi'-o Sohlberg ja insinööri R.
Saarinen, jotapaitsi johtokuntaan edel-
leen kuulun yhtiön toimitusjohtajana
varatuomari A. Granroth. Johtokun-
nan varajäseniksi valittiin lohtaja Y.
Kemppainen Ja liikemies E. Palotie.

Tilintarkastajiksi valittiin pörssin-
johtaja O. Engb. Jaatinen J* kamree-
ri J. V. Minni sekä varalle maisteri
K. A. Videnius Ja talonhoitaja Simo
Kokko.

Urheilun alalta.
Suomen V.- ja li.-
liiton 10-vuotisjuhla
oli koonnut eilen Illalla (klo y. 9 sankan
juhlljajoukon Nybergin kahvilaan. Vie-
raat lausui tervetulleiksi liiton puheen-
johtaja K. H. Majantie samalla lausuen
kiitokset tähänastisesta työstä niille
lukuisille työntekijöille, jotka liiton
valiokunnissa ovat kiitosta kaipaamat-
ta voimiaan ja aikaansa uhranneet yh-
teisen asiamme hyväksi. Johtaja Mi-
jantie luovutti puheenvuoron maiste-
ri Lauri Pihkalalle, joka piti juhlaesi-
telmän. Vilkkaassa esityksessään, jota
kuunneltiin suurella mielenkiinnolla,
urheiluneuvojamme loi lyhyen pääpiir-
teitä seuraavan katsauksen kuluneeseen
10-vuotiskauteen. Tämä aikakausi

huomautti hän on ollut enemmän
urheilu- kuin voimistelukausi. Tämä on
riippunut urheilun omasta luonteesta.
Se kun on päämäärältään selvempänä,
keinoiltaan yksinkertaisempana, halpa-
na, vähän Ja helposti saatavissa olevia
johtajavolmla vaativana Ja ulkonaises-
ti loistavana ollut helpommin toteutet-
tavissa. Urheilun etu onkin se, että
siinä on itsestään pursuavaa innos-
tusta, jota ilman el mikään aate voi
elää ja että siinä vähillä keinoilla saa-
daan paljon aikaan.

Mutta on voimistelullakin korvaamat-
tomat etunsa. Sen kasvattavaa vaiku-
tusta el voida liiotella ja sen synnyttä-
mä tottumus kuriin on kerrassaan kor-
vaamaton. Puhuja lausui toivomuksen
että voimistelunkin suuri hetki löisi ja
että se meidänkin kansamme ennättäisi
kasvattaa kurin kautta lujaksi kestä-
mään niitä ehkä koviakin aikoja. Jolta
tulevaisuus tuo tullessaan.

Johtaja K. H. Majantie jakoi Hiton
kunniapresidentille Ivar Wilskmanflle
ja kahdelle Uiton kunniajäsenelle, voi-
mistelun syviin riveihin johdattajalle,
vahtimestari V. Datumille ja Suomen
painiurheilun kohottajalle J. K. Lind
stedtiile tulevat kunniamerkit.

Kaarlo Luukkonen luki runo-
pukulsen onnittelun liitolle.

Fr, Salonius piti puheen, jossa
hän kertoili muistoja liiton ensi ajoilta
ja esitti tulevaisuuden toiveita.

Asioitsija J. Viljanen esitti Lah-
den piirin onnitteluadresein

Hämeenlinnan edustaja E. Juure-
va lausui pontevan runon . Suomen ur-
heilulle.

Finlands Svenska Gymnastik och
Idrottsförbund’in onnittelut esitti lii-
tolle hra Uno Westerholm

Kansakoulun johtaja John Hen-
riksson onnitteli liittoa Suomen ui-
maliiton puolesta.

Suomen palloliiton onnittelut esitti
insinööri V, Q ule t, kehottaen läsnä-
olevia kohottamaan olympialaisen elä-
köön-huudon, kolme eläköön-huutoon
päättyvää hurraata ja tekemään sen
yksimielisyyden ja myös tulevien olym-
piavoittojen merkiksi.

Tri K. Rikala puhui Suomen voi-
mistelunopettajainlliton puolesta va-
kuuttaen voimi-stelunopettajaliiton suu-
rella suopeudella seuraavan liiton edis-
tystä ja riemuitsevan sen voitoista

! Hra O Tilli lausui Kvminlaaksou
onnittelut.

Suomen Urheilulehden puolesta pu-
hui liitolle Toivo Aro,

Fr. Salo n i us toi perille Vipurin
Reippaan terveiset puhuen erikoisesti
palomestari Vaseniukselle kiittäen hän-
tä niistä herätyksistä. Joita hän Kar-
ja le.?-"'a sanvim on *Uraansa&nnt.

Palo-mestari Gösta Vasenlus
vastasi leikillisessä puheessa samalla
lausuen Helsingin luistinliiton puolesta

kiitokset juhlaan kutsusta ja lopetti
puheensa lupaamalla lahjoittaa liitolla
pokaalin.

Aikaieemm In jo oli ilmoitettu, että
liiton toinen entinen rahastonhoitaja
E. Hemming oli luvannut Uitolle po
kaalln. Vielä Ilmoitettiin että myös
osakeyhtiö Aikala on päättänyt lah
joittaa Uitolle pokaalin.

Kotkan seurojen onnittelut toi pe-
rille voimistelunopettaja E. Havas.

Puheita, vakavia ja leikillisiä v&ih-
teli edelleen pikkutuntien alkuun, jol-
loin hajaannuttiin kokoomaan voimia
tämänpäivän keskushallinnon kokousta
varten, joka alkaa klo 10 'aamulla.

Suomalaisen luistinradan jäsenten-
välisissä kilpailuissa 5,000 m:n mat-
kalla eilen saavutettiin seuraavia tu-
loksia- L. Brander 9,42,2, E. Vikström
9,47,7, Allan Lindqvist 9,47,8, Atte
Lindqvist 10,08, T. Pirhonen 10,08,7.

Kilpailujen aikana satoi lunta ja tuu-
li varsin kovasti. Hra Brander luis-
teli kuitenkin paljon edullisemmissa
otoissa kuin vaarallisimmat kilpaili-
jansa Vikström ja Lindqvist, joiden
luistelun aikana samoin kuin Atte
Lindqvistin ja Pirhosenkin, kiihtyi lu-
mentulo ja tuuli verrattain kovaksi.
KilprUuja jatketaan tänään klo 13,
jolloin luistellaan 500 ja 1,500 min
matkat.

S. V. U. L:n H: gin piirin urhellu-
merkkitoimikunta kokoontuu huomen-
na maanantaina t. k. 13 p:nä klo 8
illalla urheiluliiton kansliassa.

Pikku-untisia.
Maallsk. 12 p:nä 1916.

Tänään; Gregorius.
Huomenna: Ernest!.
Aurinko nousi klo 6,23 Ja laskee

klo 5,53.

Kansaniastentarhain kesäaiirtolan
hyväkai kerääntyi viime laskiaistils-
taina Helsingissä yhteensä Smk.
11,768: 91.

Henkilötietoja. 50 vuotta täytti
t. k, 9 p. Yläneen Keihäskoskella ta-
lonemäntä Hilda Rekola.

70 vuotta täytti eilen rovastinrouva
Mathilda Lindell Turussa.

80 vuotta täytti eilen maanviljelijä
Konstantin Mank o 1 a Kärkölässä.

60 vuotta täyttää tänään kansakou-
lunopettaja Juhana Kokko Oulunjoen
Oulunsuussa. Aikaisemmin on K,
esiintynyt »Kyöstin» nimellä kirjaili,
sellukin alalla Ja hänen kynästään ovat
»Kölllskö», »Räisäspolka» Ja »Kruu-
nunmetsissä».

Perheuutisia. Kihlauksensa ovat
t.k. 5 p. julalsseet Vaasassa nti Jenny
Kertaan ja kauppamatkustaja Niilo
Pispala.

Kihlauksensa ovat julkaisseet dipl.
insin. Martti Joutsen Vaasasta ja
voimisteluopettajakandldaattl, nti Sii-
ri Bäckman, tilanomistaja B.’ 8.
Bäckmanin ja hänen puolisonsa Alii-
nan, o. s. Nummenranta, tytär, Loh-
elta.

Torstaina vihittiin Viipurissa vara-
maanmittari C. J. Heikel Ja nti Sii-
li Liljeblad.

Valtion historiallinen museo (kan-

satist. Ja hist. osasto) on avoinna Jo-
ka päivä k:!o 12—3. Arklp. 75 p., sun-
nunt. 50 p. Lapset alle 10 v. Ja koulu-
jen oppilasluokat, opettajan seuraami-
na, ilmaiseksi.

Kansan Näyttämön arpajaisten en-
simäiset voittokokoelmat ovat tästä
päivästä lähtien yleisön nähtävinä joka
päivä klo 12—3 päivällä Uudella yli-
oppilastalolla.

Hyvä lehmä. Koskénkartanossa
Koskella (T. 1.) on .Rastas* 1-niminen leh-
mä saavuttanut niin korkean päiväisen
maitomäärän, että sillä tiettävästi on
lounaissuomalainen lypsyrekordi. .Ras-
tas', joka poiki tammik. 14 p:nä, o*
näet lypsänyt;

25 p. tammik. 25,6 kg
5 p. helmik. 26.7 ,

15 p.
.

31,1
,

25 p. ,
26,0

.

Samana päivänä, jolloin maitomäärä
sivuutti 31 kg, oli rasvaprosentti 3,5.
.Rastas J on keskikokoinen Ja merkitty
A. Y:n B-kantakirjaan ensimäisen suku-
polven eläimenä (B •). L.-S:n MaataL

Suomen Lähetysseuran lautakun-
nan iltama on tänään klo 7 1.-p. Ls-
hetyskirkossa.

Apollon Operetti antaa tänään klo
5 (alenn. hinnoin) ja klo 8 nudenaitei-
sen operetin »Susi». Viisulaulajatar
Svea Textorius laulaa väliajalla.

Viisulaulajatar Svea Textorius
antaa tänään klo 2 Apollo-teatterissa
viisu-matinéan. Lähemipin Ilmoituk-
sessa.

Kupin kuumaa kahvia tuoreen lei*'
van kera saa sunnuntaikävelyllään
Huopalahdessa Lyyskin leipuri- ja
kahvila liikkeessä huvilassa n:o 70, lä-
hellä asemaa ja raitiotiepysäkkiä.

Tampereen Teknillinen opisto,
Toimitukselle on lähetetty Tampereen
Teknillisen opiston uus) kuvitettu oh-
jelma, Joka sisältää seikkaperäisiä t!&
toja opiston eri osastoista, sisäänpää-
syvaatimuksista, harjoittelusta y. m.
Ohjelma saadaan pyydettäessä osoit-
teella: Teknillisen opiston johtaja,
Tampere. Viittaamme muuten ilmoi-
tukseen tämän päivän lehdessä.
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Koristetaiteilijain liiton Ornamon
Järjestämää kuvitus- Ja reklaamitaide-
näjttoyä ei sattuneesta syystä toistai-
seksi voidakaan pitää avoinna iltasin,
kuten on ilmoitettu, vaan ainoastaan
päivältä 13—S.

Suomalaisen luistinradan päättä-
jäiset ovat Uudella ylioppilastalolla
keskiviikkona t. k. 12 p. klo 7—ll.
Pääsy etukäteen ostettuna 1; 50, jä-
seniltä 1: —, sotavero siilien luettu-
na. Ovella sotavero lisäksi. Lippuja
radar, kassassa.

Pieni ihanneyhteiskunta. T. k.
© p. tarjottiin huutokaupalla Leistilän
kansakoulupiirin omistamasta Utti-ni-

a'sestä tilasta Huhdin paista erinäi-
seksi ti ksi. Korkeimman tarjouksen
4,000 ais.. joka myöskin hyväksyttiin,
teki tilallinen livari Rekola samasta
kylästä. Hinta oli ennenkuulumatto-
man korkea Honkilahdella, sillä myy-
dyn alueen pinta-ala on vajaan 4 tyn-
nyrinalaa, joten siis tynnyrinalan hin-
naksi tuli 1,000 mk.
Leistilän koulupiiri on hyvin monelle

kannalle ja koulupiirille esimerkki
kelpaava siinä suhteessa että sillä ai
kanaan ostetun tilan tuotannosta on
rakennettu uljas koulutalo ja samalla

on tiian tuloista maksettu opettajain
palkat, hankittu oppilaille vapaat ope-
tusvälineet ja kirjat. Tilan metsästä
saadaan luonnollisesti koulun poltto-
puut y tn Paitsi kaikkea tätä on
rahaa vielä lainassakin lähes 20,000
min Palstoja ei tilasta oie ennen luo-
vutettu pois. Kaiken tämän vuoksi
joutuvat sanotun koulupiirin asukkaat
maksamaan veroa vain 65 penniä ja 3

I’traa rukiita veroäyriä kohti.

Karhu ammuttu. T. k. 2 p. am-
toivat tarkastaja Luukkonen, metsän
hoitaja Hortllng sekä karhunkiertäjät
uroskarhun Kuhrooniemen sydänmailla.
Karhu, vaikka ei ollutkaan kooltaan
suurempia, on useina kesinä tehnyt
tuntuvaa tuhoa seudun karjassa.

*

Taidemuseot
*vat tänään avoinna; TAIDEMUSEO
Ateneumissa klo 11—4; 10 p:iä.

TAIDETEOLLISUUSMUSEO Haka

salmen huv lan 2:ssa kerr:ssa (vasta-
päätä Kansallismuseota) kio 12—3; 10

p:iä.

Taidemuseon lainar ayttdy
Suljetaan huomenna*

Taidemuseon kolmas lainanäyttely,
Jonka muodostaa valikoima yliopiston
piiruetassalin omistamia maalauksia,
on tänään viimeistä päivää avoinna.
Näyttely sisältää m- m. Enckellin. Ha-
losen, Thomén, Laurdnin ja Aströmin
sekä nlkomaalaisten Panlsenin, Mau-
rice t>enis’B, Manzanan ja van Rys-

selberghen teoksia. Gallenin v. 1890
tehdyillä ehdotuksilla yliopiston sei-
nämaalauksia varten on näyttelyssä
huomattava sija. Laureukselta on näyt-
teillä 10 teosta.

Museo pidetään nyttemmin sunnun-
taisin avoinna klo 11—4 päivällä.

Maaseutu-uutisia.
Kallis aika. (S. H.) Tirvan teh-

taan o. y:n johtokunta on aijemmin
myönnettyjen kalliinajan palkkali-
säysten lisäksi määrännyt 5,000 mk.
ruisjauhojen hankkimiseksi ja jaka-
miseksi kaikille tehtaan töissä ole-
ville työläisille ja työläisperheille.

Laivaosansknnnat. (S. T T.'; Ei
len pidetyssä Kallaveden höyrylaiva-
osuuskunnan kokouksessa päätettiin
osuuskunta lakkauttaa. Osuuskunta
on palvellut liikennettä väylällä Hir-
vilahti—Lamperila Mömmölänlahti
—Haminalahli—Kuopio 8 vuotta. Ku-
ten muistetianee, myi osuuskunta
tuonnottain omistamansa Kallavesi-
laivan Heinäveden höyryveneosuus-
kunnalle 50,000 rrrk:sta.

Nuorisoseurat. T. k. 7 pmä pi-
tämässään kokouksessa päätti Kart-
tulan Taliuskyläu nuorisoseura liittyä
Karttulan, Tervon osuuskunnan jäse-
neksi yhdellä osuudella.

Suuri tilankauppa, T. k. S p. teh-
dyllä kauppakirjalla möivät tehtaili!
K. Hjorth ja hänen vaimonsa Tampe-
reelta omistamansa Suupan kartanon,
jonka muodostavat yhdysviljelvksessä
olevat: Kylä-Ollikan Nro 3a, Sciväskor-
ven Nro 3*, Metsä-Ollikan Nro V,Rnn' a-
Kurikan Nro 4*. Perkiön Nro 4 !0

, Metsä-
Snupan Nro 4*’ ia Suupan Nro 4“ perin-
tötilat sekä Kellarmäen palstatilan,
kaikki Pirkkalan pitäjän Naistcnmatkan
kylässä, maanviljelijä J. E. Henriksso-
nille Hausjärveltä. Va-taanetto tapah-
tuu t k. U> prnä. Kaikki irtain seurasi
kauppaa, jonka välitti Riihimäen taion-
välitystoimisto Riihimäellä.

Tapaturmainen kuolema. Eilen
kk) 11 aikaan joutui Turussa Kanava-
memeliä työnjohtaja J. V. Aulio vau-
nujen puskurien väliin, joita vaunuja
eTaäl työmiehet työnsivät, sillä seu-
raukseJa että hän saamistaan sisäi-
sistä \ ammoista parin tunnin kulut-
tua knoil. A. oii 40 vuoden ikäinen
ja jätti jälkeensä vaimon ja 1 lap-
sen.

—• Hallinnolliset tuomiot, Turun ja
Torin läänin kuvernööri on viime tors
taina tuominnut h"llinnoliista tietä an-
nettujen pakollisten määräysten nojal-
la tilaromistaja J. Isotalo-Lamppalan,
Kokemäen pitäjän Peipohjan kylästä
osallisuudesta väkijuom in myyntiin
2,000 mkr sakkoon ja hänen sisarensa
Alina Isotnio-Eamppalan väkijuomain
anniski iusta ja myynnistä seka poni-
sivir n- n aisten toimenpiteitten vas
turtumisesta pidettäväksi 3 kk. van
kouliessa. Tuomittu pyysi ja pääsi
heti rangaistustaan suorittamaan.

Kirjallisuutta ja
taidetta.

Pekka Halosen
näyttely

Strindbergin salissa.
»Millet ei olisi löytänyt tyyliään.

jollei hän olisi keksinyt talonpoikien
elämää, Turnerista ei olisi tullut
lurneria, jollei hän olisi onnistunut
yhdistämään kotimaansa sumunäyt
Italian säteileviin
Gauguin loi tyylinsä vasta Tahitissa
Carl Larsson löysi sen ruotsalaisesta
kodista.»

Tähän tapaan kirjoittaa eräs tun
netto ruotsalainen taiteentutkija tah-
toessaan osoittaa, että persoonallisen
tyylin luomiseen vaaditaan ei ainoas
taan alkuperäisiä taiteilijalahjoja.
vaan myöskin niitä vastaava mää
rätty aiheala. Täydellä syyllä voisi
jo lueteltujen esimerkkien lisäksi
mainita Pekka Halosen, joka
eilen avasi tavanomaisen vuosinäyt-
telynsä Strindbergin salissa.

Halonen aloit! laifeilijauransa etu-
päässä henkilömaalaajana, mutta vii-
meksi kuluneen vuosikymmenen ai-
kana on hänen mielenkiintonsa suun-
tautunut melkein yksinomaan Suo-
men luonnon esittämiseen muodoin
ja värein. Niin huomattavia kuin
Halosen aikaisemmat, suure* henkilö-
sommitelmat ovatkin ja niin oma-
laatuinen kuin niidenkin sävy on —,

näyttää kuitenkin siltä kuin olisi tai-
teilija vasta maisemamaalauksesta
löytänyt sen alan, joka sallii hänen
erikoisuutensa päästä täysiin oikeuk-
siinsa. Samalla tavalla kuin Pekka
Halonen ei kukaan tässä maassa ole
Suomen luontoa kuvannut. Hän on
näillä teoksillaan tuonut taiteeseem-
me ja miksei maailmantaiteeseen

uuden, merkittävän lisän.
Ei ole varsin helppoa sanoin mää-

ritellä Halosen maisemamaalauksen
persoonallista laatua. Varmasti on
kuitenkin jokainen, joka kerrankin on
seisonut näiden milloin sateenkaaren
väreissä säteilevien, milloin him-
meän usvanharmaiden kuvien edes-
sä, Joutunut sen vastustamattoman
elämänilon valtaan, joka niistä tul-
vehtii. Sillä Pekka Haloselle on luon-
to elämän lähde. Jokaisesta sivelti-
menvedosta näkee millä rakkaudella
taiteilija suhtautuu aiheeseensa, mil-
lä hartaalla antaumuksella hän sitä
tulkitsee, jottei piirtoakaan hukkuisi.
Luontoon nähden asettuu tämä mes-
tari palvelijan asemaan.

Ja tästä tosiasiasta voi johtaa
erään toisen Halosen maisemamaa-
lausta kuvaavan piirteen. Päinvas-
toin kuin aikoinaan Ruskin, joka
vaati taiteilijoita lähestymään luon-
toa nöyrällä ja kunnioittavalla mie»
Teliä, opettavat nykyaikaiset maala-
rit Whistlerin tapaan, että luonto eli
maisema on ikäänkuin soittokoneen
klaviatunri, jota jokainen saa käsitel-
lä mielensä mukaan. (»Taiteilijan

tehtävä on yhdistää ja valita, erotella
ja jalostuttaa ain-ehistoa, niin että
hän siitä pakottaa esiin jotain kau-
nista, samaila lavalla kuin soittaja

yhdistää äänet akordeiksi ja kaaok
sesta luo harmonian ») Halosen mai-
semamaalauksen lähtökohtana ei
ole maalauksellis-taiteellinen teoria
määrätty värioppi, vaan luonnontun-
nelma. Sen säilyttäminen niin raik-
kaana ja turmeltumattomana kuin
suinkin mahdollista on hänen taiteel-
linen päämääränsä. Että taiteilija

onnistuu esittämään tämän tunne!
Man niin voimakkaana, eitä se kat-
sojaan usein vaikuttaa, suorastaan il-
mestykseltä, johtuu hänen persoonal-
lisen näkemyksensä laajuudesta, sv
vyydestä ia hienoudesta.

Tervehdimme Pekka Halosen näyt

lelyä, joka osoittaa, että taiteilija
työskentelee väsymättömällä innolla
ja herpaantumattomin, voimin, vilpit-
tömällä ilolla.

L.

Juliani Ahon uusi teos.
Juhani Ahon uusi teos »Rauhan

erakko» on ilmestynyt Otavan
kustannuksella. Kertomuksen aihee-
na on nykyisen maailmansodan syt-
tyminen ja sen tuottamat mullistut,

set, katsottuina idyllisiä alppikylä
taustaa vasten. Samalla kirja valai-
see tekijänsä suhdetta rauhanaattee-
seen. Hinta nid. 4; 25, sid. 5: 75.

Pekka Ralesen näyttelystä,
Strindbergin salissa, ostettiin h-'li ei-
len, avajaispäivänä. 12 taulua.

Kotimailta
valmistetta S HÄMRASTASKIN AASiSAL. S

|| Puhdistaa syyni Tekee hampaat p
ata iralko siksi! Hyuänmakyfsta! ||

(S. H.)

luona jatkavat:
Konsertit.

Väinö Raition aävellyskonsertti.

Nuor. säveltäjä antoi ensimäisrssä
sävellyskonserlissaan sangen lupaa-
van näytteen lahjoistaan ia tosi va-
kavuudella suoritetuista opinnois-
taan. Konsertissa esitettiin vaativa,
melkein 2 tuntia kestänyt ohjelma,
joka sisälsi 5 eri numeroa, ja sai se
osakseen yleisön lämpimän kanna-
tuksen. Säveltäjä kutsuttiin useita
kertoja esille, yksi orkesterinumero,
»Fantastinen tanssi», vaadittiin tois-
tettavaksi ja kukkia ojennettiin.

Ohjelman alkunumeroina oli so
naatti fiss-molli pianolle ja
viululle, jonka esittivät säveltäjän
veli, viulutaiteilija Eino Raitio, ja
pianisti Ernst Linko, sekä Tocca-
ta pianolle, jonka soitti viimeksi-
mainittu. Edellinen on jo ennen esi-
tetty Musiikkiopiston näytteissä. Sii-
nä on paljon metodiikkaa ja kauniita
otteita, mutta kokonaisuus tuntuu
hapuilevalta ja katkonaiselta. Toc-
eaf* on mielestäni onnistunut.

Kansaa Näyttämö esittää tä-
nään klo x /zb alennetuin hinnoin
58;nncn kerran Maiju Lassilan huvi.
näytelmän »Nuori Mylläri».
Illalla klo 8 näyttelee teatteri toisen
kerran viimeisen uutuutensa, Johann
S;gurj6nssonin näytelmän »T un-
tu r i-E jvi n d ja hänen vai-
monsa». Viime torstaisessa ensi-
illassa esitettiin se täydelle katso-
molle.

siirtomaissa.

Asema.

Ohjelman jälkipuolisko, jonka
muodostivat Fantastinen tans-
si» P oé m e (sellolle ja orkesterille)
ja konsertti c-molli (pianolle
orkesterin säesiyksellä) oli omiansa
osotfamaan, mikä suuri kehitysaste
erottaa sen ohjelman alktmumerois-
ta. »Fantastinen tanssi» osoitan näp-
pärää orkesterin käyttöä ja hyvää
väriaistia. Sävellyksenä on se kyllä
sangen helppohinfainen. »Poéme» si-
tä vastoin on taiteellisesti arvokas
ja ehiä sävelteos. Sello-osa on kaiu-

kas, hyvällä aistilla ja tekniikalla kir-
joitettu; sen soitti ansiokkaasti hra
B. Persfelt. Erikoisesti jäi mieleen
jo ensi kuulemalta eräs kohta, iossa
sellon laulavaa, erinomaisen kau-
nlsla kantilenca säestää orkesterin
slaeeatokulku, ensikerralla puupu-
haltimissa, sitten viulujen pizzica-
teissa. Konsertti c-molli, jossa piano-
osan soitti vauhdikkaasti Ernst I.in-
ko, teki niinikään hyvin mieltäkiin-
nittävän vaikutuksen. Sävellyksessä
on voimaa, nuorta raikasta elämän-
iloa ja michekästä tarmoa, eikä siitä
puutu lyyrillistäkään puolta. Piano-
osa on kiitollinen, hyvällä maulla ja
teknillisellä taidolla kirjoitettu. Muo-
dollinen puoli ehkä saattaisi antaa
aihetta joihinkin huomautuksiin
ensi kuulemalta on siitä vaikea mi-
tään sanoa mutta joka tapaukses-
sa huomaa sävellyksessä sisällystä,
sitä oikeata ehtymätöntä runosuonta,
jota ilman muotokin on arvoton.

Säveltäjä on tällä konsertillaan
kiinnittänyt itseensä paljon vakavia
toiveita.

Erikoisen arvokkaisuuden. sai fä
mä konsertti vielä sen kautta» että
nrof R, Kajanus oli harjoittanut
ja johti sävellykset. Esitykset olivat
siis kaikin puolin viimeistellyt ja
mallikelpoiset.

Maisteri Niilo Lehmuskoski an-
taa lausunto-illan lauantaina 18 p:nä
maaliskuuta yliopiston salissa.

Alma ja Toivo Kaula ovat läh-
teneet pitkälle, noin viisi viikkoa
kestävälle konserttimatkalle. Toissa
päivänä oli taiteilijaparin ensimäi-
nen konsertti Loimaalla, eilen Män-
tän tehtaalla. Tänään on konsertti
Korkeakoskella, huomenna OrivedcPä
ja edelleen jatkaen Jyväskylässä 15
p.. Seinäjoella 17 p., Vaasassa 18 ja
10 p., Lapualla 21 p.. Kokkolassa 22
p., Raahessa 23 p., Kemissä 25 p,,
Rovaniemellä 2(5 p. ja Oulussa 28 p.
Huhtikuussa ovat konsertit seuraa-
jissa paikoissa; Uudrssakaarlepyyssä
1 p.. Ilmajoella 2 p., Kaskisissa 4 p..

Kristiinassa 5 P., Porissa 8 p., Tyr-
väällä 9 p., RaumaUa 11 p.. Uurlessa-
kaupungis-a 12 p., Hämeenlinnassa
14 n. ja viimeisenä Porvoossa 15 p.

Septemin näyttely Ateneumissa,
jota kohtaan yleisö on osoittanut e-
rittäin suurta harrastusta, on tänään
avoinna viimeisen päivän. Pääsy-
maksu on alennettu 50 p:niin.

Elvira de Hidalgo, kuuluisa kolo-
tatuurilaulajatsr, on suuremmoisella
menestyksellä laulanut Milanossa »La
»Seulassa». Muutama aika sitten r vaa-
li m: me Hidalgo Parisin Suuressa oop-

perassa eräässä italialaisessa ooppern-

niij tännössä Donizettin »Don Pasqua-
ii'->ssa. Orkesteria Johti maestro Ar-
turo VSgaa.

Muut lehdet.
Eräs työala sivistyneille

naisille.
Viimeisessä eilen ilmestyneessä »Yli

oppilaslehden» numerossa Julkaisee tri
O. V. Louhivuori y'lgrl ivalla ot-
sakkeella varustelun kirjoituksen, jossa

hän painostaa köytäinta’on johtajatar
toimen sopivaisuutta nuorten s’vlsty
neitten naisten toimialaksi K
sessaaa lausuu tri Louhivuori m, m

A. M. seuraavaa:

»Maassamme on nykyään noin 200
köyhäintaloa ja niiden ihoksi joukkoKaupunginorkesterin

nsankorserfin tänään johtaa nrof
R. Kajanus. Solisteina esiintyvät hral
Ossian Fohsfröm ja Kusti Aerila.
Illalla on Pörssikonsertti, johtajana
hra Aposto!.

Musiikkiopiston päivä
konsertti tänään klo nuoli 9 on
Uudella ylioppilastalolla. Reefhnven-
ohjelmasia teimme selkoa eilispäivän
lehdessä.

