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H|É

?.-Esp!anat.diU-. 15. Pah.

Patentti

~S:o 6084 pe!astnsfi]iikselle Inirojß TpHen myy»
täTiinu. Tiiman, «hillaan mitä -if-rokkaimman
keksinnön kautta tarjoutna laivaTeistuniöiU
lenime mitä otollisin tilaisuus todella tehokkaan
kilpailuvälineen hankkimiseen.

i

gin Teknillinen Toimisto
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ja jälleenmyyjämme.

öos. Maskin; xeL

Oufevardinkatu få 30 6.

3851 64

(1.

Halutaan ostaa

aspirinia

oienemmipsä j* suuremmissa

erissä.

Tärpättiä

puhdistettua ja puhdistamatonta.

Sinkhi^aSkoista,
Lyyijymiin|Mä
ostaa

F. Bofw. Gusla?saon 9
BeUinki. Puhelin 9843

a

mi

Gustaf Svanljung, Vaasa
Stockholms Rederiakiiebofcg
Svean, Tukholmassa,

on

asiamies

££sl
pähelin **i»

Kuom.l

Koneell.
piin.-lc.

31.

|<l
**»

Vaasassa,
Mäntyluodossa <M* Pon,
Raumalla.

Huom.l

p»fcefln

j3lkinekorj.-lli!£?, Pchj.-EsTyö entistä huolellisemmin

Ja joutuisammia. Auki

B—6,8 —6,

lauantai-

sin g—4.

Uudesti lastaa

Yleisvertäläfset
Sota-, lieri- ja Maakuljetus- | Semsivo- la kaupunkivakuutuksia
liitot
|

«w————■

lottavat palvelukseen

myöntsa

6094.

'aratuomarl

Huom.l

•
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•

kuuluvat jälellä olevat obligatsionit myydään konttorissamme. Maksu voidaan suorittaa 6 kuukauden
(8.1.7004)6353
kuluessa.

Raula- ja metallivalimo sekä
konepaja

*.

T

Myytävänä:
Hyvinkään

aseman läheisyyäessä

10

minuutin matkan päässä sieltä kaunis

Kuom.l

J|

halvimmalla ja nopeimmin.

•nyydään paikalla pidettävällä julkisella vapaaehtoisella huutoLShetys f. 5 psnä huhtikuuta. kaupaiia
k. 15 psnS klo 10 sp. mkenuukset tontteinee*
koneet erikseen. Koneista mainittakoon 3 rauta-

Veikko Vartiovaaran

Myytävänä huomattavalla alennuksella suuri valikoima naisten, miesten ja lasten alusvaatteita, leninkejä, puseroita,
esiliinoja, aamnnuttuja. r.lushameita, 6utfca y. m. Työ
hyvää ja huolellist»

tavaraa

«254

5 °lo lainaan v:!ta 1916

suomaisiisi.'! työmiehiä, joilla tu-

kaivajia, porareja, klrre.-miehin, sahaajia seka sepplß).
Maksu täysine ylöspltoineen s—lo mk. Allekirjoittamalla soiiimuksen annetaan etumaksua 10 ruplaa
(Smk. 21:60).
Lääkärintarkastus H p. huhtik. munnkaivajille klo
10:stS a. p. ja muille klo 12: ta.

Suomen Merivakuutui Osakeyhtiö

6428

U«*

lee olla joko keisarikunnan tai Suomen passi (maan-

sirartt myyjäiset lauantaina 8 p:nä klo .2 7 ja sunnuntaiKäynti kadulta.
na 0 p:nä klo 12 «S ip. Yrönkatu 34

Lähemmin

Suomen Patenttikonttori O.Y.
Felsinki,

|aÉf

nman voheamenekin kokonaismäärästä).

Helilngin Työväenjärjestöjen
Työttömyyskcmitean

OSTOS

il 3 3?.

H

käyttövoima

Matkustetaan maaseudulle.

'"'

Fil.maist.Hov.suak.

SlartsiSj

B|yä säästäviä
jntisiä,

Helsinki, Aleksanterinkatu 15. Toimisto auki 10—4. Puh. 4716 ja 6579.

ÄSSXSÄ^

varten.

A. LILIUS,

1

toteaa,

SF—

&

.

11
||

määrässä.

Puhelin 1224
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t. ioika kerran tositeolla ovat
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Asianajotoimisto,

„

„

Hmm.! KoMntaisti valmis*
tetla.
PäSssiamies b>jomea ja VenäiSä

|||

:

Peilavateoksia
Pellavateoksia
Puuvillakankaita
Sukkia. Käsineitä.

Etelä-Makasiinikatu 4.

„

;

|1

IShetys

PopeHlnl-, Gebardlinija Seviottflaadulssa.
Satllnl-, PopelKnl-,
Satiini-,
GabardUnl- ]a
Sevlottflaadulssa.
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„

„

„

valmistettuja ISSkärin mKärSyksei
mukaan ja lääkärin tarkas*.nks<Mi
alaisena.
RavSlseveta, befpostl satarna. iä«-.t ;vB. Snositellaan
3 toipnviJle .i» heikoilla
lafisVl*henkilöille
yleensä.
Niitä myyrät kaikki hyvinrartistetnt, -ekativarrikauppifat sekä apteekit Suomessa seurnariin hintoihin
", pak.
'/, pak.
' K:o 1 Ssk. 1:78
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1:80
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Konttorin
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Teretaan toimistossa fcio 2—4 (..p.
Peheßn 22 34

postimerkeiltä: karttamerkkejä ei vastaanoteta.

L POHJANHEIMON
SM»

P. 3.

avoinna klo 8 a.-p.— 7 i.-p.

Helsingissa:
Maaseudulla: Venäjällä: Ulkomailla:
haettaessa kotiin tuotuna
m. —p.
Vi v-.lta 15 mk. —p. 16 mk. —p. 16 m. —p. 6rpL kop. 40
20 „
8„50
7
50
S „
S
V,
4
1
BO
10 „-„
4„50
8
75
V,
-„
8„50
50
1„ 75
l
25
1 „40
V„
Viikko-Suometar Smk. 8: 50 vuodelta.
Tilattaessa on aina mainin, onko tiiausuusi vai samana vuonna jatkuva.

Vastaava fa päätoimittaja:

Tekstin edellä 12 p.; jalossa 10 p.; määrätyllä paikalla
15 p. paktamm. alalta. Vfrilliset QbnoKvkset 25 p. min,
vähintäin 20 mk.
KtolcnailiroitukJei alan mukaan,
vähintäin 4 mk. Kihlaus-, vihkimä ja syntymäilmoitukset 2 mk.
ilaksun voi suorittaa 5, 10 j» 20 p:in

Helsinki, Antinkatu 4

KONTTORI: Helsinki. Antink.4

Tilaushinnat:

Ilmoitushinnat:

hyvin rakennettu huvila, Jossa oa fco!
me huonetta ja keittiö, suuri lasiveranta Ja tilava ullakko. Jonne helposti

voisi tehdä ullakkohuoneita; sauna- ja
pesutupa sekä erityinen tilava puuvaja;
tynnyrinalan suuruinen
oma noin S
palsta; ihana, terveellinen palkka, kor
kealla. havumetsää kasvavalla harjulla.
JJähemmin Asianajototnrinirai Grenman & Frey. Pörssltalo. Fabianinkatu
6290
14. Puhelin 3181.

Ilmoittauduttava konttorissa Eerikinkatu > :o 12
arkisin kello S—l a.-p. ja 5-7=9 i.-p. seka sunnun«w«
taisin klo 10-6 i.-p.
fcKJ"' Uusi lähetys kjioaikkaita, siroja ja halpoja "5H*

Kevätiiaitiija
saapua tällä riikolJa.

Heimon Muotiliikkeeseen
Annankatu

24 ja Tredrikink. 'di.

f IlYlAltllC

(7400 m s) Kekä

sorvi»} ioist* 1 kp!. 4,000 kg. painoinen, 3 smirgeiikonette,
ienkauskone, shaping-kone. 2 kpl. pora-konetta,
3 prässää, 3 flehtifi, 3 sähkömoottoria, jousivasapa) (Voleanuß), peltisepän koneita, kuten kantti-, eikki- ja pyöristyskoneet,
aste- ;.* eirkkeliankset, 12 hv. SijysnootiOPf, kupooli-uuni, snlattaa 2 t. tonnissa* sekä snnri miiiirii kaikenlaisia työkaluja ja raaka-aineita
kuten kanki- ja valurautaa, kuparin, messinkin, Jyiiya, sinkkiä, 6 tonnia
valukoksia, 25 hl. pajallilliA J. m. Katettu, rautainen moottorivsns er konehuoneella, 29 \. pitkä.
Myyjä* pidättävät itselleen oikeuden hyväksyä tai hyljätä tehdyt haudot
otetaan edeltäpäin tehdyt kirjalliset tarjoukHuudot otat maksettavat
(L 3000)1574 set huomioon liuutoktiuppatilaisundeßsa.
heti.
Salossa 5 p:nä huhtikuuta 1916.

Uudelta Suomettarena
osta iat liikkeelle.

'

;

«

(S. 1. 7640) 6384

Salon kauppala.

1918
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Agentuuriliikkeitä

Kirjallisia toimistoja:

:

Otto Lumme & Ki P.EBpi.2s.t.yZsu 11660

Agraaritoimistoja
Suomen Agraaritoimlsto, E.-Espl.k. 16,
»el. 86 33. klo 10—t»

Kirjallinen Toimisto, Fredriktnk. 89 B.

Pub. 73 7L

kulmassa).

(Bulev

Kirjakanppojar

&kémmMa&kt&kéäg&too?
Siltasaarenk. B—lo.—
8 10. Puh. 5434

Arkkitehteja
Axel Mörne, Albertink. 24. Pub. 1363.

Kirjansitomoja:

MVEtTI
ils t>. H

Hautaustoimistoja :
Uusi Hautaustoimisto, Laptnl.k.ls. 6520.

Hir|ansitorno KorVea
lorenkatu

33 Puh 72 HL'

TAE. IVI r\ KIRJANSITOMO
Kaivok.

IMK

MV

11

I'nicnink

Lorens Malmström, P.Espl.k. 33. P.643

K 6845

iukeva (om. K Sneck),
13 Puh 5801 ja 8215.

Kirjansiio...v

Herrainvaatetusliikkeitä:

KIRJANSITOMOK nIM.V Valictiic
fdllolUo Annank.29. P. 10859
•

Huonekalukauppoja:

I. Kilpinen
SfSÄ
Aleksanterinkatu

Puheli.. SR 11.
0.-y. John Paischeff A.-b. Mikonk. 7.
Puh. 15 59.

Kirjallisuuden Seuran Kirjapainon 0 y .

I flKff Alt

Cl•L. LUUAUII

19.

Hmoitustoimistoja:
UUDEN

konttori

Lapinlahdenkatu

Yfilltt&a ilmoituksia kalkkiin
lehtiin ja aikakauskirjoihin.
Yksi käsikirjoitus Ja yksi lasku
eri lehtien omilla hinnoilla.

AilTI

2.

Jalkineliikkeitä:
V. Lindholm, Konstantiinink. 26.
Hugo Valve. Kenkätehd. Hämeenk. 2 B.

Kahvikauppoja ja -paahtimoja:
J. A. Weijola. Mikonk. 8. P. 4022. 7860.
(Tukutt.)
Kruunuvuorenk. 3. P. 4058 ja 5825.

Oy.

Pohjoism. Kahvikompp.

Hjelt

&

Kangaskauppoja:

Kivennäisvesitehtaita:
Sanitas,

Eerikinkatu 22. P. 3191.

Kehysliikkeitä:

KEMIGRAFINEN OSAKEYHTIÖ,
Antink. 10 Puh. 5480 ja 11382.
O. Y. Kliché, Aleksanterinkatu 46.
Puhelin 1992

Yrjönkatu 27.
Puhelin 0507.

Kemikalieliikkeitä:

(l (l(|t nmn

UJ

5T h-ä uusiutuvia kone
Wrj.kursseia. Aleksan-

terink. 7. Puhe!. 1092.

Ja Posliinikauppoja;

AI EMftlV! lAMPPUMAKASUNI.
ALDIV/n
Aleksant.k.ll.Puh.l327.
ja villatavarakauppoja:

Lanka-

Korsettiliikkeitä:

liivi- ja korsett!lilke, M.
Heinä, Yrjönkato 14. Puh 9796.

taloustarvekairppoia:

Koulutarpeiden Keskusliike O. V. Via-

dlmirink. 3.

lasin ja

A. HJ. Leppälän Lasihiomo Ja
lostuslilke, Mik mk. 8. Pub 50 23.
Lasihiomo Väin3lä, Biilev.k. 30 P. 7608.

Puh. 58 62.

Kotiteollisunsliikkeiiä
Rl Hi TT B KOTITEOLLISUUS 0.-Y
TT ! K I II Bulevardink. 2. P. 8728

puheKn

E. Heinonen
SJtA 272.
Eulevardink. 9.
Ekberg,

N. Leino,

Puh.
P.-Makasi>nik. 4. P. 212.

Helsingin Höyrylelpomo, Ludvlgiuk. 5.
Sivumyym.

Unionink. 23. P. 1839.

Lihakauppoja:
/lex. Grönlund. Katroplnsk. 5. P. 48 52.

S

Sicilien AMMUA

Carhimmnt Kellot \i
kauneimmat kW

kärsivällisesti kestetyn sairauden
jälkeen rauhallisesti vaipui kuole
maan perjantaina huhtikuun 7
pnä 1916, 55 vuoden vanhana, uskossa Vapahtajaansa, Helsingin
Diakonissalaitoksessa.

ostatte edullisimmin

M. KUUSELAN Kelloliikkeestä
j)(£" Kluuvinkatu 4.

56 i9

GLnna 3Ciweld

O.Y. GRANIT

ilmoitetaan, että rakas
puoliso ja i«S

Anders Wilhelm Lindström

Itä-Suomen fsisnasäst

Konttori: Buievardink. 15
Avoinna: 11-3::Te[ef.S7

Varasto:
LeppSsuon huv!!. Lapinlahdenk.
Avoinna: 9-12; 1-«. Te!. 4237.
Parasta ainetta, uusinta maliiai

Eufroayne ja Odert Lindström.

Sukulaisille Ja ystäville, Jotka
tahtovat saattaa vainajata hänen
viimeiseen ieposijnanss, ilmoitetaan ainoastaan täten, että su.
rusaatto lähtee Diakonissalaitokselta Uudelle lutherilaiselle hautausmaalle
sunnuntaina
huhtikuun 16 pns klo J /,3 i.p. Hautauksen Jälkeen kokoonnutaan suru.
taloon.

Surren ilniuitamme,
että rakas isämme,
kauppias

latoakin »akuta

Niilo Havu

nukkui rauhallisesti kuolon uneen
Helsingissä 4 p. huhtik. 1916 7G

Ja

Vainajan ruumis siunataan hau- E
dan lepoon
Helsingin vanhalla S

B

E

■■■■■■■^■■■■■■■■■■l
Surulla Ilmoitamme, etti
sisaremme

t
syntynyt Orimattilassa

*/,

1882,

kuoli Tampereella «/♦ 1916.
Omaiset.
'

lausumme sydämelliset
kiitoksemme laulusta, kukista.
kirjeiltä ja osanotosta sisarvainajamme Anna Moltnin hautajais
Tåtes

tilaisuudessa.

pitkällisen taudin murtamana nukkui kuolon uneen 7. 4 1916 Helsingissä, 36 v. vanhana. Jättäen jälkeensä suremaan veljet ja siskon.

Täten saamme ilmoittaa sukulaisille ja tuttaville, että surusaatto lähtee Ruoholahdesta tänään
9 p. klo 12 Malmin hautausmaalle.

allini.| «47(1

Kiitos.

Ida Molin, Fina Olån ja
Hilda Wlnst«n.

Tehtaitten Tukkukauppa

Siltasaarenk. 6, t 6754. (Lyhyttavaraa)
I. Pohto (nahkaa, vuotia, ekstrakt),
Kiuuvik. 4. Puh 86 35 Ja 22 55.

Stockmann. Urheiluosasto, Union.k. 23.
Puheiimet: Joht 1781. Myymälä 5467.

Räätälin* ja vaatetusliikkeitä:
Liinus Aalto, Korkea», k.

oy. kallio ÄB.

41. P. 4359.

u!;^r

K. G. Lehto, Fredrikink. 40.

KJtUUmI

19. klo 11—1, 2—3.

Suomen Patenttikonttori52 0.-y.
Bulevardiokatu
41
Hakee ja myy patentteja.

Pianoliikkeitär
Hellas 0.-y. Pianotehdas, Aleksanterinkatu 50. Puh. 661.
Mikkola & W-neliui, Aleks.k.ls. P.6205.

Pikatoimistoja:
muonk. 8 |Tiy Aleks.k. 19
Ä Puh. 7713
Puh. 77 11. r
EinD? PL M. K. Y:n pikatoim. ja työlaitos
mHUä \varatt. pojille. P. '.359. Vuorik. 17.

■

Puusepänliikkeitä:
(K. A.

K. Rautasen PolkupyörSteJidaa Ja Urheilukauppa, Mikcnk. 11. Telet. 3658.

-

P. 1914.

K.H. Pohjanpää

Valokuvaamoja:

X'i% I

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

Alekßanterink. 11. P. 8983.
Läng A Leppä aho O.y. Aleksk. 44. P.143.
Th. Wulff. P.Esplk. 43. pub. 2450.
1/ (Z nSt-niN Bulevardink.l2
IkXk,
Puhelin 1330
I. Bastman,

Konttori varasto 2052.

2B P. 1151.
Uusi Y
10
p

Strandborg, Aleksanterinkatu 17. Puh. 2309
A. B. Valokuva-atelierl Apollo O. Y.
Aleksanterinkatu 13. Puhelin 8 38.
Valokuvaamo

Verhoilijoita:

Sanomalehtiä:
Suomalainen,

Verkakanppoja:
8. Säilä & KM, Aleka.k. 9. TeL 45 89.

suurin lehti Jyväskylässä.

Siirtomaatavarakauppoja:

Vesijohtoliikkeitä:

V. W. Dahlgren, Vladim k. 34. P 5275.
J. H. Dahlgren, Tukku- ja vähittäisliike,
Annankatu 26 Puh 757
E. Hansson, Vuorim.-k. 35. Pub. 33 33.
A. E. Isaksson, l.Robertink 1. P. >">fi47,
Museokatu 8. Puh. 291.
V. Lehmuskoski, Yrjönk. 31. Puh. 274
Aleksander Manelius. Vllhonk.4. P.1392.
Arthur Nyman. Eerlkink. 17. Puh. 2 48.
Jalmari Vainio.

Neitsytpolku 10.

A.-B. Rob. Huber 0.-Y, Mikonk. 13—15.
Puhel 271.
PnhPl.
O. S. Pesonen, Krlsttnank. 8.
19 70. 115 63.
A. B. Vesijohtoliike O. Y., Nnoranpnnojank. 4 A. P. 3318, 5663 ja 6849.

Voiliikkeitä:
O.y. Hansa A.b., Unlonlnk. 26. P.

P.3597.

Väri- ja vernissakanppoja:

Silmä- ja suurennuslasikauppoja:
&

6451.

F. Heino, l.Viertotie 2. Puh. 31 36.
Valio r.l. E. Espianaatik. 2. Pnh. 77 33.

TGlous-Osaßeßauppn SSi
Oskar Eriksson
7. Puh. 365.

P. 2853.

8. S. Forssell. 1.-Rob.lc. 33 A, 6.

Uusi Suometar, tehokas ilmoituslehti.

Suomen Väri- ja Verniaaatehtaan Osakeyhtiö", Etelä-Esplan.-k. 8. Pon. 89.

C?o 0.-y. Mikonk.

Kokous tänään klo 7

pörssi

oy:n

..rakkaat kutsutaan ylimää-

dessa keskiviikkona ensi huhtik. 19 p. klo 6 ip. toistamiseen käsittelemään hallituksen ehdotusta osakkeiden arvon pienentämisestä,
erinäisten pykälien muuttamisesta yhtiö|äriCHtyksessä ja
osakepääoman lisäämisestä antamalla uusia osakkeita.
Lahdessa 29 p. maalisk. 191 C

y.iiffläiitoiii
Jälkeläinen Wilhelm Efcm; n

Kokous maanant. klo 7 !.p. »Vanhln_
ten neuvosto». Keskustelua kuraattorlehdokkaista Ja koevaali.
Uskonnollisohjelmainen
illanvietto.
Puhe (Aleksi Lehtonen), soittoa, yksinlaulua, lausuntoa, sanomalehti.
(5.i.7848)6556

VUO6IKOKOUS

S:p Pipi. Mun

10 p:nä

JSÄNNÄT

osaston sekakuoro toimi konsertin tä

lon juhlasalissa, Slrkusk.

5.

Toimikunta.
(Tyom.)

6498

Helsingissä

kutsutaan varsinaisten kokoukseen. Jo6*9? ka pidetään
tiistaina t. k. 18 p:nä klo

H. T. Y. Laulu- ja
Soitannollisen

mm.

o.y. yia-jlpilaan

jlimääärtnen yhtiökokous pidetään 11

Osakeyhtiö
Vuorimieskatu &:o

jäsenet kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen keskiviikkona 26 p. huhtikuuta

s:n

klo 5 i.p. Raatihuoneelle
osakkaat kutsutaan täten ylimääräiseen rahastonhoitajaa Johan

%%

4

Ja

ja jossa käsitellään sääntöjen
8 §B:ss£ määrä» tyjä asioita.

lp

Säästöpankin Hallitus.
(3. I. 7693)

6520

K.
V. F. kokous

valitsemaan
Holmström-

yntiölsokoukseen, joka pidetään kuluvainajan sijaan.
van huhtikuun 17 p:nä klo 7 i.-p. KaupHelsinki. 5 p. huhtikuuta 1916.
JoMtokunta.
paseuran huoneustossa, Pohjois-Esplakaupun41,
Helsingin
tässä
naadinkatu
gissa, lopullisesti päättämään varsinaisessa yhtiökokouksessa viimeksi kuluneen maaliskuun 15 p:nä kyseessä olleesta ja valmistavasti päätetystä yhtiön kiinteimistön myynnistä samoinkuin yhtiön lopettamisesta ja siitä johtuvista toimenpiteistä.
Helsingissä. huhtiSuun 6 p:nä 1916.

Johtokunta.

6524

mm

iiitepilais

JMsiftn

esfi*

myytävänä

2,000 tynnyria Siiliä

Huutokauppa.

Suomen Vankeusyhdistys

Yhtiökokous.

2,500 säkkiä parasta

kuluvan huhtikello 12 päija tarvittaessa
seuraavina päivinä jatkuvalla huutokaupalla myydään täkäläisellä
pakkahuoneella määräajan kuluessa varastosta lunastamattomat
564 laatikkoa ja 6 astiaa ranskalaista konjakkia. Ostajina voivut
esiintyä ainoastaan sellaiset henkilöt ja laitokset, jotka todistavat
iain mukaan olevansa oikeutetut
säilyttämään väkijuomia varastossa rajattomin määrin.
lisalmen tullikamarissa, huhtikuun 5 päiviinä 1916.

F. Boiw. Gusisfssctts,
Helsinki Puhelia 98 48.
(I. 8910-,

Hyva Maatila
pinta-ala on 835 tynnyrinalaa.
Metsää 25,000 tukkipuuta ja 2 000 syltä halkometsää. Rasennukset hyvät,
Lähemmin U. Suomettaren kontt. n'.m.
»Hyvä maatila, 556».
jonka

fijffillllliHEKEßHHffir

220 voltin

Tasavirta-

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjes
§:ssä mainitut asiat.

(Hbi.) 6552

Talo, Moottoreja

Suomen K Esityön Ystävien

vuosikokous

kunnan
Uusia laulajia vastaanotetaan tänään
Kunnan päällystön
lukusalin huoneustossa torstaina 13 p. klo 1 Heimolan yläsalissa. Hallitusk. 16,
4:s kerros.
huhtik. klo 8 i.p.
Kunnanpäalllkkö.
Valokuvaan klo }slo Juhlapuvussa.
(5.1.7857)66»7

laco Tukholma licenfineen myy

(Salmetar) 647

tyksea li

H. K. N. S.

io-iipia

Edvin Caiamnius. käytettyjä

7 l.p.

pidetään maanantaina huhtikuun 17
p:nä klo '/a 6 l.p Fabianink. 27 11. 6606

Tn'<i>olma vetfiilieensiiteefl.

fob

kuukausikokous pidetään sunnuntaina
Keskiviikkona
9 f. hnbtik. omalla huoneustolla Kasarkuun 26 päivänä
minkatu 23.
Johtokunta.
vällä alkavalla

sruosikokous pidetään iiuhtik. 4 p. klo
asemana, AleksanOsakeyhtiö Kotkan Selluloosatehtaan
terink. 26. Kä-siteUävänä sääntöjen 8 osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Seurahuojj:ssä mainitut asiat.
Johtokunta.
neella Helsingin kaupungissa keski,
viikkona huhtikuun 25 pnä 1916 klo

5 i.-p. Keskuspoliisin

Moinen osakunta iiii lipin

kokoontuu huomenna t. k:n
klo 7 1.-p.
Juoksevia asioita.
Kuraattorin vaali.

Hbl. (ructs), Tjöm. lii?. 20

tään kuluvan huhtikuun 27 päivänä klo

arvio.
pidetään Helsingissä Seurahuoneella
Illanvietto. Esitelmiä pitävät neiti
huhtikuun 23 p:nä
Linda Appelgren-Kivalo, Camilla Col- sunnuntaina tämän
alkaen klo 11 a.-p.
pitää lykätyn vuosikokouksensa lauanWallenius
yllopp.
lettista sekä
Matti
Suomalaisen puolueen puoluekokoukIntalllgens-sistä.
taina 29 p:nä huhtikuuta 1916 klo 6 i -p.
sen yhteydessä pidetään puolueen saIltamaretkelle
neuvottelukokous huoneustossaan talonsa n:o 5 Vaasan
lähdetään tänään Eunnuntaina 5,14 I.p. nomalehtimiesten lähemmin määrätkadun varrella,
(5.1.7940)«eua puoluekokouksessa
Junalla Grankullaan.
Keskustoimikunta.
6463
tävänä aikana.
Johtokunta.

Lapinlahdenk. 13 ii Puhelin 428
nään buhtik. 9 p klo 2 i -p. Työväenta-

hautakiviä aina varastossa.
Marmoritöitä tehdään.

JtaßJJngji

Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton

Kulunki-

I.p.

Osakeyhtiö Rinne.
Yhtiön osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, Joka pide-

Kokous keskiv. t. k.
7 i.p. C. F. Nybergin kahvilassa. Alek. p. huhtikuuta klo S 1 -p. kahvila KusVuorikatu 17. Uudet jäsenet tervetu! santerink. 12 täällä, käsittelemään Ja tessa, Antinkatu 3. Kysymyksenä lai6475
nanjärjestely y. ai.
leet!
päättämään yhtiöjärjestyksen 13 §:eJohtokunta.
sä mainitut asiat.
Helsingissä, huhtikuun S pnä 1916.
Helsingin kaupungin vahtimestarien
Isännöitsijä.
(S.I. 7944) 6605
y, m. apu- ja eläkeyhdistyksen

Aliina Nordström

Jalmari IMula

V.icrikatu 8. Puh. 8514.

Hels Romuliike, Siltasaarena. 7 P. 6 75.

Paperikauppoja:

Kolmisointu.
12 p:nä klo 7

ltdinalak Osakunta

lastenlapset.

hautausmaalla maanantaina 10 p.
huhtik. klo 3 1.-p.

lellii ISlaiil
Urheilu» ja polkupyoräkauppoja:

|

Hels. 6. 9. 4., Kotiin. 11. 4 1 k. 1 s.
15 mm.

Lausuntoillanvietto tänään klo 6 i.p.
(8.1.7988) MVI) (Lahti )6508

vuoden ikäisenä.
Häntä kaipauksella muistelevat
Lapset

Tukkuliikkeitä:

,

Oy.Pakkalaatikkotehd.Annank.lB,pB7ol

räiseen yhtiökokoukseen Seurahuoneelle Lah-

657 T

MUSTAIN TAVARAIN
ERIKOISLIIKE, Mikonkatu 4. .
Mustia, mustan- Ja valkoisenkirJavla, harmaita Ja valkoisia kan.
kaita, silkkisiä, villaisia Ja pumpulisia. Valmiita hameita, puseroita, alushameita.
Malleja heti maaseudulle.

Enbcrgin Rohdosk

Pakkalaatikkotfthtaita:

Hautapatsaita Lahden Karja-

3lmad TUeml
Järsä, 19'/, 'B.

Puh. 204 ja 7120.

Rohdosliikkeitä:

K. M. Kaskinen.

Uusi Puusepänliike

A. K. Savin Kauppahuone, Antlak. 4.

Helsingin Uusi Rautasänkytendas. Polsa & Merivaara, Hallitusk 15. P 1630.
Rautasänky- ja Konek. Antink 4 P.8921
0.-Y., Helsinki,
Suomen Rautasänky
iV:s linja 6. Pub 9896.

Romuliikkeitä:

Helsingin

Teekauppoja:

Rautasankyliikkeitä:

Ompeluliikkeitä:

Artur Allin Maanmittaustoimisto.

A. Haanoja, Neitsytpolku 3. Pnh 534.
J. Korte, Aleksanterini: 7. Puh. 2971.
Vald. Salvén, Unlonlnk. 28. Pah. 924.

Rautakauppiaita:

6, puh.

OsakeyiitlöAgrosS l^?^

Tapetti- ja mattoliikkeitä:

O. Y. O. Stenberg, P. Bspl.k. 27. P. 1727.

Naisten puki^oliikkeita:

katu

Helsinki, Erottajak. 5. 5 kerr. P. 37 38
Raurame, E., Korkeav.k. 6 A, p. 9714.
K. A. Sariola, Katajanokank. 7 B. P.7511.
Tukkila, v.-njaam, Vladim -k. 11 A. 4580.

S. Pesonen, Kristlnank. 8. PuheL
19 70, 115 63.

O.

Hakasiani 4. P.3456
Ab. Medeor Rohdosliike Oy. Mikonk.
11 Rastat torin luona. P. 5189.
Rohdcsliike Vana, Aleks.k. 50. P. 11397.

MaalarinliikkeitS:
Maaooiittareita:

Puh. 270.

Emil Lesch, Aleksanterink 17. P. 1401
Uusi Rautakauppa O. V. L Heikinkatu
13 Puh. 1591.
O. Y. K. H. Renlund. Rantakaup. P.1534.

Helsingin Patenttitoimisto, ButeTa-dln

Pnh. 88 37.

13.

Taloissa tarvittavien metallitöiden valmistus- ja korjausliike:

Fred-

SffiSiS^SfiHiS^^^ffi^MffiMSSffims^ffiffiM^MSffiffiffi

yiffiffiyi!^
Surulla

Somero. Mikonkatu n:o 17. Puh. 4306

Patenttitoimistoja:

Maataloni- ja Metsätoimistoja:
Helsingin Metsätoimisto, Ernst Wrede,
Neitsytpolku 7. 10—4. Puh. 10 08.

A. RIMPPI, lak. kand., Helsinki, Unio
ttinkatn 8. P. 66 57. Auki 10—1 Ja
2?
Matkustetaan maaseudulle.

P. Espk. 37,

Knut E. Holtz O.y. (tukuttain). I. Heikink. 13. Puh. 24 80.
K. V. Silveniuksen Nahkakauppa. A. M

Hrippola, Si!fa?aarenk. 6. P. 7428.

Kultasepänliikkeitä:

H^ffi^!^

R. E. Westerlund O/Y.

Puutavara.o.-y.

Ja

Taidetakomoja {a meuinkivalimoja:
Pub. 33 81.

O M. Nurmi, Lilsank. IL

Helsingin Rakennusainekauppa 0.-y.
Heikinkatu n:o 3. Puh. 256.

Leipnri. ja KondiiHoriHikkeHä:

POLYGLOTT.

Valsat, kielenk. Puh. 34 10. Aleks*. 11.

A/B.

Paikanvä!itystoimistoja:

Kielenkääntäjiä:

UusienKielten Opisto

Musiikkikauppoja;

Leikkeleliikkeitä:

Maaaviljelyskalnsto- ja tarp.-kanppoja

Kulta- & hopeaseppä-Otuuak. Hakssalmenk. 2. P. 67 28.
Osk. Lindroos, Aleksant.k. 48. Brott. 9.
Alkala, O.y, Mikoakatu 8. Pah. 166.

A. Lönngren, Korkeavnorenk. 22. P. 8350

B. 3. Forssell. 1.-Rob.k. 33 A, 6 P 2833.
Selma Tamminen. Tehtaank. 3. P 85 ?1.

Gustaf Andersson, L.Helkink.l4. P.4583.
Hagan Kukkakauppa. E.-Espl. 2. P.5117.
V. F.Sagulin, Aleksanterink. 46. P.977.

12 klelt Val. tehn.k;elenk.Boul.9, p. 157

Muotiliikkeitä:

Joutsen & Nikolajeff, Museok. 3. P 6529

V. Siivonen, Simonk. 8.

Koulutarpeiden kauppoja:

W. Q. Thomån ELÄffiÄ

Nahkakauppiaita:

Ly hytta var aliikV «»ä :

Kukkakauppoja:

Astra Kemikalieliike, Arkadfank. S.

Lamppu-, Lasi-

P. 1732

:

Nikoiajeff, Mnseok. 3. P. 6529

Kylpylaitos Imatra, Malmlnk 24. t 9366.

Helsingin Leikkeleliike, Mikonk. 2. P.491.

Klisheelaitoksia:

Kotimainen

V. Aaltonen, 11 linja 13, puh. 8929.
HUl a KluuvikatL 4. Puh. 5466.
■*■*»«■ Osuuskauppa r. I.
Kangasliike »Eljen», Annank.lo. T.8642.
A.-B. M. Lindroos, Aleks.k. 11. P. 512.

&

Pah 59 12.

HU (ijJlblllU.
\UViDnIH

I. Arkadieff, P.-Esplan.k. 1113. P. 1713.

Joutsen

£<

Osakeyhtiö Grafica Aktiebotag, Kasar-

f| n

Kananmunakanppoja:

Kupari- ja peltisepanliikkeitfl:

Lasinleikkausliikkeitä:

Kirjansitomo

,

Konckirjoituskursseia:

Lindgren, Länsiranta 16. P. 784.

P. 8314.

Kirjapaino-asioimistoja:

.

riksbergiuk.

Maatal. ja Metsätolm Aleks.k. 48. p.5151
E R.Alcenius. E.Cajander.Brutus Lesche

Kotelotehdas O a
»T¥£a'ö"l4
9 JTS. Koiittorllclriatehdas
WJM

OI i/11«# A AI
|Y K.UVA |6

Kalanpyydyksiä ja laivatarpeita:

katu 17 B.

Aleksanterin-

G. F. Stockmann 0.-Y, Unionin- Ja
Aleksanterink. kuita.
Taloustarveos.
Lasi- Ja Posllinios. p. 614.
p. 6450.
Kanga» ja L,ankaosastn 866.

minkatu 23.

Hagnasin Jalkinelilke, Erottaja 19. Puh.
792. Haaral. Siltasaarenk 12. P. 29 45.

Rakennusainekanppoja:

Pohj. Gummitavara-llike,

Lasi. ia

&

C:o, E.-Makas.k.

Kumitavaraliikkeitä:

Sörn. Halko-

Klauvik. 1. P. 6348.

valaistus!.,

Ojalan Sähköliike O.y. Mlk k 9. P. 5286.
Siemens & Hal6ke,MlkonK.U.p.Zl>2<> Xii*

Antti Jukka, Pietarin*. 15. Pnh 9753.
Eemeli Palotie, varasto Huopalahdessa.
Puh. 24 47. H:gin sentraalL

.

Kcski-Suomen Metsätoimisto Tam- I
pereella. U.J. Grönholm. Puh. 15G1. |

Sähköliikkeitä:

Puutavaraliikkeitä:

Puntavarakauppiaita:

nmmm

Willandt. Uudenmaankatu 15. P. 5530.

7. Puh 32 57

Kiriapalno

V A SU A

Insinööritoimistoja:
&

Helsinki. Antinkatu n:o 4. Puh. 447
suorittaa kalkkia kirjapainoalalle mm
luvia totta nopeasti, täsmalllappti. lino
lellisestl ja kohtuullisilla hinnoilla.

|

Berghem), Sepänk 9. P 6100 Ja 68 OS.
L. Moilanen, huonek. tehd-, L Roop.k. 10.
Puh. 30 30.

ffi^ffiffiSfiffiffiSffiffiffiffi^r^ifiSffiffiHiWlfffiSfiHiSlfi
Kultana, {a kehysliikkeitä:
lMikonkatu
i. n:o 7. Puhelin
wmm.
Annankatu 20.
90 05
Vt/å»!iiN#l
KarlUnG Punelin 2356.

Kylpylaitoksia:

Suomalaisen

w&mMW

SUOMETTAREN

I

Liike-Osotteita.

M. F. Hätinen, 1.-Heikink. 13. P IS3I.

Kirjapainoja:

Insinöörit. Zitting

ISimnmitaliia Huhtikuun 9 pmB

UUSI SUOMETAR

S

2

käsittävä 12 asuinhuonetta. Turun kau.
pungin

7

kaup. osassa,

my;

tiiviinä.

Tontti kauttaaltaan kalliopohjainen la
erittäin sopiva tehdaslaitokselle ta'

uutisrakennuksclle. Läh. tiet. antaa
Varatuomari Jaakko Eerikäinen.
i.
Siltasaarenk. 5. Helsinki. Puh. 909
(5.1.7871) 6547

estetään.

Tarjou'

si

t 'äletettävat

A. B. Göitfr. Strömterg 0. Y.
Helsinki

(L 3919;.

ffimmniffi is m mmmiHa

UUSI SUOMETAR

änniiimtaina Huhtikuun 9 p:nä

„

M. Hjliiiiisljta

fiansallis-Osake-Pankki.
....

....

.

.

.

....

.

Näitä maukkaita, ravitsevia ja säilyviä mietoja mallasjuomia valmistaa sekä myy
AKTIEBOLAGET P. SINEBRYCHOFF, Tilattavina osotteella;

S

thinth

a

SOPIMISTEN

PANIMO, Helsinki.

Puh. 67.

|,C

Lainoja

Osakkeita

Pankkikiinteimistöt
•£*
»»Sh
**in Muut kiinteimistöt

ifi

Sementtiva

Irtaimisto
Eri tilejä
Palkkoja ja

.

.

.

.

.

kulunkeja

.

.

47,376,175: 33
5.738,269: 29
7,655.727:3:
283,173:42
103.914: 10
4,212,366: 39
36

Konkurssihallinto.

Kassa

9,131,593: 90
123,419:01
2,665,306: 01
Ulkomaisia vekseleitä
146,668: 23
5,414,564: 49
Obligationeja
137,149: 05
Osakkeita
Kotimaisia vekseleitä.
10,608,065: 58
Lainoja
21,587,012: 61
Kassa-krediti?vejä .
5,! 19,012: 82
Kirjeenvaihtajia kotim.
4.020,645: 33
Pankkikiinteimistöt
2,567.900:
250,000:
Muut kiinteimistöt
Kalusto
68024: 75
Palkkoja ja kulunkeja
138,200: 01
Erilaiset tilit
221.275: 75
Smk. 63,658,837: 54

Ulkomaista rnhaa ja knp.
Kirjeenvaiht. ulkomailla.

.

82

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vaasassa, huhtikuun 6 p. 1616.

Pankkikiinteimistö

Kalusto
Omia obligationeja

Osakkeita
Eri tilejä

250.000:

....

1,384:

.

.

.

2,072,500:

.......

.

5,000:
1,399: 90
44,238: 16

JR Uusi muotiliiKs

Helsingissa, hubtik. 5 p:nä

35,600 mklle!
Taio Töölön puolella, hinta 75,000
mk., vuokria 11,000 mk., siis yli li

Huoneet yksinkertaisia työläishuoneistoja. mutia vuokrattu halvoilla, vuokrilla, sen vuoksi aina vuokrattuja.
Palovakuutettu (n. a. ai-

Osakkeenomistajan

Martta-yhdistyksen keittokoulu.

Kansan Näyttämö
Sunnuntaina

.

.

.

josta kuponkivero

osakkeelta,

'

41

.

47
22

25

45

Klo 8
.Nti Sigrid Baltscheffsky n, Hilma Liiman'in ja Kaupunginorkesterin
avustuksella

leosofinen esitelmä
Bulevardink. 7.
V. Paloitta*. Aine:

non opetus".
Oviral'B 50 p:niä

(SX76B4VSSH)

Taiteilijat huom.l

Croquis piirustus jatkuu edelleen Va-

paassa Taide Akatemiassa Aleksanterinkatu 7, joka arkipäivä 6—B i.-p. Maisa SO penniä

Helppotajuinen Konsertti.
Pörssisalisaa

Johtaja: Kapellim. A. Apostol.
Oh Jo I m a:
Massenet: Alkusoitto, tanner:
Valssi. Bazzlni: Garott!. Gilbert:
Valssi. Benger: Souvenir du bal
Lacome: Sarja. Keler-Bela: Alkusoitto. Glinka: Fantasia. Sitt:
MarssL
Pääsylippuja: saliiE a 1; 90, parvekkeelle å 1: 20 saatavana koko
sunnuntain ravintola Pörssin kas-

Puolalaista verta.

Smk.

35,&45,370; 27

Apollon Operetti

Helsingissä

(ruokailijoita

ilmoitetaan tä-

400—500)

Keskiviikkona t. k. 12 pmS
klo S !-p.

ten taloustoimiin sekä tietopuolisesta
että käytännöllisesti täysin pätevien
henkilöiden haettavaksi ennen tämän
huhtikuun 25 päivää.
Palkka: 100—
125 mk. kuukaudessa, vapaa ylöspito
ja voitto-osuutta sopimuksen mukaan.
Koeaika puoli vuotta.
Hakemukset
suosituksineen Ja todlstusjäljennöksi.
neen (joita ei palauteta) lähetettävä
osotteella:
Osmo la. Akateeminen Osuusruokala,
Helsinki.
Hakemuksessa on myös mainittava,
mistä päivästä toimi voidaan ottaa
va*taan.

Osastonfioitajattaren
toimi

kuittaama osin-

'

9 baletin kanssa.

Työväenopiston Johtajan

ON SOPIVIn

KhSmiHSÄ!
painatustöille*"

toimi
julistetaan täten filosofiankandidaatfcien tai jonkun vastaavan tieteellisen

Sinfonia-( tilaus- ) Konsertti
Johtaja:

Solisti:

f#»
{Cap|
.

■■._

«»»•■•

Ohjelma:
Svendsen : Sinfonia (D-dtrarl)
Sinding: Konsertti pianolle.
Pääsylippuja: numer, a 7: 20
numeroimatt. 4: 80 ylioppilaille
ä 1: 20 saatavana maanantaista
t. k. 10 p:stä klo 10—2 ja 5—7
Yliopiston lippumyymälässä.

6556

Vapauden Veljet.

6487

Aleksanterin venäläinen teatteri.

Konsertti

Venäläinen operetti.

Vanhalla Ylioppilastalolla

Sunnuntaina huhtik. 9 p:nä r. 1916
esitetään
tunnettu tmisikaaiinen operetti

„Op(J)ett bi. aay"
(„Orpheus manalassa")
3 näytöstä.
Tiistaina huhtikuun 11 p:nä v. 1916
on seurueen primadonnan
E. L. SaroTskln lahjanäytäntö.
Lippuja saatavissa.

&\< Koiton

Näyttämö

ggÉjsgl/ mnuntalna 9.

4. klo v.fi i.-p.

viimeisen kerran

alenn. hin-

3-näyt. huvinäyt.
Lippuja myyd. klo 5 alk.
1:
75, 50 p. ja sotavero.

perjantaina huhtik. 14 p:nä klo 8 f-n.
OHJELMA: Tll Faedrelanclet —F.
A. Relssiger. Malmenston
F. O. He
länder. Yksin jäänyt —E. Forsström.

Kosioretki —E. Sivorl. Venematka
J. Sibelius. Hvita rosor
Aug. Körling. Klinga mi med klarinetter
C.
M, Bellman.
Hellani on kuin helluntai
Osk. Merikanto. Ruusu
Out.
C.
Merikanto. Fader Moritz Bror!
M. Bellman. Jorum —I. Wideen, Skäi
Richard Faltio.
för kvinnanl
Johtaja: Hannes Axelson.
Lippuja: saliin ä 2: 40 & 1: 90; parv
ä 1: 20; saadaan. jäisen'ltä, Wester
lundin musiikkik. sekä konserttipäivä
nä ovella klo 2 1.-p. alkaen.
11.3837) 6573
.

Päivöfiäiß Lateia|at
antavat

I■l

•

*

I

Hinnat;
6556

—,

Koiton Näyttämö
10-vuotisjuhla

suorittaneiden eli muuten
torstaina huhtik. 13 p:nä klo 8 i.-p.
toimeen sopivien henkilöiden haettaOhjelma julkaistaan keskiviikon lehvaksi. Virkaan, jota seuraa 4,500 marICsirsseja
dessä.
kan
vuosipalkka, on astuttava ensi
50 p.
Lippuja ai:—, —: 75 Ja
syyskuun alusea. Johtajan tulee johyunä sotavero ennakolta saatavana
taa opistoa sen ohjesääntöjen mukaan näyt.-seuran jäseniltä sekä kassasta
Juhlapäivänä asekä, jos kaupungin valtuusto hyväk- keskiv. 6 US i.-p.
syy johtokunnan ehdottaman johtajan vataan kassa klo 5 1.-p.
epäselvästi
puhuville,
änkyterittäinkin
opetusvelvollisuutta koskevan ohjesäänLähetysseuran ja Ruotsal. Lähetystäville, niille, jotka eivät voi lausua
töjen muutoksen, pitää 4 luentoa ja 6
Hiton sekakuorot
esim. r-, s-, k-äänteitä, heikosti, käopetustuntia viikossa ja hoitaa opiston
toimeenpanevat
heästi taikka nenään puhuville, kuu- opettaja- ja oppilaskirjastot
Molemminpuolinen kolmen kuukauden irtisaroille y. m. antaa
nomisaika pidätetään. Valtuustolle aseIngrid Johansson,
Lähetyskirkossa Tähtitorninkatu 18
tetut hakemukset ovat ennen ensi touFilosofian maisteri
kokuun 5 päivää lähetettävät johto- sunnunt. 9 p. huhtik. klo 7 i.-p.
puheenjohtajalle opettaja I,
Ohjelmassa on molempien kuorojen
Tavataan klo 5 —6 i.-p. Bulevardink kunnan
Oivaselle osotteella Kotka. Kotkassa, «■sityksiä erikseen ja yhdessä, viulu- ja
28, pr A, (porttikäyt.). Puh. 8626.
urkusooloja.
Pääsym. 1 mk urkurahohtik. 3 p. 1916.
(L 3820) 6604 «sia
Johtokunta.
hasto» hyväksi.
—

Musiikki-illan

'

Juhlasalissa

XVIII:s (viimeinen)

Pnh. 7306.
Lippuja myvdään klo 3:lta. Pnh. 7306.

tutkinnon

Puhetekniikassa

Yliopiston

Ä.ippoja tilataan klo l:ltä.

BjfpMH
Palkkaa 60 markkaa kuussa sekä kaikkivero vähennetty).
noin 33 kerta
vapaata.
Huom.! Uusi talonki osinfcolippni- ki
8 pnä 1916.
glssä,
H
huhtikuun
SALONRUUSU
:
Uudet kurssit alkavat tiist. huhtik. 25 p.
neen vuosiksi 1916—1925 on vaihdettaJohtaja.
saa
kassasta klo puoli 3 ats.
pääkonttorissa.
Lippuja
vissa
vanhaan
tatonkiin
Oulunkylä & Forsby. Puh. 5646
Kursseihin voi ilmoittautua ja lähempiä tietoja saa Helsingissä, 7 p:nä huhtikuuta 1916.
Hinnat 75 ja 50, lis. sotavero.
(I.
3920)
tällä viikolla joka päivä klo 12—2 ja 6—B i. p. Martan 642 S Johtokunta.
Illalla klo 8 4 kerta
HERRA
YLITIREHTÖÖRI
keittokoululla, Siltasaarenk. 4, puh. 4403.
6564
HELSINGISSA
Oioltei ANTINKATU Ffco 4
Puhelimet 447, »19

Sinfonia-Konserttien

sassa.

—:

Wilhelm Ekman.

|

klo ',5

p:nä

Nuori Mylläri.

...

.

huhtik. 6

alenn. hinn.
47

väliaik. sairashuoneosastolla Helsingin
kolippu vuodelta 1015 lunastetaan yhtiön pääkonttorissa, Aleksanterinkatu kaupungin kunnalliskodissa julistetaan
täten
avoimeksi heti haettavaksi.
n:o 44 Suomen markalla 15: 70 (kupon-

Osakeyhtiössä

vähennetään.

6402

klo 8 Lp.

Kotkan kaupungin

6:

Kaupunginorkesterin

(BmiiHeßuti caai>)

Huomenna k!o 8 er»si-"tta

Kullervo.

—,

Hinnat: 25 p„ 50 p., 1: ja 1:50.
Klo Vt?

Madame Ängofn tytär.
johtajattaren toimi Luntinen Hoantoiista,

iiiivÉÉSÄjli

—,

Jeppe Niilonpoika.

Tänään klo s('/ 2 hint.) ja klo 8

torissa Aleksanterinkatu 4r*.
Helsingissa, 7 p=nS huhtik. 1916.
(5.1.771516450
Johtoknnti.

PRjs.

Sunnuntaina huhtik. 9 p. klo 4
Halpahintaisena näytäntönä

entlsU jäseniä keholtetaan ottamaan
osaa Uuden Ylioppilastalon juhlasali»-'
sa konsertin Jälkeen vietettävään vaa*
timattomaan illanviettoon, joka toimeenpannaan sen Johdosta, että ULnä
keväänä tulee kuluneeksi 40 v. ensimäisen suomenkielisen ylloppilaslau.
lukunnan perustamisesta.
Halulliset
osanottajat merkitkööt nimensä mikäli mahdollista maanantaina vahtim.
hosella olevaan listaan. Puh. C 553.
(5.1.7884) 0648

t a k. 12 pinä Yliopiston lippumyymälässä.
6565

Hallitus.

Vuoden 1915 osinkolippu lunastetaanl Smk:lla 15: 70 (sotavero vähennetty) niinhyvin asiamiesten luona
maaseutukaupungeissa kuin påäJkont-

Edullinen sijoitus

-

numeroimattomia å2:
ja ylioppilaslippuja ål:
ynnä sotaverot sekä tekstikirjoja å 25 p. saadaan huomisesta lähtien Yliopistolta
vahtimastari Strandilta 10—2 ia 5—7.
(S.L 7896) 6546.
—,

mas maksuerä viimeistään

1916,

Osakkaat.

KIRJAPAINO

å 3:

Sunnuntaina huhtik. B p:nä

ruokalaliikkeessämme

Yrjönkatu N:o 16.
(^.1.7932)6591

Suomen Kansallisteatteri.

.....

7886)6586

Suuri valikoima, hienoja
malleja, erittäin iialralb-

ift&Jw
\£sjy

Pääsylippuja: Numeroituja ai

Kaupunginorkesteri.

5,000,000:
Osakepääoma
1,100.000:
Vararahasto
63,583:
Voitto-ja tappio-tili
20,000,000:
Obligationilainat
4,919,406:
Talletustilit
6,497:
Nostamattomia osinkoja
Annniteteja ja korkoja
275.083:
Kotimaisia kirjeenvaihtajia 3,762,675:
100,000:
Pankkitalon kiinnityslaina
Kasvaneita ObL lainan kork. 488,481:
129,643:
Eri tilejä

35,845,370: 27

PiYiiisAlill

O-y

ja

Pilettejä näytäntöp. klo 2:sta. T. 6543.
Hinnat 4—l mkaan.
6484
Smk.

('5.1

/ÖR%

Johtaja: Heikki Klemetti.
Avustaja: Arvi Vartiovaara,

arvoisia pääsylippujen ennakkotilaajia keboitetaan kunnioittavimmin suorittamaan kol-

VastattaTaa?

31,640,306: 97
Kuoletuslainoja
458.000:
Pysyviä lainoja
Lyhytaikaisia kiinnitys!ain. 1,113,650:
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia 104.126: 83
7,318:
Palkkoja
3,690: 34
Kuluja
Obligationilainakustannuksia 143,<>57: 07

S^ffiffiffiHiffiSiSSKVE

SUOMALAISEN
itRJALLISUUDEN SEURAN

ächantz: Ylioppilaslaulu,
Collan: Etelälle, Hermes: Armaasta
erotessa (baryt. soolo), Gonetz Herää

(uusi).

Y. Ln

Sun Kiteiiplti
Vastaayaa:

liiljä!

8 i.p

'/,

:

Muistakaa asettaa voileipäpöytään

VAASAN OSAKE PANKKI.
Balder Hemmer.
L. J. Kurien.

(I 3885) 6508 Kassa.

maksetaan allekirjoittaneen konttorissa Lapin!shdenk. 13 maanantaista t. k.
10 p:stä alkaen klo 10—2 päivällä Smk.

'6502

Aksel Lllleforsln Makkaratehtaan
hienon hienoja makknravalmisteita.

Smk. 63,658,837: 54
6523

Tila 31 nenä maaliskuuta 1916.

:-:

vuodelta 1915
Helsingin Työväen Rakennus

3881)

Kirsikkapuisto

.

Oieihi

Lainan merkintää vastaanottavat Suomen
Pankki ja maamme yksityispankit sekä niiden haarakonttorit. Hinta 95 V Lähempiä
■ ■ tietoja saadaan merkintäpaikoissa.

Osinko

(I.

klo

Ohjelma:
Kajanns: T. L:n marssi, Roissiper :
Meren laulu, Merikanto: Hautauslattia, Palmgren: Hiihtäjän virsi.
Sibelius: Kuutamolla (uu.si), Madetoja Paimentyttö (barvt. soolo) (uusi),
Limokujassa (uusi), Kunla: Vai éi

.

.
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1916.

Kylv&slemenyhdistys.

pmä

:

.

.

MT

kaiseksi vakuut. vain 2 vuosimaksu
vielä suorittamatta) yli 90,000 mk.
Hinnoittelu; vuoksia: 11,000:
korot 40,000: 2,400:—, muut menot
3,000:
korkeintaan
netto vlj
ö,000: —.
Talossa olevat liikkeet
voivat tarmokkaalle ostajalle antaa
tuntuvan lisätulon. Läh. klo 1/a6
'/=7 konttorissa Rikhardink. 4, kadulta. 3 kerros.

Suomen

tiistaina huhtik. 11

Suomi.

Vastattavaa:
5,000,000:
Osakepääoma
3.792,754: 67
Vararahastot
Voitto- ja tappiotili
178.363: 07
34,051: 50
Nostamattomia osinkoja.
Talletuksia
45,834,232: 99
5,075,390: 87
Juokseva tili
616,794: 33
Poätiremissivekseleitä
1,819,741: 70
Kirjeenvaihtajia kotim.
464,618: 6S
Kirjeenvaihtajia ulkom.
lnkassotili
47,477: 9."
84,053: 43
Kiinteist. kuoletuslaina
656.028: 69
Korkoja
55,329: 73
Erilaiset tilit

.

lyhytaikainen, veroista vapaa 2
miljardin ruplan laina vuodelta 1916.

-*JL

.

Yliopiston juhlasalissa

tila maaliskuun 31 p:nä 1916.

Julkisella vapaaehtoisella huutokaupalla, joka toimitetaan keskiviikkona
huhtikuun 19 p:nä klo 12 päivällä tehdaspaikalla. myydään yllämainitulle konkurssipesälle kuuluva irtaimisto, tehdastuotteita ja raaka-aineita, kuten työ- ja ajokaluja, valinmuotteja, konttori-irtaimistoja, patenttiväkipyöriä, kattotiiliä, lattialaattoja (valmiita ja
puolivalmiita), salaojitusputkia, poi taita, hautapatsaita, värejä, rouhinkiviä, sementtiä (noin
25 tynnyriä) y.m., josta, sekä että huudot vapaaehtoisesta huutokaupasta ovat maksettavat käteisesti, halukkaille ostajille täten ilmoitetaan.
Tehdasta irtaimistoineen näyttää ilmoitettaessa työnjohtaja Karl Österback paikalla

<***

p:nä.
Helsingissä, 8 p:nä huhtikuuta

......

.

Konsertin

Vaasan Osake Pankin

neen ja muine kiinteine laitoksineen.

Ä"- ;

tarmokkaiden henkilöiden haettavaksi
ennen tulevan kesäkuun 1 p:ää Hakemukset todistus- Ja suositusjäljenuösten ynnä palkkavaatimusten kera,
Joita ed palauteta, osotetaan T:rl HJ.
Göösflle, Vilhonkatu 5 A, Helsinki. Virkaan astutaan tulevan marraskuu» 1

Tehdas ja konttori, puh. 892. Myynti:
Hallintoneuvoston puolesta:
Metsästäjänk. 6 B. Puh. 53 14, Iso kauppahalli, pah. 22 32. Hietalahden halli,
Seb. Gripenberg.
puh. 42 11. Museok. 10, puh. 84 82. IsoAllan Serlachius. 6492 Rcopertink.
10, puh. 116 35. Hakanie23
men halli.

Johtokunnan puolesta:
J. K. Paasikivi.
Werner Hjelmman.

—

jo£asK

c

Helsinki, 8 p. huhtikuuta 1916.

Julkisella pakkohuutokaupalla, joka toimitetaan tiistaina huhtikuun 18 p:nä
1914 klo 3 i.p. itse paikalla, myydään O.Y. Kyvenkään SementiivalFmo Hyvinge
Cementajjuteri A.B. nimisen toiminimen konkurssipesälle kuuluvat, Hyvinkään rautatieaseman luona sijaitsevat palstat Sementti, Sementtivalimo, Mäenkangas ia Helmi niille
rakennettuine tehdas- ja muine rakennuksineen sekä tehtaaseen kuuluvine kiinteine konei-

■åujk

.

Smk. 248,818,738:

Vastaavaa:

J

.

....

Smk. 248.818.738: 82

huutokauppa.

j1.3578)5506

13,000,000:
13,959,647: 11
1,204,688: 24
1,422.019: 98
178,060.946: 26
21,231,571: 32
Postilähetvsvekseleitä. . 3,594,778: 15
Kirjeenvaihtajia
9,934,7 6: 29
Kirjeenvaiht. ulkomaalta 5,520,43& 94
Nostamattomia jako-osia
125.044:
Eri tilejä
97,722: 05
Perittyjä vekseleitä
667,149: 48
.

antavat

Sihteerin

Vastattavaa:
Osakepääoma
Vararahastot
Voitto- ja tappiotUi
Korkoja ja provisioneja
Talletustilit
Juokseva tili

Ylioppilaskunnan Laulajat

toimi julistetaan agronomisen Ja alaan
kuuluvan ammattisivistyksen saaneiden, maan molempia kieliä taitavien,

Tila maaliskuun 31 p:nä 1916.
Vastaavaa:
Käteistä rahaa
18,447.056: 26
Ulkom.rahaajakuponkeja
655.256: 35
Obligatsiooneja
11,717,813: 34
Kirjeenvaiht. ulkomaalla 12,503,785: 84
197,897: 27
Ulkom. vekseleitä
36,368,0t;3: 34
Kirjeenvaihtajia
60,128,«59: 42
Vekseleitä
Kassakreditiivien saldo
41,057,446: 80

N:ösrr— n

,«>

Pälvolässä
perjantaina t. k. 14, p : nä klo 8 t^
Ohjelmassa on Klemetin Jerusalem
ja Rauhaa kaipaan, Kuulan Venelaulu ja Omenapuut. Madetojan Katson
virran kalvohon ja Kuu kalpea. Maasalon Muuttolinnuille, BacVin Nyt soimaan viulut klaaeetit. Witx'in Suviyönä ja Saarenpään Kalevan kansan

laulu.
Pääsylippuja ä 2: 40. 1: 75 ja 1: 28
saadaan Läng & Leppäaholta, kuoron
jäseniltä sekä ovella.
s','A
Sunnunt. 9. IV. virolaisen seurakunn
\;.

Hengellinen KonscritH
klo 1 /j3 i.p. Bmanuelin kirkossa. Yiadimirinkatu 4. OhjclmE=sa: Köörilaulua hra Lindholmin jöH*JWla, neiti Davidsonin ja Y. Somefë'Hien soololai
Ina, hra I. Sundberpln i-rlnisoitt.oa ja
hra E. Krohnin viulunsoittoa. PääsyoveJla.
liput 1: 60 Ja 1:

-,
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1916

UUSI SUOMETAR

Seuraa

aI

Teatteri |

IC-uucti^uMa

Puhelimet:

klo 7 i.-p. Heimolan ravintolasalissa,
Hallituskadun tS:ssä.

•“

Nti KATRI SALOHEIMO
Tri E. NEVANLINNA
H. K. N:n SEKAKUORO
YUopp. ALBERT SALORANTA

...........
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Moraaliton sulhasniies.

mm

4-osainen murhenäytelmä Leonid Andrejsvvin kuuluisan novellin mukaan.

HM

BB t

I

Taistelu amuletista

1-2*3.
Lippuja» 1:20 ja 2: 40.

I «B

Muuntelutemppuja.

I

Värillisen temppukuva.
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Alkavalla viikolla näytetään toinen "sarja
yksinäistä loiatofilmiä

<?||}>
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Tänään näytetään viimeisen kerran hauska Cbaplin-knva

Charlie kulkurina

B

Charlie tuulessa.

Maailman paras filmikoomikko Charlie Chaplin esittää pääosan.

B
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PIOM.I

Lima Bauer.

Tohtorin hääyö.
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Nähtävyyksiä Wales’issa.
.
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Huom.! V, P, K:n soittokunta soitkahdessa osassa,
Lippuja etukäteen ä1: 75 Starin ja
Fagerin kahviloissa sekä jäseniltä.
Helsingin Soutuklubi.

Harvinainen ja jännittävä

Tans

fS

laivasta ja sen hukkumisesta.

Sveitsisti.
Talvikuvia Sveitsista.

Kuvia päivänpolttavista tapauksista.

s.p.
Näytännöt alkavat joka päivä klo 2 i.p.
Näytäimct

psslM
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Huomenna maanantaina uusi ohjelmaEouva Maria Dlnesen ja neiti Oyda Aller näyttelevät naispääosia liikuttavassa filmissä.

S
yj-

Murhaaja Ja hänen äitinsä.

u|

3-osainen rikosnäyteimä.
Tämä näytelmä on sangen liikuttava ja sydämen

n.
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tunteisiin koskeva.
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hellimpiin
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KHnom.!

Oscar Stribolt, Fredrik Bnch y. m. panevat yleisön
ulvomaan naurusta läpeensä knrillisessa filmissä.
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Uudet vaaleanharmajat.
Huiman hupaisa filmifarssi.

31
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S

Uskollisuuden neste.

|

£

Yksinäytöksinen ilveily.
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KAHVILA
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maksatta!

KUVANVEISTONÄYTTELY
Kaivohuoneella.
Enslmflinen halpahintainen pfllvft tflnSfln.
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(&.1.7920>6590
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Toverilta
»

_

*

Lippuja myydään

ovella klo 6—lo 1. ä 1; 50 sotaveroineen. Huom;i Hyvä torvifoittokonta
soittaa,

v

.

-

.

.

,

lapsille

Bauskon Iltaman

toimeenpanee
Helsingin Nuorisoseura
tänään klo 7 i.-p, Päivölän juhlasalissa,
Kasammk. 23.

i.-p. Knssunnuntaina t. k 9 p klo
tiilisen Ylioppilasliiton huoneustossa
Osakuntatalolla. Ohjelmassa: maistoja
tukklpoikatyöstä, kertoo maisteri VHi 0 -Kustaa Kuuliala; keskustelua raamattupiiroistä, alustaa maisteri Paavo
sellonsoittoa,
yksinlaulua,
Mnstala;
teetä y. m. Kaikki missyUoppUaät
(Kotim.) 6491
tervetulleet!
.

.
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Sisäänpääsy 2 nik.

■

Soittoa 2—4.

■MqDHm

V"

Miesyliopp. KristHl. Yhdistys.
*

tervetulleita.

I

“

tänään sunnant. huhtik. 9p. klo 6—ll i
Polyteknikkojen Juhlasalissa, Autinkatu 29. Huom.’ Kalkki oppilaat ja tuttavat

I

12—4 pääsy 1 mk.

'

*

V nnaiigfalc.

