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(S.H.) Wuosi 1316 on loppumas-
sa, KäsiZlsä «n kolmas wuoden waih°
t>e tämän sota-ajan liistoricliiiesH
merkitsewiKsä aloissa.

Mitä palautuu mieleen menneestä?
Sotarintamilla! owat maltawat ar°

meiat seisseet wastatnZien, iskeneet
toistensa kimppuun, hyökänneet ja
puolustautuneet. Teki-.iikan parhaita

on elämän moiman toi-
minnan tueksi ja äimiksi käytetty. Heti»
sain henkisiä, ruumiillisia ja aineelli-
sia woimia on wedetty palwelemwan
sodan tarkoituksia. Siten an kulunee*
nakin wuonna etsitty ratkaisua sodalle,

Mutta sitä ratkaisua ci
laftulliseZti wielä ole faahniiettu

Sota jatkuu, so«
tatllaa kestää, armciat iZkewät yh°
teen, tykit jyliffewät. Milloinka tn»
lse ratkaisu?

Koko yhteiskuntaelämä on kulkenut
saman fota-ujan merkeissä. Se on
painanut raskaan leimansa siihenkin
kaikkialla. Ia sm seikan on täytynyt
ivakllwaZti yhteiskunnallisen elämän
ulkonaisin muotoja ja piirteitä muut»
taa ja muokata. Tama jännittynyt ti=
la. mikä sotanäyttämöillä on wallin-
nut, on omalla tllwallaan myös \vah
linnut yhteiskunnallisessa elämässä,
rintamien takana ja niistä kaukanakin.

Kuinka woisi talouselämäkään sääs>
tyä tämän tilanteen mullistamilta
waikutuksilta! Ei ole säästynytkään.
Tiedämme ja tunnemme sen hywin.
Ankara elämän kallistuminen on ollut
kestettäwänämme. Toisaalla taas
suunnaton rikastuminen on ollut ha-
waittiawisfa. Kapitalismi on waltawin
ottein kahmaissut itselleen Voittoja,
fe on murtanut lahonneita esteitä,
jotka sen tiellä owat olleet. Se on ke-
rännyt »sotasaalista".

Tämmöiiset olot owat
kalle olleet waikcat kantaa. Tawaton
kallistuminen, jota ei ole seurannut
työwäcn taloudellisen ascman lähes-
kään wastaaMa parantllminen, on
Pannu! työwäen ankaralle koetukselle.
Se ei ole saattanut toimia tämän ajc°

mansa kahattamiselsi samalla tawalla
kuin tawallisina aikoina. Sanotaan,
että wallassaolemat luokat ciwät mii»
loinkaan ole niin asemassa
kuin sota-aikanll. Niillä an kaikki toah
takeinVNsa käytcttäwänään. Kokemus
meidän maassa on !sen todistanut.
(sli!itarweiu)llynen, wnokrakiskurien
häikäilemätön menettely Puhuu siitä.
Omistamien luokkien yhteiskunnalliZ.
ten laitosten haluttomuus elintattvc°
asiain siedcrtäwälle kannalle suattami-
sect. kertoo siitä samasta. Ia niitten
saamattomuus, milloin ne ciwät enää
yleisen hädän ja kansanioutkojen Pai-
nostuksen tähden ole Moincct oman
I'liuhansa w:loksi olla Ufotoaan toimet;
lomia, osottaa sitä. Siis : omistamien
luokkien, olkoot ne sitten teollisuuden,
kaupan tai maatalouden omistamia,
MeSatßO moitontawottelu jo saalista»
niinen on tapahtunut tönhälistöjouk»
fhjen duutteen ja kurjuuden lustan-
mdkVLa.

Ci fän kieltäminen, että löytyy
Niitäkin,

joille wllllitsewat olot owat
luoneet erikoiset rikaltumiZtilaisuu-
det.

ttiät kuitenkaan »oaliZtuneet kansanjou°
soikaan ummcssaftlmin katsone sokaiZ-
ta rauhaa edulliseksi sen paremmin
luin sotaa käywätläan. Kautsky lau°
'un „raulwn walmistuksista" kirjot-

Walkeakosken meijeri kärkky-
«läsfä tarjantuotteille lisän

hintaa
<S,H.) Valkeakosken usuusmeijc»

ti» hallituksen wiimeisessä kokouksessa
päätettiin m ~n. tehdä senaatille ano»
mus larjantuotteiden muka alhaisen
hinnan korottamisesta. Anomuksen
esittäjäksi «valittiin hallituksen jäsen
agr. I. Kulhiala.

Eteenpäin!
iwe3iaa.ii: „3uor<istaa>! wahiugollin.n
olisi rauha, joka olisi pelkkä aselepo,
jota jokainen käyttäisi kiirecllisccn wa>
riistämiseen. lotaincn taloudellinen
paraiituininen sodan haawoista olisi
sen kautta mabdotcn. Rauha lupaa oI«
ia ktZtätoä silloin, kun sen tapaukset
owai historiallisen kehityksen kulussa.
3"llaisis!a tapauksista toiniuitaan
Pian. Mutia tajuiset, jotka oivat ris'
tiriidassa tehiiiiösen kulun kanssa, jää-
wät pitfitsi ajoiksi kiumllisen tmitu»
wiksi. Siitä osalliset kansat Ujoin wai°
kcaZti tai eiwät ollenkaan tule rau-
haan'." Sama kirjotlaja jatkaa :

„Wain yksi seikka woidaan edeltäpäin
sanoa: mikä maa maittaakin, sosialide-
mokratia tulee olemaan cnsimäincn sen
puolueista, joka tvaatii muhantekoa ja
se tulee aina toimimaan kohtuullismi'
den hengessä."

RaZ?astll ja synkkää on kuluneen
wuoden taiwaltaminen ollut työwäcn-
luokalle pienessä Suomenmaassakin.
Mutta työmäenluokku ei ole niitten
painojen alle uupunut ja heittäytynyt
herwottoinaksi. Tarjolla olewin kei>
noin se on pyrkinyt kalliin ajan rasi»
tuksia taloudessaan ja elämässään ke»
wentämään. Ia wähin siinä onnistu»
nutiin Mutta wielä se kipeästi hm»
tee!sen rasitukset. Mutta yhä felwem»
maksi on sille myös käynyt yhtcenliitty.
misen tärkeys, joukkowoiman kokaomi»
sen tärkeys. Waltawana kerääntyi se
kesän waaleissa mielipiteensä ilmaise»
maan. Ia ilmaisi niin, ettei sitä mää-
ri» ymmärtää moi. lärjestöwuimaa
on ponnella li satin, Ammatillisten ja
sosialidemokratisteu järjestöjemme jä«
fenlukll on kasmanut ilahuttaloasti ja
antaa siten hnmlä
den toimintain menestymisestä entis»
tä paremmin.

Olemat olot ajamat työmäieä jär»
jesiymään. Ne samat olot niyös he-
räitämät ajatuksia. Työmäenluokan
itselleen oniistama tieteellinen mcilis»
tus ja sen mukainen mailmankatsomus
selmentää ja amartaa työmäenluokan
näkemystä. „Tieteen korkeilta muo»
rciiharjuilta näkny uuden päimän
aamurusko paremmin kuin jokapäi»
Maisen elämän hyörinässä" synkkny-
dcn ja pimeyden leskellä, Työmän
tietää, että historialliset kehityswoi»
mat toimimat, tekemät tchtämäujä kcs-
kellä yleisen epämarmuudcn tilankin.
Miitta tunnustetaan samalla, että „ei
koslaan ole ollut maikcainftaa kuin
nyt ennustaa, missä mnodoiss." ja
kninta nopeasti tulema kehitys käy,
kun kaikki tekijät, työmäenluoltaa lu>
luunotlamlltla, oioai niin cpämääräi-
siä ja laskemattomia". Waan Mar»
muns täyttää fttterra mielet pääasias-
ta: uudeii' päimän noususta. Kuului-
fasfn esitelmässään „tnöwäen ohjel-
masta" kysyi Laösalle kuulijoiltaan:
Oletteko te milloinkaan korkealta muo»
relta nähneet auringonnousua? Ia
sitten hän kuwasi sen näin :

»Vurppurareunus panee äärinuuäi-
sen taimaanrannnn Punaiseksi ja meri-
jeksi, ilmottaei'. uuden malon tuloa, su»
mut ja pilmet lähtemät nopeasti liik-
keelle, kasaantuivat kokoon ja heittäyty-
Mät aamuruskoa Vastaan, peittäen
hetkeksi sen säteitä mutta ei mikään
maallinen moima Moi estää itse aurin-
gon mitkaista ia majesteettista nou»
sua; tuntia myöhemmin se koko mail-
malle näkymänä, heleän kirkkaana ja
lämmittämänä loistaa taiwaan kan»
nella."

Niin se on nouseiva työmäenluokan'
kin uusi päiwä. Ia siinä wakuuwk°
sessa me ponnistelemme eteenpäin.

Kam.

Wuokran kiskuja tuomittu.
(S.H.) Hämeen läänin iuwernöori

on pakollisten hääräysten nojalla tuo»
miirnut Juho Oskar Petulan Tampe-
reeltä kohtuuttanmsta wuokrain to«
rottamisesta r>oo inarkan sakkoou.
Muruja työläisille.

(S.H.) Tilllnomistaja SBcftenuarcf
lärwenväässci on lahjottanut amsta-
läisilleen pieniä rahaeriä 25 mfasti?
iOO:it marfto.au. Kansatoululap-
sille on annettu myös »aatteita.

SiNiN w&täå Wetttz.
Awonaife» rafeiimiffcu alta.

(S.H.) Eilen tafcirucirivoireat polii»
fU Mustikkamaalla weisiämöuomis-
taja Matti Salon vaTenrntf sen alta
löydetyn lihakätkun. Lihat oliwat
ennen joulua tulleet Sörnäisten ase»
nialle palattuina laatikkoihin, josta
ne meneillä oli kuljetettu saarelle.
Kätköön oli roteixj kaikkiaan 740 kg.
lampaanlihaa ja 210 kg. raaivaan»

lihaa. Löl)dettä«Zsn oli niitä nfeQ
yhte«nsä 633 kg,, joten maraZiostn
oli nähtäwästi myytn jo 317 kg.
Lihat mieliin kaupungin lihantarlas-
ttlsafemalle iarlaltettawalsi josko ne
omat lelwollifia fyötäwäksi. Siellä
huomattiin lihat pilaantumattomiksi,
koska ne oliwat hymin suolattuja.
Poliisi moitin lihat eräälle täkaläi»
selle kauppiaalle, joka taas poliisin
walwonnan alaisena on ne mnunut
wähissä erin kuluttajill».

Toimitetussa poliisiluulustelussa
on hra Salo ilmotlanut lihojen omii»
tajakst erään lihan mälittäjä Emil
Kajaklammen. Hän taas on tieltä»
nyt jyrkästi omistusoikeutensa lihoi-
hin ja mäittänyt ne Salolle kuulu-
miksi.

Wnen wMjm Mm
MsOackasill.

Hclsiugiu pitäjän knnnnnmnltuustolll:
pahtksumislausr.

<I.H,) Perjllntai-illllksi oli Mosa-
backan Eläwien kuwien teatteriin
muutamien asiaa harrastamien kansa»
laisten toimesta kutsutin nleinon fu»
litttajain kokous, kokouksessa olijat
totesiwat, että waiika Malmi ja f i!if>
backa owat maalla ja ultoua tanpun'

x gista, niin sen «sultaat omat eiintar»

asemassa rnth kaupunkilaiset. SScita
ei ole yhdestäkään myymälästä saatu
kolmeen kuukauteen. Halkoja on mieiä
wähin ollut, mutta niistä on kiskottu
110 mk. syleltä, joien heikkowaraiset
ei niitä enää iaksa hanttia. Nunnalta
myöskään ei kaupoissa ole ollut iaa-
tawana. Nahkasta ja tulitikuista on
myoslin ollut ft>!!!te. Nyi nl'kaa jo
jauhopulakin.

Helsingin pitäjän knttnanwoltuus»
tokle on jo näiden tlMttiuncrWmieN
elintarpeiden Puutteesta hnomautetttl
useamnmlta eri taholta fekä kehotettu
niitä paikkakmmcm afuttlnlle hankki»
maan, niutta kotoutfessa tuli ilmi. että
Helsingin pitäjän kuunanmaltuuoton
taholta ei olejimmuuiinaii kuluttajil-
le muuta toimitettu kuin sokerin jako.

Koska pitäjän kunnanmaltuusto
näin tärkeissä asioissa 'On ollut huoli-
maton ja weitto, ettei se ole täyttänyt
niitä welwollisuuksiaan, jotla sille oi°
keuden ja inhimillisyyden mukaan olisi
kuulunut, uiin päätti kokous tällaista
kieroa menettelyä watawasti pahetjua.

Että näitä Malttamattomia elintar-
poita Paikkakunnan af»Haitte saatai-
siin, päätettiin asiassa kääntyä kirje!'
iiiällä tuwcniööri» puoleen, Kirjel°
mää walmiZtamaan ja Perille toimit-
tamaan walittiin nchenkinen toimi-
kunta.

Kalossipula.
Nokian tehtaalta raakakumi lupussa ja

lalossieu saanti Venäjältä luaikea.
(S.H.) Wiime aikoina owat kalossit

yhä suuremmassa määrin alkaneet
kadota kaupasta, johon taaä on ollut
syynä se, etteiwät tehtaat ole kyenneet
läheskään tyydyttämään kalaojien ky»
syntää. Samoin on Nenäiältä ollut
melkein mahdotonta saada kalossitama-
raa. Kalossipulan lähin aiheuttaja on
raakakumin Puute. Aina jouluun asti
saattoi kuitenkin Nokian tehdas käy'
da, tosin supistetuin woimin, mutta
fenjälkeen on ollut pakko panna ka-
iossiosasto kokonaan seisomaan. Raa-
ka-ainetta on kyllä tilatni Englannis-
ta, mutta ilinotetaan U. Auralle No-
lialla, että lifenosiu saanti siellä on
sangen waiteata raaiakumiUe.

