
■so 127 UUSI

Peijantaina Toukokuu:

TOIMISTO
Helsinki, Antinkatu 4

Uutlsosestcn puhelin 250
Toimitussihteerin m 79 20
Päätoimittajan

„ 22 34
Ulkomaan osaston . 60 38
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Suliani AsiisioMÉio JA
/* l ' * :: Asianajotoimisto

11 n |*| rt I /Tfi ift I #/1 E-Espl.fc.i6. Av. 10-4. Tel. 42 64,81*5 ja 3383
4LZ ie /W jylLtrL/ Omistajat: ent. prokuraattori J. Urolenfrlf, rantuo-w v Www V »»* W w 1 »Tl» mari Harri Olsson. Matkustetaan maaseudulle.

lB

A. RIMPPI, lak. kand., Helsinki. Umo
ninkatu 8. P, 66 57. Auki 10—1 ja i
Matkustetaan maaseudulle. IS

Stockmannili-Piiii ösalunna: Tasta it ?. cali<.kokoiini
ylimääräinen kokous on v. t. kuraatto-
rin luona Kasannink. 20 tänään per-
jantaina klo 2. Käsiteltävänä pääsy-
hakemuksia Osakuntaan. 9720 netto Kittejä

kn'kenlnntiiii-i.. -kokoisin jn - hintaisia on nykyään
näytteillä maHohail.sßamme. ».fr:

Mela. llbl. (riiots.) 1 s. 2 p. (-0 mm. ’5, **/,. **/„ ‘/r

133*500 rankoa

Ifoivuja
tarjotnnn ostettavaksi Ura järven kartanon maalia, Asikkalan
pitäjän Urajärven kylässä. Vetomatka o—6 kilometriä. Taroukset, sulet-
tuna, pyydetään lähettämään ennen tn evän kesäkuun 15 päivää neiti Lilly
von Heidi manille, Lahti, Urajärvi. Lähempiä tietöin antaa maanviljelijä
Aug. Aminoff Urajärvellä ja allekirjoittanut Heinolassa.

Heinolassa. 8 p:nä toukok. 1916. S. W. Cornér,
9R79 Varatuomari.

HuTfiiMffc HI M m.

X V. Snellmanin 110-vuotispäivänä
tänään

JCmsdai&liMa
Vanhalla Ylioppilastalolla klo puoli B:sta illalla.

1916

Taina Toukokuun 12 p.

ONTT ORl: Heltinki. Antin'*. 4
avoinna klo 8 a.-p.—7 i.-p,

HAARAKONTTORI: 2 linja 5
avoinna klo 9—ll ap. ja 2—7 ip.
Konttorin puhelin 1290
Haarakonttorin 9206
Taloudenhoitajan

„ 6565
Asiamieskonttoiin 9043
Taloudenhoitaja tavataan klo !—\

Ajaa rmutci- ja oilei.fßSii.it»,mjCf testamentti- ja perintCriitoja; toimittaa saatavamperimisiil. perun-
kirjoituk-i», ] erirrCrjakoja: laatii testamentteja, rararikkoiuatteloja. kauppa- y. m. kirjoja, y. m.

irga»eudulle. 27

Suomen Kansallisteatteri
Perjact. toukok. 12 p. klo ’/»8

alenn. hinnoin

Elinan surman
9847

Apollon Operetti
Tänään klo 2

Pirifslliilim
3-nSvt, hyvin hanska operetti kauniina

bulv (teineen.

Laulajatar Säij>oisi«n)u ia tanssijatat
Dofai.t esiintyvät.

Lippuja ulatium kio liitä Puh. 73C6.
Lippuja myyllään klo 6:1*8. Puh. 7"*04

9687

Oppilas-Konsertti
hyväntekeväisyystarkoitusta varten
Vanhassa Ylioppi astalossa
tiistaina 23 p;nä toukok. klo 7 ip.
Lähemmin vastedes

9729 Se'ma Kajanus,

faittllirtiljta
Kiiliyilely

Ateneumissa.
Joka päivä klo 11—4, Pää-

symaksu €0 penniä.
(S. I. 10S6R) 6729

stcum an in Zaiöc\a l o nf i [
.cottajo nkatu 7 K;io iO—Bj
Suomen suurin taidekauppa* ‘

Pysyvä näytte y.
Nuorta ja rauhaa taidetta.

Blonig
Vanha hyvä
ravintola !M

HUOM.I Peilisalissa
joka ilta soittoa !!

(1.1 583652»

Päiveistä.
Lääkäreitä;
Alho, Aleksit. 13, last.t. 121, 5 6,1.7772.
Bardy, I*. Espl. k. 15. 12 1. 5-6, Kirurs.
korva .

nenä-, kurkut., tel. 4553 «i 8875.
Bengelsdorff, Annank.2o.ll 12.5 C.naist.
Björkenheim, Erott ,i 5 r .ift. T 4S2S,
af Björkestén, Yri.k. 16. y,3 yt, herra.
Tn Boije, Hulev.k. 22, yZ yi. el keskiv.
Hj. v, Bonsdorff. Boul.k. 11 34. ei kesk.
Bonsdorff. Uuilenm.k.7.l2 1.F.3207 l.ast.
Väinö Bärlund, F.Espl.k. 25, Iho ja ve-
neer faut. S 10 6 7. nais. 10 11. F 7415.
Axel Ccderceutz. Yrjonk 9, Ihnt. 9 10,
5-6. Nais. ja laps. tiist ja perj. 11-12.
Creutz, Hui k 9. naisi jasynn.l-2,6-7 5143
Collan, Yrjönkatu 11. 2—4. Ihotautia.
Ehrström, F.-Espl. 37. sisät. (vatsa-, sy-
dän . keuhko-, sois. taut.) 2-144. F 4194.
A. Elmgren, E.-Espl.k. 12 (korva-, nenä-,
kurkkia.). klo 121 ja 5-6.
Elin Elmgren, A1ek5k.44,12-2.5-7,t.1638.
R. Elmgren, Uudenm.k 11. rintat., 58.
Eskelin, Fietarink. 24, y 73 4; et keskir.
Fabritius, Yrjönk. 10. hermo-, sokeri-,
sisätauteja, y 3—4. Fuhelin 9681.
Faltin. P. Makaslinik. 6. Matkoilla.
v. Fieandt. Vilhonk. 5. korva-, nenä- Ja
kurkkut 4—6 (paitsi lauv.). P. 37 97.
T:ri Forselles. Bulevardini I, 2-3, 5-6,
Puh. 16 33. Korva-, nenä- ja kurkkut
Frlsk, Erottaja 4, vatsa-, suoli- ja so-
keritauteja, klo 11—12 ja 5—6.
Gorbatoff, Yrjönk. 8. 13 P 7044 Sis. t.
Geitlin, Aieks. k. 46. hermot., sis. (syd.-
reum ) y3%i, el maan., torst.). P 7633
Granholm, Teht k l.last salr. Vjl->52.1404.
Grenman, silmät. P.-Espl.k 15. matki
Grönholm, Erottajak. 9. silmät., 9—ll,
Grönroos, Kasarminkatu 44, Ihotauteja,
9—lo Ja 5—7, puhelin 11668.
Gylling, Bulev.k 22. 9 10. -!*6, tilatj
perjant. ainoasi. y,h-y,& Puh. 1403.
Hagelstam, Antinkatu 15, ai*., hermo-
ja sydänt 2—^4.
Hahl, Bulev. k. 14. y,2 3 1.-p. Puh. 1942.
Hammar, Mlk.k.S.nenä .kaulB-.äänitll-l
Hirvisalo, sisät Vlad.k.ll. 12-1.5-7,L5595.
Hisinger, Liisank. 27. ys2-%3. P. 2369.
Hollmén, Museok. 7 A, klo 6 « 1., p. 7852.
Holmström, Vladimlrlnk. 7. 9—JUI;
5—6; naiset </,1 2—1. Puhelin 261*.
Hornborg. Aleksauteriuk. 46. V»2—“..3.
J. Ignatius, sisät 2-3, 5-6, p.I92S,Yrj.Ä.8.
A.Johnsson, Kasarmini 38, klo 2—t
Sisätauteja (riutat). Puh. 7652 Ja, Joi
Jokinen, P. E5p.37.12-1,5-6.ihe-ja veuer.
Jägerroos, E.-Espl.k. 2, naist. synn.
Koskimies, Korkeavuorenkatn 45, ven.
taut 6—7. el tiistaina, lauantaina.

Syvästi kaivaten ilmoitamme, et
ta rakas puolisoni ja lastemme

hellä isä, maanviljelijä

«Inho Ylösialo
kuoli pitkällisen ja ankaran tau
din murtamana t. k 8 p:n&. 54:1!ä
ikävuodellaan kodissaan Lahden
Antt lassa. Ka hoten hauta muis-
televat 3 tytärtä, 2 vävyä, 1 si
sar, 2 lapsenlasta ynnä sukulaiset
ja Uittavat.

Emilia Ja Greetta Ylöstalo.
Lempi Ja Feliks Marcia.

Hanna Ja Siivo Nokkala.

Nyt täältä mua Jeesukseni
Jo noutamaan on tullut.
Ja onkin odotettuna
Jo kauvan aikaa ollut.
Se vaivani jo päättävl,
Jott’ ei tää maa lma voinut,
Sill’ olen mä Jo kylläiti
Slin’ aikan vaikerolnnut.

(Lahti) 9692

Ilmoitetaan, että hellästi
rakastamani puoliso,

kemisti

Kaarlo Johannes
Hananne

pitkällisen sydänvian murtamana
hiljaa ja rauhallisesti nukkui
kuolon uneen toukok. 10 p. 30
vuoden ikäisenä. Jättäen syvään
suruuu minut, vanhan isän, suku-
laiset ja ystävät.

Anna Harjanne,
o. s. Englund.

Sakta kom budet
Som vår glädje störde;
Sorgligt var ljudet.
Som vårt hjärta rörde;
Men Ifrån Gud det
Oss en hälsning förde;
»Böd, men han lefver.»

Haut:us tapahtuu Vanhan hau-
tausmaan kappelissa maanantai-
na toukok. 15 p. klo 2 i.-p.

t
Raitaa hcllimärame

pikku

Eva
lähti ainiaaksi luotamme keski-
viikkona toukok. 10 p;nä elet-
tyään omaistensa ja ystäväinsä
ilona 6 vuotta.

Ingrid, Jalmari, Kaija ja
Mirja Lydecken.

Pikku Evamme kätketään hau-
dan lepoon Noormarkussa sun-
nuntaina toukok. 14 p. klo 2 i. p.

Surulla ilmoitan, että
rakas vaimoni

Selma Hendrlka
synt. Juvonen) kuoli uskossa
Vapahtajaansa t. k. 10 p. klo 7,30
a.-p. 52 v ikä seuä, sairastettuaan
pitemmän aikaa sydäntautia, su-
ruksi ja kaipaukseksi minulle, 3
lapselle, sisarille Ja veljelle ynnä
muille sukulaisille ja tuttaville.

Joh. evk. 3: 16 v.

Hautaus tapahtuu Malmin hau-
tausmaalla sunnuntaina t. k. 14 p
Surusaatto lähtee vainajan kodis-
ta Konstantiininkatu 29, klo 10,45
a.-p., joka täten ainoastaan ilmoi-
tetaan.

liÉ-lÉI.
Harjoitus tänään täsmälleen keno

Ylioppilastalon Musiikkisalissa.
Ehdottomasti kaikki saapuville juh

lapuvussa. (S. I. IPR3PI 9716

Kolmisoinnun
peruutetun kevätkokouksen asemasta
kokoonnutaan tänään klo 7,15 i. Rouva
S. Korkeakosken luona Vlronk. toissa
9731

A.6. Högfors Bruk ooh
Wattola Träsliperi

nimisen yhtiön osakkaat kutsutaan tä-
ten ylimääräiseen yhtiökokoukseen Jo-
ka pidetään torstaina 25 p. toukok.
1916 klo 2 i-p. Seurahuoneella Helsin-
gissä, käs telläkseen Johtokunnan teke-
mää ehdotusta koskeva erinäisiä muu-
toksia yhtiöjärjestyksessä.

Högfors, 6 p, toukok. 1916.
Johtokunta.

Hrtliö lii
lii

kutsutaan täten perjantaina kuluvan
toukokuun 26 p:nä klo 7 1.-p. yht ön
konttorissa Helsingissä pidettävään
yl määräiseen yhtiökokoukseen päättä
mään ehdotetusta yhtiön osakepää
oman lisäämisestä laskemalla liikkee-
seen koimetuhattavi slsataa uutta 100
markan nimellisarvoista osaketta 250
markan kurssista kappaleelta.

Helsingissä, toukokuun 10 p:nä 1916,

9G82 Hallitus.

Kansanvalistusseuran
vuosikokous

pidetään Seuran toimistossa Museoka-
tu 18 tiistaina 23 p. toukok. klo 7 1.-p.

Sääntöjen 12 §:ssä mainitut asiat.
9686

Valvojan Osakeyhtiön
varsinainen yhtiökokous pidetään lau

aataina kuluvan toukokuun 27 p:nä
Kast. O.Y. Otavan huoneustossa, Un-
denmaank. 10, klo 7 1.-p. Ja käsitel-
lään silloin yhtiöjärjestyksen 10 |:ssä

mainitut asiat. H:ki, 10. V. 1916.
Johtokunta.

Yhdistys

„de gamlas vänner"
kokoontuu vuosikokoukseen »Vanhain
kotiin» torstaina kuluvan kuun 18
p;nä klo puoli 7 i.-p.

Vuosikokouksessa tullaan käsittele-
mään yhdistyksen sääntöjen 4 §:ssä
mainittuja asioita.

Helsingissä, toukok. 10 p;nä 1916
(1.4581) 9727 Johtokunta.

0.-Y. AJAN
varsinainen yhtiökokous p detään lau-
antaina t. k. 27 p:nä klo 5,30 1.-p.
Ajan konttorissa, Mikonk. 3, Helsin-
gissä.

Käsitellään osakeyhtiölain 25 |;ssä
mainitut asiat.
9722 Johtokunta

S. V. R. rata- fa rakennus-
työ!. j. m. hautausapu-

rengas N:u 1.
Ensi kanto jäsenen N:o 399 Fredrik

Fikiundln kuoleta. lauantaina t. k. 13
p nä kello 4—G 1.-p. Annankatu 33.
(S. J 10858) 9720

TILATKAA
UUSI

SUOMETAR.

rtéSiWBL.-

Stockmann O.Y.
Isiä

Kesäksi

AtKuncyertioKcniKaita
erittäin suun Tuliko ma.

Huom.l Akkuna verhotanko-uutuuksia! 95d

*;r!S

CEYLON TEE
en voimakkuutensa sekä hienon ja raikkaan makunsa kautta

AH aai mrssa enin käytetty tee-la]i.
Saatavana kaikista hyvin varustetuista seka- ja siirtomaatavaraliikkeistä

kautta maan.

Tuontiko CEYLON importaffär
Konttori ja tukkuvarasto; Helsinki. Puh. 92 08.

esteessänne tarkastakaa, että
kääryelssä on tämä tavaramerkki
W7OÖ

Paras Heino koita vastaan Kalisse
ovat japanilais-amerikalaiset

Turkinsäiiytys-pussit I
setripuusta, n. 70x150 cm suuruiset, joihin

mahtuu 2 a 3 turkit,
HU O M,! Ilmantiivit ja miellyttävän tuok-

suiset.

Herman Renfors
Heisi ki, Mikonkatu »7(.r.

f»-* e* jg t

.fl
Allekirjoittanut lopettaa vastannut-

torra kesäkuukausiksi lauantaina t. k.
13 p: nä.
9590 Johannes Veikkola.

BOKKLpiJITTI *lm
E. innmainen jeilnvaöljyn ker
ranoainc. täysin vaslustusvci-
maiiK n ja varmasti luotettava.
Erii om aista tulensuo.elua-
värinä.

RCSCKENiITTI-väri tulee 50-70
'

, halvemmaksi kuiu öljyväri.
ROKKtNIITTI on saanut korkeim-

mat arvolauseet ulkomaisissa
näyttelyissä..

Pyytäkää heti ohjekirjanen, josta
käv ilmi Rokkeniitin etuisuu-
det ja sen monipuolinen
käyttökelpoisuus.

Ohjekirjanen lähetetään postiva-
paasti ja ilmaiseksi.
Ab. Aströmin Tekn. Tehdas

Oy. Turku. 9176

Osuusliike ELANNON r. I.
ostajille!

Elannon arv. ostajille jaetaan voitto-
osuutta viita 1915 osuuskunnan kevät-
kokouksen päätöksen mukaan 3 % os-
tosten määrästä, laskettuna täysiltä
markoilta. Ei-jäsenten ostoille lasket-
tua voitto-osuutta el makseta rahassa,
vaan se luetaan heidän hyväkseen suo-
ritettuna pääsy- ja osuusmaksuna, jos
he ennen toukokuun 1 p:ää 1917 liit-
tyvät jäseniksi osuuskuntaan. Pa tsi
voitto-osuutta maksetaan osuuksien
omistajille osuuskorkoa 6 % enne»
tammikuun 1 p:ää 1915 suoritetuille
osuusmaksuille.

Voitto-osuuksia ja osuuskorkoja mat-
taan maanantaista kuluvan toukokuun
8 päivästä alkaen kahden vi kon ai-

kana hali ntoneuvoston kokoushuonees-
sa Hallituskatu 15. klo 10—2 i.-p. ja
4—7 i.-p. sekä sen jälkeen t.k. 22 pistä
alkaen liikkeen konttorissa It.-Viertotle
12 klo 9—12 a.-p. ja I—4 t.-p.

Tungoksen välttämiseksi on voitto-
osuuden ja osuuskorkojea Jako järjes-
tetty tapahtuvaksi siten, että niitä er.
simälseuä vilkkuna suoritetaan ainoas-
taan jäsenille seuraavassa Järjestykses

Maanantaina jäsenille N:ot 1—1.500
tiistaina jäsenille n:ot 1,500—3.000,

keskivi kkona jäsenille n:ot 3,000—

4,500, torstaina jäsenille n:ot 4,500

6.000, perjantaina jäsenille n:ot 6.000
—7,500 ja lauvaataina jäsenille n;ot

7,500—9,000.
Seuraavalla viikolla, alkaen maanan-

taista t. k. 15 p:stä tapahtuu suor in,

ilman mitään aikajärjestystä kaikille
niille jäsenille, jotka eivät siihen men-
nessä ole saatav aan perineet, samoin-

ku n myös ei-jäsenille.
Voitto-osuus ja osuuskorko suorite-

taan osuuskirjaa näytettäessä jäsenel-
le itselleen, taikka valtakirjaa nojalla
hänen valtuuttamalleen henkilölle Sa-
malla on palautettava voitto-osunsmer-
krlstä ostajalle aikanaan annettu kult-
ti

Helsingissä, t.oukok. 6 p. 1916.
Osuusliike Elannon r. I. Hall.tus.

9354

Näyttely Tyttöjen
ammattikculussa

Oppilaiden valmistamat työt, piirus-
tukset y.m ovat näytteillä perjantaina
12 pää ja lauantaina 13 pnä toukok.
klo 11 a.-p.—6 i.-p koulun huoneustossa
Itä-He kinkatu 13, 3 kerr.

Huom.l Myytävänä töitä ompeluosas
to.lta. Kahvitarjoilua.

Vava Grönholm,
v t. johtajatar.9252

Forssan suomat.
Yhteiskoulu

3 luokkainen, Yliopistoon johtava, SS
säänpääsytutklnto 26 p. toukokuuta klo

4 1.-p. 98*8

mlfl nenkfi
Un|naSra

y OSK. HUTTUNEN
I »helin N;o 861.

Jauhosäkkejä
73 ja 80 kg;n myytävänä 8,000 kpl.

Säkkikauppa,
Hiki. VladimTink. 14, puh. 5498,

Hifiisi
varastosta

Material Osakeyhtiö.
Helsinki. Puh. 5313.
(8.1.10699)9558

KLOORIKALKKIA
RiKKINATRIUMIA
SOODAA SALO.

varastosta

OsakeyhliS

MERCANTILE
Helsinki. Puh. C 4 20.

9C84

Prima Kärrynrasvaa
astioissa Ja koteloissa

Ab. Äströmin Teknillinen
Tehdas Oy., Turku.

Halutaan palvelukseen

Joensuun Kirfap.
0.-y:n

Isännöitsijän
Kirjanpitäjän

yhdistetty toimi julistetaan haetta-
vaksi toukokuun 22 päivään men-
nessä. Toimesta, johon on ryhdyt-
tävä ensi kesäkuun 1 pnä. makse-
taan 200 markan kuukausipalkka
Velvollisuuksiin kuuluu liikkeessä
työskenteleminen konttorin aukiolo-
ajan. Hakemuspaperit ovat osotetta-
vat hra A. M. Koivulalle.

Joensuussa, 4 p. toukokuuta 1916.
(Karjalatar)9sso Hallitus.

Huomatkaa! TAmmckj Ipyja K) ap.—lo ip.

Engbergin Kylpyl3itosJ^^^^2ilL
(ribl.ji)732

| -



2 N:o 127 1916

I Liike-Osotteita f
Agentuuriliikkeitä:
Otto Lumme & Ki P.85p1.25,t.1250 11660

Agraaritoimistoja
Suomen Agraaritoimisto, 8.-Esp!.k. 16,
te!. 86 33, klo 10—4.

Arkkitehtejä
Axel Mörne, Albertini. 24. Puh. 1363,

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

Hcrrainvaatetusliikkeitä:
Lorens Malmström, P.-Espl.k. 33. P.642
Vaatetusliike Pohjola 0.-y, Aleks.k. 17.

Huonekalukauppoja;
L Maisien påh.°4s4s:
CI S MHPPAM Aleksanterinkatu 19..L. I UiSSOn Puhelin 2811.
0.-y. John Paischeft A.-b. Mlkonk. 7.
Puh. 15 59.

Ilmoitustoimistoja:
tUiDEI

EUOMETTÄREN
konttori

välittää ilmoituksia kalkkiin
lehtiin Ja aikakauskirjoihin.
Yksi käsikirjoitus Ja yksi lasku
eri lehtien omilla hinnoilla.

Kangasliike »Eljen», Annank.lo. T.8642.
A.-B. M. Lindroos, Aleks.k. IL P. 612.

Insinööritoimistoja;
Insinöörit. Zitting & C:o, E.-Makas.k. 2.

Kehysliikkeitä:
Joutsen & Nikolajeff, Museoi. 8. F. 6329
KemikalieliikkeitS:
Astra Kemikalieliike, Arkadiani. 8.

Kielenkääntäjiä:

P O LY G L O T T.
12kielt. Vai. tehn.kielenk.Boul.9, p. 1578

UuflenECieSfenOpisto
Valant. kieleni. Puh. 3410. Aleksi. 11.

Kirjallisia toimistoja:
Kirjallinen Toimisto, Fredrtklnk. 89 B.

(Bulev. kulmassa). Puh. 73 7L

Kirjakauppoja;

Jslkineliikkeitä:
Hagnäsin Jalkineliike, Erottaja 19. Puh
792. Haaral. Siltasaaronk. 12. P. 29 45,
Hugo Valve, Kenkätehd. Hämeenk. 2 B

Siltasaareni. B—lo. Pnh. 6434.

Kahvikauppoja ja -paahtlmoja;
J. A. Weijola, Mikonk. 8. P. 4022, 7860,

Oy. Pohjoism. Kahvikompp. (Tukutt.)
Kruunuvuorenk. 3. P. 4058 Ja 5825.

Kirjansitomoja;

N E? TI Kirjansitomo Korkea
• IlLl 11 vuoreukatu 32. Puh. 72 32

TADMft KIRJANSITOMOIMKriU Kaivok. 11. P. 6845
Kirjansitomo Tukeva (om. K. Sneck),
Unicnink. 13. Puh. 6801 Ja 8215.
V n Y Valiotne kirjansitomo-
IViUi li VdilglUd Annank.29. p. 10859

Kirjapainoja;
Suomalaisen

Kirjallisuuden Seuran Kirjapainon 0 y.
Helsinki, Antinkatu n!o 4. Puh. 447.
suorittaa kaikkia kirjapainoalalla kuu-
luvia töitä nopeasti, täsmällisesti, huo-
lellisesti Ja kohtuullisilla hinnoilla.mmmm

Kalanpyydyksiä ja laivatarpeita:
Hjeit & Lindgren, Länsiranta 16. P. 784

Kananmtinakauppoja;
I. Arkadieff, P.-Esplan.k. 11-13. P. 1713

Lapinlahdenkatu 7. Puh, 32 57,

QAMA SSSS» ti
Kb tm jU Koielotehdas O a

-OL Ä. sÄIL Konttorlkiriatehdas
Kirjapaino-asioimisfoja:
Osakeyhtiö Grafica Aktiebolag, Kasar-
minkatu 23. Puh. 5912,Kangaskauppoja;

v. Aaltonen, IX linja 13, puh. 8929.
PtjEä.ä--» Kluuvikatu 4. Puh. 5466.

sEuus<<auppa r. S.
KivennSisvesitehtaita:
Sanltas, Eerikinkatu 22. P. 3191.

Kuhlefelt, 8u1ev.7,11-12,6-7, sUm.,nenät
Kyrklund, Yrjönkatu 4 matkoilla.
Lavonius, Aurorank.s, kirurg. 6-7, p.3441
Leidsnius, Kas.k.3B. 9-10,5-6, t.76s2,naist.

Limneil, kesäosoite; Loviisa.
F. v. Litonius, sydän-, keuhko- Ja vat-
satauteja, klo 11—1, 5—6. Aleksante-

rinkatu 50, puhelin 5248.
J. Lojander. Erottaja 19. ven. ia iho-
tauteja, 9—ll. 5—7.
U. Lojander, Uudenmaani. 7, vener.- Ja
ihotaut. 9—ll Ja 5—7. Naiset 11—12.
Londen, Ritarik. 7. 11—12.
Länsimäki, Prof. Engströmln assist.
Lydsaken. Ei vastaanottoa.
Löfqvist, P.-Makas.k. 7, 12-2,naistsynn.
Lövegren, ]ast.-t. 10-11 5-6. Kesk., lauv.,
aiTioast. 10-11. P. 3364. Erottajak. 7.
Murto, Kirkkok. 5, 10-11, 6-7, p. 9741.
O. Neovius, siira. P.-Espl. 37, 10-11,6-7.
Nyberg, iast-, Tööiönk. 8, P 6378.
Olionqvist, kirurgi, I—2, Ritarik. 9 B.
Pirilä, Annank. 24, iho-, ven.-L 9—lo,
5—7; naiset tiistaina ja torstaina 12-1.
Qvarnström, sisät., P.-Espl.33, 3-4,p.6484
Renvail, Korkeav.-k. 45, vatsa-, suoli-,
reum. ja sokerit. Jk6-jk7, keskiv.
ja lauvant. ainoast. y2—3. Puh. 4668.

ReijoVVaara, Antlnk. 15. ‘/,11-11. P. 4892
Ruotsalainen, lastentaut Ja sisätaut,
Eulev.k. 13, 11—12: 5—6. Puh. 55 21.
Ryömä, sisät.. 9-10, 2-3. 6-7, Heikink.9.
P. 1169. Yksityinen fysik, hoitolaitos.
Rönnholm, nalst. Kasarmink. 34. I—3.1—3.
Räbergh, torst. Lp.
E. Sandelin, Erott.ll, 2-^4,ei kesk.lauv.
Schroderus, M., Synnyt.-laiL ass. iääk.
Kasarmit. 44, l-%3,t 9038 nalst.Ja synn.
Sievers, sisät., y 3—4. Yrjönkatu 5.
Eiifvast, silmälääkäri, Bulevardink- 12,
10-11, 6 7, keskiv., iauant, am. 10-11
Sipilä, Annank. 25, 9-10,4-6,puh. 2241.
Sivén, P. Espl.ls, 2-3, sisät.,hermot.BB7s
Sjöblom, Yrj.k.l6,sisät.,sydänt.s-6,p.6484.
Sjöström, Vrj.k. 10,korv.nen.kurk.3-4.8107
Stockmann, ihot.. Erottaja 9, arklp. 9
11, Naiset keskiv. Ja lauvant 12—1.
Streng, Yrjönk. 13, riutat P. 7525, 6-7.
Suolahti, Uudenmaankatu 9. 2—4 (ei
lauv.) P. 1701. Korva-, nenä- ja kurkkut.
Taskinen, Annank. 29, 12-1, 6-7, p. 5026.
Tennberg, 1.-Roop.k. 3, keuk., matkoilla.

Tuberkulos, vastust. yhdist. asiamies.
Tukiainen, ven-, ihot., 9-11, 5-7, Erott 3.
Jollet, Unioninkatu 22, 1-2, 5-6, kurk-
ku-, nenä- ja korvatauteja.
Vaenerberg, Heik.i i., last. sisät. 10-11.
Wallin, Kirkkoi 14. 6—6. Puh. 33 31.
Vartiovaara, Aleksant —'-V. 40, 'mä-
tiuteja 10—11; 6—7; puh. 6»ö2.
Wasenlus, Erott. 19. 9—ll. 2—3, L 487.
Tri Vegelius.Kas
Veikkola, sisät, Nikolalni 17, 12—1,

6—7, L 2545, yksit fysii hoitolaitos.

L. Wetterstrand, 1.-Viert.s,9-10,4-6,8301.
E. A. v. Willebrand

l
sisät., erik. verit.,

sokerit, vatsat. Aleks. k. 50. %3—"/st-

Silmäsairaala.
Silfvastin silmäpollklinikka Ja sairaala
vähävar. Porthaninrinne 1. 3—4.

Hammaslääkäreinä:
Aspelund, Axel. A1ek5.K.46,10-11 a. 2-3 1.
Avellan, Hj., Yrj.k. 10. 2-3, el lauvant.
Bengs, E. Espl.k. 2, I_2, 5-6, puh. 1147.
Bergström, 1.-Heikink.l, 10-12, 3-5 1-2180
Bonsdorff, Bulev.-k. 12, 11—12.
Enckell, Erott 4, ApL talo 12-1. P. 2414
Groundstroem, Aleks.k. 11, 11-12.P.2413
Hammasklln. Fredrikink. 14. 2—3, 7—B.
Hällfors, Bulevardini. 4.12-2,5-6. P. 3523
Idman, Siltasaareni. 6, 10—12, ei lauv.
Evi Inberg, Kasarminkatu 38. 11—1,
1/ C—‘/ ;

7, e! kesk. & iauv. 1.-p. T. 6837
Helmi Kargus, Lönnrot.p. 5; 12-1, 5—6,
Rva Karvonen, el vastaanottoa
Kerttula, Kluuvik. 6, 11-12,6-6. P.7563.
Kerstin Konein, Yrjöni. 12,12—14—5,
Konsin, T., Yrjönkatu 12, 10—11, 5 —6,
Puhelin 1611.
Katri Lille, Aleksk.4o, 10-12.5-6, p.11605.

Hivai* Lind Yrjönkatu 8.

Lundholm, Kasarmink. 44, 11—2, 5—6.
Lyytikäinen, 11—1, >26—Yrjönka-
tu 10. Puhelin 6885.
Mellenius, Espianaadlnk. 12, 2—S.
Nandelstadh, P -E5p1.33,10-11,3_4>P.4459.
Miksei Perach.P.Espl.Sl,ll-2.4-6,p.10046.
Puolanne, Mar.k. 16,maan.kesk.perj.l2-l.
A. Salingre, Ant k. 3.11-12. El lauv. P.7 78
Sandelin, Kaivok. 12, 12-1, 6-6. P. 8005
Seppälä, Viadimk. 12, 12—2. P. 108 27.
Silvenius, G., Vlad.k.ll, 10-12.^6-7,p.7976
R. Stenberg, Erott 11, 11—1. P. 3213.
Stigell, Saima, 12-1, 6-7. Pablanlnk. 23.
Stockus, 8u1ev.k.9,11-1, p. 5403
Thorman, Korkeavuorenk. 27, 11-1, %6-
y,7, el kesklvllkk. Ja torst P. 25 06.
Wasenius, Bulevardink. 14, 9—lo, I—2.
Puh. 1182 Ja 4587; el lauantaina.
Yks. Hammask. Unioninkatu 41, B—9,
i/j2—i/,3, 7—B.
Äyräpää, P.-Esp!. 5, 10—12. P. 112.

Sairaaloita ja kylpylaitoksia:
S äjpj Sairaala Ja Synnytyslaitos,
LH M Speranskintle 3. P.4029&8869

RÖNTGENLABORATORIO.
UniHntinn sairaala, Töölö,
i! f! IM Hillin Tri Sivén, miest, os. 9—lo.
llUiilliilUiS P. 760. Tri Geiflin, Tope-
liuksenk. 9.'/jll—V» 12.P. 4133. (Naist os.)

LöiKK. Koßsci. Parantola.
Äleks.-it. 46. pr. A (P. 4200) pr. B (P. 7633)

ÉlelhiÉåisießi Sairashuone
puh. 7768. Synnytysosasto puh. 7226.
Taskinen, Fysikaal. Hoito 4. Röntgen-
laitos, Annank. 29 Hermo, reum. Ja sisät.
sähkö, kylp. vai. kuumenn. y. m. hoito.

TnilMon 1(5. Tri^al
af

P
Björkesten.

Tsrs Einar Runeberg.
kylpylä, tös' BAD GRANKULLA
Puhelin Grankullan sentraall.
Tri Einar Runeberg, vast-otto 10—12.
BllJlfEf S M Parantola Keuruulla.IUIUiEUUI o. Heikinheimo Puh.
Naislääkäri: Tri Ericson-Bolje, Kasar-
minkatu 27, klo —yli Ja 5—6.
B pnr.inn LEPOKOTI

os. JärvenpääKuh.

KATTILAN LEPOKOTI, OITTI.
Tyynelßn Augusta Lagerbohm.

lieräystolmikunta vähävarais-
ten keuhkotautisten hyväksi.

Toimisto Buievardlnkatu 13, joka arki-
päivä klo 12—4. Puh. 99 70.

Hierojia ja voimistelijoita:
Ukko Falck, Konstantiinink. 5. P. 9515.
Fagerholm, P.-Raut.k.19C,t.3872,11-2,5-7.
MimmiFrey.Kasarm.k. 20,p.D.P.7632,12-2
Mauri Hartea, P.-Esplan.k. 85. P. 2426.
Fiina Partio, Tehtaank. 20. Puh. 1397.
Liidä Uusivuori, Konstantinini 9 O.

Eläinlääkäreitä:

H:gin EiHlns. pelisi
Hbijer, Kasarm.-k. 26, 10—12. P. 1022
Yliopiston eläinsairaala, Ritarikatu 6,
9—ll, puhelin 9624 ja 7369.

ElSinsuojelustoimisto, Fredrikink. 20.
Puh. 3609. Konttorialka klo 10—3.
Luontaisen terveyshoidon neuvoja: J.
J.Uotl, LViert.Kulmalank.6,lo-12,6-7ark.

Pankkeja:

KcnsßllitPDnßKl&
Suom. Säästöpankki, LTeatterik. 3. Ar.
10—12 a.-p. ja 6—7, lauant. 3—♦ 1.-p.

Asianajajia Helsingissä:
ÖOOOOOOOOOOOOOOOOOC

I Asianajotoimistoja |
° joiden omistajat kuuluvat Hai- 0
° singin Asianajajayhdistykseen: ®

O Antell & Söderhjelm, E.-Bspl. 16 O
O (Hypot.-yhd. talo), 10—4. P. 7731. O

O Becker & Vesamaa, omisL vara- O
O tuom. Kaarlo Vesamaa. P.-Espl. O
O 15, ‘AIO—4. Puh. 6155 Ja 1944. O
O Harry Bergroth, Annank. 22 A, O
O t/,lo—ll, 3—4; puh. 115 86. O
O Castren & Snellman, omlst. A. M. O
O Lass-enius Ja Kaario Fröjdman. O
O Aleks.k. 42. 10—>/,4. P. 735, 7172 O
O Ja 2279. O

O Jonas Castrenin Asianajotoimisto, O
O omlst. Lauri Castrén, Erottaja 4. O
O 10—4. Puh. 1285 Ja 1235. O

O Kaarlo Castrénln Asianajotoimisto O
O E.Espl.k. 16.10-4,p. 4264, 8185, 3383 O
O Helsingin Lakiasiaintoimisto, om. O
O Arvid Sourander, Aleksanterini O
0 36. 9—12, Puhelin 39 93. O

O K. V. Holma, Heikki Borenius ja O
O Arvi Jän n es, Aleks.-k. 44 %10— O
O 12; I—i. P. 8576, 9822 Ja 5061. O

O Hj. Långström, Fabianlnk. 29. Tav. O
O 9—3. 6—7. Puh. 4134. O

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

O Helkki Rltavuori, Fabianlnk. 31, O
O 10—12, I—4.1 —4. Puhelin 34 70. O
O Serlachius & Ryti, P.-Esplaaaadik. O
O 33, 10— *44. Puh. 67 65 ja 7110. O

O Snellman, Hannes, P. Espianaadik O
O 37, 10—3. Puh. 6112. O

O Arthur Söderholmin Lakiasiain- O
O toimisto, E.-Esplanadik. 16, 10—4, O
O puh. tolm. 1495 ja 2939, joht. 2143. O

O Veikko Vartiovaaran asianajotoi- O
O misto, Aleksanterini 15, 10—4. O
O Puh. 4716 ja 65 79. O
0000000000000000000
Advokat A. B. Asianajo Osakeyhtiö,
Sofiani 2, 10—S. Puh. 65 74.
Aksel Aianderin Asianajotoimisto O. Y.
Mikonk. 7, 9-12 ja 1-4. P. 1872 ja 4214.