Äotomobiiiin kuljettajan
seikkailu.

humoresk?,
Hassunkurinen
jossa pääosia näyttelevät John Amerikkalaista
hyvätoulisuutta.
Bnnny ja Flora Finch.

ja uxbeilukuva.
Luonnon- ia
urheiluknva.

Taideyhdistyksen

2SÄÄÄ
6 3

näytelmä.

Suuremmoisia hirveitä näytöksiä palavasta

Bonnvn haaremi.

Sfi
S

10—12 ja 4—9 pääsymaksu 35 p. sotavero siihen laskettuna.

1

jfa'%

kunnia' ja -Huijarit-.

«

vaihteleva ohjelma HlinUl
tlimill Alkavalla viikolla hyviä
filmi-uutuuksia. IiUUIRi
HUUmI jossa on valikoima

juoni.

Huom.l Käykää Joka viikko Eldorado-teatteHooa, niin Teiltä ei Jää milloinkaan näkemättä
todella arvokas elävien kuvien ohjelma.

jgffilfiifitfiaaasßa m g a

Uudella-Ylioppilastalolla

Erinomainen näytteleminen.

1

Vladlmlrink. 12.
HIJOM.t Tänään sunnuntaina erinomainen ohjelma »Työ miehen
4

!£■

trisii

mat

Hauska
Tanssi-iltama

2-osainen liikuttava ja tärisyttävä

ja^arvossapidetyksi esiintymises- J

Husaareja.

■fl
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Rangaistu julmuus.

4p

Jfl
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tullut tunnetuksi
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6-osainea historiallinen näytelmä, kirjoittanut Gsbriele dAnnnnzio.
Suuremmoisuutensa ja uhkean näyttämöllepanonsa puolesta vetää sarja „Kartagon häviö vertoja edelliselle sarjalle. Erittäinkin mahtavaa pnuuiiaista kaupunkia
vastaan tehty rynnäkkö ja Tunis-lahden rannalla sijainneen kaupungin valloitus
on mestarillisesti näytelty ja antaa erinomaisen ja täydellisesti ajanmukaisen
kuvan roomalaisten verrattomasta piiritystaidosta.
Filmin mahtavista ja liikuttavista näytöksistä mainittakoon: Syphaxilt
Sophonibas*in
palava leiri.
Kartagon vaSloifus.
traagillinen loppu.
Fi.mi kokonaisuudessaan on epäilemättä etevin, mitä on näytetty, eikä filmitekniikka varmaankaan milloinkaan ennen ole valtaavamman joukkovaikntelman
yhtevdessä kyennyt aikaansaamaan katsojan nähtäväksi näin suurta historiallista
näytelmää,
Näytännöt alkavat klo 5, 7ja 0, sisäänpääsy kuitenkin kaikkina väliaikoina.
Lippumyymälä avoinna alk. klo 4 i.p.
Lippujen hinnat Smk. h—, 2s—, 3*—, 4»— sitäpaitsi sotavero.
Huom.! Tänään sunnuntaina aik. klo 3 i.p. näytetään
ehdottomasti viimeistä päivää ensimäistä sarjaa kappalctta nCabir:a fi Lippujen myynti alkaa klo 1 j2 2 i.p.
Kaikkien, jotka haluavat nähdä tämän loistofilmin kokonaisuudessaan, tulee
käydä tämänpäivän näytännöissä.
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Jokaisen tSytvv epäilemättä myöntää, ettei hän milloinole uähpyt niin ylenmäärin pirteätä ja hauskaa ilveilyä
kaau
kuin tämä. Pääosan esittä lina Bancr, joka viime näytän1
tökaudella suurenmoisesti huvitti katsojaa filmissä -Neiti hifi
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3-näytäk». näytelmä loppunäytöksen kerällä.
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Sairaita sieluja.
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Soittaa Eldoradon ooliotisoittokunta.. Huomennä maanantaina suu-j Hansjonkoff ensi-

!

Joht. Remolo Cornazzani.

Käytäntöjä joka päivä klo 2-11 ip. Puh. 65 34.
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Repäisevä tarina, miten Mikko osti itselleen pedon taloa vartijaksi ja miten se petille saavuttn aan muuttui sylirakiksi,
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Orkesteria oi ttoa,
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KSytSntöjen aikana soittaa Lyyran valio-orkesteri.
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Mikko ostaa itselleen taMdin.
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Sunnuntaina k:Io 11—11 j. p, p. Arkipäivinä k;lo 4—ll j. p. p.
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Huom.l Viikon huvittavin ohjelma!

.

HB

Näytäntöjä:

Erikoisen mieltiikiinnittävä kuvasaija.
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Pilakuva.
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Kello ilmiantajana.
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Tämä huraoris-Hän on minun

| 1 j j

H

J

leikillisempänä kuin mitä tähän saakka valkealla kankaalla on
tinen kuva on näyttämölle asetettu hyvin tunnetun amerikkalaisen
serkkuni ja minun serkkuni’ mukaan.
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kuvasarja 2;ssa osassa, jonka pääosan esittää kuuluisa Billie Ritchie.
Se huumori, jolla Billie Ritchie esittää aina osansa, kohoaa tässä kuvassa
huvittavampana
huippuunsa. Voi sanoa, että mestarihumoristimme esiintyy' tässä kuvassa
nähty.
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Kuvia ruotsalaisen tykistömiehen
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Jännittävä 3-osainen näyt. elämästä. Pääosia c-sittävät lapsukaiset C. Catteni ja Franco CapEttä lapset ovat hyviä filnrnäyttelijöitä
peli.
on väite, joka usein on käynyt toteen ya se täytyy myöntää kun näee näiden kahden italialaisen
pienokaisen välitöntä ja liikuttavaa näyttelemistä.
000

Kauttaaltaan hauska kova, erinomaisen hyvin näyteity. Ihastuttavan kauniita luonnonkuvia. Todet•
Unen menestysfilmi.
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elämästä.
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Elämä todellisuudessa ja
elävät kuvat.

Ohjelma monipuolinen ja huvittava.
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on erinomaisen hyvin esitetty ja täynnä mitä salaperäisimpiä ja oudompia tapahPääosan esittäjän, tlri fcmidtin seikkailut ja salapoliisi Jack Dicksonin ovelat ja
nerokkaat suunnitelmat ovat mitä mielenkiintoisimpia ja on filmi juonellaan alusta loppuun jännittävä. Filmin ovat esittäneet tunnetut tanskalaiset näyttelijät mitä loistavimmaila tavalla, vaikkakin esitys on vaatinut tavatonta uhraavaisuutta.

Filmi

tumia.

4-5.

Jonka on

näytellyt ja näyttäm. asettanut W. A. Starewitsch
Erityisellä luvalla valokuvattu Keisarillisissa
puistoissa livadiassa (Krimillä).
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Skobeleff-farssSlla

3-osalnen fantastinen
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Salaperäinen seurue.
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Pienen sielun suuri nfiytelmß.
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Aution saaren
asukkaat
huvinäytelmä.
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Jännittävä draama 3:ssa osassa.
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laina tuolia paljon puhutulla
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Suuri safapoliisiseikkailu.
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Huomenna maanantaina jännittävä ensi-ilta.

Maisteri A. E. LEHTO
Yliopp. ENSIO KROHN
H. K. N:n SEKAKUORO
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Scalan Iloinen viikko alkaa huomenna maanan-
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Näjtäiitoiä joka päivä klo 2—ll i.p.
puh. 2280.
Soittoa esittää Scalan taiteilijakolmikko
lira Bror Persfeltän johdolla.
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Katsaus iO-cuotiskauteen
Viulunsoittoa
Kuorolaulua
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Tänään sunnuntaina kilo 2—ll i.p. esitetään
viimeiset kerrat suurenmoinen taidefilmi.
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115 80.
Konttori 7601.

Kassa

tänään sunnuntaina huhtik. 9 p:nä

Alkusoitto
Puhe
Kuorolaulua
Lausuntoa
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käsiteoliisuusopetuksea hyväksi Kirur-

sairaalassa.
Sunauntaina 9p. buhtik. klo

gisessa
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yhteiskoululla Yrjönkatu 24.
Pääsymaksu lapsilta 69 p., aikuisilta
(I. 7879) 6467
1: 20.

3 i.-p.
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i*Drnmsö®
Kfl 11 1/itflrSOlllift
AvoiDna joka päivä. Tehkää huvimatkoja Drumsöhöu.
Aina Bergroth.
°

Puhelin 9430.

Drumsön liikenteen knlkuvuo-

rot ovat

joka

dessä. Puhelin

lauantain leh36 26.
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Gourmand h™ J. RuokoKoski |
Taidenäyttely

KluKUtkalu 5.

Polteli» 4513.

Aamiaiset, Päivälliset, Illalliset

Tänään
läcään 10-12 30
30 penn.
penn. H
12-3 hlO.
.

Aleksanterink. p 4.
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Sunnuntaina HnntiKnnn
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Itä-Viertotie 5.

{so>SSobepflnkatu 2!.

Huom.t Yksi kaupunkimme suurimmista ja ensiluokka!simmista elävienkuvien näyttämöistä.
IiCOS.! Ohjelma vaihtuu joka Maanantai ja Perjantai.
Hucm.! Tänään Sunnuntaina seuraaTa suurenmoisen ohminsa.

Haota*:

nust ohjelma.

Tärisyttävä rakkaus- ja rikosn-ytelmä 5 n2ytt">kse?sä.

Palaneet siivet.

Huomenna Maanantaina Eust-Esitys!
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Kiao-tragedia

Armahdettu

S
tl

IB

m
m
m
m
m

<c

*

C C i

Avioero.

Billy seikkailulla.

Filmi-farsci

Amerikkalainen huvinäytelmä.

Hnosc!

Orkesterisoittoa Kapellimestari Äsrti! Mantraan johdolla.
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Vuorikatu 17
J
S Paimnsunnunfc. 16. 4. 1916k1ö S i«.
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s
Lippuja: Saliin 2:~ 'a parvelle ■
S 1:20 toimistosta, pi&. 2359 ja kr.o- S
S rolaisiita.
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sunnuntaina 9 p:nä hnhtik. kV; S J.-p.
Johanneksen kirkossa. Avustaja*: Rva
Afno Kajanus, maisteri Edvin BäoSraen Ja herra Elia Mårtenson. Sisäänpääsy: parvekkeeivs 1 m'*., kirkkoon
«;500
ö0 p. ynnä. sotavero.
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Torstaina 13 p. huhtik. klo 8 ip.
Avustaa: Rosti Vehanen.

!

HAGELSTAM
Lfppujai 4:80, 3:60, 2:40, ylioppii. 1:20 mk. mvvdään tiistaina
lfc-2, 5—7 Yliopistolla.
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Taidevhdist. Jäsenet maksutta.
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Steinbergin orkesteri lisättynä
(9 henkeä).

päivä päiväHissoittoa klo
4—7. Iltakonsertti klo 9:stä.
Huoneistot sopivat kaikenlaisille
seuroille, kokouksiin ja juhliin.
Viihdykäs kahvilahuoneisto suositt. maukkaita aamiaisiaan å 2:
voileipäpöytineen ja vaihtelevine
lämpimine ruokalajeineen, Päivälliset a 2:50-8:59 mk. Tee-Hlallisia
& 2:50
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R. Y. Kilven Sekakuoron
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Schumaan
%
Sinikmilaklca taivas Silcher
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Voi elta olen outo sov. Klemetti
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Siukonen
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Johtaja: YVilho Siukonen
e
Avustaja: Arvo Laitinen
Lippujen hinnat 2:—, 1:50 ja •®
vnnä sotavero.
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HENGELLISEN ILTAMAN
Bctania?sa PerämieheEk. 13 sunnuntaina ft pmä auhtik. klo 7,., j. pp.

Ohjelmassa:
Kaorolaulua, yksinlaulua, nti A,Kanit astnrtnta, puhe läh. saam. R.Rantanen, urkusoolo y. rc
Päßsy 88 p.

Faini-

kilpsißut

klo IM Ja 5-6.
Elin Elmgren, A!ek5.k.44,13-2,:;-7,tIS9S.
K. Elmgren, DnflemaJc. 11. r;niat., 5-3.
Haketin, Pietarlnk. 2*, ;<S-'\; ei keskiv.
Fabrltlue, Trjdnk. 10, hermo-, sokeri-,
sisätauteja.
i. Puhelin 9681.
Faltin, P.-Makasiinik. 6. Katkoilla,
v. Fleandt, Vllhonk. 5, korva-, nsaa- Ja
kurkkut 4—3 (paitsi ieuv.}, P. 37 97.
T:rl Forsalies, Bnlevardink. 1, 2 3, 3-0.
Pan. 18 33. Korva-, nenS- Ja tarkfcat
Frisk, Erottaja 4, vatsa-, soo!!- 'a sokeritauteja, klo 11—12 .la 5—6.
Geitltn,
46, hermot., eis. (syd.Ir-rara.) y:»-%4, tå maan., törst). ? .7633
Gorbatoff, Trjoafc. S, 1-3. F. 7044 Sis. t.
Granholm, Teht.k.l,!--?st.9air.<a-J<;2.1404.
Grenman, B'.'.mät, P.-Esp!.k. 15, matk.
Grönholm, Erottajak. 9, silmät, 9—ll.
Grönroos, Kasarminkatu 44, ihotauteja,
9—lo Ja 3—7, puhelin 116 SS.
Gylling, Bnlev.k. 22.. 9-10, Hö-<O, tiist.,
psrjant. ainoast. %$-}&. Pah. 1403.
Hagelstam, Antinkatu 1», sis, hermoja aydänL 2— %4.
!.-p. Pah. 1942.
Hahl, Bciev. k. 14,
Hammar, JJik.k.3,nenå-.kaula-.äämtn-l
Hlrvlsalo, sisät AHad'.k.ll,l2-1,5-7,k5ö95.
Hlsinger, Liisank. 27. %2-%Z. P. 2360.
Hollmen, Museok. 7 A, klo 3-6 L, p. 7852.
Holmström, Vladimirini. 7, 9
5—6; naiset «13—1. PuheUa 2615.
Hornborg, Aleksanterink. 46. '/2 2 *få.
J. Ignatius, sisät 2-3,6-6, p.1928,YrJ.k. 8.
AJohnsson, Kasarmink. 38, klo 2—y, 4.
Sisätauteja (rlntat). Pnh. 7652 ja 563.
Jokinen, P.-E5p.37, 12-1, 5-B.iho-Ja vener.
Jägerroos, E.-Espl.k. 2, n alat. synti. 2-4.
Koskimies, Korkeavuorenkatu 45, ven.
taut 6—7. el tiistaina, lauantaina.
Kuhlefelt, 8n1ev.7. 11-12.6-7, s!lm.,nsnät
Kyrklund, Trjönkatu 4 matkoilla.
Lavonius, Aurorank.s, kirurg. 6-7. p.5441.
Leidenius, Kas.k.SS. 9-10,5-6, L76s2.naisL
Limnell, Vladim.S. 3, 12-1. 5-8, p. Sl3.
iF. V. Litcnlus, sydän-, keuhko- Ja vatsatauteja, klo 11—1, 5—7. Aleksanterinkatu 50, puhelin 3245.
J. Lojander, Erottaja 10, ven. Ja ihotauteja, 9—ll, 5—7.
U. Lojander, Undenmaank. 7, vener.- Js
thotant 9—ll ja S—7. Naiset 11—12.
Londen, Ritarik. 7. 11—12.
Lydeeken, släät., Aleks.-k. «8. Laäk.
kon. paraat. p. B, JJI2-1 ei !auv. t.7633.
Länsimäki, PrcJ. Engströmin assist.
Siltaaaarenk, 4. 2—4, 6—7. Puli. 5515.
Löfqvist, P.-Makaa.k. 7, 12-2,natst. eyan.
Lövegren, iast.-t. 10-11 5-6. Keak., lanv,
aicoast. 10-11. P. 3364. Erottajaa. 7.
Murto, Kirkkok. E, 10-11, 6-7, p. 9741.
O. Neovius, silta. P.-Espl. 87, 10-11,8-7.
Nyberg, last., TSSKtak. S, y/3-i. P. CJS7S.
Ollonqvlst, kirurgi, I—2, Ritaria 9 B.
Pirilä, Ansani. 24, ibo-, ven.-t. 9—lo,
5—7; naiset tiistaina Js torstaina 12 1.
Qvarnström, s!sät., P.-H5?:.53, 3-4,3.548*
Renvall Korkear.-k. 45, vatsa-, snoll-,.
,'jB-jj7, keskir.
renn. Ja sokerit.
Ja laavaat. ainoast. Jf3—3. Pch. 4668.
ReijoWaara, Antink. 15, %%■". P. 4892.
Ruotsaialnen. lastentauti ja Bteatant.,
Bnlev-k. 13, 11—12; 5—6. Pna. 3'21.
Ryömä, sisät., MO, 2-3. 8-7, Fieikick. S.
P. 1169. Yksityinen fyetk. aoito'aitos.
Räbergf», Liiä.k.17,M1.353-7.ei torst i.p.
Rönnholm, calst. Kasarmina. Ci. I—3.1 —3.
E. Sandelin, Erett.ll. 2-;~54.ei feesfcjaav.
Syanyt.-!a;t. ess. tä&k.
Sehroderua,
Kasarm.k. 44,1- jjS.t 3038 naist.Ja syttä.
Bievers, Bisäfc, JfS—i Yrjönkatu 5.
Silfvast, silmälääkäri, Bulc-rardink. 13,
10-11, 6-7, fcMkfc» ianant. ain. 10-11.
Sipilä, Annank. 23. S-IÖ, ■i-S.iysh. 2241.
Blvén, P.-Espl.lö, 2-3, Blsät.,3crnjot.SB73
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Valokuvanäyttely

M ikael Perach.V .E3T)!.2l,ll-2.4-C,p.3 0043.
Puolanne, ilar.!;, lf, aaaa.l<e3?w.pcrj.t2-l.
A. Sclingre, Ar.f..!:. S. 11-12. S! Jaav. P.7 7S
Sandelin, Kalvok. 12, 12-1, 64. P. 8005
Seppää, VMte.fc. 1 IS— 2. P. 10527
Siivenius, G„
R. Stenberg, Bratt. 1"!. 11—1. P. 2213.
Stlgell, Saima, 12-1, 6-7. Pabiaalnk. 23.
Stockas, Bnle-r.!:.9, 11-1, j ; e- y, 7. p. 5403
Tborman, KorUearaoreak. 27, 11-1, ;£fly~t. cl keskirtikk. ja torat P. ti OH.
Wasenlus, Balevarölnk. 14, 9—lo, I—2.
Pah. 11S2 ja 4557; el lauantaina.
Yks. Hammask. Cnioalnkatn 41, B—2,
2—3. 7—B.
Xyräpää, P.-Bspl. a, 10—12. P. 312.
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P.-aat>tat,.S.

I Uteli 8 Mm ifcefcW.

Helsingin kaup::ngin vähävaraisten Oikeusaputoimi Katariinani. 2, 5; kerr.,
klo J^lO—ll e. pp., tiist. ja perj. klo
;_S j. -j. p. Telet 77 22.
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| Nlklasvfärnefelt
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LaViasfain vr-kin. avasi, iaklt.
-1 G. H. OTTO,
1 Pah. 3730 Järnefelt Poh. 3751
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Otto. |

Otto Kaiskovaaran

finksaak. 9*fA L—%& F. 4133. (Katot ö*.)

Hisiä PifranöSs.
IiKK.
Al9ks.-k.48.M-. 4:{F.4äW) pr.<B (P.7633)

Mehiläinen SÄ2

poh. 7763. S73ayt7Sosas!i» ouh. 7228.
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la!*os. Annank: 20 Henno, r-taa. Ja steP-i.
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Einar Runeberg*
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MATTILAN LEPOKOTI, OITTI.
TyynGitm Augusta J^ereohm.
°

Kerfiyetoimlkunta vähävaraisten keuhkotautisten hyvfiksl.
Toimisto Bolevardlnkatu 13, joka arkipäivä klo 12—4. Pah. 99 70,
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m&MLfI ms.riT.irku. Puh. 270
Nestor Simola, varatuomari. P. 1752,
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fl. G. Tfmgrs!!, äs
Asianajajia Vaasassa:

Teloo Anjalan tsjKWw.

Hasselbiatt Boxström Vaasa
Viipurissa:

JOH. BROFELDT, varatuomari.
Einar Hänninen, varatuom., Viipuri.
V. Joutsenlahti, Vaasani. U, P. 793.

KeissNKi. hbkonkmtu 5 pum. 9590
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B. J. Llndsiöf, 9-12,2-1. TrJ.k.ll. t. 41 JS. Neoviua <£. Lyytikäinen, Viipuri. P. 391.
Martti Pitkänen, varatuom. Tel. 15G0.
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B Suorittaa kaikkia kirjanpito- ia lii-1 ketehtäviä. VSHtttß kanppoja. J&rI jestää arpajaisia, laatii arpajaiianoI muksia ja neuvoo kaikissa arpajai| sia koskevissa asioissa.
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keutuivat aina Douaumonlia
urmakkeeseen saakka ja valtasivat
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joka vallitsee Woévren tasangoa.
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Juhani Hietasalo. Varatuom. Kuopia.
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Heikki Rltävuori, Fabianink. 31,
10—18, I—}. Pahetta 34 70.
«.

O
O
O

: • |*|
-

A$

tövalmistelun jälkeen, maaliskuun. 2
_

pnä

suurilla

Maasin
välillä,

ja Douaumontin liunakkeeaj
ja tämän

viimeksimainitut

paikan kaakkoispuolella Hardau-4
montin reduttia ja Vauxin lia-j
naketta vastaan, Nämä molemmaC

»■

isbm.

Asianajajia Lappeenrannassa*

\Mwmm MmMäiii
Asianajajia Mikkelissä:

Nyberg
I flitta SÄ
Puupponen, lakit, kani
i_

Raevaara

&

Muttilainen.

Asianajajia Oulussa:
8. Haapalan Asloim. Oulassa, per, 1830

Asianajajia Porissa:
K. J. Inberg, varatuomari. Pori.
Asianajajia Pietarissa:
A. Hackzeil, Baseinaja t. Pöh.. lB1—Vj.
Erikoisala: Oikeusasiat Venäjällä,

Asianajajia PieksämSslifi!
Asianajo- ja

Mm MMBli^t£
Mm feriwWs-ttytiti.
4. Pub. 1224 &6094

Hl Kili
PfiH«11I*9
•i

Väiit.-taTm.a

Pieksämäen Lakiasiaintoimisto. Omist.
Hov. außk. Martti Muttilainen.

Asianajajia Porvoossa:
A. TULIKOURA, Varatuomari. P.

}?.

R. M. e! ORSIN, 33T

Asianajajia Raamalla:
E. J. Eskola, varstuom. Raazna, P. 170.

Asianajajia SoiSavalassa:
ANTON KOTOSEN LAKIASIAINTC!
M ISTO, Sortavala. Te! 88.

Pnäonink. 25. Pah. 1461.
Ar. 10—4.Läsvant 30—3.

•--«*»

a

Palovak.Osakv-Ybk Sekä HardaUmontin reäutti «Kä
Te 1.627. AleKsk.44.
rUllllUbffl Avoinna klo. 10-4. Vauxin linnaka olivat nyt vaia ja!-'
kaväenvarustuksia,
samanarvoisia
kuin muut jalkaväen ampumahaulavarustukset. Saksalaisten onnistui
SalaiiÉlajaiD
Unionini. 28 Helsinki, av. 10 4. Td. 1385. maa-iskuun 2 päivän jälkeisinä päi-ii
jli-nkk., Aleks. lö, lu— ',',12 vinä työntää linjaansa
Maasin jal
I—3 .*ekii paitsi ei pyhänäsi
Douaumontin
linnakkeen välillS
toi:vi, '/,«—: -V,7. Puh. 4107.
¥»
suotuisampiin asemiin ja valloittaa
Keskinäinen
Vakuutuslaitos
Mflft Tnrns s a. paisßßiamies K.
aAIUrU
Esrdaumontin roduiii, jota vastoin
B.nleyardink. 14. p,Pa'n.4S3
Saksaa päämajan ilmoitus Yauxia
0 i u Henkivakuutusimu» JSmi^2
iitia. Schi dc&llaKberg. linnakkeen valtauksesta osoittautui
«flStiif
HUliMiyp. Espl-lc 15. Pah, m
ennenaikaiseksi, saksalaiset kun, töJ
Keskin. iienkSvßk.-jhtiit,
äellisuudessa eivU olleet eivätkä ole
Antink.s.
Konttori
avoinna
SllirS
Hill IIi klo 9-iJ. 7,1-4 P. 4 14. vieläkään päässeet pitemmälle, kuin
KMPI6 Palo- ia hennirakmitus O.Y linnoitusknkknlan rinteelle. MaalisII Puh. 2 23. P.Esplanaadink. 33.
\ilF
»Vbn Av. k:lo 9— C.
kuun 6 pnä alkoivat saksalaiset sitBaonvak. O. X. A-iam. Hel- ten rynnistyksen ranskalaisten aserllpSfl sin S- Tftkantuskontt. FabialääUll nink. i40.e022ja11<53. Axel mia vastaan Maasin länsiranHolmström Ankkcrink. 5. P. 2924 ja 1267. nalla, missä ranskalaisten seuraavina päivinä täytyi vetäytyä For*
\i:iit!.i:i kaikenlaisia v;iknutukai».
ges i 31 a Cumiéresiin.
SnPitnn Palovak, Öy. Vaasa. Päaasiam.
IBiffilO Niklas -Järnefplt. L.-Heikinkatu Senjälkeen heikkenivät hyökkäyklö. P. 3760 & 761!. Korftt. aika 10—5. set vähitellen sekä Maasin itä- etti
länsipuolella, ja noin 10 p. maaliskuuta o!i Verdunin taisteluiden toiLäänl"v!rkamiehet. YVmääräinsn nen vaihe I-opussa.
esftteiijä Vaasan läänin lääninkonttoKolmas vaihe alkoi yöllä maalisrissa, varat. V. Ala-riitaia on jättänyt
kuun
\2 päivää vasten muutamilla
sanotusta, «sitteiijän
jalkaväenrynnäköillS,
virasta sekä hoitamastaan Lallran pii- ankarilla
joihin
ryhtyivät
virasta.
saksalaiset
rin nimlsmielicn
tieten-

öilp

Asianajajia- Kuopiossa:

O
O
O
O

«,

MO

&

O Castren A Snellman, omist. A. M.
O Lasssn!Tt3 *a Kaarto Fröjdman.
O AlcSs.k. 42, 10—»M. P. 735, 7172
O ja 227?.

'-

SEtRg {■ Xauaturma vakuutus <>.-Y,

°

O Mzrry Eergreth, Annank. 23 A„ O
O s.'ä lö—lt, 3—i; ?Gb. 113 86.
O

!

KDLL gPliO £kwä

Söderhjelm, E.-Esn?. IS O
Anteli
Laiaessa:
O CHypot-yhd. talo), 10—4. P. 7751. O Asianajajia
Karppola &. Tauleri, PnheTln 2 SS.
O Becker &. Vasamaa, omist. vara- O
O tnca, Kaarlo Vesamao. P.-Esp!. O
O 15, VUO—I. P?h. 6155 ja 1944. O Verat. Mikko Louhivaara. Fua.
O

H

alkoi, ankaraa

IflH iKM nink. 14. T. «6 15. Av. In—4.
is «,s
rv Henkivak.-yötifl. 1.-HeikiiiKff|sS||jJkata 11, koatt. klo 10-12

PllOSlPn

Asianajajia Eelsinsissä:
Asianajajia Konvolassa:
0000000000000000000

joiden omistajat knolarot Heisiedin AsJansjsiavhcJistyfecen
J
;

vaihe

liki Maasjoflss
-

varustukset, samoin kuin Douaumon-;!
tin linnakkeen, olivat ranskalaisel
E«MIw¥HJ3, I—4 iauvantaina fekä kuitenkin jo aikoja ennen tyhjentää
Uhla-aafctoina k!o 10—3. Pubelin 1034. neet tykistöstä: he olivat nopeasti oU
Asianajajia Jyväskylissä:
I'aloapuyhd.
irtaimistoa taneet varteen Liépn, Namurin j«j
fnmtnnVMi
&
SALONEN
TENNBERG. Puh. 303.
rarten.
Karl RinI1DU(!IUBICH
Artturi Wakkoian Asianajotoimisto.
ac „ Fabianißk.M.P.oo22. Antvcrpenin kukistumisesta saadutii
kokemuksen tähänastisten betoni- ja
Asianajajia Esseissä:
iiUh&»%zklL»å Aleksanterink. 44. panssarirakenteiden heikenneestä arVaratuomari ANTTI KAfiIKOSKf.
dl vosta keskusvaltojen järeintä tykis'
töä/ vastaan,
Itä-Suon. Lakiasiaintoimisto. JoeHS33.
Joensuun Lakiasiaintoimisto.

Asianajajia

®

joista

rai n e s-kukkuloille
H Antinle. 4, 2
kerros. Puhelin 5619.
!
itärantaa. Aroinna ilo 10—13 ja I—4,
■•' *

■•««■■««««•«««««■•««■■■

Asianajajia Kokkolassa:
Uno Björklund, Varatuomari, Koksola.

Asianajotoimistoja f

Palauttakaamme lyhyesti mieliiä
Verdunin taisteluiden pääpiirteet a*

SifllSSlliliSlOiulS

m

I HelsiDki, Mikonk. 23. P. 5972, 7280.

Sotkassa:
Suom. Säästöpankki, I.Tastterik. 3. Av.
10—12 a.-p. Ja 9—7, fauant. C— 4 i.-p. Kotkan Asianajotoimisto,
Kyander.
tcoaiarl

•

linnoituksen"

jakaantuvat néqäas vaiSee.
ensimäinen alkoi 21.
helmikuuta ja kesti saman kuun 27
päivään. Se tuotti saksalaisille tun*
tuvan maa-alueen Maasjoen it&pud-'
lella, he kun pohjoisesta käsiä tun\

Fennia

Pankkeja:

pan-!

ympärille muodostamaansa hevosen'-:
kengänmuotoista, pihtiä pienemmäk-'

seen,

-

Luontaisen ierveyshoidon neuvoja: J.
Uoti, L-Vlert. KulmaHnk.e.lO-li^^ari..

nistuksia

puristaakseen

Ns

Maikaiintoimistoja;

Vakuutuskonttoreia-

Puh. 3«09. Konttoriaika klo 10—S.

tehneen suuria

näkyvät

lusta saakka.

Viijari, PManak. 12. Pub, 1554»

Klo 11-12 ja 4-8. Ensimäinen Venäläinen Ä-fc
P. 9515. ntiston omist P. 7632.
Vakuutus-Yht.9. E.Espla- IRf H
Fagerholm, P.-Raut.k.19C;t.5872,11.2.5-7.
nadink. 46, (Hypoteekkiyh- IfE/ f
Asianajajia
Hämeenlinnatta:
WmmiFrey.Kasarm.k. 20,pJD.P.7632.32-2
distvksen talo). 'Puhelin 23!. JVnli
Mauri Hartea, P.-Esplan.k. 55. P. 2426. Hämeenlinnan Asianajotoimisto, frmisi. RBI fl vakuutusFilna Partio, Tehtaank. 20. Puh. 1397. varatuomari Niilo Aarnisalo.
FhLU Osakeyht.
Unioninkatu ib.
Helmi Raatikainen, Kork.v.k. 8. P. 9305. Kankaanpää, Hanne, Varatuomari.
Av. 10-4. lauvant. 10-3. Puh. 206 k 6193.
Uida Uualvuorl, Konstantinisi, 9 D.
TMS TÄI! Palovaknatos 0.-Y. FabiaAsianajajia Joensuuna:

Yliopiston eläinsairaala, Ritarikatu 6,
9—ll, puhelin 9624 Ja 73G9.
Eläinsuojetustoimisto, Freäriklnk. 23.

rintamalla,
Ranskan
T e rdunin. seuduilla Saksalaiset

Vilho Sarkanen

fa Toimiatelijoita:

fitsin
Eläins. «tettfts
Höijer, Kasarm.-li. 25, 10—12. P. 1022

30V.
(SH.)

Ukko Falck, Koostan ti laink. S.

Eläinlääkäreitä:

1918.

' : ~T>

'

fVUUiCiMII

os. Järvenpä*Rah.

Sodan tähänastiset
vaiheet.

IVGcopé&Soivio

Puhelin GranfcnSan ssntra.-ilä.
Varatucm. UOTILA Ja PAKKALA,
Arki-, 10-4.
Tri Einar Runeberg, vast-ott© 10—32. R-HaplaaaatÄ. 10. Pah. 70 74, 10—S.
Parantola
Kannulla.
15,10-4, p. 8633
SfSlfflf El RN
Otto Åkesson,
Matkustajakoteja:
O. Heikinheimo Puh.
Naislääkäri: Tri Ericscn-Boij«, KasarAnglais, L. Heteink. 18. Pub. SS 98.
Lii&efaimistoja;
minkatu 27, k!o J-flC
Ja s—ö.
Itfatkustajak. »Lempi», Vuorik. 4,p. 4851,
Matk.k, Rauhala, Annank. 32. Puh. 3933.

SLSpöian

Helsingistä.

Puha, Aslariajotolm. P. 1165.

■MMMMBMBMWBBMWWMB Puh. 01

—

*

puh.

Planting

SiIBI^.F^

&

imisto Tppjpereella.

£,

Äsiaaajajia

Päivälista.

WBfICFSITSIffI

{Hilluen

Labiag:n:nt

«

RÖNTGENLABORATORIO.
IfftmmiAn sairaala, Töölö,

LjPIÄI

Bengelsdorff, Annank.2o,ll-12;3-6,naißt. Wasenlus, Erott 19. 9—ll. 2—3, t. 487.
Bjorkenheim, Erott. :, 13 u-iist. T 482*. Veikkola, sisät.. NikolainS. 17, 13—1.
af Björkssten, YrJ.k. 16, ;<3-%4, herm. 6—7, t. 2545, yksit, fysik, hoitolaitos.
Tri Boije, Btilev.fc. 22, y 2 Zy i, ei kesklv.
Kirjtng. Safa. Pietarlnk.
Hj. v. Bonsdorff, BoolJcll 3-4, ci kesi.

,

A3!ANAJOTOIMIBTO.
&
Erikois, rikos- & yfctiöas. Yksit, eteivlä.
VÄINÖ HEiNld, varatuomari, Vaasa.
38,
HBconk. 11. '.llO-2. 5-7. Puheiia 27
Sairaaloita Ja kylpylaitoksia:
J. Sahiström, hOTloii. not. Vaasa.
mM f t
Sairaala ja Syanj tyislaitos,
ONNI VALUNMAA, Asianajotoimisto.
EO m Speraaskint!» 3. P.4029&88C9

O
24.' OO
O
Wetterstrand,
1.-ViertS,
9-10.4-8.8301.
fäniiiin
klo I— ö Bonsdorff, Undeam.k.7.l2-1.P.3207.La8t. L.
päivällä ja klo 7 Väinö Bärlund, P.-Espl.k. 25, löo- Ja ve- E. A. v. Willebrand, sisät., erili. verit., O Serlachius & Ryti, F.-Esplanaadik. O
ip. Heimolan voi- neer. tant. 8-10. 6-7. nate. 10-11. P.7416. eoierit, vatsat Aleks. k. 50. y.%— V»4. O 33,
Pci. 67 63 Ja 7110. O
mistelusalissa Hal- Axel Cederereutz, Yrjönk. 9. Ihot. 9-10,
O
Snellman,
Hannes,
P Esplaaaadii O
lituskatu 15.
5-6. Nais. Ja laps. tiist Ja perj. 11-12. Silmät airaala.
O 37. 10—3. Pnh. 6112.
O
SO ns: ne. ta jaa
Creutz, 8n1.k.9. nalst.jasynn.l-2,6- 7.5143 Silfvaatin allmäpoliktinlkka ja^ealreita
O
Arthur
Sederholmin
LakiasiainO
Yrjönkatu
11, 2 t. Ihotantla. vähS7ar. Porthanlarinne X. 3—4.
Pääsy 1: 50, h—- Collan,
O toimisto, E.-Esplanadi!:. 16, 10—4, O
Ehrström, P.-Espl. 37, eisfit. (vatsa-, syja 75 p. ynns sotavero.
O puh. toim. 1495 ja 2939, joht. 2143. O
dän-, keuhko-, sok.-taut.) %y t i. P.4194. Hammsßlåäkäreitfi:
9 '" KS,a Velkot
(S i
E.-Espl.k.
(Sorra-,
Asplund,
12
aeift-,
Axel.
lO-11 a. S-3!. O Veikko Vartiovaaran asiat? Jet ci- O
A. Elmgren,

767T'e^"

Sr*

*

*

Varatuomari;

Asianajajia Tampereella:

«-7 p. 34 53

Lyytikäinen, 11—1, %t—jtfL Yrjönka- B. K:o 2-10; 5-6. P. 10S48 ja 10S01.
ta 10. Puhelin 'Siä.
] Biiorr.3'a,nei Kiinteistä» ja Lakiasi- I
MeflenftM, Bspfeaaadfäk. 12, 2—B.
1 e!n toiminto, Erettajaksta 15—17. I
Nand-!stacfh. P.-Espl33,io-11,3_4.r.443r>.

Jonas Castrenin Asianajotoimisto, O
Sjöblom, Yrj.k.l6.si9ät. I sy<länt.s-«,p.6484.
O cmist, Lauri Gastreo, Erctftaja 4. O
SjsstrSm,Yrj.k.lo.korv.nen.kark.3-4.81Q7
O 10—4. Pub. 1255 ja 1235.
O
Stockmann, ihot., Erottaja 9, arktp. 9
11.
Asianajotoimisto
Naiset
keskiT.
laavant.
12—1.
O
Kaario
Castrenin
Ja
O
klo 12-4
Sissänpää3y 1 mk. 3treng, Yrjönk. 13, rlntat. P. 7523, 6-7. O E.Espl.k.lC. 10-4, p.4-'C 1,8183. 3382 O
Signe Bränder. Suolahti, Uudenmaankatu 9. 2—l (el O Heisingln Lakiasiaintoimisto, ora; O
(1.c760> 6090 I?dt.) P. 1701. Korva-, nenä- Ja knrkknt. O Arvid Sourander, Aieksanterink. O
Taskinen, Annank. 29,12-1, 6-7, p. 6026. O SÖ. 9—15,
Pahslln 39 93. O
Tennberg, 1.-Roop.k. 3 keuhk. 2 3 ei ianv.
O
K. V. Holma, Heikki Borenius Ja O
Tnberknlos. vastuat. ybdlst. asiamies.
Tukiainen, 7 ca, ihot., 9-11,5-7, Erott. 3. O Afv! Jannea, Aie!«-fc. 45. %10— O
Tollet, Unioninkatu 22, 1-2, 5-8, kark- O 12; .I—4. P. 8576, PS22 Ja 50S1 O
ko-, nenä- ja korvatanteja.
O Hj. Långström, Fabianini. 29. Tar. O
Lääkäreitä ;
Vaenerberg, Heik.k. ±, last. sistt. 10-11. O 9—9. 6—7. Pnh. 4131.
O
Alho, Aleksk. 15. last.t. 13-1, 5-6,t7772. Wallln, Klrfckok. 14, 5—3.
33 31.
Lränsl-Heikjnk.
O
Näkki,
Robert
12.
O
Bardy, P.-Espl.-k. 15, 13-1. 5-6. kirnrg. Vartiovaara, Alessani --'->. iO, •*-n3O Av. 10—12 Ja I—4. Puhelin 93 31. O
korva-, nenä-, fcur!-:ut., tel. 455 S & 8875. tauteja' 10—11; B—7; pnh. 6965.
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.Johanneksen kirkon ruotsalaisen kirk
Jiokouoron

•

Hnom.!

Erikoisala riko»», KWipy & tnaeriitoin
C.Fred-jnberg nt L-Roprf-t. 3.10-4 t.9556

Tuomaala, H,

I

M. K, Y:n Sekakuoron

!

•
•

Orkesteri soittoa.
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1 näytöksessä,
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K&itten etovien venalSJsteirtaiteiEJottt-sn nimet, ja näytteleminen on tafeMäa
tiiroin essiinokkaisaacleeta. .

•

f

•

Bauer.

O misto, Aleksanterlnk. 13, 10—L O Asianajajia
Savaslinnasis:
O Huh. 4715 ja 65 79.
O
Salonen & Rainio
Lakiasiaintoimisto
COOOOOOOOOO 00000000 Savonlinnassa.
Advokat A. B. Asianajo OaakeyhtiS, Savonlinnan Lakiasiaintoimisto, RajaSofisnk. 2, 10—S. Puh. «5 74.
salo & Nevalainen.
Aksel Aiandcrin Asianajotoimisto O. Y.
Htkonfe. 7, 9-12 Ja 1-4. P. 1373 ja 4214. Asianajajia Salossa:

PclkKineo
Eriksson
GrönMLeinlö.£ä
Varatuomarit Keskinen
oppilastalo). 10-2. 5-7. Puh. 6852, 1043.
Oesian Heitrran Ja Yrjö Strang. varnEfaras» Lind *s&&, tncrn.
K.O.Laitinen ja Hannu Peltonen.
19 A ja Arkadiak. 21
Kasarmini 44, 11—2, —O.
KAAPO MURROS,
7 58.
,

PäSosissas W. A. Earalli ja Herrat
W. A. Polonskr. O. I. Eynitseb, A. K,
BiMkoff ja A. fr. Asasraroff.

Genren venäläisen menestysfilmin Irina Kirsanova
toinen sarja.
Tämän filmi näytelmän juoni oa aivan erikoinen. Heti
ensi hetkestä saakka istun kesksytymättemässa jännityksessä
ja sen voimakas sisältö tempaa katsojan vastuttama&oaaaati
mokaansa.

näyt?ksc»-sa.

i

SS»w

Enson

Rikos- ja rakkausdraama 5 osassa.

V

o

SR

Filmin on n3ytt3mClle asettanut
ncÄSilnaanknuln fUaioSyasja

eli

»v.

Maanantaisin ja Perjantaisin

Dcomenna Maanantaina Ensl-Esity».
Taitavasti valkattava ja mukaansatempaava rakkans-trageflis.

Irina Kirsanova eli Murhaajan rakastajatar.
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10, 3-5, ei laavant.
1.2, 5-5. puh. 1147.
Bergström, 1.-Heiiink.l, 10-12, 8-5 L2ISO
Cor.3dorff, Bulev.-k. 12, 11—12.
Enckell, Erott 4, ApL ta!o 22-1. P. 2414
Grocndstroen% Alcks.k. 11, 11-12.P.2413
Hammasktin. Fredrikink. 14, 2—3, 7—S.
HBiifora, BuloTardink. 4.12-2,5-S. P. 3523
Idman, SRtasearcnk. C, 10—12. el laar.
Ev! Inberw, KasarE?nt,atu 3S, 11—1.
t 6837.
Helmi K argus, Lönnrotp. 5; 12-1, 5—S.
Rva Karvonen, cl rastaaiottoa
Kerttula, KlnnTfx. 5, 11-13. 5-S. P.7363.
Kerstin Konsin, Yrjönk. 12.12—14—?;.
Konsln, T., Vrjockats 12, 10—11, 3—=s,
=1 p?rj., lanr. Patella 1611.
Kstri Li!!e, AIeMUO, 10-12, 5-6, p.11503.

Avellan, Hj., Trj.k.
;^sifi£ffiffiK£ffi£Éfi^is Bengs,
E. Espl.k. 2,

1918

{Ai

Slli 0
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C«lSami

BBRralssßonM.KÄuÄ

D. MALMBERG.

Puhelin 1554. Helsinki, Aleksanterinkatu 15.

SUOSITTELEE
lujia ja mukavia

Jalkineita ketlmalsta ja Hitaista tekoa

naisille, herroiils, koulunuorisolle ja lapsille.
Kuem.l Uurt, rantas »arerto pienten lasten 'xetkiS.
,

löi

rgggarg?

mcv

SUOMETAR

Dl)SI

me aikoina vähempipainosta tai että
yleisten asiain harrastus olisi suomenmielisten lääkärien puolella ollut pienempi ja heikompi kuin t.isella puolella. Yhtä miellä ohn
prof. Oker-Blomin kanssa siitäkin, etta on tärkeätä ja maamme lääkintölaitoksen kehitykselle eduksi, että
maamme lääkärikunnan mielipiteet
ja sen asiantuntemus pääsevät kuuluville maamme sairaan- ja terveydenhoitoa koskevissa kysymyksissä
ja olen vakuutettu, että lääkintöha'lituksemme aina eteenkinpäin niinkuin tähänkin asti sen kyllä käsittää; mutta kun prof. Oker-Blom katsoo tästä johtuvan sen, että lääkärikuntamme tämän takia tulee olla yhden ja yhtenäisen, että ei ole «uitavaa >että maassamme olisi kaksi rin

kin k"ulen aina valtavan tykistövalMaasin molemmistelun jälkeen
Erikoisen
kiivaita olimin puolin.
Vauxin
linnakkeen
vat hyökkäykset
s.
Kuolleen
Mieja
n.
ympäristöllä
kukkulaa
vasHomme)
hen (Mort
jatkettiin
päivinä
taan. Seuraavina
hyökkäyksiä kummallakin suunnalla, ja Maasin länsipuolella ulotettiin
itää kohti Corbeaux. eli KaarCumiéresin metja
nemetsään
sikköön. Sotaonni vaappui edestakaisin, ja vain Kuolleen Miehen
kukkulalla onnistui saksalaisten saada jonkunverran jalansijaa. Maaliskuun 18 pn tienoilla laimenivat tais-

sne

telut

jäileen

huomattavasti.

Sen jälkeen näkyy alkaneen taistelun neljäs ja tähän saakka pisin
vaihe saksalaisten maaliskuun 20
pnä tekemällä rynnistyksellä Avocourt i n metsää vastaan, siis jonkunverran lännempänä tämän seudun siihenastisia hyökkäyskohtia.
Saksalaisten pääsystä näille metsäseuduille koitui ranskalaisille se vaara, että vihollinen täten oli arveluttavan lähellä rautatielinjaa Ver du n
—Reims ja siitä johtavaa haararataa Paris i i n. Niinpä on Avocourt vain 8 km. pohjoisempana tästä rautatielinjasta, joka tietenkin on
saksalaisten strategisena päämääränä. Aina maaliskuun puoliväliin
«aakka kulki saksalaisten rintama
tällä kohtaa pohjois- ja luoteispuolella maantietä Béthincouriv—Malanhalcourt—Avocourt. Saatuaan
tuunsa molemmat viimeksimainitut
paikat ynnä Haucourtin, joutui ranskalaisten asema kukkulalla n:o 304
pahoin uhatuksi. Ranskalaiset puolestaan selittävät, että vaikka kohta
saksalaisten onnistuisi tunkea heidät eteläpuolelle maantietä Avocourt
Esnes Chaltancourt, ei ranskalaisten pe'i kuitenkaan olisi menetetty. Heti Esnesin takana on nimittäin ympäristöä vallitseva kukkula, n:o 310, jota suojaa lännessä
suuri Montfauconin eteläpuolinen
metsäseutu, kun taas Montzévillen
asema ja Bourrus- ja Marre-linnakkeet suojelevat Esnesin asemaa idästä. Vasta jos linja Esnes—Montzévflle—Charny murretaan, joutuu Verdunin. asema tältä suunnalta vakavaan vaaraan.
Saksalaiset ovat siis vielä kaukana päämaalistaan, Verdun—Belfortlinnoitussarjan pohjoisen tukipatsaan
murskaamisesta, ja vain ani pikkuista lähempänä sitä, kuin maaliskuun 18 pnä. Mutta he ovat —ja
toise oli jo silloin tapahtunut
Maasin
itähyökkäyksillään
saalta
edun
puolella saavuttaneet
supistamalla ranskalaisten rintamaa
Verdunin ympärillä pohjoisessa, idässä ja kaakossa niin paljon, että ranskalaisilla ei enään ole täyttä liikuntavapautta Maasin itäpuolella*
—

tajat

vihdoinkin

saisivat, hyvin an-

kuitenkin ollaen turha, ainakin toistaiseksi; päinvastoin tuntuu
siltä, kuin sotatoimet Venäjän rintamalla, jotka jo hetken näyttivät kehittyvän suureksi, yleiseksi rynnistykseksi koko valtavalla a'uee!la Riiasta Bukovinaan saakka, jälleen olisivat asettumassa sille molemminpuolisen vartioimisen ja kahakoimisen kannalle, jolla ne ovat pääasiallisesti olleet siitä saakka kun rintama saksalais-itävaltalaisten suuren
näyttää

hyökkäyksen jälkeen kiteytyi nykyiselle hahmollensa. Saattaa kyllä olla suurisuuntaisia hankkeita tekeillä; kenties ovat enteinä siitä äsken
tapahtuneet miesten vaihdokset armeijan tärkeillä johtajapaikoilla; sotaministerin, kenraali Polivanovin ero ja kenraali Shuvajevin nimittäminen hänen tilalleen ia ehkä vielä enemmän kenraali Brusiiovin nimittäminen lounaisten armeijain ylipäälliköksi terveydeltään heikentyneen kenraali Ivanovin sijalle. Mutta toistaiseksi on yleinen asema Venäjän rintamilla ennallaan, melkeinpä täsmälleen samana, mikä se oli
sitä viime kerran selostaessamme.
Eikä Italiankaan rintamalta
saattaisi edes suurennuslasin avulla
keksiä mainitsemisen arvoista muutosta.
Ja muuallakin Euroissa on sota-

asema

samanlainen,

Balkanilla ollaan vieläkin valmisteluiden kannalla sekä Vakman edus
talla että Salonakin suunnalla, saksalaiset tekevät aina vissien väliaikojen perästä lentoretkiänsä Englantiin, taistelu merillä käy yhä e-

delleen

samoissa

sukellusalusten

—

merkeissä, ja vain se on eroa, että
kun silloin puhuttiin Amerikan mahdollisesta yhtymisestä sotaan, tämä
puhe tällä välin on koskenut Hollantia.
Muuttumaton on asema myöskin
Aasian puolella. Venäläisten etejatkuu
neminen Armeniassa
säännöllisesti, mutta ilman suurempia tapahtumia, samoin kuin Per-

siassakin,
mutta englantilaisten asemaan Mesopotamiassa ei tämäkään vieiä näy ehtineen aikaansaamaan mitään muutosta.
Kuten näkyy: sitkeä ja hidas on
todellakin nykyinen suurvaltasota.

Koululaitos. Filos maist. Torsten

Helsingius on määrätty edesmenneen
lehtorin E. Lönnbergin jälkeen myönnetyn yhden ylimäär. armovuoden

aikana, luettuna tulevan loukok. 1
hoitamaan latinan- ja ruotsinkielen nuoremman lehtorin virkaa
Porvoon ruotsal. lyseossa.
Filos,
F. R. Wiestlin ja
Siri Björkman ovat peruuttaneet hakemuksensa Turun ruotsal. klassillisen iyseon matematiikan, fysiikan ja
Kemian nuoremman lehtorin virkaa
p:stä,

varten.

Virkavapautta on myönnetty toukautta ovat saksalaiset riistäneet kokuun ajaksi filos, maist. Mikko Liiranskalaisilta mahdollisuuden käyt- rille, jonka toukok. 1 p:nä oli määrä
6en

ja tämä on
etu, minkä he tähänastisilla taisteluilla Verdunin luona ovat saavuttaneet. Tätä
etua arvostellessa on kuitenkin otettava huomioon saksalaisten näissä
taisteluissa kärsimä mieshukka, mikä epäilemättä on ollut sangen suuri. Toisaalta eivät tietenkään myöskään ranskalaisten tappiot saata olla
siihen verrattuina suinkaan mitättömiä.
Pari viikkoa sitten odotettiin, että
Italian ja Venäjän vilkastunut
toiminta pakoiltaisi sakEa'aisia siirtämään pois våkeå ja tykistöä Verdu.njn. souduilta, joten Verdunin puolus,

keineen.
(S.H.) Onko sitten olemassa syitä
siksi painavia, että ne pakottaisivat suomenmielisen lääkärin ole-

maan Suomen lääkäriseuran jäsenenä ja heittämään syrjään ylläkoskettelemani periaatteet ja vakaumukset? Tähän kysymykseen on prof.
Oker-B!om ottanut vastatakseen metriltään jatkuvassa kirjoitussarjassa,
jo!'? »Helsingin Sanomat» ovat neljässä numerossaan uhranneet pääkirjoitusten paikan. Prof. 0.-8., »yhtenäisyyden ystävä» jo luonnostaan,
vastaa myöntävästi. Hän pitää

»tärkeänä, että maassamme on ole-

massa lääkäriyhdistys, joka koko
maan lääkärikunnan puolesta
voi
esiintyä asiantuntijana
lääkäritoiminnan ja lääkintäolojen tieteellistä
puolta koskevissa asioissa ja samalla edustaa lääkärikuntaamme sivistyneessä maailmassa» ja huomauttaa
»että tällainen asema saattaa olla
vain sellaisella yhdistyksellä,

joka
Suomen lääkärien valtavinta osaa» sekä väittää »että tässä asemassa voi
nykyisistä lääkäriliittoutumisislamme ainoastaan Suomen lääkäriseura
olla»
selviieltyään sitä ennen
'ääkäriseuran synnyn, alkuvaiheet
ja sen kehittymisen aikain kuluessa »jonkinlaiseksi ei-virallisc-ksi neuvonantajaksi
ja lääkintöhallituksen
tueksi kysymyksissä, jotka kohdistuivat mitä erilaisimpiin puoliin hallituksen ja lääkärikunnan yhteisillä
työmailla».
Mitä nyt ensiksikin tnlee siihen.
että lääkärikuntamme edustus sivistyneessä maailmassa vaatisi yhteisen lääkäriyhdistyksen,
niin saa
prof. 0.-8.-n kirjoituksesta sen käsityksen, että Suomen lääkäriseuralla
olisi tähän asti ollut tällainen edustava asema. Hauskaa olisi tietää missä, millä tavalla ja milloin lääkäriseura olisi seurana maamme lääkärikuntaa sivistyneessä maailmassa
edustanut.
Niinä viitenäkolmatta
vuotena, jona olen lääkäriseuran toimintaa seurannut, en ole tällaisesta
ulkomaisesta edustuksesta tietänyt,
en siitä kuullut puhuttavan, eivätkä
siitä sanallakaan mainitse lääkäriseuran vaiheiden selostajat. Lääkärikuntaamme ovat tietääkseni sivistyneessä maailmassa edustaneet sen
yksityiset jäsenet, ja viime aikoina
aloillaan myöskin spesialistiyhdistai jollakin sairaan- ja
tykset
erikoisalalla toiterveydenhoidon
mivat
seurat.
Edustus
sivistyneessä
maailmassa ei »yhteistä lääkäriyhdistystä» ole tähän asti vaatinut eikä vaadi vastaisuudessakaan. Miten on sitten prof OkcrBlomin mainitseman niin sanoakseni »kotimaisen edustuksen» laita?
Vaatiiko se yhteistä yhdistystä? Sen
jälkeen kun Suomen lääkäriseura alkoi yleisiä kokouksiaan pitää, on seura kieltämättä sekä lausuntojen anohjelmansa ympäri voi koota

hoitamaan Savonlinnan lyseon matematiikan ja luonnonopin
nuoremman lehtorin virkaa. Hänen sijaisekseen on määrätty yliopp. O. tajana m.m. lääkintöviranomaisilKokki.
lemme että alotteenottajanakin useiFilos maist. Hj. Eklund, joka on niyleisen sairaan- ja terveydenhoimitetty Viipurin ruotsal. tyttökoulun hin
matematiikan, fysiikan ja kemian don kehittämistä tarkoittaviin toinuoremmaksi lehtoriksi, on pyytänyt menpiteisiin vienyt eteenpäin lääoikeutta peruuttaa mainitun hake- kintölaitostamme
ja lääketiedettä
muksensa.
maassamme ja ollut »lääkintöhalliAhvenanmaan piirin äskennimitetuki aitylle kansakouluntarkastajalle Hugo tuksen tukena», joskin tämä
Blomqvistille on myönnetty virkava- kain vaihdellessa on laadultaan ollut
Tässä
pautta ensi kesäk. 1 p-ääm ja sijai- erilaista
eriarvoista.
ja
seksi määrätty f il. maist. likka Holma. yhteydessä huomautettakoon kuiValtionrautatiet. (S.T.T.) Haetta- tenkin samalla
ja sen mainitviksi julistettuihin metsänostajaan ja
etOker-Blomkin
prof.
see
kyllä
metsän-hakkuiden toimittajan toimiin
viitoiminta
Duodecim-seuran
K.
Sontä
ovat oietut metsäkonduktöörit
ninen, N. A. Lehtonen ja B. V. Ven- meisten vuosikymmenten kuluessa
ho.
on kulkenut samaa rataa, eikä voiLäskintBlaito«. Jämsän piirin tane väittää, että Duodecim-seuran
piirilääkäriksi on lopu'lisesti nimitet- jäsenten pätevyys, asiantuntemus ja
ty Turtolan, Ylitornion ja Kolarin aosuus seurojemme yleisissä, osaksi
luelääkäri lääket. lis. Ernst Evald j
yhteisissä kokouksissa olisi ollut vilBergroth.
ryhtyä

I

tää Verdunin asemaa Maasin itäpuolella hyökkäysportaana Metziä
ja Luksemburgin rajaa vastaan, jotka
ovat lailta vain n. 40 km. päässä.