Kumitawarau waliniötuöta teknilli-
siin tarpeisiin, ilinotetaan tehtaalta,
jatketaan edelleen, sillä tätä tarkotusta
marten on olemassa miela toistaiseksi
raala»aineita.
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(S.H.) Irittiiessämme ftääpnckis»
sään kuwata Suomen lirjatyöntekijäin
liiton toimintaa sen 20-wuotisena elin-
aitana, lienee syytä kiinnittää huomio-
ta tämän liiton äidin, Helsingin fitjaJ»
ta,,>>Hhd'!Ztyksen alkuaikoihin. Tuo yh°
diZtns Perustettiin w. 1868. Siihen
aitaan oliwat taloudelliset olot kirjoi-
taiistosfa kaitesta päättäen merrat»
tuinihynM. In kosia pääasiallisesti
chiMntajat oliwat tämän homman al-
kuunpanijoina, ei sitä tästäkään syys»
ta woida pitää taloudellisen pakko»
tilan aiheuttamana. Maittapa tosin
työaika olikin 11'—16 tuntiin Muoro»
!raubessa, niin Pidettiin sitä sellaisena
luonnonlakina, jota tawalliset kuole-
waiset eiwät saattauoet toiseksi muut-
taa. Työnantajain ja työntekijäin wä-
lit oliwat hywät. Työntekijä ei pitänyt
isäntäänsä sellaisena, joka työn tus»
tannuksella. usein ilman omaa waiwaa
ammensi itselleeir suurimman osan ta»
tä maallista hywyyttä, waan esiintyi
se hänen mielestään koikeasti kunnioi-
teitawana isänä, ionka taitkimiisaita
määräyksiä, jopa usein työntekijän Per-.
heMkin toskewia neuwoja, oli uskoili-
festi seurattawa. Muihin ammatteihin
knuluwaa työwäteä eiwät kirjaltajat
mitenkään woineet pitää wertaisinaan,
sillä oliwathan he ,/herraZwäkeä", pi°
taen tiukasti kiinni tuosta komealta
helähtämästä „konftförwantti"-tittelis»
tään. Tätä herraskaisuutta todistaa
ini)c.?ki:i senaikaiset kirjaltajain toi-
Nleeupanemat iltamat, joissa >ei woinut
ajatellakaan sitä, että miehet oiisiwat
esiintnneet ilinan hännystaktia ja wal>
kuisia hansikkaita setä naiset ilman
wlllkaista juhlapukua. Siksipä isäntien
konnat rotiwat ,ja hienot tyttäret nais-
sä iltamissa kiriältnjain kanssa pisti-
wät polkaksikin. Äuolft oli yleisenä
keskustelukielenä ia pidettiinpä sitä
usein »kollona", joka halusi lausua
ajatuksensa suomeksi, Zosialic-mia tun-
uettii» tuskin nimetsikään.

Waitlapa tämä yhbisttzselamZ sil-
loin olikin rakennettu nain huoletto-
malle pohjalle, min alkoi mähitellen
unienkin, ilmaantua ohdakkeita nisujen
sekaan.. Ilmestyi niinittäin kirjalta'
jia, jotka oliwat hankkineet itselleen
ammattiyhdistyksellisiä tietoja muual-
takin maailmasta ja huomllfnoat, että
työmiehen on mahdotonta pelkällä
tanssilla parantaa asemaansa. Wähi-
tellen kehittyneen likakilpailuu takia
eiwät työnantajat ofottanoet halua ko-
rottaa työntekijäinsä palkkoja suhteet-
lisesti, waikka elintarpeitten hinnat
yhä kohosiwatkin. Seuranksena tästä
oli wiisi päiwää kestänyt ja woitolli-
festi päättynyt työlakko w. 1872.

Nähtäwästi tämän aiheuttama epä-
sopu isäntä-aiuesteu kanssa, ehkä i>
iin, että tyuntctijät ciroiit wielä yksin
kyenneet luomaan riitiäwää wirkeyttä
yhdiZtykseensä, wllikntti sen, että yh-
diZtyZ Mietti kowin riutumaa eläniää
aina rouotcen 1881, Tuolloin aitoi
näkyä elonmerkkejä, perustettiin soit»
toiu!',tatin ja pidettiin huweia. Muul-
läinenkin hyötnä tuottama kehitys al-
koi mähitellen maittaa jalansijaa. Tä°
tä todistaa rn.m. matka-apurahaston
perustaminen m, 1884, jonka rahas'
ton toiminta sittemmin joutui liiton
huostaan. Mainitsemista ansaitsee
myöskin m. 1389 perustettu suomen-
ja ruotsinkielinen ammattilehti.

Syntyi sitte ajatus koko inaata tä-
sittäwän liiton perustamisesta, ollen
lähtöisin wuodeZta 1890. Kun tirial-
taiat silloin Helsingissä yommasiwat
ajanmukaiseinpaa joutkotyösopimusta,
niin asetin lwat työnantajat tätä waZ>
taan pääasiallisesti sillä syyllä, että
sopimusta ei ollut ulotettu myöskin
maaseutukanplinkeihin, ja niin työt
Helsingistä siirtyifimät maaseudulle,
jossa aniinlltliolot oliwat nuonoiiuuai.
Palkat in työaika olimat siellä enim-
maiseen työnantajain yksin määritellä-
Missä ja h)öt ieetettii.i smirinimaksi
osaksi oppilasmoimalla.

Vaikkapa työntekijät Helsingissä
tnmuiötimatkin tämän epäkohdaksi, ;

niin eiwätyän he silti woineet luopua
toimeentulonsa turwaamisesta ja näin
syntyi neljä Päiwää tesiäwä, werrat-
tain hywiä tuloksia tuottanut lakko.

Nutta silloin myös kirjaltajat Hel-
fillgissä alkoiwat tuumia ieinoja saada
aikaan koko maata käsittämä joukkotyö»
sopimus. Ainoana keinona pidettiin
sitä, että olisi saatan» koko
maassa toimimat kirjaltajat yhteistoi»
mintaan, ollen tämä siis alkuaiheena
kirjältajaiiiton Perustamiseksi.

Kun asiaa oli ensin käsitelty Helsilt-
gin kirjaltajayhdistyksessä, niin pää»
tettiin esittää siitä kirjallinen PohjuZ»
tuZ sille maamme kirjapainojen omiZ°
tajain ja kirjaltajain yhteiselle kokouk-
selle, joka Pidettiin Suomen kirjapai-
notaidon 260°wuotisen juhlan yhtey-
dessa syyZknun 17 ja 18 ft:nä 1892.

Ajan oloja kuwaawana mainitta-
koon, että siinä kokouksessa oli, paitsi
työntekijöitä, edustettuna myöskin
lehtoria, tohtoria, ltinttianitia ja
maisteria, aatelismiehen ollessa pu-
heenjohtajana. Näil: hienossa seurassa
oliwat kirjaltajat wielä silloin. Köy-
hyydentadistutsena tästä hienoliston
kokouksesta, jossa allekirjoitanuttin oli
edustettuna, mainittakoon, että yhdis-
tyljen esittäinä pohjustus niin tär.
keästä asiasta kuin koko maata käsittä-
wän liiton perustamisesta, ei antanut
aihetta Pitempiin keskusteluihin,, waan
jätettiin asian toteuttaminen fellaife»
MUM OMuIM lirjaltajaybdistyksen
huoleksi.

Käytyään eri asteet setä Virastojen
asettanlllt esteet saimat liiton säännöt
wahwiZtukfenfa wasta maaliZkniln 16
prnä 1896. Ku» käytännölliset esiwal-
rnisielut oliwat suoritetut, niin alkoi
Suomen ' KirjalksssaMton sääntöjen
urulameu toiminta tamiuik. 1 p. 1897,
ollen se ensimäinen, koko tnaata käiit-
tämä ammattiliitto Suomessa.

Selwästikin muodostniwat palk-
kausolojen järjestelyt liiton tärieiin»
matsi toiminnaksi. Verraten maaseutu-
oloja oliwat senaikaiset olot pääkau-
pungissa suhteellisestt paremmat siihen
nähden, että täällä oli jo saawutettu
ajanmukaisempi laskuperuste urakalla
suoritetuista töistä. Sen mukaan saat-
toi silloin latojan palkka tariffin sää-
tämällä työajalla pääkaupunaissa ko»
hota loOrnceii markkaan kuukaudessa
sekä maaseudulla Mälliuneen wanhan»
aikaisernntan laskuperusteen innkaan
90:neen markkaan. Kun miltei kaikki
työt silloin suoritettiin urakalla, niin
woimme pitää näitä Palfkoja kirjalta-
jäin keskimääräisenä ansiona. Waki-
luisista palkoista ei ollut muuta sää»
döstä kuin tuo warsin wenywä „keski
ansion mukaan".

Tosin oli työaika päimällä suorite-
tusta työstä Helsingissä ja joissakin
muissa kaupungeissa jo saatu lyhene-
mään entisestä rajattomuudestaan 63
tuntiin wiikossa, mutta kun työt teetet-
tiin urakalla ja järjestäytymiskäsite oli
kowin atkeisella kannalla, niin wai-
kutti se sen, että tariffissa määriteltyä
työaikaa useinkin Pidettiin pelkkänä
muodollisuutena, jota latoja mielin
määrin saattoi rikkoa.

Aamulla ilmetztywien sanomalehtien
latojan, työaika oli wieläkin kurjempi,
heillä kun ei ollut edes minkäänlaista
?äädö?tä työajan määrittelemiseksi.
Siksipä muodostuikin heidän säännöl-
linen työaikansa 14 tunniksi wuorokau-
dessa, tehden noin 84 tuntia wiikassa.
Ja saiwathan he usein tiliaikoiua pon-
nistella 18:taiin tuutia wuorokaudes-
sa, kun osa latojia oliwat läöteneet
„wiinamäkeen".

Niitä fangen roaifeaSti luoiteruita
esteitä, jotka kohtasiwat tämän ensi-
maisen koko maata käsittämän joukko*
työsopimuksen aikaansaamilta, emme
ole tilaifmideZsa tässä lähennni!: sel-
lvittelcinään, mainittakoon main, että
tämä joitffotnö»opinm§ astui mci'
maan hnhtik, 1 p. 1900.

Knn wertan oloja ennen tämän
tariffin käytäntöön ottamista, niin
täytyy myöntää tuloksen sangen tyy»

Suomen KiliathonteWW liitto Mwnotias.
dyttäwnlfi. Tosin enoäi paltat Hel,
juigilfä kohonneet luin keskimäärin
12 °/O :Ua, multa wailutli se sensijaan
tuntuwanwlm maaseudulla. Myöskin
oli siitä se tulos, että aamulla ilmes»
tumien sanomalehtien latojain tähän
asti kaikkialla rajaton työaika suvis»
tui 10-llu:tiseksi sekä päättywäkst mii.
meistään klo 2 aamulla. Samoin
saatiin ylityö- ynnä muut korotukset
tuntumaZti kohoamaan, mainitsemat»
takaan muista etuisuuksista. Tappion
puolelle on kuitenkin merlittämä se,
että kipeästi kaiwattua oppilastarissia
«i saatu hymäksytyksi.

Gimeellisesti tuloksia tuottamana
seurauksena täZiä ensiminsestä maka»
masta ljhteentörmäylscstä työnanta»
sain kanssa oli luoklarajain seimen»
tammen pääomaa hallitseman ja löy»
hälistön mälillä, joten liitto mähitel»
len mapautuneena «herroista" sekä
tähänastisesta herraskaisuudestaan
selmemmin piirtein alkoi kulkea pää»
määräänsä kohden.

Tämän uuden tariffin astuttua
käytäntöön sitä feuraamine korkeam»
pine pallkoineen opinsuorittaneille, oli
seurauksena se, lttä kirjapainojen omis»
lnjat erittäinkin maaseudulla silloin
mallinneen rajattoman kilpailun pa>
kattamina ryhtnimät entistäänlin
enemmän tänttänlään kirjapainojaan
oppilailla. Tämä sangen uhkaama
maara saatiin sitleitten ponnistusten
amulla kuitenkin poistetuksi tammit.
1 p:nä 1905, jolloin oppilaitten pai»
kat saatiin määritellyiksi ja niitten
suhteellinen lukumäärä opinsuoritta»
n«Wn Verrattuna järjestetyksi.

Seuraama joukrotyösopimulsen uu>
distuZ tapahtui maalisk. 1 p:nä 1906,
jolloin urakkatyöt kohosimat 8:lla sekä
mäkinaiset palkat 15 pros. Muitten
parannusten ohella saatiin työajan
pituus päimätäissä lyhennetyksi 59:itä
miilkotunnista 51:teen sekä aamulla
ilmestymien sanomalehtilatojain työ-
aika rajoitetuksi 10:§tä lunnista B:aan
tuntiin muorokautta kohden.

Uliin rahallisesti helpolla luin lir»
jaltajat olimatkin saamuttaneet tä-
hänaZtiset tuloksensa näissä palkkaus»
asioissa, seurasi sitten tammil. liitä
p:Ztä 1911 lähtien lähes 14 miilkoa
kestänyt työlakko, jonka tuloksena oli
se, että mäkinaiset palkat saatiin lo»
hotetuiksi ainoastaan 6:lla prosentilla
ja astui uusi joutlotyösopimus käy»
täntöön huhtik. .4 p. 1911, ollen se
wi«lä nyttenlin moiniasia.

Liiton muista toimintahaaroista
mainittakoon amustuslaitotset, joista
muusien 189? ja 1915 mälisenä ai»
lana on jaettll seuraamat amustus-
määrät: matla»apua Smk. 11,860:
37, työttöluyysapua 100,214: 45, työ»
taisteluapua 350,481:45 sekä seka-
laista apua 4,470:14. Edellisten
nmusiuslunotojen lisäksi on liitt«
muoden 1910 alusta ottanut täytän»
töön myöskin pakollisen sairaus» ja
hautausamustuksen.

PerustanliZmuonna oli liitolla o»
sastoja 13 kaupungissa ja on niitten
lukumäärä nykyään 25. Jäsenluku,
joka perustamismuonna oli 493, on
nyt kohonnut kestim. l,4oo:aan.

Wielci mninittatoon Suomen Kir,
jaltaialiiton yhtyminen Kirja ltajain

KansainwnlifeLN leslustoimistoon
tammi!. 1 pmä 1899, Sof.»dem. puo»

1 p:nä 1905 ja Suo>
men AnimattijärjeZtöön tammil. 1
pmä 1908.

Tammit. 1 p:nä 1914 yhtyi Suo«
men Kirjnnfitojain liitto Tuomen
STirjaltajaliittoon, jola sääntöjenmuu»
lotfesfa ronikntti sen, että tämän näin
muodostuneen liiton nimeksi tammi»
luun 1 p:stä 1916 tuli Suomen
Kirja työntekijäin
ruotsiksi Finska Bokarbetai, förbundet.