Ms Ml»
Herman Eerjäulst 5“»
Erikoisala rikosas.. Kauppa & maanitoja
G.Frcdcnberg vrt. 1.-Roprtk. 3,10-41.9556

HoIlllUI! läilllS 1

oppilastalo). 10-2, 5-7. Puh. 6852, 1048.
Ossian Hellman Ja Yrjö Strang, vara-
tuen». P.-Rautat.i 19 A ja Arkadlai 21
B. Klo 9-10; 5-6. P. 108 48 ja 108 01.

Suomalainen Kiinteistö- Ja Lakiati-
afn toimisto. Erottajakatu IS—l7.

Halneri a Paaienen pVefAeo.
Helsingin kaupungin vähävaraisten 01-
keusaputoim., Katariinani. 2, 3 kerr.,
klo « 10—IX e. pp., tllst. ja perj. klo
7—B J. p. p. Telet. 77 29.

| NiklasJärnefeltin
Maanmittaus Jalakias.tofm
Lakiasiain vakin. avust lakit, kand

IC. H. OTTO, Länsi-Heikink. 16. R
Puh. 3760 Järnefelt. Puh. 3756 Otto. H

Otto Maukovaaran
ASIANAJOTOIMISTO.

Erikois, rikos- & yhtlöas. Yksit, etsiviä.
Mikonk. 11. «10-2, 8-7. Puhelin 27 23.

ElaariUaksovirta
dsianajoja Jerimistoimistoh\

Ö Xuvttctleto: u
HELSINKI. MIKONKATU 6 PUH. 9990

B. J. Lindelöf, 9-12,2-4. Trj.k.ll. L4146.

E. Espl.k. 2. Suom, talo, 10->44. Pub. 9505.

UUSI SUOMETAR

LasinleOckansllikkeitfis
A. HJ. Leppälän Lasihiomo Ja laelnja-
loatuslirke, Mikoni. 8. Puh. 60 22.
Lasihiomo Välnölä, Bulev.k. 80. P. 7608.
Joutsen & Nikolajaff, Museoi. 8. P. 6629.

Leikkeleliikkeilä:
Helsingin Lelkkelelilke, Mlkonk. 2. P.491.

Leipuri- ja Ko&diittoriliikkeiti:

E. Heinänen
Ekberg, Bulevardini. 9. Puh. 272.
N. Leino, P.-Makasilnik. 4. P. 212.
Helsingin H9yrylelpomo, Ludvigini. 6.
P. 1732. Sivumyym. Unionini. 23. P. 1839.

Lihakauppoja:
Alex. Grönlund, Kaappiasi. 6. F. 48 52.

Lyhyttavaraliikkeitä!
Helppola, Siltasaareni. 6. P. 7428.

Maalaxinliikkeitä:
V. Siivonen, Simoni. 8. Puh. 88 37.

Maanmittareita:

Artur Allin Maanieitlaustolmisto.
Helsinki, Erottajak. 5, 5 kerr. P. 37 38.
Rauramo, E., Korkeav.k. 6 A, p. 9714.
K. A. Sariola, Katajanokank. 7 B. P.7611.
Tukkila, v.-maam., Vladlm.-i. 11A. 4680.

Maanviljelystä! usta- ja tarp.-kanppoja

Osakeyhtiö
Maatalona- ja Metsätoimistoja:
Helsingin Metsätoimisto, Ernst Wrede,

Neitsytpolku 7, 10—4. Puh. 10 08.

Itä-Suomen Viipuri. Puhelin 375.

I SI. Kormun Ketsatöimisto.
Mikonkatu n:o 7. Puhelin 90 05

Klisbeelaitoksia;
KEMIGRAFINEN OSAKEYHTIÖ,
Antini. 10. Puh. 6480 ja 11382.

O. Y. Kliché, Aleksanterinkatu 46.
Puhelin 1992

OI l/l Iti A Al Yrjönkatu 27.
|Y IvUVM |D Puhelin 6507.

KonckirjoUnskursscja;
n„ Pi>«tnntn Yhä uusiutuvia kone-

V XUvIDITsH kirj.kursseja. Alcksan-
UJ Jjdlblllll. terink. 7. Puhe). 1002.

Korsettiliikkeitä:
Kotimainen liivi- ja korsettllllke, M
Heini, Yrjönkatu 14. Puh. 9796.

Koulutarpeiden kauppoja:
Koulutarpeiden Keskusliike O. Y. Vla-
dimirini. 3. Puh. 58 62.

Kotiteollisuus liikkeitä:
PS | fV TV I KOTITEOLLISUUS 0.-YrIK I II Bulevardini. 2. P. 8728

Kukkakauppoja:
Gustaf Andersson, L.Heiklnk.l4. P.4SSS.
Hagan Kukkakauppa, E.-EspL 2. P.5117
V. F. Sagulin, Aleksantertnk. 46. P. 977.

Kultasepänliikkeitä:
Kulta- & hopeaseppä-Osuusk. Hakasal-
meni. 2. P. 67 28.
Osk. Lindroos, Aleksant.k. 48. Erott. 9
Aikala. 0.y., Mikonkatu 8. Puh. 166.
Kaitana, ja kehysliikkeitä:

VI/4sliiNid Annankatu 20.
s Bvdl iUny Puhelin 2356.

Kumita varaliikkeilä:
PohJ. Gummitavara-lllke, Aleksanterin-
katu 17 B. P. 83 14.

Kupari- ja peltisepänliikkeitl;
M. F. Hätinen, 1.-Helkink. 13. P. 1331.
Kylpylaitoksia-
Kylpylaitos Imatra, Malmink. 24,t. 9366.

Lamppn-, Lasi- ja Posliinikauppoja;
AI Hintti LAMPPUMAKASIINI.
MLDIwPS Aieksant.k.ll.Puh.l327.

Lanka- ja villatsvarakauppoja:
Wlilandt, Uudenmaankatu 16. P. 6530.

Lasi- ja talousiarvekauppoja:
G. F. Stockmann 0.-Y., Unionin- Ja
Aleksanterinko kulm. Taloustarveos.
p. 6450. Lasi- ja Poslllnlos. p. 614.
Kangas- Ja Lankaosasto 866.

Keski-Suomen Metsätoimisto Tam-
pereella. U. J. Grönholm. Puh. 1561.

Maata). Ja Metsätolm Aleks.k. 48, p.5151
E R.Aleenius, E.Cajander,Brutua Lesche

W. G. Tiiom ÉH AnnS^P.%
Muotiliikkeitä:
A. Lönngrén, Korkeavuorenk. 22. P. 8350

Kusiikkikanppoj a •

A/B. R. E. Westerlund O/Y. P.Bspi.37

Nahkakanppiaita:
Knut E. Holtz O.y. (tukuttain). I. Hei
kink. 13. Puh. 24 80.

L.K.orreeasruhVif«-6g:

li imi kS* 1,

Konsta Surakka, Mikonk. 23, Aatran
talo, 10—2, 6—7. Puh. 110 56.

Eugen lesche
Varatuom. UOTILA ja PAKKALA,
E.-Bsplanaatik. 10. Puh. 70 74, 10—3.
Otto Åkesson, E.-Espl.k. 16, 10-4, p. 8633
Asianajajia Hämeenlinnassa;
Hämeenlinnan Asianajotoimisto, omlst.
varatuomari Niilo Aarnisalo.
Kankaanpää, Hanne, Varatuomari.

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

Asianajajia Jyväskylässä;
SALONEN & TENNBERG. Puh. 305.
Artturi Wakkolan Asianajotoimisto.

Asianajajia Kemissä:
Varatuomari ANTTI KARIKOSKI,

Asianajajia Kokkolassa:
Uno Björklund, Varatuomari. Kokkola.

Asianajajia Kolkassa;
Kotkan Asianajotoimisto. OmlsL vara-
tuomari Åke Kyander.

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

Asianajajia Kuopiossa:
Juhani Hietasalo. Varatuom. Kuopio.
V. E. KIVINEN. Varatuomari.

Asianajajia Lahdessa:
Kerppola & Tauleri, Puhelin 2 66.

GsKciri UMonen SSSisSS
Varat. Mikko Louhivaara. Puh. 465.

Asianajajia Lappeenrannassa;
lappeenranßan Asianaiotoiroislo.

Asianajajia Kikkelissä:
Myberg & Attilan Ä
L. Puupponen, lakit. kand.
Raevaara & Muttilalnen.

Asianajajia Oulussa:
S. Haapalan Asiolm. Oulussa, per. 1886

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

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

Erikoisala; Oikeusasiat Venäjällä.

Asianajajia Pieksämäellä:
»Pieksämäen Asianajo- ja Vällt.-tolm.»
Pieksämäen Lakiasiaintoimisto. OmisL
Hov. ausk. Martti Muttllainen.

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

k. n. o! npsiH.
Asianajajia Raumalla:
E. J. Eskola, varatnom. Rauma, P. 170.

Asianajajia Tiipsrissa:
JOH. BROFELDT, varatuomari.
Einar Hänninen, varatuom., Viipuri.
V. Joutsenlahti, Vaasani. 21, P. 793.

Metsämies & Lumme. F. 760
Neovius & Lyytikäinen, Viipuri. P. 391.
Martti Pitkänen, varatuom. Tel. 1560,

Vilho Sarkanen
Otto Tannermisto Viipurissa

Voipion Asianajotoimisto
Viipuri, Pietarini. 12. Puh. 1554.

LUketoimistoja:

ai m
JUUSELA & LEVÄNEN

Helsinki, Mikonk. 23. P. 5972, 7280.
Suorittaa kaikkia kirjanpito- jalii-
ketebtäviä. Välittää kauppoja. Jär-
jestääarpajaisia, laatii arpsjaisano-
muksia ja neuvoo kaikissa arpajai-
sia koskevissa asioissa.

Tilitoimistoja:

JuhoSomcri
miston ouiist. P. 7832.Klo 11-12 ja 4-6.

Matkailnioimisto ja:

lattailulolgiiito 5908

Matkustajakoteja:
Anglalsf L. Helkink. 18. Puh. 83 98
Matkustajak. «Lempi», Vuorlk. 4,p. 4851,
Matk.k. Rauhala, Annank. 32. Puh. 9933.

Pappeja:

(S.T.T.)

■Eteläinen suoma), seurakunta:
Hildén, Uudenmaank. 27, puh. 13 89.
Kuusisto, Uudenkirkonrinne 2.
Leiviskä, Kapteenink. 1 C, puh. 4178.

Pohjoinen suoma), seurakunta:
Kalla, Porvoo.
Päivänsalo, Fredriklnk. 39, puh. 239.
Erander, Lönnrotlnpulstikko 5, p. 9192.

Sörnäisten suoma), seurakunta:
Engström, Siltasaarenk. B, puh. IB 65.
Hurmerinta, Siltasaar.k. 10 p. A. p. 4896.
Byman, Alppikatu 19, puh. SO 91.
Wallin, Kuimalank. 3, puh. 78 07.

Pastorinkansliat Annankatu 14 ja
Kallion kirkossa (Sörnäisten s.)
Avoinna arkipäivisin klo 9—12.

Suomalaisen puolueen kanslia,
Antink. 4. 2 kerros. Puhelin 5619.

Avoinna klo 10—12 ja I—4.
Vakantnskonttors]a:
Ensimätnen Venäläinen
Vakuutus-Yhtiö. E.Espla- InVn
nadink. 16. (Hvpoteekkiyh- |||/ I
diatvksen talot, Puhelin 231. JkVtÉjl

nill (I vakuutus- M __

»

rHLU OsakeybL H 6H||| Sm
Unioninkatu 25.
Av. 10-4, lanvant. 10-3. Puh. 206 & 6193.
IUHTMI Palovakuutus 0.-Y. Fabia-inti 1HM nink. 14. T. 6615. Av. 10-4.

18. Puh. 1691.
O. Y. K. H. Renlund, Hautakanp, P.1534,

Rautasänkyliikkeitä:
Helsingin Uusi Rautasänkytehdas, Pol-
sa & Merivaara, Hallitusk. 15. P. 1630.
Rautasänky- ja Konek. Antiak. 4. P.8921
Suomen Rautasänky 0.-Y- Helsinki,
IV;s linja 6. Puh. 9896.

Rohdosliikkeitä:
Enbergin Rohdosk., Hakaslmk. 4. P.3456.
Ab. Medeor Rohdoslilke Oy. Mlkonk.
11. Raotat, torin, luona. P. 6489.
Rohdoslilke Väriä, Aleks.k. 50. P. 11397.

Romuliikkeitä:
Hela. Romuliike, Siltasaarenk. 7. P. 6 75.

Räätälin* ja vaatetusliikkeitä:
Ulnus Aalto, Korkeav.k. 41. P. 4359.
K. M. Kaskinen, Kork.v.k. 28. P. 1151.

O!/. KALLIO
K. G. Lehto, Fredrikink. 40. P. 1914.

1k.H. Pohjanpää gjjfg; |
Räätälint.tek. liike, Hämeenk. 2. P. 3707.
L. Väisänen, Museokatu 5. Puh 5779,

Sanomalehtiä:
Uusi Suometar, tehokas ilmoitus-

lehti.
Suomalainen, suurin lehti Jyväskylässä.

Siirtomaatavarakauppoja:
V. W. Dahlgren, Vladlm.-k. 34. P. 5275.
J. H. Dahlgrén, Tukku- ja vähittäislllke,
Annankatu 2G. Puh. 757,
E. Hansson, Vuorim.-k. 35. Puh. 33 33.
A. E. Isaksson, X.-Robertink. 1. P. 6647;
Museokatu 8. Puh, 291.
V. Lehmuskoski, Yrjönk. 31. Puh. 274
Aleksander Manellus, Vilhonk.4. P.1392.
Arthur Nyman, Eerikink. 17. Puh. 2 48.

Oskar Parkkinen. SE'Ä'5..
Jalmari Vainio, Neitsytpolku 10. P.3597.

Taloas-Osnkeknuppa SE?Ik5
Silmä- ja suurennuslasikauppoja:
Oskar Eriksson & C:o 0.-y. Mlkonk.
7. Puh. 365.

Sähköliikkeitä:
Koru, valaistusi., Kluuvik. 1. P. 5348
Ojalan Sähköliike O.y. Mlk.k, 9. P. 5285.
Siemens & Ha!ske,Mikonk.ll.p.2626 2724

Taidetakomoja ia messinkivalimc ja:
O. M. Nurmi, Liisank. 11. Puh. 33 81,

M Henkivak.-vhtiö. 1.-Heikin-
Pön katu k°ntt- klo 10—12

aatåfiwVtija I—4 lauvantaina sekä
uhla-aattoina klo 10—3. Puhelin 10Q 4.

KRiintinkioM Paloapuvhd. irtaimistoaB On Pll varte "- siam - Kart Kin -

UUpUiiUlull don Fabianink. 14.P.6022.

ÖIII I Tapaturmavak.O.-
KISI S rOllia y.p. 4070. av. 10-4
■ Aleksanterini 44.

SiiEoiiii Mniifai U.ffg"
Siisn irivakilaMsätejfiffi.

EteU-Msknsiinik. 4. Puh. 1224 &6094
■h IIani H Tapaturmavakuutus 0.-Y.
öflnflO Unionink. 25. Puh. 1481.
% nWiIAH Av. 10—4.Lauvant. 10—3.

aa f#|| a Palo'Kk. Osak.-Yht.liri lill Q ’lel- 627- A!eKSk - 4+-
4# Ikß llrS Avoinna klo 10—4.

Provlderstla ää.
Simi. Saiisistipn MmMep
linirmink 28. Helsinki, av. 10-4. Tei. 1385.
(finni! Menkiv., AJeks. 15, lo—‘/,12
MlliUlfiU I—3 sekä paitsi eipyhänaat
töinä, V,6—7. Puh. 4107.
fRU ÄA Keskinäinen Vakuutu -laitos
aMOrU Turussa, pääasiamies El.
Akcrinnn. Bulevardini.-. 14. p.l -di.4^3
fi^laaanseaESsa^* 0 ' ja Henkivakuutus-
\ nftlliflvktiö.Schildi APlaiiberg.l«isU'l\ällll >

. Espl. k. 15. Puh. 220
Keskin. HeukiTak.-jhli

\ Antink.s.Konttori avoinna
ke» yW I S a klo 9—! J. >/,1—4 P. 4 14.

Palo-ja Henkivakuutus O.YVlirll Puh. 2 28. P.Esplanaadink. 33.WIULM Av. kilo O—«.
uiernaa. O. Y. A.-iaui. Hel-

I S s «ilfl s:nS- Vakuutuskontt. Fabia-
VRälUIi nink. i4p.6022ja 1163. ixei
Holmström Ankkurink. 5. T’. 2924 ja 1267-

Bnkuuluskonttorl
1 alittua kaikenlaisia vakuutuksia

Unlldtnn P»i°vak - Oy. Vaasa. Pänasiam.
■CliutllLl Niklas Järnefelt. L.-Heikinkatu
16. P. 3760 & 7811. Konit, aika 10—5.

Senaatin uutisia-
Tleasiat. Senaatti on käskenyt tie-

ja vesirakennusten ylihallitusta anta-
maan Alajärven, Soinin ja Lehtimäen
kunnille Lehtimäen pitäjässä olevain
Sunnisaimeen rakennettavan maantlo-
sllian rakennustyön toimittamisessa
johdatusta jonkun ylihallituksen alai-
sen aslanymmärtävän henkilön kautta
sekä asettanut mainitun ylihallituk-

sen käytettäväksi tähän tarkoitukseen
korkeintaan 600 mk.

Eläinlääkärien palkkaus. Senaatti
on hylännyt Lohjan kunnan anomuk-
sen saada edelleen nauttia 1,200 mkn
suuruista vuotuista valtioapua tämän
vuoden tammik. 1 pistä lukien kun-
naneläinlääkärin palkkaamiseksi, syys-
tä, että tällaiseen tarkoitukseen va-
rattu määräraha on Jo loppuunkäytot-
ty.

Vahtimestarit. Tehdystä anomukses-
ta ot senaatti päättänyt korottaa Uu-
denmaan läänin maanmittauskonttorin
vahtimestarin J. Kerosen palkkiota
900 mkista 1,200 mk:aan vuodessa.
Sitävastoin on senaatti hylännyt Mik-
kelin läänin maanmittauskonttonu
vahtimestarin A. Heleniuksen anomuk-
sen, että hänen vuosipalkkionsa kal-
liin ajan vuoksi korotettaisiin 800
mkista 1,100 mk;aan.

Uuden navetan rakentamiseksi Kur-
kijoen maanvlljelyskonlutllalle on se-
nautti myöntänyt 5,000 mk. Kouluti-
lalle on tarkoitus saada uusi nauta-
karjakanta.

Koskenvuokraus. Vuonna 1913 anoi
muuan muodostamisen alaisena ollut
yhtiö senaatilta saada vuokrata Kur-
kijoen koulutilalla sijaitsevan Sosku-
an kosken vesivoiman sähkövoima-ase
maa perustamiseksi. Sittemmin on a-
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Taloissa tarvittavien metallitöi-
den valmistus- ja korjausliike;
O. S. Pesonen, Krlstlnank. 8. Pnhel
19 70, 115 63.

Tapetti- ja mattoliikkeitS:
A. Haanoja, Neitsytpolku 8. Puh, 634.
J. Korte, Aleksanterlnk 7. Puh. 3971
Vald. Salvén, Unionlnk. 28. Puh. 924.

Teekanppoja:
A. K. Savin Kauppahuone, Antink. 4
Puh. 204 Ja 7120.

Tukkuliikkeitä:

Heisiin Iffliiayl
Vuorikatu 8. Puh. 8514.

Tehtaitten Tukkukauppa
Siltasaarenk. 6, L 6754. (Lyhyttavaraa)

Pohto (nahkaa, vuotia, ekstrakt.).
Kluuvik. 4. Puh. 86 35 ja 22 55.

Urheilu- ja polkupyoräkauppoja:
Oy. Ifusqoarna, Puhelin 1847

k ’ 54

Stockmann, Urheiluosasto, Unloa.k. 23.
Puhelimet; JohL 1781. Myymälä 6467,
Konttori varasto 2052.
K. Rautasen Polkupyörätehdaa Ja Ur-
neilukauppa, Mlkonk. 11. Telet 5658.

Valokuvaamoja:
Valokuvaamo Strandberg, Aleksante-
rinkatu 17. Puh. 2309.
A. B. Valokuva-atelieri Apollo O. Y,
Aleksanterinkatu 13. Puhelin 8 38.

Terkakanppoja:
3. Säilä & K:I, Aleks.k. 9, Tel 45 89.

Vcsijohtoliikkeitä!
A.-B. Rob. Huber 0.-Y, Mlkonk. 13—15.
Puhel. 271.
O. S. Pesonen, Kristinan*. 8. Puhel
19 70. 115 63.
A. B. Vesijohtolllke O. Y., Nuoranpu-

nojank. 4 A. P. 3318, 5663 Jm 6840.

Voiliikkcitäs
O.y. Hansa A.b., Unlonlnk. 26. P. 6451.
F. Heino, 1.-Viertotle 2. Puh. 8136.
Valio r.l. E.-Espianaatik. 2, Puh. 77 33.

Väri- ja vernissakauppojat
Suomen Väri- ja Vernlssatehtaan Osa-
keyhtiö, Etelä-Esplan.-k. 8. Puh. 86.

Halpa kahvi
saadaan Veijolan »Bamusa»- Ja »Talous-
kahvi»-terveyskah veistä.

(S. I. 10402) 9424

siä kierrellyt eri virastoissa selvityk-
sen saamiseksi siitä, onko kysymyk-
sessä olevan kosken vesivoima, niin.
suuri, että saattaisi olla valtiolle edul-
lista perustaa itse sen varrelle voima-
asema.

Nyttemmin on senaatti ratkaissut
asmn ja valtuuttanut maanvlljelyshal-
lituksen laatimaan ehdotuksen sopi-
mukseksi kosken vuokraamista var-
ten yllämainitulle yhtiölle.

Ylimääräisten rakennusmestarien
palkkaamiseksi maanmittaustöttä var-
ten on senaatti täksi vuodeksi myön-
tänyt korkeintaan 12,000 mka suurui-
sen määrärahan.

Kansliavälineiden hankkimiseksi
maanviljelysinsinöörlen kanslioihin on
senaatti myöntänyt yht. 1,200 mk. eli
200 mk. kutakin kansliaa kohti.

Maan lääninrakennuskonttorien huo-
neustojen korjaustöihin on senaatti
myöntänyt 2,850 mk. ja Turun läänin-
rakennuskonttorin uudestaanrakennus-
töihin 3,100 mk.

Anäsin koelaitoksen rakennusten kor-
jauksia varten on senaatti myöntänyt
2,700 mk.. Uudenkirkon maamleskou-
lun rakennusten korjaustöitä varten
2,250 ja Siikasalmen maamleskuulun
rakennusten korjauksiin 2,450 mk.

Uittoluvat. Metsähallitus on esiin-
tuomistaan syisiä esittänyt, että edel-
leenkin 4 vuoden aikana, lukien tam-
mlk. 1 p:stä 1917 puita saataisiin
Kemi-, Simo- ja li-joessa sekä niiden
lisävesissä uittaa kuorimattomina, Ke-
mijoessa ja sen lisävesissä, jos puit-
ten uitto mereen tahi maallenostopai
kaiie suoritetaan yhden kesän kulues-
sa, sekä Simo- ja li-joessa ynnä niiden
lisävesissä, jos uitto mereen tali
maalienostopaikalle suoritetaan yhden
vuoden Ja aeuraavan kevätuittokau-
don aikana. Senaatti on suostunut
puiden uittoon metsähallituksen esit-
tämillä ehdoilla tammlk. 1 p:n 1917
jälkeen ja siksi kuin asianomaisessa
järjestyksessä ehkä toisin määrätään,
el kuitenkaan pitemmältä kuin tam-
mik. 1 p:ään 1921 asti.

Puhellnmyönnytykset. Senaatti on
suostunut Lahden keskinäisen telefoo-
niyhdistyksen anomukseen, että sille
uudistettaisiin huhtlk. 5 p. 1916 an-
nettu myönnytys telefocniverkkoon
Lahden kaupungissa.

Lahjapalkkiot. Senaatti on myöntä-
nyt metsähallituksen äskettäin kuol-
leen kamreerin, hovineuvos Rainer
Vuorion leskelle 5,500 mkn suuruisen
lahjapalkkion.

r~^~i

Kunnanlääkärien palkkaus. Senaat-
ti on suostunut Joroisten kunnan a-
nomukseen, että kunnalle myönnetty
raltlospuraha kunnanlääkärin palkkaa-
miseksi maksettaisiin myöskin mar-
rask 1 p. 1914 Ja sitä seuranneen
helmikuun 19 p. väliseltä ajalta. Jona
aikana kupnanlääkäri toimi Ilman 15ä

Mntöhr.liitoksen määräystä.
Sairaanhoitajattaret. Tauno Mono-

sen vnnä kolmen muun Viipurin läii-
ninsalraalan yaataanottolaitoksen sai-
raanhoitajan yhteistä anomusta, sekä
Lydia Paasion ynnä viiden muun yllä-
mainitun vastaanottolaltoksen sairaan-
hoitajattaren yhteistä anomusta hei- '
dän vuosipalkkansa korottamisesta el
senaatti ole ottanut tutkiakseen ali-
hen nähden, ettei ano Jäin käytyyn
asiamies kuminassakaan tapaukaesa*
ole ollut laillisesti valtuutettu.

Asianajajia Sortavalassa:
ANTON KOTOSEN LAKIASIAIN! O:
M ISTO, Sortavala. Tel. 38.

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

Asianajajia Salossa:
Tuomaala. H., Varatuomari.
Asianajajia Tamperealla;

i SL,,, Hi s Hii
{ Lakiasiaintoimisto Tampereella.

Eriksson & Grönblad Srss:
Varatuomarit Koskinen & LelniS.

Naisten pokimoliikkeitE:
O, Y. O. Stenberg, P.-KspLi. 27. P, 1727.

Ompeluliikkeita:
Selma Tamminen, Tehtaani. 8. P. 85 21.

Paikanvälitystoimistoja:

RantakoDlojen
Pakkalaatikkotehtaita:
Oy.Pakkalaatikkotehd.Annank.lB,p,B7ol.

Paperikauppoja:
I. Bastman, Aleksanterini. IL P. 8983.
Läng & Leppäaho O.y. Aleksi. 44. P.143.
Th. Wulff, P.-Esplk. 43. puh. 2460.

SC.G. Öhman Puhelin 133Q
1*

Patenttitoimistoja;
Helsingin Patenttitoimisto, Bulevardln-
katu 19, klo 11—1, 2—3.

Suomen Patenttikonttori 0.-y.
Bulevardinkatu 6, puh. 52 4L

Hakee Ja myy patentteja.

Pianoliikkeita:
Hellas 0.-y. Pianotehdas, Aleksanterin-
katu 50. Puh. 661.
Mikkola & Wegelius, Aleks.k.ls. P.6205.

Pikatoimistoja:
Mikonk. 8 F 3 W Aleks.k. 19
Puh. 77 11. r ■ A puh, 7713
WN. M. K. Y:n pibatoim. ja työlaitos

varatt. pojille. P. 2359. Vuorit. 17.

Puusepänliikkeitä:
Helsingin Uusi Puusepänliike (B. A,
Berghem), Sepänk 9. P 61 00 Ja 68 06.
L, Moilanen, huonek. tehd., 1.-Roop.k. 10.
Puh. 30 90.

Puutavaraliikkeitä:
Antti Jukka, Pletarink. 15. Puh. 9753.
Eemeli Palotie, varasto Huopalahdessa.
Puh. 24 47, H:gin sentraalL

Puutavarakauppiaita:
Sörn. Halko- ja Puutavara.o.-y. Fred-
riksbergink. 13. Puh. 270.

Rakennusainekauppoja:
Helsingin Rakennusalnekauppa 0.-y.

Heikinkatu n:o 3. Puh. 256.

Rautakauppiaita:
Emil Lesch, Aleksanterini. 17. P. 1401.
Uusi Rautakauppa O. Y. I. Helktnkato

K. 0.Laitinen ja Hannu Peltonen.
KAAPO MURROS, puh. 7 58.
Planting & Puha, Aslanajotoim. P. 1165.

Procopé&Soivio
Asianajajia Tarussa:

JnnkkolßWnlliä ÄPS
KIDIHhKI & TULERHEIMO.
Puh. 484 ja 945

;
Av. klo 9—4.

J 1 HIIVU |i fi Rakit. kaud. vara tuo-
. fl. ItlkMLfl mari Turku. Puh. 270

Nestor Simola, varatuomari. P. 1752.

fi. e. Timsren.
Asianajajia Vaasassa:

Toivo Anjalan Vaasa^Sjl84.

Hasselbiatt & Boxström Vaasa
VÄINÖ HEINIö, varatuomari, Vaasa.
J. Sahiström, hovlolk. not. Vaasa,
ONNI VALLINMAA, Asianajotoimisto.

1
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(S. H.)

(S.H.) Kansallisena juhlapäivänä
vietämme tämän Juliana Villhekn
Snellmanin 110-vuotispäivää. Mut-
ia hänen elämäntyönsä lopullinen
toteuttaminen on edelleenkin etäisen
tulevaisuuden varassa: suurista ul-
konaisista saavutuksista huolimatta
ei suomalainen yhteiskunta eikä
suomalainen sivistys ole, sanan täy-
dessä merkityksessä, kansallishen-
gen elähyttämä.

Tunnetusti seuraavat taajat joukot
yleismaailmallisten ihanteitten lip-
pua. Ja myöntää täytyy, että Mu-
sans siihen on suuri.

Työlästä on näet pienen, syrjäisen
kansan, sellaisen kuin meidän, us-
koa omintakeisen sivistyksen vält-
tämättömyyteen väkeväin, vierasten
rivistysvirtaust en ristiaallokossa.
Europan kultturikeskuksista tulevat
Valmiina uusimmat sivistyssaavu-

tnkset olivatpa ne sitten keksin-
taideluomia tai elämähkäsityk-

siä —• tehoten viimeisen totuuden
voimalla ja vaatien omaksumista.
Edistyksen nimessä ne on otettava
Vastaan; on myöskin käsitettävissä,
että ne liiankin auliisti, tutkimatta,
Valikoimatta siirretään syrjäiseen
maaperäämme, että oman, vaivoin
versovan sivistyksemme tulokset
hiiden rinnalla tuntuvat mitättömil-
tä. Niinpä on yleismaailmallisuu-
den tavottelu meillä aina ölhiukor-
keassa kurssissa; enemmän tai vä-

hemmän tietoisesti on pyritty maas-
tamme tekemään suurten, muuka-
laisten sivistysten siirtomaata.

Harvat tulevat ajatelleeksi, että
näin hankitussa sivistyksesä, sen
ulkonaisesta loisteliaisuudesta huoli-
matta, on jotakin puolinaista.

Sidlä kaukana, alkuperäisillä
syntymäsijoillaan on muukalaisilla
»ivistyssaavutuksilla sittenkin toi-
nen, verratomasti suurempi to-
'tuudenarvo kuin täällä. Ne
ovat syntyneet välittömästi sikä-
läisten olojen vaikutuksesta: aivot,
'joissa ne luotiin, olivat ikäänkuin
kyllästytetyt tietoisuudella siitä, mi-
tä kehitys juuri sillä hetkellä kalpa-
si,mitä kansa juuri niissä oloissa
'tarvitsi vapautuakseen vaikeuksista.
Siksi suurten sivistyskansain saavu-
tukset kiinteästi liittyvät entiseen
sivistyspääomaan, siksi ne niin vä-
littöminä puhkeavat esiin elävästä
elämästä ja niin uskollisesti kuvas-
tavat sitä. Kansa, jolla on tällai-
nen, todella kansallinen sivistys,

'on voimakas kansa, ja sen sivistys-
työn saavutukset, olivatpa ne mer-
kitykseltään miten yleismaailmalli-

set tahansa, ovat sentään merkityt

kansallisen alkuperänsä väärentä-
mättömällä leimalla.

Juuri väärentämättömyyden hima
lainasivistykseltä puuttuu. Kun lai-
natun sivistyksen saavutukset eivät
ole tuloksena kotoisen elämän tar-

peista, olisi ainakin näitä silmällä-
pitäen nuo samaiset saavutukset ko-
timaiseen maaperään siirrettävä
Jos tämäkin laiminlyödään, on si-
vistyksen ja kansallisen elämän ke-
hitys kokonaan sattuman varassa.

Snellmania 110-vsiotispäivänä.

Lisäksi näet loisteliaan ulkolaisen
sivistyksen usein sinänsä kyllä-
kin tärkeä omaksuminen panee
unohtamaanne sivistystehtävät, joi-
den ratkaisemista oma elämä edis-
tyäkseen ehdottomasti vaatii. Ih-
misten askarruttaminen toisarvoi-
silla, tai etäisillä sivistyskysymyk-
sillä, joiden merkitystä he eivät
täysin saata tajuta, samalla kun hei-
dän elämänsä ja olemuksensa tur-
haan kalpaa sivistyksen tukea ja
Selvitystä, on epäviisasta ja johtaa
kaiken sivistyksen halpana pitämi-
seen. Määrätyissä oloissa, määrätyl-
iä ajankohdalla tarvitsemme niihin
soveltuvaa, täsmälleen tar-
ko i tuks ta sivistys-
sisältöä, eikä mitä tahansa muuta,
mielivaltaisesti annettua. Vasta
tällaisena, omiin oloihin sovellet-
tuna, saattaa sivistys olla yksilölle
itse koottua, sielullista elämystä, o-
sa hänen olemuksestaan.

Tunnetusti ei sivistyksemme e-
nimmältä osaltaan ole tällaista.
Sydämessään ulkolaisuutta ihaile-
vain, usein päälle päätteeksi omalla
alkuperäisellä tasollaan juurettomik-
si käyneiden suuri joukko on omak-
sunut sen kuin vaatteen, kuin ulko-
laisen ylellisyystavaran, joka kuu-
luu muotiin, mutta jonka todellisia
laatua ei käsitetä. Eipä kumma, et-
'tä tällaisille lainatavarasta eläjille
sivistyksen hienoimmat, merkitse-
vimmät tulokset ovat vieraat, että

he eivät pysty tekemään eroa omin-
takeisen ja mukaillun, elinvoimaisen
ja häviämään tuomitun välillä. En-
nen kaikkea jää omintakeinen, uu-
sia, itsenäisiä arvoja luova sivistys-
työ heidän keskuudessaan tarpeellis-
ta arvonantoa vailla, sillävälin kuin
rahan mahti ja ulkonaiset virka-ase-
mat huikaisevat silmiä. Tässä, jos
missään, on vaanimassa sivistyselä-
määmme täydellinen mataloitumisen
vaara. Ja on ilmeistä, että se sa-
malla uhkaa koko kansallisen ole-
massaolomme perusteita.

Siis, kuten Snellmanin aikoina, on
ulkolaisuuden ylenmääräistä ihailua
vastaan taas asetettava tinkimättä
kansallisen sivistyksen ihanne. Kan-
sallinen sivistys on samalla nosta-
va suomalaisuuden arvoonsa; eikä
vain suomalaisen kielemme ja koti-
maisen kuosimme: suomalaiselle
sielulle on se tekevä oikeutta. Ei
väärällä ihailulla, vaan etsimällä
siitä oleellisinta, elinvoimaisinta, si-
tä mitä siinä on enimmin omaa ja
samalla tulevan yleisinhimillisen si-
vistyksen ainesta; tukemalla, selit-
tämällä ja kirkastamalla sitä. Tä-
män sivistyksen edustajat ovat opet-
tavat kansaamme ymmärtämään it-
seänsä sekä tulevaisuutta, jota var-
ten se on luotu.

Sille jälkipolvelle, joka toista sa-
taa vuotta Snellmanin kuoleman jäl-
keen on kypsymässä omintakeiseen
elämään, on suurmiehen elämän-
työn loppuunsuorittaminm tässä
mielessä edelleenkin suuriarvoisin
tehtävä.