Bergstedtin jälkisäädös jälkimainio-

saitun levähdyshetken. Tämä odotus

1

nakkaisyhdistystä, joiden molempien
puoleen lääkintöviranomaisten tu.lsi
kääntyä»
niin siToin auttamattomasti tiemme eroavat. En parhaimja tuskin
malla tahdollakaan voi
vh^ 3 P rof kukaan muukaan
Oker-Blomiin siinä, että »ei ole
eduksi, että viranomaisten käsiteltäväksi ja seurattavaksi esiintyy katsi
lausuntoa, jotka saattavat käydä jossakin määrin eri suuntiin, niin kuin
helpostikin voi tapahtua, kun eri henkilöistä kokoonpannut yhdistykset
lausuvat mielensä. Tä!'ain?n tilan
ne olisi tietenkin omiansa aikaansaamaan epävarmuutta asiain käsittelyssä,
Tämä omituinen väite puhuu
lisäyksisitse paraiten puolestaan
tä ja reunamuistutuksista se vain pilaantuisi! Tyydynkin siitä syyslJ
vain onnittelemaan prof. Oker-Blomia siitä, ettei hän ole joutunut 'ääkintöhallitukseemme, sillä kyliä hän
silloin olisi mennyt pian piloille, 'os
jo kaksi jossakin määrin erisuuntiin
menevää lausuntoa olisi hänelle
mitä
hämmennystä
tuottanut
sattukun,
kuten
sanotaan
sitten
van, esim. maamme 53 piirilääkäriä
antavat lausuntonsa samassa asiassa. Toivokaamme että lääkintöhallitus edelleenkin hankkii itsellensä
tiedon «eri suuntiin käyvistä» mis.ivalpiteistä lääkärikunnassamme,
puolin
ja
itsemistelee asiat kaikin
näisesti eikä pyydä asioissa vain yhseura ttavakseen'
tä lausuntoa
jotka puhuisivat
syitä,
Muita
maamme lääkärikuntaa krkonaisuudessa edustavan seuran tärkeyden
puolesta, ei prof 0.-B. ole kirjoitukMinkä arsessaan
esiintuonut.
ja
pätevät
ja
voiset
kuinka
hänen
esiinpaikkansapitävät
tuomansa syyt ovat se käynee edel
'äsanomastani riittäväst. selville.
Tähän voisinkin jättää prof OkerBlomin huopai lomaan perustusta
vailla olevine miete ! minem yhteisen
edustavan yhdistyksen tärkeydestä,
mitä en malta cIU kokonaan koskettelematta siihenkään hänfn väit
leeseensä, että nykyisinkin ainoastaan Suomen lääkäriseura. voisi ny
lääkäriliittoutumiMslamme
syisistä
'aäkärikur.nan
yhdistää maamme
_

_

ura tavinta osaa» ohje'rr.ansa ympä-

jeka jo
olova
fääntöjensäkiu mokaan
»'läkärien välisenä yhdistyksenä».
Suomenmaassa ei sa .m?nkielinen
Duodecim-seura voi o'.'a siinä ascri,

lääkäriseura.

en

sehän on luonnollista,
muutenhan ei Suomessa voisikaan
olla. Duodecim-?eura tosin toimii
samoinkuin Suomen lääkäriseurakin
»lääketieteen ja lääkärintoiminnan
aloilla», mutta samaan edustavaan
asemaan kuin lååkäriseura, se prof
Oker-Blomista ei saata kehittyä niin
kauan kuin siihen kuuluu muitakin
kuin täysinvalmiila lääkärejä, niin
kauan kuin seuran jäseniksi sen
sääntöjen mukaan »kutsutaan henkilöitä, jotka voivat tavalla tai toisella edistää seuran tarkoituksia». En
ymmärrä, miksi Pr° f Oker-Blomin
esiintuoma syy olisi esteeksi Duodecim-seuralle, kun se ei ole esteeksi
Suomen lääkäriseuralle, johon jäseniksi sääntöjen mukaan kutsutaan
paitsi lääkärejä myöskin »muita sen
toimintaa edistäneitä henkilöitä»
joista ei ikinä tulekaan täysinvalviimeksi on
lääkärejä
miila
eräs arkutsuttu
jäseneksi
seuran
joka.
Lääkäriliiton,
voisa rouva.
»ohjelmalsanoo,
prof.
kuten
0.-B.
lansa ja kielellisellä tasapuolisuudellaan on kyennyt hyvin yhdistämään maamme eri puolueryhmiin kuuluvat lääkärit» jäkokonaan
sille
tämän,
tän
ulkokysymyksen
kuulumattoman
puolelle ja toivon että se saa syrjässä pysyäkin. No niin. Ainoastaan
Suomen l&äkärisrura voi prof OkerBlomin mukaan Suomenmaassa
ta Suonien lääkärit ohjelmansa ympäri. Minus'a ei. Minusta ei siihen
sentään enää nykyisenä aikana oikein sopisi seura, joka yksin koko
rt.assa,

Kysykää
Hiihon!
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maata käsittävistä lääkäriyhdistyksi3tämme on »virallisesti» ruotsinkielinen, joka on näistä ainoa, jonka

pöytäkirjakieli on yksinomaan ruotsi,
sääntöjensä
ainoa, joka julkaisee
mukaan yksinomaan ruotsinkielistä
aikakauskirjaa, ainoa, jonka ohjelmaan kuuluu ruotsinkielisen opetukHinta ennallaan I mk. kaikkiaHa Suomessa.
sen järjestäminen ja tukeminen lääketieteellisessä opetuksessa. Tosin
prof.
Oker-Blomkin
myöntää. siirtyvät 15-vuotiaat ilman lakimääJalkineiden hcitocn
ettl
m. ci. '-viimeksi
maini- räistä holhoojaa jäävät om n onnensa pannaan
nojaan juuri niiksi vuosiksi, joita opetharvoin sitä huolta, jonka
tun kohdan
ottaminen
iääkä- tajain ja kasvattajaan piireissä pide- se itse
asiassa kannattaisi. Nahkariseuran
seuraa tään erittäin kohtalokkaina heidän vas- jalkineet ovat niitä väittämäUömyyeohjelmaan
on
taiselle elämälleen.
tarpeita, joita ei ainoastaan nykyisealkuperäisestä
tasapuoli»kallistanut
15-vuotiset lapset Jo kykeTosinhan
jonkun
vjßtran
suudestaan
ruotsalai- nevät yhtä ja toista askaretta toimit- nä kalliina aikana, vaan yleensä aina
suutta kohti».
Mrrtta: hänestä ei tä- tama.-in ja siten elatuksestaan itse pi- pitäisi hoilaa mi» suurimmalla tarkkuudella, pysyäkseen pehmeinä. ja lumä tilanne ole, joskin se muutamis- tämään nnolta. Mutta kaikkaa van- jina. KiiHoitusvoiteen
ahkeralla käytohjausta
ja
hemman henkilön
tukea
ta saattaa tuntua tuikealta ja kiu- vailia joutuvat he kuitenkin erittäin tämisellähän kyllä on suuri merkityksalliselta, kuitenkaan niin »ankara» helposti väärille teille, kerjäämään, nä- sensä, mutta kun kiilioitusvoiteessa
ettei Duodecim-seurankaan jäsen voi- pistelemään, kuljeksimaan ja seikkaile- on tuskin lainkaan rasva-aineita, on
maan ja sellainen elämä on omansa luonnollisena seurauksena se, että
si lääkäriseurassa olla, kun vaan ei turmelemaan heidän luonteensa Ja kasnahka kuivaa ja lopulta halkeilee.
anneta tunteille niin suurta valtaa, vattamaan heistä yhteiskunnan hylki- Sentähden on tärkeätä tuon tuostahenettei asialliselle harkinnalle suoda öitä, kun sen jasijaan vanhemman u=eio kin pehmittää nahka hyvällä nahkaneuvot voisivat
ohjaus
kilön
öljyiiä. Talvijalkineet, jotka pannaan
neuvonantajan sijaa; ja näitä asialestää sellaisen kehityksen, vaikkapa kesäksi
säilöön, ovat ehdottomasti hyliittyisikään
ei
prof.
neuvoja
huolenpitoon
on
lisen harkinnan
tuollaiseen
öljyttävät
vin
tällaisella öljyllä, etteiOker-Blom nyt runsain käsin jakanut mitään taloudellisia uhrauksia holhot- vät
ne kesän lämpimässä turmeltuisi.
tavan hyväksi.
ja lopuksi ilmoittanut, että lääkäriKysymys n. e. suojelnskasva täisestä Yhtä vahingollisia kuin ilma ja lämseuran kallistumista hiukkasen ruot- m m. tässä puheena olevia lapsia var- pö ovat nahaile, on vesikin iillä.
mei- Märkinä vuodenaikoina ovat jalkineet
salaisuutta kohti on kallistettu ta- ten on kyllä ollut käsiteltävänä
dänkin maassamme sekä hallituksen melkein aina enemmän
tahi vähemtasapuolisuuteenpäin
kahdel- taholla että muutoin julkisuudessa.
kaisin
män kosteat veden tunkeutumisesta
niin Mutta ennenkuin tämä varsinaisesti niihin,
latoistatuhannella markalla
ellei niitä usein sopivilla aikysymys ennättää tulettä prof. Oker-Blomista voidaan paljoa laajempi
neilla tehdä fetfa oitäviksL
la ratkaistuksi suotuisaan suuntaan,
kaikin taas rauhassa lääkäriseurassa saatta- kulua useita vuosia ja jokaiSe mitä on B fl 'u jalkineista, se
istua. Minusta ei —ja miksi ei, nen vuosi tuo lisänsä siihen joukkoon, on sanottava mi en kaik e'laisista
nahkatavaroista, kuten valjaista, kuorikollinen aines yhteiskunnassamsiitä olen jo edellä ajatukseni lau- jostakehittyy.
muista, ajopelien nahkasista jalkape:!me
sunut.
Sen vuoksi näyttää valvaishoidontar- telstä, nahkasista vaatekappaleista y.
prof. kastelijan mielestä tärkeältä, että jo
Mistä
Pieni kysymys.
m.
Oker-Blom on saanut sen tiedon, et- voimassa olevan lainsäädännön rajoisNahkas!jyö, jonka tulee voida tävfsa ryhdytään tässä suhteessa niihin
Duodecim-seuran
fää
kaikki vaatimukset, tulee voida
pyrkimyksiin
tä
toimiin, mitkä suinkin ovat mahdolliperinpohjin nahkaan ja
tunkeutua
kokoo!ääkäriseur3n
set.
kuuluu Suomen
taipuisaksi.
tehdä
se
Se ei saa olia
Holhouslain 34 §:n mukaan on alamuksen muuttaminen maan molemikäiselle, jolla ei ole lakimääräistä hol- lähtevää, e; kä se saa ilmaista olemaspien kansanainesten välisiä määrä- hoojaa, oikeuden määrättävä holhooja, sa-o!oaan lemuavalla hajulla. Laasuhteita paremmin vastaavaksi? jonka 33 §:n makaan on pidettävä huol- daltass arvokas kotimainen tuote nijumalanpelrri r-' t ä
Marin on tulTiedän kyliä, että yhtenäisyyden ys- ta lapsen kasvatuksesta siveyteen,
niin lut kauppaan ja sitä oir saatavana
koon, hyviin avnihin ja
läätävät vastustavat eroa Suomen
myös taivutettava sellaisiin harjoitukuseimmista maamme nahka-, kenkäkäriseurasta silläkin syyllä, että lää- siin ja toimiin, kuin sen sääty, tila ja ja urheiluliikkeistä ja tukuttain Herra
taipumukset
Kuitenkin on
käriseura on suomalaisten valloitet- tullut yle: sekstvaativa*'..
Fredr TTeliältä Iso Rooperiink. 23,
tavaksi, että boftjoja
(M 96
tava
mutta se ei suinkaan kuulu määrätään vain seTlaiseiie lapselle, Jolla Pu-hel. 53 34.
Duodecim-seuran pyrkimyksiin.
on omaisuutta Tästä tavasta on juuri
johtunut, että köyhäinhoidon huostasta
Duodecim-seuran jäsen.
siirtyvät lapset ovat meikein poikkeuklin J. V. Saaristo, Hilla E. Joensuu
setta jääneet Ilman holhoojaa. Edel- Sigrid I. L. ai Enehjelm E. K, K.
leen huomauttaa vaivaishoidontarkasLindström ja K. J. Starck.
telija, että paitsi edellä mainittuja holMaanv.-tal. osasto on t k- 5 P- ovhouslain kohtia näyttävät sen 51 S:n
våksynyt O. J. Lukkalan, S. E. Mul57
myöskin
edellyttäja
sanamuoto
§
tamäen, K. J. Elli lån ja E. Krtusea
vän aivan Ilmeisesti myöskin sellaista
holhoojan tointa, jossa omaisuuden hoi- suorittamat pro gradu kokeet
to ei tule kysymykseen.
Kysymys Konnunsuon kuivattaNäin ollen eivät Ijpnnat vaivaishoi- naisesta. Torstaina kävi vankilandontarkastelijan
käsityksen mukaan johtaja J. V. Castren Helsingista
ole ainoastaan esteettömät huolehti- Joutsenon Leppälän kylässä maaumaan holhoojan määräämiseksi köy
vilj. H. Paakkosen luona neuvottele*
häinhoidon
holhouksesta poistavalle
Pietarista, huhtik. 8 p. (Eri- lapselle, vaan ovat holhouslain 16 ja 24 massa vankisiirtolan perustamisesta
sinne, koska joutsenolaiset ovat sekoissähkösanoma S.T.T:!Ie. P.T) Kor- §:äin mukaan siihen velvollisetkin.
naatilta anoneet, että Konnunsuon
keimmassa paikassa t. k. 8 pnä taknivaus suoritettaisiin vankityövoivaaHnnt
Mikkelin ISSnin kuvernööri
pahtuneessa esittelyssä on vahvismalla Kokoukseen oli saapunut paitsi
asetettavaksi holhoojat kevhäin^oi- vankilan ohtaja Castrenia myöskin
asetukset;
tettu seuraavat
dossa oleville turvattomille lapsille.
Lappeenrannan työvankilan johtaja N.
Naidun naisen oikeudesta hoitaa
on
läTammelin
vankeinhoitohallituksen
kuvernööri
Mikkelin 'äänin
virkaa Suomen postilaitoksessa.
hettänyt kunnallislautakunnille ja edustajana, sekä agronoomi E. Sinkpalvelevien köyhäinhoitohallituksille kirjelmän, . o, jota paikkakunnan tuntijana oli
Postivaunupiirissä
oikeudesta eläkkeen jossa hän viitaten yiiäselostettuun pyydetty maanviljelyshallituksen edusposteljoonien
vaivaishoidontarkastelijan esitykseen tajana. Sitäpaitsi oli tähän neuvotsaantiin virasta erotessaan.
köyhäinhoitohallituksia kuta- teluun saapunut joukko paikkakuntakäskee
korkeakoulun ohjeTeknillisen
Neuvottelu oli laadultaan
ryhtymään sellaisiin laisia.
kohdaltaan
kin
säännön 69 pykälän kumoamisesta toimenpiteisiin, että ne lapset, joilta alustavaa ja koski etupäässä tarvitja 42 pykälän sanamuodon muutta- puuttuu lakimääräinen holhoja, saisi- tavien rakennusten hankkimista vanvat oikeuden määräämään holhoo- kisiirtolalle. Mitään päätöksiä suunmisesta toisin kuuluvaksi.
jan ja että varsinkin köyhäinhoidon taan enempää kuin toiseenkaan ei
Isojen tulojen väliaikaisesta vehuostasta pois siirtyville valittaisiin vielä tehty, vaan saapuu vankilanjohrottamisesta.
holhoojat sillä tunnollisuudella, mikä taja Cistrén tuonnempana uudelleen
Kiinteistöhypoteekkilainojen pää- on välttämätöntä siihen nähden, että asiasta neuvottelemaan ja ehkä eilloin
nämä lapset usein ovat vailla kaikkea myöskin asiasta lähemmin päättämään,
omaverosta.
L -a.
kotikasvatusta, huonoilla perinnöllikäskykirjeellä
on
Keisarillisella
sillä taipumuksilla varustettuja, kasKansakonlnoppilaiden lukukauViipurin hovioikeuden hovioikeudenvuaikanaan monasti kylmästi koh- simaksut. Kun Eurajoen kunnan kanneuvos Klas Robert Bremer nimitet- deltuja ja *en vuoksi aivan PriVoises- sakoulujen johtajille ei ole maksettu
ty varapresidentiksi ja hovioik -ases- sa määrin sen neuvon ja tuen tar- heille tulevaa osuutta oppilasten lupeessa minkä vakavan ja knsti!'iscn kukausimaksuista, teki Porin piirin
sori Oskari Olavi Rasinen hoviolkeuelämänkatsomuksen omaava van- kansakouluntarkastaja asiasta validenneuvokseksi samaan hovioikeu- hempi henki'ö voi heille antaa.
tuksen koulutoimen ylihallitukseen
teen.
ja päätti ylihallitus huhtik. 4 p että
Eurajoen kunnan Linnamaan, Kuivalahden. Kirkonkylän, Sydänmaan,
akirjain kieli
3

Uotisia Helsingistä.

Korkeimmassa paikassa
ratkaistuja asioita.

Köyhäinhoidon alaisuudesta
poissiirtyvien Sasten holhous.

Laiva-as

!

Harjun ja Lapijoen koulujen johtajain tulee saada känsakouluasetuk(S.T.T.) Koska Venäjän konsulivirastot ulkomailla ovat saaneet kärsiä sen I£3 § säätämä osuus koulumakVaivaishoidontaikastelijan toimenpi- vaikeuksia siitä, että suomalaisten suista ja jos puheenaolevien kouiulaivain laiva-asiakirjat ovat olleet jtn oppilaat ilman köyhyyden syytä
de asiassa.
yksinomaan jommallakum- näistä koulumaksuista vapautetaan,
Vaivaishoidontarkastelija, filos tri laaditut
kielellä, on se- on Eurajoen kunnan ne suoritettava.
kotimaisella
malla
O. V. Louhivuori on t. k. 3 p. päiväesityksestä Tämän ohella ylihallitus on katsonut
ulkoministeriön
tyssä kirjelmässään alistanut eri lää- naatti
laiva-asiakirjo tarpeelliseksi kehottaa Porin piirin
vahvistanut
sellaisia
nien kuvernöörien harkittavaksi eikö
tarkastajaa valvovarten uudet kaavakkeet, jotka on kansakoulujen
olisi syytä ryhtyä sellaisiin toimen- ja
venäjänkielisellä maan, että edellämainitut johtokunmyöskin
varustettu
piteisiin, että kaikki holhouslautanat tässä suhteessa menettelevät veltekstillä.
kunnat määrättäisiin pitämään huol- rinnakkaisella
L.-S:mi
vollisuutensa mukaisesti.
ta holhoojan määräämisestä niille
lapsille, joilta puuttuu lakimääräinen holhooja, ja että varsinkin köykesäyliopisto
häinhoidon huostasta pois siirtyville
(S.H.) Äskettäin kerrottiin, että
valittaisiin holhoojat.
toimii ensi kesänä kesäk. 14 pslä eKirjelmässä lausutaan m. m., ettS Ruotsin ja Suonien postilartokset okunnallisen köyhäinhoidon huostassa vai tehneet sopimuksen kadonneitten lok. 5 p:ään.
oa mslkolnen joukko sellaisia lapsia. postipakettien korvaamisesta yhteiOpetusta antavat: pro f M.Soinidos.
V.
Joiden vanhemmat ovat kuolleet tai sesti. Näiden menojen suorittamiseksi nen kasvatustieteessä,
iotka muuten ovat ilmau lakimääräistä
Voionmaa historiassa, dos. L.
spnaatli postihallituksen oikeuttaon
holhoojaa. Kun nämä lapset tulevat 15
nut ylittämään kysymyksessä olevaa Kettunen suomenkielessä, leht. K.
vuoden ikäisiksi, joutuvat he pois köyOksala kasvatusopillisessa sieluhäinhoidon holhouksesta. Tosin sattuu määrärahaa ei kuitenkaan suurimpaan
määrään kuin 5.000 mk. sekä tieteessä, toht. J. V. Lehtonen johjoskus, että ne henkilöt, jotka ovat ottaneet köyhäinhoitohallitukselta
hoi- tekemään vuoden lopussa esityksen taa pro exercitio-harjoituksia, maist.
S Siin t o 1 a kemiassa, maist. K.
toonsa lapsen maksua vastaan, mlelty lisämäärärahan lopullisesta suuruuneinä häneen pitävät edelleenkin hänLinkola kasvitieteessä (käyt. töidesta.
tä) ja leht. V. Kivilinna maantietä luonaan. Niinikään ovat eräät kun
nat viime aikoina la timiinsa köyhäinteessä (käyt. töitä).
hoito-ohjesääntöihinsä ottaneet määMyöskin järjestetään zoolomitöita
Yliopisto. .lulkisen filosofiankanräyksen, että köyhäinhoitohallituksen
mahdollisesti pidetään luentoja
ja
fys
didaattilutkinnon
suoritti
eilen
on valittava 15 vuotta tävttävilie holvirjallisuuden historian ia estetiikar
yliopp.
V
Pitrsmaßlapsille
mat.-osast'rssa
Ft
oleville
n.
s.
Isäl
housta vailla
alkut'i'kinnon Malta.
Unen suojalla siksi kunnes 1 psi täytI ääketieteellisen
Pian valmistuu lopuMinen ohjelma
tää 18 vuotta. Tällainen on kuitenkin suorittivat yliopp M. To ; varen Ankesäyliopistoa toimikunta pyyjoita
Pes-inius,
poikkeuksellista. Ja niin ollen tapahSeppänen.
ni D.
Eeva M
tuu, että köyhäinhoidon huostasta pois
Aino S. Kalinen. M. J. Liuttula, He!- dettäessä lähettai

Hävinneet postipaketit.

Jyväskylän

Smmnntaina Bnhtikmin 9 pmä
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TodaJla halpoja

Ednstajaehdokkaat
Viipurin
läntisestä vaalipiiristä valittu
edustaja,
suomalaisen puolueen
voidaan tilata
Mauri Tuomela, VehkalahHalvasto kehys- maanvilj.
kaupasta Fredrikin- delta, on kieltäytynyt edelleen ryhkatu 87 ja Kalliosi» 2 tymästä edustajaehdokkaaksi.
Niinikään on kieltäytynyt ehdoklinja 5
kuudesta maalaisliiton edustaja Juho
Tulikoura, Vehkalahdelta.
Kam. L.
Kuolleita. Eilen aamulla kuoli
täällä keuhkokuumeeseen kamreeri
hovineuvos Emerik Filibert Rainer
kunnioitamme tänään, hänen syntymä- Vuorio. V. oli syntynyt Leppävirpäivänään, arvokkaimmin alten, että ralla v. 1856. Tultuaan v. 1875 ylioppilaaksi suoritti hän v. 1881 oikeusliitymme >Snomen kielen sanaklrjatutkinnon, sai vaxatuomarinarvon v.
oeakeyhtiöön». Jonka tarkoitus on mei1884 ja tuli kanslistin virkaan yleisylihallituksessa.
dän suurimman aanakirjasepän työtä ten rakennusten
kehittäen mahdollisimman täydellisesti Senaatin talousosaston ylimääräisekkerätä, järjestää Ja Julkaista suomen si kopistiksi tuli vainaja samana

Helsingin Suomalainen Seura

TaulunkehyksiS läänin

Elias Lönnrotin
muistoa

kielen sana-aarteet.
Yhtiön osakkeet ovat 100 markan
suuruisia Ja niiden hinnasta suoritetaan viidesosa tänä keväänä, jäännös
moden kuluessa. Kaksi tai useampi
henkilö voi yhteisesti lunastaa osakkeen,

vaikka osakekirja nimellisesti
an asetettava yhdelle heistä, Myöt
liikkeet sekä seurat Ja yhdistykset
voivat ruveta osakkaiksi. Laihempia
tietoja antaa sekä merkintälistoja lähettää maist. Kannisto <osote: Topeliukseni. IS, puhelin 0761),

10-vuotias.
(S. H.)

(SM.) MftäJi HM. tietää kertoa, on
jalkineiden hintain kohoaminen odotettavissa piakkoin. Syynä tähän
mainitaan se. että jalkine-tehtaat
nahkavarastoosa ' saavat hankkia
korfcwaropåm hintoihin.
••

,

Maanviljelys-taloudellisen

koelaitoksen
»Tiedonantoja maamtehDTe»
ihmestyy v. 1916 saman suunnitelman
mukaan kuin ennen. Niissä esitetään kansantajuisessa muodossa etukädessä kotimaassa maata louskoetoiminnan alalla saavutettuja tuloksia
sekä lyhyitä, maataloudelle tärkeiden
kysymysten selostuksia.
Lähettämällä kirjoihinvientimaksuaa 50 penniä Maanviljelys-taloudelliseUe koelaitokselle, osoite; Tikkurila
saa lähettäjä 1916 v. sarjan, joka ilmestyy korkeintaan puolen painoarkin koknisina vihkosina ja lähetetään
tilaajille postivapaasti. Tilaajan pyydetään v. 1916 tilausta tehdessään
hyväntahtoisesti ilmoittamaan, josko
hän ennen myöskin ort ollut »Tiedonantoja maamiehille» julkaisun tilaaja.

Vuosina 1913, 1914 ja 1915 ihwesja taulukoilla varustettua nietrdogv
tyneet 4-1 kuvitettua, piirustuksilla ja

1

taulukoilla varustettua numeroa, voidaan niinikään niin kauan kuin varastoa riittää saada 50 p. maksusta jaa
ka vuosikerta..

Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton
vuosikokoua
pidetään Helsirgissä Seurahuoneella
sunnuntaina tämän huhtikuun 23 p:nä
alkaen klo 11 ap.
Suomalaisen puolueen puoluekokouksen yhteydessä pidetään puolueen
sanomalehtimiesten neuvottelukokous
puoluekokouksessa lähemmin määrättävänä aikana.

via pääkaupunkilaisia kutsuttu koolle Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasaliin neuvottelemaan puolueen helsinkiläisen paikallisjärjestön perustamisesta. Kutsua olikin
noudattanut lukuisa joukko kansallismielistä yleisöä, joka innostunein
vuonna ja siirtyi seuraavana vuonna mielin päätti perustaa
ja taroikeusosaston palvelukseen. V. 1890 kasti kokoukseen valmiiksi laaditun
nimitettiin hänet kamreeriksi metsä- sääntöehdotuksen, jonka jo
hiukan
hallitukseen, jossa toimessa hän! oli
aikaisemmin
laillistetun Suomalaitähän saakka. Sitäpaitsi oli kamreeri V. jo pitemmät ajat tervoyshoito- sen Keskusseuran johtokunta saman
iautakunnan sihteerinä.
kuun 28 p:nä vahvisti. Näin oli seuYlioppilasajoistaan asti kuului vai- ra virallisesti valmis toimimaan.
naja M. M.-seuraan ja laulajain vanElettiin toiveitten kevätaikaa Suohempi polvi muistelee häntä ihaillen
tenorilaulajana
niis- messa. Vapauden tuulet puhaltelikaunisäänisenä
sä monissa M. M.:ien konserteissa, vat ja tulevaisuus näytti hyvinkin
joisaa hän esiintyi solistina. Niinpä lupaavalta.
Valmistauduttiin valitvainaja otti solistina osaa M. M:ien
kansaneduskunsemaan
ensimäinen
Tukholmaan, Kööpenhaminaan ja Pariisiin tekemiin konserttimatkoihin. ta, jonka tuli ryhtyä todenteolla
herättäen kaikkialla huomiota kau- uutta Suomea» rakentamaan, panniilla laulullaan.
na toimeen laajasuuntainen uudisTorstain vastaisena yönä kuoli Ou- tustyö koko yhteiskuntarak ennuksemlun lääninsairaalassa talonomistaja ja
me uudistamiseksi. Siksi olivat mieleipuri Herman Nurkkala 73 vuoVainajaa
jäivät lähinnä let vireillä ja herkät omaksumaan
den ikäisenä.
kaipaamaan puoliso ja muut sukulai- uusia toimintamuotoja. Siksi liittyi
set
Suomalaiseen Seuraankin heti runTorstama vaipui Tampereella kuo- saasti jäseniä ja
se saattoi hyvin toilemaan kirjuri Johan Emil Kovet\
vein lähteä taipaleelle.
tua vuoden ikäisenä. Lähinnä suTarmoa ja työintoa oli havaittavisremaan jäi vainajaa puoliso.
Eilen aamulla kuoli Kokkolassa sa kaikkialla. Kansamme oli kuin
kaupunginvouti Eliel Björklund syvästä unesta, herättyään virkistyankaran keuhkotaudin murtamana neenä,
voimistuneena noussut. Li62 v:n ikäisenä.
Perjantaina kuoli Haminassa ly- säksi sillä oli tilaisuus ammentaa
hyen, ankaran taudin sairastettuaan uutta innostusta ensimäisen herääliikemies Johan Evert L änd é n 48 misensä muistoista, sillä vietettiinv. ikäisenä. Hän oli syntynyt Rauhän samana ke-Aänä kansamme hemalla ja tuli noin 9 vuotta sitten Harättäjän,
suuren tietäjän, Juhana
minaan veturinkuljettajaksi HamiWilhelm
Snellmanin
100-vuotismuistaipumus
nan radalle. Luontainen
liikealalle saattoi Ländénin sivutoi- tojuhlaa.
Sen juhlan suuremmoimenaan harjoittamaan puutavara- seen viettoon osaaottamaHa Helsinkauppaa, joka nelisen vuotta sitten
paisui niin laajaksi, että hän m. m. gin Suomalainen Seurakin ikäänkuin
itsenäisesti myi puutavaraa ulkomai- vihkiytyi tehtäväänsä.
sille liikkeille. Lopulta antautuikin
Saman vuoden syksyllä jo kysytLändén kokonaan liikealalle, luo- tiinkin, mihin seura pystyi, sillä
puen veturinkuljettajan toimestaan.
puolueen paikallisjärjestönä sen tuli
Harvinaisen työteliäänä ja. tarmokkaana miehenä onnistui L. melkein osaltaan järjestää Suomalaisen puopoikkeuksetta yrityksissään. Hän oli lueen vaaiitoiminta seuraavana kesen ohessa luonteeltaan suora ja avu- väänä toimitettavia ensimäisiä elias sekä kaikissa liikeasioissaan har- duskuntavaaleja varten ja samalla
vinaisen rehellinen. Täten oli hänellä kansanomaisen liikemiehen edel- valmistaa omille jäsenilleen ja muullytykset ja harvassa lienee niin ylei- lekin yleisölle tilaisuus tutustua ohsesti pidettyjä liikemiehiä kuin L. jelmaan, jonka mukaisesti Suomaoli: hän oli yhtä hyvissä suhteissa laisen puolueen oli tarkoitus uudessa
liiketuttaviinsa,
työmiehiinsä kuin
mainitsee Ham. L. Vainajaa jäivät eduskunnassa työskennellä ja jonka
lähinnä suremaan puoliso ja 6 las- pohjalla se aikoi vaaleihin käydä.
ta.
Syksyn kuluessa seura toimeenpani
Perjantaina kuoli täällä Anders
V. P. K:n talon juhlasalissa kahdekWilhelm Lindström 56 v. van- san esitelmäkokousta, joissa puohana. Vainajaa surevat lähinnä puolueen parhaat voimat esiintyivät seliso ja poika
T. k. 4 p. kuoli Tampereella Jal- lostelemassa puolueohjelman eri kohmari L i u k u 1 a, syntyisin Orimatti- tia Kaikissa esitelmätilaisuuksissa
lasta, 33 vuoden ikäisenä. Lähinnä oli sali täpösen täynnä väkeä, joka
kaipaavat häntä omaiset.
mielenkiinnolla seurasi esityksiä ja
T. k. ■! p. kuoli täällä kauppias
alkajaisiksi
tai lopettajaisiksi yhteisNiilo Havu 76 v. vanhana. Häntä
muistelevat lähinnä lapset ja las- voimin kajautti milloin minkin isäntenlapset.
maallisen laulun. Samalla järjestetPerjantaina kuoli täällä Aliina
tiin eri osissa kaupunkia pienempiä
Nordström 36 vuoden ikäisenä.
joissa esitelmien ohella
Vainajaa surevat lähinnä veljet ja kokouksia,
outoa vaalimenetetenkin
seliteltiin
sisar.
telyä ja opastettiin yleisöä vetämään

Kirje Helsingistä.
1729.
Kotoinen päivänhuomio,
Rikosten
Kahdenpuolista parannusmaailma.
ta.
Lopen isäntä, Suomi-yhtiö ja
»ajanmukainen» aika.
Huhtikuun 8 p.

(S.H.) Kesä tekee tulojaan. Kupakko turvautua oman pellon antiluneella, viikolla on tosin puhailel- miin, ja heille oli >apuna ahonkin
,'ut kylmänpuoleinen ahava mereltä kyntö».
päin. Mutta se on syönyt kovasti talEilisessä lehdessä kerrottiin, että
ven jättämiä korkeita kinoksia. Mis- keisarikunnassa aijotaan
lopettaa
sä niitä vielä on, ovat ne kuin suu- koulut aikaisemmin, että kouluväki

rihuokoista hohkakiveä, melkoisesti

likaantunutta vain.
Maamies kai alkaa jo ajatella peltotöitään. >Jospa nyt jo ensi kesänä
viljeltäisiin Suomessa jokainen mahdollinen maantilkku ja kylvettäisiin
toukoa, missä vain on kämmenenleveyskään sopivaa maata, niin tunnettaisiin siitä jo ensi talvena siunatut tulokset!» puhui minulle näinä

päivinä muuan helsinkiläinen jauhokauppias. Hän oli täynnä »maahenkeä» ja kc-hoitteli innokkaasti, että
minäkin »kirjoittaisin» nyt keväällä,
minkä suinkin jaksan, ohraa ja kauraa ja sitten elokuun lähestyessä
(aas

ruista.

kehoitustaan

Ja

miksikä en hänen

noudattaisi.

Minun

sarkani ovat kuitenkin kovin kapeat.
Mutta jos te, arvoisat maaseutuluki-

jani. joilla on niitä laajemmalta, otatte tämän siemenen hoitoonne ja viritätte sen itämään ja versomaan,
min voi mainitsemallani viljakauppiaalla olla syytä vielä kiittää minua. »Aura arpoja parahin», sanoivat vanhat suomalaiset, joiden oli

peltotöihin. Tämän uutisen
johdosta on Helsingissä puheltu Suo-

pääsee

menkin koulujen tämänkeväisestä loTavallisestihan se
on toukokuun viimeinen päivä. Mutta nyt, jolloin ei ole helluntailupaa,
voisi se olla jo toukok. 26 p:nä. Onhan 27 p. kuitenkin lupa, seuraava
päivä sunnuntai ja sitten tutkinnon
työtä ei tuedellisen päivän lupa
lisi enää koulussa tehdyksi, mutta
kun tutkinto olisi 26 p.. pääsisi koulutyön siitä sanottavasti kärsimättä,
nuoriso meikein viikkoa aikaisemmin kesälaitumille ja
peltotöihin,
joihin sen on kyllä syytä tottua ja
antautua.
Mutta varsinainen kotoinen päivänhuomio on kai sittenkin tähtäytynyt vaaliasioihin.
Sanomalehdet
ovat saaneet paljon entistä, suurten
maaiimantapausten takaista leimaansa. Sen ovat niille antaneet monia
palstoja täyttävät uutiset eri paikkakuntain puoiuejärjestö.en toimeensa virkoamisesta. No, onpa jo aikakin karistaa torkku; kyllä onkin
pettamisajasta.

Nldn on seura, koettanut paraansa

kymmenen vuotta siitä, kun Helsingin Suomalainen Seura perustettiin.
Huhtikuun 9 p :n illaksi v. 1906 oli
Suomalaiseen puolueeseen lukeutu-

>

Jalkineiden hinnat

(S. H.)

Tänään tulee kuluneeksi

mukaan työskennellä toteuttaakseen
sääntöjensä
pykälän
ensimäisen
määräämää tehtävää »toimia suoma-

laisuuden hyväksi paikkakunnalla
julkisen elämän eri aloilla». Jos se
siinä suhteessa on odottanut väsäh-

seurain

•

punaista

MaisL A. E. Lehto,
ensimäinen puheenjoh^'l- 3906—11).
viivaansa» oikeaan paik-

kaan. Seuran pää- ja piirikanslioissa oli kaiken aikaa ennen vaaleja
myöskin runsaasti työtä ja touhua.
Seuran uutteran toiminnan ansioksi
lieneekin osittain luettava se, että
ensimäisissä vaaleissa Suomalaisen
puolueen listoille annettiin Helsingissä 7,202 ääntä.
Jo monasti senkin jälkeen on seura
saanut puolueen vaalitoimintaa pääkaupungissa

ohjata,

joskaan myö-

hemmin ei ole enää ollut havaittavissa samaa innostusta eikä samaa
menestystäkään. Eikähän se ole ihmeteltävääkään, kun

otetaan huo-

mioon, että eduskuntavaalit alkoivat
käydä

jokavuotisiksi ja toisaalta e-

duskunnan toiminnan tuiokset ovat
jääneet varsin vähäisiksi.
Suomalainen Seura on voimiensa
mukaan toiminta-aikanaan koettanut
myöskin päästä vaikuttamaan pääkaupungin kunnallisen elämän suomalaistuttamiseen ja siihen jälkiä
;ättänytkin.
Niinpä sai seura viranomaisille
asettamillaan vaatimuksilla aikaan sen. että ainakin

suomalaisnimiset

veronmaksajat

saavat kunnaliisvfrolippunsa suomeksi kirjoitettuina. Samoin se on
vaikuttanut siihenkin, että Helsingin asemakaavassa esiintyvien katujen ja peisten palkkain nimistö
nykyisin esiintyy kohtuullisia vaatimuksia täyttävässä suomenkielisessä
asussa.
Suomenkielen aseman parantamiseen Helsingin raastuvanoi-

keudessa on seura

myöskin pyrkinyt

vaikuttamaan vaatimalla, että suomenkielellä esiintyväin asianosaisten lausunnot otettaisiin suoraan
suomenkielisinä pöytäkirjoihin. Saipa seura senkin aikaan, että Uutta
Suometarta lukevat henkilöt omasta
lehdestään pääsevät nykyisin tutustumaan Helsingin rahatoimikamarinkin ilmoituksiin, jota etua vailla he
saivat useita vuosia olla.

Seuran toimenpiteistä on alkuaan
johtunut sekin, että Helsingin kauvaltuustossa ja erinäisissä
muissa luottamustoimissa nykyisin
on suomalaisiakin niiden oman ehdollepanon perustuksella.
pungin

otettu pitkiä talvisia unia. Varsi- vuoden vastaavana aikana on tällaisnaiset suuret vesilletyöntäjäiset ovat ten ilmoitusten taka kohonnut hytäällä Helsingissä viikon, kuluttua, vän joukon viidennelle tuhannelle.
puolueko- Lääninvankilaan passitettiin samana
jolloin pidämme suuren
kouksen. Se alkaa vanhan pakkas- aikana viime vuonna 104- henkilöä,
päivän, Tiburtiuksen, jälkeen, ja kun tänä vuonna 231. Nämä luvut pasitten saamme palmusunnuntain ko- nevat kenen tahansa miettivälle tuukouksen päättäjäisiksi, niin näyttä- lelle, niin panivat minutkin. Muisvät kaikki enteet hyviltä.
tammehan. e4tä sota-ajan alkupuoVaalikiihotus näyttää jo kahden lella ilmoitettujen rikosten määrä
varsinaisen luokkapuolueen taholla Helsingissä aleni noin puoletta. Täalkaneenkin. Sosialistit rummutta- mä ilahduttava tulos merkittiin silvat, että porvarit muka ovat koko- loin pakollisen raittiuden ansioksi.
naan pettäneet ja jättäneet nekin vä- Kieltolain ystävät ja toivojat saivat
hät edistysharrastuksensa, joita niil- uutta intoa ja iu-ttamusta. Mutta
lä on ennen saattanut olla, niin että nyt? Jos edellinen rikosten vähen>toverien» ohjelma se nyt varmem- nys merkittiin pakkoraittiuden timin kuin koskaan on ainoa autuaak- liin tulopuolelle, niin on tämän vuosi tekevä.
taas den huikea lisäys luettava
9
julistavat, ettei maalaisväestijn etu- nopuolelle ja silloin kieltolain vasja ja hyvää ole ikinä valvonut eikä tustajat vuorostaan saavat intoa ja
ikinä valvo mikään muu puolue kuin luottamusta.
heidän ryhmänsä. Mitä Suomalainen
Tämä suhta voi kyllä pian lulla
puolue, jonka kaikille tahoille haa- mieleen, mutta naiden kahden asian
rautuvat harrastukset ulottuvat niin toisiinsa nitomisesta luopuu kai jokauas taaksepäin, on tässä ristitules- kainen yhtä pian. Varsinkin maisa tulevaisuuteen nähden sanova, nitsemani tilin viimeiseen velvoittasen tiedämme puoluekokouksen jäl- miseen nähden. .Teitäkin muita syitä
keen.
on ikävälle ilmiölle etsittävä. Niiden
Ja siihen on nyt päivänhuomiomarvaileminen ei voi kuitenkaan tässä

se me-

me kiintynyt.

tulla

•

•

•

tämistä, ei sitä liene yksin seuran
syyksi katsottava, sillä samaa väsähtämistä ja lamaantumista on, ikävä
kyllä, maassamme havaittavissa kaikillakin julkisen toiminnan aloilla.
Se on painostavien olojemme yleistä
vaikutusta.
Helsingin Suomalaisen Seuran yhtenä erikoisosastona on kaiken aikaa toiminut pirteä Naisjärjestö ja
sen keskuudessa ovat aikoinaan
muodostuneet Suomalainen Työväen
Liitto ja Kansallismielisten Nuorten
Liitto, vaikkapa ne heli syntymiäsi
jälkeen
järjestäytyiväikm itsenäisiksi koko maata käsittäviksi järjestöiksi.
Kun Helsingin Suomalainen Seura
näin on kunnialla, täyttänyt ensimäisen vuosikymmenensä, lausumme,
toivottaessamme sille menestystä ja
virkeyttä uudelle taipaleelle lähtiessä, myöskin sen toivomuksen, että
pääkaupungin suomenmielinen yleisö
osottaisi seuran harrastuksille
kannatustansa liittymillä siihen naisissa ja miehissä. Meillä kansallismielisillä on erittäinkin Helsingissä
vielä ylen paljon tehtävää suomalaisuuden hyväksi, ja sitä me saatamme suorittaa se\iran välityksellä.

kysymykseen.

Mutia sangen omituisen vaikuluksen tunsin olennossani, kun nuo rikosnumerot mielessä menin asunnostani kadulle ja sitä pitkin kulkiessani
jouduin astumaan muutaman äskettäin
avatun
eläväin kuvain
teatterin ohi. jonV «miressa ilmoituskilvessä oleva räJkeanJoistava kuva kiinnitti buomio'ani. Kun vilkasin siihen, näin siinä naisen, jonka
poveen mies painoi tikaria tyynesti,
mutta varmasti.
Tuollainenko vetää ihmisiä puo-

Mutta voi se olla kiintynyt muuannekin.
Kolme säiettä on kiertänyt minun
ajatukseni samaan köyteen, erääseen
toiseen asiaan. Aamulla olin lukenut sanomalehdistä luvut, ijtka osoittavat rikollisuuden suunnatonta lisääntymistä
Helsingissä.
Viime
vuoien kolmena ensirnäi.-er.ä kuukautena ilmoitettiin Helsingin etsivälle poliisille tutkittaviksi
noin
puolikolmattatuhatta rikosta; tämän leensa? kysäsin itseltäni ja

kuljin

Huonekalujen rahaksimuutto!
Valmistaakseen tilaa rahaksimuutamme maanantaista t. k. 10
p:stä alkaen huonekaluvarastomme ja muitakin huonekalunäyttelymme tavaroita.

Hietalahden Puuseppätehdas.
Hietalahdenranta H:o 17.
Helsinki.
r

VIII. .Iftsenistö ia. talous.
IX. Seuran lippu ja tunnuslause.
Sitäpaitsi
liittyy kertomukseen
luettelot Seuran entisistä ;a nykyisistä toimihenkilöistä sekä 9 henkilökuvaa, jotka esittävät Seuran ensimäistä puheenjohtajaa, maist. A. E.
Lehtoa, ensimäistä sihteeriä, tuomari Eino Tulenheimoa, nykyista puheenjohtajaa, päätnimittaja P. J.
Hynnistä, nykyistä sihteeriä ja taloudenhoitajaa, toimitt. L. M. Wiherjuurta sekä Seuran kaikkia varapuheenjohtajia, joina ovat olleet: joht.
Samuli Sario (1906), ylikond. J. AhIa (1907), senaattori A. V. Ruusuvaara (1908—09), työnjoht. F. Nummivuori (1910—1914) ja valtiokontt.
joht. Albin Routamo (1915—).
Kertomus jaetaan tästä päivästä
alkaen ilmaiseksi kaikille Seuran jäsenille sikäli kuin ovat suorittaneet
tai suorittavat jäsenmaksunsa. Tilaisuus tähän tarjoutuu m. m. tämäniltaisessa juhlassa, jossa jäsenmaksuja vastaanottaa ja kertomuksia jakaa
sihteeri.

Suomalaisen puolueen
toiminta Helsingissä.

Helsingin kauppa- ja

10-vn otf »juhla.

merenkulkualasta.

Huomautamme vielä kerran tänä

(S.H.) Kaupunginvaltuuston valiltana toimeenpantavasta pääkaupun- misteluvaliokunta on puoltanut Kaupkilaisten suomenmielisten juhlatilai- pavaJtuuston kaupunginvaltuustolle
suudesta. Juhla, joka toimeenpan- tekemää esitystä, joka koskee vastaisuudessa tilastollisen konttorin valnaan sen johdosta että Helsingin Suo- vonnalla julaistavia tietoja Helsingin
malainen Seura täyttää tänään kymtuonnista, viennistä ja merenkuluspidetään
menen vuotta,
Heimolan ta. Tällaisen julkaisun on tähän saakkodikkaassa ravintolasalissa ohjel- ka huoltanut ja kustantanut Helsingin Kauppaseura.
malla, joka on julaistuna lehtemme
Rahatoimikamari, joka on käsitelilmoitusosastossa. Ohjelman arvok- lyt asian, ehdottaa että tilastollinen
kaisuus ja juhlan merkitys vaativat konttori vuosittain toimittaisi kauptäydellä syyllä tuvantäytisen väkeä. pa- ja merenkulkutilaston tai toimittaisi erikoisen tilastollisen julkaisun
10-vnotiskertomnß.
tältä alalta Helsingin kaupungista ja
tulisi,
tämän julkaisutoiminnan alkaa
Kymmenvuotisjuhlaan on ilmestyv.
1917:
n alusta.
nyt maist. A. E. Lehdon kirjoittama
Julkaisu tulisi toimitettavaksi suo>Helsingin Suomalaisen Seuran 10- men- ja ruotsinkielisenä, tullen liivuotisvaiheet». Tämä 44 sivua kä- tettäväksi Helsingin kaupungin tilassittävä julkaisu, joka on painettu tosarjaan ja käsittäisi sekä teksti- etSuomalaisen Kirjallisuuden Seuran tä taulukko-osastot,
Tilastolliseen konttoriin «hdoKaa
kirjapainossa, jakautuu seuraaviin
valiokunta perustettavaksi uuden valukuihin:
kinaisen
amanuenssinviran vrsta
I. Seuran synty.
1917 alkaen, 3,600 mkn vuotuisella
n. Vaalitoiminta. (Edusikuntavaa- palkalla, sekä 10 prosentin palkankorotuksena 5 ja 10 vuoden palveluklit. Kunnalliset vaalit.)
sesta. Paikan täyttämisestä päättää
UI. Toiminta suomalaisuuden alal- rahatoimikamari,
ehdottaen kuuden
la ja yhteiskunnallisella alalla.
kuukauden molemminpuolista irtisaIV. Seuran kokoukset
nomisaikaa. Perustettavasta amanuV. Seuran
osanotto kansamme enssivirasta ehdottaa valiokunta pyydettäväksi tilastollisen konttorin laumerkkimiesten kunnioittamiseen.
Edelleen ehdottaa valiokunsuntoa.
VI. Seuran sisarseurat.
ta, että Helsingin Kauppavaltuustolle
VII. Asumaolot.
myönnettäisiin tilintekfnrelvoHismi-

eteenpäin. Ja kuinkas kävi?
Astuin parin kadun kulman ohi joutu-

jälleen elämatta
ihme kyllä
väin kuvain teatterin kohdalle; mutta kun kolmannesta kulmasta käännyin oikealle, niinkuin asiani vaati, niin silloin oli siinä >teatteri> yhtä suurine kiipineen. Ja siinä kilvessä väänsi mies kumppaniltaan
kurkkua poikki, tietenkin saadakseen
hänen rahansa. Erinomainen vetovoima nähtävästi sekin. Olisinko
seuraavassa kilvessä nähnyt murhapolttajan, vaiko ullakon-ikkunan
kautta huoneustoon tunkeutuvan varkaan, sitä en voi sanoa; sillä senkertaisella kävelyretkelläni en joutunut
enää tällaisten taidelaitosten kohdalle. Mutta rikoskuvat ja rikosluvut pyörivät ajatuksissani toistensa
ympäri. En uskaltanut ryhtyä tekemään päätöksiä, mitä yhteyttä niillä muuten oli keskenään, vaikka
kysymyksessä
ajatukseni siinäkin
askarteli.
Saavun U S:n toimituspaikkaan.
Siellä antaa päätoimittaja
minulle
hätähuudontapaisen kirjeen, ja siinä
rikoksista. Kirjoittaja,
puhutaan
joka käyttää nimeä »Veljenne Vuohikallio», on huolestunut poikasten pahoista teoista. Hän huomauttaa, että erittäinkin Hakaniemen torin seudut ovat paikkoja, joissa nuoret miehenvesat urheilevat »snutaamisel»Tule snula» s.o. varastamisella.
taanl» se on hyvin yleinen
huuto poikain keskuudessa. Ja sitten mennään väijymään, mistä .-aa
siepata. Ja kun siinä onnisiötäan.
ollaan ylpeitä. Niin tehdään för?e&3tä rikoksesta sankariteko; hyvän ja
pahan ero hä'venee, keskenkasvuisista »snutaajista» tulee vuosien kuluttua täysmittaisia voroja.

»Veljemme Vuohikallio» ehdottaa,
etta Hakaniemen kauppakojujen luo
ja muille samantapaisille liikepaikoille pantaisiin luotettavia vartijoita, jotka valppain silmin seuraisivat
nuorten' liikkeitä ja ehkäisisivät jokaisen rikosyrityksen alkuunsa. Jos
nykyinen ilkivaliaisuusvapaus edelleen vain jatkuu, niin kruunun säilytyslaitokset Katajanokalla ja Sörnäisissä joutuvat vallan riittämättömän pieniksi. Vanhempien ja opetpuolestaan
tajien pitäisi myöskin
tehdä minkä suinkin voivat kitkeäkseen pois väärän »snutaamrs»-urheilun rikkaruohon nuorison yrttitarhasta. Ja siinähän »Veljemme Vuohikallio» on aivan oikeassa.
Rikosten suuri luku, houkuttelevat
rikoskuvat katujen kulmissa, rikosta urheilunaan harjoittavat lapset
siinä kolme säijettä, jotka kiertyivät
ajatuksissani samaksi köydeksi. Ja
kuinka monta muuta säijettä siihen
voisikaan vielä lisäksi kietoal Että
väkijuomainkin laskuun voidaan
edelleen jotakin panna, sitä ei tarvitse epäillä aikana, jolloin autonajajat pudota pätkähtelevät ohjauspaikallaan viertotielle ja nukkuvat
siihen, kuten kai arv. lukijani lienevät eilisestä lehdestä huomanneet.
Rikosten maailma on tutkimaton
ja rajaton, taitaa myöskin olla parantsm&iov- Se on Augiaan talli,
jota ; "<»fcij> mikään Herkules voi puhdistavina virroillaan siivota. Mutta
jollei bom yritäkään, niin 'skähtymi-

(S.T. 70(53 *6ROC

della korkeintaan 3,800 mk. julkaisun
toimittamiseksi Helsingin kauppa- ja,
meniiiketilastosta vuodelta 1915 iai
e-ttjä kysyinyksenaLaisesta julkaisusta kaupungille korvaukseksi jätettäi-

siin 150 ilmaista kappaletta,
Salakuljetus.

(S.T.T.) >Djen>
pidättivät
Täällä Siestarjoen ylikulkupaikal!a'
suuTen salakuljetuslähetyksen, jossa
oli useita satoja litroja konjakkia,
saksalaisia lyijykyniä, savukkeita y;

kertoo,

ett

4 tullivartijat

m. Osa salakuljettajista

■

e-j

pääsi

pake-

nemaan, toiset vangittiin.
>Djen> kertoo, että joku päivä sitten alettiin Pietarissa huhuilla uhkaavasta munien puutteesta lähesiyvänä pääsiäisenä. Eilen toimitti poliisi Nikolain rautatieasemaa jäfthdytyslaitoksessa tarkastuksen, jolloin
huomattiin siellä olevan suuret määrit munia, joiden omistajista ei ole
tietoa. Poliisi on ryhtynyt toimenpiteisiin niiden omistajien selville saa-'
miseksi.

Helsingin Anniskeluosakeyhtiön

(3.T.T.)
varsinainen yhtiökokous pidettiin eilen illalla yhtiön konttorissa. Edus-

tettuna oli 151 osaketta.
Kokoukselle esitettiin johtokunnat,

vuosikertomus, josta aikaisemmin oi
lehdessämme selkoa tehty. Sen ohes-,
sa esitettiin kokoukselle hyväksyttää

vaksi

joukko toimenpiteitä, joihin
johtokunta on kuluneen toimintavuoden aikana ryhtynyt. Kokous hyväi-*
syi johtokunnan toimenpiteet.
Seurasi kysymys kirjain päätöksen

vahvistamisesta. Se aiheutti sangen
laajan keskustelun, jolloin johtokun-

nan toimenpide alentaa yhtiön omistaman talon nx> 3* Fredrikinkadun
varrella
kirjanpitoarvoa
703,143
mkasta 86 pennistä 570,000 to ark
kaan joutui monipuolisen liarfrinna-n
ja arvostelun alaiseksi. Sen kestäessä'
lausuttiin useita ehdotuksia siihen
suuntaan, että talon arvo olisi pysy-'
tettävä samana kuin tähänkin saakka. Toiselta puolelta kannatettiin johtokunnan ehdotusta, vieläpä ehdotef-'
ti in lisäksi, että myöskin Korkeasaarella ja Seurasaarella oievien
sien arvoa olisi kirjanpidossa vähen-j
nettävä. Samoin ehdotettiin, ettäjoh-i
tokunnan
tehtäväksi annettaisiin

-

ryhtyä toimenpiteisiin! yhtiön Yrjön-;

kadun varrella olevan kimteimistön
myymiseksi sekä että valtuustolle
tehtäisiin tarjous Korkeasaaren }ai
Seurasaaren kiinteimistöjen ostosta

Lopuksi päältj ko 4
kaupungille,
kous äänten enemmistöllä hyljätä ky- 1
symyksessä olevan johtokunnan toi-"
menpiteen sekä pysyttää Fredrikin- :
kadun varrella sijaitsevan kiinteim:s
tön! arvon tähänastisena. Tällä muutoksella hyväksyttiin sen jälkaep
:

kirjainpäätös.

sairaaloita. Senhän me m.m. ianSr
talvena paljon puhutusta Marian sai-:

raalam

jutusta hyvin

Nyt on n. s. Keräystoimikunnarr Ife
salmella sijaitsevaa keuhkotautiparantolaa kohdannut samanlainen*
parannuspuuska. Siellä Pohjois-f&aä
rossa ei näet enemmän kuin täällä
Helsingissäkään
mihin-3
tyydytä
kuhun. Valitettiin, että Marian sairaalassa olisi muka kerran keitetty,
hiirestä lihalientä. Savolaiset potilaat, no ovat kaikki miehiä, ovat tyytymättömiä siitä, että heilin syöte*
tään ohrapuuroa.
Omasta puolestani en luule, että
elämä on kovinkaan »ohraista», jos*
vain- saa aamuin illoin popsia ohra»huttua» sanovat savolaipuuroa
set
ia sitten päivällä muuta vahvaa ruokaa väliin. Sellaista mokajärjestystä pitävät muuten keuhko*
lautilääkäritkin hyvänä. Mutia lisalmen potilailla, varsinkin niillä, jotka kirjoittavat Työmies-lehteen, näkyy olevan asiasta toinen mieli. He
ovat tehneet valituksen »huttua*
vastaan ja he valittavat myöskin,;
ettei heille olla laitoksessa kyllin!
kohteliaita. Keräystoimikunta ort
tarkastuttanut parantolaansa ja. tarkastuksen tuloksena on huomattu"
tarpeelliseksi panna tässä kevätahavain puhaltaessa pienoinen laitoksen
tuuletus toimeen. Erityisen lisäsyyn
on antanut siihen laitoksen IMktrin:
sairastuminen. Parantola pannaan
kiinni ensi lauantaina. Silloin siellä tietysti on jo palmusunnuntaina,
nen on lähellä.
rauha. Ja eripuraisuuden bakterit"
voidaan haihduttaa sinne
Sairaaloissakin on paljon paranta- läänin suuriin kyliin. Ottavatko sitmista. Sairaalat koettavat paraatM ten potilaat, kun laitos jälleen avapotilaitaan, mutta kyllä potilaatkin taan, »lusikan kauniiseen käteensä!» ]
puolestaan ovat valmiit parantamaan niinkuin ruotsalaiset sanovat-, ja
•

• >

•

avaraa

—
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WSRGON
Suomalaisten lääkärien suosittele-

ma.

Väsymystä, lasittumista ia heimoheikkoutta vastaan ei 010 olemassa
tepsivämpää valmistetta kuin Bn«Bon, joka sisältää hermolecithiniä,
aivojen ja hermojen tärkeintä ainetta.
Energon'ia on paitsi sairaitten
myöskin rasittuneiden henkilöiden
nautittava, jotka haluavat korottaa
ruumiillista ja henkistä työkykyään.
Ei mikään salaperäinen lääke; täy-

T>

Helsingin suomenkielisten Viinankeitto esikaupungeissa.
kansakoulujen kesSsiirtolat.
Pasilana hävitetty salapolttimo.

toimintakertomuksen mukaani v:'ta
1915 on lautakunnalla mainittuna
■vuonna ollut 12 kokousta ja kirjelYleensä lienee tunnettua, että Hel(S.H.) Viime keskiviikkona löysivät mäin lukumäärä 46.
Kunnan työväenasuntojen hallintosingin' suomenkielinen lansakouJu- poliisit Pasilassa Maistraatinfcadun
jaoston toimintakertomuksen mukaan
jen suureesa (y!j 9,000) oppilaspar- varrella huvilasta n:o 5 salapoittiovat Helsingin kunnalliset työväenvessa on lukuisa joukko köyhien ky- .mon. Valmis viina oli ennätetty myytien lapsia, jotka eivät koskaan ole dä, mutta rankkia oli jälellä pari- asunnot v. 1915 tuottaneet voittoa
mk. 52 n., mikä tekee 4,3 proolleet ja tuskin pääsevätkään kesäk- kymmentä litraa. Samassa paikassa 31.797
senttia alkuperäisistä, 735,879 markiljua
paviitavattiin
valmista
virkistymään.
myöskin
Kahtena
si maalle
meksi kuluneena kesänä on Helsin- rikymmentä litraa sisältävä maito- kan suuruisista rakennusmenoista.
Vähävaraisten oikeustoimistossa on
gin kansakoulujen Opettajaliitoa a- kannu. Poliisi otti haltuunsa viinan

sertama kesävirkistystoimikunta kaumyöntämillä varoilla huolehtinut kaupunkimme suomenkielisten kansakoulujen köyhimpien,
heikoimpien ja sairaaloisimpien
seudellinen analyysi ja käyttöohje
oppilaiden
lähettämisestä kesäsiirtcraavat.
loihin. Täten onkin! toimikunta voiHalvempaa kuin muut lecithinnut kesällä 1914 fasnfik» 432 oppivalmisteet.
Saatavana apteekeissa ja rohdos- laalle ia viime kesänä 359 oppilaalle
kaupoissa pulverin muodossa, 250 maksutonta kesävirkistystä. Nyt oval
luökkaopetlajat toimikunnalle ilmoitgramman laatikoissa ä Smk. 13:
Smk.
ja
gr
50
50
k
taneet
gr
k
Smk.
5:
kaikkiaan 593 oppaasta, jotka
100
B: 75, sekä pillereitä ä 100 kpl. Sa&. olisivat erikoisen hoidon ja varsinkin
kesävirkistyksen tarpeessa. Köyhäin6:25 apteekeista.
rekisteritoimiston
Valmisteet tarkastaa Professori, hoitohallituksen
välityksellä on hankittu tieto kunkin
T.xi X. A. Vesterbarg.
ehdotetun' oppilaan
Päävarasta: Kauppatorin apteekki, kesäsiirtoiaau
varallisuussuhteisia
Helsingissa.
15 vanhempain
Kun vielä asianomainen lääkäri tutkii jokaisen BäMoläab lähetettävän
lienee täydet takeet siitä, että
lapsen,
seuraaJohtokunta teki kokoukselle
van ehdotuksen: Voimassaolevassa kyseelliset oppilaat todella ovat yhyhtiöjärjestyksessä on määrätty, että teiskunnan kaikkein vähäosaisimpia.
yhtiön nettovoitosta kunakin vuotena Toivoa siis sopii, että kaupunginvalkaksi prosenttia en siirrettävä vara- tuusto tulevanakin kesänä siirtola- y.
rahastoon aavistamattomia menoja m. kesävirkistystoiminnan toteuttavarten. Tämä rahasto on sen kautta miseksi myöntää yhtä auliisti kuin
kasvanut 160,717 mk. 76 p. Koska ennenkin tarvittavan määrärahan.
viime vuonna koituneen tappion On kyllä totta, että kaupungilla nypeittäminen on epäilemättä katsotta- kyisin on runsaasti menoja, runsaamva aavistamattomaksi iarpereksi, kat- min kuin ennen, mutta kallis aÄa
soo johtokunta voivansa .ehdottaa, et- so on vähävaraisinakin, joten näiden
tä sanottu, vararahasto käytetään tä- lapsille sitä suuremmalla rakkaudella
hän tarkoitukseen sikäli kuin se sii- on .päivänpaistetta toimitettava,
Höfakenemme olettaa, että kaspun
lin riittää, ja tulisi vunden 1015 tap1
<:io vänvjsteitavatsl 159.903 mksi 07 gissa mme on monta kesäifcsi man ':
jotka
perhettä,
varakasta
;ä;:r
penniksi. il :
osinkoa e: osakkail- muuttavaa
le tällaisissa. oioSttMekaE» 'voida suo- voi?iva! kesäkotiinsa ottaa je-hl-un
tällairittaa.
Kokous hyväksyi ehdotuk- vähävaraisen lapsen. Olisihanhyötyäset.
sesta »kesävieraasta» pikku
Johtokunnai-to .myönnettiin vastuu- kin monenlaisissa keveissä askareissa. Lasten omalta ■kannaMa olisi tävapaus.
vh-'
mänkaltaisella ferhesijciiu-ksella ejohtokunnan
laatima,
Esitettiin
monia hyvää puolta. Paitpäilemättä
yhtiön osakkaille jaettu selonteko
virkistystä
vapaassa luonnossa.js
ja
mahdolsi
tiön taloudellisesta lilasta
lisuuksista jatkaa edelleen! liikettä. kaikenpuolista ruumiillista hoitoa,
Esiintuotujen seikkojen perusteella joutuisivat monet lapset täten siviskatsoi kokous voivansa yhtyä johto- tyneen kodin keskuudessa varmaankunnan mielipiteeseen, ettei yhtiön kin uuteen ilmapiiriin, joka saattaisi
tila ole niin huono, että toiminnan tulia merkitseväksi koko vastaisen
lopettaminen saattaisi tulia kysymyk- elämän varalle. Opettajaliiton kesävirkistystoimikunta on ottanut välitseen.
mikäli marcSoliistä
Tämän jälkeen, otettiin käsiteltä- tääkseen
oppilaiden perhesimainitunlaisten
esitetty
väksi
ehdotus Kciieasaarella ja Seurasaarella sijaitsevien yhtiön joittelun. Asiasta voidaan tiedustella
omistamiini kiintelmistöjen y. m. o- puhelimitse (tel. 20 SI) joka päivä (ei
maisuuden myymisestä. Johtokunta tänään) kello 9—12 a.-p. tämän viiilmoitti tämän asia.n olevan vielä kon ajalla tai kirjeellisesti os.: Kaltarpeeksi . kypsymättömäTi yhtiöko- lion koulu. Matkakulujen' suhteen
kouksen lopullisesti käsiteltäväksi, tuottaa huojennusta se. että tänäkin
minkä tähden siitä ei kokoukselle esi- keväänä, on ilmaisia ra ula! jev a n aa
tätä tartetty muuta ehdotusta kuin johtokun- .lippoja käytettävissä juuri
##** •*■'-■*
anvarten.
johtokunnalle
anomus,
että
koitusta
nan
mm^mtt
nettaisiin oikeus asiaa edelleenl kehittää ja ryhtyä siinä kaikkiin tarpeellisiksi katsomiin toimenpiteisiin.
Johtokunnan jäsenien palkkiot ,pysytetliin entisinä -. Tilintarkastajain
punginvaltuuston

valmistusastiat ja vei ne säilytettä- vuonna 1915 käynyt kaikkiaan 6,389
viksi Pasilan poliisiasemalle. Pääkeii- neuvon kysyjää.
Kasvatuslautakunnaila on vuoden
täjä ja 5. muuta henkilöä on pidätel1915 kuluessa ollut hoidossaan 69
ty; pidätetyistä on 2 naista. Poliisikuulustelu ei ole vielä loppmmsuori- lasta ja kalsannonalaisena 365 lasta.
tettu ja muutamia henkilöitä näiden Ylläpidetty on 1 tarkastuskotia. 4
lisäksi tultanee syyttämään paitsi kasvatuslaitosta ja 5 koulusiirtolaa.
Iltaman toimeenpanee Helsingin
osallisuudesta viinan valmistamis-en Nuorisoseura
Päivölaji salissa. Kasarmyöskin viinan myynnistä.
mini:. 23, klo 7 i. Viitataan ilmoitukseen,

määrättiin .300 markaksi.

Johtokunnan téémentxaét jäsenet:
hrat Oscar 'W.asastjerna ja A. Procepé valittiin uudestaan, samoinkuin
mvöskm varajäsen, lira Emanuel
lndrenius. Tilintarkastajiksi valittiin
Kaupungin palkkauasiännSn «sohrat Alfr. Schildt väkinäiseksi ia O. velluttaminen. Kaupunginvaltuuston
Sundholm ja H. Ståhl varalle.
valmisteluvaliokunta ou ehdottanut
Vesikauhu. (S.H.) Eilen saapui
Kirkkoel äinlääkintölahoMiorioo-n
vesikauhuiseksi
ammutun,
nummella

koiraa pää.
eläinklinikkaan tuotiin
eilen konra, joka csolti vesikauhuisen

i pÄiiiTn

Helsingin

valtuuston päättämään kaupungin pslkkaussäänuön sovelluttamista ja sitä
koskevia asioita käsittelevään valiokuntaan auraavat jäsenet: pankinjoht. A. Namnen, tri A. Tollet, prof
K. J. Ståhlberg, tri A. Charpentier
ja insin. J. Castren.

merkkejä.

tyytyväisinä ohrahuttuansa,
se saadaan nähdä.
Hbl, joka myöskin eilen puhui
aaiasta ja valitti varattomain keuhkotautisten hyväksi toimivan Keräystoimikunnan parantolan sulkemista,
huomautti samalla että lisalmelle on
»Yhdistys tuberkelitaudin
myöskin
(»Föreningen för
vastustamiseksi»
tuberkulosens bekämpande») järjestänyt keuhkotautisten hoitolan, jonka
lääkärinä on sama ammattimies, joka ensinmainitun parantolan lääkärinä on sairastunut; mutta tämä viimemainittu hoitola, Hbl:n mukaan,
jatkaa häiriytymättä työtään. Sen
johdosta jäin uteliaana ajattelemaan,
onko tohtori B. niin onnellisessa asemassa, eitä hän voi antaa sairastua
sen puolen olennostaan, joka toimii
parantolassa,
Keräystoimikunnaa
mutta pitää terveenä tuberkelinvasiustamisyhdistykäen hoitolassa toimivan olentonsa puolen.
syövät

•

P

•

•

loppuosassa

ecen
k.uun'

olen

'å

kasi
saarni

pnä päivä-

:n Matti,

Helsinki

U. Suomettaren toimitus.
ystävälle
S:n Matille on eräs Lopen isäntä
valittanut, että Suomiyhtiön toimisto on suljettuna keskel-lii päivää klo 11—Y> Ija että se sääiltaa jollekin Helsingin lähiseudulla asuvalle, joka klo 11 :n junassa saapuu
kaupunkiin, tuottaa sellaisen haitan,
että hän joutuu lähtemään kaupungista myöhemmällä juna'la kuin oli
aikonut! Matti puolestaan arvelee
Suomi-yhtiön fcs ia useiden muiden

JO.