Konsertista, joka tänään klo 2
annetaan työväentalolla hä-
tääkärsivien lasten hyväksi esikau-
mtngissa, hunmaufamme vielä, sul-
kien sen vleisön suosiolliseen huo-
mioon. Ohjelma on hvvin vaihtele-
va ja arvokas-, sen suorittamiseen ot-
tavat osaa- Helsingin fvnväenyhdis
tvksen orkesteri, nävfteli'Bf Avel
Ahlberg ia -Hemmo Kallio, sellofailei-
Pia Ossian Fohsfröm» laulajatar Idi
”asiper. Helsingin mieskuoro ia kon-
serttimestari S. Sternberg sekä pia-
nistit Uuno Aarto ja E. Märtenson.

U e e i 1 i a Hansen antaa perjan-
taina t. k. 17 n;nä konsertin yliopis-
ton salissa. Ohjelmassa on Glazu
nnfPn konsertti. Händelin, Counerin.
Kreisi eri n. Paganinin ja Saini
Saensin kappaleita sekä Sarasatrn
mustalaislaulut. Avustajana on tai-
tdlijattaren sisar Elfrida Hansen.

joko kuntien tahi yksit viet-n järjestö-

jen ylläpitämiä hyväutekeväsyysiai-

toksia. Mitä varsinaisen köyhäintalo.

hln tulee, on vain aniharvassa opillis-

ta sivistystä saanut johtaja ‘.ah! Job
tajatar. Aikaisemmin oi! hellän sun-
teellinen lukunsa jonkun verran suu-

rempi, mutta muutamat sivUtvnelstS
kodeista lähteneet juhta jätta ret ova<
viime vuosina tuileet jo täyso palvel-

leiksi ja vetäytyneet pois tältä työala'.
ta,. Kuvailtuaan sitten köyhälnta
lojen asukkaita ja heidän hyväkseen
tehdyn työn siunauksellista merkitys

tä, jatkaa kirjoittaja edelleen;

»Kannattaako «itten taloudellisesti
esim. aaisylioppiiaan antautua tähän
tehtävään? Ss saa jäädä hänen it
sensä vastattavaksi. Useassa kunnassa
ovat tosin köyhäintalon jobtajaftaren

palkkaedut huonot, Mutta yleistä ‘o

on ja yhä yleisemmäksi täytyy tulla
että jo-htajattarella os,ppat« 5 asuntoa
(tavallisesti 2 huonetta Ja oma keit
tiö) ja ruokaa laitoksen ruoka-alueis-
ta, 600 markkaa rahapalkkaa Sikäli
kuin Johtajatar kykynsä ja kuntonsa
kautta tekee itsensä kykeneväksi hsKansallisteatteri.

Kansallisteatterissa esitetään tä-
nään iltapäivänäytännössä klo 1/a 4
alennetuin hinnoin Ludvig Holbergin
mestarillinen 5 näytöksinen ilveily
„J ep p e Niilo n p o i k a“, Adolf
Lindfors loisto-osassaan Jeppenä.
Näytelmä esitetään nyt 50;nnen ker-

ran.

kemaan kaupunkien suurempiin köy

häintaioihin, paranevat palkkaedut.’
Kirjoituksensa päättää tr* Louhi

vuori seuraavasti; »Me köyhäinhoito-

miehet tarvitsemme avuksemme mon-
ta krifitlliismielistä, taitavaa ja ahrau
tavaa sivistynyttä naista, että maam
me kaikki köyhäinkodit muuttuisivat
todellisiksi kodeiksi onnettomille Ja
ojennus- ja kasvatuslaitoksiksi niille,

jotka ovat velvollisuutensa yhteiskun

nan jäseninä unhottanet »

Iltar.äyiännössä, joka alkaa täs-
mälleen klo 7, esitetään korotetuin
hinnoin Ithnncn kerran r P ee r
Gynt“ Tähän näytäntöön on saa-
tavissa enää vain joitakuita yksityisiä
paikkoja ensiparven ainoissa sekä
huokea!.intaisempia paikkoja toisella
parvella.

„Peer Gvnt i n" seuraavat esi-
tykset ovat ensi keskiviikkona, per-
nntaiua ja sunnuntaina klo 7 illalla

Lip] nja näihm näytän töihin myydään
tiisiai.-ta klo lOJlä a.-p. teatterin
lippumyymälässä.

Goremykln sairaana. (S.T.T.)
Djcnin tietojen mukaan on Gorernyki-
nin terveydentila kovasti huonontu
nut. Näinä päivinä on hän saanut
sydämenkourisluksen ja lääkäri* ovat
määränneet hänelle täydellisen levon.

Taistelut Verdunin

Muualla
aseina ennallaan. Tietoja fantelursta Mesopotamiassa ja Saksan afrikalaisissa

tässä suhteessa, aikoopa antaa pai-
kallisille viranomaisille täyden toi-
mintavapauden rosvo.en takaa-ajoon
nähden, vaikkapa sen satunnaisesti
täytyisi ulottua Meks kon rajan yli.
Miiä siihen Meksiko sanoo, jää näh-
tä\ äksi.

(5.11.) Eilispäivän päätapahtumana
on Saksan sodanjulistus
Portugalille. Saksan hallituk-
sen virallinen äänenkannattaja,
»Norddeutsche Allg meine Zeitung»
selittää sodanjulistuksen syyn seu-
raavasti. Helmikuun 23 p ; nä Portu-
galin satamissa tapahtuneen saksa-
laisten kauppalaivojen takavarikoi-
misen johdosta ät i Saksan Lissabon-
issa oleva lähettiläs saman kuun 27
p:nä Porluga in hai! tukselle vasta

lausekirjclmän, jos'a vaadittiin taka-
varikoitujen laivojen vapauttamisia

Tähän antoi maali-kuun 4 p;nä Por-
tugalin Derlinissä oleva lähettiläs
vastauksen, jossa Saksan vaatimus
hyljättiin. Tämän johdosta on Sak
san Lissabonissa oleva lähettiläs
saanut tehtäväkseen sodan julista-
misen Portuga'in hallitukselle, ja

»katsoo Saksan hallitus nykyään o-
levansa sodassa Portugalin kanssa».

Venäjän riofaniat.
ylipäällikön esikunnan

TIEDONANTO.

Pietarista, maali k. 11 p. (?.

T.) Sorl-can ylipäällikön esikunta il-
moittaa;

Läntinen rintama.
Kaksi me!kci'ta saksalaisia ticdus-

telijse-asloa, jotka lähenivät ampu-
mahant r janaa Oldavneida. ja
Sns s e i-jokien luona, hajoitimme
talejamme. Raskas tykistömme ha-
joitti vihollisosaston, joka liikahti
Väinänlianan asemien oikealla
rivn tnlla. Saksalaisien tykistö pom-
mi-ti puolentoista tunnin kuluessa
Kalknhnen asemaa.

Kolkin kauppalasta kaakkoon
olevalla alueella lyötiin takaisin c-
rääa isohkon vihcllieo-aston yrity?
lähetä ampnmnhautcjumuie.

Keskisen Stryaan aineella otti-
vat tiedustelijamme vibolli'<m surja-
jonkkojsn kanssa kah-
akri-?a vnr.tcja. i1".-

nnoleßa rojnm?tti tvkislönma hyvillä
tuloksilla erällä vihoTispatteTia ••itä
anteelleen sijojtetiae-sa. Havaittiin,
että pommimme osuivat tykkeiMn ja
ampnmatarvelaatikkoihin.

Vcnälä : sct lehdet, jo‘.ka asiaa käsit-
televät, eivät näytä kiinnittävän
suulta huomiota Portugalin maa ar-
meijaan. mutta sitä enemmän sen
merivoimiin. Vaikka Portugalin sota-
laivasto onkin vähä nen, on pienikin
voimanlisä tervetullut, huomauttaa
esim. »Paiski Invalid» ja on sitä miel
tä, että Portugalin mer'vo:ma( riitlä
vät pitämään silmällä, vieläpä kuris.
sakin, niitä Saksan sota-aluksia
muista kuin sukellus-aluksista tuskin
tulee puhetta lukuunottamatta satun-
naisia »Möwe»- ilmiöitä jotka puo.

telia tai toiselta pyrkivät G braltarin
salmeen. Tämä vartiopalvelus lie-
neekin toistaiseksi tärkein ja ainoa
sotatoimi, mihin Portugal viipymättä
saattaa ryhtyä, niin kauan kuin sen
maavoimat ovat liikekannalle asetta-
matta.

Kaukasian rintama.
Etenemisemme jatkuu.

RISAN VALLOITUS
Sevastopolista, matalisk. 11

p. (P.T.) Risan valloituksessa otimme
sotasaaliiksi tykkejä, ampumavaroja,
muonavaroja sekä paljon kiväärejä ja
patruunoja. Turkkilaiset perääntyi-
vät niin kiireellisesti, että jättivät
jälkeensä haavoitetuilla ja kaatuneil-
le sälytetyt kuormastot.

Verdumn ympäristönä jatkuva!
taistelut entisellä voimalla. T. k. 10
päivän ranskalaiset tiedonannot mai.
nitsevat asemassa tapahtuneen sen
muutoksen, että saksalaisten onnistui
Vcrdunin luoteispuolella jälleen tun-
keutua Corbotin metsään, Forgesin ja
Berthincourtin välimaalla. Tämän
kohdan tärkeyttä osoittaa se sitkeys,
millä saksalaiset ovat. pyrkineet sii-
hen kiinni. »Joukko hyökkäyksiä tor.
juhtiin toinen to sensa jälkeen tykki,
tulella sekä myöskin jalkaväen ja
kuulanrskujen tulella, jotka aikaan-
saivat suuria hävitystä vihollisen ri-
veissä.» Vihdoin lähet ivat saksalai-
set 'hyökkäämään kokonaisen divi-
sionan ja onnistui heidän silloin uu-
delleen valloittaa se osa metsää, jon.

ka ranskalaiset olivat valloittaneet
takaisin t. k. 7 p:nä Ranskalainen
tiedonanto selittää kuitenkin, että
saksalaisten voitto oi äheskään vas-
taa heidän kärsimäänsä mieshukkaa
Maasjoen itäpuolella osoittaa taiste-
lun tuimuutta nimitettyjen paikkojen
tiheys; Douaumonl, Vaux, Eix, Mou-
lainville, Villes sous Bonchamps ja
Benrée. Mitä Vauxin linnakkeeseen
tulee, mainitsee nanskala nen viralli.
nen tiedonanto t. k. 10 p: nä siitä ai-
noastaan, että »on osoltaulunut to-
deksi. että jalkaväkihyökkäykset, joi.
ta saksalaiset eilen suunlasivai juok.
suhautojamme vastaan Vauxin lin-
nakkeen luona maksoivat heille mel-
koisia uhrauksia.».

*

SIVAS.

Aigonnailla

Lo (ringissä

VERDUNIN TAISTELUT.

(S.T.T.) Bukarestista, maa-
lisi. 11 p. (V. Vr.) Sivasin kaupungin
Vähässä Aasiassa on ruutitehtaan rä
jähdyö melkein kokonaan tuhonnut.

LODS.
(S.T T.) Tukholmasta, maalisk

11.l 1. p. (V. Vr.) Saksasta saapuneet
puolalaiset kertovat, että Lodslssa rai-
voaa pilkkukuume. Kaikki teatterit
ja koulut on suljettu ja raitiotieliiken-
no on seisahduksissa. Koko saksalai-
nen varusväki on siirretty pois Loo-
sista.

Ranskaa rintama.
YLEINEN ASEMA.

Paitsi s ta. maalisk. 10 p. (P.T.)
Virallinen päiväliedonanto il-
moittaa;

BELGIAN ARMEIJA.

Argonneilla
pommitti tykistömme Montiaacnnin
ja Avauccnitin välillä huomattua vi-
hollisen knormastoa.

V e r d n n.
M aasin länsi- ja itäpuolella on

asema ennallaan. Yön kuluessa ei
vihollinen tehnyt jalkaväkihyökkäyk-
siä asemiamme vastaan- Keko rinta-
malla jatkoi iykkitaisielu, ollen erit-
täin ankara Uaas-joen oikealla ja
vasemmalla rannalla, Woßvressä
tapahtui pommitus pienin väliajoin.
Elsassissa hävittivät patterimme
saksalaisten juoksuhautoja 425 m.
kukkulalla Thanin itäpuolella.

Muualla rintamalla
yö kului rauhallisesti.

Lento so ta.

ENGLANNIN ARMEIJA.

Vaikka tapahtuma ei suorastaan
kuulukaan samaan sotasikermään,
mainittakoon tässä yhteydessä Yh-
dysvaltain ja Meksikon ra-
jascudulla tapahtunut taistelu, jo.
ka saattaa sytyttää sodanlieskan A-
uerikassa. Pohjois,Ameriikan Yh-
dysvaltoihin kuuluvan New-Mexikon
valtion alueella sijaitsevaa Colum-
bian kaupunkia vastaan on eräs mek_
sikolaisen kapinapäällikön Villan
joukkueita tehnyt hyökkäyksen, jon-
ka osasto amerikalaista ratsuväkeä
torjui. Amerikalaiset tunkeutuivat
taistelun kestäes-ä puolesi an Mekai-
kon alueelle, palaten kuitenkin tais-
telun päätyttyä lakaisin. Yhdysval-
tain hallitus on täydellisesti hyväk
synyt amerikalaisen osaston päälli-
kön, eversti Slocumin menettelyn

T. k. 8 p:nä olivat lentokoneemme
vilkkaassa toiminnassa. Tapahtui
muutamia ilmataisteluja, joista suu-
rin osa vihollisen sotajoukkojen ase-
main yläpuolella. Näitten ilmataiste-
lujen aikana ajettiin 15 saksalaista
lentokonetta pakosalle ja 10 lentoko-
neen huomattiin putoavan pystysuo-
rassa linjassa asemilleen. Paitsi tätä
ovat meikäläiset luotettavien tietojen
mukaan syßsseet kaksi saksalaista
lentokonetta, joista toinen oli Focker-
meilinen, maahan Champagnesaa ja

kolme lentokonetta Verdnnin aineella.
Nämä lentokoneet putosivat saksa-
laisten asemille.

Italian sota.

Par iti* ta. maalisk. 10 p. (P.T.)
Virallinen illalledonaato il-
moittaa:

VIRALLINEN TIEDONANTO.

Artoiaiaaa
räjäyttivät «akaalaiaet Lilleen lohta-

van tien länsipuolella miinan, jonka
aiheuttaman kuopan me Tallasimme.

pommitimme tykkiinidiamme Mont-
faaccnin met'S3a matkalla olevaa yl.
hclliskolonnaa.

Veidnn Maas-joen länsi-
puolella.

missä pommitus keskeytyi, teki vi-
hollinen päivän kuluessa hurjia
hyökkäyksiä asemiamme vastaan
Coihotin metsässä. Joukko hyök-
käyksiä torjuttiin toinen toisensa jäl-
keen tykkitulella sekä myöskin jalka-
väen ia knularuiskojen tulolla, jatka
aikaansaivat suurta hävitystä viholli-
sen riveissä. Mieshnkastaan haali-
matta, joka ei läheskään vastaa sak-
salaisten itselleen asettamaa päämää-
rää. lähettivät saksalaiset viimeinen
kerran hyökkäämään vähintäin koko-
naisen divirionan ja onnistui heidän
tällä kerralla nude’leen valloittaa osa
C o r b ot i a metsää, jonka me olim-
me valloittaneet lakaisin t k. 7 p,
Maas-joen itäpuolella te-
ki vihollinen kaksi hyökkäystä
juoksuhautojamme vastaan Donan-
mortin kylän länsipuolella. Knnla-
rnisknjemme tulen pyräyttäminä ei
vihollinen missään kyennyt saavutta-
maan linjojamme. Vanuin kylää
vastaan valmistettu. hyökkäys ei voi-
nut tapahtua tykkitulemme vuoksi.
On cecittautr.nut fotlekoi, että jalka-
väk” yökkäykeet, joita saksalaiset ei-
len s~tnterv a! kvlää ja jurksuhan-
tojamme vastaan Vaarin linnak-
keen Incna. maksoivat heille mel-
koisia uhrauksia. Voevress§ oli
vihollisen pommiin--, johon patterim-
me tarmokkaasti vastasivat, erittäin
ankaraa Eirin, Moulainvillen ja Vil-
lers-sons-Bonchampin ja Bea**en
suunnalla. Sak-alaiset heittivät Maas-
jokeen St. Mihiclin luona uivia mil-
noia. jotka onnistuimme pyydystä-
mään, ennenkuin ne ennättivät Ai-
kaansaada mitään vahinkoa.

hävitimme tuhoavalla tykkitulella
vihollisen Puolustuslaitteita Alleviller
—Brcmenlllen rintamalla. *

(S.T.T.) »Denj» mainitsee hollan-
tilaisen sanomalehden »Tijdin» ar-
velevan. että saksalaisten toiminnat
! a Verdunin piirissä <m ollut tarkil-
(uksena kiinnittää tälle rintamalle
mahdollisimman paljon ranskalais 1?,

■.eukkoja heikontaakseen siten muita
rintamanosia. Ensi sijalla pitävät
s.- ksalaiset tällöin rintamaa Argon-
neiila ja Champagncssa,

Havresta, maalisk, 10 p. (P.T.)
Belgian virallinen tiedonanto ilmoit-
taa, ettei Belgian armeijan rintamalla
ole tapahtunut mitään oleellista.

Lontoosta, maalisk. 10 p. (P.T.)
Ranskassa olevan Englannin armei-
jan päämaja ilmoittaa: Eilen teki
lentoko®eosastomme. johon kuului SI
lentokonetta, menestyksellisen hyök-
käyksen vihollisen rautatielinjaa ja
upseerien asuntoja vastaan Carvines-
sa. On syytä otaksua, että ilmailu
jäimme onnistui tuottaa viholliselle
melkoisia vaurioita. Kaikki lentoko-
neemme palasivat onnellisesti takai-
sin. Taistelun aikana ilmassa oli
muuan lentokoneemme ja eräs vihol-
lisen lentokone pahoitettu laskeutu-
maan maahan Tourayn lähistöllä. Vii-
me yönä teki vihollinen käsikranaat-
tien avulla hyökkäyksen kahta mei-
dän valtaamaamme kuoppaa vastaan
Hohenzollernin redutin lähistöllä.
Torjuimme molemmat hyökkäykset.
Tänään pidettiin molemmin puolin
yllä verrattain' ankaraa tykkitulta
Loosin ja Hohenzollernin redutin se-
kä Kenkerin ja Fauquissarlin välisel-
lä alueella. Viimeksimainitun paikan
pohjoispuolella hävitti tykkitulemme
vihollisen miinakäytävän.

Roomasta maalisi. 10 p. (P.T.)
Armeijan päämaja ilmoittaa: Alppien
seuduilla sataa lunta ja tapahtuu lu-
mivyöryjä, kun taasen laaksoissa on
rankkasateita, jotka aiheuttavat tul-
via. Urhoolliset sotajoukkomme tais-
televat kuitenkin näitä huonoja sää-
suhteita vastaan ja jatkavat meues-
tyikseMbtä etenemistoi maniaansa.
Pieniä meille menestyksellisiä jalka-
väki taistelu ja tapahtui Castellodan-
len ympäristöllä sekä Lagarintm ja
Citornan laaksoissa. Taragnolon laak-
sossa Lusernan luona, ylisellä Asti-
colla Vezzanon kukkulalla ja Marie-
ro®. luona. Tykkitulemme hävitti vi-
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-hoilisen suojalaitteet Seiserlri laak-
son yläosassa Fella-joen varrella ja
pommitimme matkalla olevia viholli-
sen Sotajoukkoja Coritenzon laaksos-
sa sekä Montenerolla. Isonzon kesk:-
jnoksun varrella pakoili jcukko-
osastojemme toiminta Selon luona si-
jaitsevaa Mrzlilä ja Bodretziä vastaan
vihollisen tuomaan juoksuhautoihin-
sa tuoreita apujoukkoja, joita sittem-
min tykistömme menestyksellisesti
pommitti. Isonzon alisen juoksun var-
rella pommitti vihollisen tykistö asut-
tuja seutuja. Patterimme vastasivat
vihollisen tuleen pommittaen Itävalta-
laista joukko-osastoa, joka oli mat-
kalla Vaiennan' laaksc>ssa Carsolla.

HALLITUKSEN ASEMA,

Roomasta, maalisk. 10 p;nä.
CP. x.) Edustaja Turati teki parlamen-
tissa Salandralie kysymyksen,

_

onko
perää siinä, että hallitus aikoisi ai-
heuttaa pulan eroamalla. Sälandra
ilmoitti, ettei hallitus ryhdy mihin-
kään toimenpiteisiin ennen äänestys-
tä parlamentissa. Tämä tiedonanto
merkitsee, että kysymys hallituksen
kohtalosta lykätään ensi viikkoon,
jolloin keskustelu hallituksen talou.
dellisesta politikasta alkaa.

KUNINKAAN KÄYNTI ROOMASSA.
(S.T.T.) K 5 peni h ami nasta,

maalisk. 9p. (8.V.) Kuningas Viz-
tor Emanuelin palaamisen johdosta
kirjoittaa sStampas, että kuninkaan
palaaminen on yhteydessä suurten
kansallisten tapahtumain kanssa, jot-
ka saattavat kokonaan syrjään kärjis-
tyneen yhteenoton parlamenttiryh-
mien välillä Lehti tark-ottanee kai-
kesta päättäen sodan, julistamista
Saksalle.

Balkanin sota.
BULGARIALAISSA ALBANIASSA.
Salonikista, maalisk. 10 p.

(p. X) Asa riista ilmoitetaan, että bul-
garialaisten joukkojen marssittua Be.
rallin tapahtui kokonainen joukko
murhenäytelmiä. Ensimäisistä päi-
vistä lähtien ryöstettiin kaikki kreik,
kalaisille kuuluvat myymälät ja ta-
lot. Bulgarialaiset ryöstävät . ja teke-
vät ilkitöitä rauhalliselle kreikkalai-
selle väestölle. Pelästyneet asukkaat
pakenevat vuorille ja jättävät omai-
suutensä oman onnensa nojaan.
Kreikkalainen metropoliitta on saa-
nut määräyksen poistua kaupungista
M tunnin kuluessa. Muussa tapauk-
sessa hän lähetetään Bulgariaan.

bulgaria ja romania.
Bukarestis ta, maalisk. 10 p.

.'P.T.-! Sofiasta ilmoitetaan, että koko
Bulgarian sanomalehdistö käsittelee
Romaniasta saapuneita tietoja Bulga-
riassa huomattavasta romamalaisvas-
laisesta kiihotuksesta. Bulgarialai-
set sanomalehdet pyrkivät todistele-
maan, että kaikki nämä huhut ovat
johtuneet Bulgarian vihollisten juonit-
teluista. Opp-ositsdooni ja enemmis-
töön kuuluvat edustajat laativat vä-
likysymystä, näistä huhuista, jotka
ivat herättäneet levottomuutta poliit-
tisissa piireissä. Bulgarian hallitus
asettaakseen .ystävällisiä suhtautu-
mista Romaniaan on päättänyt- taa-
sen avata kaikki bulgarialaisten val-
taamina alueilla Makedoniassa olevat
romanialaiset koulut.

Bukarest Isi a, maalisk. 10 p. iP.
T.) Sofiasta ilmoitetaan bulgarialais-
ten lehtien tiedonantojen perusteella,
että vastustuspuolueen ja enemmis-
töön kuuluvain edustajain sobranjas.
sa tehtäväksi aikomasta välikyselys-
:ä, jonka oli määrä koskea Romanian
Dobrudshan kuvernöörin Kamarashes-
ken toimintatapaa, on nyttemmin
luovuttu, koska Bulgarian hallitus
on antanut selityksiä, jelka vapautta-
vat tämän romanialaisen virkamie-
hen häntä vastaan tehdyistä syytök-
sistä ja selittävät yllytyksen bulga-
rialaisen kapinan aikaansaamiseksi
Dobrudshassa ympärysliiton vireille
panemaksi. Puolivirallinen sNarod-
ni Pravas kirjoittaa tämän johdosta,
että on edellytettävä asianomaisilla
Bukarestissa olevan niin paljon ter-
vettä järkeä, että lie välttävät eripu-
raisuuksien uudistumista Bulgarian
kanssa, syystä että ne ovat ympä-
rysliiton juonien aiheuttamia.

ROMANIA 5A KREIKKA,

(S.T.T.) Bukarestista, maa.
lisk. 10 p. (Rj.) Atenasla saapunei-

den tietojen mukaan on Kreikan
hallitus käsitellyt viime istunnossa
suhtautumista Romaniaan. Päätös
Vedetään toistaiseksi salassa.

ROMANIAN EDUSKUNTA.
Bukarestista, maalisk. 10 p.

T, (T.) Pääministeri Bratiano luki
tänään edustajakamarissa julki ku-
ninkaallisen käskykirjeen, jossa e-
dustajakamarin istuntokautta piden-
netään maaliskuun 15 p:ään asti.

SÄLOKS!

Salonikista, maalisk. 10 p. CP
r ) Selkkaukset turkkilaisten, sak-
salaisten ja bulgarialaisten välillä
evät yhä enemmän kärjistyneet.
Turkkilaiset, jotka ovat pelästyneet
venäläisten nopean etenemisen, joh-
dosta, haluavat lähettää Kaukaasian
rintamalle kaikki sotajoukkonsa Hu-
mpasta. Heidän liittolaisensa taasen
eivät tahdo tähän suostua, sillä ne
tarvitsevat turkkilaisia sotajoukkoja
hyökkäystä varten SaJonikiin. .. ,-

Hajatietoja.
SAKSA JULISTANUT SODAN POR-

TUGALIA VASTAAN.
Käpe&hamiaasla, maalisk,

50 p. (P.T.) »Norddeatsche Allgemei-
ne Zeitungissa» on julkaistuna tieto,
jossa kerrotaan, elftä saksalaisten

laivojen v. k. 23 p;nä tapahtuneen
takavarikoimisen johdosta Portugalin
satamissa oli Portugalin hallituksel-
le v, k. 27'p:nä annettu, vastalause-
nootti, jossa vaadittiin saksalaisten
laivojen vapauttamista. Vasta t. k, 4
p;nä antoi RerlinissS oleva Portuga-
lin lähettiläs vastauksen, jossa tämä
vaatimus hyljättiin. Tämän jälkeen
oli Saksan Lissabonissa olevan lähet-
tilään tehtäväksi annetta sodan ju-
listaminen Portugalin hallitukselle
ja katsoo Saksan hallitus nykyään c-
levänsä sodassa portugalin kanssa.

Kspenham i n a s t a, maaiisk.
10 p. (P.T.) »Fremdenblattin» tietojen
mukaan eivät Portugalin viranomai-
set 010 vielä antaneet käskyä itäval-
taiais-saksalaisten laivojen, takavari-
koimisesta..

SOTA RAUHAN JÄLKEEN.
Lontoosta, maalisi. 9 p. (P.T.)

Puhuessaan alahuoneessa piakkoin
pidettävästä ympärydiiton taloudel-
lisesta konferenssista Asqu.ith huo-
mautti, etteivät Englannin edustajat
konferenssissa mitenkään tulo sito-
maan Englannin hallituksen ja ala-
huoneen toimintavapautta. Konfe-
renssin päätehtävänä on käsitellä ky-
symystä olisiko mahdollista jo sodan
aikana määrätyn taloudellisen pai-
nostuksen harjoittaminen viholliseen
samoinkuin taloudellisen avustuksen
antaminen liittoiaisiöemme. Tämä
tehtävä on jo alusta alkaen kuulu-
nut ympärysliiton yhdenmukaistutet-
taun {oiminta-ohjelmaan. On var-
maa, että karkki toimenpiteet, joihin
sodassa voimme ryhtyä helpommin
saavuttaafcsemme päämäärämme, saa-
vat osakseen niin liittolaistemme
kuin alahuoneenkin hyväksymisen.
Järkevyys 1’ ja' varovaisuus vaativat,
että me neuvottelumme liittolaistem-
me kanssa sodan jälkeen mahdolli-
sista muutoksista taloudellisella a-
lalla ja otamme huomioon uudet olo-
suhteet mtkälitse tulevaisuuteen näh-
den cm mahdollista. Me emme teki-
si ainoastaan*,.epäystävällistä ja. tun-
notonta vaan suoraan röyhkeän
teon, jos olisimme kieltäytyneet kut-
susta tällaiseen konferenssiin. Edus-
tajamme palaavat Parisista täydelli-
sesti vapaina- kaikkinaisista sitou-
muksista tulevaisuuden suhteen.

Tokiosta, maalisk. 11 P. (P. T.)
Hallitus on kääntynyt kauppakama-
rien ja suurempien liikemiesten puo.
leen pyytäen lausuntoa ehdotuksesta,
että maa liittyisi ympärysliiton euro.
palq.ist.en suurvaltojen tekemään ta-
loudelliseen liittoon.

TAISTELUT AFRIKASSA.
Lontoosta, maalisk. ±0 p. (P.T.)

Kenraali Smutsilta saapuneessa vi-
rallisessa sähkösanomassa kerrotaan,
ctlä miehitlämisen Tshalan jälkeen
saapui kenraali Vandevetcrin joukko-
osasto Tavetan edustalle, joka aset-
tautui ■ jo osittain olevan vihollisen
tyhjentämä. Pieni kuuiaruiskulla a.
sestettu saksalaisjoukko antautui
kenraali Verengerille. Nykyään . pi-
dämme hallussamme Tavetaa. Sa-
manaikaisesti eteenpäin tunkeulumi.
sen kanssa alkoi kenraali Gihe eilen
pommittaa Salaitaa, jota vastaan hän
.sittemmin hyökkäsi valloittaen sen.

LENTOHYÖIKJS.YKSET englan-
tiin.