Toimiulatautensa alusta lähtien on
liitto julkaissut „Guteuderg"°nim!Ztä
äänenkannattajaa, ensin lerra», setä
myöhemmin kaksi kertaa lrnissa ilmes»
tywäuä. Wuoden inifi alulta sai
tämä nimekseen „Kirjat!)ö-Volarhete".

O. A. N.

1916
Ilmotushinnai: 15 p:nia edeiiä ja 12 paiiä jälkeen tekstin, tekstisivuilla 20 p:niä palstamilli*tilalta, Pienin iliuolushinl.n 1 mk. (2 riv.). Määrätty paikka korottaa hintaa 25 «/,. Kihlaus-vihkimä- jaj syntymäilmotukßel 3 mk., kuolemanilmotukset tilan mukaan 12 p. mm., vähfoc.3 ml:., naimailmotukset vShint. 3 mk. Pysyväisistä ilmoliilcsir-ta myönnetään alennusta. Satun-naisia ilmotuksia lähetettäessä cu ilmotusta vahtaava maksu intettävä mukaan. Saman päivän

lehteen aijotut ilniotufcs-. i. ovat jStetlävfit lehden konttoria edellisenä iltana viimeistään "ennenk!o 7 illalla ia Sunnuuiairuimercoii ennen klo G lauautai-iltana.
Konttori Sirknsk. 3. Av. klo B—7, lauantaisin B—6. Puh. 19 37. Taloudenhoitajan puh. «064, tava-

ta? a o—ll ja o—7. Kirjapaino puh, 76 68. Kirjansitomo puh. 3196. Kirjakauppa puh. 60 65.
Hsaraltonttori Lahdessa, Puh. 365. Av. klo B—7; pyhäaattoina B—s.
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Kiittäen kuluneena vuonna nauttimastamme luottamuksesta toivomme
kaikille kunnioitettaville ostajillemme ja asioimistuttavillemme

Sunnuntaina Si p* Joulukuuta

Onnellista Uutta Vuotta
sekä suljemme liikkeemme edelleenkin arvoisaan suosioonne;

U. Koskenranta
Kello- jaKultasepänliikkeet
Siltasaarenkatu 16. Puh. 7047.

H]. Tflinniileiiio
Kangas- ja Vaatetus-

tarpeiden kauppa
Malminrinne 4. Puhelin 80 22 ja 11482.

H. SALAKARI
KENKÄKAUPPA Vilhonkatu 1. Puh. 11838.

J. Tavast Kangaskauppa
Hämeenkatu 2 B.

R. Kuronen, Kangaskaupat:
Siltasaarenkatu 9. Hakaniemenhalli 205 ja 206.

MMM lirlisiip Q.y.
Siltasaarenkatu B—lo,8 —10, puh. 54 34.

Sörnäisien Kirja- jaPaperikauppa
Itä-Viertotie 30, puh. 39 66.

Kailion RNallM
5 linja 10; puh. 4756.

Töölön Kirja- ja Paperikauppa
Länsi-Viertotie 28

Hakaniemen
Miesten Vaatetusliike

Siltasaareni*, ja Sirkuskatujen kulmassa.
Puhelin 19 94.

UliU HilLiC
Kenkätehdas.

Hakaniemen
Kenkäkauppa
Siltasaarenkatu 12. Erottaja 19.

Elävienkuvien Teatterit

Titania
v

Edison
v

Siltasaareni*. 6. Yrlönk. 10.

Lyyra Teatterit
Erottaja 15-17. Siltasaarenko 16.

»Työmies" Kahvila
Sirkuskatu 3. Puhelin 7837.

Itämainen Paperossitehdas Oy.
E. Heinänen,

Nisu- ja Sokerileipomo,
Kallio 3 linja 18. Puh. 20 96.

Asunto ja konttori 3 linja 10. Puh. 99 40.
Haaramyymälöitä: Kastreeninkatu 12 ja Vallininkatn 4.

Helsingin Maalarien Tapetti- ja
Mattoiiike Oy.

Kluuvikatu 4. Puh. 5126.

HolStl &Komulainen Kengitys- jaSepänliilce
Vallila 1 B. Puhe!. 7447 8311.

itä-Heikinkatu 13. Puh. 13 31.

E Juurinen Vaatetusliike
■"■■ ******* ■■ i^l ■ Yrjönkatu 11. Puh. 57 06.

Mimmi Kaarela
Yaatetavarainkaupat

Siltasaarenk 7, Hakaniemenlialli 156.

Itä-Viertotie 3.

tilli- j'a SeåiflViFÉip
Unioninkatu 41. Puh. 115 89.

Oy. KALLIO AS], Piikimoiiike
9. Ylioppilastalo.

K. Kallio, Kello-ja Kultatavarainliike
J Mikonkatu 11. Pohdin 24 44.

E, Ahlström Frednkink. 27, Hallitusk. 17.

Alijloo Lamppumakasiini
Aleksanterinkatu 11. Puh. 13 27.

IfdQraS/annQti Hämeenkatu 2. Puh. 6493.
nduldftdHjJdli Korkeavuorenkatu 2. Puh. 7634.

TYYNE BÖÖJCin
Valokuvaamo SS„a wTtu6,

Ab. Oskar Eriksson & C:o Oy.
Oplillineii ja kirurginen liike. Mikonkatu 7. Puh. 365.

A. G< Grönrosin m»- ia wm*

Siltasaarenkatu 4.

Juho Helenen, Kangaskauppa
Annankatu 32. Puhelin 5945.

F. IHiilly Sekatavarakauppa
ii Sr imi Ka B «&•

~ r

!. Viertotie 2. Puh. S! 35

Eleille iaklsrefiias Oy.
2 linja 7. Puh. 21 74.

Helsingin Raäfölintyontekijäin Rääfälioliike
Hämeenkatu 2 B. Puh. 37 07.

Oy.KalustajaAij. tenS :̂

K, A. Karjalainen •«?■&-
Siltasaarenkatu 6. Puh. 73 28.

J. D. Karjalainen
Räätällnliike. Vuorik. 7. Puh. 92 61.

O. KÅURIISWÅHÅ
Kangas- ja Vaatetusliike

Siltasaarenk. 6. Puh. 33 21.

I.Kilpinen H=u
k

s
alup!la^spai

H.Kiviranta "^"ÄS*
Kirja- ja Paperikauppa Viertola

Itä-Viertotie 17 & 5 linja 2. Puhelin 89 90.

KOTIMAINEN FEILILASIMO
Bulevardinkatu 24. Puh. 110 77.

J. D. Kouhi, Makkaratehdas
Tehdas ja myymälä Pursimiehenkatu 25. Puh. 57 88

Kulta- ja Hopeaseppä Osuuskunta rl.
Haknsalmenkntu 2. Puh. 67 28.

QAMIi I Pkin Kaß9as * Ompelutarpslden kauppa
Oulllll LululU Tarkkampujankatu 10.



Sunnuntaina 31 p. Joulukuuta

K. ViLfitltOSßll Ruoka- ja Sekatavarakauppa
2 linja 4. Kastreninkatu 12.

Tupakkatehdas

FENNIA
Helsingissä.

A. Lönnberg
Makkaratehdas
Flemminginkatu 23. Puh 99.

E. J. Mantere, Jalkineisike
Itä-Viertotie 3. Puhelin 115 96. Kastreninkatu 10.

Akseli Qinola (Johansson)
Kellosepänliike, Unionink. 41, piharak. Puh. 2419.

V. MÄLKKI
Kangaskauppa. Hakaniemenhän! N:o 164—165.

Vfi Pipklrnla Liha- ja Voikauppa
I Fll I IUIVIVUia 3 linja 17. Puh. 8581.

Pohjoism. Taioustarpeidenkauppa
Pohjoism. Villalavarakauppa

Pohj.-Esplanaadinkatu 23

Hj. V. Richter, Kellosepänliike
Itä-Viertotie 25. Puh. 111 78.

O.y. J. F. Widemark
Kello- ja kellotarpeidenkauppa Aleksantevink. 17 a. P. 1129.

Q M

M. Rosenberg, Paperikaupat:
Siltasaarenkatu 5. Puhelin 54 73. Vilhonkatu 5.

K. H. Sainio, Jalkinekauppa
Hallituskatu 15. Puhelin 60 61.

ÄB
» ■a NN I I**lKouli OäT 10.3 lfi3il3t!Slllr*B

Vuorikatu 7. Puh. 37 11

?Urhe!fu©Bast©
Helsinki.

cl &%§%<&* gyå^

Osakeyhtiö,, Heäsinkl.

Sooinsii Kultaseppä Oy.
Aleksanterink. 15, Mikonkadun kulm. Puh. 209.

I UOaiCl J 3 |\eU Aleksanterinkatu 9.
BBBBBBBBBBBBBBSS Puhelin 45 89.

Äug. Tillanderin
Kivennäisvesi tehdas

Hämeenkatu 2 B. Puh. 2 26.

RTPa ■r*»M a Kan 9 a skaupat
■ ILiOITI 1 Siltasaarenkatu 7

Kaartinhan, 74 ja 73.

Jussi Tuominen
Lihakauppias.

Tnnstklffl H Xikaariliikp Kaihi"
Wiadimirinkatu 14.

N.Välisen Jalkineliike
Sirkuskatu 3 ja Saariniemenkatu 8. Puh. 118 10 ja 66 29.

¥lsfwf>K (enLVfflDJTaanefial Äsianalotoim!sto,
M. .UM.M^.^.M. W.K' Helsiuki, Itä Heikinkatu 9 (Uusi Ylioppilastalo).

i om*±M*'é&&%.*#tw&4B&*% kakiasiamtoimssto Helsingissä
*"

av. Vsl°—Vji, 4- 6. Matkustetaan ÉnaaeeuduHe.

m m

M
W
■■
»«3

avaa

tiistaina, tammik. 2 psnä

Keskikaupungilla
talossa Kluuvi kadun 0

uuden

joka pidetään avoinna M päitä
kello 6 a.p. 10 Lp.

Osuusliike Elanto r.l.
Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotan

M»W
liiketuttavillertl ja ystävilleni--

Onnellista Uutta Vuotta!
ALMA HÄRTiKAINEftS.W.«H3)

yi il Hi IP Om> tilj mffii D UH '^"'H
'LJIIfI V PP^llfll&lli%? £Ue> M 1 UIVUIIIIII

Huonekaluliike, Mikonkatu 7. Puh. 15 59.

fäo 353 ISIS 3

Uysl Pelkopyoiipaja, i Roina
Annankatu 25. Puhelin 98 46

R B fßsg p# b:.: na
wcl 1 11 121 il rsr&. ffl Iw£% TAnfldC

Vallila 1 B. Puh. 8311 ja 74 47,

OD«W> AM -Js J5,
■*** ~. ■» «* «a* «vm» ssa a.vexienranta

fyisu- ja sokerileipomo I
Papinkatu 6 ja 4 linia 17.

. faaiailitfli, HduidlSliliißii
Albertinkatu 7. Puhelin 89 30.

Kilpi- ja Reklaamimaalaamo.

Rääiälinliike. 5 linja 16.

PABTI IDII UlfCMII I Urtlä-.sBi\t
Pcräraiesk. 15, Tokaupuiston varrella,

Ali HsPllh yok^- M Seka-
■li lid iiiU tavarakauppa

Vallininkatu 8.

Po 11QO ■ Qnköbiiinrifi
ii iS4S %v c a s«y f, 2 I u&a 1111U OLIU1 ■Siltasaarenk. 6. Puh. 1.10 12

JL KORTE Tapetti- ja MaftolHke
Aleksanterinkatu 7.

Työmiehen konttori.
Työväen Kirjakauppa.
Työväen Kirjapaino.
Työväen Kirjansitomo.

ijgSf My <sg2 MW HK
läad Kfi* tW &*, s£ : s

Simkka f Rnrclißpn IIciaiisiiAtnimicihtfttHH A ruUoHiir h&i&tijß(Uli|lMH
Helsinki, Mikonkatu S;t (Aatiaii talo) auki puoli 10—'_!, 6—7. Puh. 110 56

Toimittaa kalkkia asdana|otehtävilL
Matkustetaan maaseudulla.

SP S| i I i é mfl i im iiiiiilllill
nahkatehtaille, nahkurilHkkeMJe sekä valmistamat-
tornien vuotien ja nahkojen ostajille ja myyjiile.

Kumoten Suomen Nahkateollisuuden harjoittajani Kes-
kuskomitean nahkojen valmistusta varten sotilastarpeiksi
syysk. 22 pnä antaman määräyksen rajahinioja vailla ol-
leitten vuotien ja nahkojen ostosta, kieltää Suomen Nahka-
teollisuus-Keskuskomitea täten Keisarillisen Senaatin
tarveaineiden kallistumisen vastustamiseksi asettaman Va-
liokunnan, kuluvan joulukuun 27 pnä antaman valtuuden
nojalla, tammik. 1 p:stä 1917. kaikenlaatuisten rajahintojen

• Kansan Lehti, Työ, Sosialisti 1 k. 1 s. 160 wim 2 palst.

iiSfiisii^iiMåMUIIIIIII f IJllälllljll
Jr & Hz? alaisten valmistaaiattomien vuotien ja nahkojen osto-oikeu-

! Suomen Meialliteoilisuustyöntskijäin liiton äänenkannattaja, tulee
vuonna 1917 ilmestymään kuten tähänkin saakka kerran kuukaudessa,
multa tämän lisäksi tullaan vuoden kuluessa antamaan noin ö—7 yli-
määräistä numeroa, vähintäin lösivuisina, muita laajempinakin.

tulee tarkoin seuraamaan maamme ammatillista
Ityöväenliikettä, selostamalla sen periaatteellisia ja käytännöllisiä kysy-
myksiä.

tulee aina jatkuvasti selostamaan liiton toimin-
ta-alueella tapahtuneita päivänkysymyksiä ja sellaisena se on aivan
välttämätön kaikille liittoon kuuluville jäsenille.

