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Peijantaina Kesäkuun

H

ntaina Kesäkuun 23 p
ONTTOSI: Heltfnki. Anflnk.4
uvoinna klo 8 a.-p.— 7 i.-p.
HAARAKONTTORI: 2 linja 5
avoinna klo 9—ll up. ja 2—7 ip.
puhelin 1290
Konttorin
Haarakonttorin
6205
Taloudenhoitajan
C565
9043
Aslamieskonttorin

TOIMISTO

Helsinki. Antinkatu
Uutisosaston
Toimitussihteerin

»

Päätoimittajan
Uikomaan osaston
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Lfk,
■
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puhelin
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2SO
79 20
2234
60 38
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Taloudenhoitaja tavataan klo 2—4
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IATAEMICTA HELSINKI,

IMPIM JU I Ulrl leJ I V VUORI*. S!
Ei kaukana rant.-at.em. 1 uh. 74gfl sekä VH ti Ardnra kln

ÄtJ

Omist.
Pohjanheimo,
jota its. varm. tav. k. 4-5.

Virat l.

AsianajOtOlmiStO,
Kelslns,s

m.

kirjoja, y.

m.

3j
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tir*~ LLILiBHtB HiioFin liiriFiiöi. taHnoi. ä-SSTJtsämkä
Matkustetaan
maaseudulle.
*

fiinmahinnn MJldlldll]
dUUlildldillKll flrianaintnimifin
liliitU
A. RIMPPI. lak. kand,, Helsinki, Ucio
nlniatu 8. P. 66 57. Auki 10—1 Ja -7.

2S

Matkustetaan maaseudulle.

Vakinaisia avustalia:

Omistajat:

2

'

Varatuomari.

Varatuomari.

Varatuomari.

L«»kitiedettenkanil.. Varatuomari
fl&

A A

lIVtA
MII fj

vilV

t htäviä

'

*

Auki 10-V.4. P. '35. 71 K ja 2279.

f

Ajaa virasto- ja oikeusasioita, mvös testamentti- japerinUJriitoja; toimittaa saatavainperiraisiS, perun-

«bjdtutai., perinne nj.koja; laatii testamentteja rararikkoluetteloja. kauppa- y.
jjfajkugfgtgan HUKISCUduIIe.

(S

(IllldAtiftA AMAM
1% /§ H [
18

ftt
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vlpllliy

5l 15l
f iIISI HSi

Fil.maist.Hov.ausk.

myÖS

Asi«nnjotoiniis4oiiei*i«gissa. ijacianacin talossa. Mikonitatuii. pnn. 2723. atouu»'
VslO-2. 5-7. Ajaa: asioit.» kaikissa Suomen oikeuksissa ja virastoissa, LaatfJ: testamentteja,;
kauppa- y. m. kiroja. Toiinttlßa: rohainjerimisiä. perunkirjoituksia, perinnön- ia pesänjakoi»,
J aci kaikkia asianajoalaan knniavia tehtäviä. Kokeneita yksityisetsiviä taimiston palvelukseaßi J oiden »vulla toimeenpanee tutkimuksia rlbOESSfoissa.
\--*v
Matkustetaan myös maaseudulle.
'

tarjoaa Teille:

KayttÖTarinuutta,

Suurta työntehoa.

SKF*

Fröjdman

Veikko Vartiovaaran
Asianajotoimisto,
Eelsinki, Aleksanterinkatu 15. Toimisto auki 10—4. Puh. 4716 ja 65 79.

Matkustetaan maaseudulle.

Arne Broms.

Varatuomari.
Lakitiedettenkandidaatti.
Konttoriaika klo 10—3. Puhelimet 8603 ja 8618.

0.-Y. Axel von Knerringin Teknillinen Toimisto,
Varatuomari

Puhelin 1917
0755

Harri Fröjdman.

(8.1.2627)11832

Mietoa mallasjuomaa

Omistajat:

kauttamme I

Helsinki.

Karhu-Pilsneriä

Broms

&

Helsinki, Mikonkatu 7.

Mielenkiintoinen hinnasto

sekä jälleenmyyjämme.

Bastmanin

Lakiasiaintoimisto

Voimansaastoå,
Öljynsaästoa,

Toimittaa kalkkia asianajotehtäviä.

-

Lakiasiaintoimisto

Pellinen & Niemelä

Matkustetaan maaseudulle.
(5.1.

13444 11845

(Ent. Koski & Suomalainen)
Helsinki, Mikonkatu N:o 6.
Omistajat:

*%P
J Asianajotoimisto Helsingissä
f 0 D f Ifc? f L
10-12 J. 1-4.
Ä\01w)w)l /jaimiMÄ Ari, Fabianinkatu
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Akseli Pellinen.

Puh. 3470. Ankl

31.

Lakit kacd.. Varatuomari.

mm

Matkustetaan maaseudulle.

Konttoriaika klo 10—4.
Sahköosoite: Pellinen.
Puhelimet 2335 (Konttori ja KiemelK) ja 7144 (Pellinen).
Toimittaa kalkkia asianajotehtfivia.

Asianajotoimisto

f

E.-Espl.k. !6. Av. 10-4. Tel. 4264, 8185 ja 3583
iAItA1/ Omistajat:
TlfiÖ
ent. prokuraattori J. Grotomfelt, varatuoIl/I

i/tVV r
VI ffl
mar j

Olsson.

Matkustetaan maaseudulle.

Kutsumus

merkitsemään Neljätuhattasata (4,100)
osaketta

i

suljetaan

p.

Osakeyhtiö
nimistä yhtiötä varten.

2£

Sitten kun allekirjoittaneet oval julkaisseet kehoituksen koe-osakemerkintään suunniteltua ehdotuksen mukaan edellä olevan nimistä laivanvarustusosakeyhtiötä varten, jonka kotipaikka olisi Turku ja jonka
tarkoituksena olisi aluksi kahdella tarkoitukseen sopivalla höyrylaivalla
alottaa ja ylläpitää säännöllistä liikennettä Etelä-Amerikan itärannikon
huomattavimpien satamain sekä Suomen ynnä maiden Itämeren ja Suomenlahden rannikoilla olevien satamakaupunkien välillä, saamme täten
kunnioittaen yleisön tiedoksi ilmoittaa, että merkintälistoja niihinkuuluvine perusteltuine kehoituskirjelmineen, joissa merkintäehdot ovat lähemmin ilmoitetut, kannattavaisuuslaskelraineen ja muine asiakirjoineen,
jotka valaisevat suunnitellun hankkeen tulevaisuusmahdollisuuksia, on
halukkaita merkitsijöitä varten esillä seuraavissa paikoissa, nimittäin
Pohjoismaiden Osake Pankissa, Kansallis Osake Pankissa, Yhdyspankissa, Privatbankenissa, Kauppaneuvos Victor Ek'illä, Herroilla Kontro &
Kuosmanen ja Maisteri Yrjö Somersalolla.
Merkittäväksi on tarkoitettu 30,000 osaketta å Smk. 100:—, jolloin
osakepääoma nousee vähintään 3,000,000 Smkaan. Merkintä lopetetaan
viimeistään tämän vuoden loputtua.
Turku, 10 pnä kesäkuuta 1916
Victor Ek, (Helsinki).
A. E. Ericksson.
M. Dahlström.
Villiam
Alfr. Jacobsson.
Ernst Grönblom.
Isaksson.
J. G. Nordström.
Klingendahl,
(Tampere).
Mauri Lindström.
F.
.
Henning
Rcttig.
von
Arvid Rusko.
Alpo Oka.
Carolus Wrede.
Harry Vilen.
John Tengslröon.
11&£8
Edv. Åström.

Valkeita
brodeerattuja
voileeta ja
baiistia.

Värillisiä,
voileeta,

Hels. S, Työni. 1 k. 60 mm 2 palst.

Kenganpohjikn

kreponkia ja

batistia.

on

G.F. Stockmann
OY:!lä.

O.Y. Nahkimon Tehtaalta
Keravalta.

11741
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Valtion Historiallinen
Museo

SBBnnOUinen

11788

Johtokunta.

10770

Liikenne T||D|rT|vyiinirinl(.l7,puli.l3ll,H:ki.
Ruotsiin

Mli 111 I

I

Libliici ja kokouksiin matkustajat, ensiluokkaisia

HölFlllr™
1

Olga Rannikko.

Brändön Raitiovaunu!
Juhannusaattona lähtee

viimeinen vaunu

Kauppatorilta Brändön päiitekohdalle

Liikenneoloja koskeviin
kysymyksiin vastaa nopeasti ja auliisti liikenneasiamies

c. A. MMM.
Osoite: Pori.

(S. H.)

Herkules nahka paras, sillä se kestää taatusti 3 kertaa
kauremmin kuin muusta tehty. Herkules nahkaa eaapi

uiiiinsjiE

(20) markkaa osakkeelta.
.
2) Kysymyksessä olevien osakkeiden merkintään ovat etuoikeutetut
yhtiön osakkaat tahi ne henkilöt, jotka kirjallisella luovutuksella ovat saaneet osakkaan merkintäoikeuden. Kolmea vanhaa osaketta kohti saa merkitä kaksi uutta tub anne n (1,000) markan osaketta. Sen, joka haluaa saada
etuoikeuden merkintään, tulee merkitessään leimaamista varten näyttää ne
osakkeet, joiden perustuksella hän vaatii etuoikeutta, tahi todistus siitä,
että osakkeet ovat mainitussa tarkoituksessa leimatut.
3) Vanhat osakkeet leimataan ja uudet osakkeet merkitään Suomen
Yhdys-Pankin
Keskuskonttorissa Helsingissä kuin myös pankin sivukont(I. 5340) 11874
toreissa Turussa, Viipurissa ja Vaasassa, ja alkaa se kesäkuun 2 p:nä 1916
ja päättyy heinäkuun 15 p:nä pankkiajan päätyttyä.
4) Osakkeiden hinta suoritetaan siihen pankiukonttoriin, jossa merkintä on tapahtunut, maksamalla 50 % elokuun l:nä päivänä ja 50 lokakuun 2:na päivänä 1916. Koko sotavero maksetaan elokuun l:nä päivänä.
pidetään saljettun» Jufcannu*j>ärv6toä
5) Merkintäoikeus, iota ei yllämainitulla tavalla käytetä, myydään
24 <p. kesä*. 1916.
julkisella
huutokaupalla Helsingin Pörssissä, aikana, jonka johtokunta
(S. 1.13452) 11876
määrää.
Helsinki, toukokuun 25:nä päivänä 1916.
,

koe-osakemerkintään suunniteltua ehdotuksen mukaan
Rederiaktiebolaget Transoceanic

BB

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiössä.

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön toukokuun 25:nä päivänä 1916 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan katsotaan yhtiön
osakkaita merkitsemään neljätuhattasata (4,100) uutta yhtiön osaketta,
joista kukin on tuhannen (1,000) markan suuruinen, seuraavilla ehdoilla):
1) Uudet osakkeet, jotka oikeuttavat yhteenkolmasosa-osinkoon vuodelta 1916, mutta sen jälkeen tuottavat samat oikeudet kuin vanhemmat
osakkeet, annetaan tuhannelJakolmellasadalla (1,300) markalla kappale,
ynnä säädetty sotavero 2 % osakkeen nimellisarvosta eli kaksikymmentä

CS.H.)

Kehoitus

6

Matkustetaan maaseudulle.

Mm Suomettaren konttorit
Juhannusaattona kio 12

Eemeli Niemelä.
Varatuomari. I

7226

liisin llliii,

Flemingink. 34. Puh. 99 60.
suorittaa nopeaan ja huolellisesti
kaikkea mallipuuseppäalaan kuulu11891
vaa työtä.

klo (5,45 i. p.
klo 7.15 i. p.
klo 6,45 i.p.
Brändön päätekohdalta Kauppatorilllo
Brändön päätekohdalta Söörnäsin apteekille klo 7,15 i. p.
Juhannuspäivänä lähte» ensimmäinen vaunu Brändöstä ja Kauppatorilla
(5.U3459)11875
klo 11.15 a. p. Lautta alkaa liikenteen klo 3a. p.
....

laatalla

.

.

.

Kaikenlaista

Rauta-ja Messinkivalutyötä
suorittaa nopeimmin

Rauta- ja metallivalimo ATLAS
Helsinki, Flemingink. 34.

Pah. 99 60.

I
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Kivennäisvesitehtaita:

§

i

|:

LEE&C

ebb

a

wso&[Cl&Qi |
Kangasliike »Eljen», Annank.lo. T.8612

Agentuuriliikkeitä:
Otto Lumme

&

Ki P.E5p1.25,t.1250 11660

11. P. 512

A.-B. M. Lindroos, Aleks.k.

6450.

Lasi-

Posliinlos. p. 514.

Kangas Ja Lantaosasto 866.

K. V. Silvenluksen Nahkakauppa, A. M.
Soikero, Mikonkatu n:o 17. Puh. 43 06

Lasinleikkausliikkeitä:

Naisten pukimoliikkeitä:

ja

L

S

■•

-«

Sanitas, Eerikinkatu 22. P. 319

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

l/lllff AA I

OI

|Y KUVA |B

Pftrjniitaina KwSltnrn 23 pnS

A. Hj. Leppälän Lasihiomo ja lasin|a
lostusliike, M-k >nk 8. Pub. 50 23.
Lasihiomo Väinölä, Bulev.k. 30. P. 7608.
Joutsen & Nikolajeff, Museok. 3. P. 6529

O. Y. O. Stenberg, P.-Espl.k.

27. P. 1727.

sa

Selma Tamminen, Tehtaank. 3. P. 85 ?1

n
A
k
Leipuri, ja KondiittorilukkeitS:
B3
3s linia 18. Puhelin
uusiutuvia
kone
Joutsen & Nikolajeff. Museok. 3. P. 6529 Pii firfinmn
8.-EspLt
kiri-kursseja.
\llVlpli
Aleksan16,
H
Suomen Agraaritoimlsto,
Ekberg, Bulevardink. 9. Puh. 272.
Pakkalaatikkotehtaita:
Kemikalieliikkeitä:
UJ UJ Jibllili. teiink. 7. Puhel. 1092 N.
tel. 8633, klo 10—3.
Oy.Pakkataatikkotehd.Annank.lB,pB7ol
Leino, P.Makasiinik. 4. P. 212.
Astra Kemikalieliike, Arkadiank. 8.
Helsingin
Höyrylelpomo,
Ludvigink.
C.
Korsettiliikkeiti:
Arkkitehtejä
Kielenkääntäjiä:
Kotimainen liivi- ja korsettillike, M P. 1732 Sivumyym. Unionink. 23. P. 1839 Paperikauppoja:
Axel Mörne, Albertink. 24. Puh. 1363
I. Bastman, Aleksanterlnk. 11. P. 8983
Heinä, Yrjönkatu 14. Puh 9796.
Lihakauppoja:
Läng & Leppäaho O.y. Aleksk. 44. P.143
Hautaustoimistoja:
Alex.
Grönlund,
p.
Kauppiask.
1578
5. P. 48 52 Tn. Wulff. P. Espik. 43. puh. 2450.
12 kielt. Vai. tehn.kielenk 80u1.9.
Koulutarpeiden kauppoja:
Uusi Hautaustoimisto, Laplnl.k.ls. 6520
11
Koulutarpeiden Keskusliike O. Y. Via Lyhyttavaraliikkeitä:
rlimirink.
3.
Puh.
58
62.
6P.
7428.
Helppoja,
vai.
tehn.
kielenk.
Aleks.
k.
Silta?aarenk.
kieltä,
13
Lorens Malmström, P. Bspl.k. 83. P.642 48. Puh. 110 85.
Patenttitoimistoja:
Kaalarinliikkeitä:
Kotiteollisuusliikkeitä:
Vaatetusliike Pohjola 0.-y., Aleks.k. 17
V. Siivonen, Simonk. 8.
Puh. 88 37 Helsingin Patenttitoimisto, Bulevardin
niDTTI KOTITEOLLISUUS 0.-Y
katu 19, klo 11—1, 2—3.
Huonekalukauppoja:
Valant. kielenk. Puh. 3410. AleksJt. 11 rIKI II Lulevardink. 2. P. 872 Maanmitiareita:
k

liii

fierrainvaatettisliikkeitä:

j\3isa!iou!Qieas iauvi\ i.{Ter3i

EHnitlHnnn

CI.1

I

Nnrfnn

LUrSSOn

Puhelin 2S 11.
0.-y. John Paischeff A.-b. Mlkonk. 7.
Puh. 15 59.

konttori

(Bulev.

kulmassa).

Puh.

Insinööritoimistoja:
Insinöörit. Zitting

&

B—lo. ,Puh.

73 71.

C:o, E.-Makas.k. 2

5434.

Kirjansitomoja:
K Ei EC TI Kirjansitomo
vuorei.katu 32.

II! IlCa II
TAnMA
I A K rl U

Yksi käsikirjoitus Ja vks! lasku
eri lehtien omilla hinnoilla.

Hagnäsin Jalklnelilke, Erottaja 19. Pun
792. Haaral. Siltasaarenk. 12. P. 29 45
Hugo Valve, Kenkätehd. Hämeenk. 2 B

Kahvikauppoja ja -paahtimoja:
J. A. Weijola, Mikonk. 8. P. 4U22. 7860
Oy. Pohjoism. Kahvikompp. (Tukutt.)
Kruunuvuorenk. 3. P. 4058 Ja 5825.

Kalanpyydyksiä ia laivatarpeita:

Lindgren, Länsiranta 16. P. 784

Korkea

Puh. 7232

menk 2. P. 67 28.
Osk. Lindroos, Aleksaot.k 48. Erott. 9
Aikala, 0.y., Mikonkatu 8. Pub. 166

VI/&.1,,

(

Pohj. Gummitavara-liike, Aleksanteri!:

a

P. 8314.

11. Rautat. torin luona. P. 5489.
Rohdosliike Varia, Aleks.k. 50. P. 11397

Kirjallisuuden Seuran Kirjapainon 0 y.

Ja peltisepånliikkeitå:

M. F. Hätinen, L.Heikink. 13. P 1331

Helsinki, Antinkatu n:o 4. Puh. 447
suorittaa kaikkia kirjapainoalalle kuu
Kylpylaitoksia;
luvia töitä nopeasti, täsmällisesti, nuo
Kylpylaitos Imatra, Malmlnk 24. t 9866
lellisestl ja kohtuullisilla hinnoilla.

WlMtötotöW

Lapinlahdenkatu 7. Puh. 32 57
Kirjapaino
H lIT
Kirjansitomo
£<
Kotelotehdas On.
B«

f

.

V
A
TA
11 HI H
11
ttwA*A-

.

Hels. Romuliike, Siltasaarenk. 7. P. 8 75

09.
KALLIOFredrikink.
■/^ÄtfT'
K.
40.
1914.
G. Lehto,

ia tarp.-kanppcja

Os2keylitiöÅ[rQsSS?2^

Hakee ja myy patentteja.

P.

L. Väisänen, Museokatu 5. Puh. 5779

Pianoliikkeitä:
Pianotehdas, Aleksanterin
Puh. 661.
Mikkola & Wegelius, Aleks.k.ls. P.6205.

Hellas

0.-y.

kitu 50.

Pikatoirnistoja:

Mifconk. & CT I Y Aletcs.k. 19
Natfcnstajakcteja:
Matk.-koti Rauhala, Annank. 32 P. 9933 Puh. 77 11. * m £k. pM h. 7713
IX M. K. Y:n jikaioim. ja työlaitos
Maatalona- ja Metsätoimistoja;
ii [varatfc. pojille, P 2359 Yuorik. 17.
Helsingin Metsätoimisto, Ernst Wrede.
Puusepänliikkeitä:
Neitsytpolku 7, 10—4
Puh 10 08.
Helsingin Uusi Puusepänliike (E. A
Berghem), Sepänk 9. P. 61 00 Ja 68 0G
£f] VIIPURI.
Huonekalujen korjausliike. Puh 109 56.
L. Melanen, huonek. tehd., Kasarmi 26
Mikonkata n:o 7.
Puhelin 9005 Puh. 30 90
Keski-Suomen Metsätoimisto TamPuutavaraliikkeitä:
pereella. U. J. (irönholm. Puh. 1561.
Antti Jukka, Pietarink. 15. Puh 9753
Maatal. ja Metsätoim Aleks.k. 48, p.5151
Palotie, varasto Huopalahdessa
Eemeli
E K.Alcenius, E.Cajander.Brutus Lesche
Puh. 24 47, H:gin sentraali.

PM

iin~SUQn

Puhelin37ö!

Lamppu-, Lasi- ja Posliinikauppoja;
AI CXI/MM LAMPPUMAKASIINI.

MLDIWn Aleksarst.k.ll.Puh.l327
Lanka- ja villatavarakauppoja:

W. 6. ThomCn EffiffffiSs

Puutavarakauppiaita:

Muotiliikkeitä:

Sörn. Halko- ja Puutavara.o.-y.
riksberglnk. 13.
Puh. 270.

A. Lönngren, Kurkeavuorenk. 22. P. 8350

Fred

*

é

Tukkuliikkeitä:

fliriÉlÉflÉiii
Vuorikatu 8. Puh. 8514.

Liinus Aalto. Korkeav. k. 41. P. 4359.
K. M. Kaskinen, Kirk.v.k. 28. P. 1151

liike,

H. I. lOFFSTROIII HÉM

Suomalaisen

Kupari-

Maanviljelyskalnsto-

hopeaseppä-Osuusk. Hakasal

&

katu 17

Helsinki. Erottajak. 5. 5 kerr. P. 37 38
Rauramo, E., Korkeav.k. 6 A, p 9714
K. A. Sariola, Katajanokank. 7 B. P.7511.
Tukkila, v. maam., Vlad"m.-k. 11 A. 4580

kirjansitomo
kehysliikkeitä:
Kaivok. 11 I'. 684;- Knltaus. Ja
Annani atu 20
Kirjansitomo Tukeva (om. K Sneck)
,Ji
■ ivariuna runeim 2356.
I'nicnink. 13. Puh. 5801 Ja 8215.
KIRJANSITOMOlf Q Yli UfllktllC
Rilli
VdlloiUO Annnnk.26. 1'.1085< Kumitavaraliikkeitä:

ft

Kananmnnakanppoja:

A. K. Savin Kauppahuone, Antini.
Puh. 204 ja 7120,

6,

Gustaf Andersson, L.Heiklnk.l4. P.4588
Hagan Kukkakauppa. E. Espl. 2. P.5117
V. F. Sagulin, Aleksanterlnk.46. P. 977

Tapetti- ja mattoliikkeltl:

Teekauppoja:

0.-y. 1 K.H. Pohjanpää ggf |
Patenttikonttori
Artur Allin Maanmittaustoimisto Suomen
Bulevardinkatu
puh. 62 41.
Räätälint.tek.
Hämeenk. 2. P. 3707

Kukkakauppoja:

Kulta-

Kirjapainoja:

Jalkineliikkeitä:

Hjelt

Kirjallinen Toimisto, Fredrlklnk. 39 B.

Siltasaarenk.

välittää ilmoituksia kalkkiin
ja aikakauskirjoihin.
lehtiin

&

Kirjallisia toimistoja:

PnheJ

Rohdosliikkcitä:

Räätälin* ia vaatetusliikkeitä:

SC.G. Öhman KSS

O. S. Pesonen, Kristinani. 8.
19 70, 115 63.

Enbc-gin Rohdosk., HakaslfflK 4. P.3456
Ab. Medeor Rohdosliike Oy. Mikonk.

TRANSLATOR

Kultasepänliikkeitä:

SUOMETTAREN

Merivaara, Hallitusk. 15. P. 1630.

Romuliikkeitä:

Kirjakanppoja;

llmoitustoimistoja:
UUDEN

&

Taloissa tarvittavien metallitöiden valmistus, ja korjausliike:

Rautasänky- ja Konek. Antink. 4. P.8921 A. Haanoja, Neitsytpolku 3. Puh. 534
Suomen Rautasänky
0.-Y., Helsinki. J. Korte, Aleksanterink 7. Puh. 2971
IV:s linja 6. Puh. 9896.
Vald. Salvén, Unionink. 28. Pnh. 924.

POLYGLOTT.

Uusien KieltenOpifto

I. Kilpinen
K.°4 å«:
Aleksanterinkatu 19

Raufasänkyliikkeitä:
Helsingin Uusi Rautasänkytehdas, Po!-

Ompeluliikkeita:

Leikkeleliikkeitä:
Yrjönkatu 27.
Puhelin 050/ Helsingin Leikkeleliike, Mikonk. 2. P.491 Paikan vä'i tystoimisto ja:

Konekirjoituskursseja:

Kehysliikkeitä:

Agraaritoimistoja

Uual Rautakauppa O. Y. I. Heikinkatu
13 Pub. 1591.
O. Y. K. H. Renlund, Rautakaup. P.1534

Sanomalehtiä:

Uusi Suometar, tehokas ilmoituslehti.

Suomalainen, suurin lehti Jyväskylässä.

Tehtaitten Tukkukauppa

Siltasaarenk. 6. t 6754. (Lyhyttavaraa)

I. Pohto (nahkaa, vuotia,
ekstrakttf
Kluuvik. 4. Puh. 86 35 ja 22 55.

Urheilu- ja polkupyöräkauppoja:

cy. Husqvarna, fiösrsf

*

Stockmann, Urheiluosasto, Union.k. 23.
Puhelimet: Joht. 1781. Myymä»
Konttori varasto 2052.
K. Rautasen Polkupyörätehdas Ja Ur.
heilukauppa, Mikonk 11. Telet 365

S

2

Valokuvaamoja:

Siirtomaatavarakauppoja:

V. W. Dahlgren. Vladim.-k. 34. P. 5275 Valokuvaamo Strandberg, AleksanteJ. H. Dahlgren, Tukku- ja vähittäisliike, rinkatu 17. Puh. 2309.
A. B. Valokuva-atelierl Apollo O. Y,
Annankatu 26. Puh. 757.
E. Hansson, Vuoriin.-k. 35. Pub. 33 33. Meksanterlnkatu 13. Puhelin 8 38.
A. E. Isaksson, 1.-Robertink. i. P. 6R47.
Museokatu 8. Puh. 291.
Verkakanppoja:
V. Lehmuskoski, Yrjönk. 31. Puh. "74 S. Säilä & K:l, Aleka.lt. ». TeL 4589.
Aleksander Maneliut. Vilhonk.4. P.1392.
Arthur Nyman, Eerikink. 17. Puh. 2 48.

OsiiarPa[liöep.pi;S reÄ l^M

Vesijohtoliikkeitä:

A.-B. Rob. Huber 0.-Y. Mlkonk. 13—15.
Jalmari Vainio, Neitsytpolku 10. P.3597. Puhel. 271.
O. S. Pesonen, Kristinank. 8. Puhel
19 70. 115 63.
A. B. Vesijohtoliike O. Y„ Nuoranpu
Silmä- ja suurennuslasikauppoja: nojank. 4 A. P. 3318. 5663 ja 684Q
Oskar Eriksson & C:o 0.-y. Mikonk.
7. Puh. 365.

Tnlous-Osokekauppn ESS

Voi!iikkeitä:

Sähköliikkeitä:

O.y. Hansa A.b., Unlonlnk. 26. P. 6451

Koru, valaistusi.. Kluuvik. 1. P. 5348
Rakennusainekauppoja:
Musiikkikauppoja;
I I. Arkadieff. P.-Esplan.k. 11-13. P. 1713
Willandt, Uudenmaankatu 15. P. 5530
Ojalan Sähköliike O.y. Mlk.k 9. P. 6285.
AB. R. E. Westerlund O/Y. P Espk. 37 Helsingin Rakennusainekauppa 0.-y.
Konttcrlklrlatehdes
Halske.Mikonk.ll.p 262» 2/24
Siemens
Heikinkatu n:o 3. Puh. 256.
Kangaskauppoja:
talonstarvekauppoja:
Kirjapaino-asioimistoja:
Lasi.
ja
Nahkakanppiaita:
8929.
linja
puh.
13,
V. Aaltonen, II
Osakeyhtiö Grafica Aktiebolag, Kasar G. F. Stockmann 0.-Y., Unionin- Ja Knut E. Heti O.y. irukuttaln), L Hei Rautakauppiaita:
Taidetakcsoja ia mcsainkivalimcja:
M|lA9 Kluuvikatu 4.5 i 4*| h.a. minkatu
Aleksanterink. kulm.
23. Pub 5912.
Taloustarveos. kink. 13. Puh. 24 80.
P6fi
Emil Lesch, Aleksanterink. 17 P. 1401 O- M. Nurmi. Liisank. 11. Puh. 33 81.
.p
Osuuslcaup
r
*»■'*«■
«

F. Heino, L-Vlertotie 2. Puh. 3138.
Valio r.l. E. Espianaatlk. 2. Puh. 77 33,

&

Ilmoitus
ostajat liikkeelle.

H! Kevyitä! Säliä!

HMM
Kihloissa

j

Siwd Sanasir&nt
Antti Koistinen

Adolf Theudor Silén
Ja tuttaville.
Wilhelmina Silén.

Hengen W. 60: 4.

O.Y. GRANIT
Konttori: Bulevardlnk. 15
Avoinna : 11—3:: Telef. 87

s. a

Varasto:
huvil. Lapiniahdenk.
Avoinna: 9-12; 1-6. Tel. 4237.
LeppSsuon

ÄW(a Äeinomoa

Parasta ainetta, uusinta mallia!

Xtöitio- Xofeua
19»/, 16

Tammela.

Aamul. 2:—

19M/„16

KivenmursKaHsKoneHfen teriö
y.m. osia valmistaa

Jimin

Jälkeläinen Wilhelm Ekman

aina varastossa

Marmoritöitä tehdään.

Helsinki.

Sulkava.

11695

inamattomasti rakastettu puoltooni Ja keftlä, rakastettava
isämme,

postintarkaetaja

Uno Oskar Auer
kuoli rauhallisesti fresä'k. 21 p:nä
46:11 a ikävuodellaan, syviksi
suruksi ja ikatkerakei kaipaukseksi meille, ijäktääHe ä dille, sisarQte, anopille, langoille, kälyille
ja sisarenlap&ille eekä muille sukulaisille ja ystäville.
EBBA AUER.
Kirsti, Siiri, Signe ja Eero.
1 Job. 4. 16.

I Marian

osakkaat kutsutaan yhtiökokoukseen
keskiviikkona heinäk. 5 p. tänä
vuonna klo 5 ip.
Apostolin Musiikkikauppaan.
11782

Aktiebolaget Helsingfors
Siden väfveri
nimisen yhtiön osakkaat kutsutaan
täten varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään Seurahuoneella Helsingissä, tiistaina heinäk. 18 p:nfi
1916 klo 1 ip.
(I 5371) 11842
HaUitut.

kesäk. 26
surusaatto lähtee

minne
&a:raala«ta iklo 3 i.-j>.

ovat liikkeemme avoinna
seuraavasti:
I

***

*

II

xi

m»

wt

gk

g

I*4"®*

tuspaperla. Postipaperia. Painopaperia.
Kotelopaperia. Albumipaperia, Pergamlinipaperia Tapettipaperia & KäSrepape

suljetaan juhannusaattona
klo 6 i. p. ja juhannuspäivänä klo 2 i. p.

suljetaan juhannusaattona
klo 6 i. p. ja avataan juhannuspäivänä klo 12 päivällä.

Osuusliike Elanto r.l.
11793

toimii
24 p kesäk. Tri Fr. Hisiuger Liisank.

Laakarr.
Tri A. F. Hornborg

on matfcoliHa
(1. 5294) 11886

joko kokonaisuudessaan, koneet, rakennukpalsta ja koski noin 18—30 hv., tai erikseen koneet kuten raami, särniäyssirkkeli, höylä 6-kutterinen, höyrykone 15 hv., painin, dynamo 220 voit. 40
amp. tauluineen, vesiturbiiiii 30 hv. sekä puunjalostustehtaan koneet, kuten suuri „laanihöylä",jyrsimiskone, vannesaha, sirkkelejä y. m. Tehdas on ollut
käynnissä noin 5 v. ajan ja olivat koneet hankittaessa uusia, sekä sijaitsee 5 km. Urjalan ja talvella
3 km. Kylmäkosken asemilta. Viimeksi on valmistettu
ovia, akkunoita, laatikoita ynnä sntilastilauksia. Lähempiä tietoja antavat kauppias Matti Lahdensuu ja
pankinjohtaja Väinö Airola, posti- ja puhelinosoite

27, puh. 23 60
6ekä Tri T Lånsmäk:. Siltasaarenk.
4, puh. 85 \6.
25 p. kesäk. Tr> H. Lavonius. Aurorankatu 5, puh 84 4]
I
6 G mnE
1
puhel. 14 03.
(5.1.13383) 11820 I

!SM1

Toijala.

L__

rla laadultaan hienoimmasta tavailisi npaan.

Liikkeemme suljetaan

**l**X

PBluystßfilfifißLrelnfi

24/6—9/7.

\

m

mm

kesäkuukausina iaunntrisin ja
juhannusaattona

Sähköosoite:
Kymmenebolag, Kymmenebruk.

Postiosoite:

KuusankoskL

klo 5 j. pp.

Asiamies koko Suomea varten Victor Hoving, Helsinki

Hl ia Riit Helsingin Kauppakoulu

tapahtuu vanhaläa hau-

S Uu6maBJ!a maanantaina

1 p:nä,

lh

Tairplnkosken Puunjatestostehdas 0. Y:n

set,

valmistaa vnositt- n. 63.000.000 kg. KirlOl-

leo- leppä

II i. flpoll

(S. H.)

Saha ja PuunjaM. 9960. lostustehdas

Helsinki.

Utfa itaria llUttfeito
imi Mettinen-

joka osaa kirjoittaa koneella, itsenäisesti työskennellä ja osaa jonkunvorran
ruotsia tai suomea, saa edullisen paikan Elintarvetuotteiden Keskuskomi(1.5385) 11870
teassa. Hallituskatu 15 (Valtiopäiväin pikakirjoitnskanslia).

myj (liian

(Uno- Gfcsanen

Hautaus

ja

Ronin- ]o MefGlliuolimo Atlis. Helsinki. Fleminglnv. 34.

OJepaiiiveii
Hautakiviä

Joutuisammin

edullisemmin

Lapiniahdenk. 13 11 Puhelin 428

JCoija IJenesftesßi
mk öso(a

111780

Venäjänkielen
kirjeenvaihtaja,

19 p:nä 54 ikävuodellaan kaipaukseksi äidille, elearelle, 4 veljelle perheineen sekä sukulaisille

Hautapatsaita

Haapakoski CM. L)
Hirn.

myöntää lainoja sekä kaupunki- että maalaiskunnille samoinkuin yksityisille, ollen lainanottajalla oikeus, jos niin haluan, vuosittain saamastaan lainasta säännöllisesti suorittaa jokuosa.
Alin korko määrä on 5 %•

nukkui kuolemaan keuhkotaudin

Pankkia.
Maan ainoa sänkypeitteiden erikoisliike!
(I. 5396) 11886

F

Syd&mensurulla ilmoitan,
että rakas poikani,
työnjohtaja

murtamana Tuusulassa kesäkuun

•48, vastapäätä Vaasan

Kasarmink.

Suomen Väri- ja Vernlssatehtaan OsaEtelä-Esplan.-k. 8. Pah. 85.
keyhtiö.

Helsingin Säästöpankki

Uudessa Suomettaressa

saa

Väri- ia

toimien valtion

Kluuvikatu 4.

11800

Telet. 5466.

avustamana ja tarkastuksen

alaisena

aloittaa uuden lukuvuotensa ensi syyskuun 1 paiä klo 12 päivällä huoneustossa
Nikolainkatu 13.
Oppilaaksi kouluun, jonka oppijakso on kaksivuotinen, otetaan 15 vuotta
täyttäneitä mies- ja naishenkilöllä, otka ovat suorittaneet ylemmän kansakoulun
oppimäärän taikka sitä vastaavan tietomäärän, ja on etusija niillä, jotka ovat

ennen palvelleet liikealalla
Lukukausimaksu on 50

mk., josta varattomat voivat saada vapautusta.
Oppilaaksi pyrkivän on omakätisesti kirjoittamaansa hakemukseen liitettävä papinkirja ynnä oikeiksi todistetut jäljennökset koulu- ja palvelustodistuksistaan ja lähetettävä ne allekirjoittaneelle, koulun johtajalle osoitteella: Hei
sinki, Nikolainkatu 13.
Ko lun vuosikertomus lähetetään pyydettäessä.
K. O.Wir.ter.
(1.5384.1 1571

Helsingin Yleisen Ravinto
yhdistyksen
51 .p.
liikkeet suljetaan Juhannusaattona klo
(1.5374) 11&40
*

Osuuskauppa AITTA r. L

Helsingin Kauppiaitten Kauppakoulu
jonka oppijakso on 2-vuotinen ja

joka

toimii valtion kannattamana la tarkastuksen
alaisena,

alottaa yhdeksännen lukuvuotensa tulevan syyskuun 1 p:nä klo 1 p. nuoneustossaan Hallituskadun lässä. Oppilaiksi kouluun otetaan 15 vuotta täyttäneitä,
täydellisen kansakoulukurssin suorittaneita mies-ja naishenkilöltä, etusijassa liikealalla toimineita,
oppilaat suorittavat ilmoittautumismaksuna 10 mk. sekä
kaikki lukukausimaksuna 50 mk. Aivi.n varattomia varten on joku määrä vapaa.
...

,

paikkoja.
Oppilaiksi aikovat lähett.ikoöt ennen ensi elokuun 20 päiviä omakätisesti
kirjoittamansa hakemuksen, oikeiksi todistetutjäljennflkset koulu-ja
palvelustodistuksistaan sekii papinkirjan allekirjoittanetle koulun johtajalle, jok*
pyydettäessä lähettää koulun vuosikertomuksen sekä ant»a tarkempia, tietoja.
Osote kesän aikana elok. 25 p:ään: Parola, Harjula.
(5.L118C5)10556

A. E. Lehto.

■

UUSI SUOMETAR

Perjantaina KésStanm 28 pmS

Suomen Osuuskassa

FEDER

Venäjänkielen
opettajan

Helsingissa, Mikomk. S, klo 10—* i.-8.,
hoitaa Ja sijoittaa pääomia, suorittaa

vä-

perimistehtäviä (myös ulosfh&kuja)
littää je. myöntää lainoja, ottaa rastaan
rahoja pienempiä ja suurempia eriä
säästökassa- ja lainatuille 4#—«H
% korolla (korko maksetaan tai lisäBavenlinn*n
tään pääomaan 4:eti Tuodessa).
toettavaksi
Toimeksiantoja ja rahoja voi lähettää
Hakijan on
myös postitse.

erikoistekoa.

(S.

Lähetys-osasto:
18 Broadway New York City.
U. S. A. SÄhkö-osoite: Lockwood, New York.

lanpHeÉå
Ylioppilaat y. m., jotka aikovat jatkaa opintojaan
Kauppakorkeakoulussa, voivat kesän aikana klo 12—2
päivällä saada korkeakoulun vuosikertomusohjelmajulkaisua Korkeakoululta Fabianinkatu 26. Varsinaiseksi oppilaaksi pyrkivältä vaaditaan vähintään kolmen kuukauden liikeharjoittelu. Tarkempia tietoja
antaa allekirjoittanut rehtori, jonka kesäosoite on
Kintaus.
Kyösti Järvinen.
.12679)11220

JralnsakoulukiUks-

Helsingille Uutuus! §
Aksel Liljeforsln Makkaratehtaan | Uutuus!
makkaiavalmisteita.
Pitkänsillan rannassa
iV
fV
on
Ja
Niels Nielsenin
|
|
Muistakaa asettaa voileipäpöytään

hienon hienoja
Tehdas Ja. konttori, puh. 892. Myynti:
Metsästäjänk. 6 B. Puh. 63 14, Iso kaup-

23

men halli.

®
®
®

Symfoniakonsertti
Heinäk. 5

kuukautta.

Vapaaoppilaiksi

pyrkijät jättäkööt
viimeistään elokuun 1 p:nä allekirjoittaneelle, opieton. johtajalle, kirjalliset

Heinäk. 2 p:nä.

Lippu- ja huonetilauksia vastaanottavat Helsingissä ennen heinäk. 1
p. »Finlandia», Unionink. 15, ja »Turisti», P. Esplanadink. 21, sekä heinäk. 1 p:stä Ooppexakanslia Savonlinnassa.
Lippujen hinnat Smk. B—l.
11853

[

ÄgÄ

66° Ameriikkal.

iliOl

DRUMSÖN

MERIKYLPYLÄÄ
TENNISKENTTIÄ
SUOSITELLAAN.llBO2
(S. H.)

Drumsön
avoinna kaikkina
pfiivinS.

ja TorOtan jälleen vastaan! sairaita 26
Asiamies nseille suuremmille pstä t.k. alkaen 12—,1 ja 6—7. Ankulehöyrylaivayhtiöille. Bahtitavarain
tusilmoituksia. Pikainen toiminta. Säh- nankatu 29. ei lauantaisin.
7740
koos.: Nurminen.
Fysik. Hoito- Ja RöntgenJS. H.)
laitokseni
(monipuolinen sähköhoito, lääkekylvyt, hieronta y.m.) on avoinna jatkuTri Ehrström on matkoilla 1 pstä vasti kautta vuoden.
hrinikuuta elokuun loppupuolelle.
T:ri K. Taskinen.
(5.1.13225)11768

Lääkäri.

Puhelin: Drumsö 16.
Huom.! Kulkuvuorot tämänpäivän lehdessä.
11801

halutaan lainata

Mestarin
apulaisen

RAVINTOLA
GOURMAND
on avattu
Aleksanterit*. 32. Puhelin 4913. Slsaank. portista.

Seurasaaren
Ravintolaa

paikan saa teollisuuskoulun käynyt,
mieluummin paperialalla työskennellyt tarmokas nuori mies, kun ilmoittaa palkkavaatimuksensa ja lähettää
suositellaan.
Aamiaisia, Päivällisiä Ja Illallisia sesuosituksensa osoitteella:
kä tarjoilua a la Carte.
RAF. HAARLAN
höyrylaivayhteys HiataSäännöllinen

Kirjekuori,

ja paperinjalostostehdas,
Tampereella.

Pahuuden tie
eroavaisuus kiusauksen ja lankeemuksen välillä 7:ssä ryhmässä.

lahden satamasta joka puolitunti

kaen kk> 10,30 a.-p.

Päivittäin avoinna klo 10 a.p. pimeän sisään tullessa illalla.
Sisäänpääsy 50 p. Anatominen osasto 25 p. erikseen. Sota-

®
/§)

veroa 10 p.
>X
(0)
@©@®®®®©©®®®

Huom.!

al9543

Råbergh,

Rauh.k.llß,9-11,%6-7,eltorat.i

E. Sandelin. Ei vastaanottoa.

Schrederus, M., SynnyL-lait ass. lääk.
Kasarm.k. 44, 1- Js3,t 9038 nalstjasynn.
Sievers, elsät., %10—11. Yrjönkatu 6.
Silfvast, silmälääkäri. Bulevardini. 12,
el keski v., lauv. 10—12 ja 4 yfö.
Sipilä, Annank. 25, 9-10, 4-6.pnh. 2241.
Sivén, P.-Espl. 15, matkoilla.
—

Sjöström,Yrj.k.lO,korv.nen.kurk.B-4.8107
Sjöblom, Yrj.k.l6,sisät,sydänts-6,p.6484.
Stockmann, ihot. Erott. 9, arkip. 9—ll
ei torst. Naiat. kesklv. ja hauv. 12—1.
Sträng, Yrjönk. 13, rintat P. 7525, «-7.

Suolahti, Uudenmaankatu 9, matkoilla
heinäk, loppuun.
Tennberg, 1.-Roop.k. 3, keuk., matkoilla.
Tuberkulos, vastust yhdlst. asiamies.
Taskinen, Annank. 29,12-1, 6-7, p. 5026.
Tukiainen, ven., ihot, 9-11,5-7, Erott. S.
Tollet, Unioninkatu 22. Matkoilla keskiviikosta alkaen.
Vallin, 6:1m., Kirk.k. 14,10-11, 6-7, p. 3331
Vartiovaara, Aleks.fc. 40, eilmfiit. 10-11:
6-7, lairv. 10-12; maanani-, 6-8. P. «862
Wasenius, Erott. 19, 9—ll. 2—3, t.
Trl Vegelius,Kas.k.34,naist.,l2-jf2.i>.3752
Veikkola, kesäosoite: Savonlinna,
3 Matk elok

MIRM
m**L. Wetterstrand,

E. A.

-

1.-Vlert.s,9-10,4-6,(301.
v. Willebrand, eiflät., erit. verit.,

sofcerit, vatsat., Aleksi. 60, 2—3.

® ® ® ®®® ® ® ®®® ®

Silmäsairaala.

Stenmanin saibefalonfi

Hammaslåäkäreitä:

Erottajankatu 7

K:lo 10—8

So^uunmt)t)nlmöt)ttcnj.

Silfvastin sllmäpollklinikka ja sairaala
vähävar. Porthanlnrinne 1, J^l—)$2.

Aspelund, Axel. A1ek5.k.46.10-11 a, 2-3 1.
Avellan, HJ., YrJ.k. 10, 2-3, el lanvaat.
Bengs, E.-Espl. k. 2, 1-2, teL 114 47.
Bergström, 1.-HeikinkJ, 10-12,3-5 tJIBO
Bonsdorff, Bulevk. 12, 11-12; ei laov.
Enckell, Erott. 4, Apt talo IM. P. 2414
Ei kesk. ja Jauant
Groundstroem, Aleksi. 11,11-12.P.2413
Hammasklin. Fredrlklni. 14, 2—3, 7—B.
Hällfors, Bulevardink. 4.12-2,5-6. P. 3523
Idman, Siltasaarenk. 6, ei vastaanottoa.
Evl In berg, Kasarminkatu 38, 11—1,
I^6—*/,7, el kes*. & lauv. i.-p. T. 6837
Helmi Kargua, Lönnrot-P. 6. Ei Taa* ott
Rva Karvonen, el vastaanottoa
Kerttula, Lilsank. 17, 11-12,6-6.P. 7568.
Kerstin Konsln, Yrjfok. 21,12—1, 4—5.'
Konsln, T., Yrjönkatu 21, 10—11, 6—6.
Puhelin 1611.
Katri Lille, Aleksk.4o, lo-12,6-6, p.11605.

Matkailijatoimisto Finlandia.
toimeenpanee seuramatkan
Kesäjuhlaan Hlldenvuoreila litissä
heitnäk. 2 p:nä.
suljetaan tanaan klo 6 i.p. ja avataan Lähtö tapahtuu
täältä jun-alla lauansunnuntaina 25. 6. klo 2 i.p.
taina beinäk. 1 p:nä klo 41,50 1.-p. ja
inaanantai-aamuna Klo 6,51.
Aleksanterinkatu 32. Puh. 4913. palaus
kuuluu
Liriin hintaan Smk: aan 24:
HUOM.! Sisaank. portista. HUOM.! rautatlematkat (kolmannessa luotassa
edestakaisin,
Jatvamaksii Jlankalan
koskille ja takaisin, yösija, höyrylaivalippu
juhlaan ja takaisin, mutta ei
ruoka matikalla.
Veneretkelle lähdetään tänäa Iltana
Ilmoittautamninen, jolloiu lipunhinta
suoritetaan, tapahtuu Finlandian toi(klo 7 1.-5. Kftiaaalertmestä. Eväät mamistossa Unioninkatu 15 tritoneistaan
kaan!
kesäk. 30 p:mä Klo 5 1-p. Liptft saadaan seuraavana päivänä felo 3—6 i.-p.
samassa paikassa, missä myöskin lä- kesällä ei perj. ja lauant.
Lindell, Hakasaimenk. 2. 11-1, p. 63 78.
hempiä tietoja annetaan.
Lundholm, Kasarmlnk. 44, 11—2, 6—6.
Matkailijatoimisto Finlandia.
Lyytikäinen, 11—1, y t b— H YrJönkaUudenaikaisesta kalustettuja, huoneita
tu 10. Puhelin 5885.
useimvedellä,
lämpimällä ja kylmällä
Mellenius, Esplank. 12, 2—3, ei lauant.
mat omalla kylpyhuoneella y. m. varusNandelstadh, P.-E9p1.35,10-11,3-4.P.4459.
tettuja.
Mlkael Perach,P.Espl.3l,ll-2.4-6,p.10046.
Puolanne, Vironk.6, maan kesk.perj.l2-1.
Lääkäreitä:
A. Sallngre, Ant k. 3.11-12. Ei lauv. P.7 78
Alho, Aleksk. 15, lastt. 12-1, 6-6,t.7772. Sandelin, Kaivok. 12, matkoilla.
Bengelsdorff, Antink.9,ll-12; 5-6; naist Seppälä, Nikolaink. 17, 12-2. P. 108 27.
Vilpoisa ruokasali.
Bardy, P.-Espl.-k. 15, 12-1, 5-6, kirurg, Sllvenlus, G., Vlad.kJ.l,lo-W,H6-7j.7»76
Hyviä aamiaisia, päivällisiä ja illallisia korva-, nenä-, kurkut, tel. 4553 & 8875. R. Stenberg, Erott. 11, 11—1. P. 3213.
eri hintoihin.:
BJSrkenheim; ei vast.ottoa kesäk. lopp. Stigell, Baima, 12-1, 6-7. Fabianlnk. 28.
11732 af BJörkestén, Yrj.fc. 16, H 2"H3 herm. Sundman,
Soittoa klo 8-12 I. p.
Vald, Alek».l
Tri Boije, Bulev.k.
ei lauvant AnnaTavastjernaJyönnr.puiat.s,lo-12,6-7.
HJ. v. Bonsdorff, Boul.k. 113-4, ei kesk. Thorman, Korkeav. 27, matkoilla 1. 9.
Bonsdorff, Uudenm.k.7,l2-1.P.3207.La5t. Wasenlus, Bulevardini. 14, 9—lo, I—2.
Väinö Bärlund, Hakasalm.-k. 2, iho- ja Puh. 1182 ja 4587; ei lauantaina.
veneer. taut.B-10, 6-7, naist. 10-11.P.7416. Äyräpää, P.-EspL 5, 10—12. P. 113.
Axel Cedercreutz, matkoilla syysk. asti. Yks. Hammask. Unioninkatu 41, B—9,
Creutz, Bul.k. 9, naist. ja synn.6-7,t5143
i/5 2—J/s 3, 7—B.
Collan, Yrjönkatu 11, 2—4. Ihotautia.
Ehrström, P.-EspL 37, slsät (vatsa-, sy- Sairaaloita ja kylpylaitoksia:
dän-, keuhko-, sok.-taut) 2-H*. P.4194. EN f I Sairaala Ja Synnytyslaitos,
Speranskintie 3. P.4029&8869
Enroth, silm. Yrj.k.l6. »/jll-»/,12. P.4085.
RONTGENLABORATORIO.
A. ElmgVen, E.-Espl.k. 12 (korva-, nenä-,
kurkkut), klo 12-1 ja 6-6, ei lauv. ip. lloMtminn sairaalaf Toolß.
TriSivén,miest,os.Matk.
Elin Elmgren, A1ek5.k.44,12-2,6-7,t1698. llUlllllllUllTri
Geitliat, Topeliuksenk.
Rob. Elmgrén, matkoilla eloik. al&upuol. 9. 7,11—7,12. P- 4133. (Naist, os.)
Eskelln, Pietarink. 24, JJ3-4; ei keskiv.
Fabritius, Yrjönk. 10, hermo-, sokeri-,
Sairashuone
sisätauteja. y 3 i—i. Puhelin 9681.
puh. 7768. Synnytysosasto puK. 7226.
Taskinen, Fyslkaal. Hoito 4 RöntgenFaltin, P.-Makasiinik. 6. Matkoilla.
laitos, Annank. 29 Hermo, reum. ja sisät.
v. Fleandt, Vilhonkatu 6, Matkoilla.
Forselies, Bulev.k. 1, ei vastaanotto i. sähkö, kylp. vai. kuumenn. y. m. hoito.
Frlsk, Erottaja 4, vatsa-, suoli- Ja sokeritauteja, klo 11—1.
Tiri Einar Runeberg.
(15377)11873
Gorbatoff, Yrjönk. B,maan.tiist.perj.ll-l
Geltlin, Aleks.-k. 46, hermot., «is. (syd.reum.) js3-}s4, elmaan.,torst.). P .7633 Puhelin Grankullan aentraalL.
Ragnhild Granholm. Matkoilla.
Tri Einar Runeberg, Tast-otto 10—11.
Grenman, s-Slmät. P.-EsplJk.ls, ll-12,6-7. V IIIICEI HK Parantola Keuruulla.
O. Heikinheimo Puh.
Grönholm, Erottik 9,5i1m.,10-12,el lauant. AUUjLLHIi
Ericson-Bolje, KasarGrönroos, Kasarminkatu 44, Ihotauteja, Naislääkäri: Tri
minkatu 27, klo #lO— H* 1 J» 6_ «■
9—ll ja 5—7, puhelin 116 68.
LEPOKOTI
| AM «*|*. M
tlist.,
6
8u1ev.i.22,
Gylling,
9-10. H^
LcpDlall os. Järvenpää Ruh.
perjant. ainoast. %5-%6. Puh. 1403.
Hahl, Bulev. k. 14, #2-3 1.-JJ. Pun. 1942.
Hagelstam, Antinkatu 15, sis., hermoOitissa. Puh.
Ymhmalmm koti Augusta
ja sydänt 2— Jj4.
Lagerbohm.
lyynSlUß
Kammar, Mik.k.3,nenä-,kaula-,äänitll-l
Hlrvisalo, sisät. Vlad.k. 11,12-2 p. 5595.
P. 2360. Keräystoimikunta vähävaraisHisinger, Liisank. 27.
ten keuhkotautisten hyväksi.
Hollmén, Museok. 7 A, matkoilla.
Bulevardinkatu 13, Joka arkiToimisto
Holmström, Vladimirinkatu 7, 9—ssll, päivä klo 12—i. Puh. 99 70.
€—7, naiset JflZ—l. Puhelin 2615.
Hierojia ja sairasvoimistelijoita:
Hornborg. Matkoilla 24/6—3/7.
Fagerholm, matkoilla.
J. Ignatius, Hakas.k 2, matkoil 1
A. Johnsson, el vastaanottoa.
MimmiFrey,Kasarm.k. 20,p.D.P.7632,12-2
Sisätauteja (rintat). Puh. 7652 Ja 563. Mauri Hartea, P.-EJspil. 35. Matkoilla
Jokinen, P.-Esp. 37, 11-1, Iho- ja vener. Fiina Partio, Tehtaana. 20. Puh. 1597.
Jägerroos, Kasarmk.44, naist., synn. 2-4. Lfida Uusivuorl, Konstanttnlnk. 9 D.
Koskimies, Korkeavuorenkatu 45, ven.
Eläinlääkäreitä:
tant 6 —7, ei tiistaina, lauantaina.
Kuhlefelt, 8u1ev.7, 11-12.6-7, sUm.,nenät
Kyrklund, Yrjönk. 4, 12—1. T. 7960.
Höijer, Kasarm.-k. 26, 10—12. P. 1022

Ravintola Gourmand

Kilpeläiset!