Lontoosta, maalisk. 10 p. (P.
T.) Pääministeri Asquithin antamien
tietojen mukaan on rauhallisen väes-
tön keskuudesta sodan aikana saanut
pommitusten aikana surmansa -49
miestä, 39 naista ja 38 lasta; zeppe-
linien pudottamista pommeista on
saanut surmansa 127 miestä, 92 nais,
ta ja 57 lasta ja laivoja upotettaessa
on hukkunut 2,750 henkeä.

TAISTELUT MESOPOTAMIASSA.
Lontoosta, maalisi. 10 p. (P.T.5

Mesopotamiassa olevien englantilais
•ien sotajoukkojen komentaja ilmoil
taa, että kenraali Ayimcr jatkoi t. k
S pmä sotatoimia 7—S peninkulma!
päässä Tigriksestä tämän joen oikeal-
la rannalla, muita että hän veden
puutteen-vuoksi dii pakotteita perään-
tymääön ioell® ensin korjattaaan
kaikki haavoitetut.

SAKSAN KULUNKIäRVSO.
K 5 p é n h ,a m i n a s t a,, maalisk.

11 p. (P.T,) jaksan valtakunnan va-
kinainen . rah.asääntö. vuodelta 19-1Ö
päättyy i," 3,658,261,939 mkaan eli
330,180,008 mk, edellisen vuoden tu-
loarviota suurempaan määrään. Tuict
sotaveroista lasketaan -180,000,000trdlj.
3/-S Perusteluissa huomauta,
taan, että gotaa varten tarvittavat
varat tullaan vaatimaan erityisten,
sotatarkoituksiin käytettäviä määrä-
rahoja koskevien, lakiehdotusten a-
vuila. Joulukuussa 1915 myönnetyn
10 miljardin suuruisen ■ sotamäärä-
rahah katsotaan riittävän muutamien
kuukausien menojen peittämiseen,
minkä vuoksi tulo- ja me-
noarvioehdo.Uikseen ei ole otettu uut-
ta määrärahaa .sotaa varten. Perus-
teluissa 1 sanotaan, ettei vakinaisten,
tulojen jä vuoden. 1910 menojen saat-
taminen tasapainoon keskenään käy
laatuun ilman uusia apulähtéitä.
Tupakkaverojen, kuittien leimaraak-
-sujen sekä' postin ia Jennattimeri

valtakunnanvcron kuin myöskin fak-
turain leimaveron lasketaan tuotta-
van 520—540 milj., mutta on ne rs-
hasääntöön otettu 480' miljoonaksi.
Varainhoitovuoden 1914 ylijäämä
219,704,721 mk. säilytetään vaki-
naisten menojen eräiden osien suo-

rittamista varten. Lainojen kuoletus-
ta varten edellytetään 82,947,530
mien suostuntaiulo. Rahasääntöä
koskeva lakiehdotus edellyttää, sa-
moinkuin viime vuonnakin, että so-
talaina! kuoletetaan rauhan solmia-
misen jälkeen. Määräraha valtio-
rahaston todistuksia varten laske-
taan 2 miljardiksi markaksi.

(S.T.T.) Bukarestista, maa-
lisk. 10 p. (Rj.) Bulgarian rautatie-
hallitus on ilmoittanut 'Romanian vi-
ranomaisille, että Turkille tarvlttavain
tavarain kauttakulku Oboritzen kautta
Romaniassa on lakkautettu.

Lontoosta, maalisk. 10 p. (P.T.)
Amiraliteetti ilmoittaa, että torpee-
donhävittäjä »Eouquet» ja torpeedove-
ne n:o 2 ovat ajaneet miinoihin Eng-
lannin itärannikolla. 44 upseeria Ja 41
matruusia hukkui.

Lloydkin tietojen makaan on ranska-
lainen nelimastoinen purjelaiva »Ville
de Havre» upotettu. Laivan miehis-
töstä" hukkui kaks! henkeä.

Lontoosta, maalisk. li p (P. T.)
Joukko venäi2 :siä sanomaiehtimiehia,
m.m. Nemirovitsh-Dantshenko, Nabokov
ja kreivi Toisto:, on vastaanotettu
Englannin armeijan päämajassa Rans-
kassa. Tämän jälkeen käytiin puolus-
tuslinjoilla ja etumaisilla juoksuhau-
doilla.

Köpenhatninasta, maallslk. 10
p. CP. T.) »Berlicer Tageblatt» ilmoit-
taa, eitä viime päivinä on muutamissa
Berliain . osissa ollut huomattavissa-
leivän puute, joka on johtunut leipään
sekoitettavien perunain puutteesta. Pe-
ruusin puute vallitsee nähtävästi koho
Saksassa. Sanomalehti siteeraa Saksin
piirin päällikön julkaisemaa käskyä,
jossa ravintoloissa ja hotelleissa kiel-
letään tarjoamasta keitettyjä ta! pais-
tettuja perunoita maksuva-paasti muun
ruuan yhteydessä. Niitä, jotka tätä
käskyä rikkovat, rangaistaan 1,500
mkn sakolla, tai 3 kk. vankeudella. Sa-
moin on Saksassa huomattavissa soke-
rin ja kahvin puute.

Köpciihaminasta, maalisk. 11
p. (P.T.t Perunain sekä myöskin lei-
päjauhojen puuta on kahtena viime
viikkona ollut huomattavissa useissa
Saksan isommissa kaupungeissa, Ber-
linin ja maiden kaupunkien' maistraa-
tit ovat rauhoittaneet väestöä vakuut-
taen, että nykyinen asiaintila on ohi-
menevää laatua. Beriinin kaupungin-
hallinto'on pohtinut nykyistä tilannet-
ta ja keskustelujen aikana pantiin
jyrkkä vastalause keskus-irastojen
mnonanhankintapolitiikkaa vastaan.
Muutamissa maakunnissa ovat sotilas-
piirien päälliköt levottomuuksien vält-
tämiseksi piiritystilaa koskevan lain
nojalla antaneet määräyksiä muonitus-
olojen järjestämisestä; Näillä mää-
räyksillä oa siviillvir-aaomaistss val-
tuudet kumottu.

Tukholmasta, asaallsk, 10 p.
(F.T.) Tänne palannut, majuri Pravitz
on Ruotsin sähkölenaätintosmiston vä-
lityksenä julkaissut tiedonannon, Jos-
sa hau kumoaa tiedot huonosta van-
kien kohtelusta Bakun vankilassa, va-
kuuttaen, että heitä on kohdeltu erit-
täin lempeästi ja että hänen vangitse-
rolser.sa johtuu hänen nimensä yhtä-
läisyydeltä erään upseerin nimen kans-
sa. Jcta venäläiset viranomaiset etsi-
vät.

Asema venäläisten
lehtien mukaan.

Sotakalsans Yli-zeppelinit. Por-
tugalin osanotto sotaan.

(S. H.) »Rjctsh» kirjoittaa;
Verd u n i n edustalla jatkuu e-

delleen veristä tappelua. Kymmen-
tuhansissa lasketaan saksalaisten
mieshukkaa. Yhä uusia apujoukkoja
he lähettävät Maas-joelle. On täy-
sin luonnollista, että asiain ollessa
läntisellä rintamalla täten, saksalai-
set eivät voi ryhtyä suuriin hyök-
käystoimiin meidän rintamallamme.
Siihen ei heiltä riitä voimia eivätkä
he yleensäkään kykene samaan ai-
kaan rynnistämään eteenpäin kah-
della vastakkaisella sotanäyttämöllä.
' tutta siitäkin huolimatta he eivät
"uä rauhaan muutamia kohtia mei-
än rintamallamme, ja milloin siellä
'iloin täällä koettavat he ilmaista
‘meliäisuuttaan.
Väinä j o e n rintamalla heidän

Icrd :iiänsä toimittavat tiedustelupal-
velusta, suorittaen lentoretkiä kaik-
kiin mahdollisiin suuntiin. Dalenin
saaren luona he jatkavat etenemis-
vrityksiään, yrittävät Väinäjoen
poikki Friedrichstadtin itäpuolella-
Kokkcnhusenin linnan luona ja pom-
mittavat jSroäTlä tykistöllään Riian
—Omiin rautatielinjaa .Takobstadtin
ja Väinäiinnan välillä. VainäUnnan
suunnalla taas ho pääasiallisesti kes-
kittävät voimiaan Pöneveshin rauta-
tien alueelle.

Tähän rajoittuukin saksalaisten
etenemispuubat Väinäjoea rintamat-

- I i-m a s o {aa n, kuten jo ennen-
kin on mainittu, saksalaiset luovat
aivan erikoista huomiota. He ovat
äskettäin keksineet yii-zcppeli-
n e j ä, jotka voivat viskellä 'sytytys-
pommeja hyvinkin suuria-. . sßuski
Invalidissa-) on muun muassa.mai-
nittu tällaisista kokeista, joita vihol-
linen on tehnyt Suvaikin läänissä.
Yli-zeppelinit eivät ole’tavallisen'si-
karin . muotoisia vaan • pikemmin
muistuttavat kalaa, jonka suomuina
on jonkunlaista alumiinikiillettä, mi-
kä tekee- sen sangen vaikeaksi erot-

taa ympäröivästä ilmakehästä joten-
kin vähäisessäkin korkeudessa.

Saiatakseen näiden suurten ilma-
laivain kulkua, niitä kun tykeillä on
verraten helppo ampua, ovat saksa-
laiset ruvenneet yrittämään sitäkin,
että verhoovat zeppelininsä keinote-
koiseen pilveen, mikä peittää ilma-
laivan ja tekee sen tähystäjälle nä-
kymättömäksi.

Yli-zeppelinit ovat tarkoitetut pit-
kiä lentomatkoja varten. Ne pysty-
vät nousemaan hyvin korkealle, ai-
na 4 iuh. metrin korkeuteen 5—6 mi-
nuutissa, niiden kulkunopeus on suu-
ri ja tykistö niissä voimakas. Yli-
zeppelinissä on kolme potkuria, S
voimakonetta, 200 hevosvoimaista
kukin* ia voivat ne oila ilmassa 12
tuntia, kulkien tämän ajan 120 ki-
lometrin tuntinopeudella. Paitsi
miehistöä ottaa tällainen jättiläislai-
tos mukaansa kokonaisen tonnin
(tuhannen kiloa) räjähdysaineita ja
sähkölaitteen, joka heijastaa kylmää
valoa 40 tuh. kynttilän voiman.
Kylmän valon erikoisuutena on se,
että se läpäisee säteillään sumunkin.

Kun ilmestyy sotanäyttämölle täl-
laisia zcppelinejä, joita täysin voi
verrata dreadnoughteihin, on siitä e-
päilemättä seurauksena muutoksia il-
masodan keinoissa; ne ovat taval-
laan aivan uusia taktillisia tekijöitä.

Mutta suursota, joka on yhteiseen
hermojen ponnistukseen kiehtonut
koko maailman, ei tuota ainoastaan
taktillisia vaan myös strateegisia yl-
lätyksiä, jatkaa lehti. Niinpä, ihan
odottamatta, juuri nyt on saatu kuul-
ia että diplomaattiset välit Saksan
ja Portugalin kesken ovat kat-

kenneet. Millä hetkellä hyvänsä nuo
kaukana toisistaan olevat riitaveikot
voivat olla täydessä sodassa keske-
nään.

Tiedon tultua tästä herää itsestään
jokaisessa kysymys, mitä merkitystä
maailmansodalle voi olla siitä, että
sotijain joukkoon astuu pieni Portu-
gali. joka ei millään kulmalla maail-
maa ole kosketuksissa saksalaiseen
alueeseen. Tietystikään eivät voi
hyökätä Saksan rajaa kohti Portuga-
lin maasotajoukot, kun on puolueeton
Fspanja erottamassa, mutta Portuga-
lin sotalaivasto ei ole kytketty oman
maan rannikotkin ja voi siis kantaa
kortensa yhteiseen kekoon Saksan
vedenalaisten tuhoamiseksi.

Kuten lienee tunnettua, käsittää
Portugalin sotalaivasto 1 linjalaivan,
sVr.sco da Garna», 5 panssaroitua ris-
teilijää. 6 tykkivenettä, 9 torpedon-
hävittäjää ja muutamia sukellusaluk-
sia. Nämä merivoimat riittävätkin
kyliä pitämään silmällä Saksan sota-
aluksia, jotka puolelta tai toiselta
pyrkivät Gibraltarin salmeen. Jokai-
nen sotakelpoinen alus on sodan ai-
kana sangen tärkeä, saati sitten jos
sotanäyttämölle ilmestyy kolmatta-
kymmentä sotalaivaa, varustettuina
oivallisella tykistöllä. Tätä on jo kat-
sottava strateegiseksi tekijäksi, joka
suotuisalla tavalla edistää ympärys
valiain toimintaa.

Joka tapauksessa tuottaa Portuga-
lia laivaston ilmestyminen sotanäyt-
tämölle suurempaa vauriota Saksalle
kuin sen yli-zeppelinit ymnärysliitol-
le.

Portugalin yhtyminen tähän liit-
toon helpottaa Englannin yhteyttä
Välimeren kansaa; portugalilaiset tu-
levat toimimaan vartijoina merimat-
kalla, joka on tuiki, tarpeellinen liit-
tolaisillemme heidän toimiessaan so-
ianäyttämön monilla eri osilla. Pait-
si kaikkea tätä merkitsee Portugalin
■-»canoän sotaan ankaraa siveellistä
iskua Saksalle, kun kysymys Saksan
menettämistä siirtomaista sodan lo-
puttua esiintyy ihka uudessa muo-
dossa ia Portugali voi silloin rohkeas-
ti korottaa äänensä- otettuaan osaa
maailmansotaan, ja vaatia siirtomaa-
kysymystä yleensäkin ratkaistavaksi
tavalla, joka ei ole Saksalle edulli-
nen.

Tämä on sen uuden sirateegisen
feknän merkitys. tefciiän, joka voi
millä hetkellä hyvänsä ilmestyä toi
mivana suursodan näyttämölle, lo-
pettaa lehti selityksensä.

Poimintoja.
Bernardj.no Machado,

<S. H.)

Portaisiin presldsntti.

tS.H.) Saksan sodanjulistuksen jon

Josta on Portugal nyt maailman huo-
mion keskustassa. Sen presidenttinä

on nykyään Bernardini? Macin-
il e. paljon kokenut valtiomies. Hänen
täydellinen nimensä on Bernardin?
l.uls Alachado Guimaraes Ja on hän
cjkyään n. 66-vuotias. V. IS93—S-i
oii hän lyhyemmän aikaa yleisten töi-
den ministerinä Kintze Ribeiron van-
noilltsessa minlsteristössä, mutta pi-

dettiin häntä Jo siiloin huomattavan
tapaimieiiaenä. Vuodesta 1903 esiin-
tyi Maehado, joka vuoteen 1907 oil
antropologian Ja paleontologian profes-

svina Ccimbran yliopistossa, julkises-

ti tasavaltalaisena, tuli pian yhdeksi

tasavaltalaispuolueen valkutusvarta'-
simpis Johtajia Ja vallankumouksessa
3. lokakuuta 1910 ulkoasiaituninicf«ri>-

Ulkomailta.
Melskeet Meksikossa.
N e w-Y orkista, maalisk. 10 p.

(P.T.) Uuden M-exikon valtiossa si-
jaitsevasta Coiumbian kaupungista
saapuneen sähkösanoman mukaan
nousee kenraali Viilan puoluelaisten
joukon mieshukka, mikä joukko oli
tehnyt hyökkäyksen mainittua kau-
punkia vastaan, josta sen torjui o-
sasto amerikaiaista ratsuväkeä, yli
100 miehen kuolleissa ja n. 200 haa-
voittuneissa. Amsrikaiaisten puoli-
ta kaatui IS sotamiestä ja rauhallis-
ta asukasta. Eilen illalla menivät
amerikalaiset sotajoukot takaisin ra-
junsa yli oltuaan kolme kertaa pe-

räkkäin taistelussa meksikolaisten
kanssa, jotka apujoukkoja saatuaan
pidättivät Pienen amerikalaisen jouk.
ko-osasion läpitunkeutumista. IlmoL
tetaan, että amerikalaiset sotajoukot
tunkeutuivat syvälle Maksikon alu-
eelle n. 5 penikulman- päähän. Wa-
shingtonista saapunneiden tietojen

mukaan hyväksyy Yhdysvaltain hai.

Iflitus täydellisesti eversti Slocumin
toiminnan, kun hän on lähettänyt s-
merikalaisia sotajoukkoja Meksikoon.
Luotettavista lähteistä ilmoitetaan,
että hallitus antaa paikallisille soti-
-1 asviranomaisili e toimintavapauden
rosvojen takaa-ajoon nähden eikä tä-
tä toimintaa tulla pitämään tunkeu-
tumisena Meksikon rajojen sisäpuo-
lelle, vaan yksinomaan rosvojoukko-
jen takaa-ajona, joukkojen, joitten
kanssa paikallinen hallitus ei voi
tulla toimeen.

Washingtonista, maalisk. JO
p. (P.T.) Ameiikalaiset sotajoukot o-
vat saaneet käskyn kulkea Meksikon
rajan yli ja rangaista rosvoja.

Venäjän Espanjan-
lähettiiäan hautajaiset.
Madridista, maaiisk. 10 p. (P.

T.) Tänään haudattiin suurilla Juh-
lallisuuksilla Venäjän lähettiläs. Ti-
laisuudessa edusti kuningas Alfonsia
infantti Don Carlos. Edelleen oli hau-

tajaisissa läsnä senaatin Ja edustaja-

kamarin puheenjohtajat, ministerit,
parlamentin jäseniä, siviili- Ja sotilas-
virastojen edustajia, venäläisen siirto-

lan Jäseniä ja monilukuinen yleisö.

UUSI SUOMETAR
Si tasavallan väliaikaisessa hallituk-
sessa. Ensimäisessä uuden tasavallan
presidentinvaalissa. 24. eiok. 1911, oli
isän radikalisen suunnan ehdokkaana,
mutta joutui vähemmistöön Ja presi-
dentiksi valittiin M. do Arrlaga.
Machado oli sen Jälkeen yhdessä A.
Costan kanssa Jyrkkien tasavaltalais-
ten johtajana, ajoittain vastustaen hal-
litusta, kunnes hänet toisessa presi-

dentinvaalissa, 24. eiok. 1915, valittiin
Poitugalin tasavallan presidentiksi.

Pohjoismaiden neuvottelu-
kokous Kopenhaminassa.

Ruotsin ulkoasiainministerin
lausunto.

(S. H.) Norrbottens Knrirille» il-
moitetaan t. k. 8 p. Tukholmasta:

sVerdens Gangfriu tukholmalainen
kirjeenvaihtaja on haastatellut Ruotsia
ulkoasiainministeriä IVallenbergla en-
nen tämän matkaa Köpenhaminaaa,
Keskustelusta kävi täysin selville että
Ruotsin hallitus on lujasti päättänyt
pysyä siinä suunnassa, jota Ruotsi on
tähän asti noudattanut sodan suhteen
s. o- Ruotsi pitää kiinni lujasta ja nnh
:eettomasta puolueettomuudesta. Hv

vien välien ja hyvän yhteistyön eäi
lyttämiseksi Pohjoismaiden va!tahna
;ain välillä on Ruotsia hallitus, niin

kanaa kuin hän, Wallenberg, saa olla
ulkoasiain ministerinä, pysyvä samalla
kannalla.

Neuvottelukokouksen suhteen sanoi
ministeri että on painostettava sitä
seikkaa, että se on pohjoismainen neu-

vottelukokous, joka koskee vain pohjois-

maisia valtakuntia.

Lääkeainectyhä kallistuvat.
(3. H.) Tukholmasta lennätetään t.

k 8 p. Norrbottens KuririUe»:
Viime perjantaista aikaan kohoavat

oraiden lääkeaineiden hinnat melkoi-
sesti. Hinnan korotus nousee muuta

missä tapauksissa lähes IÖO prosent

tila, ja Tukholmaa sähkösanomatohnis-
to-a saamien tietojen mukaan koskee
korotus e. m. niin tavallisia valmis-
teita kuin Edainlä, bromia, wtsmathia,
ecetylsallcylihappoa y. m. Uusi taksa
on sama koko mäelle.

Snu : Iliaina Maaliskuun 12 p.iiii

Venäjältä.
Yleisveiwläinen sotateollisuus-

komiteain kongressi.
(S. H.) Konovalovin puhe ; maaßmansota el ole vielä

saavuttanut edes korkeinta huippuaan; muodostukoon lu-
jaksi duuman työ Järjestyksen ja laillisuuden juurruttamiseksi.

Ruht Ljvovin uhe: „Arapumavaroja älkää säästäkö!4*;

pienten laineitten, pinnan tuulahteievan väreilyn alla tus-
kin voi huomata itse virran mahtavaa juoksua; yhteis-
kunnallisen kehityskulun korkein hetki, Kenr. Saokevitshin
puhe: sofateollisuuskomitean toimintaa on paisutettava
Ty väenryhmän julistus. Tshaikovskin puhe: talonpojat
sanoivat: „Nyt lähdemme karkoittamaan saksalaiset, ja sitte
ryhdymme vaatimaan oikeuksiamme4 *. - Keskustelua.

(S.H.) »Dj en» kertoo, että viime per-
jantaina klo 2,30 avattiin Pietarissa
toinen sotateollisuuskomiteain edus-
tajain yleisvenäläinen kongressi, jon-
ka tarkoituksena on yhteenvedon te-
keminen näitten komiteain toimin-
nasta niitten 9 kuukautta kostaneen
olemassaolon ajalta ja tien viitoitta-
minen liikekannalle asetetulle teolli-
suudelle.

Kongressiin on kaikkiaan saapu-
nut osaa ottamaan yli 1,000 edusta-
jaa Venäjän kaukaisinamiltakin seu-
duilta. Kongressissa ovat edustettui-
na Venäjän kaikki kansallisuudet.
Ensimmäisen kerran on kongressissa
läsnä myöskin työväen edustajia 20
komiteassa, joissa jo on toimitettu vaa-
lit. Kutsuttujen joukossa on duuman
ja valtakunnanneuvoston jäseniä,
huomattavia yhteiskunnallisia toimi-
henkilöitä, virastojen edustajia y. m.
Ministereitä ei ketään 010 kongressis-
sa läsnä.

Jäsentensä monilukuisuudesta ja
juhlallisesta mielialastaan huolinnat-
ta puuttuu nykyisestä kongressista
kuitenkin sa innostus, joka valliisi
ensimmäisessä sotateollisuuskomi-
teain kongressissa.

Konovalovin puhe.
A 1 I. Konov a 1 ov tervehtii

kongressia keskussotateollismiskoau-
tean ja sen puheenjohtajan A. I.
Gutshkovin puolesta sekä kääntyy tä-
män jälkeen läsnäolevien puoleen
seuraavalla puheella:

Maailmansota ei vielä ole päät-
tymässä eikä edes saavuttanut kor-
keinta huippuaan. Ne raskaat uh-
raukset. joita Venäjä on tehnyt, sen
kokemat suuret järkyttävät tapahtu-
mat eivät vielä ole -johtaneet, meitä
voittoon. Vaaraa ei vielä ole sivuu-
tettu. Vihollinen voidaan musertaa
ainoastaan pitkäaikaisessa taistelus-
sa, kaikkien kansallisten voimain ol-
lessa äärimmäisyyteen asti jännitet-
tyinä.

Maan tärkein velvollisuus on tä-
män taistelun helpottaminen, voiton
turvaaminen uhraamalla kaikki va-
ransa. kaikki tuottavat voimansa ar-
meijan varustamiseen kaikella välttä-
mättömällä.

Yleiskansallisessa taistelussa vihol-
lista vastaan, taistelussa, joka on
nostanut ja yhdistänyt maan karkki
elävät voimat, on sotateollisuuskomi-
teain osalle tullut raskas ja vastuun-
alainen tehtävä avustaa hallitusval-
taa teollisuusvoimiemme liikekan-
nalle asettamisessa. Me täytäm-
me tehtäväämme suunnattoman ras-
kaissa olosuhteissa ja monien vai-
keuksien vallitessa.

tässä ahjossa ovat sotateollisuusko-
rniteat saaneet takoa kansallisen
puolustuksen hyväksi.

Mutta täysin! tuntien edessämme
olevan velvollisuuden me sitkeästi
kuljemme toivottuun päämäärään
voittoon.

Olemme oikeutetut sanomaan näin;
joa maassa kylvetään uuden Venäjän
siemeniä sen taloudellista itsenäi-
syyttä silmälläpitäen, jos tehdään
ensimmäisiä yrityksiä keinojen keksi-
miseksi, jotka saattavat Venäjän ta-
loudellisesti lujasti jaloilleen niin
näitä siemeniä kylvävät yhdessä
muitten yhteiskunnallisten järjestöjen
kanssa liikekannalle asetetun teolli-
suuden toimihenkilöt ja useimmissa
tapauksissa sotateoliisuuskomileain
toimihenkilöt.

Nykyinen kongressi, jossa yhteis-
kunnalliset voimamme ova-t niin pe-
rin runsaasti edustettuina ja jossa
ensimmäisen kerran ottavat osaa yh-
teistyöhön työläisjoukkojen edustajat,
on omiaan antamaan uuden innostuk-
sen työhön, valtavan ja voimakkaan.
Yhä kasvavia vaikeuksia vastaavassa
määrässä on meidän puolustuksen
hyväksi osattava yhä enemmän käyt-
tää maan kaikkia taloudellisia varo-
ja. kaikkia tuotantovoimiamme, koko
teollisuuttamme, suurta, keskinker-
taista ja pientä, teknillisiä voimiam-
me, meidän on otettava ratkaista-
vaksemme tehtävä työn järjestämi-
seksi ja uutten ehtojen keksiminen,
jotka turvaavat työläisjoukkojen toi-
minnan suurimman tuotlavaisuuden.

Mitä suurinta tyydytyksen tunnet-
ta herätti sotatedliisuuskomiteain
kaikissa toimihenkilöissä se seikka. mukseen.

että duuman johtava enemmistö tun-
nusti heidän työnsä hyödyllisyyden.

Duuma, joka on kutsuttu olemaan ko*
ko kansallisen puolustuksen vartija-
na, on tehnyt suuren teon antaessaan
moraalista kannatustaan Venäjän yh-
teiskunnallisuudella Harras toivo-
muksemme on muodostukoon lu-
jaksi duuman työ järjestyksen ja
laillisuuden juurruttamiseksi maa-
han ja olkoon sen töitten siunausta
tuottava kulku keskeytymätön, töit-
ten, jotka ovat välttämättömiä isän-
maan onnelle, meidän voitollemme,
(Myrskyisiä kättentaputuksia.)

Suunnattoman monimutkaiset ovat
Venäjän edessä olevat tehtävät, suu-
ri on meidän kaikkien harteilla te-
näävä vastuunalaisuus.

Mutta nämät uhraukset, äimät
urotyöt, tämän sankaruuden tulee
seppelöimään täydellinen menestys,
kun koko maa ponnistaen kaikki voi-
mansa virtaa yhteen armeijan kans-
sa sen »etätyössä, kun elämässä li-
hallistuvat kansallishengen korkeun-
naan jännityksen perusoireet.

Edessämme olevien tehtävien rat-
kaisun takeena on yhteiskunnallisten
voimain yhtyminen. Olkoon nykyi-
nen kongressi uutena lujana renkaa-
na yhteiskunnallisen ajatuksen ja
tahdon töitten ketjussa, jotka ovat
suunnatut voiton järjestämistä koske-
van.l arvoituksen ratkaisuun. Vahvis-
takoon se yhteistyön siteitä, syventä-
köön ja asettakoon lujalle yhdenmu-
kaisuuden pohjalle yhteistyömme yh-
teiskunnallisten voimain mahtavien
järjestöjen semstvo- ja kaupunkiliitto-
jen kanssa, jotka niin loistavasti ja
menestyksellisesti täyttävät velvolli-
suutensa armeijan ja isänmaan edes-
sä.

(Näihin sanoihin vastasi koko
kongressi myrskyisin kättentaputuk-
sin.)

Tässä yhteydessä on menestyi’-
semme tuki ja turva, siinä on tu-
leva Venäjä suuri, vapaa ja voi-
makas Venäjä. (Kättentaputusta.)

Herrat, päättää puheensa A.
I. Konovalov, - nykyhetkellä ovat
kaikki ajatuksemme, kaikki toiveem-
me tuolla kaukaisilla kedoilla, missä
urhoollinen armeijamme Venäjän
poikain verellä puolustaa sen kun-
niaa ja vapautta. Ja ensimmäinen
velvollisuutemme on. ennenkuin ryh-
dymme työhömme, lausua julki ra-
jattoman rakkautemme tunteet ar-
meijaa kohtaan, sen urotöitä kohtaan,
yhpeytemrne tunteet sen saavuttamis-
ta voitoista, lausua julki horjumaton
uskomme sen työn lopulliseen menes-
tykseen. voittoon. Ehdotan, että säh-
kösanomalla tervehdimme armeijaa
•sen Kruunatun Johtajan, Hänen Ma-
jesteettinsa Keisarin henkilössä toi-
sen soiateollisuuskomiteain edustajain!
kongressin nimessä.

Tämän ehdotuksen hyväksyy
kongressi yksimielisesti myrskyisien
kättentaputusten kaikuessa, samoin
kuin toisenkin ehdotuksen, että lähe-
tetään tervehdyssähkösanoma urhool-
lisen. Erserumin valloituksen seppe-
löimän Kaukasian armeijan ylipääl-
likölle, suuriruhtinas Nikolai Nikola-
jevitshille.

Ruht. Ljvovin puhe.
Ruhtinas Ljvov; Sallikaa mi-

nun, herrat, tervehtiä kongressia
yleisvenäläisen ssmstvoliiton puoles-
ta.