Mustialan maamiesopistosta sai-
vat päästötodistuksen t. k. 9 p:nä seu-
raavat oppilaat: V. V. O Allas, Pälkä-
ne; V. N, Heittola. Virrat; V. O. He-
milä, Urjala; Hj. Th. Holmberg, Snap-
pertuna; F. Hölttä, Mäntyharju; M. ,T.
Isländer, Hollola; V. A. Järvenpää,
Sysinä; O. Jäämää, Mouh järvi; V, A.
Jääskeläinen, Hankasalmi; A. Koivis-
to, litti; T. I Lundell, Janakkala; K.
Lukkari, Sotkamo: A. Lusua, Säräis-
niemi; K. F. O. F Mannström, Kirkko-

nummi; K. J. Martikainen, Tohmajär-
vi; V. L. Mattila, Humppila; A. J. Nou-
siainen, Pielavesi; S R. Peissu, Hauho;
K. J. Saviniemi, Kalvola; T. I. Seppälä,
Kiukainen; V. Seppälä, Janakkala; T.
V. Sillanpää, Honkilahti; F. V. Sjöblad,
Porin msk ; Y. J. Suomela, Tampere;
V. H. Tohijärvi, Lammi: V. R. K. Tur-
kanheimo. Saarijärvi; A. V. Virtanen,
Koski H. O. Vuorimies, Kalvola, ja
A. Vuorinen, Porvoo.

UUSI SUOMETAR

Postmutisia.
(S.T.T.)

Postikaavakkeej ja paperin kallistu-
sataen.

Viime helmik. 25 p:nä päivätyssä
kirjelmässä on postihallitus esittänyt
senaatille, että postilaitos nykyisiin
korkoihin paperihintoihin nähden; oi-
keutettaisiin kantamaan sekä koti-
maista että keisarikuntaa varten laa-
ditusta pakettiosotekortti- ja poslioso-
tuskaavakkeista Suomen rahalajissa
3 penniä ja Venäjän rahalajissa 1
kop. kappaleelta kuin myös että pos-
tietuantilähetyskaavakkeista sekä
Suomea että Venäjää varten, jotka
kaavakkeet ovat kaksiosaisia, saatai-
siin kantaa Suomen rahalajissa 5
penniä ja Venäjän rahalajissa 2 kop.
kappaleelta. Mainitussa kirjelmässä
ilmoitti postihallitus sen ohessa, että
keisarikunnassa on maksu tällaisista
kaavakkeista korotettu V 2 kopeekas-
ta 1 kopeekkaan ja 1 kop. 2 kopeek-
kaan.
Senaatti on päättänyt senaatista lähe-

tettävässä kirjelmässä pyytää kenraa-
likuvernööriä tiedustelemaan keisari-
kunnan posti- ja lennätinylihallituk-
selta, olisiko mainitulla ylihallituk-
sella jotain muistutettavaa senaatin
asiassa aikomaa alam,. alistusta vas-
taan.

Vapaakirjeoikendet,

Senaatissa on käsitelty Oulunky-
län huvilayhdyskunnan valtuuston
anomus vapaakirjeoikeuden myöntä-
misestä mainitulle valtuustolle sekä
sanotun huvilayhdyskunnan hallin-
to!autakunnalle.

Siihen katsoen, että Oulunkylän
huvilayhdyskunnan tapaisia yhdys-
kuntia jo on olemassa muillakin seu-
duilla ja että sellaisia vähitellen syn-
tyy yhä useammissa osissa maata,
on postihallitus alistanut, että tällai-
sia yhdyskuntia varten julkaistaisiin
yleinen säädös asiassa.

T. k. 9 p. tapahtuneessa esittelyssä
on senaatti päättänyt myöntää maa-
seudun taajaväkistenl yhdyskuntain
yhdyskuntavaltuustoille ja sellaisten
yhdyskuntain hallintolautakuntain
puhe enjohtaj ille vapaakirjeoikeuden
virka-asioita koskevassa kirjeen-
vaihdossa, ja tulee tämä senaatin
päätös julkaistavaksi Suomen Suuri-
ruhtinaanmaan asetuskokoelmassa.

Senaatissa on käsitelty maanvilje-
lyshallituksen kirjelmä viime maa-
lisi. 21 p:ttä sekä senl ohella Suo-
men maatalousseurojen edustajiston
valtuuskunnan anomus, että maam-
me maanviljelysseuroille myönnettäi-
siin vapaakirjeoikeus kaikkien mai-
nittujen seurojen toimistoista lähetet-
täviin postilähetyksiin nähden.
Maanviljelyshallitus esitti puolestaan
senaatille, että maanviljelysseuroille,
joita tätä nykyä on 22, myönnettäi-
siin vapaakirjeoikeus ainoastaan mi-
käli koskee näiden seurojen kirjeen-
vaihtoa asianomaisten virastojen,
kunnallisviranomaisten. muiden val-
tioapua nauttivien seurojen, yhdistys-
ten ja liittojen sekä maanviljelys- ja
talousseurojen alaisten) paikallisseu-
rojen ja yhdistysten kanssa.

Antamassaan lausunnossa on pos-
tihallitus, huolimatta siitä, että maan-
viljelysseurojen toimintaa on pidettä-
vä maamme taloudelliselle elämälle
erittäin hyödyllisenä, katsonut että
postitoimistojen olisi vaikeata tietää,
mitä valtioapua nauttivia seuroja,
yhdistyksiä ja liittoja sekä maanvil-
jelys- ja talousseurojen alaisia paikal-
lisseuroja ja yhdistyksiä kulloinkin
on olemassa, minkä vuoksi postihalli-
tus on jättänyt senaatin harkittavak-
si mikä huomio näin ollen anomuk-
selle oli pantava.

T. k. 9 p:nä tapahtuneessa esitte-
lyssä on senaatti anomuksen hylän-
nyt.

Opintomatka! li jäin viransijaisuudet.

Viransijaisen palkkaamiseksi Por-
voon postikonttorin ökspeditöörille Sai-
ma Maria Milénille 6 kk. sinä aikana,
jona hän oleskelee venäjänkieltä oppi-
massa keisarikunnassa, on senaatti
myöntänyt €OO mk., postihallituksen
kanslistille Johan Emil Vienolalle 10

kkiksi samasta syystä 3,000 mk., Uu-
denkaupungin postikonttorin ekspedi-
töörinapulaiselle Eine Maria Paknro-
sille 6 kuukaudeksi niinikään samasta
syystä 800 mk., Käkisalmen postikont-
torin kirjurille Väinö Vilhelm Kukko-
selle 9 kuukaudeksi samoin sinä ai-
kana, jona hän oleskelee kieliopinto-
matkailla keisarikunnassa, 900 mk., Hel-
singin postikonttorin ekspeditöörina-
pulaisilie Cecilia Aleksandra Korpelal-
le ja Helmi Sofia Lampénilie 9 kuu-
kaudeksi 100 mk, kuussa kummallekin
yhä edelleen samasta syystä, eli yh-
teensä 1,800 mk., Munsalan postitoimi-
tuksen hoitajalle Hilja Maria Korhosel-
le 6 kuukaudeksi samasta syystä 600
mk., Toijalan postltoimituksen hoita-
jalle Ida Sofia Tuomiselle 6 kuukaudek-
si niinikään samasta syystä 600 mk.
sekä samaten viransijaisen palkkaami-
seksi Savonlinnan postikonttorin postil-
joonille J. Pilviöllc 6 kuukaudeksi sinä
aikana, jona hän oleskelee kieliopinto-
matkalla keisarikunnassa, 600 mk. eli
siis kaiken kaikkiaan 8,700 mk.

Senaatti on asettanut posti-hallituk-

sen käytettäväksi 500 mk. viransijai-
sen palkkaamiseksi 5 kuukauden a-
jaksi entiselle postiharjoittelijalle Vii-
purin postikonttorissa, sittemmin vii-
me huhtik. 19 p:nä postivaunupiirin
ekspeditöörinapuiaiseksi nimitetylle
Thure F Herckmanille sinä aikana,
minä tämä oleskelee keisarikunnassa
venäjänkieltä oppimassa.

Käytännölliset opetlajakokeet
suoritti t. k. 10—11 P- suomalaisessa
nclrmaalilysecssa fil. maist. M. M.

■llola laulunopettajanvirkoja varten.

Uutisia Helsingistä.
Yoinvienti.

Tallo anoo lupaa voin läheltä,
miseen Englantiin.

(S.T.T.) Voinvientiosuusliike Va-
lio on t. k. 8 p;nä maanviljelyshal-
lituksen kautta senaatilta anonut, et-
tä yoinvienti Englantiin uudelleen
sallittaisiin siten, että voinvientiliik-
keet saisivat oman valintansa mu-
kaan joko Venäjälle tai Englantiin
lähettää sen voiraäärän, joka kulloin-
kin sallitaan maasta viedä.

Anomusta perustellaan huomautta-
malla kuinka Pietariin on saapunut
niin suuria voimääriä. m. m. Sipe-
riasta, että kulutus ei hintojen las-
kemisesta huolimalta kykene niitä
kaikkia käyttämään, vaan on osa
pantava varastoon. Varastoonpano
on kuitenkin vaikeata tilan ahtauden
takia jäähdytyslaitoksissa, jota paitsi
siitä suurenpuoleisen riskin y. m.
vuoksi seuraa, että meijereille tilitet-
täviä hintoja täytyy alentaa.

Läpikulku-lisenssejä Ruotsin kaut-
ta voidaan niinikään tätä nykyä il-
man vaikeutta saada, koska Englan-
nin hallitus on tehnyt asiasta sopi-
muksen Ruotsin hallituksen kanssa,
pitääkseen yllä vanhoja kauppasuh-
teita liittolaismaan kanssa.

Voinvienti Venäjälle.
(S.T.T.) Senaatti on t. k. 9 p;nä ta-

pahtuneessa esittelyssä, muuttamal-
la viime helmik. 23 pmä antamaan-
sa päätöstä, joka koski sitä, että oli
saatava maasta viedä 60 % siitä
voimäärästä, mikä tilausten nojalla
on maassa myyty, määrännyt, että
vointarkastuslaitoksen tulee noudat-
taa marrask. 16 p:nä 1915 annettua
senaatin päätöstä, joka koski keisa-
rikuntaan tapahtuvan voinviennin
ehtoja ja järjestystä ja jonka mukaan
luvansaanti viedä maasta voita e-
dellyttää, että maan oma vointarve
on täysin tyydytetty.

Oppilasmäärän rajoittaminen
teknillisessä korkeakoulussa.
Senaatti hyväksynyt opett ajanenvos.

ton esityksen.
(S.T.T.) Taannoin lähetti teknilli-

sen korkeakoulun opettajaneuvosto
senaattiin esityksen, että korkeakou-
luun vuosittain otettavain opiskeli-
jain lukumäärä rajoitettaisiin tois-
taiseksi 12ö:ksi.

T. k. S pmä tapahtuneessa esit-
telyssä on senaatti tähän teknillisen
korkeakoulun opettajaneuvoston esi-
tykseen suostunut ehdolla, että uu-
sia oppilaita otettaessa kiinnitetään
huomiota etupäässä ty©harjaannuk-
seen sekä sen jälkeen yleisiin esitie-
toihin erittäinkin matemaattisissa
aineissa sekä, mitä arkkitohtuuriyll-
oppilaisiin tulee, piirustustaitoon.

Rahankeräysten toimeen-
pano.

Kenraalikuvernöörin tiedonanto.
Eilispäivän virallisissa lehdissä on

julaistu seuraava kenraalikuvernöö-
rin tiedonanto siitä, millä tavalla lu-
pa rahankeräysten! toimittamiseen
maassa on hankittava;

Koska on tehty yrityksiä toimittaa
rahankeräyksiä ilman asianomaista
lupaa, teen minä täten yleisesti tiet-
täväksi, että anomukset keräysten
tekemisestä almukirjoilla tai koleh-
dilla ratkaisee Keisarillisen Suomen
Senaatin Talousosasto yksissä neu-
voin Kenraalikuvernöörin kanssa
(Arm, asetus syysk. 13 p:ltä 1892,
Suomen Suuriruht. As. Kok. n:o 30,
98 §, 30 mom.), kun taas kaikissa
muissa tapauksissa luvan rahanke-
räyksiin 1, paitsi jos keräys tarkoittaa
rahallisen avustuksen antamista jol-
lekin yksityiselle henkilölle, antaa
Kenraalikuvernööri omalla valtuudel-
laan (Arm. M. kesäk. 4 p;llä 1849).

Tässä yhteydessä huomautan minä
varoitukseksi, että joka sotatilan
maassa vallitessa ilman asianomaista
lupaa toimittaa keräyksiä, langete-
taan kesäkuun 25 (heinäkuun 8) p;nä
1915 annetun pakollisen! määräyksen
n:o 38 nojalla hallinnollista tietä
korkeintaan 3 kuukauden vankeus-
rangaistukseen tai enintään 8,000
markan sakkoon.

Suomenmaan Kenraalikuvernööri,
Kenraaliluutnantti Seyn.

Helsingissä, huhtikuun 22 (touko-
kuun 5) p:nä 1916.

Veripaltun myynti.
(S.T.T.) Tehdystä hakemuksesta

on senaatti määrännyt, että veri-
palttua ja muita verivalmisteita
saadaan myydä myöskin keskiviik-
koisin ja perjantaisin, joina päivinä
lihanmyynti on kielletty.

Sitävastoin on senaatti hylännyt
hakemuksen luvan myöntämisestä
mainittuina viikonpäivinä myydä
sylttyä.

Ammattikoulut. Metallitöiden oh-
jaajaksi Porvoon valmistavaan am-
mattikouluun valitsi koulun johtokun-
ta eilen kuudesta hakijasta työnjohta-
ja J. L. Pehrssonin Helsingistä.

Sähkölaitosten tarkastus. (S.T.T.)
Teollisuushallitus on määrännyt insi-
nööri G. F. Janssonin Tampereelta
Heinolan kihlakunnan sähkövalo- ja
voimalaitosten tarkastusmieheksi.

Auskultantiksi Turun hovioikeu-
teen on otettu lakit, yliopp. 13. Gran-
felt.

Rautatieasioita.
(S. T. T.)
Puutavaran hankinta. Senaatti on

myöntynyt rautatiehallituksen esityk-
seen, että puutavarain hankkimista
varten valtionrautateiden .puolesta
toimitettavia metsänhakkauksia var-
ten tarvittavien erinäisten kalusto-
esineiden hankintakustannukset saa-
taisiin, siihen nähden, ettei rautatie-
hallitus tahdo niillä rasittaa meno-
sääntöön otettua tarkoitukseensa tar-
vittavaa määrärahaa kaluston hankki-
miseksi, merkitä tilille >VaJtionr.ltir
tateiden metsänhakkaukset».

Senaatti on myöntynyt rautatiehalli-
tuksen esitykseen, että rautatiehalli-
tus oikeutettaisiin hankkimlensa, kau-
kana rautatieasemilta olevien metsien
valmistamisessa haloiksi ja muiksi
valtionrautateille tarpeellisiksi met-
säntuotteiksi käyttämään kasöörelnä
joko asemakassojen hoitajia tahi mul-
ta toimeen sopivia lähimmällä asemal-
la palvelevia virkamiehiä, joille kirjan-
pidosta johtuvasta työstä suoritettai-
siin korkeintaan 50 mkn palkkio kuu-
kaudelta Ja korvaus matkoilta voimas-
saolevan matkustussäännön mukaan,
sekä että tästä aiheutuvat menot saa-
taisiin merkitä metsänhakkauksien ti-
llin. Joten erityistä määrärahaa tarkoi-
tusta varten ei olisi tarpeen.

Senaatti on suostunut rautatiehalli-
tuksen anomukseen saada valtionrau-
tateiden tarpeeksi tänä keväänä kuo-
rimattomina uittaa viime talvena ha-
kattuja noin 7 000 kuutiometriä halais-
tuja koivu- Ja sekahalkoja sekä noin
1,000 tukkipuuta Jäppilän pitäjässä
Mikkelin läänissä sijaitsevasta Syvä-
senjärvestä Syväsen eli Suihkolan jo-
kea myöten Pieksämäen—Savonlinnan
radan maaveden pysäkin Ja Huutokos-
ken aseman läheisille rantamille nos-
tettaviksi ja rautatievaunuihin lastat-
taviksi. mikä uitto tulisi kestämään
2 viikkoa ja uittomatka olemaan noin
10—15 kilometriä. Uittoa on kuiten-
kin joudutettava mikäli mahdollista.

Yhdysliikennetllit. Senaatti on oi-
keuttanut rautatiehallituksen asetta-
maan Pietarin Suomen asemalle yh-
den enslm&lsen kirjurin tarkastamaan,
että yhdysliikennetllit ovat oikein teh-
dyt Ja että tulevat Ja menevät tavara-
asiakirjat laaditaan määräysten mu-
kaisesti sekä vastaamaan, että kasöö-
rlen rahaluovutukset ovat yhtäpitävät
nlosantoasiaklrjaln kanssa, sekä mää-
rännyt että kirjurin palkkaamiseksi on
tämän vuoden menosääntöön rautatei-
tä varten otettava 3,008 mk., ja oikeut-
tanut rautatiehallituksen suorittamaan
hänelle palkkausta hallussaan olevista
varoista, kunnes menosääntö vahviste-
taan ynnä ensi vuodesta alkaen otta-
maan menosääntöehdotuksiln kysees-
säolevan toimen palkkausta varten
4,512 mkn erän.

Pietarin liikenneosaston työvoima.
Rautatiehallituksen esitettyä senaatil-
le että nykyisillä palkoilla el riittä-
västi saada kunnollista työväkeä yli-
määräisiksi työmlehlksl Pietarin lii-
kenneosastoon on senaatti päättänyt
että rautateltten tämän vuoden meno-
sääntöön on otettava 77,197 ruplaa 50
kopeekkaa vastaava erä sekä oikeut-
tanut rautatiehallituksen sen teke-
män ehdotuksen mukaisesti maksa-
maan Venäjän rahassa päiväpalkat
ylimääräisille työmiehille liikenneosas-
tossa Pietarissa. Rautatiehallituksen
esityksen mukaan olisi mainituille
työmiehille maksettava vähintäin 1
rpl. 80 kop., 1 rpd. 90 kop., 2 rpl., 2 rpl.
10 kop. ja 2 rpl. 20 kop. päivässä pal-
velusajan pituuden mukaan.

Sairausapua. Senaatti on rautatie-
hallituksen. esityksestä myöntynyt
Helsingin aseman palkkioharjolttell-
jän I. Kokkolan anomukseen ja myön-
tänyt hänelle palkkiota */» eli 105 mk.
50 p. siltä ajalta, jonka hän sairauden
takia on ollut pahoitettu olemaan sai-
raalassa, eli helmlk. 23 ja maallsk. 29
päiväin väliseltä ajalta.

Virkavapaudet. Senaatti on suostu-
nut rautatiehallituksen v. t. ratatlreh-
töörin S. H. K. Stierin anomukseen,
että hänelle kivuloisuuden takia myön-
nettäisiin virkavapautta toukok. 1 pstä
elok. 1 p:ään ja määrännyt valtionrau-
tateiden v. t. piiripäällikön G. V. Jans-
sonin mainittuna aikana virkaa hoi-
tamaan.

Senaatti on vakuuttanut Tobyn ase-
man asemapäällikölle A. M. Lund-
Strömille, joka on pyytänyt eroa viras-
taan ja Jatkettua virkavapautta huh-
tik. 11 pstä kunnes hänen virkaeroano-
mukseensa on mynnytty, 1,350 mk vuo-
tuisen elinkautlseläkkeen kuluvan vuo-
den kesäk. 1 pstä lukien sekä myön-
tänyt hänelle virkavapautta mainituk-
si ajaksi ehdolla, .että hän tältä ajalta
luopuu asetuksenmukalsesta palkkauk-
sensa osasta kruunun hyväksi.

Senaatti on myöntänyt ratainsinöörl
K. A. Sehultzille täydet palkkaedut
tämän virkavapauden aikana, kuluvan
toukokuun Ja ensi kesäkuun aikana.

Liikennetarkastajat. Kun valtion-
rautateiden kuudennen 'iikennejakson
v. t. liikennetarkastaja .T. A. Ingman

tulevan kesäk. 1 p:stä lukien tulee
siirtymään vakinaiseen toimeensa Tu-
run aseman asemapäällikkönä, on sa-
naatti päättänyt jättää rautatiehalli-

tuksen toimeksi siirtää kyseessäole-
vaan liikennetarkastajan virkan liiken-
netarkastaja K. J. öllerln.

Junain säännöllisen kulun valvoml-
nan. Senaatti on oikeuttanut rauta-
tiehallituksen toukok. 1 pstä lukien
toistaiseksi asettamaan Helsingin Ja
Tampereen asemille erityisiä virkaili-
joita, n. s. junaohjaajia. Johtamaan Ja
valvomaan junain säännöllistä kulkua.
Tarkoitusta varten asetetaan kummal-

lekin asemalle kolme ensimäistä kirju-
ria ja on heidän pa.’bkaam ! sekseen
myönnetty 15.360 mk., tr.kä summa on
otettava tämän vuol.vi menosääntöön
rautateitä varten.

Varastokonttari. Senaatti on aset-
tanut rautatiehallituksen käytettäväk-
si 3,‘.00 mkn määräraha;: englannin- ja
venäjänkielisen kirjeenä sihtajan palk-
kaamiseksi valtionrautateiden varasto-
konr.toriin.

Palkankorotuksia. S-.r.aatti on myön-
tänyt Turun Ja Hela ui; r. asemien vau-
nunsiivoojattamile u.kyään vallitse-
vien kalliiden elantokustannuksien täh-
den EO penni” paikat s erotuksen päi-
vää kohti kuluvan to..kok. 1 päivästä
lukien.

Tariffit. Senaatti oj. vahvistanut
rautatiehallituksen ehdotuksen niiden
tariffien tie.icisi saajanaisesta, joita

Pietarin aseman tultu? yhdysliiken-
teeseen. on noudatettava P :etarin Suo-

men aseman ja venäläisten rautatie-
asemain välisessä liikenteessä.

Hylättyjä vapaalippuanormjksia, Se-
naatti on hylännyt Suomen santarmi-
hallituksen päällikön, kenraalimajuri
A. M. Jereminin anomuksen että san-
tarmihaLUtuksen käytettäväksi v. 1915
myönnettäisiin 15 haltijalle asetetta-
vaa vapaalippua Suomen valtionrauta-
teillä tai, ellei siihen olisi voitu suos-
tua, 20 vapaalippua, jotka olisivat ol-
leet asetetut eri virkojen haltijoille,
heidän nimiään kuitenkaan mainitse-
matta, Viaporin linnoituksen santar-
mikomennuskunnan päällikön anomuk-
sen saada 4 haltijalle asetettua vapaa-
lippua Suomen valtionrautateillä v.
1916, Suomen rajan santarmivalvonnan
päällikön, eversti Tjufjajewin anomuk-
sen, että sanotun santarmivalvonnan
käytettäväksi myönnettäisiin seuraa-
vat haltijalle asetetut vapaaliput Suo-
men valtionrautateillä vuodeksi 1916,
nlm.: 7 pllettlä kaikilla radoilla, 13 pl-
lettiä Pietarin—Valkeasaaren rata-
osalla Ja 18 pllettlä rataosa |i Pietari
—Viipuri, sekä Suomen sähkolennätln-
piirin päällikön anomuksen, että Hel-
singin ja C muun sähkölennätinkontto-
rin mekaanikoille ja valvojille myön-
nettäisiin kaikkiaan 12 nimelle asetet-
tua vapaalippua matkoja varten eri o-
silla Helsingin—Pietarin rataa.

Palkkaus- ja korvausasioita. Senaat-
ti on hylännyt toisen luokan koneinsi-
nööriksi rautatiehallituksen konekont-
torlin viime maalisk. 27 p : nä nimite-
tyn koneinsinööri A. Gulinin anomuk-
sen saada edelleenkin nauttia sitä BO
mkn kuukautista lisäpalkkiota, jota
hän hoitaessaan virkatehtävänä sano-
tun konelnslnöörinvirkaa on nautti-
nut.

Senaatti on. hylännyt Helsingin ko-
nepajan y. t. toisen luokan koneinsi-
nöörin A. S. Avelan anomuksen saada
edelleen, kuluvan vuoden alusta lu-
kien, nauttia sitä erinäisille sääntö-
palkkalsille virkamiehille myönnettyä
50 mkn suuruista kuukautista kalllin-
ajan palkklonllsäystä, jota hän on saa-
nut viime vuoden loppuun saakka
nauttia.

Senaatissa on käsitelty Joroisten pi-
täjän Ruskoniemen kylästä kotoisin
olevan torpparin Salomon Heiskasen
anomus, että valtionrautatiet korvai-
sivat hänelle sen vahingon. Joka hänel-
le on koitunut sen kautta, että hänen
tyttärensä Alma Kolehmainen louk-
kaantui Antrean asemalla elok. 22 p.
1915 sattuneessa Junaonnettomuudes-

sa, mutta koska hakija el ollut näyttä-
nyt että hän on Alma Kolehmaisen Isä
tahi hän muuten olisi hänen laillinen
edusmiehensä, ei senaatti ole ottanut
mainittua anomusta tutkiaksensa.

Senaatti on myöntynyt toisen luo-
kan liikennetarkastajan rautatiehalli-
tuksen tariffitolmlstossa J. V. Nyhol-
min. anomukseen, että hän myöskin
viime maallsk. 27 p;nä tapahtuneen
nimittämisensä jälkeen toisen luokan
liikennetarkastajaksi saisi nauttia si-
tä kuukautista 50 mkn suuruista kal-
liina!an paJkanlisäystä, jota hän hel-
näk. 1 pistä 1915 lähtien on toisen luo-
kan y, t. liikennetarkastajana nautti-
nut.

Senaatinratkaisemia anomus-
ja valitusasioita.

Kamari-toimituskunnan esittelyssä!
Kruununtilan asuittaan Julio Viljami

Akolan valitus.;
Ent. torpparia Hitto TalraJanttn

saan;
Johtaja Nikolai Taxamellnla ja kir-

janpitäjä Arne Oskar Mannströmin yh-
teinen sam.

Maanviljelystolmltuskunnan esitte-
lyssä:

Anomusasiolta:
Helsingin MaanvUjelyslyseo.
Lohjan kunta.
Valkeasaaren tullikamarin virkaili-

jat.
De förenade Yllefabrikernas Aktiebo-

lag.

Kulkulaitostoimituskunnan esittelyssä;
Anomusasiolta:

Herra K. H. Tiihonen
Jarrumies Heimo Rautavuorl.
Fredrika Wetterhoffin Työkoulu Hä-

meenlinnassa.
Forssa Aktiebolag.

Määräys:
Asemapäällikkö J. J. DaménlUe.
Asemapäällikkö A. E Beuermanille,
Ylityönjohtaja J. Lehtisalolle.

Kauppa- ja teollisuustoimituskunnan
esittelyssä:

Suomen Voimistelunopettajatar yh-
distys.

Raittiusveljeskunta yhdistys.
Viipurin KotiteoUisuuskauppa.

O. Y. Mercantile.
Rauman Nahkatehdas O. Y.
O. Y. Munkholmen.
Export A. B. Lundin & Svensson i

Vesteräs (kolme hakemusta).
Toiminimi »Tavastehus Vaddfabrlks

A. B.»
Ruotsia Pääkonsuli J. LiMiehöökin

hakemukset Ruotsissa olevien »Stock-
holms Bogserings A, B:n» Ja »Sandvi-
kens Järnverks A. B:n» puolesta.

O. Y. Terva A. B.
Kauppias Leon Juustinen.
Maskin- odh Brobyggnads A, B.
Juho Isokenttä.
O. Y. Attila.
A. B. Aho Bätvarf O. T.
A. B. Sandvikens Skeppsdocka och

Mekaniska Verkstad.
Kauppatoiminimii P. C. Rettig & C:o

Turussa.
Suomea Apteekkariyhdistys.
A. B. Tavastehus Bokbindarifabrik.
O. Y. Attila.
Hyppösen Kenkätehdas O. Y.

Yliopisto. T. k. 20 p:nä tarkas-
tetaan lääket. lisens. A. Tavaststjer-
nan lääket. ja kirurgiantohtorin arvoa
varten julkaisema fysiologinen tutki-
mus »Sammakon verenkierrosta^.

Helsingissä, 1916. 8:o. (2), 102 s.
Julkisen kasvatusopintutkinnon

suoritti t. k. 9 p;nä fil. kand. 0.
Suomela.

Filosofiankandidaattitutkinnon suo-
rittivat t. k. 10 p:nä fys. mat. osas-
tossa yliopp. K, P. Nedorström ja B.
N. Öhim’-
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ota'i palo- ia meriva-

Seurakuntain asioita.
Armovuodet. Senaatti on myöntä-

nyt 2 ylimääräistä armovuotta Pyhä-
joen (O. 1.) seurakunnan kappalaisen
J. O. Castrénin leskelle Sylvia Alina
Castrenille sekä heidän alaikäisille
lapsilleen mainitun seurakunnan, kap-
palaisenvirassa.

Senaatti on hylännyt Liperin seura-
kunnan kirkkoherran, jumaluusopin
kandld Salomon Mannisen lesken Rosa
Aleksandra Mannisen omasta ja ala-
ikäisten lastensa puolesta tekemän
sekä rovasti Mannisen turvattoman tyt-
tären Minna Vieno Mannisen anomuk-
sen saada kaksi ylimääräistä armo-
vuotta sanotun seurakunnan ädrkko-
herranvrassa.

Kirkot. Senaatti on hylännyt Tem-
meksen seurakunnan anomuksen saada
vahvistus seurakunnan kirkon kor-
jausta varten laadituille piirustuksille.
Senaatti on erinäisillä ehdoilla vahvis-
tanut Paraisten seurakunnan kirkon
korjausta varten laaditut piirustukset.

Virkatalot. Senaatti on vahvistanut
Pyhäjärven seurakunnan kirkonkoko-
uksen päätöksen, joka koskee 2,06 tyn-
nyrinalan suuruisen maapalstan Juo-
vuttamista seurakunnan yhteismaasta
pltäjänapulaisen virkataloksi.

Vastlkojyvät. Senaatti on määrännyt,
että Pomarkun kirkkoherralle suoritet-
tavat vastikejyvät, 1 tynnyri 2 kappaa
rukiita ja sama määrä ohria, on tavan-
mukaisessa järjestyksessä peruutetta-
va Suonien evankelisluterilaisten seura-
kuntain vastikerahastolle.

Seurakuntain Jakautumiset, Senaatti
on hylännyt Keityän, Kangaslammen,
Honkilahden ja Tuupovaaran vasta-
muodostettujen seurakuntain anomuk-
set saada osuutta entisten emäseura-
knntainsa kirkollisesta omaisuudesta.

Senaatin hylkäävä päätös Johtua sil-
tä, että omaisuuden Jako näissä tapa-
uksissa Joko on katsottu tehdyksi yh-
teydessä seurakuntain perustamista,
koskevien päätösten kanssa tai myö-
hemmin senaatin näissä asioissa te-
kemien päätösten perusteella.

Palkkausjärjestelmät, Senaatti on
vahvistanut erinäisiä muutoksia Kaa-
rinan seurakunnan papiston
järjestelmään 30 piitä toukok, 1893.
Mainittuna päivänä oli senaatti mää-
rännyt, että manttaalilta suoritettava
volmaksu oH toistaiseksi suoritettava
lehmäluvun mukaan. Tämä maksa on
nyt muutettu määrätyksi rahamaksuk-
si, joka tekee 23 mk. kultakin manttaa-
lilta sekä suhteellisesti vastaavan ra-
hamäärän kultakin manttaalinoealta.

Helsingin maitokysymys.
Uudenmaan läänin knvemßßrln esi-

tys kauppa. )a teolliranstoimita»-

(S.T.T.) Koska kesän tullen on odo-
tettavissa maidon puutetta Helsinki*»
sä ja eikä tällä hetkellä palkallinen
rajahintojen korottaminen ole suota*
vaa, vaikkakin se mahdollisesti käyt
välttämättömäksi jonkun ajan kulut-
tua, on Uudenmaan läänin kuvernöö-
ri tehnyt senaatin kauppa- ja teolli-
suustoimituskunnalle esityksen, että
maidon hinnat lähemmässä tulevai-
suudessa järjestettäisiin ja asian-
omaisille kuvernööreille annettaisiin
oikeus ainakin ajottain kieltää mai-
don ja juuston sekä muiden maito-
tuotteiden vienti muualle niistä seu-
duista, joilla pääasiallisimpana
myyntipaikkana on Helsinki. Helsin-
gin maitoalueeseen kuuluisi tällaises-
sa tarkoituksessa Mäntsälän, Askolan,-
Pukkilani ja Porvoon pitäjät sekä
niistä länteen oleva osa Uudenmaan,
lääniä, itäinen osa Turun ja Porin
lääniä aina Salon asemalle silakka
sekä Hämeen lääni aina Toijalan ase-
malle saakka.

Metsänhoilolaito». lisalmen hoi*
to-alueen metsänhoitajanvirkaa ovat
hakeneet metsänhoitajat A. S. Arimo,
V. Borg, A. Ph. Eklund, A. Granit, J.
O. Grönmark, K. A. Ikonen, Hj. Kaar-
na, A. Lange, J. A. Rechardt ja A.
Tervo sekä metsäkonduktööri 0. A,
Purhonen.

Maanmittauslaitos. Komisioni-
maanmittari K. L. Rehn on saanut
pyytämänsä eron ylimääräisen virka-
miehen toimestaan Kuopioö läänin
maanmi 11ausko nttorissa lukien 1 päi-
västä ensi kesäkuuta, ja on komisio-
nimaanmittari P. Turunen määrätty
hoitamaan sanottua tointa toistaisek-
si.
' Valtionrautatiet. (S.T.T.) Perk-
'järven asemaa asemaipäällikönvir-
kaa ovait hakeneet asemapäälliköt
M. Th. Boström, B. R. Aminoff ja I.
Saltni, ensi kirjurit K. A. Lovén ja O.
0. Kostanen sekå eräs henkilö, joka
ei halua tulla mainituksi.

’ KnivaustySt. Senaatti on vah-
vistanut maanviljelyshallituksen val-
vonnan alaisien kuivatustöitten työ-
ehdotuksen kuluvaa vuotta varten.
Työehdotue päättyy 300,000 mank-
kaan.

Tuomiokuntain hoito. Helsingin
tuomiokunnan tuomari A. Stigaelhls

on komiteatöiden tähden saanut piden-
nettyä virkavapautta t. k. 17 p:stä
kuukauden loppuun Ja on tuomiokun-
taa sillä aikaa määrätty hoitamaan

hoviolk. ausk., lakit, kand, P. Sund-
man.

I

Sanomalehdet. Raahen kirja-
paino ja sanomalehti »Raahe> on os-
ton kautta siirtynyt kirjapainonjoh-
taia E. Valtimolle Helsingistä
K:va.
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S. H, Oy:n osakepääoma.
(S.H.) Eilen pidettiin Seurahuoneel-

la S. H. Oy:n ylimäär. yhtiökokous,
jossa käsiteltiin varsinaisessa yhtiö-
kokouksessa tehdyt ehdotukset yhtiö-
järjestyksen muuttamisesta. Muutok-
sista hyväksyttiin muut paitsi 2 §:ää
koskeva, joka tarkoitti osakepääoman
korottamista 12 milj. mk:aan. Muu-
toksen puolesta annettiin 3,051 ääntä
ja sitä vastaan 1,019. Kun kuiten-
kin sääntöjen muutokseen vaaditaan
3fi äänten enemmistö, voitti vähem-
mistö, joka sekään ei tahtonut vas-
tustaa itse osakepääoman korotta-
mista, vaan eitä määrää, johon osa-
kepääoma oli ehdotettu korotettavak-
si, pitäen riittävänä 9 milj. mk. Täl-
lä pohjalla tullee yhtiön johtokunta
laatimaan uuden ehdotuksen osake-
pääoman korottamisesta.

Suomalaisuuden Liitto.
Keskustoimikunnan kokouksessa

tänään (klo 5 Vanh. ylioppilastalol-
la) käsitellään useita huomattavia
asioita.

Kun Liitolla on n. s. 100-vuotis-
rahasto, joka turvaa Liiton toimin-
nan kaukaisemmassa tulevaisuudes-
sa, tulee kokouksessa harkittavaksi
kysymys n. s. 10-vuotlsraliaston pe-
rustamisesta, jolla rahastolla koe-
tettaisiin turvata Liiton toiminta
läheisessä tulevaisuudessa.

Suomalainen Tupakkatehdas Osa-
keyhtiö on Liitolle lahjoittanut »poh-
jasummaksi perustettavaan suoma-
laiseen sivistysrahastoon» 1,000
markkaa. Kuten jo ennen on sano-
malehdissä mainittu, on Helsingin
Rakennusainckauppa Osakeyhtiö
lahjoittanut Liitolle 2,000 mk. Vii-
purissa huhtik. 5 p. pidetyn kansa-
laisjuhlan tulot Smk. 700:60 on
myös lahjoiteltu Liitolle. Samoin
on Liitto saanut vastaanottaa huo-
mattavan määrän ehdollisia lahjoi-
tuksia. jotka tulevat lopullisiksi, jos
ehdot tulevat tänään Snellmanin
110-vuotispäivänä, täytetyiksi. Kai-
kista näistä syistä tnlee keskustoi-
mikunnassa harkittavaksi yleensä
sivistysrahastoasia.