-

Alvar Lind SSSM

HotelliApollo

-

Päivälista.

Ravintola Apollo

.

König

EII JI

pidetään suljettuna
tästä päivästä alk.

ndlilfliinn

elokuun alkuun.

Meripaviljonki

50,000
mk.
Säännöllinen li kenne
Lääkäri.

illanvietto,

11804

11656

niossa.

s.
S.
P.
Juhannus-

soittoa y. m. Nihtisaarella Juhannus-aattona t. k. 23 p:nä.

Noin

maaseutukaupungissa olevaan
160,000 markan talorakennukseen ensimäistä kiinnitystä
vastaan. Vastaukset pyydetään hyvänt. lähettämään
Hels. San. kontt. merkillä:
Pikainen vastaus.

p:nä.

Kirkkokonsertti

Helsingissa
otetaan uusia oppilaita ensi syyslukukauden alusta samoilla ehdoilla kuin
tähänkin asti. Huom.! Oppiaika on 8

maalaus

®

ooppera s:ssä näyt., sävelt. Ch". Gou
nod.
Heinäkuun 6, 7, 8 ja 9 pnä.

Kansanomaiseen

Höghardin kuuluisa

®

Faust,

Os.: Kangasniemi.

RaumaHaarakonttorit Mäntyluodossa

Ryhmissä esillä oleva

®

(Johto: Aino Ackté.)

suorittanut täydellisen ylemmän kansakoulun oppimäärän.
Helsingissä, 5 p. kesäk. 1916.
päivää allekirjoittaneelle koulun joh
Mauri Hartea,
tajalle. joka pyydettäessä myöskin lä Kesäosote: Heinola.
hettää koulun vuosikertomuksia ja
(S. I. 12577) 11167
antaa tarkempia tietoja.

John. Nurminen,

Ihmenäyttely
®

Olavinlinnan lannioiisa

Suomen

näytellään

Sauri matkustava vahakabinetti sisältävä useampia satoja numeroita.

Heinäkuun l:stä päivästä olen mat.
koHla syyskuun 18:een päivään asti.
11857
WASENIUS.

todistuksistaan ynnä papin todistus,
jonka tulee sisältää ilmoitus vanhem
pain ammatista, ennen elokuun

Ruotsiin, Tanskaan
ja Norjaan

saapunut

pahalli, pub. 22 32. Hietalahden halli,
puh. 4211. Museok. 10, pub. 84 82. IsoRcopertmk. 10, pnh. 116 35. Hakanie-

Hammaslfifikfiri. Oopperajuhlat
Savonlinnassa

SUOMEN LUX O.Y.

(Lahti)

—

asema.
(13529). 11725

sin suorittaneita mies- ja naishenki- hakemukset sekä seuraavat todistuklöitä, etusijassa liike-alalla toiminei set •:■
l:ksi papinkirja, josta on selville
ta. Lukukausimaksu on 50 mk., jos
ta muutamille varattomille saatetaan käypä, että hakija on hyvämaineinen
myy
myöntää vapautusta joko kokonaan ja kuuluu rahvaan luokkaan tai siihen kiviastioissa
verrattavaan säätyyn.
Helsingissä
varastosta
tai osaksi.
2:ksi Lääkärintodistus hyvästä terKouluun pyrkivien uusien oppilai veydentilasta ja erittäinkin siitä, ettei
den tulee lähettää omakätisesti kir hakijassa ole ihotauteja, tuberkuloosia
joitettu hakemus sekä oikeiksi todis tai muuta tarttuvaa tautia.
Teknisk Byrå
tetut jäljennökset koulu- ja palvelus
Mikonkatu 23. Puh. 6681.
3:ik*i todistus siitä, että hakija on 11754

Väinß Juusela.

Johtokunta.

Lähempiä tietoja annetaan Aminneforsin tehtaalla, Skurun

Kauppakoulu Enopistoon
täyttäneitä,

11852

Urakalle tarjotaan suurehkon

11361

vuotta

ilmoitettava, mitä urutta
aineilta hän haluaa lisäksi opettaa (ensi vuonna on venäjänkielen tunteja 9,
seuraavana 14). Suotavinta otiei, että
aakija voisi ottaa ranskankielen (enei
vuonna 6 t, seuraavana 8 4.) ja piirustuksen (8 t.). Palkkaa on 1,800 mk.
22 viikkotunnista, lisätunneista 80 mk.
viikkotunnilta ja pieni palkkio vihkoHakemukset ohrat
jen korjauksesta.
lähetettävät johtokunnan puheenjohtajalle, tohtori A. J. HfiEtoträmiMe, osoite: Savonlinna.
Savonlinnassa, kasäk. 19 p. 1916.

regeneratiivisen uunin ja kahden generaattorin purkaminen
sekä suurempien uusien rakentaminen purettujen tilalle ynnä yhden tehdasrakennuksen
laajentaminen, kaikki tiilestä.

Saanut yksin todfanlUHa Pmmma-Paeiflc näyttelyssä.

ioka toimii kaksiluokkaisena Taltion
kannatusta nauttien ja valtion tarkastuksen alaisena, alottaa kuudennen lukuvuotensa tulevan syysk. 1
pn& klo 12 pila huoneistossaan Ni
kolainkatu 9, Lahdessa.
Oppilaiksi kouluun otetaan 15

Julistetaan

ennen heinäk. 16 j>:*ä.

Lavonius, Aurorank.s, kirurg. 6-7, p.344L
Leidenius, Kas.k. 38 ,2-4, p. 7653, matk.
F. V. Lltonius, sydän-, keuhko- Ja vatsataut., ilo 11—1, 4—6, ei kesi. eikä.
Jauant. Aleksanterink. 50, Puh. 5248.
Limnell, kesäosoite: Loviiea.
J. Lojander. Erottaja 19, ven.- Ja ihotaoteja, matk. heimäk. paoliväl,
j
•,>
U. Lojander, Uodaninaank. T, rtater. Ja/
ihot. maanant. kesk. Ja lauv. 911
Naiset 11-12.
Londen, Ritarit. 7. 11—12.
Länsimäki, Prof. Engströmin assist
Lydecken. El vastaanottoa.
Löfqvist, P.-Makas.k. 7, 12-2,nalatsynn.
Murto, Kirkkofc 5, 10-11, 6-7» p. 9741.
Lövegren Erottaja 7, sisä- Ja last. t.
10-11, 5-6, kesk. 10-11, ei lauv. P. 3364.
O. Neovius, silm. P.-EspL 37, 10-11,6-7.
Nyberg, Last. sair. Teht_k. 1, P. 1404.
Vast-otto: Hakasalmenk 2. P. 6378.
Oilonqvist, kirurgi, I—2, Ritarik. 9 B.
Pirilä, Vlad.k. 3, ihot., 9-10, 6-7, paitsi
maanant. 5-7, lauv. 9-11, nais. 12-1.
Qvarnström, sisät., P.-Espl.33, 3-4,p.6484
Renvall, Korkeav.-k. 45, vatsa-, suoli-,
reum. Ja sokerit %2-Z, \i%-yi"l, kesklv.
ja lanvant ainoast yfi—Z. Puh. 4668.
ReljoWaara, Antink. 15. »/»U-U. P. 4892
Ruotsalainen, lastentant. Ja sisätaut.,
13, 11-12; E-*6; ai lauv. P. 6612.
BulevJk.
@® ® @® ®@® @® ® ® ® ® ® ®® ®@®®@®®® Ryömä, 1/VI IjEC oaoto Heinola.
Rönnholm, naist Kasarmink. 34. I—3.

Rakennusmestarit!

Yhtiö, jolla on luja taloudellinen pohja ja vakavaraisuus.

Lahden

11576

Sen johdosta, että meidän toiminimellä Vähäväkisten Asianajotoimisto
(De Mindrebemedlades Advokatbyrä)
Mikonk. 3 harjoittamamme asianajoliike usein sekoitetaan Helsingin kaupungin varattomia varten ylläpitämään
»Helsingin kaupungin oikeusaputoimistoon vähävaraisille», saamme täten ilmoittaa, ettei meidän toimistollamme
ole mitään yhteistä »Helsingin kaupungin oikeusaputoimiston vähävaraisille» kanssa, joka toimisto
mikäli
antaa oikeusapua ame tunnemme
sianmukaisella varattomuustodistuksella varustetuille henkilöille, kun meidän toimistomme sen sijaan ajaa asioita kaikille melkoista halvemmalla
kuin muut yksityiset toimistot. Helsingissä, 15 p. kesäkuuta 1916.
Asianajotoimisto Penger & Palmfelt
O.Y. (ent. Penger & C:o).
Mikonk. 3, klo 10—4 lp.
(S.I 13230). 11660.

FEDERAL MOTOR TRIJCK COMPANY
U. S. A.

13162)

Varoitus.

HnoleHLaen ja nerokas työmies käyttäen korkeimman luokan aineksia tekee FEDERAL-vaunuja.
Tuhannet näitä vaunuja ovat tyydyttävästi käytännössä ratkaisemassa kaikenlaisten kuletusten vaikeuksia maanpallon joka maassa.
FEDERAL-vaunut ovat aikoja sitten jo sivuuttaneet kokeilemis-asteen. Niitä tehdään maailman
yhdessä suurimmista tehtaista, joka tekee yksistään
ajoneuvoja. Terve taloudellinen ja mekanillinen peri-aate!
Rahasijoituksenne on taattu, kun ostatte FEDERAL-vaunut.
FEDERAL-vaunut olivat ainoat vaunut, jotka
saivat kultamitalin äskeisessä Panama-Pacific näyt11/, l1/,, 2ja 3 l/2
telyssä. Niitä on kolmea kokoa
tonnin. Ehdottomasti tasainen kulku.

DETROIT, MICHIGAN,

I.

virka
tyttäkoidneaa

916

t"f

Mehiläinen

TallöotßanÄ^WortesSn:
BAD GRANKULLA

Kaisaniemen
RAVINTOLAA
Suositetaan!

-

MATTILAN LEPOKOTI, OITTI.

KAHVILA

.?

1.-Heikink.l. Puh. 8434.

H:sm Eiöins. msatsi

N:o 167

1916

UUSI SUOMETAR

Yliopiston eläinsairaala, Ritarikatu
9—ll. puhelin 9624 ja 7369.

6, Asianajajia Lahdessa:
Kerppola & Tauleri. Puhelin 94.
Eläinsuojelustoimisto, Fredrikink. 20.
ete n ka n d
?
Puh. 3609. Könttoriaika klo 10—3.
Å h 2 7o
Varat. Mikko Louhivaara. Puh. 465.
neuvoja: J.
Luontaisen

OsKnri L2fitonen S

f D«jn
KULI
IIUbkVnVU

terveyshoidon

J.Uoti, I.Viert.Kulmalank.6,lo-12,6-~ark. Asianajajia Lappeenrannassa

:

Lappeenrannan ttaiotoiaito.

Pankkeja:

Rnnsßllij-PBiihhiH^ Asianajajia Mikkelissä:
Suom. Säästöpankki, i.Teatterik. 3. Av.
10—12 a.-p. ja 6—7, lauant. 3—4 i.-p.

Asianajajia Helsingissä:

Ryöera

&

Attilan

L. Puupponen, lakit. kand.
Raevaara & Muttilainen.

Ä

0000000000000000000 Asianajajia Onlussa:
S. Haapalan Asioim. Oulussa, per. ISB6

1AsfaHajotolmistoja |

°

joiden omistajat kuuluvat Helsicgin Asianajajayhdistykeeen

°
°

:

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

Asianajajia Porissa:

pitkälle etelään päin tunkeutuvien
Aleksanterink. 44. joukkojen yhdyslinjoja ja paluutietä.
""

-

a-

-

SeomenLaMßfllosßxgfh^t 31
Suomen Merivakncfus-Osakeybtiö.

Unioninkatu 20. Puh. 12 24 & 60 94.
Tapaturmavakuutus 0.-Y.
|| R
II II f |f H Unionink. 25. Puh. 14 81.
A n\t 11 In Av. 10—4.Lan vant. 10-3.
tftfll9 IÉI? H Palovak.Osak.-Yht.

II!

POHJQLA

I&SÄS
PrevidentiaÄSÄ.

Suom. WfflÉfåm Palaapaylidistys

28. Helsinki, av. 10-4. Te). 1385.
Henkiv., Aieks. 15, 10—2
dUlUlilU sekä paitsi ei pvhänaattoiua,
l
lfi—HJ. Puh. 4107.
Keskinäinen Vakuutuslaitos
ilnilFU Turussa, pääasiamies H.
Åkerman. Bulevardink. 14. flPuh. 483
a£la»!-'alo ja Henkivakuutus
Schildt ÄHallberEspl. k. i 5. Puh. 220
,ieskill, Henkivak.-jhtio,
Antink.s.Konttori avoinna
PllSini klo
10-3. P. 414.
SAM H -Palo. ja Henkivakuutus O.Y
Pub - 228.P.Esplanaadink.33.
V&äFt Av. telo P—C.
O. Y. Asiani. HelVvi&ASS memak
r
I
Fl slDt- - Vakuutuskontt Fabiafeli&UEl nink.14p.6022ja1163. Axel
Holiiistriim Ankkurink. 5. P. 2924 ia 1267.
Unionink

P.186.
ASTfiLA&JÄRHSTRÖM
K. J.
Pori.
Inberg, varatuomari.

fnlffmM

?fiMßfi

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

O Becker & Vesamaa, cmist. vara- O
Erikoisala: Oikeusasiat Venäjällä.
O tuom. Kaarlo Vesamaa. P.-Espl. O
O 15, >/2 10—4. Puh. 611>5 ja 1944. O Asianajajia Pieksämäellä:
»Pieksämäen Asianajo- ja Välit.-toim.»
O Harry Bergroth, Uudenmaank. 9. O Pieksämäen Lakiasiaintoimisto. Omist.
O
3—4. Puh. 115 86.
O Hov. ausk. Martti Muttilainen.
O Castren & Snellman, omist. A. M. O
Asianajajia Porvoossa:
O Lassenius ja Kaarlo Fröjdman. O
A. TULIKOURA, Varatuomari. P. 49.
O Aleks.k. 42, 10—»/2 4. P. 735, 7172 O
1
O ja 2279.
O

K. H. Of URMUę^

SL*MM
SUlllVllSil
S

UUHI
llrö

-

ralli

Jonas Castrenin Asianajotoimisto, O Asianajajia Raumalla:
omist. Lauri Castren, Erottaja 4. O
E. J. Eskola, varatuom. Rauma, P. 170.
O 10—4. Puh. 1285 ja 1235.
O
O Kaarlo Castrenin Asianajotoimisto O Asianajajia Sortavalassa:
\;ilit,tää kaikenlaisia vakuutuksia.
O E.Espl.k. IG, 10-4, p. 4264, 8185, 3353 O ANTON KOTOSEN LAKIASIAINTOIi*aiovak. Oy. Vaasa. Pääasiani.
Uflllamn
MISTO» Sortavala. Tel. 38.
O Helsingin Lakiasiaintoimisto, om. O
Niklas Järnefelt. L.-Heikinkatu
IclltHUU
16. P. 3760 & 7611. Kontt. aika 10—5.
Nestor Simola, varatuomari. P. 1752. Asianajajia Savonlinnassa:
O Arvid Sourander Aleksanterink. O Salonen & Rainio
Lakiasiaintoimisto
O 36. 9—12, l—Hi. Puhelin 39 93. O Savonlinnassa.
O K, V. Holma, Heikki Borenius ja O Savonlinnan Lakiasiaintoimisto. RajaO Arvi Jännes, Aleks.-k. 44. J4l0
O salo & Nevalainen.
O
O 12; I—4. P. 8576, 9822 ja
Asianajajia Salossa:
O
O

UnKuutusKonftori sssftig

,

—

'5061.

O Hj. Långström, Fabianini.
O 6-7. Puh. 9123 ja 4134.

O

Tuomaala. H., Varatuomari.

Asianajajia Tampereella:

Niemelä (ent Koski & O
O Suomalainen), Mikonkatu 6. 10—4 O
O Puh. 2335 ja 7144.
O g
O Heikki Ritavuori, Fabiauink. 31, O
O 10—12, I—4. Puhelin 34 70.
O

O

Pellinen

12. 9-12 O

&.

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

I Sarit
Ailiin i Hi
Lakiasiaint: rmisto
Eriten s €rön!ilad
ä
Leiniö.
Peltonen.
K. G. Laitinen ja Hannu
KAAPO
7 58.
Tampereella.

Varatuomarit Koskinen

&

MURROS, puh.
O Snellman, Hannes, P.-Esplanaadik. O
O 37, 10—3. Puh. 6112.
6 Planting & Puha, Asianajotoim. P. 1165.
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käsiksi tärkeimpiin aseman muutoksiin, tulee meidän alottaa rintaman eteläisimmästä kärjestä. Viime
sunnuntaihin mennessä olivat
venäläiset, jotka täällä toimivat kenraali Letshitskin johdolla, asettautuneet, kuten muistamme, pitkin
Pruth-joen
pohjoisrantaa, uhaten
Tshernovitshiä, ja sunnuntaina t.k.
18 p:nä päivätty virallinen tiedonanto sisälsi ilmoituksen, että mainittu Bukovinan pääkaupunki on
vallotettu. Tämä tapaus onkin tärkein, mitä meillä tällä kertaa on
mainittavana. Sen strateegisen ja
sotiviin nähden moraalisen merkityksen lisäksi on tällä venäläisten
saavutuksella nimittäin poliittinenkin ' merkitys Romaniaan nähden.
Viime päivien tapaukset ovat osottaneet, että itävaltalaiset eivät tällä
suunnalla ole tämän jälkeen ryhtyneet voimakkaampaan vastustukseen, vaan' ovat venäläiset saaneet
jokseenkin vapaasti edetä lounaista
kchti. He ovat ottaneet haltuunsa
Sereth-joen varrella sijaitsevat asemapaikat. Itävaltalainen armeijaosasto, joka täällä toimii kenraali
Pflanzer-Baltinin johdolla, on Djenin
tietojen mukaan jakautunut kahteen
osaan, joista toinen vetäytyy venäläisten edellä Karpaattien vuorisoliin, kun taas toinen osa on nähtävästi vetäytynyt länteen päin.
Näin niiden venäläisten joukkojen
aiuee'la, joiden tehtävänä on ollut
suunnata toimintansa etelää kohti.
Jos taas siirrymme tästä hiukan pohjoiseen päin sille osalle rintamaa, joka on Pruthin ja Dnjesterin välimaalla ja ja'kuu pitkin Strypa-joen vartti,
niin huomaamme, että täällä ei ole
viikon varrella sanottavia muutoksia
tapahtunut. Tärkeimmät niistä paikoista, jotka tällä suunnalla osotta-

Saanemme näin ollen olettaa, ettei eteneminen tähän suuntaan voi kovin
pitkälle jatkua, ellei samalla länteenpäin suunnattu toiminta vastaavasti edisty. Djen-lehden sotakatsastaja puhuukin tämän etenemisen
merkityksestä toteamalla, että sen
kautta on saavutettu Pruthin ja
Dnjesterin varsilla olevien joukkojen
länteenpäin suunnatulle toiminnalle
välttämätön sivu st a tuki. Seuraavien päivien asiaksi jää osottaa,
onnistuuko näille joukoille eteneminen näin muodostuneissa olosuhteis-
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Ranskan rintama on
kin

pysynyt

myös-

yleensä muuttumatto-

mana. Tämä siitä huolimatta, että
taistelut ovat koko viikon ajan jatkuneet tuimina.
Epätietoista kuitenkin on, jääkö asema pitemmäksi aikaa tälle, kannalle.
Viikon
varrella julkaisemiemme tietojen
mukaan
vakuutetaan
nimittäin
ranskalaisten odottavan saksalaisien

taholta

yhä

jatkuvia ponnistuksia,

vieläpä uutta, tavallista voimakkaampaa rynnistystä. Viime päivien tieTaistelualueen
pohjoisimmassa
donannot ovatkin kertoneet erittäin
osassa, Lutskin alueella, ei ole kulurajuista ponnistuksista, jotka ovat olneen viikon aikana sanottavia muuleet suunnatut pääasiassa Maas-joen
toksia tapahtunut. Tästä ei kuitenkaan saa millään muotoa vetää sel- oikealla rannalla olevax ranskalaislaista johtopäätöstä, että tällä rin- ten rintaman osaa vastaan. Taistelualetta osottavat nimet Thiaumont,
taman osalla ei olisi ollut taisteluita.
Chapitre, Somille ja Eix. Tuimin
Päinvastoin ovat taistelut täällä pitnäyttää pommitus olleen saksalaiskin sitä kaarta, jonka rintama muoten äsken valtaamien Douaumontin
dostaa Lutskin länsipuolitse, olleet
ja Vauxin linnakkeiden eteläpuolelehkä kaikkein tuimimmat. Tiedonla, Thiaumontin kenttävarustusten
annoista käy ilmi, että saksalaiset oluona ja Chapitren metsässä. Mahvat täällä voineet antaa liittolaisilleen
dotonta .on sanoa, onko tämä viime
tuntuvaa apua ja näiden asemien
päivien vilkkaampi toiminta alkua
tärkeys, johon'viime tiistain asemaranskalaisten odottamaan rynnistykkatsauksessa viittasimme, on antaseen vai onko se ainoastaan sitä tanut hyökkääville venäläisille aihetvallista taistelua, jota melkein tekisi
ta ponnistaa voimiaan.
mieli jo sanoa jokapäiväiseksi, niin
Yleensä siis sillä osalla Venäjän
hurjaa kuin se onkin.
rintamaa, joka tällä hetkellä muodosMyöskin
Maas-joen vasemmalla
taa varsinaisen taistelualueen, ovat
taistelu, joskin taistelut
rannalla
on
taistelut olleet erittäin tuimia, mutta
ovat olleet ehkä ainoastaan maininrintaman muutoksia on mainittavaskeja edellisen viikon alulla tapahtusa määrässä tapahtunut vain Bukoneista myrskyistä: ranskalaiset ilvinassa.
moittavat vallanneensa takaisin Mort
Muulla osalla Venäjän rintamaa oHommen etelärinteen juoksuhaudat,
vat saksalaiset siellä täällä ryhtyneet
mutta saksalaiset väittävät pitävänsä
pommittamaan venäläisten asemia
niitä edelleen hallussaan.
tai tehneet hyökkäyksiäkin, mutta
Muut Ranskan rintaman eri osisne on saatu torjutuiksi. Odottaa sosa sattuneet tapaukset, pommitukset
pii, kiihtyvätkö nämä mahdollisesti
ja lentohyökkäykset, ovat olleet sayleisemmäksi rynnäköksi, jolla saksalaiset koettavat huojentaa liitto- tunnaisluontoisia, eivätkä ansaitse
tarkempaa mainitsemista.
laistensa asemaa etelämpänä.
Sota-asiain tuntijat ovat kiinnittäneet
viime aikoina suurta huomiota
(S.H.)
Verdunin puolustuksen merkitykseen
tähän asti ja tästä eteenpäin. Kuten
lehdessämme viikon varrella julaistut selostukset osottavat, on Verdunin
T

'■

puolustuksen

merkitys yleensä arvioitu suureksi erittäinkin sen kautta, että siten on voitettu aikaa ymtaholla tarvittavaan
pärysvaltain
järjestäytymiseen ja varustautumiseen. Joskin niin kävisi, että saksalaiset vaikkapa läheisessä tulevaisuudessakin vallottavat Verdunin,
ei tämä enää merkitsisi läntisen rintaman asemaan niin paljoa kuin aikaisemmin, sillä Verdun ei enää ole, huomautetaan, Ranskan tärkeimpiä asemia. Ja puhuessaan venäläisten hyökkäyksen vaikutuksesta Verdunin kohtaloon, huomauttaa Djenin
sotik?tsastaja Dimitriev, ettei venäläisten hyökkäyksen tarkoituksena
ole ollutkaan pakottaa saksalaisia
siirtämään joukkojaan pois Verdunin
luola eikä estää Verdunin antautumista, vaan sen tarkoituksena on ollut estää saksalaisia siirtämästä sinne vapaita joukkojaan, työntääkseen
ne siitä rintaman aukosta, joka muodostuisi silloin kun Verdun antautuu.
Jos venäläisten hyökkäys tekee tämän mahdottomaksi, niin on tosiaan
suuri merkitys sillä, että Verdun on
jaksanut näin kauan puolustautua.

Vihdoin on jotain elämää ollut
Venäjän rintaman tapauksista siirhavaittavana myöskin Balkanin
tyy silmä melkein vaistomaisesti
Saapuneet viestit
rintamalla.
muille rintamille, sillä kuten aikaikertoa,

semmin olemme huomauttaneet, tämän rintaman tapauksien merkitys
riippuu suuresti siitä, mitä vaikutuksia niillä voi olla muiden rintamien
tapahtumiin. Jos ensiksi tarkastamme Italian rintamaa, jossa
vaikutusten tulisi välttämättömimmin ilmetä, koska venäläisten hyökkäys kohdistuu pääasiassa itävaltalaisia joukkoja vastaan, niin tulee
meidän
viitata Italian armeijan
päämajan, viime tiistain numerossamme olevaan, viralliseen tiedonantoon, jossa mainitaan, että vihollisen
hyökkäyssuunnitelmassa ei ole tavat taisteluvyöhykkeen suuntaa ja pahtunut muutoksia ja että vihollijotka ovat venäläisten hallussa, ovat sen on vaikea
siirtää tältä rintamaledelleen Snjatyn, Horodenka(?) ja ta joukkojaan pois. Itse sotatapahtuBuczacz.
mat eivät tarjoa suurta vaihtelua.
Kun itävaltalaiset ovat tällä alu- Italialaisten vastahyökkäykset ovat
eella voineet ylläpitää näin voima- olleet tuimia
ja virallisten tiedonantokasta puolustusta, voi eteläänpäin jen mukaan on heidän onnistunut
suuntautuvan etenemisen kehittämi- vallata itävaltalaisilta takaisin muunen kovin pitkälle käydä vaaranalai- tamia paikkoja (Monte Isidoro). Kuiseksi. Snjatynista Romanian rajaan tenkin
osottavat tiedonannot, että
on linnun tietä ainoastaan n., 50 ki- itävaltalaiset yhä jatkavat hyökkäälometriä, vaikka se venäläisten Snja- vää toimintaansa. Viime päivinä satlänsipuolella saavuttamien tuneet ankarat sateet ovat jonkun
tynin
asemien kautta, joista varmoja yksi- verran häirinneet täällä sotatoimia,
tyiskohtaisempia
tietoja puuttuu, mistä osaksi ehkä johtuu tilanteen
jonkun
onkin
verran leveämpi, on pysyminen ennallaan.
kuitenkin liian ahdas turvaamaan

ovat nimittäin tienneet

että

bulgarialaiset joukot ovat liikehtineet
Salonikin eri puolilla ja toiselta puolen taas, että kenraali Sarrail, joka
on Salonikissa olevien ympärysval-

tain joukkojen päällikkönä, on ryhtynyt järjestämään joukkojaan.

Nämä ilmaukset vieraiden valtioiden sotajoukkojen majailemisesta
Kreikan alueella ja Kreikan suhtautuminen niihin on pakottanut
ympärysvallat ryhtymään Kreikkaan
nähden erikoisiin toimenpiteisiin.
Viittaamme tähän nähden lähemmin
eiliseen asemakatsaukseenume sekä
loisessa paikassa tässä numerossa olevaan, Kreikan kohtaloa koskevaan
kirjoitukseen. Mainita kuitenkin tulee jo tässä yhteydessä, että ympärysvallat ovat Ateenasta saapuneen
tiedon mukaan laatineet Kreikalle
ultimatumin luontoisia vaatimuksia
sisältävän nootin. Tämän jättämisen
Kreikan hallitukselle olisi pitänyt tapahtuman eilen. Vaatimukset sisältäisivät sen mukaan pitkälle menevää sekaantumista ympärysvaltain
puolelta Kreikan sisällisiin ja ulkopoliittisiin asioihin.
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räitä muita, jotka ovat aivan läheisesti sodan yhteydessä. Viikon varrella on nimittäin Italiassa saatu muodostetuksi Bosellin johdolla
uusi ministeristö eronneen sijaan. Kuten jo ennakolta otaksuttiin, on uusi ministeristö kokoonpantu eri puolueiden edustajista ja siis
kokoomusministeristö. Ympärysvaltoihin hyvin rauhoittavan vaikutuksen on omiaan tekemään se, että entinen ulkoministeri Sonnino pysyy
edelleen paikallaan ja että uusien
joukossa on m.m. Bissolati, joka on
tunnettu innokkaana ympärysvaltani
ystävänä ja sodan kannattajana. Se
seikka että Bissolati on sosialisti, ei tällä hetkellä merkitse ympärysvalloille muuta kuin hyvää, sillä sen kautta liitetään tämän katsantokannan edustajista mahdollisesti yhä useampia sodan kannattajien
riviin.
Itävallassa taas tietää eräs
Roomasta saapunut sähkösanoma tapahtuneen huomattavan muutoksen
sodan ylimmässä johdossa: Itävallan
yleisesikunnan päällikkö, kenraali
Hötzendorff on saanut eron virastaan. Seuraajasta yhtä vähän kuin
muisiakaan eron yhteydessä olevista seikoista ei toistaiseksi ole saapunut tietoja.

Tähän samaan tapausten sarjaan
voimme lisätä vielä ne Ranskan
edustajakamarin salaiset istunnot,
jotka alkoivat viime viikon perjantaina. Edustajakamarissa tehtyjen,
Verdunin puolustusta y.m. sota-asioita koskevien välikysymysten johdosta kieltäytyi hallitus antamasta selityksiä paitsi siinä tapauksessa, että
edusiajakamari julistautuu salaiseksi
valiokunnaksi, minkä se edellä mainittuna päivänä pitämässään istunnossa tekikin. Tämä merkittävä tapaus, joka on ensimäkien nykyisen
hallitusmuodon voimassaolon aikaaa, csottaa selvästi, kuinka vakavasti
Ranskan kansa suhtautuu sotaan, sillä tämän tapaiseen toimenpiteeseen
ryhdytään ainoastaan mitä vakavimpain asianhaarain vaatimuksesta.
Saapuneiden viestien mukaan nouseekin sotaa koskevien välikysymyksien lukumäärä jopa yli 10, joista
useimmat koskevat Verduijin puolustusta. Tehdyistä päätöksistä ei ole
saapunut tietoja, mutta saamme pitää varmana, että näillä edustajakamarin istunnoilla, jos niissä, kuten
odottaa sopii, on saavutettu yksimielisyys, on oleva sama merkitys kuin
aikaisemmin sekä Ranskan että
Englannin ja nyttemmin Italian ministeristöjen
muodostamisella eri
katsantokantaan ja kansankerrosten
edustajista.

Vaalitoiminfaan.
(S.H.)

Ehdokaslistat tulevia edus-

kuntavaaleja varten ovat nyt hyväk
sytyt.
Valitsijat voivat niistä nähdä, keille eri puolueet tahtovat antaa kansanedustajan vastuunalaisen
toimen. Se lyhyt aika, mikä vielä
on jälellä ennen vaaleja, on käytettävä uutteraan valtiolliseen
työhön.

valistus-

Jokaisen kansalaisen luulisi käsittävän, kuinka tärkeätä on, että
osanotto eduskuntavaaleihin tällä
mahdollisimman
kertaa
tulee
Valtiopäiville kokoonvilkkaaksi.
tunut eduskunta tosin oikeudellisesti pätevällä tavalla edustaa Suomen kansaa, neuvottelee ja päättää
sen nimissä, olivatpa useammat tai
harvemmat kansalaiset äänioikeuttansa käyttämällä vaikuttaneet sen
Mutta as i a 111kokoonpanoon.
s e s t i ei ole yhdentekevää, millaiset
valitsijajoukot seisovat eduskunnan
ja sen päätösten takana. On selvää,
että tehdyt päätökset saavat aivan
toisen kantavuuden niin ulos- kuin
sisäänkinpäin, jos voidaan osottaa,
että eduskuntaa valitsemassa on ollut äänioikeutettujen suuri enemmistö, kuin jos ainoastaan vähempi osa
heitä on äänioikeuttansa vaaleissa
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rupeamaan. Sitä tärkeämpää
on,
että valitsijat lukuisina rientävät heitä eduskuntaan saattamaan, jottei

samalta taholta tällä kertaa saataisi
kuulla syytöstä, että politikoitsijat
puolestaan nyt ovat valmiit astumaan
valjaisiin, mutta että kansa sen sijaan on kyllästynyt eduskunnan toi.
mintaan, tai jotain muuta senta-i
paista.

Suomalainen puolue ei koeta houkutella valitsijoita vaaleihin lupaaliialla heille seitsemää hyvää, kahdeksaa kaunista. Puolueemme edus-'
'ajat tulevat tietenkin eduskunnassa
ponnistamaan kaikki voimansa nii*
den päämääräin hyväksi, jotka puolueemme on valtiolliselle ja yhteiskunnalliselle toiminnalleen asettanut.
Muita puolue käsittää, hyvin, että toimintamahdollisuudet nykyään ovat,
ja että ne
I tulevat olemaan varsia
rajoitetut.
Työskentelyssä suurten
isänmaallisten tarkoitusperien saa*
vuttamiseksi täytyy tällaisissa oloissa tyytyä vähempiinkin
tuloksiin,
kuin mitä pitäisi suotavana, ehkäpä
välttämättömänäkin; muuten on ttiios ettei saa mitään aikaan. Suomalainen puolue vetoaa ensi sijassa jäsentensä valppaaseen velvollisuudentuntoon, heidän tietoisuuteensa siitä, mitä isänmaa on oikeutetta
heiltä vaatimaan. On runsaasti sellaisia voimia, jotka asettavat esteitä
eduskunnan työlle ja siten koettavat
lamauttaa edustajain työintoa. Va-*
iitsijain tulee ainakin puolestaan o*
sottaa, että edustajain työ on heille
kallista, että se heidän mielestään
on isänmaalle ylen tähdellistä työt£.
Ja sen he tekevät saapumalla runsaslukuisasti vaaliuurnille.
Jotta niin kävisi, mitä Suomala!*
scen puolueeseen kuuluviin kansS-1» isiin tulee, on puolueemme järjes- V
töjen käytettävä lähintä aikaa WIU.
teraan valtiolliseen valistustyöhön.
On valitsijoille tehtävä selkoa niistä
päämääristä, joiden hyväksi puoluremme, viimeksi vaalijulistuksessaan, on ilmoittanut tahtovansa työs-<
kenneliä. On muistutettava siitä,
mikä isänmaallinen velvoitus sisä!-,
jokaiselle kansalaiselle kuulu.
tyy
vaan yleiseen ja yhtäläiseen äänioix
kcuteen. Menettelytapa tässä vali>
tustyössä muodostuu tietenkin kun-,
kin paikkakunnan olojen mukaan.
Siinä suhteessa on nojauduttava edellisten vaalien valmistuksissa saavutettuun kokemukseen. Pääasia on,
eitä nyt toimitaan niin, että kaikki'
tietävät, mistä on kysymys.

•
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Uutisia Helsingistä.
Eduskunnan anomus laillisen
järjestyksen palauttamisesta.
Jätetty

huomioonottamatta.
tarkastei

(S.H.) H. M. Keisari on,

tuaan ministerineuvoston erityisen
pöytäkirjan asiassa, joka koskee Suomen' vuoden 1914 lakimääräisten valtiopäivien alam. anomusta laillisen
järjestyksen palauttamisesta maahan,
toukokuun 17/30 päivänä 1916 arm.
suvainnut käskeä jättämään sanotut»
anomuksen huomioonottamatta.

Kruununkalastukset.
Senaatissa on käsitelty Oulun läänin kuvernöörin kirjelmä, jossa kuvernööri, ilmottaen, että Kemin ja
lin kruununkalastusten 30-vuotinen
vuokrakausi päättyy maalisk. 14 p.
1918, on ehdottanut, että ehdotuksen
laatiminen mainittujen kalastusten
vastaiseksi järjestämisekai uskottaisiin sille komitealle, joka on saanut
tehtäväkseen laatia ehdotuksen Oulujoen kruunnnkalastuksen järjestämiseksi. Senaatti on päättänyt uskoa
kysymyksenalaisten asiain valmistelun
komisionille, jonka puheenjohtajaksi
on määrätty esittelijäsihteeri Hugo
Rautapää sekä muiksi jäseniksi
edellämainitun Onlunjoen kalastuskomisionin jäseninä toimineet kalastusten tarkastaja J. A. Sandman ja
metsäinsinööri K. E. Lindberg
sekä oikeuttaa komisionin kutsumaan

käyttänyt.
Niinkuin muistetaan selitettiin ennen viime eduskuntavaaleja tapahtuneita lukuisia kieltäymisiä edustajaehdokkuudesta maatamme kohtaan
vihamielisissä venäläisissä lehdissä
johtuneiksi kyllästymisestä eduskunnan muka tyhjänpäiväiseen politikoimiseen. Sellaisia kieltäymisiä ei
tällä kertaa ole sattunut suuremmassa määrässä; päinvastoin ovat useat
aikaisemmin ehdokkuudesta kieltäy- tarpeen vaatiessa asiantuntijoita avustamaan komisionia.
Varsinaisten sotatapahtumien o- tyneistä kokeneista entisistä edustav%^%<%l
jälleen
suostuneet ehdokkaik<
hella ei voi jättää, mainitsematta e- jista
;

Ferjantama liesäkuun
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Vuodentulontoiveet kesäkuussa 1916.
joissakin kunnissa, varsinkin Turun
ia Porin, Vaasan ja Oulun lääneissä,
(S-H.) Runsaan lumen pois lähtö se alkoi toukokuun
puolivälistä. Kylkeväällä sujui hyvin, tuottaen kui- vö lopetettiin ylimalkaan kesäkuun
tenkin eräissä osissa maata, kuten toisella viikolla tai,
missä kylvöä oli
Pohjanmaan joissa ja Hämeen vesis- aikaisemmin
toukokuun loalotettu,
töissä, harvinaisen suuria kevättul- pussa tai kesäkuun alussa.
Kauvia. Huhtikuun lopussa ja touko- ran kylvöön ryhdyttiin yleisesti
toualussa
kuun
olivat ilmat lämpimät ja kokuun ensimäisellä viikolla,
mutta
toukokuun alussa sattuneet sateet sangen useassa kunnassa
vasta savirkistivät kasvistoa. Toukokuun toi- man kuun
toisella viikolla; yleisesti
sella viikolla kääntyivät ilmat ko- kylvö oli loppuun
suoritettu ennen
leiksi ja monin paikoin ne muodos- toukokuun
päätyttyä; sangen useilla
tuivat varsinaisiksi pakkasiksi ja on paikkakunnilla loppui kylvö
kuitensää melkein katkeamatta pysynyt kin vasta kesäkuun
ensimäisellä viikylmänä räihin päiviin asti. Läm- kolla.
pötila sen vuoksi on suurimmassa
Kasvitauteja ei ole toistaiseksi yleiosassa maata ollut kasvullisuudelle sesti esiintynyt;
muutamista harepäsuotuisa. Verrattain edullisessa voista Uudenmaan
sekä Turun ja
asemassa ovat lämpösuMeiden puo- Porin läänin kunnista on ilmoitettu
lesta olleet Kuopion, Vaasaa ja Ou- juurimatoa ilmaantuneen kauraan.
lun läänit, joiden useimn ista kunnis- Myöhäisen kylvön johdosta ja
kasta (64 % kaikista kunnista) on il- vullisuuden hidastuneen kehityksen
moitettu lämpösuhteiden olleen suo- tähden ei kevätvilja ollut
orastunut
tuisaan. Hallaöitä on maassa sattu- siksi näkyväiseksi,
että olisi kaikilla
nut erittäinkin toukokuun viimeisel- paikkakunnilla arvosteltu satotoiveilä viikolla ja kesäkuun ensimäisinä ta siitä.
Mitä eriUäin kauraan tulee,
päivinä, jolloin lämpö monesti las- on viimesyksyinen kaura, joka
mokeusi l—6° alle 0; halla ulottui täl- nella seudulla korjattiin ei täysin tulöin yli suurimman osan maata. leentuneena, ylimalkaan
ollut itäUseimmissa tapauksissa oli halla lie- miskyvyltään heikkoa, ja pitkällinen
ja
koski pieniä alueita, kolea sää, kenties paikoin liiallinen
vää laatua
vahingoittaen siellä täällä viljan ja märkyyskin, tuntuu lisäksi
vähentäheinän oraita; muutamissa Viipurin, neen sen itämiskykjä maassa.
ItäHämeen ja Uudenmaan läänin kun- Suomessa on kylvöä varten
saatu
nissa esiintyi halla verrattain laa- yleiseen hyvästi itäviä kauroja.
jaltikin, ja kärsi näissäkin tapaukSen johdosta, että ilmastosuhteet
sissa etupäässä toukovilja ja heinä, ovat olleet verrattain
suotuisat maan
harvemmin ruis. Kuluvan kuun puo- varsinaisesti ohraa viljelevissä Kuolivälissä esiintyi halla uudelleen, pion, Vaasan ja Oulun lääneissä,
varsinkin lounais-Suomessa, vahin- ovat ohrantulon toiveet koko maalle
goittaen m.m. nuoria perunan taimia. tätä nykyä
verrattain hyvät, paremSadesuhteet ovat sitä vastoin ol- mat kuin viime vuonna tähän aileet viime viikkoina kasvullisnude'- kaan. Ohrantulo on nyt arvioitu kole suotuisat, sadetta kun on tullut ko maalle keskinkertaista paremsuurimmassa osassa maata tvydyttä- maksi (5,8), kun se vuosi takaperin
vän paljon. Lähes 80 % tietoja an- arvioitiir
keskinkertaiseksi (5,4).
taneista kunnista on ilmoittanut sa- Kuopion läänille erikseen on arvonudetta saadun -tarpeellinen määrä, mero 6,2 sekä Vaasan ja Oulun läävain noin 18 tapauksessa 100:sta oli neille 5,9 kummallekin; muille lääsadetta tämän kuun puoliväliin men- neille se on näitä alempi. Ohransatoa
nessä tullut liian vähän. Yleensä ilmoittaneista kunnista on tämä ii
näyttää sadetta tulleen enimmän Uu- tapauksessa 100:sta
arvioitu tulevan
denmaan, Hämeen, Kuopion ja Vaa- keskinkertaisen,
33:ssa keskinkersan lääneissä, Vaasan läänissä vä- taista paremman, !B:ssa hyvän
tai
hän yli 10 % kunnista on ilmoitta- runsaan ja 7:ssä tapauksessa
keskinnut sadetta tulleen liiemmältikin. kertaista huonomman.
Yleiseen sateet ovat vaikuttaneet Kaurasadon toiveet eivät ole fiin
kasvullisuuteen, varsinkin ruohon- hyvät kuin ohrasadon; maalle kokokasvuun, erittäin virkistävästi, lie- naisuudessaan on tuleva kaurasato
ventäen hallojen tuottamia vahinko- arvioitu keskinkertaiseksi (5,4); vuoja, mutta edelleen kylmähkö sää hi- si takaperin se oli hieman
parempi
dastuttaa kasvullisuuden kehitystä.
(5,6). Kunnista on 43 % ilmoittanut kaurasadon keskinkertaiseksi,

Rukiin ja vehnän kylvö toitotettiin viime syksynä jotenkin suotuisissa oloissa, ja olivat oraat talvehtimiseen joutuessaan vleisesti varsin kauniit ja lupaavat. Lumen lähdettyä paljastuivat oraat keväällä
elinvoimaisina; länsiosissa maata
oli oras paikoin harventunut talven
aikana. Toukokuun puolivälin tienoissa lumisateilla alkanut kolea
kausi kylmine tuulineen harvensi
huomattavasti, paikoin arveluttavasiikin, rukiinoraita, varsinkin keveämpiluontoisilla hiekka- ja suomailla,
mutta paikoin myöskin voimakkaammassa savimultaisessa maassa. Ruis
alkoi tehdä tähkää maan eteläosissa
kuluvan kuun toisella viikolla, harvoin aikaisemmin, eli samaan aikaan
kuin viime vuonna; muissa osissa
maata alkoi tähkiminen myöhemmin
Syysviljaa eivät vaivaa mitkään tau-
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torpparit y.m.

pikku* läjät
ci

n o r-

turistussaym y il-

akk a a kaulansa

i.-

xit mitä

lupaavat

tamaan

i'i'om°n

jos pitä-

tulevat toimitfeansalte tällaiser

csaetoesa,

.'»'ia

sanos

kansa laskalleimmat etunsa kahdensadan
edustajansa
käusäisiia käsiin vetämällä verenikarvasen viivan vaikois&n
vaalilipun mastaviivaieeen ueiisnurk-

kee

kiocrt.

Se on punasec viivan periä po'ttajoka lähestymistään lähes-

va päivä,

tyy!

Oletteko valmistuneet sitä yc~-

taanottamaan?
Kunnon kansalaiset!

Minä vain kysyn:
Oletteko selvillä:

Se nyt on tosin lohduttava puoli
tässä uhkauksessa, että sen aiitajat
ovat. tehneet itsensä kuuluisiksi sanojensa syömisessä, kun on ollut kysymys luvattujen sanojen teoksi toteuttaminen.
Sillä arempaa ja pelkuriniclsempaa edustajistoa kuin so-

on vedettävä?

p:nä 1916.

Missä?
Tietysti

Vaaliotetta pyydettäessä on kirjeessä selvästi mainittava, niissä otetta haluava asui 1 p:nä tammik. 1915 ja minne vaaliote on lähetettävä.
moo

j

5,4 ! 4,5

työläiset,

Vano

IS. II.)

miksi

Todistavat:

njj

_

5,1

5,3
5,5
5,3
6,2
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rin

Hameen

i

n

»Äänestämällä

s u o ma 1 a i s. i a

ja tuskin icultaettä nuorsuomalaiset Itse
ovat niin verenhimoisia, ettfi hirttävät ne. jotka eivät heitä äänestä, on

tunnetta

syvästi loukkaavat epäkohdat, mikäli raiden poistaminen teis-

tä riippuu, tulevat vältetyiksi.

eduskunnassa o!o kosAina kuu tiukka paikka
varjostimen suojaisa, savalkoisen
on tullut, on tyhjiä lippuja ollassa
fiiaiklta
iiKuvulta .katf ;ei;ta. lu- äänestyklssä sosislistien KsnäMutta jo?pa et olekaan Bltr*ftwwäri ää- ellut miiärä.
nestyspnkan luetteloissa, jota et ole
Vielä ankaramman rangaistuksen
kaan, jos olet muuttanut asuntoa sitjulistavat
scaialißtiruhtinaat niille.
ten v.rme- vuoden tammikuun, mi- jotka
ääns^tävät
täs silloin on tehtävä. Katsoen nii- sitä puoluetta, jonka
lukijahir. valtaviin muuttokuormiin, joita ni, viivasi veclät.
sekä tämän että viime vuoden kesäsJos äänestät, Riin muista, että kokuun vaihteessa kaupunkimme kato- ko elämäsi ajan saat sinä ja vieläpä
ja kieriskeii on sr.agen todennäköislaptesikia tekosi seurauksista kär-

ei

si£':stien

lähimmän äänestyspaikan

tä, että monen monelle sanotaan pu-

kaan ollut.

s*ii.»

rasen viivan vetämisen päivänä:

Niin kuulan »Sosialistidemokrastin»
Menkää pois täältä, te ke'vot to- tueraio Suomalaisac puolueen äänesmat, teidän nimenne ei ole maidän täjille.

kirjoissa.

Kansalainen!
Tällaisilleko
Mutta jos silloin on vetää taskusta tuomareille «.sio-si. etusi ja oikeutesi
»ote tehty Vaalilnln 46 S:ssä mainitvoisit jättää?

myöskin Lohjalla, Tenholassa, Urjalassa, Pernajassa ja Kemiössä.
Tri A. M. Tallgrenin työ tuSenaatti on antanut valtakirjat
niinikään rajoittumaan tämän kelee
Liperin
tuomarinvirkoihin
tuomio-

sen

Paqval é n i 11 e,

kysymykseen

Tuomarit.

kunnassa hovioikeudenasessori I. J.
Tornion tuomiokunnassa iakit. kand. A. O. A r h o 1
I e ja Leppävirran tuomiokunnassa
varat. A. V. Rosbe r g i 11 e.
-

Muiiiaistutkimus kuluvana kesänä.
Kansallismuseon virkamiesten
kesäinen työohjelma.
(S.H.) Huolimaitta .nykyisestä 4ieieelliselle tutkimustyölle vähemmän
otollisesta ajasta, joka mitä esim. esihistoriallisiin 'kaivaustöihin tu!e>e,
pakottaa rajoittumaan, vain kaikkein
kiireollisimpien tehtävien suorittamiseen, sisältää Kansallismuseomme

virkamiesten

ja tutkijain

tämänke-'

säinen työohjelma paljon mielenkiintoista ja yleistäkin huomiota herättävää, josta seuraavassa, teemme selkoa asianomaiselta taholla saatujen
tietojen perusteella.
Kivikauden tutkijoista tarkastaa
maist. A. Europa fus joitakin kilöytöpaikkoja 'Espoossa,
vikauden
Kirkkonummella ja Helsingin pitäjässä, tutkii paria oletettua kivikauden
hautaa Rengossa ja Huittisissa sekä
kivikauden asuinpaikkoja Kokemäellä ja Ulvilassa, Sitä paitsi kaivaa
hän erään rautakauden
nieta Vähärsäkyirössä.
Tri A. Hackman tutkii etupäässä rautakautisia löytöpaikkoja Karjalla, missä viime vuosien kuluessa
on tehty tärkeitä löytöjä. Samassa
työskentelee
tai-koituksßxsa
hän

sän kuluessa rautakautisten seikkojen selvittelyyn. Hänen tutkittavanaan ovat muutamat rautakauden
kalmistot Nastolassa, Lempäälässä.
Suoniemellä, Vesilahdelia, Messukylässä, Tyrvännössa ja Sääksmäellä.

Ja sen kuitenkin teet, jos et mene
tua tarvetta varten-, joita Suomalaipuolueen v-alikansliat eri pai- äänestämään
näitä tuomiontoitottakoissa mielihyvällä toimittavat, voi jia Vastaan.

Tämän kautta

~

missä;
vastata:
missä räin'

myös

lienee sinulU

selvinnyt kysymys:

Miksi on mentävä äänestämään!»Kristillisen» työkansan vaaliliitoata luulevat nämä ukaasinnntajat pää-

Kulttuurihistoriallisella alalla työsKyejanys:
kentelevät teit Juhani Rinne ja K.
miten?
s-evänsä pilkanteolla:
K. Meinander, joista •edellinen
kaipa
laajempaa
vastaista,
ci
2 tosin
»Kristaa kulki aasilla ennen,
valvoo linnojen ja kirkkojen hoitoa
glllä
varten
jokaisella
nyt Kristuksella mennen.»
sitä
on
vaali?aslt
sekä korjausta ja jälkimäinen suoritvirkailijat:
taa
erikoiset
enimPyhäjoella,
paikalla
kirkkotutkimuksia
Niin kuuluu heidän osansa tästä
Viitasaarella ja Säkylässä sekä muo- mäkseen näppärännäköisiä neitosia, tuomiotorven törinästä.
tokuvarutkimuksia eri.seuduilla maa- nuoria rouvia tai kohteliaita aerrojx
Sanottakoon nyt yhden tai toisen
ta.

punanen viiva tulisi oikein ve
Arkkitehti A Tavaststjerna Jotta
eletyksi,
tulee sen olla vedetty
suorittaa kirkkotutkinruksia Paraispunasella
kynällä,
ten kirkossa, jonka keskiaikaiset fresyhteen neliöön.
komaalauset mahdollisesti tulevat tänä kesänä paljastettaviksi, seka Inniin etteivät viivan päät ulota nekoossa, Lappträ-skissä, Temmeksessä liön syrjien yli.
y.m.