Minun ei tarvitse johtaa imeliinne,
millaisten tapahtumain vaikutuksen
alaisena ia millaisissa olosuhteissa
aikoi työmme. Te ensimmäiseksi ko-
hotitte äänenne ja asetitte liikekan-
nalle maan vapaat teollisuusröfenai.
Työmme merkitystä ei tarvitse
rennella, mutta ei liioin ole syytä seu
merkityksen vähentämiseen. Emme
tietenkään rao ole varustaneet armei-

jaa, me olemme ainoastaan autta-
neet valtakunnan varus*asioimia
ponnistautumaan. Osanotollamme
tähän valtakunnalliseen työhön ei

kuitenkaan ole ainoastaan moraali*
nen’ vaan myöskin realinen, käytän-
nöllinen merkitys. Verratkaa sitä
kauheata aikaa, jolloin ei an,, ijam-

me uskaltanut ampua ta’peetonta
.laukausta, nykyiseen asemaan,

_

jol-
loin tykistöin itikoissa ovat yhteisten
töillemme tulokset varustettuina ot-
sakkeina: »ämpuvaroja älkää säästä-
kö».

Mutta luokaamme silmäys työmme
sisäisiin ehtoihin sen henkiseen ole-
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Me elämme samalla kertaa kahdes-
sa piirissä, 'työskentelemme saman-
aikaisesti kahdella alalla. Toinen
näistä on puhtaasti reaalinen; olka
olassa armeijan kanssa ma ponnis-
tamme täällä kaikki voimamme yh-
teistä vihollista vastaan. Täällä ty-
kit jysfcyvät, täällä on kuolema, mui-
ta yhteistyössä armeijan kanssa on
täällä vallalla suuret sovinnon ja.

ystävyyden perusteet. Töinen piiri
on armeijan' selkäpuoli. Taalla
kotona cicle sotaa, ei nadan jylyä,
mutia rae plämme ja toimimmo tääl-
lä alituisessa taistelussa.

Katsokaa, herrat, tarkemmin, mi-
ten nienten laineitten, pinnan tuulaii-
tel evän väreilyn sila hädin ruskin voi
huomata itse virran mahtavaa juok-
sua. Samoin on laita kansan elämän
mahtavan kulun. Taistelu ja työ es-
tävät meitä näkemästä, mitä tapah-
tuu kansan' hengen syvyyksissä. Em-
me edes itse huomaa ralloituksiara-
rne ja saavutuksiamme. Olemme le-
vottomia taantumuksen kulusta. Mut-
ia. herrat, se on vain laine, vedon
kalvon tuulahteleva, vähäinen väri-
nä. Ahetasaatteiset, suunnattoman
itsekkäät ihmiset ovat hämmästyneet
nähdessään heidän silmissään kasva-
van luovan voiman ja he turvautu-
vat epätoivoisimpiin keinoihin, py-
säyttääkseen kansan elämän kulun.
Mutta ei ole sellaista voimaa, joka
pakoiltaisi virran juoksemaan tasai-
sin lähteilleen.

Suuri työ on jo tehty. Nykyisen
sodan suuri saavutus on joukko-
jen henkinen yhtyminen, niitten vah-
vistuminen samoin yhteisin aattein.
Kukkulain huipuilta, missä ne ovat
muodostuneet, ovat n'e laskeutuneet
alas. Kuten ohut tomu ne ovat tun-
keutuneet kaikkialle, kaikkiin käsit-
teihin,kaikkiin elämän mutkiin, jouk-
kojen sieluun, ne ovat tulle et niit-
ten suurimmiksi käskijöiksi ja saa-
neet musertumatloman voiman.
Kollektiivinen sielu en yhdistynyt.
Kansan' sielun pääperusteitten yhty-
minen on saavutettu ja sen kehitty-
misen vastaisen kulun takaa ilmikäy-
nyt sisäinen voima ja itsenäisyys.
Me lähenemme, herrat, yhteiskunnal-
lisen evolutsionin suurta hetkeä
kaikkien vaistomaista yksimielisyyttä
valtiollisen elämän, pääkysymyksistä
ja tämä on erityisesti tullut näkyviin
vhleiskun naii isissä kon gr-esseissam-

me, jotka eivät ole ainoastaan töil-
lemme tulosten arvostelun hetkiä,
vaan pyhiä yhteiskunnallisuuden
juhlia.

(Miten, raskasta Venäjän! onkaan
puolustautua voimakasta vihollista
vastaan, ei meidän sydämmissämme
kuitenkaan ole pisaraakaan lopullisen
voiton epäilyä, vaan päin vastoin
rinnan suurien vaikeuksien kanssa,
elää iloinen* tunne - ci ainoakaan
suuren aatteen innostama työ mene
hukkaan.

Sasßikaa, herrat, kehoitiaa teitä
edelleenkin ponnistamaan voimianne.
Älkää peljästykö mitään, ponnistakaa
kaikki tarmonne ja työmme menes-
tyy. Te ensimäisinä, herrat, kehoit-
taes sanne teollisuutta asettamaan
■liikekannalle, käänsitte kansalliset
voimat armeijan varustamiseen. Tei-
tä seurasi myöskin muut yhteiskun-
nalliset järjestöt semstvo- ja kau-
punkiliitot. Tämän vuoksi olen eri-
tyisesti onnellinen! saadessani toivot-
taa teille tänään yhteiskunnallisuu-
den pyhää juhlaa. Sallikaa minun
esittää teille semstvoliilon tervehdys
ja toivottaa teille rohkeutta, ja voimaa
vastaisessa luovassa työssänne.

Kenr. Sadkevitshin puhe.
Kenr. Sadkevitsh lausui sota-

ministeri Polivatiovin nimessä ko-
kouksella tervehdyksen:

Sotaministeriö antaa suuren mer-
kityksen sotäteolusuuskomiteoille. jät-
täen niiden, tehtäväksi sen, jonka to-
teuttamisessa ministeriö itse kolliasi
suuria vaikeuksia, vaikkei se voikaan
toivoa, että komiteat saavuttaisivat
kaikissa näissä yrityksissä täydellisen
menestyksen. Se käsittää niiden
tehtävien vaikeudet, jotka komiteat
ovat ottaneet suorittaakseen. Minis-
teriö ei siis mitenkään aio ryhtyä
moittimaan sotateoli isuuskomiteoja
muutamista puutteellisuuksista, sillä
ne ovat aina mahdollisia ja nyt poik-
keusoloissa mahdottomiakin välttää.

Huolehtien nykyhetken päätehtä-
västä, voiton järjestämisestä ja

_

ur-
hoollisen armeijamme varustamises-
ta kaikilla mahdollisilla keinoilla,
koettaa sotaministeriö poistaa oinaita
ia sotatedllisuuskomiteain tieltä vai-
keudet tämän tehtävän toteuilamiscs-

Tämä kokous on yhtenä mahtava-
na keinona tämän päämaaliri saa-
vuttamiseksi. Se tekee mahdollisek-
si vielä lisätä sotateollisuuskcmiteojen
aktiivista toimintaa, yhdistää eri ko-
keet, lujittaa eri aineksien järjestäy-
dymissiteet, ja täten 1 vaikuttaa soia-
tedlisuuskomiteojen kasvamiseen j«.
voimistumiseen.

Pitäen siis kokousta lähimpien
avustajiensa sctateollisuuskomiteojen
toiminnan menestyksen takeena, toi-
voo ministeriö koko sydämestään
lämpimästi kokoukseen saapuneille
yksimielistä, hedelmällistä toimintaa.

Shukovskin puhe.
V. Shukovskin selontekoa So-

tateollisuuden keskuskomitean edus-
tajain osanotosta erityiseen neuvotte-
lukuntaan kuunteli kokous suursila
tarkkaavaisuudella.

Mainittakoon iässä eräs opettavaiöen.

ja luonteenomainen ilmiö venäläises-
tä elämästä. Usein saa kuulla tällai-
sia huomautuksia: Mitenkä se on
mahdollista, että maissa, joissa yh-
teiskunnallisuus on kehittynyt voi-
makkaammin ja , syvemmin koin
meillä, sotilas)ärj esto on pysynyt hal-
lituksen hallussa, eikä yhteiskunnal-
lisuus siellä vaadi tunkeutumista pii-
reihin. jotka ovat sille outoja rauhan
aikana, mutta meillä ilmenee Pyrki-
mys kutsua yhteiskunnalliset ainek-
set niiden hallituselimien joukkoon,
jotka johtavat maan puolustusta.

Viittaan myös loiseen kummalli-
seen tosiasiaan, siihen, eitä Venäjän
yhteiskunnallisuus on 1 vallakunnan-
puolustuksessa mieluimmin käänty-
nyt sotaministerien eikä niiden mi-

nisteriöiden puoleen, joiden kanssa s®
on ollut tekemisissä rauhan aikana.
Tämä sotaministerien ja Venäjän yh-
teiskunnallisuuden yhteistoiminta on
luontoenamaisimpana kohtana voi-

miemme mobilisoimisen historiassa.

Yhteiskunta käsittää, että hetken pää-
tehtävänä on taistella ulkonaista vi-
hollista vastaan, ja se järjestäytyy so-
taministerien ympärille. Tästä joh-
tuu, että kun esiintyi kysymys, min-
kä ministeriön luokse on järjestettä-
vä uudet hallintoelimet, joko sota-
ta: kauppaniinisteriön yhteyteen,
kaikki yhteiskunnallisuuden, teolli-
suuden ja pienellä poikkeuksella val-
takunnan duunian edustajat antoivat
etusijan sotaministeriölle.

Työryhmän julistus.

Työryhmän deklaratsionissa viita-
taan niihin näkökantoihin, jotka 51-
maisevat kaikkien sotaakäyvien mai-

den työväenluokan suhtautumisen
sotaan. Sitten lausutaan- että pyrki-
essään rauhaan, joka takaa kansan-
vallan vapaan kehityksen, toimivat
työläiset täysin sen aatteen mukaan,
että kansoja on suojeltava sotaisilta
hyökkäyksiltä ja väkivaltaisilta sor-
roilta. puoltaen tarmokkaasti köyhä-
listön osanottoa itsenäiseen puolus-
tustyöhön niissä maissa, joissa sota
aiheuttaa häviön vaaran.

Ainoastaan tämä tie johtaa syvim-
män vakaumuksemme mukaan rau-
haan. joka takaa vapaan kehityksen
kaikille kansoille.

i * ! ~ —*

Tshaikovskin puhe.
Osuuskuntien edustaja N. T s h a I-

kovsk i lausui;
-.Kun sota alkoi, lähettivät lalon-

poikamme mielellään poikansa ja

veljensä torjumaan vihollista maas-
ta. lausuen: »Nyt lähdemme karkoit-
tamaan saksalaisia, mutta sitten vaa-
dimme oikeuksiamme». Talonpojat
yhdesä teidän kanssanne, herrat, tah-
toivat järjestää selkäpuolen niillä
voimilla, jotka heidän käytettäviksi
jäivät, ja siellä, missä oli osuuskun-
tia- onnistui heidän toimittaa hyvin
paljon. Kun kävi selville, ettei hal-
litus voi suoriutua .vihollisesta, muo-
dostettiin järjestö, joka yhdistää o-
suuskunnat keskuskunnaksi. Mutta
tämä pian muodollisista syistä lak-
kautettiin ja elävä toiminta kuoletet-
tiin. Osuuskuntien toimihenkilöi-
den tuli lakata työstä, silloin kun se
oli hedelmällisin.?

Puhuja kehoitti kokousta lausu-
maan mielipiteensä, johtuiko keskus-
kunnan lakkauttaminen maanpuolus-
tuseduista tai tarvitsikö sitä joku
muu tuntematonta tarkoitusta varten
ja kenelle lankeaa raskas edesvas-
tuu tästä. (Innokkaita käsientapu-
tuksia.)

Keskustelua.
P. Paltshinski lausui keskus-

telussa, että on yhtä vaarallista kuin
itsemurha, että keskuskomitean muo-
dostamat toimistot metallien ostoa
varten ulkomailta ja metallien jaka-
mista varten, on oiettu keskuskomi-
tealta ja siirretty erityisen neuvotte-
lukunnan alaisiksi. Hän kehoitti
keskuskomiteaa varjelemaan vie-
raisiin käsiin joutumasta järjestä-
määnsä asiaa.

Permin komitean edustaja S h i r ä
j e v pulini lainsäädäntölaitosten hy-
västä vaikutuksesta voiton järjestä-
miseen ja toivoi, että valtakunnan-
duuma työskentelisi lakkaamatta so-
tateollisuuskomiteojen toiminnan ai
kana.

Työryhmän edustaja B r e i d o ke-
hoitti yhteiskunnallisten voimien jär-
jestämiseen, jota ilman vihollisen
voittaminen on mahdotonta.

Vapaaherra Mayd e 11 selitti,
miksi keskuskomitea oli luovuttanut
muutamia perustamiansa laitoksia
erityiselle neuvottelukunnalle. »Me
teemme myönnytyksiä vain siksi,
ettemme itse voi paljoa toimittaa
syistä, jotka eivät riipu meistä*, lau-
sui hän.

Samaran komitean edustajan
Tshur k i n i n puhe yhteiskunnal-
listen voimien mielialoista syrjäisellä
maaseudulla herätti yleistä huomio-
ta.

IjXJSI SUOMETAR

Uusi myllylaitos.
(S.H.)

Etusivu.

CS. H.j Jokioisten kartanoa alueella va esittää. Myllyssä voidaan jauhaa Laitoksen on suunnitellut sekä ko-
on äskettäin valmistunut ja asetettu noin 24,500 kg. rukiita 10 tunnissa, neision toimittanut ja paikoilleen a-
käyntiin Jokiis Gods Aktiebolagen Oikeanpuolisessa, korotetussa osassa seitanut Keskusosuusliike Hankki-
omistama uusi, ajanmukainen mylly- ovat elevaattorilaitteet ja viljasäiliöt ja,
laitos, jonka ulkonäköä ylläoleva ku- (siilot).

Valtakunnan-
neuvosto.

Talovero.
Pietarista, maaiisk. 10 p. (P.T.)

Kulomshinin toimiessa puheenjohta-
jana ryhtyy valtakunnanneuvosto tu-
loveroa koskevan lakiehdotuksen py-
kälittäiseen käsittelyyn ja hyväksyy
■lakiehdotukseen tehdyn korjauksen,
jonka mukaan veroa otetaan ainoas-
taan todellisesti saaduista tuloista ei-
kä saatavaksi lasketuista, Yllämai-
nittua korjausta vastusti valtakun-
nan’; ontrollööri. Edelleen hyväksyy
valtakunnanneuvosto Schreiberin la-
kiehdotukseen tekemän korjauksen,
jonka mukaan eläkkeet vapautetaan
verosta. Laki ehdotuksen 3;nnen §;n
suhteen hyväksyy valtakunnanneu-
vesto korjauksen, jossa veronalaisuu-
de«!a vapautetaan satunnaiset tulot
ja ainoastaan varsinaisia tuloja vero-
telaan.

Lyhyen väliajan jälkeen ryhtyy
valtakunnanneuvosto käsittelemään
■lakiehdotuksen neljättä ja viideltä
pykälää, jotka koskevat veroperustet-
ta. Duuma ja valtakunnanneuvoston
valiokunta olivat määränneet, että
veroa kannetaan vähintäin 1,000 rup-
lan taloista Kckovtsov ja Gurko
ehdottavat, eitä tämä veroperuste
alennettaisiin 700 ruplaksi. Valta-
kunnanneuvostossa toimitetaan tämän
korjauksen; johdosta lippuäänestys,
jossa korjaus hyväksytään 97 äänellä
24 vastaan. Ryhdyttyään käsittele-
mään lakiehdotuksen viidettä pykälää
hyväksyy valtakunnanneuvosto 24
jäsenensä tekemän sekä Stishinskin
ja esittelijä Vasdljevin kannattaman
ehdotuksen, ettei tuloveroa kanneta
sianitsa-, volosti- ja kyläkunnilta.

Seuraava istunto on ensi maanan-
taina.

Ent. sotaministerin
Suhomlinovin juttu.

(S. H.) »Russk. Slovo» kertoo Tau-
rian palatsiin saapuneen tiedon, että
ent. sotaministerin V. A. Suhomlino-
vin juttu joutuu oikeuden käsiteltä-
väksi Korkeimman tutkintokomitean
antaman lausunnon mukaan.

Oikeistolaisten unsi hyökkäys
duumaa vastaan. '

(S.H.) >Birsh. Vjodomostille» on
kerrottu muutamia -yksityiskohtaisia
tietoja oikeistolaisten kokouksesta,
jossa käsiteltiin kysymystä solaret-
kestä duumaa vastaan.

Kokous pidettiin entisen oikeusmi-
nisterin I. G. Shtsheglovitovin asun-
nossa ja ottivat siihen osaa entiset
ministerit K. A. Maklakov, A. A. Ma-
karor, V. K. Sabler sekä vailtakun-
nanduunjan jäsenet S. V. Levashev,
N. E. Markov II; n y. m. ti. G. Sa-
myslrlovski ei sairauden vuoksi voi-
nut saapua kokoukseen.

Kokouksessa arvosteltiin räikeästi
duuman toimintaa. Siellä huomau-
tettiin, että duuma on kutsuttu .ko-
koon hyväksymään kulunkiarvion ja
lausumaan julki maan isänmaalliset
tunteet, mutta tämän! asemasta duu-
manjäsenet harjoittavat yksipuolista
hallituksen toimenpiteitten arvoste-
lua, mitä oikeistolaisten mielestä ei
nykyään voida sallia, sillä ss muka
on omiaan vieroittamaan hallitusta
suoranaisten velvollisuuksiensa täyt-
tämisestä. Ylistäen entistä ministe-
rineuvoston! puheenjohtajaa I. L. Go-
remykrniä, joka on varustettu terä-
vällä, valtiollisella järjellä ja joka
tarpeen vaatiessa kykeni keskeyttä-
mään rikollisen, duuman puhujala-
valta harjoitetun kiihoitusiyön, ha-
joittamalla lainsäädännölliset laitok-
set, huomauttivat kokouksen jäsenet
hallituksen tekemästä virheestä, kun
se on sallinut sotateollisuuskomiteain
ja yleisvenäläisen! somstvoliiton
kongressien pitämisen.

Lopuksi päätettiin olla ryhtymättä
mihinkään toimenpiteisiin duumaa
vastaan ennen kulunkiarvion lopul-
lista käsittelyä ja hyväksymistä. Ku-
luhkiarvion hyväksymisen jälkeen
ovat duuman työt-, oikeistolaisten
mielestä, 'katsottavat päättyneiksi ja
on tällöin kaikin voimin rnyötävalku-
tettava duuman hajoittamiseen.

Tietoia eri aloilta.
i*

Amerikan suurinromaanin-
kirjoittaja kuollut.

(S. h.)

Henry James.

(S.H.) Viimeksi saapuneet Englan-
nin sanomalehdet kertovat, että Ame-

rikan suurin nykyaikainen romanlnklr-
joittaja Henry James en kuollut
Lontoossa 73 vuoden ikäisenä.

Henry James oli Svedenhorgin-us-

koisen amerikalaisea jumaluusoppi-
neen Henry Jamesin poika ja William
James-nimisen ajattelijaa veli, jonka
muuan kasvatusopillinen teos on suo-
meksikin käännetty.

Henry Jamesin kirjailijatoiminta
kuuluu yhtä hyvin Europaile kuin A-

merikalle, jollei enemmänkin: lian oli
mitä suurimmassa määrin yloismaail-
malainen. Hän sai kehityksensä Jo
nuorena pitkäaikaisilla opintomatkoil-

la Englannissa, Hanskassa ja Sveitsis-
sä ja palasi, harjoiteltuaan jonkun ai-
kaa opintoja Harward-yliopistossa, ta-
kaisin Englantiin, jossa hän on elänyt

enimmän osan myöhäisempää clämään-
sd. Niinpä hänen kirjoissaan ei ta-

vafa vihiäkään liittymisestä siihen
voimurikirjallis uuteen, jota tähän
saakka on pidetty amerikalaisen hen-
gen kukkana. Ne ovat olleet. alkaen
r,l'aisj- Hilleristä» -,What Maisle
ktiewkin» saakka ihmissieluntutki-
muksia, mimmoisiksi ne sukeutuvat
tuikittaessa sitä sielun kaataa, kun
aikuluontoisimmat intohimot ja itse
olemassaolon taistelu jo on voitettu;

hyvinvoipa perhehuoae on tavallisesti
?eu puhtaasti sielullisen draaman näyt-
täsnpnä, joka aine muodostaa hänen
romaniensa ja novelliensa toiminnan.
Siinä hienosäikeisyydessä, jolla häa

r.aktmtelea nämä draamansa tahi

Lumimyrsky länsi-
Europassa.

(S. H ) Lumimyrsky, jonka vertaa ci
kymmeneen vuoteen ole koettu, raivo-
Si viikko sitten yli Buropan, peittäen

kerrassaan puolueettomasti nietoksiin-
sa Berlinin, Parisin ja Lontoon ymä
tietysti lukemattomat muut paikka-

kunnat. Parisissa, jossa el tavalllsi.ia
työvoimilla olla varastettuja tällaisen
tavattoman lumipyryn vastaanottoon,
oli kaupungin puhtaanapitolaitos alus-
sa aivan neuvotonna. Lopulta täytyi
taobi!iso: äa naisia, poikia ja ukkoja lu-
men tuontiin. Bcrlinissä turvauduttiin
sotaväen apuun, Lontoossa pantiin liik-
rieello kaikenlaisia reservivoimia. Lu-
mimyrsky raivosi Englannissa melkein
kauttaaltaan yhtä raivoisasti. Esim.
Wight saarella olivat kevätesikot jo
viehkeimmässä kukassaan, mutta jou-

tuivat näin ollen lumen alle. Mones-
sa paikassa Englannissa keskeytti
myrsky posti, telegrafi- ja rautatielii-
kenteen, mitä ci ole sattunut moniin
vuosiin.

Gilbert Murray luento-
matkalla Tukholmassa.
Mainehikas englantilainen oppina',

prof Gilbert Murray vierailee
parhaillaan Tukholmassa ja laennoi
kreikkalaisesta ja englantilaisesta mur-
henäytelmästä.

Luennoitsijan mukaan 03 nykyaika

sen ja kreikkalaisen näytelmän pää

eroavaisuus siinä, että nykyaikaisen

näytelmän päämääränä 03 katsojana
mielenkiinnon ylläpitäminen, kun kreik-
kalainen näytelmä sensijaan rll pöh

jimmaltaan uskonnollinen toimitus.
Sen uskonnollisuus ei ni‘nkSan Ilmen-
nyt moraalisten eiämäaohjeitten esityk-

sessä kuin tietoisuudessa sitä, että ih-
minen on riippuvassa enttsssss kor-
keampaan olentoon, Jama'aan. Vielä
sittenkin, kun kreikkalainen draama
ryhtyi käsittelemään sankarien ja ih-
misten elämästä otettuja aihepa, pysyi
siinä johtavana psrusaatteeua ajatus

ihmisen ja korkeampien vehnien väli
sestä suhteesta. Ja Juuri ♦ämän vuok-

si on kreikkalainen näytelmä pysynyt

elinvoimaisena kautta vuosituhansien.
Prof. Murrayn kaunopuheliaasti esi

Lähetettyjä kirjoituksia.
Uuden Suomettaren

Toimitukselle.
Arv. lehdessänne pyydetään tilaa

tuuraavalle:
Viime maanantaina julkaisemassaan

edellisen sunnuntain kansankonsertin
arvostelussa moittii nimimerkki E. K.
ankarasti Musiikkileutakuntaa siitä,
että orkesterin viulut olivat liian vä-
hälukuiset Sibeliuksen a-molli sinfo-
niaa esitettäessä ja pitää tätä seik-
kaa todistuksena „ siitä vähäisestä
arvonannosta, jotaMusiikkilantakunta
näkyy tuntevan Sibeliuksen musiikkia
kohtaan 3

, sekä sen ..taiteellisesta epä-
pätevyydestä3

. Tämän johdosta pyy-
tää Kaupunginorkesteria kanslia il-
moittaa, ettei soittajien työstä vapaut-
taminen kuulu lautakunnan tehtäviin,
vaan on siihen oikeus yksinomaan
asianomaisilla johtajilla, joitten huo-
lena kaikkien muidenkin taiteellisten
asiain järjestäminen on Puheenaole-
vassa konsertissa vähensi viulujen
lukumäärää sairaustapaukset eikä ol-
lut kykeneviä viulunsoittajia sijaisiksi
saatavissa Kaikista näistä seikoista
olisi erv kirjoittaja voinut saada tie-
toja johtajalta tahi vaikkapa puheli-
mitse orkesterin kansliasta, jotenhän
olisi säästynyt väärään osoitettujen
ja harhauttavien syytösten tekemi-
sestä.
Kaupunginorkesterin kanalta.

»Russk. Slovo» kertoo, eitä oikeis-
tolaisten mielestä- osottautui vaiku-
telma, hiljattain pidetystä oikeistolais-
ten kongressista liian mitättömäksi ja
tämän vuoksi aiotaan kutsua koolle
uusi kongressi, jolle aiotaan antaa
yleiskansallinen luonne. Tätä varten
on päätetty larvautua papiston apuun
ja koota Pietariin noin LOGO talonpoi-
kaa Venäjän eri kulmitta.

Tämän toimenpiteen toteuttaminen
vaatii suunnattomia summia, mutta
rahoista, mikäli vakuutetaan, ei tule
olemaan puutetta: Tarpeellista avus-
tusta on jo saatu ja tullaan sitä edel-
leenkin hyvissä ajoin saamaan.

Edellisestä kongressista kävi selväs-
ti ilmi huomattavimpien monarkis-
tien johtomiesten välillä vallitsevan
vihamielisyyden turmiollisuus. Tä-
män vuoksi on päätetty koettaa saa-
da aikaan yhtyminen dubrovinilais-
ten ja pääneuvoston puoluelaisten vä-
lillä. Jo nyt ovat alkaneet keskus-
idut Markov llisc-n ja »Kurvi;. Snam-
ian» ympärille ryteUtyncitten loimi-
henkilöitien Dubrovinin ja rouva Po-
lubojaronovin välillä. Muutamien päi-
väjärjestyksessä olevina kysymysten
lopullista ratkaisua varten on Mos-
kovasta kutsuttu Pietariin A. A.
Pashalov ynnä muutamia muita huo-
mattavia liittolaisia.

Suunnitellun kongressin tehtävänä
on harjoittaa painostusta »horjuviin ja
epäröiviin» nähden. Duumanl oikeis-
iolaisryhmän riveissä eivät asiat lä-
heskään ole hyvin. Tähän asti kuu-
liainen joukko on viime aikain ta-
pahtumain vaikutuksesta noussut
kapinaan johtajiaan vastaan*. N. E.
Markov ll;sta rastaan en, ryhmän
kokouksissa tehty sellaisia hyök-
käyksiä, että kurskiiaisen edustajan
oli pakko poistua kokouksesta,

,

luo ne uudestaan omien huomioidessa
mukaan aavistaa, samoin Imin vel-
jen harrastuksissa yliaistillisiin ilmi-
öihin, perintöä siltä henkevältä juma-
luusoppineelta, joka oli heidän kusi-
maakin isänsä. Tämän taipumuksen
Henry James kehitteli tietoisesti omis

lamalla itselleen Ranskan kokoonpa
viriävän romaniteknikan varsinkin
serorco'seca, kuin sen tapaa Flauber-
tiliä, josta tuli hänen mieluisin esi-

kuvansa. Jo v. ISTS nosti hän rank-

kaisishengcn-ihailulleen kauniin muls-
tcmerkin syvätajuisessa tntkielmaeor-
jassaan »French Poets and Novelists»
ja niin myöhään knin viimo vuonna
julkaisi hän teoksessa »The Book cf

Frances Hanskan kunniaksi kirjoitel-
man, josta huokui miltei liikuttava hel-
lyys.

Hänestä oli heti maailmansodan a-
lusta perin tärkeätä niinkuin hän
! tse succé hänenkin »tehdä kaikki
voitavansa ja kirjoittaa parhaansa, mi-

hin pystyy». Haa teki siinä määräs-
sä ympärysliittolalstcn asiaa omak-
seen, että hän heinäkuussa rlimo
vuonna, ikänsä 72 vuotona Inopn! ame-
rikalaisesta kansalaisuudestaan ja rs-
pesi englantilaiseksi voidakseen
niinkuin hän kirjoitti virallisessa ano-
muksessaan »täysin määrin panna
persoaailisuatensa vaaksaa taistelussa
kansakunnan nykyiseksi ja vastaiseksi
onneksi».

Yksityisesti muovaili hän tekonsa pe-

rustelun eräälle naisystävälleen kir-
joittamissaan riveissä täten: »tein een
koska toivoin voivani sanoa me, kun
puhun jostakin voitosta».
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Helsingin arvopaperipörssi.
Noteraukset

Maalisk. 1 p.

Ostaja

325; —i
24cr. —(

600:-;
132:50
570; 50
475:50
349: -
260:-!
SS6 -'

140: -
444: —i
131:—I

620: —i
590:
185;
320:-
320;
360;
166;

2210: -
700:-
626;-
1700:-;
ISO:

825:
10TO:-
5800:_

730:
165; -

28'O:-
310: -
432: -

380:
372:-

2070; -
110:-
269;

2055:
2000; _

1700: -
1380;
1000:-
1000:
3fio: —!
785: -I

Slo:—i
95;

365:-|347:-!

2i6:

133: -
SSO;
478:
335: -

1000:-

450: -

400 -
340; -

—!

2230: -
790; -

835

3500

Maalisk. 10 p.