Kansallismielisen
Nuorisoliiton vuosi-

kokous
pidetään tänä vuonna Lahdessa ke-
sät 11—12 päivinä. Vuosikokouk-
sessa tulevat käsiteltäviksi ainakin
seuraavat asiat.

Säännöissä määrätyt;

Valitaan kokouksen virkailijat ja
vaalitoimikunta;

Esitetään vuosikertomus ja tilit
Määrätään verotusperuste.

Vahvistetaan kulunkiarvio vuodelle
1917;

Määräiään edustusperuste;
Päätetään äänenkannattajan jat-

kamisesta ja kansalaisopistoa toi-
minnasta;

Seuraama vuosikokouksen paik-
ka määrätään;

Valitaan puheenjohtaja ja 6 jäsen-
tä keskushallitukseen. Erovuoros-
sa ovat opettaja K. Kallio Koke-
mäeltä, toimittaja Y. Leivo Lahdesta,
opettajatar EUi Lujamo Jyväskyläs-
tä, tohtori A. Tulenheimo Helsin-
gistä, majanviljelijä T. Vanhala Ky-

Päivän
(S.H.) J. V. Snellmanin päiväksi

on Suomalaisuuden Liitto, joka oja
ottanut tämän muistopäivän vaali-
misen erikoistehtäväkseen, toimitta-
nut albumijulkaisun, jolle on annet-
tu kaunis nimi »Suomalainen
Su o m i», ja jonka tuottamat tulot
tulevat liiton toiminaan hyväksi.
Sen arvokas isänmaallis-kansallinen
sisältö, josta aikaisemmin jo olem-
me tehneet selkoa, takaa sille var-
maan menekin yhä uusiintuvissa
painoksissa. Saadaksemme osaltam-
me suomalaisen yleisön mielenkiin-
non kohdistumaan tähän mitä läm-
pimknmin suositeltavaan juhlajul-
kaisuun, lainaamme siitä viime
sunnuntain numerossamme olleiden
suurnimenmuuttoa koskevien kat-
kelmien lisäksi kirjailija Mikko
Uotisen veistämän »lastun»;

Snomalainen talonpoika.
(S.H.) Suomalainen talonpoika!
Minä näen sinut silmieni edessä

ihanteena. Sinun aateliskirjanasi on
täyteläitä tähkiä kantavat ruisvai-
niot, sinun aateliskilpenäsi koivikot
kohoavat kotitanhualta, pihlajat piha-
veräjällä kasvavat. Sinä olet suo-
malaisen maineen majesteetti, sinä
olet suomalaisen elämän isä ja suo-
malaisen kehityksen kuningas! Si-
nulle tahtoisin kanteleestani virren
virittää, sinulle lauluni lainehtimaan

Suomalainen Suomi.

juhlajulkaisu.
herättää. Sinua tahtoisin ylistää ja
ymmärtää.

Minun ajatukseni arkoina hiipivät
hiljaisiin kalmistoihin.

Ne pysähtyvät sammalpeitteisten
kumpujen ääreen, ne tahtovat hiljai-
sina siunauksina hiipiä luokse nii-
den, jotka nukkuvat alla sammal-
kumpujen. Ne ovat esi-isiäsi ja esi-
äitejäsi. Siellä nukkuu suomalainen
talonpoika, sinun mahtava sukusi ja
henkevä heimosi. Siellä nukkuu nur-
mikon suuressa rauhassa suomalai-
sen ajatuksen, työn ja taistelen pyhä
polvi. Nukkuu, sammal hautakive-
nään, nukkuu tuntemattomana, ni-
mettömänä Suomenniemen suurena
hyväntekijänä.

»Aution maan antoi herra heille!»
Heidän elämäntyönsä sen hedelmöit-
ti. Köyhä oli maa, ruton, sodan,
puutteen ja hallan tyyssija, kivikkoi-
nen, karu, kylmä tanner. Sellaisek-
si Suomenniemi tunnettiin. Mutta
heidän terveissä rinnoissaan elivät
urhojen uskot, korkeat ihmisihanteet
ja luottamus oman sydämensä läm-
pöön, oman kätensä kuntoon ja tah-
tonsa tarmoon. Koski heidän käten-
sä autioon maahan, vaot viersi, kivet
kiskoi ja siemenen sirotti. Kotiorret
kohotti, pihlajat pani pihoille, koivu-
kullat kunnahille. Kohosi kotitakas-
ta sauhut, oras nousi vainiolla. Suo-
menniemi alkoi elämään edistyä.
Työtä ja maata suomalainen rakasti,
rakasti suomalaista sukuansa. Ku-
martui hartiat, koveni kourat.

Silloin hallakin havahti. tuli iu-
hoineen, tuli turmineen. Vei tuo kaa-
mea viikatemies viljat, iski ankarasti
iskunsa suomalaisen talonpojan sy-

f

mistä ja rautatienkirjuri A. Vantala
Turusta. Valitaan tilintarkastajat
ja pöytäkirjan tarkastajat.
Keskustelukysymyksiä:
1) Mille kannalle on K. N:liitoai

asetuttava viime aikoina Suomen
Nuorison Liiton taholta ilmenneisiin
lähenemisyrityksiin nähden? (Alus-
taa keskushallitus ja ernäisct piiri-
toimikunnat.)

2) Voisiko K. Niliitto tehdä mitään
maamme maattoman väestön nuori-
son avustamiseksi?

On ehdotettu rahaston perustamis,
ta, johon nuoriso tavalla tai toisel-
la keräisi varoja ja josta aikoinaan
jaettaisiin apurahoja sellaisillje
maattoman väestön nuorille, jotka
pyrkivät maanviljelyskouluissa val-
mistumaan maanviljelijöiksi. (Alus-
tajaksi on pyydetty kysymyksen he-
rättäjänä opettajatar E. Vänsilää.)

3) Henkisten ja rumiillisten har-
rastusten keskinäisestä suhteesta
(Alustaa lehtori Arvo Vartia ja
maanviljelijä E. Torkko.)

4) Mahdollisesti tulee myöskin
kesikustelun alaiseksi itseopiskelu K.
Ndiiton piirissä ja toimenpiteet nii-
den hyväksi.

Lausumme kansallismielisten nuo-
risoliittojen edustajat, kaiken kansal-
lismielisen nuorison ia eritoten van-
hemman kansallismielisen väen ter-
vetulleiksi vuosikokoukseemme ja
vuosijuhlaamme.

Jyväskylässä, toukokuun 10 pmä
1916.

K. Nrliiton Keskushallitus.

Pyydämme kunnioittaen kaikkia
kansallismielisiä sanomalehtiä otta-
maan ylläolevan palstoilleen.

Lahjoituksia. Suomalainen
Maanviljelyskauppa 0.-Y. on vuosiko-
kouksessaan 'påättänyt lahjoittaa Vii-
purin läänin Maanviljelysseuralle
2.000 markkaa, Itä-Karjalan Maan-
viljelysseuralle 1,500 markkaa ja
Läntisen Viipurin läänin Maanvilje-
lysseuralle 1,000 mk., jotka rahat
käytetään ylimääräisinä palkintoina
maanviljelysseurain maatatouskilpai-
luissa sellaisille pientilallisille, jotka
ovat raivanneet uutisviljelystä tilansa
laajuuteen nähden huomattavassa
määrässä sekä kiinnittäneet erityi-
sempää huomiota viljan- ja varsinkin
siemenviljelykseen.

Eläkerahaston henkilökuntaansa
varten on Suomalainen Maanviljelys-
kauppa 0.-Y. päättänyt perustaa ja
lahjoittanut sen pohjarahaksi viime
vuoden vuosivoitosta 10,000 markkaa.

Viip.

Kansalaisjuhla J. V. Snell-
manin 110-vuotispäivan§.
Suomalaisuuden Liitto, Helsingin

Suomalainen Seura, Suomalaisen
Seuran Naisjärjestö, Helsingin Nuor-
suomalainen yhdistys, Helsingin
Nuorisoseura, Helsingin Kansallis-
mielinen Nuoriso ja Helsingin Suo-
malainen Työväenliitto toimeenpane-
vat tänä iltana klo puoli 8 alkaen
Vanhan ylioppilastalon salissa kan-
salaisjuhlan, jonka laajasta ja arvok-
kaasta ohjelmasta on jo lähemmin
tehty selkoa.

Pääsyliput juhlaan ovat olleet jo
muutaman päivän loppuunmyydyt.

valmiiksi muovailtu.

(S. H.)

Kokonaiskuva.

Osakuva.

(S.H.) Viime tammikuulla taitei-
lija Emil! Vikström ilmoitti Snell-
manin muistopatsas-toimikunnalle,
että kolmatta vuotta kestäneen pon-
nistuksen jälkeen hänelle uskottu
tehtävä oli niin edistynyt, että ku-
vapatsas oli saveen valmiiksi muo-
vailtuna ja tarkastettavana hänen
työpajassaan. Toimikunnan valtuut-
tamien tarkastajien oli siis lähdettä-
vä Sääksmäelle, missä taiteilija a-
suu Visavuoren huvilassa Uitta-
mon talon maasta lohkaistulla pals-
talla. Käynti tapahtuikin helmik. 10
p:nä ja oi ivat tarkastajat, paitsi toi-
mikunnan puheenjohtajaa, professo-
ri, vapaaherra E. G- Palménia, pro-
fessori Yrjö Hirn ja allekirjoittanut.

J. V. Snellmanin kuvapatsas
UUSI SUQMETAE

Neljäntenä miehenä olisi pitänyt ol-
la arkkitehti Armas Lindgren, mut-
ta täytyi hänen vilustumisen joh-
dosta luopua matkasta. Kun tultiin
perille, tapasimme Visavuorella pait-
si isäntää myöskin arkkitehti Eliel
Saarisen, joka yhdessä hra Vik-
strömin kanssa on muistopatsaan
suunnitellut ja vastaa sen taiteelli-
sesta kokonaisuudesta.

Tarkastuksen tulus oli, että kuva-
patsas yksimielisesti hyväksyttiin,
Samat tarkastajat olivat kerran en-
nenkin käyneet Visavuorella saman-
laisessa tarkoituksessa, kun näet
taiteilija oli lopullisesti muovaillut
patsaa n luonnoksen, joka suuruudel-
taan oli kolmas osa tulevaa kokoa.

dämeen. Tulivat kovien koettele-
muksien hetket, murheen polttelevat
päivät. Ei sortunut suomalainen ta-
lonpoika;

»Pane leipään puoleks’ petäjäistä,
vaikka kokee, eipä hylkää herra.»
Alkoi uusi työ. Suru sydämessä,

murhe mielessä uusi siemen sirotel-
tiin. Usko terve oli rinnassa uudes-
ta päivästä, joka voi kaikki muuttaa.
Yksin kestettiin ja yksin kärsittiin.
Jos kohtalo on kova, olkoon usko on-
nellisemmasta ajasta sen kovempil
Työ ei petä, maa veronsa kerran
maksaa! Näin taas hiljalleen luotiin
elämää ja vainiot saatiin vihertä-
mään. Jo paistoivat taas täyteläät
tähkät viljapelloilla, niiden hiljainen
suhina lempeässä iltatuulessa soi
suomalaisen talonpojan korvaan suo-
malaisen suvun suurena juhlavirte-
nä.

Silloin sotatorvet toitahtivat, vai-
novalkeait vilahti, tuskan kannel ka-
jahteli. Sotariveihin kutsuttiin suo-
malainen talonpoika. Vietiin vierai-
siin maihin. Moni sinne nukkui,
moni Suomen soihin sotatelmeessä
sortui. Kodit hävisi, pellot metsistyi,
kotiliedet kylmenivät. Korven kuo-
lettava rauha alkoi siellä ilmetä, mis-
sä ennen elämän kannel soi suoma-
laisen talonpojan voimakkaissa is-
kuissa. Verhiskot taivasta rumensi-
vat. Suomenniemellä soi kammot-
tavasti kajahtelova kuolemankannel.

Mutta suomalainen talonpoika kes-
til Kun rauhan päivä paistoi, alkoi
taas rauhallinen työ. Elämä uudel-
leen virkosi, vainiot uudelleen kyn-
nettiin, kodit kohoteltiin ja kohta taas
katseli korkeaotsainen, syväsilmäi-
non suomalainen talonpoika toivorik-
kaa.sli vihertäviä viljavainioitaan.

Suomalainen talonpoika! Rauha-
sieluinen, sitkeä ja uupumaton! Ko-
tikontunsa kuningas, Suomenniemen
työn suuriruhtinas! Mutta hän ei
saanut olla rauhallisen työn tekijä,
kotikummun kaunistaja

Hänen täytyi nousta yhä uudel-
leen ja uudelleen oman elämänsä
puolesta taisteluun. Pohjanmaa muis-
taa likkansa. Siellä riehui voudin
valta. Vei virkamiehistö sen minkä
talonpoika aittaan sai. Häpäisi tun-
noton huovilauma kodit ja kodin a-
sukkaat. Silloin nousi Pohjanmaan
talonpoika, uskoi;

»Ken vaivojansa vaikertaa.,
on vaivojensa vanki,
ei oikeutta maassa saa
ken itse sit’ ei hanti!

(S. H.)

Sellaisia oli se polvi, joka nyt al-
la nurmen nukkuu. Sekaista elämä
suomalaisen, talonpojan. Elämä kaa-
neista kaunein, jaloista jaloin. Tästä
elämästä nousi, versoi ja kasvoi se
elämä, joka meidän ympärillämme
kukoistaa. työllä elämän tulet
Suomenniemet-ä syttyivät ja kaunis
suomalainen elämä alkoi.

Kummuilla tämän ovhän polvien

Silloinkin oli arvostelu hyväksyvä.
Mutta nyt tunnustettiin, että teos lo-
pullisessa koossaan oli ehdottomas-
ti parempi kuin luonnoksesta olisi
voinut odottaa. Mitä näköisyyteen
tulee, ei niillä kahdella tarkastajal-
la, jotka olivat tunteneet Snellmanin
hänen eläessään, ollut mitään
muistutettavaa. Mutta kuvassa huo-
mattiin olevan ei ainoastaan näköi-
syyttä, vaan myöskin se tyyni, va-
kava,, arvokas ilme, joka tällai-
seen mcmumenttaliseen taideluo-
maan kuuluu. Katse oli sisäänpäin
kääntynyt, ja syvä, selkeä ajattelu
elää mahtavasti kaartuvan päälaen
alla. Kasvojen voimakkaat piirteet
ja su.jettu suu ilmaisevat vakavuu-
den ohella tahdon lujuutta, hyvän-
tahtoisuutta ja hieman surunvoilloi-
suutta. Vaikka kuva on 2 % kertaa
luonnollista kokoa suurempi, näkee
kuitenkin, että Snellman oli jotenkin
pienenläniä mies, mikä vaikutelma
tietysti johtuu ruumiin osien keski-
näisistä mittasuhteista.

Luonnollista on, ettei tässä näh-
tävät valokuvien jäljennökset voi
vaikuttaa samoin kuin kuvapatsas
täydessä koossaan. Valokuva on o-
tettlu työpajassa, ja sen vuoksi on
pää varjossa. Mitä tarkastajakun-
taan tulee, saattoi suurella mielihy-
vällä vilpittömästi onnitel'a hra
Vikströmiä teoksen johdosta ja il-
moittaa toimikunnalle, että kuvapat-
sas kaikin puolin oli omansa tyydyt-
tämään korkeitakin vaatimuksia.

Näköisyyteen nähden kannattanee
vielä lisätä, että eräs Snellmanin
läheinen sukulainen, joka myöhem-
min oli käynyt Visavuorella katso-
massa kuvapatsasta, oli ihastuneena
lausunut, että se hänen mielestään
oli paras kuva mitä ylipäätään vai-
najasta on olemassa.

Mutta kysynee lukija, milloin on
kuvapatsas valmistuva paikalleen
pystytettäväksi?

Valitettavasti on mahdotonta ny-
kyään antaa varmaa vastausta tä-
hän kysymykseen. Nyt on patsas
"kipsiin valettuna, mutta edemmäs ei
tätä nykyä voida päästä. Kotimaas-
sa ei oie koskaan niin mahtavaa ku-
vateospa pronssiin valettu, eikä sitä
sodan aikaan voida lähettää ulko-
maillekaan valettavaksi. Yhteen
aikaan aikoi taiteilija, täysin pereh-
tyneenä pronssivalauksen tekniik-
kaan kun on, itse ryhtyä vaikeaan
tehtävään. Hänellä on näet Visa-
vuorella pieni pronssivalimo ja laa-
jentamalla sitä luuli hän voivansa
suorittaa työn, semminkin kun hä-
nelle oli luvattu apua kokeneelta ta-
holta. Mutta ennen pitkää kävi hä-
nelle selväksi, ettei hän rahalla eikä
millään voisi sodan aikana hankkia
kaikkia niitä tarpeita, joita yrityk-
sen onnistuminen vaatii.

Ei de siis muuta neuvoa kuin o-
dottaa sodan loppua. Vasta sen jäl-
keen saamme nähdä ,T. V. Snell-
manin kuvapatsaan pystytettynä
penkereelle Suomen, Pankin edessä,
vastapäätä Säätytaloa.

Eliel Aspelin-Haapkylä,

vmen.

Jyväskylän uusi kirjastorakennus
(5.11.)

vihittiin, kuten oiemme maininneet,
tarkoitukseensa t. k. 6 päivänä kir-
jaston avarassa salissa pidetyllä juh-
lallisuudella. Rakennustyöt saatet-
tiin viime vuoden lopulla päätökseen.
Rakennuksen piirustukset on laatinut
arkkitehti Viivi Lönn, ja rakennus-
kustannukset nousevat noin 52,000
markkaan, jonka lisäksi tulee erikoi-
nen vahtimestarin rakennus y. m.
Urakoitsijana on ollut rakennusmes-
tari J. K. Johansson. Suhteellisesti

Kuolleita. Eilen kuoli Mikke-
lissä rovastinrouva Amanda Jär-
vinen lähes S 6 vuoden ikäisenä.
Vainaja oli syntyisin Satakunnasta,
jossa hänen isänsä, rovasti Grön-
holm o'i Kokemäen kirkkoherrana.
Vuonna 1858 hän meni naimisiin
silloisen maisteri Järvisen kanssa,
josta sittemmin tuli tunnettu koulu-
mies ja papiston etevä edustaja mo-
nenlaisissa tärkeissä tehtävissä.
Neljännesvuosisadan perhe asui Jy-
väskylässä, jossa Järvinen oli uuden
kansakoulunopeltajaseminaarin en-
simäistä lehtoreja; myöhemmin hän
siirtyi Jyväskylän kirkkoherraksi.
Vuonna 1883 tuli muutto Savoon,
jossa rovasti Järvinen oli Juvan
kirkkoherrana kuolemaansa asti
vuonna 1901. Sen jälkeen rovas-
tinrouva Järvinen asettui Mikkelin
kaupunkiin asumaan yhdessä tyttä-
riensä kanssa.

Miehensä uutteraa toimintaa eri
aloilla vainaja aikoinansa seurasi
läheltä ja siten hän oli mukana niis-
sä monissa kansallisen elämämme
riennoissa, joihin Nestor Järvinen,
otti tehokkaasti osaa. Varsinkin
kansanvalistustyö. johon Järvinen
sekä opettajatyöllänsä että kirjalli-
sella toiminnallansa tuntuvasti
vaikutti, oli lämpimän harrastuksen
esineenä. Luonteeltaan tasaisena
ja herttaisena vainaja saavutti
kaikkialla suurta suosiota. Kaipauk-
sella rovastinrouva Järvistä muiste-
levat lähinnä sukulais- ja ystävä-
piirin ohella myös monet entiset pi-
täjäläiset, joille hän aikoinansa pap-
pilan emäntänä ollessansa ystäväl-
lisyyttä osotti.

Vainajaa jäivät lähinnä sure-
maan laipset. niiden joukossa kaup-
pakorkeakoulun rehtori Kyösti Jär-

Kuten eilen jo lyhyesti mai-
nitsimme, kuoli Jyväskylässä
tiistai-aamuna kaupungin van-
hin asukas, kunnallisneuvosmies Jo-
han Joutsen 89:I!ä ikävuodekaan.
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halvat rakennuskulut johtuvat siitä,
että rakennus ei ole uutisrakennus,
vaan valtion Jyväskylän kaupungille
lahjoittama entinen viljamakasiini,
Rakennukseen on sijoitettu sekä Jy-
väskylän tieteellinenkirjasto että kau-
pungin kirjasto. Ja erikoisesti on sen
ilmavaa, valoisaa ja aistikasta luku-
salia suunniteltaessa ollut tarkoituk-
sena viihtyisän työpaikan hankkimi-
nen Jyväskylän kesävieraille, kesä-
yliopistolaisille.

Pitkiin aikoihin ei mitään niin pal-
jon ole kiitetty knin

Vellin-Velliä
9481

Hän oli syntynyt Laukaassa Hirvos-
mäen talossa, kävi Mustialan maan-
viljelysopiston. Orain vapautuksen
jälkeen toimi hän maanjakojäneste-
lyssä Venäjällä Tverin kuverntmen-
tissa. Aikoinaan omisti J.
mäen talon Sumiaisissa. Hänen mo-
nista toimistaan mainittakoon että
hän oli lautamiehenä Sumiaisten
kappelin puolesta, jahtivoutina, Kos-
kensaaren rautatehtaan isännöitsijä-
nä, Jyväskylän kaupungin palomes-
tarina, laivanmittaajana. satamavis-
kaalina, hoiti useat kerrat kaupun-
ginviskaalinvirkaa ja toimi monet
vuodet kunnallisneuvosmiehenä sekä
kaupunkien yleisen paloapuyhdistyk-
sen asiamiehenä. Hän oli myöskin
aikoinaan Jyväskylän ainoa raken-
nuspiirustaja, monet kymmenet talot
kaupungissa ovat rakennetut Joh.
Joutsenen laatimien piirustusten mu-
kaan. Hänessä meni manan majoille
»vanhan kansan» toimelias ja moni-
puolinen mies. Vainajaa jää lähinnä
muistelemaan kaksi poikaa, tytär,
lastenlapset ja lastenlastenlapaet.
Suoma!.

Toissapäivänä kuoli täällä 39 vuo-
den ijässä elävienkuvien teatterin
»Elyseen» omistaja Kaarlo Jo-
lla nn e s Harjanne. Vainaja
oli syntynyt Hämeenlinnassa, jossa
hän myös kävi sikäläistä lyseota.
Palveltuaan jonkun aikaa rautatiellä
tuli hän Helsingin Teollisuuskouluun
ja suoritti kurssin sen kemiallisella
osastolla, jonka jälkeen hän työsken-
teli lArikemistinä eräässä verkateh-
taassa Pian luopui hän kuitenkin
tältä uralta ja osti Helsingissä Ely-
seen ravintolan, jota hän hoiti pitem-
män aikaa, jonka lisäksi hän viime
syksynä perusti samannimisen elä-
vienkuvien teatterin Vladimirinkadun
varrelle. Sydänvika keskeytti vai-
najan toimet.

Harjanne (Hardenf) oli herttainen,
musikaalinen mies, jonka varhaista
poismenoa monet ystävät omaisten
kera kaipauksella ajattelevaL

edistää, ne kaikki palkitaan, Tar-
koitus tällä kaikella on suomalaisen
talonpojan herättäminen, hänen
isäntävaltansa perustaminen. Ja syr-
jäisempiinkin seutuihin pyrkivät nuo
säveleet, soivat ja sointuvat. Voi»
m atkaana valovirtana ne yli maan
vyöryävät. Niissä laulaa maaemo
lapsilleen äidillisiä virsiään. Niihin
virsiin liittyy kauneimmat kaihot.
Ne sattuvat ja vaikuttavat.

Ymmärtääkö suomalainen talon-
poika nämä säveleet? Ymmärtää,
oivaltaa, omikseen omistaa! Maa-
miesarmeija nousee, suomalainen
talonpoika uudestisyntyy ja hänen,
huulillaan soi toivorikkaana sävöl:

»Suomi on saatava Amerikaksi,
vapaaksi, suureksi, viljavaksi.»
Näin näen noususi, näin näen uu-

den aamusi tulevan.
Suomalainen talonpoika! Ihantee-

nani sinua ajatte!en. Sinä Suo-
menniemen aatelissuku, sinä suuren
suomalaisen työn suuriruhtinas.
Nouse sinä! Nouse korkeaotsaisena,
kirkassilmäisenä vainion kuninkaa-
na Suomenniemen itseoikeutetuksi
isännäksi! Nouse suomalaisen su-
vun suojelijaksi, suomalaista henkeä
heilimöittämään, suomalaista elä-
mää edistämään! Nouse tietorik-
kaana ja työtärakastavana voimana
hyvinvoinnin hetkihin isänmaatasi
johtamaan!

Kun sinä nouta, ei Suomenniemi
sorru! Kun sinä kohoat, ei huku
suomalainensuku! Kun sinä työvir-
tesi virität, syntyy suuret unelmat
suomalaisen suvun tulevaisuudesta.
Silloin Suomi peltojensa perillä au-
rojensa voimalla elää kestävänä
kansana,

Suomen su oma!aissiiel uinen talon-
poika! Vapaa, terve ja voimakas.
Siinä on kallio kansamme vastai-
suuden,!

soi sydämen kannel, heille her-
kin kiitos ja kaunein kai-
ho! Soi rakkautta pyhää, soi
kunnioitusta jaloa, soi ymmär-
rystä heidän työtänsä kohtaan. Kir-
kasta mielessä heidän kuvansa. Loih-
di silmieni eteen heidän korkeat ot-
sansa, tyynet silmänsä ja työn ku-
martamat vartensa. Ajattelu aatos
heitä Suomenniemen kehityksen ku-
ninkaina!

Kummuilta näiltä kumpuaa aatos
nykyiseen suomalaiseen talonpoi-
kaan. Häneen, joka nyt auran kur-
jassa astuu, häneen, joka nykyisen
Suomen isäntänä toimii ja nykyisen
ajan Suomennientä hallitsee. Onko
hänen sielussaan samat tulet, sa-
mat aatteet ja sama kunto? Onko
hän isänsä poika, isänsä työn jatkaja
ja isänsä perinnön arvokas puoltaja?
Onko maa hälie rakas?

Katselen suomalaista talonpoikaai
Talonpoikaa, joka nykypäivinä liik-
kuu peltojemme perillä . . .

Hänessä ei ole enää niin paljon si-
säisiä suuruutta, otsan kirkkautta, o-
man työnsä rakkautta kuin entisajan
talonpojassa. Uudet tunteet ovat hä-
nen pirttiinsä tunkeutuneet, uudet
virtaukset ovat hänen vertansa vetis-
täneet. Hän on paljon muuttunut.
Tuntuu kuin eläisi väliaikaa. hän
tuntuu horjuvan. Maa ei ole hänelle
sitä, mitä se oli hänen isälleen. Hän
ei ole enää se Saarijärven Paavo, ei-
kä Valkjärven Antti Holttinen. Hän
on saanut mieltymystä kaupunkeihin.
Hän ei tunne enää itseänsä isän-
näksi maassa. Hän vetäytyy syrjään,
hän hiljaisena katselee kuinka uudet
polvet isäntävallan omistavat. Hä-
nessä ei ole enää sitä suurta työn
rakkautta ja työn luottamusta, joka
on maan hyvinvointia luova voima.
Hän kuuntelee ulkoa tulevia virsiä,
hänelle ei täysinäisten tälhkäpäiden
laulu ole samaa mitä se oli ennen. Se
ei häntä hellytä, se ei satu syvälle
hänen sydämeensä.

Sellaiselta näyttää suomalainen ta-

lonpoika nykyään. Mutta onneksi
se vaan näyttää. Katson syvemmälle
hänen silmiinsä, syvemmälle hänen
sydämeensä pyrin. Siellä huomaan
toista, sieltä kauniimpaa käsitän.
Pinnalle osuu vaan nykyhetki en su-
mut, varjot ja kajastukset. Siellä sy-
vällä asuu suuri elämän totuus.
Siellä on hänen oma itsensä, koske-
maton ja terve.

Siellä asuu vielä terve suomalai-
nen talonpoika. Maan mahtaja,
maan rakastajia. Siellä vallitisee
maahenki, siellä kukkii suomalai-
nen kunto. Siellä virtaa terveen
kansallistunnon hopeahohtoinen vir-
ta, siellä asuu ajatuksia suuria Suo-
men tulevaisuudesta. Mutta tuo oi-
kea suomalainen talonpoika se kal-
paa herättämistä. Se kaipaa kutsu-
via säveleitä, jotka sen ylösnouse-
muksen hetken valmistavat. Se kai-
paa sytyttävää salamaa, joka saa
siihen herätysten iskut isketyksi.

Miks’eivät ne tule. nuo säveLeot?
Mikseivät ne soi pyhiä virsiään.
Suomenmaa kaipaa talonpoiklaan!
Se itkee tervettä maalaisvoiraaa, tar-
mokasta maanmuokkaajaa, selvän
suomalaisen sydämen kantajaa. Sii-
nä on maan mahti ja kunto. Siinä
on selkäranka suomalaisen ajatuk-
sen, suomalaisen unelman, suoma-
laisen työn ja suomalaisen elämän!
Mikseivät kaiju nuo kutsuvat virret,
jotta suomalainen talonpoika taas
ylösnousisi, onneksi maan suoma-
laisen?

Soivat ne! Sointuvat ne! Kaiku-
vat kultaisina, kaikuvat maata on-
nellistuttavina. Maamiesseurojen,
maanviljelysseurojen, osuustoimin-
nallista! yritysten, jnaamieskoulu-
jen ynnä monien muiden maatalou-
dellisten .harrastusten muodossa ka-
jahtelevat kutsuvat virret. Kulkevat
neuvojat talonpojan tupaan, nuori
maamieelkouluhun kutsutaan, maan
antimet näyttelyyn asetetaan. Ken
parhaimman ojan kaivaa, ken vaot
oikein viertää, ken metsää hellii ja*

iät J
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Kansakoufuasetuksen
SO-vuctlsjuhla.

Tehtaankadun kansakoululla eilen
illalla vietetty kansakouluasetuksen
50-vuotisjuhla oli kaikin puolin erit-
täin onnistunut. Kuten tunnettu,
syntyi juhla Helsingin kumman-
kinkielisten kansakoulujen opettaja-
yhdistysten alkuunpanosta ja otti
siihen osaa koko täkäläinen kansa-
kouluväki tarkastajineen ja johto-
kuntineen; kouluylihallituksen yliti-
rehtööri ja tansakouluosaston tar-
kastajat olivat kutsuvieraina saapu-
villa, samoin useita aikaisemmin tä-
käläisten kansakoulujen palveluk-
sessa olleita henkilöitä. Koulun
juhlahuoneusto oli tilaisuutta varten
aistikkaasti kaunistettu.

Juhlatilaisuus alkoi klo 7 pianon-
soitolla Wagner-kappale neljän
laulunopettajan esittämänä —, jon-
ka jälkeen Tehtaankadun koulun
johtajatar, neiti Sofia Streng kum-
mankinkielisellä lämpimällä pu-
heella lausui juhlatoimikunnan puo-
lesta juhlavieraat tervetulleiksi. 0-
pettajista muodostettu, suuri seka-
kuoro lauloi sitten Klemetin »Kevät-
laulun* ja Madetojan »Katson virran
kalvohom» hra J. Leinon johdolla sekä
O. Anderssonin sovittamat »Som-
marmasch» ja »Slumrande toner»,
hra Edv. Hedmanin johdolla.

Ja niin seurasi ohjelmassa ruot-
sinkielisten kansakoulujen tarkasta-
jan, toht. A. Liliuksen ruotsinkieli-
nen juhlaesitelmä, joka käsitteli voi-
mien kehitystä kasvatus- ja opetus-
työn kautta. Sisällöltään mielen-
kiintoista ja miellyttävästi tulkittua
esitystä seurattiin suurella tarkkaa-
vaisuudella.

Op. Alpo Noponen lausui juhlaru-

nonsa »MuistopäiviinB,», joka voitti
kuulijain yleisen suosion.

Te-eloman jälkeen, jonka ajalla
torviseptetti Apostolin soittokunnas-
ta soitteli, piti suomenkielisten kan-
sakoulujen tarkastaja, maisteri M.
Pesonen juhlapuheen, kosketellen
siinä m. m. sellaisia kohtia kansa-
koululaitoksessamme ja kansan-
opetuksessa, jotka vaatisivat korjaus-

ta, jottei taannuttaisi, vaan edistyt-

täisi. Niin olisi puhujan mielestä
alkuopetus uudistettava samalla
pohjalla kuin ylempi kansakoulu
työskentelee, opettajain valmistus
tehtävä ajanmukaisemmaksi ja
kansakoulun oppiaikaa lisättävä yh-
dellä vuodella.

Miellyttävän lisän antoi juhlan
ohjelmaan laulajatar Alma Kuula,
esittäessään säveltäjä Kuulan säes-

tämänä Kotilaisen »Varpunen joulu-
aamuna», Sibeliuksen »Lasse liten»,
Palmgrenin »Näktergalen» ja Kuu-
lan »Pesäänsä suojeleva lintu» sekä
yli ohjelman Kotilaisen »Pilvitans-
sin».

Herra Alex. Slotte lausui ruotsiksi
Topeliuksen »Aamulaulun» ja kuoro
esitti torvisoiton säestyksellä v.
Kothenin »Slutkör Ur Finlands
namn» ja Kajanuksen »Hymnin
Suomelle», edellisen hra Hedmanin,
jälkimäisen hra Leinon johdolla.

Lopuksi laulettiin yhdessä »Maam-

Juhlassa vallitsi isänmaallinen ja

sovinnollinen tunnelma, ja jätti se
'äsnäolijoihin kauniin muiston.

Kaikilla kaupungin kansakouluilla
oli eilen lupa-, mutta oli niissä kui-
tenkin kussakin aamupa väliä val-
mistettu oppilaita varten erityisiä
juhlatilaisuuksia, joissa lyhyillä pu-
heilla kiinnitettiin lasten huomiona
sivistystyömme kehitykseen, laulet-
tiin ja luettiin sopivia runokappalei-
ta. »Kansakoulumme» niminen,
pieni julkaisu jaettiin lapsille ilmai-
seksi.

Rakennustoiminta
Helsingissä.

Uuden Vallilan alue.
Viime helmikuussa vahvisti kau-

punginvaltuusto Uuden Vallilan alu-
etta koskevan rakennusjärjestyksen
ja siellä löytyvien asuntotonttien
vuokrakontrahdit. Ennenkuin raken-
nustyö, jota kaupungin lainarahasto
yleishyödyllistä rakennustoimintaa
varten luotonannolla tukee, voi kui-
tenkaan alkaa mainitulla alueella,
vaaditaan siellä ensin suoritettavaksi
laajanlaisia jaoitus- ja tasoitustöitä.
Sosialilautakunta onkin rahatoimika-
marille ehdottanut, että mainitut työt
autettaisiin jo tänä vuonna ja että
kustannusarviot niitä varten laadit-
taisiin! mahdollisimman pian. Jos
nimittäin varat mainittuun tarkoi-
tukseen otettaisiin vasta tulevan vuo-
den menosääntöön, voisi rakennus-
toiminta, huomauttaa sosialilautakun-
ta. Uuden Vallilan alueella alkaa vas-
ta v. 1918, mikä olisi valitettava vii-
vyke nykyisin vallitsevan asuntopu-
lan ja kaupungin asutuspolitiikan
kannalta yleensäkin.

Veroilmoitukset kiinteistö-
kinoista.

(S.H.j Uudenmaan lääninkonttori
on t. k:n 10 p. antanut seuraavan
kuulutuksen:

Asianomaisille kiinteistönomistajil-
le tiedoksi ilmoitetaan, että kaavak-
keita sellaisten kiinnityksellä turvat-
tujen lainojen ilmoittamista varten,
jotka ovat 26 p. maalisk. (8 p. huh-
tik.) 1916 annetun Armollisen asetuk-
sen vaikutuksen alaisia, on saatava-
na kaupungeissa maistraateista ja
maalla asianomaiselta kruununnimis-
mioheltä; ollen sellainen veroilmoitus
sanotuille viranomaisille jätettävä en-
nen 1 päivää ensitulevaa heinäkuuta.

Helsinkiläinen maito.
Kaupungin laboratorion tutkimusten

tuloksia.
Kaupungin laboratoriossa tutkittiin

viime huhtikuun aikana yhteensä 351
kokoina itonäytettä.

Korkein tavattu rasvamäärä
oli 5, 10 % alhaisin 2, 10 % sekä keski-
määrä 3,, s % (edell. vuoden huhtlk.
3,m %). 32 näytteessä ,ell siis 9,i pro-
sentissa kaikista tutkituista näytteis-
tä, oli rasvaa vähemmän kuin sallittu
2.90 %• Luettelon näistä ala-arvolsen
maidon kaappaajista on laboratorio lä-
hettänyt terveydenhoitolautakunnalle
rankaisutoimenpiteitä varten.