Meidän, kaikkien hyväile

_

laitosten viime vuosina toimeenpan-eman puheenalaisen järjestyksen
johtuvan siitä, että laitosten henkilökunnalle on tahdottu »valmistaa aterioimisaikaa», ikäänkuin henkilökunta ennen olisi saanut istua koko
päivän syömättä, ja ehdottelee, että
tämä atc-Tioimisaika olisi varsinkin
laitoksessa, jonka kanssa joka 15 :s
Suomen kansalainen on tekemisissä,
aikaansaatavissa vuorottelemalla. Sepä se. Niin olikin asia ennen järjestetty ja on eräissä laitoksissa vieläkin. Mutta siitä kärsi lähimain
joka 15 :
Suomen kansalainen, sillä
tuollainen vuorottelu, joka kerran
toimeenpantuna ei ole rajoitettavissa
toimistoon, vaan on sieltä ulotettava
kaikkiin osastoihin, joiden kanssa
toimisto yleisön moninaisia asioita
hoitaessaan joutuu tekemiseen, s.o.
koko konttoriin, estää monella tavalla täsmällisen ja tehokkaan työjärjestyksen noudattamista sekä tarkan
valvonnan pitämistä ja tekee siten
sen työn. joka lopulta on kaukanakin Helsingistä asuvain vakuutettujen maksettava, kalliimmaksi ja vähemmän täsmälliseksi. Tämä yleinen etu eikä henkilökunnan mukavuus on Suorni-yhtiössä ollut
määräävänä, kun v. 1911 ulkomaista esimerkkiä noudattaen uuteen taloon siirryttäessä ruvettiin pitämään
koko henkilökunnalle yhteistä aamiaisaikaa. Eri laitoksissa voi työn
laadusta ja laitoksen eduista riippuen eri järjestelmät olla soveltuvia,

s

mutta että henkivakuutuslaitoksissa
nykyinen järjestelmä, jollekin yksilölle Sattuvasta hankaluudesta huolimatta, on paras, siitä on ainakin
Suomi-yhtiössä viiden vuoden kokemuksen perusteella vakaannuttu.
Kiittäen Matti-ystävää hänen sekä
Suomi-yhtiötä
Lopen isäntää että

.

ja

toimikunnan puolesta kunnallis-

neuvos V.

von Wright.
Illallisen jälkeen, kunnallisneuvos
von Wright teki selkoa kurssien osanottajista, ilmoittaen, että kursseihin oli kirjoittautunut 145, mutta
syystä tai toisesta oli ainoastaan 71
ottanut osaa kursseihin, nim. 45
suomalaista ja 26 ruotsalaista. Kurssien oivallisista menestymisestä lausui hän kiitoksensa kurssien johtajalle, arkkitehti B. Nymanille.
Tämän jälkeen jakoi arkkitehti Nyman kurssilaisille, nim. sellaisille,
jotka, olivat ottaneet osaa ainakin
puoleen luennoista, todistukset.
Vilkasta, yhdessäoloa jatkettiin ohi
ja osanottajien ratoksi
puolenyön
kaiutteli kurssilaisista muodostettu
lautakunta useita neliäänisiä lauluja.
Kunnallisia toimintakertomuksia v:lta 1013. Sosialilauta kunnan

|

-

Kaopnsg-n talo YnorimiehenkaOsakeyhtiö Vucrimiesk.
11 on, kuten on mainittu, ilmoittanut,
että sen tekemä esitys osan lunastamisesta kaupungin omistamasta talosta ja tontista n:o 6 (osote n :11a 9}
Yuorimiesksdun varrella en rauennut
Mitä ta|i3 tulee kysymykseen tontin
luovuttamisesta er&lße vastarakennetiavalle koululle, on' sitä kannattavan yhtiön puolesta nyt kaupunginvaltuustolle jätetty lopullinen esitys,
mutta kun tämän johdosta on tiedusteltava rahatoimikamarin mieltä ja
asia on niin ollen palautettu rahatoimikamariin
lausunnon 1 antamista
varten, ei valmisteluvaliokunta ole
joka. tules
katsonut tämän asian
valtuuston
ensi
tiistain
esitettäväksi
istunnossa
vielä aniavari aihetta
valtuuston puolelta mihinkään toimenpiteisiin.
l"yölawtaknnnan ncrisia. Kaurakennusmestari
Sanfrid
puagia
Hongellille on omasta pyynnöstään
myönnetty ero toimestaan tulevan
toukok. 1 p:stä lukienRahatoimikamari on suostunut siihen, että ent. kaupungin kasvimaa
Tehtaanpuistossa luovutetaan kasvatus', autakunnan käytettäväksi.
Rakennuskonttorin kamreeri G.
Hall on saanut oikeuden nauttia kesälomansa huhtik. 3 p:stä toukok, 3
p:ään. Sijaisena on rva Elsa Michaiioff.
Käsityö, ja Tehdasyhdistyksen
lopetettiin eilen pieopeftLsknrosit
nellä illanvietolla Ylä-Opriksella, johon kurssilaiset olivat kutsuneet oja. kurssitoimikunnan.
pettajansa
Kurssilaisten puolesta toivotti seppämestari P. J. Pesonen vieraat tervetulleiksi. Ruotsinkielellä tervehti
vieraita rakennusmestari Siegfrids.
Sen jälkeen tarjottiin illallinen. Paistiiu päästyä kiitti vaatturi Liinus
Aalto opettajia ja suutari T. Kuusinen opetusloimikuntaa. Opettajien
puolesta vastasi prof. J. J. Sederholm

dun varrella.

.
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paikka

Stuiinmtaina Hulitikunii 9 p:nä

UUSI SUOMETAR

:
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,ff

Poliisilaitoksen korjauspaja. Poliisimestarin esityksen mukaisesti ehdottaa rahatoimikamari kaupunginvaltuustolle, että rahatoimikamari oikeutettaisiin poliisilaitoksen korjuuspajaa varten
kesäkuun 1 p:stä 1916 vuokraamaan huoneen talossa Pimanotkonkadun 2:sessa
ja vuokramaksuksi sanotusta huoneesta
osottamaan 280 mk. sekä että rahatoimikamari vastaisuudessa valtuutettaisiin menosääntcon varaamaan tähän
tarkoitukseen tarvittava rahamäärä.
Kuolleisuus Helsingissä. Vikon
26/3—l/4 kuluessa tuoli 39 henkeä (interilaisia), joista 6 oli alie 1 vuoden,
•j I—lo1—10 vuoden ja 23 yli 10 vuoden ikäisiä.
AHatnainittuvhin kuolemansyihin kuolleiden henkilöiden lukumäärä o!j:
Keuhkotauti ja muut tuberkulöotiset
maha- ja
taudit 10, keuhkotulehdus
suolitulehdus 1, verenmyrkytys 1, veresvopto aivoissa ja aivopfhTaenuys 4,
pitkälliset sydän- ja verisuoni taudit 9,
syöpä 3, itsemurha 1, munt kuoleman-,

syyt 3.

Viikon kuolleisuutta vastaava vuotuinen besldkaoHeisans oli 11-5 1,000 hen(Keskikuolleisuus vuonna
keä kohti.
1914 oli 11.9 1,000 henkeä kohti.)

Helsingin lihantarkastusasemalla
tarkastettiin eilen 145 nautaa, 36 sikaa. 1 porsas, SS3 vasikkaa Ja 46 lammasta.

Kuluneella viikolla on hylätty 16 kg.
naudanlihaa, 1.318 s/s kg. vasikanlihaa
ja 57 kg. sianlihaa.

Kokouksia.
Suomalaisen Tiedeakatemian vuosikokous.
Eilen klo 6:lia illalla kokoontui
Suomalainen Tiedeakatemia vuosikokoukseensa Suomalainen Kirjallisuuden Seuran juhlasaliin. Puheenjohtajana toimi Akatemian esimies,
toht. J. V. Euutn." Tilaisuuteen oli
saapunut erittäin runsaasti yleisöä.
Juhlaesitelmä.
puheenvnoron
Ensimäisen

sei
prof. G. Melander, joka piti mielenkiintoisen esitelmän »sähköstä
ja

aineesta»:

Puhuja huomautti kuinka viime vuosisata, jota syystä' voisi kutsua =>sähjätti vastaamatta
kön
kysymyksiin: . mitä. on .sähkö ja mitä
on magneettinen voima? Kekseliäisyys
ja käytännöllisyys veivät voiton tieteel-

liseltä deduktiolta,
Thaleksen ajoilta saakka, jolloin luultiin, että meripihka sai eloa, krm se
hankauksen jälkeen veti puoieensa pieniä esineitä, ei käsitys paljo muuttunut, vuoteen 1600, jolloin Gilbert näytti,
että löytyy kaksi sähkölajia: lasi- ja
iakkasänköä. V. 1750 esitti Frankiin
oppinsa, jonka mukaan löytyy vain yksi sähköaine. Sen runsaus jossain kappaleessa oli syynä positiiviseen, sen
puute negatiiviseen iähkötilaan. Viime

kohtaan osoittamastaan huomaavaisuudesta piirrän
Kunnioittaen

voi kuka hyvänsä
arvoltaan Smk. 20,000:
saada kesäksi, ostamalla arpoja suuriin

Veto touKoKuun lopulle!»
Huomatkaa meidän toiset suuret voittomme
asiamiespalkkiomme.

Ryhtykää asiamieheksemme! Älkää laiminlyökö arpojen ostoa,

sillä silloin menetätte mahdollisuuden voittaa.
Lähettäkää allaoleva lippu 3 pennin postimerkillä

Lähettäkää minulla !, 2, 3. 4. 5. 6, 7, S, 9, 10, 13, 20.
23 kpl. Ooppera-Arpajaisten ennakkoarpoja postietnaa-

f

(S. H.)

kuukausien tuloksia tä- tapana antaa muistopuheissa huomionään Akatemiaa vuosipäivänä aja- ta, mutta joista kuvattavan merkitys
mie- ei saa sanottavasti valoa, pannakseni
teltaessa
johtuvat myö3
joita
leen
ne
siliä painoa siihen, mikä minusta selvittappiot,
ja tää hänen luonnettaan. 1 )
kärsiä,
välin
on
saatu
samassa täytyy muistaa, että joukosSilloin pysähtyy tarkastaja heti
Lähimpien

vastakohtiin, joita ei ole helppo sovelluttaa kokonaiskuvaksi.
Tulinen
temperamentti,
etelämaisten esi1) Pääkohdat vainajan elämässä olivai seuraavat. Henry Kaudet, lehtori

Leon Gabriel Biaudet-vamajan vanhin
poika, syntyi Heidelbergissa 5 p. huhtik. IS7O, muutti vanhempainsa kanssa Suomeen 1873. sai koulutuksen osnksi Suomessa, osaksi ulkomailla ja
palveli IS94 —99 upseerina Suomen

tarkk'ampujapataljoonissa, eroten ålikapteenin arvossa: suoritti yliopistosfilosofian
kandidaattitutkinnon
sa
1901, tullen 1906 filosofian lisensiaatiksi ja tohtoriksi. Nautti w. 1907—10
Antellin matkaetipendiä, oleskellen vuoSuomalainen Tiedeakatemia, joka desta 1906 miltei yhtämittaa KesHtiparhaasta päästä Italiassa,
ennen muita on hänen tutkimuksian- Buropassa,
historiantutkimuksia varten. Suomasa edistänyt, on myös etusijassa oi- laisen Tiedeakatemian apujäsen 1910,
keutettu ja velvollinen tekemään hä- sen jäsen 1912. Kuollut Roomassa 17
pnä syyskuuta 1915. Muuten sopinee
tunnetuksi.
nen
viitata niihin muistosanoihin, jotka
syrjälle
ovat painetut 1915 vooden Historiallituhatta vuotta, pääsemme Luvallanne jätän iässä
ehkä jälleen alkuperäiseen »ajanmu- vuosiluvut, päivämäärät sekä muun seen Aikakauskirjaan 11:0 f. siv. 371
Äatti.
kaisuuteen».
elämäkerra'.ii-en pohjalastia inlle on 1378.-

likolmatta

ArpnlalstoimistQsn,
Hiki, Kasarmink. 44. Puh, 9281.

*

pidetty Suonialaise n Tiedeakatemian vuosikokouksessa 1918.

muistoansa

PiiAMINIA VA AM RaMMAMMIA
AuOSEIQIOIiIISIIIPf Oli

vuo-3'sadan kuteessa hyiätLiin ennen ny. aine voi esiintyä erittäin voimakkaasti
väkeytty
kaukovaikutus Faradayn, laajenevassa olomuodossa. Jos elektroMaxwell*n ja Hertsin toimesta. Valo- nit ovat aineen yksinkertaisempi oloeetteri tuli silloin kaukovaikutusten muoto, niin pitäisi niitten liikkeen heikontua, kun lämpötila alenee. Tähän
välittäjäksi.
Radiumin keksiminen v. 1898 loi uut- viittaa kokemus, että useat kemialliset
ta valoa sähköoppiin. Rutherford näyt- ilmiöt, jotka elektro niopin mukaan ovat
190" C
it:, että radium säteilee positiviseila sähköilmiöitä, lakkaavat jo
sähköllä varattuja atomeja eli «-sätei- lämpötilassa.
tä, negativisesil sähköitettyjä relaktEsitelmän jälkeen esitti prof. E. A.
oli Ä-säteitä ja Röntgen eli Pipo n i u s
Akatemian sihteerin,
joita kutsuttiin y eä teiksi. prof.
x
Gusf. Kompan laatiman
Elektronit olivat jo herättäneet huo- vuosikertomuksen kuluneelta työvuoharmiota tutkittaessa
delta.
vennettua ilmaa sisältävissä putkissa.
niitä
lasiLenardin houkuteltua
ulos
Vuosikertomus 1918.
aiuminlnm-fkkunan kautta,
putkesta
(S. H.) Kuten niin useast* ennenRöntgenin keksittyä x-säteet, Zeemanin
huomattua, että spektraliviivat jakaan- kin, saamme tänäkin vuonna viettää
tuvat magneettisfssa kentässä ja puo- vuosijuhlaamme tols-ena päivinä käin
lisojen Curie löydettyä radiumin syntyi miiä käännöissämme on määrätty, kossähkön
ka Agricolan kuolin- ja Lönnrotin synvähitellen
jonka mukaan negatiiviset sahköhiuk- tymäpäivä sattuu taas pyhäpäiväksi.
Maailmansodan vaikutus Akatemiamkaset, s-elektronlt», kiertävät suunnattomalla vauhdilla atomin positiivisesti me toimintaan On tänä työvuotena
sähköisen sydämen ympäri niin kata näyttäytynyt mielestäni vielä selvemmin kuin edellisenä.. Se näkyy täysikiertotähdet auringon ympäri.
EleTctroniopta avuila voidaan jokseen- istunnoissa pidettyjen esitelmien lupitäjistä; niinpä ei Akatekin selittää kemialliset ilmiöt, statinen vusta siekä
vakinaisista jäseja galvaninen sähkö, sähkön induktio, mian vanhemmista,
magneettinen voima y. m. Kemiallinen nistä ainoakaan ole tänä vuonna pitänyt yhtään esitelmää, ellei oteta luylidistys on sen mukaan itse teossa
sähköyhdistys. Paljo on elektroniopin kuun tulevan puheenjohtajamme, niin
obligatorista juhlaesitelalalla vielä tehtävää. Epäselvä on elekt- sanoakseni
suuntaan puhuu julSamaan
mää.
ronin suhde eetteriin ja elektronin suhjätettyjen kirjoitusten lude aineeseen. Puhuja huomautti kuin- kaistavasi
ka n. e. »inrponderabSliata» luku viime ku.
Mnuten ca Tiedeakatemialla ofint täNyt ei
vuosisadalla on vähentynyt.
työvuotena 7 varsinaista täys-istunenään puhuta lämpö- e-rkä valoataeesta. nä
kaikki pidetyt tässä salissa.
toa,
kahden
sähkömagnettisen
ja
Kahden
Yleistajuisia
tieteellisiä esiaineen sijaan on saata elektronit ja
valo-ilmiöitä selittävä eetteri. Tulevai- telmiä ovat näissä kokouksissa pitäsuus on näyttävä, eivätkö nämäkin hä- neet herrat: Harri Holma, Babyioviä jättäen paikkansa salaperäisellä uilaisten ennustamistaidosta, V. Salmaterialle eli aineelle. Kolmattakym- minen, Virolais-saomalai.sista häämementä vuotta sitten oli puhuja näyttä- noista, U. Lehtonen, Diplomatian
toimintamuodoista 100 vuotta sitten.
nyt kninka jyrkästi kaasujen laajcniumiskoeffisientti alkaa kasrvaa juuri .niit- Onni Okkonen, Kahdesta arkaisominaisuudesta, M.
tuiteen
ten paineitten kohdalla, joitten alaisina tisen
herännäisyykaasuissa Hittorpin ;a Croohesin iiniiöt Ruuth, Varhaisemman
J. Ailio, Muinainen
historiasta,
on
den
että
elektroni
näkyä.
Ajatus,
alkavat
hämäläisten satama», U. S a al a s,
vain aineen osa ja eitä aine voi kaasuolomuodostaan muuttua elektroniolo- Kuusessa tavattavista kovakuoriaisLeiviskä, Salpausmuotoon, on lähellä. Puhuja oli aikoi- yhdyskunnista, I.
ja G. Melanderselän
rakenteesta
mielipinaan lämpimästi kannattanut
dettä, että aine ei vain esiinny jähmeä- in tämän iltainen esitelmä.
nä, nesteenä ja- kaasuna, vaan useassa
Tieteellisiä tiedonantoja ovat esitvielä yksinkertaisemmassa olomuodos- täneet hrat: G. M eländer J.Keräsa. Räjähdysiimiöt viittaavat siihen, et- sen tutkimuksen: Maan magneettisen
tä kemiallisen yhdistyksen syntyessä kentän jakaantuminen Sodankylässä;

Muistopuhe

tamme on poistunut jäsen, joka ei
ole koskaan personallisesti ollut kokouksessamme mukana, mutta sittenkin on antanut Hsiä akatemiamme
toimituksiin enemmän kuin kukaan
muu. Jos tähän asti ilmestyneihin
nidoksiin vielä, liittyy sekin, mikä on
Henry Bi audet-vainajan vielä
käyttämättä jääneiden historiallisten
muistoonpanojen ja. kokoelmain noniin hänen
jalla aikaansaatavissa,
nimellään varmaan on kaikiksi ajoiksi taattu sijansa kaikkien niiden tutkijain joukossa, jotka paraiten ovat
valaisseet uskontosotien ajanjaksoa.

—,

Ooppera-Arpajaisiin.

Henry Biaudet.

Suomi-myyrä.>

Kiitän puolestani selityksestä. Pelkään kuitenkin, ettei Lopen isäntä
ole siihen aivan tyytyväinen. Tietysti hän on erinomaisen tyytyväinen siihen, että Suomi-yhtiössä pidetään oivallinen järjestys .ja ollaan
säästäväisiä, mutta tuskinpa hän
kansanmiehenä myöntäisi niin pitkää aamiais-aikaa keskellä päivää.
Muistaen vanhan totuuden,
että
aamuvirkkuisuus rakentaa talon, hän
itse on ennättänyt syödä aamiaisensa ennen yhdeksää. Mutta hänen
hämäläinen jäykkyytensä voisi kuitenkin ehkä myöntää aikaa kymmeneen asti. Siihen mennessä pitäisi
ennättää ravita itsensä ja olla paikallaan. Silloin myöskin avattaisiin
toimisto
eihän sitä aikaisemmin
ole juuri totuttu rahalaitoksiin pyrkimään, jpten Suomi-yhtiön ei siinä
suhteessa tarvitsisi ehkä pyrkiä Lopen isäntää virkummaksi.
Mutta käsitykset vuorokauden ajan ajanmukaisesta käyttämisestä
voivat olla erikuten muutenkin
laiset. Muutamassa täkäläisessä aamulehdessä eilen eräs »teatterissakävijä» vaati tiukasti sellaista »a-janmukaisfca» uudistusta, ettei mikään teatteriesitys saisi alkaa ennen
Tiedämme, etkahdeksaa illalla.
tä teatterin kotikaupungissa, vanhassa Atenassa- teatteriesitykset alkoivat kahdeksan aikaan, mutia aamulla. Ja se oli »ajanmukaista» sekin. Meidän »ajanmukaisuutemme»
on siis puolessa kolmatta vuosituhannessa jäänyt puoli vuorokautta jälkeen; kun jaksamme elää toiset puo-

IIsekä
M

KATI LUK,

isien perintö, sekä rohkeihin seikkailuihin taipuva mieli, jolle vastukset
ja vaarat olivat houkutuksena pikemmin kuin pelotuksena, eivät estäneet
Biaudet-vainajaa pysyvästi kiintymästä arkistotyön ja tiedemiehen hiljaiseen maailmaan; siihen hän päinvastoin kokonaan antautui, aineellisia etuja kysymättä, vieläpä terveydenkin vaatimuksia unohtaen, ja uhrasi muut mahdollisuudet voidakseen
menestyksellä valaista tapauksia,
joista jo vuosisadat meidät erottavat.
Eikä siinä kyliin. Kaukana Suomesta syntynyt mies, jonka vanhemmatkin vasta vanhempina olivat tänne
Pohjan perille muuttaneet, mies, joka itse on suhteellisen vähäisen osan
ikäänsä saanut täällä toimia, kasvoi
innokkaaksi tämän maan ihailijaksi,
vastakohdaksi lukuisille Suomi-äidin
lapsille, jotka maailmanmattistnidella
ja omien olojemme halveksimisella
luulevat osottavansa henkistä etevämmyytlään. Hänen nuoruutensa
ystäväpiiri ja ympäristö olivat kansalliSTrudenrienrroiilemme vieraat, eikä Biaudet. joka sujuvasti käytti kahdeksaa kieltä, puhunut virheettömästi
suomea, mutta jyrkästi suomenmieliseksi hän vähitellen tuli, kenenkään
siihen kehottamatta. En tarvitse sanoa, että muutos oli kaukana ulkonaisten etujen lavcttelemisesta. Opportunismin pilkalle tähtäävistä laskelmista ei kukaan vointit olla kauempana kuin hän, joka pikemmin
vastuksia etsiskellen, uhmailien va-

A. Petrelius: Uusi kaava leveysasteiden laskemista varten Pohjantähden
zenlittietäisyyksistä; Hj. M eli i n A.
U, Hjeimmaila tutkimuksen: Viidennen asteen toisen lajin käyristä sekä

omansa: Algebrallisten yhtälöiden yleinen lause; G. Komppa omansa ja.
R. H. Rosch i e r i n yhteisen tutkimuksen Uusi

0-fenkenin

todi ja fenkenien

valmistusme'

nimittämistapa; Hj.

Hellin K. A. Poukan kirjoituksen:
Sellaisten potenssisarjojen analyyttinen
jatkaminen, joiden kertoimet ovat järjestysluvun kokonaisia funktioita; G.
Komppa omansa ja S, V. Hintikan julkaisun: Santenin totalisynteai;
V. V. Korhonen, Helsingin sadeoloista : Ilmari Krohn, Resitatiivisen melodiikan tyypeistä; G. Komppa omansa ja S. V. Hintikan yhteisen tutkimuksen: Xorkamferin totalisyntesl sekä J. Vuorisen julkaisun: Yiikiittimineralin esiintyminen j;«
kemiallinen kokoomus: Hj. Mellia
K. A. Pou k a n tutkimuksen Sellaisten,
potenssisarjojen analyyttinen jatkaminen, joiden kertoimet voidaan lausua
järjestysluvun kokonaisina funktioina ja
l:sen ja 2:sen lajin lineapisten integra«
liyhtälöiden ratkaisu sekä E. A. Him
Huomioita potikan kirjoituksen:
tentsialilogaritmin teoriaan.
Painosta on työvuoden kuluessa ilEsitelmät ja Pöytäkirjat
mestynyt.:
1914, II osa ja 1915, sekä Suomalaisen
Tiedeakatemian toimituksia (Annales
sejentarum Fennicae) B»
sarjan XTI nidoksen II osa sisältäen
n:ot 2—4 ja PF-Communications-sarjaij
g:ot V7, 22 ja 23.
Sitäpaitsi on toimitusten A-earjan
VII nidoksen viime vuosikertomuksessani mainittujen julkaisujen lisäksi
valmiiksi painettuina n:ot 7—12, jotka
sisältävät: Hj. MeMd o, Zur Theorie
der trinoTQlsehen Gleichuugen ja Ein
iiber aigebraischfi
allgcmeiner Satz
Gieichungen
deren Koeffizienten als
unabliängige Varia.ble batrachtet werden; Hj. V. Brotherus, Ueber die
in Flammen; 7.
Elekirizitätsleitung
Vuorinen, Ueber das Vorkommeu
und die chemische Zusammensetzuns
der TViikitmineralien, I Teil; A, Li
Hjeämman, Sur la quintique gauehe
rationelle de seconde espéce.
Toimitusten B-sarjan XII nidoksen
n osa, sisältää paitsi viime vuonna mainittuja K, J. Karttunen, Die Königrwahl in Polen 1575. Saman earjan,
:

:

litsi jyrkän ja ohdakkeisen tien, mif4
loin tasaisempi oli tarjona, MutU
vaikka hän taipui taisteluun taistelun vuoksi, saattoi sama mies välistä
esiintyä taidolla, joka olisi saattanut
olla kokeneelle diplomaatille esimer-,

kiksi,

niinpä esim. raivaten itsel-

leen tietä yksityisarkistoihin, jotka
ennemmin ovat olleet tutkimukselta
Moninaisuutta ihmisluonto
voi tarjota, harvoin kuitenkin ayt
mainittua räikeämpää. Vastarintaa
tämmöinen luonto usein kohtasikinf
hänenlainen mies oli kuin luotu monen kanssa riitaantumaan. Mutta
häneen tutustuttuansa useimmat lukivat tämän tuttavuuden huomattavimpiin elämänkokemuksiinsa, ja ken
ei hänen suoruuttaan kunnioittaen
muista, ei varmaan itse samanlaista
tunnustusta ansaitse.
Historiantutkijan työssä Biaudet itse näki elämänsä varsinaisen, jos
kohta myöhään selvinneen tehtävän.
Ettekä kummastune, jos omistaakin
tämän hetken meille yhteisinä olleille harrastuksille.
Historian palvelijoita on moran! ai-<
sia; tämän tieteen tehtäviä ajatellessamme johtunee ensinnä mieleen tui.
korkea velvollisuus lausua edelläkäyneitien sukupolvien riennoista
se tuomio, joka sisältää ehdottoman totuuden, intohimoista puhdistetun lahjomattoman jälkimaailman
Tähän erehtymättömään
tuomio.
totuuden sanaan yhä vedotaan, vaikka meidän täytyy myöntää, että se
suljetut.

UUSI SUOMETAR

Ättuluifm ftfofofeja

trfcfasiuatuftcn o^tojma.

Elias Lönnrotin matkat
I osa:

Rakkolanjoen tehtaan

oliioameita säästäviä
Kaakeliuunia !
Ks a

Ww 1828—39; II osa: vt. 1841—44.
Hinta: nid. 8: —; sid. 18:
—.

SsHUiam 3>itutc3:
elämän ifyuitcita.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

6ÖIO

fiirja fifältöä Fafft puljetta, jotfa omat tulleet mattman
fuulutfu. Söiimeoifojen fiuomattamm nlofoft eftttää niiäfä
elämänarmojen agteiffoa tilaajan umiiien Fannalta. «puljeét
muoboétaroat Fofonaifuubcn, jofa ptjrfit maStaamaan fnftj*
mfifjecn: »Tl itä antaaelämälle merFt tö s t ä ?"'
Simuja 117, lunta Itb. 2:50.

Prof. Emile Vandervelden

•

ia mtttittMtttotféfcfit*
töin

fjrof. SarSfon on nijftjiftn sponjoiimaiben atnuråjapibe=
'2rä§fa fixjaSfa eftttää fian harrainaifen teette

ftlofoft.

iijliä tatoaEa mitä flit>iétt)é on ja mtl lät am oin

ftiften
Fätitännösfä prjrittäroä ominpäin opiskelemalla. DcÖin
l'nu)ällifeåti ja famalla FuttenFin fclFcäött ci tästä aineesta ole

on

ennen Firjoitettu.

©imuja 72, fimta 75 penniä.

©omalla mainitfemme, että pari fuutautta fttten itmesttn
FuåtammFjcllamme juomefft mijosFin

Satäfottist ,WtyMosia".
£eo3 on mitä parhain tutustuttaja fielutteteefeett ia

jttfien liittymiin nlofonfiin ItifnmöFftm. SeFijän perfoonaQt=
nen, lotétama eftipStapa teFee luFemifen tobcUifefft nautinnoFfi.
fifaltäa 159 ftmua ja maffaa 2:50, jtb. 3:50.

SoFenut elämän tuntija eftttää täsja Firjasfa tertoeen
Fotfelämän ia perheonnen elinehtoja. ©fttpstana on sKillc=
ritle ominaiéta, t o b e II ife e n elämään fnmälti Fcsteman.
©eöaifena on Firja marmaan termctuKut tulianuin ?Dtetr)tn.
©imuja 122, Ijinta 2 mF., ftb. 3 m!.
Hu fia paino! fta olemme äsFeu julFatsjeci [euraa*
miéta 3JKHerm Firjoiita:
»juonnetta
Toinen painos, £>inta
2: 50, ftb. 3:50.
«ftocteiuia taftmittamaSfa". ÄolmaS painoa. §inta
2 tnF., ftb. 3 mF.

©oatamana FirjaFaupoisfa ja aftantießillamme.

28crner Söberftröm ©jafetjljttö, sorltJoo.
6534
Kuc-ieniau saalis on tämän työvuoden
XIV nidokseen on niinikään v&lßai&si
V. O. Stre n g, Himmel kuluessa ollut piiristämme tavattoman
and Wetter in Volksglautve und Sprache runsas ja ainakin osittain Akatemiam-

painettu:

in Frankreleh, II Te!l; E dv. Rein, me tieteellisessä elämässä hyvin tunDie Fiorentiener Brlefsammlnng; L. O. tuva. Niinpä ovat piiristämme poistuTh. Tndcer, De vocabulis Ichnentaneet ikuiseen lepoon varsinaiset jäseFF-Communications-sarjan yiläfnrn.
net: senaattori, prof. Arvi Genetz,
mainitut numerot sisältävät: Axel valtionarkeologi, prof. Johan R e i nOlrik, Personal inpresides Moitke ii oI d Aspelin, tohtori Henry
Moe; A. Aarne, Der Mann ani dsm B i a u d e t ja apnjäsenemme lääketiet,
Paradiese ja Der roiehe Mann und sein tohtori Juho Hämäläinen. Heidän
elämänvaiheistaan ja töistään saamme
sclrw!egersobn, Nidos sisältää myöskin E. II eii el, Nasoniana Graeea.
kuuTla. myöhemmin.
apu jäseniksi ma*eUusikéi
Vanhalta ystävältään ;*a kannattavallaaattis-luonnontietcaiiiseen osastoon ta jäseneltään kapteeni O. F, Pohon Akatemia valinnut: lääketiet, ja kijanheimolta on Akatemia vnod?n
rurgian tohtorit: Maunu af Henrkuluessa saanut kiitollisuudella vasiin in, Yrjö Kajavan ja Yrjö taanottaa 3,000 mk.
Airilan.
Akatemian rahavarat nousevat nyApujäseniksi humanistiseen o- kyään rahastonhoitajan Ilmoituksen
sastoon on taas valittu: filos, tohtomukaan 457.4T0: 13 taksan.
Aikaisemmissa vuosikertomnksissarit Einar Heikel, Uno Holmberg, A. R. Cederberg, Juhani ni mainitsemieni tieteellisten laitostin
Rinne, Lauri O. Tb. Tude e r, lisäksi on Akatemiamme joutunut julkaisujen vaihtoon: Venäjän KeisarilliOnni Okkonen ja K. V. Rauhala.
sen Maantieteellisen seuran, Tarton

käytännössä jää meille kaikille

vuttamattomaksi.

puolen tutkittuamme olemme pakoi-

telut myöntämään, että aivan arveluttava yksipuolisuus vuosisatojen takaa on ollut ruotsalais-suomalajsta
käsitystämme protestantismin ja katolisuuden taisteluista leimaamassa.
Kuinka paljon huomiota voitolle päässyt puolue en antanut vastustajan
väitteille? Ja eikö voitetun lausuntoja ole joukottain hävitetty? »Yhden puheiden mukaan älköön ketään
tnornittakos, lausuu jo vanha tttomarinohje, mutta virallisesti juurtunut
käsityksemme uskontoriitojon aikakaudesta ei de tarkkaan ottanut täiä
sääntöä huomioon, jos kohta samaa
yksipuolisuutta kyllä on katolisellakin puolella o'emassa. Vaistontapaisella innolla Biaudet ensi hetkestä
asti riensikin noita tukahduttuja to-

distuksia etsimään

ja

iti

Aleksaisterink. 15. I krs.
Puh. 33 23.

Helsingissä

Savon Työväen Sanomalehti- ja Kirjapaino-osuuskunta r.1., Kuopio.
(Savon TySm.)
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yliopistoa ja Suomea Mainaism-aigtoyhdUrtyksen kanssa.
Tiedeakatemian toimiftenldlöjna orat
kuluneena työvuotena oTieet herrat:
■J. V. Euntb puheenjohtajana, G. Melander varapuheenjohtajana, E. G.
Palmen rahastoahoitajana, U. Lehtonen kirjavaraiahoitajaaa, H. Holst a kirjastonhoitajana, K. Krohn
humanistisen osaston sihteerinä ja Bsekä FF-sarjojen päätoimittajana, B. A
Pipo n i u s luonnontieteellisen osaston ja Akatemiaa täysistuntojen pöytäkirjurina ja a3eldrjöittanut G. K o m pp a Akatemian sihteerinä.
.Tufeaisukomiieaan orat fcautaneet
paitsi sihteeriä hrat: H j. SI eII ia, A.
K. Cajander ja O. St r eng sekä

jaksi valittiin prof. E- S t e n i j, sihteeriksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi prof. G. Komppa, pö~täkirjuriksi humanistiseen osastoon prof.
Kaarle Krohn yä, matemaattisluonnontieteelliseen osastoon prof.
E. A. Pipon i u s, rahastonhoitajaksi prof. E. G. Palmen, kirjavarsin hoitajaksi prof. U. Lehtonen
ja kirjastonhoitajaksi tri Harry
Ho ! ma.
Uusiksi Akatemian vakinaisiksi jäseniksi valittiin tohtorit A. Aarne,
A. R. Niemi. G. J. Ramstedt ja
Väinö Voionmaa. Apujäsenifesi humanistiseen osastoon valittiin
tohtorit K. V. Rauhala ja Onni
humanistiseen herrat K. Krohn, K. Okkonen sekä matemaattis-luonGrotenfelt, Art h, Hjelt ja J. nonfietcelliseen osastoon tohtorit
E eM! Sko la.
r o Mäkinen ja Y r j 6 A i r i I a.
seurojen

vaiiokunnas»Tieteellisten
sa> on Akatemiaa edustanut sihteeri
G. Komppa ja varamfehenä herra
Arth. Hjelt.
Tiliatarlrastajina ovat olleet herrat:
J. J. K a rv o n e n ja E. A. P i p o a i n s
(E.T.T.)
Eilen alkoi Turussa
sekä varamiehenä H. Suolahti.
Grand Hotel Pörssin juhlasalissa KotiGust K c m<p p 8.
maisen Työn Liiton neljäs vaosikokons.
Astui sitte puhujapaikalle prof. E. Kokouksessa olivat seuraavien osasto-

Kotimaisen Työn Liiton
vuosikokous.

muistopuheen
tuonen tuville muuttaneesta Akatemian jäsenestä, . tri Henry Bia udefsta. Puhe on jälaistä toisessa
paikassa lehteämme. Toisen muistopuheen piti tri F. E. W i c h m a n n
niinikään viime työvuoden aikana
kuolleesta Akatemian jäsenestä, tri
Juho Hämäläisestä selostaen hänen
fyhyttS, mutta ansiokasta elämäntyötään.
G. Palmen pitäen

Akatemian yksiryiaistanto.
Tämän jäikeen seuranneessa Akatemian yksityisistunnossa, jossa oli
runsaasti Akatemian jäseniä läsnä,
teki ensiksi prof. G. M e ! a n d e r
selkoa Akatemian ylläpitämän Sodankylän observatorion toiminnasta
viime työvuoden kuluessa ja prof.
E. G. Palmen selosti Akatemian
rahavarain tilaa.
Prof. J. J. Karvonen ilmoitti
painettaviksi seuraavat tutkimukset:
M a f . H c u r I i.n, Yergleicnende
PsudodiphtheriebaziHen, anf einen
Pseneiodiphtheriebazir.cn, auf einen
einfachen Kulturmethode zur Erkenr.ung des echten Diphtheriebaziilens
fussend; ja Yrj s Kajava, Die
kurzen Muskeln und di eiangen Beugemaskeln der Säugetierhand, 11,
Prof. G. Melander ilmoitti painettavaksi tri V. V. Korhosen kirjotukseni T;.'7:sen lumipeitteen vaikutus kevään lämpötilaan ja säätilan

jen edustajina: Helsingin osastosta
tehtailija K. A. Wigg, ins. Jenny Markelin-Svensson ja fil. maist F. Hallie;
Taapereolta tehtailija R. Haarla; Vaasasta konttoristi H. Stenöalil; Lahdesta

isännöitsijä K. O. Kivekäs; Sortavalasta kauppias F. A. Stenfeldt; Hämeen-

limasta opettaja K. G. Höijer; Porista
kultaseppä I. Saha; Viipurista opettaja
Th. Sasiin ja kauppias M. Kauranen
sekä Turusta leipuri A. Stenberg, tehtailija M. Ingman, kultaseppä K. S.
Sahlstedt, rak. mest .1. M-alin, tehtailijat E. Åström ja J. Tapani, maist H.
Kestilä, kultaseppä K. Lindell, liikomies K. T. Korkela, kauppias E. Suvanto ja insinööri B. Grönblom, jonka
lisäkHi keskustoimistosta olivat saapuvilla tarkastaja Lauri SläWnen ja johtaja S. Levämäki.
Kokouksen avasi lyhyellä puheella
Turun osaston puheenjohtaja maist. H.
K e s 1 1 1 ä, joka puheessaan huomautti
siitä erikoisasemasta, johon maamme
teolllsuuselämä vallitsevien olosuhteiden takia oli joutunut. Huolimatta ristiriidoista, joita vallitsevat olot ovat
synnyttäneet, tulee liiton edelleenkin
jatkaa vaikutustaan siihen suuntaan,
että saadaan kaikki käsittämään, miten suuri merkitys kotimaisen tuotannon suojelemisella

maan .taloudelliselle

elämälle on. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin sitten tarkastaja Lauri
Mäkinen sekä varapuheenjohtajiksi tehtailija R. Haarla Tampereelta ja E.
Åström Turusta. Sihteereiksi valittiin
liiton sihteeri Salamon Levämäki ja
liiton toimiston johtaja S. Branders.
pysyväisyys.
Varapuheenjohtaja E. Åströmin johSiirryttiin sitte toimittamaan vaa- taessa puhetta esitettiin kokoukselle
leja. Puheenjohtajana tulee alkavana vuosi- ja tilikertpmukset sekä myöntyövuotena toimimaan päättyneen nettiin tilintarkastajain, maist, K. A.
työvuoden varapuheenjohtaja, prof. Videniuksen ja kauppias M. Kaurasen,
G, Melander. Varapuheenjohta- puoltama tilivapaus. Hallituksen jäse-

kökohdat pääsevät keskustelua hedelmöittämään. Varmuudella voi ennustaa, etteivät juurtuneet ennakkoluulot tässä voi .fänkaiken kestää kritiikin kiirastulta, olkootpa toistaiseksi
kuinka itsokylhvset tahansa.
Edelliseen näkökohtaan liittyy {öinenkin erilaisuus, joka on eri tutkijain välillä olemassa: toinen koettaa
seurata asiakirjojaan niin uskollisesti, että lopulta joka sana on semmoisenaan lähteistä lainattu; toinen sitä
vastoin voi etsiessään kerrottujen takana olevia syitä ja vaikutteita antaa mielikuvitukselleen liiankin vapaata juoksua. Mosaikkfkuvan elottomuus on toisessa tapauksessa kuivaajaa uhkaamassa, toisessa on vaara edessä, että kuva tulee todellisuupoikkeava.

En tarvinne sanoa,

desta
urkkimaan, ja että Biaudet seisoi jälkimäistä suun-

hämmästyttävät määrät hän sellai- taa lähempänä, mutta minun tulee
sia löysi. Omasta puolestani minä heti siihen lisätä, että hän on mervastustelin monia päätelmiä, joita killisen hyvin tiennyt varoa tämän
Biaudet uusista lähteistään veti, ja menetelmän heikkouksia. En tunne

samoin toista esimerkkiä tuiiijasta, joka saarvelen vie':äkin että hän
taipui pa- massa määrin kuin hän olisi antanut
kuin usea muu tutkija
nemaan löytämiinsä tietoihin enem- mielikuvituksen ohjata asiakirjain etmän arvoa kuin kohtuus aina vaati. sintää ja samassa on kyennyt muo-

doslamaan päätöksiään todistusten
mukaan. Hän omistikin tutkijan
edellytyksiä aivan kuulumattomassa
määrässä. Kielitaito hänellä oli ilman vertaansa, ja toiseksi hän ihmeellisen kärsivälliseni tyytyi vuosikausia peräkkäin pitämään tärkeimpiäkin löytöjänsä laatikossaan,
kunnes ehtisi saada tarpeellista täydennystä sekä oikaista mahdollisia
erehdyksiä. Ja tähän tuli lopuksi
aivan verraton kekseliäisyys vähimmistäkin merkeistä arvata, mistä oli
uusia tietoja etsittävä.
Hapuilemalla Biaudet siis sen laajan arkistovarojen tuntemuksen avulla, minkä hän oli tiennyt hankkia
itselleen ikäänkuin ilmasta, tiesi
suunnata tutkimustaan, olivatpa Eerik XIV:n onnettoman pojan vaiheet
etsittävät Pragista tai vaikkapa Espanjan Simancasista; juuri tämä tutkimus, josta eräs ruotsinmaalainen
arvostelija ylimielisesti on kovat sanat lausunut, ja jonka loppuosaa tekijä valitettavasti ei ehtinyt viimeistellä, on loistavin todistus, että Biau.
det todellakin oli historiantutkija
Jumalan armosta. Biaudefn luoma
kuva on varmaan pitkiksi ajoiksi
varmin johto, minkä me. tässä kohden voimme saada. Ja jollei hän
olisi pyrkinyt täydellisyyteen, jonka
ihmiselämän rajoitukset, tekevät mahdottomaksi, olisi Biaudet-väinajan
tuotanto pian voinut paisua kolmenkertaiseksi, menettämättä suuresti
arvoaan,
varsinkin iol*ei olisi sekä
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saatavana kirjakaupoista.
222 sir., hinta 1:75.
Aeiami e h is verrattoman byviliä ehdoilla halutaan kaikkialle.
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niksi kuluvaksi vuodeksi valittiin vapautusta pyytäneen johtaja J. Sahlbomin sijaan konsuli K. Stockmann Helsingistä ja eroamisvuorossa olleet hallituksen jäsenet, insinöörit C. Enckell
ja M. Lavonius, tark. Lauri Mäkinen,
eversti V. Thesleff ja liikennepäällikkö
J. Tingvald valittiin kaikki uudelleen
sekä kultaseppä I. Sana, Porista, kultaseppä O. Järveläisen sijaan. Varajäseneksi valittiin kultaseppä O. Järveläinen Viipurista, insin. Jenny J.larkelln-Svensson Helsingistä ja johtaja F.
Skogster Hämeenlinnasta. Tilintarkastajiksi valittiin niaist. F. Kallio ja K.
A. Videnius vakinaisiksi sekä varalle
johtajat O. E. Jf.atinen ja Y. Kemppainen, kaikki Helsingistä. Liiton seuraava kokous päätettiin pitää La hdessa. Kun sääntöjen määräämät
vuosikokouksen asiat näin ollen oli loppuunkäsitelty, ryhdyttiin käsittelemään
kokouksen ohjelmassa olevia keskustelukysymyksiä.
En;imäisena oli ohjelmassa kysymys
liiton sisäisen toiminnan lujittamisesta.
Asiaa oli valmistellut hallitus ja sen
erikoinen valiokunta, jonka" mietintö
päättyi seuraaviin ponsiin:
1) Kalkkien osastojen olisi suoritettava puolet vuotuisesta jäienmaksutulostaan keskustoimistolle yleisen toiminnan ylläpitoa varten ja kunkin osaston
olisi vastattava keskustoimistolle tulevasta maksuosuudesta, huolimatta siitä
onko osasto saanut kaikilta jäseniltä
perityksi jäsenmaksut, vai ei.
2) Kaikilla osastoilla tulisi pääkohdissaan olla aivan samanlaiset säännöt,
koska se parhaiten vastaa käytännöllisen elämän vaatimuksia. Säännöissä
olisi myös nimenomaan mainittava, että henkilö, joka on jonkun osaston jäsen, on samalla myös liiton Jäsea.
3) Osastojen vuosi- ja tiiikertomukeet olisi liiton yleisten sääntöjen määräämän ajan kuluessa lähetettävä keskustoimistolle, että liiton yleistaloudellisen aseman arvioiminen ja täydellisen
vuosikertomuksen laatiminen kävisi
mahdolliseksi.
4) Liiton kaikille jäsenille olisi edelleenkin jaettava liiton äänenkannattaja
jäsenmaksun vastikkeeksi, mutta koska
kokemus on osoittanut; että C-ryhmän
jäsenistä jäsenmaksun ollessa 3 mk. on
ollut taloudellista vahinkoa sekä osastoilla että keskustoimistolle, olisi tämän ryhmän jäsenmaksu korotettava 3
markhaan vuodossa. Eri jäsenryhmäln
vähiramän vuotuisen jäsenmaksun määrä olisi edelleenkin säännöissä määrättävä.
5) Liiton säännöissä tulisi olla määräys, jonka mukana liiton hallitus tai
johtokunta saisivat eroittaa tai lakkauttaa osaston, joka toimii vastoin liiSäännöissä tulisi
periaatteita.
ton
myös olla määräys siitä, että osasto ei
saa erota liitosta, sekä siitä, että osaston omaisuus ilman muuta siirtyy, liitolle, jos osasto lakkauttaa toimintansa
tsi tulee liitosta eroitetuksi.
Ehdotuksesta syntyneessä keskustelussa kosketeltiin etupäässä jäsenmaksun korottamista. Useat puhujat vastustivat varsinkin C-ryhmän jäsenmakettä sen
sun korottamista katsoen,
kautta jäsenmäärä pahasti alenisi.

tehty niin
paljon estääkseen tutkijaa, jommoista

Asiain käsittely keskeytettiin päivällislomaa varten vähän jälkeen klo 5.
Jatkettaessa loman jälkeen kokousta
klo puoli 7 tienoissa, kesti keskustelua
jäsenmaksuista vielä hyvän aikaa, minkä jälkeen kysymys lähetettiin 3-henkiseen valiokuntaan.
Sitten otettiin käsiteltäväksi kysymys
yhteismerkin

snr jäimme «totuudet:

m

Puolueeton osuustoiminta
Sosialistinen osuustoiminta

saa- keskikohtaa miten kuten tavotellen. Samassa olen kuitenkin varma, että
Toisen hyväksi pidetty tarkkaan har- »e kritiikki ja ne uudet, osaksi Ruotkittu puolustuspuhe saattaa asiaa sin oloille varsin vähän imartelevat
edistää enemmän kuin kaavamaises- tiedonannot, jotka hän on tuonut kesti tehty korupromissiyritys.
kusteluun, ovat tässä kohden asettaperimätietojen
Biaudet lähti
epäi- neet tutkimuksen aivan uudelle kanlemisestä kun hän ryhtyi aineeseen- nalle. Uusien väitteiden välistä pasa, Juhana Hl:n ja Sigismundin tais- radoksaalisesta muodosta on helppo
telujen tutkimiseen, ja asiaa kaikilta vapautua; pääasia on että nämä nä-

Voinemme vielä
senkin,
tunnustaa
että pahoja objekhairahduksia
voi mahtua subtiivisia
jektiivisesti rehelHsimpään totuudenetsintään. Suuremmassa erehtymisen vaarassa lienee se, joka omasta
puolueettomuudestaan vakautuneena
käy työhön, kuin jos ottaa etupäässä
toisen riitapuolen näkökohtiin syventyäkseen, mutta samassa civaltaa
itsekritiikin tarpeellisuutta. Todistaahan elämä, että ne, jotka kehuvat seisovansa taistelevien uiko- tahi
suorastaan yläpuolella, usein tietämättään ovat pahimmin puolueellisuuden pauloihin takertuneet.
Mihinkään Radamantuksen-tapaiseen intohimottomuuteen ei Biaudet
luullut pystyvänsä, epäilipä tämän
tähden kokonaan omaa sopivaisuuttaan historioitsijaksi. Hänelle ominaista oli pikemmin nopeasti valita
asemansa sekä tulisella innolla ajaa
toisen puolen näkökohtia. Mitä heikkouksia tällä subjektiivisuuden kannalla on, sen osottavat erinäisten
historioitsijain yritykset, kun esim.
on koetettu maalata Kustaa Adolf
mustaksi tai Tiberius ja Nero valkoisiksi. Mutta {etuutta etsittäessä saattaa sittenkin olla enemmän hyötyä
tuommoisesta syrjäytyneiden näkökohtain uudestaan punnitsemisesta
kuin siliä, htiokeahintaisesta puolueettomuudesta, joka menee kahden
toisistaan eroavien viivojen väliin
vetäisemään uuden, jonkunmoista
'
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:
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kuuluisa teos
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Käsitecllisuus-

aikaansaamisesta

Kansanpukuja.

Suomalaisen Kansantanssin Ystäväin toimittama erittäin suosittu vaiiomallikokoelma tarkkoine työ-, kutoma- y. m. ohjeineen; painettu 10
värillä. 2:75.
Lasten ja naisten pukuja.
Kahdeksan puku- ja koristepiirtajän yhteistyöllä aikaansaatu, varsin
monipuolinen mallivihko nykyaikaisia pukuja ja koristeita. 2:25.
Tyttöjen kotitöitä.
Eva Somersalon paljon suosiota
ja käyttäjiä saanut nuorten opas- ja
neuvo*kirja. Väinö Hämäläisen kuvitt.
Sid. 75 p.
Kotiemme kauneus.
Asuinrakennukset Huoneiden sisustus

Puutarha. Koristetaiteilija

Edvard Elenf uksen lukuisin kuvin
valaistu erittäin monipuolinen, uusia
uria viittova neuvokirja. 2: 25; eid.
o mk.
Puun käsittely
työkaluilla Ja koneilla.
Arkkitehti J. Kekkosen laatima
jokaiselle puun käyttäjälle välttämätön käsikirja. 330 kuv. Sid. 2: 75.
Ennen on näissä suosituissa sar-

joissa ilmestynyt m. m.

Käsiteollisuus kunniaansa.
Olkiiyöt. 33 kuv. opas
Maalaus kotitarpeeksi
Puun värittäminen

—

...

kotimaista teollisuutta varten ja teki
puheenjohtaja selvää sitä varten toimeenpannuista kilpailuista ja kilpailuluonnoksista, minkä jälkeen kokous yksimielisesti hyväksyi arkkitehti A. V.
Ranckenin luonnoksen, jossa on kuusi
ja sen takana koski ja hammasratas.
Asiaa koskevat käytännölliset toimenpiteet jätettiin johtokunnalle.
Vielä, otettiin kokouksessa käsiteltä-

väksi kysymys

:75

—>

—:
—:

Värien sommittelu

—:

Maalaus-käsikirja
Kittikirja, 174 neuvoa
Tuohityöt. 51 kuv
Nahkurin käsikirja. Ku\tt...

75
50
50
75

2:50
1:

1:

Sido itse kirjasi!

4:—
50
4:25
75
75
2: 75

—:

Kankaiden sidosoppi. 386 kuv.
Kankaan kudonta. 50 kuv.

.—:

Neuvoja kotivärjäykseen
Köristesommitteiu. 200 kuv.
Rakennus- jakoiistefyylit. 600
:?:
kuv
.".",
90
Ornpelukoristeita. 40 mallia 2:25
Huonekaluja. 31 mallia
2:25
Puunveistelmiä. 35 mallia
2: 75
Maalauskorista. 63 mallia
2:75
Kotiieollisuusrualleja. 100 mal—-:

....

.

....

teollieuusmuseon perustamisesta.
Liiton johtokunnan alustus päättyi
ponteen, jossa ehdotettiin, että kokous
ottaisi asian keskustelunalaiseksi ja
jatkuvia toimenpiteitä varten kehoitta!si liiton johtokuntaa esittämään sen eri
aloilla toimiville teollisuusyhtymill-e ja
maan tuotannon lisäämistä harrastaville komiteoille sekä sen jälkeen ryhtymään niihin toimenpiteisiin, jotka ehkä
näyttävät mahdollisilta kysymyksen
Alustuksen
edelleen kehittämiselle.
johdosta teki kultaseppä t Saha, Porista, laajassa lausunnossa selvää asian
alkuhistoriasta.
Kokous loppui tähän ja tämän asian
jatkokäsittely samoinkuin kaksi jälellä
ollutta kysymystä jätettiin täksi päiväisi. Kokousta jatketaan tänään klo
10 a.-p.
Kokouksen päätyttyä olivat Turun
osaston jäsenet kutsuneet vieraansa
juhlaillallisille, joihin otti osaa noin
100 henkeä.
Kotimaiaen Työn KuatannusyfttiSr»

|

Kirjakaupassa on
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Siiimmilaiiia Huhtikuun U p.nä

varsinaisessa yhtiökokouksessa Liiton
kokouksen päätyttyä eilen illalla Turussa luettiin vuosi- ja tilikertomuksei
sekä myönnettiin tilivelvollisille täysi
vastuuvapaus.
Johtokunnan ehdotus
vuosivoiton käyttämisestä hyväksyttiin. Johtokunnan jäseniksi valittiin
varat. V. Björksten, tark. Laari Mäkinen ja ins. V. A. Sohlberg varsinaisiksi se'-tä varalle tri Viljo Hytönen ja
varat. J. von Julin sekä johtaja Salainen Levämäki, kaikki nudelieen. Tilintarkastajiksi valittiin maisterit F.
Hallio ja K. A. Videnius sekä varalle
johtaja O. E. Jaatinen ja kauppias M.
Osakepääomaa päätetKauranen.
tiin korottaa 5,000 markalla eli 13,000
markkaan laskemalla liikkeeseen 50
Kokous hyväksyi
uutta osaketta.
johtokunnan ehdotuksen sellaisen julkaisun kustantamisesta, jossa selvitetään kotimaisen työn merkitystä kuluttajan kannalta.

Yhtiökokouksia.
Vasa Bomullsnianufaktur
Ab.-nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin eilen. Johtokunnan
jäseniksi valittiin uudelleen hra V.

..

..
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kirjakaupoista ja
Kansanvalistusseuralta
Helsinki, Museokatu 18.
Saadaan
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Benzov ja hovioikeudenneuvos K. Akesson sekä varalle pankinjohtaja A.
F. Timgren. Tilintarksatajiksi valittiin
hovioikeudenneuvos V. Forsman, pankinjohtaja A. Berger, fil. malst. ti.
Bergroth ja kauppias K. Vaselius. O»
sinkoa päätettiin jakaa 10 %.

Lisäksi

päätti

yhtiökokous lahjoit-

taa yhtiön työväen eläke- ja apukasaaan 40.000 mk., suomalaisen teolli-

suuden keskuslaboratoriolle 10,000 mk.
ia erilaisiin avväntekeväisvystarkoi*
tuksiin 10.000 mk.
(S. T T.) Suomea Höyrylaiva Osakeyhtiön varsinaören yh*
tiökokou;,oli eßen. Edustettuina oli
noin 4,000 osaketta. Yhtiökokous hyväksyi lisätyn johtokunnan ehdotuksen
voittovarain käyttämisessä siten, että
osinkona osakkailla jaetaan 15 % eli!
855.000 mk., päällystön, aJipåällyst3n ja
miehistöjen eläkerahaston perustamiseksi talletetaan 75,000 mk., Inokitnsrahastoon siirretään 390,000 mk., vaknntusrahastoon liitetään 800,000 mk. ja
osinktfjärjestelyrahastcon
siirretään
voiton jäännös, 2,004,577 mk. 47 penniä.
Samoin hyväksyttiin ehdotus
6,1ö0 uuden osakkeen liikkeellelaskemisesta 120 56 hinnasta, joflloin yhtiön
osakkailla en merkintään nähden etuoikeus. Osakemerkinnän alkamisesta
ja päättymisestä tultanee ilmoittamaan
sanomalehdissä ylimääräisen yhtiökokouksen vahvistettua osakkeiden «ikkeeileiaskemiseea tarvittavan yhtiön
sääntöjen muutoksen.
Sen jälkeen
hyväksyi yhtiökokous erinäisillä muutoksilla -htiön uud-et säännöt.
Tämän jälkeen toimitetussa yhtiön
toimihenkilöiden vaalissa vuosia 1917
—lB varten valittiin uudelleen varsinaisen johtokunnan varsinaiset jäsenet, insinööri Gustaf Zitting ja konsuli Frans
Stockmann, varsinaisen johtokunnan
varajäsen, vapaaherra K. F. von wate-

kotimaassa että Ruotsissa

ei koskaan ennen ole voitu pohjoismaista lähettää etelän rikkaihin arkistoihin. Tuskinpa tutkimuksen viimeaikojen historia voi mainita rumempaa yritystä kilin on ruotsalaisten Vatikaanin viranomaisille 'esittämä pyyntö, ettei suomalaiselle tutkijalle annettaisi Malespinan papereita, joita ruotsalaiset aikoivat
tutkia ja joita he sitten eivät vuosikausiin ole kyenneetkään käyttämään.
E. G. Palmen.

Aikakauslehtiä.

»Pellervo» n:o 6

on ilmestynyt Ja sisältää:
Kaksi miljoonaa markkaa hnokeaknrkoista pääomaa tänä kesänä tarjolla
utrtisviljelyksen edistämiseksi.
Miljoonan markkaa omien kotien hankkimista varten.
Juho Jännes: Maanviljelijät mitisrKjelyksen avulla SuoTahdotmen viljasatoa lisäämään!
K. M. S:nen:
teko vai etteikö tahdo?
Maanviljelijät! Varokaa tilakeinottelijoita!
Osuusmeijerien ja osuuskasM. P,
sojen edustajakokoukset.
Välttäkää meteänhävitvstä! 111.
Väinö Suuronen: Siemeusekotuksien suunnittelu ja siemenmäärien arvioiurnen
heinä- ja vihantarenukylvöjä vsrten.
Pieniä keksintöjä maatalouden alalta,
Pieniä tietoja,
Kodin osasto.
Lukijain osasto (väst. 29S3 —2997).
KirjallisuutUutisia osuuskunnista.
:

ta.

Ilmotuksla.

Kodin Kuvasto n:o 15.
Lounals-Suomen Maatalouslehti n:o
14.
Yhteishyvä n:o 14.