Ostaja

335:-’
240: —!

626:501
12S; -J
566; —i
m
330:
258:
1005:
140:
435:-
110:-

1355:

590;
590:

320:-:
340; -
370;-
171:-i

2832:
760;

2040:
ISO:

4740:
5800: -

750;
155:—I

3850: i
338; 75'
555: -1

1920:—]
1273: -I
2700; -

422:
402:

4125:
115:
275:

1000:

n&y.
2700:

330;
[ 100: -
1000:
475:
[240: -

S 10:

870;
383:-

Myyjä

345:
245;

627:

575:
445:
333:
266:

1050:
150:

163;

670;
220;
380:
3SO:

175;

i2SOO:
S10;

2300;

Sl6;
:4940:

14000c
' 375:
! 560:

13000:

440:
405:

Pankkiosakkeita:
Kiinteistöpankki
Yhdyspankki ... ...

...

Hypoteekkikassa
Kansaliis-Osake-Pankki. .

Landtmannabanken Ab.
Pohjoismaiden Osakcp.. .

Nylands Aktiebeak . . . ,
Privatbanken
Tampereen Osake-Pankki
Wasa Aktie-Bank
Suomen Kauppapankki.Oy.
larun Osakepankki - .

. ,

Helsingfors Aklieback . .

Vakuutusosakkeita;
Palovakuutus Oy. Fennia
■'iiomen Merivakuutus Oy.
Vakuutus Oy. Kaleva. . .

Merivakuutus Oy. Triton
Jälleenvakuutus Oy. Osmo
I'apaturmavak Oy. Patria
Palovakuutus Oy. Pohjola
Tapaturraav. Oy. Kullervo
Palovakuutus Oy. Imatra

Kalknlaitososakkclta;
Suomen Peiast.Oy. Neptun
Suomen Höyrylaiva Oy.
Helsingin Höyrylaiva Oy.
Raitiotie- ja Omnibus Oy.
Ab. Navigator
Wasa Nordsjo Angb. Ab.

Teollisuusosakkeita;
Ab. Dalsbruk
Tamp. Pellava-jaRaut. Oy.
Tamp Puuvillateollis. Oy.
Piillnäs Brtiks Ab
Ab. Kervo Tegelbruk . . .

Ab. Tornator
OrimattilaaViltatehdasOy.
Ab. Valkiakoski
Wasa Sockerfabriks Ab.
Ab. Värtsilä Osakeyhtiö
Fiskars Ab
Forssa Ab
Kotkan Sokeritehdas Oy.
Wasa Bomullsmanuf. Ab.
Ab. Högfors Bruk och

Vattola träsliperi ....
Wasa Angkvarns Ah. ..

Pargas Kalkbergs Ab. ..

Nokia Ab. (kanta!
(etuoik. 188S). ~ .

(etnoik. 1912) . .
.

.

Kymmene Ab. (kanta)
..

J

, „
(etuoik.) . .

Maskino. Brobyggnads Ab.
Kaskela Bruks Ab
De Förenade Ylief (kanta)

2900:

4300:

„ „ (etuoik.)
Oy. Suoni Trikootehd. Ab.
Ab. Ferraria

600:
'1240:

Sekalaisia osakkeita:
H:fors Magasins Ab, . . .

H;fors Pant-Ab
Helsingin Panttilainat. Oy.
Etelä-Suomen kaupunkien

väl. puhelinyhtiö (vanh.)
Ab. Agros Oy.

Obligatloneja;

390;
397;

Helsingin kaupungin 1913
vuoden 5 % obl. ..« . ioo vJ 100,5V. 103 •/, 10W/.I 103 V

Pifltetyt kaupat.
T. km 11 p. myytiin: Yhdyspankin osakkeita 50 kpl. k 240: 240: 50.

Oy. Tritonin 5 kpl. å 590: —, Oy. Imatran IG kpl. ä 175: —, S. H. Ovm 0 kpL å2750: 2SCO;
—, TaalinteMas Oym 25 kpl. å 910: 915: —, Valkfakoskl Oym

185 kp!, k 507: 570: —, Vaasan Puuvillat. Oym 90 kpl. å 415: 418: —,Kymi-yhtiön (kanta) 36 kpl. å 2780; 2800: —, Läskelån Tehdas Ovm 8 kpl. å1550; Ja Et-Suomen kaup. väli s. puhelinyhtiön 25 kpl. å 379; 381: —.

tetylllä luennoilla sn ruotsinmaalaisten
lehtien makaan käynyt erittsin rnn-
säästi väkeä.

Professori Garnerm ap'nakieien
tutkimukset. Lontoolainen prof. Gar-
ner, joka 35 vuoden aikana on kohdis,

tanut tutkimuksensa apinaln kieleen,
matkustaa jälleen troopilllsiin maihin
tutustuakseen »sivistyksestä osatto-
miksi jääneitten serkkujcmme» salat
suuksiin. Professori on apinoilta tur
vassa viettämällä aikansa tilavassa
häkissä, jonka hän on sijoittanut 3>-
honkia pauhun. Kakin «isällä on hä
neliä gramofoni, jonka avulla hän voi
jäljittelemällä apinala huutoja olla
keskustelussa niiden parissa. Prof
Garner on löytävinään apiuain huu-
doissa sukulaisuutta puhutun kielten
kanssa. Simpanssit ovat mlele :-

tään se apinalajl, joka kielellisessä
kehityksessä on ehtinyt kauiminas.

Oikeus- ja poliisi-
asioita.

Vararikko-asioita. Erään velko-
jan vaatimuksesta, jota edusti varat.
Birger Nyman, asetti täkäi. raastuvan-
oikeus eilen aatomobuiinfcnljettaja
Vilho Nurmen konkurssiin ja määräsi
veikojainkuulustelun t. k. 18 p:ksi.
Varat, Nyman määrättiin ottamaan
pesä haltuunsa ja laatimaan pesäluet-
telo.

—• Kavalluksesta tuomitsi täkäläinen
raastuvanoikeus eilenraitiovaunun kon-
duktöörin Pan! Sundströmin, synt, 1897,
150 mkan sakkoon eli vastaavaan 25
p:n vankeuteen. Sundström oli 25 p;u
erissä anastanut raitlotiemaksuja yh-
teensä n. 10 mk. siten että oli jättänyt
panematta maksuja keräyslippaaseen.
Sanoi tällaista tapahtuvan yleisesti.
Paitsi mainittua rangaistusta velvoi-
tettiin Sundström maksamaan takaisia
anastuksensa ja korvaamaan raitiotie-
yhtiön kulut 20 mkila.

Kaupan ja
teollisuuden alalta.

Tavaranoterauksia.
Vilja.

Pietari, maalisk. 10 p. (P. T.)
Kalashnikovin pörssi.

Ruis, laatu 116/118 soi.
hinta 150 kop.

tiybin a k, maalisk. 10 p. (P. T.)
Ruis, laatu lii soi., irrallaan li: 35
Ruisjauhot, volgal. 17: 85
Vehnäjauhot, 1 laji 20:

Samara, maaliat 10
Vetnä, pererod

veuäL

p. OP. T.)
180-207
177-190
125-129

9

Ruis.

Odessa, maalisfc. JO p. (P. T.)
Vehnä, hyvä talvivehnä 182—165

, keskilaji 153—137
„ huonompi laji. . 142—147

Ruis . 113—120

—. Kyml-yhtiS, Eilen klo 3 i.-p.
päättyi Kymi-yhtiön 5,400 uuden
kantaosakkeen merkintä. Jo ennen
tätä aikaa oli kysymyksessä oleva
osakemäärä merkitty.

Maalisk. 11 p.

333:-
210: 23

622: -
128:30
563:-
441:-
331:
259: -

1005;-
140:
440; -

144:

1260;

565:

343:
370;
175:

2740;
790:

2100: -
150:—i

909:—;

:>SOO: -!
725: -j
165:—;

>BOO -1
345: i
5Ö9:

2000:
1276:-:

430:
415: -I

2130:
115; -!271:-!

4200:— 1

2780; -

4'*oo:
1330:—:
11,00;
100*0: -I
475: —j1200;-!

sioi

373:
393:

330:
242:-

629:-
134:50

575:
450: -
336:
266:-

1050:-
150;-

155:-

650: -

370:

18ö!-

2SIC: -
S2O. -

2400; -
i 204:-

] 917:-
;4900:

| 380:
] 570:
12500:

430:

500
1665
300
200

1000
100

500
SOO
ICO
200
100

400;
380;

2150

280:

•2075!
■2069:

1430:
U00;

2900:
2900:
4300:
1630:

395:
1275:

875:

373;
335:

102 •/.

S 80;
398:
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Kurssit.
Suomen Pankki maalisk. 11 p:n3.

Myynti- Osto-
kurssi. kurssi

M. p. M. p.
Pietari a/v 216: 50 216.

3 kk. 203:
Lontoo a/v 34: 50 32;

3 kk. 25; 50
Paris a'v 123: 114:

3 kk KO:
Amsterdam a/v ...310: 28d:

3 kjj 225- —.

Tukholma a/v ....200: 190:
Kristiania a/v ....200: 189;
Köpenhamlna a/v . . 200: 183;

Venäjän rahan kurssi rautateillä, tul-
lissa ja veronkannoissa: 37 V» kop. mar-
kalta.

Pankkidiskontto.
Amsterdam 4'/i 0 /oheinäk. 1 ptstä 1915
Bryssel! 5 "/<, elok. 20 „ 1914
Helsinki 5 1/,'/„ tamraik. 11 , 1914
Kristiania s*/j */• jouluk. 13

, 1915
Köp:hamina 5 ,/„tammik. 5 „ 1914
Lontoo 5 *',elok. 9

, 1915
I’ariisi 5 "/oelok. 2l „ 1914
Pietari 6 0,o heinäk. 29 „ 1914
Tukholma 5‘/a °/0 tammik. 5 r 1915
Zurich 41/, “/„ jouluk. 31 . 1915

Klllflti
SJttenkun Keisarillinen Senaatti on

oikeuttanut Rautatiehallituksen otta-
maan palvelukseensa kolme erityistä
metsien ostajaa Ja metsänhakkuiden
toimittajaa 400 markan kuukautisella
palkkiolla ja oikeudella matkoilla naut-
tia 28 penniä kilometriltä hevoskyy-
diltä ja vapaata matkaa I luokassa lai-
vassa, kehoittaa Rautatiehallitus tä-
ten halukkaita hakijoita jättämään ha-
kemuksensa mainittuihin toimiin Rau-
tatiehallituksen reistraattorinkontto-
riin viimeistään ennen klo 12 päivällä
lauantaina IS päivänä kuluvaa maa-
liskuuta, ollen hakemuksiin liitettävä
hakijan mainetodistus sekä muut ha-
kien pätevyyttä toimeen osoittavat
todistukset. •

Helsingissä, Rautatiehallituksella, 3
p;nä maalisk. 1916,

Toimeksi saanut;
(1.3258H472 A. G. Heinriclus.

Läntisten ratei-
inisten liitin,
Tiedoksi annetaan, että maaliskuun

I pnä 1916 (vanh. lukua), klo 12,
päätetään tarjouksista, jotka koske-
vat erinäisten aineiden hankkimista
yllämainitun toimituskunnan tarpeeksi
sekä kaivanstöiden suorittamista.

Hankkijoiden, jotka haluavat ottaa
osaa, tulee jättää ilmoitus siitä venä-
jänkielellä ja suorittaa 2 ruplan lei-
mavero.

Hakemukset jätetään suljetussa
käärössä, joiden päällekirjoituksena
tulee olla: Saanneille Ha nociasGy
pasHtm» Jlaxepia.iOß-b jaa sanajnaro
(■Tponie.iLcißa.

Raivaustöistä jätetään ilmoitus sa-
manlaisessa järjestyksessä.

Takauksen esittäminen välttämätön
Hankint. ehdoista voi tiedustella

Läntisten Rakennusten Hallitukselta
(7npaßJionin 3anajnaro CTponTe.ii>-
CTBa) os Tampere, Hallituskatu N:o
'25, klo 10—2 päivällä joka päivä.

Knnlntns.
Kaupunginvaltuuston päätöksen mu-

kaan, koskeva paitsi muuta, hedelmien
kauppaamisen järjestämistä kiinteiltä
vaunupaikoilta vuokrataan enimmän
tarjoovalie julkisella huutokaupalla
t eskiviikkona tämän maaliskuun 23
päiviJaä klo 6 i.-p. Rahatoimikcnttorin
liuoneustossa Raatihuoneella viisitois-
ta (15) vaunupaikkaa; ja ilmoitetaan

että huutokauppatiiaisuudessa »/,
paikkavuokrasta on maksettava kau-
pungin kassaan;

että ennen tulevan huhtikuun 1 päi-
vää on jälellä oleva sl, paikkavuokras-
ta maksettava, mistä kuitiksi anne-
taan kortti, jossa on omistajan nimi,
hänen myytäväkseen oikeutetut tava-
rat, paikka, mihin vaunu saadaan asst-
taa sekä suoritettu vuokramäärä;

että aika, joksi paikat vuokrataan,
,'oppuu maaliskuun 31 p:nä 1917.

Helsinki, maaliskuun 9 p:nä 1916.
Rahatoimikamarin puolesta

Alexis Gripenberg.
Knut Furuhjelm.

3367
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Knnlntns.
Sittenkun Keisarillinen Senaatti on

oikeuttanut Rautatiehallituksen aset-
tamaan Rautatiehallituksen Puutuva-
rakonttoriin metsänarvioimista ja hak-
kuiden tarkastusta varten erityisen
metsänhoitajan 500 markan kuukauti-
sella palkalla ja oikeudella matkoilla
nauttia 10 markan päivärahaa, 28 pen-
niä kilometriltä hevoskyydiltä ja va-
paata matkaa I luokassa laivalla, ke-
heittää Rautatiehallitus täten haluk-
kaita hakijoita jättämään hakemuk-
sensa tähän toimeen Rautatiehallituk-
sen reistraattorinkonttoriin viimeis-
tään lauantaina 18 päivänä kuluvaa
maaliskuuta ennen klo 12 päivällä, ol-
ion hakemukseen liitettävä hakijan pa-
pintodistus, tarpeelliset kielitodistuk-
ser sekä muut hakijan kelpoisuutta
osoittavat todistukset.

Helsingissä, Rautatiehallituksella, 3
p:nä maalisk. 1916. 3104

Toimeksi saanut:
(T.3£63)4471 A. G. Heinricius.

Suuri osakkeiden
myynti.

Julkisella huutokaupalla, joka toi-
mitetaan lauantaina tämän maalis-
kuun 18 p. alkaen klo 2 päivällä tä-
käläisessä huutokauppakamarissa, Ma-
riankatu N:o 3, myydään seuraavat
arvopaperit:
15 osaketta Tampereen Pellava- Ja

Rautateollisuus Osakeyhtiössä ä
2,000! —.

150 (osaketta) Osakeyhtiössä Valkea-
koski ä 200; —.

15 osaketta Suomen Merivakuutus
Osakeyhtiössä ä 500: —.

130 osaketta Blomqvist & C:o Osake-
yhtiössä ä 200: —.

123 osaketta Vaasan Puuvillatehdas
Osakeyhtiössä ä 200: —.

23 osaketta Osakeyhtiö Kiesakoski
Aktiebolagissa ä 1,000; —.

3 osaketta Helsingin Makasiini Osa-
keyhtiössä ä 500: —■.

50 osaketta Läskeiän Rautatehdas Osa-
keyhtiössä ä 500: sekä

1 osake Uudenmaan Osakenankissa ä
200 mk.
Ostohinnasta on 30 % maksettava

heti ja jäännös viikon kuluessa,
Helsinki, 11 p. maaliskuuta 1916.

4711
Helsingin Huutokauppakamari,

Pehr Em Hallhlom.
10 Kiinteistö Osakeyhtiö Hel-
singinkatu 7:n 500 mkn osaketta

kuin myös kaikenlaisia huonekaluja y.
m. myydään ellei maksua tai muuta
laillista estettä tulo maanantaina
tulevan maaliskuun 13 ,p:nä alk. klo
5 i.-p. julkisella, täkäl. huutokauppa-
kamarissa, Mariank. n:o 3, pidettävällä
pakkohuutokaupalla. Ostohinnasta
on puolet heti maksettava käteisellä
ja loput viikon kuluessa.

Helsinki, helmik. 26 p. 1916.

Hehincin Hnatokanppaksmari.
Pehr Em, Hallhlom.

Lujia
Jalkineita

huutokaupataan
liisiaina maaliskuun 14psnä a!k.
klo II ap. 4691

Cityn Huutokanppahnoaenatossa.
L. Heikink. 12. Puhel. 37 92.

iMIOi
J

huäaiokausspa.
Maanantaina t.k. 27 p. klo 10 ap. myy-

dään huutokaupalla Boeliusen tilalla
Kokemäensaaressa toimitettavan perin-
nönjaon takia Boelius Mattilan 7/40
manttaalin rustitila n;o 2ja sen kans-
sa yhdysviljelyksessä oleva Boelius-
Kleemolan 1/3 manttaalin rustitila n:o
3, mitkä tilat sijaitsevat Porin maa-
seurakunnan Kokemäensaaren kylässä
10 km Porin kaupungista ja % km Ky-
läsaaren pysäkiltä.

Tilojen pinta-ala on noin 295 ha, jos-
ta peltoa noin 76 ha, niittyä- noin 45 ha
ja nuorta, kasvuista metsää noin 173
ha.

Rakennukset hyvässä kunnossa, na-
vetta, talli ja sikala kivestä sementti-
permannoilla ja vesijohdoilla varuste-

tut. Karjaa on pidetty nykyisin noin
30 nautaa ja 5 ajohevosta.

Torpparit tekevät 4 työpäivää vii-
kossa ja lisäksi 125 suvityöpäivää se-
kä 40 hevostyöpäivää vuodessa ja ra-
hassa noin 1,500 mkaa.

Karjasta ja myytävistä maanviljelys-
tuotteista on vuositulo ollut noin 9,000
mk. vuodessa.

Lähempiä tietoja ' myyntiehdoista
y.m. saa ennen huutokauppaa omista-
jalta paikalla tai myöskin K. Kyöstl-
lältä Porissa, Hankkijan konttorissa.

Kokemäensaari 7 p. maalisk. 1916,
(Satak.S 14491 Amanda Boelius.

HaiulaitåES,
Pusulan telefooniosuuskunnan i.

varsinainen kokous pidetään Ahjolassa
26 p;nä maaliskuuta klo 2 j. pp. jossa
keskustellaan 12 pykälässä mainittuja
asioita, joka on telefooniosuuskunnan
säännöissä. Uusien sääntöjen laatimi-
sesta, millä tavalla maksetaan tele-
foonijohtojen korjauspaikka keskus-
asemalta jokaiseen teiefooninomistajan
kotiin ynnä muuta joka koskee telefoo-
niosuuskuntaa.

Pusula, 7 lIL ,1916.
M. Manner.

kuulutus.
Täten kehoitetaan niitä Helsingissa

toimivia urheiluyhdistyksiä, jotka
näytösten, kilpailujen ja urheilujuhlien
toimeenpanemista varten nyt kuluva-
na vuonna haluavat saada luvan mää-
rättyinä päivinä käyttää urheilukent-
tää Eläintarhassa, Rahatoimikamarin
kansliaan tämän maaliskuun kuluessa
jättämään kirjalliset hakemukset sii-
tä.

Helsinki, Rahatoimikamari, maalis-
kuun 9 p:nä 1916.

Rahatoimikamarin puolesta;
Alexis Gripenberg.

4708 Knut Furuhjelm.

Automobiili Keskusaseman
Osake

kuin myös kaikenlaisia huonekaluja,
tauluja, gramofooni, ompelukone y. m.
huutokaupataan, ellei maksua tai muu-
ta laillista estettä tule julkisella
pakkohuutokaupalla, joka maanantai-
na tämän maaliskuun 27:nä päivänä
alk. klo 5 i.-p. pidetään täkäl. huuto-
kauppakamarissa, Mariankatu N:o 3.
—Ostohinnasta on puolet heti mak-
settava ja loput viikon kuluessa.

Helsinki, maaliskuun- 10 p:nä 1916.
4713

Helsm.rin Hnnfokantmakamari.
Pehr Em. Hallblom.

Mieltäkiinnittäviä tauluja,
antiikkisia ja uudenaikaisia taide-

porslilnicsineitä,
oikeita taidepronssieälneltä sekä
antikviteettejä ja
harvinaisuuksia y. m.

huutokaupataan keskiviikkona 15 p.
maaliskuuta alkaen klo 5 1.-p. täkäläi-
sessä huutokauppakamarissa, Marian-
katu n:o 3.

T. k. 13—13 p. klo 2—3 päivällä o-
vat huutokauppaesineet nähtävinä
huutokauppahuonenstossa.

Helsinki, 11 p. maalisk. 1916.

Hahmoin Hnntokancpakamaii,
Pehr Em. HaHblom.

4715
Everstiluutnantti Rudolf SchulmanTn

konkurssipesän laskuun myydään maa-
nantaina ensi maalisk. 13 p. klo 2 päiv.
julkisella, täkäläisessä huutokauppax»-
marissa, Marlank. 3, tapahtuvalla huu-
tokaupalla omistusoikeus

8 Osakkeeseen
Nlrot 107—114

FORSSAN OSAKEYHTIÖSSÄ,
vastaten jokainen 4,000: Smk. ni-
mellisarvoa. Osakkeet, jotka ovat tal-
letettuina Pohjoismaiden Osakepan-
kissa täällä, myydään erinäisillä ehdoil-
la m. m. että osakkeista lankeava osin-
ko on testamentin määräyksen mukaan
maksettava määrätylle nimeltä maini-
tulle henkilölle tämän jäleiläolevan elä-
mänajan aikana.

Kysymyksessä olevien osakkeiden os-
tohinnasta on puolet heti maksettava
ja jäännös viikon kuluessa. Muutoin an-
netaan lähempiä tietoja huutokauppa-
tilaisuudessa sekä sitä ennen huuto-
kauppakamarissa klo 2—3 päivällä.

Helsinki, helmik. 23 p. 1916.
Helsingin Huutokauppakamari.

Pehr Em. Hallblom.

Julkisella pakkohuutokaupalla,
joka toimitetaan maannut' ina 13 p. ja,
jos niin vaaditaan, torstaina 1G p. maa-
liskuuta alkaen klo 5 i.-p. täkäläisessä
huutokauppakamarissa, Mariank. 3,
myydään— ellei maksua tai muuta lail-
lista estettä väliin tule suurehko
joukko takavarikkoon otettua omai-
suutta, kuten m. m. salin-, ruokasalin-,
sänkykamarln- ja muita huonekaluja,
sekä kaikenl. antiikista mahonkihuone-
kaluja, 2 alkup. Ehrenstraiin cljymaaa-
lausta (Kaarlo X & Kaarle XII), pei-
lejä, kattokruunuja. lamppuja, Moran
kello, akkunaverhoja, sänkyvaatteita,
taloustavaraa* kirjoitus- ja ompeluko-
neita, vaaka punnuksinaan, matka-ark-
ku, 45 rysiä, 8 kuutiometriä nupukiviä
(nähtävänä talossa Unionink, 39), 9
kottikärpyä, 14 kihveliä ja muita työ-
aseita sekä hevonen (ruskea valakka).

Maksu- ja muista ehdoista annetaan
lähempiä tietoja myyntitilaisuudessa.

Helsinki, maalisk. 3 p. 1916.
Helsingin Huutokauppakamari.

Pehr Em Hnlihiom

UUSI SUOMETAR

LunostoiQiontii
ponttltiioaniEi,

viime

svyskimiia
pantattua Helsingin Pantti Osake Yh-
tiön pääkonttoriin ja haarakonttoriin
C. Ratakadun varrella myydään julki-
sella huutokaupalla talossa N;o 3 He-
lenankadun varrella täällä tiistaina
28 p:nä ja keskiviikkona 29 p;nä ku-
luvaa maaliskuuta klo 10: Itä a.-p. ja,
jos tarpeelliseksi käy, klo 5: Itä 1.-p.;
ja käsittää panttitavara etupäässä;
arvopaperia, kuten säästöpankkikirjo-
ja, 2 Helsingin Teiefooniyhdistyksen
osuustodistusta ja Arbetarnes 1 Hel-
singfors Byggnads aktieholagin osake:
kulta-, hopea- ja uushopeateoksia, jou-
kossa keiloja, ketjuja, sormuksia rin-
tasolkia, rannerenkaita, korvarenkai-
ta, jalokivillä koristettuja koristeita,
kravattineuloja, kalvosinnappeja, me-
daljonkeja, ristejä, sormustimia, pape-
rossikoieloita, lusikoita, veitsiä, k~h-
velia, serviettirenkaita, pikaria, kah-
vikannuja, hopeatarjottimia ja hedel-
mämaljakoita, soittimia: pianinoja,
harmonioita, luuttuja, mandoliineja,
sitroja ja harmonikkoja; huonekaluja
Ja talouskapinelta, joukossa piironke-
ja toalottineen ja ilman, liinavaate-
kaappeja, sohvia, pöytiä, tuoleja, rau-
tasänkyjä osastoverhoja, leposohva-
mattoja ja sähköksttolamppu; sekä
sekalaista muuta arvokasta tavaraa,
kuten polkupyöriä, ompelu- ja kirjoi-
tuskoneita, telefooni- ja valokuvausko-
neita, kiikaria, 5 vanhaa kuparirahaa,
purjeita, silakkaverkkoja, riippumat-
toja, matkalaukkuja ja huonekalu-
kankaita; samoinkuin joukko pito-,
liina- ja sänkyvaatteita y. m. y. m.

HITOM.i Jonkun osan kysymyksessä
olevasta panttltavarasta voivat a-
sianomalset panttisetelinomistajat lu-
nastaa ennen huutokaupan alkua.

Helsingissä, maalisk. 7 p. 1916.
4710

Helsinriu Huutokauppakamari.
Pehr Em Hal!b'om

Helsingin paaUl-Dsake-
pä

toimeenpanee panttitavaramhuutokau-
pan täällä tiistaina 14:nä ja keski-
viikkona 15: na päivänä tulevaa maa-
liskuuta aik. klo 10 a.-p. ja. jos tarve
vaatii, klo 5 i.-p., jolloin myydään
joukko viime

syyskuun
kuluessa

yhtiön haarakonttoriin A. Alpertinka-
dun varrella ja B. Kalliossa pantattua,
mutta lunastamatta jätettyä tavaraa,
jonka Joukossa on: arvopapereita, ku-
ten säästöpankkikirjoja, Helsingin
Telefooniyhdistyksen osuustodistus ja
105 Söörnäisten Halko- ja Puutavara-
liike O. Y:n osaketta; kuita-, hopea-
ja uushopeatöitä, joiden joukossa kel-
loja, kellonperiil, sormuksia, rintasol-
kia, rannerenkaita, korvarenkaita,
kaulakäätyjä, savukekoteloita, nuus-
karasioita, kahvikalustoja, maljoja,
leipäkoreja, kerma-astioita, veitsiä,
haarukoita, lusikoita; soittimia: pia-
niinoja, viuluja, kitaroita, sitroja, ha-
nureita; huone- Ja talouskaluja; soh-
via, piironkeja sekä' tuaietin kerällä
että ilman, kirja- ja vaatekaappeja, pöy-
tiä, tuoleja, kirjahyllyjä, pesukaappeja
ja rautasänkyjä; sekä kaikellaista muuta
arvokasta tavaraa, niiden joukossa 9
paria jalkineita, ompelu-, kirjoitus-, ku-
toma- ja levysepänkoneita, puhelinko-
neita, kaukoputkia, kandelaabereita,
käsi- ja lastenrattaita y. m.; kuin myös
joukko pito-, liina- ja makuuvaatteita
y. m , y. m

HUOM,! Jonkun osan kysymyksen
alaisesta panttitavarasta voivat asian-
omaiset panttilippujen omistajat lu-

nastaa ennen huutokaupan alkua.
Helsinki, helmikuun 22:na päivänä

1916 3103
Heisin “in Hcctokaunnakamari.

Pehr Em. Hallblom.

ÜBSiiitiyttelsi-,
öisten-, Kesä- jo
teilioitä

kuin myös kävelypukuja
huutokaupataan
maanantaina maalisk.
13 p:n:i alk. li a.-p.

Cityn Hautokaappahaonenstossa.
L. Heikink. 12. Puhe!. 37 92.

4690

I LöfstacTsrTS
kartanon

Porvoon pitäjässä, sunri ja kallis,
arvoinen

Irtaimisto
myydään tilan myynnin johdosta
julkisella vapaaehtoisella huutokau-
palla, joka toimitetaan maaliskuun
17 ja 18 p;nä klo 10 ap. itse paikalla.

17 p:nä myydään kaikenlaista
kuollulta irtainta omaisuutta, kuten:

Maanviljelyskalnja:
(viljankorjuukonc, niitto- ja kylvökö,
neita, kaikenlaisia peltokaluja, rekiä,
rattaita y. m.)

Ajokalnja, kuten vaunuja, trilloja.
tav. kaksipyöräisiä ajorattaita ja eri-
laatuisia työ- ja ajrsiloja y. m.

Määrä koivulankknja;
Sepänverstaan työkaluja;

Viljaa ja juurikasveja ;

n. 90,000 kg. prima heiniä,
~ 05,000 kg. kauran pehkuja,
„

25,000 kg rukiin pehkuja,
„ 300 hl. perunoita,
„ 100 hl. rukiita,
„ 1,200 hl. kauroja; v. m.
13 p:nä klo 11 ap. myydään kar-

tanon kallisarvoinen, hyvälypsyincn
sekarotuinen, terve

ICerJa,
johon kuuluu:

71 hyvälypsjistä. suuremmaksi o-
saksi keväällä kantavaa lehmää;

18 hiehoa,
2 vankkaa,
3 sonnia, josta kaksi puhdasrotui-

sia ayrshire-eläimiä sekä
13 lyöhevcsta ja
2 varsaa, josta toinen 3-vuotias ja

toinen juoks; ia‘ori »Ilon» jälkelä.nr-n.
Vnrmoik i tunnetut ostajat saavat

tunnustetta vastaan kolmen kuukau
den maksuajan.