«Metallityöläinen" tulee seuraamaan metatlifeoliisuustyöiäisfen am-
matillista toimintaa myöskin muissa maissa. Asiantuntemuksella tul-1
laan niistä selostuksia antamaan ja siten pitämään »Metallityöläisen"
lukijoita tietoisina amirsatiituverien pyrkimyksistä maamme rajojen
ulkopuolellakin. «

Den, paitsi yksityisiltä ja toiniinimiltä., myöskin nahkaieh*
jtaiita ja nahkuri!iikkeiltä ynnä niiltä nahkakauppiaälta, jot-

! ka eivät siihen ole saaneet kirjallista valtuutusta Keskus-
I komitealta.
- Samalla ilmoitetaan, että teurastajien sekä yksityisten
ja toiminiinien, jotka eivät harjoita nahkateollisuutta taikka

j nahkuriJiikettä, on ennen tammikuun 10 päivää 1917 luo-
jvutettava kaikki hallussaan olevat nautaeläimen, hevosen
ja lampaan nahat valtuutetuille ostajille laatunsa mukaisilla

i rajahinnoilia, uhalla, että he muutoin joutuvat 23 pnä jou-
jlukuuta 1916 Keskuskomitean perustamisesta annetun Kei-

! sarillisen Suomen Senaatin päätöksen 7 §:ssä mainitun ran-
gaistuksen alaiseksi.

Alkaen tammikuun 1 p:stä 1917 ovat kaikenlaatuisten
«Metallityöläinen" tulee sisältämään erinäisiä teknillisin tietoja eri | raakojen vuotien ja uakhojen tilaukset osoitettavat Suomen

ammattia koskevista opettavista ja ammatin tajtoa kohotlayista as.oista. I NahkateolliSUUS-KeskuskomiteaUe, osoitteella Helsinki, jonkarekmllisesta osastosta tuiee uuclehtimaan ammattimiehen tarkkuu- 1 : .
, -, .

.

, . .
. - ~ ~, .„

.
\ J

,

della insinööri E. Mustakallio. toimesta vuodat ja nahat jaetaan nahkatehtaille ja nahkun-
-BMetallityölsisen" avustajiksi ovat lupautuneet sellaiset tunnetut liikkeille vuosien 1915 la 1915 keskimääräisen valmistus-

ammatillisen- ja työväenliikkeen tuntijat kuin m.m. O. Tokoi, E. Haa-lmäärän perustuksella. Yksityisien ja toimimtnien lukuun
paiainen, E. Elo, O. V. Kuusinen ja useat muut. j saavat nahkatehtaat ja nahkuriliikkeet ottaa valmistettavak-

„Metallityöiäinen" maksaa osastojen asiamiehen jakamana tilattuna ! seen ainoastaan kunkin otsan talouden taipeeksi teurastet-
ainoastaan 1:20 vuosikerta ja tilaajille postissa tähetsUynu imen eläinten vuodat ia nahat.
H5O vuosikerta. ■ i

. .
|

'

Helsingissä 30 pnä"joulukuuta 1916. ( 5i.30030)
„
Metallityöläinen" on laajan, eniten levinnyt ja naivin am-

~ t
mattiyhdistysliikettä käsittelevä aikakauslehti inaassamine.

~ Metallityöläisen" painos on nykyään yli 6,000 kpl. j IIHUIIILa l»»N»»lvVU«MU N«MW>«UWWM«,
Tilaukset voidaan osoittaa Sirkuskatu 5, Helsinki. Oslvar Nikander.
Kiireh'f ;kää tilaamaan. iä.8.1 SaJamon Levämäki.

MeiålyilälSeS TOiliaS la IlllrL Ilmoittakaa TyCnzlelmssä.
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Hilja Murto
Lauri Mikkolainea

Helsinki.

Maria Laine
J, F. Lindroos

80. 12. 1916.Joutsa. Helsinki.

SyvällS sumiin ilmoitamme, että
rakas pienokaisemme

Aune Edith Lelitinen
kuoli tk. 28 pnä ankaran taudin
murtamana, elettyään täällä ilonam-
me 11 kk. 28 p. Häi.tä suremaan
jäi isä ja äiti. 1 sisko ja 3 veljeä
neka muut sukulaiset ja tuttavat.

Erika ja Jubo Lehtinen.
Nyt jätti Anne meidät,
hän muutti taivaaseen,
Siell' ilon asunnoissa
on Aune pienoinen.

Surnsaiilto lähtee vainajan ko-
dista Dahl 53, Töölö tk. 31 pnä klo
11 Malmin hauta,,«maalle.

Mieheni Pekka feUrsinMn kuole »

man johdosta lausun sydäm- *

melliset kiitokset kaikille niille, jot- 8
ka ovat avustaneet minua H

Hilda Ursln*fa. g

Toimipiirin
fyätb kokous

on tänään sunniitit, klo
puoli 5 ip. Yläsalissa.

Terve tulon !

U. S. 2 k. 1 s. 31. 12. 14. 1. 17

Helsingin Puuseppäin saiiaus-
Ja hautausapurenk. vuosikokous
on «unnnntaina tnmmik. 14 pnä 1917
klo 10 ap. Sirkusk. 5, huone 13. Sään-
nöissä määrätyt »sint.

Helsingissä jouluk. 31 pnä 1916.
Johtokunta.

Teosofinen luento.
Pekka Ervastin luento y.m. ohjelmaa tam-
niik. 1 p. ill. klo 6, Bulevardink. 7.

(SJ. 29935)

Teosofiset esitelmät
Bulevardini?. 7:ssä sunnuntaina jouluk.
31 pnä klo 12 p.

Pekka Ervastin esitelmä: Toltitmiik-
tcn voima. f5.LJ29932)

Uudenvuoden
vastaanotto

N. M. K. Y llä Vuorikatu 17 klo 9 jäse-
nllle ja nuorille miehille. Klo N ylei-
eölle. Puhuviit nast T. Valtari ja
roaist. P. Salokas. JouUikvurtetti
BOlttflß.

Keuhkotautisten
hyväksi

kirjemerkkiä käyttämällä voi jokainen
avustaa varattomia keuhkolaiitisniraita
parantolaiioitoon. Hinta 5 p:iä. Saata-
vana kirja- ja paperikaupoissa sekä pos-
titoimistoissa.

J917 Almanakkoja M
Kalenteria,

Konttorikirjoja yra. saa tänään klo 2-8
Kalevan Paperikaupoilta Iso-Hnbertiuk.
27. Sitnonk 10. Sumalla saa tilata Työ-
mies v. 1917.

Elannon jäsenille
ja osiajiile.

Voitto-osuus.
Päästäkseen osalliseksi Kiannon voit-

to-osuuden jaossa vuodelta 1916 on jä-
senten ja ostajain palautettava vuolen
varrella keräämänsä voitto-osuiisnunrkit
tammikuun t— ls pä vain välisenä
aikana 1917. Myöhemmin palautetut
merkit eivät oikeuta voitlo-os uteen.
Merkit on jäteitävä si'h«ii myymälään,
kahvilaan tai ruoka'aan, jota vuoden
kuluessa on eniten käytetty.

Qsuuskauppalehtiet.
Rlxnnon jSsenMe lilntann vuodaksi

1917 liikkeen kustannuksella jo;u seu-
raavilta OfiunskanppalehdisrÄ: Kututta.
Jaln Lehti, Samarbete tai Yhteishyvä,
limoitu» siitä, minkä lehden jäsen ha-
luaa itselleen lähetetyksi, tehdäiin voi.to-
osuusinernkejä liikkeeseen palautettaes-
sa. Ne jäsenet, joilla ei ole voilto-osuus-
merkkejä palant< tlavaiia, voivat tehdä
ilmoituksen muulla tava'la, esim. my\ •

maloissamme Elanto lehtien osoite!!-
puilla.

Etanto-lehti ju'al<st*<an 1917 vuoden
•lusta my.is ruotsinkielisenä Se lähe-
tettiin kaikille ruotsinkie'isille jäsenille,
Jotka ilmoittavat liikkeelle osoitteensa.

Osuusliike Elanto r.l.
Hallitus.

Kiitos
kuluneesta vuodesta ja onnea alka-
valle vuodelle toivoo kaikille tulta-
ville ja ruokavieraille
Ruokala Voima, Näkinkuja 1.

Olga |a Pekka Hile, i

TTOM I B Q

1917
toivottavat aatetovereilleen:

HELSINKI.
Aalto, Anna ja Artturi.
Ahonen, Aino, Maitta ja Erik.
Antikainen, Hilda ja Oskar, perhein.
Elovaara, Hanna, Erik, Väinö, Yrjö

Lahja ja Saara.
Fransen, Väinö.
Haliiuen, Risto.
Halonen, Johan David
Halttunen, Lauri.
Hannula, M.
Heinänen, Emil.
Heinänen, Aina.
Heikura, Matti.
Hindstiöm, Sirkka, Olavi, Hilma ja

Oskar.
Kj. Hietala, perheineen,
Hiltunen, Tyyne, Erkki ja D.
Johansson, Elli.
Jokinen, Ida ja Eemeli
Kajander, Lauri.
Kanerva, Siiri.
Kahiluoto, Adolf.
Kaleva, 110, Alma, Irja ja Irma.
Kaivola, Matilda ja, Viljo perheineen,
Kemppainen, O.
Keinänen, Aino, Kaarlo ja lapset.
Ketola, August.
Kinnunen, Hilda ja
Kivelä, S., perheineen.
Kivistö, Viljan».
Koiula, Oskar.
Koivu, F. V.
Koi vulaakso, Alfred, perheineen.
Koivisto, Anna.
Koskinen, J.
Koskinen, Severi.
Koponen, Linda.
Kuutti, O.
Kurkivuon, Hanna ja Fredrik,

perheineen.
Levänen, Nestor, perheineen.
I ahlinen, Maikki, Arvi ja Lauri.
Laine, Tilda, Niilo ja Artur.
Lumio, Arvo.
Laine, Eero, Benjam ja lapset
Laine, Matilda.
Lehtisalo, Jalmari.
Lelitivirta, Amanda, Albin, perheineen
Lehto, Hanna, Saimi ja Aug.
Lind, Karl, perheineen.
Luoto, K. A.
Löfberg, Elli ja Edvard.
Marttinen, Ida, Hj. ja Mirja.
Mustonen, Olli.
Murros, P. J.
Mäntynen, Roope, perheineen
Niemi, Semmi.
Nuutinen, Tilda, Viola ja Otto.
Pakkala, Ester ja K.
Palo, Riikka.
Peltola, Emil.
Pettersson, Otto, Sicktus, perheineen,
Piirainen, J. Wiljam.
Pietikäinen, Fiina, Tahvo ja lapset.
Pihlainen, H. ja O. oerheineen.
Pitkänen, Veikko.
Pykäläinen, Edvard.
Oksanen, Olga, Aili.
Ohlström, Elin.
Pääskynen, Onni.
Rautanen, Nestor.
Rautanen, lida ja Emil.
Raunio, Aili, Irene ja August
Rohto, Emil, perheineen,
Räsänen, Mikko.
Salovaara, Mimmi ja Jonni.
Saario, A., perheineen.
Salo, M. M. ja Onni.
Salo, Rickhard.
Salmi, Naima, Ida, Elis ja Johan.
Selin, Ida, Jukka, Sylvia, Maire
Sinisalo, Kustaa, perheineen.
Sula, Hannes.
Suihkonen, Ida.
Tanner, J. AI fr., perheineen.
Tuominen, Tyyne, Kalle ja K. T.
Toivonen, Viljo, Verner.
Uutela, Hilda.
Vaahtero, Hulda, Trygg, Ida,
Valvio, Elina ja Juho.
Valo, M., Helga, ja Liisa.
Warelius, Aksa ja Karl.
VVilppula, T. H.
Yletyinen, Eva ja Antti.
Akseli Savolainen, Kultaus-, kehys- ja
taideliike, Annank. 5. C5.1.20648)
FREDRIKSBERG.

Männistö, K A.
DRUMSÖ

Miettinen, J.
Laine, A.
Halme, A.
Eloheimo, Y.

SUKEVA.
Paasonen, Edith, Olavi ja Armas.

SÄYNÄTSALO.
Nyström, Alma ja Wald
Saario, Lauri.

TAGAUROD (Venäjä)
Savonen, Karl Gunnar.
Airisto, Oskar.

TERVAKOSKI.
Karttunen, Olivia ja J.
Saarinen, Eliina ja Kalle.
Sinisalo, Aino ja Kustaa
Levänen, Väinö.
Lehtinen, Alma ja Emfl.
Leino, Ida ja Kustaa.
Leino, Aliina ja Emil.
Jokinen, Selma ja Otto.
Valtonen, Olga ja Kalle.

ALBERGA.
Lehtinen, Ida, Evert, Eini ja Elmar

MOSABACKA.
Harju, Alfred.
Heinonen, Nestori.
Malm, Lempi ja Anna.
Mellin, Juho.
Lappalainen, Petteri
Vvilkman, Mandi >a Oskar.
Manninen, Jalo.

ORIMATTILA.
Viinikainen, Matti, Latin.
Backman, Edla, Joel ja Vilho.
Selin, Hilda, Miina.
Vuori, Ida ja Viljani.

PETROGRADISTA.
Aalto, Eemil.
Nygren, Tahvo.
Mustonen, Edla ja Pentti.
Heikkinen, Kustaa.
Hurme, Oskari.
Lindberg, Kustaa Hennan.
Sillanpää, Evert R.
Torikka, Kustaa.

PORI.
Aura, Saima, Edvard, Liisa ja Olavi

RAUTU.
Katajainen, Olga, Muisto ja Jaakko.
Jukarainen, Urho, perheineen.
Mielonen, Paavo.
Tahvanainen, Juho, perheineen.
Toikkanen, Emil, perheineen.
Toikkanen, Juho.
Helin, Viktor.
Veijalainen, Juha

RUSKEALA.
Könönen, Maiju, Johan, Unto ja

» Alvar.
Könönen, Anna ja Matti.
Kukkonen, Anna ja Juho.
Toivonen, Antti.
Mehtäläinen, Etnitia.
Mehiläinen, Antti.
Mehtäläinen, Toivo.

SAKKOLA.
Mäkelä, Alma, Edvard ja Kalle.

VAASA.
Moisanen, Liisa, Liina, Brita, Hildur,

Armas ja Sulo.
VARKAUS.

Åberg, A. A L. E. S. ja K.
Mehtonen, A A, perheineen.
Wadén, H., Ester ja K.
Konttinen, Aliina ja A.
Alen, Yrjö.
Aattola, Helmina ja Juho.
Hoffrén, O. ja Kalle ynnä lapset
Hämäläinen, Anna, Aug. ja lapset
Piironen, Anna, Armas ja Mikko.

VIHTI.
Karhulahti, K. J perheineen.

VÄRTSILÄ
Roine, J. ja A.

VÖYRI
Timonen, Ida ja Matti perheine»
Timonen, Waldemar.