Kansatieteellisten seikkojen selvittelyä varten tutkii tri U. T. Sirelius härän käyttöä vetojuhtana, käytännöstä pois joutuneita kalanpyydyksiä, tekstiiliä ja erilaisia hiuslaitteita. Näissä tutkimuksissa liikkuu tri
Sirelius lanteella Uudellamaalla, Kalajoella ja Käkisalmen tienoilla. Niinikään tuee hän käymään Saarijärvellä ja Viitasaarella tutkimassa siellä
suolöytöj>en paikkoja. Tri
.Axel O. Heikel käy Seurasaaren
tehtyjen

ulkomuseon asioissa eri seuduilla
maata ja tri Th. Sch w i nd t tekee
kansatieteellisiä tutkimuksia ja johtaa n.s.
Tällaisia
kursseja tullaan toimeenpanemaan
heinäk 20 ja elokuun. 20 päivän välisenä aikana Ilmajoella, Lohjalla,
Maariassa ja Parikkalassa.

piioilleen
hansa,
tosi

»kristillisyydestä»
mutta

kristitty

minkään
voi
ei

mitä tapuolueen

tietysti-

kään tällaisten pilkkaajain

avustamikansan onnesta päättelemään olla osallinen.
Paras on se vetää oikeaan ylisulSitä hän kuitenkin op, jos Jättäif
maan niinkuin Helsingin Suomalaisen vaalit yksistään sosialistien suoritetSeuran ilmoituksesta toisessa kohti taviksi.
tämänpäiväistä lehteä lähemmin näSiis!
Välttämättä vaaliin jokainen
kyykunnon kansalainen.
Wehka-Helkki.
Kaikkein tärkeimmät kysymykset
sessa

maan

ja

D. MALMBERG.

l

i

1

Jos

raakaan

edellyttää.

I .11 ff fII

1

on

Kun e: ole varmaa

vaaliluettelosta sellaisen otteen kuin vaalia-

«

__

torpparit ia

hirttä»,

luvattu,

he vain »vahingossakaan» länestSvät
multa kuin mitä Porissa ilmest/vä
»Sosialidemokraa.tti»-niminen
lehti
määrää paksuilla kirjaimilla annetussa julistuksessa.
Siinä sanotaan
nimittäin selkeästi:

r

miten,
mihin,

Helsingin Suomalainen Seura.

I

vaikka hirteen.

missä,

Heinä.

«

MuinarstieleeMinen Toimikunta on
sitä paitsi myöntänyt kuluvaa kesää
varten rmnilamia tieteellisiä matkarahoja. Maist. Ilmari Manniselle on
myönnetty sdpendi kansanomaisten
lääkitys- ja parannustapojen keräilemistä varten Pohjois- ja Raja-Karjalassa. Maist. Tyyni Va h ter on saanut matkarahan puututkimuksia varten Etelä-Pohjanmaalla ja nti Karin
V e 311 in g ryijyjen akvarolloimista
varten Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

vlivanvetämises-

Satakunnan

pikkueläjät

nmttu

Punasen viivan päivä lähestyy!
helteisen heinäkuun enaimäi-

Täten valtuutan

-

«

joutua

Ainakin

C „nUe^i,^

:

«

>

vaara.

On

nSyn

älköön jääkö pois vaaleista!
IVlaiHi mamttaneet! J°s äänestätte ulkopuol&lia Uudenmaan
läänin, kirjoittakaa jonkun ylläolevan ehdokaslistan nimet sen vaalilipun oikeaan alakulmaan,
jonka äänestyspaikasta saatte käytettäväksenne.
Äänestysciteita saatte lähettämällä Suomalaisen puolueen vaalikansliaan
Helsingissä, Antink. 4, täytettynä seuraavan
valtakirjan

useilla paikkakunnilla Tielä kuun
puolivälin seutuville. Rehujuurikkaiden kylvö tapahtui jokseenkin samoihin aikoihin. Useimmilta paikkakunnilta' ei myöhäisen
kylvön tähden ole ilmoitettu juurikasveille mitään arvonumeroja, jonka tähden yhdistelmää näistä
ei
alempana seuraavassa
taulukossa
myöskään esitetä.

=

raycs

vp.Hta

kajulistuksen kirjoittajat

Yksikään helsinkiläinen Suomalaiseen puolueeseen lukeutuva kansalainen

Myöskin perunankylvö on jonkun
verran myöhästynyt; se suoritettiin
toukokuun loppuviikolla tai, yleiseni

*

silloin

03 nii-

nen päivä, jolloin Suomen

lääneissä

*

vara

siinä

vaan

yli 60:kiu.

Se on

Kuten mainittiin, on sadeilmoilla
ollut sangen hyvä vaikutus ruohonkasvuun, jonka tähden vuoden heinäsato näyttää tulevan yleensä tyydyttävä. Heinäsadon, toiveet
ruissadon keskinkertaiseksi, 25 fc ovat tätä nykyä paremmat kuin viikeskinkertaista huonommaksi, 18 % me kesäkuussa: kylvöheinän sato%
keskinkertaista paremmaksi, 9 /i
]
arvo on nyt 5,8, kun se oli viime
hyväksi ja vain 4.]4 % alle keskin- vuonna 5,4, ja luonnonheinän
5,1,
Pyhäpaivärauha.
kertaista huonommaksi.
Toiveet jota vastasi vuosi takaperin 4,6. Varvehnästä ovat niissä lääneissä, jois- sinkin kolmessa pohjoisimmassa lääSenaatin kiertokirje.
sa vehnää huomattavammassa mää- nissä ovat toiveet tyydyttävästä hei(S.H.j
viljellään,
rässä
keskinkertaiset näsadosta suuret. Odotettua heinäMaan kaikille kuvernööreille
muualla paitse Mikkelin läänissä. satoa valaisee puolestaan seuraava en senaatti lähettänyt seuraavan kiertokirjeen :
jossa ne ovat huonot.
yhdistelmä:
H. M. Keisarilla os ottamassa an kirSato
Sato
jelmässä 22 päivältä syyskuuta 1903
Kevätvilja.
kylvöluonnonKevätkylvö alkoi tänä vuonna taheinistä heinistä on viides Suomen yleinen kirkolliskokous alamaisuudessa anonut, etiä
vallista hieman myöhemmin ja touKuntien luku
hallitus, mikäli voimassaolevien lakokuun puolivälissä sattunut epäsuo- Heinäsadon arvo
%
%
kka
nojalla, ci voida estää pyhäpäituisa sää keskeytti toukotyötä, joten hyvä tai runsas
"23
8
julkista loukkaamista, varvärauhan
tämän päättyminenkin lykkäytyi ta- keskink. parempi
'3O
18
yleisten
sinkin
huvitusten, kilpailuvallista myöhempään. Ohran kylvö keskinkertainen
29
42
jen ja harjoitusten pitämisen kautta
alkoi yleisesti toukokuun viimeisellä keskink. huonompi
9
25
jumalanpalveluksen sikana, r<"htyisi
tai kesäkuun ensimäisellä viikolla; huono
7
siihen suuntaan käyviin toimenpiteisiin, että lakisäädökset tässä suhteesja koko maassa.
en
sa täydennettäisiin.
tämän kuun puol: ivälissä ja sitä lähinnä seuraavina päivinä käyvät
Anomuksensa perusteluisa kirkolilmi seuraavasta t; aulukosta:
liskokous muun muassa mainitsee, että kunnallisasetukset tosin sisältävät
!
useita säädöksiä, joiden nojalla kjr,Heinä
:
'
I
«23 i
takokouksen ja kaupungin valtuuston
!«
B>' I
)_i
S 3 » |
käy
ryhtyminen sunnunlaileyonkin
.§
Lääni
g
§l'l
g
5
•"3
i 3
■Ja
häiritsemistä vastustaviin to;met4'i!
! 5
I
teisim, mutta että kokemus on osoittanut, että niitä käytännössä ei oie
'ii.
helppo toteuttaa kun on Ollut vaikea5,2
4,0 | 5,7 | 5,6
5,9 j 5,9
Uudenmaan
{ 6,3 | 5,4 ta saada asianomaista vahvistusta
kuntain tähän suuntaan menxwe
5,2
5,4
5,3
Turun ja Po- 5,4
5,5 |
s.ii
sj | 43
:

odota punaeta viivaansa,

(S.H.) Kuulkaa*; uuutavuisen ääntä

Juurikasvit.

j

pussa ei vain yksi tai kaksi neliötä,

hyvin todennäköistä, että verisen uh-

keskinkertaiset kaikissa

Vuodentdontoiveet

■viimeiset
M f h i n?
Aslanlruiz. on cStnittäin niin, «rttS

Taitamattomasta

Tieteellisiä matkarahoja.

Suomettaren

Sekulista odotetaan keskinkertaista satoa ja palkokasveista
samoin.

min. kesäkuun alkuviikolla.

ovat. kuitenkin

tä voi

Suomalainen puolue.
_

keskinkertaista huonommaksi.

Toiveet rufciintulosta ovat nykyään
lääneissä,
lukuunottamatta Mikkelin lääniä,
jossa ne ovat keskinkertaista
huonommat. Tietoja antaneista kunnista on 43 % ilmoittanut odotettavan

Suurin varasto Suomessa.

maisteri,

keskinkertaista paremmaksi,
hyväksi tai runsaaksi ja 12 %

dit.

12. Tampcro Kauppa t 8

■fmifeiiljcimn, ipentti, maau=
nuljctijä, Kummi.

maisteri,

außiOt^rS*

tä muutamin paikoin

(Mikonkadun kulmassa).

a aa

helsinkiläisia ehdokaslistoja:
tfbudfunta ia rautatiet.

Aleksanterina. 15
-urku 'ura'.;.

5

vaalipaikalla kajeesi trönnetr;3'i li-

Suomen Kultaseppä 0-y:!tä

Äänestäkää

I

ilman juotossaumaa
ostetaan varmasti
huokeammalla

N:o 167

Puhelin 1554. Helsinki, Aleta

15.

SUOSITTELEE
lujia ja mukavia

Jalkineita kotimaista ja ulkomaista tekoa
naisille, herroille, koulunuorisolle }a lapsille.
Uusi, runsas varasto pienten lasten kenkiä.
104

KuomJ

lN:o 167

1916

Perjantaina Kesäkuun 23 pnä

UUSI SUOMETAR

varoilla tarkoitettiin, ei vielä ole tullut
laillisessa järjestyksessä vahvisteVahvistettu korkeimmassa paikassa. tuksi.
(S.H.) Viime toukokuun 30 päivänä
on korkeimmassa paikassa vahvistettu Venäjän valtion Suomesta ottauia Tyttökoulut ja venäjänkieli.
tOO miljonan markan laina.
(S.T.T.) Senaatti on suostunut siihen, että ne valtion tyttö- ja keskikoulujen sekä yksityisten oppikouluKaupunkien
jen tyttöoppilaat, jotka eivät oie lukeneet venäjänkieltä, maitta ovat jääSenaatti on vahvistanut Rauman

kaisemmin, toukok. 24 pnä 1912 päi- nen koneilla, maanviljelysvälineillä y.
m.; Karjalan Kotiteolllsuusaitta 0.Y.,
vätyssä kiertokirjeessä on lähemmin
kotipaikka Viipuri, osakepääoma 50,000
määritellyt, erityisesti otetaan esille
mk. ja tarkoitus kauppa. Ja asioimissellaisia, asioita, joissa menetelmän
liikkeen harjoittaminen; A.B. Allan
yhdenmukaisuus on tarpeellinen.
Hjelt & C:o 0.Y., kotipaikka Helsinki,

kaapunginvaltuusmiesten päätöksen
800,000 mkn lainan ottamisesta kahta vuotta pitemmälle maksuajalla
eräiden vanhempien lainojen konvertausta ja huomattavampien menojen
peittämistä varten. Senaatti on kuitenkin määrännyt, että lainavarat, lukuunottamatta sitä osaa, joka käyte*
tään kaupungin nykyisen pitkäaikaisen lainan ja vuonna 1914 rantatien
tarpeeksi otetun lainan maksamiseen,
saadaan käyttää vasta sitten, kun
päätös siitä on tehty ja se vahvistettu siinä järjestyksessä kuin on
säädetty lainojen ottamisesta kahta
vuotta
pitemmälle takaisin maksuajalla.
Samoin on senaatti vahvistanut
Heinolan kaupunginvaltuuston päätöksen korkeintaan 100,000 mkn lainan ottamisesta V. P. K:n talon ostamista ja eräiden ostosta aiheutuvien
kulunkien peittämistä varten.
Senaatti on hylännyt Viipurin kaupnngin v. 1913 tekemän anomuksen
3 milj. mkn lainan ottamisesta kaupungin satamarakennuksia varten.

dantti on yleisön

Viipurin eteläisen sataman
järjestely.
(S.T.T.) Vuoden 1915 lopussa jättivät Viipurin kaupungin valtuusmiehet senaattiin ehdotuksen kaupungin
eteläisen sataman ja siihen rajoittuvan kaupunginosan järjestelyä varten, kysymyksen tultua päiväjärjestykseen sen jälkeen, kun kaupunki
oli ostanut n. k. eteläiset vallit. Senaatti on kuitenkin jättänyt esityksen huomioonottamatta, koska ehdotus eräissä kohdin oli vaillinainen.
Senaatti ei ole vahvistanut Viipurin kaupunginvaltuuston päätöstä
suorittaa kahta vuotta pitemmäle
takaisinmaksuajalle
otetun lainan
varoilla eteläisen sataman järjestäminen, tavarasuojan rakentaminen
satamaan ja laiturin pidentäminen.
Senaatti ei ole vahvistanut päätöstä
sen vuoksi, että sataman ja sen ymjärjestämissuunnitelma,

,

l

lainat.

päristöjen

Edellä mainitulla tavalla syatyneistä eri aineiden opetussuunnitelmain ehdotuksista muodostaa johtaja, asianomaisen yliopettajan apua
käyttäen,
luonnoksen koko harjoituskoulun opetussuunnitelmaksi pitäen erityisesti silmällä eri aineiden
rinnastusta, suunnitelman yleistä eheyttä sekä apetushygienian vaatimuksia. Lopullinen ehdotus valmistetaan opettajakunnan kokouksessa; ja
on kullakin opettajakunnan jäsenellä oikeus merkitä eriävä mielipiteenneet luokalle, jolla nyttemmin venä- sä
niihin kohtiin, joissa hän ei ole
jänkielen opetus on pakollinen saaenemmistön kannalla.
jatkaa
opintojaan entisillä ehdoilvat
2) Kunkin seminaarinopettajan tula, kuitenkin niin, että oppilaiden,
sovittaa oman aineensa erikoislee
jotka haluavat saada todistuksen kesopetus seminaarissa opetemetodikan
kikouiututkinnjon suorittamisesta, on
puitteisiin
ja
tun
yieismetodikan
suoritettava venäjänkielenkoe.
mahdollisimman läheiseen yhtenäisyyteen sen kanssa; ja samoin tulee opettajain keskenään sopia kaikkien
noudatettavasta yhtenäisestä
jonka toteuttamista mainituilla

Valuuttalaina.

Seminaarit.

Opetuksen yhtenäistyttäminen.

(S.T.T.) Kouluylihallitus on lähettänyt seminaarien johtajiKe seuraavan kiertokirjeen;
Kaikessa seminaaritoiminnassa on
tärkeää, että eri opettajat noudattavat keskenään yhtenäisyyttä niinhyvin yleisiin tarkoitusperiin ja päämääriin kuin myöskin opetusmenetelmään nähden. Aivan erityisesti on
tämä huomioon otettava kokelaiden
opetus- ja kouiunpitoharjoitusten järjestelyssä, ohjailussa ja valvonnassa.

yhtenäisyyden aikaansaamiviimeksimainittuihin toimiin
huomattavia vaikeuksia sen
että yleinen kasvatus- ja opetusoppi sekä eri aineiden erikoismetodikat ovat kukin eri opettajan hoidossa ja että lisäksi harioituskoulunopettajiila on puheenaolevissa tehtävissä tärkeä erikoisosansa.
Huomioonottaen toiselta puolen ne
vaikeudet, mitkä edellämainituista
seikoista nyt puheenaolevassa suhteessa johtuvat, sekä toiselta taas yhtenäisyyden tärkeyden näissä, kouluhallitus saattaa tietoonne ja noudatettavaksi seuraavat ohjeet:
1) Harjoituskoulun kolmevuotiskautista opetussuunnitelmaa eri aineissa valmistettaissa tulee kunkin
seminaarinopettajan yksissä neuvoin
asianomaisen harjoituSkouhmopettajan kanssa tehdä ehdotus oman aineensa opetussuunnitelmaksi. Milloin
lehtori ja harjoitustkeulunopettaja eivät pääse jossain kohdassa yksimielisyyteen, muodostetaan puheenaoleva alustava suunnitelma johtajan antamain osviittain mukaan.

Mutta
nen
kohtaa
kautta,

Kirje Helsingistä.
1740.
»Niinkuin jälkeen juhannuksen».
Juhannuksille Vihtiin.
Kuninkaallisia tuumia.
Sinne tipahtavat.
Torilta.
Kesäkuun 22 p.

(S.H.) Kyllä tälläkin viikolla, tätä
kaunista kesäpäivää lukuunottamatta, on tuntunut siltä, kuin ei olisi
oltukaan menossa juhannusta kohden,
vaan mikonpäivää tai kekriä. »Syystuntu luonnossa ja taivas synkkä»
niin muistaakseni aikaa joku toivoton laulu. Ja sellaista toivotonta on
nyt ollut »luonnossa» ja niiden ihmisten mielissä, jotka ymmärtävät,
kuinka lähellä luontoa ja kuinka
luonnosta riippuvaisia me olemme.
Meillä on nyt käsillä suven suuri
juhla. Kuinka iloiten, hymyillen,
äaulellen, sinikirkkain silmin kukkia
kylväen ovatkaan 1 ennen, ainakin
useimpina vuosina, kesänhengettäret valmistautuneet tätä juhlaa viettämään ja rientäneet juhannustulille
katsomaan ihmisten riemua onnellisten haaveiden valoisana yönä. Nyt
näyttää siltä kuin olisi joku vihainen isäpuoli sulkenut suventyttäret
johonkin vuorenonkaloon ja hallitseisi itse yksin maailmaa vanhan miehen kylmällä äreydellä. unohtaen lähestyvän juhannuksen ja luuiien, että
olilaan jo menossa talven maille. Siitä olisi johtunut kylmä syysviirua
keväisille kentillemme, siitä Aikainen halla vainioille, siitä masennus
viljelijäin mieliin.
Tahi on ilmojen isäntä ollut näihin
asti vaalipuuhissa, pannut taistelemaan kaksi ajatussuuntaa vastakkain: hävityksen ja rakennuksen periaatteen. Kumpainenko niistä olisi
porvarillinen, kuinpa inenko sosialistinen, sitä en minä tahdo määritellä;
mutta vakava, niiden välinen ottelu

vain on. Toivottavasti ja niinhän me
uskommekin, juhannuksena tapahtuu
hyvä ratkaisu; rakennuksen periaate
saa voiton1 niin että
kuten sananlaskussa sanotaan
vilun kasvattamaan viljaan lämpöinen tekee kauniin ja runsaan terän.
Juhannuksenvietto on tietysti tänä
kesänä kuten jo viime kesänäkin koko joukon supistetumpi kuin l tavallisesti. Ei johdu yksistään alituisten
sateiden aiheuttamasta kokkopuiden
märkyydestä, että entistään paljon
vähemmän loimuaa kokkoja niemien
kärjissä. Ja kun tavalliset juhlatulet
eivät voi pailaa ulkona kummulla,
hillitymmin
palavat ne myöskin
nuorten mielissä, riemu on hiljaisempaa, matalampaa laulu ja tanssintahti, jos niitä missä yritetäänkin.
Mutta käyköön meille sittenkin hyvin kesäpäivän seisauksessa. Riisukoon tuo muikea isäpuoli lopullisesti
turkkinsa ja heittäytyköön kelteisdlleen, lempeäksi lauhaksi suven-ukoksi, jonka ympärillä kaikki kukkii ja
hedelmää tekee. Ja saakoon meistä
jokainen suvijuhlana sellaisen onnellisen ajatuksen, joka vaikuttaa painottuneisiin mieliin, että niissä
»heti on tyyni ja lämpöinen
niinkuin jälkeen juhannuksen».
,

Juhannus ja nuoriso, nuorison rien-

niillä on yhteyttä keskenään,
niisiä molemmista kehittyy satoa
kantava kesä. Mutta niitä kumpaakin varten pitää tehdä uhrauksia,
panna liiikeeflle vaivaa ja varoja.
not

terminologiasta.
3) Ennen uuden opetusvuoron al-

kamista tulee kunkin seminaarinopettajan sopia asianomaisten harjaiituskoulunopéttajain kanssa siitä,
mitkä opetussuunnitelmaan kuuluvat
asiat vuoron kuluessa kullakin luokalla opetetaan ja missä järjestyksessä. Mahdollisesti sattuvat erimielisyydet ratkaisee johtaja.
4) Kokelaiden opetusohjelmain tarkastus kuuluu seminaarinopettajalle,
mutta yhdistetyllä luokalla pidettävien tuntien ohjelmat tarkastaa myös
tämän luokan varsinainen opettaja,
hiljaisten töiden järjestely ja
jolle
pitkin työkautta tapahtuva huolehtiminen eri osastojen opetuksen eheydestä ja yhtenäisyydestä nimenHarjoitus- ja näyomaan kuulun.
tetuntien' arvostelu ja arvostelutilaisuuksien järjestely kuuluu erikoisesti
asianomaisille seminaarinopettajille,
mutta tulee myös harjoituskoulunopettajain olla tässä avullisina, milloin vaan ovat tilaisuudessa opetusta
kuuntelemaan.
5)
Harjoituskoulunopetta.jain on
kiinnitettävä huomiota siihen!, että
heidän oma opetusmenettelynsä sopeutuu laitoksessa noudatettuun yleiseen pedagogiseen suuntaan, ja tulee heidän sekä kokelaiden tuntien
johdosta että hoitamillaan koulunpitotunneiila antamansa ohjeet sovittaa

Kylvösiementen väärinkäyttö.
Päiväkäsky

Viipurin linnoitukselle

linnoitusalueelle.
(S.H.)

Ja

Viipurin linnoituksen komentiedoksi julaissut

seuraavan

Pohjoisen

rintaman armei-

jain ylipäällikön pakollisen määräyk.
sen:
»Pohjoisen
armeijain
rintaman
ylipäällikön pakollinen määräys nii.
ta paikkakuntia varten, jotka kuuluvat Pohjoisen rintaman armeijain
sotajoukkojen
alueeseen;
annettu

kenttähallitusta 60ta-aikana koskevan
asejuksea 97 art:n sekä 415 art. 7

mcm. nojalla.
1) Väestöä kielletään hallitukselta
peltojensa kylvämiseen saamiaan kaikenlaatuisia siemeniä myymästä ja

luovuttamasta muihin käsiin sekä yleensä 'käyttämästä niitä muihin tarkoitusperiä varten kuin mihin ne olivat
aiotut.
2) Kielletään ostamasta väestöltä
kaikenlaatuisia peltojensa kylvämistä
varten hallitukselta saamiaan siemeniä.
3) Syylliset tämän pakollisen määräyksen rikkomiseen saatetaan hallinnollisessa järjestyksessä korkeintaan
kolmentuhannen ruplan rahasakkoon,
tahi enintään kolmeksi kuukaudeksi
vankeusrangaistukseen.
Tämä pakollinen määräys astuu voi-

osakepääoma 1,600,000 mk. ja tarkoitus luvallisen kauppa- ja teollisuustoiminnan harjoittaminen Suomessa ja
Venäjällä;
Tekniska Läroverket i
Helsingfors A.8., kotipaikka Helsinki,
osakepääoma 150,000 mk. ja tarkoitus
ruotsinkielisen teknillisen oppilaitoksen ylläpitäminen; A.B. Vega 0.Y., kotipaikka Helsinki, osakepääoma 50,000
mk. ja tarkoius kone., metalli-, kemikaali- ja muiden luvallisten tavarain
kaupan harjoittaminen; sekä Karjalan
Kiinteistöosakeyhtiö,
kotipaikka Viipuri, osakepääoma 20,000 mk. ja tarkoitus kiinteän ja Irtaimen omaisuuden omistaminen ja hallitseminen SuoLisäksi on semessa ja ulkomailla.
naatti vahvistanut De förenade ylle.
fabrikerna A.8.-nimisen yhtiön uuden
yhtiöjärjestyksen.
Alennukset lippujen hinnoissa. Senaatti on myöntynyt maanviljelyshallituksen anomukseen, että Lepaan puutarhaopistolla onsl elokuussa kasvitar.
hanhoidon neuvojia varten toimeenpantaviin kursseihin osaaottaville myönnettäisiin 50 cj r alennus lippuien hinnoista
Sucmen valtionrautateinä matkaa varten Parolaan tai Hämeenlinnaan ja

sieltä takaisin lähtöasemalle.
Senaatti on myöntänyt 50 % alennuksen rautatiepilettien hinnoista Lahden asemalle Ja takaisin lähtöasemalle
maatalous- ja puutarhanhoitokurssisn
osanottajille

Lapträskin

pienviljelys-

koululla tässä kuussa.
Mehiläiskurssit. Keisarillinen Suomen Talousseura on saanut 300 mk.

mehiläishoitokur.ssien toimeenpanemimaan sen julkaisemispäivästä alkaen. seksi kuluvan kesän aikana Ahlmanin
Allekirjoitti Pohjoisen rintaman ar- emäntäkoulussa Messukylässä.
meijain
ylipäällikkö,
Kenr> li-Adju- "Puutarhakursslt Senaatti on hylän-

lanttl Kuropatkln.»
Selvlke: VI: n armeijan sotajoukoille annettu käsky viime toukokuun 13
Viip.
p:r.ä N:o 148.

nyt Lahden kansanopiston Johtajan R.
Kojosen anomuksen saada käyttää val-

tiolle kuuluvia käyttämättömiä tontteja nrot 3, 4 ja 6 mainitussa kaupungissa puutarhanhoidon opetusta varten.

Senaatin uutisia.
Yhtiöjärjestykset. Senaatti on vahvistanut seuraavien yhtiöiden yhtiöjär-

Lääninsairaalat. Senaatti on suos.
lääkintöhallituksen esitykseen

tunut

kanslia-apulaisen viran perustamisesta

Mustasaaren lääninsairaalaan. Virasta
jestykset: A.B. Silieium 0.Y., jonka mi 720 mkn vuosipalkka sekä vapaa
kotipaikka on Helsinki, osakepääoma asunto ja ruoka.
Muuttoavut. Senaatti on myöntänyt
21,000 mk. ja tarkoitus harjoittaa liike200 mkn muutt.oavun rakennusmestari
toimintaa pitämällä kaupaksi piihiekP. K. Nuutiselle hänen siirtyessään
kaa; A.B. Eleeta 0.Y., jonka kotipaikka on Helsinki, osakepääoma 3,000 mk. ■Länsi-Hämeen piiristä Oulun piiriin.
suorittaminen
Apurahat. Senaatti on myöntynyt
yhdenmukaisuuteen yleisen cpetlus- ia tarkoitus sähkötöiden
anomukja työpajaliikkeen har- veturimiesten raittiusliiton
asioimissekä
opin ja erikoismetodikkain kanssa.
joittaminen; Konepaja 0.Y., kotipaikka seen saada edelleenkin 3 vuodeksi täEdellä olevain ohjeitten toteutta- Viipuri, osakepääoma 300,000 mk. Ja män vuoden alusta nauttia SOO m!cn
minen vaatii, että niissä neuvotte- tarkoitus
koneliikkeen harjoittami- suuruista ruotsista apurahaa.
Hylätty anomus. Senaatti on hylänluissa, mitkä seminaarin ohjesäännön nen; Kalusto- ja Koneliike 0.Y., koti9:nnessä ja 10:nncssä pykälässä on paikka Viipuri, osakepääoma 60,000 nyt toisen kirjurin O. R. Jallin anosäädetty ja jotka kouluhallitus jo ai- mk. ja tarkoitus kaupan harjolttami- muksen, että hänet t. k. 1 pstä slirret-

Eilen liikuin Helsingin länsipuolella maaseudulla ja pistäysin erääseen
sivistyneeseen kotiin, jossa tiesin asuvan äsken vihityn nuoren parin, mikä laulaa ja soittaa kuin parhaat peipposet pesällään. Kohta nuorikot nytkin istuivat pianon ääreen ja panivat kaikki neljän käden sormet liikkeelle, ja siitä helähteli ensin Griegin
»Aamutunnelma» Peer Gyntistä ja
sitten paljon muuta. Nuori mies hoiteli basso-puolta, hänen valittunsa
korkeampia säveleitä koettaen vetää
kaikkea ylhäisunpiin kirkkauksiin
niinkuin sellaisen enkeliolennon velvollisuus onkin.
Tällaisen soiton kuuleminen ei ole
Helsingissa.
mitään erikoisempaa
Mutta toisin tällaisessa ympäristössä,
kun yhteen akkunaan näkyy korkea
humiseva metsä, toisesta kurkistavat
sisään syreenipensaan juuri aukeavat
punaiset kukkatertut, joiden lomitse
vilkuttavat kauempaa merenlahden
Kuunnellessasi
laineet.
tällaista
esitystä mielihyvin toivotat silloin
hiljaa, että soittajat soittaisivat onnellisesti yhdessä koko ikänsä syreeninkukkaisesta keväästä hopeaiseen
syksyyn saakka.
Mutta mieltäni kiinnitti näihin
nuoriin erityisemmin se innostus, jolla he nyt puhuivat läntisen Uudenmaan laulujuhlasta, joka juhannuspyhinä vietetään Vihdin kirkolla ja
jonne heillä oli palava halu päästä
ehkäpä monet lukijani heiflät siellä
näkevätkin'. Heitä ei niin kovin vetänyt juhlan oh.Hma
sekin hyvin
arvokas
kuin sen tarkoitus koota
varoja nuorison kehityksen hyväksi,
Vihdin kansanopiston tu tp misteksi.
Kansanopistoilla on kova aika.
Yleisiä varoja ei niille nyt ole liiennyt, kuntainkin kannatus on miltei
supistunut entisestään. Tho
iuori
pari. jrnka vieraana Estein,
-unsi
useif'! n
kansanopistopiirin kuntain oloja, ja he mainitsivatkin pitäjiä, joiden kuntakokouksissa on kävtv kiivasta taistelua

5.

tämän samaa kansanopiston kanoatuserästä, ja joissa vastustajat ovat
voittaneet ja avustus kielletty. Tekisi
midi sanoa sellaista talvisten valtojen voitoksi, jollei tuntisi kunnan ukkojen monasti oikeutettuakin varovaisuutta ja epäilyjä, joiden ei kuitenkaan
tällaisissa tapauksissa pitäisi päästä
valtaan.
Mutta nyt lauletaan ja soitetaan
Vihdissä tämän nuori?'.a opinahjon
hyväksi; vapaan, innokkaan työn ja
uhrautuvaisuuden täytyy saada tehdyksi se, jolta valtio ja useat kunnatkin avustuksensa kieltävät. Rohkenen suositella lukijoilleni juhannusretkeä Vihtiin läntisen Uudenmaan laulujuhlaan antamaan siveellistä ja aineellista kannatustaan sille
asialle, jonka hyväksi juhlat on puuhattu.
Samalla rohkenen sulkea kansalaisten suosioon ne ylioppilasosakuntain
yhden savolaisen kierkiertueet
tueen ohjelma on tämänpäiväisessä
kin U. S:ssa
jotka esitelmin, lauluin ja näytelmin kokoavat vaToja samaa suurta sivistystarknitusta, kansanopistoja varten. Se uhrautuva
työ, jota ylioppilasnuoriso näin tekee
kansan nuorison hyväksi, ansaitsee
kannatusta ja tunnustusta. Ja se sille annetaan parhaiten siten, että suurin joukoin mennään kiertueiden valmistamiin juhlatilaisuuksiin, joilla jo
sinnnsä on sivistävä arvonsa.
Kansanopistojen työn seurauksena
syntyy sivistyneitä koteja pitkin Suomenniemeä. Ja vaikkei niissä yleensä soitetakaan Griegin, eipä ed°s Sibeliuksenkaan musiikkia, niin kukkuhan niiden ympärillä juhannuksen
rikana ent'?!ä paremrr ; n hoidetut kukat, kukkii ihmisyys ja eiää lä.mmin
kansallistunto. Paljon syksyistä ja
pimeää saadaan niin karkoitetuksi.

ten alemme sanomalehtiselostuksista
nähneet, suli liittojen yhdistymishomma niiden yksinajoin pitämistä
vuosikokouksissa jotakuinkin »kuin
tina tuhkaan». S. N. L. oli siihen
vastahakoisempi
kuinka yksimielisenä, en tiedä
kuin K. N:liitto.

—i

No, mitäpä siitä, »parempi hyvä
ero kuin huono yhteys». Työtä on
•kummallekin, huolimatta siitä, aikoiko liiton nimi K:11a vai S:llä. Abraham ja Lot olivat molemmat Luvatun maan kutsuttuja asukkaita, vaikka toinen meni oikeaan, toinen vasempaan; pieniä kärsimyksiä erille
kulkemisesta tuli, mutta hyvin he
lopuksi auttoivat ja tukivat toisiaan.
Käyköön niin

nuorisoliittoihimroekin

nähden!
Luulen, että useimmat niistä lukijoistapa jotka ovat tätä nuorisokysymystä joltisellakin mielenkiinnolla
seuranneet, yhtyvät tämäinsisältöiseen, vaikkei kenties muodoltaan aivan tällaiseen toivomukseen. Ja minä uskaltaisin sen laskea niiden osittain melko halpain sisunpurkausten
vastaipainoksi, joilla jotkut nuorsuomalaiset lehdet ovat liittojen kokousten jälkeen tämän kysymyksen
johdosta ahdistelleet K. N:liittoa, vieläpä >suomettare!aista puoluettakin>.
Voiton kaikista vie >Tampereen
Sanomat», joka en joistakin ummehtuneista varastoistaan hakenut ja löytänyt pahimpain routa- ja riitavuosien likaa, jota sitten syöksee julkisuuteen kahdessa nuorisoliittoja koskevassa kirjoituksessa.
»Suomettarelainen puolue-» on muvaltauskuumeen huumaamana
ka
keksinyt nuorisoliittojen yhdistämhajatuksen. Lehti kuvaa yritystä 30vuotisen sodan pöyristyttävimmillä
vertausvaLi';neil'.a.
»Suomet tarelainen puolue» on menetellyt kuin jesuitta-munkki Hieronymus, joka tahtoi tappaa suuren Kustaa II Aadolfin
Koska olen nuorisoasioissa, en ja kun ei siinä onnistunut, niin koetmalta olla koskettamatta molempia ti taivuttaa kasvattinsa vielä puhdastunnettuja nuorisoliittojamme.
Ku- sydämisen ia lapsellisen viattoman
•

»

•

täisiin kuudenteen palkkioluokkaan tajattarelle hänelle
kuuluvaa »apaasiitä huolimatta, että hänen viimeinen
palkkionkorotuksensa myönnettiin vain asunnon korvaukseksi 1,200 mk. vuodessa.
kaksi vuotta sitten.

Polttopuiden kallens. (S.T.T.)
Senaatti on antanut yliopistolle luvan ylittää puihin ja valaistukseen
myönnetyn määrärahan tänä vuonna korkeintaan 40,000 markalla sekä
Vaasan ruotsalaiselle tyttökoululle
luvan ylittää sama määräraha 1,800
markalla.
Eläkkeet. Senaatti on vakuuttanut vanhemmalle lehtorille Johan
Engelbrekt Sargenille virasta erotessa
5,000 mkn elimkautiseläkkeen.
Maanviljelyskonskonsulentin
vilka. Senaatti on määrännyt koneinsinööri V. W. Kolhon toistaiseksi
hoitamaan avonaista maanviljelyskonekonsulentin virkaa.
Vuotain tuonti. (STT.) Edellyttäen, että »Petter Lyytikäisen PerilliseU-niminen toiminimi Kuopiossa voi hankkia itselleen oikeuden
vuotain viemiseen keisarinkunnasta
on senaatti oikeuttanut mainitun toiminimen tavallisilla ehdoilla tuomaan maahan erään vuotamäärän.
Senaatin ratkaisemia rantatieasioita. (S.T.T.) Senaatti on suostunut rautatiehallituksen esitykseen
virkavapauden myöntämisestä v. t.
liikennetirehtööri A. M. Lindforsille
kesäk. 1 p:stä heinäk. 15 p:ään, josta
kesäkuu lasketaan lomaksi, sekä
palkkionlisän myöntämisestä virkaa
hoitavalle liikennetarkastaja V. A.
Sitversille mainitulta ajalta.
Senaatti on jättänyt huomiotta
Helsingin aseman toisen pakkamestarin K. J. Franckin anomuksen, että
senaatin päätös marrask. 23 pltä
1915 anojan siirtämisestä 13 palkkaluokkaan mahdollisimman pian pantaisiin täytäntöön, koska mainittu
senaatin päätös on jo asianmukaisesti pantu täytäntöön.
Senaatti on tehdystä anomuksesta
määrännyt, ettei sitä seikkaa, että
vcturinkulettaja O. F. Nordberg Tam-

Pankkien haarakonttorit Senaatti on suostunut Landtmannabanken Aktiebolagin anomukseen saada
avata haarakonttori Pietarsaaressa.
Kätilö apurahat Muonkmniskan
kunnalle myönnetty valtioapu kätilön palkkaamista varten on korotettu
400 mk:sta 700 mk:aan. Korotus on
voimassa vuoden 1917 alusta toistaiseksi.
Savonrannan kunnalle on kätilön
palkkaamiseksi myönnetty 260 mkn
valtioapu vuodessa tammik. 1 p:stä
1916 lukien toistaiseksi.
Kätilö E. Heleniukselle on myönnetty 3,000 mkn vuotuinen valtioapu
pienehkön lapsenpäästölaitoksen ylläpitämiseksi Hyvinkäällä. Valtioapu suoritetaan tammik. 1 p:stä 1917
lukien toistaiseksi
Kätilö Matilda Kokki on niinikään
saanut 3,000 mkn vuotuisen valtioavun lapsenpäästölaitoksen ylläpitämiseksi Raumalla.
Valtiolainat.

(S.T.T.)

Senaatti

on hylännyt Anttolan, Ristiinan, Pusulan ja Siuntion kuntain anomukset saada valtiolainoia kansakoulurakennuksia varten.

Poliisimestarit. (S.T.T.) Vaasan
poliisimestarin virkaa on toistaiseksi,
kunnes toisin määrätään, mutta ei
kuitenkaan S viikkoa pitemmäksi aikaa, määrätty hoitamaan poliisika»
marin v.t. sihteeri, komisario J. Raitanen.
Lääninviikamiebeti. liaihian
nimismieheksi on nimitetty Alajärven piirin v.t. nimismies K. V,
Korte.
piirin!

Senaatin ylimääräiset kopistit
Senaatti on hylännyt ent. ylioppilaiden Aune Maria Hirvelän ja Anna Lydia Knuutilan anomukset, että he o.
tettaisiin ylimääräisiksi kopisteiksf s»
naattiin.

Lapsenhalvausta ei maassamme,
piirilääkärien lääkintöhallitukselle lähettämien raporttien mukaan, ole viipereelta on' 1911 erotettu toimestaan me huhti. ja toukokuun kuluessa satvaltionrautateillä, enää ole pidettävä tunut ainoatakaan tapausta.

esteenä hänen ottamiselleen uudestaan valtionrautateiden
palvelukseen, koska erottamisen aiheuttanut
syy on todistettavasti poistunut.
Konlnhnonenstot. Senaatti on
myöntynyt kouluylihallituksen esitykseen,
että Kuopion tyttökoulun
johtajattaren asunto käytetään koulun tarpeisiin, sekä myöntänyt joh-

Suomenkieliset kurssit Lapinlahkeskuslaitoksella mielisairasten
hoitajiksi ja hoitajattariksi aikoville
päättyivät, kestettyään kuosi kuukautta, t k. 15 p:nä.
Täydellisen
kurssin suorittaneina
saivat päästötodistuksen 3 naista ja 4
miestä, nimittäin Ruusa Maria Ranta*
nen Vilppulasta, Saima Sylvia RautSo
Nastolasta ja Fanny Emilia Numme-

den

ruhtinaan-tyttären

ja omistavat suurimman kelpoisuuden valtiopäivätyöhön».
Kun sitten lehti ryhtyi aivan* sormella osoittamaan ne toisten! puolueiden listat, joita pienenä vähemmistönä olevain ruotsinmielisten on piireissään äänestettävä, panin oikein
silmälasit nokalleni tarkoin nähdäkseni, ketä ne »maltilliset» ja »kunnoMiset» ovat. Kaikki ne
saatoin
sen arvatakin
olivat nuorsuomalaisia. Esim. Turun läänin pohjoisessa
vaalipiirissä, jossa ruotsinmielisillä ei
myöskään ole vaaliliittoa, määrättiin
kaksi nuorsuomalaista listaa, joihin
hyvin voi ruotsiksi vetää punaisen
viivan. E-nsi maisella listalla se silloin tudee painavinna kansakoulunopettaja M. Latvan, toisella johtajatar
Lucina Hagmanin hyväksi. H«, vanhat pedagogit, siis ovat valituimmat
kutsutuista.
Ymmärrättekö ystäväni, mihin tämä
teitä velvoittaa? Niin, se tietää, että jokaisenl meistä on pidettävä huoli
siitä, että puolueemme listojen ääniniin, se on tällä määrä ei jää vajaaksi.
Mutta tärkein
kertaa äänestäminen viikon päästä
suoritettavissa eduskuntavaaleissa.
Kaikki äänet on koottava-, ei ainoaOletteko huomanneet, että monet
takaan jätettävä käyttämättä. Sitä myyjät Helsingin torilla tekevät vievarten panevat toiset puolueet par- lä taikoja? Useat heistä pistävät suuhaansa liikkeelle; emmekä me »van- hunsa sen rahan, jonka ensiksi ostahat» saa olla muita hitaampia, ei jalta saavat. Siitä kuulun olevan
toki. Kaikki äänet on saatava käy- seurauksena, että saatu raha säilyy ja
täntöön.
lisääntyy saajan hallussa. Tietysti
Hblrssa oli viime maanantaina hy- suuhun pistämiseen kelipaa vain kova
Se raha. Vai olisivatko paperimarkkovin mielenkiintoinen kirjoitus.
kosketteli ruotsinmielisten ääniä niis- jen monet läikät tämän taian merkMarkkojahan siihen ennen
sä vaalipiireissä, joissa ei äänestäjien keinä?
käytettiin.
yleisimmin
vähälukuisuuden vuoksi voida muodostaa »kansanpuolueen» omia vaaliTänä aamuna torin ohi kulkiessani
liittoja. Hhl. painostaa, ettei näitä kuulin tähän aikaan sopivan sananvähiäkään ääniä saa jättää käyttä- laskun. Sen huusi eräs myyjä ostemättä. »Kun ei voi saavuttaa sitä, lijoille ja se oli tällainen:
Sys huo'is, syö kallis, ole aina
mikä on kaikkein paralta, täytyy
tyytyä siihen, mikä on sitä lähinnä», rrvollasi!
sanoo lehti. Ennenkin on tällaisissa
tapauksissa »tuettu niitä suomalaisia ehdokkaita, joilla on verrattain
maltillinen kanta kielikysymyksessä

»lumikuninkaan»
Lehti myöntää
Kansallismieliselle Nuorisoliitolle Regina-neidin arvon, jesuitta on »Suomeltarelainen puolue» ja Kustaa II
Aadolf
se on ei ainoastaan S. N.
L., vaan koko nuorsuomalainen puolue, joka S. N. L:n kanssa olisi joutunut surman cfcuaksi, Jos liitojen
yhdistäminen olisi tapahtunut. »Suomen nuoriso on tuon suoroettarelaisten jesuittamaisen kasvattajaholhoukseen tähtäävän, kömpelön yrityksen
ajoissa huomannut»
ja niin on kuningas jäänyt eloon. Ja niin
ovat
»Tampereen Sanomain, kuninkaalliset ajatuksetkin päässeet versomaan
ja kuohumaan laajalle ja korkealle.
Kuinka suurta ihastusta ne herättänevät tehdaskaupunkimme alueella ja
seutuvilla, sitä en ti-edä. Kovin monen nuorsuomalaisenkaan en' luulisi
enää voivan pahoinvoinnitta sietää
moisia annoksia.
surn.ian

suorijaksi.

•

•

•

•

I

6

•

•

Perjantaina Kesäkuun 23 p:nii

UUSI BKOMETAR
johtotöitä ja -korjauksia vastaanotetaan.

Moottoreita, tarpeita, lasikupuja, silitysrautoja,
keittokojeita, joh.otarpeita ja virtaasäästäviä
lamppuja myy edullisimmin ja halvimmalla

ii mami

hyväksyneet ja Langovoin onnistui
ainoastaan saada suomalaisilta paperitehtailijoilta lupaus olla vähentämättä sanomalehtipaperin tuotantoa.

'ilman juotossaumaa)

m. kulta- ja hopeata varat
daan voittamattom. n halvalla
y.

saa-

K. Kallion

Kello- ja Kultatavarainliifckeestä
Mikonkatu 11.

Osuuskauppojen 14:nnen
edustajakokouksen ja
S. 0. K:n kuluvan vuoden
varsinaisen kokouksen tulos.
Kuten tunnettua, on

jo useita vuosia vallinnut katkera puoluetaistelu

lin Tammelasta, joista viimeksimainittu on jo saanut paikankin, päästen osuuskauppaväen keskuudessa. 0Pielaveden vaivaistalon johtajattarek- sittain on tämä taistelu kohdistunut
si, sekä Karl Reinhold Karlsson Tuu- osuuskauppapiirien
muodostamaan
sulasta, Oskari Tynkkynen KesälahdelLiittooni, osittain osuuskauppojen yhta, Mikko Korte Sortavalasta ja Juho
teiseen tukkuliikkeeseen. Suomen 0Emil Halkomäki Hausjärveltä.
suuskauppojen
Keskusosuuskuntaan
Kivennavan kunnanlääkärinvir- (S. 0. K:hon). Liittoon kuuluu 11
kaa, joka entisen lääkärin toimestaan
osuuskauppapiiriä, 10 suomalaista ja
erottua on ollut väliaikaisesti haetta1 ruotsalainen, jotka hoitavat osaa
viransijaisuus kestää kuluvan
vana
aatteellista
neuvontatyötä alueelvuoden loppuun
ei ole määräajan
laan toimivissa osuuskaupoissa. Piikuluessa kukaan hakenut.
rien jäsenosuuskaupat valitsevat eValtionrautatiet. (S.T.T.) Sähköttäjänvirkaa Ryttylän asemalla ovat dustajan piirikokouksiin ia ovat nähakeneet harjoittelijat K. A. Grotell mä edustajat) jäsenosuuskauppojen!
E. Piipponen, M. E. Randell, A. F. E edustajina myöskin piirien muodosHelke, A. I JRaassina ja G. A. * to.
taman Liiton yhteisessä kokouksesNivan aseman asemapäällikön virkaa sa, edustajakokouksessa. Yleensä oovat hakeneet ensimäkien kirjuri E. L.
vat osuuskaupat paitsi osuuskauppaVigrem, toiset kirjurit K. L. D. Udelius, piirien
myös S. 0. K:n jäseninä. S.
S. Karjalainen, A. V. A. Tuominen, A
0. K:n hallintoneuvosto ja johtokunRae, A. F. Vikman, A. V. B. Luukkonen, H. E. Salovaara, R. A. Kokkonen, ta toimivat myös Liiton hallintoneuJ. Juutilainen, J. A. Torvelainen ja J vostona ja johtokuntana, minkä ohelPiironen sekä eräs henkilö, joka ie ha- la piirien keskustoimistona toimii S.
lua tulla mainituksi.
0. K:n Neuvontatoimisto. S. 0. K:lAvonaista Kushelevkan kolmannen -la ja Liitolla on siis yhteisen pohjan
luokan aseman asemapääilikönviran ohella osaksi samat toimielimetkin
sijaisuutta ovat hakeneet ensimäinem ja
on tämä järjestely toimeenpantu
kirjuri J. E. Thulin ja ensimäinen pisekä
keski ttämisperiaatetta
että
ietinmyyjä A. E. Anttonen.
silmälläpitäen.
säästäväisyyttä
kirjanpitäjanviran
viransijaiYhtä
Edellä mainittu puoluetaistelu on
suutta sähkölennätintarkastajan koniSorissa Pietarissa on hakenut v.t. toi. viime vuosina johtanut rsuuskapnen kirjuri T. H. Vinha.
Kahta toi- paväkeä järjestymään kahteen ryhsen kirjurinviran viransijaisuutta sa- mään: toiseen, n. k. edistysmieliseen
massa konttorissa ovat hakeneet kont- ryhmään kuuluu paraasta päästä
tetoriapulaiset Selma Ahlgren ja Fanny
ollisuus- ja kaupunkityöväeslöä, toiSähköttäjänvirkaa samisKoskela.
seen, n. k. puolueettomuussuunnan
sa konttorissa ovat hakeneet konttori- ryhmään
muu osuuskauppaväki, jonapulaiset Selma Ahlgren
ja Fanny
Koskela eekä v. t. konttoriapulainen ka pääosa on maataviljelevää väestöä. Erimielisyyden aiheena ovat olIrma Svanljung.
leet ääniasteikkokysymys, S. O. K:n
suhde Pellervo-Seuraan ja maataloudellisiin keskusliikkeisiin sekä ryhja mien osallisuus S. 0. K:n johtoon.
Edistysmielisen ryhmän taholta on
paperitehtailijat.

Venäjän paperikomitea

Suomen

(S.T.T.) Birsh. Vjedomosti kirjoittaa siille kerrotun, että Venäjän paperitehtailijain vastalause Suomen paperitehtailijain osanoton johdosta paperikomiteaan on kiinnittänyt kauppa- ja teollisuusministerin, ruhtinas
Shahovskokt huomiota. Kauppaministeri pitää venäläisten tehtailijain
vastalausetta tässä suhteessa täysin
laillisena, koska Suomen tehtailijat
nykyisen sodan alussa ryhtyivät toimenpiteisiin lakkauttaakseen raakaaineideni viennin Venäjälle. Suomen
tehtailijat ovat sitä paitsi myös asettaneet esteitä selluloosan saamiselle.
Ottaen kuitenkin huomioon sen seikan, että Suomen paperitehtailijat
muodostavat suuren hankkijakunnan,
etenkin mitä sanomalehtipaperiin tulee, piti Langovoi välttämättömänä
saattaa myöskin Suomen edustajat
komitean töihin osallisiksi, koska olisi suotavaa sopimuksen aikaansaaminen paperintuottajain kanssa. Tässä suhteessa ehdotti Langovoi alussa
välitystä Suomen ja Venäjän tehtailijain paperinhankinnassa. Tätä ehdotusta eivät suomalaiset tehtailijat

useamman vuoden aikana vaadittu
osuuskauppojen äänioikeuden järjestämistä Liiton kokouksissa siten, että kunkin osuuskaupan käytettävissä oleva äänimäärä olisi suhteellinen
kauppojen jäsenlukuun. Tämän vaatimuksen ulottamisen S. 0. K:nl kokouksiin estää nykyinen osuustoimintalaki, jonka alainen' on S. 0.
K., mutta ei yhdistyksenä toimiva
Liitto. Puolueettomuussuunnan ryhmän taholta on taasen tahdottu Liitonkin kokouksiin nähden pysyä ny-

järjestelyn kannalla, jonka
mukaan kullakin osuuskaupalla on
yksi ääni. Riitakysymyksen saattamiseksi ratkaisuun teki pari puolueetlomuussuuntaan lukeutuvaa S. O.
K:n hallinnon jäsentä ennen äskeistä edus'ajakokousta ehdotuksen alenevaksi asteikoksi, niin että osuuskaupalta jokaisen seuraavan lisääänen saamista varten vaadittaisiin
jäsenmäärän lisäys kuin
surempi
edellistä lisä-ääntä varten, ollen korkeimpana rajana 8. Viimemainittua
ehdotusta tarkoittava suunnitelma
saavuttikin Liiton äsken pidetyssä
edustajakokouksessa
lenemimistön
kyisen

Helsingin Sähkölohtofvö
SS 10) Osakeyhtiö

Kasarminkatu 27. Puhe!. 916.