Kätcismaksajille, jos huudot . aou
sevat yli 100 markan, annetaan 2 %

kassa-alennus.
Ändershölra asemalle on 5 km ,

jonne pyydettäessä lähetetään hava
siä.

Karjaluettelolta saatavissa tilit-
taissa.

Helsingissä, maaliskuun o p. 1915

|| Aksel ||
Il toimitusmies. pH

Helsinki, Mikonkatu 7. gl
Wårismm p. 4214 & 1872
4316

Kaikenlailla Isittä
2 paria mäkisuksia, k!a-
rineiii, erilaisiavaatteita
y. m., y. m. huutokaupataan
keskiviikko 15 p. maalisk.

alkaen klo II a.-p.
Cityn Hnutokauppahuonenstcssa,

L. Heikink, 12. Puh. 37 92.
4189

2 OSAKETTA
Kiinteimistöosakeyhtiössä Villa Sol-
sken ä 1,000 mk. osinkolippuineen huu-
tokaupataan käteisellä kuluvan maa-
liskuun 20 p:nä klo 2;sta päivällä Hel-
singin Huutokauppakamarissa, Marian-
katu n:o 3. 4716

Taidehuutokauppa
pidetään lauantaina kuluvan maalis-
kuun 18 p:nä klo s:ltä i.-p. täkäl.
huutokauppakamarissa, Mariankatu
N;o 3, jolloin myydään seuraavien *ai-
ieilijain teoksia:

Alfred ja Eilen Favorin, Berndt
Lindholm, I. V. Mattila, Hj. Mun-
sterhjeim, J. Ruokokoski, A.
Sandberg, Waldemar ToppeMus,
Th V\ aenerberg y. m.

17 ja 18 p:nä t. k. klo 2—3 päiv. on
tauiukokoelma yleisön nähtävänä huu-
tokauppakamarissa.

Helsinki, maaliskuun 10 p;nä 1916,
Helsingin Hnntokanppakamar

Pehr Em. Haiiblom.

(Tuusulani
pitäjässä löytyvän

JUUTU
tinan
suuriarvoinen

Irtaimisto
myydään vapaaehtoisella huutokau-
pata tilan myynnin johdosta maa-
nantaina maaliskuun 27 p:nä klo 10
a.-p., jolloin huutokauppa ulotetaan
tilan kallisarvoisen, puhdasrotuisen

mu o~
I

myynnillä ja tarjotaan myytäväksi:
23 reaktionivapaata lehmää ja as-

tutettua hiehoa, joista 12 on A. kani.
kirjaan otettua tahi siihen oikeutet-
tua, S on osaksi otettu B. kani. k.
4:een luokkaan tahi siihen oikeutet-
tua ja loput ovat osaksi otetut osaksi
oikeutetut E kani. k. 3;een ensim.
luokkaan;

10 viime vuonna synt, A ja B kani.
k. oikeutettua vasikkaa;

2 A kani. k. otettna sonnia ja 2 A
kani. k, oik. Lord Hulfin sonnivasik-
kaa; sekä

7 sekarotuista lehmää.
Karja polveutuu suurimmaksi osak-

si Suruttoman, Aittamäen ja Kosken
kartanoiden karjoista.

Lord Hult A 398, jonka äiti on lyp-
sänyt 4,626 kp., rasva 4,18 %, on
usean eläimen isä.

Viimevuotinen keskilypsy, huoli-
matta siitä., että karja kahdesti muut-
ti taloa, oli 2,980 kp. rasva 4,02 %.

Huutokauppaa jatketaan kartanon
erinomaisten

Hevosien
myynnillä, jolloin myytäväksi tarjo-
taan:
•Alarikin pojat »Ahma» ja »Mag-

nus» sekä Hilpmin ja Jorman pojat
Eirik ja Kirre. jotka kaikki ovat
useammilla palkinnoilla palkitut.

Neljä useammilla palkinnoilla pal-
kittua kantakirjatammaa kuin myös-
kin juofcsijaoriiden Alarikin, Hilpurin
ja Jorman jättämiä kantakirjaan oi-
keutettua, useammilla I palkinnoilla
palkittua nuorta tammaa.

Tämän jälkeen myydään tilan kal-
lisarvoinen hyvässä kunnossa oleva
kuollut

Irtaimisto,
joista mainittakoon:

Kaikenlaiset maanviljelyskaluf, ku-
ten leikkuu-, niitto-, kylvö-, perunoi-
den istutus- ja nostokoneet, hevosha-
ravat, aurat, kaikenlaiset äkeet y. m.

Erilaisia ajoneuvoja, kuten kummi-
pyöräiset, tanskalaiset, patc-nttiakse-
liset uudet vaunut, pienemmät ajo-
vaunut. erilaatuisia ajo- ja työrattai-
ta ja rekiä, kallisarvoisia vaunu- y.
m. siloja ja ajopeliä, vällyjä y. m.

Työkaluja talvi ja kesätarvetta
varten.

Viljaa, perunoita y. m.
Varmoiksi tunnetut ostajat saavat

tunnustettu vastaan 3 kuuk. maksu-
ajan.

Käteismaksuista, jotka nousevat yli
100 markan, annetaan 2 % alennus.

Keravan asemalle, 6 km, tilalta,
lähetetään pyydettäissä hevosia.

Tilatkaa karia, ja hevoslueftelo!
-1665

1 Aksel Alander, ■Tolmltusmles. IM
{lp Helsinki,

Hbl. (ruots.) 1 k. tj. 12 mm.
1 huone, keittiö, kylpyh y. m muk,

myydään, yhtiön vuokra 3S mk. 15 p.
Vuorimiehenkatu 19, nähtävänä tä-
nään 12—1. Läh. lämmittäjä K. Salo,
Saunakatu 7, laivatelakka.

Huoneen ja keittiön osake halvalla.
P.-Roopertink. 4—6, pr. H. Laiho.

2 7 O. Y. Roinilan
200 mkn osaketta

huutokaupataan maanantaina tulevan
maaliskuun 13 p;nä alk. klo 1 päiv.
täkäl. huutokauppakamarissa, Marian-
katu n:o 3. Ostohinnasta on puolet
heti maksettava ja loput viikon kul.

Helsinki, heimik. 23 p. 1916.
Helsingin Huutokauppakamari.

Pehr Em. Hallbloui-
336b

Leipomo,
Pieni kotileipomo myydään sairauden

takia, missä on halpa vuokra. Vast.
tämän lehden konttoriin nimim.

•250».

Julkisella

Panttitauaraln
hantokanpflllo.

joka perjantaina tämän maaliskuun
17 p:nä alk. klo 10 a.-p. ja 5 i.-p. pide-
tään talossa

N:o 3 Mariankadun varrella
täällä, myydään joukko viime syys-
kuun kuluessa Osakeyhtiö Helsingin
Panttilainakonttorin pääkonttoriin
(Fabianinkatu N:o 21) Numeroilla
27937—31227 ja haarakonttoriin (Pur-
simiehenkatu N:o 7) Numeroilla 34422
—38826 pantattua, mutta lunastamat-
ta jätettyä tavaraa, jonka joukossa
on; arvopapereita, kuten osakkeita
O. Y:ssä Alppi ja Asunto O. Y:ssä
Manula sekä Helsingin Telefooniyh-
distyksen osuustodistus; kulta- ja ho-
peatöitä, niiden joukossa kelloja, kel-
lonperiä, sormuksia ja rannerenkaita
sekä jalokivillä koristettuja että il-
man. korvarenkaita, rintasolkia, kau-
laketjuja, savukekoteloita. maljoja,
kannuja, kerma-astioita, lusikoita,
veitsiä ja haarukoita; soittimia: pla-
niino, viuluja, kitaroita, mandoliineja,
sitroja, torvisoittimia ja hanureita;
huone- ja talouskaluja: sohvia, piiron-
ki, pöytiä, tuoleja, seinä- ja pöytäkel-
loja, tauluja ja kupariastioita; sekä
kaikellaista muuta arvokasta tavaraa,
jonka joukossa on polkupyöriä, ompe-
lukoneita, punnituskone, valokuvaus-
koneita, kaukoputkia, luistimia, 17
gramofoonilevyä ja Meyerin tietosana-
kirja; kuin pito- ja liinavaatteita y.
m., y. m.

Samalla huomautetaan, että asian-
omaiset panttilippujen omistajat voi-
vat lunastaa osan huutokaupattavas-
ta tavarasta ennen huutokaupan al-
kua.

Helsinki, maalisk. 3 p. 1916.
4227

Helsingin Huutokauppakamari.
Pehr Em Hallblom.

Huomenna maanantaina,
13 p. maalisk. klo 11 a.-p. ja 5 i.-p
huutokaupataan hyviä kotina, ja eng
lantiL herrain kankaita, sinistä naist
seviottia, leninki- ja kävelypukukan
kaita, akkunanverhokankaita, paitoja
alusvaatteita, edustoja, samettia, pei
tesatiinla, musliinia, puuvillakankaita
nauhoja, noin 3,000 vyyhteä koruom
pelulankaa y. m.
O.Y. Helsingin Huutokauppalaitos A.B,

Kasarminkatu 25. Puh. 4074.
Maanantaina maalisk. 13 p:nä klo 5

i.-p. huutokaupataan miesten paitoja,
puseroja, lakkia, kravattinauhoja, aa-
mukenkiä, huone- ja talouskaluja y.
m. y. m.

Huutokauppakamari SALAMA.
Mikonk. 8. Puh. 108 40. 4646

Turku.

Sunnuntaina Maaliskuun 12 p.na

A. Wlllandt,
Uudenmaank. 15. P. 55 30.

||||| Kudottua vlllatava-
||||| raa joka lajia.
SglatP Villalankoja. Kösl*IB «HM.

A. Wlllandt,
Uudenmaankatu 15.

TONTTEJA
vapaalla paikalla oleville yksityisasun-
noille, joille tonteille voidaan rakentaa
aina 50 aurinkoista huonetta käsittä-
viä taloja vastapäätä istutuksia ja puis-
toja. Vast. merk. Halpa 25 t. 1. kont-
toriin.

458S

a Uuitn verta sikalaan!
2. v. Karju, puhd. Iso Yorkshire

(rotukirja m) seuraa, Herlan tila, Kök-
laks. Puh, 18 92 H:ki. 4556

Hyvässä kunnossa oleva 15 ma ti
pintainen

LAIVAKATTILA
sekä äsken uusittu 15 hv. iaivakone
myydään. Vastaus tämän lehden koni
nimim. »Koneet,39o».

ijuvila myydään
luonnonkauniissa Svinön saaressa, me-
ren rannalla, lähellä laivareittlä, tun-
nin matka Helsingistä. Omalla maalla.
Hyvä puutarha. Huvila on uusi, 7
huonetta, 2 verantaa, sauna Ja pesu-
huone.

Toinen huvila Aalbergassa. 1 km. py-
säkiltä. Omalla maalla. 10 huonetta
sekä leivintupa. sauna ja kamari, myy-
dään suoraan omistajalta. Lähemmin
puhelin 15 12.

Ruis-
jauhoja
4Vj pundan ja 65 kilon sä-
keissä myy vannunlastittain

K. E. Heikota.
Puhelin 46.

Huonekalut uutokauppa.
Tiistaina maalisk. 14 p:nä klo 11 a.-

p. huutokaupataan puu- ja rautasän-
kyjä, sohvia, kaappia, piironkia, ko-
muudia, tuolia, pöytiä y. m. huone- ja
talouska.uja.

Huutokauppakamari SALAMA,
Mikonk. 8. Puh. 108 40.

Kaikenlaisia perimättömiä saatavia,
jotka kuuluvat kauppias Jonas Söder-
lundin ja Vascnius>en kirjakauppa
Osakeyhtiön konkursseihin, kuin
myös kaksi viimemainittuun konkurs-
sipesään kuuluvaa sähkölamppua huu-
tokaupataan käteisestä maanantaina
tämän maaliskuun 27:nä päivänä alk.
klo 1 päivällä Helsingin Huutokauppa-
kamarissa, Mariankatu N;o 3.
4712

Epävarmoja saatavia,
Helsingin Uuden Karamellitehtaan (N.
Bonsdroff) konkurssipesään kuuluvia
myydään käteisestä maanantaina 13 p,
t. k. klo I:stä alkaen päiv. täkäl. huu-
tokauppakamarissa, Marlank, n:o 3.

Helsinki, hclmik. 23 p. 1916.
Helsingin Hnniokanppakamaii.

Pehr Em. Hallbiom.
3365

Huoneusto 3 huonetta ja keittiö y.m.
mukavuudet, aina varmasti 10 pros.
rahoille. Toinen huoneusto 2 huonetta
ja keittiö, vuokr. 54; kuuk. Kätei-
sellä. Lähemmin puhelin 35 97.

Sunnunt. B—ll, arkina S—2.
Ruoka- ja sekatavarakauppa myydään

sairauden tähden hyvällä liikepaikalla.
Erittäin sopiva vasta-alkavallekin. Vas-
taukset t.l.k. nimim.

iKäteisellä,* 392 »

Maitokauppa myydään. Lähemmin
Hietalahdenk. 7. Blomberg.

3 maitosaavia myytävänä. Läh. pu-
helimella 15 42.

Kapitalisteille, jotka haluavat raken-
taa kauniin ja ajanmukaisen yhden-
perheentalon itseänsä varten, tarjou-
tuu hyvä tilaisuus ostaa halpa tontti
3:! Ia julkisivulla, aurinkoisella paikal-
la, puutarha-istutuksen varrella keski-
kaupungissa. Vast. merk. »25,000 mk.»
t. 1. kontt. 4693

Hevonen myytävänä, terve ja nuori,
halvalla. Pietarink. 9, Nyqvist

™ «. mrng Kaivopuiston lä- m
Hl heisyydessä si- H
® jaitsevatuottava■

KULMATALO
suurilla kehitysmah-
dollisuuksilla (tont-
ti yli 2,200 ne'liöm. )

myydään edullisilla
ehdoilla.

P AkselAlanderinH
B Asianajotoimisto 0.-Y.B
»g] Helsinki. Mikonkatu 7. 181

45(10

Suolahappoa,
mmm

varastossa
Juselius & Jokinen,

L.-Ileikinkatu ö. Puhelin 118 71.
4737

Suomalaisia

Apilan- ja
talelnsmiS

myy

Osuuskunta Maantuote r. !.

Tampere, pub, 1354.
Hyviä kylvöheiniä samassa paikassa.

(S. 1.521314685

Halutaan vaihtaa pienem-
pään höyrykoneeseen,
höyrypuimakone - yhdis-
telmään tahi myydäänkin

ähkövoimalai-
toksen koneet.
Höyrykattila 21 m*, tnli-
pinnaila melkein uusi,
käytetythyväsä kunnossa
olevat dynamo 240 volt-
tia 125 ämpäriä tasavirta
valmist. Strömbergmjteh-
taassa, moottori22o volt-
tia 20 amp. valm. A. E. G.
latausdynamo 115 volttia
32 amp. A. E. G. accu-
mulaattori - patteri 125
elementtiä ynnä taulut ja
sisätarpeet.

OTTO KINNARI, Turenki.
®®®®®®

Aurink. lämp. kahden huoneen, väli-
kön ja keittiön osakkeet myyd var-
masta yhtiöstä Merik. varrella Kyl-
pyh. y.m. mukav. Arv, vast tik. ni-
mim »Osakkeet, 391».

Lämmin 2 h. keitt. osake, kylpyh. y.
m. mukav., halpa vuokra. Vast tämän
lehden konttoriin nimim. >Hyvä yh-
tiö, 403».



Snnmntaina Maalisknim 12 n:nn

Suuri Loppunnniyyntl
Länsi Helkinkatn 6. LähelläHafvudst.-b. konttori.

Erls.il toiminimen laskuun loppuunmyydyn koko suuri varasto naisten ja herrain villa- ja puuvillakankaita. Ma-
nsfaktuuri tavaroita. Kaikenlaisia naisten ja herrain vaatetustarpeita. Lyhyttavaroita y. m. y. m.

HUOIH.! Liike avataan keskiviikkona t. k. 15 p. ia testaa ainoastaan hyvin ly-
hyea ajan. Älkää laiminlyökö tatit harvinaista tilaisuutta.

LLLilli HilÉlilill ISfeS Pilli É
kuten;

Pyöränvautclta alnminiumin
kanssa ja ilman,

Likasuojuksia puusta.
Ohjaustankoja,
Vapa«pyörän napoja (N. D.

ja Éadie.)
Etupyörän napoja (N. D.)
Ilammock nnistcnsntuloi-

ta y. m.

0.9.0!t0 Brandt
Helsinki, Fabianink. 31.

«ansas »alikoima

y. m. tunnettuihin halpoihin hintoihin

IMandl Svahnln liikkeessä, Vladiuiirink. 9
(S. I 5637) 4731

KeeOtliittulo
suuri valikoima sekä hatun-
koristeita n. k. kukkia,

töyhtöjä y. m.

E. iIISKUHEH 0.9.
12 VLADiUfllititiiläTU 12

Muodikkaita keväthattuja

4639

Koivuhiiliä
saatavana heti lähemmin

K. F. Katajan Puutavara ja
Hiililiike

Yladimirinkatu 55.

Puhelin 115 58.
4738

S. W. Röök, Aleksanterini 9.
Kuonia! Juuri saapunut suuri valikoima silkki- in
fildsk-isjakettei» sekä liinavaatteita, aamupukuja,
Btkkisukkia, käsineitä, y. m., y. m. saatavana
S. W. Röökin liikkeessä, Aleksanterinkatu 9.

(8.1.5651)4703

m

Viljanpuhdistuskoneita *

myllyjä varten ®

W
sekä ajanmukaisia, vettä säästäviä “*

g
tfesiturpiineja a

on saatavissa g|

Keskusosuusliike HANKKIJALTA. N
■I Helsinki. 53

| 4649 I”
mmm&mmmmm y n ib s i

Valkoisten tavaroiden erikoisliike
VladlmlPlrakatn 3.

Hameita 12: tukista, villapuserolta 5: mkisfca, villasukkia 2i 75
alkaen, trikoo-alashameita 9: tnk-.sta, viliapääilystakkeja I7i —-

rpb-gt-a, kauniita koristeita, pitsejä, liinavaatteita, yksinkertaisia ja
hienoja esiliinoja, kauluksia, brodvvreja v. sn.

Edullinen rahansljollus Helsingissa. Vilkkaalla Rl
salia hyvin sisästetfcu ja kaikinpuolin kunnossa oleva 6:si m
nen g||

Kivitalo
kaupungin keskustassa myydään esiintyneistä syistä erinomaisen edullisesti. Vuo-
situotanto pienillä muutoksilla vaihtelee noin Smk. 40,00):

—. Seisovia kassa-
lainoja ilman takuita Smk. 309,600: —ja lisätakuilla Smk. 75,000: —. Hinta
Smk. 435,000: josta käteistä Smk. 30.0jO-50,000. Huom.! Palo-ja sota-
vakuutuksessa 455.000: Smk. Vaihdetaan myöskin sopivaan kiinteistöön mie-
luummin Itä-Suomessa.

N;o 532. Karjalanradatt varrella, lähellä aseman jaKirkonkylää, kalarik-
kaan järven rannalla

Maakartano.
maanpinta-ala on 2,000 t. n. Srssä palstassa. Laajat savimaita vil
jelykset. Kanaa on 30 lehmää. 7 hiehoa. 1 sonni ja 5 hevosta. Voisi nykyisin
elättää noin 60 lehmää. Päärakennus kituneille huonclncen putstnii
ympäröimänä ja tarpeelliset työväen asuinrakennukset. Kivi-
nävetta 64 lehm., talli 8 hov., ajanmukainen riih-laitos pu ;raa- ja höyrykoneella
y. m. rakennukset Rakennuksien lodel!ine;i arvo Smk. 50,01)0: —.

Kiinnelainaa Smk. 20,000: -. Myydään esiintullclsta syistä irtaimis-
toineen noin Smk, 150,000: —, maksut sopimuksen makaan.

Lähempiä tietoja arv. ostajille yllämainituista antaa ja erilaisia klln-
teimistöjä hankkii

1 Ilmari Elovainion Asianajo- ja Liiketoimisto. I
B Viipurissa, Torkkelink. IS. Puh. 1813,

{LI. 5581) 4680 jjjÉjaj&lii

Yksinkertainen

HyymälönslsusSus
hattu- ja muotiliikettä varten. Kaksi
jäljenuöspuristinta, Puhelin 2754.

Asunto-osakkeita,
3 huonetta, keittiö

ja palvelijank,; 1 h., alk. ja keittiö se-
kä 1 huone hella-aikoovilia. Läh. Pit-
känsillanranta 17, porr. C, ovi 25.
Lentz. Puh. 15 42.

Hbl. (ruots.) 1 k, tj, 15 mm.
Erittäin mukavat ja aurink. 2 huo-

neen ja keittiön osakkeet varmassa yh-
tiössä kaup. keskustassa. Kysytään ta-
tonmieheltä.

Pohjois-Rautatlenkatu 19.
Myytävänä 2:si osaketta:
2 huonetta, keittiö ja palvelijan huo-

ne, 3 huonetta ja keittiö, halpa
yhtiön vuokra. Nähtäv. jälkeen klo 1
Laivurinkatu 41, porras oikealle.

Mednlkov.

PIANO (Tafel) myydään 185 mk. Py-
syy hyvin virityksessä, sopiva harjoit-
telijalle. Puhel. 74 35. Halutaan ostaa kakvi kav; ttyä

Moottoripyörää,
(ei Indian).

K. Rautasen Polkupyörätehdas Ja
Urheilukauppa Oy.

Helsinki. Mikonkatu 11, Puh. 3658

l A k. <J f
kannattava ja hyvällä paikalla sijait-
seva, ostetaan heti. Suosiollista vas
tausta hinta- y. ra, ilmoituksineea ödot.
merk »Vapaana oleva pääoma 189».
Ll.k 4692

UakeuuusSiirsin
ostetaan Tuusulan pitäjän Kellokosken
kansakoululle 4,000 metriä ja Paijalan
koululle 4.000 m, sekä 5” ja 7” piiruja.
Hirret tulee olla 8” latvasta sekä
kaadettu viimeistään tämän maalis-
kuun aikana. Tarjouksia ilmoituksella
hirsien keskipituudesta vastaanottaa
allekirjoittanut. Joka myös antaa lä-
hempiä tietoja Osoite: Korso. puh.

(.

Karl Edv. Avall.
(I. 3231) 4401

Juonisi la uenäjän Klutä
suullisesti ja kirjallisesti taitava henki
;ö halutaan avustamaan täkäläisen tuk
kulhkkeen konttoriin. Toimi voisi oi
la sivutoimena ja sen hoitajan pitäisi
olla pari määrättyä tuntia päivässä saa-
puvilla konttorissa. Vastaukset palkka-
vaatimuksineen lähetettäköön merk.
»Tukkuliike-:, os. Sanomalehtien llmoi-

tustoimisto, Helsinki, Aleksanterink
n;o 40. (3. I. 5587) 4681

Työtä Ylioppilaille.
Ylioppilaskunnan Välitystoimisto vä-

littää sitä haluaville: koti- ja tuntio-
pettajia, preparaattoreja, konttori- ja
kanslia-apulaista, viransijaisia opetta-
jan ja muihin virkoihin, käännöstyön
tekijöitä, laskuapulaisia y. m

Toimisto avoinna arkipäivinä klo 1-5
i.-p Ylioppilastalolla, puh. 123. Työtar-
jouksia otetaan vast kirjeeliisestikin.

„Höyry"
»a kuten tunnettua uusien, jo paljon
kysyttyjen kauraryynien nimi. »Höy-
ry»-ryynlt eivät tule koskaan karvaik-
si, ovat herkullisia, riittäviä ja ravit-
sevia sekä mahdollisimman vapaita
kuorista. Uusi lähetys saapuu huomen-
na. Kokeilkaa ja arvostelkaa!

>Höyry*-ryyniä myydään summissa
ja vähittäin

A. E. lsaksscn’illa.
Museokatu 8. Puh. 291, !.-Rooper-

tinkatn 1. Puh. 6647.

TALO 12 kaupunginosassa,
päivänpnoieinen, 3 kaduil. 1,620 m- tont*

ti. 30 tulis. ja 8 hevosen tallit, 3 van
nuvaj.; Kaupunkien yl. y. vakuutettu
55,500 mk., ainoast Hypoteekkilaina
40,000 mk., myydään 9 pros. tuottoi-
sena.

11 kaup. os., pälvänpuoleinen, 2,592
m* tontti, 57 as. h., 3 hev. talli, vau-
nuvaja, 4 kauppapuot. y. m. Vakuu-

tettu 134,100 mk., seisov. kiinndaln.
238,450 mk. Myydään 293,000 mk.

Osake huoneust. I—4 huoneeseen ja
oma palstaisia huviloita liki Helsin-
kiä hyvillä ehdoilla. Lähemmin J. Ko-
ronen. Birkusk. 6, A, h. 3 A, puh. 1514.

Työm. X k. tj. 9 mm.
Myytävänä maitoaatioita.
J. A. Pyykönen, 2 linja 9.
Puhelin 83 43.
Piraali-poria

matavana, puhelin 7447, 1

Hyv- oppilas-viulu
ja siro laatikko myydään polkuhinnas-
ta. Läh. Eerikink. 7, B, ill, 11, 7—‘,',B
i.-p. maanantain .

Uudeuaika.setosakkeet 2 haen jä
keitt., 1 huon. ja keittiö, myydään. Huo-
neustot voidaan yhdistääkin. Kauniil-
la paikalla. Varma yhtiö. Lähemmin
Oikoi. 5, ovi 44

Joukko mainioita kylpylakanoita, ka-
siliinoja, sänky-huopia ja yksi kylpyam-
me myydään. Aug. Nordström, Pieta-
rinkatu 16. (S. I 5641) 4700

Maatila. Pinta-ala 136 t.-a., peltoa
84 t.-a. Hinta 75,000 mk.

Maatila. Pinta-ala noin 60 t.-a., pel-
toa 25 t.-a. Hinta 14,000 mk.

Maatila. Pinta-ala 300 t.-a., peltoa 50
t.-a. Hinta 25, mk.

AJokalutehda- asuinrakennukslneen.
Hinta 19,000 m.

2 sekatavarakauppaa, moottorivene
myydään kauttamme

Hankinta-Konttori,
H:kl, Vilhonkatu B.

,(S. I. E556) 4704

Halutaan ostaa tai vuokrata

Pieni Huvila
Helsingin lähistöltä. Jossa voisi har
joittaa leipurin- ja ruokatavara!!)

myyntiä ja valmistusta. Lähempiä tie-
toja pyydetään tämän lehden kontto-
riin merkille

Käsityöläinen UI.
Hmatcrästä,

hyvä hinta. Fuh. 7683. 2 viikon ajaa.

NEITI,
joka tekee kotonaan ompelutöitä, saa
edullisen paikan yksityisen käsityöläi-
sen pienen kodin hoitajaksi. Tav t k

10—1 1,-Roopert:nk. 3, pr. E. ovi 48
Kengittäjä,

ammatissaan taitavr, saa heti pai:.
Holst. & Komulainen, Vallila 1 P

Kassanne taon tottunut 1 nlijata.
saa pa'T-,1! i , Lähem-
min

Toiunk. 7, porr. D.
Asiapoika, mieluimmin joka puhuisi

suomea ja ruotsä, saa paikan
Uudessa Polkupyöräpajassa,

Annankatu 35.

Arvoisat Haavat!
Hyviä palvelijallapa monivuotisilla

odistuksilla suosituksineen on saa-
tavana Puutarhak. 6. puh. 86 75
Rouva R, J. Fahler, Huom.l 23 v.
kokemus. (SJ. 5594) 4697

Ihdottomasti raitis ja kykenevä
TYÖNJOHTAJA,

käytännöllisesti pereht., 2 v, m, k k.
hyvät tod om., haluaa palkk , joko he-
ti tahi hubtl- tai toukok 1 p:stä.

Ärv. vast. od. maalisk. aikana nlm
»Työtäpelkäämätän 625» Unien Suo-
mettaren konttoriin, Helsinki.

KampulonKaa
noin 200 kg., eri värissä,, tukkuhinta
•ilenn. vähint. 3 punttia ostettaessa.
Lankakauppa Hämeenk. 29, Tampere.

Myytävänä
C huoneen huvila

Sarven rannalla, lähellä rautatietä, 1
lunnin matka Helsingistä. Lähemmin
Yrjönkatu 25, pr. E, ovi 45.

Melkein uusi hieromaplintti.
Vast. t. !. k. Plintti, 401.

4660

Myydään osake: i huone, alk. Hal-
pa, Ä, Joutsen.

Munkkssasrenkatu 14.
Saapunut myytäväksi

Isompi määrä koneella kudottavaa
maalaisvillalankaa. Uudenmaankatu 44,
porr.il, ovi 6

Valmiita puseroita, mustia ja väril-
lisiä, ompeiuliikkeessä. Museokatu 3.
Tilauksia vastaan otetaan.

Hevosia.
suuria, terveitä, maalta tuotuja Antin-
satu 31, pub 8.

Helpolla saa todellinen ostaja ruoka-
an. Lähemmin 10—12. Porthaninka-
tu 6, ovi 6.