ANJALA.
En, Hilja, Juho, Kaino ja Yrjö
Tuomala, Eemil.
Halme, Väinö.
Virtanen, Antti
Palmgren, Einar.
Viherkoski, Eemil.
Koskivirta, Einar.
Leivo, Sylvi ja Matti.
Vainio, Emilia, Lempi ja Antton.
Forsström, Otto
Seppä, Hjalmar.
Tomola, Juho.
Katajala, Juho.
Peltola, Tilda, Ellen, Vilho Matti j

Vilho.
Yrjölä, Feliks.
Seppä, Hjalmar
Nivel, Aarne.
Rinne, Olga. Eemil ja Alpo.
Nyfors, Väinö.
Palmgren. Jalmar.
Yrjölä, Anna, Maria, Fann» ia Antti
Kuoppala, Tilda, Matti ja Veikko.
Tyllinen, Tilda, Nestor ja lapset
Kivenjur, Fiinu, Hjalmar ja lapset
Yrjölä, Eeva, Saima, Matti ja Roopert
Tuomala, Antti.

DONIN ROSTOVISTA.
Karhu, H,
Sjöblom, O. J.
Varjo, j. A
Xettunen, J.
Sharkoff, L. D.
Väliaho, A.
Väisänen, S.
Koronen, P. J.
Alimurto, K. E.
Bärlund, K. A.
Eklund, L. A.

FISKARS.
Karjunen, Maria ja Kustaa
Halen, Anna ja Hjalmar.
Karjunen, August.
Kurkinen, Fransi.
Hirvinen, Hilda ja Vihtori
Kallio, Hilda ja Kustaa.
Silverberg, Kalle, perheineen

HAAPAKOSKI.
Pakarinen, Kalle, perheineen.
Nissinen, Paavo, perheineen.
Oksanen, Amalia ja Huugo.
Niskanen, Albert
Huttunen, Pekka, perheineen.
Jouhikainen, Hulda ja Erik.
Salonen, Kaisu ja Akseli.
Pellinen, Oskar, perheineen.

HIITOLA, k.k.
Nieminen, Juho, perheineen.
Turunen, Pekka.
Willberg, Juho, perheineen.
Pakkala, lisakki.
Kähkönen, Lyydi ja Toivo.
Uotinen, O. W.
Tolppanen, S.
Hoikka, Tahvo, perheineen.
Laitinen, Aug.
Rautanen, Aug.
Heikkilä, Urho.
Ilvonen, Janne.
Kinnunen, Eemil.
Wahlgren, Eemil
Salli, Armas.
Sorilla, Wiljam.
Hakala, Welder.
Ikonen, Heikki.
Järveläinen, Kalle.
Pakarinen, Arvi.
Uotinen, E emil.
Halinen, Kalle.
Kauranen, Armas.
Kaipainen, Aug.
Laakkonen, Heikki.
Kohonen, Antti.
Korhonen. Hjalmar.
Sikanen, Toivo.
Martikainen, Olli.
Sikanen, Eino.
Nevan tausta, Juho.
Kuusikorpi, Erkki.

HÄMEENLINNA
Oksa, Aulis, Lydia ja Valde

KARUNA
Heinonen, August

KUOREVESI.
Siiiman, Lydia ja Emil.

KÄRKÖLÄ.
Virtanen, Edit ja E.
Sundelin, Elin ja K.
Tolppala, Hanna J.
Erola, A. J.
Liukkonen, Arvo.
Hällfors, Sigrid ja N.
Karkela, Emil.

HXMEENKYLX.
Ahlberg, Gustaf, perheineen.
Virolainen, Aleksander.
Virolainen, Elin.

lISALMI.
Huttunen, Siiri, Sulo ja P.
lisalmen Työväenyhdistys.
Kumrulainen, Elli, Pekka, Anna ja

LAHTI.
Savio, 0., perheineen.

Allr.
Kuosmanen, Vihtori.
Korhonen, Ville.
Korhonen, Aatu, perheineen.
Korhonen, Mikko.
Lukkarinen, Juho.

Onnellista Unita Vuotta
Rytkönen, Einari.
Rytkönen, Heikki, perheineen.
Salo, A., perheineen
Tuovinen, Eero.
Vartiainen, Edv.
Venäläinen, Aaro.

JOKELA.
Salo, A.
Tammelin, Hilda ja Viktor, perhein
Järvinen, Kalle.
Ahlberg, Vilho.
Siik, H., perheineen.
Nurmi, Sohvi ja Sander, perheineen.
Lindfors, Esteri ja Manta.
Salmi, Mandi ja Viktor.
Stenroos, Anni.
Katajisto, Matti.
Heino, Hulda ja Verner
Korpela, Samuli.
Leimu, Martta.
Pajunen, Elli.
Rautanen, Sigrid.
Helenius, Aili.
Viemäri, Selma.
Aho, Aleksandra.
Lang, Hilma ja Katri
Franssila, Aleksandra.
Nurminen, Ilmari.
Vuorinen, Kaarlo.
Aho, Lyydi, Herman ja Kerttu.
Lihtinen, Saimi.
Lihtinen, Hilma.
Suominen, Lempi
Salmi, Saimi.
Juhola, Hilma ja Anselmi.
Siik, Jenny.
Viikholm, Hitta ja Hanna.
Vuorinen, Väinö.
Nyman, Arne.
Nyman, Fanny.
Dahlbom, Laur..
Kari, Tyyne ja Edit
Randell, Emil.
Stenroos, Eili, Kalle ja Toivo.
Immonen, Lyyli, Ivar ja Sälve.

JUUSTILA.
Eriksson, Ida ja Arvid, perheineen.
Liljander, Fiina, Eemil ja Martta.

JÄRVENPÄÄ.
Aalto, F. O.
Niemi, Martti.
Lönnkvist, Senja.
Kujala, J., perheineen.

JYVÄSKYLÄ.
Kervinen, Kalle.
Hynynen, Mari ja Taavetti, perncin.

KAARLAHTL
Finholm, Ellen.
Autio, Hilda ja Mikko, perheineen.
Kivimäki, Hilda ja Tuomas perheineen
Ronkainen, Juho.
Jäntti, Aino ja Kalle.
Hautamäki, Arva
Teerioja, Alb.
Kilpeläinen, Aada ja Otto, perheineen.
Ruohonen, Maria, Aleksi, perheineen.
Lappalainen, Aino ja Juho.
Lapveteläinen, Taavetti, perheineen.
Karvinen, Matti.
Meronen, Maria, Tyyne ja Matti.
Holmstedt, Vilho.
Sallinen, Heikki.
Tuukkiainen, Mikko.
Kaién, Sandra, Euuni ja Eta.
Ni ;ranen, Eetu.
Räsänen, Matti.
Kiiski, Matti.
Vuorinen, Erkki.
Kalinen, Väinö.
Stiisalo, Frans.
Airaksinen. Hilda ja Antti, p»rtelnew
Lång, Anna ja Timoteeus.
Juurakko, Albin.
Jaakola, Katri, Signe ja Frans.
Polkka, Mari ja Viljan».
Felto-icr, Juho, perheineen.
Kärrä, Mikko, perheineen.
Martikainen, Edvard.
Ristimäki, Eero
Huttunen, Otto.
Martikainen. Arvo.
Lempinen, Eljas.
Taskinen, Olga, Lauri ja Arvo
Savolainen, Mandi ta Antti.

KYTÄJÄ.
Tillanen, Johan.
Blom, Aino, Hjalmar, Elli ja Martti.

MALMI.
Invenius, Helmi, Kalle, Irja ja Keijo.
Ahola, Kustaa, perheineen.
Järvinen, Aug. Vihtori, perheineen.
Olin, Teutor, perheineen.
Salava, Nestor, perheineen.
Oksanen, J., perheineen
Palm. Arttu.
Pekola, Akseli.
Hänninen, J., perheineen
Salo, Kaarlo ja Väinö.
Salminen, Kaarlo.
Tarvainen, David, perheineen.
Fagerholm, Lauri.
Ahonen, Kalle.
Lehto, Vilho.
Koskela, Johan.
Salmi, Toivo.
Lahti, Akseli.
Kalliosaari, Ester.
Meriluoto, Ida ja Ellu.
Tenhonen, Santeri.
Turunen, Viljo.
Myllymäki, Ida, Konsta ja Pertti.
Hammaren, Fiina, perheineen.
Janhonen, Väinö.
Väkeväinen, Heikki Ja Matti
Varjonen, Ida.
Ahman, Thure.
Koskela, Lydia.
Leino, Tyyne.
Kujala, Olga.
Tenhonen, Vilho.
Lehtonen, Martha.
Lehtonen, Tilda ja Jaakko.
Sulonen, Johan.
Saarikko, Simo.

Muistakaa asettaa pöydälle Aksel Liije-
forasln Makkaratehtaan makkaroita.

Tehdas ja konttori, p. 892. Myynti:
Mets«6l«jiink. 6 B. P. 33 14, Iso kauppa-
halli, p. 22 32, Hietalahden halli, p. 42 11.
Mugpok. 10, p. 84 82. 1.-Roopertink. 10,
p. 116 35, Hakaniemen halli.

Suomen KoßSJillisieoiieil
Sunnuntaina jouluk. 31 p. klo 2 ip.

Korot hinnoin

Jokamies.
Katsomon ovet suljetaan ehdottomasti

lauvunt. klo 8.05, sunnunt. klo 2.05.
Sunnuntaina on lippumyymälä auki

klo 12-2.
Maanant. tammik. 1 p. (Utid. ▼. p. klo 4

alennetuin hinnoin
Aleksis Riven kuolinp. Jobdosta

Lea.
Yö ja päivä.
Kihlaus.

Klo pooli 8
Uudenvuodenaattona tk. Gl pnl
Heimolan voimiclolusjlissa Hallilusk. 15.

j»lk.ia klo 6.30, kretää klo 2 yCIl".
Päflsy 1:20 sotaveroineen. (5129600)

Elli GMrilGOnillN Pllh 9R37 KMfcen kilpailun voittavaa TYNNYRIKftLJfIfI, Itsen luokanW iNVrAI.NMInl 1 "«"■ ">*'■ virvoitusjuomia* Hedelmämehu)». HUOM.I
■ lla V I kIIUUVII3 nUUUI Dl lITTI poreilevaa hiukan alkoholipitoista mallasjuomaa. Höyry-

■ |, rUAIMIILUIiiI panimo, Virvoitusjuomatehdas,

sunnuntaina si p. jfrdiaxucna

Arvoisille
Liiketuttavillemme

ilmoitamme, että liikkeemme Kasarroink. 46 muutetaan 2 p:slä tammik.

Fabianinkatu 17 - Puhelin 10922
Kunnioittaen

Kröger & Kokko.
Sydämelllslmmät kiitoksemme kuluneelta vuo-

delta lausumme kaikille liikketuttavillemme
Ja toivotamme onnekkainta uutta vuotta

Teknokemialta tehdas HELIOS O.Y.
Riihimäki.

Taideteollisuus-
keskuskoulu

Ateneum.
Sisäänkirjoittautuminen kevätlukukaudella tapahtuu 2-9

p:nä tammik. arkipäivinä klo 7—9 i.p. Loppiaisaattona tammik. sp.
ei ole sisäänkirjoitusta.

Lukukausimaksu suoritetaan sisäänkirjoittautuessa.
Opintokirjat ovat näytettävät
Uusia oppilaita ei vastaanoteta kevätlukukaudeksi.
Luennot alkavat tammik. 10 pnä.

(81.29701) Werner von Essen.

Alemmat Käsityöläiskoulut
Aleksanterinkadun 21:ssä Tallbergin Liikepalafsissa
ja Kaarlenkadun ll:ssä puhelinkeskasaseman talossa
(ennen 4 linja 9). Kevätlukukauden sisäänkirjoitus
alkaa 8 p. tammikuuta 1917 klo 6 i.p. Koulutyö
alkaa 9 p. tammik. klo 7 i.p. (5.T.29976)

Kansan ftjäyttämÖ
Koska valittu Sunnuntaina jouhik. 31 p. klo 2

alennetuin hinuoin

Hirviherrat.järjestäjä Lippumyymälä auki tänään klo lfcsta,

Kansan Näyttämö
Leppävirran Sos.-dem-

KunnalHsjärjestöön
Maanantaina Tnmmik. 1 p:ns 1917

klo 8

10-vuotis-
juhlanäytäntöei alt saapunul toimeensa, niin ju-

listetaan täten uudelleen mainittu
toimih Inllisten hakukelpoisten haet-
tavaksi 10 pvään tulevaa tammi-
kuuta. Hakijalta vaaditaan täydel-
linen kirjanpidon, tilikertomuksen
ja tilintarkastajain lausunnon opef-
tamistaito sekä kokousten pidon ja
pöytäkirjain laatimisen ohjaustaito.
Hakemukset suosituksineen ja palk-
kavaatimuksin een osolteella: E. Jär-
vi, Varkaus, Mäntylä N:o 2.

Alkusoitto ....H:gin Torvisoittokunta.
Proloogi Kirj. totit Jalmari Hahl.
Neljäs nSylös »Elomme

päivisiä* Leonid Andrejew.

Ne?jäs nSylös »Inger
Ösliåtin rouvasta" . Henrik Ibsen.

Kihlaus Aleksis Kivi

Lippuja juhlanäytäntöön myydään
teatterin kassassa tänään klo 12—3 ja
huomenna 12-3 ja klo S:IULLeppävirran Sos.-dem.

Kunnal!iBtolmlkunta.

f Sörnäisten T. Y:n fr Näyttämö r
Uudenvuoden päivänä klo 7 i.p.

Korotetuin hinnoin
Vermlantilaiset

6:si-kuvaelmainen laulu- ja tanssin-
sekainen näytelmä.

Kiij. A. F. Dahlgren.
Kassa avataan klo ",6.

Koiton Näyttäni
w£}fb3 Sunnunt. 31. 12. 16 klo

Aleksis Kiven kuetin-
päivänä

KULLERVO.
10-kuvaelm. näyt. Kirj. Aleksis Kivi

Uudenvuodenpäivänä
1. L 17 klo puoli 8 ip.

Puolan juutalainen
(Le Juij polonais)

3-rfiyt. dranma, kirj. Ercl mann-Chatrlan.
Tavalliset hinnat. Kassa avoinna

I—3 ja 5 alk. ip.

Vuoren osaston

nSytlel<>e Vuorelassa Itä-
) Viertotie 35, Uudenvuo-
dcnpäiviinä, Maanantai-S?jL(?-iX na 1 p. tammik. 1917,

päivän3ytäntönä klo puoli 4, 8:a kerran

Roiniian talossa
8-iißyt. kansannäytelmä.