Kansalaiset!

siinä muodossa, että
hallintoneuvostoa kehoitettiin esitiä-

kannatuksen

mään sitä tarkoittava sääntömuutos

Muistakaa lahjoituksilla Suomalaisseuraavan edustajakokouksen hyväkSivistysrahastoa! Pienimmäikin
ta
syttäväksi, jos ryhmien välisillä
lahjoitukset tervetulleita. Lahjoituksia
neuvotteluilla saadaan toimeen eri
kansanluokkiin (kuuluvien kulutta- vastaanottavat Suomalaisen Kirjallijäin yhteistyölle tarpeellinen järjes- suuden Seura, Suomalainen Tiedeakately. Tämä tulos ei tyydyttänyt e- temia ja Kansanvalistusseura.
distysmielistä ryhmää, joka mainitun päätöksen jälestä poistui kokouksesta ja siittemmin on päästänyt poja varten ja yleensä liiketoiminmuodostaa oman liittonsa.
taa koskeva neuvonta, on kuitenkin
Samalla kun kokousten kuluessa senlaatuista, ettei se ole herättänyt
kumpikin ryhmä esitti käsityksensä mitään erimielisyyttä ryhmien kesjatkuvan yhteistyön edellytyksistä ken. Paitsi tavaraliikettä jää tietenLiittoon nähden, uudistettiin entiset kin niinollen huomattava osa neulausunnot siitä, että ennen kaikkea vontatyötäkin yhteiseksi. Siltä huotavaraliike, s. o. S. 0. K., edelleen lehtiva S. 0. K:n Neuvontatoimisto
olisi säilytettävä yhteisenä. Sen e- voikin käyttää hyväkseen tämändislämrjieksi ilmoitettiin
puolueetta luontäisessä neuvonnassa tarpeellismuussuunnan ryhmän taholta olta- ta tavaraliikkeen antamaa kokemusvan valmiit uudelleen ryhtymään ta. Näidenkin seikkojen lopullinen
viime syksynä katkenneisiin neu- järjestely tulee riippumaan alotettavotteluihin edistysmielisenkin ryh- vista neuvotteluista.
män
saattamisesta kohtuullisessa
määrässä osalliseksi S. 0. K:n johtoon. Neuvottelujen hoitamisen on 'SH.)
kumpikin ryhmä jättänyt S. 0. K:n
haHintoneuvof/.on jäsoninä olevien
edustajiensa tehtäväksi.
Mitä tulee S. 0. K:n suhtautumiseen Pellervo-Seuraan ja maatalouHMmi
dellisiin keskusliikkeisiin olivat S.
■■"■■
0. K:n hallintoneuvoston edustajina
Pellervo-Seuran viime keväänä aset- .#. .
tamassa neuvottelukunnassa- mukana olleet henkilöt neuvottelukunnan
käsittelyistä ja Pellervo-Seuran vastaisen työn järjestämistä koskevasta
Seuran johtokunnan mietinnöstä tulleet siihen käsitykseen, että Seuran
työ

tästälähin tulee

hyödyttämään

siksi paljon enemmän maataloudellisia osuustoiminnan haaroja kuin
osuuskauppatoimintaa, ettei S. O.
K:lla olisi samassa suhteessa kuin
miuilla keskusliikkeillä aihetta avustaa rahallisesti Seuran toimintaa eikä myöskäänl ottaa osaa neuvottelukunnan kokouksiin muuten kuin osuuskauppatoimintaa koskevien asioiden erikoistuntijoina Seuran osuuskauppatoimintaa koskevan työn korvaamiseksi ehdottivat nämä henkilöt ja sittemmin johtokunta voitonjakoehdotuksessaan, etyä kuluvalta
vuodelta
suoritettaisiin
Seuralle
4,000 mk. ja sama määrä ensi vuodelta. Kun tämä kysymys oli muodostunut yhdeksi enimmän riitaa herättäneistä, ei puolueettomiuussniunnan ryhmä S. 0. K:n vuosikokouksessa vaatinut tätä rahamäärää nyt
myönnettäväksi, vaan siirrettiin kyseellinen 8,000 markan erä käyttörahastoon vastaisten neuvottelujen
Kysymystä Ö. O. K:n
varaam.
ja Hankkijan toimialojen välisistä
rajoista ei vuosikokous hyväksyen
haMintoneuivoston ehdotuksen, ottanut varsinaisesti käsiteltäväkseen,
kun näiden liikkeiden välillä on voimassa keskinäistä kilpailua rajoittava sc/nlmus, joka kestää vuoden
1918 loppuun.
Vuosikokouksessa
tehtiin tosin sellainen ehdotus, ettei
S. 0. K. vastaisuudessa saisi tällaisia sopimuksia tehdä, mutta tuli tämä ehdotus hylätyksi.
Kun edistysnwlinen ryhmä on
päättänyt erota Liitosta, tulee tämä
ryhmä perustettavan erikoisliittonsa
kautta ajamaan omia harrastuksiaan. Suurin osa neuvontatyöstä,
kuten tilintarkastukset, mallisäännöt, erilaiset ohjesäännöt osuuskaup-

Taavi Pesonen

ennen sodan on ulkoilraakoulu sijoitettuna.

ilmankaupungin kansakouluja, kirjoitmuuan ruotsalainen pedagog s näin

taa

vastaanottohuoneen

,

pöydällä

kirja-

sen: »The Open Airschool» (—Ulkollniakoulut). Jo ennen opintomatkaani
olin saanut joitakin tietoja näistä n.
k. ulkoilmakouluista ja mikäpä oli
luonnollisempaa kuin että pyysin lupaa tutustua Jompaankumpaan niistä
kahdesta tämänlaatuisista kouluista,
joita on Lontoossa. Seuraavana aamuna sain suuren määrän pääsykort
teja eri kaupunginosissa oleviin kouluihin Ja niiden muassa oli myös Shooters Hiirissä olevaan uikoilmakouluun.
Muutama päivä sen jälkeen meninkin
junalla Woolwlchin esikaupunkiin, jonka liepeillä Shooters Hillin koulu on.

Mutta ennenkuin puhun lähemmin
tästä koulusta, annan muutaman sanan selitykseksi mitä ulkoilmakoulut
oikeastaan ovat.
Useimmilla luokilla kouluissa, ainakin kaupungeissa on joku tai joitakuita ruumiillisesti heikkoja lapsia, joiden on vaikea seurata opetusta tyydyttävällä tavalla. Opetushan on soviteUa terveitten lasten kyvyn mukaiseksi. Paikalla istuminen, pitkät tunnit, sitova opetus, joka kysyy etupäässä aivojen toimintaa, kaikki tämä kysyy sellaisia sekä hengen että ruumiin
voimia, jommoisia ei ole heikoilla lapsilla. Tämmöisiä lapsia varten on useissa sivistysmaissa järjestetty ulko-

Väinö Vaivanne.
92 siv. Hinta 1 mk.
„Tämä on mielestäni sangen kirkasta
järkeen käypää puhetta, jonk.i totuuden useimmat nykyajan ihmiset rien änevät myöntämään.'' (Eino Leino Sunnuntaissa.)
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pääasiallisesti

pienenlaisia

LUokkahuone ulk2i!;nakoulussa.

tapahtuu

Asemalta oli vaivaloinen kävelymatka,
ylämäkeä koko matkan ennenkuin olin
päässyt 300 metriä ylös »Hillin, korjolloin
yksadesäällä,
kealle metsän peittämällä kukkulalle. myöskin
ja vahtimestari. Opettajilla on sama
Täällä sain runsaan vaivani palkaD, sinkertaiset, sivulta avoimet puura- palkka kuin Lontoon vakinaisilla
sillä sen suureimmoisempata näkö-alaa kennukset antavat tarpeellista suo- kansakoulunopettajilla ja saavat he vasaa hakea. Itään ja etelään leviää jaa tuulta ja sadetta vastaan. Lappaita aterioita työ-aikana sekä vapaat
Kentin maakunnan kumpuinen lakeus, set saavat tarpeeksi auringon pais- matkat
kouluun ja koulusta. Luonpohjoisessa Thames-virran rajoittamatetta ja kylpyjä, runsasta ja ravitnollisesti vaaditaan opettajalta erina, joka kiemurrellen hakee pääsöään asvaa ruokaa > sekä lepoa ja unta
koisia opettaja- ja kasvattajataipumereen. Lukemattomat alukset, pie- määräajalla. Työ on järjestetty niin, muksia
voidakseen menestyksellisesnet ja suuret, joukossa myöskin mahettä se hankkii heille paljon liikun- ti työskennellä tämmöisessä erikoistoa, mutta vähän paikallaan istumis- koulussa. Hänellä pitää olla
dottoman suuria valtamerilaivoja, kulhyvä
kevat joella lak>kaarnatta. Pc-Vo seen ta.
terveys, eikä saa olla mukavuutta Ja
ja länteen leviää ihana sekametsä Ja
laiskuutta rakastava. Nuorten reipjuuri tämär. metsän laidassa, laajalla
paus ja iloinen mieli ovat välttämätitään *a etelään antavalla tasangolla
tömiä tarvittavia

ominaisuuksia.

Hy-

Aleksanterinkatu 15,

IMnÉn isiimisis,
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LU312. 11722
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Antres, kak&ien klanetin puhaltajien
Eilen klo 1 tienoissa päivällä puri
malli, »Nummisuutareissa», subliianin
kuonokopalla varustettu foxterrikoivalkava ja järkähtämätön Jukka »Setä
ra Vanhankirkon puistossa muuatta
Bräsigissä» tai Tolari »Tuk&ijoeUa», 6 v. poikaa. Koira vietiin eläinklijoiden kuvaavimmat vuorosanat ovat nikkaan.

T.k. 20 p. kuoli täälkaupungin
liikennekonttorin
Taavi Pesonen 1 ittyi suomalaiseen lä
Birger Fridolf
kamreeri,
valtioneuvos
teatteriin 1874, sen lauluosastolle, häv. ikäisenä. Vainaja alVinte
r
70
nellä kun oli kaunis, laaja ääni ja erinkoi elämänuransa sotilaana, suoritomainen mushiaai suus. Laulajana hän taen päästötutkinnon Suomen kadetpalveli teatteria oopperan loppuun asti, tikoulusta v. 1864. Alikapteenin
arvolla hän v. 1869 jätti sotilasuran
jojJoin hän alkoi näyttelijäuransa. Mo
siirtyen Kuurinmaalle piiritarkastanen monissa suuremmissa ja pienemjan apulaiseksi, tuli tarkastajaksi v.
missä osissa esiinnyttyään hän syk1874, Mitaun kuvernementinhallituksyllä 1904 eroiessaan teatterista sai la
sen vanh. revisoriksi v. 1886 ja sai
hellä ja kaukana olevien ystäviensä se- valtioneuvoksen
arvonimen 1889.
Vuotta myöhemmin vainaja nimitetkä teatterin yleisön puolelta mitä runsaammassa mitassa osakseen suosion ja tiin tullihallituksen päätirehtööriksi,
mistä toimesta otti eron v. 1902 siirkiitollisuuden osotuksia.
tyen kamreeriksi kaupungin liikennekonttoriin.
Kuolleita.

siirtyneet perimätietoon.

aivan yksinkertaisia ra-

Suomen asiat venäläisissä
lehdissä.

soii mut tutkimuksessa, ettei koira
ollut vesikauhuinen.

keittiö

kennuksia.
tava pari pitkänlaista suojusta, joihin opettajat ja oppilaat asettuvat
ruman ilman sattuessa. Etelään antava sivu rakennuksessa on akkunan

korkeudelta avoin, joten sateellakin
opetus annetaan ulkoilman vallitessa.
Erittäin ankaroiden ilmojen kestäesaukkoon siirrettäviä ak-

ruokalluhuonejneen.

Täällä

Hillin koulussa valmistettiin
ruoka läheisessä kansikoulukeittiössä. Sen sijaan täällä oli muita pieniä rakennuksia, kuten mehiläistarha,
kaniinitalli, kyhkyslakka y. m. Hyvin hoidettu kasvitarha, jossa kuhaShooters

kin

senlaiset.
välittömien

huomioitten

kautta

Ja

järjestelmällisten
havaintojen
tekemisellä. Siten jaetaan tietoja esim. maantieteessä, historiassa, luonnontieteessä ja matematiikassa.
Koululääkäri, tutkiessaan Lontoon
kansakouluopiplaita,

huomaa

lapsella oli oma pieni

oli koulun

Suuri osa tietoja annetaan

täpaitsi

maaosa,

parhaita katsottavia.

Si-

oli

kaikenmoisia laitoksia
varten, auringonkello, kompassi, tuuliviiri, sad-itnutari, ilmapuntari, lämpömittari j.n e.

luonnonhavaintoja

Uudenmaank. 2. Aleksanterina 9,
suljetaan juhannusaattona klo 6 ja
pidetään suljettuina molempina juhannuspäivinä (koko päivät).
(S. I. 13192)

11877

Kaupungin halkokonttori.
Cnsunäinen toimintavuoni.
(S.H.) Kaupungin halkokonttori on
nyt tehnyt kirjainpäätöksen kesäk. 1
p:vään päättyneestä konttorin ensimäisestä toimintavuodesta. Kalustoon
ynnä
halkovarastahin käytetystä
summasta, tekemällä 50 pros. poiston,
osoittaa kirjain-päätös 36,836 mk. 94
p. voittoa.
f
Toukok. 31 p. toimitetun inventeerauksen mukaan käsitti varasto: koivuhalkoja 13,921,09 syltä, petäjähalkoja 53,4i2,-fl syltä, sekahalkoja
6,38488
syltä, propsia 31,212.06
kuut:m.. pölkkyjä 3,634 kpl.
Myyntiä on tapahtunut: koivuhalkoja 31,469,75 syltä. 1,001.420 kg, petäjähalkoja 6,647,25 syltä, sekahalkoja 13,976,75 syltä, propsia 18,616,61
kuut:m ja muita halkoja 10!,5 syltä.
Näihin määriin eivät sisälly ne suuret erät, jotka on suoraan ostettu sähkölaitokselle (n. 30,000 syltä) ja kaasulaitokselle.
Koivuhalkojen hinta on vaihdellut
vuoden kuluessa 40—50 mkn välillä
syleltä. H mk. syli lienee keskimääräisin hinta koivuhaloille.
Inventeerausluettelon ja. varaston
ero osoittaa polttopuiden varastoylijäämäksi 385,47 syltä.
Halkojen hinnoissa ei nonsna.
Huomattavien
poistojen vuoksi,
jotka konttori on ollut tilaisuudessa
tekemään, ja huomioonottamalla keväällä ostettujen halkoerien hinnat
ynnä hakkaamisoikcudet, ollaan konttorissa sitä mieltä, että sen haikohinnat tämän vuoden aikana tulevat
pysytettäviksi
jokseenkin nykyisinään, s.o. metrinen koivusyli 50 mk.,
petäjäsyli 42 mk. ja sekahalkosyli 40
mk.
Vuositulosten jälkeen on konttori
myöskin alentanut halkojen sisäänostohinnan muutamilla markoilla syleltä. Samoin lienevät useat muut
suurehkot kaupungin halonkuluttajat

tänHsestä ahtaissa, huonosti tuuletetuissa asumuksissa. Tämä pitkä lepo ei lainkaan vaikuta häiritsevästi
lasten yöuneen, vaan sekin on levollisempi ja parempi sinä aikana, kan
lapset ovat ulkoilmakoulussa,
Päivällislepoa seuraa hetkinen eikkiä, jonka jälkeen lapset työskentelevät joko kasvitarhassa, tai tekevät
käsitöitä, veistävät, voimiste'evat,
laulavat j.n.e. Klo 5 päättyy päivän
työ rukoukseen ja lauluun. Ennenkuin lapset lähetetään kotiir. saavat
he vielä pienen aterian, jossa on leipää ja voita, teetä tai maitoa sek!
halpoja hedelmiä.
rääperusteina

ulkoiiniakoulujärjes
ja

auringonpais

tetta;

sä pannaan

;

UDD.

Nizza Sikaarintuonti

telmässä on
1) raitista ilmaa

pian

tarkalla silmällään kuka oppilaista,
paitse
henkisen tai ruumiillisen heikkouden
kunaruutuj».
rakennukJota
on
on ulkoilmakoulun
taropetuslämpöjohto,
perusteella,
sessa
niin että
ta annetan talvisinkin. Ilman ollessa peessa.
Silloin hän antaa todistukedes jotakuinkin hyvän, annetaan sen ja niin pian kun tila sallii, siiropetusta ulkona.
Tarpeellinen määretään lapsi lähimpään ulkoilmakourä jalkalautoja ja koulupulpettia järlunn. Koska Lontoo on laaja, voi sinjestetään
metsänrinteeseen, musta ne olla pitkäkin matka, mutta varattaulu ja opettajain pöytä asetetaan tomille antaa koulu vapaat Juna- ta}
eteen ja niin on luokkahuone valmis. raitiopiletit.
Alussa mainitsin, että runsas ja raKatto on korkea, ilmaa tarpeeksi kaivitseva
väsyttäviä
luentoja
Pitkiä,
kille.
ei
ruoka on tärkeä tekijä tämEnglannin
ole
missään
kouluissa, möisessä koulussa lasten voimistumika'kkein
vähin
ulkoilmakonlnsi a. seksi ja kehitykseksi. Siksi annetaan
Kaksikymmentä,
ennekuin päiväntyö aikaa,
kolmekymmentä lasten
saada
vankan
aamiainen, useimmiten
minuuttia on. tavallisinta. Päätarkoimaitoa.
kaurapuuroa
ja
tuksenahan *ä!iä koululla ei ole tieMuutamissa
tojen anto
>.an parantaminen, tau- kouiuissa valmistetaan ruoka kenttätien estäminen sekä lasten terveyden keittiöissä, joka on koulun läheisyyvahvistaminen. Oppi asetetaan toi- dessä. Koulu muodosta silloin melseen sijaan. Opetusaineet ovat 1uk- koisen rakennusryhmän. Siihen kuuseenkin samat kuin tavallisissa kon
luu nuo Isommat rakennukset, joihin
luissa, mutta opetustavat hyvin toi- luokat sateella sijoitetaan; lisäksi
on erillisissä pienissä rakennuksissa

&

3323.

tehneet.
yliopettajan vastaanottohuone, hoitajattaren ja opettajain huoneet sekä

Hava'nnontekoa mehiläispesällä.

1 kerros. Puhelin

DUNCKER

Hyvinkää.

»teon

Niistä on ensin huomat-

Ensimäinen
ulkoilmakoulu Lontoossa avattiin v. 1906. Nyt on siellä
2 semmoista sekä useita samanlaisia muissa Englannin kaupungeissa.
Shooters Hillin koulu on aiottu 100
lapsi.le.
Käydessäni oli siellä 110
lasta. Koulu on jaettu 4 luokkaan,
ja Jokainen lapsi sijoitetaan sinne,
missä parhaiten voi opetusta seurata.
Koulu on käynnissä läpi vuoden ja
siinä on 4 mies- sekä 2 naisopettailmakouluja. Nämä koulut on sijoitetjaa, mutta kun joka opettajalla on
tu kaupunkien läheisyyteen, mukavien 2 kuukauden loma
kaikissa Engraitio- tai rantatiematkojen päähänlannin kansakouluissa luetaan 10
Lapset menevät kouluun aikaiseen aakuukautta
ovat harvoin kaikki omulla ja palaavat illalla. Koko päivän
ppttajEt yhtäaikaa työssä.
Henkihe oleskelevat raittiissa
ilmassa, lökuntaan kuuluu myöskin hoitajatar

Näyttely Helsingissä,

Kirjakaupoista tai suoraan meiltä.

kautta».
Ennenkuin käyn kertomaan jokapäiväisestä työstä ulkoilmakoiT.ussa.
uhdon mainita sanasen itse koulun
sijoituksesta.
Avonaisella, vapaalla
metsän laidassa on useita
paikalla

15HBL
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:

henkilöt sellaiset kuin Kraatari

7

Polttoaineita säästäviä

;

ka

puhkeamista menin Lontoon kouluhallitukseen saadakseni lupaa tutkia maa-

Pastori Viljo Mömmön „Uskonnoilisten A ankysyniysteu* johdolta
kirjoittanut

Vainajaa surevat lähinnä lapset.
T.k. 17 p. kuoli täällä leskirouva
70-vuotias.
Johanna Vilhelmina Forsblom 55
vuoden ikäisenä. Vainajaa
suree
(S.H.) Novoje Vremja kirjoittaa
Ensi imaananta Da, t. k 26 p:nä täytlähinnä 2 tytäriä.
Suomessa
myydään
kaikilla
huvilatää 70 Tuotta näyttelijä TaaviPesT.k. 21 p. kuol. rva Lyd:? Vilhelseuduilla Pietarin ja Viipurin välillä
onen, tunnettu IS7G-luvun taiteilija, joHenning, o.s. Viberg, 35
mina
(Terijoella, Kellomäellä y. m.) suureska ensimmäisten uukana oli raivaasa määrin tulitikkuja, joiden laatik- vuoden ijässä. Lähinnä surevat vaimassa tietä suomalaiselle näyttämölle. koihin on painettu Serbian vaakuna ja najaa puoliso ja lapset.
»Serbian
kirjoitus (serbian kielellä)
Viime kuun 11 p. kuoli Amerikassa
Hän on toistakymmentä vuotta nauttihallituksen monopoli» sekä kaupungin Westfieldin sanatoriossa rouva Anna
nut viisaan leipoa pituän työpäivän jäl- nimi Zhizhitsa
Björk 28 vuoden ijässä. Vainajaa
Täytyy kysyä, mistä ajasta alkaen surevat
keen ja saimana filosofisen tyynenä,
lähinnä puoliso ja vanhemSuomi, joka itse tuottaa erinomaisia
suvaitsevaisen ymmärtäväisenä, lauhmat.
tulitikkuja, on ruvennut tuomaan niiT.k. 19 p. kuoli täällä sydänhalkean leikiffsenä ystävät hänet aina tä Serbiasta ja millä tavalla serbialaivanginvartija Juho Vuokvaukseen
tavatessa löytävät. Ja nämä ystävät, set nykyoloissa voivat niitä valmisvuoden ikäisenä. Vainaja oli
s
i
51
taa?
joiden luku on suuri, lähettävät vanItävaltalaiset, jotka ovat vallanneet 20 vuotta palvellut vanginvartijana
halle suositulle näyttelijälle näinä päi- Serbian, ovat nähtävästi panneet Ser- saaden hopeamitalin uutteruudesta.
bian valtion tehtaat käyntiin ja lä- Lähinnä surevat vainajaa puoliso ja
vinä herttaishmnan tervehdyksensä.
hettävät niiden tuotteita Suomeen, kä- lapset.
Mutta -myös muiden teatterinharrassitettävästä syystä vaihtamatta pakViime maanantaina kuoli Kangastajien mielissä, niiden, jotka seurasivat kntusta.
niemen
Valkeaselällä maanviljelijä
Arkadian ja uuden Kansallisteatterin
Heikki Laukkarinen 56:nnella
alkuvuosien näytäntöjä, säilyvät Taavi
Yhteiskoulut.
Saksankielen- ikävuodellaan. Lähinnä häntä kaiFesosen
näyttäimöjuoniat kirkkaina. opettajaksi Kokkolan
suomalaiseen paavat puoliso ja 7 lasta.
T. k. 21 pnä kuoli täällä postintaryhteiskouluun on johtokunta 24 haLuontainen huumorin lahja teki Pesofilos, maist. Tyyne kastaja Uno Oskar A u e r 46 vuoden
kijasta
valinnut
miellyttäviksi,
ksi,
esitykset
sen
kirkka
ikäisenä. Vainajaa Kaipaavat lähinLanilan.
väl ttömästi vaikuttaviksi. Hauskoja
nä puoliso ja lapset.
Vesikauhu. Lääkintöhallituksen
leikillisiä ukkoja, humoristisia porvarei
T. k.
onä kuoli Tuusulassa työneläinlääkintälaboratorioon lähetettiin johtaja 19
Adolf
Theudor S ilen 34
ta, koomllisen juhlallisia palvelijoita,
toissa päivänä Kirkkonummelta kisVainajaa kaipaahassun yksinkertaisa talonpoikia, hy- san pää. Kissa oli purrut kahta hen- vuoden ikäisenä.
äiti ja sisarukset.
vat
lähinnä
valkoystävällisiä
väntahtoisia setiä,
kilöä. Samaan laitokseen tuotiin saSanomalehtien
ilmoltusmaksut.
päitä rovasteja tulee mieleen kun ajat- ma.na päivänä myös koiranpää Mo(S.H.) Lsääntyneiden kulujen vuoksi
Hänen sahaokasta, missä koira oli purrut e- ovat kakki turkulaiset sanomalehdet
telemme häntä näyttämöllä.
katsoneet olevansa pakoitetut ottatarvitsi vaan tußa esille, näyttää vaka- rästä naishenkilöä.
Erään tänine aikaisemmin lähete- maan ilmoituksista jälkeen tekstin 10
naamansa,
juhlallinen arvokas
van
tyn koiranpään tutkiminen on johta- penniä millim.; ennen tekstiä 12 p.
pyylevän tasainen itsensä ja sanoa Sanut tuloksen, että koira on ollut ve- mm.; tekstisivulla 15 p. mm.; ja määnelmansa, niin hupainen mieliala kat- sikauhuinen. Sitävastoin tuonnottain rätyllä 'palkalla 3 pennin lisämaksusta.
U. A.
somossa oli valmis. Unohtumattomat KofVasta lähetetty koiranpää on oovat
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Ho» islifllo Rakkol a n joen tehtaan

vien tietojen ohessa hänellä täytyy
olla rakkautta luontoon, tuntea sitä
sekä omata taitoa johtaa opetusta, jo-

Lontoon ulkoilmakoulut.
(S.H.) Kun kesällä 1914

1916

2)
3)

sopivaa ravintoa;
lepoa;

4) terveellinen elämäntapa;
5) lääkeoplllinen hoito;
6)

erikoinen opetustapa;

7) henkilökohtaiset huomiot Ja haPäivälllslepo.

vainnot.

Aamiaisen Jälkeen, noin klo 3,40, alsou
Näin Englannissa. Milloin meillä
raa nuo lyhyet (20 tai 30 minuu:r!a on tehdas- y. m. suuremmissa kaukestävät) tunnit klo 12, Jo"oin jälleen pungeissamme näin onnistuneita koujärjestyksessä
mennään koulukeitlumuotoja heikkojen lasten vahvistakaa päivän työ rukouksella, jota

tiöön syömään päivällistä. Päiva.Ustä seuraa pakollinen 2 tunnin .epo.
Täydellinen hiljaisuus vallitsee. Viltteihin käärittyinä, kasvot vastea -ibreätä metsää, nukkuvat lapset tyynesti Ja makeasti telttavuotaiUaan.
Tämä pitkä lepo keskellä päiviä on
tärkeä erikoisuus ulkoi!makoul'i:ssa.
Monet hermohäiriöt kaupunginlapsi-

Johtuvat juuri joko liian vähästä
unosta tai myrkytetyn ilman hengit-

in

miseksi? Toisissa paikoin (Kuopiotetelärinne, Tampereella
s* Puijon

Tahmelsn korkea

harjanne j.n.e.) Itse
tarjoo
lähellä
kaupunkia mitä
luonto
OfVaßisisapia
psdkkoja ulkoilmakou-

luille. Meillä voisi loma näissä kouluissa olla keskellä talvea kovimpina
pakkasaikoina ja sen sijaan voitaisiin
työskennellä läpi kesän. Silloin kas<
vitarhatyökin antaisi tuloksia Ja oppia. Kuka tianee
asia» alulle T

8
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sivu ke.

pitk. unuKKC^iiU.

IftWtfJ: ÄJSwjstcéwJc.
(1.5057)11046

Kuten edellisenäkin vuonna, hank-

UUSI SUOMETAR
li-i7a!iikenne.

(S.H.) Eilisnäikuluessa saapui satamaan 2
höyrylaivaa, toinen tina, toinen kappaletavaralastissa,
kaljaasi
luujauho-lastissa sekä 1 lotja ja 3 saa~
ristoalusta tuoden yht. 181 syltä halkoja, -4 saaristoalusta hieta lastissa, useita hinaajaveneitä sekä kalaveneitä tuoden eläviä kaloja.
\ia

P rjautaina Kesäkuun 23 p.nä

Eero Järnefeltin seinämaalaus yliopiston
juhlasalissa.
(S. H.)

(S. H.)

Sairaussuhteet Helsingissä. Seuraavat uudet taudinkohtaukset kauNykyisin pyydetään Hyvinkään) ja pungissa ilmoitetuin 11 6—17 6 p:vien
Hämeenlinnan sekä Hyvinkään ja välisellä viikolla (numerot sulukkeiHikiän välisillä asemilla koivuhalois- den sisällä merkitsevät taudinkohta. 50 mk. syleltä. Kun tähän lisä- tausten lukua edellisellä viikolla):
tään rautatierahtimaksuna n. 10 mk. suolityyfusta
1 (1)
syleltä, maksavat halot siis 60 mk. pilkkulavantautia
(—)
syleltä. Yksityiset myyjät Helsingis
oisintotyyfur.ta
(—)
sä ottavat, metriseltä syleltä koivuhal- qastrista ja vaihtelevaa kuukoja 60- 70 mk. Nämä hinnat ovat
metta, febiicula
<5 (6,
kieltämättä katsottavat kohtuuttoman vilutautia
(4)
korkeiksi, ja halkokomitea ora sen itifluensaa
17 (21)
johdosta päättänyt varoittaa yleisöä tartt. selkäydin ja aivokalvomaksanwpta
jen tulelid
näin kalliita hintoja,
(1)
saada
halvemmailaaasial.
koleraa
halkoja
(—)
voi
kuu

Kesäk. 23 p:nä 1916.
Tenään: Aadolf.
Huomenna: Joh kast. p.
A urinko nousi klo 2,3 S Ja laske*

klo 9,26.

epidcem.

vatsa- ja suolikatarria
vatsa- ja suolikatarria

.

isoarokkoa
vesirokkoa
tulirokkoa
tuhkarokkoa
vihurirokkoa

........

........

,

Henkilötietoja. 50 vuotta täyttä*
tänään senaatin siviilitoimituskunnan
protokollasihteeri Karl Theodor Mod e e n.
50 Tuotta täyttää tänään kapteeni
Elis Hultin täällä. Käytyään Haminan kadettikoulun ja palveltuaan kaartin pataljonassa sekä sittemmin kadettikoulun komppaniatfpseerina jätti (kapteeni Hultin sotilasuran v. 1900. Palveltuaan tämän jälikeen use ssa Hakkeissa valittiin hänet Suomen Matkailutoimiston johtajaksi, jossa toimessa hra
Hultin on järjestelykykynsä, suuren
kielitaitonsa ja autiutensa kautta tehnyt maamme matka luliikkeelle suuria
palveluksia. Jonkun aikaa sitten määrättiin kapteeni Hultin puheenjohtajaksi »Suomen keskuskomiteaan elintarvetuonnin järjestämiseksi
ke : sarikuu-»

(—)

.

...

42 (43)
1 —)
6 i9)
5 .2)
10 21)

4

LopuJli nen maalaus.

(—)

ruusua

(3)

verenmyrkytystä
■
iapsivuodekuuraetta
.

Halkojen tuona.
Tarramik. 7 p:n ja kesäk. lp:n välisenä aikana on halkokonltorin erikoisjunalta
tuotu kaupunkiin yli
12,000 vaunulastia polttopuita, joista yksityishenkilöille n. 5,000 vaunulastia. Sitä paitsi kuljetetaan suuria
määriä vesiteitse, jossa halkoja kuljetusta konttorin laskuun' välittää 10
suurta lotjaa ja 2 hinaajavenettä.

•

•

.

.

■

.

kurkkumätää

.■■

4

(3

kuristustautia
(—)
kurkkutautia
32 (28;
kurkunpää- ja keuhkokatarria 114 (116)
liinkua
(4;
6
keuhkotulehdusta
29 (31)
.

.

«...

sikotautia

(

10 (10)
1 (3)
7 (9j
keuhkopussin tulehdusta
vatsakalvon tulehdusta
1 (1)
17 ( 9;
umpisuolen tulehdusta
10 (7)
sypbiiic. recens
52 '53,
gonorrhoe
(SM.)
ulcus molle
7 wj
maalle lähtevät ehtivät vielä tänään
Yhteensä 382 •) (397)
jättää valtakirjan Suomalasen puo*) Näistä on 80 tapausta aluelääkälueen kanslialle, Antink. 4, 5 krs, ää- rien ilmoittamia.
Kaupungin sairaaloissa oli sainestysotteen hiankkimista varten ensi
rasten luku 11/6 —17,6 p:vien välieduskuntavaaleja varten.
sellä viikolla keskimäärin päivässä:
Marian sairaalan sisätautiosastolla 161,
Maalle
Marian sairaalan kirurgisella osastolla
läateneet lähettäikööt alaa olehan kaa- 60, Marian sairaalan kulkutautiosastolla

niveiieiniä
tuberk. aivokalvon tulehdusta
.

na<ita»
50 vuotta täyttää tänään «äason a-

.

...

semapäällikkö

Juhannukseksi

van smikaan kirjoitetun valtakirjan 72, Marian sairaalan lastenosastolla
32, Kunoankodissa 86, kaupungin mielisekä 50 p. postimaksuja.
sairaalassa Nickbyssä —, Humaliston
■■
Täten valtuutan
sairaalassa 41, Kivelän sairaalassa 352,
minulle

yht.Bo4.
äänestysalueen

vaaliluettelosta faanikfrimaan Vaalilain
46 §:ssä säädetyn otteen.
fcuuta 1916,

jenä-

_

Raaka teko.
Mies yrittänyt hirttää vaimonsa.

50 vuotta täyttää juhannuspäivänä
Lempäälän
asemapitiliikko
Vasili
Uschakoff.

50 vuotta täyttää t.k. 25 p. varatuomari Filip Gustaf von Bonsdorff.
6c vuotta täyttää tänään herastuomari Joh. Savio Ja nisässä.
50 vuottaa täyttää täällä ensi maanantaina rahatolan'kamarin asiamies

Ensimäinen luonnos.
Professori Eero Järnefeltin Aurorayhdistystä esittävä suuri seinämaalaus on nyt lopullisesti kiinnitetty
määräpaikalleen yliopiston juhlasalissa. Vaikka maalaus vielä eilen oli
osittain telineitten peitossa, saattoi
kuitenkin huomata, kuinka hyvin se
6cveltuu nykyiseen ympäristöönsä.

Pronssinvihreä, lehtimotiiveista sommiteltu kehys, kullatuilla kapiteeleil-

(S.T.T.) Eilen Ulalla kJo 10 ajoissa ilmoitti etsivälle poliislle Paslassa asuva työni eh, vaimo Ida Ericsson, että hä(arvo tai ammatti)
nen miehensä, tyäm. Artur Alarik Eriksson vähää ennen oli houkutellut hänet
Todistavat:
ulos asunnosta ja ensin vienyt eläväinkuvain teatteriin sekä sitten 'kävelylle
Osoite Vi 1916.
Hermanninkaup-unkiin päin.
Matkalla
(S.H.) Yleinen väkijuomien kieltooli mies puhellut vaimolleen siitä, että
tulevaisuus oli muuttuva valoisaksi, laki ei ole ainoa niistä lainsäädänLähetettävä osoitteella
loppuva ja perhe-eiämä
kärsimykset
tökysymyksistä, jotka maamme edustuleva onnellisefei. Kun oli saavuttu
Huomatkaa, että kunkin äänivaltaipuolestaan jo on ratkaissut,
kunta
Hermanninkaupungin sivulla olevaan
sen perheen jäsenen on kirjoitettava metsään, oi: mies ottanut tasaustaan mutta jotka siitä huolimatta edelleen
asettanut sen vaimonsa kaunuoTan,
ovat pysyneet periaatteellisen har
eri valtakirja.
laan ja ryhtynyt kuristamaan häntä.
Kanslia on avoinna tänään klo 9—i Hän ei kuitenkaan tässä onnistunut, kinnan alaisina sekä sanomalehdisJokaisen Suomalaiseen puolueesesn kun vaimolla päässä ollut liina oli jou- tössä että muutoin julkisuudessa.
lukeutuvan on täytettävä kansalaisvel- tunut väliin. Mies oli kuitenkin luni- Kieltolakikysymys eroaa kuitenkin
lut vaimon kuolleeksi ja lähtenyt juokse- muista sen vuoksi, että se enemmän
vollisuutensa.
maan pois. Vaimo sai kuitenkin nuo-

la varustetut, kreikkalaiset puolipylväät, jotka rajoittavat taulupintoja,
valkoiset seinät sallivat kustavilaisen
lempeän
huoneensisuston
claircbscuren, josta henkilöhahmot kehitkiinteyteen,
tyvät veistokselliseen
esiintyä erinomaisen edullisella tavalla.
Koska Järnefeltin seinämaalaus
yliopiston viranomaisten toivomuk-

sesta paljastetaan vasta syyskuussa,
inskriptsionin yhteydessä, jolloin taiteilija myöskin
tulee asettamaan
Täytteille suuren joukon luonnoksia
ja harjoitelmia, lykkäämme seikkaperäisen
kuvauksen ja arvostelun

Gustaf Uljas Lagerblad.
50 v. täyttää t. k. 26 p. hovioikeudenneuvos Eukarins Sopanen Viipuris-

Oheen liitetyistä valokurajäljennöksa.
sistä on väärinkäsitysten välttämi50 vuotta täyttää täällä anaaaautaina
seksi huomautettava, että suurempi lääket. tri, hovineuvos Tyyni Emil J oesittää lopullisen maalauksen hen- k i n e n.
70 v. täyttää t. fc. 36 p. tenraatimajnri
kilöryhmää
eikä koko kom- Retrihold Robert von Willebrand.
positsionia —ja pienempi

sitä suuremmalla räistä ehdotusta.
syyllä, kun jo aikaisemmin olemme
koettaneet antaa jonkinlaisen käsityksen tämän teoksen merkityksestä.

tuonnemmaksi,

alkupe-

;,,,

&,

W.

(täydellinen nimi)

Kieltolaki.

Suunniteltu rautatielinja
Korialle.

ran pois kaulastaan ja meni ilmoittamaan asian poliisille. Jo tunnin kuluttua onnistui etsiväin pidättää mies tämän asunnossa. Mies tunnusti tekonsa ja sanoi siihen syynä olleen 13-vuotiset (kärsimykset, puutteet ja onnettomat perheolot.
Hän sanoi suunnitelleensa teikoa jo viikon ajan, »niin etteole syytä luulla hänen toimineen mielenhäiriössä», kuten miehen sanat kuuluivat.

Ehdotus linjan vetämisestä Mäntsälän kantta.
(SM.) Pankinjohtaja E. Schybergsonin luona, joka on jäsenenä Hel•%^^.«v^
singin kaupungin asettamassa rautaiiekomiteassa, kävi eilen Mäntsälän
1 II
I? 1 «I
ja
Orimattilan kuntain puolesta
rnaanvilj. Oskari Laineen johtama
lähetystö, jättäen mainittujen kunUrheilukilpailut Orimattilassa.
tain puolesta komitealle kirjallisen Viime sunnuntaina kilpailtiin Simoesityksen, jossa anotaan että suunni- lassa toisen kerran v.- ja u.-seura Jyteltu vaihtoehtoisesti joko Keravalta myn Simolan haaraosaston lahjoittatai Järvenpäästä Korialle johdettava masta keihäänhettäjäpatsaasta. Kilrautatielinja
alotettaisiin Järven- pailulajeina tällä kertaa olivat: 100
päästä ja johdettaisiin Mäntsälän kir- metrin juoksu, keihäänheitto vauhdija vauhdillinen pituushypkonkylän kautta Korialle eikä suo- ton korkeuspy. Sateinen kymä lkna ja osaksi kenrassa linjassa, kuten linjan on suun- tän huonous vaikuttivat tuloksien huo
nitellut rautatiekomitealta toimeksi nouteen.
Keihäänheittäjäpatsaan
saanut ratsinsinööri K. O. Reiman
voittivat

Hankkijan kasvinjabstusja koeasema.
Keskusosuusliike

Hankkija osti jo-

tSliä kerralla vuodeksi haltuunsa vi
renojalaiset (V. Hilden, J. Hovi, E.
Lind, V. Takala ja Lauri Ylöstalo)
1324,34 pisteellä; toisen* olivat ElmoIniset (H. Alestalo. Leo Ylöstalo, A.
Urho & Uuno Mäkelä)
Salminen
1236,73 pist
Ykaltyistulokset olivat: 100 mtr. V.
Hiöén Virenoja 12,1 sek., E. Lind Virer.oja 12,6 sek Leo Ylöstalo Simola
12,7 sek. Keihäänheitto: H. Alestalo
Simola 49,07 m . J. Hovi Virenoja 43,44
m., V. Hilden Virenoja 43,17 m. Vauhditon korkeushyppy: V. Hilden 147.5
om.-. Leo Ylöstalo 135,0 sm.. J. Hovi
12S 5 sm. Fituushyppy: V Hilden V:ja
534' 5 m., J. Hovi V:ja 526 sm., A Salminen S:la 489 sm. Yhteensä I p. V.
Hilden 303,42 pist., II P- J. Hovi 280,02
pist., 111 p. H. Alestalo 278.08 pist.,
IV p. Leo Ylöstalo 265,66 pist. V p.
E. Lind 260,81 Lähinnä A. Salminen
258,67.
L:ti.

ku aika sitten tilanomistaja N. Toivosen omistaman Rosendahl-nimisen
perintötilan Helsingin pitäjässä. Tila
«n kooltaan 280 tynnyrinalaa ia sijaitsee se Helsingin pitäjän kirkon
läheisyydessä noin * kmn päässä
Malmin asemalta. Hankkijan tarkoitus on muuttaa sinne kasvinjalostusja -koeasemansa, joka tähän asti on
sijainnut Hattulan pitäjässä, senaattori A. Osw. Kairamon maatilalla- Osa
kokeista ja viljelyksistä on jo tänä
keväänä siirrettykin uudelle ti'alla ja
tulee koelaitos ja siemmtaTkastusaseKiekko sattunut pojan päähän.
na kokonaisuudessaan muutettavakKun
muutamat nuorukaiset viime sunsi sinne ensi syksynä. Tilaa tu!:aan nuntaina iltapäivällä olivat urheHubar
kutsumaan nimellä »Tammisto» lä- joituksissa Ulvilan nuorisotalon pihaheisyydessä olevan suuren tammi- maalla, sattui käymään niin ikävästi,
puiston

takia.

että kiekko lensi

poikasen Yrjö

Vester-

Ernst Viktor Teodor

Ekholm.

...

kaupungin

syömään

Pikku-uutisia.

(—)

koleraa,

kotimaista

vä

kansalaiset eduskuntavaaleissa ää
nestävät Suomalaisen puolueen ehdokkaita, valitsevat he edustajikseen
henkilöitä, jotka edustajaehdokkaiksi
asettumalla ovat sitoutuneet edellämainittua ohjelmaa juovutusjuomaasiassa ajamaan.
O. W. Louhivuori.

Korotettuja hintoja ei pidä maksaa.

punatautia

&SSSS: V 8,,1n -V Bl,ja
SS
o

lllOO.

Helsingin lihantarkastamossa tarkii halkokonttori taksikin vuodeksi
lähimmässä -tulevaisuudessa 100,000 kastettiin eilen 111 nautaa, 2 naudanpuolikasta ja yksi neljännes, 60 kokosyltä polttopuita, joka määrä vastaa
naista ja 7 puolikasta eikoja, 2 porjokseenkin puolta kaupungin laskesasta, ISS vasikkaa ja 109 lammastusta kulutuksesta.
ta.

kin.
Esimerkkinä siitä kuinka halkokonttorin myynti on vaikuttanut tasoittavasti halkojen hintoihin mainitlakoon, että kun halkokonttori viime
talvena, jolloin sylen hintana vielä
oli 44 mk., kuljetusvaikeuksien taida
oli pakotettu keskeyttämään
myynnin 3 tunniksi, halkojen hinta
heti nousi 57 markkaan.

Pienokaisemme

Ivyvita olemassa, niin on pidettävä.
täysin asianmukaisena ja
vaatimana, että Suomalainen puolue
Si

oa puoluekokouksen hyväksymässä
vaalijulistuksessa asettunut selvälle
ja. tinkimättömälle kannalle kieltolain suhteen. Että Suomalainen puolue, vajtoin muita porvarillisia puolueita, on näin tehnyt, riippuu epäilemättä osaltaan siitäkin, että puomieskohtaisesti koskee kansamme lueen kannan on tässä, samoin kuin
kaikkia luokkia ja kerroksia kuin rr.uissa vhteiskunnallisissa kysymykmuut yllä viitatuista. Sen vuoksi sissä,
määrännyt kokonaisuuden,
tämän kysymyksen periaatteellinen k;jikkie". kansanluokkien yhteinen
harkinta onkin aivan viimeisiin ai- etu.
koihin saakka ollut yleisempää ja
Onhsn kieltämätöntä, eitä juovuuseammm uudistuvaa kuin minkään tasjuoriu.kysymys nykyisellään, sikämuun päiväjärjestyksessä olevan yh- li kuin sitä taloudellisena ja yhteisteiskunnallisen kysymyksen.
kunnallisena etukysymyksenä arvosTällöin ei ole voinut olla merkille tetaan, on ennen kaikkea kaupunkipanematta, kuinka paljon vääriä kä- laiskysymys ja kaupungeissakin pääsityksiä täsiä asiasta edelleen on ole- asiallisesti parempiosaisten etuihin
massa ja kuinka väärältä kannalta vaikuttava kysymys.
Ainoastaan
koko kiettolakikysymystä vielä mo- kaupunkien liike-elämähän, Yleisesti
nistellen katsellaan. Eihän ole harvi- katsoen. hyötyy juovutusjuomien
naista kuulla esitettävän kieltolakia kaupasta, ja ainoastaan kaupunkilaivastaan m. m. sellaisia väitteitä, ettei sillehan väkijuomaliike on jokapäiole-voitu todistaa aivan pienien al- väiseen elämään kuuluva nautinnonkoholimäärien, ja siis kohtuullisen lähde, sen sijaan että se sekä taloualkoholinkäytön vahingoittavan ih- dellisesti
että mieskohtaisen nautinmisruumista ja sen vuoksi ei muka non kannalta on maalaisväestöstä
myöskään voida perustella kieltolain melkoista kauvempana.
välttämättömyyttä.
Niinkuin tässä
Ei olekaan sattuma, että väkijuoolisi kysymys jostakin lääketieteelli- maliike on
saanut lämpimimmät
sestä väittelystä eikä käytännöllises- puoltajansa
porvarillisesta puosiitä
tä lainsäädäntötoimesta, jossa on lueesta,
nim. ruotsalaisesta, jossa
otettava asia yhteiskunnalliselta kan- kaupunkiiaisaines on enin johtavassa
nalta ja kansan enemmistön etujen asemassa ja
että Suomalainen puolue,
nimessä rajoitettava muutamien har- jossa maalaisväestön pyrkimykset
vojen ylsilöjen nautinnon ja mässäiovat saaneet osakseen oikeutettua
lyn mahdollisuutta!
ymmärtämystä, on tässäkin asiassa
Kun siis kieltolain tietopuolisista ollut valmis syrjäyttämään pienen
perusteluistakin on näin suurta epä
vähemmistön
yksityisedut maan
väestön enemmistön etujen niin vaaholmir. päähän murtaen
loven pääluuhun otsan yläpaoiella
Po'.k' tuotiin Poriin lääkärien yks!

tiessa.

On mielestämme otettava huomioon
tämä maaseudun ja kaupunhoidettavaksi.
kien välinen ristiriita, kun arvostelSuomen Urheilulehti n:o 38 on illaan n. s. yleisen mielipiteen ilmaukmestynyt, sisältäen: Toivo Aro: Rantki uimaan!
H-eiSki Lehmusto: Paisia kieltolakiasiassa viime aikoina.
nitaidon leviäminen maaseudulle.
Huomattava osa maamme sanoma»Maailman ihme».
Kertomus sirlehdistöä saa sävynsä ja päävaikutkuksen pain'joista.
Huti?'
Kuvia.
Arvauskilpailu.
timensa kaupunkilaisoloista. Väkityissairaalaan

juomakysyrriyskin esiintyy sille ky- ten vähentäjänä ovat kylläkin palkunnallisesta tulo- ja jon sanovia.
Toiselta puolen on kuitenkin
menosäännöstä, kysymyksenä seurustelu- ja kokoushuoneistoista ra- myönnettäjvä, että väkijuomien kielvintoloissa, iltamusiikista ulkosalla to on, varsinkin kaupungeissa, heja monista muista jokapäiväisen elä- rättävä tavallisinakin aikoina vastamän kulkuun vaikuttavista tekijöistä, vaikutuksen ja tulee vaatimaan ankun se sen sijaan maalaisille esiin- karia toimenpiteitä kiellon rikkojia
tyy kysymyksenä yhteiskunnalli- vastaan, kunnes ne väkijuomain
sesta epäkohdasta, joka on poistet- käyttäjät, >otka ovat valmiit asettatavissa ilman että se aiheuttaa sa- maan mielitekonsa yhteiskunnan
nottavaa muutosta hoidan, maalais- säätämän lain yläpuolelle, kuolevat
ten, jokapäiväiseen elämään tahi ta- ja uusi polvi kasvaa, joka jo nuoruulouteen.
dessaan tottuu tätä lakia samoin
Erehdyttävää on niin ollen tehdä kuin muitakin kunnioittamaan.
Mutta tässä viitattu näkökohta on
johtopäätöksiä kansan suhtautueräiden
tietenkin otettava huomioon kaikkien
misesta kkilolakiasiaan
n
maamme sanoma!ehti n viime aikai- uusien lakien suhteen, jotka jollakin
sesta esiintymisestä tässä asiassa, tapaa yksilön mielivaltaa rajoittavat
niiden neuvotteluista, mitä olisi »ka- ja, kun muistaa, että kansamme suuri
rille menneen kieltolain» sijaan saa- enemmistö, koko maalaisväestö, on
jo pitkät ajat elänyt paikallisen väkitava y. n. s.
ja
salapoltto
sala- juomain kiellon alaisena, ei ole miMutta, väitetään,
jolloin
aikoina,
tään syytä olettaa, etä yleistä väkimyynii ovat viime
väkijuomakieito
on juomain kieltoa kohtaava vastavaimelkein yleinen
vallinnut, lisääntyneet ja se muka kutus salapolton J. rn- *■ muodossa
on todistuksena kansamme halutto- tulee ylivoimaiseksi.
muudesta ylläpitämään kieltolakia,
Viittaahan sitä paitsi yleisen kieljos se saadaan aikaan.
tolain vallit, ssa jokainen ilmaus våasettua
käytöstä luvattomaan,
kijuomain
Emme puolestamme tahdo
sille kannalle, jolle usein näkee ase- lainvastaiseen käyttöön, ja siten käy
tuttavan, että jos kerran laillisessa lain valvonta suhteellisesti helpoksi
väkijuomakauoassa on samaan aiVaikka tässä mainitut kieltolain
kaan tapahtunut vielä suurempi vä- mahdollisuudet ovat jo useammassa
heneminen, niin onhan kielto sillo n eduskunnan päätöksessä, mietinnöissä
ja muissa julkaisuissa osotetut, on
ollut hyöd ksi.
jonkun
Mielestämme näet
verran Suomalainen puolue pitänyt välttävähäisempikin laiton liike on yhteis- mättömänä, että kieltolakivaatimus
kunnan siveelliselle kunnolle tuhoi- tälläkin kertaa puolueen virallisessa
sampaa kuin enempi laillinen liike. vaalijulistuksessa esitetään ja samalMutta kun viime aikoina havaittavaa la vaaditaan, että maan hallitus ei
lisäystä
juovutus- enää vitkastele sen velvollisuuden
rikkomuksissa
juoma-asetuksia vastaan arvostel- täyttämisessä, minkä sekä hallitsija
laan, on otettava huomioon, että sitä että eduskunta ovat sille asettane?t.
on ollut edistämässä joukko tekijöitä, Samalla viitataan vaalijulistuksessa
joita ei tavallisina, rauhallisia ai- niihin mahdollisuuksiin, joita ylläkoina ole olemassa ja että nämä sei- esitetyn oheila kenties tarjoutuu kankat ovat olleet voimakkaampana vai- samme raitistuttamisen edistämisekmyönteiseen suuntaan si kieltolakivaatimuksesta kuitenkaan
kuttimena
kuin ovat olleet sota-ajan rangais- luopumatta tahi sen toteuttamisia,
tukset kielteiseen. Sota-ajan koke- lykkäämättä.
muksille ei tissi suhteessa siis ole
Ensi kuussa valittavan eduskunnan
annettava ratkaisevaa merkitystä, tehtävien joukossa on oleva yhtenä,
vaikka ne toisissa suhteissa, nimen eikä suinkaan vähimmin toivottuna,
omattainkin mitä tulee väkijuoma- että se keksii keinoja, joilla kysykiellon vaikutuksiin kansan talou- mys kieltolaista saatetaan lo; ulliseea
dellisen tilan kohottajana ja rikos- ratakisuunsa. Sikäli kuin
nme
symyksenä

Perheuutisia. Kihlauksensa ovat

jnlaisseet neiti Signe Forsblom Ja
yhteiskoulun johtaja, filos, maist, Aarne Rossande r, molemmat Parikka-

lasta.
Tiistaina vihittiin avioliittoon Limingassa Heiskarin tilalla yliopp., nti
Hellin H e i s k a r i Limingasta Ja voimistelunopettaja Viljo Olander Helsingistä.

Hämeenlinnan—Tampereen—Tu-

run rautatie

40.vuotias.

(S.H.)

40

vuotta sitten tuli eilen kuluneeksi päivästä, jolloin avattiin Hämeenlinnan

—

Tampereen

rata varsinaiselle liiken-

teelle.
Rata, joka tuli maksamaan 20 milj.
mk., oli v:n 187 ä alussa jo kuljettavassa kunnossa Ja 22 p. kesäk. 187 G alkoi
radalla vakinainen liikenne.

Helsingin pika-ajurien taksoja korotettu. (S.H.) Vallitsevan kalliin ajaa
johdosta on maistraatti korottanut
kaupungin pika-ajurien taksoja siten,
että matkan pituuden mukaan suorL
tettavat maksut on korotettu 25 pennillä, ajan mukaan suoritettavat makja koko tunnin ajosta 50
pennillä ja muut maksut 20:Ilä prosen-

sut puolen

Näin ollen maksaa siis yksinkertainen ajo päivällä vähintäin 1 markan, ajo asemalta vähintäin 1 mk. 25
p., puolen tunnin ajo 1 mk. 75 p., tum
nin ajo 2 mk. 50 p. j. n. e.
tilla.