Kaunokirjallisuutta.
VäinS Kolkkala: Kääri Vuorenpää. helmi hurjasteluillaan vie sen suinKertomus. 119 soraa. Hinta 2: 25. päin kohti perikatoa. Lopuksi menee miehen mielettömyys niin pitOtava.
Jalmaxi Kaza: Mykkä Paholainen. källe, että hän kutsuu mellastuksiinKertomuksia, 179 sivua. Hinta 2: 75. pa osallisiksi talon alustalaisetkin ia
tekee mahdottomaksi kaiken työn.
Otava.
Väinö Kolk k a 1 a on uudessa Katri silloin päättäväisellä teolla otkirjassaan
tahtonut kuvata myötä- taa talon ohjakset käsiinsä, palauttaa
tuntoamme ansaitsevan naiskohta- entisen kunnon voudin toimeensa ja
ryhtyy hyvällä menestyksellä panelon.
Kysymyksessä on eräs muunnel- maan taloa jälleen kuntoon. Vilhelmi
ma »papin tyttären» tuttua aihetta. alistuu, kun saa päivittäiset alkohoKatri, seurakunnan kirkkoherran ty- liannoksensa, mutta vähitellen hänen
tär, on vanhempien alotteesta ja toi- mielessään alkaa kyteä viha valtiamesta naitettu puolittain rappeutu- tartaan kohtaan ja lopuksi hän kekneelle herrasmiehslie, Vuorenpään sii pirullisen juonen, joka on vapautisännälle Vilheimiiie. Kuinka tuo oi- tava hänet vaimostaan: (hän tekee
keastaan tapahtui, siitä oli Katri tus- murhapolttoyrityksen, josta varjo on
kin itsekään siivillä; miestään hän lankeava Katriin. Yritys kuitenkin
ei rakastanut, vaikkakin hän rauhoit-' epäonnistuu ja Vilhelmin sairas mieli
teli mieltään kuvittelemalla, että voi- hämärtyy kokonaan. Katri lähtee silsi joskus oppia häntä rakastamaan. loin kulettamaan häntä hoitolaan,
Vilhelmi kyllä oli vaimolteen hellä, mutta matkalla selkenee miehen
mutta ei kestänyt kauankaan, ennen- mieli hetkeksi, hänen onnistuu vakuin hänen elämänsä jälleen alkoi pautua saattajastaan, ja tietoisena
kääntyä paheellisille urille,
joille kaikesta kurjuudestaan hän hukutluonto häntä veti ja joilta hän nuo- tautuu jokeen.
ren vaimonsa avulla oli kuvitellut
Taistelu Vuorenpäästä päättyy siis
voivansa pelastua. Katri tuntee yhä onnellisemmin kuin taistelu Heikkisyvemmän kuilua aukenevan mie- län talosta.
hensä ja itsensä välille. Hän kohdisOn aitia mieltårirkistäväå lukea
taa kaiken rakkautensa poikaansa, vilpittömällä mielellä annettua kuvamutta tulee pakoitetuksi huolehti-, usta rehellisistä ponnistuksista, jotmaan.talon menestyksestä, kun Vi!- ka lopulta tulevat oalkituitsi. Kui-
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v : -.r ■'•"-••■:-. varsinaiset
jäsenet, ins. G CanUeiin, asessori Uno
Kurtén ja kauppaneuvos Ferd. Alfthan
sekä lisätyn johtokunnan varajäsenet
brand, lisätyn
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Suomalainen ylioppilaslaulu
40-vuotias.

den se nimekseen (Melan ehdotuk- joittamaan laulajien rivejä. Mutta
sesta) Suomalaisen Nuijan Laulukun- niinpian kun hän luopui toimestaan,
ta (S. N. L.). Laulunjohtajaksi lupau- alkoivat riitaisuudet uudelleen, jattui maisteri Taavi Hahl, ja Suomalai- kuen sitten aina vuoteen 1883, jolloin
kauppias Wiih Bensow ja kapteeni HuHuhtfk. 9 p:nä 1916:
go Björling sekä raatimies Karl Kurnen Muija, joka oli syntynyt aikai- suomalaiset ylioppilaat perustivat uuTänä
ä o Otto.
semmin samana keväänä kannattaTilintarkastajiksi vuotta 1917
tén.
denl kuoron Ylioppilaskunnan LaulaHuomenna: Hesokiel.
(S.H.) 1870-luku oli maassamime kirt ilmiliekkiin. 187 i tuli kuoron
varten valittiin hrat O Lucander, A.
maan suomalaisten ylioppilaiden hen- jat, joka yhä edelleen on olemp=sa ja Aurinko: nousi klo 5,4 ja
ankarien kieliriitojen aikaa. Suoma- johtajaksi tunnettu musiikkimies
laskee
ilman juotossaumaa
von Collan ja Axel Ekström sekä varakisiä rientoja, suostui maksamaan joka jo yli kolme vuosikymmentä on klo 7,1.
laisuuden nouseva liike nostatti mie- Martin Wegelius. Hän oli innokas
tilintarkastajiksi hrat Eric von Rreneostetaan varmasti
laulunjohtajan palkan.
liehuttanut suomenkielisen ylioppiliä ja valloitti alaa. Vallassa olevien ruotsinmielinen ja asettui heti jyrkell ja H. Aejmelaeus
h u o keammalla
laslaulun mainehikasta lippua.
Palovakuutus-Osakeyhtiö ruotsalaisten kanssa käytiin kiivasta kästi vastustamaan suomenmielisten
(S. H.)
Henkilötietoja. 50 vuotta oli eilen
taistelua, jossa suomalaiset vähitel- vaatimuksia. Ne kaikuivat nyt aivan
Vellamo Brandförsäkrings Aktiebo40 vuotensa aikana on suomalai- kulunut siitä, kun pankinjohtaja Ci g.
lagin varsinainen yhtiökokous pidettiin len, mutta varmasti hankkivat itsel- kuuroille korville.
Suomenkieliset
ylioppi!a=laulu kohonnut kor- Löfh o 1 m astui Yhdyspankin palvenen
Aleksanterin». 15
eilen illalla Kauppasenran huoneustossa leen niitä oikeuksia ja etuja, jotka laulut hyljättiin melkein poikkeuksetpankin pääkont(Mikonkadun kulmassa).
kealle tasolle. Se on saanut tunnus- lukseen. Palveltuaan
Vaasassa. Johtokunnalle myönnettiin heille kansan enemmistönä kuului. ta. Laulukunnan harjoitukset muotorissa vuoteen 18SS, siirtyi pankinjohtusta asiantuntijoilta, niittänyt kun- taja Löfhoim Turkuun
-urku
tilivapaus ja sen ehdotus vuosivoiton, Tänä aikana sai suomenmielisten ta- dostuivat
/nrak.
12. Tampere Kauppa* fr.
panhoitamaan
ankaroiksi väittelytilaisuukniaa ja tullut kuuluisaksi ei ainoas- kin sikäläistä haarakonttoria.
102.C50 markan 41 pennin jakamisesta holta
Vnorna
jotka
alkunsa
Suurin
yritystä,
joissa
elorantojen
siksi,
monta
varasto Suomessa.
eri k i
edustataan omassa maassamme, vaan laa- 1909 luopui hän pankinjohtajantoimeshyväksyttiin. Osingot ovat tästä lähtosin alussa ehkä saattoivat näyttää jilla oli monta kiivasta yhteenottoa.
18
jalti sen rajojen ulkopuolellakin. Ete- taan Turussa ja palasi pääkaupunkiin,
tien nostettav : ssa yhtiön pääkonttorismutta jotka myöhem- Mielet olivat kiihoittuneet ja vastussa sekä kaikissa Vaasan Osakepankin uskalletuilta,
säveltäjämme
jossa
vimmä't
ovat sille
hän edelleenkin vähentym.l+tömin
haarakonttoreissa. Hallintoneuvostoon min ovat osoittautuneet onnistuneik- tajista lausuttiin katkeria sanoja.
soinnuttaneet ihanimmat säveleensä, voimin hoiitaa Yhdyspankin kiint-3im'ssi
ia hedelmää kantaviksi.
Musiikki-illan toimeenpanevat Lävalittiin varsinaisiksi jäseniksi asessoKevään alussa 1876 kiristyivät väsuomalaisen yleisön myötätunnolla töjen isännöitsijäntointa ja pankin ar- hetysseuran
ja Ruotsal. Lähetysliiton
Yksi näistä oli suomalaisen yliop- lit äärimmilleen. Silloin ilmestyi
ri D. Kurtén, Helsingistä, ja kauppias
Päivän merkityksen johdossen, yhden nuoren Kult- kistoa.
seuratessa
sekakuorot tänään klo 7
LähetysYhdyspankin
T. Laurell. Vaasasta, uudelleen sekä pilaskuoron perustaminen, josta tänä kolmas vihko Hahlin Ylioppilaslauluta
johtokunta
kokoontui
tuurimme kauniin kukan kehitystä.
kirkossa Tähtitornink. 18. Ohjelmassa
keväänä tulee kuluneeksi 40 vuotta. ja, sisältäen monta enUäan kaunista
varajäseneksi konsuli L. Backman, Vaaja henkilökunta eilen pankin sulkemiJa ennen kaikkea; raskaina aikoina,
on molempien kuorojen esityksiä
eekä
sasta. Tilintarkastajiksi valittiin kaupSallit tak on senlähden nyt -10 vuo- kvartettia, joista, muutamia otettiin
ren jälkeen pienelle kunnianosoituksel- erikseen
jolloin
ajatus
pakostakin
vetäytahtoo
että yhdessä ja lisäksi viulupias R. Ervast, Pietarsaaresta, ja kauptoimitusjohtaden päästä lyhyesti selostaa suoma- Akateemisen laulukunnan ohjelmaan.
le
Pankin
toimistosaiiin.
tyä apeaksi, ovat nuoren !au!a'aparja urkusooloja.
- Pääsym. 1 mk. kanja, valtioneuvos Ramsay piti tilaisuupias Aino Lindeman ja liikennepäälliklaisen ylioppilaslaulun syntyä ja al- Mutta kun kokoelmassa löytyvissä
netaan
hyväksi.
ven
raikkaat
urkurahaston
sekä
säveleet
aina
virkistäTingvald,
Vaasasta,
varalle kuvaiheita.
kö J,
dessa puheen riemujuhlijalle ja ojens:
Abtin »Vinetassa> ja Kjerulfin »Vuoneet tuhansien mieliä ja kannusta- hänelle kuiiasta ja emaljista valmistehovioik. notario G. Aminoff ja kauppias
Luonnollista on, etteivät 1870-lu- nolla» ei ollut muuta kuin suomalaineet luottamusta valoisaan, onnelli- tun muistojetonin, jos«a on vuosiluÅ. Ertman sekä insinööri O. Martikaivun kansalliset riennot olleet saamat- set sanat, hankki Wege.lius niihin
Ajanmukainen lahjoitus.
nen, Vaasasta.
seen
tulevaisuuteen.
vuilla osoitettu se pitkä aika, jona panO. Y.
ta jalansijaa myöskin ylioppilaspii- ruotsinnokset aina Ruotsista saakka
Sentähden 1 älköön koskaan unoh- kinjohtaja Löfhoim on pankkia väsy- Bysterna on Helsingin kansakoulujen
reissä. Opin teillä kulkevassa nuori- Xiin pitkälle mentiin kielikiihkossa!
kesävirkistystolmikun.
dettako sitä, joka on suomalaisen y- mättömästä palvellut. Turun konttori, Opettajaliiton
löysi suomalaisuuden aate Ja kun laulukunnan
sossa
nalle, joka huolehtii kaupunkimme suopankin
virkailijakunta
ja
lioppilaslaulun
pannut
suomenmieliset,
Suomalaisen teologisen kirjallisitä
vahtimestarija
alulle
A, J. Mela.
lämpimiä kannattajia ja saavutti o- hämmästyksissään johtajan
henkilökunta kunnioitti pankinjohtaja menkielisten kansakotflulasten maksutsuusseuran vuosikokous pidettiin eilei?
menettekehdossa vaalinut!
sassa
toman kesävirkisrytaea järjestymisessiitä innokasta vastakaikua lystä, pyysivät selitystä, saivat he
Löfholmia knkkasiaittein. OnnentoivoHlaTla N M. K Y:n talolla. Kokouksen
Se
Nuijan
oli Suomalaisen
Laulupantiin ilmoitukset,
Sanomalehtiin
tä, luovuttanut vuokravapaaeti 3 fcfc
tussähkösanomia
saapunut
avasi tri Erkki Kaila, minkä jälkeen Mutta toinen osa, ruotsalainen enemoli
erinäisilvastaukseksi vain, että laulut me- ensimäinen harjoitus pidettiin saman kunt
ajaksi
kirjoituskoneen.
mistö, asettui jyrkästi vastustavalle
puheenjohtajaksi valittiin piispa J. R
tä haarakonttoreilta.
nettäisivät puolet mielenkiinnostaan. kuun 24 p:nä, ja jo 6 p:nä huhtikuuta
60 Tuotta täyttää maanantaina kirKoskimies ja pöytäkirjuriksi maist. K kannalle, ja kun myönntysten teko o- ellei niitä laulettaisi kaik«'SH jakauppiaanrouva
oli S. N. L. sellaisessa kunnossa,
K. Aro. Pastori S. Sirenins piti esitel- soittautui
Helena Vilhelmiina
kumpaisellakin puolella kien ymmärtämällä kieletkykeni
itsenäiselle
lauluNordberg, o. e. Nyberg, Raumalla.
menemään
Marttojen pääslssmarkkinat. Taas
män kirkollisista keskityspyrkimyksismahdottomaksi, oli seurauksena pit- -lä. Tämän !i c äksi kieltäytyi johtaja
tervehdykselle Snellmanin luo.
60 vuotta täyttää tänään nuohooja- lähenee pääsiäinen ja taas on Martoiltä Englannissa meidän aikoinamme.
källisiä riitoja, jotka vasta aivan vii- harjoittamasta
Ahlqvistin
laulua
Ensimäinen suomalainen ylioppimestari Gustaf Tamminen Hämeen- la markkinat! Ajan hankaluudet eivät
Johtokuntaan valittiin uudelleen ero- me aikoina, suomenmielisten päästyä
»Nouse, riennä suomenkieli» sen kan- laskuoro oli perustettu!
Marttojen tarmoa saa lannistaa, heilinnassa.
vuoroiset, prof Arthur Hjelt ja trit M
voitolle, ovat laimentuneet ja loppu- salliskiihkoisen sisällön vuoksi. Var
dän kun on valvottava, että pääkauRuuth sekä Paavo Virkkunen Kun oli
Uuden laulukunnan syntyminen
neet.
punkilaiset pääsiäiseksi saavat
luettu tilikertomus, myönnettiin rahassinkin loukkasi ruotsinmielisiä sa- aiheutti tietysti ruotsalaisissa piireismitä he
Ylioppilailla ei 1870-luvun alku- nat >yksi mieli, yksi kieli Väinön
juhlan iloksi ja kunniaksi tarvitsevat.
Perheuutisia.
Kihlauksensa
tonhoitajalle ja johtokunnalle tilivaovat
suuttumusta,
sä suurta
ei
vähimmin
paus sekä valittiin kuluvan vuoden ti- puolella ollut osakuntien pikkukvarjulkaisseet hammaslääkäri, nti Laura Päinvastoin he tänä vuonna ovat kaikkansan soinnuttaa». Suomalaiset ve- Wiegeliuksessa, joka joutui menettäja tilosofianmaisteri ki voimansa ponnistaneet, ja kaikki taLindström
lejä tarkastamaan kirlckoherra K. J. tetteja lukuunottamatta) kuin yksi tosivat siihen, että olivathan hekin
mään monta kyvykästä laulajaa. Hävaransa tänne koonneet voidakseen tarGunnar Neovius Kuopiosta.
Kivekäs ja pastori A. Lehtonen sekä ainoa kuoro. Akateeminen laulukun- olleet taulukunrian jäseninä pakoit?nen ja »Medlemmar af den finska
Kihloihin ovat menneet laulaja Ha- jota kaikkea niin runsaasti ja niin hyvaralle lehtori H Linnove ja pastori !a. Siihen kuului eroituksetta kaikkien lut ottamaan osaa »Hör oss Svea'r»
sångföreningen välillä käytiinkin
rald Björkman ja nti Kerttu Vävää kuin mahdollista. Munia toivovat
EsKelmänpitäjäksi en6. Sirenius.
osakuntien lauluvoimat ja siellä ta- esittämiseen. Mutta päätös pysyi, ja
siiten Helsingfors Dagbladin palstoille, tir Emil Valeen ja puolisonsa Sel- saavansa edes tiun kullekin markkinoilsi vuosikokoukseen valittiin esittelijä- pasivat laulajat toisensa kaiuttamashyljätty laulu oli hyljätty.
la huhti- ja toukokuun kuluessa kiiman, o. s. Kankfla, tytär, Sys-mässä,
la kävijöille, mämmiä tulee olemaan
sihteeri V. Loimaranta sekä varalle leh- sa ilmoille nuorekkaita, eiämänintoa
tapaukset katkeroitti- vasta kynäsotaa, jossa edellinen syytYlläkerrotut
riittämiin asti. leipää samoin sekä hiltori H. Linnove,
uhkuvia säveleitä.
loa Ja herkkuja jos jonkinlaisia. Ki pivat syvästi ' suomalaisten .jäsenten ti jälkimäisiä separatismista naiden
Suomen lääkärfseuran kokoukses
Mutta eripuraisuuden itu löysi mieltä ja kiusaantuneina ja väsynei- perustellessa menettelynsä syitä.
dä myös kenenkään hankiia itselleen
Seurasaaren
ulkomuseossa
kävi
myöskin
sa ellen illalla valittiin seuran sihteetähän harrastuksien
tiensä
viime iiranuntaina toistasataa henkilöä. kesäksi uutimia liinoja, ja kankaita eiasemaan,
nä
miylioppilaskuoro
siihen
sorrettuun
Suomalainen
oli
riksi tri Fr. Saltzman.
yhdistämään toveriparveen.
Arkipäivinäkin on ollut muutamia kävi- kä lapsilleen esiliinoja, ennenkuin ovat
hinkä he 'aulukunnassa olivat joutu- ka : kesta huolimatta saatu aikaan, ja
Esitettiin asianomaisen valiokunnan
jöitä. Jää saarelle on kuivaa ja kovaa. käyneet niitä ensin markkinoilla katq
re
jäädä
pois
harjoineet,
aitoivat
he
Taavi
heijohtajansa
taitavan
Hahlin
lausunto seuralle tehdyn lahjoituksen
Saarella on kaunista,
somassa Ja kuten aina, huolehtivat
tuksista.
luttaessa tahtipuikkoa harja utui S N.
Johdosta, koskeva maalisk 19 p:vän ra
Martat tänäkin vuonna Miestenkin ta»
Wegelius.
alkoi
Nyt
joka
peliäsiyi
L. niin hyväksi, että se taisi omissa
haston muodostamista suomenkielisten
varoista:
he tarjoavat suuren valikoitajuta, minkälaiset seuraukset hä- konserteissa ja ylioppilaiden järjeslääkärien opintoja varten' lahjoituskir
Heisti Klemetti.'
Osakuntainväliset lausuntofcilpai- man urheilu-, erittäinkin tennispaitoja
menettelyllään
jassa lähemmin mainituilla ehdoilla
nen mielivaltaisella
tämissä juhnssa esiintyä kunnialla
lut pidetään tänään klo 12 Osakuntasekä vanhoille että nuorille.
joskin suppeana- talon juhlasalissa.
Tahtoen juhlia
Seura päätti ottaa vastaan tämän lahvoi olla. Ja, estääksen käsillä olevaa vaikkakin harvalukuisena.
Olen kuullut kerrottavan että. 3a p
massa muodossa suomalaisen yliopjoituksen, suuruudeltaan 12,000 mk.,
lähetti
hajaannusta
tapahtumasta,
Pääkaupungin silloisessa musiikkisille tänä keväänä Marttojen marklahjoittaettä
toivomuksella,
kuitenkin
hän osakunnille kirjelmän, jossa pyy- elämässä saavutti kuoro pian huo- pilaslaulun 40-vuctista olemassaoloa,
kinat tarjoavat paljon eekä tavaraa et
jat tekisivät ranaston sääntöihin erään
oH. K. N:n Sekakuoroon vastaan- tä hauskuutta. Huhutaan puutarhasta,
laulajia tulemaan mattavan aseman. Suomalaisella oop- ovat Ylioppilaskunnan Laulajat
si
suomenmielisiä
pienemmän muodollista laatua olevan
Akateemisen laulukunnan kokouk- peralla oli silloin nousukautensa, ja mistaneet tämänkeväisen konserttioh- otetaan uusia laulajia tänään klo 1 päi- josta he saavat noukkia omenia ja
muutoksen.
appelsiineja puista sekä maasta kurkseen esittämään vaatimuksiaan, jos kun siellä kaivattiin laulajia, riensi- jelmansa viimeisen osaston vanhem- vällä Heimolassa
Esitelmiä kokouksessa pitivät trit E
kvartettisävellyksiile.
kuja
punajuuria y. m., puhutaan pipamille
Esitettäsellaisia,
oli. Siihen eivät nämä vät S. N. L:n jäsenet tukemaan sitä
heillä
Varon, M. Björksten ja C. Nyberg.
rikaMcu-, leikkikalu- ja pääs:ä!skana<
kuitenkaan suostuneet. He olivat lau- äänellään ei ainoastaan kuoroissa, väksi on siinä otettu neljä edustavaa
Henkikirjoitus toimitetaan huoja päälle päätteeksi tnlee ilTeknillisen korkeakoulun arkkilukunnassa olleet, esittäneetkin toi- vaan jopa vaativissa solistiosissakin. laulua, nimittäin v. Schantzin Yli- menna Vallilan poliisikamarissa klo kojuista,
lalla olemaan pikku Martoille näytelmä.
tehtuuriklubln kokouksessa t. k. 7 p:nä
oppilaslaulu
(Vi
äro
andens
fria
folk
veensa,
sieltä
S.
eivätkä kokemukset
Pitkäaikaiseksi ei
N. L:n toimin10 a.-p.—2 i.-p. Hermanni I: Korttelit Puhumattakaan leikkihnvilasta, purjepiti arkkitehti B. Brunila mieltäkiinCollanin Etelälle, joilla on
.) ja
ta kutenkaan tullut. Hahlin heikonlainkaan kehoittaneet palaamaan.
Hermanni II: Korttelit 15—22, veneestä ja uuhesta, joille oikea ni«
I—ll.
nittävän esitelmän Norjan rakennustaiMutta luopuessaan Akateemisesta tunut, terveys pakoitti hänet jo kah- traditionell! merkitys maamme kvar- klo 5 i.-p. —7 1.-p. Mäkelä. Kumtähden mi on keksittävä. Ensi perjantaina t.
teesta, Alottaen vanhimmista puuratettilaulun historiassa sekä königs- huvila. Sofianlehto. Kumtähden säteri. k. 14 p:nä nämä markkinat ovat Uulaulukur.nssta. eivät he kuitenkaan den! vuoden kuluttua" jättämään joh- bergiläisen
kenuksista, teki puhuja selkoa kehltykkapellimestarin Hermes'- Arabia Anneperi. Koskela. Työ- ja köy- della YJioppilastalolla.
lauluintoaan,
Esitelmää,
hyljätä
injar.toimenöa ja matkustamaan ulsamalla voineet
Kerron niistä sitBestä aina nykyaikaan asti.
ten myöhemmin enemmän.
joka yhi eli ja pakoitti heidät pian komaille. Lauiukunta oli jonkun ai- inl vartavasten suomalaisille ylioppi- häintalo. Vanhakaupunki
jota valaistiin lukuisilla taikalyhtykuMartta.
kaipaamaan sellaista yhteyttä, missä kaa horjuvalla kannalla, kunnes ke- laslaulajille säveltämä, suosittu ArTilla, oli kuuntelemassa lukuisa joukko
flioppilasklnbin jäseniä.
voisivat päästä osallisiisi siitä nau- vään alusta 1879 onnistuttiin kiinnit- maasta erotessa (Ah, pois sa mielit
Hämeenlinnan puhellnkeskusase.
tinnosta, jonka nuorekkaassa toveri- tämään johtoon tarmokas mies, oop- kulta) ja Geneizin isänmaallinen ja
Taari Hah!.
ma suomalaistuu. Viime keskiviikkoPanttihutrtokaimpa toimitetaan fe
piirissä kaiutettu laulu antaa. Ja kun peralaulaja Nils Kiljander, joka el- voimakas >Herää Suomi!»
Käin on tahdottu suoda vanhem- na pitämässään kokouksessa päätti k. 18 p. Helenankadun 3:sea. Tällöin
1871 ilmestyi maisteri Taavi Hahl- ei tämä ollut Akateemisessa laulu- vytti Nuijan laulun sen korkeimpaan
Telefooni-Osakeyhtiön
Hämeenlinnan
myydään pääkonttoriin Helenankadun
in toimittamana kokoelma ylioppilas- kunnassa mahdollista siellä vallitse- kukoistukseen. Mutta näin loistavim- mille tilaisuus saada nauttia heidän johtokunta 2 äänellä 1 vastaan ottaa varrella ja haarakonttoriin C Ratakasävelistä
ja
lauluja ja kun sen sävelmiin oli mo- van hensen tähden, syntyi ennen pit- milleen päästvään sen toiminta lak- nuoruutensa aikuisista
suomenkielen keskusaseman viralli- dun varrella lokakunlla pantattua tava.
niin hankittu myös suomalaiset sa- kää tuuma oman sunma.laisen laulu- kasi. Kevätlukukauden iopulla 1879 tuoda nuoremmille polville tuulahdus seksi kieleksi. Tästä lähtien tulee raa. Viimeinen lunastuspäävä on t„ Jc
Yliopplla«-Volm!stelljat antavat nat, pyysivät muutamat Akateemisen seurani perustamisesta.
vaaitsi nimittäin myöskin Akateemi- vuoskymmenien takaa, ajasta, jolloin siten keskusaseman vastaus puhelu, 14:s.
Ensimä.isen ehdotuksen siitä teki nen lauiukunta Kiljanderin johtajak- heidän isänsä rakensivat sitä suo- pyyntöihin kuulumaan »keskusasema»
tavanmukaisen kevätnäytöksensä laulukunnan jäsenet, että esitettäväk15
malaisen sivistyksen perustaa, millä entisen muukalaisen »centralen* aset.
k.
alkaen
p:nä
ensi lauvantaina
si otettaisiin suomenkielisiäkin lau- luonnontieteilijä., nyttemmin manan seen ja tämä yhdisti molemmat kuoHäm. S.
nyt
eletään. Nuori polvi pyytää teh- masta, kertovat
Apollon Operetti antaa tanaan viiklo 7,15 Yliopiston Voimistelulaitoksella. luja. Ja vaikka ehdotus h erät tikin majoille muuttanut maisteri A. J. rot.
Milloinka Helsingissä päästään siirakentajille!
dä
kunniaa
voimistelun
ohella
vastustusta,
meisen kerran klo 5 (aienn. hinn.) ja
Ohjelmasta, jossa
Siihen päättyi S. N. Lm 3-vuotihen?
saivat anojat sentään toi- Mela vielä samana kevänää C 1
Y. S-i.
klo S kauniin operetin »Madam Aaon paljon muuta arvokasta, ilmoitetaan vomuksensa
muutamiin lauluihin raana maaliskuun iltana, kun joukko neri, «xaavrartava toiminta.
g o t'n tytär». Huomenna on ensi-Qvoi
Pääsylippuja
ylilähemmin vasfedes.
Syksyyn 1880 johti Kiljander
r.ähden lävitse. Mutta tästä seurasi suomalaisia ylioppflasäaulajia oli koerittäin hauska
-ta, jolloin esitetään
Ripeä
saada seuran jäseniltä etukäteen.
ei
tänä
vanhus
on
n.
s.
Metsälän
vapaa(jolla
kärjistymistä,
ja
vähitellen välien
oppilaskvrnan laulua
koontunut K-leinehn hotelliin
Kruununverojen kanto toimitetßan
Koskenpäällä. Vaikka ruotsalainen katsaue »Lnndgrehn
V. & U.-seura Veikkojen yleinen kun suomalaiset jäsenet yhä edelleen W-tkrään viettämään'. Maa-ncrä oli aikana p'lut kumpaankaan entisen huomenna rahatoimkonttprissa klo lisakki Jämsän
lisakki on jo 96-vuotias, hakkaa hän Naantalista». Katsauksessa on 9
kokoue on tiistaina 11 p. huhtik klo 8 vaativat
harjoitettavaksi myöskin valmis ehdotukselle joka. heti saavut- kuoron nimeä), eivätfcä hänen aika- 10—8 ja 6—7 sekä Punavuorenk. 2:shalkoja
kuten nuoret ikään. Tänä tai. kaunista bslettia
i.-p. Rautatieläisten huoneustossa 1.- suomenkielisiä lauluja, leimahti kie- ti kaikkien läsnäolevien kannatuknaan, hänen sovittelevan menettelyn- sa klo 10—3 kuudennesta kaupungin- vena kasvoi hänelle kaksi uutta hamTea tterikuja 3.
liriita Akateemisessa laulukunnassa- sen. Kuoro perustettiin paikata, saa- sä vuoksi erimielisyydet päässeet ha- osasta.
masta.
S.V.
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olla muuta kuin ajanKun se tähtää enemmän mielikuvituksen ärsytykseer.
kuin seesteisten tunteellisten eli-.
mankuvien herättämiseen, on sillä
ja onnessa
suljettu tie jaloimpiin taidevaikutukEn käsitä, kuinka kestin sen yön. siin. Lisäksi tulee, että tämäntapaiHän kuiskasi korviini mielettönrä sessa kirjallisissa tuotteissa kysyrakkauden sanoja, hän loukkasi mi- mys kuvauksen sisäisestä totuudesta
nua kaikilla mahdollisilla tavoilla. usein levottomasti nostaa päätänsä.
jHänen intohimonsa oli hirvittävä voi- Niinkauan kuin kaunokirjallinen kumassaan» j.n.e.
vaus liikkuu normaalin sieluneläStählin keksintö, kuten sanottu, le- män piirissä, tuntee jokainen oman
multa valmistuu. Koneeseen tarvit- kokemuksensa perusteella, onko kutavat rahat lainataan Salmen rik- vattu sielunelämä todenmukainen
kaalta kosijalta, jolle veli myö sisä |vaiko ei. Mutta asia muuttuu, kun
rensa, Vaarnan myötävaikutuksella. kuvauksen esineenä on epätavallinen
[Pimeänä lokakuun yönä tehdään jär- sielu, jonka liikkeet eivät ole meille
sr [cnista e!ämyks stämmG välittömästi
iven rannalla ratkaiseva koe
[onnistuu: muutaman sadan metrir. t itut. Kuvaus pyrkii silloin pakos[päässä syntyy huikaiseva valo, jota fakin jäämään ulkopuoliseksi. Meis!voi mielin määrin siirtää, lnsinöör sä herää epäilyksiä; tahtoisimme kirjoutuu kuvaamattoman hurmion val- jjailijalta mielellämme kysyä, onko
taan, unohtaa apulaisensa ja alkaa [hän varma siitä, että esim. hänen
ääneen haaveilla miljoonilta, jotka kuvaamansa
hypnoosinomaiset tilat
häntä odottavat. Vaarna tuntee it- todella kehittyvät tuolla tavoin. Sajsensä syrjäytetyksi, järjetön kiukku dunkin täytyy olla eräässä merkitykIvaltaa hänet ja hän syöksee insinöö sessä tosi. Mielikuvitushan ei ole
rin koneen putkien eteen. »Ei kuulu mielivaltaa. Fmme tahtoisi kirjailijan
inut ääntäkään, mutta kallosta hävis ; s; öttävän meille puhdasta pajunköyt.yläosa kuin tykin kuulan pyyhkäisr- tä.
mänä.
Minua hirvitti. Puistatus Olisi mielestäni vahinko, jos hra
kniki läpi ruumiini. Sysäsin kau Kars. jonka ilmeisesti kekseliäästä
huissani kuolleen kalliolta alas. Sa- imielikuvituksesta ja jokseenkin runmassa horjahdin, tartuin hädissäni saan sielullisen asteikon tuntemukkoneeseen. Se kaatui, seurasi ruu sesta tämä kirja kantaa niin selviä
merkkejä, edelleen pysyttelisi siksi
T.ista
[vähin kiitollisten tehtävien piirissä
Tällaisen sielullisten seikkailujen kuin tämäntapaiset älynleikit kujkulauksen on vaikea parhaassakaan ienkin oikeastaan ovat. Kaikessa vaa-

ovat minste
euraavat plastilliset kuvat, jotka niin
f vollisesti siirtyvät lukijan silmään,
a vokkaammat kuin keinotekoinen
raffineerattu satanismi»;
L>... Taivas, joka kuun lähettyvi!|'i. oli haalea, miltei vihertävä, tumjmeni "näkörar.nn!!a mustansiniseksji.
jtmattomuudessaan

j

.

.

.

:

tössä, eikä aivan tavallisten ihmisten
keskuudessa; sisäiset sielulliset seikkailut vaativat senvuoksi puitteikseen jonkunverran ulkonaisiakin.
Tähän tapaan:
Mekanikko Vaarna on saanut toimen insinööri Einar Ståhlin luona.
Tämä on keksijänero, joka on tuhlannut omansa ja sisarensa Salmen
omaisuuden erään omituisen keksinnön hyväksi: on saatava aikaan va
uuden
lonheittäjä, jonka kautta
aikaisen tieteen näkymättömiä säteitä käyttämällä
voidaan valaista
{esineitä määrätyn mielivaltaisen e
jläisyyden päässä koneesta, samalla
kun valonlähde itse pysyy näkymät
tömänä. Lopuksi keksintö onnistuukin, mutta sillävälin on Vaarnalle eh
tinyt tapahtua yhtä ja toista, asuessaan merkillisen sisarusparin luona
Hän on hurjasti rakastunut ylimykselliseen Salmeen, joka vastaa hänen
rakkaurlontunnusfuksiinsa vain pilkalla, kohtelee häntä kuin koiraa
Vaarna milloin ryömii ihailtunsa jaloissa, milloin kiusaa häntä niin häijystä kuin voi.
Vähitellen hänen
hurja intohimonsa kuitenkin tuntuu

vietekirjallisuutta.

.

Sahtia vilkkui keveiden

hattaroiden
I .mitse. Hiihdimme äänettöminä yli
jtavan pellon. Kaupunki jäi kultaisine valoineen taaksemme. Sinertäväl}
lumella säihkyi tuhansittain kiteiti, ia suuret kivet nukkuivat saroilla
fcain rouinaisaikaiset eläinhirviöt.»
j
E o K—a.

Kuvanveistonäyttely.

Salmeen

vaikuttavan, koskapa tämä
näyttää jotain rakkauden merkkejä,

kuitenkin ne heti kieltääkseen.

Lo-

pulta tulee tällaisia kohtauksia:

»Ja

minä suutelin häntä, raivoi-

sasti, kuoleman tuskassa, yhä

uudes

;

.

.

.»

|

Cazl Eneas Sjöstrand,
Suomen kuvanveistäjäliitto on vii- jonka molemmat päät, niin" omituiselme aikoina osoittanut harvinaisia ta kuin se tuntuukin, varsin jyrkkänä
vilkkautta. Puhumatta siitä tarmos- kaarena lähestyvät toisiaan. Kaitki
ta, jolla liitto on käynyt käsiksi eri- palaa lähteilleen eikä mitään uutta

näisiin kuvanveistoa koskeviin päivärekysymyksiin, on se alkanut järjestää myöskin omia yksityisiä näyttelyjä. Tämä kuvanveistotaiteen!"
elpyminen on suureksi osaksi lue*.
va väsymättömän innostuksen li
sojan Ville Vallgrenin ansioksi.
Kuvanveistäjäliiton parhaillaan avoinna olevalla näyttelyllä, joka on
järjestetty idylliselle ja muistorikkaalle Kaivohuoneelle, on retrospektiivinen luonne. Mukana ei ole ainoastaan kuvanveistotaiteenanne veteraani V. Runeberg, vaan myöskin
kymmenen
vuotta sitten manalle
mennyt C. E. Sjöstrand. Jos vielä voisimme lisätä J. Takasen, joka valitettavasti nyt ei ole edustettuna
seikka, joka, mikäli meiMe on huomautettu, ei ole luettava kuvanveistäjäliiton syyksi
saattaisi katsoja
Kaivohuoneen n&yttelyjßå seurata
kuvanv<=isir-taiteemme kehitystä ensimäiseftä alusta aina, viimeisiin ilmiöihin asti. tuota kehitysviivaa,

ole auringon alla.
Carl Eneas Sjöstrand, jon'a muutama vuosi sitten talteen ote-

-1 luonnokset

ovat kuvanveistonäyt-

n merkittävin nähtävyys, on viinen ja kuuluisin niistä taiteili/jista, jotka Ruotsi on maallemme
lahjoittanut. Kuten tunnettua, keksi
hänet Fredrik Cygnaeus Tukholmassa käydessään v. 1856. Jo silloin oli
nuori taiteilija tutustunut suomalaiseen muinaistarustoon, joka myöhemmin tuli antamaan hänelle aiheita lukuisiin veistoksiin. Sjöstrand
saapui Suomeen vielä samaisena
vuonna, 1856, asettuen asumaan
pääkaupunkiin. Minkälaisin tuntein
hänet otettiin vastaan, osoittaa eräs

1

.

Hän löi minua, tapauksessa

|

.

retkeillään taan ja uudestaan.

j

.

kunhan

hengen yöpuolella, kunhan koetaan kynsi kasvojani, itki sylissäni, hetyllättäviä sielullisia seikkailuja.
kittäin hän taas pureutui minuun
ei
voida
ko,kinni ja suuteli kuin mielipuoli, itTietenkään tällaisia
ympäriskea aivan jokapäiväisessä
ki, nauroi, vääntelehti ahdistuksessa

i

T

sielunelämän,

:

Senkin epäilen, onko Jira Kolkkala
Ei enää isäntää?
sisäistä pakkoa Enempää hän ei voinut sanoa, häsaada sanotuksi se mitä hänen uusi nen leukansa alkoi täristä, ja hän
kirjansa sisältää. »Katri A uorenpää* jäi tuijottamaan kirkkoa,
tekee minuun harjoitelman vaiku- joka kylmänä ja komeana
tuksen, jossa tekijä on tahtonut an- kohosi siinä lähellä grataa sujuvan ja nopean kynänsä koe- niittikalliollaan.»
tella voimiaan tehtävässä, jonka niin Mielenliikutuksessa ollessaan ei
monef mui/tkin ovat suorittaneet. ihmisen silmään piirry näin tarkkaa
Hän ei ote huolinut persoonallisesti kuvaa. Tekijä on käyttänyt sitä täytsyventää muuta kuin joitakin piir- tääkseen henkilönsä tajunnassa synteitä. Esim. kaikki toisen rivin hen- tyneen tyhjän tilan, mutta lukijaan
kilöt ovat minusta tyypillisen har- sellainen keino tehoaa päin vastoin
joitelmamaisia. alkaen heikosta Vil- kuin on tarkoitettu
helmistä, jonka turmeltuneessa veresToivomme, että tämä harjoitelma
sä esi-isien sairaat vietit »kummitte- kuitenkin on kypsyttänyt tekijänsä
levat», aina Katrin isään, rovastiin, pystyvää kynää niihin vakavampiin
saakka, jonka luonnekuvasta anne- suorituksiin, joita händtä
hänen
taan vain tuo yksi viiva, että hän aikaisempien töittensä perusteella
vanhankansan miehenä vaatii naista .tulevaisuudessa odotamme.
alistumaan ja nöyryydellä kantamaan kuormansa.
Esityskeinoja valitessaan on tekijä
Jalmari Kara on ottanut meilmyöskin asettanut itselleen varsin fiä edustaakseen sitä kirjallista suunvaatimattomat päämäärät. Hän an- tia, jonka alkuunpanija ja voittamataa esim. emännän sanoa voudilleen: ton esikuva on Edvar Allan Poe\
»Siitä kun Pietarin asunnosta, joka Tätä suuntaa voisi kenties nimittää
seikkailujen
on aivan tien poskessa, kuulee hel- sielullisten
posti, jos kuka ajaa taloon.» Lukija kuvaukseksi.
saa tietää, missä vouti asuu, mutta
Epätavallinen, yliherkistynyt, sai
keino on epäilyttävä. Samoin koh- ;raloinen sielunelämä, oudot, synkät,
tauksessa, jossa Katri ilmoittaa isäl- oikulliset intohimot,
tukehduttava
leen miehensä kuolemasta:
jhekkuma ja ellotlava saasta, järjetön
Vuorenp&äesä ei enää ole isän- kauhu, jonka sen perusteettomuus te
jkee vain kaameammaksi, itsehävi«A.
Niinkuin siellä olisi ollut 6e!- tyksen sairas ilo, hypnoosintapaisct
laista nitkiin aikoihin, murahti isä.
mielipuolisuutta
mutta katsoessaan Katriin vaikeni ihipovat riehahdukset
mitä tahanakkiä. Hän näkyi hämärästi kasit- »a, kunhan liikutaan ulkopuolella
tavan totuuden, koska alotti:
'järjestyneen, tasaantuneen, arkisen

hmtentil erikoistt

kirjoitus Åbo Underräittelserissä (v.
1857), jossa sanotaan, että Sjöstrand
kaikesta päättäen on saanut »kutsumuksen perustaa meidän maassamme tähän asti laiminlyödyn taiteen,

kuvanveiston, tulevaisuuden». Huomauteituaan, että suomalainen myto-

UUSI SUOMETAR

Kellat,
Kihlat
tn kulta* ja
daan voittamattom

saan

halvalla

teoksia eri aloilta, joiden edes lyhyi.i-nliään mainitsemiseen minulla kultenkaan el tällä kertaa ole tilaisuut-

K. Kallion
Railo- ja Kuitata vara inlSikkeeotä
MiWnnk-tn 11.

11

Luontoa

kuvailevan kirjallisuuden pttriin iankee myöskin Thorsten Renvallin »Suomalainen retkeily-eläimistö».
Paitsi edellälueteltuja, on Werner
Söderström kuluvana keväänä Julkaissut ja julkaisee vielä lukuisan joukon

Hilman |UOtossHnmaa)
y.

vänittäismaksuilla.

vissa

a.

N:o 97

1916

12

Ulii YCIIICIMJICU
Sodan
(S. H

624:

s päivä.

itävaltalaiset keskisen Strypajoen varrella yr cs- siirtyä hyökkäykseen, mutta pakoiletut siitä luopumaan.
erdnnin taistelu' jatkuvat entisellä vimmalla: saksalaisten hyökkäyksen Haucouriin kylän
kaakkoispuolella saivat ranskalaiset
torjutuksi ja vallatuksi takaisin
muutamia edellisenä yönä menettämiään juoksuhautoja Béthincourtin kaakkoispuolella.
Ranskassa on tebty ehdotus upseerien ikärajan alentamisesta.
Romanian ja Bulgarian välien sanotaan taaskin olevan rikkumassa.
)

Galit-jassa ovat

•

Tlednsteltmni menekistä ehdin puhelimessa saada leikillisessä lyhykäisyy-

Pietarilaisia, }a tavattoman runsaasti, saapui perjantaina, venäläisen
kalenterin Maat an ilmestymispäivällä,
Viipuriin Tuossa i—2 välillä keskipäivän aikaan kuhisivat Torkkelin- ja A-

leksanterinkadut

dessäänkö tyhjentävän vastauksen:
Hyvillä kirjoilla on aina hyvä menekki.

täynnänsä näitä vilk-

Hassan.

kaita naapureja, jotka näyttivät kaikki
tulleen kengän- ja hatunostobommlssa.
Jo iltajunalla poistui suur n osa, jät-

täen muistoksi vain tyhjät rivit liikkeitten varastohyilyille.
Mitenkä paljon esim. kengänostajda
oli saapunut käynee parhaiten ilmi s'itfi, että eräskin liike, yksi kaupungin
oli ostajatulvan vuoksi
suurimmista,
pakotettu hetkiseksi sulkemaan ovensa, jotta voi ensin tyydyttää kaupassa
Jo olevien tarpeet ennenkuin uusia
päästettiin sisälle, kertoo K. A.-L.

Mitä omaan kustannustoimintaani
tänä keväänä il

me tulee, ei Kirjalta

rastoja oltiin

kuitenkin tilaisuudessa
vielä viime vuoden loptosin kohonneilla, mut-

täydentämään

mesty alkuperäistä kaunokirjallisuutta

pupuollskolla

«rästä uutta painosta lukuunottamatta.
Mutta jo alkusyksystä lähetetään kir

ta silti käytännössä

jakauppoihin useita kotimaisia uutuuk-

sia.
Tietokirjallisuudesta

on mainitta-

mahdollisilla hinnoilla.
Mikään kustannustoiminnan
järin suuri vaikeutus ei siis voine ainakaan vielä kuluvan vuoden aikana tul-

Maaseutu-uutisia.
Voipula Tampereella.
Osuuskanpr» ryhtyvät toimenpiteisiin.

la kysymykseen.

(5. H.) Tamperelaisten osuusfcaupha'linnoilla oli perjantaina yhWERNER SÖDERSTRÖM
teinen kokous sen johdosta, että paiksa. Liikemiehiä varten on julalstu Hiosakeyhtiön puoleen olin tilaisuudessa kakunnalla nykyisin vallitsee
gintbothamin >LHkemies».
kääntymään
ainoastaan puhelimitse, voipula. Yksityisilläkään kauppiailla
Käytännön kirjoista ansaitsee
ei ole voita saatavissa, mutta vielä
joten haastatteluni luonnollisista syis
mainitsemista ensimäfnen laajempi
suuremmassa puiassa cvat vähävatä oli supisteltava vaan tärkeimpien
opas kirjansitomisen taidossa nimeltä
raisten kuluttajaan yhteiset liikkeet,
uutuuksien tiedusteluun.
osuuskaupat.
»Kirjansitoja».
va Hilda Käkikosken kirjoitelmien toi-

Porsaat korkeissa hinnoissa. Torspidetyillä Kotkan
toripäivillä
maksetuin 4-viikkoisista porsaista 70
mk. kappale ja 135 mk. pari. Knnen
maksettiin tällaisista »vaaseista» 15
—2O mk. Näitä »Mäntyharjun piano.
ja» oli mainittuna päivänä myytävänä
E.-S:mL
koko runsaasti.
taina

nen

laaja

pain

osa. joka ilmestyy tässä kuus

Alkuperäistä kaunokirjallisuutta

»Etsivät» liikkeellä. Viime tiistai!!tana saapui Jyväskylään kaksi hlenonpuoleisesti puettua herrasmiestä.
jotka .asettuivat asumaan kestikieva.
riin Ilmoittaen olevansa helsinkiläisiä etsiviä. Saadakseen todellakin Ihmiset uskomaan tätä väitettään, olivat
he m. m. soittavinaan Helsingin etsivään osastoon.
Kun miesten olemus kaikesta huuli.
matta oli omiaan synnyttämään epäluuloja,
ilmoitettiin asia sikäläiselle
poliisille.
Poliisikamarissa pidetyssä
tarkastuksessa irtautui toisen »etsivän» valeparta sekä naamloitus helposti Ja kuulustelussa kävi selville, et.
tä mainittu etsivä olikin työmies Benjamin Asp Helsingistä. Joka v. k. 20
p. oH päässyt vapaaksi Lappeenrannan
kuritushuoneesta.
»Virkatoveri» oli
maalari E. Vanhanen, samoin Heisinglstä. Miehet toimitettiin sieltä oikeiden helsinkiläisten etsivien hai.
tuun.
Snomal.

on
Kuluvana keväänä alamme myösWerner
Söderström
osakeyhtiöltä
kin Julaista runsaasti kuvitettua kannäille kevätmarkkinoille Jo ilmestynyt
santajuista
ja balpaa aikakauslehteä
Maila Talvion mielenkiintoa herättä«Kotoa ja kaukaa», jonka näytenumero jo on valmis, mutta jonka levittä

nyt romaani

»Kultainen

lyyra»,

nuor

ten kirjailijain

Jaakko Nikkisen ro
maani »Leppirannan Lauri» ja Kalle
Käännöskirjallisuudestamme on Piilosen työtalstelukuvaus »Lakko» seGabriele
D'Annunzlon kä Konrad Lehtimäen näytelmä »Pehuomattavin
minen on pakostakin myöhästynyt rahtitavaran vastaanottokiellon vuofasi.

kuuluisa romaani
»Kuoleman riemu
voitto», jonka suomennoksen on tehnyt
tri Jalmari Hahl. Rmestyy piakkoin
Halpahintaista 50 pennin sarjaa julkaistaan entiseen tapaan, mutta las-

rintö»,

ten- ja nuorisokirjallisuus jää syksyyn.

romaania:

jota

nestyksellä

Maaseututeatteri
esittänyt

on me-

ja jonka Kan-

sallisteatteri Ja Tampereen Teatten
myös ovat ottaneet ohjelmistoonsa.
Piakkoin ilmestyy vielä kaksi uutts
Juho Rajavaaran
»Rakkaus» ja Kalle Salokiven »Viljo».

AVennusmyyntimme ovat menesOsakeyhtiön uusista suomennosteoktyneet hyvin. Joka sekin todistaa, että
slsta
ansaitsee erikoista mainitsemista
kirjoillakin uskalletaan nykyisin tehdä
Pierre Corneillen suurpiirteinen murkauppoja entistä rohkeammin.

jo

on

osuuskauppaan

käännytty kuvernöörin

puoleen, mutta vaikka voiliikkeille
onkin annettu määräyksiä lähettää
sinne suurempia voimäuriä, ei niitä
ole saatu vähentämättöminä, eikä
näitäkään määriä säännöllisesti. Sentähden päätti hallintojen yhteinen
kokous kääntyä senaatin puoleen esilykseilä. että sikäJäisHle osuusliikkeille lähetettäisiin niiden tilaamat
voimäärät. Ellei sitä muuten saada
aikaan 1, niin on suoraan meijereille
annettava pakkomääräyksiä riittävän
voimäärän sinne iähetfänrspslå.
Lähetystö käy maanantaina sena'
tissa. Eilen jätettiin paikkakunnan osuusikauppojen puolesta maistraattiin
anomus, että maistraatti ryhtyisi
kaikkiin mahdollisiin, kiireeHHsiin
toimenpiteisiin', jotta kaupunkiin saataisiin voita, josta jo pitemmän aikaa
on ollut tuntuva puute.
Kans. L

»Cid», Jonka Eino Leino
Sota-aika esiintyy haitallisena
kääntänyt
Huomattavia teoksia okirjateollisuus-aineiden
kallistumisen, oo
vat myöskin Valter Juvan maailmanm.
sellaisten
y,
Karjakannan vähen*ymin»n.
liikennehankaluufcsiea
suomentamat »Sata Lounais-Suomen maanviijelysseur3n
seikkain muodossa. Vaitfka kirjojen kirjallisuudesta
mukaan
runoa» ja Reino Sllvannon toimittama toimittaman karjanlaskun
hintaa kuinka koetettaisiin pitää alhaion seuran alueeseen kuuluvissa 55
sena, täytyy niitä olosuhteiden pakosta antologia uusinta puolalaista kaunokirpitäjässä nautakarjan lukumäärä vä
hiukan entisestään nostaa. Siitä onfein jallisuutta, nimeltä »Nuori Puola». hentynyt noin 10 %:i!a. Karjakan
Jo kevätkirjailisuudeasa näkynyt merk- Kalkki mainitut kolme teosta ilmes- nan vähennys on laskettu suunnilhenäytelmä

r—~]

Kevään kirjallisuusrs.

Aikaisemmin

puolesta

markkinoista.

h.)

Kustantaisin puheilla.

n.

Edellisten lisäksi leen 8,400 eläimeksi. Suurimmaksi
on huomattu väheneminen valtateitten varsilla ja liikekeskuksien läheiuutuuksia.
syydessä olevilla seuduilla. Muuta
Historiallisen Ja mulstelmakirJalHmissa paikoin on karja tavallisten
äuuden alalta on myöskin uutuuksia vuosien tapaan enentynyt.
odotettavissa, m. m. tri A. R. CederVilpuin esikanpaneit. (STT.)
bergin
historiallinen lastu-koTsoelms Kuten aikaisemmin on kerrottu, mää»Vanhaa ja uutta» Ja tunnetun sanoma- räsi senaatti Viipurin läänin kuver-'
nöorin ryhtymään toimenpiteisiin,
Railo ensi kysymykseni johdosta, pidän rauhankin tullen, maksaa muutama lehtimiehen J. V. Miesmaan memoariViipurin maalaiskuntaan kuuluettä
ennen,
sillä teos »Vuosien varrelta»
kuluvan kevään kirjamarkkinoita taval- prosentti enemmän kuin
Viipurin esikaupungit muodostevat
vireämpinä.
kirjateollisuuteni
»Maapallon eläimistö,
sivut orat pienentyneet, ladonta
harventunut,
ehkä
mutta hinta on silti
kustannusosakeyhtiö
Kirjan toimiSilti eivät
korkeampi.
entistä taTtsaa
tusjohtaja Eino Railo, jonka niinikään hinnat meillä läheskään nouse siihen,
tapasin hänen Heikinkadulle antavasta mitä ne esim. Skandinavian maissa o
työhuoneestaan, oli seuraava haastatel- vat normallnakin aikana. Toivottavastavani.
ti yleisömme pian oppii ymmärtämään,
hra
puolestani,
täytyy yleensä,
Minäkin
aloitti
että kirjallisuudesta
kejä:

KIRJA.

Yleisö huomaa uutuu ?en vaatii kotimaisen
lista
det Ja ostaa niitä halulla. Mutta toi- me tulevaisuus.
Paperin hinnat ovat nykyisin vä
vomiselle Jää siitä huolimatta viedä
vahvasti tttaa. Meillä löytyy yhä laa hääkään paremmasta painopaperista
Joja, varakkaitakin kansankerroksia. sellaiset, että jos kustantaja joutun nii/>issa kirjallisuutta luetaan Ja oste- tä maksamaan, kirjain hinnoittelu vo!
myös käydä sangen pulmalliseesi. Vataan perin vähäisessä määriä.
—

logia eheine, puhtaasti inhimillisine kuperäistä suunnitelmaansa sen pys
saluhahmoineen on tehnyt taiteilijaan tyltämisestä metalliin valettuna järsyvän vaikutuksen, kuten hänen Tukkiään »temppelin harjalle» ei syystä
holmassa valmistamansa Väinämöis- tai toisesta voitaisi toteuttaa. Cysnaekuva todistaa, jatkaa kirjoittaja seu- usta on nähtävästi tässä tapauksessa
raavasti: »Hra Sjöstrandilla ei ole häikäissyt kansallinen, kalevalainen
ainoastaan aatteita ia innostusta. aihe ja vertauskuvallinen sisällys
hän osoittaa myöskin onnellista reip- silta tämä Kullervo-lapsukainen, jota
pautta suoriiuksossa ja ahkeruutta nykyisin säilytetään taideyhdistyksen
viimeistelyssä.
Lyhyen oleskelunsa kokoelmissa, on jokseenkin epäitseaikana Suomessa ei hra Sjöstrand o- näinen, antiikinvoittoinen opinnäyte.
'e ainoastaan opastanut oppi'aita ja
Sjöstrand oli saapunut maahamrm
suorittanut yksityisiä tilaustöitä, vaan toivossa
siaada lähinnä suorittaa
myöskin
valmistanut
luonnokset Porthanille Pystytettävän muistopat»Kapalonsa katkovaan Kullervoon» saan Siitä oli Cygnaeus puhunut häja Porthania esittävään patsaaseen
nelle Tukholmassa. Tilauksen teke
V. 1857 sai Sjöstrand yliopistolta niinen lykkäytyi kuitenkin varojen
toimeksi va'mistaa Porthanin rinta- puutteessa vuodesta toiseen. Vihdoin
kuvan. Tämän suorittamista varten ja v. 1859, Sjöstrandin oleskellessa
saapui odotettu sano
ehkä mvöskin tävrlentääkseen opin
noitaan ja tutkimuksiaan, matkusti ma. että Suomalaisen Kiriallisuuden
taiteilija
Mflneheniin. missä viipyi Seura cli päättänyt tilata häneltä puparisen vuotta, jonka jä''ken iatko; heena o'evan palsaan, jota varten jo
matkaansa Roomaan Kuinka vaka oli olemassa kipsiluonnos. Muistopat
vasti taitpilija käsitti tehtävänsä Suo sas, jota on mainittu kauneimmaksi
men veistotaiteen perustajana ja e- monumenl taa li-veistoksiksemme, va!
-;ttäin Kalevalan sankariVi-afinr-ii-n
mislui kahdessa vuodessa, mutta pai
=itfä : Bnä todistaa se. eitä hän vähäis- iestettiin vasta toukokuun 26 P 186-1
Suunnilleen rinnan Porthan-patsaan
-15 pnnen oftonwaTrmatkaajvsé, kesäl
'ä 1857. oli siihen aikaan vielä nuo- kanssa syntyi toinen Sjöstrandin pää
ren ylioppilaan Severin Falkmanin teoksista, nim Väinämöisen laulua e«c-urassa kierrellyt Sisä-Suomesss. sittävä friisi. V. 1859 nävtteillä olSavossa ja Kanalassa, kansantyyp- leen valokuvan johdosta huomautti
vat helsinkiläisten 1 'ehtien arvosteli
peihin tutustuakseen.
»Kapalonpa katkova Kullervo», jo jat, etlä luonnoksen vleissommille
*a Sjöstrand oli alkanut muovailla jo lulla ja yksityisinä henkilöhahmoilla
TT elsintris'ä
vika.
o!'essaan. valmHui v. puuttui suomala ; npn sävv
*B5B Cvznaeus. joka parhaillaan oli jonka poistamista suositeltiin Toiseen
naTisi«=a
on kuvannut tätä veistos- suuntaan kävi Cygnaeuksen mielipita sekä cen Mfmrhenin taiteißjapi'- de. Hän kirjoittaa
niinikään va
"iin 'plrr-mää vaikutusta eräänsä kir lokuvan nerusfeeMa
että hmnnns
T
eessä
Tåssfl •>n »er'nomaisen kaunis sekä tahtoon
mairittelevaan y'istystä sisältämässä "ttä suorlukseen nähden Teoksesta
rjoitukspssa
Sjöstrandia verr» sinänsä ei saata eitä tulekaan sa
<>an m m Rvron ; in kosVasa noa muuta kuin että c p on känni'noinkuin runoi'ija oli vhtäVkiä lu! ja iriinimioäofn 'ä>tfää taiteen bor

tyvät tässä kunssa.

vielä

joukko suomennettuja romaani-

Suurteoksesta

taan

<

:

:

(S.H.)

Verdunin taistelu s
t a kertoo t. k. 7 päivän virallinen
ranskalainen iltatiedonanto saksalaisten tehneen muutamia tunteja
kestäneen rajun pommituksen jälkeen
voimakkaan hyökkäyksen ranskalaisten asemia vastaan noin 2 km. laa
juisella rintamalla sillä kohtaa, missä tie eroaa Haucourtin kylästä
kaakkoon näin. Ranskalaisten tykki- ja kuularuiskutuli pakoitti heidät
kuitenkin peräytymään takaisin juoksuhautoihinsa. Béthincourtin
ja 265 m:n kukku'an välillä oli saksalaisten edellisenä yönä onnistunut
valloittaa muutamia juoksuhautoja
ja näiden välikäytäviä; muutamissa
näistä pääsivät ranskalaiset kuitenkin seuraavana päivänä, taistellen
käsigranaattien
avulla, tunkeutueteenpäin. Muualla on ollut ainoastaan tykkitulta,
joka Mört Rommen kukkulan ja Cumiéresin kylän välisellä alueella mainitaan olleen verrattain ankaraa.
Taistelu ei siis osoita mitään heTpoutnista. Varsin sattuvasti huomautetuinkin ä?ke!täin >Politikonissa»,
että vertaus Verdunin piirissä tapahtuvan saksalaisten rynnistyksen ja
Joffren
Champagnessa yrittämän
syyskuunhyökkäyksen välillä, ei enään ainakaan yhdessä suhteessa pidä paikkaansa. Verdunin taistelua on
nyt kestänyt 7 viikioa ja saksalaisten hyökkäysvoima on jhi. heikkenemätön. Kun Joffren rynnistyksen
alusta o!i kulunut 7 viikkoa, oli hän
jo aikoja lopettanut kaikki suuremmat yritykset Champagnessa. Se
saattoi johtua viisaudesta, ihmisaineksen järkevästä säästämisestä, sillä Joffre älysi, ettei hänen kuitenkaan onnistu murtautua läpi eikä
niin ollen tahtonut uhrata väkeänsä
hyödyttömissä hyökkäyksissä.
Ja
kenties tulee tulos näinä viikkoina osoittamaan', että Saksap suuri pääesikunta olisi menetellyt viisaammin
noudattamalla Joffren esimerkkiä
Mutta siitä ei tä!'ä hetkellä kukaan,
eivät edes parhaat asiantuntijat, voi
sanoa mitään lähenneHenkään varmaa. Sen ratkaisee ainoastaan lop-

taajaväkisiksi yhdyskunniksi.
valmistuu kevään loppupuolella kol- Viipurin läänin kuvernööri on nytmas osa, joka käsittelee intialaisen, temmin lähettänyt Viipurin maalaisetiopialaisen Ja australialaisen alueen kunnalle asiaa koskevat asiakirjat.
eläimistöä. Tämä, kuten suuri määrä kehoiUaen sitä laatimaan ehöV.uksen putulos.
sellaisiksi ohjesäännöiksi, jotka taamuitakin Werner Söderström osakejaväkisiä yhdyskuntia koskeva aseyhtiön merkkiteoksia, on lunastetta- tuksen mukaan on laadittava.

kuaan aiottu ruotsalaisen teatterin suomalaisen, kalevalaisen sankarin
ensi parven rintanojan koristukseksi, välillä tai tämän alkeellisimman pumutta sen lunasti sittemmin yliopisvun ja hienosti taotun säilän vä!il-<
to. Samoinkuin aikoinaan »Kapalon
!ä
kuvastaa Sjöstrandin veistos
sa katkovassa Kullervossa» liikkuu kuitenkin vaikuttavasti Kalevalan säSjöstrand »Väinämöisen laulussakin» keitten jylhää tragiikkaa: »Kysyi
Tokko tuon
vielä täydellisesti uusklassillisuuden mieltä miekaltansa.
pohjalla. Turhaan hakee tästä kirja- tekisi mieli,
Syöä syyllistä lihoa,
Viallista verta iuoa». Soisi »Kulvasta kuvasarjasta persoonallisia tai
suomalais-kansallisia piirteitä. Se on lervon surman> niinkauan kuin se
kauttaaltaan
ja vielä on mahdollista valetuksi kestä
Thorwal-dsenin
Schwanthalerin jäljittelyä. Sitäpaitsi vämpään aineeseen kuin kipsi.
puuttuu »Väinämöisen laululla» koPaitsi jo lueteltuja monumentiaalikoava ja keskittävä rytmi.
veisloksia on Sjöstrand valmistanut
Taideyhdistyksen vuosinäyttelyssä ainakin toisen verran lisää. Täsv. 186-i oli Sjöstrandilla paitsi »Kasä mainittakoon Kaleva la-aiheiset
palonsa katkovaa Kullervoa» näyt- »Lemminkäinen», »Kyllikki», »Ilmateillä luonnos myöskin »Kullervon rinen takoo Sampoa», »SotkaMaret»
surmaan», muovailtu Roomassa v. fekä valtionarkiston ots'kkoryhmä
1860. Lopullinen, suurikokoinen veis- Muotokuvataiteen alalla ei Sjöstrand
tos valmistui v, 1867. Sen samoin ole ollut erittäin tuottelias. Ne luon
kuin erään V. Runebergin veistoksen nokset, joihin tutustumme kuvanveis
osti muuan helsinkiläinen seura sillä fåjäliiton näyttelyssä, täydentävät
rahasummalla, jonka se oli kerännyt mip!täk;innitfäväl!ä tavalla taiteilijan
»Väinämöisen laulun» lunastamisek- kuvaa. Se uttsklassillisuudpn tapainen, usein kalsea tyylittely, joka
si ruotsalaiseen teatteriin.
Suuri pystykuva, joka on nähtä- haittaa Sjöstrandin vleisemmin tunvänä Ateneumin porraskäytävässä. nettuja, viimeisteltyjä teoksia
on
on Sjöstrandin kaunein ]a persoonal- kuin puhalleltu tiehensä. Pienissä laalisin Kalevala-luoma. Taiteilija on tukuva-aiheissa,
Kalevala-luonnokonnistunut vapautumaan antiikin i- sissa ja monumentiaalislssa kompohanteesta hän on astunut Fogelberg ritsioni-harjoiteimissa kuvastuu hämin ja Molinin viittomalle tielle, mut- mästyttävä taiteeill!?en mielikuvitukta rohkealla omintakeisuudella si- sen tuoreus. .Ääriviivat kaaTtuva'
vuuttanut heidätkin. Kaunismuotoi hurmaavan kauniisti rajoittavasta lovapaina, samalnen mies seisoo puoleksi eläintaljaan
verhottuna synkänvekavana. miekka la kun käsityksellä kokonaisuudesojennetussa
oikeassa kädessä, va- saan on yhtäaikaa nvkyaikainen ja
semman puristuessa rintaa vasten. taiteilijalle ominainen PersonnaUinen
Ihmetellen katselee koira Kullervon leima. Pieni mestariteos on Fredrika
jalkain juuressa isäntäänsä.
Rremerin muistopatsaan luonnos. On
Vaikka KulVrvnn hahmo, hänen trvleHnkin vaatettavaa, että Sjöstrankasvonpiirteensä kofco vartalo, ovat din pienoisveistokset, jotka ovat paljastaneet uusia
ja odottamattomin
Syylitetyt ylimalkaista ibannetyyppuolia
vastaaviksi,
hänen
ni&
vaik.ka
olelamtn Suomen kuvanveiston
muksensa toisin sanoen on varsin V- nprii*ta'an taiteessa, eivät ole voineet
Cvpnaeu?
'eismaailmallinen, vaMla kansallisia saada sijaa Ateneumin eal!er; n<»a.
'ut kuuluisaksi
ehdottaa
keimnia vaatimuksia.»
Kullervo-kuvan suurennettavaksi elaulun»
lonullinen
puhumattakaan siierikoispiirteitä
L. W.
»Väinämöisen
sina. uuden fnyk. ruotsalaisen) teat- muodostelma, valmistui v. 1865 Pit- tä ristiriidasta joka on olemassa puoterin lämpiötä varten, jos hänen ai- kä, monikuvaelmainen friisi oli al- lialastoman, taljapukuisea miehen ja
»

Asema.

—,

jäänyt pois sodasta; poistamalla
puneet upseerit rintamasta tämä

uulaki
valvoo kansallisen puolustuksen etuja
Selvää on, että tässä on tarkoituksena upseeriston nuorentaminen, nuorempien, reippaampien voimien asettaminen nimenomaankin
kenraalien vastuunalaisiin tehtäviin.
Kun Ranska katsoo itsel'ään olevan
tähän varaa keskellä sotaa, ei sen
todellakaan tarvitse olla heikkouden
merkki, mutta toisaalta ei myöskään
voi olla ajattelemalla, että kun tahdotaan aikaansaada semmoista joukkovaihdosta joka tämän lain hyväksymisestä tulee olemaan seurauksena varsinkin ylemmässä päälyslössä, niin ovat olot siinä suhteessa sotaministerin
mieleltä
oarannuksen tarpeessa

Venäjän rintamilta ei eilinen ylipäällikön esikunnan tiedonanto sisällä sanottavaa uutta. Väinä
joen rintamalla samoin kuin Poslavyn seuduilla ja Mjadsiolin ja Narotshin järvien aiueella on oilut vain
laukausten vaihtoa; Galjtsiassa sen
sijaan ovat itävaltalaiset melkoisin
voimin koettaneet ryhtyä hyökkäykseen keskisen Strypan alueella ja
Podgaitsystä itään o!eva ! !a seudulla,
mutta venääisten puolelta uhkaava
vastahyökkäys sai heidät kiireesti
peräytymään. Kaukaasian armeijasta ilmoitetaan turkkilaisten yrittäneen t k. 6 pn vastaisena yönä pyrkiä takaisin Karaderejoen yli, mutta
onnistumatta.

Venäjän rintamat.
H,

H. KEISARIN

KÄYNNIT RINTA-

HALLA.

Pietarista, huhtik. 8 p. (P.T.)
Hoviministeri lennättää virallisesti,
että Hänen Majesteettinsa Keisari ku-

luvan huhlik. 8 pnä suvaitsi lähteä
Tsarskoje Selosta toimivaan armeijaan.

YLIPÄÄLLIKÖN ESIKTJNNAN TIE-

DONANTO.

kiin ja ovat nykyään Bulgariassa toj.
sen luokan kapteeni Podjapolski,
midshiprr.anit Faviov ja Ignatius,

msinööriluutnantti Roshkov, aliupseerit Dosjanko, Kutovsnko ja Tertitshni sekä matruusit Bereshni, Marsinkov,
Polistshuk,
Jashtshenko.
Klotshko. Kenitsa ja Ljashtshenko.
SO-4VANXIBN HOITO.
Pietarista, liuhtik. 8 p. (P.T.)
Punaisen Ristin päähaHtus on saanut, seuraavan ;älikösanoman prins-

si Kaarlolf.i Ruotsista:
Tyydytyksellä saan ilmoittaa, että
Itävalta-Unkarin solaministeriö suostuu Ver,ä;än halituksen lausumaan
toivomukseen, että venäläisiä sotavankia saisivat palvella venäläiset
sielunpahnenet.

Edelleen

myöntyy

ministeriö siihen, että sotavankeja
varten asetetaan
avustuskomitea,
jonka ;äscnihsi kutsutaan toimivaan
armeijaan kuuluvia venäläisiä upseereja.

Ranskan ri tama.
YLEINEN ASEMA.
Par isis ta. huhlik. 7 p. (P.T.)
Virallinen iltatiedonanto il»
moittaa:
Belgiana
pommitti tykistömme tuhoisalla

la

saksalaisien

Hidlekerken

tulel-

kenttä varustuksia

ja Lannemarkin

luona.