Lippujen hinnat: 1:20, 1: Ja —:6C
sotaveroineen, kassalta näy-
(antopäivänä klo 24 ip.

Parturiapulaisyhdi^tys
toimii rattoisan ohjelmallisen

TanssMitaman

2 taitavaa vihaajaa,
2 „ sorvaria,
I taitava kattllaseppfi,
I „ seppä

saavat heti työti. Hakemukset palkka-
vaatimuksineen ovat lähetettävät osoit-
teella: Kymin Uittoyhdistyksen Kone-
paja, Heinola.

Taikapeili.

.



Sunnuntaina 31 p. Joulukuuta W:o 353 1916 5

kAAAAAAAAAAAAAAAAAA 4kJk 4

Suomi —Panama —£1 Rosal
sikaaria suositellaan

halpoina sekä hyvinä arkipäiväsikaareina.

Ph. U. Strengherg & K:in Osakeyhtiö
Pietarsaari.

r trvwwv Tr v wvv"vvv Nr

Helsingin IMnn-
yhdistyksen

Uudenvuoden

Tanssiaiset
ovat huomenna Uuden-

vuoden pä vana
kello 6-11

Työväentalon juhlasalissa.
Sisäänpääsy 2 mk. sotaveroineen.
1111 nm ? Joulukuusi-iltama alkaa
Il U U Hlm klo 6. Kaksi soittokunt.

Maanantaina 1 p. tammik. 1916
klo 7 ip.

OHJF!T.MASSA : Puhe, Runo, Kerto-
mus, jolka esittää l:seu palkiuuou saajat
Leikkiä ym.

Pilettiä k 1 mk. solaveroineen saa
ovelta puoli 7 10 ip.

SVUL:» Helsingin piirin mielenkiintoiset

Puioifiie^roasK!i|!ul!o!
tapahtuva* viide«*ä sarjassa loppfrispy-
h;»ii lainm'T:min 5, 6 ja 7 p:nä Uudella
ylioppilastalolla.

HUOJV.» Piirf!'Hnna* kalkki par-
haat painijat oltavat oaaa!

UppMja etu!ffile»n i Smk. 3: —, 2:40
}« 1:20 saatavana fcanoinaieiitikontlorista,
Alcksar.tfrink. 32.

H:gin Sos,-ta Nuorisoseura
Heikinkatu 24.

Uudenvuoden
valvojaiset

«nnnuntaina SI pnS joulukuuta 1016
klo 8 i.p.

W huom.!
Tänään karkausvuoden

viimeisenä päivänä

Suuret

KARKAUS-
TANSSIT

UusnTc*?a!*en
taiolia klo 6 i.p.

Joka toruen tanssi on
nais_en.

V. P. K:n Torvisoittokunta.
Lippuja FiizTin kahvilassa seUil »i-

-.sääiiiiäytävällH klo nuoli 6—12 ip. å 2 mk.
Kalmin Puutyöntekijäin

ILI ifkffikrk
ISnSSn snnnunt. klo B—2 Mosabaelcan
Elfivienkuvienteatterissa arv. ohjelmalla.

Sisänrmiiäsy 1:20 ja 60 p.

TanMla 8-11 lp. « iSlkeen ohjei-
staa, tinan valamista ja leikkiä.

Piletti! i 1:20 p. saa ovelta */« S— lo
lp. Ainoastaan jäsenilta,

„Toivontyön" kurssien
Päättäjäiset

Koiton juhlasalissa 1 p. tammik. 1917.
klo 8-5 ip. Ohjelma: Koiton torvisoit-
tokunta, Puhe, O. Tokoi, Koiton seka-
kuoro, Havainnollinen esitys, A. Trygg-
Hetanius, Kertomuksia, näytt. I. Laltu,
lasten yksinlaulua ja joulutontut

Pääsy vapaa.

Kitom.! Samassa tilaisuudessa pai-
nivat mestaripainija Aug. Jokinen ja A.
Lindfors 50 mk. palkinnosta.

Lippuja saatavana etuostolla Oy. Sn-
notnsilelililcoutlorista Aleksanteiink. N:o
30 ja Työväen kirjakaupasta Starkostcatu
N:o 3. iekä lippukassasta kello V 2 l:siä
kilpailupäivänä.

S. Sos.-dem. N. 1.
Sörn. os.

1 Uli^lkll

on tänään
Polyteknikkojen talolla

6-12.
Lippuja myyd. V... 6—9
hintaa 2:— solavcroineen.

Sos.-dem. Nuorisoliiton Sörnäisten
osasto.

Uudenvuoden
Valvojaiset

tänään sunnuntaina Slrkuskatu
3:ssa klo 7-1 yöllä.

Jäsenille myydään ainoastaan 1 lippu
ä 60 penniä.

Uusia jäs?nlä vastaanotetaan
}a on keillä vapaa pääsy.

Jäsenkirjat mukaan 1
Jäsenmaksuja kannetaan.

»Ponnistuksen"
Kuusi-ja
Puurojuhla

lio-nienn» Huden vuoden pHiväiiS
klo x h 6 ! p. Ruotsal.
työv. ylid. Sirkusksttu 3.
Jäsenet tulkaa juuko.la.

Tliiom ! Uudenvuoden lnliiat renVoan.
***" Uudenvuoden """"'g
Tanssiaiset |

Uusmual. Osakuunantalolla V

Maanantaina Ip. tammik. 1917 |
klo 6-12 yöllä k

Sisäänpääsy 2: sotaveroineen V

VP. K:n kobo soittokunta |
kahdessa osassa. (5.1.2957n)l

Hucmattava
baastepalnl

K; sik rt vA entisen Amsilööri-
//' Al i'# VI maailmanmestari
1,7 1/ Ä U. I. Böli!ii;£inja jiit-

ilL .
ti ig tiläis.unmntlipai-

nija W. Siltalan
välillä pidetään Työväentalon jnlilasalis-
liuomeiina 1 p. tammikuuta klo 2 i.p.

Tämä jännitiävä haastepaini suo- |
ritetaun rfttknisiiun saakka. Tuiois- l
ta saa voittnja 65 •/„ hävinnyt 35 •/«. :

Tanssi-Iltamia
toimii täit. P. I. Tsliirikow tammik. 2,
3, 4 ja 5 p. (uutta lukua). Liisankatu 17.

Tytöt, jotkatulevat kavaljeerin kans-
aa, maksavat puolet.

S. lii

TiossMllama
Uudenvuodenpäivänä 1 p. tammik. kello
6—ll Liikeapulaisyhdisl)ksen huoneus-
toila Etelä-Makasiinink. 2.

Lippuja saatavana «säänkäytävällä klo
6—9 i.p. Sisäänpääsy 1:20.

#« * #

* OTAVA* *
Mikonkatu 17.

Tänään uusi ohjelma.
Huom! Uutta, jännittävää, kiehtovaa. Huom!

Huom.! Huom.!

Kaksoissisarukset Madison.
Pääosissa Amerikan etevimmät näyttelijät.

Kuolonmerkki »SyÉnkolmio".
5-osainen rikas-seikkailuinen draama.

Trnnsatlantic tehtaan suuri filminiiytelniä on saavuttanut nivan
tavnltomau menestyksen vilkkaasti vaihtelevan sisältönsä tähden joka
ensi hetkestä vangitsee katsojau eikä hetkeksikään anna mielenkiinnon
veltostua.

Huom.! Huom.!

Hauska Chaplin-filmi.
on myös joka vähän hellittää jännityksessä, olevia hermoja, mutta
samalla kiristää nauruhermoja.

Huom ! Huom.!
Suureu tungoksen välttämiaetei pyydetään arvoisaa yleisöä käymään

aikaisemmissa näytännfiinsä.

Porthanlnk. 1. 2:nen linja 5.

®UlinM I Tavaton natirtinuinero. Maailmankuulu UHHM |
nUulJlti fiimi-iivelijä Charles Chaplin päiiosassa. (iUUIIIh

HUOM.! Ensimäinen 3 näytöksinen ChaiHe-filmi Suomessa on

Charles ja Mabel
Lemmenliekit ja muut liekit.

3-näytöksinen huvinäytelmä.

HDOM.! Jännittävä sotadraama. Mahtavia, vaikuttavia,
suurenmoisia, henuojahiveleviä kohtauksia.

Taistelukentän kauhut
Sodan raakuus.

Sotndraama 15:s=sä kohtauksessa jn 3:ssa osassa.
HUOM.! Vellamo-teatteri näyttelee ainoastaan uusia kuvia. HUOM.

GOOOOOOOGOKOGGGOO
S, V. tt. L. os. K:o 30;n
Erikoisen hauska

HH fl

on nnomenna Uudenvuodenpäivänä Kar-
jalaisosak. Liisank. 17 klo 6-11. Lip-
puia ov. puoli 6- puoli 9 å 1:20 pota-

veroinccn. HUOM.! Joukolla uudista-
maan Karkausvuoden muistoja.
■Bina U. S. Kisan ■■■■■■

»MMM Fliläis-

■■■■■■ Päivölässä ■■■■■■
Kasarmiuk 23, tHn»än sunnuntaina

-%

kello 6-12 111.

Iso-Robertink. 17—19.

Huom.! 9:s sarja huomiota-
herättäneestä filmistä.

1-2-3-4.

EVlusstorahan
salaisuus.

Tanssi Icfst»:? klo 12 asti.
Lippuja ovelia klo G— lo &H 75 sota-

veroiiifen.
HUOM. Hyvg soWo.

Naisreportteri Lucilie Loves'ln
ihmeelliset seikkailut

4-osainec »eikkailulilmi.

Bajypäinen kuin
juuri jotkut.

Humoreski.

Huom.! Grkcstensoiiica. ta.!

Tiliin T.-fJn aikuisien
Fuuro-ja Kuusijuhla

HDOMJ Käykää HUOM.!

IHHESPERIASSå
Viikon parhain ohjelma.

jj Oikea puoliso e!i ffI Kohtalon tuomio. "8
on mnmnKftim 31 p. Jonlnk. 1016

klo 6 i.p. ToölGnkiitu N:o 50.
HUOM.! Lusikat mukaan.

Ohjelmallisen

Tansss-
iitaman

toimii F:bergin T. V. talollaan Uuden-
vuoden puä klo 6 ill. Ohjelmassa: Näy-
töskappale „lJalmqvislin kylpymatka*,
runo, kertomu* ja lopuksi tannsia.

lippuja saa ovella 1 mk. solaveroincen.

Sotauutisia.

f Isän jäljillä. |
Komedia 3:s«a osassa.

_____

Valtion Historiallinen Museo
»Metä&n suljettuna uuden vuoden
päivänä. (5.U9951

TYÖMIES

O
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Vuodan viimeinen
huomautus!
Samalla kun toivomme, että kulunut vuosi on Teille an-

tanut runsaasti kaikkea hyvää, toivotamme Teille onnea
alkavalle vuodelle ja huomautamme, että

Vuonna 191 7
voitte Jyväskylän Kesäyliopiston ja Tieteellisen Kirjas-
ton, Kokkolan Suom. Yhteiskoulun ja Tyvään V.P.K:n
arpajaisista voittaa

U,öuu:- IUf Uubr- iii,Ublk o,UUU:-
ö,uiuii< B ujUUu. i syyy« i 9uyi?a

jne. mkn kiinteimistöjä oman valintanne mukaan ym.

Visineiset yleiset myyntipäivät,
jonka jälkeen asiamiesten maaseutukaupungeissa ja maa-
seudulla on viipymättä lähetettävä meille mahdollisesti
myymättä jääneet ennakkoarvat ja tilitykset, ovat:

Tyrvään Vp><:n Arpajaisissa . . SI p. tammlk. 1917
Kokkolan Suom. Yhteiskoulun 28 p. haimik. 1917
Jyyäskylän KesäyHopäston . . . 31 p. maalisk. 1917

Tiis=ä määrättyjen tiliiysaikojen umpcenmentyä ei arpo-
jamme enää ole maaseutukaupungeissa ja maaseudulla
myytävänä, joten yleisön on ennen sitä niitä itselleen
varattava. Heti seu jälkeen määrätään arvontapäivät ja
mahdollisesti myymättä olevat arvat myydään ainoastaan
käteissuoritnsta tai postietuantia vastaan.

Asiamiehiä otetaan vielä myymään Jyväskylän Kesäyliopiston ja
Kokkolan Suom. Yhteiskoulun arpoja, joita on varastossa
jätettä hyvin rajotetut määrät. Tyrvään VPK.n arpoja
voimme enää lähettää vain postietuantia tai kfueisuori-
tusta vastaan, sillä ne ovat jo melkein lopussa.

Asiamieh3l!e suuret lahjapalkkiot ja hyvät
myyntipalkkiot!

Ennakkoarpoja asiamiehille ja yksity i stilaajille (postietuantia vastaan)
lahottaa:

Arpaiaistoimisto»
e J '

Helsinki, Mikonk. 23. Puh. 7280. Konttorlaika nyt 9—7.

Helsingissä myydään näitä arpoja useissa liikkeissä ympäri kaupun-
gin ja toimiston omassa myymälässä Vilhon Kirja»
ja Paperikaupassa, Vilhonkatu 1, Hospitzin talo.

Irtileikattava ja lähetettävä avonaisessa kirjekuoressa, jolloin tilaus
tulee meille 5 pennin postimaksulla.

Tilataan 50, 100, 150, 200 kpl. Jy-
väskvlan Kesäyliopiston ja Tieteelli-
sen kirjaston ja 50, 100,150,200kpl.
Kokkolan Suom. Yhteiskoulun arpoja
ä 1 mk. myytäväksi ja tilitettäväksi
tarjoamillanne ehdoilla. (Numerot,
joita ei haluta, pyyhitään pois).

Nimi
Nimi

Arvo tai ammatti Arvo tai ammatti

9<

«M
•4
O4

©4
©•:

Lähettäkää postietuannilla; 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, kpl. Jyväs-
kylän Kesäyliopiston ja Tieteellisen
Kirjaston arpoja å 1 mk.; 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 15,20kpl. Kokkolan
Suom. Yhteiskoulun arpoja a I mk.;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20kpl.
Tyrvään VPK:n arpoja ä 50 p. (Nu-
merot, joita ei haluta, pyyhitään pois).

T T ÖMIES Sunnuntaina 31 p. JouluKuMtg

;ömyyden varalta.
akuutetun omaiset kuolemanta-
itun itsensä ja hänen perheensä

sattuessa.
ukaudessa sairausvakuutukseen,

varata itselleen 520—1,040
tapaturman aiheuttaman sai-

ätön jokaiselle, jonka
'uvalnsn.
ietoja tästä uudesta vakuutus-

&*■*.