Valtion historiallinen museo pidetään
ta

suljettuna Juhannuspäivänä, mat-

on avoinna sunnuntaina t-k. 25 pnä

Ja seuraavina päivinä, kuten tavallisesti klo 12—3 päivällä.
Taidemuseo pidetään sekä juhannuspäivänä että ensi sunnuntaina «uljettuna.

Raitiotielifkenne keskeytetään juhannusaatto-iltana klo 7 je aTkaa
juhannuspäivänä ilo 11 ap.

;

Ravintola König pidetään suljettuna tästä päivästä alkaen koko ke.
sän ja avataan, kuten tavallisesti, elokuun alkupuolella.
Karhunpoika Turussa Aurajoen
rannalla. Tiistaina ja keskiviikkona
on nurmikolla Aurajoen rannalla Turussa ylisen höyrylautan luona ihastuttanut seudun kasvavaa polvei ja er'rotuisia koiria kesy karhunpo:k.men,
joka siellä on kellinyt, tanssia-it. ja
teiskaroinut. Nuori vesikämmen ■» iihtyy mielellään nurmikolla, mutta katukäytävällä sen anturoita kaiketi pistelee, sillä sille se ei mielellä.ln satu.
Tur. S.
Myymälä*n aukiolo. Elannon leipäja maitotmyrmälät sull-e+aan juhannusaattoiltana klo S ja juhannuspäivänä
tlo 3 ip. Kahvilat :a raokasalit suljetaan aattona tlo 4 iip. 3 avataan juhannuspäivänä klo 12 pä väliä
Helsin&in yleisen Kulu:i!?yhä;styksen myymälät suljetaan johannnsaattoiltana klo s:ltä.

Perjantaina Kesäkuun 23 p:nä

oulveriUa. Siten vältetään

17

Mitä yhden emiakon porsaitta nykyisin saadaan. Joku viikko sitten sai
talollisen Simo Myöhäsen sika Kauko
niemen Metsäpirtissä 17 porsasta. Myö
hänen myi pikkupossut 4 viikon vanhol
na Sainiolle saaden 45 markkaa kappaleelta, eli yhteensä 765 markkaa.
Käkis. Suom.

Taskuvarkaan saalis. Tiistaina
Junassa suuressa väentunptotl
muuan varas erään
henkilöin takataskuun pitkät kyntensä
Ja luuli saavansa hyvänkin saaliin.
Mutta kilisevän kukkaron asemesta

Karjalan
goksessa

saikin hän käteensä kaupungista ostetun
ammonlakkipullon.
K. A.-L.

Lepopäivä, rauhan ja
sisäisen kasvamisen
paiva.
Vuoden 1903 kirkolliskokoukselle tekivät edustajat Sigfrid
Kares, I. Hollmén ja Mikko .Taskari
esityksen että kirkolliskokous ryhtyisi sellaisiin toimenpiteisiin, että le(S.H.)

hiljaisuutta
popäivän pyhyyttä ja
häiritsevät julkiset huvitukset, harjoitukset ja kokoukset lain kautta eh-

käistäisiin. Perusteluissaan mainitut maallikkoedusmtehet lausuvat m.
m.i »Kansa, joka tahtoo elää, ei saa
polkea Jumalan sääntöjä, ei suvaita
julkisia pahennuksia. Koska kuitenkin pahennukset varsinkin pyhäisin
tulevat yhä yleisemmiksi ja julkisemmiksi, niin pidämme velvollisuutenamme tehdä mitä voimme näitten
poistamiseksi. Tunnettua on, että
varsinkin kaupungeissa kaikenmoiset yhdistykset pitävät harjoituksiaan
ja kokouksiaan keskellä puolipäiväjumalanpalvelustakin sunnuntaisin.
Näin houkutellaan varsinkin nuorisoa pois Herran huoneesta ja hänen
sanastaan. Niin hyvää kuin tuollaiset harjoitukset ja kokoukset voivatiin tarkoittaa, niin eivät ne kuitenkaan kanna hyvää hedelmää kansalle, ne kun .polkevat Jumalan käskyä. Sitä tulee kansan, kuten yksityisenkin, katsoa, että- Jumala on
puolellamme; sillä silloin, yksin silloin, saamme elää.»
Emme erehtyne sanoessamme, että
näiden kirkolliskokouksen maallikkoedustajain ääni on samalla koko Suomeri kristikansan ääni. Karvain
mielin ovat uskontoa ja kirkkoa rakastavat kansalaiset yhä uudelleen
saaneet nähdä, miten pyhäpäivärauhaa törkeästi rikotaan, nyt ehkä vielä enemmän kuin kymmenkunta
vuotta aikaisemmin, jolloin yllämainitut henkilöt ryhtyivät alotteentekoon epäkohdan poistamiseksi.
Kirkolliskokous yksimielisesti katsoi esityksen ansaitsevan täyttä huomiota ia päätti siis korkeimmasta
paikasta anoa sensuuntaisia toimenpiteitä kuin anomusesityksen tekijät
toivoivat.
Nyttemmin on senaatti, kuten toisessa paikassa lehteä olevasta uutisesta käy ilmi, kiertokirjeellä kehoittanut maan kuvernöörejä »tarkoin
valvomaan että pyhäpäivärauha, varsinkin jumalanpalvelusten aikana
kaikkialla maassa tulee säilytetyksi».
Erityisillä kirjelmillä on sen ohella
maan tuomiokapituleille huomautettu asian tärkeyttä.
Epäilemättä tällainen toimenpide
vastaa kirkolliskokouksen toivomuksia. Ja yhtä epäilemätöntä on myös,
että kirkon ystävät kaipaavat eräissä
tapauksissa ulkonaistakin tukea lepopäivän ja erityisesti jumalanpalvelusten rauhallista viettämistä varten.
Puheenaoleva toimenpide on siis täysin paikallaan.
lepopäivän
Mutta pääasiallisin
pyhitys sittenkin on mahdollinen
vain sisäisen Jumalan eteen hiljentymisen tiellä. Ulkonaiset toimenpiteet— sitä kirkolliskokouskin on
ovat vain
varmasti tarkoittanut
väline sisäisen rauhan saavuttamiseen.
Juhannus, kesän juhlahetki on nyt
käsissä. Lienevätkö sen juhlahetket
kaikkialla maassa kuluneet ulkonaisen ja sisäisen rauhan merkeissä?
Joka tapauksessa on juuri nykyhetkellä syytä painostaa, miten tärkeää
hiljentyminen

Jumalan

kasvojen

eteen on kaikkina päivinämme. Vain
valveutunut uskonnollinen mieli
pystyy tätä hiljentymistä aikaansaamaan, ja vain tästä hiljentymisestä
kasvaa se sisäinen voima, joka lopullisesti tuo kansallemme siunausta ja yhä uusia hengen voimia.
Y.L.

[(SM.)
Heinäkuun i ja 3
valitsee Suomen kansa edustajansa, joiden kautta se aikoo esittää huolensa ja toiveensa. Se aika on siis käsissä, jolloin jokaisen valveutuneen
kansalaisen on ratkaistava kenelle se uskoo edustajan tärkeän ja vastuunalaisen tehtävän. Sankoissa parvissa siis
varmaankin ensi heinäkuun alkupäivinä riennetään uurnalle
useimmissa pai'koissa.
Vähäväkinen on Lappi ja harvassa asuvat sen ihmiset,
Siitäpä johtuukin että äänestämässä käyneiden prosentti
pieneen asukaslukuunkin verraten on alhainen.
Mutta jos jokainen Lapin äänivaltainen ottaa asian
tärkeältä kannalta, niin saadaan tuo prosentti kokolailla
kohoamaan.
Siis jokaisesta lapkikodasta ja -talosta miehissä vaaliin ensi heinäkuun i ja 3 p:nä!

Lapinmaalla ovat samat huolensa ja toiveensa kun
muillakin suomalaisilla.
Mutta sillä on sen lisäksi monia muita, sen paikallisista oloista johtuvia toiveita, joten Lapin edustajan asema
on tavallaan enemmän vastuunalainen.
Erityisellä jännityksellä odotetaan Lapissa maantieja kyy t i asian ratkaisemista siedettävään suuntaan.
Sillä ovatpa tie- ja kyytirasitus suurimmassa osassa Lappia
käyneet tuiki kiusallisiksi, täällä kun täytyy teitä ja kyyti-

laitoksia pitää voimassa läpi äärettömäin kruununsalojen.
Kalastus kysymys on myöskin päivä jär jestyksessä. Kalastuslainsäädäntö olisi saatava kehittymään siihen suuntaan, että poikkeukselliset olot eivät joudu sen
kanssa ristiriitaan, kuten tähän astisten kalastussääntöjen
aikana on saatu kokea.
Niin on myöskin metsästyksellä Lapin eri osissa
suuri merkitys. Nykyinen metsästysasetus kaipaa muutoksia.
On lisäksi vielä monia muita tärkeitäkin kysymyksiä,

joiden suhteen Lapinmaan asukkaat toivovat parannuksia,
niiden esittäminen tässä yhteydessä kävisi liian pitkäksi
mutta

Yrjö Halonen.

Maaseutu-uutisia.
Suomalaisen puolueen
toimintaa.

Teuraskarjan hankinta.
KiuitiMi toimenpiteitä.
(SM)

Viipurin läänin kuvernöörin kier-

tokirjeen johdosta koskeva raavasli-

han hankinnan järjestämistä uaalaiskunnissa on karjanmyynnin jär
(S.H.) Edusta jaehdokkaat, maanvil- jestämiskysymys ollut esillä useissa
jelijä E. V. Lehtinen ja opett. V. Karjalan kunnissa.
Kurkijoen kunta ort päättänyt
Walkama puhuvat Ruotsinpyhtäällä 1 k. 29 pnä ja Elimäel- myydä tarkoitusta varten puolitois-1 ä 30 pnä. Paikkakunnalla iSmioite-: ta prosenttia koko kunnan lehmäluvusla. Tämä määrä on jaettu eri
taan tilaisuuksista lähemmin.
kyläkuntien kesken kylissä löytyvän
karjahivun mukaan ja kyläin järjesPoikain ammattikoulut Viipu- tysmiehet ovat valtuutetut oston toirin kaupunginvaltuusmiehet päätti- niittsmaan.
vät eilisessä kokouksessaan perustaa
kaksiluokkaisen poikain ammattikouMyynu a ei suoriteta
lun Viipuriin. Koulu alkaa toimintan- VnpT»in karjanmyyntiosuuskunnan
jos
suinkin mahdollista, ensi kautta,
sa,
vaan suoraan asianomaiseen
syysk. 15 pnä.
paikkaan. Kunta maksaa karjanLaulujuhlat Vihdissä alkavat omistajille
rajahinnan
ja karjan
huomenna lauantaina, jolloin on Le- myyntihinnan välisen eroituksen
Valkjärven kunta käsitteli
po Laurilan konsertti klo 4 ja juhlailtama klo 6.
Sunnuntaina ovat asian kuntakokouksessaan viime
urheilukilpailut klo 7; juhlajumalan- maanantaina. Kun Valkjärvellä on
palvelus klo 10, Annikki Uimosen karjaa kovin vähän, ei kunta päätkarianostopmihiin,
konsertti klo 12, Eino Rautavaaran tänyt ryhtyä
kirkkokonsertti klo Yt i ja juhlalaula- vaan sitoutui niille karjanomistajille, jotka vapaaehtoisesti myyvät karjaiset klo 5.
jaansa, maksamaan korvausta 50
Suojärven kieltävän maamiespenniä yli rajahinnan kilolta e'ävää
koulun johtajaksi on Itä-Karjalan painoa.
maanviljelysseuran johtokunta vaHiit o ! a n kuntakokouksessa oli
linnut mainitun koulun v. t. johta- asia esillä viime tiistaina. Myynti
jan, agron. Jalmari Valpalan. Vaali päätettiin
suorittaa Viipurin karjanalistetaan
Maanviljely?hallituksen myyntiosuuskunnan
kautta ja karjaa
■
hyväksyttäväksi.
ostamaan valittiin toimikunta. TarTilankauppoja. T. k. 13 p. on ti- koitusta varten päätetiiin ottaa Kanlanomistaja A. R. Gestrin Riihimäeltä sallis-Osake-Pankista 50,000
mkn
ostanut puolen metsärikk%asta Kitti- suuruinen kassakreditiivilaina.
perintötilasta
län
Kosiken pitäjän MieKäkisalmen maalaiskunta on
kan kylästä maanvilj. E. Vikkelältä.
päättänyt toimittaa oston ja maksaa
ostaja
sai
haltuunea
heti.
Tflan
yli rajahinnan 50 nrosenttia. Asiaa
viranomaisten kanssa järjestämään
valtuutettiin kaksi henkilöä.
Pyhäjärven kunnassa oli asia
Kesätulvat Etelä-Pohjan- kuntakokouksen
käsiteltävänä viime
maalla.
lauantaina ja kunta päätti luovuttaa
tarkoitukseen tarvittavan määrän
Snmet alat maita vedan alla.
kunnassa löytyvästä nautakarjasta.
(S.H.) Lapuanjoen alavilla ovat tul- Asian järjestäminen jätettiin kunnalvat nousseet tavattoman korkealle. lislautakunnan huoleksi siten, että
Jo ennenkin on vesi kohonnut uo- kukin jäsen piirissään valitsee kaksi
mastaan yli rantain, mutta äskeisinä lisäjäsentä toimikuntaan, joka neupäivinä oli se jo niin korkealla, että vottelee asiasta kyläläisten kanssa ja
tulva peitti kymmeniä tynnyrinaloja päättää minkä verran kenenkin on
alavampia niittyjä. Löyhingin mail- karjaa tarkoitusta varten myytävä,
la ja Haapojan luoman varsilla on jonka jälkeen kauppa tehdään. Siinä
tulva peittänyt isot alat suvikylvö- tapauksessa, että karjanomistajan ja
maita sekä sellaisia peltoja, joita on asetetun toimikunnan välillä syntyy
tarkotettu kesantona viljeltäviksi. erimielisyyksiä, on toimikunnalla oiKauhavalta ja etenkin Hirvijärven keus ratkaista asia oman harkintanperältä ilmoitetaan tulvan tuottamis- sa mukaan.
Parikkalassa on kunnallista tuhoista. Muutamissa kohdin ovat
hakamaatkin niin vesisiä, ettei niille lautakunnan tehtäväksi jätetty ottaa
selko paljonko kunnassa, on nautakäy karjaa laskeminen.
karjaa,
jonka jälkeen kunta ryhtyy
Isonkyrön Lehmäjoen puolessa on
vesi noussut niityille, jopa sellaisille- niihin toimenpiteisiin mitä voimassa
kin paikoille, joissa varsinaista ke- olevat määräykset edellyttävät.
vättulvaa ei ensinkään ole ollut.
Vöyrin Ekoforsilta kirjotelaan, että
tulva on keskeyttänyt kaikki kesäSalaviinapolttiraoita
työt ja n. k. Ekojärvi lainehtii komehävitetty.
ampana kuin ehkä pitkiin aikoihin.
Tiistaina
hävittivät poliisikonstaaTulva on noussut ylenmääräisesti
pelit Broms ja Vahlberg kaisi suurta
monin paikoin Jalasjärvelläkin, jossa korpi-vlinatehdasta
Halmeniemen kyn. s. Ojaluhdilla Hirvijärven ja Val- län sydänmailla M äntyharjulla.
lin kylien rajamailla on maantie ol- Laitokset olivat noin 100 metrin pääslut pitkän aikaa veden vallassa.
sä toisistaan ja tehtailijat hyvässä soK. A.-L.
vinnossa keskenään. Laitoksissa oli aikomukena valmistaa oikein tuikeata
Uudellamaalla.

\

korvenantla

juhannuksen

varalta e-

taman litran. Kaikki tavarat Ja varusteet tuhottiin ja tehtailijat torppari
Ananias Kinnaslampi ja lampuodinpoika Taavi Kolmisoppi otettiin esivallan huostaan.
Muutamia päiviä sitten löysivät metsän lukijat viinatehtaan Heinäveden Rummnkkalassa Härkämäen talon maalta. Asiasta tiedon saatuaan
lähtivät pitäjän v. t. nimismies sekä
poliisikonstaapeli paikalle ja hävittivät tehtaan kalustoineen.
ylimääräisten poliisiSelostuksena
konstaapelien toiminnasta v. k. djalla

Ilmoittaa

Rääkkylän

piirin

ruu-

nunnlmlsimies läänin kuvernöörille m.
m. että Kiesvaaran kylässä on onnistuttu eräästä heinäladosta hävittää salaviinapolttimo. jolloin 200 litraa rankkia kaadettiin maahan. Sitä paitsi on
useita henkilöitä asetettu syytteeseen
luvattomasta viinan myynnistä ja valmistamisesta.
Salaviinapolttimon

J. Talkkari

hävittivät

ja talollisenpoika

a

poliisi

J. Taipa-

lus Sydänmaan kylässä A 1 v u d a
1
t.k. 7 p. Yön hiljaisuudessa, vesisa-

'-

»

teen vallitessa oli u. Uiton Santra
laittamassaan hakomajassa Uiton torpan lähellä metsässä valmistamassa
viinaa. Vieraitten saavuttua tehtaalle
hävitettiin se. pata rikottiin ja puolivalmis viina, jota oli n. 5 litraa, kaadettiin maahan. Samasta kylästä Ahonpään torpan läheltä metsästä hävitti poliisi J. Talkkari apumiehineen t.k.
2 p. salaviinapolttimon. Syylliset tunnetaan ja saanevat palkkansa.
T.k. 10 p. hävittivät poliisit K. Paski ja J. Talkkari Ylinurmon metsäset;: noin 2 km. Israel Mäkelän torpan;)
viinatehtaan. Tehtaalla hääri
vanhus Israel Mäkelä eli Pakmanni,
Joka oli jo työnsä loppuun suorittanut,
asetti viinalekkerit minkä konttiin,
minkä käteensä, ja niin rauhassa lähti kotiin, mutta poliisit, jotka syrjästä katselivat, eivät tätä sallineet vaan
viina, noin 4 litraa, kaadettiin' maahan ja tehdas hävitettiin, Noin kilometrin päässä Mäkelän ja Jokelan torpille päin mainitulta tehtaalta oli valmiiksi hapannuttaa viinan ainai tynnyrissä n. 100 litraa, joka hävitettiin
Tänne tietysti olisi tuotu lähitehtaan
kalusto, ellei sitä olisi rikottu.
Täydessä käynnissä olevan viinatehtaan hävittivät t.k. 10 p. vasten yöllä
poliisit .T. Aalto, O. Alaviitala, kunnalllslautak. esimies A. Hiili ja rauta,!
virkamies N. J. Numminen Alahärmän Hakolan kylässä, n. 300 m. päässä allion torpasta. Keittäjät
tavattiin paikalla ja tunnettiin heidät molemmat. Valmista pontikkaa ei vielä
ollut ehtinyt herua kuin kannun pohja
märäksi. Keittiövälineet, suuri pata,
läkkipeltiset piiput, *?avit y. m. hävitettiin perinpohjaisesti. Tämä oli jo
kahdeksas viinatehdas, joka tämän
vuoden aikana hävitettiin Alahärmässä.
T.k. 10 p. vasten yöllä hävittivät L tr
PV an poliisit >pontikk*r.-t?htaan Hiipakan talojen metsästä. Tehdas oli
ollut käynnissä pitemmän alkaa, koska tyhjiä säkkejä oli tehtaalla usaampla. Mestareita oli kaksi, jotka tie
lysti jouf.lvat
töistään.
Viinatehtaan hävittivät Ilmajoen
poliisit Fr. -Miehelsén js vanginvartija, maanvilj. T. Rinta toisen HoUan-

05.H.) Kaikki, joilla ei ole omaa
metsää, ovat viime vuonna saanet
tuntea mitenkä kallisarvoisia halot ovat, Helsingissä ne näihin aikoihin
maksavat 60—70 niku välillä syli, ja
pitkin maaseutuakin ovat ne kohonneet ennen aavistamattomaan hintaan.
Halkoja voimme osittain korvata aivan hyvin kävyillä. Nehän ovat uuden puun synnyttäjien, siemenien,
suojus-koteloita ja sisältävät siis arvokasta ja hienoa puuainesta. Poudan
aikana, jommoinen tavallisesti sattuu näin Juhannuksen jälkeen ja kestää heinäkuun alkupuolen, on kaikkien, jotka vain suinkin voivat, koottava mahdollisen suuret määrät petäjän ja kuusen käpyjä. Sen mieluisampaa työtä ei voi lapsille ajat».,!a.
Säkit ja kopat mukaan ja ne t&ytepn
kuivia käpyjä! Metsän omistajalta
on kuitenkin aina kysyttävä lupaa,
ettei totuta oman käden oikeuteen.
Eipä luulisi kenenkään kieltävän käpyjen poimintaa, sillä maahan pudonneina on niistä siemenet jo varisseet.
Parhaiten säilyvät kävyt ullakon
nurkassa. Sinne on helppo kasata vähin erin suuret määrät tätä siistiä,
hyvälle tuoksuavata, köykäistä polttoainetta. Parasta on panna männynja kuusenkävyt eri nurkkiinsa.

nuusaan

taipäivän vasta ; ?ena yönä Isonky-

rön takamailta noin IV, kilometriä
etäältä Ilmajoen KJHWerliikylan taloista 3a puoli kilom. -JV-Saranpääa torpasta, joka on Isonkyrön

Mnllolaa

ta-

lon maalla. K°ittovalmista
n>äskiä
oli tehtaalla 70—80 litraa, joka hävitettiin. Sauaa.-i kohtalon alaiseksi jontui kalusto.
Tehtailijaa ei tavattu
paikalla.

Käyttäessä pantakoon pari puuta ja

alle sekä päälle käpyjä. Niillä
voi aivan hyvin myöskin keittää.
Uunivalkeana ne palavat mitä miellyttävimmin, kirkkaasti ja kauniisti
säkä antavat lämpöä. Ei sen kauniimpata takkavalkeata voi ajatellakaan.
Hehkuessa ovat aivan kuin kullattuja
ja vielä tuhaksi hiiltyneinä ovat ihmeen kauniita harmaassa hahmossaan. Jos minkä niin käpyhiilloksen
ääressä sopii lapsille satuja fcerloella,
Jota ullakon nurkka siis täyteen
käpyjä ensi talven kotilämpimäksi.
Emäntä.
sytyke

Kirjallisuutta ja
taidetta.
Savonlinnan oopperajuhlat.
Laulajatar Aino Acktén järjestämät
ja johtamat oopperajuhlat pidetään

heinäkuun alussa.
Sunnuntaina,
heinäk. 2 pnä, annetaan kirkkokonsertti, jossa esiintyvät rva
Ackté ja oopperan solistit. Heinäk.
5 ,pnä on konsertti linnassa, jolloin oopperaorkesteri tir. Erkki Melartinin johdolla esittää hän«?> uusimman, s:nne_i sinfoniansa, Sibeliuksen Finlandian sekä Järnefeltin
Preludin ja Kehtolaulun. Loppmumerora on Merikannon >Laatokka» soololle ja kuorolle.
Heinäk. 6 pnä alkavat »FansUnäytännöt, jotka jatkuvat neljänä päivänä peräkkäin. Oopperassa,
jonka johtaa tir. Melartin, laulaa Mar-

«*'«✓».'»'■*

—

K:o

m

Takaharjun Parantola
suhteessa ympäristöönsä.
(S.H.) On jo kulunut melkein kolmetoista vuotta siitä kun Takaharjun Parantola alotti toimintansa. Tämähän tapahtui lokak. 1 p. 1903.
Tällainen ajanjakso on kyllin pitkä
antamaan aiheen yrittää vetää joitain johtopäätöksiä parantolan vaikutuksesta lähimpään ympäristöönsä.

Kun aikanaan oli tekeillä suunnitelma laitoksen sijoittamiseksi nykyiselle paikallensa, pidettiin melko
suurta ääntä matkailijani edun nimessä siitä, että kaunis Punkaharju
jätettävä kokonaisuudessaan
olisi
terveiden turistien oleskelupaikaksi.
Jos sinne rakennetaan parantola sairaita varten, tulevat nämät viimemainitut pahasti häiritsemään edellisten rauhaa ja vieläpä uhkaamaan
heitä taudin tarttumisen vaaralla.
Koska sen lisäksi paikkakuntalaisillakin lienee ollut samallaisia ennakkoluuloja parantolan rakentamista vastaan, on syytä, jopa velvollisuutta tuoda julkisuuteen, mitä eletty aika on osoittanut.
Ovatko sen antamat kokemukset
vahvistaneet nuo ennakkoluulot taudin leviämisestä ympäristöön, vai
oliko pelko aiheeton?
Kokemus on näyttänyt, se sanottakoon näin kohta, että tuollainen pelko oli kokonaan aiheeton. Paikkakunnan väestön keskuuteen ei tauti
Takaharjun Parantolasta eikä sen
hoidokkaista ole yhtään ainoata kertaa tiettävästi siirtynyt vielä tähän
mennessä.
Ulkomaillakin,

kaikkialla

mihin

keuhkotautiparantoloita on sijoitettu,
on aluksi kuten meillä, pelätty niiden levittävän tartuntaa lähimpään
ympäristöönsä.
Siellä on nyt kui-

tenkin paikkakuntia, kuten Schwarzwaldilla ja Davosissa, joissa saattaa
oila kolme suurta parantolaa vierekkäin samassa kylässä. Lisäksi on
tuollaiseen kylään, esim. Schönbergnimiseen Wurttembergissä, rakennettu yksityisasumuksia sellaisilla varusteilla, että sairaita voi asua niissäkin lääkärin hoitomääräysten alaisina. Siten on tuosta kylästä kasvanut niin väkirikas seutu, että se vastaa meidän pienempiä kaupunkejamme. Mutta —. voin vakuuttaa
mainitussa kylässä, jossa olen itse
jonkun aikaa oleskellut, ei tiedetty
mitään siitä, että parantolat olisivat
levittäneet tartuntaa.
Mikäli asiaa koskevasta ulkomaalaisesta lääketieteellisestä kirjallisuudesta on käynyt selville, ei ole
missään todettu tartunnan leviämistä parantolain kautta. Ei edes hoitokunnan jäseniin.
Niin vaikeata kuin usein onkin
väittää varmuudella sitä tai tätä
keuhkotautitartunnan lähteestä, pitäisi kuitenkin olla selvää, että tartunnan leviäminen jostain hoitolaitoksesta, jos sellaista yleensä sattuu,
ei voi jäädä yhteen eikä kahteen tapaukseen.
Tartunta-aineen täytyy
onnistua kulkemaan useampia kertoja samaa reittiä myöten, jos sellainen kerran on olemassa ulospääsyä
varten tartuntalähteen piiristä.
Ottakaammepa tarkastettavaksemme, onko olemassa mahdollisuuksia
ja minkälaisia siihen, että tuberkulositartunta-aine voisi päästä kulkeutumaan tihuretkilleen ulkopuolelle
Takaharjun Parantolan aluerajojen.
Parantola sijaitsee hyvin harvaan
asutussa seudussa Kerimäen pitäjässä. Pitäjän koko pinta-ala on 917
km 2 jolla asuu (1915) 11,872 asukasta eli 12,5 henkeä 1 km 2 kohti.
Takaharjun seutu on järvi- ja saaririkasta. Parantolakin on rakennettu saarelle, Laukonsaaresta ulkonevalle niemekkeelle, jonka yhdistää
itse sareen kaksi aivan kapeaa kannasta, niin kapeata ja matalaa, että
ne suurempien kevättulvien aikana
jäävät veden alle. Parantolaa ja sille kuuluvaa 42,5 ha:n suuruista aluetta ympäröi siis vesi joka puolelta. Vesi käsittää
etelän puolella
monta, kilometriä leveän selän ja
muilla, puolilla on ympäröimässä kapeampia järviä tai salmia, joissa vesi

Elintarpeitten Mnnat rajalla. (S.
H.) >Vib. Nyh.» tiedon mukaan on garetan osan rva Aino Ackté, Faustin
rajaseudulla maidon
hintana jo 60 hra Väinö Sola. Mefiston hra Eino
p. litralta.
Rautavaara, Martan rva, Maija TuHiitolan krnia päättänyt ostaa deer, Valentinin hra Harald BjörkTiurUan hovin. ITiiielan kuntako- man, Siebelin hra Paavo Costianier.
kouksessa tiistaina keskusteltiin Tiu- Kuoro on muodostettu Helsingissä
rilan hovin ostosta kunnalle. Kokous valioäänistä, suurimmalta osalta rva
päätti ostaa mainitun tilan ja valittiin ostoa toimittamaan maanviljeli- Emmy Achtén oopperaluokan oppijä K. Hönönen ja kuntakokouksen e- laista.
sirnies Antti Vainio ja on kauppa
Miiiä päivinä päätettävä. Tiuriiar.
hovin omistaa hra R. Markoff ja on Sukutieteellistä kirjallisuutta.
sen pinta-ala noin 900 hehtaaria. Tilan vastaisesta käyttämisestä laatii Esther Thomö: Sukutaulu kymmentä
sukupolvea Taiten.
kunnallislautakunta suunnitelman
ennenkuin kauppa on lopullisesti
(S.H.) Yleensä myönnetään totuupäätetty.
Viiip.
että »sukutieto, oikein käsitetdeksi,
Nukkuvatta viety 1,200 mk. TVk. tynä, synnyttää ja kehittää kansailis19 p. varastettiin Urjalassa Matkun
kylässä
torppari Emil Järvenpäältä hyveitä». Ihmekö siis. että se tieteen
1,200 mk. sisältävä lompakko.
Mai- haara, genealogiia. joka on tehtäväknittu henkilö oli nukahtanut iltapäi- seen ottanut selvittää ja kertoa sukuväliä erään talon saunaan ja hf>rätes- jen syntyä, polveutumista, vaiheita ja
sään huomasi hän lompakon kadon- muistoja, jo on saavuttanut miltei itneen. Lompakko löydettiin vähän matsenäisen merkityksen kultturihistokan päästä revittynä ja viillettynä, riassa, ja
eitä se meilläkin vuosi vuomutta rahat olivat poissa.
Varkauheet. näet, ovat aallokkoon verrattateen epäluulonalaisena Urjalan piirin delta kerää ympärilleen hartaita vilvissa; milloin on suku yhteiskunnalnimismies on vanginnut erään paik- jelijöitä.
kakunnalla oleskelevan miehen, mutta
Ilmoitettavanamme olevain, Söder- lisen arvoasteikon alku-, milloin lopjälkieltää hän jyrkästi syyllisyytensä.
ström & C:n kustannuksella vast'- pupäässä, kerta toisensa perästä
laskeuja
jälleen
leen
noustakseen
U. A.
ikään ilmestyneen sukutaulun on
tuakseen. Eihän nimit. 010 meiAsuinrakennuksen katto pudon- laatinut n'eiti Esther Thomé, samalla
nut sisään. Kun Väinö Tulosen tor- kun hänen veljensä, arkkitenti ValteT dänkään maassamme minään harvipassa
Vihannin kirkonkylässä viime Thomé on huolehtinut sen taiteelli- naisuutena, että »mahdollisimmin taviikolla purettiin vanha vesikatto pois sesta asusta.
vallinen kuolevainen» havaitaan suoja työmiehet olivat lauantal-aamuna
Henkilö, jonka sukukunta on esi- raan alenevasti polveutuvan milloin
laittamassa ka-nnatinpiiroja uuden kamistäkin muinaisesta suuruudesta joton panoa varten, kaatui ankaran poh- tettävä, pannaan sen mukaan tuon ko oman kansamme keskuudesta tai
joistuulen vaikutuksesta rakennuksen ympyränmuotoiseksi laaditun tauluerään huoneen pitkä savupiippu suu- kon keskustaksi; toiselle puolelle hä- sen ulkopuolelta.
Nämät tämmöiset havainnoi ovat
rella ryskeellä, pudottaen mennessään nestä joutuu hänen isänsä vanhempikylläkin.
Multa
alas koko lämpimän katon. Huonees- neen ja heidän esivanhempineen, toi- mielenkiintoiset
muunlaistenkin,
sa nukkui Tulosen kolmannella vuomaailman
silmissä
puolelle jälleen äitinsä niindella oleva tytär toisessa ja Tulosen selle
halpainkin, edeltäjäin nimet niine
ikään vanhempineen ja heidän kanveljen kymmenvuotias tytär
toisessa tavanhempineen,
menneistä
rikkaine
muistoineen
kumpikin
puoli
sängyssä, imutta aivan kuin Ihmeen
ajoista, mitkä ne vastuttamattomasti
lueteltuna,
kymmenenteen
polveen
kautta säilyivät molemmat hengissä,
eteemme, saattavat neitä aisillä kun ruvettiin heitä pölyn, soran kukin henkilö omassa, kutakin' polvi- loihtivat
ja puiden seasta kaivamaan esiin, löy- kuntaa varten ominaisessa, mutta sil- na kasvattaviin, milloin lohdullisiin,
dettiin heidät molemmat vahingoittu- ti toisistaan
selvästi eToitettavissa milloin taas vakaviin 1 mietteisiin.
mattomina, vaikka suuremman tytön
Nuo nimet Ja muistot velvoittavat ja
olevassa sirossa kehyksessään.
sänkyyn oli tiilikivi&Mn pudonnut iso
rohkaisevat
niin yksilöitä kuin kanVuosisataisten esi-isien löytämikasa.
O. S.
sojakin.
nen, ja siis myös tämänlaiseen' tauTaulun hinta on 12 markkaa.
lukkoon sijoittaminen, ei muuten moO
o.
nastikaan ole niinkään mahdoton
Aikakauslehtiä on ilmestynyt:
ehkä
olettaa.
Suasia kuin moni
Hengellinen Kuukauslehti n:o 5—6.
kutarinat, lähdeteokset, kirkonarkisUskonnollista kirjallisuutta.
Voima, ja Käyttö n:o 6.
tot, tuomiokirjat, manttaaJiluettelot Suomen Lähetysseuran kustannukKylväjä n:o 24—25.
ynnä muut sellaiset aarreaitat vain sella on ilmestynyt pastori Hannu
Eläinsuojelus n:o 6.
Säästöpankki n:o 5.
palvelukseen, ja miltei jokainen on Haahden kirjoittama kirjanen »Miksi
Terveydenhoitolehti n:o 6.
tilaisuudessa tekemään löytöjä omas- nukun?». Sivuja 48. hinta 60 penMatkailulehti n:o 3.
takin alkuperästään. Suiuien vai- niä.
,

—

—
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tai

Käpyjä kokoomaan.

j

nalla

monta tautia.

Lapinmaalaisten toiveita.

raa tapasivat poliisimiehet vain muu-

| [

harjaamaan hampaansa

nemimänkin, sillä rankkeja oli varattu
noin 800—1 000 litraa. Valmist* tava-

1916

1

lanaia leka aamu ia ilta
tai
huuhtomaan suunsa Oxveenol'illa
Oxygenol-taikiOpettakaa

.USI SUOMETAR

on enemmän tai vähemmän virtaavassa liikkeessä.
Jos ajatellaan piirretyksi ympyrä
n. 10 kmn mittaisella säteellä, .parantola keskipisteenä, jää sen käsittämään piiriin maata ja vettä suunnilleen ehkä puoleksi kumpiakin.
Maa-alueet kuuluvat pääasiassa niihin neljään suurempaan saareen:
Tuiman-, Laukon-, Pöllänsaareen ja
Vaahersaloon, jotka ympäröivät Takaharjun niemekkeen.
Laukon- ja Tuunansaarten halki
kulkee valtamaantie ja rautatie, joista edellinen sivuuttaa parantolan
noin Vt km etäisyydessä ja jälkimäinen vähän loitompaa, parin km.
matkan päässä lähimmältä kohdalta.
Punkaharjun rautatieasema on noin
2V- km. matkan päässä parantolas-

ta.
.Asutus Takaharjun seutuvilla on
hyvin harvaa nykyään, vaikkei voida
kieltää, että se on viime aikoina oaoittanut tihenemisen merkkejä.
Asutuksen muodostavat siellä nykyään melkein yksinomaan pikiuviljelvstilat mäkitupineen. —i Laukonsaarella on 6 tilaa, 3 mäkitupaa ja
lisäksi 2 matkailijahotellia, 2 metsänvartijan ja 2 siltavahdin asumusta
ynnä jo mainitu Punkaharjun rautatieasema.
Tuunansaarella 1 suurempi tila työväen asuntoineen, 1
mäkitupana 1 ratavahdin asunto.
Vaahersalossa on 1-i pikkutilaa,
muulamia mäkitupia ja 2 kesähuvilaa.
Pöllänsaarella 1 pientila ja 1
mäkitupa.
Kaksi vähän isompaa
kyläkuntaa, jotka jo ovat mantereella
ja etäämmällä parantolasta, ovat
Punkasalmen kylä eteläänpäin, n. ö
km etäisyydessä linnun tietä ja Kulennoisten kylä pohjoispuolella, n. 7
km matkan päässä.
Lähettyvillä ei ole ainoatakaan
sahaa eikä muuta teollisuuslaitosta.
Ympäristö on niinmuodoin tuollaista hiljaista maaseutua, joka ei ole ainakaan vielä ennättänyt kehittyä miksikään liikekeskukseksi eikä
sen kautta enää nykyään tapahdu
juuri nimeksikään kauttakulkuliikennettä maantietä pitkin, kuten ennen.
kun rautatietä ei vielä ollut, joka valmistui v. 1907.
Rautatieliikenne on ollut tähän asti verrattain vähäistä, pääasiassa oman paikkakunnan keskeistä. Kesäisin on sentään tuntuvasti suurempi
matkustajaliike Punkaharjun aseman kautta kuin talviaikaan, sillä
kahtena kesäkuukautena liikkuu verrattain paljon matkailijoita omasta
maasta ja edempääkin katsomassa
Punkaharjun ihania seutuja, jotka
näyttävät vetävän vuosi vuodelta yhä enemmän matkailijayleisön huomiota puoleensa.

Liikenne kesäisin tapahtuu suurimmaksi osaksi vesitse, sillä sekä
paikkakuntalaiset että varsinkin matkailijat käyttävät laivoja melkein
säännöllisesti, kun on matkattava
Punkaharjulta länteen päin.
Takaharjun alue on siis saanut
säilyä joutumasta liian vilkkaan liikenteen jalkoihin, kuten jo olen sanonut. Se on ollut parantolalle itselleen eduksi ja se on ollut edullista siihenkin nähden, ettei ympäristössä asuvilla ole ollut minkäänlaista todellista syytä edes epäillä
tartunnan leviämistä.
Jos nyt oletamme, että asutus parantolan
läheisessä ympäristössä
vastaisuudessa lisääntyy ja liikenne
sitä mukaa käy vilkaammaksi, syntyy kysymys: kasvaako tartuntaaineen leviämisen vaara samassa
suhteessa?
Tuo vaara ei suinkaan käy samassa suhteessa suuremmaksi. Takaharjun parantolan hygieniset olot
näet ovat, kuten on enemmittä puheilta selvää, niin järjestetyt, etteivät taudinsiemenet sieltä voi päästä
kulkeutumaan minnekään. Keuhkotautia potevasta henkilöstä siirtyy.
tauti toiseen henkilöön pääasiallisesti yskösten välityksellä, Takaharjulla tehdään yskökset vaarattomiksi siten, että suurin osa niistä poltetaan. Pieni osa joutuu suuveden
mukana tahi jollain muulla tavalla
viemärijohtoon, vaikka sellaista ei
satu usein, koska nimittäin järjestyssäännöissä on kielletty sylkemästä muualle kuin ysköspulloihin. Olkoonpa

nyt osunut ysköstä joutu-

maan viemärijohtoon, ei se kuitenkaan pääse sitä tietä suoraan järveen, johon viemäri laskee, vaan tulee viipymään monia viikkoja eräässä »septic tank» nimisessä »ohtoon
kytketyssä altaassa. Tässä kuolevat kaikki tautia synnyttävät bakteri!, kun ne joutuvat pitkäaikaiseen
bakterien itse aiheuttamaan käymistilaan, joka lopuksi kääntyy niille
itselleen tuhon tuojaksi, tappaa ne.
Tuollaisen »septic tankin» tehoisuutta tarkistetaan muuten silloin
tällöin, siten että viemärivettä tutki-

taan bakteriologisesti

ynnä

muuten

analysoiden.

Ei ole siis syytä pelätä että, vaik
ka liikenne kuinkakin suureksi kasvaisi parantolan ympärillä, sen pyörteeseen joutuisi faudinsiemeniä parantolasta luiskahtamaan.
Parantola on ollut ja tulee ainr.
olemaan omantunnontarkasti velvolliuen huolehtimaan hygienisten vaatimisten tarkasta noudattamisesta
kaikessa toiminnassaan sekä sisäänettä ulospäin.
Senpä vuoksi eivät parantolan terveet toimihenkilötkään ole täihän
mennessä tiettävästi vielft kerta*

t
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kaari saaneet itseensä tartuntaa. He
■?.
yx
efrnki:ll
lääkärit ovat kuitenkin miten alttiina tartunnalle, jonka tay! • isi istut-

taa juurensa heihin ennemmin tai
myöhemmin, jos sellaiseen yleensä
oiisi tilaisuus helposti tarjolla.

pivat pitämään ysköspulloa käyttävää sairasta mitä siedettävimpänä

seurustelutoverina sellaisen ihmisen
rinnalla, joka yskii ja sylkee minne
tahansa ja joka, sen voi vielä lisätä,

ymmärtämättömyydessään yskii niin
'paljon kuin suinkin jaksaa irtisaada

kurkustaan.
Tartunnan vaara on siis mahdollisimman pieni niihin terveisiinkin
ihmisiin, jotka ovat toimihenkilöinä
parantoloissa, ja luonnollisesti vielä
pienempi sellaisiin, jotka vaan käymättä oleskelevat parantolassa.- Tämä väite saa tukea myöskin siitä tilapäiskävijäin poikkeuksetta tekemästä havainnosta- »No, nyt minä
olen keuhkotautisten parantolassa,
enkä kuule' kenenkään yskivän täällä!»
Edelläsanotun perusteella on katsottava oikeutetuksi ja oikeudenmukaiseksi sen johtopäätöksen tekeminen, että parantolahoitoa jonkunkin
aikaa nauttinut keuhkotautia sairasmuutamia epäsiistetava henkilö
ei levitä tarjä lukuunottamatta
tuntaa toisiin ihmisiin.
Takaharjun potilaat pysyvät melkein aina omassa aluepiirissään.
Lähistöllä olevissa asumuksissa eivät
he käy kuin poikkeustapauksissa.
Matkailijahotelleissa käynti on nimenomaan kielletty monista syistä,
eikä vähimmin siitä syystä, ettei
matkailijoiden tarvitse olla mahdollisesti levottomia tuollaisten käyntien johdosta, joista yleinen mielipide saisi niin helposti vettä myllyynsä, puhuakseen parantolan olemassa oloa vastaan sellaisella rakkaaksi käyneellä paikalla kuin Punkaharju matkailijoille on.
Jos parantolan potilaat joskus käveiytunneillaan osuvat liikkumaan
itse Punkaharjun tiellä, siis ulkopuolella parantolan alueen, ei siitä pitäisi kaiken terveen ajattelun nimessä olla kenelläkään muistuttamisen
syytä. Ovathan muuten parantolan
potilaat
enimmäkseen mitä punakimmat ja terveyttä uhkuvan näköiset.
Matkailijalle voi tuollainen tapaaminen antaa aihetta hyödyllisen vertailun tekemiseen oman itsensä ja sairaiden välillä, osukoonpa vertailun
tulos sitten voitoksi tai tappioksi.
Kirjoitukseni otsikossa olevaan ky-

symykseen on annettava sellainen
vastaus, ettei parantolan olemassaolosta tähän mennessä ole tiettävästi todettu minkäänlaista terveydellistä vaaraa parantolan lähimmälle
ympäristölle. Jos jotain vaikutusta
ympäristöön on ollut, on se pikemmin ollut positivista, hyödyllistä laa\

tua.

Takaharjun parantolan

basillikan-

ta jää vallan vieraaksi sille basilliarmeijalle, joka mahdollisesti liikehtii oman pitäjän. Kerimäen, alueella
puhumattakaan koko Mikkelin 1. alueesta. Vaikka parantolan ympärysseutujen, väestön keskuudessa, tuberkuloottiset taudit kuinka suuresti
tulisivat lisääntymään, josta, valitettavasti kyllä, ei merkkejä puutu
viimeisiltä vuosilta, niin ei ole vähintäkään syytä epäillä parantolaa
syypääksi tuohon vakavaan ilmiöön.
poistamiseksi
Väärinkäsityksen
lienee' syytä huomauttaa, ettei keuhkotautitapausten lisääntyminen ole
mitenkään erikoisen ominainen ainoastaan nyt puheenaolevalle seudulle, vaan myöskin koko meidän maallemme.' Mikkelin läänissä on keuhkotautikuolleisuus edelleenkin pienempi kuin missään muussa läänissä.
Väinö Seppänen.

Uuden Suomettaren
lukijoita kehoitetaan

käyttämään ja suosimaan niitä liikkeitä,
jotka ilmoittavat lehdessämme.

Poliisidepaitementti poliisiministeri Oksi.
koskeva välikysymys.
ilmoittanut,
Sturmer
että Taitoa yliopiston kohtalo riippuu saksalaisten ylioppilaitten lukumäärästä.
Pappi Vostokov.

Unkarilaiseen kansan»

puheenjohtaja

ilmoitti, että kysymys Tarton yliopiston siirtämisestä Permiin tulee käsiteltäväksi ministerineuvoston ensi
istunnossa. Samalla, sanoi Sturmer,
tulee otettavaksi huomioon Tarton yliopistossa opetusta nauttivan kuulijakunnan kokoonpano, sillä hallituksen mielestä on erittäin tärkeää saada selvä siitä, kuinka paljo Tarton
yliopistossa on saksalaisia ylioppilaita muihin ylioppilaisiin verrattu-'
na, ja onko perää väitteessä, että mainittua yliopistoa käyttävät opiskelupaikkanaan yksinomaan saksalaiset.
»Relsh>.

'

I

näytelmään

!

on ilmestynyt.

Saadaan kirjakaupoista ja meiltä.
Hinta 50 p.

HELSMKt
SUOMAL. KIRJALLIS. SOKAN
KIRJAPAINO O.Y.

Goxemykin Pietarissa. (SH.)
Slovon> tietojen muKaaa on
entinen ministerineuvoston puheenjohtaja I. L. Goremykin näinä päivinä palannut Sotshista. I. L. Goremvkinin luona on käynyt valtakunnanneuvoston oikeistoryhmän edustajia, I. G. Shtsheglovitov ja A. A.
Makarov
Samoin on
etupäässä.
entisen ministerineuvoston puheenjohtajan luona myöskin käynyt entinen oikeusministeri A. A. Hvostov.
I. L. Goremykin on muuttanut ministerineuvoston
puheenjohtajan
valtion asunnosta yksityiseen huoneustoon.
Näinä päivinä pidetään I. L- Gorerevkinin johdolla valtakunnanneuvoston oikeistoryhmän kokous, jossa
käsitellään ajan poliittisia kysymyksiä.
Lättiläisen komitean ilmoitus.
Tukholmasta, kesäk. 21 p. (P.T)
»Dösseldorfer Anzeigerissä> ilmoittaa
lättiläinen komitea, ettei se ole valtuuttanut ketään puolestaan yhtymään Venäjällä asuvien vierasheimoisten liigan Yhdysvaltain presidentille lähettämään sähkösanomaan,
vaan päinvastoin komitea vastustaa
eroamista Venäjästä, tapahtuipa se
missä muodossa tahansa. Lätin kansa ei halua erota Venäjästä, ja vielä
vähemmin ottaa osaa sähkösanoman
laatimiseen, jonka ovat panneet alkuun Itämerenmaakuntain junkkarit,
jotka ovat varsinaisia syyllisiä vierasheimoisten sortamiseen Venäjäliä.
jßussk.

Valtakunnanduuma.

tyy,

edellisen tarkoitusperän määritelmään

Pietarista, kesäk. 22 p. (P.1.)
Duuman istunnossa johtaa puhetta
Fiodsjanko.
Jatketaan keskustelua
lakiehdotuksesta, joka koskee talonpoikain oikeuksien eräiden rajoitusten poistamista.
Sisäministerin apulainen B o liri ns k i vastaa muutamien puhujain viime istunnossa antamiin lausuntoihin ja ilmoittaa, että hallitus
aikoo yksityiskohtaisessa käsittelyssä vastata niihin muutosehdotuksiin,
joita duuman valiokunta on tehnyt
hallituksen ehdotukseen. Puhuja sanoi, että hän on huomannut sopimattomaksi, että tarkastettaessa ykesiin
sityistä kysymystä tuodaan
yleisiä valtiollisia periaatteita, kuten
säätylaitoksen kumoaminen Venäjällä tai juutalaiskysymys, koskapa
kaiketi olisi hyödyllisempää juutalaisille itselleenkin olla koskettelematta sitä nykyisenä levottomana aika-

Savenko ilmoittaa, ettei hän ole
tyytyväinen sisäministerin
apulaisen selitykseen. Riita siitä, onko
toimeenpanna uudistuksia
sota-aikana, jatkuu toista vuotta. Puhuja osottaa, miten ristiriitaisia ovat
ministerineuvoston punykyisen
heenjohtajan lausunto duuman avajaisissa, nimittäin, että sota ei saa
estää uudistusten toimeenpanoa, ja
se lausunto, jonka on viimeksi antanut hallituksen edustaja, sisäministerin apulainen Bobrinski, joka uudelleen, samoinkuin aikanaan Goremykin, on esittänyt sen mielipiteen,
että uudistukset eivät ole sota-aikana suotavia. Tämän tueksi on esitetty Englannin ja Ranskan esimerkki, mutta tämä on harhaan viepää,
koska nämä maat ovat kauan sitten
suorittaneet ne uudistukset, jotka
vielä on suoritettava Venäjällä.
Joukko puhujia esiintyy vielä kysymyksessä ja duuma päättää rajoittaa jokaisen puheen 10 minuuttiin.
Eräs puhuja huomauttaa, etteivät
talonpojat hyödy kaikista näistä koreista sanoista, vaan odottavat duumalta toimintaa.
Sittcnkun duuma on äänestyksellä
päättänyt siirtyä ehdotuksen yksi-

suotavaa

julistetyiskohtaiseen käsittelyyn,
taan väliaika.
Klo 5,10 avaa istunnon taas VarunSekret, joka ilmoittaa, että sisä- ja
oikeusministereille on osotettu kiireellinen välikysymys hallintoviranomaisten laittomasta menettelystä
osuuskuntia kohtaan Tshernigovin
kuvernementissa. Äänestyksellä hyväksytään välikysely kiireelliseksi.
Klo 5,35 ilmoittaa puheenjohtaja,
että täysi-istunto keskeytetään klo
8,30 ip. asti.

Yhdistymisvapautta koskeva

lakiehdotus(S.H-:
»Rptsh

T.k.