Verdunin sendat.
Haaa-joen länsipoolella suuntasi
vihollisen montamia tunteja kesta»
neen rajan pommituksen jälkeen volmakkaau hyökkäyksen — ■ia—i
vastaan etelässä, paikan luona, missä tie eroaa Hancourtin kylästä kaakkoonpäin, noin kahden kilometrin laajuisella rintamalla. Tykki, ja kunlaruiskutulemme pidätttminä eivät saksalaiset voineet saavuttaa Päämääräänsä, vaa n cli heidän pakko peräytyä juoksuhautoihinsa jättäen paikalle numilnknisia ruumiita. Bethincourtin kaakkoispuolella tnnkeudnimms
jonkun
verran eteenpäin taistellen käslgranaatiien avnlla
juoksnhantakäytåvissa ja juoksuhautojen osissa, jotka
vihollinen viime yönä valloitti Bethincourtin ja 255 m kukkulan välillä. Mo r t Hotanen ja Cumier e s i n kylän luona oli verrattain «a-karaa pommitusta. Haat-joen itä-

riehui Veevressa tykkitaisteIn. jonka aikana patterimme oUvat
erittäin tarmokkaassa toiminnassa ja

puolella

Pietarista, huhtik. 8 p. OP.T.)
Korkean ylipäällikön e.ikunta ilmoit- hajcitiivat useita vihollisjoukkoja.
taa:
Monalla rintamalla
Läntinen rintama:
oli tavallista tykistolaukaustenvaiaVäiräjoen rintamalla on toa.
lankaustenvaihtoa. Väinänlinnan a*
lueella aloi.ti tykistömme keskitetyn
BELGIAN ARMEIJA.
tiilen erästä Illukstin Inona olevaa
Havresta, huhtik. 7 p. (P.T.)
piiriä vastaan. Samalla seudulla rä- Belgian
virallinen tiedonanto ilmoitjäyttivät meikäläiset myöskin neljä
taa: Torjuimme tulellamme vihollimiinakammiota, jotka räjähdykset
sen pienin voimin tekemän äkkinäiJoka tapauksessa on rhampag- tuhosivat vihollisen juoksuhaudat ja
hyökkäysyrityksen
sen
muuatta
nen ja Vcrdunin taisteluiden välillä erään paalnvarustuksen.
ulkonevaa osaa vasrintamamme
Post a v y n lnona olevalla ainse ero, että saksalaiset vielä seitsetaan Sleenslraeten lähistöllä, Päd
sekä Mjadsiolin ia Narotshin
eella
män viikon kuluttua näyttävät ryn- järvien alueella vihollisen tykistö ke- väliä oli tykistö verrattain rajussa
toiminnassa Ramscapellen ja Dixnistävän entisellä hurjuudella, ja hitti suurta Srimintaa ja ampui muumuidenin' rintamanosilla.
vaikkapa tuloksia ei enään käy yhtä tamia myrkyllisiä aineita sisältäviä
helposti osoittaminen kilometreissä pommeja.
Galit*iass a keskiön Strypan
ENGLANNIN ARMEIJA,
kuin taistelun alkupäivinä, saavat aineella ja Podgaitsy3tä
itään koettihe hyökkäyksillään ranskalaisten
Lontoosta, huhtik. 7 p. (P.T.)
vat itävaltalaiset siirtyä hyökkäykrintamasta
hiukkasen murene- seen melkoisin voimin, mutta pakoi- Virallisesti ilmoitetaan1 Eilen onnismaan. Silti on tietenkin
kuten tettiin kiireesti peräytymään ennen- tui vihollisen uudelleen'St. Eloyn
aivan ennenaikaista en- kuin olivat ehtineet meidän asemil- luona vallata osan sditä alueesta, jonsanottu
lemme, meidän puoleltamme uhkaa- ka me valloilimme maalisk. 27 p:n&.
nustella, mikä Verdunin taisteluiden
Taistelu jatkuu. Eilistä vasten yöllä
van vastahyökkäyksen takia.
lopputuloksena tulee olemaan.
tunkeutui eräs pienempi vihollisosasKaukaasian rintama.
to kiivaan pommituksen jälkeen eRannikkoalueella tekivät rääseen meidän juoksuhautaamme
Ranskassa näkyy muuten keskellä turkkilaiset t. k. 6 pvän vastaisena Aner-virran (Ancren 1?) pohjoispuolella, mutta tuli heti takaisinlyödyksL
v3nä yrityksen mennä Karaderesotaa tehtävän armeijassa uudistus,
Tänään oli tykistölaukaustenvaihtoa
joen oikealle rannalle mntta karkoijoka ensi silmäyksellä saattaisi näyttetliin tulellamme ia käsikranaateil- Souchezin, Aix-Nouletten, St. Eloyij
ja Ypernin alueilla.
tää olevan uskallettua, mutia lähem- la.
ajatellen
vain,
todistaa
että
mimin
JAPANILAINEN MERIUPSEERI.
tä Ranskalla puuttuneekin, upseerien
UPSEERIEN IKÄRAJA'
LÄHETYSTÖ VENÄJÄLLÄ.
puutetta siellä ei ole peljättävissä.
RANSKASSA.
Edustajakamari on näet ryhtynyt käPietarista, huhtik. 7 p. (P.T.)
Paris i s t a. hirhlik. fp. (P-.T.>
Tänne saapuu Japanilainen merisittelemään lakiehdotusta armeiEdustajakamari
cm ryhtynyt käsitteJapanin
kuuluvat
johon
jan kantaväestön ikärajan lähetystö,
armeijan kanlemään
lakiehdotusta
meriyleisesikunnan päällikkö, amialentamisesta. Tähän saakka
ikärajan
alentamisesta.
taväestön
kapteenit
Jämäraali Akijama sekä
on ikäraja ollut divisionakonraaleilla näsi ja Tossu Lähetystö aikoo käy- Kenraali Roques huomautti, että joa
60, brigadikenraaleilla 58. eversteillä dä tehtaissa ja armeijan päämajassa. tämä laki olisi ollut olemassa sodan
;i'ussa, niin yli 110 kenraalia olisi
56, majureilla 54, kapteeneilla 52 ja
jäänyt pois sodasta. Uupuneet upsee»LEITENANT PUSHTSHININ»
luutnanteilla 51 vuotta. Kuinka suurrit poistetaan riveistä tämän lain aTUHO.
vulla, joka ei osoita heikkoutta, vaan
ta alennusta tästä uusi sotaministeri
Pietarista, huhtik. 7 p. (P.T.) •akna kansallisen puolustuksen »clirt.
Roques nyt on esittänyt, ei sähkösanomassa mainita; sanotaan vain Tänne saapuneiden tietojen mukaan EdusUtjnkamari jätti lakiehdotuksen
254 äänen onemmistöLlä 218 vastaan
hänen lausuneen, että jos tämä laki- ovat torpredovene »Leitenant Pushtjoka valiokunnalle.
shinn» rä ähdyksen ;ä'keen,
ehdotus olisi ollut voimassa sodan a- tuhoutui suke'!usveneiden hyökkäyklussa, niin yli 110 kenraalia olisi sestä Varaan lähistöllä, jääneet hen:
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Köpenharalnasta, bnhtlk. 7 p.
Mäännftn käsittelyn. Lyhyen puheen (P.T.)
suu lehti vielä
ettei venäläisten
»Wiener Zeitung» on jniaissut
■)iti ainoastaan sosialisti Davidsohn,
hyökkäys ollut vain paikallinen st ra-;
keisarillisen kuulutuksen Istrian maajoka
kuu-luu sosialidcmokratisesta päiväin hajoittamisesta.
Toisella kei- teginen yritys, vaan cli ee alkua v>J:
ryhmästä eronneeseen vähemmistöön,
sarillisella kuulutuksella annetaan ky- nåläisten yleishyökkäykseen ja verekä sotaministeri, joka antoi selityk- symyksessä olevan maan hallitus pri- toaa kenraali Everthin päiväkäskyyn
siä.
Meriministeriön rahasäånnön tyisen halUiuiolllsen ;-r3m:*ioonis tehtä- maclisk. 17 p., Jolla mainittu ylipäällikkö kääntyy joukkojensa puolen»
toisessa
lukemisessa koetti vain väksi.
keheitiaen
niitä
Liebknecht puhua. Hänet keskeytetPekingistä,
8 5. (P.T.) Lahden mukaan ei bänkariiekoihin.
tiin useita kertoja ja lopuksi riistot- Venäjän lähettiläs hcatii.
tultenkaan tässå,
Jättänyt
Kiinan
on
päiväkäskyssä lausuttu sitä mielipi'
tiin häneiiä puheenyuOTo.
johhallitukselle vastalausenootin sen
dosta, että saksalaiset ovat upottaneet Setti, että yieman hyökkäys olisi alkanut vihollisten maasta karköittaABESSINIA JA EGYPTI.
aniraalalaiva »Portugalin».
Kristianiasta, huntit. S p. miscksi ja itse Saksan pääesikuntaKa rosta, huh tik. 7p. (P.T.) Näi- <"P.T.> Venäjän lähettiläs on jättänyt kin myöntää, että vuodenaika ei olnä palvina saapuu tänne Abessinian Norjsr. hallitukselle vastalausenootia lut suotuisa vleishyökkäyksnlle ja
Segusin isä, jonka sulttaani ja Eng- sairaalalaiva »Firtugsiirt» upottamisen että toimenpiteisiin oli ryhdytty vain
lannin ylikcmisaario tulevat otta- jo^dostf*
liittolaisten avustamiseksi. Näin olmaan vastaan. YieraMulle annetaan Tokiosta, hnhtfk. 8 p. f P.T.) lea on siis lehden mielestä aivan
Ves&jän lähettnäa on jättänyt .Tapanin t.urh?. puhua yleishyokkåyksca
erittäin suuri poliittinen merkitys.
alkahanttniseOe nootin, jossa pantaan vns- misesta.

(S. H.)

pmS

Verdun.

;

tftlsuse
dosta.

SERBIAN P3RINTÖRUHTIKAS.

»PsrtiissPna

spottamista

joh-

Mahtaneckohan Saisan pääesikunlehti, todellakin luulla,

ta, hurdiihtaa

Pärisisi», huh tik. 7 r>. (P.T.!
saapui tänne Lontoosta

Pietarisi 3, SaSHt. S p. (P.T.) että venäläisien ylin jobb niin väSen johdosta, että saksalaiset ova: hän ymmärtää sota-asioita, etta se
Serbian kruununperillinen.
upottaneet sair«a!3iaiva »Portugalin», silloin kun pahin kelirikko jcrari or
on Pncalsen Pvislta pääfcaHHuß saanut alkamaisillaan ja . ton .kaikki tiet
MESOPOTAMIA.
vastaanottaa, osanoton ilmauksia Ttamuuttuvat räjneitten kaltaisiksi, ryft*ssn ja Serbian Punaisen Ristin yhdis- tyy suurrs
suunnitelmansa toteuttaL& n toosia, huh tik. 7 p. CP.T.S tyksiltä. Uckartn Pan •■ i non Risti on
Mesopotamiasta örnoäetaaa viralli-j läheUäayt petraavaa sähkftsanoraan: miseen vihoHisra maa?*a t-oig kareesti: Sotaioimet Tigriksen pohjoisel- Veikka emmn tunne sairaais-lajva toittamiseksi.
On todellakin huomautettava, «tel
la rannalla 'rajoittuivat, i. k. 6 p:nä -Portugalia* kobdannoen onneitomunIkdustohiihin vihollisen Sannajatin fien ykßltyiakohtia, kiirnhdamma kui- saksalaisten mie'ip'de maaliskuun
tapahtumista ole bÖenkaan tosiasioiluona sijaitsevilla puoh:.*Mrsaserni!la tenkin lausumaan hartaan. syvää valithin perustuva ja lienee kai tapahtotapailtutelumme
tämäs
ja. iarpoel lisiin toin-er.piteéiin ryhtyn-.sn Johdosta. Tuntien knninkaallisoa maln tässä, valossa esittäminen vitykistön.
miseen
siirtämiseksi seka hallituksemme ja ylimmän armeija- holliselle jossskin
{.arpee!muihin alustaviin ■toimiin hyökkäys- päällystömme mielipiteen, olemme va- linen, arvelee lehti suhteessa
lopuksi.
tä varten tätä asemaa vastaan. Sa- kuutetut siitä, että tämä tapahtuma on
maan aikaan jatkci kolmas divisioo- riippunut valitettavasta väärinkäsitykna etenemistään joen etelärannalla sestä.

Ko 7 QlaHa

päästä Belgian rajan yli.

SALONKIN SUUNTA.
Salonikista, fcuhtii. 7 p. CP.

Italian sota.

T.) Gevgeiin alueella pommitti saksalainen järeä tykistö kiivaasti rans-

;■
JR 6oma s i a, huhtik. 7 pnä. (P.T.)
armeijan päämaja ilmoittaa: Camosiean laaksossa ja Judicar?a*sa jatkui päivällä, ti. 5 pnä jalkaväkemät- toimmta,. jota fckistö tuki. Äkillisellä ryntäyksellä ja jaikaväkihyökkäykstliä .«-listimme viholliselta sen
varustelun aseman PracuHsla luoteiseen Daonen laaksossa, Plazin kauppalaa Chjesc-Uä ja, lujasti varustetun
&ukkulan Plöberrin tuona olevan
sillan ja Cis.m Palor_an Tilillä, Laga-inan iaaks-osta Suganon laaksoon
tilottuvaile, rintamalla oli rykistSlaukausten vaihtoa. Broin vuoron
rinteillä lyötiin ja ajettiin takaisin muuan vihollisosasto,, joka
jätti käsiimme 10-kunnan vankia,
porrbiinheittäjän, Sseita ja muita so«•iarpeits. Ylisellä Cordevolelia aiheutti fyllistämme räjähdyksen eräässä sotats.rvevarastossa Seherzin vuorella. l3onzon varrella oli tavallista
laukausten vaihtoa. Carsolla. teki
voimakas vihollisosasto f. k. 6 p:n
vastaisena yönä vielä tuloksettoman,
Verisen hyökkäyksen meidän Selzin
itäpuoielia oievia, uusia asemiamme
rastaan. Vihollisen joukkojen päälle

kalaisien etuvartioita ia 'uhosi muuVardarin
tamia amnumahautoja.
vasemmalla rannalla heitteli saksalainen lentokone muutamia pommeja Sari gol in luona oievar. I-Mrin kohdilla, aratta tuloksetta.

siksi kunnes s-e saavatti

Hajatietoja.

•Lontoosta, huhtik. 7
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Balkanin sota.
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rintama.

Venäjän sotanäyttämö.

ITI-AFRIKA.

(P.T.5
HERILHKE TUKHOLMAN SAARIS- Kenraali Smuts ilmotttea: BuurikenTOSSA JA AHVENANMERELLÄ.
raali van der Fantersin ratsuväki ylp:n& kuulaTukholmasta, huhi.Sp. (P.T.) lätti ja saartoi huhtik. i
ruiskuilla, . varustetun wksalaisnsasRuotsin meriministerio julkaisee tie- kst, joka cli asettunut erääseen vaodonannon merenkulusta Tukholman rivsrostukseen Arushan luona. Viholsaaristossa ja Ahvenanmerellä. Siinä linen a-ntautui huhtik. 6 p:nä.
huomautetaan, että purjehdus ei ole
SVEITSI JA SAKSA.
vaaraton linjan Gotska Sandön
huhtik. 7 p. (P.T.)
Baselista,
lansipuoHufvudskär
lähettiläs
Bernissä on erittäSaksan
iella. TällE. alueella uhkaavat laivonyt Saksan hallituksen valittelun sen
ja miinat }a muut esteet. Laivoja, joi- johdosta,
et-iä pommeja on heitetty
den on pakko ohjata kulkunsa tä- Sveitsin alueelle. Saksan hallitus lumän vaarallisen alueen kautta, ke- paa rangaista syyllisiä ja ehdottaa,
hoitetaan pysyttelemään kolmen pe- että sveitsiläiset viranomaiset ottaisivat käsiteltäväksi kysymyksen toininkulman sisällä Ruotsin rannikol- menpiteisiin
syostiin tykisföammuksia ja kuularyhtymisestä rajan teStockholms Dagbladin mukaan
ruiskujen ja kiväärien hirmumyrs- ta.
kemisestä selvemmäksi, jottei sellaikyn tapainen tuli viskasi vihollisen oa tämän tiedonannon aiheuttanut sia tapauksia vastedes voisi sattua.
takaisin epäjärjestyksessä ja, suurin pelko, eitä vedenalainen sota, joka Saksalaisten puolelta tapahtunut
tappioin ennen kuin se oli ehtinyt
keskeytyi talven tullen, jälleen a!o- Sveitsin puolueettomuuden loukkaaaneidän piikkilankaesteillemme.
minen on herättänyt suurta paheksuIlmasodassa voimme merkitä uu- -tetaan Itämerellä.
mista myöskin, saksalais-sveitsiläises,'äen loistavan menestyksen. Jo eilen
sä sanomalehdistössä, joka lausun,
RAUHAN MAHDOLLISUUDET.
iyStlin takaisin vihollisen lentokoneiettä liittohallituksen tulee vaatia lensen epäonnistuneet yritykset Cami(S. T. T.) Köpeanaminasia, tprétkiä rajan läheisyydessä lopetel!
assa ja Isonzsni varre:'a. Menetet- huhta:. 6 P. (8.V.) Berlinistå saapu- taviksi.
tyään toivon päästä meidän- ilmaneiden tietojen mukaan ovat äärimpuolustuslinjamme läpi koetti viholli- mäiset
HOLLANNIN VARUSTELUT.
Saksan valloituspolitikan kannen yllätystä, käyttäen edellisen yön nattajat
tyytymättömiä kanslerin
Köpenharoinasta,
(S.T.T.)
pimeyttä. 7 lentokonetta teki ret- puheeseen. »Voss. Zeitung» ja »Berl.
huhtik.
8
p.
(V.Vr.) Vlissingeniä linTagiiamenton
väliselja
ken Isonzon
Tageblatt» huomauttavat, ettei kansle tasangolle, mutta meidän uskalikiireellisesti.
Nykyään on
soitetaan
lerin puheesta käynyt tarpeeksi selaat lentäjämme kohosivat pimeässä västi ilmi hallituksen kama Belgian linnoitusta huomattavasti parannetnopeasti ilmaan, ryhtyivät hyökkäja valloitettujen: Ranskan alueiden
tykeillä. Koko
ykseen ja karkoittivat vihollisiaivu- tulevan kohtalon suhteen. Mikäli pu- tu ja aseistettu Jareilla
nouseva
Hollannin
een. Meikäläiset ampuivat maahan he koski Puolan, Liettuan ja Itämeraa 350.000 mieheen
jo
lippujen alalla.
2 lentokonetta ja ottivat vangiksi
maakuntain kohtaloa, pitävät lehdet armeija on
lentäjää, joukossa 8 upseeria.
Haagista, huhtik. 8 p. (P.T.)
sitä siinä kohden selvempänä. SosiaIktmen »Torwärt*>. lausuu, että Toimelle kamarille on jätetty lakiehkanslerin puha ei anna mhakäänlai- dotus, jonka mukaan hallitukselle
ITALIAN SOTAKWTSTERIÖ.
poikkeuksellisiin olosuhteisiin kattia takeita rauhan pikaisesta sohniamyönnetään oikeus tarpeen vaasoen
yhä
vaan
sen
edelsiirtää
Roomasta, huhtik. 7 p. (P.T.) misesta,
tiessa
kutsua aseisiin 1917 vuoden
leenkin
kaukaiseksi
tulevaisuuden
Alfierin nimittäminen sciaministerinkutsunta.
«pnlaiseksi. on herättänyt yleista tyy- toiveeksi.
Köpenha minästä.,
huhtik.
äytysiä. Aroeri oli pääintendenitilai.
UNKABIN SOTALAINA.
toksen päällikkönä liikekannallease- 7 p. (P.T.) Keskusteltaessa valtiopäikulunki-arviosta,
viTä
ulkoministeriön
feiussa armeijassa.
Kspenham i n a s t a, huhtik. 8
sanoi progressisti Paycr tulleensa p. (P.T.) Neljännen Unkarin sotalaikanslerin puheesta srihen vakaumuk- nan merkintä alotetaan kaiken todenseen, ettei mikään Toima maailmas- näköisyyden mukaan pääsiäisviikolsa voi idässä eikä lännessä estää la.
saksalaisia toteuttamasta itselleen
soåaea asettamia päämääriä sekä lau(S.T.T.)Parisista, hnhtik. ? p.
sui toivomuksen, että Amerika tulee
ROMANIA JA BULGARIA.
suhtautumaan (Rj.) Sveitsi on saanut Kruppin tehoikeudenmukaisesti
ös. T. T.) Köpenhaminasta, Saksaan ja eitä se voi tehdä suuren taalta paljon ampuma- ja sotatarpeite.
nuhtik. 7 p. (Bj.) Lontoosta ilmeite- palveluksen ihmiskunnalle patfcallis- Saksan 6"-nomaleh<listö pitää tätä seiktaan Bukarestista saapuneiden tieto- tultaessaan maailmansotaa. Kansal- kaa takeena Sveitsin kannasta.
jen mukaan, että viime aikoina en iisvapaamielinen
Siresemajja; huoLontoosta, huhtik. 7 p. (P.T.)
ollut huomattavissa väiienl 'kärjisty- mautti, että alttius rauhan solmiamipurjelaiva »Saint Hubert»
Ranskalainen
ja
Bulgarian
Bomanian
väillä.
mistä
seen en rajoitettava pyrkimykseen
Pidetään mahdollisena, että Bulgaria Saksan turvallisuuteen. Mitä taasen on upotettu. Laivan miehistän pelasti
tanskalainen höyrylaiva »Nlvonia».
tulee julistamaan' sodan.
tulee Belgiaan, on sieHä, joita se ei Köpenhaminast e, huhtik- 7 p.
tulisi vihollisten' tukikohdaksi, väit- (P.T.) Ulkoministeriö ilmoittaa, että
iämättömästi turvattava Saksalle rat- tanskalainen höyrylaiva »Stierneborg»
GENNABJEYIN SUTTU.
kaiseva poliittinen, sotilaallinen ja on upotettu. Laiva oli matkalla Newnpotettlln CaB n k arestista, huhtik. 6 p. (P taloudellinen Taikutuevalta.- Vanlviil- Castlesta Bignoliin Ja
pelastut.
larln
lähistöllä.
Miehistö
lismiclinen Westar vaati, että BelT.) Sofiasta iimoiictasn Gennadjesäilytettäisiin
gia
saksalaislujasti
vin vansitsemi-en johdosta seura aP a r i s t st a, huhtik. 7 p. (?.T.) Vivia tietoja. Sobrsnien enemmistö- ten käsissä ja kehoitii olemaan otta- rallisessa tiedonannossa höyrylaiva
vaatimukjuhla, johon matta huomioon Amerikan
puolueen edustajain
»Sussexlns upottamisesta todetaan, etsia, joka on antanut Saksan viholli- te! laiva ollut aseistettu.
Kapteeni,
Gennadjev ja muuiatoat hanen puorajattomat määrät rahoja ja amsille
useat
näkivät
npeeertt
ja
matkustajat
kutsutut,
silolivat
oli
luelaisensa
Saksalaisen ryhmän torpeedon. Sukellnsveno ei voinut olmälläpidon alaisena. Kun Gennadjev pumavarcja.
puolesta esiintynyt Vrrr.ergissen lau- la tietämättä, että se teki hyökkäyksen
feUffiaeea oli saapunut juhlasaliin sui
toivomuksen, että Englanti zepne- postihöyrylalvaa vastaan, sillä laivan
sotamiehillä.
ympäröitiin rakennus
hyökkäyksistä, lanmstuneer.a kaikki pienimmätkin osat olivat selUnien
Vangitsemiset toimitettiin klo 2 aitaipuvainen
rauhaan. Haase huo- västi näkyvissä. »Sussexin» upottamikaan yöllä, jolloin juhla päättyi. en
nea on tahallaan tehty hyökkäys aseeGennadjevin ja hänen puoluelaisen- mautti, että hänen puolueensa tulee tonta kauppalaivaa rastaan pstan eo>!vastustamaan
Puolan
sekä
•jyrkästi
lskäypää varoitusta. Paitsi tätä koetti
sa vangitsivat sotilasviranomaiset,
baltilaisten. liettualaisien ja lättiläis- sukellusvene upottaa torpeertonh&vitjotfca veivät heidät ajopeleissä tunteasumien alueitten jakoa. Seh~!- tfijän, joka pelasti matkustajia, Bamoltv
mattomaan »rantaan. Muuten o" ten
kannatti vedenalaista sotaa kuin parkasslakin, joka oli lähetetty
dernann
saatu selville, että Gehnädjey on sui-.
päätöslauselmaa ja ilmoit- onnettomuuspaikalle. Snkeiiosalus Jäi
koskevaa
luostariin,
jettn Bnhovin
joka sijaitläheisyyteen voida&seen
ti,
ettei ranskalaisten Belgian h ■Saessxbi»
see 20 km päässä Sofiasta. Vanutuj. ottaa apuun rientäviä laivoja.
tyhjeirfämistä ennen rautujen lukumäärä nousee kaikkiaan Banskaa
alkua kokevaa
lähes 40 ja on hädän »utossaajj hankeskustelujen
Lontoosta, huhtlk. T. p. (P.T.j
hyväksyä.
voida
Valtio- Lloydain
rsatimusta
m.m. Gennadjevin veli. Huhujen mutoimisto Ilmoittaa, että holvaliokunnan ve- lantilainen BsKimoresia Rotterdamiin
kaan on myöskin rangitta Gennadje- päivät hyväksyivät
denalaisia sotaa koskevan päHSäaa- metkalla ollut hl.
on kulkevin puoluelainen, ku"ku!aitcw;Tunisr-nt kanaalia ylös c-ään toisen laivan
selmun.
-Apostolov.
seHallituspiireissäteri
hinaamana. Laivassa el näkynyt minlitetään vanjritsrmiset johtuneen siikäänlaisia ulkonaisia vauriotta, mutta
SAKSAN VALTTGPÄIVS*.
tä, etfä Gennadiev ja hänen
se kulki erittäin syvässä.
laihonsa pitivät salaisia kokoukKöp e n he mi nasta, huntit 8
Englantilainen h!. nSimla» on upotetsia, jotka herättivät levotfoimiutta hop. CP.7.) Berliuistä ilmoitetaan, että tu. 11 henkeä laivan miehistöön kunpissa.
pevaltiopäivät orat toisessa takeniiaes- Icviata aasialaisista hukkui,
Bb päättäneet eotaaaåoisteriön raha- la9ttsivat.

I

Kaukaasian

asemat, jois-

ta sillä oli mahdollisuus sivustatuilla ampua turkkilaisten' puolusteaseJ
mia pitkin vasenta rantaa.

J

72RALLINEN JIEDONANTÖ.

selittämäna.
Saksan pääesikunta on
virallisessa tiedonannossaan huhtik.
1 p.- arvostellut venäläisten viimeistä
H.)

hyökkäystä Venäjän sotanäyttämöllä,
lausuu »Rjetshs. Selostuksessaan

koettaa tiedonanto kaikin voimin
saattaa hyökkäyksen merkityksen
niin pieneksi kuin mahdollista, vieläpä väittää sitäkin, ettei hyökkäys
olisi suoritettu venäläisten alkuunpanosta eikä heidän tahdostaan. Tiedonanto on näin kuuluva: >Venä!äisten hyökkäys, jonka he tekivät maalisk. 18 ja 28 p. vaiillä 30 divisionan
eli 500,000 miehen suuruisella armeijalla
hajallaan

sotamarski

Suomen kuvanveistotaiteesta.
Sallittakoon minun luoda katsaus

Tänääi mainitaan; laäsos Suomen kuvanveistotaiteesen ja sen
»Birsh.-VjedoTnosti», venäläisten mc-! kehitykseen neljänkymmenen vuoCS.K.)

Venateisten hyökkäys saksalaistan
(S.

Kirjallisuutta ja
taidetta.

Hindenburgin

olevia joukkoja vastaan,
haaskaten itäiselle sotanäyttämölle
ennenkuulumattoman määrän sotatarpeita, on keskeytynyt minkäänlaisitta tuloksitta ainoastaan meidän
joukkojemme urheuden ja reippauden
vuoksi. Mitä tulee hyökkäyksen alkuunpanoon, on tietysti jokaiselle asiaa ymmärtävälle aivan selvänä se
seikka, että moinen yritys alotettiin
sellaisena vuodenaikana, jolloin joka päivä oli odotettavissa erittäin
suuria vaikeuksia lumen sulamisen
johdosta ja sen vuoksi ei hyökkäysajan valintaa voidakaan pitää niin
paljon venäläisten omasta vapaasta
tahdosta riippuvana kuin siitä, että
he olivat pakoitetut tähän hyökkäykseen liittolaistensa vaikean aseman vuoksi.»
Näin ollen, huomauttaa tähän puolestaan »Rjetsh», Saksan pääesikunnan mielipiteen mukaan tehtiin hyök«len alotkäys venäläisten liit '■
teesta, syystä että nämä olivat joutuneet tukalaan asemaan Verdunin edustalla. Kuitenkaan ei ranskalaisten asema lehden tietämän mukaan
ole vielä milloinkaan ollut tukala ja
vaikka venäläiset ryhtyivälkin aktiiviseen toimintaan avustaakseen liittolaisiaan, niin e: siltä kuitenkaan
lehden mukaan voida kieltää venäläisten alkuunpanoa eikä pienentää
venäläisten hyökkäyksen merkitystä
Hindenburgin
pohjoisia armeijoja
vastaan.
-Mitä taas tules toiseen Saksan
tiedonannossa mainittuun seikkaan,
että muka hyökkäys päättyi minkäänlaisitta tuloksitta vain saksalaisten joukkojen urheuden ja kunnollisuuden vuoksi, niin on lehden mielestä Saksan pääesikunta osunut siinä päätelmässään aivan harhaan.
Venäläisten eteneminenhän keskeytyi eli oikeammin sanottuna pysähtyi kelirikon, kevättulvien, jäittenlähdön v. m. luonnoncsteitten vuoksi
siinä todellisuudessa on ne syyt, jotka pakoittivat venäläiset toistaiseksi
pysähdyttämään hyökkäävän toimintansa. Kunhan vain ilmastosuhteet
hiukankaan muuttuvat, alkaa venäläisten hyökkäys uudelleen, -'■ rottaa lehti.
litTänään jo mainitaankin, et
taa lähtö on loppunut ja kevätli ., aikin alkavat vähentyä.. Tämän johdosta onkin jo huomattavissa liikkaa mpaa toimintaa Narotsh-järven
suunnalla. Lounaiseen päin mainitusta järvestä on t. k. 7 p. riehunut
kiihkeä tyfastötaratelu ja iltaan mennessä olivat tuenalaiset vallanneet uudelleen Blisnikin kylän luona olevat
saksalaisten varustukset ottaen samalla vangiksi yhden upseeria ja 77
sotamiestä.
Venäläisti va*?aamien varustusten taktillinen merkitys on siinä, että
hyökkäyksen ensi vaiheella venäläiset valloittivat io vihollisen mainitun
kylän luona olevat varustukset Nsrosh-järven kannaksella, mutta olivat
sitten pakoitetut vetäytymään-takaisin. Nyt ovat mainitut varustukset
uudelleen valloitetut huolimatta siitä,
että saksalaiset koettaessaan torjua
venäläisten hyökkäystä käyttivät tokahuttavia kaasuja.
• Näin
ollen or. sös .venäläisten
.hyökkäys jo uudistunut, vaikkakin
vielä, vf.in pienemmällä alueella.
Saksalaisten virallinen tiedonanto
laa
*oettaa sitä paitsi uskotella

nestykseilä edenneen rannikkoa! uee!-; dan aikana, s. o. rv. 1872—1918.
Ia ja orat venäläiset joukot joSjur- Tarkoitukseni on historiallisten tosimenen 'kaupungin edustalla, joka! seikkojen nojalla, joiden edessä kaiksijaitsee 28 virstaa päässä Trapeztm- kien mielipiteitten on alistuttava, totsta.. mihin nykyään on yleinen hue- distaa, kuinka surkeasti tätä korkeamio kiintynyt.
.
ta ja jaloa, taidetta on maassamme
Turkkilaisten pyrkimyksenä en en- kohdeltu.
käistä venäläisiä pääsemästä TrapeKuvanveistotaide on kuvaamataixuntiin ja koettavat he ryhtyä niin teista vanhin. Kuliakin elollisella
tarmokkaisiin toimenpiteisiin kuin olennolla on oma muotonsa ia on se
mahdollista, vastarinnan tekemiseksi. siis plastillinen ilmiö. Siili on kuTämä onkin hyvin käsitettävää, lau- vanveistotaide vieli meidän päivisuu puolestaan lehti, siliä Trapezun- nämmekin enimmän lapsipuolen atin merkitys on erittäin suuri, se kun semassa ja vähimmin ymmärretty.
parisi kaupungin muita etuisuuksia, Kuvanveistotaide
puhuu tunteelle
On rautatiellä yhdistetty Baiburtiin. suuremmassa määrin kuin mikään
Aikanaan aikoivat turkkilaiset jatkaa muu kuvaava taide, sokeakin voi simatkaansa tätä tietä myöten Erseru- tä käsittää, Jopa Juodakin. Huolimatmia kohti, mutta kävi heille se mah- ta kuitenkin siitä, että voimme tajudottomaksi viimeisten tapahtumain ta kuvanveistotaidetta sekä käsin etjohdosta Kaukaasian rintamalla. On tä silmin, on se tavallisesti saanut
kuitenkin luultavaa, että Baiburtin tyytyä viimeiseen arvosijaan. Syyrautatietä turkkilaiset eivät enään nä tähän asiaintilaan on se halvekvoi pitkää aikaa, käyttää hyväkseen, sunta ja välinpitämättömyys, mitä
sillä sivustoilta käsin tehtyjen venä- kyseessä oleva taiteenhaara on aina
läisten hyökkäysten johdosia menet- saanut kokea meikäläisten taidelaitää rautatie keko merkityksensä vi- tosten ja -yhdistysten puolelta.
holliselle.
On tullut jo aika. että maan kuvanveistäjät itse ottavat huolehtiak:

;

(S. H.) Kuva eittää vanhaa myllyä joon varrella ja ylempänä snurt«
luostarirakecnnsta. Viehättävä näköala paikalta, joka nykyään
oa niin hirvittävien taisteluiden keskustana.

1 1

Hollantilainen rajavartiosto
eitaa hoitoonsa Laavoittnnssn sotilaan, jonka on onnistanut

seen omasta suurmerkitykseliisestä
asiastaan. Ja tämä onkin jo tapahtunut siinä muodossa, että Suomen

Poimintoja.
Rasvan säästäminen.
(S. H.)

»Königsberger Hartungscha

Zeitung» kertoo, että

yksimielisellä ja
arvokkaalla tavalla on järjestänyt omia suuria näyttelyitään. Kiitollisuudella ja tyydytyksellä toteamme

Kuvanveistäjäliitto

hallitukien komi-

tea rasva-aineiden hankkimista varten

myöskin Helsingin kaupungin viran-

omaisten taholta kuvanveistotaidetta

ilmoittaa onnistuneista kokeista pi h- kohtaan osoitetun myötätunnon, mikä m. m. ilmenee siinäkin, eitä pääkalla. Joka muutamissa tapauksissa
kaupungissamme enTi n n pitkään saavoi korvata teollisuudessa kasvi»- Ja
eläinrasvat sekä öljyt. Järjestetään
suuri pihkan keräys Puolan metsts-sä.
»Kreue-Zeitungln» tietämän mukaan
ovat Kölnin korkeammat hengelKsat
viranomaiset •kuvernöörin käskystä kehoittaneet papistoa ta-iklssa eoplvtesa
tilaisuuksissa muistuttamaan väestöä

daan nähdä kuvanveistofaiteeillsesti

valmistettuja juomakaivoia. -Ta kun
nämä sijoitetaan leikkipaikoille, oppivat lapset jo pienesti piiäin rakastamaan ja kunnioittamaan kuvan-

Kiitos rahatoimikaveistotaidetta.
marin ja kaupunginvaltuuston ymmärtäväisen avustuksen ja tuen, on
Suomen kuvanveistäjillä Helsingissiitä, kuinka tarpeellista on supistaa li- sä kaupunginmuseo, nimeltä SuoKuvanveistäjäliiton
han Ja rasvan käyttö mahdollisimman men
HuoKuvanveistomuseo.
Prjv.
pieneen määrään.
VJestn.
pieni
kyllätoistaiseksi
en
neusto
kin, mutta sen laajentamisesta on
toiveita. Ja pääasiahan on, että museo on perustettu. Voimme nyt silmäillä tulevaisuuteen valoisin ja toivehikkain katsein.
Vaan luokaamme pikainen silmäys
taaksepäin, vuoteen 1872. jolloin ensi kerran kävin-Taideyhdistyksen silKiinan kapinat.
loisessa vaatimattomassa museossa

Ulkomailta.

Pekingfs tä, huhtik. 7 p. (P.T.) Åbergin
Kauppiaitten Ja sotajoukkojen vaatien fesest a ovat Kantonin viranomaiset

Julistaneet

kaupungin itsenäiseksi.

huhtik. 7 p. (P.T.)
kuvernööri
on epäjärjestykKantonin
Pekingistä lisää
peläten
pyytänyt
siä
Kantonista,

■

sotaväkeä.

Etelämaakuntalaiset vaativat,

etta

Jaansfctkal poistuu, että muodostetaan
iTtjsl ministeristö, etiä parlamentti kutsutaan koolle nltllä perusteilla, jotka

vahvistettiin tasavallan Jullstamiskirjassa, että monarkistiseen liikkeeseen
esaaettanelta henkilöjä rangaistaan,
sekä että myönnetään valtiollinen anteeksianto. Asema muodostun yhä vakavammaksi, vaikkakin toivotaan, että
Jnansiilksln onnistun saada sovtttelu

kivitalossa

Unioninkadun

Siihen aikaan oli museon
johdossa lämminsydäminen ja innostunut 8..0. Schauman. Kuvanveistoteokset olivat sijoitetut yhteen ainoaan pieneen huoneeseen. Siellä oiivat m. m. J. L. Runebergin, Z. Topeliuksen ja Paciuksen rintakuvat,
Kullervo»,
katkova
»Kapalonsa
»Kanneita soittava Amor», medajjonSiellä näin
kimuntoVuvia tn. e.
myöskin ensi kerran kuvanveistqtaiCarl Eneas
teebme uranuurtajan OpiskellessaSjöstrandin teoksia.
ni polytekniknmissa, joka silloin sijaitsi- Aleksanterinkadun varrella, clin myöskin tilaisuudessa työskentelemään Sjöstrandin, atelierissa, jossa olin päivät päärsfään, usein myöhään yöhönkin, muovaillen ja kopioiden Venuksia, Adoniksia, Caesareita ja Augustuksia v. m. Mainitusparemmin
sa, atelierissa viihdyin
kitin missään muualla, muut opintonikin jätin muovailenjisinioni vuoksi
sikseen.. Ja knn Sjöstrand lauantaiiltoina pistäytyi oppilaitaan katsomaan, oli hänellä meitä, varten aina
varalla iloisia ja kehrättäviä sanoja.
Hän oli lyhyesti sanoen kunnianukko ja kaikkien rakastama.

fflttea vuoteen 1876, jo!»
Kaivohuoneella avattiin taide-

Päästiin

bin

ia teoliisuusnäyttely. Tähän näyttelyyn oK Sjöstrand lähettänyt suuri»
kokoisen, kauniin ja traagillisea
teoksensa »Kullervon» ja Kalevala»,
reliefejä.
Valter Runebergiltä oli
marmoriteos »Psyche Zetyrein kanta- ;
mana», Erland Stenbergiltä »Raivo-j
tarten rainooma Orestess ja Takaset*'
ra Roomasta lähetetty kaunis kipsi-,
nen Aino-kuva, joka kaikissa niiSH
sä, jotka sitä puhtain sieluin ja «jlj
min ihailivat, herätti suurta innos-i
tusta. Stigeil oii, Roomasta hänkir*
lähettänyt suloisen marmorityönsä
>Amor ja ruusu».
Jokainen Suo-;
men viidestä silloisesta kuvanveisto
jästä o'.i näyttelyssä edustettuna,
Puhuttiinhan myöskin eräästä Lenn*
gren-nimisestä

kuvanveistäjästä,,

mutta mikäli muistan, ei hän ollttÉ
pannut näytteille muita töitä kuinl
olkiukkoja ylioppilaiden kansatieteellisiin kokoelmiin, joita muuteni
Siihen aikaani
minä itsekin tein.
löytyi myöskin yksi ainokainen naiskuvanveistäjäkin, neiti Aline Forsman.
Hän oli Taideyhdistykseksi'
pannut näytteille istuvaa tyttöä ja
hänen korvaansa kuiskailevaa Amo»;
ria esittävän ryhmäkuvan sekä Va!W
ter Runebergin profilikuvan, jotM
hän Roomasta kä3in oli lähettänyt
kotiin. Aina ritarillinen ja naisille
kohtelias B. O. Schauman puhui nti
Forsmanista suurella innostuksella,
Ainoa Lenngreniltä näkemäni työ oii
harvinaisen kaunis reliefiprofilimoo-.

tokuva Ruotsalaisen Teatterin siilo?*.
sesta ihastuttavasta nayttelijättäree.-'
tä, neiti Tengmarkista.
I
Sitten ylläkerrotun ajan on paljoa
vettä juossut sillan alitse, kutea!
Parisissa sanotaan. Kuvanveistäjäin
lukumäärä on kohonnut neljäänkymmeneen ja kuvanveistotaide tullut
museoissamme paremmin edustetuksi, jos kohta ei likikään siinä määrin
kuin mitä se ansaitsisi. Museoissamme on moni itsenäisesti ja personallisesti työskentelevä kuvanveistäjä
saanut väistyä nuorempien maalarioppilaitten tiellä, joiden taide on seivästi havaittavaa matkintaa parisilaisten salonkien, eritoten »Independant>-sa!ongin, taiteesta. Tämmöinen asiaintila ei kauan aikaa voi
jatkua. Ei ole syytä sivuuttaa kuvanveistotaidetta senvuoksi, ettei yleisö vielä, kuten sanotaan, kuvanveistotaidetta ymmärrä. Minä puolestani olen tullut siihen kokemukseen, että Suomessa nykyisin jo rakastetaan kuvanveistotaidetta yhtä
paljon kuin suurissa sivistysmaissakin. Yleisö on siinä määrin kehitty-;
nytiä, että se arvostaa kauniin, toden ja puhtaan kuvanveistotaiteen
kaiken muun taiteen edelle. Parhain
todistus siitä on Takasen tAinon» ja
jßebekan> levikki tuhansiin suoma*
laisiin koteihin. Taide ei nyt kerta»
kaikkiaan ole mikään muotiasia, se
on aina nuorta ja nykyaikaista sikäli, mikäli se on todellista ja yksinkertaista. Kuinka iloiseksi tulivatkaan kaikki kuvanveistäjät nähdessään Sjöstrandin luonnokset Kaivohuoneen parhaillaan aukiolevassa
näyttelyssä.

Yleisö kiinnittää etupäässä huomiotaan sellaisiin kuvanveistotöihic,
jotka kooltaan ovat suuria, ollen samalla siinä harhaluulossa, että moiset teokset samalla ovat joliain lailla myöskin suurenmoisia. Mutta suurinkin kolossi, milloin se ei täytä todellisen kauneuden mittaa, on taiteen
maailmassa näkymätön, kun sensijaan pienoisinkin statyetti, mikä mitan täyttää, on äärettömän suuri.
Kuulee usein sanottavan: mikähän
moisessakin pienoisessa veistokuvasTisa niin tavattomasti maksaa?
mantti on graniitiivuorta vähäisenä
•oi, se on ainoa mahdollinen vastaus
Ville Vallgren.

~

Aleksis Kiven iyyriV.isesiå.tuo-

tannosta en »Valikoim* runoja» niminen, maist. E. A. Saarimaan
Tokiosta, hnhtik. 7 p. (P.T.) Saja tc-ht. V. Tarkiaisen toimittama vihnomalehtien tietojen mukaan ovat Kiiko
äskettäin ilmestynyt kirjakauppoipäättäneet
nan vallankumoukselliset
hin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuperustaa Shanghaihin dSpiomaattltoiran kustannuksella. Se sisältää parisenkymmentä A. Kiven parhaita rumietoa keskusteluja varten valtoiru
noja. s*t 69 av. Kun kirjanen an
kanssa Etelä-Kiinan hallttnksen tnnsuunniteltu myöskin opetuksessa -käynttstsmisesta.
tettäväksi, on oikeinkirjoitukseen teh♦♦■»«*-«*
milj. Jenin Bucroineß 5 % laina, joka ty eräitä tasoituksia, siiti tekijän.okuoletetaan 50 vuoden kuluessa. Latoa maa sanontatapaa missään muutemaita. Gudoimpirn sanoihin on seliJapanin valtiolainat.
aiotaan käyttää Hanakasta, otetun ran- tys
sivun alareunassa.
Kirjana
Tokiosta, hnlitik. 7 p. (P.T.) Täältatierainah maksamisaen. Lp'aan !liknvafcsaa ni<i 50, sid 70 penn:*
lä on päSjsetty laskea liikkeeseen Vi keeeeenlaaknkurssl on 9",
r.ikaan kapinallisten kanssa.

.
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seksi, mutta lähempiä viittauksia ehtoihin, joihin näiden järjestöjen työ
asetetaan, meillä ei ole. Tähän asti me

olemme huomanneet hallituksen taholla horjuvaisuutta vastaavien kysymystöehdotelmån. Varsinaisten ja ylimääten ratkaisemisessa,
vaikka periaatsumma nousee
menojen
räisten
3,688,584,377 ruplaan sekä varsinaisten teellisesti aina punattiin myötätuntoiRahasäästöä käskevä lakiehdotu ja ylimääräisten tulojen 3,191,149,313 sina lauseparsilla semstvo- ja kaupunruplaan. Vajaus on siis 455,435,259
käsitelty leppmoa.
kiliittojen sekä sotateoliisuuskomiteoPietarista, huhtifc. 8 p:nä. (P. T.) raplaa. Sen täyttämiseksi rahaministeri pyytää lupaa erään luottotoimcn jen toiminnasta.
Duuman istunto avataan klo 11,23. Pusuorittamiseen. Firsov I huomauttaa
Kenr. Shuvajevin puhcei-a ci siis ole
heita johtaa Rodsjanko.
edelleen, että talojen todellinen mää- ohjelman
Noviliov I esittele* valtaiunnäakoiit,
luonnetta eikä se tarjoa riit11 enslmaisen kuuroliln ranasäännön ja huomauttaa, että rä edellisen vuoden
täviä
aineksia
sotaministerinä vastaiaikana osoitti,*että rahasääntöne monet kysymykset, jotka tavallises- kauden
tulojen laskelma ei ollut sen toiminnan arvostelemiseksi.
vtliokuhnan
On
ti ovat aiheuttaneet keskusteinä täosoittautunut
liioitelluksi.
Vuoden
tämä
toiminta
ilodotettava,
män rahasäännön yhteydessä, nyttemkunnes
1915 edellisenä puoliskona oilvat tulot
min ovat tulleet ratkaistuiksi, kun duu- jonkun verran vähentyneet vuoteen menee joissakin teoissa.
ma on hyväksynyt revisiosiohjesään1914 verraten, mutta elokuusta 1913
nön. Hän osoittaa toivottavaksi että lähtien nousevat tulot sitä määrää suukontrollilaitokscß eri menoerät saate- remmiksi, joka oli saatu edellisenä
taan tarkastuksen alaisiksi, koska ne vuoteaa.
ovat vanhentuneita. RahasääntöehdoTämän jälkeen hyväksytään valtatus hyväksytään keskustelutta.
(S.H.) Itsepintaisesti jatkaen toikunnan rahasääntöä koskeva lakiehdoVenäjän pelastamiseksi,
Rafkovrashnov esittelee valtatus, jolloin rahasäännön käsittely on mintaansa
kunnan lnottojärjestelmäa rahasäänkirjoittaa. »Retsb», orat oikeistolaiset
lopussa.
nön. Hän ilmoittaa että valtakunnan
Istunto päättyy klo 3 päivällä. Seuvalmistaneet vielä yhden päivän tavelka kuluvan vuoden tammik. 1. p:nä raava täysistunto on maanantaina,
Jol- pahtumia koskevan kirjelmän.
o!l 18,%77,077,335 rpl. Katsoen valta- loin esittelylistalla on lakiehdotus, JoTämä kirjelmä on tuloksena neukunnan menojen suunnattomaan lisään- kt koskee rautatien rakentamista Piejoita suuressa salaisuuvotteluista,
tymiseen pitää esittelijä välttämättötarista Rybinskiin sekä useita pieneni
senaattori Riaaskipidetty
dessa
on
mänä määrätyn ohjelman aikaansaa- piii lakiehdotuksia.
Kersakcvskin asunnossa.
mista finanasireformia varten.
*-»■<*♦»
Näihin neuvotteluihin (»n ottaShingarev koskettelee pääasteHinut osaa valtakunnanneuvoston }a
sestt kotimaisen parafflaan liikkeelle
duuman jäseniä. Innokkaampien joutask-ettavan sotalaman valtiollista merkitystä ja painostaa, että jokaisen kai
kossa on ollut valtafcunffSTinenYOshai
(S.H.: Vaaka neljännen duiurrar. jäsen
salaisen velvollisuutena on Jaiirjehtojen
X. A. SSaklakov.
edullisuudet-ta riippumatta ottaa o«sa valtuudet loppuvat vasta, ensi vuonTämä kirielmä, jonka sanamuoto
sen merkintään mahdollisimman tehok- na, on hallitus ;o ruvennut ajattele- jo nykyään en täydellis< ;ti valmis,
kaalla tavalla. Hän lausuu varmana vamaan duuman valtuuksien pitentä- ej sisällä mitään uutta.
kaumuksenaan, että laina saadaan tomistä yhdeksi vuodeksi,
kirjoittaa
Siinä sanotaan, että feaikki maar.
teutetuksi mitä loistavimmalla tavalla. »Rjc-lsh>.
On otettava huomioon, elämän ilmiöt viittaavat selvästi voiSotaakäyvät valiat ovat nykyiseen soelia byrokraattisissa.piireissä ei odo- massa olevan hallitusjärjestelmän
taan puolentoista vuoden aikana uhranteta suotuisampia tuloksia uusista vastaiseen liikkeeseen, jota järjestelneet 100 miljardia. Nämä menot cvat
vaaleista. Siihen viittaavat paikallis- mää oikeistolaisten mielestä uhkaa
aiheuttaneet liikkeellä olevan seteliraviranomaisten tiedot, että vastus- suuri vaara. Erittäin saaria levottohaan lisäämisen, mista taasen on eenran- ten
tushenki
on yhteiskunnan eri kerrok- muutta herättäv&nä ilmiönä ovat
aut rahayksikön arvon väheneminen sekä sen yhteydessä elinkustannusten sissa kohoamassa. Viitataan siihen, kongressit, joista on käynyt ilmi yhä
kallistuminen- ja kansaHista7ouden epä- että semstvojen ja aatelisseurojen va- voimakkaammaksi käyvä Jnke ikijärjestykseen joutumisen vaara. Tämä litsemissa valtakunnanneuvostonkin vanhoja perusteita vastaan.
vaara on nyt kuitenkin huomattavasti jäsenissä on huomattavissa taipumusNäitä yhteiskunnallisia virtauksia.
menettänyt kärkeään, syystä että luotta kallistua vasemmalle. Asiain näin voi oikeistolaisten mielestä vastustaa
tolaitokset varasälliöiden tavoin ime- ollen käy vaalitaistelu paljon vaike- ainoastaan luja hallitus.
vät liiat paperirahajoukot ja toiselta ammaksi.
Nykyinen hallitus ei kirjelmän laapuolen lainoista saadaan varoja, joita
Jos vaalitaistelun aikana sota vie- tijain mielestä pysty tähän tehtävaltio ottaa tarpeisiinsa näistä säiliöislä jatkuu, käv tuskin päinsä käyttää vään, sillä siinä ei o'e kyllin tartä. Puhuja huomauttaa, *>ttä meidän kovaaleissa, suuremmassa määrässä halmokkaita henkilöitä.
timaiset lainamme ovat sitä helpommin sijoitettavissa, jota enemmän si- linnollista valtaa, koska tämä voisi:
Tämän jälkeen arvostellaan kirjelja
kaa kuluu, jyystä että koko väestö al- kärjistää suhteita yhteiskunnan
mässä t'[ ministerejä, joista etenkin
:kaa ottaa osaa n'iden toteuttamiseen. hallituksen välillä.
valislusministeri on joutunut räikeitVaalikauden kysymys huolestutti ten. hyökkäysten alaiseksi.
Lainat kokrovat pienet säästöt. Vasta
jo nykyisen sisäministerin edeltäjää;
sota oa Venäjällä kehittänyt kotimaisOikeistolaisien mielestä on saatetta luotina tavattomassa määrässä. Tä- nyt ollaan vielä enemmän huclestu- tava valtaan puhtaasti oikeistolainen
män ohella voi fanoa, että Venäjällä, ii eitä, niin että on kerännyt ajatus hallitus, joka ei kuhertele yhteiskunjoka liittolaisten keralla kaataa sodan nykyisen duuman vaJtuuisieo piterinallisten järjestöjen kanssa, jotka ysuuret, taakat, on otkeu* odottaa täytiimi?estä.
hä enanmän ovat saavuttaneet va-idellistä raha-asiaTHsta kannatusta liit-taa maaseudulla.
tolaisilta. Tässä suhteessa ttt?ee> rfthaminSsterio asettua iänempiia raha-asial•Tällainen hallitus voidaan kirjellisiin sahteistia liittolaistemme kanssa
män! laatijain mielestä helpomminsekä pontevammin ja Jyrkemmin kuin
saattaa valtaan piakkoin alkavan
Haastattelun arvostelua.
tähän asti kääntyä liittolaistemme puoiainsäädännöllrsten laitosten loman
vßuaskija Vjedomosiis. kirjoittaa:
leen raha-asiallisea avustuksen saamiaikana ja \'oidaari tällöin käsitellä
seksi. Palaten lainata kokoomaan pienOS.H.) Julkaisemamme-uaden sotami- myöskin kysymystä, onko yleensä
ten säästöjen suureen määrään, näkee
lainsäädännöllisten laitosten toiminpuhuja tässä sen tosiasian, että Venä- nisterin keskustelu sanomalehtimiesten
nykyään! välttämätön.
ta
jän kansan syvät kerrokset ovat alka- kansaa ansaitsee rnantaraisfla suhteiskirjelmä jätetään näinä päiTämä
käyttämään
säästöjään
neet tottua
vai- sa 6uurta huomiota. Ennen kaikkea on
puheenjohtavinä
ministerineuvoston
takunnanluoton tarpeisiin. Sodan jäl- tietysti huomattava itse keskustelun
jalle B. V. Sturmerille korkeimmissa,
keen, lausun Shingarev, opimme sijoitpiireissä esitettäväksi.
tamaan lainamme kotimaahan, mikä tu- tapahtuminen, uuden sotaministerin halee osoittautumaan eduliieeksä maksulu tutustuttaa sanomalehtien kantta ybaiansiHemme, Tässä euhteessa on ny- leisöä ministeriön vastaiseen työhön.
(S.FL) »Djen» kertoo, eitä myöskin
kyinen sota kai'kista kauhuistaan huoarkkienkeli Mikaelin liitcn neuvosto
limatt a elpymistä ja ulkomaisista Tosin äskeisen kokemuksen mukaan
on levittänyt erittäin mielenkiintoismarkkinoista vapautunvsen alkukohta- muistammehan Hvostovm haastattelut
ta kiertokirjettä.
na. Puhuja koskettelee sen jälkeen
tiedänim«, että tuollaiset ilmoitukJoukko perustuslaillisia porvareja,
väestön säästöjä viime aikoina esittä- set
aina velvoita, mutta jonkunkiertokirjeessä, on juutaeivät
sanotaan
ja
viä numeroita
totsaa, että luottopäättänyt käyttää
tukemana
nykyaikaisuudella
laista
laisten
myönnytystä
laitoksina on käytettävänään suuria
määriä vapaata pääomaa. Voi siis täy- niissä sittenkin on. Emmehän ole kovin nykyhetkeä hyväkseen oikeuksiensa
dellä syyllä sanoa, että uusi laina tulee kauas vielä, päässeet niiltä ajoilta, jol- laajentamiseksi
koko Venäjän kansan
toteutettavaksi menestyksellisesti ja
että niiden, jotka ovat sitä markin- loin tällainen haastattelu kuin kenraali kustannukselk-. Duumassa on muoneet, ei tarvits-3 ajatella harjoittavan- Shnvajevin, oli periaatteellisesti mahdostettu n. k. »keltainen! blokki*, josa hyväntekeväisyyttä valtiolle. Jo eh- doton, jolloin ei yleisönä eikä sanoma- ka on alkanut vaatia, että juutalaitoihin nähden tarjoaa laina erinomailehdistöllä arveltu olevan oikeutta n- sina viipymättä annettaisiin kaikki
sen edullisen pääoman f.ljoitufcsen. Mutoikeudet ja että mmrsterejä nimitetta eivät ainoastaan edut saa väestöä della ministeriön työohjelmaa ja vielä
täisiin duuman erotuksen mukaan.
ottamaan osaa lainan toteuttamiseen. vähemmän arvostella sitä. Kenraali
Muutamat oikeistolaiset, m. m. PnLainan on käynyt samoinkuin sodan- Shuvajev kehoitta» sanomalehdistöä
rishkevitsh,
ovat olleet sitä mieltä,
kin. Sekä sota että laina ovat muodos- arvostelemaan sotamiulsteriön työtä.
enemmistön uhitteleduuman
että
tuneet kansallisiksi. Jokainen lainan
vasta toiminnasta huolimatta on moobligatsioai, lausui Shingarev, jokai- Hän tosin tarkoittaa vain n. s. »tervetnen 50-ruplanen, joka käytetään tähän tä» arvostelua, mutta me muistamme narkistien edelleenkin kuljettava otarkoitukseen, vastaa kahta shrapnelmaa tietään ja puoluepolitiikkaan seajan. jolloin jonkun ministeriön toiminiilaukaur,ta, samaa koin muutamat kikaanitumarta. jatkettava toiminVanväärit tai muutamat patruunat tai osa nan ehdoton hyväksyminenkin tanomasa isänmaan hyväksi.
jotakin kuularuiskua.
le&diseä tunnustettiin tavattomaksi
Toisti taasen, yhtä huomattavat
Kun vielä Markov n ja Krupenski
kuinka hitaasti monarkistit, kuten N. E. Markov 2 ja
näemme,
Samalla
me
I olivat esiintyneet hyväksytään rahaG. G. Samyslovski ovat sitä mieltä,
fääntöchdotuK valiokunnan laatiimassa tämä välttämätön ja luonnollinen kehiettä »keltaista blokkia» vastaan on
sanamuodossa.
tys meillä käy ja minkälaisia vaikeukhyökättävä.
hyväksytään
riman ' keskustana
sia on itseensä tyytyneiden ministeriöiViimeksi mainitun kannan ovat
Rshevskin esittelemä rsutatiedeparteden
muuttamisessa valtiollisiksi hallin- hyväksyneet useimmat arkkienkeli
mentin ylimääräisten menojen rahasääniö. Rahasääntövaliokunta oti tä- toelimiksi, jotka toimivat täydellisessä Mikaelin liiton neuvoston jäsenet,
muita, ovat ho samalla katsoneet tarmän rahasäännön suhteen lausunut toi- yksimielisyydessä maan elävien voimi-

Valtakunnandauma.

ovat vaikuttavia, lieviä ja miellyttäviä

.

sekä raittiita.
PIX-pastillit ovat erikoisesti saaneet tunnustusta
tupakoitsijoilta, laulajilta, puhujilta ja
urheilijoilta.
Hinta 75 penniä.
Rohdoskaupoissa ja hyviulajiteliuissa apteekeissa.

Monarkistien julistuksia.

Tukkuvarasto

SYLVA O|Y.
A/B.
Helsinki.
Puh. 80 82.

Kaikille, jotka rasittavat ääntänsä.

(1.3909) 6575

Palorakcntns-Osakeyhtiö IMATRA

Kansalaiset!
/: Muistakaa lahjoituksilla Suomalaisia Sivistysrahastoa! Pienimmätkin
lahjoitukset tervetulleita. Lahjoituksia
vastaanottavat Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomalainen Tiedeakatemia 3a Kansanvalistusseura.

myöntää palovaktratnksia ja lasivafcunluksia edullisilla ehdoilla ja erittäin hal-

vasta vakuutusmaksusta. Yhtiön pääkonttori on Helsingin Pörssiialossa, Fa1
bianinkatu li ja telef. 69 15

vat jäsenet tulevat järjestämään suuran konsertin tiistaina t. k.
18 p nä. Konserttia varten on
maksuttomasti luovutettu Kausantalon
sali. Tulot konsertista jätetään kesä:

Y. L:d laulajaiset.

virkistystoimikuenan käytettäväksi.

!

j_Y. L:n kevätkonsertti, joka annetaan ensi tiistaina yliopistolla, saa
erikoisemman luonteen sen vuoksi,
Taidenäyttelyt.
iettä samalla voidaan viettää suomaylioppilaslaulun
40-vuotisen olelaisen
Tänään avataan kaksi taidenäyttemassaolon juhlaa. Toisessa yhteydeslyä. Stenmanin salonsissa, on nähtäselkoa
sä .tehdään tässä numerossa
Hj a i mar M uns terhj e 1tämän laulan vaiheista kuluneina vänä
.vuosikymmeninä. Y. L. on konsert- m i n vuosina 1870—1871 valmistatinsa ohjelmaan tällä kertaa ottanut mia töitä. Käyttely, joka käsittää paja osaksi esitsekä nusia sävellyksiä että vanhoja rikymmentä teosta
tää tämän tunnetun maisemamaalaedustavia lauluja. Koon
konaisuudessaan ohjelma on seuraava rimme aivan uudessa valossa
Y. L:n marssi, Robert Kajanus. lavallista mielenkiintoisempi.
huoneustossa,
Taiteilijaseuran
Meren Laulu, F. A. Reissiger. Eautauslaulu, Oskar Merikanto. Hiihtä- Unioninkadun 30:£ää, ovat O. Paajän virsi, Selim Palmgren, Kuutamol- t e 1 a ja B. T u uk k a r. e n asettaneet
la (uusi), Jean Sibelius. Paimentyttö näytteille kokoelman teoksiaan, edel(uusi), Leevi Madetoja. Limokujassa linen etupäässä s.lttaritautuluonuok;(nusi), Leevi Madotoja. ..Vai ei!" sia, jälkimäinen koristeellisia easfini:•■-• •
(uusi), Toivo Kuula. Ylioppilaslaulu, te-lmia.
'F. v. Schantz. Etelälle, K. Collan.
Armaasta ■, erotessa i (sävelletty ..Suo-

Uudet parlamenttivaalit.

:

■

,*.

""

malaiselle' Ylioppilas-kvartettilauluTaiteilijain Taidesalonk:.
kaanane 6 ;:»/ 1876), E. Hermes. Herää Suomi, Emil Genetz. BaritoniJoukko .taiteilijoita avaa. ensi tiissoolot laulaa tri Arvi Vartiovaara ja taina myyntinäyttelyn Lundmaist. H. Klemetti johtaa konsertin. qvisiin liliepalatsissa Aleksanterinf

\ Kehöitiamatta

on yleisö täyttävä katu 13. Näytlelyyn, joka. en auki ai-

salin viimeista sijaa
&<-

myöten..

'-'±':

Å-.-

■■"■

*■

Kansallisteatteri.

nakin kuukauden, asei-tavat teoksiaan

myytäväksi

iä.

m. seuraavat maala-

rit: Alanco, Ollila, Ektlund, Vanninen, Lindforss, .Aalto, Kymäläinen,

Meriläinen, Soikkanen,
Rosenberg, Carlstedt, Slotte, SandKansallisteatterissa esiteltiin ellen
Koivu, Ruokokoski, Nelimarkka,
hilalla Henrik Ibsenin »Peer berg,
Paatela,
Ramstedt, Wiarén, Ylönen.
'Gynt» 26:nnen kerran täpötäydelle
y. m. sekä kuvanveistäKuosmanen
ihastuneelle katsomolla. »Peer Gynjät Saselin. Ilkka., Kaasinen' ja Nyesitys on ensi lauantai-

,

Tandefelt,

tin» seuraava
na t.k. 15 p.
Tänään esitetään iitapäivänäytännössä klo ■£. kevätkauden ensimäisenä
■halpahintaisena näytäntönä Ludvig
Holbergin

mestarillinen

5-näytöksi-

holm. Näyttely on auki klo 10—7 ja
on pääsy vapaa. Tarkoituksena on
valmistaa yleisönä tilaisuus ostaa taideteoksia suoraan taiteilijoilta, ilman
hintaa kallistavia välittäjiä.

nen ilveily »Jeppe Niilonpoika», Adolf Lindfors loisto-osassaan
Jeppenä,
Iltanäytännössä klo 7*B
esitetään tavallisin hinnoin trmten
ja tähän jaksoon viimeisen kerran
Anton Tshehovin 4-näytök?in?n syvästi runollinen näytelmä ?K i r s i kkapuisto», Lillj Tulenheimo ja

Kassan Näyttäm.3 esittää tänään klo />5 aiennetuin hinnoin
huvinäytelmän
Lassilan
Maiju
jN uo r 1 M y Ilari», Hilkan osassa
nti Kosunen.
nialla klo 8 esittää teatteri Ilmeen kerran jPuo la laista vcrAhlberg
Ase!
meriitsevimmissä ia>. Näytännössä avustavat hra A.
osissa.
Ikosen johtama Kaupunginorkesteri
Lippumyymälä on tänään avoinna ja neidit Sigrid Baitsehefrsky ja Hil-

klo 2—728.
ma Liiman,
i Ensi keskiviikkona on teatterin Lippuja myydään tänään klo 2:sia
seuraava ensi-ilta, jolloin Elli Tom- lähtien.
purin vieraillessa esitetään AitxanKeiton Näyttämö viettää 10-vuo.drc Dumas'in 5-näytoksinen draama tisjuMaansa
ensi torstaina t. k. 13 p.Kamelianainen».
i.-p. Ohjelmassa aa m. m. tri
Mo

Konsertit.
Abraham Ojanperän muis-

tokonsertti

on tänään Kansal-

listeatterissa, alkaen täsmälleen klo

i/ 2 2. Suuresta ohjelmasta, jossa
tavftivaiknttavat useimmat tunnetut
lauluvoimamme sekä Kaupunginorkes-

teri prof. Kajanuksen ja Oskar Merikannon johdolla, olemme ennemmin

8
Jalmari Kaluin esitelmä ja maisteri
Ilmari Räsäsen Lausuntoa y. m. Viittaamme lähemmin ilmoitusosastoon.
Konsertissa, joka ar.neitiin eilen
iltapäivällä Vanhalla Ylioppilastalolla. Helsingin kamsakooMasten kesäksi
maallesuoittamisen hyväksi, oli väkeä
kekocntunut verraten vähän' katsoen
konsertin hyvään tarkoitukseen. Mo- vomuksen, että fenSnflaitosmlnisteriö
en kanssa ja niiden valvonnan alla. Täniosainen ehieima vasbanoteHän laatisi suunnitelman rautatieverkon kelämpimin suosionosoituksin. Erikoi- hittämiseksi eekä rakentamalla trusia mä muutos ei ole tähän asti vielä lopsen huomion sai Haydnin Lasien ratoja että vahvistamalla jo olemassa puun suoritettu, ja siksi ministerien

tehneet selkoa.
sinfonia.
E, Y. Kilven sek&Laoron
Osuustoiminnallinen kirja. Fainoskonsertti on tänään klo 1 Vanhalla ta on ilmestynyt prof. Emile Vänder-

tavat.