Värillisiä raitasta velvet., sinistä ja
mustaa chevlottia

Kävelypuvuiksi.
Sanni Leisio.

Tarkk'ampujank„ 10. Puh. 1916.

Erittäin
kauniilta

paikalta meren ja järveä sekä joen ja
kosken rannoilta hirsistä rakennettuja
huviloita sekä erisuuruisia maatiloja Ja
kaupunkitaloja, asunto-osakkeita. Asl-
ainvälitysiiike Heiniö, puh. 6771. Mi-
konkatu 2. 3 kerros.

Parihuoneen osakkeet
myydään halvalla, yhtiön vuokra 36:
95 sekä yksityinen huone, yhtiön vuok-
ra 19: 15 Oy. Rolnila, Fredriksbergin-
katu 18. Sunn. klo 11—3.
(Työm.) 4657 Isännöitsijä.

10 % Kulmatalo
Kalliossa, oma tontti. Hinta 55,000,
vuokrat 5,500.

KIVITALO
Arkadiankadulla. Hinta 475,000. Vnok
rat 42.000. Läh. puh 10S 04.

ISalata-
taiSmoja

8". 0". 10". 11"ja 12" levyisiä Pam-
ini 1-, kamelinkarva» ja nah-
Uahihuoja eri kokoja myy varas-
tostaan

Konckanppa Osakeyhtiö

AATUA
ilikonk. 23. Puh. 79 74

4622.

Kaunis ruoka- ja sekatavarakauppa
hyvällä paikalla, myydään sattuneesta
syystä heti. Huom.l Vanha kauppa.
Vastaukset t, 1. Kallion kontt. niin.

A. S. SH.
Omalla alueella, \y, km. asemaita

Loviisa —Lahti radan varrella sijaitse-
va, vesiturpliniila käyvä

SAHA-MYLLYLAITOS,
jossa on 4 kiviparia ja mankeli y. m
ryynien valmistamiseksi. Raamisaha
sirkkelineon, kanttaus- ja höyläyslaitos.
Hyvät rakennukset yhteensä 10 tulisi-
jalla Navetta ja talli 5 lehmälle ja
2 hevoselle, useita makasiineja. Myy-
dään käteisostajalle vuoden valmistei-
den kanssa. Hinta 75,000 mk.

Itä-Uudenmaan Välitysto mlste.
Loviisa, puh. 155, kontt, aika 10—12,

2—4. (Östra N.) 4650

Halutaan ostaa viillän käjUtty

Sähkömoottori
27,-3'/, hevosv tasavirt. 140 voit.

Puhelin 7232. 4745

UUSI SUOMETAR

fl.B. Lifsmedelhörs - Elintarvepörssi D.Y.
Fabianinkatu 14. Helsinki.

Puhelin 117 95.

Vastaanottaa myytäväksi hnutokauppalaitoksensa kantta
kaikenlaisia ruokatavaroita, maantuotteita y. m.

Johtava liike
Naudan-, Lampaan-, Sianlihan; Mcljcrlvoln;
Maalaisvoln; Kanojen; Munien myymisessä,

jotka tavarat meillä alati saavat vakiintuneen hintansa huoli-
matta torihintain vaihteluista.

Pankaa mieleenne

ettei A.B. Llfsmedelbörs Elintarvepörssl O.Y. pidä
sekoittaa ilmaantuneisiin jäljitteleviin yrityksiin.

E c | a«B*Auiomobtili
vähän käytetty, hyvässä kunnossa ole-
va. 30 hv. myytävänä. Lähemm. Hels.
San. kontt. nimimerkille »Siro ulko-
asu 4567». 4644

Ford-
niminen, 17 hevosvoim. automobiili ja
kuparinen kattila, joka vetää noin 260
litraa. Kattila on tinattu ja varustet-
tu kuparlkannella. Lähempiä tietoja
antaa nimismies Sparfvön, osoite: I-
kaalinen.

Hydraulinen Prässi
halutaan ostaa. Tarjoukset tehtävä
O.Y, Viipurin Teknokemlall. Tehtaalle
Viipuri. 1641

Hnis Proviisori
tahi Farmaseutti
saapi palkan touko—kesäkuulla maasc-n-

-tuapteekissa Hakemukset palkkavaa-
tlmuksineen t lehden konttoriin nimi-

merkillä: Maaseutuapteekki 4303

Hmitslousiisavojnii
toimi

.iiden kesäkuukauden ajaksi Juliste-
taan täten maataloustoimlin innostu-
neiden henkilöiden haettavaksi Keu-
ruun Multian ja Llesjärven maalais-
seurojen neuvojana. Hakemukset to
■listuksineen ja palkkavaatlmuksineen
on lähetettävä allekirj. ennen maallsk.
31 päivää. Toimeen on saavuttava
toukok. 1 p;nä. Toimituspaikoissa va-
naa ylöspito.

Multia, 10. m. 1916.
Fr, Valkeisenmäkl.

463'Multia.

Riisijauboja,
Blinijauhoja,
Herkullisia Anjoviksia

(Turun uusia säilykkeitä)
kaikki: tukuttain ja vähittäin

A. E. Isakssonllla,
Museokatu 8. Puh. 291,
Iso-Roopertink. 1. Puh. 6647. 2 moottoripyörää,

joko James, Humber, Rudge Multi, B.
S A„ Douglas, Indian, tahi muuta aj i.i-
nilikaista merkkiä, mieluumm. ilman
vaunua ostetaan heti. Vast. alimpt ie

hintolreen ja täyd. selostuksineen nl-
mimer.:. Varmat koneet (äh. Hufvmi
stadsbl. konttoriin. (Lahtl)4G2o

Hels. S., Työm. 1 k.tj. 20 mm.

Mökki maalta,
järven rannalla, slsält. 1 tai 2 haon.
ja keittiön y. m. Tietoja hinnasta y. m.
mökkiä koskevista asioista pyydetään
U. S. konit, nimim. Kiire on, 404.

Leipomo hai. ostaa Sörnäisten puolel-
ta tai vuokrata. Vast t I. k, aim.

»Ostaja, 50», Tottunut pesijä
saa palkan. Lähemmin Vladimirlnka-
tu 11, rappu C, hnoneusto 19.

Klo 12—2.

Q. ?! "t ii *l,
jossa on halko- ja osaksi hlrslmetsäa
myytäväksi paljon, 5 km. asemalta, 1

luan. jun matka Helsingistä. Peltoa
160 ta. sekä lisäksi ylösotettavaa maa-
ta. Maidosta on saatu yli 1,000 mk.
kuussa, sillä lehmät o%'at hyvät. Torp-
parit ja huvila-asukkaat tekevät mel-

kein kaikki talon työt kesällä. Elä-
kettä el ole. Hyvät huoneet ja ajan-
mukainen koneisto. Hinta irtaimistoi-
neen 120,000 mk., josta 20,000 mk.
kaupan tultua, lopulla erittäin hyvät
ehdot. Seisova kiinnelaina on. Lähem-
min;

Juho Nikkilä,
Jokelan asema. Puh. Nurmijärvi 42.

(S. L 5401) 4682

Lukekaa tämä!
300 parii erltt. hyvää lajia vanhem-

pimallisia jalkineita, joiden nykyinen
arvo olisi 20—25 mk., myydään tukut-
tain ja vähittäin, naisten koko ken-
kiä n:o 35 ja 36 11 mk., 37 ja 38 13
mk. 41 ja 42 15 mk. N:o 39 ja 40 on
ainoastaan Ranskan korolla 13 mk.
Puolikenkiä kaiken suuruisia 11 mk.

Miesten kokokenkiä 16—IS mk. Uu-
denaikaisia miesten ja naisten ajan
halvlmpiin hintoihin.

Kalosseja
tuoreita Provodnikin ja Venäläls-Amo-
rikalaisla naisten 5; 50. miesten 7 mk.
Vanhempaa mallia naisten n:o 0, 1, 2,

3, 4, 8, 9, 10 4 mk.
M. RINTALA.

Porthanini; 7, p. 117 81.
Lähetetään kaikkialle Suomeen.

(S. I. 5577) 4676
2 huoneen ja keittiön osakkeet noin

puoleen hintaan keskikanp. Vast. t.l.k.
«Osakkeita. 383»,

Halutaan ostaa 1
Uudempaa kirjallisuutta ostetaan

Helsingin kauoungin kirjastoon.
(I. 2504) 1327

Rfölnsnoln la työ;;-
tölrrynpyöri.

Kirjalliset tarjoukset lähetet ävät os
Evert Riddsr&tad, Aleksantcrink, 10.

(I. 3 51*ii 4745

HALKOJA,
kuivia ja puolikuivia, 10—20.001
syltä, myös pienenä. erissä, vapaasti
asemilla” keski- ja itä-Suomossa.
Halvimpia tarjouksia hetimiten os;

S*. Ä. Sundman.
Helsinki, Uudcumaank. 51.

Puhelin 67 75.
1 .5325f 1 74 »

Asunto-osake
3 huonetta ja keittiö sisältävään huo
neustoon kaikilla nykyajan mukavuuk-
silla halutaan ostaa vakavaraisessa en-
siluokkaisessa yhtiössä (el Töölössä,
Kruunuhaassa ta! Katajanokalla). Kii-
reellinen vastaus nim. »Asunto-osake,
tämän lehden konttoriin.

Vesiturpiini, Pellavatehtaan tekoa,
500 tahi 550 m;n Juoksupyörällä

V, Sinisalo.
Nurmijärvi, Klaukkala.
Maltoa ostetaan suuremmissa ja pie-

nemmissä erissä vuosikontrahdilla. An-
netaan takaukseksi eturahoja sopimuk-
sen mukaan. Tarjoukset os. Helsinki,
Pursimiehenk. 4 Maitokauppa

Haluta-n ostaa;
~

Pienempi, kuljetettava, kivillä Jauhava
mylly ostetaan. O, Y. Viipurin T >kno-
kemiail. Tehdas, Viipuri. 4642

Halutaan ostaa.
3,000 kiloa asfalttipikeä ja 1,500 ki-

loa kipsiä ostetaan. O.y. Viipurin Tek-
nokemiallinen Tehdas. Viipuri. 4640

saa, paikan
Liinaompeifja

Malvlna Weckmanin
ompeluUikkoessä, Kluuväkatu 4.
15—16 vuotias asiatyttö, jolla on

koti kaupungissa, saa paikan Liha-
kauppiaiden tukkukauppa 0.-Y. Un-
d.eamaank. 17.

14—15 vuoden vanha tyttö saa pai-

kan Välikatu 2 L. Koskinen
Kunnollinen siistijä sa . työtä -Cirs-

kokatu 5 A, huoneusto 5.

Helsingin
lähistöltä

halutaan ostaa 3—4 huoneen huvila se-
kä 3 pienempää huvilaa samalla pals-
talla. Asiainvälitysliike Heinlö, puh
6771 Mikonkatu 2, 3 kerros.

Halutaan ostaa pienempiä.

Maatiloja
Karjanradalta sekä Helsing a—Lahden
ja Karjalaa ja Heinolan sekä Salmaan-
kanavaa seutuvilla sekä myös huviloi-
ta, Asiainvälitysliike Heiaiö, puh. 5771
Mikonkatu 2, 5 kerros.

Hooltoripyirll
3—lo hv. hyvässä kunnossa, otetaan
myytäväksi; ostetaan mahdoll. kiin-
teiistäkin. Tarkka selostus kannosta,

halvimman sitovan tarjouksen ohella
nimim. »Moottoria, Viipuri, Majurinka-
tu 1 4733

Kaiastusopiston
suorittanut

henkilö, joka omaa myöskin ruokata-
varoiden tuntemusta, saa pysyväisen
paikan. Toimi otettava vastaan t, k.
ajalla. Suomenkielen taito välttämätön,
ruotsinkielen taito suotava. Hakemuk-
set palkkavaatimuksineen ja todistus-
jäijennöksineen nimim. »Silakkatuotan-
to», os. Sanomalehtien llmoitustoimis-
to, Helsinki, Aleksanterinkatu 40.

(S. I 5705 j

iVci.r i.tOhUntOiU€!2

Klrfoltiiskone
ostetaan. Tarjoukset Hels. San kontt.

nimim. »Kirjoituskone, 4SS2». 4735
Viisi hyvää

UMiteaspimo
saa työtä kotiinsa, kun ilmoittavat
puh 6223, aamupäivällä 11—12.

(S. I. 5649) 4702
Platlnaromuif I

ostaa m

Oy. Dsntaldepot Ab«
Korkeavuorenkatu 45.

il. ,> 271 4275

1 liiilioona ke. KAUROJA
2 „ „ HEINIÄ
ostetaan hankintaa varten Maaliskuus
sa. Kirjalliset tarjoukset lähetettävät
os.- Hugo V. Lövgren, Fennian hotelli,
Helsinki (I- 3315) 4741

Ui Tckoitiipiits
ostaa

Oy. Dentaldepot Ab.
Korkeavuorenkatu 45.

(1 HI2«I ri,(i

Halutaan ostaa käytetyltä

Polkupyörän Pumppuja.
K, Rautasen Urheilukauppa.

Mikonkatu n:o 11. 4707

Kunnolliset, tottuneet KUTOJAT ja
PARSIJAT saavat heti paikan
edullisilla ehdoillakailiinajan lisä-
yksellä jakorkealla ylimääräisellä
palkkiolla ylityöstä. Asunto ja
saatavissa 3, 4 ja 5 mk. huo-
neelta kuussa. Ilmoittautua voi
k rjallisesti tahi suullisesti teh-
taan ko .ttoriin Hyvinkäällä.

Yhdistetyt Villatehtaat, Osake-
yhtiö.

(1 3265) 4510
Hyva sivuansio.

Asiamiehiä Helsingissä ja maaseu-
dulla otetaan.

Lähemmin
Suomen Irtaimistoliikevälity*toimisto.

Turku, Iso-Härneenk. 32.
Puhelin 15 82.

(A. U.) 4290

Slyv «suositeltu

saa heti paikan Lahan karta-
nossa Pornaisissa.

Lähempiä tietoja antaa tilanhoita-
ja tahi

Ang. Eklöf
Osakeyhte konttori, Porvoo.

i Uusim. 465 i

Katsaitajan
toimi

Käyrän turvakodissa Julistetaan haet-
tavaksi 30 päivän kuluessa tästä päi-
västä lukien. Tointa seuraa, paitsi
aruntoa, 1 huone Ja keittiö sekä lämpö,
100 markan kuukausipalkkio. Ratsas-
tajan, Joka otetaan 1 vuoden koepalre
ukseen, tulee valvoa laitoksen metsän-
hoitoa vahvistetun metsänhoitosuunni-
telmaan mukaisesti sekä Johtaa Ja
opastaa oppilaita, puutarhanhoitotöissä
Jommassakummassa ammatissa tulee
hakijalla olla pätevyys. Hakemukset
lähetetään turvakodin Johtajalle osoit-
teella: Käyrä. Valitun on astutta-
va toimeen heti kutsun saatua.

Turussa, maalisk. 7 p. 1916.
(D.Aura)4slB Johtokunta.

Palvdijaltarel juonti
Hyviä paikkoja virkamlsspcrheisiin

on saatavana kitti Liiketoim. Fennia,
Pohl.-Makasiinink. 3, port. o. oik.

l <srjoi.ija.ar, myyjatar seuatavaiu-

’(aupp., tarjoilija kansanruokalaan,
koksia, yksinpjlvclijoita, lapsenhoita-
jia halut V.-toim. ALKU, Mikonk, 8.

Kunnolliset paivelijattaret saavat
hyviä paikkoja Minervan kantta, Kat-
rtmankatu 5

Puhelin 7932.

191 S N:o 70 15
Kiertävän

Puu- jakasvitarhan-
hoidon neuvojan

toimen
Julistaa haettavaksi Luvian maatalous-
seura. Toimiaika alkaa huhtlk. 20 pnä,
ja kestää 4 kk. Tointa seuraa vapaa
asunto ja lämpö, sekä ylöspito toimitus-
paikoissa. Hakemukset suosituksineen
Ja palkkavaatimuksineen on lähetettävä
ennen 1 p. huhtikuuta osoitteella:

Maatalousseura,
(Satak 5.)4569 Luvian postitoimisto.

Tyköleikkaaja
täysin taitava leninkiompeluasa, saa
paikan täällä Helsingissä. Puhuva
maamme molempia kieliä. Vastaus
t.Lk. »Tyköleikkaaja, 395».

fcndottomasti rehellinen siisti ju
miel. kielitaitoinen

Helli saa myylättfiren
palkan

Bazar Contlnentarissa. Lähemm. tä.
nään Erottajakatu 6, rouva Mynttl.

Buoraiuoutoiuen, ruuanlaittoon Ja ta-
loustoimiin tottunut, Ijällisempl pal-
velija saa paikan yksinäisenä pikku
perheessä, kun laittaa suosituksi va-
ick., tiedon Ijästä ja paik. A, A;Ile
402 tämän lehd. kontt.

Tarkastus-
asistentti

saa paikan Kiukaisten tarkastnsyhdis
tyksessä ensi toukok, 1 p:stä. Todis-
tukset ja palkkav. lähetettävä ennen
huhtik. 1 päivää allekirjoittaneelle.

4643 N, Viinlkkala, Kiukainen.

EåiimsimiM,
8 J 7

loka myös taitaa venäjän kieltä, saa
heti edullisen paikan maaseutukaupun-
gissa. Lähemmin puh. 259 tahi per-
soonallisesti N. Vv. Lax’ln konttorissa.
Kruunuvuorenkatu 5. (1.3329) 4712

Vanhempi leipu inppilas saa työtä,
Läh. A Bistroni.

Mikonkatu 17.
Hyviä palkkoja tytöille ja pojille.
Kansak. paikanväiitystoimisto. 4626

fas Keloksi!
Yli 10 v. liikealalla apulaisena ja

myymälän hoitajana palvellut, raitis ja
rehellinen nuorimies haluaa paikan
muuttoa myyjäksi ta! matkustajaksi
Puhuu suomea ja ruotsia sekä autt. ve-
näjää. Arv. vast. Hela. San. kontt. ni-
mim. »Tiskimies 27». 4613

Tottunut ruokaleivän leipoja haluai-
si paikkaa pienemp. leipomoon. Vast
nimim. »Leipoja 407» t L kontt

Arv. Rouvat!
Kunnon palvelijattapa hyvillä sno-

situks. on saatavana k;tta Lliketolm.
Fennia, puhel. 108 75



16 N:o 70 1916

Naisylioppilas
hajoaisi viransijaiseksi kansakou-
luun; omaa Jonkun verran koke-
musta. Kilr, rast. t. 1. k. nimim.

(Aamu!) 4619
30 vuot., karjanhoitoon tottunut pal-

velijat haluaa paikkaa maalle y. m.
palvelusväkeä saad. kantta V.-toim.
ALKU, Mikonkatu 8, puh. 7882.
'" Keittäjiä, yksinp., iastentytt., maa-
»alstytt-. tarjoil., tlsk. y. m. saadaan
heti Liiket. Vuori, Puh. 7751.

Taitava leninkiompelija haluaa pääs-
tä perheisiin. Taitaa myös lapsille.
Vast. t. !. koatt. nimim. Mieluimmin
maalle 406.

Kansakoulun käynyt siivo, rehellinen
maalaistyttö haluaa palvelusta tai muu-
ta sopivaa tointa. Vastaukset Töölö,
Topeliuksenkatu 13, porr. D, Viinikai-
sen inona.

Yksinäisiä palvelijoita ja siivoojia
etsii paikkaa Palvelijatarkodlsta
Tarkkampajankatu 1, puh. 6055.

Hb!, (raots.) 1 k. tj. 20 mm.
5 huonetta ja keittiö ja
2 i» »* *•

mukavuuksineen. Lähemmin
V. W. Holmberg,

L.-Sataraakatu 9, puh 2121.

munin

1 pfslä kesä k 3 huonetta Ja keittiö,
Unionink. 8: näht. 12—3.

HiiiolalnMtt! 29.
Ip. kesäkuuta 3—3 huoneen huoneus-

tot, 1 puotihuoneusto. Läh. 12—3. Puh.
8205. isännöitsijä.

rlbl. (ruots.j 1 k. tj. y mm.
3:n Ja 2:n huoneen huoneustoja lis-

ta pistä kesäk. L.-Viertotie 2S. Isän-
nöitsijä.

■■■■■■■■■B

HM. (ruots.) 1 k, tj. 20 mm.

Keskustassa:
2iden ja 3imen huoneen huoaeustoja

mukavuuksineen kesäk. 1 pistä talossa
n:o 28 Annankadun varrella, talonmies
paikalla eli puh. 2121.

1 p. kesäk. 2 huon. ja keittiö mnka-
vtmksineea Laivanvarustajani». 4, Lä-
hemmin isään, taj puh. 534.

Keittiö vuoir. 1 w. huhtik. Vyökatu 4.
Karissen.

15 pesä’ bacne, keittiö ja alkoovi ae-
&ä 1 pata kesäk. samaa suuruisia huo
isepstoja aykyaik. mukav. Näht. i—3

Pietarini:. 14, porr. B, hnon. 12.
;
v

Huhtik. 1 p. huone ja keittiö, eri
käyt. Lapseton perhe. Eerikink. 23,
10—2. Isännöitsijä.

Erittäin
edullisesti

vähittäismaksuHla myydään osakkeita
1 ja 3 huoneen huoaeustoihin talossa
n:o 30 Vaasankadun varrella. Vuok-
rat halvat ja yhtiön asiat varmalla
kannalla. Lsb. Kirja?aino-0,-y. Sanan
konttorissa. Citypasaasissa.

(5J.ö035)4871

~1& p. maalia- tai 1 p. huhtikuuta 1
huone ja keittiö mukavuuksineen k.-
Viertotie 38 D, 34. Lähemmin isän-
nöitsijä tai puh. 534. Nähtävänä 12—2.

1 huone hellakakluunilla ja muka-
vuuksilla LSaoank. 7.

•saneessa

Työn!. 1 k. tj. 6 mm.
Nuori mies saa asunnon toverina,

Mielalshdenk. 5. £. Hietakari.
Hyvin kalustettu huone vuokrataan

tämän kuun 15 petä
Yrjönkatu SO. ovi 2.

"

Siisti kalustettu huone 1 herralle tai
neidille. Kapteeninkatu S, porras 3,
ovi 53.

Työssä käypä tyttö san asunnon puh,
«9 97.

2 toimessa olevaa miestä saa asun-
non 15 p. Eerikink. 3 C, 19, klo 10—12.

Hoi. (raote.) 1 E 6 mm.
Kalustettu huone L.-Hsikink. 24, prs

B ovi 15. M. Koski.
2 neitiä saa asunnon Hietalahdenka-

tu 5, pr. B, Huovinen.
2 siietiä tyttöä

saa asunnon Encoltori 2, pr. A, ovi 2.
Tavataan 3—B.

1 nuori mies saa asunnon 15 p. tove-
rina. Yrjönkatu 23, pr. A, Strähl.

", siisti kunnon nuorimies saa asun-
non 15 p. 4 linja 20, pr. E, ovi 15.

Kalustettu huone 15 p. Iso-tiooper-
tmk. 26, pr. C, ovi 20. puh. 6927.

Tyttö eaa asunnon tever,

tu IS, porr. D, ovi 28.
Lisani

Kaunis kalustotta huone siist. mie-
helle tai naiselle Munkkisaareni». 16,
porr. B, ovi 15.

Kaunis kalustettu huone 15 päiväs-
tä, Kankurinkatu 1, ovi 11. Nähtävä-
nä 10—2.

Halpa kalustettu huone Iso-Rooper-
tinkatu £O, ovi 12, klo 10—6.
(3.1.5578) 4724

•easaacaae

Ja huono vuokr. Lah. puh. 5233.

Puotihuoneusto
heti. sopii myös aaulnliuon. Fredrikin-
ata 69. Läh. Talonmies.

<8.1.5842)4701
löi. (ruots.) 1 k. tj. 9 mm.

Vielä joku myymälsbuoneusto LUnt
Viertotie 38.

Isännöitsijä.
Puoti varastohuoneen kanssa Sibvl-

jankuta 4—6. Isännöisiji.

HbL (mots.), He!s. S. 1 tj. 15
mm.
Leipurit Haoin.!
Iso leipomohuoneusto vuokrattavana

nyt heti tai kesäkuun 1 p:stä Hämeea-
ktu 2 b. Lähemmin puh. 6805.

Hb!, (ruots.) 1 k. t.i. 6 mm.
Tilava leipomo 3 uunilla Hämeenk.

S B, Talonmies.

Maaseudulla:
3 te Keittiö ia laster.
I p. hahtik. tai 1 p. kesäk., 4 min. mat-
ka aaem,

F. Alander.
Oulunkylä, Grinöbacta 10.

2 huon. ja kelit, mukav. keskikaup.
heti ta! myöh. Vast. pyyd. 1.-Hoopsr-
tink. 26, pr. A, ovi 4, nim. »Lapseton».

Neiti, Jolla
-on~toimi kaupungissa,

■haluaa asunnon täysihoidolla, mieluum-
min perheessä. Vastaus hinnan kans-
sa t.Lk. merk.

»Hyvä koti. 396»

Nuori mies
haluaa vuokrata siististi kalustetun
huoneen nyt heti. Eri s'säänkäytävä.
Vast. tämän lehden konit, nimim. »Nyt
heti, 398».

Kesä-asunto, i—S kalustettua huo-
netta ja keittiö, halutaan vnokr. Uu-
dellamaalla tai Hämeessä. Vast. Tri
h, Tadeerille, Predrikink. 33, Hiki.

Kesäasunto:
S hnon. ja keitt. Salataan vuokrata

lähellä Helsinkiä. Vast, t.!. kontt. *553,
400».

Tehdashuo-
neusto

tai kenties itsenäinen
pienehkö talo, missä
on pinta-ala vähintäin
400 m 2 halutaan vuok-
rata heti. Jos huone-
nsto on mukava, mak-
setaan hyvä vuokra.
Vastaukset merkille
„Tebdashuoneusto“ os.
Sanomalehtien ll-
isioitustoimisto,
Helsinki,Aleksan-
terinkatu 40.

(S. 1. 5426) 4538

Syysk. I pistä
kaluan vuokrata kaksi kalustettua siuo
aetta, mieluimmin täydellä ylöspidolla.

Osoite: lehden konttori D.».
Alkoovihuone tai kamari ja keittiö,

Vast. t. !. k. Hirn. »3 henkeä, 405 a.
Klaltomyymälä, jossa on myös varas-

tohuone ja talli I—21—2 hevoselle sekä
huone ja keittiö asunnoksi pienelle
perheelle, halutaan vuokrata nyt ta!
myöhemmin. Vastaus meri. »Hyvä
kauppa 357» t. !. k.

Lyseot haluaa hyvää täysihoitoa 15
p:stä. Vast. t. 1. k. merk. »Joonas, 412»,

Helsingin iähistöllä halutaan vuokra-
ta rauhaisa huone täysihoidolla. Pi-
kaista vastausta odottaa »Yliopp. 23»
t, !. konttoriin.

Saavun Helsinkiin t.k,
14 p. Terve tuloa!

Flaksi.
Karta

Puutarhoja Saloastala
aikaa 4: anon toimintakautensa huhti-
kuun 5 p:nä ja kestää kurssi lokakuun
tOPpTIIlll*

Opetusta annetaan pääasiallisesti
käytännöllisessä puutarhanhoidossa ja

taloustoimissa, mutta pidetään sano-
tuissa alueissa myöskin tietopuolisia
tunteja.

Täysihoito ja opetus D 0 mk. kuussa
Hakemus ynnä papin, ja lääkärinto-
distus on lähetettävä ennen maalis-
kuun 25 päivää.

Ylimääräisiä oppilaita otetaan vä

hintaan kuukauden ajaksi.
Lähempiä tietoja antaa

Katri Lagerblad, os Karkku.
(S. I 3103) 2077

Siiliisi Soilat
P. Sid FBW.

■Suomalainen Kalustot nppa Ov.
JU > A !■■ «anteriov

Tyttö haluaisi opetusta klrjoitukses
sa ja laskennossa. Vesi. t. 1. k. alm.
Opetteleva. 403.

Koneenkäyttäjä
oppijakso,

aijotta maa- Ja hßyrykeneenholtajia
varten (111 luokan koneenkäyttäjiä var-
ten) toimeenpannaan suomeksi ja ruot-
siksi jos riittävä määrä osanottajia il-
moittautuu. Oppijakso alkaa 5 p;nä
huhtikuuta ja kestää 4 viikkoa. Ilmoit-
tautuminen oppijaksoon voi tapahtua
joko kirjallisesti tahi suullisesti maa-
liskuun kuluessa osotteella Helsingin
Teollisuuskonin, rohtoni M. Sergelius,
joka antaakin lähempiä tietoja.

Iltakarssi yllämainitulla tarkoituksel-
la aijottu työläisiä varten Helsingistä
kestäen 7 viikkoa, järjestetään yhtai-
kaisesti. Ilmoittautuminen tähän oppi-
jaksoon tapahtuu myös maaliskuun ku-
luessa. Helsinki, 7 p;nä maaliskuuta
1916,
463 SMas Sergelius.

Mmstöltä
vastaanotetaan, palmikkoja, vaikkeja ja
keiionperiä myy halvalla Johanna Lars-
son, Unioonink. 30. Hiuksia ostetaan.

o ,
i'yom. I k. tj. a mm.

Taksoitusvalituksia laatii lääninreist-
raattori R. M. Lindelöf. Uudenmaani,
33 A. 9—lo, 4—6. Puh. 118 87.