21

pnä

(S.H.) >Retsh> kertoo, että raha- ja
budgettivaliokunnat ovat yhteisessä
kokouksessaan päättäneet rahaministerin laatiman valtakunnan) pankin
emissionioi&euden laajentamista kos-

kevan lakiehdotuksen käsittelyn.
Pitkäaikaisen keskustelun jälkeen
katsoivat valiokunnat kokouksessaan
välttämättömäksi va.ltakunnanpankin
kultavaraston määräämisen vähintäin 1 /*l 1/* miljardiksi ruplaksi. Tämän
varaston tulee olla koskematon, sitä
ei voida käyttää mihinkään menoihin, eikä viedä Venäjän rajojen ulkopuolelle.
Rahaministerin ehdotuksessa ollut
kohta, jonka mukaan liikkeelle laskettavan paperirahan vakuudeksi asetetaan valtiorahaston lyhytaikaisia sitoumuksia, hyljättiin valiokuntain kokouksessa, sillä valiokunnat olivat sitä mieltä, ettei näitä sitoumuksia voida käyttää paperirahain takuuna.
Valtakimnanpankiii
emissionioikeutta lisättiin 2 miljardilla ruplalla.
Lopuksi hyväksyttiin kokouksessa ehdotus, että rahaministerin on viimeistään vuoden' kuluttua rauhan solmiamisen jälkeen'jätettävä duumalle Ia
Joditehdas Arkangeliin. (S.H.)
kiehdotus kultakannan palauttami- Arkangelin kaupunginhallitus on saaseksi.
nut Banitäärihallinnolta tiedon, että
lähimmässä tulevaisuudessa aiotaan
perustaa Arkangelini tehdas, jossa
Kysymys sotakaupparuvetaan valmistamaan jodia Vienaakomiteain perustamisesta. mexi-devistä, kertoo »Arfiangelsk».
Sotavangit kieltäytyvät tyßÄä.
(S.H.) >Russk. Slovo» kertoo, että (S.H.)
»Russk. Slovo» kertoo, että sikeskussotateollisuuskomiteaai toimis- säministeriöön on viime aikoina saaton! kokouksessa on käsitelty Mosko- punut joukottain tietoja, joitten muvan sotateollisuuskomitealta saapu- kaan sotavangit ovat kieltäytyneet
nutta kirjelmää, joka kosiki Venäjän töistä. Sisäministerin apulainett A.
vientika marin ehdotusta sotaiauppa- V. Stepanov on tämän johdosta läkomiteain perustamiseksi,
hettänyt kuvernööreille ja kaupuoKannattaen itse periaatteessa ky- ginpäälUköille kiertokirjeen, jossa ilsymystä kaupan asettamisesta liike- moitetaan sisäministeriön yhdessä
kannan e vastustaa komitea vientika- yleisesikunnan kanssa laatineen joumarin ehdotusta perustaa sotakaup- kon rankaisutoimenpiteitä, joita on
pakomiteoita pörssikomiteain yhtey- sovitettava työstä kieltäytyviin sotateen. Pörssikomiteoita on Venäjällä vankeihin. Kuvernööreille ja kauvähäin ja jos kaupan liikekannalle punginpäälliköille on annettu oikeus
asettaminen! keskitetään niitten yh- rangaista työstä kieltäytyviä sotateyteen, ei paikallisten toimihenki- vankeja vankeudella 7:stä vuorolöitten voimia käytetä kyllin suures- kaudesta aina 3 kuukauteen. Vankisa määrässä. Ifoenäiisten soiakaup- lan kuria on sotavankeihin nähden
pakomiteain perustaminen on taasen erityisesti kovennettava.
voimien hajoittamista, jota ei liioin
voida sallia. Moskovan sotateollisuuskomitean mielestä on järkevintä fat-j
kaista kysymys siten, että sotateoilisuuskomiteain yhteyteeni perustetaan erityisiä sotatauppaosastoja.
Kysymys kaupan liikekannalle asettamisesta jäi kokouksessa ratkaisematta. Kokous päätti kutsua kysymyksen käsittelyyn ottamaan osaa
sotakauppakomiteoita koskevan ehdotuksen laatijan E. S. Karatyginin.

kunnassa
pautta koskevan lakiehdotuksen käsittelyä. Valiokunnan istuntoon saapuivat nimittäin vihdoinkin hallituksen
edustajina
sisäministeriön jäsenet,
hra t Putilov ja Jevreinov. Hallituksen edustajat ilmoittivat kuitenkin
heti istunnon alussa, etteivät he aio
lakiehdotuksen- johdosta antaa minkäänlaisia selityksiä, koska hallitus
ei voi; hyväksyä duuman lakiehdotusta, vaan valmistelee itse uutta ehdotusta, joka jätetään duumalle syksyllä.
Sen jälkeen valiokunta siirtyi yksimielisesti käsittelemään lakiehdotusta pykäiittäin . kadettiryhmän 6siiiämässä muodossa.
Valiokunta hyväksyi lakiehdotuksen ensimäisen luvun seuraavassa
sanamuodossa-. »Seuraksi kutsutaan
useampien henkilöitten yhtymää, jotka toimintansa päämääräksi ovat asettaneet tietyn tarkoitusperän, ja
yhtymää, johon kuuyhdistykseksi
luu useampia tällaisia seuroja.»
Alustajan, hra Gronskin ehdotuksen mukaan jäseniksi yhtymiin voivat, liittyä sekä miehet että naiset.
Ben sijaan aiheutti, sananvaihtoa
kysymys siitä, mikä ikäraja oli asetettava ehdoksi yhtymään liittyessä.
Vihdoinkin valiokunta [hyväksyi
alustajan mielipiteen, jonka mukaan
ikärajana tulee olemaan 18 vuotta.
Vähemmistö ehdotti 21 vuotta.
Luvusta, Jossa puhutaan siitä, että
yhtymiä voidaan perustaa hankkimatta viranomaisten lupaa, jos yhtymän tarkoitusperä »ei ole ristiriidassa rikoslain kanssa tai loukkaa hyviä tapoja», jätetitin Pois sanat
»loukkaa hyviä tapoja» sillä perusteella, että niissä oleva ajatus sisät-

myöhästyy, ja jätetään painattamatMutta minä elän etupäässä kirjallisella työllä, varsinkin nyt, jolloin piispa Makari suvaitsi nimittää
minut virkaan, jossa on palkkaa 7
ruplaa 50 kop. kuukaudessa eikä mi-

ta.

tään pitäjäntuloja ole.»
Seitsemäs kysymys:
»Lupaako
Vostokov elää pitäjässään eikä oleskella usein omavaltaisesti poissa?»
Vastaus: »Ellen käy muualla, kun
palkkaa on 7 rupi. 50 kop. kuussa,
jää perhe ilman leipää.»
Vostokov luki vastauksensa julki,
jonka jälkeen hänet kehoitettiin poistumaan huoneesta. Lyhyen neuvottelun jälkeenn kutsui Orfanitski hinet
sisään, sanoi allekirjoituksensa riittävän, ja hänen olevan vapaan.
»Retsh».

Suomen maakauppiaiden
yleinen kokous

_

kertoo

päästiin duuman valio(alkamaan yhdistymisva-

»

Duuma ja valtakunnanpankin
Em issionioikeus.

ennakkosensuurille edellämainitulla
Vastaus; »Lupaan olla
tavalla?»
kirjoittamatta ja painattamatta sellaista, joka olisi vahingoksi kirkolle,
ja sellaista, joka ei ole sopusoinnussa hyvän, oikean valtakunnallisen
järjestyksen kanssa, mutta jos lähettäisin kirjalliset tuotteeni ennakkosensuurille, merkitsisi se samaa kuin
luopuisin niitä painattamasta. Kirjoitan tavallisesti päivänkysymyksistä ja sillaikaa kun kirjoitus on sensuurissa, menettää se tuoreutensa,

Osuuskuntia koskeva välikysymys.

Pappi Vostokovin juttu.
(S-H.) >Retshille> ilmoitetaan Moskovasta, että t.k. 21 pnä pappi Vostokov oli kutsuttu Moskovan hengelliseen konsistorioon antamaan selityksiä jutussa, jonka lähetyssaarnaajat
ovat panneet vireille häntä vastaan.
Vostokovia ei pyydetty kuulustelun
aikana istumaan. Esipapipi Orfanitski
sanoi lukevansa 7 pykälää, joihin
syytetyn on vastattava ensin suullisesti, sitten kirjallisesti. Ensin kehoitettiin Vostokovia vastaamaan
kaikkiin kysymyksiin lyhyesti, mutta hän ei siihen suostunut, vaan ilmoitti haluavansa antaa vastauksensa selityksillä. Vastauksien kirjoittamiseen annettiin hänelle tunti aikaa.
Ensimäinen kysymys kuului: »Sitoutuuko Vostokov kirjeellisesti tekemään katumuksen piispa. Makarin
edessä ja lupaamaan kuuliaisuutta?»
Vostokov vastasi: »Oikeauskoisena
pappina olen aina tunnustanut ja
tunnustan laillisen vallan. Olen totellut, koettanut ja tulen koettamaan
totella kaikkia sen määräyksiä, jotka
ovat yhtäpitäviä evankeliumin, kirkollisten ja maallisten lakien kanssa.
Piispa Makari on yksi laillisen vallan edustajia, ja siksi kaikkia hänen
noudatan.
määräyksiään
laillisia
Jos joskus ihmisellisestä heikkoudesta ilman pahaa tahtoa jollakin tavalla rikon hänen määräyksiänsä
vastaan, olen aina valmis, jos virheeseeni viitataan, tekemään asianomaiselle katumuksen. Kysymyksen ratkaisun kirjallisesta katurauksenteosta
pyydän saada jättää omantuntoni
asiaksi. Päällystön kehoituksesta
tapahtuneella katumuksella ei minun käsittääkseni ole siveellistä arvoa; sillä on arvoa vasta silloin, kun
se lähtee katumuksentekijän omastatunnosta.»
Toinen kysymys: »Sitoutuuko p.
Vostokov saarnaamaan yksinomaan
hengellisen sensuurin hyväksymien
painettujen saarnakirjojen mukaan ja
merkitsemään joka kerta jumalanpalveluspöytäkirjaan, minkä saarnan
Vastaus: »Kielhän on lukenut?»
täydyn
saarnaamasta vieraiden
saarnakokoelmien mukaan. Saarna
on elävä ja vaikuttava ainoastaan
silloin, kun se lähtee järjestä ja sydämestä. Voin esittää hiippakunnan
hallinnolle runsaan kokoelman saarnojani 25-vuotisen toimintani ajalta
pyynnöllä, että osotettaisiin, mikä
niistä ei kelpaa.»
Kolmas kysymys: »Sitoutuuko Vosulkotoko«v luopumaan kokonaan
muistista saarnaamisesta ja lupaamaan saarnata ainoastaan lukemalla,?,
Vastaus: »En sitoudu. Olen
25 vuotta saarnannut ulkomuistista,
enkä ole koskaan lukenut saarnaani.
Luettu saarna ei vaikuta sillä tavalla
kuin puhuttu.»
Neljäs kysymys: »Sitoutuuko Vostokov siinä tapauksessa, että hän
haluaa saarnata, jättämään saarnansa ennakolta sensuroitavaksi henkilölle tai laitokselle, jonka hiippakunVastaus:
nanhallitus osottaa?»

(S.H.) Valtakunnanduumaan on
viranomaisten
jätetty välikysymys

laittomista toimenpiteistä katsoen
siihen, että he ovat sulkeneet useita
osuuskuntia, varsinkin Tshernigovin
kuvernementissa.

Sisäministeriön poliisidepartementti ministeriöksi.
(S.H.) »Russk. Slovo» kertoo, että
hallituspiireissä laaditaan ehdotusta

poliisidepartementin erottamiseksi sisäministeriön yhteydestä itsenäiseksi
virastoksi.
Ehdotus on laadittu samoille perusteille, kuin Ranskan ;;oliisiministeriö. On luultavaa, että reformi
pannaan täytäntöön lainsäädännöllisten laitosten istuntojen ollessa keskeytyneinä.

Rautatietariffin korottaminen.

Duumapiireissä kerrotaan,
hakeakseen
uusia tulolähteitä
että
valtiolle aiotaan toimittaa rautatietariffien tarkastus, koska periaatteessa jo päätettyä tariffien korotusta 15
tai 20 prosenttia pidetään riittämät(S.H.)

tömänä.

Sturmer ja Tarton yliopisto
(S.H.) Duumanjäsen Sablit on käynyt pääministeri Sturmerin luona
keskustelemassa siitä, tuleeko Tarton
yliopisto siirrettäväksi Penniin.

H«l*ingi«ä

Vanhalla YlioppJlaatalolta
heinäkuun 7, 8 ja 9 päivinä 1918.
Ohjelma.
Enjimäinen kokouspäivä.

Klo 9— H 12 Osanottajien Mrjoittautuminen.
.

"

Tervehdyssanat,

toiimätuejolrtaja

K.

H. Lehtinen, Helsinka.
Avauspuhe, Suomen Maaikauppiasliiton puheenjohtaja, (kauppias Matti lahdensuu, Toijala.

Kokouksen toimihenkilöiden ja vaiiokuntain valitseminen.
Väalttäisk&upwi etujen.
Alue tus:
huomioonottaminen kauppatapojen selLiiton
vittämisessä ja (kehfttäi
neuvoja Roope Järvinen,

Keskustelua siitä.
Alustus: Maakauppiaiden suhteesta

kotimaisiin tetidasyktyiaila,
A. Jordan, Värtsilä.

kauppias

Keskustelua siitä.
Päivällisaika.

N
Toinen kokonsplivi
B—lo Tehtaissa ja. liikkeissä
,••—

Elo

käyntejä.

Klo 10 Alustus: Ammattitaidon edistämisestä ammattijärjestön avulla, toimittaja

Kaarlo

Kytömaa.

Keskustelua siitä.
Klo 12 Esitelmä: Vanhempi lainsäädäntö maakaupasta, valtioneuvos E. G.
Paimen, Helsinki.
Yhteiset aamiaiset Kaivohuoneella.
Klo 3 Alustus: Maakauppiaiden yhteisten tuotantoyritysten perustamisesta. Hallinnon valiokunta.
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Keskustelua siitä.
Ilmoitusasioita: Ehdotus maakauppiaiden eläkelaitoksen perustamisesta.

;

tamisesta on vaan -merkittävä mitä
parhaimmaksi. ,Ta se on' meille pääasia tällä kertaa..
Niiden kautta saavutetaan-' ensinnäkin se tärkeä, jo mainittu etu,- että tartunta ei leviä itso parantolan
asukkaisiin eikä . ympäristöön. Sitten on ilmeistä, että niinhyvin itse
potilaat kuin kaikki muu parantolaan kuuluva väki tulevat saamaan
jokseenkin perusteellisen kasvatuksen hygienisissä asioissa.
Tuo kasvatus ei voi jäädä hyvässä
merkityksessä kohdistumatta koko
vrr paristoon.
Päinvastoin saavat
.kaikki parantolan vaikutuspiiriin
snemmän tai vähemmän läheisesti
kuuluvat ympäristöasukkaat omin
silmin nähdä ja useinkin esitelmien
y. m. muodossa kuulla yhtä ja toista
opettavaista. Heissä täytyy viritä
oiiea käsitys keuhkotaudin tartunnan tapatitumismuodoista ja edellytyksistä siihen. Heistä täytyy hävi,';ä pois tuollainen sokea basillikauhu,
.oka ei näe eroitusta keuhkotautisen
ja keuhkotautisen välillä tartunnan
leviämiseen nähden. He m. m. op-

Hallituksen edustajat ovat duuman valiokunnassa ilmoittaneet, ettei hallitus hyväksy duuman yhdistymisvapautta koskevaa
lakiehdotusta,
Duuman valiokunnat ja valiakunnanpankin emissionioiketis,
Keskussotateollisuu »komitea vastustaa sola-kauppaOsuuskuntia
komiteain perustamista pörssikomi teoin yhteyteen.
(S.H.)
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Valtakunnanduuma.
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Tulos

'.

tuollaisten tapojen noudat-

Saalit huomautti puolestaan, ettei
ole tarkoituksenmukaista, että Itämehävitetään ainoa
renmaakunnista.
siellä oleva korkeinta sivistystä levittävä oppilaitos.

Ministerineuvoston

.

teissa.

■
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Millaisia hygienisiä tapoja yksityisseikallisesti noudatetaan parantolan sisäisessä elämässä, niistä ei
oie tarkoitus ruveta enempää selkoa
tekemään tämän kirjoituksen puit-

Venäjältä.

Perjantaina Kesäkuun
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»Suostun, paitsi määrätyille hengel-

lisille miehille.»
Viides kysymys: »Sitoutuuko Vos-

tokov painattamaan

jokaisen kirjal-

lisen tuotteensa vasta iäiettvääo sen

\

Esitys maakauppiaiden

oman pankin

perustamiekysymyksen nykyisestä tilasta.
Kirianpitokrlpailua tulos.
Juhlapäivälliset Grand Hoteß Fen,
'
niassa
"

Kolmas kokouspäivä.
Klo B—lo8—10 Kansallismuseossa käynti.
Suomen Maakauppiasliiton vuosikokous.

Klo 12 Yhteiset

Kaivohuoneella.
Klo 3 Esitelmä:

aamiaispätvälllset
Kauppalainsaädän-

tönume kehittämisestä, lakltied. tri Hei-

mo Helminen.

Loppukeskustelua ja päätöstenteko

valiokuntain

palauttamista, kysymyk-

sistä.
Vapaita keskustelukysymyksiä.
Suomen Maakauppiaslliton vuorikokouksessa, jossa -käsitellään Liiton sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat, on I/ition
varsinaisilla jäsenillä pulhe- Ja *^
tysoikeus sekä passiivisina jäsenillä oikeus ottaa osaa fcesdrasteluu*, mutta ei
päätösten tekoon.

maaikauppiasfcokoriteeen
Yleiseen
voivat ottaa osaa kaikki maakauppiaat
ja maut Maakauppiasltiton sekä airtiijäsenet ynnä
viset että passiiviset
jotfc* hankasianharrastajat,
muutkin
kivat itselleen

osanottomertkih.

Edellämainitut professori 18. G. Paimenin ja lakitied. tri Heimo Hetatoen
luennot ovat vapaat yleisöllekin.
Niitä kokoukseen saapuvia, Joiffla ei
ole tiedossa asuntoa Hets-iagtesii, pyydetään nykyisen asuntopulan vuoksi

hyvissä ajoin tilaamaan huoneen Maa(kanslialta, Helsinki, Uudenmaani. 11, jonka puoleen voi
kääntyä muissakin kokousta koskevissa asioissa. Sen puhelin on 80 61.
Heinäkuun 6 p:stä ruveten on kanslia kokouspaikalla Vanhalla Ylioppilas-

kauppiafftokouksen

talolla, It. Heikink. 7. Puhelin «648.

J

tilisi SUOMETAR

Pitkin koko Venäjän rintamaa

Odessasta, kesäk: 22 p. (P.T.)
Odessaa on kohdannut surun päivä.
Klo B Ja 9 välillä aamulla lähtivätOdessasta höyrylaiva Potemkin, joka
kuului
laivayhtiölle,
Nikolajeviin, mukanaan n. 800 matkustajaa, sekä höyrylaiva Merkurij,
joka kuului Höyrylaivayhtiö
Orionille, Hersoniin. .Viimemainitussa
cli 482 rekisteröityä matkustajaa ja,
kuten otaksutaan, n- 100 pilefitöntä
matkustajaa sekä 31 henkeä miehistöä- Paljon
opiskelevaa nuorisoa
Matkusti lomalle ja sitä paitsi erään
koulun retkeilijöitä seurasi mukana.
Puolenpäivän aikaan levisi kaupungilla huhu, että toinen höyrylaivoista oli uponnut, olematta kuitenkaan
tietoa kumpiko. Klo. Ip. sai Venä-

ovat saksalaiset ja itävaltalaiset

AoSema.

ranskalaisten juoksuhautoja vastaan.
Piakkoin päättynevät Ranskan
edustajakamarin
salaiset istunnot ja
(Sodan 698:
päivä.)
saamme silloin tietää, mitä päätök(S.H.)
Ylipäällikön
esikunnan siä, kamari on sotatoimien kehitystä
viimeisen tiedonannon mukaan on yksityiskohtaisesti
käsitellessään
Venäjän läntisen rintaman pohjoisel- tehnyt.
la osalla ollut huomattavissa saksalaisten taholla suurta toimeliaisuutItalian rintamalla ovat
ta. He ovat usealla rintaman eri
jatkuneet viimeaikaiseen,
sotatoimet
hyökkäykseen,
kohdalla ryhtyneet
verkkaiseen
tapaansa. Virallinen
jos kohta näyttää siltä, ettei näillä
tiedonanto
mainitsee italialaisten
alolteilla toistaiseksi ole ollut lopulhiljalleen
lista, menestystä. Ykskylän siltaetu- päär-seen
etenemään
laakson pohjoispuolella,
varustusten alueella kehittivät saksalaiset voimakasta tykkitulta. Var- joskin epäsuotuisat olosuhteet ja
sinaiseen hyökkäykseen ryhtyivät he vihollisen tekemä vastarinta tuottivas- vat suuria vaikeuksia. Itävaltalaiset
.Väinäjoen asemien rintamaa
jiikavat kuitenkin toisilla osilla itsejoka
rautatietä,
Kuusitä
pitkin
taan
rinmaalta johtaa Shavlin ja Ponevie- pintaisesti hyökkäyksiään, päättäen
shin kautta Väinänlinnaan, sekä litä siitä, että ne yhtenä yönä ovat tehsuurta luoteista päärataa myöten, jo- neet kolme hyökkäystä italialaisten
ka Varsovasta Vilnan kautta kulkee Asiagon lounaispuolella olevan MagVäinänlinnaan. Nämä hyökkäykset, na Boschen vuoren asemia vastaan.
jotka torjuttiin, ovat siten nähtäväs- Myöskni molemminpuolisia lentoti kohdistuneet Väinäjoen rintaman hyökkäyksiä on tehty, joskin suueteläisintä osaa, Väinänlinnan seu- remmilta seurauksitta.
*
dulla olevia venäläisten asemia vastaan. Dubatovkan kauppalan laholLisäyksenä siihen, mitä eilen laula olivat saksalaiset valloittamaisil- suimme Kreikan kohtalosta, on
laan venäläiset juoksuhaudat, mut- tänään lyhyesti viitattava sen uhkata tuomalla viime hetkessä reservit vaatimuksen sisältöön, jonka ympäavukseen saivat venäläiset hyök- rysvaltojen hallitusten on ilmoitettu
käyksen torjutuksi. Vilnasta kaak- eilen yhteisesti jättäneen Kreikan
koon sijaitsevan Krevon kauppalan hallitukselle. Harvoin on minkään
eteläpuolella tunkivat saksalaiset maan hallitus saanut vastaanottaa
mainitun kauppalan läpi virtaavan niin ankaraa nuhdekirjaa, kuin tämä
joen yli, mutta eivät lopullisesti jak- Kreikalle jätetty uhkavaatimus itse
saneet uusia asemia pitää hallus- asiassa on. Varsin laajasti ensin
saan, vaan työnnettiin heidät takai- luetellaan ne muistutukset,
joita
sin joen yli. Myöskin Oginskin ka- ympärysliiton etujen kannalta näinavalla ja Jassolda-jodla Pinskin den valtojen hallitukset ovat katsopohjoispuolella oli sekä tykki- että neet tarpeelliseksi tehdä Kreikan halkivääri tulta.
lituksen noudattaman ulkopolitiikan
Poljesjen eteläpuolella on Lutskin suhteen, ja vaaditaan takeita siitä,
rintamalla edelleen kiivaasti taistel- että Kreikan ulkopolitiikkaa- tämän
tu. Saksalaiset ovat Myljskin suun- jälkeen ohjataan, huomioon ottamalnalta Sokulin länsipuolella Styrin la ympärysliiton sille asettamat
varrella ylläpitäneet myrskyistä tul- vaatimukset. Mutta vielä tärkeämpi
la. Raimeston alueella Stohodan ja seurauksiltaan laajakantoisempi on
varrella (Svidnikin länsipuolella) on se ösa ympärysliiton uhkavaatimus;jatkunut äärimmäisesti kiintyneitä ta, joka
kohdistuu Kreikan sisäiseen
taisteluita. Samoin on ollut laita elämään. Ympärysvallat arvostele;Vorontshinin itäpuolella, jossa siis vat Kreikan hallituksen toimintaa
saksalaiset yhä itsepintaisesti hyök- Kreikan omien perustuslakien
v
käävät itäänpäin, ,.
sa, joita lakeja maan oman'hallituk-

s

t

*

Keskisen Strypan rintamalla, on
ollut hiljaisempaa. Saksalaiset eivät sanottavasti ole tehneet vastahyökkäyksiäkään ja syyksi mainitsee
>Denj>-lehden sotakatsauksen laatija, että heidän omat piikkilankalaitteensa haittaavat hyökkäysten tekoa.
Gaivoronkan luona ovat venäläiset
joitakin juoksuhaudan
vallanneet
.
osia.
Bukovinan rintamalla peräytyvät
itävaltalaiset osaksi länttä kohti Kutyn kaupungin kautta Karpaattien
solateitä kohti, osaksi lounaista kohti.
Karpaattien eteläisemmille harjanteille. Viimeksi mainitulla suunnalla ovat venäläiset valloittaneet Radantzin kaupungin.
Yleinen vaikutus näiden taisteluiden selostuksesta on se, että saksaläis-itävaitalaiset muualla, paitsi

>

sen väitetään lomkanneen, hajoittamalla edustajakamarin kahdesti . saman vuoden kuluessa ia kutsumalla
valitsijat lippujen alle. Maa on näin
jätetty poliisihallituksen valtaan ja
käy perikatoaan kohti. Ympärysvallat ilmoittavat aikovansa suojata
Kreikan kansan oikeuks i a sen omaa hallitusta vastaan ja
tämän ne tekevät, vedoten siihen, että ne aikoinaan olivat mukana vapauttamassa Kreikkaa ulkovaltojen
(s.o. Turkin) ikeestä ja ovat turvanneet sen riippumattomuuden,- minkä
vuoksi ympärysvallat nyt katsovat ei

ainoastaan oikeudekseen, vaan myöskin velvollisuudekseen asiaan sekaantua. Uhkavaatimuksessa esUetvt lopulliset ympärysliiton vaatimukset ovat seuraavat: 1) todellinen
ja täydellinen Kreikan
armeijan
aseista riisuminen, 2) uuden hallituksen muodostaminein, joka takaisi,
että Kreikka säilyttää ympärysvaltoBukovinassa, ovat yhä enemmän ja kohtaan suopean puolueettomuutehneet kiivaita vastahyökkäyksiä. den, ja joka
muuten toimisi Kreikan
Tämä pitää paikkansa varsinkin yleisen mielipiteen mukaisesti, 3)
Lutskin rintamaan nähden, jonka uusien vaalien toimittaminen edusta*
huo- jakamariin
merkitys, kuten usein onkin
perustuslakien edellyttämautettu, on erittäin tärkeä. »Denj»- män ajan kuluttua ja sen jälkeen,
lehden sotakatsauksen laatija huo- kun aseista riipumisen tapahduttua
mauttaa kuitenkin, että, vaikka >vi- säännöllinen järjestys on palautettu,
hollinen näyttää etenevän tällä ken- ja 4) niiden poliisiviranomaisten
raali Kaledinin rintamalla, ei kui- erottaminen, jotka vieraan vaikutuk-:
tenkaan voida puhua alotteen lopulli- sen alaisina myötävaikuttavat väkisesta siirtymisestä vihollisen käsiin>. valtaan rauhallisia kansalaisia vasvirallinen

tiedonanto
Ranskan
Vérdunin rintamalta toteaa uudelleen, että ranskalaisien
äsken Maasin vasemmalla rannalla
Mort Hommien eteläisillä rinteillä
valtaamat juoksuhaudat edelleen
ovat heidän hallussaan. Viime päivinä ovat tärkeimmät sotatoimet kuitenkin kohdistuneet Maasin oikealle
rannalle, jossa saksalaiset ovat melkein lakkaamatta kiivaasti pommittaneet ranskalaisten asemia kukkulan 320 : luona, Chapitren, fuminin
ja Chenoisin metsäalueilla sekä osittain tehneet hyökkäyksiäkin näitä
Douaumontin ja Vauxin linnakkeiAen ,'ounais- ia eteläpuolella olevia

n

taan, ja uusien nimittäminen yksissä
neuvoin ympärysliiton kanssa. Näiden vaatimusten esittäminen tietää
Kreikan sisäisten asioiden saattamista ympärysliiton tarkastuksen alaiseksi ja niiden antamista ohjeista

.

tehneet raivokkaita hyökkäyksiä,
Verdunin alueella kiivasta tykistotaistelua ja saksalaisten hyökkäyksiä, jotka kuitenkin ovat torjutut-

toehtoa tuskin on olemassa. Miten
kauan Kreikka on koettanutkin ulkopolitiikassaan luovia eri suuntien välillä, täytyy sen nyt nähtävästi määrätä kantansa, jolloin se ajautuu jommankumman taistelevan valialiiton
suojaan ja tuskin voi välttää sotaa
toisen kanssa. Mahdotonta ei ole
sekään, että maassa puhkee sisällinen sota, johon ulkovaltojen edutkin
jän Höyrylaivayhtiö kipinäsähkösapyrkivät vaikuttamaan. Onnettomalnoman Otshakovista, että Potemkin
la kannalla ovat tosiaankin Kreikan
oli onnellisesti saapumassa Otshakoasiat.
\iin. Ei niin ollen ollut epäilemistä, että onnettomuus oli kohdannut
Merkurijta. Onnettomuus tapahtui
20 virstan päässä Odessasta JMikovkan" kohdalla lähellä Grigorjevkan
kylää 2 peninkulman päässä ranniYlipäällikön esikunnan
kolta. Höyrylaiva sai vuodon keutiedonanto.
laansa ja upposi 5 minuutissa. KakPietarista, kesäk, 22 p. (F.T.) si' pelastusvenettä, jotka laskettiin
Korkean ylipäällikön esikunta ilmoit- rr.ereen, kaatui tuulessa. Pelastuneitaa;
den täytyi tarttua meressä uiskenteleviin
esineisiin. Muutamat pysytLäntinen rintama.
telivät pinnalla neljä tuntia. Apuun
Ykskylän sotavarustuksen aineel- lähetettiin
13 alusta. Voimakkaan
la kehittivät saksalaiset voimakkaan merenkäynnin'vuoksi'eivät ne kaiktykkitulen. T.k. 21 p:n vastaisena ki voineet päästä onnettomuuspaikalyönä tekivät saksalaiset tykkivalmis- le.
Grigorjevkan kylään lähetettiin
telnn jälkeen hyökkäyksen Väinä- Punaisen Ristin automobiileja. Klo
joen asemia vastaan pitkin ponevc- 2 ja 3 välillä saapuiyksi pelastusshin ja luoteista (Varsovan) laiaa aluksista, mukanaan 24 pelastettua,
pitkin, mutta tulivat torjutuiksi. Du. niiden
joukossa katedraa'ikirkon
batovkan kauppalan vastaisella puo. pappi Onistshenko. Höyrylaivasta
iella olevalla alueella (12 virstaa ete- näkyivät mastot, - joista M. henkeä
lään Vishnevskoje-jäxvestä) tekivät pelastettiin. Tähän, mennessä on
saksalaiset voimakkaan tykistöval- Odessaan tuotu 60 pelastettua ja
mistelun jälkeen hyökkäyksen ja eli- monta pelastettua on Grigorjevkassa
vät onnistumaisUlaan valloittaa csan ja muissa rannikkopaikoissa.
Kapjuoksuhautoja. Avuksi riensivät re- teeni, perämiehet ja koneenkäyttäjät
setvijoukkomme ja saksalaiset työn- ovat pelastuneet. Suuria ihmisjouknettiin takaisin juoksuhautoihinsa. koja on ulkona kyselemässä läheiKrevon kauppalan eteläpuolella sak- simpiään. Kerrotaan, että edellä
salaiset kulkivat Xrevljanka-joen yli, kulkeneen höyrylaiva
Potemkinin
mutta otettiin täällä vastaan tulel- kapteeni näki Merkurijn räjähdyklamme, niin etteivät he kyenneet ete. sen, mutta ei ohjannut sinne pdäten,
neniään, vaan peräytyivät takaisin että vedenalainen vene oli liikkeessä.
tämän joen läntiselle rannalle. Ogins, Kaupunginhallitus on laatinut luetkin kanavalla ja Jaseldan joella val- telon niistä Merkurijsta pelas'aneislitsee tykki- ja kiväärituli. Päivän ta, jotka on tuotu meritse. Luettekuluessa ampui tykistömme maahan lossa on 164 nimeä." _';>lyöheTi'iiin on
kaks: saksalaista lentokonetta, jat- muutamia kymmeniä -ihmisU tuotu
ka putosivat meidän alueellemme: automobiileilla.
Neljä haavoittutoinen niistä putosi 2 virstaa ete- nutta on Sytshevin sairaalassa Niin
lään Listopadyn asemalta Bologoje
ollen ovat useimmat pelastuneet. GriSjedletsin radalla ja toinen Shukin gorjevkan kylässä on maalle ajautupnaluvarustuksen luona 10 virstaa nut 28 ruumista.
:■':
kaakkoiseen Oginskin kanavan suulta. Lentokoneet ja lentäjät tuhoutui,
vat. Grusjatinin alueella vihollinen
teki hyökkäyksen taajoissa ketjuissa,
mutta hajotettiin tulellamme ja pakeYLEINEN ASEMA.
ni jättäen jälkeensä kasoitain kuolleiParisista, kesäk. 21 p. (P.T.)
ta ja haavoittuneita. Sokulin (Styrin varrella) länsipuolella olevalla Tilallinen iltatiedonanto ilmoittaa:
aineella saksalaisten hyökkäys tor- Maasin vasemmalla rannalla on sakja salaisten hyökkäys uusia juoksuhanjuttiin vastahyökkäyksellämme
ja tojamme vastaan, jotka me valloinoin
vankia
joutui
käsiimme
600
kuularuiskuja.
Samalla
muutamia
timme t.k. 15 pnä Moit Hommen eteaineella vihollisen järeä tykistö ke- läisillä rinteillä, lopullisesti pysäyhitti Myljskin suunnalta myrskyisän tetty tulellamme. Oikealla rannalla
tulen. Raimeston alueella Stohodan tekivät saksalaiset, sen jälkeen kun
varrella (Svidnikin kirkonkylän län- he olivat pommittaneet kaiken päisipuolella) ja Vorontshinin itäpuolel- vää järeillä tykeillä 320 metrin kukla ovat jatkuneet äärimmilleen kiih- kulan luona olevia linjojamme sekä
tyneet taistelut. Olemme ottaneet Chapitren ja Fumin le Chenoin metvanniksi 4 upseeria ja 214 sotamies- sä-alueita, hyökkäyksen asemiamme
tä saksalaisia. Vankien lukumäärän vastaan Vauxin linnakkeen länsi- ja
vähäisyys johtuu siitä, etteivät sota- eteläpuolella. Vihollinen tuli kuimiehet ole säälineet saksalaisia, jot- tenkin kaksi kertaa torjutuksi sulkuka ovat ampuneet räjähtävillä kuu- tulellamme ja se perääntyi kärsien
lilla. Hyökkäyksiin on
ottanut suurta mieshukkaa. Muulla rintamyöskin osaa Jaroslavin mainehikas malla on jatkunut keskeytyksin tykvarusväkiosasto, jonka päällikkö on kitaistelu. T.k. 21 p:n vastaisena
haavoittunut, mutta silti jäänyt rin- yönä heitettiin eräästä lentokoneosastamaan. Strypan varrella Gaivorcntostamme 210 pommia Arnavillen
kaa länsipuolella ovat joukkomme asemalle ja 276 pommia Metzin sotivalloittaneet muutamia vihollisen lasrakennuksiin.
juoksuhautoja. Vihollisen takaa-ajarcinen äärimmäisellä vasemmalla siENGLANNIN ARMEIJA.
vustallamme jatkuu. Olemme valloitLontoosta, kesäk. 22 p. (P.T.)
taneet Radaltsin kaupungin. Ajaes- Ranskassa olevan Englannin armeisamme takaa vihollista on käsiimme jan päämaja ilmoittaa: Päivä on kujoutunut 22 upseeria, noin 1,000 so- lunut rauhallisesti. Muutamin paikoin tapahtui vain keskeytyvää tytamiestä, 3 kuularuiskua ja 27 kuu- kistölaukaustenvaihtoa sekä myöskin
laruiskun tarpeet.
miinataistelua.

Venäjän rintamat.

-

—

Ranskan rintama.

Mustameri.

riippuviksi.
Torpeedoveneemme ovat tuhonneet
huomiomme
Erityisesti kiintyy
purjelaivaa
Kreikan nykyisen hallituksen erotta- 5 suurta lastissa ollutta
ja muutamia pienehköjä aluksia, otmista koskevaan vaatimukseen. Mitaen samalla vankeja. Vihollisen taiten on sikäläinen hallitus tähän
peetta on tuhonnut matkustajahöyry.

siihen itseensä kohdistuvaan vaatiSuurin osa matmukseen suhtautuva?' Ja mille kan- laivan »Mercuri».
on
kustajista
pelastettu.
nalle tähän vaatimukseen nähden
asettuu kuningas ? UhkavaatimukKaukaasian rintama.
sen sisältö on sen luontoinen, että
Ilman muutoksia.
siihen on vastattava joko myöntävaihkieltävästi.
Kolmatta
västi tai

sota.

VIRALLINEN TIEDONANTO.
Roomasta, kesäk. 21 p. (P.T.)
Italian armeijan päämaja ilmoittaa:
Adigen ja Asticon rätillä on tykistö
toiminut posinan laakson saalia. Ankaran myrskyn aikana valloittivat
meidän alppijoukkomme vahvan aseman Purcen vuoren lounaispuolella.
Sengion vuoren läntisillä rinteillä
on ollut toiminnassa jalkaväki ja
ovat siellä suoritetut
sotaliikkeet
päättyneet meidän eduksemme. Asia.
gon lounaispuolella teki vihollinen
äkillistä
yöllä t.k. 19 pnä kolme
hyökkäystä Magna Boschen vaoren
asemia vastaan, mutta nämä hyökkäykset torjuttiin ja vihollinen kärsi
suurta
mieshukkaa.
Franzellan
laakson pohjoispuolella jatkoivat
joukkomme eilen vaikeata etenemistään jokien uurtamaa seutua pitkin,
huolimatta siitä, että vihollinen teki
itsepintaista
vastarintaa ja yritti
tuon tuostakin ryhtyä vastahyökkäykseen. Muilla rintaman osilla ei
ole tapahtunut mitään huomattavamVihollisen lentokoneista on
paa.
heitetty pommeja meidän yhdyslinjoillemme ja on niistä haavoittunnt
muutamia henkilöitä, samoinkuin aiheutunut jonkun verran maita vähäpätöisempiä vaurioita. Meidän lentokonelaivueemme, johon kuului 34

o- tai puolivuoden tilaajille,

jotka voivat ratkaista seuraavaa

kilpatehtävän:

s.

Perheen nuorin jäsen sai käsiinsä isän ostaman piirustuksen ja ymmärtämättä sen arvoa leikkeli saksilla sen pieniksi palasiksi. Minkälainen tämä piirustus oli? Tässä yläpuolella ovat kaikki palaset kuvatut.
Koettakaapa sommitella ne jälleen kokonaisuudeksi, niin enkäpä onnistutte saamaan kuvan, jossa on sekä kesää että lempeä.
Iväiden kuvioiden osista semmoisinaan on yhteen sovittelemalla muodostettava yksi yhtenäinen neliö. Seuraavat palkinnot jaetaan:
1 palk. k 100 mk; 1 palk. å JO mk: 1 palk. 25 mk; 1 palk. ä 15 mk;
o palk. å 10 mkdia kirjallisuutta; 6 palk. å 5 mfclla'kirjallisuutta.
Palkinnot jaetaan siten, että saapuneista oikeista ratkaisuista otetaan
arviokaupalla ne 13, jotka ensiksi käsiin sattuvat.
Katkaisut ovat suljetussa kirjeessä lähetettävät KODIN KUVASTON
TODIITUKSELLE. os. TURKU, ennen elokuun 1 päivää. Kirjeessä on
mainittava lähettäjän nimi ja osoite, ja kuoreen on kirjoitettava: -PALKINTOKILPAILU*.
Tulokset julaistaan Kodin Kuvaston elokuun 13 r>:nä ilmestyvässä
numerossa.

KODIN KUVASTO

on maamme suurin, kuvarlkkaln, runsasslsaiMMsin
la huomattavin loka viikko Ilmestyvä perhelehti.

SISÄLTÄÄ m. m.: 1. Kucia sodasta. 2. Kuvia muista merkkitapahtumista. 3. Käsityö- ja Kuosikuvia. 4. Kertomuksia ja runoja, ö. Kansantajuista tiedettä, ti. Historiallisia kuvauksia. T. Käytännöllisiä neuvoja. 8. PaU
kintokilpailuja.
Nyt juuri on sopiva aika tilata Kodin Kuvasto

capronia, savojaa ja farmania, pommitti perginissä olevaa lentokenttää,
joutuen erikoisten patterien tulen
alaiseksi Suganan laakson suulla, ja
ryhtyi taisteluun vihollisen vartiolentokonelaivueen kanssa. Lentokoneemme palasivat eheinä ammuttuaan m aahan 3 vihollisen lentoko-

jokaiseen kotiin!

Ken ei vielä ole Kodin Kuvastoon tutustunut, tilatkoon sen koetteeksi
heinäkuun alusta vuoden loppuun: Uusia tilauksia voi lähettää" kilpailu-

ratkaisun Ohella.

TILAUSHINTA

on puolivuodelta

ainoastaan Smk. 3:25.

j Ryhtykää asiamieheksi! Runsas palkkio!

I

Pyytäkää asiamiesehtoja ja näytelehtifi!

netta.

HSäl

Balkanin sota.
KESKUSLIITON SOTAVOIMAT
ALBANIASSA.
(S.T.T.) Bas él i s t a, kesäk. 20 p.
(B. V.) Neue Ziir. Ztgn Balkanilla
oleva erikoiskirjeenvaihtaja väittää
bulgarialaisten kiireesti jättävän asemansa Albaniassa Elbasan siihen
luettuna, jonne on jäänyt ainoastaan
yksi itävaltalainen prikaati. Huolimatta siitä, että itävalta-unkarilaiset
ovat huomattavasti heikentäneet asemaansa Albaniassa, lähettämällä
apujoukkoja Italian rintamalle, on
heillä kuitenkin Albanian rintamalla
enemmän kuin kaksi armeijakuntaa.

Hajatietoja.
RANSKAN EDUSTAJAKAMARI.
Suljetan istunnon päättyminen.
(S.T.T.) P a r i s i s t a, kesäk. 21 p.
(Rj.) Tänään luultavasti päättyy
-edustajakamarissa sotilasasiain käsittely suljetussa istunnossa. Istunnossa tapahtuneet keskustelut tulevat
ilmenemään päiväjärjestykseen siirtymismuodossa, josta toimitetaan äänestys julkisessa istunnossa.
MUISTOMERKKI KITCHENERILLE.
Lontoosta, kesäk. 22 p. (P.T.)
Asquith teki alahuoneessa ehdotuksen muistomerkin pystyttämisestä
Kitchenerille. - Sen omistuskirjoituksessa tultaisiin ilmaisemaan kunnioituksen ja arvonannon tunteet vainajan loistavan sotilastoiminnan jdhdosta sekä kiitollisuus uskollisuudesta isänmaan palveluksessa. Ehdotus
hyväksyttiin yksimielisesti.
Havresta, kesäk. 21 p. (P.T.) Belsiirtomaaministeriö ilmoittaa virallisesti: Kenraali Tombere sähköttää, että etujoukot, lyötyään vihollisen t.k. 6 pnä Kivitavan luona, ovat
saavuttaneet perääntyvän vihollisen
ja pakoittaneet sen ryhtymään uudelleen taisteluun t.k. 12 pnä Kivitavan
ja Kitegin välisellä tiellä Kgokomajoen itäpuolella. Vihollinen tuli voitetuksi ja perääntyi jättäen taistelukentälle suuren määrän kuolleita. Takaagian

ajo jatkuu.

Lontoosta, kesäk 22 p. (P.T.)
Itä-Afrikasta ilmoitetaan virallisesti:
Kenraali Hoskinsin ensimäinen divisiona on t.k. 19 p. valloittanut Handenin. Vihollinen peräytyy keskiradan
suunnalle, kärsien jonkun verran miesliukkaa jäikijoukkotaisteluissa. Eteläi.
eellä sotanäyttämöllä on kenraali
Norshen kolonna miehittänyt Alt-Langenburgin Niassa-järven ylisillä rannoilla. • T. k. 12 p. vihollinen koetti tehdä vastahyökkäyksen, mutta tuli torjutuksi ja peräytyi koilliseen suun.
taan. Luoteisella rintamalla on belgialaisten hallussa Tanganjika-järven ja
Victoria-järven lounaisen kärjen välinen linja.

(S.T.T.) Roomasta, kesäk. 21 p.
(Rj.) Tunnettu sotakirjailija, kenraali
Havresta, kesäk. 21 p. (P.T.) Corsi on keskustelussaan »Rjetshin»
Belgian virallinen tiedonanto ilmoit- kirjeenvaihtajan kanssa lausunut m.
taa: Belgian rintaman eri osilla on m., että useista poliittisista ja strakäyty tykkitaistelua, pääasiallisesti tcegisista seikoista päättäen voidaan
Dixmuidenin pohjoispuolella oleval- arvella Europan sodan ratkaisun taUnkarin rintamalla. Venä.
la seudulla. Stenstraetessa on ta- pahtuvanhyökkäyksen
kehityksellä tuläisten
pahtunut pommitaistelu.
lee olemaan suuri merkitys.

BELGIAN ARMEIJA.

(S.T.T.) Atenasta, kesäk. 20 p.
(B. V.) Vähän-Aasian rintamalla olevat saksalaiset upseerit ovat saaneet
viipymättä jättää osasmääräyksen
tonsa ja palata Saksaan.

■

lahjoittaa Kodin Kuvasto

Lontoosta, kesäk. 21 .p. (P.T.)
Yarmouthista ilmoitetaan, että Cortonin toistolaiva on upotettu ja että miehistöstä on hukkunut viisi henkeä.
Muut on pahasti haavoittuneina las.
kettu maihin Yarmouthiss*.

(S.I. 3229).

Lontoosta, kesäk. 22 p. (P. T.)
keaa. cm otaksuttavaa,
Päivällisillä, jotka venäläisenlipunpäi.
nen täällä hidastuu.
vän komitea antoi venäläisten edustaOn. itsestään selvää,
jain kunniaksi, oli esimiehenä \Vee-

Birminghamin lordimajori Chambevlaiii ilmoittaa, että sikäläiseen yliopistcor on otettu oppiaineeksi venäjän-

että etenemi-

että itävaltaheidän liittolaisensa ryhtyvät mitä tarmokkaimpiini toimenpiteisiin Unkarin, tämän keskusvaitain
laiset

kers.

ja-

vilja-aitan suojelemiseksi.

'"

v'

'

kieli.

(Rj.) Entinen yhdistys- ja edistyspuolueen johtaja, Turkin .parlamentin
jäsen Ahmed Riza-hei on saapunut Lausanneen. Täkäläisissä armeenialaisissa piireissä puhutaan Turkin hallituksen lähettäneen hänet välittäjänä neuvottelemaan Sveitsiin siirtyneen Turkin oppositsionin Ikanssa,

p.

'■

(

..-

Venäläisten
rynnistys.
(Venäläisten
lehtien
mukaan.)
(S.H.) Korkean ylipäällikön tämäntiedonannossa,
kuten
päiväisessä
kirjoittaa »Denj»
edellisessäkin
huomautetaan suurista ja erittäin va-

1I

(S. H.)

Italian

Lähempiä tietoja.

Kreikan kohtalo.
(S.H.)

taan

>Tosiaankin,

kylmäverisyyttä

kaniditiisessa,

kyllä
sen

vaadiristin

joka nyt painaa kan<
hallitusta ja kuningasta>
näillä katkerilla sanoilla lopetti en-;
tinen meriministeri Stratos joku aika sitten syvällä mielenliikukrksei*
ia pitämänsä puheen Kreikan eduslajakamarissa. Eikä voikaan kieltää,
etfä Krdkan huolet sodan aikana o--'
vat moninaiset, käyden viime aikoi*
na harvinaisen uhkaaviksi.
Kreikka oli jo pahemmassa kuin
pulassa kun ympärysiiitto yksin miehitti eräitä sen alueita, jolloin luonnollisesti syntyi kaikellaista kahnausta omien asukasten ja vierasten
välillä. Vielä vaikeammaksi kävi
tilanne, kun serbialaisten piti saada'
vapaasti astua maihin Kreikan alueelle, ja huippunsa saavutti tukala
asema, kun bulgarialaiset marssivat
Rieikan rajan yli ja miehittivät
Kiipelin linnan. Skuludiksen kamalassa antamien selitysten mukaan toki kreikkalainen varusväki ensin
vastarintaa ja jätti sitten vasta linnan, kun hyökkääjät näyttäytyivät
ylivoimaisiksi.
Mutta ympärysvallain puolelta, ei ole oltu taipuvaisia
tunnustamaan tätä selitystä oikeaksi,
vaan on väitetty, että ilmeisesti oli
salainen sopimus Kreikan ja Bulgarian välillä. Samaa oli jo aikailemmin sanottu n. s. Gunarikocn
skandaalin johdosta, Gunarista kun
syytettiin siitä, että hän olisi takavarikoinut 46,000 säkkiä Salonikissa

saa,

—•

kavalaatuisisla sotatoimista kenraali
Brusilovin armeijain oikealla siivellä ja menestyksestämme äärimmäisellä vasemmalla sivustalla, kenraali Letshitskin armeijan rintamalla.
Vihollinen pyrkii mitä larmokkaimmin murtamaan asemiamme Kolokin
ja
alueella
Vladimir- Volynskin
Sokalin suunnalla, jossa saksalaiset
tekevät hyökkäyksen hyökkäyksen
jälkeen. Siitä huolimatta, että vihollinen näyttää ikäänkuin etenevän
kenraali Kaledinin armeijan rintamalla, ci Ikuitenkaanl ;voida puhua
alotteen lopullisesta siirtymisestä vihollisen käsiin. Vihollisen toimin-,
nalla on koko rintamalla pikemmin
Vihollinen
puolustautuva luonne.
etenee palauttaakseen asemansa, jotka sotajoukkomme ovat murtaneet.
Vihollisen toiminnalla ei ole ollut ympärysvaltain joukoille määrittyä
huomattavaa menestystä ja jos tar- viljaa ja aikonut jättää ne bulgariaLutskin murfpalueelia iäisille. Vaikka hallitus silläkin kerkastamme
muodostunutta asemaa, pitäen sii- taa väitti jutun valeeksi, pidettiin
malla taistelevain armeijain etene- ymipärysliiton sanomalehdissä asiaa
mistä, niin päättyy tämä tarkastus totena. Samaten nyt kirjoitetaan,
ehdottomasti meidän eduksemme, sil- että Skuludiksen selitykset eivät tyylä korkean ylipäällikön tiedonannossa dytä ketään. Eikä sekään auttanut,
olevasta huomautuksesta, että taiste- että Skuludis kamarissa selitti, että
luja on tapahtunut Grusjatinin kylän keskusvallat ovat taanneet Kreikan
takana, käy ilmi, että olemme jori- loukkaamattomuuden. Se pikemmin
kun verran edenneet Styr-joen alueel- lisäsi epäluuloa.
la. Gadomitsh on pohjoisin kohta
Ja nyt on Kreikan täytynyt laskea
lounaisella sotanäyttämöllä,
missä armeijansa hajalle. Eikä sillä hytaisteluja on tähän asti tapahtunut. vä, Kreikan saarto on silti voimassa.
VoTontshinin kylän alueella kar- »Westminster Gazette» huomauiiikoittivat sotajoukkomme saksalaiset kin, että ympärysvallat vaativat epakosalle. Tämä kylä sijaitsee 35 r.empää kuin aseista riisumista: ne
virstaa Vladimir-Volynskin itäpuo- vaativat takeita, ettei vihollinen
missään muodossa saa tukea Kreilella.
Rintamamme keskustassa, kenraa- kalta. Xäin ollen näytään saarlien 1 Saharovin ia Shtsherbatovin ar- toa yhä tahdottavan jatkaa, kir■rocijain rintamalla on asema ennal- joittaa >Politiken>, ja tämä saarto on
laan. Butshatshin alueella tekee vi- erittäin vakava asia kansalle, joka
hollinen sitkeätä vastarintaa, ryhty- pääasiassa elää tuonnin varassa.
mättä kuitenkaan vastahyökkäyksiin. Kreikka on nyt sekä sisäisesti että
Vihollisen omat, taajat piikkilankaes- ulkonaisesti tullut kuilun partaalle,
teet vaikeuttavat sen joukkojen liik- jossa aina uhkaa kuoleman vaara,
koettipa hypätä puolelle täi toiselle.
keitä ja vastahyökkäysten tekoa.
Kenraali Pflanzer-Baltiniri itävalJa lopuksi viimeiset tiedot tuovat
talaisen aTmeijan takaa-ajoa Tsherno- sen viestin, että ympärysiiitto on jätvitshin etelä, ja länsipuolella jatke- tänyt Kreikan hallitukselle uhkavaataan. Erittäin tarmokas on takaa-ajo timuksen, jonka sisältö on vakavinta
Täällä olemme laatua, sisältäen vaatimuksia n ailännen suunnalla.
kulkeneet Seret-joen yli ja etenemme noastaan Kreikan ulkopolitiikan,
Karpaattien solateitä kohti, uhaten vaan myös sen sisäisen elämän vaJUnkaria. Ottaen kuitenkin huomioon, vrmisen suhteen.
että Seret-joen juoksun eteläpuolella
on muuan Karpaattien vuorenhaara,
jonka yli kulkeminen on erittäin vai—
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Suurvaltasota.

MERKURIJN HÄVIÖ.

\

N:o 1«7 —i*

1916

1

Perjantaina Kesäkuun 23 p:nä

;

M

jtfiä

i*r

=-

itie

Italian uusi ministeristä.
(S.H.) Italian uudesta, BoseHin
muodostamasta ministeristöstä antaa
♦Politiken» seuraavan kuvauksen:
Bos e lii, iäkäs mies (hän on pian
80 tv.), on .harmaantunut ja kulunut puolentoista ihmisiän aikana par!Lamentari9essa toiminnassa. Korkeasta iästään huolimatta hän on vastaanottanut pääministerin paikan.
Hän on sotapuolueen varmimpia luottamusmiehiä. Sonn i n o, Englannin ystävä ja suojatti, jää ulkoasiainministeriksi ja tulee nyt niinkuin ennenkin oman tahtonsa mukaan ja
omassa hengessään johtamaan ulkopolitiikkaa neutralislien ja rauhanystävien mielipiteistä välittäimätltä.
Viidoin on reformisosiailisti ja interventsionisti Bissolati, joka aina
On saarnannut sotaa Saksaa vastaan,
saanut johtavan aseman kabinetissa.
Monet vaativat sitäpaitsi, että hän
saisi pääministerin paikan, mutta
katolilaiset vastustivat jo hänen pääsyään rninisteristöön saatikka sitten
pääministeriksi. Hän on, joskin interventsionisti. sotapuolueen taitavimpia

}a

maltillisimpia jäseniä. Myrs-

kyisten kohtausten jälkeen kamarissa, jotka riistivät Salandralta pääministerin salkun, Bissolati oli siksi itsensä hillitseväinen, että hän astui
vastustajansa eteen ja puristi lämpimästi hänen kättään.
[Ympärysvalloissa on uusi Italian
ministeristo vain herättävä jakamaovathan he nyt saaneet
tonta iloa
oman leimansa ministeTistöön ja heidän hartain toiveensa ei jääne toteutumatta. Sillä ne miehet, jotka koko
ajan ovat vaatineet sotaa Saksaa vastaan, voivat nyt valtaan päässeinä
tuskin olla toimimatta omien vaatimustensa mukaan. Italian sotapuolue on myöskin ottava ilolla vastaan
uuden ministeristön, sillä sen jäsenethän ovat sen puolueen miehiä ja
käskyläisiä. Mutta optimisteille, jotka olivat toivoneet, että Salandran
kukistuminen veisi väsyneen Europan kukon askeleen lähemmäs rauhaa kohti, on Italian uusi hallitus
heidän
oleva katkera pettymys
silmissään voi uusi haliiitus ainoastaan merkitä uusia ihmishengen menetyksiä ja oleva uutena lähteenä vihaan entisen kolmiliiton jäsenten
kesken.