Nina Lejeunen konsertti on
maanantaina, yliopistolla.

huomenna,

Kaupunkimme suomenkielisten kansakoulujen köyhempien ja sairaaloisten oppilaiden kesävirkistyksestä huolehtii Helsingin kansakoulujen Opettajaliitoa asettama toimikuuta. Eräät
toimikuntaan- ja onettaiiatoon kunlu-

vei de n kirjoittama v.Puolueeton
osuustoiminta ja sosialistinen osuustoiminta". Suomennoksen on laatinut Väinö Jokinen. Kustantaja on Savon Työväen Sanomalehti ja
Kirjapaino-osuuskunta r. 1. Kuopiossa.
Sivuja on kirjassa 222 ja hinta vain
Smk. 1: 75.

olevia. Rshevskt kannattaa m. m. muutosehdotusta 40 miljoonan ruplan ottatamisesta ehdotukseen Pietarin—Rybinskin radan rakentamista varten
Väliajan jälkeen ja kun oli hyväksytty muutamia meßosääntöehdoluksia, teki Rshevski selkoa rahasääntöva!iokunnan päätöksestä, joka koskee yleisen
rahasäännön tulopuolta, mikä päättyy
3,151,049,31 S ruplaan. Rahasäännön turahasääntövallolopuoli hyväksytään
knnnan ehdotuksen mukaisesti. Tämän
yhteydessä hyväksytään rahasääntövalickunnan ehdottama päiväjärjestyk-

paheet

ja haastattelut

meillä hyvin

harvoin saavat ohjelman luonteen.
Kenr. Shuvajev on täysin oikeassa
sotaa käy ainoastaan armeij?
vasn koko valtakunta, ja että valtakur.
nan tulee nykyisellä tärkeällä hetkellii
hedelraällisimmäTlä tavalla käyttää voimiaan ja kykyjään, mut'a hän ei koske
kysymykseen, millä ehdolla on mahdollista parhaiten käyttää valtakunnan
ettei

Kotiseutujulkaisuja. Peräpohjolan
ja Lapin kotiseutuyhdistys on julaissut
seen siirtyrnäsmuoto, jossa lausutaan, kaikkia roimia.
kirjasen toiminnastaan ja yhdistyksen
viivyttelemättä
että rahaministeriö
Kenr. Shuvaje? puhuu tosin hyvänalkuvaiheista. Kirjasen hinta on 75 ryhtyisi laatimaaa ehilotust3 yleiseksi
suhtautumisestaan vaitakTinsuopeasta
penniä.
omaisuusveroksi. Samoin hyräksytään
nanduumaan
efkä meillä ole mitään aiSinadinon ehdotus, että duuma lausuisi toivomuksen, että rahaministeriö ot- hetta epäillä tämän ilmoituksen vilpittaisi harkittavakseen kysymyksen uu- tömyyttä, mutta hyvänsuopaisuus yksin
sien menoseäntöjen voimaansaattamiyhteistyön laadun määräämlsaksesta rahapajaa varten ja uuden raha- ei riitä
sekä
pajan
perustsmisesta
ja eduskunnan eskä viiPietariin
si
hallituksen
(S.H.) »Nov. Vremja» kertoo, eHä;
haaraosaston perustamisesta johonkin memainitun takana olevien yhteiskunsoviiMuvaliokunta on V. N. Ko- valtakunnan kaupunkiin sekä myöskin

Kysymys tuloverosta.

koituksen mukaisenvmaksi asettua
Purishkevitshiri puolelle. Tällainen
päätös on tehty sen vuoksi, että hal-

litus

Päätetyt kaupat.
—,

—,

—,

:

vastuunalaisuuden kansan edustuslai
tokson edessä ollessa voimassa. Hänelle huomautettiin, että Panama-jutun
paljasti

juuri edustajakamarl,

jossa

muuan aivan vähän tunnettu edustaja
T, 1592 teki paljastuksia Panaman asioista.
keen

Panama-juttu

sai tämän jälsuunnattoman poliittisen

pian

»sh-Kraskovski.

tuslaitokseen nojautuvan julkisen tar
perusteella.
toiminnan
edustajakamari asetti laa
Ranskan
joilla valtuuksilla varustetun valiokunkastuksen

ja länsiEaroppa.

Valtakuanancluumassa, kirioittaa ißirsh. Vjsdomosti», vedotaan
usein ulkovaltain esimerkkiin ja esiintyy tällöin ulkomaalaisten parlamentticlojen erikoistuntijana tavallisesti
(S. K.)

Markov 11.

Käsiteltäessä duuman istunnossa kmkulaltosministeriön toimintaa katsoi
Markov II jostain syystä tarpeelliseksi huomauttaa kuuluisasta Panamaiutusta, todistaakseen, että kavallukset ja petokset voivat kukoistaa myöshallitusjärjesteltäydellisen edes-

Kohtelias kysymys Suoma-

laisen Kirjallisnadeo Seuralle.

Tänä vuonna on 300 vuotta kuluOikeusministeri nut
maailman suurimman draamalliLeon Bourgeois vaati entißen rahami- sen neron Shakespearen, kuolemasta.
nisterin Rouvierin saattamista edes- Höllä ja ylpeydellä voimme mainita,
vastuuseen yhdessä neljän edustajan öitä kaikki hänen näytelmänsä, ovat
mallikelpoisessa asussa ilmestyneet
ta viiden senaattorin kanssa. Sotamisuomenkielellä. Niinikään on kiec.steri Freycinetin ja edustajakamalellemme fr äännetty Danten D i v i n a
rin entisen puheenjohtajan oli poistutComrnedia. Ja yhä useampia
tava näyttämöltä ainoastaan sen vuokmaailmankirjallisuuden merkkiteoksi, että he olivat jonkinlaisissa henki sia liitetään pysyvästi suomalaiseen
kirjallisuuteen.
Tiedämme, kuinka
lökohtaisissa suhteissa muutamiin esuuri vaikutus Shakespearen draapäilyksenalaisina oleviin rahamiehiin.
moilla ori ollut meidän kirjallisuutemMyöskin kävi ilmi, että oli annettu me suurimman neron Aleksis Kiven
suuria summia
eräälle
Pirisissä kehityksessä. Mutta tuskin olisi Kiolevalle diplomaattiselle edustajaEe ja vestä tullut se, mikä hänestä tuli, jololki saanut herätystä eräältä
kahden venäläisen sanomalehden a- lei hän
toiseltakin renessanssin mestarilta:
mstaja-lio. Ranskalaiset oikeusviranCervanies'ilta, jonka kuolemasta
omaiset eivät
säästäneet ketään ja myöskin tänä vuonna on kulunut 300
tuloksetta kaikesta oli suuremmoinen vuotta. Varmaankin ovat monet harkäytännöllinen opetus, joka annettiin taasti odottaneet DonQuijoten 8Ettestymistä suomenkielellä. .Jo usemaan suurimmille poliittisille toimiampia vuosia sitten ilmoiteltiin, että
henkilöille.
tämä teos oli käännettävänä pätevälAärimäiset oikeistolaisemme asettu- lä henkilöllä, joka. ennenkin on espanjalakia
vat kielteiselle kannalle vastuunlaikirjallisuutta kielellemme
hyvin olisikaan
suusperiaatteesecn nähden, mutta aat- siirtänyt Kuinka
sopinut, että tämä maailman kuuluiteilleen ei heidän pitäisi etsiä tukea
sin romaani olisi juuri tänä vuonna
lännestä. He tahtovat m. m. vakaut- tullut suomalaisen yleisön
luettavaktaa yleisölle, että ministerejä vaihdesi ja nautittavaksi 1 Tahtoisimme kyparlameutta-isossa
Europasta syä, eikö edes romaanin onsimäinea
taan
osa pian voisi päästä julkisuuteen.
paljoa useammin kuin Venäjällä.
Sitä odottaa useampi kuin! yksi
ole
kuin
tähelpompaa
Ei
mikään
aan tutkimaan asiaa.

män kumoaminen yleisesti tunnettuRanskan
jen tosiasiaiu perusteella.
hallituksen etupäässä on nykyään A-

Kirjallisuuden ystävä,

Mikäli asianomaisella taholta meille on ilmoitettu, on Don Quijoten ensi-

mäinen osa maist. Heikki Impivaaran

ristide Briand. Hän oli niinisterinii
suomennettavana. Viime tammimaaliskuusta alkaen v. 1906 aina hei- kuussa oli siitä 32 ensimäistä lukua
'
näkuuhun asti v. 1909, jonka jälkeec .suomennettu.
Toimita».
hän oli pääministerinä helmikuun loppnun asti v. 1911. Vuoden 1912 alas-

sa nimitettiin hän uudelleen päämicisterike!, tullen näin pienen väliajan
jälkeen uudelleen hallituksen johtoon,
Tasan 10 vuotta on Briand näytellyt
huomattavaa osaa Ranskan politisessa
elämässä. Hänen ministeristöönsä kuulen Joukko erittäin lahjakkaita Ja asiantuntevia toimihenkilöitä, kuten Ribot, Leon Bourgeois, Viviani, jotka
alituisesti ovat olleet ministereinä tai
pääministereinä. Voidaanko näin ollen panoa, että tällainen hallitukset

Kaupan ja
teollisuuden alalta.
Englannin ja Skandinavian
maiden välinen kanppa.
Kivihiilen saantia Englannista vai
kentetin. Rahlimakiut åäiettomän
korkeat.

(S.H.) Ruotsin kivihiilentuottajilk
kokoonpano olisi todisteena hallitukEnglannista saapuneiden tietojen- musen jäsenten aseman epävakaisuudesta
kaan on Englannin kauppadeparie-'
ia vaihtelevaisuudesta.
mentii ilmoittanu1 että kuluvaa,
Samoin on asianlaita Englannissa. kuun 25 p:siä tulee astumaan voi-'
Nykyinen pääministeri Asquith tuli maan uudet määräykset kivihiilen
cTjSimäisen kerran ministeriksi v. 190 viennistä Englannista,
Sanotun päijäikeen ei sallita, että ne laivat,
vän
v.
Näin
ollee
1908.
ja pääministeriksi
jotka purjehtivat Englannin ja Skan-'
on hän ollut ministerinä keskeytymätdinavian maiden välillä, ottavat kivitä 10 vuotta ja pääministerinä mel- hiililastin Englannista, mutta palaakein 8 vuotta. Lahjakas Lloyd George vat tyhjinä takaisin. Laivoilla täytuli myöskin hallituksen jäseneksi i tyy ennenkuin ne saavat kivihiililastin, olla sitoumus paluulastin tuonvuotta sitten ja hänen nauttimansa y
,

!<-inen suosio hyödyllisenä ja käytän

aölli3en& toimihenkilönä

lisääntyy

vuo-

bi vuodelta.

Markov II erehtyy väittäessään, että perustuslailiis-monarkistisen halli
tasjärjestelmän ollessa voimassa ei
ministerejä nimitä hallitsija, vaan parlamentti. Oikecs nimittää ministerejä
kuulun yksinomaan kuninkaalle ja jos
ottaa näitä nimlttäessään
huomioon suurempien parlamenttipuolneitten johtajain neuvoja, niin käyttää hän hyväkseen ainoastaan hänelle

kuningas

valtansa

aojaila tulevaa etuoikeutta

maan ja kansansa eduksi, eikä yksi•Kään Englannin vanhoillinen ole vielt
ajatellut, että tämä käytäntö loukkai-

Lähetettyjä kirjoituksia
Suomen Kansallisteatterin

Oikeistolaiset

Toivottavasti arv. Johtokunta kuulee tämän maaseudulta lähtenee;:
pyynnön ja tahtonee valmistaa maaseutulaisillekin tilaisuuden Kansallisteatterin suurimman esityksen näke
miseen silloin, kun he ovat tilaisuudessa teatteriin pääsemään.
Muutamia maaseutulaisia Kansallisteatterin suosijoita.

merkityksen yksinomaan kansan edus-

enemmistön perustus-

laillisista pyrkimyksistä.
Kiertokirjeen ovat allekirjoittaneet
'iiton puheenjohtajan apulaisen Nik
"nleiir.ov ia liiton sihteeri M. Jusne-

13

T. k:n Bp. myytiin: Yhdyspankin osakkeita 30 kpl. å 237:
236:15, PohVaasan Puuvillat, Oy:n 150 kp!, å 42»;
joismaiden lankin 5 kpl. ä 562:
Paraisten Kalkkivuori Ov:n 10 kpl. å 300:
-421:
Kvmi-vhtiön 2 kpl. å
2995:
ja Agro3 yDtiön_2o kpl, å 424: —■

itse, JO3 s-o tahtoo, voi tehdä si monarkistisia tunteita.

lopun duuman

kovtrovin toimiessa puheenjohtajana kysymykset nikkelirahan käytäntöön- nallisten voimien väliKä,
viime perjantaina päättänyt tuloveroa ottamisesta ja kuparirahan korvaamiKenr. Shuvajev puhuu myöskin myökoskevan lakiehdotuksen käsittelyn. sesta pronssirahalla.
tätuntoisesti yhteiskunnallisten järjes- kin parlamenttarisen
Lakiehdotuksen kaikista pykälistä Rahasääntövaliokuanan puheenjohta- töjen toiminnasta ja tunnustaa niidon
män ja ministerien
ja Firsov I esittelee yleisen rahasääncääitiia sovintoon.

l

ylioppilastalolla. Ohjelmassa on joukko uusia sekä muita tuntemattomia
laulusävellyksiä. Kuoroa johtaa maist.
Siukonen. Konsertissa avustaa pianisti Arvo Laitinen.
H. T, Y. Laulu- ja Soitaan, osaston Sekakuoro toimeenpanee konsertin tänään klo 2 Kansantalolla
Objelmaßsa on runsas valikoima kotija ulkomaisia lauluja.
Johanneksenkirkon ruots
kirkkokuoroa konsertti on tänään klo 8 i. mainitussa kirkossa,
Kuoroa johtaa hra Joel Löfstrand,
Hrat Elis Mårtenson ja Edvin Bäckman sekä rva Aino Kajanus avus-

Uusi sotaministeri.

N:o 97

Helsingin arvopaperipörssi.

työn sekä toivottavaksi että tarpeelli-

Venäjältä.

mitta9 h°j

1916

J

un

Johtokunnalle.

(S. H.) Viestit. Peer Gynt-näytelmän suuremmoisista esityksistä ovat
jännittäneet näytelmätaidetta rakastavan yleisön mieltä epäilemättä kaikkialla maassamme. Varmaankin ovat
monat odottaneet tilaisuutta, jolloin
he voisivat päästä tuon huomattavan
näytelmän esityspä seuraamaan Kun
nyt t. k 15 p:nä Helsingissä aika
vien monion suurten kokousten johdosta pääkaupunkiin saapuu paljon
kansaa eri tahoilta maata, luulemme
täyttävämme useiden satojen henkilöiden toivomuksen pyytäesaatnrae.
että arv. Johtokunta suostuisi järjestämään joko yhden tai kaksi Peer
Gynt-näytåntöä kokousten ajaksi ja,
jos mahdollista, lauvantain, t. k. 15
paot

illaksi.

nista siitä maasta mihin kivihiilen
vievät. Paluulasti ei tarvitse välttämättömästi olla Englantiin; se voi
myöskin olla johonkin Englannin ye(ävyysv&lticon. Syynä tähän uuteen
määräykseen mainitaan laivojen puute.
Mikäli »Dagens Nyheter» kertoo,
ovat rahtimaksut Itämerellä nykyään
vallar, huimaavat. Äskettäin tehtiin
rahiisopimus puutavaroiden kulettamisesta ensi avovedellä Gevjestä Englantiin. Rahtimaksuksi
merkittiin
s ; iloin 200 kruunua standartil i a. Nykyisen kurssin mukaan tekisi siis pelkkä rahti Suomestakin
Englantiin noin 410 mk. standartiita.
Miten korkeassa hinnassa puutavaroiden Englannissa nyt täytyy olla, selviää kun mainitsemme, että sotavuoden edellisenä vuonna saatiin täällä
hyvänlaisesta sahatavarasta ainoastaan 180 ä 200 mk. standartiita ja et
tl rahti silloin täältä Englr.niiin teki
noin 30 ä iS shillinkiä s. o. noin
10 mk. standartiita.
*►•%••*

Viikkokertomuksia
Sucmsu

Moijeriyhdistyksen asiamieheltä öuurbritanniassa.

Manchesterissa, maaliskuun 7 p. 1915
Volmarkkinat.
(S.H.)

Vallalla oleva

kylmyys ja voit.
vaikutti että hinnat jälleen nousivat noin 5 ä 6 shillingillä cwt liotti
ja maksettiin tanskalaisesta voista
tänään aina 185 shillinkiä cwt kohti.
Kaikesta näyttää siltä että nykyään
vallalla olevat n.k. sotahinnat yhä vielä tulevat nousemaan, sillä jälleen on
ensi viikolla odotettu tanskalainen voi
suuremmaksi osaksi tilattu odotettuihin korotettuihin noteerauksiin. Vähittäiskaupassa maksetaan voista jo 1
shillinki 9 d. naul. kohti ja ennustavat
monet että se vielä ehti! nousta lähes
2 shillinkiin engl. naul. kohti ennenkuin
puute

irlantilainen voikausi

ja

suomalainen

f

js

,

«MMNmaie*».
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SUOMETAR
Osakeyhtiö Helsingin Pantti-

Uspnaelitalsella

Taidehuutokauppa
toimitetaan lauantaina tämän huhtitoimeenpanee panttitararahuutokaupan
kuun 15 p. alkaen klo 5 i.-p. täkäläitalossa
sessä huutokauppakamarissa MarianN:o 3 Mariankadun varrella
katu n:o 3, jossa myydään m. m. seutäällä perjantaina kuluvan huhtikuun
raavien taiteilijoiden Sljy. ja vesiväri28 p:nä klo 10:ltä a--p. ja s:ltä i.-p., t. k. 14 p:nä klo
y„2 päiv. myydään maalauksia ja syövytyksi?.:
jolloin myydään joukko viime kulu15 hyvää työhevosta
A. & E. Favorin, Alb. Gebhard. E.
neella
Kymäläinen.
B. Lindholm. Hj. MunLOKAKUULLA
Hunsalan asemalla, Hyvinkään—Pyhäyhtiön pääkonttoriin (Fabianinkatu n:o järven rataosalla.
Hinnat huudoista sterhjelm, 3. Rnokokoski, A. Sand21)n:oil!a 31,228—34,600 ja haarakontberg, E. Taube. W. Toppelius ja Th.
heti maksettavat.
lainakonttorl

U. J. *M. I VL Is/1

hJii

Kaupungin automobiilit, pika- ja kuor
ma-ajurit kutsutaan täten säädettyyn
ajoneuvojen Ja hevosten vuositarkastukseen Senaatintorilla vuokra-automobiilit keskiviikkona 26 p. kuluvaa huhtikuuta klo 8 a.-p.; yksityiset automobiilit torstaina 27 pnä kuluvaa huhtikuuta klo 8 a.-p.; pika-ajurit n:o I—4oo
keskiviikkona 10 p. tulevaa toukok. klo
7 a.-p., pika-ajurit n:o 401 —805 torstaina 11 p, tulevaa toukok. klo 7 a.-p.;
kuorma-ajurit keskiviikkona 17 p. tulevaa toukok. klo 7 a,-p.
Helsingin Polilsikamarissa 4 p. huh-

Sunnuntaina Hnhtisuun 9 p.nS

fmnfoluEiol,

toriin (Pursimiehenkatu n:o 7) n:oilla
38,829—43,069 pantattua, mutta lunastamatta
jätettyä tavaraa, jonka joukossa on: arvopaperia, kuten Asunto
0.-y. Rungon osakkeita; kulta- ja hopeateoksia, joukossa kelloja, ketjuja, sormuksia jalokivillä ja ilman, rannerenkaita, medaljonkeja, nappeja, savukekoteloita, liemikauhoja, kannuja, ker-

Orivedellä, 5

p.

(Aamul.) 6477

huhtik. 1916.
Em. Mäkinen.

liii MÉÉÉ

tuonti alkavat, jota jälleen ei odoteta
ennenkuin aikaisiltaan
nutoikuusea.

ma-astioita, kynttilänjalkoja, lusikoita,
tikuuta 1918.
veitsiä ja kahvelia; kauppatavaroita:
177 kriminn inkaa, 60 lampaannahkaa,
HJ. Walmqulst.
6
(S.I. 7629)6544
K. A. Hellman.
kankaita, pakka jutekudontaa sekä joka toimitetaan itse paikalla keshuonekaluvietereitä: soittimia: viuluja, kiviikkona kuluvan
huhtikuun
26
kitareja, mandoliineja, sitra, 2 gramo- p;nä kello 12 päivällä, tarjotaan myy;
«1 Wl 4 flffl T fl! 4N!
foonia
levyineen
harmonikkoja;
sekä
fife il Ha m Mm S £la
täväksi Ala-Nikkilän 1/4 osa manttaahuonekaluja ja talouskapineita: sohvia, lin suuruinen perintötila Kuoreveden
piironki, peilejä, r»utasänky, seinä- ja pitäjän Suinulan kylässä. Tilan
pintapöytäkelloja. katto- ja pöytälamppuja, ala on laaja ja löytyy siinä kasvnvoikauilmoitetaan,
kupari-astioita
m.;
Täten
että tämän
y.
sekä sekalaista mainen tukki- ja halkometsä, viljelyspungin vuokramaksujen kanto viime- muuta arvokasta tavaraa, jonka jou- maat on hyvät ja viljelyskelpoiset sekuluneelta vuodelta 1915 toimeenpan- kossa polkupyöriä, ompelu- ja kirjoi- kä on tilaisuus niitä laajentaa. Rakennaan Raatihuoneen Rahatoimikontt'.. tuskoneita, valokuvauskoneita. mikros- nukset on käyttökelpoisessa kunnossa
rissa tämän huhtikuun 25 p:nä klo kooppi, kiikari, vaaka punnuksineen, ja siaiteevat ne liki valtamaantietä
pieni veistos (Takasen Andromeda);
Kuoreselän rannalla. Huutokauppahin—3 päiv. ja ovat mainitut mak- samoinkuin
joukko pito- ja liinavaat
nasta on osa heti suoritettava. Myyjät
sut silloin suoritettavat, uhalla, että teitä y. m. y. m.
pidättävät itselleen kahden tunnin mie
laillinen menettely muussa tapaukHuom.! Jonkun osan kysymksessätintöajan tarjousten hyväksymistä tai
sessa seuraa.
panttitavarasti
olevasta
voivat asianvarten. Muut ehdot ilmoihylkäämistä
Rahatoimikamari,
huhti- omaiset p"pttilipuDomistrJat lunastaa
Helsinki,

Suomen Pankki huhtik, 8 p:na.
Myyntikurssi,

M. p.
216: 50

Pietari a/v
3 kk
!<ontoo A/v

34:

3 kk

-

Paris a'v

122:

3 kk
Amsterdam a/v
3 kk

rakholma a/v
Kristiania a'v

305:

Ostokurssi
M. p.
213
208:
SI: 50
25: 50
113:
100:

...

22b:
192:
!9'2:
i92:

205:
205:
"05:

....

....

Köpenlmmina nfv

. .
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Sllavamarkklnat.
Viimeisien viikkojen hinnanalennuksien Jälkeen on markkinain suunta jälteen ollnt parempi, jonka takia tuojat
uskalsivat pyytää 1 ä. 2 shillinkiä korkeampia hintoja kuin mitä viime markkinoilla maksettiin. Osaksi jäi heille
pieniä varastoja myymättä, Joten mitään enempää korotusta silavanoteerauksiin nähden ei ole odotettavissa.
Tämän päivän markkinoilla maksettiin hienoimmasta irlantilaisesta »si«eable» aina 98 ä 100 shillinkiä. Tanskalaisesta silavasta maksettiin 90 ä i)
shillinkiä, kaikki cwt kohti. Paraimm«t amerikkalaiset lajit eivät juuri
nousseet yli 80 shillingin cwt kohti.
Teurastus- ja tuontinumeroja ei ole
vielä saapunut, vaan toivon ensi raportissa olevani tilaisuudessa ilmoittamaan niistä.
Kunnioittaen:
Alex, von Becker.

så

Kurssit.

Venäiän rahan kurssi rautateillä, tul
ii=sa ia veronkannoissa: 37'/» kop. mai-

IlUlilUlliij.

kuun 6 p:nä 1916.
Rahatoimikamarin puolesta:
Alexis Gripenberg.
K. Rein.
MS!

tetaan huutokauppatilaisuudessa.
Kuorevedellä, huhtikuun S p:nä 1916.

enne nhnntokaupan alkua.
Helsinki, huhtikuun 7 p. 1916.

6473

Helsmnin Hnnfnkinnnßkamari.
Peh- Em.

Hallb!o-n

5557

!**| Vihdin pitäjän

,

kirkonkylässä.

mL-

,

,

,

,

Manchesterissa, maaliskuun 14 p. 1916.
Voi markkinat
Tanskalaiset koettivat kyllä saada
voistaan noin 2 shillinkiä enemmän
kuin edellisen viikon tukkumarkkinoina, vaan eivät yleensä onnistuneet
saamaan enempää kuin 1 en UI. enemmän ed&Uisellä viikolla saavutettuihin
hintoihin nähden, enimmäkseen myytiin tanskalaista voita 184 a. 186 shillingistä cwt kohti ja saatiin se niukan
saannin takia kaikki sijoitetuksi. Lontoolaisilla markkinoilla oli huojennus
siinä että elnne juuri oli saapunut
7,000 laatikkoa argentiinalaista voita,
samaten odotetaan lähimmässä tulevaisuudessa
Uudesta
Zeelannlsta
40,000 laatikkoa, mistä jo viime lauantaina saapui lähes 9,000 laatikkoa, joita ei odotettu ennenkuin viikko myöhemmin.
Saatujen tietojen mukaan eivät
fanskalalset näy voivan olla myymättä
osaa voistaan Saksaan, joka siellä olevän voin puutteen vuoksi tarjoaa,
heille erinomaisen korkeita hintoja ja
aäyttää siltä kuin noteeraukset pysyisivät korkeina koko maaliskuun ajan.
Vasta huhtikuussa odotetaan irlantilaisen voikauden alkavan ja tietämätöntä on koska suomalaista voita alkaa
tänne saapua, vaikkakin aikaisemmin otaksuttiin että sitä sieltä voitaisiin lähettää jo maaliskuun loppupuolella.

Sitavamarkkinat.
Ne, jotta viimein tapahtuneiden noteerauksien alennuksen takia toivoivat
silavanhintojen tulevaisuudessa alenevan, erehtyivät suuresti, sillä jo v.ime
viikon loppupuolella maksettiin irlantilaisesta silavasta 3 shillinkiä cwt
kohti ja skandinaavilaisesta silavasta
noin 2 shillinkiä enemmän. Tänään
olivat hinnat hlenoimmasta irlantilaisesta »sizeable» jo 105 å 106 shillinkiä.
Tanskalaisesta rasvasesta silavasta,
jota oli ainoastaan vähän tarjolla,
maksettiin 103 ä 104 shillinkiä ja lihakkaasta
tanskalaisesta silavasta
saatiin 101 shillingistä 103 shillinkiin
saakka. Hienointa kanadalaista silavaa el juuri myyty alle 93 å 95 vsftilJingin ja amerikalainen »cumberland
cut» noteerattiin 84 a 86 shillingin välillä, kaikki cwt kohti.
Tanskassa teurastettiin viimekultineella viikolla 31,500 sikaa, viikkoa aikaisemmin tapettiin Irlannissa 19,954
vikaa.
Tuonti.
Snurbritanniaan tuotiin kahden viimekuluneen viikon aikana, päättyen
26 p:nä helmikuuta ja 4 päivänä maaliskuuta:
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191",

1,000 markan arvoinen, jotka
kuuluvat Herra O. A Mattssonin konkurssipesään, myydään asianomaisten

van huhtikuun

laskuun

julkisella

10 p:nä

alk.

kio 2 pä:v.

pidetään täkäl. huutokauppakamarissa,

fii

Mariankatu n:o 3.
Ostohinnasta on 50 % maksettava
heti ja loput viikon kuluessa.
Helsinki, maaliskuun 21 p:nä 1916.

Huutokauppakamari.
Pehr Em. Hallblom.

Helsingin

11 11 X li. 111 LI i

Kauppiaitten

Paloapuyhdistyfcsen

Johtokunta on tänään päättänyt yhdistyksen jäseniltä 15 päivänä ensi toukoikuuta koottavaksi 100 % suuruisen lisämaksun vuodelta. 1915 yhdistyksen
sääntöjen 30 §:ssä mainitulla uhalla,
kuitenkin nfin, että aikaisemmin 5 päiväksi viime helmikuuta ilmoitettu 50
% lisämaksu sisältyy mainittuun 100
prosenttiin, josta täten asianomaisten
noudatettavaksi ilmoitetaan.
Turussa, 4 p:nä hnhtik. 1916.
(TJ. Aura) 6413
Johtokunta.

Karju

kukin

huutokaupalla, joka maanantaina tule-

n

tiais-sekainen

Perikunta.

Kislu! vaunut

5293

KuQiinpesanHoKauppa
pidetään maanantaina hnhtik. 10 pnä
alk. klo 5 i.p. huutokauppakamarissa,
Mikonk. 8, jolloin myydään kaikenlaista irtaimistoa, joka kuuluu lesti Lovisa
Rönnholmin kuolinpesään, jossa on
huone- ja talouskaluja, sänkyvaattelta
y. m., joka asianomaisille ja ostajille

myydään

esiintuUeista

syistä

vapaa

tunnetuista

ayrshirek irjoista tuoduista sonneista
ja hyvistä herraskartanon lehmistä;
10 hiehoa, kartanon parhaista lehmistä ja astutetut talon puhdasrotuisella sonnilla;
4 paraan lehmän vasikkaa ja
2 sonnia, joista toinen on Veikkolan

kartanosta ja puhdas ayrshirerotuinen
ja toinen polveutuu Sippolan karjasta.
Luetteloita saatavissa.
Juna saapuu klo 12 päivällä Nummelan asemalle, josta on hevosia saatavissa Ja josta iltajuna lähtee klo 6,10

karamellien

(llpeacfcaaTeOT XobhAct-

tajalle

osotetuissa.

KeMirreTa)

päällekirjoituksella „Kt, ToproMii Ha
apoßa" varustetuissa suljetuissa

Heisikin HmöokairoiwkaaMaL
Pehr

Em.

Hallblom.

2 vankkaa työhevosta
maanantaina huhtik.
10 p. klo 11 a.-p. Huudot ovat heti suori-

huutokaupataan

tettavat.

m.

Helsingin Huntokatippalaitos Oy,
Ks-sarmihk. 25. Puh. 4074.

äfjä

SI

l|

Hattulan pitäjässä, 4 km. Parolan asemalta sijaitsevalla

Nikkilän

BS

p=§

ff

tilalla tämän kuun 19 pnä klo 1 päivällä toimitettavalla vapaaehtoisella huutokaupalla tarjotaan myytäväksi mainitun tilan

Puh. 108 40.

Intialaista musliinia.
jouhikangasta,
olkihattuja, lippulakkeja,
kravatteja, kauluksia kanttinauhaa,

v6it9, lastenkenkiä, röyhelöä,
separaattori, kymmenysvaaka,
2 ompelnkonetta y. m. samoinkuin
uusia kävelyhameita
huutokaupataan
maanantaina huhtikuun 10 p:nä

klo ll:ltä a.-p.

Cityn Huutokauppahnoneostossa,
L. Heikink. 12. Puh. 3792.
6535
Filmejä,

kuorissa.
elävien kuvien teatteria varten,
kaappi, uusia tuoleja,
Ehdot pidetään nähtävinä Pastiamlamppuja, käyt, vaatteita,
joka
arkipäivä
tin Tilicsastossa
klo
talouskspineita, Knnunhäkki,
10—4.
6499

"fF

1

I

6356

lasimalja

kultakaloille,

puja, pitsipaperia,

hewos ankenkiä
y. m.

Myllyssä on 2 kiviparia keinotekoi
»Tirva»-kivilla, ohranryynikone
y. m.
Sahassa raamisaha, kanttisirkkeli ja
pärehöylä. Vuokra-aika kestää 39 v.
ja on vuokra halpa.
Vettä on aina puuttumatta. Myllyttämistä aina ja paikallissahausta sa-

siliä

molemmat vuosi vuodelta vilkastuen.
Vaihdetaan myöskin keskikokoieeea
miatilaan. Lähempiä tietoja antaa
Liiketoimista »OPAS»,
Tampere, Puutarhakatu 19.
(AamuL) 5833

moin,

Jousiäkeitä,
Amerikkalaisia, ruotsalaisia

ja suomalaisia,

Lapioäkeitä,

Lautasinäkeitä,

edulliiimmiu

P. SIDOIIOW,

Suomalainen Kalustokanppa Oy.
Helsinki, Aleksanterink. 7.

Viulu,
laatikon kolissa, ravydäiln halvalla. Läh.
Kapteeninkatu 20. norras F. ovi 55.

ja HU!
iiii
1111
littivjiiia

Kireän ajan johdosta myydään kuosikkaimpia päällystakkeja, pukuja y. m. alle
puolen hinaan. Tilauksia vastaanotetaan
ja tehdään heti ja halvalla. ZALL, itHaikinkatu 1. Esplanaadmk. kulmassa,

irorvoossa,

Gä\

9

T* ffi

A

iso, sopiva liike-, yhdistys- tai asuintaloksi. Edullinen sijoitus. Tiedusteluihin vastaa »Omistaja», os. Sanoma,
lehtien Umoitnstoimisto, Helsinki,
Aleksanterinkatn 40.
(S.I. 7878) 6542

Ikkunalasia
erisuuruisia kehyksissä.

Puh. 2342

iso valikoima käytettyjä sekä uusia,
myöskin vähittäismaksulla, &ekä yksi
omitttinen iteesoiva pienehkö Flyygeli
nuottineen, näkemisen arvoinen, myytävänä.
Hellas Pianotehdas, Alek9anterinv. 50,
6430
Puh. 661

Tarkastettuja lyijytettyinä
tosiaan Pohjanmaan

varas

HulSaiuoii timoteinsiemeniä
(1.3914)6570

Puh. 2342.

myy

(1.3918)

50 syltä metrisiä

Koivuhalkoja
myydään

rannalla,

Kalkkisten kosken

koirtuhintoihin

K. POMPPI,
Kauhava.

6514

Vähän käytettyjä 2 kävelypukua Ja
leninkiä pienuuden tähden. Vuorikatu
7, ovi 26, rappu C.
2 nahkatuolia

aivan uusia, hienoja ja mukavia myykp!., sopivia vasdään Smk. 330:
taanotto- tai herrainhuoneeseen'. Nähtävänä sunnuntaina 10—13 ja 6—7 VuoSanteri
rikatu 9. Madspn.

laivatien vieressä
alasuussa Asikka-

lassa.

Jätettävä os.
Tammola, Lahti, Särkjärvl.

Hintatarjoukset

Talvihuvila,

Suuri maäiä

hirsistä, 2 kerroksinen, jossa on 10 nykyaikaisten vaatimusten mukaan sisustettua huonetta ja varustettu nykyaikaisilla mukavuuksilla, kuten vesijohdolla, viemärillä, holvatuilla lämpimälia
lä ja kylmällä kellarilla.
Sauna (2
huonetta) leivinuunin keralla. Lastenleikkitupa.
Vajarakennus ulkohuonerivin keralla. Kanahuone, sikolätti.
Palsta on Itäckhalsin pysäkin luona
He's!nki, Mikon'<. 7.
M iukuHain, eri levyissä ja väreissä.
tnr. omaa maata, siihen laskettuna viljelty maa, hedelmä- ja kyökkiTukkukauppa Osakeyhtiö,
puutarlia, 2 kaivoa, joissa on hyvää
*
Mikonkatu 5.
■
vettä. 5 min. matka pysäkiltä. Lä51*1
fi
6580
hemmin omistajalta puhelin Korso 16.
6 osaa manttaalin verotalo, kauniilla
paikalla Ylistaron pitäjässä HumalaiKallion kaup.-osasta, Helsingistä. Rasen numerossa n:o 5 Isossa kylässä.
ii
S
kennettu osaksi kivostä, o«aksi puusta.
Kartano on hyvä ja hyvässä kunnossa
vapaaehtoinen huutokauppa pidetään 45 tulisijalla, joihin sisältyy myös lei- Js maata on kartanon palstassa 14 hehlauantaina huhtik. 15 p. a!k. klo 10 pomo ja 3 puotihunneustoa. Talo myy- taaria. Metsää yli talon tarpeen. Läa.-p. Myrskylän Hallilan Mattilassa dään huokealla, jos kauppa pian pää- hempiä tietoja antaa suullisesti tai
tetään.
kirjeillä Matti Aunio, Ylistaro, Isokylä.
(Lasmattas) H km. Myrskylän aseLähempiä tietoja saa Bernh. Petlos6583
myydään
Porvoosta,
malta ja 3i km.
p.
2b,
3181.
niemeltä, Korkeavuorenk.
tilan hyvä lypsy- ja nuorikarja yh500 hl.
teensä 30 kpl., sekä 30 hl. rukiita ja

mipöytiä, vaakojapainoineen :M
1 rauta-arina, paloviin»keittiöitä, suklaavormuja, kuparija messinkikattiloita, kuparikastrulleja sekä kupari- ja

joukko tyhjiä laatikoita, astioita ja purkkeja, nimiiap

nilla.

Hankmo- äkeitä

KARJA

1 Akss'

levyiaatikoita, kuparilevyjä,

Huutokauppakamari Salama,

Mikonk. 8.

valmistamista

vanha, uudella 20,9 hevosvolm. turbii-

Maanantaina,

i.-p.

Koneita

Ja Saha

10 p. huhtik klo 11 a.-p. ja 5 i.-p. huu-

I

In
Xlii lii 111 llKfi

Mylly

myydään nyt sattuneesta syystä erittäin edullisesti. Laitos on 5 vuotta

myy varastosta

6196

ehtoisella huutokaupalla maanantaina tokaupataan kotiin ja englantil. herhuhtikuun 17 p:nä klo 1 päivällä.
rain kankaita, naisten sinisjä ja muunMyytä-aksi tarjotaan:
varis, puku-ja leninkikankaita, akkuna28 syyspoikivaa lehmää, joiden keski verhokankaitJ, satiinia, musliinia, puulypsy on ollut n. 3,000 kg., jos kohta villakankaita,
paitoja, alusvaatteita,
kin ostettuja väkirehuja ei ole käy- etusia, nauhoja y,
tetty ja jotka polveutuvat

nalla sijaitseva

keskustassa sijaitseva, luovutetaan
heti edullisesti paikkakunnalta pois- 3 kerros Pääovi. Puh. 52 16.
Huom.l Käyttäkää hisäial Huom. I
muuton takia. Lähempiä tietoja anKulmatalo, hyvä asema, hyvät lainat,
taa
Gustaf
Liiketoimista
Gröndahlin
huutokaupataan
maanantaina tämän
sekä hyvät maksuehdot, kunnolliselle
Porvoossa. Puh. 282.
huht kuun 10 p:nä klo 1 päiv. Helsinostajalle. Läh. telef. 52 36. Ijäs.
CI.
3892)
6516
Huutokauppakamarissa,
Mariankatu
gin

täten ilmoitetaan.
Helsinki, 1 p. huhtikuuta 1916.
Huutokauppakamari Salama,
5860
K. Osk. Lähde

FpliifiTC
IMI il

BeHHaro

Anttiikki mahonkinen piironki
sekä kaikellaisia muita huonekaluja
kuin myös kuvastimia, yksi ompeluja kutomakone, klarinetti laatikkoineen, vanhoja hopea- ja kuparirahoja
y. m. huutokaupataan maanantaina
tämän huhtikuun 10 p:nä jäik, klo
5 i.-p.
Helsingin Huutokauppakamarissa,
Mariankatu n:o 3.
6559

kahdet kuomutroskat
sekä siiat

johon kuuluu:
3 kuuk. maksuaika myönnetään tun16 byvälypsyistä tuberkeli- y. m. kulnustetta vastaan varmoiksi tunnetuille
vapaata ayrshirerotuista
ostajille. Käteismaksajat saavat 2 % kutaudeista
lehmää,
alennuksen.
4 hiehoa, 1 sonni Ja 1 sonnivasikka
kuin myöskin 2 sikaa, joista toinen on
Osakkeiden myynti.
1-vuotinen karju.
WLSä
m
Paitsi yllämainittuja eläimiä myyjoka
maahuutokaupalla,
Julkisella
diiän
nantaina tämän huhtikuun 10 p:xtS
1 kahden hevosen vaunut,
alk. klo 1/»3 päiv. pidetään täkäläi- :>036
1 kummipyöräinen ajurinroska,
huutokauppakamarissa, Masessä
1 kummipyöräiset rillat ja
kauroja, heiniä sekä olkia.
riankatu N:o 3. myydään:
Tilatkaa karjaluettelo!
20 Pohjoismaiden Osakepankin KaupVarmoiksi tunnetuille ostajille myönpaa ja Teollisuutta varten osaketta
netään 3 kuuk. maksuaika tunnustetta
sekä
Käteism-ksajat saavat yli
vastaan.
Pietarin Postiamtti tiedustelee hen- 47 Kansallis-Osake-Pankin osaketta.
100 markan nousevista huudoista 2 %
kilöitä, jotka tahtovat ottaa osaa
%
makOstohinnasta on 50
heti
6179
alennuksen.
urakkahuutokauppaan koivu- ja rnän- settava käteisellä ja loput viikon kumarmori-,
graniitti-,
varten,
tyhalkojen (noin 9,000 syltä kuminaaluessa.
kin lajia) hankkimisesta posti- ja ienHelsinki, huhtikuun 5 p:nä 191 kompos-itti-, rauta- ja tam
Toi«i>tusmles.
«a
nätinlaitokselle kuuluvien kruunun- 6309

rakennuksien sekä Postiamtin vuokraamien huoneustojen tarpeeksi. Urakkahuutokauppa toimitetaan Postiamtin kansliassa huhtikuun. 2 p:nä
1916 (va.nh. luk.) klo 2 päivällä ja
lopullinen huuto-kauppa huhtikuun 7
p:nä 1916. Huutokauppatilaisuudessa on esitettävä takuu Viclle vuotuisesta urakkasummasta. Urakkatarjoukset, jotka käsittävät halkojen hankinnan yhden vuoden kuluessa, hyväksyy tai hylkää Posti- ja lennätinlaitcsien Ylihallitus.
Henkilöt, jotka tahtovat ottaa osaa
ilmoittautukoot
urakkatarjoukseen,
suullisia tarjouksia tekemään sanottuna päivänä tahi lähettäkööt huhtikuun 2 p:nä ennen klo 12 päivällä
liittämällä
kirjalliset tarjouksensa
niihin urakkasumman '/to käsittävän
takuun Talouskomitean puheenjoh-

Pehr Em. Hallblom.

ja

N:o 3.

Osakeyhtiössä Varjola,

pantinomistajain

ii i ii t ii

ja ma;

?e-

N:ot 28—43

>

rukliolma
Zurich

kartanon hyvälypsyinen, terve ayrshi-

C

Suomen Meijerlyhdistyksen aslamieheitä Suurbritanniassa.

Helsingin Huutokauppakamari,

Vsll

kalta.

Pnnkkiniskontlo.
Amsterdam 4 /, 0/ o heinäk. 1 p:stB 1915
5 %elok.
20
Brysseli
1914
Helsinki
tammik 11
1814
SV» */o
o
Kristiania
5V 2 / 0 joitluk:. 13
1915
Köp:hamina 5 %ta mmi k. 5
1914
Lontoo
5 "'uelok.
9
1915
I'ariisi
5 «/»elok.
21
1914
B
6
Pietari
29
1914
o heinäk
1

Taidekokoelma om nähtävänä t k.

14 ja 15 p. klo 2—3 päivä'!ä.
Helsinki, huhtikuun 6 p. 1916.

6562

»

tapahtuvaksi

Waenerberg.

Porin radan varrella, vilkaslllkket
sellä, aina vaurastuvalla paHckakua-

Silkkinauhoja
Mmder, 1 Pesunauhoja
Talo

"'

*•

noin 4,000

kg.

mustaa siemenkauraa.

myydään julkisella huutokaupalla,
Myrskylässä, huhtikuun 1 p:nä
joka perjantaina 14 p:nä ja lauantai!916.
E, A. Sainio.
na 15 p:nä tätä huhtik, alkaen klo
10 a.-p. toimitetaan entisessä 0.-Y. HJusim.) 6153
Karamelli-, Suklaa, ja Marrnelaau- Ellei maksua tai muuta laillista estetTehdas Westerlund 4 C:in tehtaassa tä tule, myydään maanantaina 10: nä ja,
Läntisen Viertotien varrella
jos tarve vaatii, torstaina 13 päivänä
huhtikuuta alk. klo 5 i.p. julkisella, täkäläisessä huutokauppakamarissa (Mariankatu N:o 3) pidettävällä pakkotäällä.
huutokaupalla joukko takavarikkoon oHUOM.I Huudot ovat heti mak- 'ettua tavaraa, jonka joukossa m.m ou:
salin-, ruokasalin-, herranhuoneen-, masettavat ja pois korjattavat.
seHelsinki huhtikuun i p:nä 1916. kuuhuoneen ja keittiön huonekaluja

Taip?Ee iiso 2gg?

kä pianiino, grammofoon:, Oskar Estin

mustia, ilmakuivia
hyviä kauroja.
Tarkempia tietoja antaa

Humberg-moottoripyOrä

käytetty vähän ainoastaan yhden ke-

sän aikana.

Tarkemmin

Kauppias

lf\. Koskinen

Gösta Lietzen.
Os.: Suomusjärvi.
Lahti, puh. 301 ja 401.
HUOM.I Samassa paikassa myös
(S. L 7868) 6541
suurempi määrä erilaatuisia heinänsieVähän käytetty
(TT. Aura) 6507
meniä.
MOOTTORIVENE
2 polkupyörää ja säkkiä
halvall" Munkkisaarenkatu 16, porras täydellisesti mahongista, Buffalo-koneella, 10 hv. 4 sllint. sähkö- ja dynaA. ovi 8.
mosytytyksellä.
Myydään kaikkine
tarpeineen. Tarkemmin
Kauppias J. A. Koskinen,
Lahti, puh. 301 ja 401.
(S. I. 7866) 6540
liikepaikalla, lähellä kaupunkia myyMAATILA
dään arvokkaine irtaimistoineen. TiIV» kilom. rautatieasemalta myydään
joko irtaimistoineen tahi ilman. Pintalalla on hyvä metsä. Läh. tietoja anjosta viljeltyä on
taa itse
omistaja kirjeellisesti, Jos ala 3,300 tynn. alaa,
400 tyn. alaa. Koski ja sähkölaitos,
kyselyihin on liitetty 25 p. postimerkjoka kuljettaa sahaa, myllyä
y. m.
Osote: »Myyjä», Oitti, Hietois.
ki
Kaikki rakennukset hyvässä kunnossa.
(Häm. S.) 6490
Uusi kivinen navetta 100 lehmälle.
Talvihuvila,
Tarkempia tietoja antaa
omalla palstalla, joen ja kosken ranVaratuomari B, J, Lindelöfin
nalla, päivänpuoleisella rinteellä sisält.
Asianajotoimisto.
Helsinki, Yrjönkatu r ll.
5 tulisijalla var. huon. myydään. 20
(S. I. 7892) 654
min. kävelymatka Räckhalsin pysäkiltä. Rauhallinen paikka,
Läh. puheruots.) 1 k. tj. 15 mm.
lin 45 92.
Hels. S., Ksrjalatar, Karjalan

Pienempi

maatila

6307
tauluja
m.
ja Ruotsalaisen maalaamia
cc
ilmapuntahuutokaupataan
kattolamppuja,
kaappikello,
tiistaina
huhtikuun
S»
ri, uutimia, mattoja, makuuvaattei'.a,
11 P nä klo ll:ltä a.-p.
ompelukone, ruukkukasveja, keittoasCityn Huutokauppahuoneustossa,
Pehr Em. Ha»fa.'o;n.
«O
<t>
C 5
tioita y. va.
L. Heikink. 12. Puh. 3792.
Julkisella huutokaupalla, joka torsc-bb bxU
Huom.l Ostohinnasta on puolet ncti
Noin
i— W
to 00
6537
Oi U V
tou
taina tämän huhtikuun 20 päivänä
Muuten annemaksettava
kymmentä fanina taan lähempiäkäteisellä.
8- Ff &■ Sr 8- ff
Kallisarvoinen mahonkisänky
klo 3 i.-p. pidetään Rahatoimikamatietoja myyntitilaisuudeäSSS3
rin edessä, myydään kaupungille kuu- paijoiueen huutokaupataan torstaina eri taiteilijain maalaamia huutokaug s Jg s s
alk, klo pataan maanantaina tämän huhtitämän
huhtikuun
Helsinki, maaliskuun 31 pnä 1916.
päivänä
asuntotontti
n:o
i
Tunturilaak13
luva
O) O
-C es U
sokadun varrella korttelissa n:o 425 5 i-p.
kuun 10 päivänä jälk. klo 5 L-p.
Helsingin Huutokauppakamari,
Helsingin Huutokauppakamarissa.
a
aa*
kolmannessa toista kaupunginosassa, Hehin«ji n Huutokauppakamarissa,
Pehr Em Hallblom
Mariankatu n:o 3.
Mariankatu n:o 3.
joka sekä että mainitun tontin pintaV
us
Leski Eva Henrika Nybergin jäikeen
G561
SO
ala on 751,166 neliömetriä ja. että sil- 6560
jättämä omaisuus myydään julkisella
3
9 9»»
joka maanantaina tuleminimihinnaksi
Smk.
määrätty
jalkineita
huutokaupalla,
le
on
Noin
paria
Polkupyöriä
50
3
3»
CD
huhtikuun
10 p:nä alkaen klo 10
ostajille
halukkaille
van
pa25,500:
täten
sekä
naisille
etta
herroille
sekä
O*
a.-p.
toimitetaan täkäläisessä huuto tj 15 mm.
leinpia kankaita y. m. huutokaupa- lurutokaupatain
ilmoitetaan.
keskiviikkona hnhtikuua 12 p:nS kauppakamarissa, Mariankatu n:o 3.
Helsinki, Rahatoimikamari, huhti- taan torstaina tämän huhtikuun 13 p.
TONTTI ja sille vahvistetut piirus- halvalla. Lähemmin V. Hakala, Itäklo
Helsinki. rnaaHsk. 28 p. 1916.
2:lta päiv.
Vlertotie 17, puh. 96 54.
tukset myydään Nurmeksen kauppalasalkaen klo 5 i.-P.
Valkeakosken paperitehtaan kuun 6:na räivänä 1016.
tietoja
antaa
Huntokauppahuoneustossa,
Lähempiä
Myydään pieni, kaunis lappalaisvinaCityn
BBstokasppakamfcri.
puolesta;
Helsingin
marin
Heisi-sa.
Huutokauppakamarissa.
päättänyt
:':?i
yhtiökokouktobtsta on
Rahatoimiko
kolra, Taipale 11, Töölö.
Väinö Hakala,
Gripenberg.
Alexis
Puh.
3792.
Pehr
Era
Hallblom.
Beikink,
'"?
että
Mariankatu
n:o
3
12.
ehdottaa,
osinkoa
L.
jaettaii
6022 Helsinki, Itfi-Viertotie 17, puh. 96 54.
esas
6452
K. Reio.
,.,ih osakkaille 11 %.

tauluja, y. m.,
:

kolmisen-
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UXiSI SiIOMETAH

SmmuTitiiiua Hiihti kmm 9 p:uS

Asento osakkeita

Järven rannalla, puolen tunoln Jun. matka Helsingistä, 4 km. asemalta
slaitseva

2 huon€en, keittiön ja alkoovin huoMaatila,
neusto, sekä 1 huoneen, keittiön ja p. a. 221 L a, josta peltoa noin 70—
alkoovin huoneusto myytävänä Asun- SO t. a. Päärak. 6 huon.. navetta 22
to-osakeyhtiö Rannikossa. Lähemmin lebm., talli 4 hevos, hyväs. kunn. HinSmk.
isännöitsijä V. Jaakkola, Kapteenini. ta lrt. 85,000:
Maatila,
1. Tel. 6467.

AsuntoOsakkeet
aurinkoiset, huoneen, keittiön ja suuren alkovin, kaikilla mukavuuksilla
varustetussa, varmassa yhtiössä.
J. Roine.
Malminkatu 38, käytävä kadulta, toinen kerros.

Osakkeet,
sia 1 huon., alk., keittiön, eteisen, kesksulämm- y. m. sekä 1 huon., eteis., hellaunnllla y. m. mukav. myydään. Lähemmin puh. 18 40.
2 huon.ja keittiön käsittävä nykyajan mukavuuksina varustettu

taaeiiioisellii HoMla,

päiikaup'tn(ri6sa toimittaa
huokeasta pulkkiostn ja täsmiillis sti
V. M a ii n e r, Laivanvarustsijfink. 4 C 24

Tarvitsijat hoi!

Hyvä tavara puhun itse puolestansa!
SenpH tähtien ostakaa
koetelkaa ja arvostelkaa!
Priima keStauen ja harmaa
vaahtoisia,
ftevsK n Saippua on
hienoa ja tekee puhdasta jälkeä
Ainoas aan lyhemmän aikaa lnatikoittain ja sommissa ä 95: ja 105:
Sm;, laatikkuranstolta. Litistetyistä kauraryyneistä ja karkeista ohrajauhoisia tulee nunkkata, terveellisin ja ravitsevin ravinto. Kauraryvnit 05 p.— Bs p. kg. Ohrajauhot ä6O p. kg. säkittäin ja
summissa.
Keitok-enne ja taikinanne ei liisteröity etkä >eteily, silla
parhaat lajit on aina parhaita. Ostettaissa ilm iähetnmia

Väinii

—.

nä hyvillä maksuehdoilla.
Viipurinkatu 6.

Lähemmin

isännöitsijältä.

Asioimista,
fP.8697)R47l

#

P. Barkoff

Hinta

Hm. Irt. 14,000:

A.

Tavat. 5—7.

—.

liitettävä 25 p. pos-

Kirjekyselykin

Asunto-osakkeita:

OSAKEYHTIÖ ABR33.

jj||

1 k. lö

Aurinkoiset
\% kaunis näköala, esakehuone, välikkö
ia keittiö, "kaikki mukavuudet 2 k.
suurella hinnan alennuksella. Huvilak.
28, ovi 9, naht. 11—5.
OSAKE: huon., keitt., alkov. haK,
yredrlksberginkatu 18, porr. D.
J. V. Saarikallio.
keittiön
asunto-osak-ja
3 huoneen
keet kafkilia mukavuuksilla Lähemmin
Mariankatu 24, pr. B, ovi 62.
I huoneen asunto-osake vakavaraisessa yhtiössä. Huone valoisa ja lämmin. Lähemmin Kuneberglnk. 6 A, pra
B, 3 krs, huone 29.
4 huon, ja keittiön
OSAKKEET.
Län. pnh, 6 03 3—l tänään.
7
ÄJSUNTO-OSAK K E ET !

23 Kasarminkatu 23.

Turpiinia

Herrain iisiii ia Mn Mio]a js

MW

iaW

(S.I

Harvinainen
tilaisuus!

näin kalliina aikana. Saatuani edullisesti ostaa suuren täkäläisen l:si luokan jalkineliikkeen, muutan rahaksi
tukuttain Ja i-ähittäin 4,000 paria vanhempaa mallia. Miesten kokokenkiä,
mustia ja ruskeita, joiden nykyinen
arvo olisi 22—30 mk., myydään 17—20
mk., samoin naisten mustia ja ruskeita
koko kenkiä. Joiden nykyinen arvo olisi 20—25 mk, myydään n:o 35—33 11
mk., 37—38 13 mk., 39—40—41—42 15
mk., mustia ja ruskeita puolikenkiä
suoralla korolla 14 mk., ranskankorolla
11 mk.: köykäisiä puolikenkiä 9 —lo
Uudenaikaisia ajan halvimplin
mk.

emaa
Hm

Pelastusarmeijan halkotarVallilantie 48 Puh. 4497.
Hels. S., HbL (ruots.) 1 k. 30 mm.

791716551

Hyvin itävää mustaa suomalaista sekä Voitto-, Ligovo-, Kultasade-, Kruunu-, Fyris-

Suue'Sß suuri
valikoima hattuja ja hatunvaate-tustarpeita y. m. myymme tunnetusti halVanhoja korjavoilla hinnoillamme.

taan. Tilaukset maaseudulle toimiteMuotiliiktaan nopeaan Ja huolella.
keessä »Uusi-Muoti», Punavuorenkatu

1. Puhelin 4889.

Huom

Korkeavuorenkatu

stemeÉauraa
uiyy

rauuuulastittain ja vähittäin

Osuuskunta Maantuote,

KO!.

iTUOIb.)

!

Haaraliike.

1.

1 K.

tj- W mni.

Ktrfoituskosfie,

Smith-Premier A, aivan uusi, myydään
■kuolemantapauksen johdosta alennuksella. Merik, 3 A, huon. 5.
klo 4—7.

Nähtävänä

MAATILOJA MYYTÄVÄNÄ.
Suurempia että pienempiä huviloita
(S.T. 7167) 6145
ja kauppalan taloja.
Asioimia-, Paikan & TalonvälitysMyydään hyvä miesten vapaapyörä
halvalla. Punavuorenkatu n:o 14, porr. toimisto.
Salo Turun Pankin talo,
H., ovi 68. Käki:änen.
PUhelin 101.
6474
Oman koain tarvitsijat.
i'\öni. 'Jji, abi. (ruots.)
1 k. tj.
I6fi
Hirsistä rakennettu huvila, 2 huon, 20 mm.
ja keittiö, hy.ä navetta Ja kaivo, om 1AJURIT!
la palstalla, noin 1 km. Malmin asemalVapaaehtoinen huutokauppa Huopata, lähellä kestikievaria myydään poislahdessa, Bronakärki, ajuri E. Wallemuuton tähden h Ivalla. Läb. Vuorlk,
nluksen huvilassa myydään huhtik. 20
4, porras A., ovt 8.
p. klo 12 5 hevosta, 5 kärryt, rekiä,
Lastanvaur:u kuomulla, F:bers, Sei sileja, 4 sikaa y. m. Huudot maksettava
mar.k. 3, porr. F, ovi 11.
heti. E. Wallenlus, puh. 31 55.
UUaIA miesten aiushousuj.;. VladjPika-ajurin tröska ja työrättaat. Virmirinkatu 18, porr. 8., huone 6.
taintie 12.

Tampere, puh. 1354.

1916.
6472

Jämsä.

Uudessakaupungissa sijaitsevaan Lou
nais-Suomen Piirirnlelisai>*ashoito!aan
julistetaan täten haettavaksi

kaksi sairaanhoitajattaren
tointa,
joihin haktffcelpciset ovat seltaiset henkilöt, jotka omaavat jonkunverran kokemusta mielisairaiden hoidossa. Palkkaetuihin kuuluu vapaa asunto, lämpö

ostetaan heti

Ja valo eekä ruoka hoitolan sairaille

Oy. lohn Palscheff Ab:!!e

Pienempi määrä vielä varastossa.

FINSKA YACKTFÖRMEDLINGSBYRÅN,
L. Ranta 18. Puh. 9145.

(1.3860)6503

Halpa HATTU- ja VAATETUSLIIKE Itäine -Viertotie 19.
Huora.! Tulkaa ja ostakaa halvalla. Huom.!
Suuri valikoima Hattuja rahakslmuutetaan alk. Smk. 2: sfl. Kesäpuseroita alk. Smk. 3: 25. Leninkejä, hameita, käsineitä, sukkia y. m. Kauniita Kesäkankaita saapunut.
,

Maatila*
Sijaitseva Karjan radan varrella noin
1% tunnin junamatkan päässä Helsingistä, 7 ja 3 km. lähemmille asemille,
pinta-ala noin 600 tynnyrinalaa, josta
172 tynnyrinalaa peltoa, myydään satunnaisesta syystä halvalla. Metsää on
yli oman tarpeen ja hyvä nuori metsä.
Maatila sijaitsee !uonnonihana!!a pai-

kalla sisäjärven rannalla. Rakennukset
ovat hyvässä kunnossa. Päärakennus,
jossa on 5 huonetia. on kauniin hedelhintoihin.
M. Rintala.
mäpuutarhan ympäröimä. Navetta 50
Porthaninkatu 7, puh. 117 81 ja Erot- lehmälle ja taili 10 hevoselle. IrtaimisLähetetään to on hyvä ja kuuluu siihen m m. lotaja 15—17, puh. 11951.
komobiili Tätä nykyä löytyy ainoaskaikkialle Sucmeen.
(5.1.7824) 6518 taan 7 lehmää. 1 sonni ja 5 hevosta,
vuoden sadosta on jälella noin 6,500
va aa

ha.

Halvat hinnat.
3 Bulevardinkatu 3.

Jämsässä, huhtikuun 6

p:nä

käytettävistä ruokavaroista ja rahapalkkaa 400 markkaa vuodegsa. Toimiin on astuttava ensi heinäkuun 1
päivänä ja ovat he palk&aussäännön

6569 alaisia.
Hakemukset todlstuksineen ovat osoitettavat ennen ensi toukokuun 1
päivää allekirjoittaneelle hoitolan toimikunnan puheenjohtajalle, osoitteella:

Ulkolaita-moottoreja. Kaksi maatilaa

Höyläkoneita ym.

paaleissa.

Sauri valikoima!

61162

Nuorempi vahva

Mikonkitn 7.

sähkömoottoria, akselia, laakeria.

markan arvosta. Rakennukset ovat palovakuutetut 35,000 markasta. Seisovia
kiinnityksiä on 42,500 markan edestä.
Hinnasta maksetaan
15,000 markkaa
;ät«;sellä ja loput sopimuksen mukaan.

Talo on ollut enrisellä omistajalla pitemmän a ; kaa.
Huom.! Hedelmäpuutarha
moinen. Lähemmin

Eugen Tesche Asianajo-

euuTem-

Ja Lii-

ketoimisto.
Aleksanterinkatu 40, puhelin 2157.

10 m* tulipinnalla. 50—60 hev v makaava ja 50 hev. v. 2:si syl. pysty höyrykone sesä korkeajalustamen käytetty sahanraami myytävänä. Tark. tiet. tämän lehd. kontt. nim. merk.
»Myyjä, 605»

halutaan ostaa

Toinen vähän

pienem

pi, toinen isompi saa kauttani heti var-

masti rahallisen ostajan kun ilmoittaa
suullisesti tai kirjallisesti.
Juho Nikkilä,
Jokelan asema, puh. Nurmijärvi 42.
(S. I. 7902)

6601

3868)

6403

haimmissa

liikkeissä. Käännyttävä

johtokunnan jäsenen, herra K. Lasia
pnoleen
OtpHnepcKaH yx, 18.
(N:o 8) 6308
Innostunut ja taloustoimiin perehtyi
nyt

Nainen,
joka

samalla kykenee hoitamaan pientä puutarhaa sekä mehiläisiä, saa ensi
tilassa edullisen paikan säätyläisperheessä maaseudulla. Todistukset Ja
palkkavaatimukset ovat lähetettävät
ennen huhti'k. 24 p:vää Hels. Sanomain konttoriin nimimerk. »Luotettava, 5365.

]a

Uusikaupunki.
Uusikaupunki, maalisk. 20 p:nä 1916
PiirinrelisairasaoiLounais-Suomen
tolan Toimikunnan puolesta:

F. O. Stenros.
J.
(Uudenk. S.) 6415

E.