Kamulla on kunnia ilmoittaa, että tammikuun 1 päivästä 1917 luovutan
täällä harjoittamani

LH «» d U a - »' »«»». «

pojalleni Herra

Valto Aarniolle,
joka useita vuosia on toiminut liikkeen johtajana.

Kiittäen kaikesta siitä luottamuksesta, joka on tullut osaksenikunnioitetta-
vien liiketuttavien» puolelta, suljen seuraajani suosiollisten asiakkaitten! huomioon.

Helsingissä 30 p. joulukuuta 1916.

Å. W. Henriksson.
Viitaten edelläolevaan ilmoitan kohteliaimmin, että yllämainitusta ajasta

otan haltuuni isäni, toiminimellä A. VV. Henriksson, täällä, v:desta 1880
harjoittaman liikkeen, jatkaen sitä entiseen tapaan omalla nimelläni.

Sulkeudun arv. liikkeenharjoittajain suosiolliseen huomioon.
Helsingissä 30 p. joulukuuta 1916.

Helsingin pitäjän
verotuslautakunta

kokoontuu Kunnantalolla Malmilla ali*
mainittuina päivinä klo 10 a.p. jolloin
veroitus toimitetaan seuraavassa järjes-
tyksessä:

Tiistaina 9 p. tammik. 1917: Piispala,
Brutuby, Kirkonkylä, Lappböle, Skattma-
ninkylä, Suutarinkylä, Tolkkila, Vinikby
ja Öfvitsböle.

Keskiviikkona 10 p. tammik. Hagan
huvilayhdyskunta, Drurasö ja Munkki-
niemi.

Torstaina 11 p. tammik. Brändö, De-
gerö, Hertoiiäs ja Turholma.

Perjantaina 12 p. tammik. Botby, Hå-
kansböle, Mellunkylä, Nordsjö ja Wes
tersundom.

Lauvantaina 13 p. tammik. Oulunkylä
ja Kottby.

Maanantaina 15 p. tammik. Malmi,
Boxbacka ja Vik.

Tiistaina 16 p. tammik. Siaffatisby ja
Wanda Puistokylä.

Keskiviikkona 17 p. tammik. Pakin-
kylä, Tuomarinkylä, Tomtbacka ja Sat-
tungsby.

Torstaina 18 p. tammik. Tikkurila, Fast-
böle, Hanaböle ja Haxböle.

Perjantaina 19 p. tammik. Käinby, RN
puby, Seutula ja Tavastby.

Lauvantaina 20 p. tammik. Kanala,
Kårböle, Kvambacka, Mårtensby, Nakkila,
SiSiböle ja Tali.

Samalla ilmoitetaan, että verotuslailta»
kunnalle aijoiut tiedot ovat lähetettävät
hyvissä ajoin ennen paikkakuntien vero-
tusta ja että tarkoituksella annetuista vää-
ristä tiedoista saatetaan edesvastuuseen.

Helsingin pitäjä 30 p. joulukuuta 1916.
Toimeksi saanut:

(5.1.29383) Oskar Felfn.
Espoon Työv. Yhd. Ifcsen

järjestysvaliokunta
päätti kieltää sisäänpääsyn kaikkiin tilai-
suuksiin rettelöimisiensä takia Espoon
Työv. yhd. U:sen talolle yhden vuoden
ajaksi V. Nummeliinilta, K. Nummeli-
nilta,A. Nummelinilta ja G. Nummelinilta.

Eteläsuomalainen Osakunta
toimeenpanee

Nissbackan yksityisen kansa-
koulun hyväksi

Iltaman Kerivillä
Työväentalolla maanantaina 1 pnä

tainmik. klo 7 illalla.
Ohjelmassa on mm. soittoa, lystillinen

juttu, esitelmä ja näytelmäkappale. Lo-
puksi tanssia.

Lippujen hinnat: 1:50, 1: ja —:5O
ynnä sotavero.

Juokaa (5.1.23525)

„Bamusa" ja
~Talouskahvi"

terveyskahvia*
Hyvännjakuiala l

Varokaa Jäljittelyjä!
Päävarasto :

Ravitsevia !

J. A. WEIJOLA.
Helsinks. Mikonkatu 8.

Osoite Osote

G M G » G-G G G G G a ooeeoeaeoo

F. IV.
ÜBdenVnodenTaisslt

Lihakauppa.
Kirjelmä kuwernuöreille.

Tammik. 1 Mv. klo 6—ll Vapauden
Veljien liuoneustossa, Antink. 13.

Lippuja ovella å 1:20 sotaveroineen.
Huvitoimikunta.~J;

(S.T.T.) Sen johdosta, että ensi
wuodcn alllstll astuu woiinaan uusi
järjestely lihakaupassa, on senaatti
lähettänyt maan tuwernöörcille seu»
raawan kirjelmän:

Senaatti on tapahtuneessa csittelyZ-
sa päättänyt kehottaa maan kaikkia Ett-
wcrnöörejä tarkoin walwomaan, että
kaikki liha, jonka lihakauppiaat owat
ostaneet tammik. 1 p:ään mennessä ja
jota he eiwät ole ensi wiikon kuluessa
myyneet kuluttajille, jätetään tannnik.
8 P. kummllisten clintarwokomiteain
käytcttäwäksi ja myydään niiden inää-
räysten nlukaan.

Matkltstazawero weniilili-
sen pulmifen ristin

hywilkfi.
' (S.T.T.) Sittenkun arm. asetikksel-
Ia kulllneen marraZk. 14 Pltä oli sää-
dctty, että Suomen rautateiden mat-
kustajilta on nykyisen sodan aikana
kannettawa erityinen wero wenäläiscn
Punaisen ristin yhdistykselle, on se»
naatti yksissä neuwoin kenraalikuwer»
nöörin kanssa knluwan jouluk. 28 pnä
puheenalaisesta Merosta, jota on kan»
ncttnwa tammik. 1 >ft:stä 1917 lukien,
wahwistanut lähcinmät määräykset.
(Ne näkymät kuulutuksesta 'liotus»
osastossa.)

Ylojteof omi

Illlkinciden rajcchimmt.
WiralliseZsa lehdessä on jtttatétu

fenactrn Päätös jouluk. 27 P:ltä ja on
sen mukaan jalkineiden rajahinnat seu>
raawat (tehtaan hinta suikuinerkeiZ-
G):
, Nahka» tai kumipohjilla marnstetui
ifolki', nauha», nappi» tai rcsinkkaken»
jgät boksinahllstll (kotim,) rontitta:
miesten n:o 39—48 45 (40); naisten
<warret) 16 ifm 42 mk. (37), 20 sm
46 mk. (41); naulatut ja läpineulotut
miesten 42 mk. (37: 23). naisten 16
«sm 39 mk. (34: 25), 20 sm 43 mk.
(38), lasten n:o 36—38 30 mk. (26),
n:o 34—35 29 mk. (25). n:o 31—33
g 8 mk. (24), n:° 28—30 27 mk.
<23); raswancchasta miesten 29 mk.
(26: 50), naisten n,:o 35—42 25 mk.
(22: 75), lasten n:o 36—38 19 mk.
<l7: 50), n>:° 34—33 18 mk.
(16: 50). n:o 31—33 17 mk. 25 p.
<l5: 75) ja n:o 28—30 16 mk. 50 p.
(15).

9M)?cr= tat kummipMallll warust.
puolikengät boksilwhasta (Mim.)
naisten, rantilla wurust. 37 tuk. (33).
naulatut ja täphtculciut 34 mk.
(30: 25). lasten n:o 36—38 27 mk.
(24). tt:o 34—35 26 mk. (23), n:o
31—33 25 mk. (22) ja n:o 28—30
24 mk. (21).

Huhtik. 1 ft-.ään 1917 on liikkeillä
oikeus myyda ennen tammikuun 15
p:wää 1917 hankkimiaan jalkineita,
joista ne owat tehtaalle maksaneet
rajahintaa korkeamman hinnan: boksi»lvasikannahkaisiZta ja lind-boksinaykat»
sista 15 pros. sekä laswanalikaisista
korkeintaan 10 Pros. lisäyksellä n>.ak-samaansa todelliseen hintaan.

Lapinmaan eli»tarwe«
kysylnys.

(S.T.T.) Eilisillan Wetih. Wremja
/ertao Hoisinain sähkösanomassaan, et-
tä Lapinmaassa wallitsewon erittäinsuuren elintarpeitten puutteen muoksiSuomen kenraalituwernööri Seyn on
tehnyt anomuksen ulkoasiailiminiZte-
riöllo, että Lapinmaahan sallittaisiintuoda elintarpeita Norjasta.

Elmtarpeitte;l kauppiaita
fakotettu.

(S,T.T.) Uudenmaan läänin ku.'
wernööri on tuominnut helsinkiläiset
lihakauppias Mathilda Wimulinm
400 nikan sakkoon kieltäytymisestä
myymän lihaa, kanpaniohtaja K. E.
Kolulan 500 nikan sakkoon kieltäyty-
inisestä myymään wehnäjauhaja. mai-
tokauppiaaiuvaiino Anna Helena Kor»
hcksen 500 inkan sakkoon teoin rajahin-
tain ylittämisestä sekä meijerinisän-
nöitsijä E. E. Mäkisen Mäntsälästä
1,000 mktm sakkoon woin raiahinto-sen ylitiäniiseZtä.

Tapaturma h)'is>\L
Perjantai-iltana sattui rantciteiäi*

selle Lindowistille Fredriksbergin toa*
rikon sähkösWkkeliZsä onnettomuus.
I. oli puita fahcama-Hci, jolloin hänenwasen kätensä joutui jollain tatuoin
si:kielin terien rewitiäluöksi. Hänen
kädestään meni kolme sormea heski»
niweleZtä poikki. Ainoastaan penka-
lo ja etusormi jäiiuät ehjiksi.

£.1.29565) Valto Aarnio.

B ■ | H

kolttaa niille, jotka voittavat Viipurin

Raittiusseuran sunrarpajaisten päävoitot

■ 10,000 mkan ariissi? maatilan
4,000 Hikan arvoisen huvilan tai kaupunkitason osakkeen,

Pääasiamies Helsingissä Oy. Kirja- ja Paperikauppa Kaleva, Simonk. 10. Puh. 45 50.
Irtileikattava: Viipurin Raittiusseuran

Arpajaistoimikunta.
Os.: Viipuri, Kullervonkatu 22.

Puh. 1126.

Allekirjoittanut tilaa täten kpl. Viipurin Rait-
tiusseuran ennakkoarpoja ä 1 mk. postietuantia vastaan.

Nimi
Osote

Helsingin asiat.
UMMOUMn jiirjestely.

Elanto tehnyt esityksen senaatille.
Elaunllu taholta on senaatin elin°

tarlvewaliokunnalle iätritn seuraawan-
siiältöinen kirjelmä, jossa ensiksi, todc-
taan, että

mnidonsaanti tm perin toatfeaa,

(S,T,T.) Elintarwcwaliokunnalle
ci liene iimieiiiaton asia, että maidon
saanti Helsingissä tätä nykyä on perin
waikea. Maidon kokonaismäärä on

alentunut ja sekin mai-
to, mikä tänne nysyään tulee, jakaan*
tun perin epätasaisesti kulultajain
kcskm. Meidänkin liikkeellemme päi°
wittäin tulema maitomäärä on alenin»
nut noin kolmallnella osalla, joten em-
me myymäliin woi jakaa muuta kuin

siiiä, mitä jäsenemme tar»
witsewut. Ileincn ilmiö on, että myy»
niälöille, joista 200—250 perhettä
ostaa maitonsa, woidaan antaa ai»
noastaan 50 litraa päiwittäin. Myy°
iätär jakaa tällöin joidenkuiden osta»
joro kannuun puoli litraa ja on pa°
koitettu jättämään loput ostajat tyy-
dyttämättä. Tilanne on siis jäsenis-
tömme ja yleensä helsinkiläisten ku°
&rttöjmtt kannalta katsoen mitä ikä-
min ja liitteen johto saa syyttä testaa
yleisön hermostumista ja moitteita
muka maidon huonosta KanlinMsta^

Maitoa maassa on riittäwasti.
Jos maidon saanti, HelstngiZsä jo

nykyään on hankalata. uhkaa se lähi-
kuukausina tulla- wielakin waikeam»
maksi. Tämä MaikcuZ ei suinkaan soh-
du siitä, etteikö maitoa maassa olisi
riittäwästi, ivaan siitä, että Helsinki-
laiset maitoliiikeet owat ostossaan a!se°
teiut semmoiseen asemaan, että ne ei»
wät mitenkään Moi kilpailla. Pieta-
riin wientiä harjoittawat liikieet oste°
lewat nimittäin maitoa Helsingin mai»
toalueelta, käyden meidänkin maidon»
lähettäjiämme kundeikscen, houkuttele»massa. Ja kun maitolitran hinta Pie°
tarissa on n. 60 penniä, kun taas mai°
don raiahinta wähittäislaupllssa Hcl>
sinssiZsä on 32 penniä, on selwää, että
helsiiikiläisct maitoliikkeet owat koko-
nllan suljetut pois oötokilpailusta,
Maikkakin welwollisuus jättää n,s.
kamdensationimaitoa kulutuskcZkui°
siin jonkun werran wähentää Pieta»
rim wiejicn ansiomahdollisuuksia. To»
siasiallisesti ne kuitenkin ostelemat ny»
kyään maitoa jopa 38 pennin hintaan
saakka litralta, kun m? taas emme moi
nlllksaa enemmän kuin 28 penniä.

Pikainen järjestely olisi lunlttämöton.
Tilanne on siis semmoinen, että mi-

tä Pikaisin jänestelt, on »välttämätön,
jos mielitään Hcliuikiin wasicdes
niaitoa, saada.

Inlkisuuieen saarnien tietojen mu-
kaan onkin scnaatikja laadittu eydotus
maidon wiennin uudelleen järje«tämi»
seksi. KKlitvkjemme mukaan n. tämä

ehdotus kuitenkaan Moi wrwata Hel°
singin maidon saantia tulewaisuudes-
salaan. Siinä on wientioikeuZ ehdo-
feta ainoastaan lehrnänoniistajille,
joiden lisäksi koko mientijärjestelinä
edelleen tulisi nojaantilmaan yksiin
omaan Pietariin Mientiä harjoitta-
Wien nitkeiden järjestöön. Täteid tulisi
tällä järjestöllä edelleenkin säilymään
tähänastinen monopoliasemansa Suo-
men maitomarklinoilla.