Irlannin kysymys.
(S.H.) Irlannin nationalistien puo-

lue kutsuu -koolle Belfastiin koko Ulsterin natsionalistien neuvotteluko-

kouksen käsittelemään Lloyd Georg-en sovitteluehdotuksia, joissa, kuten
tunnettua, ehdotetaan, että homerulea voimaansaatettaessa Irlannista
erotetaan kuusi öteterfea kreivikuntaa.
toivovat,
Redmondin puoluelaiset
edes
päästään,
kokouksessa
että tässä
jonkinlaiseen sovintoon.
Toistaiseksi on kuitenkin sovittelupäätösten vastainen oppositsioni Irlannin natsionalistien keskuudessa
erittäin voimakas. Hiljattain pidetyssä puoluekokouksessa pantiin erittäin räikeitä vastalauseita Ulsterin
kuuden
kreivikunnan erottamista
vastaan homerulen ulkopuolelle. Näitä vastalauseita panivat juuri Ulsterin edustajat, jotka ilmoittivat, etteivät he usko Irlannissa olevan sellaista valtiomiestä, joka ryhtyisi kannattamaan Lloyd Georgen ehdotusta.
Tämän voi tehdä ainoastaan henkilö,
joka ei ota huomioon Irlannin natsionalistien yleistä mielipidettä.
Toisaalta harjoittavat ikiihoitusta
Lloyd Georgen ehdotusta vastaan
myöskin Ulsterin unionistit. Hiljattain Dublinissa pidetyssä unionistien
kokouksessa vastustettiin muutoksia
Irlannin hallinnossa, koska tällaiset
muutokset ovat omiaan rohkaisemaan Irlannin! lepälojalisia ja petollisia kansanaineksia
Kuten tunnettua on Englannin! hallitus kokonaan päinvastaisella kan>.

nalla.

»Denji.

Myöhäisimmät
tiedot.
RANSKAN VIRALLINEN PÄIVÄTIEDONANTO.
Pa ii s is t a, kesäk. 22 p. (P.T.)
Virallinen päivä tiedonanto ilmoittaa:
Maas-joen molemmilla lannoilla oli
yBUä huomattavissa kiivasta pommi,
tusta, jota seurasi joukko hyökkäyksiä. Vasemmalla rannalla hyökkäsi,
vät saksalaiset Mort Hommen Eteläpuolella olevia ampumahautoja vastaan. Ranskalaiset löivät heidät takaisin ankaran käsikranaattitaistelun
jälkeen ja säilyttivät kaikki aseman,
sa. Oikealla rannalla oli itsepintainen taistelu Vauxin linnakkeen etelä- ja länsipuolella. Voimakkaalla
hyökkäyksellä onnistui saksalaisten
päivän päättyessä tunkeutua Fumainin metsän kaakkoispuolella olevaan
pieneen metsään. Heti sen jälkeen
vastahyökkäyksellä
tekemällämme
karkoitettiin heidät sieltä. Uusi vihollisen hyökkäys suunnattiin keskiyöllä meidän asemiamme vastaan
Fnmainin ja erään Chencuixin itäpuolella olevan paikan välillä. Näissä
molemmissa kohdissa lyötiin saksalaiset takaisin, mutta heidän onnistui
pysytellä muutamissa ampumahautofemme nlkonevissa osissa mainittujen kahden metsän välillä. Saksa.

UUSI SUOMETAR

laisten hyökkäys, joka snnnnattiln
klo 2 aamulla asemiamme Taataan
knkknlan 32l pohjoispnolella, epäonnistui meidän tulemme vuoksi.
Champagnessa jatkuu erittäin voimakas tykinlankanstenvaihto Maison de
Champagnen ja Mont Thetnn välisellä aineella. Munii a rintamalla oli

y 5 zanhallinen.

LIITTOLAISTEN

KONFERENSSIN

kaan on tämä

edusta-

Juutalaisseuran

ja

ilmolttamut, että Itävalta-Unkarin
hallitus pitää juutalaisia Puolan täysioikeutettuina kansalaisina. Haagin
konferenssin määräykset, ettei vallatussa maassa saa muuttaa voimassa
olevia oikeussuhteita, eivät tä«6ä tapauksessa tee esteitä, sillä nämä määräykset sallivat tehtäväksi poiikkeuk-

sen sellaisessa tapauksessa, jolloin oikeuksien rajoitus on tapahtunut as-

PÄÄTÖSLAUSELMA.

konnoEisella perustuksella. Edustaja
Par isistä, kesäk. 21 p. (P-T.) ilmoitti samalla Juutalaisille, että heiLiittolaisten Parisissa dän on liityttävä puolalaiseen kultVirallisesti.
pitämässä konferenssissa hyväksymä
tuuriin ja puolankieleen. Opetuksen tupäätöslauselma kuuluu: Liittoutuneilee
heidän Kouluissaan tapahtua puoden hallitusten edustajat kokoontuija
lankielellä;
17
ainoastaan kahdessa alim15,
16
14,
vat Parisissa kesäk.

päivinä 1916 kauppaministerin, herra massa luokassa saa käyttää juutalaisClementelin johtaessa puhetta niiden saksaa. Juutalaisten on myöskin uudistehtävien suorittamiseksi, jotka he tettava seurakuntaelämänsä ja asetet-

olivat saaneet Parisin konferenssilta tava rabbineiksii ainoastaan seHaisia
maalisk. 28 p. 1916, toteuttaakseen
katsantokantojen ja etujen yhteisyy- henkilöitä, joilla on europalainen kouden ja ehdottaakseen hallituksilleen lusivistys.
toimenpiteitä, jotka voisivat käytännöllisesti aikaansaada tämän yhdenmukaisuuden. He ottivat huomioon,
jotka,
että Europan keskusvallat,
huolimatta kaikista yrityksistä ratkaista ristiriita rauhallista tietä, olivat pakottaneet heidät ryhtymään
Määräajat vuonna 1916 toimitettavilasein taisteluun, nyt yhdessä liittoovat
valmistaneet
le
lakimääräisille syyskäräjille Keisarillaistensa kanssa
taistelua taloudellisella pohjalla, joka lisen
taistelu ei ainoastaan ole jatkuva Viipurin hovioikeuden alaisissa tuomiorauhan solmimisen jälkeen, vaan on
kunnissa.
juuri silloin saavuttava suurimman
Kymin tuomiokunta: Elok, 24 p.
kiihkeytensä. Tämän vuoksi eivät Säkkijärven pitäjän käräjäkunnassa
he voi salata, että ne sopimukset, joi- Maanviljelijä Adolf Hovin tilalla Vita mainitussa tarkoituksessa on teh- lajoen kylässä.
Syysk. 14 p. Kymin ja Pyhtään pitäty vihollisten välillä, tarkoittavat ilhegemonian
jäin
sekä Suur- ja Tytärsaaren ynnä
meisesti saada aikaan
ulkosaarien käräjäkunnassa
viimemainituille tuotannon ja mark- muiden
Työväenyhdistyksen
talolla n:o 33
maailmassa
kinoiden suhteen koko
Aleksanterinkadun varrella Kotkan
ja perustaa kaikissa muissa maissa kaupungissa.
herruuden, jota ei voida sietää. TäLokak. 5 p. Virolahden ja Miehikkähän vakavaan vaaraan katsoen ovat län pitäjäin käräjäkunnassa kunnanliittoutuneiden hallitusten edustajat talolla Miehikkälän pitäjän Saivikkasitä mieltä, että viimemainittujen lan kylässä.
Marrask. IS p. Vehkalahden ja Sipvelvollisuus välttämättömän oikeupitäjäin käräjäkunnassa Kymin
polan
vuoksi
on
denmukaisen puolustuksen
kansliahuoneustossa tatuomiokunnan
jo nyt panna alulle ja toteuttaa sel- lossa n:o 81 Pienen Ympyräkadun varjotka
ovat
laisia toimenpiteitä,
rella Haminan kaupungissa.
omiaan toiselta puolen helpottamaan Lappeen tuomiokunta: Elok. 30
sekä niille itselleen että puolueetto- p. Lemin ja Taipalsaaren pitäjien kämille valloille täydellistä taloudellis- räjäkunnassa käräjäkartanossa Lemin
kylässä.
ta riippumattomuutta ja terveen lii- pitäjän Vainikkalan
Savitaipaleen ja Suop.
Syysk.
11
myöskin
säilymistä
kuin
ke-elämän
menniemen pitäjien käräjäkunnassa
toiselta puolen helpottamaan niiden käräijEkartanossa Savitaipaleen pitälujar
rakennuk- jän Peltoinlahden kylässä.
taloudellisen liiton
sen muodostamista. Tämän vuoksi Lokak. 2 p. Luumäen pitäjän käräovat liittoutuneiden hallitusten edus- jäkunnassa Kauppias Taavetti Myyrän
tajat päättäneet hallitustensa hyväk- talossa Taavetin rautatieaseman läsyttäväksi alistaa seuraavat päätös- heisyydessä. p.
Lappeen pitäjän käräLokak, 11
lauselmat:
jäkunnassa kunnanhuoneella Lappeen-

Syyskäräjäin määräajat.

rannan kaupungissa.
Marrask. 6 p. Valkealan pitäjän käLontoosta, kesäk. 22 p. (P.T.) räjäkunnassa käräjäkartanossa KirEl Pasosta ilmoitetaan, että ameri- konkylässä.
Jääsken tuomikunta: Elok. 29 p.
kalaisen ratsuväen ja Carranzan
pitäjän käräjäkunnassa EdisKirvun
tapahtunut
kannattajain välillä on
tysseurojen talossa Kirvun kylässä.
taistelu lähellä Carrizalaa. MolemSyysk. 19 p. Jääsken pitäjän kärämat puolet kärsivät raskaita tap- jäkunnassa Nuorisoseuran talossa Kos-

MEKSIKON A^IA.

pioita.

Poimintoja.
Orkney-saarten murhenäytelmä.

tlalan kyläsä,
Lokak. 2 p. Ruokolahden ja Rautjärven pitäjäin sekä Ilmeen saarnahuonekmman käräjäkunnassa Kauppias
Antti livoa-vainajan oikeudenomistajain talossa Ruokolahden pitäjän Rasilan kylässä.
Marrask. 6 p. Joutsenon pitäjän käräjäkunnassa Kappalaisen virkatalol-

la

Karjalaisen kylässä.

Kotimaista tavaraa!

O.Y. Oxygenol A.B.
OXYGE NOLIA
suosittelevat lääkärit ia hammaslääkärit
suun ia hamnaiden hoitoon ia puhdista-

tiedon-

#

#

#

Kotimaista
valmistetta

miseen.

OXYGENOL vaikuttaa

antiseptisesti,

ko-

neeHisesti puhdistavasti.

OXYGENOL valkaisee huonoväriset hampaat.

ff■ ■
"

pitäjän
käräjä kcnnassa
Ahoinpelkm tcrtnntrssa Kitulnr. kyläs-

lässä.
Pielisjärven tuomiokunta: Elok 30 p. Pielisjärven pitäjän käräjäkunnassa käräjätalossa Lieksan kylässä.

Lokak. 11 p. Hnrmioksen, Valtimon
Rautavaaran pitäjäin sekä Nurmek-

j?.

sen kauppalan käräjäkunnassa kauppa-

rä.

Lokak. 10

p. Sulkavan pitäjin kärä-

j?.kunnassa ktin-iantalolla Sulkavsn kylässä.

Marrask. 6 p. Juvan pitäjän käräjäkunnassa karjakartanossa Kirkonkylässä.
Mikkelin tuomiokunta: Elok. 29
p. Anttolan pitäjän käräjäkun"'.nssa
kunnantalolla Anttolan kylässä.
Syysk. 13 p. Kangasniemen pitäjän
käräjäkunnassa käräjäkartanorsa Kangasniemen kylässä.

Lokak. 23 p. Haukivuoren pitäjän ka
räjäkunnawäa Talollisen Otto Puikko-

sen omistamalla Rättölä-niiaisellä tilalla n:o 6 Kan taian kylässä.
<p.

Mikkelin pitäjää käräjäkunnassa käräjftkartanossa KirkonMarrask. 13

kylässä.

Mäntyharjun
tuomiokunta:
Syysk. 4 p. Hirvensalmen pitäjän kära jäkunnassa kunnantalolla Kirkonky-

lässä.
Syysk. £5 p. Rutiinan pitäjän käräjäkunnassa kunnantalolla Kirkonkylässä.
Lokak. 23 p. Mäntyharjun pitäjän käräjäkunnassa Jprvelän kartanossa Kir-

lan talossa sanotussa kauppalassa.
Marrask. 20 p. Juuan pitäjän kärä- konkylässä.
jäkunnassa kunnanhuoneessa Juuan
Heinolan tuomiokunta: Elok 31
kylässä.
p. Heinolan pitäjän käräjäkunnassa
Syysk.
Ilomantsin tuomiokunta:
Laukkamäen talossa Jyrängön kehässä.
5 9. Ilomantsin ja Tuupovaaran pitäSyysk. 18 p. Joutsan, LuhansMi ja
jien käräjäkunnassa Maakauppias M ispitäjien käräjäk- massa
Leivonmäen
hall Piiroisen talossa Ilomantsin pitäHuttulan tilalla Joutsan pitäjän FHr
jän Ilomantsin kylässä.
konkylässä.
Lokak. 3 p. Kiihtelysvaaran pitäjän
Lokak. 19 p. Sysmän pitäjän käräjäkäräjäkunnassa Nuorisoseuran talossa
kunnassa
Huitilaa sotilasvirkatalolla
Hammaslahdeji kylässä.
Otamon kylässä.
24
pitäjän
käräjäp. Enon
Lokak.
Marrask. 7 ?• Hartolan pitäjin käkunnassa Maakauppias Heikki Rädyn
räjäkunnassa entisessä Koskipään matalossa Nesterinsaaren kylässä.
jatalossa Kirkonkylässä.
Marrask. 14 p. Tohmajärven ja Pälkjärven pitäjien käräjäkunnassa Maanviljelijä Lauri Suojasen talossa Tohmaiärven pitäjän Kemien kylässä.
Kiteen tuomiokunta: Syysk. 1 p.
pitäjän käräjäkunnassa
Kesälahden
Tnrtiala-nimisellä tilalla n:o 4 Kesä-

Lähetettyjä kirjoituksia.

lahden kylässä.

Kaniininhoitoa

harjoittajaan.
Syysk. 18 p. Sötevn pitäjän käräjäkunnassa Ylioppilas Eino Liimetsisw
Muuan hnoroicii otettava keino
kartanossa Päätyen kylässä.
lihpapuntteen poistamiseksi.
Lokak. 16 p. Savonrannan pitäjän
käräjäkunnassa kunnanbuoneessa Vuo(S.H.) Kun lihan hinta on nykyään
kalan kylässä.
Lokak. 23 p. Rääkkylän pitäjän kärä hyvin korkea ja lehmien, lammasten
ja sikojen luku vähenee
jäkunnassa kunnanhuoaieessa Rääkkyniin pitäisi nyt aikanaan
län kylässä.
keinoja mitä voiruveta
miettimään
ja
20
Kerimäen
Enonkosp.
Marrask.
ken pitäjäin käräjäkunnassa käräjäta-

lolla Kerimäen pitäjän
kylässä.
Liperin tuomiokunta: Elok. 31 p.
Liperin ja Kuusjärven pitäjien käräjäkunnassa Kauppias J. Kuokkasen omistamalla Harjulan tilalla Liperin pitäjän Liperin kylässä.
Syysk. 21 p. Kaavin pitäjän käräjäkunnassa kunnantalolla Kaavin kyläs-

taisiin tehdä, ettei tästä tärkeästä ravinto-aineesta suurta puutetta tulisi.
Surullista on katsella mitenkä tuntuvia ja vasta poikineitakin lehmiä
myydään teurastettaviksi ja lampaat
myydään niin tyysti että monessa talossa ei «nään ole lampaita ollenkaan, huolimatta siitä että villojen
hinta on myöskin noussut. Jos tätä
edelleen jatkuu eikä mihinkään toimenpiteisiin
yleisemmin ryhdytä,
niin meille tulee lähimmässä tulevaisuudessa muiden >pulien> lisäksi
vielä lihapulakin. Liha on kuitenkin meillä vielä niin tärkeä ja yleisesti käytetty ravintoaine, että jos
se puuttuu, niin monen maaet perheet .tulevat siitä kärsimään. E:ittäinkin työväestölle, joka tarvitsee
voimakasta ravintoa, on liha nykyään vielä tärkeää saada.
Voimmeko mitään tehdä tämän
puutteen poistamiseksi? Voimme kyllä, jos tarmokkaasti toimimme. Seuratkaamme tässä ulkomaalaisten esimerkkiä ja ruvetkaamme yleisesti
kaniinia.
hoitamaan
Naapurimaassamme Venäjällä on
Venäjän Kaniininhoitoyhdistys päättänyt järjestää osastoihinsa, maata-

lousseuroihinsa, kouluihinsa, vaivaistaloihin ynnä muihin sellaisiin
laitoksiinsa kaniinitarhoja. Sitäpaitsi
kehottaa yhdistys perustamaan 5henkisiä ryhmiä, jotka pääsevät «en
alaosastoiksi, kun ottavat tutustuttaakseen väestöä kaniininhoitoon.
Näille osastoille lähettää yhdistys ilmaiseksi siitoseläimet. Näiltä viime
mainituilta saavat taas vuorestaan
yksityiset ilmaiseksi siitoseläimiä, sikäli kuin niitä riittää, jos lupaavat
Ruotsisryhtyä niitä hoitamaan.
sa ja Tanskanmaalla ollaan nyt
myöskin hyvin vilkkaassa toiminnassa kanininsiitoksen edistärnseksi.
Ranskaramaalla, Belgiassa ja Englannissa on niitä hoidettu jo kauan.
Näistä maista on niitä jalostettuina
levitetty ympäri Eurooppaa. Ranskalaiset saavat, tilastollisten tietojen
mukaan, kaniininhoidolla tuloja enempi kuin me suomalaiset saamme
voilla viljalla, puutavaroilla, y.m.
ulkomaille myytävillä tavaroilla yhtensä. Siellä saadaan nimittäin vuokylässä.
men ja Jäppilän pitäjäin
sittain kaniinien nahoilla ja lihalla
Marrask. 10 p. Kurkijoen pitäjän kä- nassa Maanvilj. Juho Karjalaisen o- noin 300 miljonaa frangia. Belgiasta
räjäkunnassa Palokunnantalolla Kurkimistamalla Alatalon tilalla n:o 7 Piek- myytiin ennen sotaa vuosittain Engjoen kauppakylässä.
sämäen ptUjia Kirkonkylässä.
lantiin 50—60 miljonan markan eS ort a val a n tuomiokunta: Elok.
Leppävirran tuomiokunta: Edestä kaniininlihaa Lontoosen. Yk30 p. Uukuniemen pitäjän käräjäkun- lok. 30 p, Suonenjoen pitäjän käräjäOstenden kaupungista viesistään
Löthmanin
talosnassa majatalossa Ristlahden kylässä.
Herra
Axel
kunnassa
viikko sinne 300,000 teujoka
tiin
p.
pitäjän
kylässä.
kä- sa Suonenjoen
Syysk. 15
Sortavalan
On laskettu, että
räjäkunnassa käräjätalossa LahdenkySyysk. 20 p. Leppävirran pitäjän kä- rastus-kaniinia
joka
syödään
päivä
Lontoossa
Kustaa
Kartanomistaja
län kylässä.
jäkunnassa
ra
ennen sotaa
kaniinia.
Jo
Leppävirran
kylässä.
100,000
Lokak. 23 p. Ruskealan pitäjän- kärä- Sutisen talossa
jäkunnassa Kauppias Andrej SergejefLokak. 30 p. Joroisten pitäjän kärä- v. 1913, ruvettiin Saksanmaallakin
kaniininhoitoa innokkaasti edistäjäkunnassa Säästöpankin talossa Häyfin huoneustossa Kaalamon kylässä.
Salmin tuomiokunta: Elok. 29 p. rilän kylässä.
mään. Jokaisen tämän maan eri liitpitäjän
käräjäkunnassa
Rantasalmen tuomiokunta: tovaltioiden
maanviljelvsministerit
Suojärven

juutalaiset.
(SH.)

Birsh. Vjedoinostin kirjeen-

vaiht. Minskissä on kuullut, että Ljubliniin on näinä päivinä saapunut juutalaisten etujen valvoimisseuran edustaja ilmoituksilla Itävallan hallituksen
taholta. Wienissä ilmestyvän »Judische
Korrespondenzi-lehden kertoman mm-
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Tukholma
kehoittivat kansaa, seuroja ja yhdis- Zurich
tyksiä
levittämään kaniininhoitoa
niin laajalle kuin mahdollista, jotta
silloinen lihapula saataisiin koko
maasta poistetuksi. Berlinin esikauhallituskin pepungin

.

.

ulkopuolelle kaupunkia pieniä

asumuksia työväestölle, joissa m.m.
kaniinia. Kaupungin hallitus aséoi jokaiselle kaniininhoitolalle 70 Saksanmarkan raha-avustuksen siitoslaitosten perustamista varten sillä ehdolla että nämät kukin
myyvät kaupungin lihamyymälöihin
vuosittain 240 kaniinia. Kaupunki
maksoi näille siitoslaitosten omistajille 90 pfennigiä kilolta ja omissa lihamyymälöissään möi niitä samasta
hinnasta väestölle.
Kun näin menetellään suurissa ja
rikkaissa mrissa, maissa, ioissa saadaan kr.ksi jopa joskus kolmekin "viljasatoa vuodessa, niin luulisi että
meidänkin maassamme, jossa saadaan tyytyä yhteen viljasatoon, kannattaa seurata niiden esimerkkiä,
Kaniininhoito menestyy meillä erinomaisen hyvin ja vieläpä joissakuissa tapauksissa saamme siitä parempiakin tuloja kuin Keski-Europassa,
—' nimittäin niiden nahoista.
Kylmässä ilmanalassa kasvaa näet kaniinille tuuheampi karva, jonka tähden täällä kasvaneiden kaniinien
nahoista saadaan arvokkaampia turkiksia.
Kaniinia on maassamme siellä
täällä jo enemmän aikaa hoidettu ja
kokemuksen kautta on myöskin jo
tultu huomaamaan että nämät eläimet, järkiperäisellä ja tarkoitustaan
vastaavalla hoidolla, antavat suhteellisen hyviä tuloksia. Ne ovat
vaatimattomia eläimiä sekä ruokintaan että hoitoonsa nähden, joksi niitä voidaan pienimmissäkin tölleissä
menestyksellä hoitaa.
Kaniinit poikivat meidän 'maassamme 5—6 kertaa vuodessa ja keskimäärin on tämän kirjoittaja saanut kustakin emäkaniinista S poikasta kerralla eli yhteensä 36 poikasta
vuodessa. Jos siis hoitajalla on esim.
10 siitoskaniinia, niin hän voi saada niistä vuoden kuluessa 360 poikasta ja sehän se jo riittääkin yhden perheen lihatarpeet tyydyttämäär,. Totta kyllä on, että ennenkuin tähän tulokseen päästään, tulee hoitajan perehtyä kaniinien elintapoihin ja järkiperäiseen hoitoon,
sillä tällä, samoin kuin kaikilla
muillakin elämän aloilla, täytyy hoitajalla olla jonkun verran ammattitietoja. Mutta niitä ei ole kuitenkaan vaikea saada, sillä oppikirjoja
kaniininhoidossa meillä suomenkielelläkin on olemassa ja sitäpaitsi onhan meillä vielä erikoinen kerta
kuukaudessa ilmestyvä ammattilehtikin, >Kekri>, jossa hoitotapoja öpetetaan.

Paitsi lihansaannin tähden, kannattaa kaniinia vielä paremmin hoitaa turkkinahkojen vuoksi. Meidän
maahamme tuodaan normaalioloissa yli sadantuhannen markan edestä vuosittain värjättyjä kaniinien
nahkoja, joita täällä myydään minkä minkin metsäeläimen nahkojen
nimellä. Olisihan se hyvä, jos saisimme edes pienemmänkään osan
näistä rahoista pysytetyksi omassa
maassamme ja turkikset tehdyksi omassa maassamme kasvatettujen eläinten nahoista.
Toivottavaa olisi että maamme
ja maatalousseurat
maanviljelysryhtyisivät tätä asiaa edistämään.
Jos kansa saadaan maassamme yleisesti kaniinia hoitamaan, niin lihapulaa ei meille tule ja miljonia silläkin kokoon saadaan.
Mikko Ilkka.

KUULUTUS.
Nivalan kunnan

Kunnanlääkärin
virka
julistetaan täten haettavat»! kunnal-

lislautakunnalta ensitulevan heinäkuun
Vuosipalkka
15 päivään mennessä.
on 3,000 markkaa, josta toinen puoli
on valtioapua. Lääkärin ohjesääntöä
ja taksaa ei ole, mutta köyhiksi todistetuille kunnan jäsenille on apua anVirka, josta monettava ilmaiseksi.
lemminpuolinen irtisanomisaika on S
kuuk, on vastaan otettava ensitulevan
Reseptien hiku
elokuun 1 päivänä.
paikkakunnan apteekissa on vuoden aluata tämän kuun 15 päivään ollut 2,300
kpl.

Nivalassa, kesäkuun 17 p. 1916.

Kunnallislautakunnan puolesta:
11753
H. E. Olkkonen.

Kita.

Julkisella pakko-huutokaupalla, joka
toimitetaan tiistaina ensitulevan heinäkuun 11 päivänä klo 12 päiv. itse
tilalla, myydään, ellei laillista estettä,
ilmaannu, kauppias Anna Sofia Holmströmin konkurssipesälle kuuluva 0,365
hehtaarin suuruinen palstatila
N:o
83 R. N:o 8 1 ', joka helmik. 7 p:nä 1913
eroitettiin Tallbacka- eli Eskoo-nimisestä perintötalosta N:o 8 Helsingin pitäjän Malmin kylässä sillä löytyvine
rakennuksineen saman konkurssipesän
laskuun, josta halullisille ostajille Ja
muille, joita toimitus koskee, täten
Erittäin huomautetieto annetaan.
taan, että ilmoitus senlaisista saatavista ja nautinto-oikeuksista, joista
mainitaan TJ. L:n 5 luv. 26 ja 32 §§:«.
sä, on tehtävä tolmitusmiehelle viimeistäänkin toimituksen alussa.
Helsingin kihlakunnan kruununvoudinkonttorissa, kesäkuun 6 p:nä 1916.
(I. 5213) 11412
F. F. FrostelL

Kuulutus.
Julkisella pakkohuutokaupalla, joka
toimitetaan tiistaina ensitulevan heinäkuun 18 päivänä klo 2 i.-ip. itae tilalla, myydään, ellei laillista estett*
ilmaannu, varatuomari Gösta Palmroain konkurssipesälle kuuluva hallintooikeus Kvarnbacka-nimiseen, Mårtenebyn kyläkuntaan Helsingin pitäjässä
kuuluvaan putoukseen Kvarnbacka eli
Vanda kutsutussa koskessa ja siihen:

kuuluvaan maa-alueeseen sekä tänne
rakennetut, konkurssipesän omistamat
vesilaitokset, rakennukset ja muut
laitokset ynnä niihin kuuluvat laitosten käyntiä varten tarpeelliset
lakitieteenkandidaatti O. M. Hohenthalin, Helsingin kaupungista, kiinnitetyn 50,0000 markan saamisen suorittamiseksi, josta halullisille ostajille ja
muille, joita toimitus koskee, täten tieto annetaan. Erittäin huomautetaan,
että ilmoitus senlaisista saatavista ja
nautinto-oikeuksista, joista mainitaan
U. L:n 5 luv. 26 ja 32 §§:ssä, on tehtävä

toimitusmiehelle viimeistäänkin

toimituksen alussa.
Helsingin kihlakunnan kruunumvoudinkonttorissa, kesäkuun 14 p:nä 1916.
(1.3291) 11585
F. F. Froetell.

Kuulutus.

Oikaisuksi Maistraatin kuulutuEseen kuluvan kesäkuun 19 päivältä,
koskeva kaupungin pika-ajurien taksaan tehtyjä korotuksia, ilmoitetaan
että ajan mukaan suoritettavat maksa! on Maistraatti korottanut puolen
ja koko tunnin ajosta 50 pennillä eikä
25 pennillä niinkuin ikuulutuksessa
oli mainittu, Helsingin Raatihuey
kurssit
Suomen Pankin
neella, kesäkuun 22 päivänä 1916.
päivästä lähtien sikäli
Tukholman,
että
Kris11844
Köpenhaminan myynti(ennen
207)
ja
osto205

Kaupan ja
teollisuuden alalta.
(S.H.)

:

Itävallan hallitus ja

-

-•

Puhdistaa suun! Tekee hampaat
valkoisiksi! Hyvänmakuista!

Puumalan

Maanviljelijä Ivan Leoatjev
talossa Varpakylin Xylässä.
Syysk. 13 p.
pitäjän klUäjäkunnassa, johon kuuluu myöskin
Soanlahden pitäjästä kaikki muut kylät paitsi ei Soanlahden kylä, Okkolan
talossa Korpiselän .ritäjän Korpv"j"sn
kylässä.
Syysk. 28 p. EeJmin pitäjän kilräjäkiivnassa Kauppias Savell Krasiljjikovin talossa Tulemajoen kylässä.
Lokak. 31 p. Suistamon ■pitäjän kjiäjSkunaassa, johon kuuluu myOskin
Soanlahden pitäjästä Soanlahden kylä,
Kauppias Pekka Jaatisen talossa Suistamon pitäjän Suistamon kylässä
Marrask. 20 p. tmpilahden pitäjän k-i-räjäkunnassa kunnantalolla Kirkonky-

Venäjän rahan kurssi rautateillä, tullissa ia veronkannoissa: 37 '/ i kop. mar»
•
kaita.
'-■■
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HAMMASTAIKINAA
S SISALT^STYSifEEROKSIIDIA
SS

OXYGENOL poistaa pahan hajun suusta.
OXYGENOL narantaa haavat ia ehkäisee Syysk 4 p:nä Säämingin pitäjän käverenvuodon.
läjäkunnassa Maalaiskunnan talossa
OXYGENOL on aianmukaisinta ja viat- Savonlinnan kaupungissa.
puhdistusainetta.
tominta
OXYGENOL' a ei tule Ditää tavallisena Lokak. 2 p. Rantasalmen ja Kangasvetysuperoxidina, jo>a on lammin pitäjien käräjäkunnassa kunhaihtuvaa ia epäpuhdasta. nantalolla Rantasalmen pitäjän KirkonOXYGENOL on kemiallisesti puhdas tuo kylässä.
te ia hvvänä pysyvä aineMarrask. 6 p. Heinäveden pitäjän käyhdistelmä.
rftjäkunn?.s:>a Palokunnantalolla. KirSitä on saatavana apteekeista ia rrh
öoskaupoista ia ■'—.lirJstaa sitä Farm. konkylänsä.
Juvan t-.emiokunta: Syyk. IS p.
Helsin"i; -.ä
kemiallinen tehdas

Marrask. 13 p. Antrean pitäjän käräEnglannin amiraliteetin
jäkunnassa Nuorisoseuran talossa Haanto.
tulan kylässä.
(S. H.' Englannin amiraliteetti on
Rannan tuomiokunta: Elok 30 p. sä.
Marrask. 2 p. Kontiolahden pitäjän
Viipurin
ja Nuijamaan pitäjäin kärä17
kertoo
muuan
tanskalainen
pnä,
t.k.
jäkunnassa Viipurin maalaiskunnan ta- käräjäkunnassa talossa n:o 2 Suvantolehti, lähettänyt risteilijä Hamshlren lolla Viipurin kaupungissa.
kadun varrella Joensuun kaupungissa.
tuhoutumisesta Ja loordi Kitchenerin
Lokak. 2 p. Uudenkirkon pitäjän käMarrask. 27 p. Polvijärven pitäjän
selonteon: räjäkunnassa Parkkalin tilalla Kirkko- käräjäkunnassa Kauppias A, Variksen
seuraavan
kuolemasta
järven kylässä.
kuolinpesän omistamassa Lampelan taHampshire kulki Orkney-saarten länsiLokak. 30 p. Koiviston ja Johannek- lossa Sotkuman kylässä.
ja
suuret
Raju
myrsky
puhalsi
Seiskarin,
een pitäjäin sekä
Lavanpuolta:
Kuopion, tuomiokunta: Syysk. 4 p.
aallot syöksyivät yli aluksen, kun lai- saaren Ja Penisaaren ulkosaarien kä- Kuopion pitäjän käräjäkunnassa kunräjäkunnassa Kauppias Vilho Penttiva klo 7 30 ja 7,45 välillä illalla äkkiä län perillisten tilalla Koiviston pitä- nanhuoneessa Kuopion kaupungissa.
Lokak. 2 p, Maaningan pitäjän kärätörmäsi miinaan ja alkoi upota keula jän Hakalahden kylässä.
p. Kuolemajärven pitä- jäkunnassa vastedes määrättävässä
Marrask.
28
vajosi
ja
pohedellä, asettui kallelleen
jän käräjäkunnassa kunnanhuoneella paikassa.
jaan 15 minuutissa. Kapteeni käski A.kkalan kylässä
Lokak. 23 p. Tuusniemen pitäjän käÄyräpään tuomiokunta: Syysk 4 räjäkunnassa vastedes määrättävässä
heti törmäyksen tapahduttua kaikkien
p. Raudun pitäjän käräjäkunassa Maapaikassa.
olla valmiina lähtemään laivasta. Koekauptpias Mikko Valkosen tilalla MaanMarrask. 15 p. Karttulan pitäjän kätettiin, vaikka turhaan, laskea ulos ve- selän kylässä.
räjäkunnassa vastedes määrättävässä
Syysk. 28 p. Muolan ja Heinjoen pi- paikassa.
neitä. Eräs niistä murskautui alas laslisalmen tuomiokunta: Elok. 29
kiessa ja veneessä olijat putosivat täjäin käräjäkunnassa käräjätalossa
Muolan pitäjän Kyiyrölän kylässä.
p. Lapinlahden pitäjän käräjäkunnassa
mereen. Kun miehistö tuli ulos avaLokak. 19 p. Kivennavan ja Terijoen kunnantalolla Ollikkalan kylässä.
tuista luukuista, nähtiin Kitchenerkin pitäjäin käräjäkunnassa käräjätalossa
Syysk. 19 p. Kiuruveden pitäjän käräjäkunnassa
saattamana. Tämä Kivennavan pitäjän Kirkonkylässä.
Nuorisoseuran talossa
erään upseerin
Marrask. 13 p. Valkjärven pitäjän kä- Kiuruveden kylässä.
huusi: sijaa Kitchenerille! Ja molemräjäkunnassa käräjätalossa VunnukkaMarrask. 7 p. lisalmen pitäjän kärämat tulivat sitten kannell6. Myöhem- lan kylässä.
jäkunnassa
vastedes ilmoitettavalla
Käkisalmen tuomiokunta Syysk. paikalla.
min nähtiin neljä upseeria kannella pe1 p. Pyhäjärven pitäjän käräjäkunnasPielaveden tuomiokunta : Syysk.
räpuolella. Kapteeni huusi silloin Kitsa käräjätalossa Pyhäkylän kylässä.
päivänä Pielaveden ja Keiteleen pi1
chenerille, että tämä tulisi komentoSyysk. 13 p. Hiitolan pitäjän käräjäMaanviljelijä
täjäin käräjäkunnassa
sillalle, jonka läheisyydessä kapteenin kunnassa käräjätalossa Kirkonkylässä. Jaakko Juho Jauhiaisen talossa PielaSyysk. 25 p. Sakkolan ja Metsäpirtin veden pitäjän Pielaveden kylässä.
vene oli ripustettuna. Kuultiin kappitäjien
käräjäkunnassa käräjätalossa
Lokak. 19 p. Nilsiän, Muuruveden ja
teenin myöskin huutavan KitchenerilSakkolan pitäjän Sakkolan kylässä.
Varpaisjärven pitäjäin käräjäkunnassa
le, että tämä menisi veneeseen, mutMarrask. 6 p. Räisälän pitäjän kärä- Herastuomari Kalle Heikki Rissasen
jäkuunnassa Pieni-Ivaska-nimisessä ta- kartanossa Nilsiän pitäjän Nilsiän kyta ei kukaan voinut sanoa, oliko Kitlässä.
chener todella tullut komentosillalle lossa Ivaskanmäen kylässä.
Marrask. 28 p. Käkisalmen ja Kautuomiokunta:
Rautalammin
ja kuinka muuten veneen oli käynyt.
kolan pitäjien käräjäkunnassa PatakSyysk. 4 p. Rautalammin ja Vesannon
Ei ole myöskään ketään, joka olisi näh- sela-nimisessä talossa viimeksimaini- pitäjäin käräjäknnnassa Leipurinleski
nyt jonkun veneen pääsevän irti lai- tun pitäjän Patakselan kylässä.
Selma Lehtosen kartanossa RautalamKurkijoen tuomiokunta: Syysk. min pitäjän Rautalammin kylässä.
vasta. Noin 150 tai 2)90 miehen onnis1 p. Jaakkiman pitäjän käräjäkunnasLokak. 2 p Hankasalmen pitäjän kätui päästä risteilijästä puulautoille, sa käräjäkartanossa Lahdenpohjan ky- räjäkunnassa Maanviljelijä Niilo Adolf
mutta suurin osa heistä putosi vähltel- lässä.
Riipisen omistamalla Niemelän tilalla
Lokak. 10 p. Parikkalan pitäjän kä- n:o 6 Hankaveden kylässä.
l?n veteen väsymyksen ja kylmän vaikunnantalolla Joukion
räjäkunnassa
Lokak. 30 p. Pieksämäen, Virtasalkutuksesta.
käräjäkunuusi

Perjantaina Kesäkuun 23 p.nS

-

ta

ovat

tästä

muuttuneet,
tianian ia
kurssit ovat
kurssit 190 (192).

Keskinäisen vakuutus-

(S.T.T.)

Kuulutus.
pakkohuutokaupalla,

jo-

Julkisella
laitos Sammon metsäpalo vakuutus- ka toimitetaan tiistaina ensitulevan

osastoon ovat ennemmin mainittu] en
12 kaupungin lisäksi näinä päivinä
yhtyneet myöskin Porvoon! ja PietarVakuutussumma
saaren kaupungit.
on nykyään yli 86 milj. sekä rahastot ja kassa 160,000 rök.

Kurssit.
Suomen Pankki kesäk. 23 p:nß.
Myyntikurssi,
M. p.
214: 50

Pietari a/v
3 kk.
liOntoo a/v .!!.'!." 33: 80
3 kk.
121:
Parida/v
3' kk.
A.a3terdam a/v
300:
3 jjjj
......

...

_

Tukholma a/v"
Kristiania a/v

.'.'!.

205:

205:
205:

....

Köpenhamina a/v

.

.

Ostokurssi.

M. p.
214:
206:
31: 50
25: 50
113:
100:
275:
225:
190:
190:
190;

heinäkuun 25 päivänä klo 12 p. itse
tilalla, myydään, ellei laillista estettä
ilmaannu, tehtailija Erik Hemmingin, Helsingin kaupungista, omista94 joma palstatila Snipan R. N* 2
eroitet1906
päivänä
ka helmikuun 1
tiin Backas-nimisestä perintötalosta
N:o 2, Helsingin pitäjän Vähähuopalahden kylässä, Turun kaupungissa
toimivan, Aktiebolaget Axel Viklundnimisen toiminimen 3,450 markan
saamisen suorittamiseksi, josta halullisille ostajille ja muille, joita toimitus koskee, täten tieto annetaan.
Erittäin huomautetaan että ilmoitus
senlaisista saatavista ja nautinto-oikeuksista, joista mainitaan U. L:n S
luv. 26 ja 32 §§:ssä, on tehtävä toimitusmiehelle viimeistäänkin toimituksen alussa.
Helsingin kihlakunnan kruununvoudinkonttorissa, kesäkuun 21 p.
1916.
(I. 5375) 11843
F. F. FxostelL
,

J

['3]
Perjantaina Kesäkuun 23 p:n3

UUSI SUOMETAR

huutokaupalla

myydään
perjantaina tämän kesäkuun 30 p:nä
klo 10 e. pp. ja, jos tarve vaatii, klo 5
i.-p. täkäläisessä huutokauppakamarisVapaaehtoisella huutokaupalla, }oka sa, Mariank. 3, Osakeyhtiö Helsingin
pidetään ensitulevan heinäkuun 10 pnä Panttilalnakonttorin pääkonttoriin (Fa.
ilo 12 päivällä, myydään Tyrvään pi- blanink. 21) n:roilla 38,065—41,116 ja
täjän Evon kylässä Paavola sekä sen haarakonttoriin
(Pursimiehenk.
7)
kanssa yhdysviljelyksessä olevat Heik- n:oilla 47,471—51,549 viime
kilän Ja Ollilan tilat, jo den yhteinen
JOULUKUUN
pinta-ala on 518 tynnyrin alaa, sekä
löytyy tiloilla hyvä metsä, rakennukset kuluessa pantatut, lunastamattomat tahyvät }a kauniilla paikalla Rantaveden varat, näiden joukossa:
arvopapereirannalla, tarjotaan vaihtoehtoisesti en- ta, joiden joukossa Talo Oy. Päivölän,
sin useammassa eri palstassa sekä sen Työläisrakennus Oy. Svalan, Asunto
jälkeen kaikki tilat yhdessä. Maksu-y. Oy. Marstähden Ja Asunto Oy. Lärkan

Maatilojen luiiitoßauppn.

m. ehdoista ilmoitetaan lähemmin huu-

tokauppa tila'suudessa, sekä vaaditaan
huutajilta pätevät vakuudet ehtojen
täyttämisestä ja pidätetään oikeus hyväksyä tai hyljätä tehdyt tarjoukset.
Lähemp. tietoja tilasta voi saada ennen
huutokauppaa omistajalta suullisesti eli
kirjeellisesti,
osoitteella Vammala.

Storini.
iesäk. 13

p.

1916.
Urho Paavola.

(Aamul.) 11809

Omistaja.

noja tuoleja,

Ja

hopeateoksia, kuten kelloja,
sormuksia, rintaneuloja, medaljonkeja,
paperossikoteloita liemikauhoja, kynttilä jalko ja, lusikoita ja kahveleja; musiikki-instrumentteja: 2 pianoa, viuluja,
mandoliini, sitroja ja harmonikkoja;
kirjoja: jo'den joukossa Meyerin konversat onileksikko (21 nid.) sekä mui-

kirjoitus-

pöytä, piironkeja sekä

ilman että kuvastimilleen, vaatekaappi, pesukaap-

peja marmoripsytineen, 2 englantilaista rantasänkyä patjoineen ja erilaisia muita huonekaluja sekä sähkö-

kattokrnnnn, suurempi fikuskasvi,
kuin myöskin keittiöastioita ym. huutokaupataan maanantaina 19 pnä
kuluvaa kesäkuuta jälkeen klo 10

Helsingin Huutokauppakamari.
Pehr Em. Hallblom.

«P.

11407

Helsingin Huutokauppakamarissa,
Mariankatu 3.
11631

maanantaina

28 pnä klo 11
ap. ja klo 5 ip.

kesäk.

huutokauppakamarissa, Mariankatu n:o 3, jossa myydään
ellei

Kiskoja

2

*

40, 45, 50, tai 55 mm.

vahvuuksissa halutaan
Vastauksia hintailmoituksineen odottaa
Turun Sementtivalimo Oy.
ostaa.

Pulloja.

Jyväskylässä.

•

Tyhjiä

Suosittelee teoksiaan.
Hinnasto ilmaiseksi pyydettäessä.

tynnyreitä

20

ja

pumppuja,

reita.
Koneistojen ostoa

Os.:

Tampere.

Ja

myyntiä välit-

U. E. Kjäldman.
(T.S.)

Höyrypannuja, 3G, 18
16

!h 2

&

pjj

?

1

Höyrykoneita, makaavia,
Höyrykoneiia, pystypääsiiil a.

Lokornobiiiejä,
Raamisahoja,

Valurantalsia

ti

Tukkivetureita y. m.
É
sekä uusia että kiiytettyiä myy ¥
varastosta

Kuopion Oesijofifoliißßsel.

Ep! MWÉM
G.

Smk. 5: 75

ÖSTERLUND,

■"■! 111 I11 IM

lIII—IMI

REFÖRHiUiSTIN
on paras hauen ja ahvenen kalastuksessa.

Kulian värinen :
N:o I
Smk. 4:50

'

a.5327)l 17'«

111 111

I

»■ II

I

■!■■■

Telefooneja
SäSr-råsoitiakelloja
Telef eoml: sikaa
E€upa&*lia?akaa

1

.

N:o II

N:o 111

-

Turku.
hehkulamppuja
sateenvarjoja, paitoja, alusvaatteita (Hbl.) 11791
Sotalaisk, 6.
maksua tahi muuta laillista estettä y. m., y. m.
varastosta helpoimmin
myy
suurimmasta
Vähän täytetyt, äjrille tai yksityijoukko ulosmitattua tailmaannu
Cityn Hnutekauppahnonenstcssa,
tarpeeseen
sopivat,
seen
kevytmalUset
varaa, käsittäen m. m. 3 pianoa, salin-,
Uudenmaank. 2. Pubel. 37 92.
4-pyöräiset
makuuhuoneen-, ieännänhuoneen-, ruo11863
kahuoneen- ja muita kalustoja, 1 myyKels nriissH.
ö2.">4
Avonainen, n. 20 jalkaa pitkä
mälänsisustus, nähtävänä jalkinekaulinnnat, Ninsi*niie!iei, Poliipassa Eerikink. 14, 3 kattokruunua,
BB 8B
%Ss
fSs
©»S!
lamppuja, haarakynttilänjalkoja, mattosimiehet, Yksityiset !
hv,
rega- L trillat mydään puolella hintaa.
4
ja, uutimia, sänky- ja liinavaatteita, varustettuna
Ostakaa hyvä, erittäin kaunis,
keittiöastioita, 5 ompelukonetta, 1 kas- li-moottorilla, huutokaupataan maaAllan Aarnisalo, Tori.
Dobermana Pinchei puhdasrotuinen,
sakone eekä 506 paria jalkineita, 35 nantaina 26 p:nä knlnvaa kesäkuuvähän toisella vuodella oleva, Juuri
kesähattua, 3 rasiallista hattukukkia, ta klo 5 jälkeen ip. täkäläisessä huu250 tonnia
opetuksensa päättänyt
■4 tus. hattunaulakkoja, 17 kpl. paneli- tokauppakamarissa Mariankatu 3.
rautaa,
ruotsalaista
kuten
litSantoja ja 73 pullollista ruokaöljyä.
Kyseessäolevan
Huom.l
moottoriHUOM.! Huutokaupassa tehdyistä
veneen kauppahinnasta on 50 % suo- teää, pyöreää, kulma U-, Thuudoista vaaditaan heti käteinen ritettava heti käteisellä ja loppusum- y.m. muotorautoia sekä erinäiSukutaulu seuraa. Vastauksia odot11593
maksu.
ma viikon kuluessa. Moottorivene on siä työkaluteräksiä juuri saa- taa ja lähempiä tietoja antaa t.k. kuHelsinki, kesäkuun I<> p:nä 1916.
nähtävänä Venealtaassa Marianka- punut ja myydään varastosta luessa Suur-Savon kontt. Mikkeliin
nimim.
11849
Helsingin Huutokauppakamari.
dun kohdalla myyntipäivänä klo 3 Tampereella.
nm
Rahaa ja pentn.
Pehr Em. Hallblom.
jälkeen ip.
Helsinki, 22 p. kesäkuuta 1916.
OY. LOKOMO AB.
Helsingin Huutokauppakamari.

N:o

I
N:o II

huutokauppa.
huutokaupalla
Vapaaehtoisella
myydään Hartolan pitäjän Vehkalahdessa Alakoitin talossa 29 p. heinäkuuta 1916 klo 10 ap. asianomaisen
metsänhoitajan Impolan, Iso-Niilon

Uimalan yhteismetsissä leimaamat 7,856 mäntyä ja kuusta sekä
2,099 koivua. Huutokaupan jälkeen
pidettävä yhteismetsien osakkaiden
kokous hyväksyy tai hylkää tehdyt
tarjoukset
Lähempiä tietoja antaa
J. D. Pessala.
ja

Osoite: Hartola, Vehkalahti.
11894
Maanantaina 28 p. kuluvaa kesäkunta, alkaen klo 1 päivällä, myydään julkisella, talossa n:o 4 Siltasaarenkadun varrella täällä tapahtuvalla huutokaupalla erilaista myymäläkalnstoa, kuten myymäpöytiä,
joukossa yksi varustettu marmorilevyllä ja messinkikaiteilla, lasiovinen
kaappi, hyllyjä y. m.
Huom.! Huudot ovat heti makset
tavat ja otettavat vastaan.
Helsinki, 22 p. kesäkuuta 1916.

11867
Uuden

Niittokoneita
Hevosharavaa

Teknillisen Tehtaan konkurssipesän laskuun myydään maanantaina 3 p. tnlevaa heinäkunta alkaen klo 10 ap. julkisella, täkäläisessä huutokauppakamarissa, Mariankatu 3 tapahtuvalla huutokaupalla 1 liisterinvalmistnskone, 1,500
kg. liisteriä kirjansitojia varten, n.
60 happokoripnlloa, erilaisia tyhjiä
pulloja ja puuastioita, n. 500 läkkirasiaa, hihnapyöriä, laakeripukkia
sekä konttorikalustoa y.m.
Huora.! Kauppahinnasta on 50 %
suoritettava heti käteisellä ja loppusumma viikon kuluessa.
Helsinki, 22 p. kesäkuuta 1916.
Helsingin Huutokauppakamari
Pehr Em Hallblom

Ollilan Karvia.

Kesä-Hattuja

Naisen polkupyörä, käytetty, mutta
hyvässä kunnossa olera. M. Virtamo,
Rehbicderintie 16 A

::

Kutterilastuja,

VANHANKIN
MIEHEN
öttA Tsoi£zäßåSBft
Bp

r'A

UNELMA ®m§

Solisi

24 Mariankadun varrella tääl-

lossa n:o
purjeiden kanssa, hyvässä kunnossa.
lä, on heti suoritettava käteisellä, jos 2:n linja 13, prs A, ovi 7.
tehty tarjous katsotaan voitavan hyväksyä.

Helsinki, kesäk. 8 p

1916.

Helsingin Huutokauppakamari.
Pehr

Em,

Hallblom.

11300

Sekalaisia perimättömiä, epävarsaatavia, jotka kuuluvat Englantilaisen Räätäliliikkeen W. C
Branchin ja sen omistajan William
moja

Ensiluokan

Mile

myydään

Sfisäi Ml ia lilfil!

tett. å 70 p

litistettyjä

ja höyry-

kg.

Kauranryyniä: 1 tistett,
rytett. å 65 p. kg.
Kauranryyniä: tit istett.,
rytett. å 60 p. kg.

vaan

ei höy-

vaan

ei höy-

LUUMUJA:
Parhaita venäläisiä k 2: 35 kg.

,-

I

--'*-,:

Herraskartano,

AiiliLi iiii

'

„

5:

4:50
2: 75

1915.

Kunnanvaltuuston

Hö 0 M,!

Oulaisten Keuhkotauti-

Korkkisia «vaiti,

Lääkärin virka

parantolan

J0450

Höyrykone

Myytävänä Harjun tila

myytävänä.

jonka pinta-ala on n. -420 tynnyrinalaa, siitä peltoa n. 80 tynnyrinalaa.
Rakennukset hyvät, päärakennus sisältää 12 huonetta ja on palovakuutettu 20,000 markasta. Kivinavetta
30 nautaa varten. Uudenaikainen
viljankuivauslaitos, tilavat viija- ja
rehusuojat y.m. Arvokas puutarha.
Kauppaa seuraa osa höyrytaapuriin
ja 10 osuutta .Merikarvian Osuusmeijeriin, joka sijaitsee aivan talon vieressä. Lähempiä tietoja hinnasta ja
ehdoista saa kirjeellisesti eli puhelimitse osoitteella; Merikarvia.
Hannus Selander,
ent. nimismies.
r s*Nk. San") 11861
Kaksi uutta

ap. ja tarjouksia

vastaanotetaan
Hekin-in Kuritushuoneella.
11893

Pikkutalo

puolesta:

Jalmari Engberg.
Akuli Huhtelin.