Maidossa tavattu llkamäärä
valhtell oja 5 mg;n välillä litraa kohti
Ja oli keskimääräinen Ukapitoisuus 115l l5
mg. (edell. vuoden huhtlk. 2,a mg.)
Yhdessäkään näytteessä el likapitol-
suus noussut korkeimpaan sallittuun
määrään, joka on 8 mg litraa kohti.

Kestävyyteen nähden oli 64
näytettä, % kokonaismäärästä
ala-arvoisia, joka on epätavallisen suu-
ri prosenttiluku.

Tavalla tai toisella ala-arvoisia kai-
kista tutkituista näytteistä oli 22 %

(Edell. vuoden huhtlk. 15 %).

Kaupungin sairaaloihin viime
kuukauden aikana hankittu kokomal-
to ja kerma on yleensä ollut laadul-
taan hyvää. Sen sijaan el Kivelän ja
Humaliston -sairaaloihin hankitun kä-
slnkuoritun maidon rasvapitoisuus ole
ollut tyydyttävä.

Rajahinnst. (S.T.T.) Uuden-
maan läänin kuvernööri on vahvis-
tanut uusiksi rajahinnoiksi kahville
kilolta s—B mk.. vermiselleiUe 1 mk.
50 p. ja kylvöheinille kaupungeissa
15 p. sekä maaseudulla 13 p. kilolta.

Suomalaisen Tiedeakatemian
esitelmätilaisuus, johon yleisöllä on
vapaa pääsy, on lauantaina t. k;n 13
p. klo 6 i.-p. Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seuran talossa. Esitelmän
pitää toht. A. Aarne aineesta »Arvoi-
tusten tutkimuksesta». Muistopuhei-
ta pitävät toht. A. O. Heikel valtio-
arkeologi J. R. Aspelinistä ja toht. H.
Ojansuu senaattori Arvi Genetzistä.

Harvinainen hautaus tapahtui
toissa päivänä täkäl. vanhalla luth.
haptausmaalla. Viime vuoden joulu-
kuussa kuoli täällä lääkintöneuvos
K. A. Bergstedt. Kun hänen ruu-
miinsa sitte oli siunattu hautaus-
maan kappelissa, toimitettiin se vai-
najan lausuman tahdon mukaan Tuk-
holmaan poltettavaksi, mistä vaina-
jan puoliso sittemmin toi tähteeksi
jääneen tuhan suljetussa kuparilie-
riössä takaisin Helsinkiin. Toissa-
päivänä oli hautausmaalle kokoon-
tunut parikymmentä henkeä vaina-
jan omaisia ja läheisiä, joista vaina-
jan serkku, apteekkari A. Hasselblatt
laski uurnan pieneen hautaan. Sa-
malla piti puheen vainajan muistolle
tri P. Nordman.

Helsingin laivaliikenne. (S.H.)
‘Eilen alkoi höyry!. Borgä ikesä-
vuoronsa, saapumalla tänne. Kap-
teenina on entinen kapt. A, Henriks-
son. Myös saapui eilen 15 saaristo-
laisalusta, tuoden hiekkaa, halkoja
ja kaloja.

Eläkkeet. Kaupungin töissä va-
hingoittuneelle työmies Alexander
Siljanderiile on rahatoimikamari
myöntänyt 64 mk:n 80 p:n suuruisen
vuotuisen elinkautiskorvauksen.

Talcnkauppa. Kapteeni O. F.
Pohjanheimo on myynyt omistaman-
sa talon Puistokadun n:o i eversti-

luutnantti de Fontille, joka raken-
nuttaa talon uudelleen yksityiseksi
yhteiskouluksi. Koulu tulee kaksi-
osainen, joista toinen tulee yliopis-
toon johtavaksi ja toisessa valmiste-
taan oppilaat käytännöllisiin toimiin.
Kaupan välitti varatuomari L. Poh-
janheimon asianajotoimisto.

Helsingin kaupungin laboratorios-
sa toimitettiin viime kuussa yhteensä
650 tutkimusta, joista 545 kaupungin
omien laitosten alotteesta ja 105 yk-
sityisten pyynnöstä. Tutkimuksista
koski 415 kuorimatonta maitoa, 24
kuorittua tai separoitua maitoa, 66
kermaa, 14 kaivovettä, 24 likaviemäri-
vettä, 40 veden bakteripitolsuutta,
2 jauhoja, 3 hedelmiä, 2 limonaadia,
6 kahvia, 3 paJoviinaa. 6 »kiljua», 2
saippuaa, 20 lumijätettä, 14 tapettien
y. m. arsenikkipitoisuutta. 3 virtsaa
sekä voita, lihaa, siirappia, kaviaria,
punssia ja konjakkia kutakin yksi
näyte.

Helsingin lihantarkastusasemaila
tarkastettiin eilen 74 kokonaista ja 1
puolikas nautaa, 31 kokonaista ja 4
puolikasta sikoja, 151 vasikkaa, 24 lam-
masta ja 1 hevonen.

Yliajot. Eilen klo l j£ 1.-p. ajoi
plka-ajuri n:o 76 Heikin- Ja Simon-
katujen kulmassa erään juoksupojan
nurin. Pojalta repeytyi palttoo mutta
vammoja ään ei saanut.

Väärennetyt 20-markkaset.
Turussa.

Turun S:t kertovat; Helsingistä tul-
leen kiertokirjeen johdosta ryhdyttiin
Suomen Pankin Turun konttorissa tois-
sa päivänä tutkimaan hoivissa olleita
20-markkasia. Pankin pääkonttorista
lähetetyn väärän setelin johdolla tut-
kittiin seteli.pini.ka toisensa jälkeen.
Lehden kyselyyn saakka oli vääriä 20
markan seteleitä löytynyt parikymmen-
tä kappaletta. Kaikki no olivat puh-
taita kulumattomia lappusia. Asiaa tie-
duisteltaessamme kuulimme myöskin,
ettei vääriä seteleitä tähänastisten tie-
tojen mukaan ole tullut pankkiin ai-
van viime aitoina, vaan noin kuukau-
den päivät takaperin, jolloin sidotuis-
ta kimpuista niitä on löydetty. Tutki-
musta tulee jatkumaan monta päivää,
joten on mahdollista, että väärennet-
tyjä seteleitä liimaantuu kosoita.

Kysyimme Suomen Pantista vielä,
kuka tässä tapauksessa, jolloin paljon
viSiriä seteleitä näyttää olevan liik-
keessä, saa kärsiä vahingon, joka se-
telien mitättömiksi joutumisesta koi-
tuu asianomaisille. Kysymykseen vas-
tattiin, ettei siitä asiasta vielä ole ole-
massa päätöstä.

Väärennykseen syyllisiksi epäillyistä
on John Hjalmar Klingsten monet vuo-
det oleskellut Turussa, missä hän 5—6
vuotta takaperin omisti Humallstonka-
dun varrella paperikaupan. Tehtyään
vararikon hän sittemmin työskenteli
etupäässä sanomalehtien, aikakauskir-
jojen Ja muiden Julkaisujen ilmotusten-
kerääjänä, toimien m. m. Aho Under-
rettelserin ilmotusten hankkijana, kun-
nes hän tässä toimessa joutui väärin-
käytöksistä Kiinni. Hän oli ntm. vää-
rentämällä ilmotuskuitteja kavaltanut
sanotulta lehdeltä useihin satoihin
markkoihin nousevan summan. Tämän
tehtyään K. poistui kokonaan maasta,
oleskellen jonkun aikaa ulkomailla.
Helsinkiin K. lienee palannut parisen
vuotta sitten ja on hänellä siellä ol-
lut asioimistehtävlä,

Mikäli samalle lehdelle on kerrottu
lienee Klingsten käynyt Turussa kol-
misen viikkoa sitten eli huhtikuun puo-
livälissä, jolloin hän luultavasti on
vaihtanut nyt löydetyt väärät setelit.

Kokouksia.
—i(S. T. T.) Helsingin yleisen Ra-

vlntoyhdlstyksen neljänneskokoukses-
sa eilen ilmoitettiin, että yhdistyksen
jäsenluku oli lisääntynyt 153:11 a ollen
nyt 3,447. Puhdas voitto on ollut
33,387 mk. 42 p.

Urheilun alalta.
Kisaveikkojen kevätkisat.

Helsingin Klsaveikot toimeenpane-
vat t. k. 26—28 p:nä kevätkisat, joi-
den enslmälsenä huomattavana osana
on kolmas viestinjuoksu Helsingin
ympäri. Viestinjuoksu tapahtuu per-
jantaina t. k. 26 p:nä. Kahtena sitä
seuraavana päivänä suoritetaan sit-
ten kansalliset rata- Ja kenttäurheidu-
kllpailut Näiden kilpailujen ohjelma
on seuraava:

Lauantaina 27 p. klo 6 1. p..
100 m tulosrajajuoksu (tulosrajana 12,2
sek., jonka alle yleisessä, avoimessa
kilpailussa juosseet eivät ole kilpakel-
poisla); 150 m juoksu (koe): 300 m
juoksu (koe. Jos tarpeen): 400 m ensl-
kertalaisjuoksun koe (osanottokelpol-
sla ovat no, Jotka eivät koskaan ennen
ole kilpailleet yleisessä, avoimessa
400 m kilpailussa; viestinjuoksuja ja
otteluihin sisältyviä kilpailuja ei ote-
ta lukuun); 800 m juoksu; 2,000 m tu-
losrajajuoksu (osanottokelpolsla ne.

rirp- —* avoimessa kil
paltussa ole juosseet 1,500 m alle 4
min. 30 sek.); 3 mailin (4,827 m)
juoksu; m tulosrajaviesti (o-
sanottokelpoisla ne Juoksijat, jotka ei-
vät ole juosseet yleisessä, avoimessa
kilpailussa 100 m alle 12,2 sek.); Pi-
tuushyppy; Palnonheltto: Kuulantyön-
ti par. käd.: Kiekonheitto par. käd.,
tulosrajakilpallu (osonottokelpoisia ne.
jotka eivät yleisessä, avoimessa kil-
pailussa ole heittäneet yli 33 m).

Sunnuntaina 28 p. klo 1 1. p.:
100 m tulosrajajuoksu (loppukilpailu);
150 m juoksu (loppukilpailu); 300 m
juoksu (loppukilpailu}; 400 m ensiker-

me»
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talaisjuoksu (loppukilnailu); 1,500 m
juoksu: 15,000 m juoksu; 4XIOO m
tulosrajaviesti (loppukilpailu); 4XIOO
m viesti; Aitajuoksu. 110 m (91,4 cm
aidat); Korkeushyppy: Seiväshyppy;
Keihäänheitto par. käd.; Kiekonheitto
par. käd.; Moukarinheitto; Peruna-
juoksu, 90 m (Helsingin kansakoulu-
jen 3;s ja 4:s-luokkalalset); Ikämies-
ten (35 v. täyttäneiden) 100 m juoksu.

Ilmoittauduttava on viimeistään tou-
kokuun 20 p:n kuluessa opettaja J. U.
Autoselle, Antink. 24 B.

Suomen Urheilulehti n:o 32 on
ilmestynyt sisältäen: L. A—g: Urhei-
lu ja urheilullisuus. Urheilun eetllli-
nen tehtävä. Kilpakelpoisuus- ja >•

flustuskorttijärjestelmä. Lauri Pih-
kala: Vasaman juttu. Tanskalai-
sen jalkapailoilijamestarin Niels Mid-
deiboe’n mietteitä lakimiesten tehtä-
vistä jalkapallopelissä. Einari Te-
räskivi; »Kalevan-malja-kilpaiiujea
suhde maaseutujen urheiluseuroihin».
-- Uutisia. Kuvia.

Helsingin Atleettiklubin ikämies-
osasto kokoontuu tänä Iltana klo ‘/s 8.

Urheiluseura Kalevan Jalkapalioi-
iijaln kokous on tänä Iltana klo 8
kahvila Virginiassa, Rauhankatu 15.

Jalkapallo-ottelu Porvoossa. Ur-
heiluseura Kalevan jalkapallojoukkue
vierailee ensi sunnuntaina Porvoossa,
jossa se kilpailee sikäläisen Akllles-
seuran joukkuetta vastaan.

Pikku-uutisia.
Toukok. 12 p:nä 1916:

Tänään; Lotta.
Huomenna: Floora,
Aurinko: nousi klo 3,32 Ja laskee

klo 8,22.

Henkilötietoja. 60 Tuotta täyttää
tänään leipuriin estarl Karl Erik
Lindholm Itkon maatilalla Sääks-
mäellä.

Perheuutisia. Kihlauksensa ovat
julkaisseet ylioppUas, neiti Elisa Val-
unen Hämeenlinnasta Ja vakuutus-
virkailija Harri Brummer täältä.

*

Helsingistä matkustaville lienee
hyvä huomauttaa muutoksista passien
Ja matkakirjojen antamisjärjestykseen
täkäläisessä passitoimistossa. On hy-
vä heti varata mukaansa viime vuo-
den henklrahakuittl, ettei tulisi tur-
haan alkaa haaskatuksi. Parasta on
myös passin hakijan itsensä mennä
henkilökohtaisesti perimään passinsa,
sillä nykyään vaadittavat omakätiset
kuittaukset eivät tule selviksi asia-
miehen kautta.

Muuttopuuhissa toivovat Pikatoi-
xnisto Mar s’l n toimeliaat pojat kä-
slrattaineen saavansa olla muuttajil-
la apuna, kunhan heitä puhelimella
2359 palvelukseen kutsutaan. Poikain
ansio käytetään N. M. K. Y:n poika-
työn hyväksi. Lähemmin ilmoitukses-
sa.

Tyttöjen ammattikoulussa Itä-
Helklnkatu 13 on tänään ja huomenna
klo 11 a.-p—6 1.-p. näytteillä oppilai-
den valmistamat työt, piirustukset y.
m. Myytävänä on muutamia lastenpu-
kuja. Yleisölle on tarjolla kahvia, lei-
voksia, kakkuja ja virvoitusjuomia.

Komeaa kangastusta saivat Ou-
lulaiset tiistaina Ihailla. Kaupungin
rantaan Ja torille, mutta varsinkin ur
heilukentälle näkyi mereltä manner
maata sekä joukko luotoja ja saaria,
jotka milloin selvemmin, milloin him-
meämmln esiintyen näyttivät olevan
Varjakan saaren takana Ja kangaste-
leva mannermaa Ikäänkuin sen välit-
tömänä Jatkeena. Sanoivatpa jatkut
katsojat nähneensä Marjanlemen ma-
jakankin. Pitkin päivää oli yleisöä
urheilukentällä Ihailemassa näkyä, jo-
ka vielä klo 6 tienoissa illalla esiin-
tyi selvänä. K:u.

Ilmat monena. (SJI.) Keskiviikko-
na raivosi ukonilma Vampulaesa
tavallista rajummin iskien Kärväselän
kylässä olevaan Lepistön asuntoon
murskaten savupiipun kokonaan sekä
rikkoen eteisessä olevan kaapin ja lyö-
den asukkaat tainnoksiin.

Mikäli U. A:ile U u d e a t a k a u p u n-
gis t a on Ilmoitettu, on sielläkuluneen
viikon aikana kuulunut mereltä päin
silloin tällöin ukkosen Jylinää; keski
viikkona ratkesi se sateeksi.

Jäänlähtö Kemijoessa alkoi maanan-
tal-aamuna. Tervolassa kuljettiin
vielä samana päivänä jalan klrkkosu-
vannon jään yli.

Salamoita nähtiin Kuopiossa
myöhään tllstal-Htana Itäisellä taivaal-
la. Ukkosen jyrinää kuului myöhem-
min yöllä.

Kovanpuolelnen lumimyrsky, kovem-
pi kuin koko viime talvena yksikään
pyryllma vallitsi tämän kuun 2—S päi-
vinä laajalla alalla P e r ä-P o h jo 1 a s-
s a, kuten Rovaniemellä, Kemljärvellä,
Kuolajärvellä, Sodankylässä j. n. e,
Lunta kerääntyi kinoksiin saakka mo-
nin palkoin.

Täällä Helsingissä pyrytti lunta
koko ellisenpäivän.

Pullokaljavltsaus Rovaniemellä.
Oulun läänin pohjoisen vaalipiirin nuor-
suomalaisten piirikokouksessa Kemissä
viime sunnuntai-iltana ehdottivat ro-
vaniemeläiset edustajat, että valitta-
via edustajia erityisesti kehotteita!»;!n
ajamaan kruunun metsätorpparien ase-
man parantamista sekä pullokaljan
myynnin rajoittamista lainsäädännön a-
yulla. Nämä asiat päätettiinkin esittää
evästyksenä valittaville edustajille.
P.-P
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Kunnat ja Kymiolaakson
sähköyhtiö.

(S.T.T.) A. Ahlström O. Y. on Uu-
denmaan läänin kuvernöörille valit-
tanut Ruotsinpyhtään kunnan pää-
töksestä merkitä 150,000 tnkn edestä
osakkeita suunnitellussa Kyminlaak-
son sähköosakeyhtiössä, perustellen
valitustaan sillä, ettei mainitunlai-
seen osakeyhtiöön kuuluminen ole
maalaiskuntien etujen mukaista, jo-
tapaitsi Ruotsinpyhtään kunnalla on
jo n. 100,000 mkn velat ja sen siis
täytyisi lisäksi tehdä 150,000 mkn
velka, mikä velkataakka tulisi ole-
maan liian raskas veroa maksaville
kuntalaisille.

Uusia nuotteja. Kansanva-
listusseuran kustannuksella on
ilmestynyt:

Seminaarin lehtori A. E. T ai p a-
léen toimittamassa »Miesäänisten
laulukuntien ohjelmistoa» sarjassa
on valmistunut neljäs vihko »Laulu-
ja muilta mailta», sisältäen 30 poh-
joismaissa yleisesti suosittua laulua.
Vihon hinta 75 p.

Aksel Törnuddin sekakuoro-
sävellyksiä on ilmestynyt »Sekaää-
nisten laulujen» 54;nnessä vihkossa:
Satakunnan laulu, Kehrääjä-äiti,
Oma maa ja Kitkat katkat. Vihkon
hinta 50 p.

Kansanvalistusseura, joka jo aikai-
semmin yleisten lau’ujuh!atoimikun-
tien kannatuksella on julaissut suo-
meksi Haydnin oratorion »Luomisen»
Hämeenlinnan juhliin 1911 ja Hän-
delin oratorion »Messiaksen» viime
kesänä vietettäväksi aiottuihin Tanv-
pereen laulujuhliin, on vastikään Kä-
kisalmen yleistä laulujuhlaa järjes-
tävän toimikunnan avustuksella ju-
laissut kokonaisuudessaan Joseph
Haydnin suuren »Vuodenajat»
oratorion suomennoksen. Suomen-
nostyön on suorittanut K. V. Vesala.
Kukin kuoroäänivihko (soprano, alt-
to, tenori ja basso) on erikseen saata-,
vissa (ä 1 mk.).

Vaatimaton
kysymys.

(S. H.)
Koska saa yliopistomme kananhoidon

professorin?

Sanokaapas se!
»Helsingin Sanomissa» aikaisemmin

ja nyt »Hufvudstadsbladetissa» on jo-

ku innostusta uhkuva kirjoittaja pu-

hunut vakavia sanoja Suomen kanan-

hoidosta. Hän se’ittfiä, että v. 1910
saatiin Yhdysvalloissa siipikarjasta

5,000,000,000,000 (niille, joilla el ole al-

kaa laskea nollia sanon heti että viisi
biljonaa) markkaa, samalla kun Suo-

messa on varaa tuhlata monta mlljo-

naa ulkolaisiia kanatuottelslin. Puhut-
tuaan sitten siltä suuresta merkityk-

sestä, mikä Amerikassa kananhoidolle
annetaan, mainitsee hän, että eräs si-
käläisiä suurimpia kanoj . . . kanan-
tuntljoita on korkeasti oppinut profes-
sori. Ja kerrottuaan vielä, että kal-
kissa Amerikan yliopistoissa löytyy

k-holdon opettaja, kysyy hän lopuksi,

koska Suomen yliopistoon saadaan sen
aineen professori.

Arvoisat viranomaiset! Koska?
Puolestani voisin lisätä, että maam-

me historia tuntee kyllä oppineita ni-
meltä Ganander, mutta professoreja

sen nimisiä niitä ei tosiaankaan ole
tainnut olla. Syy, mlnkätähden virka
on Jäänyt meillä niin syrjään, lienee
se, ettei meillä ole ollut täysin päteviä

hakijoita. Ja se on vain huolimatto-
muutta, sillä kyllähän me suomaJalset
kykenemme vaikka mihin, »Jos toi-
meen tartutaan».

Niille nuorille tutkijoille. Jotka täs-
tä kirjoituksesta saavat piston sydä-

meensä Ja aikovat valmistautua kana-
tleteilljölksl, annan minä väitöskirjan
aiheen, kuitenkin sillä ehdolla, ettei
useampi kuin yksi kirjolta siltä.

Maaningalla tapahtui tässä kevät-
talvella, että erään kanahuoneen larap
pu nokesi. Ja kanat. Jotka vielä Ulalla
olivat käyneet täysverisistä Leghor-
neista, olivat niin muuttuneet, ette!
aamulla oikein tiedetty mitä ne olivat.
Toiset välttivät niiden leikkivän mus-
tia Leghorneja, mutta toiset selittivät
niiden aivan ehdottomasti olevan Mi-
norkoja. Nyt on niitä pesty muutamia
kertoja vedellä, Havlksella Ja vanhalla
hammasharjalla, kunnes on ruvettu oi-
kein vakavasti epäilemään, etteivätkö
ne vain sentään olekin Plymouth-
Rockeja. Niin kirjaviksi ovat ne tul-
leet.

Nuorten tiedemiesten sopisi kirjoit-

taa tutkielma Maaningan kanoista, nii-
den värivalhtelulsta, ja lanpunnoen
vaikutuksesta kanalajelhln. Esipuhelt-
ten, omistusten. Johdatusten ja tau-

lukkojen avulla pitäisi siitä kyllä saa-
da muutama sata sivua kokoon.

Muuten en minä lainkaan usko, että
Buomen tulevaisuus on kananhoidossa,

sillä minä tiedän mistä se helpommin
löydetään;

Albertinkadulta 24 ; tä, rap-

p u D. o v 1 42.
Siellä se on.

Ja on ollut nähtävästi jo pitemmän
aikaa, päättäen Hhladetin ilmoituk-

Framtiden
bor kvar Albertsgat. 24 D., dörr 42.

(T.A.8968) 6959

(TULEVAISUUS asuu edelleen Al-
bertink. 24. D. ovi 42.)

Sopii käydä katsomassa, kellä on

Mutta silti en minä tahdo vastustaa
kanaprofessorln asettamista. Sillä
mlnkätähden me antaisimme noiden
viiden blljonan olla käyttämättä, kun
ne kerran yhden professorinviran pe-

rustamisella voitaisiin helposti korjata
taskuun.

Pienempiäkin summia sitä on tässä
maailmassa haluttu.

Tolsinaan.

Agapetus.

J. K. Minusta on erittäin häikäile-
mätöntä. ettei niin tärkeästä asiasta
kuin tulevaisuudesta lainkaan Ilmoi-
teta suomalaisissa lehdissä.

sesta

alkaa.
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RansaKomun 50-o«otisjHl)laks}!
Suomea RansaKoululaitoKsen historia.

stof)tori f?. 91. säftcffon tanf.ifoulun si'»huiotiSinfjlaffi ftrj. tcoS, joSfa
etift fertoa PhtcnoifeSti turnataan tanfanopetuffen aifaifemmat tunifjcct,
fanfaloiilnlattoffen fpntt) ja foifinpnoUneu fctiitij§ fcfä näreillä olemat
tärteät uubiStusptjrinnöt. 240 Hio. Jiutoit. 3:75, fib. 5 mf.

IlubcSfa ©uomcttareSfo fantaf. tnrfaStaja 91. § Sat»
jonne. Slirja on firjoitcttu juurella afiantuntcmntfclla ia laaja aineS
on tnibolla mnlifoitu (SfitljS on fclmää, pleiStojuiStn tn (iijnman. Soi»
tuottamasi! faufafoulumdfi ja fanfatoulun pstärcät fiiruhtaroat tutuS»
tumaan tähän julfaijuun, jonta r.vmo ci {uinfaan juhlatunnelman mu»
lana murene.'

Uno Cygnaeuksen kirjoitukset
Euomtn fanfatoulun peruStamlfeSta ja järjestä»
mi (estä, toimin. @. «öunbcrf, fuom. 91. Sarianne. SjleinHä
Inareilla G:n iOO=muotispäimaffi jmfaiStu, toSrcatuSopillijcu firjaUifau»
temme fantateoffia. 623 firo. 5 m!., fib. 6:50.

Uno Cvpaeus-seinätaulu.
SlahbeUa märiQS hienolle taibctnrtongille painettu. Stoto 65x51 fm.
1 mt. (lahcttjS 25 p.). tpanlittama jota fouluuu ja totiin!

SlanfauluatJlr.Sfcura, clfUtti,
P685

Maaseutu-imtisia.
Olot köyhäintaloissa.

Orivedellä.

Äskettäin kerrottiin sanomalehdissä
että Oriveden vaivaistalon hoitajatar
on kohdellut hoidokikejaan erittäin so-
pimattomasti. Asiaa johdosta on pi-
detty kuulosteluja ja vaivaishoidon tar-
kastajakin on käynyt palkalla. Nyt-
temmin on käynyt ilmi, että johtajatar
on käyttäytynyt sopimattomasti hoi-
dokkeja, etupäässä laitoksessa olevia
nuorempia naisia kohtaan. Lopputut-
kimusten kestäessä pyysi neiti Uusi-
vuori päästä heti vapaaksi, mihin suos-
tutuinkin ja otettiin väliaikainen joh-
tajatar.

Mikäli Aamulehdelle Orivedeltä on il-
moitettu on vaivaishoidon tarkastaja
huomauttanut, että tällaiset tapaukset,
Ikävä kyllä, eivät ole vaivaistaloissa
niinkään harvinaisia. Tarkastajan mie-
lipiteen mukaan eivät ne tyyten lopu-
taan, ennenkuin asiat on saatu jär-
jestetyksi niin että vaivaistalossa hoi-
detaan vain sellaisia henkilöitä, jotka
ilmaa omaa syytään ovat joutuneet
kunnan hoidon tarpeeseen. Niitä hen-
kilöitä varten, jotka omasta syystään
joutuvat vaivaishoidon huostaan, olisi
tarkastajan mielestä perustettava eri
laitoksia, joita useat kunnat yhdessä
ylläpitäisivät.

Rovaniemellä.
Rovaniemen vaivaistalolla on viime

aikoina syntynyt 5 aviotonta lasta, joi-
den äidit sekä isät ovat vaivaistalon
holhokkeja; yksi äideistä on lisäksi
mielenvikainen. Kunta hankki vaivais-
taloon äskettäin uuden johtajan ja joh-
tajattaren. Tutkinto pidetään näiden
tapahtumain johdosta ja tulevat syylli-

set asetettaviksi syytteeseen. P.-P

Tuusulan Suomalainen seura.
Esalle tulleiden voittamattomien estei-
den vuoksi peruuttaa Tuusulan Suo-
malainen seura tänään talollaan Ke-
ravalla vietettäväksi aijotun Snell-
man-juhlan.

Ampuma-aseet Tampereella.
(S.H.) Tampereen poliisikamari ke-
hoittaa esiintulleesta syystäkaupun-
gin asukkaita edesvastuun uhalla en-
nen t. k. 18 p. keskuspoliisiasemalle
ilmoittamaan kaikki heidän hallussa
olevat rihlatut pyssyt, niiden mallin
ja kaliberin sekä sitä paitsi rihlattu-
jen revolverien hinnan ja mallin.
Henkilöiden, jotka ovat saaneet am-
puma-aseiden kantoluvan, on ilmoit-
tauduttava saman ajan kuluessa.

Kirjallisuutta ja
taidetta.

Kansakouluasetuksen

R aaka teko. Keskiviikon vastai-
sena yönä tapahtui Alahärmässä har-
vinaisen raaka teko Kustaa Vuosi-
maan omistamalla torpalla. Navetta
oli yritetty sytyttää palamaan ja sitä
varten koottu sen ympärille heiniä ja
kaikellaista rojua sekä erityisesti leh-
män alle. Kun navetta oli kostea, ei
se päässyt palamaan, mutta eläimet
paloivat niin pahoin, että niistä oli
kaksi lehmää ja kaksi lammasta lo-
petettava. Hkityöntekijä oli vienyt
navetasta yhden vasikan mukanaan.
Asian johdosta toimitetaan paralllaan
pollisitutkintoa.

muistopäivä]ulkaisut.
Kansakoulun Lehden juhlanumero.

Kansallisteatterissa

Kausakouluasetukseu 50-vuoli®-
muistoksi onKansakoulunLeh-
ti julaissut laajan ja arvokkaan juh-
lanumeron, jossa on kirjoitelmia pa-
rinkymmenen kirjoittajan kynästä.
Sarjan alkaa kaksiosainen muistokir-
joitus »Kansakouluasetuksemme 60-
vuolias». Sitä seuraa tarkastaja Ru-
fus Saikun kirjoitus »Kansakoulun,
tehtävästä korkeamman kansanope-
tuksen pohjana». Sen jälkeen kosket-
teleo prof. Mikael Soininen kansa-
koulunopettajien jatko-opinnolta. Tä-
män jälkeen on sarja kirjoituksia,
joissa kosketellaan eri aineiden ope-
tusta kansakoulussamme. Niinpä
Aksel Rainio esittelee kristinuskon
opetuksen kehitystä Suomen kansa-
koulussa, Uno Jansson kansakoulun
laskuopin opetusta, livari Heinilä pu-
huu kansakoulujefmne luonnontiedon
opetuksesta ja nykyisistä toivomuk-
sista, Aukusti Salo kauookirjoitukaen
opetuksesta, A. E. Taipale kansakou-
lun laulunopetuksen vaiheista, Fanny
Stenrnth kansakoulun voimistelun
opetuksen edistämisestä sekä nimi-
merkki J. L. k o tise’ Huopetuksesta.
Useissa näistä kirjojtukrVyb*, esitetään
mielenkiintoisia ja herättäviä ajatuk-
sia. Tämän sarjan jälkeeni seuraavat
kirjoitukset: K. G. Tamminen: Pesta-
Lozzin kasvatusoppi; O—n: Topeliuk-
sen nuoruuden aika; Edward Peetersi
Kasvatusopilliset aatteet v. 1916 HI,
IV; Vilkku Joukahainen; Maalaisre-
nesanssi ja kansakoulu; O—n: Maa-
laiskansakoulun uudistuksesta; J. N,
J.: Yhden opettajan hoitama neli-
osastoin en koulu ennen ja nyt; Jaak-
ko Laurila; Kaksi- ja useampiopetta-
ja isien koulujen työn järjestämisestä;
Em. Tamminen; Alkuopetuksen pa-
rantaminen; J. R.; Kaksi asetusta,
jotka ovat Suomen kansasta tehneet
kansan; A. J:nen: Eräitä kuluneen
puolen vuosisadan perintöjä.

Juhlajulkaisussa, joka samalla
muodostaa aikakauslehden huhti—-
elokuun numerot, seuraa lopuksi ta-
vanmukainen katsauscrsasto sekä se-
lonteko Suomen kansallismuseosta.

esitetään, tänään J. W. Snellma-
nin 110-vuotissyntymäpäivänä
klo 1/28 illalla alennetuin hinnoin
117;nnen kerran Gustaf von Numer-
sin 5-näytöksmen (7-kuvaelmainen)
suosittu historiallinen näytelmä
»Elinan surma», Helmi Lindelöf,
Hilda Pihlajamäki, Axel Ahlberg ja
Adolf Lindfors tärkeimmissä tehtä-
vissä.

Huomenna, rukouspäivän aattona
ei teatterilla ole näytäntöä.

Ensi sunnuntaina klo 7 illalla esi-
tetään tavallisin hinnoin 47;nnen
kerran William Shakespearenkuului-
sa S-näytöksinen murhenäytelmä
»Hamlet», johon P. Tshaikowsky
on säveltänyt ihanan näyttämömu-
siikin. Näytännössä avustaa Helsin-
gin Kaupunginorkesteri Robert Kaja-
nuksen johtamana.

B. B. Alancon Ja T. MynHa
näyttelystä Strindbergin salissa on
myyty kolme hra Myntin taulua.

Näyttely on viimeisen kerran auki
sunnuntaina.

Kulkulailosmlnisterl matkalla.
(S.T.T.) »Novoje Vremja» kertoo, että
kulku laitosmmister! Trepov lähtee
toukok. 16 p:n‘ä pitemmälle rautatei-
den tarkastusmatkalle. ,



6 Nro 127 1916

Simrvaitasota.
Sodan 657: s päivä.

(S. H.) Venäjän rintamilla enimmäkseen ollut vain tykistotaistelaa; Oly-
kan länsipuolella ovat saksalais-itävaltalaiset melkoisin voimin yrittäneet hyök-
käystä, mutta torjutut. Armeniassa etenevät venäläiset rannikkosuunnalla Plata-
nan kaupungista länteen ja lounaaseen ja ovat Ersingjanin suunnalla torjuneet
turkkilaisten uudet etenemisyritykset. Taistelut Verdunin luona yhä tulok-
settomia. Irlannin varakuningas saanut eron. Pakollista asevelvollisuutta
ei toistaiseksi uloteta Irlantiin. Itävalta valmistelee Montenegron pysyväistä
yhdistämistä alueihinsa. Bulgaria toimittaa väennostoa Makedoniassa.

Asema.
(S.H.) Venäjän Persiassa ole-

va lähetystö on sikäläisissä sanoma-
lehdissä julkaissut yksityiskohtaisia
tietoja venäläisen sotaväen etenemi-
sestä Bagdadin suunnalla. Ve-
näläiset pitävät nykyään hallussaan
koko seutua Kermanshahin ja Tur.
kin rajan välillä ja ovat, Kasri-Shfi-
trinin valloitettuaan, enään vain
■muutaman päivän matkan päässä
Bagdadista. Ylipäällikön esikunnan
'eilisessä tiedonannossa ei täitä
suunnalta kuitenkaan ole uusia tie-
toja; sen sijaan ilmoitetaan Arme-

niasta, että venäläiset ovat En-
sin g j a n i n suunnalla jälleen tor-
juneet turkkilaisten uuden rynnis-

tysyrityksen ja että venääiset jouk-
ko-osastot ovat rannikkorin-
tam a 11 a tunkeutuneet lounaaseen
ja länteen päin Platanan kaupungis-

ta, joka on noin kymmenkunnan
km. Trapezuntin länsipuolella.

Venäjän Europanpuolisilta rinta-
milta ei ole erikoista uutta mainit-
tavana. Olykan länsipuolella kui-
tenkin on vihollinen melkoisin voi-
min yrittäneet lähestyä venäläisten
juoksuhautoja, mutt* tullut torjutuk-
si. Lisäksi on vihollinen Jakob-
stadtin ja Väinänlinnan alueitten
rintamalla, Naxotsh järven lounais-
puolella ja Baranovitshin suunnalla
alkanut paikoitellen tuiman tykkitu-
len.

Ranskan rintamalta saapuneet
tiedot koskevat yksinomaan Vesr-
dunin seutua, mutta eivät sisällä
Juuri mitään erikseen mainittavaa.
Saksalaiset ovat yhäkin jatkaneet
hyökkäyksiänsä 304 m-n kukkulan
ympäristöllä, tällä kertaa pääasial-
lisesti 287 m:n kukkulaa vastaan,
joka muodostaa ranskalaisten ase-
man luoteisen sivustan. Mutta rans-
kalaisten onnistui torjua nämä kaik-
ki, vieläpä eräällä pienehköllä vas-
tahyökkäyksellä Kuolleen miehen
kukkulan vasemmalla rinteellä val-
lata muutamia osia saksalaisten
'juoksuhaudoista. Lopputuloksena on,
selittää Havasin toimisto, että sak-
salaisten lukuisat hyökkäykset eivät
ole tuottaneet heille mitään taktil-
lista etua.

Irlännin kapinan seurauk-
sena on ollut, että nyttemmin myös-

kin Irlannin varakuningas, lordi
TVimborne on saanut eronsa. Mitä
muuten pakollisen asevelvollisuu-
den ulottamiseen Irlantiin tulee, o-
vat Irlannin natsionahstit kokouk-
sessaan sittenkin asettuneet vastus-
tamaan asevelvollisuuslain sovellut-
tamista Irlantiin, ennenkuin home-
rule siellä on voimaanastunut, ja
Asquith kuuluukin ilmoittaneen
suostuvansa toistaiseksi vapautta-
maan irlantilaiset pakollisesta ase-
velvollisuudesta. Että Englannin
hallitus ei nykyisenä ajankohtana
tahtoisi toimeenpanna asevelvolli-
suuslakia Irlannissa, se oli enem-
mänkin odotettavaa kuin se, ettei e-
rästä Irlannin natsionalistipuo-
lueen suunnittelemaa uskollisuuden
ilmaisua siinä muodossa, että Irlan-
ti tarjoutuisi asevelvollisuuteen alis-
tumaan, ole pidetty tarpeen vaati-
mana.