Pllppula.

iii

•

(vasta-alkaja) saa heti palkan. Lähemnin rouva Fahlerilla, Puutarhak. &

porras E,

840»

Konemonttöörin toimi
Hämeen läänin meijeri*
liitossa
julistetaan meijerikoneistojen asetuit'
seen ja korjauksiin tottuneiden ammat-

timiesten haettavaksi liiton toimikunnaita ennen kuluvan huhtikuun 22 pBft>
vää. Paitsi varsinaista palkkaa. Joka
on hakijain hakemuksissaan itse määrättävä, saa monttööri liiton toimisea
matka- ja toimituspäii viita 3 markkaa

sekä kyytimaksuina 16 penniä kilom,
maamatkoilla ja rautateillä Sulkiessa
[II luokan ja laivassa II luokan ptletumaksun. Monttöörin on toiminnassaan noudatettava lHton vahvistamaa
ohjesääntöä ja toimikunnan määräyksiä sekä asuttava aseman läheisyydessä, mieluimmin Hämeenlinnan—Tampereen rataosan varrella. Toimi on, joa
mahdollista, otettava vastaan tonkokuun alussa. Molemminpuolinen kolmfkuukautinen
irtisanomisaika pidätetään. Hakemukset ovat lähetettävät allekirjoittaneelle os, Hämeenlinna.
6225
Evert Attila.

Seminaarilaisten osnnsrnokalaa

Emännöitsijän toimi

Uudessakaupungissa sijaitsevan Lounais-Suomen Piirimielisairashoitolan

haettavan* ennen toukok. 15 p:l9.
Hakijalta vaaditaan kokemusta ruokalan hoidossa. Toimeen on astuttava
toimi
Yli-hoStaiattaren
elok. 1 p:nä 1916. Hakemukset todisostaa vuosi- tai kuukausisopimukseila
julistetaan
täten haettavaksi ennen enpäivän
korkeimpiin hintoihin noin
tuksinec-n,
suosituksineen ja palkkasi toukokuun 1 päivää ja ilmoitetaan, vaatimuksineen, johon palkkaan kuu100—250 litraa päivittäin.
sellainen
henkihakukelpoinen
että
on
Ostan myöskin tuoreita kananmunia
luu ka.luste-Uu huone, ruoka, lämpö jf
lö, joka on suorittanut oppikurssin täytukuttain Ja vähittäin. T-rjoukset tehovat lähetettävät os.:
valo.
tai
seminaatyttökoulussa
dellisessä
tävä lähemmin
Heinola,
Seminaari.
tietoja,
omaa
vastaavia
ja
rissa, tahi
O. J. Arokas,
vähin(U. Hein. S.) 6*76
joka sitäpaitsi
todistettavasti
3
(maitokauppa).
Museokatu n:o

Hdulnis-fflfljtOu

täin vuoden ajan on menestyksellä pai
mielisaivellut sairaanhoitajattarena
sekä n. o. maalaiset rattaat, ostetaan raiden hoitolaitoksissa.
Palkkaehtoimaanantaina 10 p:nä t. k. klo 1 päi- hin kuuluu vapaa asunto, lämpö ja vaKauniita tammisia ja koivusta kaluslo seKä raoka hoitolan sairaille käytettoja, kirjoituspöytiä, piironkia, sohvia, vällä
tävistä ruokavaroista ja rahapalkkaa keskikokoisella maatilalla Hameessa,
tuolia, huvilasänkyjä, patjoja, peitteitä,
Rautatientorilla.
1.200 markkaa vuodessa. Toimeen on saa paikan vaatimaton taloustoimiin
villafiokkia y. m. myy halvimmalla
Halutaan ostaa
ensi kesäkuun 1 päivänä. tottunut, töihin osaa ottava neiti, kun
astuttava
N. NIEMI,
(S 1.7853)
Laivurinkatu 39.
Irtisanoma 3 kuukautta kummaltakin lähettää todistuksensa ja palkkavaapuolelta.
timuksensa. Hämeen Sanomain kontUusi
Kirjalliset hakemukset todistuks* toriin Hämeenlinnassa nimimerkillä:
allekirjoittaneelneen ovat osoitettavat
»Emännän apn».
le, hoitolan toimikunnan puheenjohta (Härn SO 6505
jalle, osoitteella: Uusikaupunki.
myydään rahan tarpeessa halvalla Uu
Kaksi moisia puhuvaa, taitavaa
Uusikaupunki, maallsk 20 p:nä 1918
denmaank. 14 c, ovi 18.
PiirimielisairashoitoLounais-Suomen
lan Toimikunnan puolesta:
6532
F. O. Stenro».

Eiiiii «lila,

HEVONEN

tlrkttftarmoom

Talo

ösousiie EIMO r.l.
Keveät

hyvässä

kunnossa olevat

neljän Istuttavat trillat. Vastaus hintaKallion kaupunginosassa, hyvällä liikekonttoriin nim.
paikalla myydään omistajan sairauden vaatimuksmeea t. 1.
»Trillat, 614».
tähden. Lähemmin V. Nieminen 3:mas
ostetaan
käteisellä
heti tai
Kahvila
linja n:o 12.
myöhemmin Lähemm puh. 77 51, 1,Roopertink. 7. Vuori.

Kanapla—

Huonekalu-puuseppää,

(Uudenk. S.) 6418

J.

E. Pllppula.

g

HÖOTTOBE3Å

•

tottuneita pienempiin kiilloitustöihin.
saa heti pysyvän paikan. Lähemmin
Hj. Nyberg, Museokatu 19, puhelin
11839.

f'

Halutaan palvelukseen

1

ja muita häkkilintuja

sekä häkkejä
Mitä tekee
Kristianink. 5, rappu B, ovi 12, Kruu- vintissä seisomassa vanhat huone, tanuhaka.
louskalut, miest. ja naisten pito- ja liiHerrat Räätälit ja Ompeluliikkeet!
navaatteet, kun niillä saa hyvän hinnan
BB
Rajaton maärä
ggS
Nykyisestä kalliista ajasta huolimat- ilmoittamalla osotteensa Vladimirina.
ta voimme tarjota arv. yleisölle kai 40, prs G, ovi 17.
kenlaisia kankaita kuten:
Huvila läheltä Helsinkiä ja asemaa,
Kevätpalttokankaita,
hirsistä rakennettu ja omalla palstalla
Tarjouksia hintaherroille Ja naisille.
oleva saa ostajan.
Sheviottia,
ja muine selvityksineen t L k. nimim.
Herrojen puvuiksi ja kävelypuvuiksi.
»Omaa kotia haluava 620».
Verkaa, kävelypuvuiksi ja kapoiksi.
Liike, naishenkilölle sopiva,
Kam palanka kangasta. Llinakankaita,
t. 117 76.
Sertinkiä, Raavellliinaa, Jouhikangasta,
y. m. sekä työtarpeita kuten: nappia,
Mattoa
housunsolki?, silkkilankaa, y. m. ajan ostetaan korkeimpiin hintoihin 5—600
halvimplln hintoihin.
alkaen huhtikuun 15
ltraa päivässä,
T:mi Jankelow & Under.
p:stä tai myöhemmin. Vastaus LäntiTukkuosasto, Auttnk. 1.
nen Viertotie 28, puhelin 98 70, Helsinki,
(S.I. 7783) 6448
F Wickström.
Smk. 25,000 sijoittamalla pääsee puoHuvila, sis. o haon., sauna ja pukufit.s. o. i/oui. 1 a. tj. zo mm,
10 % rahalle huone, sekä kaikki t>rp. ulkohuon.,
len talon osakkaaksi,
Onko kellään?
taataan. Län. telef. 52 36. Ijäs.
palsta kolme tynn. ai. kaunista met3ää, myytävänä MÖKKI, joka on metsikösyksi puutarha, joki lähellä. Län. telef. sä aivan järven rannalla, sisältäen 1
i-ijviloita, »a-ressa, siöäjär.en rannalla, kauniissa metsässä, sekä rautat. 52 3?. Ijäs.
tai 2 huonetta ja keittiön y. m. Pyyas. vieressä. Län. telef. 52 36. Ijäs.
detään vastaukseksi tarkka selostus
i/«id nen.ia niijaiia.il nuivana L,ephuoneista, maasta ja hinta y. m. U. S:n
Myydään tualett.pi ronki ja käsiratpäsuon reliuhalllssa.
Pub. 18 03. konttoriin nimim. AJvan heti, 619.
taa* Ludvikink. 5. Talonmies.
(]

tarjoaa suomalaisille ammattimiehillä
työtä hyvällä hinnalla Pietarin par-

tQr]9il!jo!iflrllle

distettäväksi v. t. Johtajan toimi, maksetaan siitä jonkun verran lisäkorvausta myöhemmin scvittvaa määrä Nuorison kasvatustyöhön innostuneet viran
hakijat lähettäkööt hakemuksensa johtokunnalle osotettuna siksi ajoissa, että
ue ennättävät perille kuluvan huhtikuun aikana.

Osote:

—,

käytettyjä, sopuhinnoilla.
Toijalan Myllyklvitehdas Oy.
Huoneen ja keittiö osake nykyajan
Toijala.
mak. varmassa yhtiössä. Lähemmin

1

S. Nikolajeff Jr.

'

£

Pietarin Rääiäiiseura

paSkkoja saatavana Lähemmin rotnr»
virka väliaikaisesti yhdeksi vuodeksi Fahlerilia. Puutarhak 6, pr. B.
6408
alkaen ensi marraskuun 1 p:stä. Palkkaj toimesta on 2,500 markkaa, mutta
kun virk3an tulee todennäköisesti yh-

r

Lokomobiilia, Dynamo,

Lauttakylä, huhtikuun 1 p. 1918.
John Engdahl.
Os.: Lauttakylä.
6268

opettajan

Viljo Hirsjärvi.

Höyrykoneita

cccnt , keittiö, alk., varma yhtiö, halpa
Nahd. 11—3,
vsokra, hyv. maksueihd.
Tehtaank. 19, prs H, ovi 40.

] RifepiW

Vastapäätä Rikhard nka aa.

Kävelypukukankaita. Valkosia seviottia. Mustia ja värillisiä
5 kpl. Bolinderin 20"—32"'. Useita
Villa- ja pumpulimusliinia. Samettia. Silkkiä. Sifonkia.
suomalaisia erisuuruisia Ja kanttisirk- lenlnklkankaita.
Tylliä. Liina- ja puinpulikankaita. Satiinia. Vuorikankaita. Suuri valikoima
keliä y. m. sahakoaeita.
ikkuaaverhokankaita. Pöytäliinoja. Pitsitäkkiä.
Naisten: Alushameita. Yö- Ja päiväpaitoja. Laamapaitoja. Kure- ja
tervevsliivejä. Brodyvriä liivin suojuksiksi. Esiliinoja. Silkkiliinoja. Leningin ja saketin kaufuksia. Pitsiä, butaasi- ja koristenauhoja. Käsilaukkuja.
amerikalaisia ja suomalaisia s?ekä pys- V&itä. Solkia. Sukkanauhoja. Nappia. TS eulomatarpeita.
tyssä oievia että. makaavia.
Herrain: Pukukankaita. Tärkkipaltoja. Valkeita ja värillisiä,
pehmeitä paitoja. Yöpaitoja. Trikoo-alusvaatteita. Verkkopaitoja. Kauluksia. Kalvostimia. Rintoja. Kravattia. Rusettia. Itsesolmittavia nauhoja.
Henkseliä. Kaulus- ja kalvostin nappia.
Sukkia. Käsineitä. Nenäliinoja. Saippuoita. Sateensuojia.
5—500 hv. m. m. 60 hv. pystykone
vapaasti
ja 58 m» kattila a 1,400:
HUOM.!
Halvat hinnat
HUOM.!
rantatielle.

'

N. Rauniomäki, Itäinen-Viertotie 27
Puh. 10835.
1 huoneen ja keittiön tai 1 huoneen
osake kaik. mukav. Laivanvarustajana
3, r C, ovi 34.
Osakkeet huoneustoon, joka käsittää
ja
huoneen, keittiön, kylpyhuoneen
mont mukavuudet, saatavana. Tarkemmin puh. 7386 tahi maist K. W. Hoppu,
6573
Topelluskatn 13. B.
Myytävänä 2 kamaria ja keittiö kalkilla nykyään mukavuuksilla ja kaunis näköala Ja lämpimät. O. Y. Seppo,
6579
Laivurinkatu 41. Mednlkow.
2 huonV keittiö, kylpyh. y. m. varmoissa yhtiöissä. Läh. S. Mäntynen,
6584
Albertlnk. 7. Puh. 10P86.
Aurinkoiset 2 huoneen Ja keittiön
osakkeet myydään 2.000 mk. Varma
yhtiö. Mariankatu 24, porres C, 2 kerros, as. 65.

65^

Paksua

osta;i

Raamisahoja

mm.

6

.

Leksikolta ja muita kirjoja sekä kaikkien taiteilijoiden tauluja ostetaan aina ja korkeimmilla hinnoilla.
5876
Lindstedtin Antikv. Kirjakauppa.
P. Esplanaadink. 31.

lijldl li UlilUd
Xevätsateimusmyyiiti. K»

Hankinta-konttori,

3 h. keittiö ja palvelijanhuone. 1 h.,
Helsinki, Vilhonk. 5 P. 108 86.
aik. ja keittiö ja 1 huon. bella-alkov. (31.7914) 6553
Lah. Pitkänsillanranta 17, porr. C. ovi
Hels. S., Hbl. (ruots.) 1 k. 90 mm.
26. Lentz. Puh. 15 42
ruots.)

Helsinki.

1327

(I. 2504)

vaunuvapaasti Tammisuon asemalla.

heenjohtajalle.

Maatalousalueiden Ke ttiöapuioisiile

ostetaan
kirjallisuutta
Uudempaa
Helsingin kaupungin kirjastoon.

o

ti m.

julistetaan haettavaksi

C:o,

Puhelin 22 21.

—

8,000:

&

(Rl 7731) 6445

Priima venäläistä virnaa, itää 9a r,

—.

Lovisa Vesijärvi rataosa
suurempi määrä myytävänä huhtik.
Maatila
ajalla, yksityisiä sekä huoneen ja
W.
keittiön huoneustoja. Lähempiä tie- järven rannalla. P. a. 58 t. a., peltoa
toja antaa V. Hakala, I. Viertotie 17 Metsä, maat ja kalavesi hyvät. Hinta

kansanopistossa

Huom.' I. Roopertink. 37

—

sä hyvät.

Jämsän

'

tyhjiä säkkejä, poisheitettyjä
hamppuköysiä
y. m., y. m. ostaa korkeimpiin hintoihin

sekä

Maat la,

Huom.!

Huom.!

puja,

vaunuvapaasti Malmin asemalla

2T km. asem. P. a. noin 100 L a., peiton 25 t a., joen rannalla, maat ja met-

(5.1.7728)6449
Kude-, liina-, säkki- ja sekalaisia lump-

Tuomaskuonaa jaKalilantaa

Maatila

kauniilla paik. järven rannalla, 15 km.
asemalta. P. a. 62M, h. a., peltoa 15.75U
h. a. Metsää tarpeeksi. Rakennukset
Hinta Irt. 32,000: —s
y. m. hyvät
Lahti Kouvola rataosa

kansakoulunopettajaseminaa-

rissa
suorittaneiden haettavaksi.
Palkkaedut ovat 1,800 markkaa vuodessa sekä vapaa asunto ja lämpö ja
on toimeen astuttava ensi elokuun 1
päiväni. Hakemukset todisteineen ovat lähetettävät tai mieluummin henkilökohtaisesti jätettävät allekirjoithalutaan ostaa. Tarjouksia odotetaan taneelle Johtokunnan puheenjohtajalle ennen ensi toukokuun 15 päivää.
U. S:n konttoriin nimim.
Muuten viitataan asetuskokoelmassa
»»/TV—l6, 598».
löytyvään Armolliseen Julistukseen
Kupari-, messinki-, tina-, sinkki-, lyijy-,
10/ VII ja Ohjesääntöön 7/X 1901.
rauta- ja kattorauta-romua y. m.
Viipurissa, huhtikuun 8 p:nä 1916.
ostetaan korkeimpiin hintoihin Ja noudotaan soitettaessa puhel. 22 21. TarALARIK RITARSALO.
kemmin
metsän-hoitaja (Viipuri).
Yli
&
P. Barkoff
C:o.
(Viip.)
6509
Huom. I. Roopertinkatu 37.

Sepelikone

rMsink.

Maatila

kun lähettää hakemuksensa toiisKylliälän kasvatuslaitoksessa pahan- tuksineen, suosituksineen ja palkkatapaisia poikia varten (Talin aseman vaatimuksineen ennen
t. k. 20 p. alluona) julistetaan täten täydellisen lekirjoittaneelle
johtokunnan pu-

kurssin

Asioitanne

Tarmokns,
järjestelykyfrylnes
mieshenkilö, jeka tuntee jonkun Terran puutavara-alaa ja myllyhikettl,
saa

toimen vastaperustetussa Huittisten Mylly- j«
Saha-osakeyhtiössä

toimi

(Hämetär)6226

Arv. maaseutulaiset!

15

Johtajan

Jalmari Lehtonen (holhooja).

Hilma Paavola.

Maatila,

—.

haettavana^

joka pidetiiän tiistaina 18 p. huhtik. klo 10 a. p.. rayydiiän Iso-Pnavolan perintötila, veroltaan 3 5 manuaalia, sekä yhdysviljelyksessä olevat paisut, pmla-

23 km. asemalta. Järven rannalla. P. a.
300 t. a., peltoa 50 t. a. Metsää omiksi
tarp. Rakennukset Ja Irtain hyvä.
Hinta 30,000: —s
V. Vaalivirran
4 km. Lahden fcaup.
eduTHeessa yhtiössä. HliOM .! Keittiöön
Helsinki, Itä-Viertotie 33. Puh. 8679
Maatila,
rappu,
prg
(Kan5,
C
Cygnaeuksenk,
eri
p 8. 124 t a-, peitoa 89 t. a., metsää tarES/Hismuseon luona.)
peeksi ja ylikin, maat ja rakennukset
Linna, tav. 5—7.
hyvät. Hinta irt. 85,000:
Rataosa Lahti—Kouvola

Huoneen
Ja keittiön
eekä arkcvihuoneen osakkeita myytävä-

AJelukärryt, isokokoiset, joissa voi
kuormaakin kuljettaa, vähän käytetyt,
vankat, halvalla. Nyqvist, Pietarink. 9.

alaltaan yhteensä yli :-S<>; t. a. Tilat sijaitsevat Vanajan pitäjän Battelmalan kylässä, 5 km. Hämeenlinnan kaupungista.
Tufckinietsä arvokas ja sijaitsee lähellä liikepaikkaa. Paraillaan toimitettavassa isouJMon järjestelyssä tulevat maat yhteen kappaleeseen, ovat paksumul19 Tsm. Hels, 9 km. asematta. P. a. 100 taisia ja voimaperäisesti viljeltyjä.
Heti tilan myynoin jälkeen myydään keko irtaimisto käsittäen 14 lehmää,
t. a., peltoa 20 t. a. Metsää tarpeeksi.
maanviljelysk lusto, rekiä a rattaita
Rakennukset, maat ja Irtaimisto hyvät. 3 hyvää työhevosta, sikoja, riihiknliisto,
V m. taloustavaraa.
Kauppa alistetaan holhouslautakunnan hyväksyttäväksi.
Hinta 55,000:
Bmk.
Lähempiä tietoja myyntiehdoista y. m. »aa ennen huutokauppaa allekirjoittaHangon radan varrella 29 km. asemal- neilta. Vanajassa, 3 p:nä huhtik. 1916.
ta kaunis
p. a. 55 t a., peltoa 12 t. a., metsää tar
peelssi
Rakennukset ja maat hyvät.
Hinta 15,000:
18 km. Helsingistä blenonhieno
Maatila,
p. a. 290 t a., peltoa 120 t a. Upeat
Smk.,
rakennukset.
Palov. 58.000:
kaikki ensiluokkaista. Hinta 195,000:
Smk.
Pikku maatila
Tohmajärvellä, Järven rannatta maantien vieressä. P. a. 100 t. a., peltoa ja
metsää riittävästi. Hinta 5,000:
Smk.
välillä

i\.o 11/

jyitf

«

kiiltosilittäjätär

saa

pysy-

2, kirjansitomo.

Taitava
S

taitava

väisen paikan. Lähemmin Bulevardinkatu 12. Silityslaitos.
la v. tytöt saavat työtä Kasarmink.

■

1

I

•

Tyttö, joka on tottunut silitys-alalla,
saa heti palkan Vironk. 4 C.
Kalutaan köksä kesäksi maalle, 11helle kaupunkia. Vast. Ikä- ja palkkailmoituksineen t I, k. nimimerkillä
»Siisti

saa paikan

Suomat. Kirjallisuuden
Seuran Kirjapainossa.

Valokuvaajan

apulainen
joko nainen tahi mies saa edullisen
paikan Venäjällä Petrosavodskin kaupungissa 200 kilometriä Sortavalasta
Sopimuksen voipl tehdä Valokuvaaja

Johanssonin kanssa Fennian Hotellissa
lauantaina S:na ja sunnuntaina 9:nä
päivänä huhtikuuta

617».

Paivelijatarkodista, Tarkkampujan*.
1, etsii paikkaa hyvillä suos. emännöitsijöltä, keittäjiä, slsäk, ja nuoria
tyttöjä.

Puhelin 60 56.
Hieroma- ja sairasvoimistelukurssin
käynyt nuori sivistynyt neiti haluaisi
paikkaa perheessä nyt heti tai myöhemmin. Vast. t. I. kontt. nimim. »Ennen ollut 625. tai puh. 73 82.
Kunnollinen, rehellinen 17 v. tyttö,
hyvän käsialan omaava haluaa konttoriharjoittelijaksi.
Vast t L kontt
nimim. »Työtä 622».
Tyttö saa paikan leivän kuljettajaksi. 1.-Roopertlnk. 48—50, prs E.
tottunut neiti
acKatavaraxauppaan
saa paikan. Kristianinkatn IS. Tav.
ii2—l. Nuripi-

'"

N

.

16

ffrö 97

•*

UUSI SUOMETAR

1916
Apv.

lattiii Mm

Rouvat!

Kesäasunto Kattojen korjaus

monivuotisilla
todistuksilla suosituksineen on saata- vuolfcrattavana kauniilla palkalla Vesitoimi
vana Puutarnik. 6, poh. 8675. Rva R. järven rannalla, 8 km. päässä Lahden määräykset vastaanotetaan puh. 19T0
(6.1 7911) 6550
kaupungista. Lähempiä tietoja saadaan Ja 115 63.
Karttfßäest touko hetaädtrrtni ajaksi 3. Fabler. HUOM.! 28 v. kokemus.
(S. I. 7846) 6595 puhelimella: Lahti 270, arkip. klo 10
haettavana ennen t. k. 25 p. Todista*Häm. S., Hftmet. 1 C7t). 40 msn.
S taitavaa ruuanlaittajaa (köksää). —3.
set palkkavaattoGkslneeß os, Ansusta
Jnckslja-kantakiTjaori n:o BS4.
Hyviä palvelijattaria

—

hlenomp. perh. Puli. 11776.

Mäkelä. Lapplla.
;W. (ruots.) 1 k. tj. 50 mm,
2: ai tottnnntta

kk> t—i.
Axe! Eklundin Lihakaupassa,
1.-Roopertinkatu 23.
1 k. snnnunt. 25 mm.

toimi haeitarana Hatttiian metsäoboiJoyhdfctyfaseltä, Josta on lähemmin ilmoiteltu riim* torstain lehdessä.
Auo. Jormunen.

Is ei jerska*

«

n

-

Tekankatu 7.

Julistaa Karijoen kunta täten avoimeksi. Palkka on SOO mk. Töistä sopimuksen makaan. Kengitystaito välttämätön. Hakuaika kestää neljä viikkoa alleklrjoltaspälTästä. Hakemukset
ovat osotettavat allekirjoittaneelle, Joka a-ösfcin antaa tarkempia tietoja
toimen suhteen.
Karijoki, »/4 1915.
Otto Hakala,
k. k. esimies.
Osoita: KarijoM.
maalaistyttöä, meijerssa, naiskarjtfrolta. 2 naiakauppa-epul., venäjää taitava naiekonttorirti, poikia eä&T.-tn»iin paik. näytti 5 Juoksupoikaa, 6
Jnoksutyttcs, tarjotlijatar kanssnruotayksinlaati, tl*ka*J!a, lapsenhoitajia,
palvelijoita, sisäköltä, halut. Välitystoi-

"ISO

78 85,

misto Atkt», Mikonk. 8, tel,
Tytts sat HSBBSrtySSE K 555;
Työmlehenk. 8.
Hevosmiehet huomatkaa!
Suurempi määr?, hevosmiehiä otetaan
iyvaä oalkklota vastaan tukkien, piiruasi Ja halkojen ajoon Vesterknlian kartoason ympäristöllfi.
tyämaallfij

Häsku.

Taitava Je«ninkiompellJ3 eaa tF<
Öteirink. 43,
M. Salin.

saa paikan

KataJiinokank. 3, r. E. Palmu.
■"ÖMPEÖJÖTf A, osasvia leninki- ja
sakettltyösså, otetaan Hik. Fredrikinkatu 28,
Kykenevä ja Innostunut, fcolonialitararain myyntiin perehtynyt, Helsinkiä
i» ympäristöä tunteva, kieliä taitara

Kayppamatkostaja
saa paikan heti tai 1 p:stä toukokuuHakemukset

%M Ra'hlll
mI I Ilill
1I I 9

Huvila

todistnksineen js

Emilia Nymanin

Kesäasunto»

Tanssi-opisto

2 huonetta ja keittiö.

—

Hius töitä

Hiustöitä

KonttoriImoneKio

Liikavarpaita.

Uutta!

a«rb.k.,

vnckraiaan ihana,
etein-ie-lul-mn-iin virh-jone eri

sellä ja omilla nrik..
kamiehelle.
Fredrikir.k. 67. porr. D., '.ok. 31

PerheettonilHe ylioppilaille tai virtaselle

Vast.

U.

mim. »IÄBeIÄ järveä, 618»,
Halutaan vuokrata eli väiiir.aa 1:8?
huono. Vast- t. !. k. aimini. Hoone
vaihdetaan 813.
Halutaan vuokrata parihuoneet tai 3
huonetta Ja keittiö kesäkGnn 1 päivä.
Pah. &546.
Naishenkilö hilnaa asuntoa yksin tai
toveriksi, omat sÉnkyvaatteet. Test.
t. i. fe. nimim. »15 p. 615».
Toimessa eleva neiti haluaa vnckr.
yhden huoneen .mlei. keskus!, ja kaasnkeitt. Vast. t. I. k. nimtas. »1 p:stä
kesäk. 811»,
Hbl. (raots.) 1 X. tj. 12 mm.
S tai 4 huoneen huoneusto keskikaupungilta heti ta! 1 p. kesäkunta. Läb.
ilmoitettava pah. 8479, 2—4, sanan
15. 4, IS.
Jaivtti rannalla, nola 3 å 4 tunain

Palvelusta haimaa

»

Puusepän tyiuene

=

.

Huone jakeittiö

Lelpomi®

O.Y. Husqvarna
Aiekssaterink. 54.

Tyttökoulun klynyt, suomea, ruotsia
kon*ktrjoltu3ta taitava, 8 vuotta
KONTTORISSA
työskennellyt nuori tyttß haluaa Joka
konttori- tai toimistoapulaisen pall.ka».
Arv, vast. »'lrtts.a t. I. k. nimim.
»SO vuotis*, 624».

~H vuotias poika haluaa jota! n tointa
■tt&Se .a. k?r punkiin. Vast, t 1. kontt.

t

'

halutaan vuokrata. Ajanmukainen. V.
t i. k. »Varma vuokraaja heti, 687=.

*

Br«!*a!aat. 3 ft SntaMßTeafe. tl
Ehdottomasti «r.?:!ao2iss3ia ia halrhapis »rkka;*. PoaeL 423, 3375
k
Annan laman ylbaääiSisen (valsei-, onesiep. jaesnzkks-, maxize. ja
S s. Bosteis.) tniesia suurella hlnmaaalenau&seila h 8 ia. i rnfe.
Sisälmkirj. täeään kla s /i2— l/s5.
Päiv. alarolisss. laeerraink. 23.
O. LEINO.
Nais. vap. rep. otetaan, ei sakilaisia.
'lels. S.. Hb!, (raate.) 1 k. tj. 70 nrm.

edöbu

Jalkineliike
SUOMI.
IjfcaadSaatat*

t, pahel. SI 83.

Ksslasu '.tajja:
Huofjetts

vuokrattavana

kesäasukasilla

Alajärven ramalla.

L&henrpffl ttetaja

°ataa

kohteliaimmin

arv. yleisölle

suosi-

Konekirjoitusknnwlla
ilnroitcai

enn<-n

f.ii

fcert»

tol<>e

ennen hubtikrmn

Raahanka »2. R. ic.ndh.
f 1.3858 6-107

i

PsivSfisic.

s.

a saarna

kirk. 5
Paastossa. Klo 9
kiitollisuudella.
Ja Kerran Ehtoollinen F!al'ion kirk
Halutaan «reiaa tai vuokrata pieni past Toirio. Klo 12 p. ea-arna Harjaa

Mökki

ärven tai meren rati
naita. Vast. hinnasta y. m. maksur-hå. nimim."SSkklo ot.: Saa«»»l»litiea EtßGHnshässißto, Betei»fcS, Alek-

eli metsäpalsta,

;

a@

Pai*.

tHaankanpunklin

(12,33). Kaskisva
(12,50). Pietarsaareen (10,44). Raahe<*a
(5,00;.. Mänttään (3.20), Lopeiie (10.00).
P. 8,50 i.-p. Lahteen (10,28), Viipuriin (3,32). Pietariin (813). Lappeearantaan (4,18). Lopeiie (10,00)
M. 10,15, i.-p. Lahteen (1,46). TOjmrtta (7,08). Pietariin (11,56). Kotkain
(7.30). Haminaan
(7.55).
Mikkeli'"
(6.55). Kuopioon
(11,40)
lisaim-ea
(2,31) Kajaaniin
(5.04). Varkauwn

(11,-17), Savonlinnaan Pieksämäen

«int

ta (2.10).

naja I ia. n ik Pietariin) Lahteen
(2.21), Viipuriin (5,25) Pietariin (9.SS)

Sa a p a v at:
M. 6,51 a,-p. Pietarista (5.40), Vlipa
rista (9.44). Lahdesta (3,03).
(9,35), Kajaanißta (10,40), lisalmem

Porvoosta

CS.

H.)

Sa©?ana:3»a pilettejä
kaikkiin paikkoihin

Pääradan paikallisjunat:
Lähtevät Helsingistä:

li S9s!iolssn Ie

640 a.p. tulo Järvenpäähän 7,53 a.
B.OS s
a Keravalle 9.10 a.p., Pop.
vooseen 10,55 a.p.
9,20
Tikkurilaan iO.Oö «,p.
11,19
Haimme 11.47 a.p.

Csntesi

M2,123

myy

15 State Street.

»

•

»

»

i.p.

a

a

»

351 s
4.20
5.21 a

a

»

8,25

»

a

»

»

7,36 a

a

9,43

s

>

10,40
12,10 yöllä
»

»

»

*

Tikkurilaan 1,58" !.p
Keravalla 3.12 t.p,
Tikku-ilaan 4.06 i.p
Keravalle 5,30 i.p.
Keravalle 8.31 j.p.
Keravalle 7.49 i.p.
Keravalle 5,43 f.p, Pot»
vooseen 10,45.
Tikkurilaan 10,26 i.p.
Karavallo 11.44 i.p.
Riihimäelle 8.01 a.p. .

Saapuvat

Helsinkiin:

s.p, lähtö Keravalta (arkrpärviaaj
5,30 a.p.
7,40
Keravalta 6.30 a.p.
8,44 s
Riihimäeltä 6.20 %.p.
5,36
a
Järvenpäästä 8.09 a.p,
Porvoosta 6.20 a,p.
10,48 s
Tikkurilasta 10.07 a.p
11,44
a
Keravalta 10.33 a.p.
s
12,35 i.p.
Hataritta 12.07 i.p.
2,50 s
Tikkurilasta 2.08 I.p.
4,44 a
Riihimäeltä 1.30 I.p.
5.39
Keravalta 4.28 I.p.
6.40 a
Tikkurilasta 5.54 i.p.
a
7,23
Keravalta 6.16 i.p.
t.
3,58
Keravalta
7.47 Lp,
Porvoostc 8.10 l.p.
11,18 s
Titdnirilasta 10.38 1.-p.
11,51
Keravalta 10.45 i.p,
6,30

»

»

>

>,

*

»

>
»

»

»
»

>

(S

H.)

»

Junien kulut.
P.
PS.

=

«=

posttjnna.

»

•

pikajuna

Pitkämatkaiset Junat:
Helsingistä lähtevät:
P 8,00 a,-p.

Sarjan uamta Saloon

#

112,13), Turkuun (1,50), Tammisaareen
il!, 20). Hankooa (12,15)

P. 8,40 a.-p. Högforsiin (1,00). Por
vooseen (10,55». Hämeenlinnaan (11,43)
Tampereella (2,07). Vaasaan (11.40),
Turkuun Toijalan kautta (4,30). Poriin
(7.01>). Hyvinkään kantta Tammisaa
;naa.
reea (2.04) Ja Hankooa (2.56). Man:
Nuort. Nais*. Krist. Yhd. Fabianink. tään (S.00). Raumalle (S. 10). Lopeiie
31 A: 6nnn. klo 5 f. rakonakokous (nti (1,35).
Forssaan (6.30). Kanttuaaa

t.

koup.

Kokkolaan (11,14), Ouluun (5.17).
miin (8.25), Tornioin (9.15), Kovin'©mello (12,26). Jyväskylään (8.1S), säuv
iahteen (10,151, Vaasaan (9.10), Krle-

Högforsista (3 50),
(5,10). Lopelta (2,45).
P. 9,57 1.-p Pietarista (9,40).' Viipurista (1,24), Lahdesta (6,27). Lappeei
rannasta (1,10), Mikkelistä (11,25)
Kolkasta (1.47), Hyvinkään k. Saago*
ta (i',lo). Tammisaaresta (4,03), Loviisasta (2,10). Haminasta (1,20).
P. 10,23 i.-p. Turusta Toijalaa kaa";»
(3,00). Porista (12,16), Tampereelta
(4,ä7), Hämeenlinnasta (7,28), Raumalta (11.00), Kauttualta (11.40). Lopelta
(7,30). Forssasta (3,10).
P. 10,56 1.-p. Karjaa kautta Turusta
(5,05), Salosta (6,39). Hangosta (7,01),
Tammisaaresta (7,54).

leeL

Rnkonsh. past Tolvio Klo yso L saarna KalKon kirk. kkh. Hurmerinta. Klo
6 1. saarna Hermannin kensankod kkh
Hurmerinta ja hra A Nieminen. Torst.
klo 7
saarna Kanton kirk. past. By-

(«s. L 766F> 6522 Naama öhmann). Tilst. klo 7.13 i. laulukuoro Torat »klo 6—9 i ompeluko-

P. 6,20 i.-p. (makuuvaunuja 1 Ja II IS
Tornioon) Högforsiin (10.23). Hämeet.linnasn (9.23). Tampereelle (11,37),

(9,58). Nummelasta
Kitarak-norolanlua (Hols. Tammisaaresta
(8,50).
kuoro.)
Krist. Työv Y:n Xuorieo-OF.
Pl. 5,52 i.-p. (makunvaonnja I Ja II
Pääsy vapaa. Tarjoilua väliajoilla.
!k. Torniosta Riihimäelle) Pietarista
Yhd.
17:
Vuorlfc.
Kcort. Miert. Kr.
(8,00). Viipurista (11.24). Lahdesta
Si!D3. klo 4,80 Nnoriso-os. opastuskok. (2.44).
Imatralta (7,24), Tornioista
Pnhe op. Lcmmp. lausuntoa. Klo 7 knt- (5,10),
Tukholmasta
(5.45), Oulusta
pKfivfit
tuohille,
puheita
stf*. Euorille
(8,04), Kokkolasta (1,05), Tampereelta
brat C Kivistö, A. Lumme ja R. Tii- (11,40),
Turusta (8,50), Lopelta (3 45*.
rola. Lausuntoa.
Forssasta (8,40). Rovaniemeltä (IsiöO).
Ev. Luth. Nuoret Kalliossa: ToveriP. 8,04 !.-p.
(5.15). Tamp»
iltama 'kesiiv. 15 p:nä klo j-jS i.-p. Pu- reeltä (3,34), Vaasasta
Hämeenlinnasta (5,10),
he, iitaraktioro y. sn. Kaikki tervotnlMäntästä (10,30).

iiii Ha tstolA

tella jutsri s&aponutta hyvin lajitel- Tiist klo 7 t. saarna \*anh kirk. rast.
Bränder KeskiT klo 7 Ahtis<t*rD3 Fredtua varastoa kestäviä ja airoja jalki- riksbergissä past. Laasoarr..
neita. Hinnoittelu voittaa kaiken
Sörnäisten suomalainen seurakunta:
kilnailuTi. Korjauksia otetaan vastaan Lanvant klo 6 i rlpplsaarna Kallion

Saloon

H. Pursi).

—

saame Nikolain kirk. tri Päivänsalo.

Karjan kantta

n

EtsTSJssn suomalainen seurakunta: Ailaa, Amsrieea, Aachor, Canadian
E-sna. Ko >|l Fitrolsaarna Ja Herraa
Eailway G-e., Casani, DossS
Ehtoollisen Johanneksen kirkossa. Klo Paoille
10 a. saarna Bc-taaiaasa past. Knce:?>io nioa, DssaMssa, Royal, SoaEdisayisa
Klo jjl p, saarna jo Herran EhtoolliAsaericaa ia Whi!e Siat
nen Johanneksen kirk. pas-t. Ronimus
(vaalisaarna). Kolehdit pålväsaarnolsaa Diakocaa.ttlrahastcoE. Klo ö L saarna Johanneksen kirk. rov. HildSn. KoHelsinki, Etelii-Mnkaeiininkatu 4,
ieirti
iitssasreasaa Dls/lionaatUrabae(Puhelin 46 20)
,tocn. Keski-, klo 7 i. raamatnnseiitys
past.
ia
Leiviskä.
Hanko,
Betan ssa
Bonlevardi 13, (Puhelin 84)
Pohjoinen suomalainen seurakunta:
Asicirnisto Kew York'issa
Lauvant. klo Ö 1. rrppisaarna Nikolain
kirk. tri Päivänsalo Kso 7 i. raamatunComkeskustein seurakuntasalissa, Bnlevar- Finland
pany Ägerasy,
dlnkatn 16, aiust tri Päivänsalo. Suun.
klo 9 a. saarna Vanhassa kirfi tr! Kalla.
Klo 11 a. saarna FredrQtsbergfo kirfckosal, paet Laasonen Klo 12 p. saarna
Ja Herran EbtooH. N&oXafa kirk. tr:
Kaila. K!o 5 1 saarna Kredr.ksbersin
kTkfcosal. past. Laasonon. Klo <5 i Ahti-

5,32 i.-p.

(1,04), Kuopiosta
(3,56),' Mikkelistä
(5,52), Haminasta (9.20), Nurmeksesu
(6,50), LicksaEta (8,20.
Joensnasta
(11,37), Sortavalasta (3.35). Savoaiia
Sundholm.
(3.05). Imatralta (6,33).
nasta
88rn8i«ten N. M. K. Y. Itä-Viertntie
P. 8,55 a.-p Pietarista (8,05), V'!ia34: Sunn. Iltama ainoaltaan miehille,
klo S esitelmää pitää past. Louhivuo- rista (11,52), Lahdesta (5.10), Porvoosri, puh», past. Halmesmäki. Vapaa pää- ta (6,20)
P!. 9,55 a.-p. (ainoastaan makuuvausy! Kaikki miehet tervetuileet.
641.2 nuja I ja II Ut, Pietarista) Pietarista
Viipurista
(2.40). lahdesta
Rukoushuoneena. Fredrikinkatu 42: (12,00),
Lastenjuhla Ko 2. Puheita pitäTät past. (5.5T), Lappeenrannasta (1,531
P. 11,00 a.-p. (makuuvaunuja I Ja
Koskenniemi ja yliopp Joutsi Lasten& Torniosta)
fctjorolu-nius. Vapaa pää3y.
Torniosta (7»tt), Kemia
Ev. Luth. Nuorat Maimmk. 13: Suan. tå (8.35). Oulusta (11,49). Kokkoiasta
t. k; B p:nä klo %~l i.-p. Illanvietto (5,45), Tampereelta (5,46), Hämeeniinhnoneostofia.
Tilavuudessa puhuvat aasii (SM). Pietarsaaresta (6,10).
op?.
iän.
Kiiren ja kolp. Karia. Vapaa Vaasasta (7,35 >, Kristiinankaupungista
(3,00). Kaskisista (2,40), Suolahdesta
pääsy Tiistaina t k. 11 p:nä US i.-p.
(7,14). Jyväskylästä (9.23), Mäutästä
tovwrf-ötfl hnonet!Bto!l£, missä r.uimvat
(1,40).
Högforsista
(6,40), Lopelta
yliepp. SsiTisalo y. m.
(8.00), Raahesta (11,15).
K»la. Krist. Työv. Ytn Nuerlso-oa.
P. 12,52 1.-p. Tampereelta (7,35), HaVuosi Juhla on t. k. 9 p:nä Ruoteal. Nor(9.45), Högforsista (6 40)
meenlinnasta
msalitys. Unlonrnk 3 klo 6 18. Puhuvat:
Lopelta (8,00)
past. Ronimtrs, op. Klecxi Ja I. Nurmela.
P. 1,00 i.-p. Tavusta Karjaa kautta
Kuorolaulua (Länetyslilton caisk ). Ru(7,15). Salosta (g,51), Hangosta (3.Ö3),
no, (nti M. Koponen). Yksinlaulua (nti

Rnotein tei TsnEknn kantta
seuraavien linjain laivoilla:

Rukoushuoneella S linja 8: Sunnunt
klo 11 a ja 6 i. A. FeTlman. A. Kervitoivotuksista ja lahjasta jonka minä nen y. m
C 3 vnotta täyttäessäni sain.
Kaarlo Harteva saarnaa »Koiton»
Helsinki, 9 päivä huhtikuuta 1918.
juhlasalissa, Yrjönkatn 31, sunnuntaiReinhold Viktor Ek!3v,
na 9 p:nä klo 2 ;.-p aineesta: Onko
varhempi veturinkuljettaja.
Jumala muuttanut snunnitelmaansa?
K.jt,;u
vastaanottaa synnytyksiä, Pääsy vapaa.
myös nimensä iißioittsmattomia. WeckDiakonissalaitoksen kirkossa ruots
sfröm, Sookenhackan asema. Sund saarna klo 11 a. past. A. Palmroth.
$7.
Ftrömin Buviig, puhella
Lähetyskirkoasa: Sunn. klo 11 a. past
Hevosen tarvitsijat!
Haahf. Klc 5 1. lah. s. Rantanen. Torst
päivää
Tilaråisln ja nåtsiajofllla saatte he- klo 7 1. iäb opp Soininen.
Lirth, Ev. Yhd «tyksen rukoush. Fredvosta toioittaffiarJa pnh. 8379, tnausjär2879. jpätykeen mukaan. Ostetaan myöskin rilrink. 42: 6<nnn. 9 p. klo 9 a. eunnunyhdet he7o3valjaat fcetl.
6488 tc3ton!n. K3t> 11 a. snam, näet. Kos-

Kirjanpito- ja

Ata-Vs!lä,
osotte: Vanaj", LcolaTa.
(Häm.S.) 6503

Siirtyneenä uudelle omistajalle saa

siaan, entisiä lammlttaJin-Sn sekä vlrkstoveriaan lastasta, kakista, onnen

\i;me;-t;!o

LsfturlptJrustus
kesklfcanpnngille. Löytäjä ilmoittakoon
palklatoa vastaan nneelimolia 108 35.
Perjant. fTiana klo 9 tien AJeksant.
ta! VladlmiriÄkadnfle padot, kapea, vaaaS entinen molstiinpsjioviako. MytäJ.
pyyd. ayvSn*. Hm. ni:h. 4STI
(5.1.7033) 6502

JBjMßyfo n^5
mSs- fapßp felito

tm-

Syvästi Uikutettuna" ja fcHtoflliundilla saa allekirjoittanut kiittää sukulai-

Leipomo

sekat. kaupp., tarjoilija, tiskaaja, ykaiupalv., lastrnh, msalaist., muonaren«it, y. m. halut. 1.-Roopertick. 7. Liike-

Kadotettu

3

Viktor Långis

santedabatv

vuokrataan het!. lÄ. 9—3. Prfi. 40 80.
nim. Vähän ollut 610 t. !. k.
(S 1.7953) 65*0
ja
myyjä
Vetifettä puh. nalskontt.

Vejsi.

)*

oa Harjun rukoushuoneessa sunnuntaina t. k. 9 p. klo 6 i. Puhuvat pastorit
Paasio, läh. saara. Tuovinen ja joht.
Binlö. Kuorolaulua ja kitaransoittoa.
Pääsy rapaa
Merlmietlöhetysiltama pidetään keskiviikkona t. h. 13 p:nä klo 7 !.-p. Harjun nikoushuoncosaa.
Hengellisiä puheita pitävät pastori Tsivo Valtarl.
kapteeni O. Kaakinen Ja saarnaaja Y.

Uutta!

—

toim. Vuori. P. 77 61.
Palv. hyv. suosit, saavat hyv. paikk,
kautta Välitystöin. Pohj. Kakasiinlnk.
8, rort ovi olk.

Sandelin y m. Tiist. klo 7,30 nuori!.

—

1 p:»iS kdsäk,

P.

(10.07). Turkuun 111,40). Tammisaareen (S.SS). Hankoon i9.53).

Sortaraiaan (1.38). Joensuu
pien. eal. ylioppilas J. Kaikko, Tor6t. hun (3,49), Nurmekseen (10.29). ira?t
ralte (9,33). Loviisaan (9.57)
klo 7,30 is. sa!. V. Snndelin.
Pi. 11,30 i.-p. (ainoastaan maknarsn
Sörnäisten lähet. yhdist. vuosijuhla

V.

Giletie-teriä

fungin

15 p:etä halu*, tytt toveriksi rapaan,
asiat, Vast. t. 1. U. s Toverukset
siistiin
1« päivää merkillä 621».
iten huhtikuun
»Tukkuliike» es.: Sanomalehtien !!•
Kalustettu huone pri sisaäakaytaväimeltustoimistc, Helsinki, Aleksante(S. I. 7942) 639? IE 1 tai 2:110 herralle SorkeaTnerenk.
ri!*. 40.
S4. pr. A. Lehtonen.
•orarlt huomatkaa 1
Kannelliset porarit saavat edellistä
työtä Vesterkallin kallioilla. Rahaa jota JauaataL
Jnho Risto.
NsisJefpoja halutaan iötSiTpömoon
•Crlstianisk. 14, tarat I—2.
rneTirataan 1 n: stå kesäi. altorilla varastettuja haone.ft* ersrsndelta ke!ttiösn.
lA. 9—B. Puh. 43 S*.
(S.T.TWS) 6587
junamatkaa päässä Helsingistä haluToimessa oleva netti saa, siistin as. taan vuokrata kesäasunto, 3 t i hucPunavuoreni; 14, prs A, ovi S.
netia ja keittiö. Vastaus joko puhella
(9i.7571) 6604 I,'OSS tai Piatariak. 9. A. n:o 21.
Halpa, siisti huo n kalustettuna t.Kesäasuntoa halutaan
Liikealalla pai7ellnt
Roopertink. 29. Hagelström.
4 henkiselle perheelle maalaistalossa,
NEITI,
<S.L 7578) eSO3 noin 4 —6 tunnin junamatka Helsinsissussnen, ruotsin ja ratt, Tenéjän kielen
£>i!<Ai nuoruntM Saa bsuuuoa LO.sen tä, uimaranta suotava. Vastaus tämän
taiL haluaa paikkaa. Arv. vast. t. 1. toverina. Liisank. 19, p. E., 3 k. ovi 45. lehden konttoriin merkillä.
k. nimim. »Hyvä myyjä 6265.
»1 tai 2 huonetta, 625..
Kaunis kalustettu huone 2 herralle
Kauppiaat Huon.!
nyt heti Unioninkatu 8, rappu B. Hä- Rbl. iruotä.) 1 k. tj. 15 mm.
Ennen sekatavarakaupassa palvellut, tinen.
■
kielitaitoinen nuori tyttö haluaa saaial15 p:BtS t. k, yksinäisen bunae, jossa
Jaltfta tointa heti tai 15 n.; taitaa suoon keskuslämmitys, !ämm'.nvesi, 'nylpjmea, ruotsia .1» venäjää. Tavata saa
js oma eteinen, osittain kalushalutaan vuokrata 1 p:stä kesäk. Pmel12 S. Malminkatu 22. huone
sunnuntain.!
tetta. Lähemmin puit. S37S.
tettava arkipäivinä, puhelin 113 64.
Jfkerman, pr. B.
Halutaan tolpuvaiie oopivaa asunto,
Useampia vuosia menestyksellä hoiinnnisf
lepokotiin t. eivist. perh. !äh.
maalla
mjös
ottaa
oja
räätälinliikettä
tanut
Helsinkiä.
Vast. t. 1. k. »Hotl 629
työntekoon,
jotain
sopivaa
haluaa
saa
Vuokrataan myymälä fcssäk. 1 päitointa. Ne crv. liikemiehet, jotka tä- västä Fabianick. 28. T:lonmies.
män huomioon ottavat, lähettäkää
Puotihuo n ouBto
vastaukset O. Hyrsky, U. L., Kuusan- Tehtaankatu 84 e vuokrataan. Lähemkoski.
min Osakeyhtiö Chr. Jakobsen & l*o 1 p;stä kesäk.
Vast. pub 109 37.
l_it*eaiai;e
maali-? tai kaupunkiin jat, Sofiankatu 2.
8424
(3. I. 7SSS) 65Si
haluaa neiti, joka on käynyt kaupVuokraile tarjotaan.
pakoulun ja täydellisesti taitaa kirjanHalpa DiveresU-auppa heti, t- 117 76.
pitoa aski maarr.ma molempia kiellä.
Vast, t. L k. aim. »M. S. «09».
£nslluakan
••erhe-ompelija h-luaa työtä perhee1.
k.
Ompelija
808.
seen. Vas'u t
"~30 v, vanha m!sa haluaa nahkurin-

oppiin maalle tai maaseutukaupunkiin.

Leivo.

mu mmi

Kolien Mmm

Jätettävät en-

auata. »Työtä harava, 627»

A. Löfgren, rffikonk 8.

O

'

kan listi H:s!saä m::ltoliikkeessä. Vastaus t- i. konttoriin niin. Meijerska,6l2.

ta.

"

Naisten huopa- ja sllkkihuopa-

—

jaka os tottunut tekemään rasvakokslta ja hoitamaan separaattoria, saa pai

fcalfckaYaatlmukslneen

IlPSffliO

Ompelu- ja Kutomo ateljee,

Metsänvartijan

Jtfilö

Rullapuita

sisältää!» salin, 4 kamaria ja keittiön, Vanajaveden rannalvairvakavioinan, Juossnt useita pai!:. Ja
la, laivalaiturin vieressä, 2 km. Parok. k. S raition kilpa-ajoissa, teä jnoklan ssemalts.
sija krnunnnori Tcnrt, kantakirja n:o
W. UOTILA,
428, useasti
annetaan astntakOsote: Parola, Ifierola.
6515
aeen Hanholla Lantsian kartanossa 13
mkn maksasta,
samaan.
K. H. Mäkinen.
sisältävä 4 huonetta, keittiö, eteinen,
bl. (möte.) 1 k. tj. 18 mm.
avoveranta ja 2 vinttikam r!a, sekä
Väst? alkanut räStällnNlke
AURINKOINEN iso kolmen huoneen kivikellari, sanna y. m. tarp. ulkoh. rå- aitaa vastaan kalkkia alaansa koulukuta Jhuonensto keskuslämmitysjohdol- ken, vnokr. heti läpi vuoden, tahi kesän vaa työtä, nat.ta sekä raahaa. Kalkki
la, W. C:llä ja Isolla eteisellä vuokra- ajaksi, jos vuokrataan ainoastaan ke- tehdään hyvin Ja kohtuhlnnoOla Fredsäksi, saa osaksi kalastettuna. Sijaittaan kesäk. 1 p:stä. Nähtävänä maariMc- ja Uudenmaankadun kulma SS—nantaina !a tiistaina kio 10—12 a.-p. see 1 km. Viialan asem. Lähempiä tie- SO, ovi Fredriktnksdnlta, Pohellm 10388.
Uodeamaank. 13, Puh. 92 Ti,
toja antra
Wladlmirlnkatu 12, ov! 4.
suosittelee ensiluokkaisia omnela- }a
r. Etienne, Me.llili. H. Meriläinen.
rtö.s. fc., iit>i. iruots.j i b.. U- M iiim. katon-.otöltään.
T&itä suoritetaan mrös teettfijlea
Herrat talonorr.lst. Huom.l
KKpa-Mn
ainoastaan työ» konaolli- omasta kankaasta.
2 huonetta Ja keittä6 vuokrattavana
2 tai 3 huonetta, osuus keittiöön, ti- enudessa
Huaralilke Pietarissa Kevskyn prosryt heti tai 13 p. Nervasflerlnk. 12.
Ja art on aika sanoa vanhat
fsva eteinen ja lasiveranta Vihdissä, soplmukfist irti,
pekti
112.
Hongisto.
korjaukset
uunin
tehlähellä Ojakkalan pysäkkiä ja Enäj&r- dään hyvla ja halyclia; matkustetaan
2 Js 3 huoneen huonaustot nykyaik. veä. Lähempiä tietoja
Helsiugtn
antaa kapteeni maaeendtrtie. HeJßlngin Nuohous- ja
raukav. 1 p:sta kesäk. Havilakatn 4. Forssell, Huvilakatu 23.
18,
puhelin
•«•uniliike. Vnerimlehenkstu
Nätit. 13 S. H. Nca-mi,
nVil.l 6422 138 BS. Kunnioittapa V. Piirainen.
KiuatSitä
vaataan otetaan, palmikkoja. Talkkeja (YHäpttåiÄ: guomen Tan.-.sin-YstAvä»..)
Ja kellonperiä my" helpolla, Johanna
Joht. Raff Penger.
kesåk. 1 p:stä L.. Viertotie 28, p. F., ov!
Larsson, Unioninkatu 30. Hinksja osNykyaikainen, hyvintunneriu M suo47. Näht. klo I!—2.
tetaan.
sittu (sneiluokk.) tanssi-oppilaitos.
1 p. kesäk. 3 auon., keittiö, kylpyh.
Löytyisiköhän ketään henkilöä, joka
Viimeinen kurasi tänä talvena va.4tokaik. mnkav. Lapiulacäenk. 29, porr
alk. Ja onnon t&neeinciCJa alkaa maspienemmällä
arastaisi
rouvashenkilöä
D.. ovi 53.
nant. 10 p. hnfctik. Opetetaan kaikki
ranastimmalla.
Tast Eale7£-öin pfeti2 h .ja keittiö hoti,
nykyalk. Ja vielä käyt. olevat tanssi*.
toinj.
Vaitiolo värma.
1 p:vS kesäk. 2 h. Ja keitti?..
Opetrpta johtaa neiti Hertta Idman.
eamoin 1 h. Ja kelttiä
A. Tähtelä, Luoraonpnrantftja, hiero- Maksat rtncettrst! alhaiset. Mmitemiii
kaikki ajan mnkav. Ehrensvärdintie 39.
i%, ottaa vaataan pstreita Joka päivä, vapaa-onT*:iaBpa'.kkoJa
nai»oppitai;!e.
Talonmies.
13 J.
vermensnin tavattavissa klo I—B. Het I-riSi ilm. Jn llmclttactnsoista vaata?.:)
sinki, Vnorik. N:o 7, rapp. O, S ker- ottaa joitsja Raff Penger. Sisääntirmnnmi
ro?, ovi 29. On parantanut kaikenlaisia ioitns masnant. 10 p. hnhtik
opistoa
vaikeita tanteja, joista oa toöietnksia kansHasaa (Mikonkatu S) klo 2—3 Ja
tse huone,
nähtävänä. Tankit fcnomataiss sairaaa S—T i. te'- 4715. Ykeltylsrtunteja aneri eteisellä ykstn&lsoile tai pianelle
kertomatte. Ptihelln 113 23,
(81.7843) 6594
perheelle Kspteenink. S—lo. porr. O.
netaan.
(5.1.7853) ö3i9
F. Nieminen.
i k 5 anoneen
15 p. t. k. vuokrataan kyökki S. -Hen
hengen perheelle. Vllhonk 4, pr. O, 2 nykyaikainen, Äiiririkoint-n lammen
tehdään, työ taatnsti hyvää, kohtaf.*!:suoritetaan hnolelllsesti Ja halvatta L- set hinnat.- Hi-aksia ostetaan. Forthfiasunto kesäkuun ! TV.stA. Tiedonankerros, ovi 18.
toja odottaa »Pitkäaikainen vnokra- Roopcrtink. 17. L. Vikström, partnri. ntßrinne 1. Pnh. 58 6L HiMa
'
Perihuoneet
Kampaaja.
70
mk,
vuokrataan
kk. Laivanvartrsta- lainen», Sanomalehtien UmoihtsteiJatrkatu 4, pr. T.
misto, Helsinki, Aleksantexinkata 40.
Löytyisik6 jcku hyväsydäm. henkilö,
(S.I. 7850) 6*43
Tiiainen.
joka anttai3l kahta nnorta naista Jon&nono".l!<» teillo. Joko työVsä tai
tnm.
iaunis dnbietfii kaaeufceittiöliä yunä
elfcaa 1 psiv. tonkokmrta 8 kk. talonspte Ti. rshelsla. Yeet. pyy<s. tlk. nia.
mnkftTcraksOa 1 p. kesäfc. L.Imrssl, opetns tietopnoiistß ee-ka käy»-Kärsivät, 624».
Viertotie 28, pr. E, 41. Liih. artännöllistä liha-, kala- Ja kasvisruokien
valmistamisessa, leipomisessa y. a. tufcip. Pnh. 517.
iotistehtavtssä. Kursslmaksn opetnkscrsta Ja päivällisestä SO mk. kk. Kurssille
B aitallista ainskasvna, rßonäppylöita,
aikojien tulee lähettää kirjalliset haksNeiti saa asunnon Kolsaak. 2. pr. H,
mnkset, papinkirja sekä vanhempien känsiä Ja hilsettä pofetaa fcinrtta. Sähovi M. KähtSv. t—6 i.-p.
lupakirja «»sen irahtiknnn IS pSiv,
fcönieroctaa kasvoille ja päänsäryTte. V.
Kaluat, huone sivist, henkilölle heti
NoröEng, Kofkea-rco-renk. ST, ori <J.
(1.5799)
Olga Puraise»'.
tai 15 p. Unionlnk. 41. Olnola, pui.
Pnh. 34 OS.
2419. Näht. 10—12 Ja s—r7.
Neiti haluaa tutustua varakkaan
Kalustettu huone 2: lie siistille henhalutaanvuokmieslienkilön kanssa. Väst t. 1, 3c nim.
kllölle L-Roopertink. 3, pr. E, as. 46.
rata heti kau616».
2 miestä aaa asunnon toverina Runefees»
berglnk. 8, pr. A. A. Kangse.
ssstaasa. Vast.
Hb), inrota.) 1 E tl 12 nxm,
pah. 49 80 klo
Iso, veloita kelust. huone,
8 5.
ondella, »taorikkalarsella
eri sisäänkäytävä, vuokrataan I—S1 S
Maalaistaloon haluaa täysihoitoon teroitaume
herraHe hett Vnerftnlehen-ketn 38, pr.
erihois-teroitöskoHeeiianime.
kolmihenkinen perhe (tyttö 12 v.) 2 kk.
A. huoa. 8.
ajfksi,
hmtallm.
S. kontt. ni|

teikkelyliikkeeseen saapl paikan het!
tai t. k. 15 prstä. Lähemmin tänään
sunnuntaina klo 3—4, puheiin 7901 ja
maanantaina 10 p:na persoonallisesti

WSaenrmtu

fcenniemi, lähet- rnkou». Klo 5 L ruots.
kkhra Wikström, lahot, rukous. Torat.
13 p. klo 6 i. rcots. past. Eriksson
PerJ. 14 p. kio 6 i. suom past Kosia«i.ni<.
Puh. «190.
Dahlström, kenniemi.
Luth. Ev. Yhd. Kallion rukcush. Alpvän
Korjankaet hu lei- pik.'l 9; Snnn 9 p. klo 9 a. sunnuntaillVllUjU lisesti a halvirnnvlU
koulu Klo 11 a. ruots. past Walién,
Oino»a« KetloSi teessä Unionin läh. rukous. Klo y,t '.. suom. past Koskato 41. P. 24 !9 Jousia 235 Lasia CO
kenniemi, iäh. ritkoo- Tiist. 11 p. klo
p *'ka*n
g^j
6 1 ruots paat. Eriksson. Keskir. 12
p. klo 6 I. ä-jom. past Erman.
Luth. Ev. Yhd. rukoush. Os unkyiäsprdssat.&.ln ia
i S
B
|
sä: Snra, 9 p. klo 10 a. ruot3. katPk.
11,13 a. suom. katek.
INI rnuova
ICk>
'rcsiia mallaihtn öhmaa.
«
('asia hittnja Öhman.
SfSS 1
OB
Huopalahdessa, Tuomisen huvilassa:
Sunn. 9 p. klo 10,15 ruot 3 herra Ståhl
K!o 12 suona kolp. Idman. Snom sun-y.
nuntaikoulu klo %3.
Alliansait., Korkeavuorenfc 52: Sunnnnt. klo 11 pien. sai. ja klo 5 is. sa!
*

paikat

Tottunut' keittajStär s*ä paikan

MNO,
gynt. ISOB, 154 sent. kork, sääri 23}£,
punarantias Mnakko. hyväjalkainen ja

vuokrattavana,

Lifiakaiippa-apulalsta
etumletien
Ja
Nais-apulainen

«aafat

Kesäasunto

Snnimiitaina Hnhtikuira 9 pml

•

Rantaradan
Lähtevät

palkalll?!>jnat:
Helsingistä:
6,53 a.p. talo Kspoosesn (arkipäivinä)
7,20
10,00 b
1,02 Lp.
2,25
3,30
4,12
5,14 o
»

»

»

»

8,3 S
11,52

n

»

a
»

„

r
>

■>
»

a

»

7.37 a.p
Kirkkonummelle 8.41 a.p.
Kirkkonummelle 11.23 a.p.
Masapyyhyn 2.30 i.p.
Kirkkoniimr-.olle 3.48 i.p.
Karlalle 6.24 f.p.
Espooseen 4.55 I.p.
Kirkkonummelle 7.00 i.t».
Kirkkonummelle P.59 i.r
Kirkkonummelle 1.06 i.p.

Saapuvat Heistnfsltn:
7,32 a.p. lähf Kirkkonummelta 6.02 a.p
a.»p.
(2.05).
Vtipu
-10,20
P.
Lahteen
Kspoosta (ark.) 7.48 a.p
8,32
rlin ('.',30). I'ietarlin (11.55). Mikkeliin 9.?8
Karjalta 6.3 S a.p.
(5.52). Kotkaan (6.55). Lappsenran "0,40
Kirkkonummelta 0.14 9p.
taan (7,13).
Loviisaan (6.38). HamiKirkkonummelta 12.1Gi.p
1,41 I.p.
<7.30)

»

»

»

»

»

»

»

naan (7,10). Lopelle (1,35)
Pl. 1,10 i.-p. Lahteen (3,44). Viipurien
(7.08)
Pietariin (10.50). Mikkeliin
(8,52) Kotkaan (6,55), Lappeenrantaan
(7.13). Imatralle (10.40). Elisenvaaraan
(11,35) Tällä junalla pääsee myös suo
rimmin yhtymään Pietarista 8 a läh
teneeseen J* Tornioon 10,57 a saapu
vaan pikajunaan, saapuen Tukholmaan
10.55 a.-p kolmantena päivänä l ia 11
15c makuuvaunuja Tampereelta Tornioon
P. 3,15 i.-p. Hämeenlinnaan (6,13),
Tampereelle (8,30), Lopelle (7,05).

3,34
553
7,15

»

■

8.33

»

•>

»

»

»

»

Masapyystä
Kspoosta

2.2 S i.p

4.59 i.p
Kirkkonummelta 5.46 i.p
Kirkkonummelta 7.07 i.p

Kirkkonnmme!talo.l4 I.p.
Malmille: keskiviikkoihin
Ja sunnnntalsin Ruoholahdesta
12.20 i.p.. saapuu Malmin hautansmaalle 12.47 I.ähfoe Malmilta 5.32 1.p., «aa11.35

»

»

Ruumisjuna

min

Helsinkiin 3.54.

Suom. '

KirJalL Seuran Kirjapaino O?
Helsinki. 191$.