Merikarvialla,

julistetaan täten keuhkotautisten hoitoon perehtyneiden lääkärien haettavaksi heinäkuun 15 p:ään mennessä.
Palkka on 1,500:
vuodessa ja on

toimi vastaanotettava 18 p. elokuuta

t. r.

Viran entisellä haltijalla oa ollut
myös rautatielääkärin vinka.
11900
Parantolan johtokunta.

Kunnanlääkärin
virka
Kivennavan kunnassa julstetaaa
vakinaisesti haettavaksi kunnallislautakunnalta 30 päivän kuluessa tästä
päivästä lukien.
Palkkaa on 1,500
markkaa kunnalta Ja 1,500 markkaa
valtiolta Taksaa ei ole, vaan on lääkärin todistetusti varattomille kunta.alsille annettava ilmaista lääkärinhoitoa. Ohjesääntö on suunnilleen Lääkäriliiton ohjesäännön mukainen. Asuinpaikka on kirkonkylä tahi kunnallislautakunnan suostumuksella joku muu
sopiva paikka lähikylissä.
Kunnassa
■öytyy 4 apteekkia.
Kolmen kuukauden irtisanomisaika on kummaltakin
puolelta. Toimeen on astuttava heti
kutsun saatua.
Hakemukset ansioluetteloineen ovat
.ähetettävät Kivennavan kunnallislau-

myytävänä,

takunnalle,

joka

myös pyydettäessä

HflaltokshSoja

rHalutaan osteal

>

Sanakirjoja

—.

—.

Lähemmin:

Kesähatfu}a
loppuunimyydään er ttäin huokealla.
Hauskoja kesäpuseroita valmiina.
Ompeluhikk., Museokatu 3.
SOUTUVENE myytävänä. Lähem-

omistajan kuol-eman tähCharles Bi-anchin konkurssipesälle, den heti, joko ilman varastoa tai vamin puhel. 7655
myydään käteisellä maanantaina ku- rastoineen kohtuuhinnalla. Liike on
11
iviy>ajin
lnvan kesäk. 26 p:nä klo
a*"P- iu
paikkakunnan hienoin alallaan. TiKäytetty
vttJtvii
ouisten
vapaapyörä halvalla, ja 1 bohvamatto,
kisella. täkäläisessä huutokauppaka- laajapiiri on laaja ja maksukykyinen.
l kantele, 1 valokuvausten-» ja 3 homarissa Mariankatu N:o 3, tapahtuLähemmin
peaista rannerengasta.
PietanaK (9.
valla huutokaupalla.
porr. B, ovi 12. puh 5315.
Helsinki, kesäk. 6 p. 1916.
L^__^JB
Huoneen ja keittiön eeiä ykiUyisen
Helsingin HuntckauppakamaiL
Kahvila myydään, hiata 350 mark- :-uoneea osaJsie ta myytävänä. RuneLahti.
Pehr Em. Hallblom
kaa. Läh. Eteläinen Liiketoimisto. Yr- berg nk. 6 b, porr. A, ovi 13, r-uhelin
mm
(S. 1.13498) 11881 7075.
PnhCiiu 100.
iiBs4 jönkatu 2.
U896
'-

Smk.

.

'-

11717

I

...

.

Poliisin formua

kulmassa, 3 kerros Pääovi. Puh. 52 16.
Huom.! Käyttäkää hissiä! Huom.!

Puistoja

,

Unioninkatu 30.

»

M AKSEL ALANDFRIN fl
Mg Asianajotoimisto OV §||

|

.

viran
hakuaikaa pidennetään täten esiintul.eesta syystä tulevan heinäi. 15 päivään. Samalla huomautetaan, että nyttemmin, kun pa.kkaiunnadta mnuttaa
pois
keuhkotautiparantolan
lääkäri,
hänen virkansa on myös julistettu haettavaksi. Palkka- y. m. ehdot ovat,
.vuten on ennen ilmoitettu, N:o 158,
162:ssa, 3,000 m arkkaa vuodessa ja
maksuton vaivaisten hoito. Lääkärin
asunto
on k rkonkylässä saatavana.
Kutsun saaneen on astuttava totneensa heti. Lähempiä tietoja antaa allekirjoittanut Huhtelin Oulaisissa, 19. 8,

ihan järven rannalla,
antaa lähempiä tietoja.
Sekunda venäläisiä å 2:
kg.
luonnonpuiston sisällä, 15 km HäKivennapa, 21 p. kesäkuuta 1916.
Saippuoita:
Neyskin Pr sna Keltanen å 2: 10 kg. meenlinnasta. Pinta-ala 20 Vt ta., 8
Kunnallislautakunta.
Sinisenharmaa Pyykkisaipp. ta. peltoa. Rakennukset hyvät. Akg.
ä 2:
Alemman Kansakoulunsuinrakennuksessa 3 huonetta ja eNämä hinnat netto kassa Helsingsopettajatta ren
sä tai H:gin asemalla. Lähemnrn Puh. teinen sekä navetta, talli ja sauna.
8879 tai kirj. asioitsija V. Vaalivirta, Hinta 11,000 mk. Lähemmin
4-.n koulussamme
viran julismyydään halvalla Vaatetusliikkeessä
H:ki, Itä-Vertoti« 33
Jnho Nikkilä.
taa ha>e!ilavaksi Kuusankosken tehJokelan asema. Puh. Nurmijärvi Vlsdimirinkatu 3.
taan kansakoulun Johtokunta ennen
■■.-„:.
>^'v-|
| ..■'■'■ z .^>v-i^' , ;.|
Uusi hyvä miesten polkupyörä myyd ensi heinäk. 10 päivää. Virka täyte12.
V. Lehmuskoski, Yrjönk. 31, puh 274
Hämeessä, 2km. r.iutatielt.i H CSJ. 13491) 11883
tään aluksi yhden vuoden ajaksi ja
(S 1. 13306) 11884
kaunaasi puistikossa, kosken i
on palkka 840 mk. ja puuttuvan aP unnituskOne> Dergin tehtaan tesunnon, valon ja lämmön korvaukraEnalla sijnitseva
||| koa. Lähemmin puhel. 70 75.
seksi 250 mk. Palkan korotuksia on.
Opetusvelvollisuus 36 viikkoa i ( t.
päivässä, Kuusankoskella. 16. VI. 16.
pinta-alaltaan 615 t. a., lostå -viljeltyä
160 t. a. ja jonkun verran niittyä ja (viilivateja) 4:20 ja 5:25 tus
AhlJohtokunta.
tekomaata
Rakennukset vakuutetut strömin Taloustarpeiden kaupoista
Os.: Kuusankoski U. 1.
55,000 markasta. Metsän arvo on Smk. Fredrikinkatu 27, puh. 70 89, Halli(Opett. L.) 11862
97,600:
Hinta irtaimmeen Smk. tusk. 17, puh. 1G 72.
210:000:—, Josta kaiteista Smk. G5.000: (S.I. 13507) 11878

Kireän ajan Johdosta myydään kuosikkaimpia päällystakkeja, pukuja y. m.
alle puolen hinnan. Tilauksia rastaan
otetaan ja tehdään heti ja halvalla
ZALL, it.-Heik nkatu 1. Esplanaadink

Pieniä

.

Onni Lindebäck

nossa. Konetta voidaan käydä kat
somassa joka arkipäivä klo 10—11
Toimitan vielä tämän kuun ajalla:
Kauranryyn:ä:

2:25

Helsingin Urheiluliike

OSTAJILLE

Magasin du Nord

3:50

Faneerf-matka-arkkuja ja
laatikkoja.

Myytävänä siro naisen pyörä. Hy15 hv. makaava höyrykone, jossa
vässä kunnossa Antinkatu 43, porr. 6. on uusi silinteri ja uudet laakerit ja
ovi 6. E. Järvinen
joka on aivan täydessä käyttökun-

Perintötalo Someron pitäjän Ollilan
Pabianink. 12 Erottaan k. 15-17
kylässä tulee emännän kuoleman tavljoineen
kia nyt kasvavin
huutokaupalla enimmän tarjoavalle myytäväksi kihlakunnanoikeuden Ikaupan hyväksymisen varalla heinäkuun 4 p:nä klo
12 j>:llä vaihtoehtoisesti 4:nä eri palstana ja kokonaisuudessaan. Tilan koko pinta-ala on noin 270 tynn. vaih., sopivaa polttoaineeksi ja permannon
josta on viljelysmaata noin 100 tynn. täytteeksi y. m.
huokealla myytävänä.
vaih.
Metsässä löytyy 10,000 runkoa
Helsingin Huutokauppakamari.
Helsingin
Osakeyhtiö.
Puutavaraliike
havupuuta, Jotka 14 jalan korkeudelta
(Hb1.)11748
Telet. 7 95 & 117 96.
Pehr Em. Hallblom.
on 6—lo tuuman ja vielä hakopuun
10,000
Kauppasummasta
arvo
mk.
vaa11866
I
ja lopusta pätevä takaus.
Koska asianomainen ostaja on lai- ditaan jj
Kaupan
hyvälksym'!sehdoista tarkemminlyönyt säädetyssä ajassa täydelmiyy
paikalla. Somerolla, kesäkuun 20
min
kpl.
suorittaa
2
hänen
viime
touleen
ISEN HELIOKSEN (M
kok. 8 p:nä jul-k sessa huutokaupassa p:nä 1916.
K.
Korpiseppälä.
ostamaansa Asunto Osakeyhtiö Mars11897
Pyydetty.
tähden osaketta n:ot 165 ja 166, kummyypikin arvoltaan 1,000 markkaa,
dään ne uudelleen mainitun henkilön
rislkillä, laskuun, kustannuksilla ja vastuulla julkisella huutokaupalla, joka
maanantaina kuluvan kesäkuun 26 pnä
klo 2 päiv. toim tetaan täkäläisessä
huutokauppakamarissa, Mariankatu 3.
Huom.! Ostohinta osakkeista, jotka
oikeuttavat pienehköön asuntoon ta-

Soytuvene

Kalustokauppa Oy.
11575

Suuri valikoima!
Kohtuulliset hinnat!

„

edullisimmin

P. SIDQROW
Suomalainen

n

,

.

Kroketti- ja Bocciapeiejä.

Elonlelkkuukoneita
myy varastosta

...

...

Kunnanlääkärin

11902

«»•

Pehr Em. Hallblom.

.

.

N:o 111

Poliisikoira.

Tukki-

.

Eiullan- j:ih»pcanvlirlnc3:

ls.lliiiillli,

moottorivene,

haettavana

a^
Oulaisten

Forsclius, Il|

Turussa.

I

suljetaan tänään kello

(1.5386)11869

s&

O.Y. Victor

Virkoja

f§

%

varastossa

Heimon Muotiliikkeet

•'VW'

||

äärmäyssahaga,

paineputkia

kankaita, kieponkeja, silkkinauhoja,

1
g
P

ja viinipulloja sekä
'ajattomasti O. Y.

Kirjoja, Kirjastoja,
Sanakirjoja,
Lainopillisia, Historiallisia ja tnniU
Tieieeliriä tutkimuksia ja Kokoomuskirjoituksia, kaikkien taiteilijoiden
maalaamia Taulnja ostaa korkeimmilla hinnoilla
Lindstedtin Antikv. Kirjakauppa,
P Esplanadink. 31. II kerros

puuhiomosuurissa tai pienissä erissä. Vastaus ja höyrykoneita,
paper tehtaan koneita, ripaputkia,
puh. 7255.
rs 1.l35041 U 879 kattilavarustimia, hähnapyöriä, laake-

tää halvasta

mehuostaa

Marja A. B. Turku, Maaria.

Jffaa-höyrykattiloiia

tulitikkuja

Turku.

(Hbl.iii792

Halonen ja Kumpp.

Vellamo

huutokaupataan
Pakkohuutokauppa
herrain ja naisten sukkia,
kotimaisia
ja englantilaisia miestoimitetaan maanantaina 26 Ja, Jos
kokonaisin vaununlastin
tarve vaatii, torstaina 29 p:nä kulu- ten kankaita, naisten kävelypuku- &
leninkikankaita, satiineja, pumpuli- vaunussa Turussa
vaa kesäkuuta alkaen klo 5 i.-p. täkäläisessä

»

Maamme ainoa viimeaikaisissa näytte
lyissä ensimmäisen palkinnon saanut

kuvaus- ja puhelinkoneita, mikroskooppi, kassalipas, seinä- ja pöytäkelloja,
matkalaukkuja, 240 kpl. kr minnahkoja,
lamppuja, teekeittiö ja kupariastioita
sekä joukko pito- Ja liinavaatteita y.

Helsinki, kesäk. 9 p. 1916.

i-■

..

Jiarmoonitehdas

(

m., y. m.
HUOM.! Osan kysymyksenalaisista
panttitavaroista
voivat asianomaiset
pantinomistajat lunastaa ennen huutokaupan alkua.

..>

•rfgl^ec?'

ta erilaisia arvokkaita tavaroita, kuten polkupyöriä, ompelukoneita, valo-

3 huonekalustoa.

kääntSsohva.

kulta-

Kuopion Vesiiohtoliihßeellä.

-

im

240 v. 22 amp. käytetty, vaan siiti
erittäin hyvä s ä kunnossa,
myytävänä

I

Tyrvää,

Bostads Ab:n osakkeita sekä Hels ngin Telef ooniyhdistyksen osuuskirja;

Säiili

I

:

Julkisella

4r

Käytettyjä

yjj-ri M-ii i.u.:.^:--y

I

MaiiMin

N.o 167

1916

Taloja järven rannalla
myytävänä.
Hämeenlinnan ja Tampereen rataosalla. Metsätila pinta-ala ta., peltoa 30 ta., niittyä 20 ta., huoneet
keskulaiset, 12 km. asemalta, laivalaiturin vieressä. Metsä, joka on laskematonta eikä hakattua, voi vastata
tilan hintaa. Hinta irtaim. 60,000
mk.
2si. Tila hyvin rakennettu, pinti ala 250 ta., G 0 ta. peltoa, 9 km asemalta, 1 % km. laivasillasta, metsän arvo 20,000 mk. Kau;iiil!a pai
kalla, suuren puuiarl an sisä
ja
vcn rannalla. Hinta irtaimistoineen
M.OCO mk. I.äherrmin
Juho Ni"..Lilä,
-a
Jokelan asema. Puh. Nurmijärvi -12.
CS. I. 1349G) 11882
;\.

ja muita Kirjoja. Tauluja, Muistoranoja
snkä Postimerkkikokoelmia y. m. os~aa
aina Lindstedtin Antikv. Kirjakauppa.
P. Esplanaadik. 31.
549fi
HaL ostaa korkeintaan noin 3 km.
asemalta, joen tai järven rannalla oleva

pieni

mnomo,

3 ajomiestä
saa toimen varastollamme. Ilmoittauduttava maanantaina klo 4—6
konttorissamme Aleksanterink 13.

Talons-Osakekanppa.
jossa on rakennukset hyvässä kunnos(SI 135011 11880
sa, tai talvihuvili omalla
palstalla,
Palvelijat, köksät, sisäköt saav. hyv.
jossa
on
metsää ainakin
ornik paikk. Eerikink. 10. »P llas».

tarpeiksi.
Puut rha suotava. Pimyyjätär
Vähän venäjää taitava
kainen vast. r.irnim. »Varma ost '.ja». vaatekauppaan rautatientorille ja yks:
Lapp-enr rfta-lehden
konttori, Lap- toriornpslijatar saavat pysyväisen palkan. V stans U. Suom. kotitt. 27 p
pecnranta.
t. k. nimim. Rehellinen 418.
(Ls>ppe< n ..ta) U837

si

Valoknvnuskone,
hyv. kunn<«sa, miel. kokoa 9X12.
ostetaan. Vast. puh. 78 92 ennen klo

10 aam. arkip.

pstamaa
ti a temat,

jatkolaista ruots.,

täysihoitoa,

venäj.

matkaa

ja

sekä
pientä palkkiota vastaan. Vast. t. 1. k
nimim. Odottava 415.

II
1916

Pehtoori,

UUSI SUOMETAR
Aarnul., Viipuri ja Karjala 2 k. tj. 50

mm.

10 knneseppäå

nuori ja tarmokas saa paikan. Lahdentaan kartanossa Tyrvännössä.

ja

onttoon,

2 raaiasorvaria,
jotka ovat tottuneet tehtaan korjaus-

töihin,

halutaan puuvillatehtaaseen
Pietarissa. Venäjänkielentaito suotava, mutta ei välttämätön. Tarjoukset palkkavaatimuksineen ja ehtoineen pyydetään osoittamaan:
V. Siiiaaiemi, Patrograd, W. O.
Ko-shevennaja lin. 34.

Ktunut

vesi- ja höyry voilla käypien sahojen ja myllyjen ylöspanoon, saa paikan
lähettämällä todistusjäljennöksensä ja hakemuksensa 1. 1.

2 meijeripalvelijaa

4

ri 413-

11S1I

-aa pysyväisen paikan. Paikkaan kuuluu vapaa asunto ja me'jerituotteita
tekä rahapalkka sopmuksen mukaan.
Lähemmin Maanviljel. Kaupp. O. Y.,
11856
Siltasaareni. 5 A.

Rautatavara-alaan perehtynyt kauppamatkustaja saa heti toimen
Ab K. H. Renlund Oy: 1lä, Helsingissä.

Kaupassnoltafan
toimi
julistetaan täten hakukelpolsten amerikkalaiseen kirjanpitoon ja osuustoimintaan perehtyneiden haettavaksi
Röyskölän Osuuskaupassa r. 1. Ilmajoella. Hakemukset suosituksineen ja
palkkavaatimuksineen ovat lähetettävät ennen heinäkuun 2 p:vää hallituksen puheenjohtajalle Valle Honkasalolle osoitteella Ilmajoki. Palkkaetuihin kuuluu vapaa asunto (2 huonetta
ja keittiö), lämpö ja sähkövalo. Smk.
hyväksyttävä takaus vaadi3,000:
taan ja ylössanomisaika on molemmin
puolin kaksi kt »kautta.
Toimeen on saavuttava viimeistään
heinäkuun 30 p:nä.
Kaupalla on kolme sivumyymälää ja
myynti noin Smk. 300,000:

Reipas mailta tullut tyttö haluan
paikkaa. Vastaus t. 1. k. nim. Elsa 16
v., 419.

Matkan tähden vuokrataan s:n huoneen asunto sekä myydään huonekaluja samassa pak. Maurini, IG, ovi 3.
ja ijaiveUjun2 huonetta,
ke.tt o
huone vuokrataan nyt heti. Lähemmin puh. 10887 klo 9—ll a.-p. tai 2721.

—.

11817

Hallitus.

Toimeensa täysin perehtyneet, järjestystä harrastavat,
raittiit

Hauska kalustettu

Neidille

:

janokka.
u stettu huone eri sisäanKäytävädlä yhdelle herralle 1 p. h..;.näk Runebergink. S, pr. D. ovi 40 Puh. 54 69.
Kaiust. huone heti tai myöh. vuokr.
yhdelle tai kahdelle. Vuorik. 7. C. Ki-

FJHPpHPÄta
mies ja nainen

herrallé siisti huone Por-

tai

mestarinrinne 4, pr. F, ovi 45. Kata-

Knapiraholtnln,

l

huone kesän a.

jaksi herroille. Vironk. 12 C, 16.

visalo.

sekä
Vuokrattavana 8 sijalla varustettu
valoisa tali:, Köydenpunojankatu 8,
Kärnä. Puh. 35 71.

JUomles
saavat toimen vasta-alkavassa
myymälässämme Tienhaarassa. Hakemukset varustettuna
luettelolla entisistä toimista,
ilmoituksella milloin voi ottaa
toimen vastaan ja palkkavaatimuksella ovat lähetettävät
heti.

Viipurin Osuusliike r.l.
Viipuri

Maanviljelysneuvojan

Kesäasuntoja:
Rauhallista,

luonnonihanaa
ASUNTOA
haluaa opettajatar. Väst t. L k. nimim.

Heinäkuun ajaksi 417.

toimi

päivä-paikoista sekä talvipuolis(marrask.
1 p:stä toukoa. 1
p:ään) suoritettavista kokous- ja iltamamatkoista matkakorvauksen samojen perusteiden mukaan kuin muut

*/j

kolla

neuvojat.

Toimi on otettava vastaan tulevan
heinälk. 15 p:nä; irtisanomisaika on
3 kuuk.
Toimeksi saaneena:
11888

Kaarle

Setälä.

iiiiliiililfil

saavat hyviä paikkoja rouva R J.
Fahlerin k:tta, Kirkkok. 14, pr. C., puhel. 8675. Huom.! 23 vuoden kokemus.

Tarkastuskarjakon
toimi
Akaan eteläisessä tarkastusyhdistyksessä julistetaan pätevien henkilöitten haettavaksi ennen 1 heinäkuun 14
p:ää 1916 lähetetyillä hakemuksilla
palkkavaatimuksineen.
ilmaistuine
Samalla huomautetaan: toimessa ollessa on vapaat matkat ja ylöspito,
toimi vastaanotettava 1. VIII. 1916
1a hakemukset osoitetaan:
Ä. HAUTAA,
os.: Toijala, Kylmäkoski.
(Aamul.) 11858
(

Vanhempi

Maanmittausoppilas

kurssi
on 1: vuotinen, alkaa
15: nen toimintavuotensa syysk. 1 p:nä.
Koulu toimii tuomiokaptuiin ja kouluylihallituksen tarkastuksen alaisena Ja
valtion avustamana. Pääsyvaatimuksena on väh. 16 v. ikä ja kansakoulun
kurss: tai vastaavat tiedot. Lukukausimaksu 25 mk Oppilaiksi pyrkijät lähettäkööt hakemuksensa, jota seuraa
papinkirja ja todistuksen jäljennös, koulun johtajalle, maisteri V. MullerMlle,
osoitteella Kotka.

Postimerkkien kokooja
b'-luaa ostaa muutamia pieniä, mutta
vanhoja kokoelmia tai uuden ison. Vä.
littäjät eav at palkkiota.
Sucmal.
merkkien ostolista 10 p. Valikoimavihko 160 sareketta varten 1: 50 tusina -f- postimaksu. Näytevihko 20 p.

Johanneksenpäivä-

Lähetyskirkossa:

nä klo 11 a. saarn. Huttunen.
Allianssitalolla, Korkeavuorenk. 22'
Juhannusp. klo 11 pien. salissa Ja klo
5 isossa salissa, V. Sundelin. Sann.
klo 11 pien. sai ssa 3a klo 5 isossa salissa, V. Sundelln. Tiist. klo 7,30 nuor He pien. salissa.
Päivölän juhlasalissa, Kasarminkatu
23:
Sunnuntaina kello 11 a.-p. lähet
saarn Vilho Pylkkänen y. m. puiiuj a;
sekä R.Y. Balderin huoneustoissa Yr
jönk. 21 B, sunnuntaina klo 6 i.-p. Keskiviikkona Ja perjantaina klo 7,30 i.p.
Juhannuspäivänä klo 1,30 i.-p. kokous
Huopalahdessa Hellstenin huvilassa.
Kokoussalissa, It.-Teatterikuja 3 B:
Tänään perjant. klo l /*3 W- rukousko,

kous; huom. lansnt. klo 11 a.-p raamattukoulu; klo 12,15 saarna (Rinta-

la);
ja klo 6 i-p lähetysesiteimä:
sunnunt klo 6 '.p esitelmä (»Kristityn suhde terveys- ja raittiuskysymykseen»); keskiv. klo %% ill. kysymyskokous.

Kesäjuhlat Rukoushuoneella, 3:s linvapa:sti.
ja
8, alkavat perjantaina 23 p. klo 6 1.
Ad. Girsén, Erottaja 1, huon. 1.
Seuraavat yleiset kokoukset Juhannus(I. 3378) 11841
päivänä klo 11 ja 6 ja sunnuntaina
öairasvo.rrt. ja hieront. Säästöpankinklo 11 ja S. P. Mikkonen. A. Lajunen,
ranta 4, pr. B. Milma Malmström. Tav.
V. Pylkkänen ynnä useita muita puhuvarm. klo 4—7 i.-p P. 9603. Huom.l jia. Kaikki
tervetulleet.
Lämm. haudetta saa.
Juhannusp., 24 p. Kallion rukoushuoneessa iltama klo y 2 l. Puhuvat:
pastori Byraan. opett Wirén Ja herra
Kallio. Pääsy vapaa.

Viktor Lång'lä

5, 4 ja 3 kuuk., alkavat jälleen elok.
15 p:nS mutta vastaanotetaan oppilaita syysk. 4 p:ään asti, jos ilmo:ttandutaan hyvissä ajoin.
Uudenaikaista itsenäistä opetusta
halTalla.
Pyytäkää luettelo!

Erottajani. 2 4 Siltasaarena, li.
Ehdottomasti ensiluokkaisia ja halvimpia arkkuja. Fuhel. 429, b 375.

Kai\anfra!tohar|oitteli joita
Hämeen

Satakunnan

—

maanviljelys-

seuraan
otetaan marraskuun 1 p:stä 1916. Harjoittelukausi kestää 1, poikkeustapauk-

sessa 2 vuotta ja saa harjoittelija täl-

2.

kieltäytyä.
Tampereella, 13 p. kesäk. 1916.

'

"

-

Suoranaisia pilettejä
kaikkiin paikkoihin

yMysi/äliOifsa jo

Massa

,

Asiatyttö, 15-vuotias, joäa on koti lapsirakkaaseen
perheeseen,
kaupungissa, saa paikan nyt heti. I. U. S. kontt. nimim.
Vuorinen, pesulaitos, Kirkkokatu 9,
»Maksa etukäteen.

f

Vastl.

Koiran kuonokoppa kad., jätettävä
vastaan Laivastok. 4—lo,
■porr. C, 5 kerr. Falck.
palkintoa

416».

Suoko iyijiia »iii.
Helsinki, Etelii-Makasiiuinkatu 4,
(Puhelin 4620)
H.inko, Boulsvardi 15, (Puhelin 84)
Asioimislo New York'issa

Johtokunta.
Työm.
tj.
työtä
15 mm.
;aa
allekirjoittaneen johdolla.
Hels. S
1 k.
Artur Alli, varamaamitt.
Tyttölapsi, ly. 8 kk., annetaan hoiErottajankatu 5.
11860 dettavaksi, siistiin, luotettavaan ja
11561

(S.H.)

ftioml-AiMiKa.

J

(SH.)

NOPEA, MUKAVA, SUORA MATKA Viipuri

—

Lappeenranta

Helsinkiin saapuvat:
M. 6,51 a.-p. Pietarista (5.40) Viipurista (9.44),
Lahdesta (3.09).' N nr
meksesta (6,25), Lieksasta (8.05), Joensuusta (11,16) Sortavalasta (3,24),
Savonlinnasta Elisenvaaran kautta
(3.05),
Savonlinnasta
Pieksämäen

Vuoksenniska

—

SuomestaYHDYSVALTOIHIN ja KASavondnna Joensuu
NADAAN hyvin tunnetulla
ja päinvasto n
NORJAN -AOTERIKA-LINJAN nopeakulkuinen, matkustajallike mukaensiluokkaisilla ja ajanmukaisilla vasti sisustettu höyrylaiva
vaUamerihöyry laivoilla.
SUORANAISIA LÄPIKULKUPILETkapteeni J. A. Karlsson,
TEJÅ kaikkiin Amerikassa ja
poiketen Puumalassa, Oravissa, EnonKanadassa oleviin paikkoihin
ja mahdollisesti
—

—

,

„OSMO",

asutta (3,11). Kajaanista (10.00). lisalmelta (12.31). Kuopiosta
(3.36)

Mikkelistä

Vuokalassa,

koskella

Finland Steamship Company Agency,
5 State Street.

(8.40).

Kotkasta

(9,36),

Ha!

minästä (9,20), Karhulasta (6.04). VarPohjoseen:
kaudesta (4,28).
LINJAN PÅÄASIAMIES SUOMESSA
Viipurista keskiviikkona klo 8 Illalla.
P. 8,57 a.-p. Pietarista (8,00), ViiLappeenrannasta torstaina klo
purista (11.47).
Lahdesta (5.14). Sa.
II„
päivällä
vosta ja Karjalasta kuten edellisellä,
Vaasa Puhelin 65.
Vuoksenniskalta torstaina klo y 2% Lappeenrannasta (12.14), Porvoosta
myy ja lähempiä tietoja antaa

M. STEENSTRUP

sekä
HJALMAR SUOMINEN.
Helsinki, Kauppiaank. 6. Puh 59 97.
l:sen ja 2:sen luokan pilettejä

päivällä.

(6.20).

Pi. 10,00 a.-p. Pietarista (12.00).
Savoni nnasta perjantaina klo 7 aam.
Viipurista (2.52), Lahdesta (7,11).
Etelään:
P. 11,00 a.-p. Torniosta (7.50) KeJoensuusta lauantaina klo 8 illalla.
(8,46). Oulusta (11,59), Kokkomistä
gunnuntaina
Savonlinnasta
S
myöskin
klo H
myy
lasta (5,48), Tampereelta (5,46), Häaamulla
SUOMEN MATKAILUTOIMISTO.
Vuoksenniskalta sunnuntaina klo %5 meenlinnasta (8,08), Vaasasta (7,35),
P. Esplanaadikatu 21, Helsinki.
Kristiinasta (3.80) Kaskisista (3,00).
iltapäivällä.
(S 1.12390)11031
(7.14).
Jyväskylästä
Lappeenrannasta maanantaina klo Suolahdesta
(9.22). Pietarsaaresta (6 10). Mäntäsaamulla.
SfiftnnöUinen liikenne
tä (1.40). Raahesta (11,25). Uudesta,
Lähemmin ilmoittavat:
»aarlepyystä (6.10). Högforsista (6.40),
Hj. Grönroos,
Otto T. Ståhl,
Lopelta (8.00).
Viipurissa.
Lappeenrannassa.
P. 12,50 i.-p. Karjan kautta Turusta
öllsr,
G.
(7,05). Salosta (8,41). Hangosta (8,55),
Savonlinnassa.
Tammisaaresta (9 48).
Osakeyhtiö Gustaf Cederberg & C:o,
P. 1,16 1.-p. Tampereelta (8,03), Hämeenlinnasta (10 20).
Joensuussa.
11019
Portj
(Novij
~"
PI. 5,35 1.-p. Pietarista (7,40). ViiCS H.)
Tarkmpia tie'oja antavat H. £!mpurista (11,20), Lahdesta (2,51).
Tor£
Jyväskylä—Korptlaht
4.")
Vaheri—
Co., Pah 64
nren
ia 8616
nx?ta (4,00), Kemistä (4,50), Oulusta
S I li '74 11037
Jämsä k. k Vesijärvi.
■* M..
(7.46), Kokkolasta (12,31), Tampereelta (11,33) Hämeenlinnasta (1,40), Turusta Toijalan kautta (9,07). ForssasJyväskylältä: Suan., tiist ja torst, ta (8,30). Tukholmasta (6,34).
M 5,59 1.-p. Pietarista (1,05 a.-p.>,
klo 3 L-p
Vesijärveltä: Maan, kesk. ja lauv. Viipurista (6,40 a.-p.). Lahdesta (1,12).
Lopelta (2.05) Loviisasta (4,00).
klo 4 i.-p.
Laivan .arustaja osakeyhtiö isverigeP. 8,04 1.-p. Vaasasta (5,15), Tampe.Nordaroerika.
Ves.järvi Suopelto Kurenlahtl—
reelta (2,42), Hämeenlinnasta (5,10),
Pihlajakoski Jämsä k. k.—
Pohjoismaiden suurin
Mäntästä (10,30). Porvoosta (5,00),
Jämsänkoski. Högforsista (3,50).
höyrylaiva

Ruotsi-Suomi

HeislnKi-Plefarl

'

—

—

fÄt:

Ruotsin flmenten Linja

3ÄMSÄ
—

—

—

TOIVO

P. 9,57 1.-p. Pietarista (9 30). Vilpu.
rista (1.24), Lahdesta (6,29). LappeenVesijärveltä:
Suan., tiist. ja toret. lannasta (1.36), Mikkelistä (11,59),
Täysin nykyaikainen, komeasti klo 11 i.
Kotkasta (L5O). Haminasta (1,28),
sisustettu
lähtee heinäkään il
ja lauv. k!o Karjalta Hyvinkään kantta (4,43). LoJämsästä:
Maan.,
keak.
p:nä. elokuun 23 juna ,;. n. 9.
(1,45). Lopelta (6,55).
6 L.
9764 viisasta
Göteborgista suoraan
P. 10,26 1.-p. Toijalan kautta Turtia,
ta (2,35). Porista (1205). Tampere»!iiewyork'iin.
ta (5,03), Hämeenlinnasta (7 30), RauErinomaiset mukavuudet. Nopea matKapt A. Raninen
ta. Ruots» lainen miehistö. Ruotsamalta (10,50). Kauttualta' (11.40),
lainen mainio ruoka.
Forssasta (2,40).
lähtee joka päivä
P. 10,37 1.-p. Karjan kautta TurnaLähemmin ilmoittaa
Vesijärveltä Heinolaan klo i a.p.
(4,48). Salosta
ta
Vesijärveile
(6.20).
Hangosta
klo
12
pv.
Heinolasta
Victor Ek.
(6,40), Tammisaaresta (7.33).
> Laiv yhV& Heinola.
1004:4
SH
Pääasioimisto Snömassa.
(S. H.)
(I. 4015) fiOOö (S.H.)
Pääradan palkalPsjunat:
Vesijärvi, Kanava, Supittu, Suopelto,
Helsingistä lähtevät:.
Sysmä (Rantala)
12.10 a.-p. tulo Riihimäelle 3 01.
6,20
Keravalle 7,38.
7,54
Keravalle 9.10.
9,10
Tikkurilaan 9,54
11,20
Malmille 11,50.
k
1,15 1.-p.
Tikkurilaan 1.59.
lähtee joka maanant, t'ist., keskiv
ja
2,12 a
takasin.
torst. ja lauvant. 2,30 :,-p ja päinvasKeravalle 3,29.
2,32
lauant. ja juhlap. aatTäilä linjalla toimitamme kaksi
toin 9,30 i.-p
tona ainoasi, työläisvaun. Kekolme laivavuoroa viikossa.
Vesijärvi. Kanava, Supittu, Suopelto,
ravalle 3,45.
Tarkemm n puhelimella 7809.
Luhanka, Taramilahti joka perjantaisa
3,21
■ Tikkurilaan 4,06.
i-p ja päinvastoin lauant. 2,30 a.-P.
2,30
Osakeyhtiö.
Suomen Höyrylaiva
4,20
Keravalle 5,37.
10562
(S. H.)
10345
Keravalle 6,38.
5,21
(S.
H.)
(S H.)
6,16
Keravalle 7,16.
JOKA PÄIVÄ.
*
624
Malmille 6,54.
tahti (Vesijärvi)—Vääksy—Padasjoki
7,45 »;
Keravalle 9,02, Porvoo»
—Kellosalmi—Harmoinen—Kuh! ;
seen 10,45.
moinen.
9,20
!
Tikkurilaan 10,04,
Kapteeni Wl. GeiteL
11,06
Keravalle 12,19.
lähtee joka päivä Vesi järveltä (Lahti)
Helsinkiin saapuvat:
klo 4 i.-p., ei ennen,
Heinolasta klo
6,30 a.-p. lähtö Keravalta 5,12.
7,30 aamulla.
Lähtee Vesijärveltä Kuhmoisiin seMalmilta 6,57.
kä välillä oleviin siltoihin klo puoli 3 7,28
Vesijärvi Tehi Jud.nsalo Vaneri
Keravalta 6,45.
i -p. Kuhmoisista Vesijärvelle puoli 11 7,44
—Korpilahti Jyväskylä
Riihimäeltä 6,06.
illalla.
10275 G,44
Höyrylaiva »SUOMI»
9,46
Keravalta 8 25. '
10,43
lähtee Vesijärveltä Jyväskyläin joka
Tikkurilasta 10,04»
11,46
s Keravalta 10,29. ,
arkipäivä klo 11 i-p., Jyväskylästä Ve(S. H.)
12,33 1.-p. s Malmilta 12,02.
sijärvelle joka päivä klo 12 p. paitsi
2,51
Tikkurilasta 2,06.
ei maanantaina.
4,43
Riihimäeltä 1,30.
Vesijärvi Padasjoki—Harmoinen
s
5,20
Keravalta 4.05.
postijuna.
P.
Kuhmoinen Tehi Ruoiahti Pihlaja6,40
Tikkurilasta 5,56.
Pi. s pikajuna.
koski Luhanka Tammi lahti Jämsä
7,28
Keravalta 6,12.
matkustajajuna.
M.
Höyrylaiva »AALLOTAR»
8,55
Keravalta 7 37.
lähtee 'Vesijärveltä Jämsään joka tiisPitkämatkaiset junat:
10,56
Tikkurilasta' 10,12.
tai ja torstai klo 11 UI. Jämsästä V: jär10,20.
1132
Keravalta
Helsingistä
Tamlähtevät:
11,30
1.,
ja
perj.
velle keskiv.
klo
milahteen joka lauantai klo 11 i., TamP. 8,00 a.-p. Karjan kautta S iloon
Rantaradan paikallisjunat:
milahdesta Vesijärvelle joka sunnunt (12.13), Turkuun (1,50), TammisaaHelsingistä
lähtevät:
klo 11 i.-p., Vesijärveltä Kuhmoisiin reen (11,10). Hankoon (12,06).
P. 8,40 a.-p. Hämeenlinnaan (11,40), 6,05 a.-p. tulo Espooseen 6,55 arkip.
joka maanantai klo 11 i.-p. ja KuhmoiKirkkonummelle S',4l.
sista Vesijärvelle joka tiistai klo 6 a.-p. Tampereelle (2,00), Vaasaan (11,40), 6,55
(S.H.) (E.5.5)9974 Turkuun Toijalan kautta (4,38), Po- 10,00 a.-p. tulo Kirkkonummelle 11,34,
Masabyhyn 2,15.
nin (7,10), Raumalle (8,15), Mänttään 1,05 i.-p.
2,26
Kirkkonummelle 4,00
(6,00), Porvooseen (10,55), Högforsiin
»»
Karjalle 6,31.
(1,00), Lopelle (12,23), Forssaan
Espooseen 5,02.
(6,'15), Kauttualle (7,30), Hyvinkään 4,13
Kirkkonummelle 6,42.
kautta Karjalle (1,12). tavarajunalla 5,14 *
Kirkkonummelle 10,14
Tammisaareen (1,49). Hankoon (4,35). 8,40
Kirkkonummelle 1,28.
P. 10,20 a.-p. Lahteen (2.05), Viipu- 11,53 *
Kapteeni J. E. Mansnirus,
riin (7,37), Pietariin (11,59). MikkeHelsinkiin saapuvat:
välittää säännöllistä matkustajaJa liin (9.27) Kotkaan (7,0»), Lappeena.-p. lähtö Kirkkonummelta 6,00
7,36
rahaliikettä Joensuun, Savonlinnan, rantaan (7,18), Imatralle (10,07). EliEspoosta 7,39 arkip.
8,33
(11,37),
(7.10),
Haminaan
Lappeenrannan ja Viipurin välillä, poi- senvaaraan
9,33
6,25.
Karjalta
(7.00)
(6,25).
Loviisaan
keten myös Vuokalaan, Enonkoskelle, Karhulaan
10,40
Kirkkonummelta 9,05.
Lahteen
1.-p.
(3.47),
Viipu1,00
Pi.
Oraviin ja Puumalaan.
1,50 i.-p, s Kirkkonummelta 12,16.
riin (7,13), Pietariin (11,04). MikkeLähtee etelään:
Masabystä 2,20.
3,35 *
(7,00),
(9,27),
Lappeenliin
Kotkaan
Espoosta 5.20.
6,09
Joensuusta joka keskiviikko klo 5 aam, rantaan (7,18), Imatralle (10,07). Elijoka keskiv. klo 4 111.
Savonlinnasta
Kirkkonummelta 5.38.
senvaaraan (11,37), Hämeenlinnaan 710
Lappeenrannasta joka torst. klo 5 aam. (4,59), Tampereelle (6,44), Kokkolaan
Kirkkonummelta 6,58.
10,2
Kirkkonummelta
11,48
s
Lähtee pohjoiseen:
(9.00),
(11.36).
Kemiin
(4,22), Ouluun
Viipurista joka sunnuntai klo 5 a.
Tornioon (12,20), Tukholmaan (10,04)
Ruumisjuna:
Lappeenrannasta joka sunnuntai ItäP. 3,15 1.-p. Hämeenlinnaan (6,13)
ja sunnuntai
keskiviikkoisin
Lähtee
junan tultna.
Tampereelle (8,32).
12,20 1.-p, saapa»
sln
Ruoholahdesta
P. 6,00 i.-p. Karjan kautta Saloon
Savonlinnasta Joka maanantai klo 7 a.
12.47. Lähte*
(10,14). Turkuun (11,50). Tammisaa- Malmin hautausmaalle
Lähemmin ilmoittaa:
Malmilta 3,32 1.-p, saapuu Helsinkiii
reen (9,00). Hankoon (9,55).
3.51.
Oskari Lavola
P. 6,10 1.-p. Hämeenlinnaan (9,15),
Joensuussa.
Tampereelle
(11,31), .
KokkoUan
Kaarlo Oksanen (11.15). Ouluun (5.16). Kemiin (825),
Hiukka & Perttilä
Viipurissa
Savonlinnassa
Tornioon (9.18), Rovaniemelle (12J2G), Suom. Kirjan. Seuran Kirjapaino O*.
(S.K.)
10269. Jyväskylään (8,13), Suolahteen (10,14).
Helsinki. 1916.
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tekee lautta puolituntlvuoroja, lähtien
Ruoholahden lauttalaiturista 10 minuuttia ennen ja 20 minuuttia jälkeen
joka ! eta täysituntia. Palaus Drumsön
lanttalaiturista 10 m nuuttia edellä
nalla.
mainittujen aikojen jälkeen. RaitioM. li,oo 1.-p. Lahteen (2.31), Viipuvuorot
sopivat
yhteen,
teiden
mutta riin (7.49).
Pietariin (12,11), Savoon
vaunut eivät kulje kauemmaksi ka n kuten edellisellä junalla;
Sortavalaan
(2,34). Joensuuhun (0,53),
Msrikylpylään.
Lieksaan
(9.55), Nurmekseen (11,32).
Lautan puhelin 36 26.
Savonlmnaan Elisenvaaran kautta (3 01)
ImatMaanantaina 26 p:nä alkavat taas ralle (10,29).
Kotkaan (7,30) 'Hamitavalliset kulkuvuorot.
11803 naan (7,55), Karhulaan (7,30)

»

„EUROPA"

Huoneita matkust lyhemm. tai pitemnalle ennen ensi elokuun 1 päivää osoit- mäksi
aikaa,
11901
teella Tampere. Valittu ei saa enää

6.50

-»

tä ajalta paitsi vapaata ylöspitoa palk- liin, kehoitetaan ilmoittautumaan Matkaa 120 markkaa vuodessa. Hakjan, kailijatoimisto Finlandiaan viimeistään
jonka tulee olla 21 vuotta täyttänyt, t. k. 27 j>:nä.
Mahdollisuuksia sivuansioon juhlapäi- Norjan tai Tanskan kantta myy
tule© lähettää hakemuksensa, joita
vien
aikana on olemassa,
seuraavien linjain laivoilla:
seuraa jäljennös kansakoulun päästöFinlandia.
Matkallijatoimisto
todistuksesta tai sitä vastaavasta tieAllan, American, Anchor, Canadian
tomäärästä sekä mahdollisesti muistaRailway C:o., Cnnaxd, DomiPacific
kin ansiotod'stuksista, papin- ja lääRoyal, Scandinavien
nion,
Donaldson,
jos
sekä
alahakija
kärintodistus
on
Matkust.hoti D Qfi QQ
—American ja White Stai
ikäinen, vanhempain tai holhoojan luL.Heikink.24
■ *o43i
pakirja yllämainitun seuran johtokun-

(9,14), Kristiinaan (12,83),
(12,50).
Pietarsaareen
(10,44), Uuteenkaarlepyyhyn (10,35),
Raaheen (4,55), Mänttään (3.20) Högforsiin (10,25).
P.
i.-p. Lahteen (10,28). Vilpulta (3.28), Pietariin (8.13), Lappeenrantaan (4,28). Mikkeliin (7.58), Kuopioon (1,00), lisalmelle (3,56),- Kajaan.-iii (6,34)
Savonlinnaan Pieksämäen
kautta (2,45), Loviisaan (9,57), Varkauteen (12,18), Lopella (9,45).
Pi. 10,30 i..p. Lahteen (1,21), Viipuriin
(5,28), Pietariin (9,08). Savoon
sr.moina aikoina kuin edellisellä ju-

:

—

'

jotfea ovat halukkaita kuljettamaan
matkustajia Savonlinnan Oopperajuh-

koko juhannuspäivän ja
sunnuntaina kesäk. 25 p:nä

—

-

omistajia.

Kulkuvuorot.

Juhannusaattona klo 12,50 i.-p. alkaen

—

Joht. R. Lundh.

Automobiilin

(S.H.)

—

Käytännöllinen Kauppakoulu,

Rauhankatu
(I. 5382) 11872

Vaasaan
Kaskisiin

Drumsön Lautan

suomalainen seurakunta:

Kauppakoulukurssit

vastaavassa asemassa olevat maanv.-

seuran

Eteläinen

Juhannuepätv. klo 10 a. saarna Betaniassa, rov Hilden. Klo %\ p. saarna
ja Herran Ehtoollinen Johanneksen

Karianiioitoßouiuun

jonka

Täysihoitoon Päijänteen seuduille,
mi-el. maalaistaloon hai. heinäk. ajaksi miesyliopp. Vast. ensi viikon aikana os.; H:ki Tehtaank. 3 B. Tuunanen (puh. 78 92 ennen tl o 10 aam.

Päivälista.

kirk., rov. Hilden. Klo 6 i. saarna Johanneksen kirk., past. Sylvander.
i sunnunt. kolmin. p:stä: klo ij,l
1
p:nä
alkaa lukukautensa marraskuun
rippisaarna Ja Herran Ehtoollinen Jokahdella eri oppijaksolla:
hanneksen kirk. Klo 10 a. saarna BeI. Kaksivuotinen käytännöliis-tietotsniassa, past. Sylvander. Klo V2I Ptyönjohtajaosasto
ja
puolinen
ja Herran Ehtoollinen Johan11. Kaksivuotinen tietopuolinen maa- saarna
neksen kirk., past. Sylvander. Kolehmiesosasto.
Työnjohtaja-oppilaat, Joiden tulee si- dit päiväsaarnoissa pakanalähetykseltoutua jäämään kouluun kahdeksi le. Klo 6 1. saarna Johanneksen kirk.,
vuodeksi kuten laillisesti pestattuina rov. Hilden.
Pohjoinen suomalainen seurakunta:
johtajan' palvelukseen ja palkkaussäännön alaisina, saavat vapaan ylös- Juhannuspäivänä klo 9 a. saarna Vanpidon, opetuksen ja sairauden aikana hassa kirk, past. Helle. Kello 11 a.
lääkärin avun ja lääkkeet. Maamies- saarna Fredriksberg n kirkkosal., past.
osaston
oppilaat saavat mahdoll. o- Laasonen. Klo 12 p. saarna ja Herran
suusruokalan perustamiseen asti mak- Ehtoollinen Nikalainkirk., past. Helle.
Smk. kuussa marras- Klo 5 i. saarna Fredriksberg n kirkkosamalla 25:
kuun alusta toukokuun loppuun asunsai., Kotilainen. Klo 6 . rippisaarna
non, ruuan ja opetuksen. Valon, liinaNikolainkirk., past Louhivuori. Klo 5
vaatteet, lääkärinavun, lääkkeet ja pe- i. saarna Töölön Rauhalassa, Wirén.
sun saavat he itse hankkia Pyrkijät
Sunnunt.: klo 9 a. saarna Vanhassa
lähettäkööt ennen elokuun 15 päivää kirk.,
rov. Tarkkanen Klo 11 a saarjohtajalle,
allekirjoittaneelle, koulun
na P"redriksbergin kirkkosal., past. Laaosoitteella: Hamina, omakätiset hake- sonen. Klo 12 p. saarna ja Herran
muksensa ynnä 1) ylemmän kansakou- Bhtooll
nen Nikolainkirk-, rov. Tarkkalun päästötodistus tahi todistus sitä
nen.
Klo
6 i. saarna Nikolainkirk.,
vastaavista tiedoista; 2) papintodispast- HeMe Klo 5 i. saaina Töölön Rautus; 3) lääkärintodistus; 4) vanhempien tahi holhoojan lupakirja, jos ha- halassa, Wirén.
Sörnäisten suomalainen seurakunta:
kija on alaikäinen: 5) päästökirja. jos
hakija on palveluksessa, 6) todistus Joh. Kastajan p:nä: klo 9 a. saarna
siitä, että hakija "a -ähinfjin kahden Kallion kirk., .past Wallen Klo 12 p.
vuoden ajan ottanut osaa maanvilje- saarna Harjv.n Rukousnuor , past. Wallystöihin. Hakijan ikä olkoon 18—30 len. Kolehdit päiväsaarnoissa Suomen
vuotta.
Suositukset vnnä todistus Lähetysseuralle. Klo yfi
saarna Kalkansakoulun laskencokurssin hyvästä lion kirk. kkh. Hurmerinta.
osaamisesta ovat eduksi
1 sunn. Kolmin, klo 9 a. saarna
Kallon kirk, past. Byman Klo 12 p.
A. GRANSTRÖM.
saarna Harjun Rukoi'Shuon.. past. By(5.1.12968)11483
i »parna Kallion kirk.,
man. Klo
Långs, ön 1 -vuotiseen
kkh. Hurmerinta. Klo 6 i. saarna Hermannin Kansankod , kkh Hurmerinta.
Luth. Ev. Yhdistyksen rukoushuon.,
Somerolla
Fredrik nk. 42: Joh Kast. p. klo 5 i.
Sunn. 25 p.
otetaan marraskuun 1 p:stä 12 mies- suom.11 saara. Kyfklund.
klo
suom. opett J. Wirén. Perj.
a.
puolista oppilasta.
30 p. klo 6 i peruutetaan.
Kouluaikana saa oppilas vapaan
Luth. Ev. Yhd. Kallion rukoushuon,,
ylöspidon ja opetuksen sekä ilmai- Alppik.
19. Joh. Kast p. klo 11 a
seksi käyttää koulun oppikirjoja. suota opettaja J. Wirén. Sunn. 25
Keliotusrahoja annetaan oppilaalle, p. klo ijiQ 1. suom. kolp. Kallio.
joka on osoittanut innostusta amLuth. Ev. Yhd rukoush"on., OulunJon Kast p. klo 11% a.
mattiinsa sekä kiitettävää käytöstä kylässä.
Suun 25 p.
ja ahkeruutta.
Hakijan tulee olla suom. saara Kyrklund.
kolp. Tunturi.
a
luo
11J-J
suom.
vähintäin 18-vuolias.
Huopalahdessa, Tuomisen huvilassa:
Kouluun pyrkijöiden tulee ennen
p. klo 12 suom. kolp. TunJoh.
i
päivää
elokuun 10
lähettää omokä ! turi. Kast.
Sunn 25 p. klo 12 suom. hra
sesti kirjoittamansa hakemus allekir- Joutsen.
joittaneelle, liittäen siihen: 1) paHarjun (As n) rukoushuoneessa: Jupintodistuksen, 2) lääkärintodistuk- hannuspäivänä klo
i.-p. suomeksi
sen, 3) alaikäinen holhoojan suostu- saara. A. Huttunen.
muksen ja palveluksessa oleva pääsBetaniassa: Juhannuspäivänä klo 7
tökirjan, 4) päästötodistuksen kan1.-p. suomeksi past Louhivuori.
rukoushuoneessa:
Harjun (As'in)
sakoulusta tahi todistuksen vastaal.-p. suom. saara.
vista tiedoista, sekä 5) todistuksen Sunnuntaina klo
käytännöllisestä toimesta, mikä to- A. Huttunen.
M et. läh. talossa, Fredx. torin varr.
distus tuottaa etuoikeuden.
Juhannuspäiv. klo 11 e. ja ilo 6 1.
J. SWAN,
past. K. Ruotsalainen. Sunnunt.. ilo
johtaja.
CS.I. 12779M1347
11 a. past. Ruotsalainen Klo 6 1. past
Ruotsalainen Ja A. Sinsalo. Torst. klo
8 1. past Holmström,

Kotkan Kiertokoulunopettaja- ja Esiseminaari

arkip.).
Hbl. (ruots.) 1 la. ti. 15 mm.
Krist Uinen yhdistys haluaa vuokrata syyskuun 1 p. 3—5 huoneen huoneuston Sörnäisten alueelta, Vast. ennen heinäk. 15 p.
Turun ympäristön neuvojapiirssä ilV. Lehtola, Vaasankatu 4.
moitetaan täten sekä tietopuolisesta että käytännöllisesti siihen valmistautuneiden iheak löiden haettavaksi Lounais-Suomen maanv.-seuran Hoitovaliokunnaäta (os. Turku) kuluvan kesäkuun aikana
Toimi on ylivuotinen 1,200 mk. vuosipalkalla, jonka ikäisi neuvoja yksityisiltä tilaajilta kannettavista toimitusmaksuista 'saa lukea hyväkse"j:
matkakorvauksen
kokonaisuudessaan
ja

iin
liiiit
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