Itävalta-Unkarin hallituksen il-
moitetaan suunnitelevan Monte-
negron pysyväistä

.
yhdistämis-

tä Habsburgien valtakuntaan sekä
valtiollisessa suhteessa että muuten-

kin. Niinpä kuuluu parasta kättä o-
levan rakennuksenalaisena rautatie
Cattarosta Neigushiin, jota paitsi pa-

rannellaan entisiä ja rakennetaan
uusia maanteitä.

Muuten kerrotaan Balkanilta, että
Bulgaria toimeenpanee sotaväen
kutsunnan Makedonian väestön
keskuudessa. Makedonialaisia par-

tiojoukkoja on tähän saakka kyllä

ollut runsaastikin bulgarialaisten
puolella, mutta säännöllinen sota-
väenkutsunta tietenkin, jos se on-
nistuu, vahvistaisi Bulgarian armei-
jaa paljoa tuntuvammin.

Venäiän rintamat.
ylipäällikön esikunnan

TIEDONANTO.
Pietarista, toukok. Il p. (P.T.)

Korkean ylipäällikön esikunta il-
moittaa:

Läntinen rintama.
Jakobstadtin ja Väinänlinnan alu-

eitten rintamalla, Narotsh-järven lon-
naispuolella ja Baranovitshin suun-
nalla avasi vihollinen muutamilla
rintamanosilla tuiman tykkitulen.

01 yk i n länsipuolella torjuimme
melkoisten vihollisvoimien yrityksen
lähestyä juoksuhautojamme. Str y-
p a n keskijuoksun aineella. Podgnit-
systä itään, räjähti käärmeen muo-
toinen vihollisen kiinteä ilmapallo ja
putosi sotajoukkojamme selkäpuolel-
le Gusjatinin luo.

Kaukaasian rintama.
Raunikkoriutamalla tun-

keutuivat joukko-osastomme Platanau
kaupungista länteen ja lounaaseen
päin. Taisteluissa Ashkalan alueen
länsipuolella ympäröivät turkkilaiset
erään nosloväkeen kuuluvan sotilas-
komennnskcntamme. Nämä noslok-
kaat. pitäen kunniakasta kuolemaa
häpeällistä antautumista parempana,
hyökkäsivät aliupseerinsa johdolla
äkkiarvaamatta turkkilaista vartios-
toa vastaan ja voittaen sen murtau-
tuivat läpi sekä yhtyivät urhoolliseen
osastoonsa.

Turkkilaisten etenemisyiitykset
Eisingjanin suunnalla torjuim-
me tulellamme.

VENÄLÄISTEN ETENEMINEN
BAGDADIN SUUNNALLA.

Teheranista, toukok. 10 p. (P.
T.) Venäjän lähetystö on! sanomaleh-
dissä julkaissut yksityiskohtaisia tie-
toja venäläisten sotajoukkojen voitto-
rikkaasta etenemisestä Bagdadin
suunnalla. Venäläiset sotajoukot pi-
tävät nykyään hallussaan koko seu-
tua Kermanshahin ja Turkin rajan
välillä ja ovat valloittaneet Kasri-
shirinin. Tätä rajapaikkaa valloit-
taessaan vahasivat ne taasen turkki-
laista tykistöä, suuren intententti-
kuormastoa kuljettavan kamelikara-
vaanin, melkoisen ohravaston, pu-
helintarpeita ja ampumaroja, joitten
joukossa 200,000 patruunaa. Joskin
venäläisten sotajoukkojen toimintaa
pidetään tarkoin salassa, voivat Tehe-
ranin asukkaat kuitenkin Venäjän lä-
hetystön julkaisemassa tiedonannos-
sa mainitun Kasrishirinissä otetun
sotasaaliin suuruudesta päättää mei-
dän joukko-osastomme saavuttaman
uuden menestyksen laajuuden, osas-
tomme, jonka valta, sen jälkeen kun
Persia vähitellen oli saatu puhdiste-
tuksi saksalaisten ja turkkilaisten
meitä vastaan nostamisia voimista,
nykyään ulottuu aina Turkin rajaan
asti, muutaman päivän matkan pää
hän Bagdagista.

Ranskan rntama.
YLEINEN ASEMA.

Pari s i a '• a, lonkok. iD p. (P T.)
Virallinen iltaliedonanto il-
moittaa:

V e r d n n.
M aasin vasemmalla ran-

nalla tekivät saksalaiset kiivaan
pommituksen jälkeen voimakkaan
hyökkäyksen asemiamme vastaan
kukkulan 237 seudulla. Hyökkäys
torjuttiin täydellä menestyksellä.
Kä'iimme joutui muutamia vankeja.
Joukkojemme pienehkö hyökkäyslii-
ke Mcij Kommen läntisillä rintei’-
lä antoi meille mahdollisuuden val-
loittaa muutamia osia saksalaisten
juoksuhaudasta, jolloin mc olimme
<52 vankia ja 2 knnlainiskua.

Muulla rintamalla
päivä kului verrattain rauhallisesti.

VERDUNIN TAISTELUT.
Par is is ta. toukdk. 10 p. (FT.)

Havasin toimisto ilmoittaa; Päivällä
t. k. 10 p. teki vihollinen jälleen
hyökkäyksen 304 m. kukkulaa vas-
taan, suunnaten huomattavia jouk-
koja 287 ro. kukkulaa vastaan, joka
muodostaa asemamme luoteisen si-
vustan. Ei millään heidän hyök-
käyksellään ollut tulosta. Sitävas-

BELGIAN ARMEIJA.

Balkanin sota.
MONTENEGRO.

PASHITSHIN MATKA,

MAKEDONIAN VÄESTÖ,

Irlannin kapina.
IRANNIN VARAKUNINGAS.

Hajatietoja.
ENGLANNISSA.

UUSI SUOMETAR

toin teimme me vastahyökkäyksen
Mort Kämmen vasemmilla rinteillä
ja työnsimme saksalaiset takaisin
muutamilta heidän valtaamillaan
ampumakaivantoalueilta. Lopputu-
los on, että vihollisen lukuisat hyök-
käykset eivät ole tuottaneet sille mi-
tään taktillista etua, vaan alituises-
ti aiheuttaneet sille vain mi-eshuk-
kaa.

Havresta, toukok. 10 p. (P.T.)
Belgian virallinen tiedonanto ilmoit-
taa, että tykistötaistelua on ollut
Ramscapellen, Dixmuidenin ja
Steenstraeten alueilla.

(S.T.T.) T ur n u Severinäsi a,
toukok. IQ p. (N. Vr.) Itävalta-Unka-
rin hallitus laatii suunnitelmaa Mon-
tenegron yhdistämiseksi Itävalta-
Unkariin ei ainoastaan valtiollisessa
suhteessa, vaan muutenkin, m. m.
rakentamalla teitä. Paruillaan on ra-
kennuksenalaisena rautatie Cattaros-
ta Neigushiin. Niinikään rakenne-
taan Grahovosta Nikshtshikiin johta-
vaa maantietä, jonka rakentamisesta
on tehty sopimus jo v. 1911.

tätunnolla seuraavat niitten kansal-
listen laitosten kehitystä, jotka Hänen
Majesteettinsa Keisari on lahjoittanut
valtikkansa alaisena olevalle kansal-
le. Lopuksi lordikansleri lausui:
»Yhteiset ponnistuksemme tulevat
yhdistämään kansojemme nimet ei
ainoastaan asiakirjoissa, vaan myös-
kin sydämessä. Molemmat kansat
yhtyvät keskinäisessä ymmärrykses-
sä ja hyvässä sovussa.»

'Lordikanslerille vastasi Gurko,
joka huomautti, että molemmat par-
lamentit näyttelevät suurta osaa mo-
lempien kansojen välisen keskinäisen
myötätunnon vahvistamisessa, joka
kasvaa päivä päivältä suureksi siu-
naukseksi molemmille suurille kan-
soille.

Vastaanoton jälkeen olivat Venäjän
lainsäädännöllisten laitosten jäsenet
läsnä ylähuoneen istunnossa.

ASEVELVOLLISUUDEN ULOTTA-
MINEN IRLANTIIN.

(S.T.T.) Par isistä, toukok. 10 p.
(Rj.j Sen johdosta, että Irlannin nat-
sionalistit ovat vastustaneet pakolli-
sen asevelvollisuuden ulottamista Ir-
lantiin ennen homeruleö voimaanas-
tumista on Asquith ilmoittanut suos-
tuvansa vapauttamaan irlantilaiset
pakollisesta asevelvollisuudesta.

Moskovasta, toukok. 11 p. (P.
T.) Aamulla saapui tänne Nikola-
jevskista tulevalla pikajunalla Ser-
bian pääministeri Pashitsh ulkomi-
nisteri Ivanovitshin ja tämän sihtee-
rin Jankovitshin seuraamana.

Annemassesta, toukok. 10 p.
(P.T.) Unkarilaiset sanomalehdet
kertovat, että Bulgaria kutsuu Make-
donian asukkaat lippujen alle. Mu-
hamettilaista väestöä koskevassa ky-
symyksessä ollaan neuvotteluissa
Turkin kanssa.

»SUSSEXIN» UPOTUS.

Lontoosta, toukok. 10 p. (P.
T.) Lordi Crtnv ilmoitti alahuonees-
sa, että Irlannin varakuningas, lor-
di tVimborne on saanut eron.

VENÄJÄN EDUSKUNNAN JÄSENET

Tukholmasta, toukok. 10 p.
(P.T.) Wolffin toimisto ilmoittaa, et-
tä uusimpien tutkimusten mukaan
ei Saksan hallituksen väite siitä, että
saksalainen sukellusvene ei olisi
upottanut höyryl. »Sussexia», Ole
saanut vahvistusta.

Tukholmasta, toukok. 10 p.
(P.T.) Wolffin toimisto ilmoittaa:
Saksan hallitus on ilmoittanut Yh-
dysvaltain hallitukselle, että kaikki
tosiasiat, jotka tulevat ilmi höyryl.
»Sussexia» koskevassa tutkimukses-
sa, otetaan huomioon huolimatta
siitä, ovatko ne epäedullisia sukel-
lusveneen päällikölle.

(ST.T.) Lontoosta toukok. 10 p.
(N. Vr.) »Mornlng Post» on saanut
Unkarista tietoja, joiden mukaan Bu-
dapestissa, Pressburgissa Ja Oden-
burgissa sekä monessa muussa Unka-
rin kaupungissa on sattunut levotto-
muuksia sotajoukkojen keskuudessa.

Teheranista, toukok. 10 p. (P.

T.) Ministeristön antaman käskykir-
jeen mukaan kuuluu siihen sekakoml-
sioniln, joka on asetettu valvomaan
raha-asioita, ylirahastonhoitaja pu-
peenjobtajana sekä yksi venäläinen,
yksi englantilainen Ja kaksi persia-
laista valtuutettua. Komislonln tehtä-
vänä tulee olemaan Venäjän Ja Eng-
lannin myöntämäln latnaln käyttäml
sen valvominen.

Tukholmasta, toukok. 10 p. (P.
T.) Wolffin toimisto ilmotitaa: Val-
tiopäivien työjärjestysvalloknnnan ko-
kouksessa ilmoitti puheenjohtaja, että
Berlinlssä oli vappuna suuri mieleno-
soitus rauhan hyväksi. Mielenosoitta-
jat huusivat: Alas sota, alas halli-
tus. Llehknecht jakoi lentolehtisiä
Joissa kehotettiin kokoontumaan vap-
pua viettämään kokoukseen Potsda-
mer-torille. Llehknecht oli myöntänyt
tämän, mutta väitti ettei hänen mie-
lestään siinä ole mitään valtiopetosta
ja ettei hän häirinnyt järjestystä. Po-
liisimiehet olivat ilmoittaneet, että
Llehknecht pidätettäessä teki vasta-
rintaa. Valiokunnan puheenjohtajan
mielestä oli Llehknecht esiintymisel-
iään avustanut Saksan vihollisia, jon-
ka vuoksi valtiopäivien el olisi suo-
tava hänelle suojelustaan. Valiokunta
hyikäsi ehdotuksen Liehknechtin va-
pauttamisesta arestista. Ehdotuksen
puolesta äänestivät sosialidemokraatit
ja puolalaisen ryhmän jäsenet.

Lontoosta, toukok. 10 p. (P.T.)
Alahuoneen puheenjohtajan luona on
ollut Venäjän lainsäädännöllisten lai-
tosten jäsenten vastaanotto, jonka
jälkeen valtakunnanneuvoston ja
duuman jäsenet katseltuaan alahuo-
netta kutsuttiin aamiaisille alahuo-
neen ruokalaan. Aamiaisilla toimi
puheenjohtajana alahuoneen puheen-
johtaja Lowthcr. Kuninkaan ja
Hänen Majesteettinsa Keisarin maljo-
jen jälkeen tervehti Lowther Venäjän
lainsäädännöllisten laitosten jäseniä
veljinä Venäjän parlamentista ja va-
kuutti heille, että Englannin kansa
on täydellisesti yhtynyt pyrkimykses-
sään voittoon ja tulee pysymään yk-
simielisenä sodan loppuun asti.

Lowtherille vastasi Protopopov
kiittäen vastaanotosta ja huomaut-
taen, että venäläiset ovat tottuneet
kunnioittamaan Englantia viisaan ja
maltillisen parlamenttarisen hallituk-
sen kotimaana sekä alleviivaten Ve-
näjällä vallitsevaa täydellistä yksi-
miehsyyttä. Protopopov kumosi jyr-
kästi kaikki huhut erimielisyydestä
Venäjäni politisissa piireissä huo-
mauttaen, että Venäjän kaikkien kan-
sanluokkien edut ovat yhtä kalliit
Venäjän hallitsijalle. Protopopov
päätti puheensa souraavin sanoin;
»Tuntien keskinäistä luottamusta ja
kunnioitusta on meidän maittemme
toimittava yhdessä historiallisten
ihanteillemme toteuttamiseksi ja kan-
sallisien päämääriemme saavuttami-
seksi. Keskinäinen luottamuksemme
ja yhteistyömme tulevat olemaan
varmempina lakeina Europan tulevan
rauhan säilymisestä, kuin joku dip-
lomaattien laatima sopimus.» (Myrs-
kyisiä kättentaputuksia.).

Aamiaisen jälkeen olivat Venäjän
lainsäädännöllisten laitosten jäsenet
läsnä alahuoneen istunnon alkaessa,
jonka jälkeen he katselivat ylähuo-
netta. Tämän jälkeen oli virallinen
vastaanotto ylähuoneen kirjastossa.
Lcrdikansleri piti tervehdyspuheen
huomauttaen, että lordit syvällä myö-

Myöhäisimmät
tiedot.

Kreikkalaisten ja bulgaria-

laisten neuvottelut.
(S.T.T.) A tenäsi a, toukok. 10 p.

(8.V.) Kreikkalaisten ja bulgarialais-
ten välillä alkaneet neuvottelut ra-
jan avaamisesta sujuvat menestyk-
sellisesti. Liittolaisten kiivaan vas-
tahyökkäyksen jälkeen olivat saksa-
laiset pakoitelut loisen kerran jättä-
mään suurin tappioin Majattakin
kaupungin.

SERBIALAISTEN SIIRTO
KORFUSTA.

(S.T.T.) Bukarestista, tou-
kck. 10 p. (8.V.) Saonikiin on saa-
punut eversti Vaslshin komennossa
20,000 serbialaista sotamiestä.

RAUHANHUHUT
(STT.) Tukih ilmasta, tou-

kok 10 p. Vetsh. Vremjan kirjeen-
vaihtaja on saanut mitä no; ettavi na-
mista lähteistä tietää, eitä ruhtinas
Buk-w kutsuttiin Saksan päämajaan
pohtimaan kysymystä rauhanneuvot-
telujen alkamisesta seuraavilla pe-
rusteilla; Belgian ja Ranskan poh-
joisosien täydellinen palauttaminen,
Kuurinmaan valtaus ja Puolan val-
tiollinen uudestaan muodostaminen,
jonka Saksa ja Itävalta tulevat il-
man minkään muun maan myötä-
vaikutusta suorittamaan. Ruhtinas
Biilow matkustaa Ameinkaan ja tu-
lee hän pyytämään presidentti Wil-
sonia alottamaan valmistavat neu-
vottelut.

ENGLANTILAISET RANSKASSA.
Lontoosta, toukok. H p. (P.T.)

Ranskassa olevan Englannin armei-
jan päämaja ilmoittaa: Fncourtin,
Souchezin, Hulluchin ja Cuenchyn
lähistöllä on tapahtunut miinataiste-

italian armeija.

luja. Asema rintamalla on pysynyt
ennallaan. Maricourtin, Souchezin,
Piontinin ja St. Eloin lähistöllä oli
tykistölaukausten vaihtoa. Tykis-
tömme pommitti vihollisen asemia
Boiseuellesdn lähistöllä Messinesin
eteläpuolella.

Roomasta, toukok. 10 p. (P.T.)
Italian armeijan päämaja ilmoittaa;
Rintamalla oli tavallista tykistölau-
kausten vaihtoa. Carsolla räjäytim-
me taasen miinoja, jotka aikaansai-
vat vaurioita vihollisen linjoilla.
Muualla rintamalla ei tapahtunut mi-
tään tähdellist"

Ent. sotaministeri Suhomli-
novin vangitseminen.

(S. H.) Kot;tarkastuksessa Suhomli-
novin luona, kertoo »Russk. Slovo»,

löydettiin vanhoja virsuja, viitta,
kirjavia vöitä y. m. Sen. Bogorodskin
kysymykseen, mitä varten Suhomlinov
säilytti asunnossaan tällaisia esineitä,
vastasi tämä, että ne ovat vain huvin
vuoksi: hän joskus pukeutui talonpoi-
kaisiin tamineisiin.

Rva Suhomlinovia huoneesta löydet-
tyjen käyntikorttien joukossa oli myös
Saksan entisen lähettilään von Luciuk-
sen kortti. Kuulustelussa ilmoitti rva
Suhomlinov, että hän oli ennen sotaa
tuttu tämän lähettilään kanssa, joka
nykyään on Saksan lähettiläänä Tuk-
holmassa. Samoin oli hän ollut tut-
tavuudessa Itävallan lähett tään, kreivi
Thurn de Valsassinan kanssa

Heti kun Suhomlinov oli eronnut so-
taministerinvirasta ja siirtynyt yksi-
tyisasuntoon. asetettiin hänet salaisen
valvonnan alaiseksi. Tällöin kiintyi
viranomaisten huomio hänen telefoni-
puheluihinsa, joissa Suhomlinov muuta-
missa tapauksissa käytti ennakolta so-
vittuja salasanoja.

Kerrotaan, että tutkintckomitea ai-
koo vaatia tarkastettavakseen Bnto-
viteh-pariskunnan avioerojutun, koska
Suhomlinov tässä jutussa käytti hyväk-
seen korkeata asemaansa rikollisella
tavalla.

Tutkittavien aineksien joukossa he-
rättää suurta huomiota Itävallan ala-
maisen Aitschullerin toiminta, jonka
huvilaan lähellä Wieniä Suihomllnov ai-
na pysähtyi ulkomaanmatkoillaan.
Aitschullerin papereista käy ilmi, että
hän käytti Suhomlinov sta nimitystä
»tuhannen ruplan mies», joka usein ta-
vataan hänen sähkösanomissaan.

Kenr Petrovin ylin komitea kiinnit-
ti aikoinaan huomiota siihen, miksi so-
dan puhjettua Aitschullerin saUittiin a-
sua Pietarissa, vieläpä olla tekemi-
sissä hankintaln kanssa, etupäässä
ratsuväkeä varten. Sisäministeriö il-
moitti, että Altschullerista on mennyt
takaukseen Suhomlinov. Viisi kuukaut-
ta sen Jälkeen onnistui Aitschullerin
paeta Romanian kautta Itävaltaan
suoritettuaan Kishinevissa vielä tärkei-
tä tehtäviä.

Petrovin komitea on vaatinnt Pulta-
van aatellemarkalkalta, kamarihra Her-
zenvltzlita rva Bntovitshin (nykyisen
rva Suhomltnovin) avloerojntun, pääs-
täkseen selville, miltä ajoilta Ait-
sohullerltt läheinen tuttavuus Suhomll-
novln kanssa oli peräisin. Tämän tie-
don perusteella joutuvat tähän juttuun
osallisiksi myös rvat Daragan ja Tshe-
revitskaja, Snhomlinovin läheiset su-
kulaiset, Jotka ovat olleen Altschuile-
rin avustajia Ja ovat vaikuttaneet Su-
homllnovitn.

On käynyt selville, että helmikuussa
1915, Jolloin Mjasojedovln vakoiin ei
enää ollut salaisuutena, tämä oi 3 kir-
Jevalhdossa henkilöiden kanssa. Jotka
olivat Snhomlinovla lähellä. »Utro
R.»

Suhomlinovin vangitsemisen yhtey-
dessä ovat muutamat yleisvenäläisen
aatelisneuvoston johtomiehetkatsoneet
tarpeelliseksi, että tämä neuvosto jul-
kisesti ilmoittaisi pyyhkineen Suhom-
linovin pois aatelin kirjoista. Neuvos-
ton enemmistö piti kuitenkin tällaista
esiintymistä ennenaikaisena viitaten
siihen, että alotteen tulee tässä asiassa
lähteä siitä aatelisseurasta, jonka Jä-
senenä Suhomlinov on, s. o. Kiovan
aatelisseurasta. Rjetsh.

Hallitus ja sotateollisuus-
komiteat.

(S. H.) »Russkoje SIovo» kirjoittaa
Luotettavasta lähteestä ilmoitetaan

että nykyään on hallituspiireissä har-
kittavana kaikessa laajuudessaan ky-
symys siitä miten hallituksen on suh-
tauduttava sotateollisuuskomiteoihin.

Kuten olemme kuulleet on neuvot-
telujen tapahduttua pääministeri
Sturmerin ja sotaministeri Shuvajevin
kesken päätetty antaa sotaministerin
apulaiselle senaattori Garinille laajat
valtuudet edustaa hallituksen kantaa
niihin yhteiskunnallisiin järjestöihin
nähden, jotka työskentelevät valta-
kunnan puolustusta varten, ja erit-
täin suhteessa sotateollisuuekomiteoi-
hin.

Senaattori G-arinille tulee annetta-
vaksi oikeus siinä tapauksessa, mil-
loin hän sen tarpeelliseksi katsoo,
ryhtyä kaikkiin toimenpiteihin saa-
dakseen vaikutuksensa voimaan yh-
teiskunnallisissa järjestöissä, joiden
suhteen hänen valtansa ulottuu eri
komiteoin lakkauttamisecnkin, jos ne
hänen mielestään eivät täytä valta-
kunnan puolustuksen vaatimuksia.

Yksityiskohtaisemmin tulee asia
tutkittavaksi, kuten mainitaan, keski-
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Venäjältä.
Venäjän kuvernöörien neuvottelussa
pääministeri Sturmerin johtaessa pu-
hetta.

Tähän neuvotteluun tulee ottamaan
osaa 15 kuvernööriä, jotka antavat
lausuntonsa siitä miten heidän lää-
neissään ovat toimineet yhteiskun-
nalliset järjestöt, myöskin näiden jou-
kossa sotateollisuuskomiteat sekä
kaupunkien ja semstvoliitot.

Senaattori Garinin valtakirja, hu-
hujen mukaan, ulottuu myös sota-
teollisuuden keskuskomitean toi-
minnan valvomiseen.

Maanpuolustuskomiteat ja
kacsacpiirit.

(S.H.) »Denj» kertoo, että teolli-
suus- ja edusmiespiircissä alkaa yhä
suuremmassa määrässä ilmetä tyyty-
mättömyyttä maanpuolustuskomi-
teain toimintaan. Komiteat suoritta-
vat tehtävänsä liian virastomaisesti,
niin ettei niiden toimintaa ole saatu
yhdenmukaiseksi; jos yksi niistä te-
kee jonkun päätöksen, ei toiset katso
tämän päätöksen velvoittavan it-
seään.

Vielä suurempi tyytymättömyys
vallitsee edusmiespiireissä. Lainsää-
dännöllisten laitosten edustajat luu-
livat komiteoissa saavansa pitää sil-
mällä hallituksen edustajain toimin-
taa, mutta itse asiassa onkin käynyt
melkein päinvastaisesta Tästä joh-
tui m.m, se, että progressistiryhmän
edustajat erosivat komiteoista.

Hallitus ja kadettipuolue.
(S.H.) »Russk. Vedomosti» kertoo,

että näinä päivinä, senaatin täys-
istunnossa on käsitelty Tambovin
kuvernementin aatelismarsalkan,
ruhtinas Tshelokajevin ent. sisämi-
nisteriä N. A. Maklakovia vastaan
tekemää valitusta, jossa hän syyttää
N. A. Maklakovia siitä, ettei tämä
ollut vahvistanut Morshanin aatelis-
marsalkan, kreivi Benckendorffin
vaalia. Asian kulku on seuraava;

V, 1912’ sai Morshanin kih’akun-
nan aatelismarsalkan vaaleissa krei-
vi Benckendorff 16 ja ruhtinas Uol-
gorukov 14 ääntä. Tästä huolimat-
ta vahvisti Tambovin kuvernööri
Muratov, saatuaan sähköteitse luvan
ent. sisäministeriltä N. A. Maklako-
vilta, ruhtinas Dolgorukovin vaalin
sekä Ilmoitti Tambovin kuvernemen-
tin aatelismarsalkalle kreivi Ben-
ckendorffin vaalin tulleen hyljätyk-
si sen vuoksi, että tämä kuuluu pe-
rustuslaillis-kansanvaltaiseen puo-
lueeseen, joskaan ei sen vakinaise-
na jäsenenä, niin kuitenkin henki-
lönä, joka ehdottomasti kannattaa
mainitun puolueen politiikkaa. Tam-
bovin kuvernementin aateliskokous
antoi aatelismarsalkkansa tehtä-
väksi valittaa sisäministerin menet-
telystä senaattiin. Ent. sisäministe-
ri jätti tämän valituksen johdosta se-
naatille selittävän kirjelmän, jossa
hän kuvaillen Muratovin toimintaa,
lausuu julki mielipiteen, että kuver-
nöörin, joka on vastuunalainen kor-
keimman hallituksen edessä hänel-
le uskotusta kuvernementista, en
huolehdittava siitä, että kuvernemen-
tin kaikki virkailijat ovat luotettavia
sekä lausuu samalla olevansa sitä
mieltä, että sisäministerillä on oikeus
olla vahvistamatta aatelin toimitta-
mia virkailijain vaaleja.

Käsiteltyään juttua hyväksyi se-
naatti sisäministerin esittämät mie-
lipiteet ja päätti jättää valituksen
huomioonottamatta.

Tambovin aatelismarsalkka, ruh-
tinas Tshelokajev ei kuitenkaan tyy-
tynyt senaatin päätökseen, vaan teki
siitä alamaisen valituksen ja kaik-
kein korkeimmasta käskystä määrä-
si oikeusministeri jutun uudelleen
käsiteltäväksi senaatissa. Valitusta
toistamiseen käsiteltäessä syntyi
senaatissa erimielisyyttä. Senaatto-
rien enemmistö, 30 senaatin jäsentä,
puolsi valituksen jättämistä huo-
mioonottamatta. kun taasen muut 17
senaattoria katsoivat valituksen oi-
keutetuksi. Tämän vuoksi on jut-
tu jätetty oikeusministeriön neuvos-
kunnan ratkaistavaksi.

Rodsjankon kirjelmä
Stiirmerille.

(S.H.) »Russk. SIovo» kertoo, että
joku aika sitten vattakunnanduuman
puheenjohtaja on lähettänyt minis-
terineuvoston puheenjohtajalle kir-
jelmän. jossa hän pyytää tätä selittä-
mään, mikä laitos on viiden ministe-
rin komitea, ketkä ministerit kuulu-
vat siihen, kuka on sen puheenjoh-
tajana, minkä lakikohdan nojalla se
on perustettu, ja mitä tuloksia on ol-
lut sen toiminnasta.

Samalla Rodsjanko lisää kirjelmäs-
sään, ettei hän duuman puheenjohta-
jana ole saanut minkäänlaista tietoa
tämän komitean olemassaolosta, ja
siksi hän katsoo olevansa oikeutettu
tiedustelemaan asiaa pääministeriltä.
Vastausta ei tähän asti ole vielä saa-
punut Sturmcriltä.

UUSI PIETARIN KAUPUNGINPÄA.
Pietarista, toukok. 10 p. (P.T.)

Pietarin kaupunginpääksi on 75 ää-
nellä 4-5 vastaan valittu Leljanov.

Perjantaina Toukokuun 12 pnä

Työväen edustajain vaalit
sotateoiiisuuskomiteoihin.
(S.H.) Näinä päivinä on keékusso-

tateollisuuskomitea n toimistoon saa-
punut ilmoitus työväen edustajain va-
linnasta sotateoiiisuuskomiteoihin.

Kaikkiaan on 239 alueellista tai
paikallista sotateollisuuskomiteaa,
joista 70:ssä on toimitettu vaalit.

Työväki on valinnut omia edusta-
jiaan 3G komiteaan: keskuskomi-
teaan, Pietarin piirikomiteaan, 8 alue-
komiteaan ja 26 paikalliskomiteaan.
Kaikkiaan on näihin työväen puoles-
ta valittu edustajia 125 henkeä.

Keskeneräisinä ovat vielä vaalit 6
komiteassa. Toimittamatta jäivät
vaalit 28 komiteassa, niistä 4:ssä
syystä että hallitus esti vaalien pidon
ja 2:ssa sen vuoksi että työväki aset-
tui vaalien pitoa vastustamaan. —•

Rusk. Vjedomosti.

Välittäjät valtion alaoksissa.
(S.H.) »Russk. Slovoi kertoo, että näi-
nä päivinä annetaan kaikille viras-
toille määräys luopua käyttämästä
valtion tilauksissa välittäjien apua.

Uusi lehti, (S.H.) Pankkikon-
sortsio. jonka etupäässä on Pietarin
Kansainvälinen pankki, on tehnyt
»Birshevyja Vjedomostin» kustanta-
jan kanssa sopimuksen uuden lehden
julkaisemisesta. Peruspääoma ko-
rotetaan 5 miljonaan ruplaan; kus-
tantaja Propperiila on osakkeita 4
miljonasta, konsorlsiolla 1 miljonas-
ta. Lehden kauppaosaston johtoon,
jää Propper, toimittajaksi kutsutaan
M. Gorjelov, avustajat ovat entiset.
»Birsh. Vjedomostin» sijaan otetaanl
toinen nimi. »Rjetsh».

Pesijätär tarkastajana.
(S. H.) »Denj» (kertoo eräästä hul-

lunkurisesta jutusta, joka on tapahtu-
nut Samarkaudissa.

kasanneihin, joihin on sijoi-
tettu pakolaisia, saapui naishenkilö ja
Ilmoitti, että hän aikoo tarkastaa pako-
laisille luovutetut huoneet,

Minä olen tarkastaja ja olen saa-
punut tänne Pietarista tarkastamaan
pakolaisten oloja.

Syntyi hämminki. Pelästyneet eal-
raanholtäjattaret ja välskärit Ilmoitti-
vat »tarkaatajattareOle», että pakolais-
lääkäri oli juuri ehtinyt lähteä pois, ja
ettei johtajatartakaan ole saapuvilla.
Tarkaetajattaren vaatimuksesta täytyi
kuitenkin ryhtyä kasarmien tarkasta-
miseen. Tavatessaan kaikkialla epäjär-
jestystä alkoi tartastajatax antaa mää-
räyksiä. «.m— —■ (

Hän pahoitti heti pesemään lattiat
karbolilla ja muuttamaan alusvaatteet
sängyissä sekä salraitten alusvaatteet.
Sillä aikaa palveluskunta hätääntynee-
nä lähetti noutamaan läälkärlä Ja Joh-
tajatarta, Jotka saavuttuaan pätkälle
huomasivat, ettei taxkastajatar oflut
täysin »seivä».

Kun asiaa tutkittiin tarkemmin, saa-
tiin selville, että tarkastajattarena oli
esiintynyt pesijätär Stepanov, joka oli
saanut tällaisen päähänpiston Ollessaan
hiukan iloisemmalla tuulella.

Muut lehdet.
Ehdokkuus Hämeen pohjoisessa

vaalipiirissä.
Selostettuaan yksityiskohtaisesti

Hämeen pohjoisen vaalipiirin Suoma-
laisen puolueen paikailisseurain pii-
rikokousta ja eri pitäjistä saapunei-
den edustajain suhtautumista tri
Vuolle-Apialan ehdokkuuteen, lau-
suu Aamulehti ylläolevalta otei-
kolia seuraavaa;

»Kun asia selvitetään loppuun asti
on koristelematon totuus seuraava:

Tri Vuolle-Apialan kannattajat
tahtoivat yllättäen toimittaa ehdok-
kaansa Suomalaisen puolueen yleis-
ehdokkaaksi. Tarkoituksensa perille
päästäkseen he lähettivät Tampereen
kokoukseen lukuisan edustajajoukon,
johonka saivat liittymään, puhuen
maalaisten eduista, joukon edustajia
muistakin kunnista. Loppujen lo-
puksi kuitenkin yritys epäonnistui.
Ja nyt on heidän turha uskotella, et-
tä tri Vuolle-Apialalla olisi kannatus-
ta tämän vaalipiirin Suomalaiseen
puolueeseen lukeutuvan väestön
keskuudessa. Kyllä se on jotakuin-
kin olematon ja jos sitä hiukan ehkä
on, on se löydettävissä kai hänen
kotipitäjästään ja sielläkin vain pää-
asiassa sukulaisten piiristä, sillä vas-
tenmielisyyttä jopa jyrkkää paheksu-
mistakin on siellä toisissa herättänyt
pitäjän edustajien salakährnäinen,
outo menettely ehdokkaan hyväksi,
jolla ei Jämsässä ole ollut eikä 010
sellaista kannatusta kuin hän itse
nähtävästi sukulaistensa ja heidän
tuttaviensa jutteluihin nojaten luu-
lottelee.

Asema on siis todellisuudessa ker-
rassaan aivan toinen kuin herra Mu-
sikan otaksuma. Ohimennen johda-
tamme vielä herra Musikkaa totuu-
den tielle vastaisellakin taholla; hän
näkyy kokonaan unohtaneen Pirkka-
lan. Messukylän, Ylöjärven ja Vesi-
lahden pitäjät, joiden edustajat hä-
nen manitsemiensa lisäksi selvästi
vastustivat herra Vuolle-Apialan eh-
dokkuutla. Vasten parempaa tietoaan
puhuu herra Musikka siinäkin, kun
hän mainitsee piirihallinnossa olevan
puolet kaupunkilaisia. Niin ei ole
asian laita, vaan enemmistön siinä
muodostavat maalaiset, kuten tunne-
taan ja kuten kokouksessakin, jossa.,
niinkuin sanottu, herra Musikka itse
oli läsnä, useammin kuin yhden ker-
ran huomautettiin.»



Perjantaina Toukokuun 12 p:nH

3älk’
MmisterivaUiosihteeriä

haastateltu.
Ruotsi ja nykyinen asema. Suo-
men elintaivekysymys. Ruplan
kurssi, Eduskuntamme kokoon-
'kutsuminen. Naisten pääsy val-
tionvirkoihin. EnvilakansL

Kysymy s nisien verojen sää-
Ihmisestä.