„ls Hop".
Korjatkaa itse silanne, ajokaiunne,

purjeenne y. m. Välttämätön maalai-
sille, autoaomist-jilie y. m., 3 neulaa
ja vahattua lankaa. Hinta yhteensä
Swk. 3: 95, 3 kp!. 10: 83, neulat erik-
seen 35 p. Kerä priraa vahattua lan-
kaa 3: 50. Postimaksu 65 p. Jäiki-
vaatimusliike, Helsinki. Maneesini:. 2
B, ovi 7.

Sähkotyömles Väinö Anselm Saari-
nen, eynt. 15 p. huhtik. 18S9 Orimatti-
lassa, Vaimo Alma Johanna. Pyyde-
tään, että hän itse tai ne, jotka hänestä
tietävät ilmoittaisivat hänen nykyisen
osoitteensa nimimerkille »Tärkeä», os.
Sanomalehtien ilmoiiustoimisto, Helsin-
ki, Aleksanterinkatu 40.

(S. I. s€3S> 4721

3C*K******K**K
Verotuevalituksia

auliisti ja asiantuntemuksena
laatii ja ajaa Helsingissä, Silta-
saarenkadun 4:ssä B Av. JO—2
ja 5—7.

Helsingin Aslaimeste.
Puh. 8804.

Olisiko niin hyvä Joku, Joka auttaisi
yksinäistä äitiä pienellä rahasummalla
tai ottaisi lapsen öinakseen. Vastaus
t.l.k. nimim. »Pettynyt äiti, 894».

UUiltt
ialncpi-iisella ja käytännöllisellä akicn-
luatemakseiia laatii 2 mkista alkaen

Vähäväkisten Asianajotoimisto
Mikonk. 3 (Pohjolaa talo) tel 4715
(5.1.5374)4532

Helsingin

Tanssi-opisto
Muutamia oppilaita voidaan nuteon

kurssiin vielä ottaa, Läh. i!m. opiston
johtaja Raff. Penger. Sisäänkirj. maa-
nani. 18,'S opiston kansliassa (Mikon-
katu 3) klo 2—3 ja 6—7 i.-p. P. 4715.
Yksit. tunt. annetaan. (S 1.5280)4533

Viktor Lång’i2
ROS-
®li* isfiSssW fe; “T®,

itotlafaak. 3 4 SiMassesaaä, 14
Ehdottomasti ensiluokkaisia ja halvim-

pia arkkuja. Puhe!. 429, 3375,

Uutta! UyttaS

Gssi§ |i | ssa!i!et!e-iene
t roitamrae niidellä, amerikkalaisella
erikois-teroituskoneellamme.

O.Y. Husqvama
Alcksonternk. 54. 3

I Venäjän ja
Eiiflaiiifilii kielissä
alkavat uudet halvat iltakurssit
vs-ta-alkajiiie ia edistysielm-
mille tälli viikolla.

Hiata ainoastaan 10 mk.
kuuk.

ilmoittautua voipi 10—2 ja 5—7.

Kieliopista

Helorm So<iQ3! ef Languagas
H 39 Fohj, Esplanadini. 39
i Puh. 4110. 4.50

lllllll
Huora.! Helsinki, VTadimirinkatu 19.

niin hyvin vanhemmille kuin nccrem-
mi!!e henkilöille, on vanhin ja luotetta-
via kauppaoppilaitos yhdistetyillä ly-
hyinä kursseilla. Vastaanottaa uusia
oppilaita joka päivä. Täydellisiä oppi-
lukukausia ja yksityisiä kirjanpito-,
kauppa-, konttori- ja konekirjoituskurs-
sejs annetaan.

Pyytäkää koidun ohjelma!
HuomJ Myös iltakursseja annetaan

klo 7—9. Maksuton palkanväiltys.
Lähemmin Cari A. E, Lithén.

4017.,

UUSI SUOMETAR

Tanssikurssi
aikaa keakiv. 15 p. t. k. klo 8 UI. Arb.
vännerin huoneustoesa, Annankatu 26.
Opetetaan kaikki nyky- Ja uudenaik.
tanssit. Sisäänklrjoltus keskiv. klo 7
UI. ja tänään sunnuntaina kfo >/«3—5.
HUOM.S Vasta-alkaville hyvä tilaisuus.
Hinta vain 5 ja 10 mk.
(S. 1.5707) 8. Kuusela.

paria
tuoreita Treugolnik ja Provodnik ka-
losseja (ajanmukaisia malleja), nais-
ten 5: 73, miesten 7; 30 pari sekä pal-
jon kysytyltä naisten ja tyttöjen ka-
losseja, sopivia matalille, toveille ko-
roille jälleen saapunut. G. A. Johans-
son, Korkeavuorenkatu 2, tmh. 5437.
(S.L 5701)

Taksciiusvslitukset
laatii halvalla ja lainopillisella asian-
tuntemuksella Eteläinen Liiketoimista,
Yrjönkatu 2, avoinna 9—S. Huom.l Au-
ki tänään klo I—i.1—i

.

4695

(S. I. 5584) 4722
Halvat ruotsin kurssit. Uudet oppi-

laat ilmoittautukoot August Krookin
luona, Galitzintie 8, puh. 6552.

(S. 1. 5677) 4723

Taksoftusvalltiiksia
laatii asiantuntevasti ja halvalla, mo-
nivuotisen kokemuksen omaavat henki-
löt, Suomen Kauppa- Ja Vätityskonttari,
Fredrikinkatu 20. Puh. 10557. Aaki py-
hänä 10—12, arkip. 9—G.

(S. L 5G07) 4729

Tavarankuljetusta
koskevia asioita ja tulliasioita ajaa K.
Senaatissa ynnä virastoissa

Varatuomari 8. J. Lindelöfin
Asianajotoimisto,

Helsinki, Yrjönkatu 11, noh. 4146.
(S. L 5610) 4722

Idmliiåb
laatii Särkilahden Perimistoimisto,
Aleksanterinkatu 7, puh. 4390, kio 10
—1 Ja 4—G, muina aik puh. 5204.

(S. I. 5690) 4720

HatuÉorjausiiike
Ullanllnnank. 1, Kasarmink. kulma.
Naisten filttihattuja värjätään, kovete-
taan ja silitetään nusikuosisiksl.

Silkki- ja samettihattuja muunne-
taan. Hsom.i Uusia kuosiktaita sa-
msttihattuia myytävänä.

(S. I. 5694) 4710

Taksoltusoalitnßset
laatii halvalta ja lainopillisella asian-
tuntemuksella sekä niistä huolehtii
Välitystoimisto Alku, Mlkorsk. S, auki
klo 9—® ja sunnuntaisin klo 2—B.

Maissi
alkaa keskiviikk. t k. IS p. klo 8 ill.
Ant!nk. 13 suur. jahlssah Opetetaan 20
nyk. tanssia. Kurasi kestää 5 viikkoa,
Huotn.! Varmasti opetan hyväksi tans-
sijaksi. Sisäänkirj. joka päivä klo 7-8
ill. Anhank, 8, pr. A, 3 kerros. Huom !

Hinta on halpa.
A, G. Thompson.

Matilda
tiistaina
14 p. t. k.

Tälanksia vastaanotetaan

Kotileipomo Primulassa
S.l 5631)4727

Hlersja ja Salrasvoiinistellla
Ma Suomi

antaa hierontaa korona ja käy kodeissa.
Puh. 42 38. Oikoi. 6—3, r D, as. 60.

(Työm.)46sB

ssFiiiidistaja*6
neste on paras tahrata poistaja kaiken
värisistä naisten ja herrain vaatekappa-
leista. Ei pilaa kangasta eikä muuta
arempaakaan väriä. On kokonaan koti-
mainen ja tyvätuohsuinen. Jokainen
perhe ja yksilö pitäisi omi st. pullon
Puhdistajaa, jolla saa heti tahran pois
kun se ilmenee. Kysykää »Puhdista-
jaa.». Joukko todistuksia seuraa joka
pulloa. Hyvä uusi artikkeli kaikil-
le. kauppiaina Myytävänä tukuttain
j.i vähittäin suurimmissa Suomen kau-
pungeissa, sekä .valmistajalla

V. 6. Grenmanilla
Kahden kaupungissa.

1643 Puhelin 100.

Herrain ja naisten räätäli, Kas-rmirT-
katu n:o 4, porr. B, ovi 18. valmistaa
kaikkia ammattiin kuuluvia töitä huo-
lellisesti, kohtuullisella hinnalla. Huo-
maa! Monivuotinen kokemus.

Nuori tyttö haluaa nj-iasten vaih-
toon näyttämötaidetta harrastavan,
lukuhaluisen nuoren herran kanssa.
Vast Bulevardin p- t. nimim. Kaari-
na Vuo.

haitallista hluskasvua.ihonäppylöitä,
känsiä poistetaan kivuttomasti. Kor
keavuorenkatu 37, ovi 6. Puh, 3403.

V, Nordling (Mery Siljander.)

Tak-ortusvaiitus-
toimisto.

Bulevardi 3, auki 5—7 i.-p.

Lakimiehet laat valitukset 3 m:sts
alkaen. (I. 3332) 4743

Ve.-Oitusvaiituksia
tekee halvalla. Pesonen. Uudenmaan-
katu 38. prs A.

Weckrr.ar.ln Yksityinen

KouppaKoulu,
Helsinki, Vilhonkatu 6, pub. 2721,
aikaa uudet 2, S ja 5 kauk. kurs-
sinsa huhtik. Z p:nä. Kirjanpito-
ja konekirjoituskursseja voidaan
aloitaa joka aika. HUOM.I Kou-
lu omaa parhaat kiltoslauseet se-
kä liikomiehiltä että oppilailta.
Tuulispää kirjoittaa m. tn. viime
numerossaan: »Yksityisistä kaup-
pakouluistamme lienee ensiksi a-
setettava joht S. Weekman’in op-
pilaitos. Olemme tutustuneet kou-
lun kursseihin ja huomanneet ne
sangen hyvin järjestetyiksi ja pä-
teviksi.»

Pyytäkää ohjelma ensi tilassa.
SULO WECKMAN,

koulun johtaja.

Hiustditä
suoritetaan haoleUiseslf ja halvalla. Iso-
Roopertink. 17. L. Vikström, parturi.

ÄTtähteOT
luonnonparantaja, hieroja, ottaa vas-
taan sairaita joka päivä, varmemmin
tavattavissa klo 3—3. Helsinki, Vuori-
kate 7. pr. C, 3 kerros, ovi 29. On pa-
rantanut kaikenlaisia vaikeita tauteja,
joista on todistuksia nähtävänä. Taudit
huomataan sairaan kertomatta. Puhe-
lin 115 25, (S. I 5539 ) 4C70

Sähkö-kasvoi* terontaa.
Käsi-, jalka- ja tnkkahoitoa

Finnit, rasvarakk., rypyt y. m. pois-
tetaan. Sähköä päänsärylle. Rva Fors-
ström, sairaanhoitaja. P.-Esplanaadln-
fcatu 31, puhelin 0149.

(S. 1. 3556) 4675
TAKSOITUSV ALITUKSIA

toimittaa Aug. Nordström, Pietarinsa-
ta 16. (S. I. 5640) 4699

Tunteja kielissä ja matom. antaa ko-
kenut opettaja. Vuorit. 4 C. 29.

Liikekumppania
halutaan hyvin tuottavaan liikeyrityk-
seen 3,000 takn pääomalla. Läh.

Hankinta-Konttori,
H:ki, Vilhonk. 5.

(S. I. 5657) 4705
Kätilö

vastaanottaa synnytyksiä, myös nimen-
sä ilmoittamattomia. Vecjkström, Soc-
kenbacks, asema, Sundström in huvila.
TeL 37.

Takseerausvatituksia
tekee halvalla, mutta asiantuntevasti
v.-tnomari Wallenius, Arkadiank. 19, C.

Naisen kultakello. Hakaniemestä.
Lähemmin kio il—l. Vainio, 3 !. 35,

prs 39.

Kaksi setelirahaa kirjekuoressa 10.
S. kulkiessa Aleksanterinkadulta Sör-
näisiin. Rehellinen löytäjä toisi

Valknink. 10. Jalkanen.

Päivälista.
Eteläinen suomalainen seuraiarnta:

1 s. Paastossa, klo puola 1 ripplsaarna
ja Herran Bhfcocii. Johanonksec kirk.
Klo 10 a.-p. saarna Betaniassa. rcv. Hii-
den. Klo puoli 1 p. saarna ja Herran
Entooii. Johanneksen kirk. rov. Hii-
den. Klo 6 L-p. saarna Johanneksen
kirk. past. Kuusisto. Kesklv. klo 7 i.-p.
raamattmselltys Betaniassa rov. Hii-
den.

Pohjoinen suomalainen seurakunta;

Lauv. klo 6 1. rippisaaraa Mikolaia
kirk. past. Eranäer. Klo 7 i. raamatun-
keskustein seurakuntasalissa, Bulevar-
din*;. 10, alust. tri Päivänsalo. Klo 9
a. saarna Vanhassa kirk. tri Päivän-
salo. Klo 11 a. saarna Fredrlksbergin
kirkkosai. past. Laasonen. Klo 13 saar-
na ja p. Ehtoollinen Nikolaia kirk. tri
Päivänsalo. Klo 5 i. saarna Freäriks-
bergin kirkkosai paet. Laasonen Klo
6 i. ahtisaarna Nikolaia kirk. past.
Eranöer. Klo 6 ;. saarna Töölön Rau-
halassa: past Sylvander. Tiist, klo 7
i. saarna Vanb kirk. past. Sylvander.

Smäisten suoma!, seurakunta. Klo 9
a. saama ja Herran Ehtoollinen Kal-
lion kirk. past Wallén. Klo 10 n. saar-
na Hermannia Kansankoti. kara Hur-
merinta. Klo 13 päiv. saarna Harjaa
Ruokoushuon. past Wallén. Klo puoii
5 i.-p. saarna Kallion kirk. kiira Hur-
merinta. Torat, klo 7 i. saarna Kallion
kirk. past. Byman.

Allianssit. Korkea vuoroni. 32: Suun.
klo 11 pien. sai. ja klo 5 is. sal. V.
Sandelin y. m. Tiist.. klo 7.30 nuorille
is. sai. E. Saraoja. Torst klo 7,50 is.
sal. V. Sandelin.

Nucpt.- Na'st. Kr, Yhd. Fabiaamk.
SI A; Suunnat, klo 5 i. rukouskokons.
Tiist. klo 7,15 i. laulukuoro. Torst, klo
G—o i. oznpelukokons.

Lähetyskirkossa: Sunn. klo 3 1. past.
Paasio, klo 7 i. rov. Hilden. Torstai-
na klo 7 i. läh. opp. Perheentupa.

Harjun (As’in) rukoushuoneessa:
sunn. klo puoli 6 i.-p. suota. past. Böök.

Betanlaesa: sunn. klo 7 i.-p. raota,

past. Böök.
Met. läh. tai. Fredrikintorin varr.:

suun. kio puoli 10 a.-p. lasten jmaa-
iaapalv. Klo 11 a.-p. past. Holmström.
Klo 6 i. past. Häggman, Holmström.

Sinisalo y. es. Torst. bio 8 i.-p. J. Vir-
tanen.

Diakonissalaitoksen kirkossa suom.
saarna klo 11 a.-p. past. H. Halmosmä
ki.

Rukoushuoneella, 3 L, 8 klo 11 a.-p.
ja klo 6 S.-p. Lasten kokous klo puo-
li 2.

Uutti. Ev. Yhdistyksen rukansh. Frod-
rikink. 42; Sunn. 12 p. klo 5 a.-p. sun-
nuntaikouin; klo 11 a.-p. ruots. saarn.
Hydfin; klo 5 i.-p. suom. saara. Kyrk-
lund. Torst. 16 p. klo 6 i.-p. ruots,
saara. Kyrklund. V. rj, 17 p. kio G l-.p.
suom. past. Tamminen.

Kallion rukousta Aippik. 19: Suan
12 p, klo 9 a. sunnuntaikoulu: sunc.
klo 11 a. suom. past. Forsblom; klo 5

i. ruots. saarn. HydCn. Tiist. 14 p. klo
6 i. ruots. past. Byman. Keskiv. 15 7a
kio G i. snom. past, Toivio.

Luth. Ev. Yhd. rukoush. Oulunkyläs-
sä: Sunn. 12 p. klo 10 a, ruots. saarn.
Kyrklnnd; klo 11,15 a. suom. saarn,
Kyrklnnd.

Huopalahdessa, Tuomisen huvilassa;
Suun. 12 .p. klo 10,45 ruots, koip. Borg-
man ; klo 12 suom. kolp. Tunturi; suom.
sunnuntaikoulu klo <43 i.-p.

Ev. Luth. Nuoret, Maimink. 12: Las-
tenosasto Bunnunt. kio %1; puhuvat
pastorin rouva Koskenniemi, A. Niemi-
nen y. ra.

Kv. Luth. Kuorten Hyväntekeväisyys-
piiri toimii iltaman köyhien sairasten
ja kärsivien hyväksi Sunnnnt. 13 p.
klo 6,15 i. rukoushuoneessa Fredrikin-
katu 42. Tilaisuudessa puhuvat past.
Rcnimus, ylioppilaat Sjöblom, Lehtola
la kolp, K. Vainio; kuorolaulua run-
saasti. Yksinlaulua esittää laulaja hra

Hihlman. Kaikille vapaa pääsy.
Hermannin Nuorisoliitto viettää tove-

ri-illan sunn. t.k. 12 p. klo 3 ip. Kan-
sankodissa. Puheen pitää yiiopp. Kau-
riakoski, kuorolaulua y.m.

Aarne Rintalan hengellinen esitelmä
kokoussalissa It. Teatterikuja 3 B (3;s
kerros) tänääu sunnnnt. kio 6 ip. Kat-
so ilmoit. ens. eiv.i

Helsingin Krist. Työv. Yhd, Neitsyt-
polku 2 B. Iltama tänään sunnunt. klo
6 ip. Ohjelmassa puhuvat lähct. oppi-
las A. järvinen. Esitelmän pitää veli
H, Reijonen aineesta rukous. Runo,
laulua y.tn. Kaikki sydätn. tervetullei-
ta. Pääsy vapaa.

Yhdistyksen vuosikokous Ja perheil-
tänsä on sunnunt, t.k. 19 p. alkaen klo
3 ip. Kaikki jäsenet sydätn terve-
tulleet. Jäsenkirjat mukaan.

Ev. Luth. Nuoret, Kalliossa; Toveri-
iltama keskiv. 15 p. klo 1/ 2 8 111. Pu-
heita pitävät past Byman ja yliopp.
Ahtola. Runo y. m.

Sörnäisten N. M. K. Y, kutsuu kaik-
kia jäseniään Itä-Viertot 34 illanviet-
toon, aikaa klo ö i.-p. Puheita, laulua,
keskustelua, alustaa kirkkoherra Hur-
merinta. Tervo taloa!

CS. H.)

Suoranaisia pilotteja
kaikkiin paikkoihin

lapioissa ia
Canatoa

Ruotsia tr.i Tanskan kantta myy
aeuraavien liejuin laivoilla;

Alfan, American, Änchor, Canadian
Pacific Railway C:o., Cnnard, Domi-
nion, Docalöson, Royal, Scandinavien

—“American |a White Sias

Sm Mali Uit
Helsinki, Etelil-Makasiimckatu 4,

(Puhelin 4G20)

Hanko, Boulevards 15, (Puhelin 84)

Asioi misto New Yorkissa

Finland Steamship Com-
pany Agenesrs

15 State Street. 3

(S H.)

«lumen kulut.
P. a posti Jana.
PJ. s pikajuna.

Pitkämatkaiset junat:

Helsingistä lähtevät;

P_ S,OO a.-p, Karjan kautta Saloon
(12,13). Turkuun (1.50). Tammisaareen
(11,20). Hankoon (12,15).

P. 3,40 a.-p. Högforsiin (1,00), Por
vooac-en (10.55), Hämeenlinnaan (.11.43;.
Tampereella (2,07), Vaasaan (11,40),
Turkuun Toijalan kautta (4.30). Porun
(7.06), Hyvinkään kautta Tammisaa-
reen (2.0 i) Ja Hankoon (2,56). liani-
tään (6,00), Raumalla (8.10), Lopelle
(1.3ö), Forssaan (6.30), Kantinaan
(7,30).

P. 10,20 a.-p. Lahteen (2,05), Viipu-
riin (7,30), Pietariin (11.55). Mikkeliin
(8.52) Kotkaan (6,55), Lappeenran-
taan (7.15). Loviisaan (6.35), Hami-
naan (7,10), Lopelle (1.35),

Pi. 1,10 i.-p. Lahteen (3.44). Viipuriin
(7,08). Pietariin (10,50), Mikkeliin
(8.52) Kotkaan (6.55), Lappeenrantaan
(7,13), Imatralle (10,40), Eiisenvaaraan
(11,35). Tällä junalla pääsee myös suo
rimmin yhtymään Pietarista S a läh-
teneeseen ja Tornioon 10,57 a. saapu-
vaan pikajunaan, saapuen Tukholmaan
10,35 a.-p, kolmantena päivänä 1 ja 11
Ik,. makuuvaunuja Tampereelta Tor-
nioon.

P. 3,15 1.-p. Hämeenlinnaan (6.15).
Tampereelle (8,30), Lopelle (7,05).

P. 5,52 t.-p. Karjan kautta Saloon
(10,07), Turkuun (11,40). Tammisaa-
reen (8,58), Hankoon (9,53).

Snnnuiitafna Maaliskuin! 13 p;nl

P. 6,20 i.-p. (makuuvaunuja I ja a Ib
Tornioon) Högforsiin (10,23), Hämeen-
linnaan (9,21), Tampereelle (11,37),
Kokkolaan (11,14). Ouluna (5,17), Ke-
miin (8.20, Tornioon (9.18), Rovanie-
melle (12,26), Jyväskylään (8,13), Suo-
lahteen (10,14), Vaasaan (9.10), Kris-
tiinankaupunkiin (12,33). Kaakisiin
(12,50), Pietarsaareen (10.44), Raaheen
(5.00), Mänttään (3.20). Lopeile (10.00).

P. 6,50 i.-p. Lahteen (10,28), Viipu-
riin (3,32), Pietariin (SIS). Lappeen-
rantaan (4,18), Lopello (10,09).

M. 10,15, i.-p. Lahteen (1,46), Viipu-
riin (7,08), Pietariin (11.50), Kotkaan
(7.30) Haminaan (7,55), Mikkeli 1

!;

(6,55), Kuopioon (11,40), lisalmeen
(2.31) Kajaaniin (5.04), Varkauteen
(11.47), Savonlinnaan Pieksämäen kaut-
ta (2,10), Sortavalaan (1,38). joensuu-
hun (5,40), Nurmekseen (10.23), Imai-
rails (9,39), Loviisaan (9,57)

Pi. 11,30 i.-p, (ainoastaan makaavat!-
auja i ja II Ik. Pietariin) Lahteen
(2,21), Viipuriin (6,35) Pietariin (9,3G>.

Saapuvat:
M. 6,51 a.-p. Pietarista (5,40), Vilpa

rista (9,44), Lahdesta (3,09), Kotkasca
(9,36), Kajaanista (10,40), lisalmelta
(1,04), Kuopiosta (3,56). Mikkelistä
(8,52), Haminasta (9,20), Nurneksesta
(6,50), Lieksasta (5,27), Joensuusta
(11.37), Sortavalasta (3.38). Savonlin-
nasta (3,05), Imatralta (0,33).

P. 3,55 a.-o Pietarista (8.05). Viipa-
rista (11,52), Lahdesta (5,10), Porvoos-
ta (6,20).

Pi. 9,55 a.-p. (ainoastaan makuavau-
□uja 1 ja II lk. Pietarista.) Pietarisia
(12.00) Viipurista (2,40 j, Lahdesta
(6.57), Lappeenrannasta (1,50)

P. 11,00 a.-p. (makuuvaunuja l Ja II
lk Torniosta) Torniosta (7.40), Kemil-
tä (5,35). Oulusta (11,49), Kokkolasta
(5,45), Tampereelta (5,45), HämeenHu-
nasta (8.98), Pietarsaaresta (8,10),
Vaasasta (7,35), Kristiinankaupungista
(3.00) Kaskisista (2.40), Suolahdesta
(7.14). Jyväskylästä (9,23), Mäntästä
(MO). Högforsista (5,40), Lopclta
(S.Oö), Raahosta (11,15).

P. 12,52 i.-p, Tampereelta (7,35), Hä-
meenlinnasta (9,43), Högforsista (6 40),
Hopeita (S.00),

P. 1,00 i.-p. Turusta Karjan kantta
(7,15), Salosta (3.51), Hangosta (9,03),
Tammisaaresta (9.55), Nummelasta
(8,50).

Pi. 5,52 1.-p. (makuuvaunuja I.ja H
ik Torniosta Riihimäelle) Pietarista
(8.00) Viipurista (11,24), Lahdesta
(2,44), Imatralta (7,24), Torniosta
(5,10), Tukholmasta (8,45), Oulusta
(5.04) Kokkolasta (1,05), Tampereelta
(11,40), Tarusta (8.50). Hopeita (2.45),
Forssasta (5.40), Rovaniemeltä (12,00).

P. 8,04 i.-p. Vaasasta (5,15). Tampe-
reelta (2,34), Hämeenlinnasta (5,10),
Mäntästä (10,30), Högforsista (3,50),
Porvoosta (5,10). Hopeita (2,45).

P, 9,57 1.-p. Pietarista (9,40),' Viipu-
rista (1,34), Lahdesta (5,37), Lappeen-
rannasta (1,10), Mikkelistä (11,25),
Kotkasta (1,47), Hyvinkään k. Hangon
ta (3,10), Tammisaaresta (4,03), Lovii-
sasta (2,10), Haminasta (1,20).

P. 10,26 L-p. Turusta Toijaian kautta
(3.00) Porista (12.16). Tampereelta
(4,57), Hämeenlinnasta (7,25), Raumal-
ta (11,00), Kauttualta (11,40), Lopelta
(7,30), Forssasta (3,10).

P. 10,56 i.-p. Karjan kautta Turusta
(5.05) Salosta (5.39), Hangosta (7,01),
Tammisaaresta (7,54).

Pääradan paikallisjunat;
Lähtevät Helsingistä:

6,30 a.p. tulo Järvenpäähän 7,58 a.
8,06 s s Keravalle 9,10 a.p., Pot

vooseen 10.55 a.p.
9.20 s s Tikkurilaan 10.00 a.p.

11,19 s » Malmille 11,47 a.p.
1,15 i.p, a Tikkurilaan 1,56 l.p.
2,12 » s Keravalle 3,13 i.p.
3.21 b 3> Tikkurilaan 4,06 i.p
4.20 s s Keravalle 5,30 I.p.
5.21 b ä> Keravalle 6,31 i.p.
6,25 s s Keravalla 7,49 I.p.
7,36 » s Keravalle 5.43 i.p.. Pc?

vooseen 10,45.
8,46 a » Tikkurilaan 10.06 tp,

10,40 s » Keravalle 11.44 i.p.
12,10 yöllä » Riihimäelle 3,01 a.p-

Saapavat Helsinkiin;
6,30 a.p. lähtö Keravalta {arkipäivinä)

5,20 a.p.
7,40 s * Keravalta 6.30 a.p.
8,<14 j. a Riihimäeltä 6,20 a.p.
9,36 » » Järvenpäästä 8,09 a.pn

Porvoosta 6.50 a.p,
10.43 s s Tikkurilasta 10,07
11.44 » b Keravalta 10.33 a.p.
12,36 i.p. s Malmilta 12.07 l.pl
2,50 b a, Tikkurilasta 3.0 S i.p.
4,44 a » Riihimäeltä 1,30 i.p.
5.39 a s Keravalta 4,28 i.p.
6.40 a a, Tikkurilasta 5.54 I.p.
7,26 b b Keravalta 6,16 i.p.
S.SS a » Keravalta 7.47 t.p.,

Porvoosta 5.10 i.p.
11,18 s » Tikkurilasta 10.38 t.-p,
11,51 » » Keravalta 10,45 I.p.

Rantaradan paikallisjunat:
Lähtevät Helsingistä:

6,53 a.p. tulo Espooseen (arkipäivinä)
7.37 a.p.

7,20 s> s Kirkkonummelle 8,41 a.p
10,00 u s Kirkkonummelle 11,23 a.p

1,02i.p. b Masapyyhyn 2.10 I.p.
2,25 » s Kirkkonummelle 3.48 :.j»
3,30 s s Karjalle 6.24 i.p.
4,12 s » Espooseen 4.55 i.p.
5,14 d t> Kirkkonummelle 7.00 i.p

8,36 s & Kirkkonummelle 9,59 i.p
11,52 a s Kirkkonummelle 1.06 a.p.

Saapuvat Helsinkiin:
7.32 a.p. täht. Kirkkonummelta 6.03 a.;,
3.32 » s Espoosta (ark.) 7.46 a.p
9,28 s s Karjalta 6,36 a.p.

10,40 s s Kirkkonummelta Ö. 14 a.p.

1,41 i.p. s Kirkkonummelta 12,16i.p
3,34 s -j Masapyystä 2.26 I.p.
5,58 > » Espoosta 4,59 i.p.
7,15 s = Kirkkonummelta 5,4$ t.p.
8,33 b » Kirkkonummelta 7,07 I.p,

11,35 b s Kirkkonummelta 10,14i.p.

Ruumisjuna Malmille: keskiviikkoi-
sin ja sunnuntaisin Ruoholahdesta
12,20 i.p.. saapuu Malmin hautausmaal-
le 12.47. Lähtee Malmilta 3,32 i.p., saa
puu Helsinkiin 3,54.

Suona, Kirjan. Seuran Kirjapaino Or,

Helsinki, 1916.

4562