Birsh, Vjedomostin avustaja on
haastatellut Suomen ministerivaltio-
sihteeri Markovia ja on tällöin pitkäs-
sä keskustelussa kosketeltu erinäisiä
tärkeitä kysymyksiä, jotka kiinnittä-
vät nykyään niin keisarikunnan kuin
Suomenkin väestön mieltä, ja ennen
kaikkia koskivat viime aikoina levin-
neitä huhuja

Rnotsin aseellisesta esiintymisestä

ympärysvaltoja vastaan. Näillä hu-
huilla lausui kcrtr. Markov ei
ole minkäänlaista perustetta. Lä-
himpänä syynä niiden syntymiseen
on ollut nähtävästi ruotsalaisen akti-
vistisen edusmiehen Stetfenin esiin-
tyminen valtiopäivillä Ahvenanmaan
saarten linnoittamisen johdosta ja
tämän yhteydessä hyväksytty väli-
kysymys hallitukselle. Arvioin siksi
korkeaksi Ruotsin hallituksen johta-
jani ja erityisesti ulkoministeri Viral-
leni)ergin viisauden lausui minis-
terivaltiosihteeri —, etten voi pitää
mahdollisena Ruotsin aseellista
esiintymistä ympärysvaltoja vastaan.
Ruotsi on jo sata vuotta nauttinut
rauhan siunauksia ja tänä aikana on
sse luonnollisesti ehtinyt saavuttaa ta-
loudellisen!, henkisen ja tuotantovoi-
mien täyden kukoistuksen. Sodan
alottaminen, asettamalla tällöin yh-
den kortin varaan kaikki nämä sa-
dan rauhan vuoden aikana saavute-
tut siunaukset, on mahdollinen vain
erittäin vaativien syiden vallitessa,
mutta tällaisia ei Ruotsilla lainkaan
ole. Sitäpaitsi on Ruotsille huomat-
tavasti edullisempaa Saksan häviö
kuin sen voitto, sillä viimemainitussa
tapauksessa, muuttuisi Ruotsi itsenäi-
sestä valtiosta Saksan vasalliksi.
Saksan häviö antaa lisäksi Ruotsin
kansalle mahdollisuuden hankkia ko-
konaisen joukon sangen oleellisia etu-
ja, kehittämällä ja lujittamalla kaup-
pasuhteita Venäjän kanssa. Ei myös-
kään voi ajatella, että Ruotsilla olisi
minkäänlaisia aikeita Suomen suh-
teen, joka on jo menettänyt sille en-
tisen arvonsa. Valitettavasti täytyy
todeta, että saksalainen agitatsioni, jo-
ka jännittää kaikki ponnistuksensa
saadakseen Ruotsin luopumaan puo-
lueettomuudestaan, on viime aikoina
saavuttanut jonkun verran menes-
tystä. Saksan asiamiehet työskente-
levät kaikin voimin, säästämättä ra-
hoja ja käyttäen kaikkia keinoja.
Suunnattomilla rahasummilla en
Saksan asiamiesten onnistunut ei ai-
noastaan lahjoa, vaan myöskin ostaa
huomattava osa Ruotsin sanomaleh-
distöstä, joka nykyään harjoittaa
kiihkeätä kiihotustyötä Venäjää ja
sen liittolaisia vastaan. Kaikesta täs-
tä huolimatta ei Saksan tähän saak-
ka kuitenkaan ole onnistunut saavut-
taa ratkaisevaa voittoa Ruotsin ylei-
sessä mielipiteessä. Ruotsin yhteis-
kunta ja hallitus tuntevat erinomai-
sesti koko sodan tarkoituksettomuu-
den ja sen suunnattoman, korvaamat-
toman vahingon, minkä se vois; val-
takunnalle aiheuttaa, ja todellisuu-
dessa olisi Ruotsi, julistaessaan so-
dan liittoutuneille, liittoutuneitten
puolelta toimeenpantavan ankaran
saarron johdosta, piiritetyn linnoituk-
sen asemassa ja tuntisi sangen pian
välttämättömien elintarpeiden täy-

dellisen puutteen. Tämä seikka, yh-
dessä Ruotsin parhaiden yhteiskun-
nallisten kerrosten pyrkimysten! kans-
sa rauhan säilyttämiseksi, antaa ai-
hetta toivoa, että Saksan asiamiesten
yritykset Ruotsin saattamiseksi so-
taan osoittautuvat turhiksi.

Suomen sisäinen lilanne

on viime aikoina muuttunut siinä
suhteessa, että elämä on kallistunut.
Pietarin läheisyys ja välttämättö-
myys toimittaa ruokatavaroin ostoja
maan rajojen ulkopuolella selittävät
nykyään huomattavissa olevien hin-
‘ojen nousun. Tällöin on kuitenkin
huomattavissa omituinen seikka; Ve-
näjältä Suomeen kuletettuja tavaroi-
ta myydään Suomessa alempiin hin-
toihin kuin keisarikunnassa, siitä
huolimatta, että suomalaisten täytyy
maksaa tavarain kuletuksesta ja han-
kinnasta. Tämä seikka johtuu siitä,
että muonitustoimi on Suomessa jär-
jestetty ja että puuttuu se suuri kei-
nottelu, mitä kauppiaat harjoittavat
keisarikunnassa.

Ruplan kurssi.
on Suomessa viime aikoina jälleen
laskenut. Tämä seikka johtuu siitä,

ett! ruplan kurssi on laskenut ulko-
maisessa rahassa ja etenkin Ruotsin,
jonka mukaan pääasiallisesti Suo-
menkin rahajärjestelmä mukautuu.
Asiain näin ollen olisi nyt erittäin
paikallaan jo laaditun suunnitelman
toteuttaminen sadan miljonan suu-
ruisen lainan liikkeellelaskemiseksi
Suomessa. Vaikkapa tämä toimenpi-
de ei johtaisikaan ruplan kurssin ko-
hoamiseen, se joka tapauksessa eh-
käisisi sen arvon enemmän laskemi-
sen sangen pitkäksi ajaksi. Kuiten-
kaan tätä suunnitelmaa ei ole tois-
taiseksi toteutettu.

Suomen eduskunnan kokoonkutsu-
mista

koskevassa kysymyksessä pysyy hal-
litus- tarkoin määrätyllä kannalla;
eduskunnan kokoonkutsuminen ci so-
ta-ajan olojen vuoksi ole tarkoitus-
taan vastaava. Tätä kysymystä poh-
dittiin aikanaan sangen seikkaperäi-
sesti kaikin puolin. Viime aikoina
ei ole ilmennyt mitään uusia seikko-
ja, jotka olisivat muuttaneet yleistä
poliittista konjunktuuria, ja sen vuok-
si pysyy hallitus tässä kysymyksessä
edelleen entisellä kannallaan. Tä-
hän katsoen on otaksuttava, ettei
vuoden 1917:kaan eduskuntaa kutsu-
ta koolle.

Muutama päivä sitten jätti senaat-
ti esityksen naisten oikeuksien laa-
jentamisesta valtiovirkoihin pääsyyn
nähden. Tämä ehdotus on vain osa
niistä toivomuksista, jotka eduskun-
ta lausui 1910 ja joissa osotettiin vält-
tämättömäksi Suomen hallinnon
paikallisten

hallintoelinten uudestaan järjeslämi-
nen.

Näiden toivomusten joukkoon kuu-
lui m. m. esitys virkamiesten vas-
tuunalaisuuden säätämisestä m. m.
eduskunnan edessä. Tätä esitystä
Suomen senaatti ei kuitenkaan vielä
ole tähän saakka käsitellyt.

Hrvilakausi Suomessa
lupaa tänä vuonna kulua täysin sään-
nöllisesti. Minkäänlaiseen, pelkoon
sodamvaaran vuoksi ei voi olla syy-
lä. Huvila-asukkaat voivat rauhal-
lisesti asettua asumaan Suomen ra-
jojen sisälle. Juutalaisten asumiseen
nähden tulevat tänäkin vuonna ole-
maan voimassa samat säännökset,
jotka viime vuonna anneltiin.

Erityisen Suomen asiain
komitean

töiden alkamisaikaa ei vielä tähän
saakka ole selvitetty. Komitean pu-
heenjohtaja Sturmer ei ole tässä suh-
teessa antanut vielä minkäänlaisia
määräyksiä. Yhtenä tärkeimmistä
kysymyksistä, jotka aiotaan ottaa
käsiteltäviksi Suomen asiain komi-
teassa. on kahden uuden veron, ni-
mittäin matkustaja- ja tupakkave-
ron säätäminen. Nämä lakiehdotuk-
set on aikanaan esitetty ministeri-
neuvostossa ja sitä paitsi jätetty
seikkaperäisen käsittelyn alaisiksi e-
ri.tyisessä komiteassa. On syfta c-
taksua, että Suomen asiain komi-
tea aäottaa jälleentoimintansa lähim-
mässä tulevaisuudessa.

Kirjeenvaihtoa.
(S.H.) Veistot, cp. H. P. Kai-

paamienne tietojen poisjääminenl ei
ole riippunut lehden toimituksesta.

Lähetettyjä kirjoituksia
U. Suomettanen toimi-

tukselle.

Oikaisu, tk. 3 puä tässä lehdessä
olleeseen toukokuun 1 Pnä Tampe-
reella pideltyä Hämeen läänin poh-
joisen vaalipiirin Suomalaisen puo-

lueen piiiikokousta koskevaan
selostukseen.

Koska se selostus, joka oli »Aamu-
lehden» mukaan julaistuna 3 pnä
toukokuuta tässäkin lehdessä Hä-
meen läänin pohjoisen vaalipiirin
Suomalaisen puolueen piirikokouk-
sesta 1 pnä toukokuuta, ci vastaa

kulkua, niin
pyydän kunnioittaen esittää sen oi-
kaisuna seuraavaa;

Selostuksessa m.m. sanotaan: »Li-
säksi muutamat vastustajista, jotka
sanovat herra Vuolle-Apialaa jonkun
verran tuntevansa, ilmoittivat häm-
mästyksensä siitä, että herra Vuol-
le-Apialaa ollenkaan oli voitu ehdot-
taa Suomalaisen puolueen valtiopäi-
vämiesehdokkaaksi. koska herra
Vuolle-Apiala näiden mielestä, sen
perusteella mitä hänestä tiesivät, ci
ehdokkaaksi ollenkaan sopinut»

Olisin tässä kohdassa toivonut se-
lostuksessa näkeväni, että minä va-
kavasti pyysin yksityiskohtaisesti
esittämään ja todistamaan ne seikat,
jotka heitä hämmästyttivät ja jotka
estäisivät minun tuloni Suomalai-
sen puolueen ehdokkaaksi ja myös
sen. että niitä pyynnöstäni huoli-
matta ei esitetty muita kuin, että
olen piirin eteläisissä kunnissa tun-
tematon. Tasapuolisuut en vuoksi
olisi myös ollut toivottava, että selos-
tuksessa olisi esitetty vastaehdokasta
vastaan tehdyt huomautukset.

Selostuksen siinä kohdassa, jossa
puhutaan yieisehdokkaiden lopulli-
sen hyväksymisen siirtämisestä puo-
luehallinnolle, sanotaan, »ettei» her-
ra Vuolle-Apiala »voi missään ta-

pauksessa alistua puoluevaltuuskun-
nan päätöksiin itseensä nähden, kos-
ka puoluevaltuuskunta ei hänen mie-
lestään kykenisi häntä arvostele-
maan, puoluevaltuuskunta kun ei
tuntisi tarpeellisessa määrässä niitä
faktoja, jotka olisivat välttämättö-
miä».

Tämä on kerrassaan harhaanjoh-
tava selostus asian käsittelystä! Mi-
nä päinvastoin suostuin alistamaan
ehdokkuuskeloisuuteni puoluehal-
linnon päätökseen, jos puoluehallin-
to tosiasioihin nojautuen todistaa se-
kä tekoni että elämäni sellaiseksi,
etten niiden perusteella ansaitse sitä
luottamusta, mitä tämän maan re-
helliseltä kansalaiselta vaaditaan.
Samalla kuitenkin vakavasti huo-
mautin, että, jos puoluehallinto pe-
rustaa päätöksensä samallaisiin
seikkoihin, joilla vuosikausia minun
kansalaiskunniaani on koetettu hal-
ventaa, en missään tapauksessa voi
siihen alistua.

Selostuksessa edelleen sanotaan;
»Muuten oli herra Vuolle-Apiala si-
tä mieltä, että hän yhdessä herra
Arajärven kanssa liitoilla esitetty-
nä esiintymällä puhujana esim. pa-
rikin kertaa kussakin vaalipiirin
kunnassa, tulisi hankkimaan puo-
lueelle niin paljon lisä-ääniä, että ai-
nakin kolme, ehkä neljä edustaja-
paikkaa täten saavutettaisiin. On-
han hän yhtä tunnettu ja ansiokas
kuin tohtori Tu!enh oi mokin edellisien
vaalien aikana.»

Kun tästä tulee siihen käsitykseen,
että jollakin tavalla olisin verrannut
tohtori Tulenheimra itseeni, on se
erehdyttävä. Kun piirin eteläkuntain
useat edustajat lausuivat pelkonsa
siitä, että yleisehdokkuuteni, koska
minua ei tunneta eteläisissä kun-
nissa, saisi aikaan äänien vähene-
mistä Suomalaisessa puolueessa, niin
lausuin epäilykseni r«n johdosta ja
perustin käsitykseni siihen, että vii-
me vaaleissa oli tohtori Tulenheimo
piirin pohjoisissa pitäjinä yhtä tun-
tematon kuin minä nyt piirin eteläi-
sissä pitäjissä. Samalla huomautin,
että, jos nyt, ensi kerran koko yksika-
marisen eduskuntalaitoksen aikana,
ehdokkaita asetettaissr otetaan huo-
mioon pohjoisten kuntain toivomuk-
set, joiden edustus tässäkin kokouk-
sessa sekä lukuun että henkilökoh-
taiseen edustukseen nähden muo-
dosti vahaavan enemmistön, oli päin-
vastoin syytä toivoa huomattavaa
äänten enenemistä, vallankin jos
vaalitoiminta järjestetään tarkoitus-
taan vastaavaksi.

Edelleen mainitaan selostuksessa;
»Näin ollen eivät herra Vuolle-Apia-
lan kannattajat laskeneet vaatimus-
taan äänestyksen alaiseksi, vaikka
he sitä nähtävästi ensin ajattelivat,
koska yrittivät kieltää piirihallinnon
jäseniltä kokouksessa ääni-, jopa pu-
heoikeudenkin siitä huolimatta, että
sellaista koskaan ennen kymmenen
vuoden kuluessa ci oltu pantu edes
kysymykseenkään.»

Mitä kysymyksen äänestykseen
laskemiseen tulee, niin sitä ei suin-
kaan vastapuoli edes pyytänytkään
ja koska minun kannattajani eivät
tällaisesta äänestyksestä katsoneet
itse asialle mitään etua koituvan,
niin eivät he myöskään katsoneet
syytä olevan äänestää, vielä vähem-
min silloin kun' sekä vastustajani et-
tä kannattajani tiesivät minua kan-
nattavan 8 kuntaa 4 vastaan sekä
äänestäjiin nähden 34 ääntä 25 vas-
taan ja myös sen. että vaikka saa-
puvilla olevat piirihallituksen jäse-
netkin olisivat yhtyneet vastustajii-
ni, olisivat he sittenkin hävinneet.
Alita taas tulee siihen, että kannat-
tajani eivät olisi suoneet, että piiri-
hallinto olisi ottanut osaa äänestyk-
seen. johtui se siitä, että he asettui-
vat Helsingissä pidetyn puolueko-
kouksen kannalle, joka sama kanta
esitetään tämän lehden 21/4 päivän
kirjoituksessa, jossa sanotaan; »eitä
mikään yleisehdokkaan tyrkyttämi-
nen asianomaisille vaalipiireille
puoluejohdon puolelta ei voi eikä saa
tulla kysymykseen».

Selostuksessa jatketaan; »Oikean
kuvan kokouksesta edelleen antaak-
semme olkoon tässä vielä mainittu,
että moniaat kokouksesta poistuneet
lausuivat lähtiessään mielipahansa
siitä, että heidän edustamansa aja-
tuskannan takia asiat tällä kertaa
olivat johdetut lopputulokseen, jota
kohdaltaan eivät olleet halunneet.»

Tämä todellakin pitää paikkansa
ja on yhdenmukainen sen puheen
kanssa, joka ennen kokouksesta
lähtöä kannattajien! puolelta pidet-
tiin, jossa tuotiin esiin vakavasti se,
että niiden kymmenen vuoden aika-
na, jolloin Tampereella on edustajia
Suomalaiselle puolueelle asetettu, ei
maalaisten mielipidettä ole huo-
mioonotettu, joten siis tamperelaiset
todellisesti johtivat asian sellaiseen
lopputulokseen, jota minun kannat-
tajani eivät olleet halunneet.

Samalla kun tunnen olevan! Tam-
pereen kokouksen selostukseen edel-
lämainitut oikaisut sekä kannattajii-
ni että itseeni nähden ve.voltinen
tekemään, tunnustan mieiihyvällä,
että selostuksen tekeminen niin vai-
keasta ja pitkästä kokouksesta, kuin
tämä oli, o n vaikea ja saattaa hel-
posti yksi ja toinen seikka selosta-
jalle vastoin tahtoa esiintyä toisena
kuin mikä on tarkoitus ollut.

Helsingissä, 6 pnä toukokuuta
1916.

Jalmari Vuolle-Apiala.

Pyydän nöyrimmästi, että ne arv.
lehdet, jotka ovat lukijakunnalleen
esittäneet edellämainitun selostuk-
sen, ottaisivat tämänkin palstoilleen.

Toimitus pyytää edclläolevan joh-
dosta huomauttaa, että se tutustut-
tuaan kyseenalaisen piirikokouksen
pöytäkirjaan, on havainnut lehdos-
samme olleen kokousselostuksen ol-
leen kaikessa asiallisessa oikean.

Uuden Suomettaren
Toimitukselle.

Elanto ja Helsingin
maitotarve.

(S.H.) Arvoisan lehtenne tämän päi-
vän numerossa on julkaistuna uuti-
nen, jossa kerrotaan, että helsinkiläi-
set maitoliikkeet, m. m. Elanto, ovat
pyytäneet läänin kuvernööriä ryhty-
mään sellaisiin toimenpiteisiin, että
maitotaloustuotteiden vienti Uuden-
maan läänistä kokonaan kiellettäi-
siin. Saman uutisen johdosta on Toi-
mitus myöskin erityisessä kirjoituk-
sessa kajonnut asiaan ja esittänyt
mielipiteenään, ettei anotusta toimen-
piteestä olisi tarkoitettua hyötyä, ei-
kä se siis voisi turvata Helsingin
maitotarvetta.

Kysymyksessä oleva uutinen on
vain osittain oikea. Tietääksemme ei
yksikään Helsingin suurimmista mai-
toliikkeistä eikä ainakaan' Elanto ole
tarkoitettua anomusta kuvernöörille
jättänyt eikä näiden puolesta myös-
kään ole tehty esityksiä, että maito-
taloustuotteiden vienti Uudenmaan
läänistä kokonaan kiellettäisiin. Sen
sijaan on asia kyllä ollut puheena toi-
messa muodossa.

Kuluvan toukokuun 6 päiväsi Mi
Uudenmaan läänin kuvernööri kutsu-
nut Helsingin suurempien maitoliik-
keiden, m. m. Elannon, edustajia saa-
pumaan luokseen neuvottelemaan toi-
menpiteistä Helsingin maitotarpeen
jatkuvaksi turvaamiseksi. Saatuaan
Helsingin kaupungin Muonituskomi-
tean kautta ilmoituksen, että Helsin-
ki ennen pitkää mahdollisesti jää il-
man tarvitsemaansa maitoa, halusi
kuvernööri kuulla millä keinoilla
maitoliikkeiden edustajat arvelevat
voitavan torjua uhkaavaa maitopu-
laa. Tällöin läsnäolevat maitoliikkei-
den edustajat yksimielisesti puheen-
vuoroissaan lausuivat käsityksenään,
että nykyinen maitotaloustuotteiden
vienti ja juuston varastoon teko ovat
pääasiallisimpana syynä siihen, että
maitopula on ollut jo Helsinkiä uh-
kaamassa ja tulee mahdollisesti vie-
läkin suurempana esiintymään. Ai-
noana keinona, mikä johtaisi suotui-
sampiin tuloksiin, esitettiin, että mai-
toon nähden on sovellutettava samaa
periaatetta kuin muihinkin elintar-
peisiin, nimittäin, että ensi sijassa on
tyydytettävä kotimainen tarve ja vas-
ta sen yli liikenevä osa sallittava vie-
dä maasta. Koska Helsingin maito-
alueelta on entistä enemmän ruvettu
lähettämään maitoa Pietariin ja sa-
maan aikaan samassa tarkoituksessa
valmistamaan suuressa määrässä
juustoa, ei edustajien mielestä ohut
muuta keinoa Helsingin maidonsaan-
nin turvaamiseksi kuin tämän enti-
sestään lisääntyneen viennin järjes-
täminen Helsingin maitoalueella, s. o.
osissa Uudenmaan, Hämeen sekä Tu-
run ja Porin lääniä, siten, että vien-
ti ei tule kokoomaan yli sen mitä se
on ollut tavallisina aikoina ja niin,
ettei juuston teko varastoonpanoa
varten käy mahdolliseksi. Joidenkui-
den edustajien mielestä oli tätä pyr-
kimystä rajahintoja sopivasti järjes-
telemällä tuettava, ja yksimielisiä ol-
tiin siitä, että rajahintain korottami-
nen ei yksistään johtaisi toivottuun
tulokseen.

Kuultuaan 1 käytetyt puheenvuorot
ilmoitti kuvernööri saatavansa nämä
mielipiteet senaatin tietoon.

Tämmöinen on asian kulku Mai-
toliikkeiden esittämä kanta on luul-
tavasti ainoa, joka tehokkaasti voi
taala Helsingille jatkuvasti maitoa.
Jos arvoisa Toimitus voi antaa viran-
omaisille paremman neuvon siitä,
millä tavalla Helsinkiläiset kuluttajat
saavat maitotarpeensa ensi talvena
tyydytetyksi, ottanevat nämä sen kii-
tollisuudella vastaan.

Helsingissä, toukokuun 11 päivänä
1916.

Väinö Tanner,
Osuusliike Elannon r. 1. tolmitus-

johtaja.

Toimitus tahtoo samalla kun
se katsoo olleen syytä lausua käsi-
tyksensä yhä uudistuvasta pakko-
määräyksiin turvautumisesta
edellisen johdosta ainoastaan huo-
mauttaa, että en aivan liian
aikasta nyt je ryhtyä puheena-
oleviin toimiin Helsingin ensi tal-
visen maidon tarpeen tyydyttämi-
seksi. Syistä, joiden esittäminen
tässä veisi liian pitkäTe, olisi aivan
luonnotonta ja veisi aivan kohtuut-
tomiin seurauksiin, jos maidon vien-
ti läänistä nyt jo kiellettäisiin.

Ulkoliniapuhelut
Vastaus Etsimille E. L.

Tässä lehdessä t. k. 10 p:nä olleen
kirjoituksenne johdosta ilmoitamme,
että nykyisen tilanteen vallitessa en
mahdotonta tarkemmin määrätä mil-
loin tilattua ulkolinjapuhelua voi
antaa.

Ihmettelemme suuresti otaksumis-
tanne, että keskusasema muka mle-
listeLeisi ruotsalaista yleisöä enem-
män kuin suomalaista.

Tarkempien selityksien saamista
varten tahtonee herra E. L. kääntyä
Södra Finlands Interurbana Telefon
Aktiebolagin konttoria puoleen.

UUSI SUOMETAR

Helsingin arvopaperipörssi.
Päätetyt kaupat.

T. k:n 11 p. myytiin: Yhdyspankin osakkeita 40 kpl å 232: 50-233: 25,
Kansallispankin 60 kpl. a 601: —, Pohjoismaiden Pankin 20 kpl. å 545: —. Uu-
denmaan Pankin 10 kpl. å 424: —

, S. H. Oy:n 12 kpl. ä 2500: ja Asxos-vhtiön
30 kpl. ä 453: 460. —.

Oikeus- ja poliisi-
asioita.

Vararikkoasiofta Valvonta oli ei-
len talonomistaja Karl Knut Han é-
nln konkurssissa. PeeäJuettelo osotti
varoja 360 mk. varmaa ja 21,100 mk.
epävarmaa omaisuutta eekä velkoja
34,663 mk. 30 p. Toiminimi K. H. Ren-
lund, jonlka vaatimuksesta Hanén on
asetettu konkurssiin, on sitoutunut
vastaamaan konkurssitoluista Saata-
via valvottiin yhteensä litlm. 23,000
mk. Uskottu mies, havioit. ausk. Arvo
Haveri valittiin toimitsljamieheksi Ja
enel esiinhuuto määrättiin lauantaiksi
kesäk. 3 p:ksl.

Juttu yhtiökokouksen päätöksen
purkamisesta. Yhtiökokouksessaan
syysk. 30 p:nä 1915 päätti Jokkis
Gods Aktiebolag, että yhtiökokouksen
käytettävänä olevat voittovarat.
466,740; 61, Jaettaisiin siten, että etu-
oikeutetuille osakkeille maksettaisiin
6 % sekä jäännös jätettäisiin yhtiön
aseman turvaamiseksi. Humppilan y.
m. kuntain käräjäkunnan kihlakunnan-
oikeuteen yhtiötä vastaan ottamiensa
haasteiden nojalla ovat lakit. kand.
Gustaf Vesterlund ja tehtaanisännöit-
sijä Josef Schöuholtz vaatineet mai-
nitun yhtiökokouksen päätöksen pur-
kamista sääntöjen vastaisena sekä yh-
tiön velvoittamista kerrottujen 6 %

lisäksi suorittamaan kantajille osinkoa
104 %, eli yhteensä osinkoa 110 %.
Sen ohessa ovat kantajat vielä vaati-
neet oikeutta toimituttaa fakkimies-
ten kanssa yhtiön asemasta uusi tilin-
päätös, jossa yhtiön omaisuus lasket-
taisiin kohtuulliseen arvoon, ja pidät-
täneet Itselleen oikeuden vastedes
vaatia osaa myös siltä lisäylijäämäs-
tä, minkä uusi tilinpäätös odottaisi.
T. k. 7 p:nä antoi Humppilan y. m.
kuntain käräiäkunnan kihlakunnanoi-
keus asiassa päätöksen sekä hylkäsi
niissä kantajain kaikki vaatimukset.

Kielletty asiamiehenä esiinty-
mästä. Turun hovioikeus on vahvista-
nut Turun raastuvanoikeuden viime
tammik. 11 p. antaman päätöksen,
jolla se kielsi varat. J. O. Erveen esiin-

tymästä oikeuksissa asiamiehenä, kos-
ka hänet oli tuomittu kavalluksesta
vankeusrangaistukseen.

Kaupan Ja
teollisuuden alalta.

Venäjän paperikysymys.
Pietarista, toukok. 10 p. (P.T.)

Ministerineuvosto on hyväksynyt
kauppaministeriön esityksen paiperi-
tullin alentamisesta toistaiseksi.

Sanomalehtipaperin hinta. (S.
H.) Sen johdosta, että Suomen Pa-
periyhdistys on nostanut sanomaleh-
tipaperin hintaa, ilmoittaa O. y. O.
J. Dahlberg A. b. merkitsevänsä nyt
mainitun paperin hinnaksi 51 penniä
nettokilolta. Mainittakoon, että tä-
hän asti on sanomalehtipaperin hin-
ta ollut 15 p. kilolta ja alkuaan en-
nen korotuksia 33 penniä. Sa-
tak. S,

Vokseiiprotestit. T. k. 3—9 p:n

välisellä ajalla protestattiin seuraava
määrä vekseleitä:

Helsingissä 4, Turussa 5, Tampereel-

la 5, Viipurissa 2, Joensuussa 1, Kajaa-
nissa 1, Kokkolassa 1, Kouvolassa 1,
Kuopiossa X, Käkisalmella 2, Lieksas-
sa 1, Mikkelissä 1, Rovaniemellä 1, Sa-
lossa 3, Savonlinnassa 1, Sortavalassa
2, Tammisaaressa 1 ja Vaasassa 3

Suurin vekseleistä oli Kr. 4,215: 59
ja pienin 60 mk. Edellinen protestat-
tiin Helsingissä ja jälkimäinen Vaa-
sassa.

Arvopaperien pörssihuutokaupas-
sa Turussa Kauppaseuran huoneustos-
sa keskiviikkona kaupattiin seuraavat
osakkeet ja arvopaperit:

Abo Rederi Aktiebolag nimisen yh-
tiön osakkeita, nimell. arvo 1,000 mk.,
tarjottiin 3 kappaletta myytäväksi
1,000 mkn alimmasta hinnasta ja myy-
tiin niistä 2 kpl. 1,050 mksta ja yksi
1,053 mksta.

Åbo Telelonförening nimisen yhtiön
osakkeita nim. arvo 100 mk., tarjottiin
23 kpl. 198 mkn alimmasta hinnasta,
saamatta kuitenkaan ostajaa,

A. B. Korpo Kalkbruk O. Y:n osak-
keita, nim. arvo 250 mk_, tarjottiin 10
kpl. ja myytiin 5 kpl. ä 95 mk. ja 5
kpl. ä 96 mk.

Turun Sementtivalimo O. Y:n osak-
keita, nim. arvo 200 mk., tarjottiin 25
kpl 147 mikn alimmasta hinnasta, saa-
matta ostajaa.

Länsi-Suomen Osakepankin osakkei-
ta, nim. arvo 100 mk., tarjottiin myy-
täväksi 65 kpl. ja myytiin 124 mkn a-
limmasta ja 125 mkn korkeammasta

hinnasta.
Suomen Yhdyspankin osakkeita, nim.

arvo 100 mk., tarjottiin 2 kpl. myy-
täväksi 225 mkn alimmasta hinnasta
ja myytiin toinen 230: 25 ja toinen
230: 50,

A B. Victor Forselius O. T:n osak-
keita, nim. arvo 500 mk., tarjottiin 2
kpl. 1,280 mkn minimfbhmasta, saa-
matta ostajaa.

A. E. Eridkeon & C:o A. B:n osak-
keita, niin. arvo 500 mk., tarjottiin 3
kpl. 000 mkn minimihlnnasta ja myy-
tiin 1 kpl. 910 mksta ja toiset 908
mksta.

Angbäts A. B. MaurStz Holmbergin
osakkeita, nim. arvo 100 mk., tarjot-
tiin 1 kpl. 50 mkn minimibinnasta ja
myytiin 81 mksta.

Miiis.
Viaporin sotasatama kehoittaa tä-

ten halullisia tekemään tarjouksensa
halkojen hankkimiseksi mainitulle
satamalle. Hankittavana on noin
2,000 metristä syltä halkoja, joista
puolet kuusia ja puolet mäntyjä.
Ratkaiseva huuto, jota varten halul-
listen on jätettävä kirjalliset ilmoi-
tukset suljettuina, tapahtuu Kataja-
nokalla 5 (18) p;nä toukokuuta v.
1916 klo 11 a.-p. Viaporin satamahal-
lituksen läsnäollessa.

Niille henkilöille, jotka aikovat ot-
taa osaa huutotarjontaan, huomaute-
taan, että:

1) ilmoitukset ovat jätettävät ennen
klo 10 a.-p. huutopäivänä ja on nii-
hin liitettävä takaus, suuruudelleen
viidesosa hankinnan hinnasta, Kei-
sarikunnan tai Keisarikunnan halli-
tuksen takaamissa arvopapereissa tai
käteisenä rahana. Suljetut ilmoituk-
set ovat jätettävät joko mieskohtaises-
ti tai lähetettävät postitse osoitteella;
»Viaporin satamahallituksessa tapah-
tuva halkojen hankintaa koskeva
huutotilaisuus» ja sillä edellytyksellä,
että ne ehtivät perille ennen klo 10
toukokuun 5 (18) p;nä v. 1916;

2) ilmoituksessa ovat mainittavat:
a) hankinnasta vaadittu hinta, b) hin-
ta on merkittävä kirjaimilla, c) tar-
jouksen tekijän kotipaikka, arvo. ris-
timänimi ja sukunimi, kuukausi, päi-
vä ja vuosi, d) takausobjektit ovat
lueteltavat tarkoin, ja e) allekirjoi-

tus. v

3) Jollei Ilmoitusta ole laadittu yl-

lämainittuun tapaan, jätetään se huo-
mioonottamatta.

■i) Tarkempia tietoja hankintaeh-
doista voidaan saada Viaporin sata-

Katajanokalla arki-
päivinä klo 9—1/-12 ja 1 t päivällä
siellä olevalla virkamiehellä erikoi-
sia tnimenniteitä varten.

Hiedan
hankinta.
Täytehiedan tarjouksia 1,200 kuu-

tiometrin määrään vapaasti toimitet-
tuna Ruoholahden rautatien raiteelle
tai laiturin ääreen voidaan sisäänjät-
tiä Kirkkokonttoriin, Annankatu 14,
ennen 15:ttäpäivää toukokuuta. Hie-
dan tulee olla kivetöntä sekä sen-
laatuista, että sitä voidaan pakata.
6007 Kirkkokonttori.

Turan Osakepankin osakkeita, nlm
arvo ,200 mk., tarjottiin 67 kpL, niistä
10 kpl. 428 mkn mlnimihlnnasta, saar
matta ostajaa. Loput myytiin vaihdel-
len hinta 415; 50 ja 417: 60.

Kansallis-O&ake-Pankln osakkeita, nl-
moll. arvo 200 mk., tarjottiin 5 kpl.
600 mkn mlnimiilnnaata Ja myytiin 1
kpl. 604 mksta ja loput 604; 50.

Ångbåts A. B. Alandin osakkeita,
nim. arvo 500 mk., tarjottiin 2 kpl, ja
myytiin 366 mksta kpl. U. A.

Tavaranoterauksia.
Vilja,

Samara, toukok. 10 p. (P. T.)
Vehnä, venäl 170—192.

Kurssit.
Suomen Pankki tonkok, 11 p:nä-

Myynti- Osto-
kurssi. kurssi

M. p. M. p.
Pietari a/v 214: 50 214:

3 kk 206:
liontoo a/v 34: 31: 50

3 kk 25; 50
Parls a/v 122: 113:

3 kk 100:
Amsterdam a/v ..

. 305: 275:
3 kk 225;

Tukholma a/v ....215: 198:
Kristiania a/v ....215: 193:
Köpenhamina a/v . . 215: 193:

Pankkidiskontto.
Amsterdam 4V,°/oheinäk. Ip:stäl9ls
Bryssel! 5 "/o elok. 20 „ 1914
Helsinki s'/, 7o tammik. 11 „ 1914
Kristiania s'/, 7» jouluk. 13 , 1914
Köp:bamina 5 •/• larnn uk. 5 „ 1910
Lontoo 5 */, elok. 9 r 1914
Pariisi 5 »/.elok. 21 , 1915
Pietari 6 •/, helnäk. 29 , 1914
Tukholma 5 •/, toukok. 1 , 1916
Ziirich 41/» “/• louluk. 31 . 1915

Velkojainkokous.
Suomen Puuseppäin Kauppa- ja Teolli-

suus Osakeyhtiön konkurssipesän vel-
kojat kutsutaan täten velkojainkokouk-
seen lauvantaina 27 p. toukokuuta 1915
klo 2 i.-p. Osakeyhtiö Luottotiedon
konttoriin Helsingissä, Mikonkatu 6,
käsittelemään seuraavia asioita:

1. Selonteko konkurssipesän asemas-
ta: sekä

2. Toimitsijana ies ten palkkion mää-
rääminen.

Huomautetaan, että poissaolevat vel-
kojat saavat tyytyä läsnäolevien pää-
töksiin.

Toimitsljamiehet.
(S. I. 10724) 9544

1916 N.o 127 /

(S. H.)

Mills.
Sattuneesta syystä ilmoitetaan kau-

pungin plka-ajureille, että tähän asti
myönnetty vapaus olla harjoittamatta
ammattiaan sunnuntaisin nyt peruute-

taan, joten Palkkien pika-ajurien on
myöskin sunnuntaisin saavuttava ase-
milleen yleisöä palvellakseen.

Helsingin Bollisikamarlssa 9 p. tou-
kokuuta 1916.

HJ. Valmqulst.
(S. I. 10670) 9596 K. A. Hellman.

Kulitis.
Asianomaisille kiinteistönomistajille

tiedoksi Ilmoitetaan, että kaavakkeita
sellaisten kiinnityksellä turvattujen lai-
nojen ilmoittamista varten, jotka ovat
26 p. maalisk, (8 p. huihtik.) 1916 an-
netun Armollisen asetuksen vaikutuk-
sen alais a, on saatavana kaupungeissa
maistraateista ja maalla asianomaiselta
kruununnimlsmieheltä; ollen sellainen
veroilmoitus sanotuille viranomaisille
jätettävä ennen 1 päivää ensltulevaa
heinäkuuta. Helsingissä, toukokuun 10
päivänä 1916.

Uudenmaan Lääninkonttori.
(1.4597) 9732

Kuolinpesän huutokauppa.
Julkisella vapaaehtoisella huutokau-

palla myydään huutokauppakamarissa,
Mikonkatu 8 maanantaina 22 p. tou-
kokuuta alk. klo 5 1.-p. Heikki is A-
manda Hirvosen kuolinpesälle kuulu-
va irtaimisto, kuten huone- Ja talous-
kaluja, sänky-, liina- ja pitovaattelts
y. m.

Huutokauppakamari Salama,
9701 K. Osk. Lähde.

Konkurssihuutokauppa
pidetään keskiviikkona kuluv. touko-
kuun 31 p:nä klo 12: Itä pälv. täkäl
huutokauppakamarissa, Mariankatu n:e
3, jolloin myydään käteisollä Rva Betty
Un gernin konkurssipesän laskuun se-
kalaista irtaimistoa, käsittävä m. m.
huonekaluja, sänkyjä ja liinavaatteita
sekä talouskapineita y. m.

Helsinki, toukok. 11 p. 1916.
Heisincin Huutokauppakamari.

Pehr Em. Hallblom.
9710

Vapaaehtoisella

Huutokaupalla
myydään toukok. 16 p;nä klo 10 S--P.
Vesijärvenk. 5 täydellinen suutarin
työhuoneusto ja varasto, johon koulun
täydellinen saapaspäällisten nootlaoa-
osasto, sähköllä käypä (sisältäen S
ompelukonetta ja putsauskoneen).

Sitäpaitsi myydään hyvä uusi vena
160 paria sotllaslestiä, nahkaa, tuohia,
leikkuupöytä, polkupyörä 7. m. kalus-
toa ja asuinrakennus sekä tekeillä ole-
va isompi rakennus lähellä asemaa. Lä-
hemmin huutokauppaflaisuudessa ja
allekirjoittaneilta, as. Lahti.

J. A. Tenhunen. Alb. Veltheim.
Puhelin 191 Puhelin 362.

9659

Huonekalu] a,
kävely, ja pellavapukuja sekä talous-
tavaroita y. m. huutokaupataan per-
jantaina tämän toukokuun 12 p. ol-
kaan klo 5 L-p.

Helsingin Huutokauppakamarissa,
Mariankatu N;o 3,

9655

Sauri
Jfa&kinciden

huutokauppa
pidetään

t&ntäUn perjantaina
alk. klo 11 ap.

Cityn Hunlskanppahnonsnstossa.
L. Heikink. 12. Puhel. 37 92.

9681

Kuolinpesän
huutokauppa.

pidetään maanantaina kuluvan touko-
kuun 22 p:nä klo 10: Itä a.-p. täkäläi-
sessä huutokauppakamarissa, Marian-
katu N:o 3, Jolloin myydään huoneka-
luja, vaateparsia, talouskapinelta y. rv

Lähennä, huutokauppatilalsuudessa
Helsinki, toukokuun 11 p. 1916.
Helsingin Huutokauppakamari.

Pehr Em. Hallblom.
9709

Julkisella huutokaupalla,
Joka maanantaina tämän toukokuun
23 p:nä klo 2 päiv. pidetään täkSi.
huutokauppakamarissa, Mariankatu
N:o 3, myydään asianomaisten pantin-
omistamain laskuun seuraavait arvopa-
perit:

2 etuoikeutettua Ja
2 kantaosaketta O.Y. Viipurinkatu 6

ä SCU mk.
1 etuoikeutettu osake Runola 0.-Y;»-

sää 100 mk.
5 osaketta 0.-Yissä Loström ä 100

mk., sekä
5 osaketta 0.-Yrssä Fortuna i 100

mk.
Yllämainitut 4 osaketta 0.-T:ssä

Viipurinkatu 6 oikeuttavat huoneen Ja
keittiön asuntoon mukavuuksineen
Vuokra tästä asunnosta tekee 46 mk
65 p. kuukaudelta.

Näiden osakkeiden ostohinnasta oi
puolet maksettava heti Ja loput rit
kon kuluessa.

Helsinki, toukokuun 10 p:nä 1916.
Helsingin Hnniokannpakamarf-

Pehr Em. Hallblom-
9711
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Irtaimiston huutokauppa.
Julkisella vapaaehtoisella huutokau-

palla, joka toimitetaan tiistaina ku-
luvan toukokuun 23 p:nä klo 11 a.-p.
insinööri Carl Hausen-vainajan kuolin-
pesälle kuuluvassa huvilassa Keravan
rautatieaseman luona, myydään seka-
laista mainitulle kuolinpesälle kuulu-
vaa irtaimistoa, kuten huonekaluja,
talouskaluja, pito-, liina- Ja vuodevaat-
teita y. m. Helsingissä, toukokuun 10
pnä 1016.

Pesän selvitysmies.
(I.) 9724

Kirjahuutokauppaa
jatketaan n:osta 161 tänään perjan-
taina klo 5 i.-p. Klo 6 i.-p. tarjotaan
Tietosanakirjaa 154 vihkoa sekä kan-
net I—IV niteeseen 1.
Helsingin Hnntokanppalaitos O. Y.,

Kasarminkatu 25.

2 Polkupyörää, Kutomakone,
veneen masto ja tarpeita, viulu, kante-
le, pumpuiimusliinia, vaate- ja talous-
tavaroita y. m., y. m. huutokaupataan
tänään perjantaina klo 5 d.-p.

Huutokauppakamari Salama.
Mikonkatu 8. Puh. 108 40.

m m ia omi!
Kireän ajan johdosta myydään kuo-

sikkaimpia päällystakkeja, pukuja y. m.
alle puolen hinnan. Tilauksia vastaan-
otetaan ja tehdään heti ja halvalla
ZALL, it.-Heik nkatu 1. Esplanaadink,
kulmassa. 3 kerros Pääovi. Puh. 52 IG.

Huom 1 Käyttäkää hissiä! Huom.!

Kun omistajaa kuoleman jälkeen
Joukko ostajia on ilmoittautunut, ovat
Xteriiiiset päättäneet t rjota Orimatti-
lan pitäjän Terriniemen kylässä, kan
niillä palkalla olevan

Hakoisten
kartanon

irtaimistoineen julkisella, tiistaina 16
p. toukokuuta klo 12 pähXUä itse ti-
lalla pidettävällä vapaaehtoisella huu-
tokaupalla ostettavaksL Tila sijaitsee
11 km. Orimattilan asemalta ja käsit-
tää m. m. 160 t.-a. 1 luokan peltoa.
Rakennukset ovat hyvät. Pääraken-
nus sisältää 8 huonetta. Koskematon
metsä.

Kuolinpesä pidättää puolen tunnin
mietintöajan tarjousten hyväksymistä
tai hylkäämistä varten. Tarkempia
tietoja antaa

Maalalspörssl, Helsinki.
Puh. 537. (S. L 10804) 9667

Priima suomalaista, mustaa siemen-

Kauraa
Puhtaus 97,7, itävyys 81 °/0 .

Konckauppa-Osakey&tld

AATBA.
Helsinki, Mikonk. 23. Puh. 79 74.

9582

Melkein uusi, keskikokoiselle henki-
lölle sopiva bonjouri-puku, Näht. tä-
nään 12—2. Vilhon.ka.tu 6, pr. A, 4 kerr.,
ovi 18.

Lokomobiili,

£.to!a -Suomessa, rautatiease-"
maila sijaitseva, hyvässä kun- ||l

nossa oleva

Sahalaitos
myydään esiintulleesta syystä kaikkine
koneineen ja irtaimistoineen 60,000
markasta. Koneistoa käyttää 2-cyl.,
50 hv. kone; koneistoon kuuluu:

raami, 5-kutterinen höylä, syrjäys-,
katkaisu- ja halkaisusirkkeiit, kimpi-
kono, y. m. Lautatarhassa löytyy
1,555 juoksumet. kiskoa y. m.

Lähempiä tietoja antaa

1 Aksel Alanderin p
B Äsianajoioim. Oy. ||
H Hiki, lÄfkonl?. 7. jpp

penikoita.
erittäin hietsorotui
siä. Lähemmin pu.
heiimeEia 2270 tahi
kirjeellisesti
G. Oiin’3lta, Annan-
katu 32 24.

500 puolaa Pellavaöljyä
Hupi. 13:50 puuta.

100 puutaa Kokosöljyä
Rupi. 36: puuta.

2,080 puut. Kalsineerattua soodaa l:a
Rupi. 7: puuta franco Pieturi

Commercialfoyrä Esparia
Boulevardinkatu 3. Puh. 11815.

11.4600 .«723

3680

UUSI SUOMETAR

Nuorempi mieskonttoristi
A.-B.

Koolmiehel in
Ojurit

saavat työtä Tiensuun
kartanossa lähellä Joke-
lan asemaa. »s 1.i08’.0i97i4

Täysin hallitseva venäjän kieltä sekä
taitava ruotsia tahi suomea ja konekir-
joitusta, saa paikan
GOTTFiI. SIRÖ3VISERG’in konttorissa,
Sörnäisten Rantatie 15.

a. 4.V0
Huone ja keittiö tai huono ja alkoovl

kesäk. 1 p:stä. Lahonani. Rauhankatu f!.
Neiti Ranttnen.

Hiyiiistaja
Kuokkarullaäkeitä

myytävänä
maan kalustokauppiailia ja Vaasan rautakauppiailla.

Orlsbersin Konepaja Oy.
(S.l. 10129/9279

Useimpien maanviljelys- ja keittiökasvien siemeniä on
vielä saatavana Varsinkin on varastossa sokuriher-
neitä, siive- ja mebuherneitä, pensas- ja salkopapuja,
ruusupapuja porkkanausiementä(Nantes alennettu 40: n
markkaan kilo), punajuuren y. m. Samoin kukkain-
siementä saapunut. Pyydetään viipymättä tilaamaan.

Turun Siemenkauppa Oy., Turku, Eerikink. 15.
(P.1.10160)9698

i rekisteröity tavaralelma

Hyväksi tunnettua hyöuteispulveria pahvisissa ruiskukoteloissa. Tukuttain
Teknillinen Tehdas Kaleva. Lahti. (E. S. S.) 9H93

Huora.! halvassa Bolinderin mall. 10 hv.

Haa ioyrykone
varust. paisuntaluistiUa ja IS a* kat-
tila armatuureneen hyvässä kunnossa,
olleet käynnissä meijerissä 2:si vuot-
ta, myydään hohtuuhisella hinnalla.
Lähemm n nimim. »Maanviljelijä», Po-
rin postitoimisto.

2 käytettyä, mutta hyvässä kunnos-
sa olevaa rautaruuk 'araanaa, noin 75
m. köyttä, Rautalapioita, rautariuku-
ja. 2 tonnin Patenttiplokl, 60 peitika-
minaa, ositta n uusia, johtoputken ke-
rällä, Kaakeleita. 12 uuniin, eri nume-
roa, luettelon mukaan Köysiä ja Tak-
seja. Kiv ketjuja. Puuplokeja, Rauta-
plokeja, noin 50 ovea ja uusia kehyk-
siä, 1,000 kg. sinkkiä kertaalleen sula-
tettua harkoissa sekä kakellaisia' kaa-
keliuunien luukkuja, saranarautoja, ik-
kunarautoja y. m.

ALEX HILLI,
Kivenhakkaajankatu 2, porr E, 12—2,

Paikkakunnalta poismuuton tähden
myydään hyvässä kunnossa oleva 4 h.

HUVILA
kaikkien tarpeellisien ulkohuoneiden
kanssa edullisesti Suolahden asemalla,
näköala suurelle Keiteleelle. Palov.
6,500 mistä, vuokria 400: —. Lähemmä.

»Myyjä», Suolahti.
Hyllyt ja tiski halvalla. Lähemm.

Saiikka,
Vironkatu 11.

Pienempikokoinen rautasänky ja vaa-
tenaulakko Pietarini. 14, porr. A, huo-
ne 3, puh. 110 59.

sar Siemenkanroja
84 % ä 36 p. kilo.

Siemen ohria itäv. 95 % ä 45 p. kilo.
Herneitä ä 37 p. telo.
Samoin å 45 p, telo.

O. Y. Osk. Durchman A. B.
9700

M c i

NEaaiaio
pinta-alaltaan 186 t.-a., josta peltoa
noin 26 t.-a., myydään karjan ja
muun irtaimen kanssa 22,000: mar-
kasta. Asuinrakennus sisältää salin,
ruokasalin, kaksi kamaria ja keittiön.

Paitsi halkometsää, on metsässä
2,000 tukkipuuta. Lähemmin

KB ~ ;

- 9697

(SU.)

Käinlsvaßnaja,railiolte-
kiskovaihkila ja

? lt« 09 tHaaalopoytia
suurempi määrä myytävänä. Vaunut
ovat kuulalaakerciila varustetut l 3
suuruisia, osaksi yksi kesä käytetyt.
Kiskot ovat 65 mm. 60 mm. ja 55
mm, vahvuisia. Valmista raudoitet-
tua tietä 190 metriä. Siteet, ruuvit ja
naulat seuraa kiskoja. Samalla työ-
paikalla kiveamoiskaajakone. Mie-
luummin kaikki yhdelle ostajalle, vä-
littäjiä en tarvitse. Enimmän tarjoa-
valla etusija.

J. PIIRONEN.
Koivisto Viip. I.

(Karjala)
Hbl. (ruots.) 1 k. tj. 1C mm.

Munia»
saapuu joka päivä myydään alk. 3
mk:sta tiu korkeampiin hinto öin. Vuo-
rikatu 20 pihan perällä atk. klo 9—12
ja -I—6.
Hbl. (ruots.) Työm. 1 ik. 12 mm.

Hyvä Työhevonen
ja mööpelivaunut myydään poismuuton
takia halvalla. Lähemmin puhelin
2697, klo 10—12.

Joukko käytettyjä
ikkunankehyksiä

lasineen ja ilman, yksinkertaisia ja
kaksipuoleisia ovia, tellinkilankkuja
sekä eräs määrä tiiliä, katukäytävä-
kiviä, Kasarminkatu TS. Talonmies
näyttää klo 10—3. 9707

WANDERER MOOTTORIPYÖRÄ
myydään halvalla Ratak. 10,

Aaltonen, tavat, jälk, 11.
(5.1.10856) 9719

Jfoia 509 syliä
metrin pituisia sekahalkoja myydään
vapaasti Gerknäsin asemalta. Tarjouk-
set korkeimmalla hinnalla lähetetään
t. I kontt. merk.

»Hyviä Sekahalkoja, 115».

2 parhaimpia

Mailalla
ostetaan suuremmissa ja pienemmis-
sä erissä
A.B. N. Bomans Angsnickeri O.Y.

Turku.
(Å.UQ9461

Lyijyromua
halutaan ostaa. Tarjouksia ilmoi-
tuksineen määrästä ja hinnasta
odottaa

A.-B. UULCAN, Turku.
'S I. 10349 , 9381

Ostetaan kauppa, kahvila, ruokala eli
muu tuottava laitos vähittä!s maksu 11a
tai pieni talo. Vastaus t, 1. k. nimim.

»350. 119».

Tervaa
suuret joukot kesän ja syksyn aika-
na toimitettavaksi ostaa ylimääräisel-
lä käteisellä Alfr. Jakobssonin Jälkel,
Storgatan 21, Sthlm. Vastaukset an-
nettavat ruotsin kielellä.

(G. 14031) 9683

f Palvelusta haluaa j

Tampereen Talouskoulu 11
,

sekä kolme luokkaa tyttökoulua käynyt
tyttö haluaisi rouvan apulaiseksi tai
taloutta hoitamaan. Vastaukset palkäca-
tarjouksineen lähetettävä tämän leh-
den konttori n nim. »Maalla ollut, 114»,

Lakki- ja peltiseppä haluaa työtä,
omat työkalut ja senkkikone Vastaus-
ta pyydetään heti. Paperikauppa, Vier-
tola, It. Viertotie 17, nimim.

»Ammattilainen 14».
Nuori naishieroja ja sairasvoimis-

telija haluaa kesäksi maalle sivisty-
neeseen perheeseen hieromaan. Vast.
noin viikon kuluessa t. 1. kontt. ni-
min. »S. E. 1 16».

Tyttö, ommellut liinaompelua, halu-
aa työtä kotiin. Vast t. I. k. nimim.
»Ompelija 26, 122.

Työnjohtajan toimi
Paltamon pappilain metsätöitä var-
ten julistetaan täten kaksivuotisen
metsänvartijakoulun käyneen met-
sänvartijan haettavaksi. Toimi, josta
maksetaan palkkaa 100 mk. kuuk.
sekä luvataan ilmaiseksi ottaa poltto-
puikseen pappilain metsästä kaatu-
neita, kuivaneita ja vikanaisia puita,
ja johon on ryhdyttävä heti kutsun
saatua, asetetaan 3 kk, molemmin-
puolisella irtisanomisella. Hakemuk-
set tarpeellisine todistuksineen ovat
kuluvan toukok. loppuun mennessä
lähetettävät osoitteella Paltamo alle-
kirjoittaneelle virkataloin utak. esi-
miehelle. Paltamossa, 3. V. 1916.

H. Laukkanen.
(K. Kaj.j

Joukko työmiehiä janaisia
otetaan työhön

Grönqvistin Tiilitehtaalla
Jokelassa.

Palvelija saa paikan Etelä-Makasii-
ninkatu 3, pr. C ovi 19, jälkeen 3.

Lapsirakas lastenhoitaja saa paikan.
Lähcmm. nuh. 9724.

Köksät, yksinpalv., tarjoojat, tiskaa-
jat mies- ja naisleipojat, lastentytöt.
maalaistytöt, venäjää puh. y. m saavat
hyviä paikkoja 20—30 mk. kk. Läh
1.-Roopertink. 7. Liiket. Vuori, p 7751.

Suomenkielinen, ahkera, nuorehko
palvelijatar saa yksinäisenä kesäkuu-
kausiksi paikan maalla pienehkön ta-
louden hoitajattarena.

Lähemmin klo 4—B i.-p.
Tohtori HA3TVALL.

Vladimirinkatu 15,
Koulun käynyt

Naiskarjakko
saa nyt heti paikan karjakon apulai-
sena, kun lähettää todistuksensa ja
palkkavaat Hiuksensa osoitteella: Ko-
rian as. Mustilan kartano.

Reipas ja si.st palvelija saa 15 pistä
paikan yks naisena. Vast, t. I. kontt.
tänään nimim. »Kunnollinen 118».

Tarvitaan kokenutta, sivistynyttä
lastenhoitajatarta joka osaa ommella ja
olla apuna taloudessa. Itäinen Kaivo-
puisto 1. Tirehtööri Romanovski.

Vikkelät

juoksupojat
saavat heti vakinaisen paikan. Tar-
kemmin ilmoittaa

Oy. FIX Ab., Mikonk. S,
9699 p hän perällä, klo I—S.

Juustooieijeristin
paikka avoinna Tikkamannilan karta-
nossa, os. Jyväskylä.

Consfant Bernhard.
Yksinkertaiseen ruuanlaittoon tottu-

nut tyttö saa paikan heti lähellä Hel-
sinkiä. Lähemmin Vladimirinkatu 45,
porr. A, 2 kerr. Salo, klo 3—B i.-p.

Tvöm 1 k. tj. 12 mm.
TYTTÖ

saa paikan heti Kotileipomossa, Vil-
hovuorenkatu 4.

Vikman.
Taitava kotiompelijatap heti.
Puhel. 8499. (Hbl.) 9704
Väh. ven. puh. tyttö matkailijako

tiin_ harjoittelija ja myyjät, kangas-
kaupp., tyttö sekatavarakaupp. maal-
le ja 80 erilasita palvelijatarta halut.
V.-toim. ALKU. Mikonkatu 8. t. 7882.

Vaatimaton, taloustoimiin täysin tot-
tunut tyttö saa paikan heti Luotsj-
katu 8, porr. A, ovi 10.

Nuorempi siisti, yksinkertaisiin keit-
totoihin tottunut palvelija saa heti
paikan kahvilassa, Korkeavuorenk. 3.

9733

pieni perhe haluaa vuokrata 1 p.
kesäk. tai myöhemm. hella-alkovihuon
tai pienet parihuoneet. Kaivopuiston
tai laivatokan tienoilta. Lähemmin
puhelin 9048. ;S. 1.10857) 9713

Koneenkäyttäjän toimi
Pakkalan os. meijerissä Sahalahdella
julistetaan täten haettavaksi ennen t.

k. 25 p. Meijerin puolesta on asunto,
lämpö ja valo. Toimi on vastaanotet-
tava kutsua saatua. Hakemukset to-

d stuksineen ja palkkavaa-timuksineen
lähetettävä osoitteella Pakkalan os.
meijeri, Sahalahti.

öahalahdella, 9 p. toukok. 1916.
9590 Meijerin hallitus.

i'¥uokraHe tarjotaan j

2 huon., keittiö, kylpyhuone sekä huo
ne ja keittiö. Terassi (Pengerk.) 4.

Isännöitsijä.

2 huon. ja I~huon. ja keittiö, paik..
v kalust. tai ilm. Huopalahdessa, S
mm. asem. Läh. A. Sauru.

■asiassa»

Kesä—Elokuun ajaksi vuokrattava-
na huone ja keittiö tai kaksi huonet-
ta ja keittiö halvalla Liisank. 12. E.
Tirranen.

Yksityisiä huoneita
Engeitori 7. Leino,

Kalustettu huone nyt heti tai 15 päi-
västä Vuorimlchenrk. 14, porr. A, huo-
neusto 3

f«Liö. i mies saa asunnon loin. a » i
verina Oikokatu 4. pr. I). ovi 23.

■-a r.aluaiaUu nuone nykyajan mut
Läh. tehdask. 22, porr. K, ovi 45.

Hieni kalustettu huone, rnloiuirnpiiri
naiselle vuokratt. Punavuorenkatu li.
Kangaskauppa.

Kesäasuntoja:
Kesäasunnoksi

2 kalnst. kahden hiton, huonoustoa
maalla, 48 km. Helsing siä. lähellä raut
asemaa. Kellari ja sauna käytettävä
nä. Läh t. 1. kontt. Ja kirjeen. Jokela
os. merk Kuusikko, 0595

Luonnonkauniilla maatilalla Hämees-
sä järven ja Joen läheis. otetaan kesä-
vieraita täysihoitoon nyt heti tahi myö-
hemmin. Väet. pyydetään lähettämään
osott.

J. H. Klemola,
Järvelän as,

Kärkölä.
Hln. (ruots.) sunn., riels. S. 13/5 1 !:,

tj. 45 mm,

Eeslasmmo&sl
vuokr. 3 tai 4 huon. Ja keittiö ilm, ka

lusl.. eteinen ia lasivoranta. puhelin
myös. Seppälän talo, 2km. Hikiin
asemalta, hyvän tien ja mäntymetsän
likellä.

Tarkemmin puhelin 124 Riihimäki.
Samassa paikassa myydään 6-vuor..

16!» sent. kork. enslantilaisrot., tum-
ninnruuni, terve, vankka ori, hyvän
tapainen. Kirj. osoite;

R. Viljanen, Riihimäki.

Huvila
vuokrattavana, 3 huonetta ja keittiö,
kauniilla paikalla, havumetsässä, pää-
radan varrella läh. Reckhalsin pysäk-
kiä. HUOU.! ’ Tilaisuus uimiseen ja
keiltiökasvien viljelykseen. Lähemm.
A. Sariola, Vuorik. 7, puh. 3711, tai
sunnuntaina 14/5. huvilassa.

Kesäk. 1 pistä: 2 huon. tai 3 huon. ja
keittiö.

Läh. puh. 4939, sunnuat. ei tav.
Halutaan vuokrata kamari ja keit-

tiö 15 pistä kesäkuuta. Mieluimmin
Kruununhaasta. Vast. t. !. k. nimim.
Vuokra etukäteen 117.

Halutaan vuokrata pieni kyökki js
kamari eli huone alkovin kanssa 1 p.
kesäk. nuorelle miehelle. Vast. t. 1.
koutt. nimim. »N. L. 121».

Kessit, l pisto: huoneen huo-
neusto. Tiri puh 8131.

' Hbl. 9705

<T Sekalaisia ilmoituksia^

Matkustajakoti
Aleksanterink 15. Teief. 9169.

Koivusia Rlpiklapi&l
la Koivupintoja

PuhePn 3537.

Hedelmäpuita,
ensiluokkaisia

Omenapuita ja
Viinimarjapensaita

kevätistutusta varten saadaan

öj. Långstedfln Puutaimistost
os. Wirkby.

MUOM.I Kaikki paikalla koulutettu
ja. Ensimäinen palkinto puutarhanäyt-
teiyssä Viipurissa 1911 ja Helsingissä
1913. Hinnasto lähetetään pyynnösr ä
limaiseksi. (S. 1.10855) 9717

0691.

(S. H.)
(S.H.)

a ■ RS.tf-5On murre
kk. N:o 1195, tummanrautias, toinen
ori kk. ori Elon jälkeläinen, vankkara-
kenteinen, raufclas, valkoisilla jouhilla,
ovat käytettävänä siitokseen Huopalah-
de-ssa, Eemeli Palotie, puhelin 2447,

Haalle muuttajat!
Tottuneita asia-

poikia kiisirattai-
neeu saatavana

Pikatoimisto
Marsista

Avoinna 9—B
Vnorik. 17. P. 2359.
Pienempiä matka-
tavaroita säilyte-

tään.

9. E. toriin
Pelti- ja vaskisepäniiike

Nikolainkatu 19. Puhelin 81 47.
Tekee

ammattiin kuuluvia töitä
huolellisesti ia halvalla!

n
-rt feiilßl ®

Huvliahuonekalusto
Nro 55, käsittävä pöydän, sohvo.n, 2
noja- ja 2 pienempää tuoha ja jalus-
tan vapaasti vastaanottajan rautatie

aseniall i vain
Smk. 124 s

Saatavana rroiltä.

PORI?l SÄNXYTEMDAS,
Pori.

Kuviteltu hinnasto pyynnöstä.

s 1 991 S 97 13

haiset huomatkaa!

Kodin Ompslukoalassa
voi jokainen nainen ommella Itselleen
muodikkaan puvun ja puseron viikos-
sa Maksu 10 mk. Htakursseja 6—9.
Viimeinen kurssi alkaa maanantaina
16 p. Erottajank. 9 G, puh. 7621.

Rouva Fanny Haataja.
(S. 1.10834) 9715

[
'

r%-, Ruotsin Ante-ro ritan Linja
Laivanvarustaja osakevhtiö hverige-

.Nordamerika.
Pohjoismaiden suurin

höyrylaiva

Täysin nykyaikainen, komeasti
sisustettu lähtee toukokuun 27
pniä. heinäkuun 12 p:nä j. n. p.

Göteborgista suoraan
fåewyork’iinx

Erinomaiset mukavuudet. Nopea mat-
ka Ruotsalainen miehistö.Ruotsa-
lainen mainio ruoka.

Lähemmin ilmoittaa
Victor Ek.

Pääasioimisto Suomessa.
(I. 400ÖI 690öd

Höyrylaiva

„Fäl|änne“
alkaa säännölliset kulkuvnoronsa Ve-
sijärven ja Heinolan välillä keski-
viikkona t. k. 10 p:nä. Lähtee Vesi-
järveltä klo 4 a.-p. ja Heinolasta klo
12 p:llä. (Lahti) 8626

(S. H.)

Junien kulut.
P, postljuna.
Pi. = pikajuna.
M. = matkustajajuna.

Pitkämatkaiset junat:
Helsingistä läht e,y ät:

P. 8,00 a.-p. Karjan kautta Saloon
(12,13), Turkuun (1,50), Tammisaa-
reen (11,10), Hankoon (12,06).

P. 8,40 a.-p. Hämeenlinnaan (11,40),
Tampereelle (2,00), Vaasaan (11,40),
Turkuun Toijalan kantta (4,38), Po-
riin (7,10), Raumalle (8,15), Mänttään
(6,00), Porvooseen (10,55), Högforsiin
(100), Lopelle (12,23), Forssaan
(6,15), Kauttualle (7,30), Hyvinkään
kautta Karjalle (1,12), tavarajunalla
Tammisaareen (1,49), Hankoon (4,35).

P. 10,20 a.-p. Lahteen (2,05), Viipu-
riin (7,37), Pietariin (11,59), Mikke-
liin (9,27)_ Kotkaan (7,00), Lappeen-
rantaan (7,18), Imatralle (10,07), Eli-
senvaaraan (11,37), Haminaan (7,10),
Karhulaan (7,00)

_

Loviisaan (6,25).
Pi, 1,00 i.-p. Lahteen (3,47), Viipu-

riin (7,13), Pietariin (11,04), Mikke-
liin (9,27), Kotkaan (7,00), Lappeen-
rantaan (7 j18), Imatralle (10,07), Eli-
senvaaraan (11,37), Hämeenlinnaan
(4,59), Tampereelle (6,44), Kokkolaan
(4,22), Ouluun (9,00), Kemiin (11,36),
Tornioon (12,20), Tukholmaan (10,04)

P. 3.15 1.-p. Hämeenlinnaan (6,13) _
Tampereelle (8,32).

P. 6,00 1.-p. Karjan kautta Saloon
(10.14) Turkuun (11,50), Tammisaa-
reen (9,00), Hankoon (9,55).

P. 6,10 i.-p. Hämeenlinnaan (9,15),
Tampereelle (11,31), Kokkolaan
(11.15) Ouluun (5,16). Kemiin (8 25).
Tornioon (9,18), Rovaniemelle (12,26),
Jyväskylään (8.13). Suolahteen (10,14),

Perjaiitafiia Toukokuun 12 p:n'i

Vaasaan (9,14), Kristiinaan (12,33),
Kaskisiin (12.50), Pietarsaareen
(10,44), Uuteenkaarlepyyhyn (10,35)
Raaheen (4,55), Mänttään (3,20) Hög-
forsiin (10,25).

P. 6 50 1.-p. Lahteen (10,28), Vilpu-
riin (3.28), Pietariin (8,13), Lappeen-
rantaan (4,28), Mikkeliin (7,58), Kuo-
pioon (1,00), lisalmelle (3,56), Kajia-
n;ii. (6,34) Savonlinnaan Pieksämäen
kautta (2,45), Loviisaan (9,57), Var-
kauteen (12,18), Lopelle (9,45).

Pi. 10,30 i.-p. Lahteen (1,21). Viipu-
riin (5,28), Pietariin (9,08). Savoon
s uroina aikoina kuin edellisellä ju-
nalla.

M. 11,00 1.-p. Lahteen (2.51). Viipu-
riin (7.49), Pietariin (12,11), Savoon
kuten edellisellä junalla; Sortavalaan
(2,34), Joensuuhun (0,53), Lieksaan
(9,55), Nurmekseen (11,32). Savonlin-
naan Blisenvaaran kautta (3,01) Imat-
ralle (10,29), Kotkaan (7,30) 'Hami-
naan (7,55), Karhulaan (7,30).’

Helsinkiin saapuvat;
M. 6,51 a.-p. Pietarista (5,40), Vii-

purista (9,44), Lahdesta (3.09), NTur.

meksesta (6,25), Lieksasta (8,05), Jo-
ensuusta (11,16) Sortavalasta (3,24),
Savonlinnasta Eiisenvaaran kautta
(3,05), Savonlinnasta Pieksämäen
kautta (3,11). Kajaanista (10,00). (i-
-salmelta (12,31), Kuopiosta (3,36),
Mikkelistä (8,40), Kotkasta (9,36), Ha-
minasta (9,20), Karhulasta (6,04), Var-
kaudesta (4,28).

P. 8,57 a.-p. Pietarista (8,00), Vii-
purista (11,47), Lahdesta (5,14), Sa-
vosta ja Karjalasta kuten edellisellä.
Lappeenrannasta (12,14), Porvoosta
(6,20).

Pi. 10,00 a.-p. Pietarista (12,00),
Viipurista (2,52), Lahdesta (7,11).

P. 11,00 a.-p. Torniosta (7,50) Ke-
mistä (8,46), Oulusta (11.59), Kokko-
lasta (5,48). Tampereelta (5,46), Hä-
meenlinnasta (8.08), Vaasasta (7,35),
Kristiinasta (3,30) Kaskisista (3,00),
Suolahdesta (7.14), Jyväskylästä
19,22). Pietarsaaresta (6 10), .Mäntäs-
tä (1,40), Raahesta (11.25), Uudesta-
saarlepyystä (0,10), Högforsista (6,40),
Kopeita (8,00).

?. 12.50 i.-p. Karjan kautta Turusta
(7.05). Salosta (8,41), Hangosta (8.55),
Tammisaaresta (9 48).

P. 1,16 i.-p. Tampereelta (8,03), Hä-
meenlinnasta (10 20).

Pi. 5,35 i.-p. Pietarista (7,40), Vii-
purista (11,20), Lahdes.a (2,51), Tor-
n osta (4.00), Kemistä (4,50), Oulusta
(7,46), Kokkolasta (12,31), Tampereel-
ta (11,33) Hämeenlinnasta (1.40), Tu-
rusta Toijalan kautta (9,07), Forssas-
ta (8,30), Tukholmasta (6,34).

M, 5,59 i.-p. Pietarista (1,05 a.-p.),
Viipurista (6,40 a.-p.). Lahdesta (1,12).
Kopeita (2,05) Loviisasta (4,00).

P. 8,04 i.-p. Vaasasta (5,15), Tampe-
reelta (2,42), Hämeenlinnasta (5,10),,
Mäntästä (10,30), Porvoosta (5,00),
Högforsista (3,50).

P. 9,57 1.-p. Pietarista (9 30), Viipu-
rista (1,24), Lahdesta (6,29), Lappeen-
rannasta (1,36), Mikkelistä (11,50),
Kotkasta (1,50), Haminasta . (1,20),
Karjalta Hyvinkään kautta (4,43), Lo-
viisasta (1,45), Kopeita (6,55).

P. 10,26 i.-p. Toijalan kautta Turus-
ta (2,35), Porista (12 05), Tampereel-
ta (5,03), Hämeenlinnasta (7 30), Rau-
malta (10,50), Kauttualta (11,40),
Forssasta (2,40).

P. 10,37 i.-p. Karjan kautta Turus-
ta (4.48), Salosta (6,20), Hangosta
(6,40), Tammisaaresta (7,33).

Pääradan paikallisjunat:

Helsingistä lähtevät:
12.10 a.-p. tulo Riihimäelle 3 01.
6.20 x » Keravalle 7,38.
7,54 x » Keravalle 9,10.
9,10 x » Tikkurilaan 9.54.

11,20 » » Malmille 11,30.
1.15 1.-p. » Tikkurilaan 1,59.
2,12 x x Keravalle 3,29.
2,32 » x lauant. ja juhlap. aat-

tona ainoast. työläisvaun. K»
ravalle 3,45.

3.21 x » Tikkurilaan 4,06.
4.20 x - » Keravalle 5,37.
5

>
21 > » Keravalle 6,33.

6.15 x x Keravalle 7,16.
624 x » Malmille 6,34.

1
7,45 x x Keravalle 9,02, Porvoo

seen 10,45.
9.20 x x Tikkurilaan 10,04

11,06 » » Keravalle 12,19.

Helsinkiin saapuvat:

5,30 a.-p. lähtö Keravalta 5,12.
7,28 » x Malmilta 6,57.
7,44 x x Keravalta 6,45.
5,44 x x Riihimäeltä 6,06.
9,46 » x Keravalta 8 25.
10,48 x x Tikkurilasta 10,04
11,46 x x Keravalta 10,29.
12,33 i.-p. x Malmilta 12,02.
2,51 i x Tikkurilasta 2.06.
4,43 x x Riihimäeltä 1,30.
5,20 x x Keravalta 4,08.
6,40 x x Tikkurilasta 5,56.
7,28 x x Keravalta 6,12.
8,55 x x Keravalta 7 37.
10,56 x x Tikkurilasta 10,12.

x x Keravalta 10,20.

Rantaradan paikallisjunat:

Helsingistä lähtevät:
6.05 a.-p. tulo Espooseen 6,55 arkip.
6,55 » » Kirkkonummelle 8.41.

10.00 a.-p. tulo Kirkkonummelle 11,34,
1.05 i,-p. » Masabyhyn 2,15.
2,26 x > Kirkkonummelle 4,00

x x Karjalle 6,31.
4,13 x * Espooseen 5,02.
5,14 x x Kirkkonummelle 6,42.
8,40 x x Kirkkonummelle 10,14.

11,58 x x Kirkkonummelle 1,28.

Helsinkiin saapuvat:

7,36 a.-p. lähtö Kirkkonummelta 6,00
8.33 x x Espoosta 7,39 arkip.
9.33 x x Karjalta 6,25.

10,40 x x Kirkkonummelta 9,05.
1,50 i.-p. x Kirkkonummelta 12,16
3,35 x x Masabystä 2,20.
6,09 x x Espoosta 5,20.

710 x x Kirkkonummelta 5,38.
x x Kirkkonummelta 6,58.

11,48 x x Kirkkonummelta 10,20.
Ruumisjuna:

Lähtee keskiviikkoisin ja sunnuntai-
sin Ruoholahdesta 12,20 i.-p., saapuu
Malmin hautausmaalle 12,47. Lähtee
Malmilta 3,32 i.-p., saapuu Helsinkiin
3,54.

Suom. Kirjan. Seuran Kirjapaino Oy.
Helsinki. 1916,

MateiiutiskKaa ja
latinaa

opettamaan otetaan kesäk. alusta ke-
sän ajaksi ylioppilas tai joiku muu vaa-
timatonta ylöspitoa vastaan. Os.: Kan-
sak. opettaja, Kuhmoinen, Hämepohja.

9689

Ensimäinen suomalaiselle tilaajalle
saapunut sanomalehden numero, ainoa
tällainen sivistyshistoriallinen kappale,
mikä on onnistunut säilymään, myy-
dään tai annetaan pantiksi. Tarjouk-

set os.: »Enimmän tarjoavalle», Tam-
pere. Poste rest. (Tamp. S.) 9691

Tunteja venäjänkielessä halutaan. V.
t. 1. k. nim. Pian 120.
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