Että seuraukset tästä monopoliase-
masta omat perin tuhoisat, siitä on nyt
jo näkynyt riittäwästi esimerkkejä.
Järjestön muodostama! yksinomaan
asäärimoittoa tawoittelewat henkilöt
ja liikkeet, joilla ei ole mitään harvas-
tutsia tyydyttää kotimaista maitotar-
wetta. Kun se lisäksi on aiman tilapäi-
nen järjestö, siihen kuulumat liikkeet
eimät Mastedes aijokaan työskennellä
maidon jakaniiseksi Suomessa, ei ole
mitään pcrusteltua aihetta antaa tälle
järjestölle semmoista yksinoikeutta
maidon ostoon, minkä se senaatissa
laaditun ehdotuksen mukaan tulisi saa-
maan.

Mnouitnbkomitenn raja»
hiniain paistnmiseksi ei lisäisi

«laidon sl-aniia.
Vdcllämailntiiöta ehdotuksesta on

GetftngM kaupungin mwnitnskomi?
fea ftynnnöstä cmtonut laufyntonfa.
Täefä lausltnnotzsaan muonihiSfömi*
tea ehdottaa, että nmidon rajafjttmai
hoistettaisiin ia maidolle aseteta isiin
täudellimn wieuiikielto. Tätäkään eh>

dotuZiN emme useasta syystä, katso -oi-
keaan osuneeksi,. Ensimiäkään ei raja»
hiiman jjctérantnien yksinään tuirnaisi
mmbon saantia, foSfa siitä aiheutuisi
ainoastaan jatkuma hinttMftMu Hel»
singin ja Pietarin wälillä, missä kil-
pailusfa Helsinki ehdottomasti tulisi
häviämään, Wientitioltoa taasen ei
arwattawasti ole mahdallisuuttHkaan
aikaansaada, sotapaitsi tuutuu koh»
tuulliiclm, että Suomi antaa osan
täällä tuoiettawista elintarftoisia kei»
sarikuntaan, mistä Suomi saa run»
saasti sieltä tuotettuja elintarpeita.
Edelleen on kokemus osoittanut, että
maamme maanviljelijät eiwät wienti»
kiellon, woimaZsaollessa ole HÄutkaita
tuomaan tuotteitaan riittäwästi mark»
kinoille ja heidän siihen pakaittamisen.'
sa on samoin osoittautunut waikeaksi.

', waihtoehdotußtll
kannatetaan.

Sensijaan uskomme, että se ehdo-
tus, jonka muonituZkomitea toisena
waihtochtonaan on tehnyt, on, pää»
asiassa oikeaan osunut. Siinä ehdote»
taan annettawllfsi Mientioikeus kaikille
niille liikkeille ja maanmiljelijäin yh»
iymille, jotka ottamat tyydyttääkseen
%:äc. maidostaan kotimaan tarwetta.
Tämän mukaan tulisi, sika»
li kun. tehdyt laskelmat osoittamat, ka»
timaan tarme osapuilleen tyydytetyksi
ja maidon ostossa pääsisiwät menes»
tytsellä kilpcnlemacm myöskin Suo»
messa maitokanftftaa harjoittamat liik»
leet. Täten ivaisimme mekin puoles»
tannne toiwoa wienti lisenssien amulla
saamamme maidosta semmoisen hin»
uan, että Moisimrne maidon MähittäiZ»
myyntirajahintaa korottamatta mak»
saa mcidon tuottajille sen hinnan, jota
he toimomat. Titcn tulismune maidon
ostoon nähden asetetuiksi samaan ase»
niaan kuin marsrnaisesti Pietariin
mientiä harjoittamat liikkeet.

Kun ci Helsinssiu kaupunain muo*
nituskomilea tietääisenime ole jättä-
nyt elintarmemaliokunnalle MarsinaiZ»
ta asetusehdotusta, rohkenemnie puo>
lestämme tämän ohella jättää elin-.
tarwewaliok:!nnalle muoniiuskomi-
tean esittämillä perusteilla lepaäroän
ehdotuksemme siitä, millä tawalla ko»
ilmainen maiwiauppa ja
Mienti mastedes olisi järjesieitäwä.

Edelläo-eman perusteolla miomme,
että maidon kauppa kotimaasisa iamointuin mienii järjestettäi-

siin' ccioofitffcmnte edellyttämällä
ifltoftffa; iekä

eitä kulutusi'esu;?ue,!, iV,uo''-
iuHlorniteat Melmoitettaisiin vX~-
>ym ään t'>in:enPiteimN! «iihii:

i janmtrao!! >7? ai?vnt iafaifemuan

i jakl,!!!". cifimnsaamiicfii.
Hcliingisjö., jo\iUinaiN 2'i #iite3

nä 1016.
Osuu el ii le isiäni» T.L



31 p. Joulukuut»

Ehdotus.
As. 'ns kotimeise» «2'totarpeen ft>y>

bljUaiiufcstä ia maidon uiicuuiu
jnljestnmisestä.

i $. Ne liikkeet ja maanwilieliiäin
HHlyulät. jotko K. senaatin elintarwe-
lautakunnan wahwistamaan hintaan
ja plliika'unuan muonit»Momitm«
tarkastuksen' alaisena myywät maitoa
elintarwelalitakunnan määräämien
kaupunkien ja taajawäkiZten toäestö»
'eskutjicu tarpeeksi, owat oikeutetut
saamaan wieutiluwan kolmannelle
osalle siitä määrästä, minkä ne eielli»
fen kuukauben aikana owat puheen-
alaijna kollmaaw Paikkoihin toimitta»
neet.

Fo3 sellaitx» liike tai yhtymä saa
»aitonsaKamaran—Ollilan rautatie»
asemien wälisiltä asemilta, on se oi»
keutcttu saamaan wieutiluwan yhtä
suurelle maitomäärällekuin se Wiipu»
rin s!nwernöörin> määräyksestä on
edellisen kuukauden aikana myynyt
Viipurin läänissä olemiin kaupunkei»
hin toi taajawäkisiin wäcstökeZkuksiin.

Näiden, wientiluftien yhteismäärä
ei kuitenkaan toistaiseksi saa nousta
yli 120.000 litraa päiwäeisä.

2 §. Wientiluwan, myöntää wal»
tion wointarkastllslaitos K. senaatin
elintorwelautakunnan määräämässä
järjestyksessä ja lulee wientiluwanha-
lijan kuukausittain ilmoittaa edellisen
kuukauden aikana 1 §:ssä mainitulla
tawlllla kotimaahan myymänsä mai.
lion määrä. Jokaiselta, joka antaa
wäärän ilmoituksen, woidaan kieltää
aikniZ wientiluwan saantiin.

Nie»>iililwan saa sellaisen omistaja
Nointarkastusloitoksen walityksellä
siirtää toiselle liikkeelle tai yhtymälle.

Tammikuun wientilumat antaa
Sattion. Wointarkastiislaitos sen
niaitomäarän ftcruZtcella, minkä ku»
kin liike tai yhlymä on osoittanut jou»
lu'uu2sa i §:n tarkoiltauiiin kotimaan
paikkakuntiin tuoneensa.

3 §. Kotimaahan jäämän maidon
jakoa kuukausittain maanmiljelystoi»
mituskunnan asettama komitea, johon
kutsutaan maanwiljelijain, kulutta»
jcin ja maitoliikkeiden edustajia, wal°
tion laitosten ja kaupunkien ynnä taa»
jawälisten wliestökeskusten muonitus»

komitean, kesken erityisen K. Senaatin
wahmistaman ohjesäännön mukaan.

4 $. Sitten kun maidontarme on
niin tyydytetty, että kaupunkien ja
tcmiawäkisten wäcstökeskusten kutakin
asukasia kohti on annettu muonitus»
komiteain täytettäwäfu 0.5 litraa
maitoa sekä tämän. lisäksi 0,2 litraa
asukasta kohti sairaaloiden, leipomot»
ien ja muiden laitosten maitotarftccn
tyydyttämiseksi, annetaan haettaessa
wientilupa yli 1 §:n 1 ja 2 kohdissa
mainittujenkin maitomäärien, luiten»
kin huomioonottaen 1 §:Zsä 3 kohdaZ»
fa mainittu rajoitus.

5 $. Maidon, wicjiä kielletään tcke»
mosta tiloilta, jotka ai»
koiiemmin owat liankkineet woimcijc»
reibin setä yleensä millään tam oin os»
koillaan häiritsemästä woimeijcricn
toimintaa. Osuusmeijeri, joka touon»
na 1916 on malmistanut enemmän
kuin puolet maiöastaan woiksi, ci wo:
saada maidon wientilupoa.

Senaatti hyljännyt ekjdotnlsen.
©enaat+i on asian käsiteltyään päät.

tänyt, ettei }e anna aihetta toimcnfti»
teisiin.

Ansara tlyteentyrmssys.
Naitiulu iU»u ja pnlolnuilnn

ajopelit Ajaneet fybteen. Jtsi
palosvlilas Itfiiffiuuittuiur.

Perjantaisilta»» 110 6,45 kun pa-
losunta kutsuttiin eteläisellä valoase>
malta taloon »:o 28 Fabianintad»»
«orrella ja lamn>utu<l»iehiston rien-
taessa palonaitnlle pitkin GsPlana»
diil. jo Fnbianinlaluja sekä poikki
AlcksauteriutÄdu». niin sattui tällöin
Töölöstä tuleman «aitiomaunun ja
erää» ruislilree» yhl?en<örn,sys Alek-
sunterill» jo Fabiauiillailiien kulnlanl-
fcSfa. Balulmlnan marotusmerkin
luuleman oli waunun ohjnnja py-
föntfoiiijt waunun, mutta «nsiniäiseu
ntiSfmeen ofntneiitua' pani futjettojo
mannun (iitfeefeen, jolloin fe törmäsi
yhteen toijenn tuleman ruislilreeu
fai;Sfa. Nc«-s:ä tallesi aisat j« heiuo-
nen jatkoi ««tkaanft». Palosotilas
Hein», joka ajoi, paiskautui niin
moilnaklalisll latuun, eltä hän sai
«aikeita «nunnoja, m.m. jalla kot
tesl ja myöskin loinen jalka rnfijoom
tu» pahoin. W«D toiimfc-tiiin kohta
liturgiin tVttOO saamaan. !)laiiiowau«
nu3ta rikloontui nksi altunaruutu ja
la» le fijllecnffi lnhinuja.

Toinlitetusjn tutkiluuliessa on mau»
nunkuljeltaja Björklund feliitarnit,
ettei hän tuullut «arotnZmerklejä.
M»'.tta loiselta puolen on hänen täi)-
immt huumata palokunta-njoneumo»
lultema» kun hän oli mliuuun pii-
(fiuftannt. WlN»un kuljettajan olisi
luullut tietämän, eltä eiifiiiifiile»
nnstureen jälek'ä tulee löJfia ja sei
fntt>,a mounu, t.luues paloLuiia on

»hi. j

Cll3tlBmBsli MVitlll.
(EH.) W. S. Vurtsew on julais-

sut «Virst». WjedonwsliZsa" kirjotut»
sen, jossa waatii e»t. toisen «alt.
omiman sos.-dem. jäsenen I. (S.
Pjanuhin jutun uudestaan ottamista
esille.

Pjanyh oli tuomitlu kuolemaan n.s.
„Sl,tlt>!growin talawallan" julussa
heinäluun 15 pnä m. 1909. Hciilel
julistettiin fi)i»Hifetfl erään promo»
kanttorin murhan awustamisren.
Vurtsew makuuttaa tarkkojen tietojen
nojalla, ettei todellinen murhaaja
tullut tuomituksi ja ettei Pjanuh oi»
lut nlisjääu telemesissä murha» fait§>
sa.

Pjnnyhille langetettu kuolemantuo-
mio mnihdeltii» eliulautisetsi pafko=
tuöivanlendetll, jota hän suorittaa
liukuisi» Elusselburgiu paklotnöman»
kilossa.

..Njetsh" kertoo tämän lisäksi, eltä
Vurlsrm on esiltänyt oileusmixiZte-
rille ja mauteinhoitoylihallitukseNe
anomnkseu, että hänelle iiinöiinettät*
siin oikeus tamata Pjauuhia «anti-
hssa.

Helsingin PanitS-Osakeyiitiö
toimeenpanee panttitsvarain huuto-
kaupan talossa N:o 3 Helenankadun
varrella tiistaina 16 pmäja keskiviik-
kona 17 p:nä tulevaa tammikuuta
klo IO ap. sekä tarpeen vaatii ~<=a klo
O ip., jolloin myydään joukko viime

Heinäkuulla
yhtiön hanrakonttoreihin A Albertinka-
dun varrella ja B Kalliossa pantat-
tuja, mutta lunastamatta jätettyä tava-
raa, joista mainittakoon arvopapereita,
kulta-, hopea- Ja uushopeateoksia,
soiitokoneita, huone- ja talouska-
luja, sekä muuta arvokasta tavaraa,
kuten joukko pito», liina- ja sänky-
vaatteita y.m.

Helsingissä 29 pnä Jouluk. 1916.
Helsingin Huutokauppakamari

Pehr Em. Hallblom.

llmo!tuf:s!a.

Tilatkaa aino!> revuc-iciitl

SANA
Euot"»'ai?'»'i sivistystyön hyväksi
liiHiishiiinat: lh :. ■}. -- ja Ui v. 1:50.
Toimit"» ia kondori M?-kf'issä.
Ilmarakon ilon Helsingissä. Oikok 5.

«IrjU >ivs. mot Tuöwienltnwnlehli
Tilaushinta '/, w. 8:50 Vi w. 2:—, H»
V 1:—-. lutlu»3upa, Wipunen, 9h)t)nf! !

,

Perjantai, Wiiilo, ftobin ilowasto ym.
|effi laiUien jaoomalehtien tilauksia w,
1917 j» ilniotufjia otetaan wa«taan. «Ur-
«l«w«n ym. lehtien irlonaismirneraia myn»
dään Äaleroan paperilaupastn Simon»
fats 10 ja 3[o Robeitinlatu 27. |

Nmmattipainit.
Työmäentalon juhlasalissa

Uudenmuudelmäilvänä klo 2 pidettä»
iviin kiloniluihin ottamat osaa nnjös
Allcellitlubin ent. painija Li»dfors
ja Juryn ent. painija A. Jokinen.Toinen heistä saa 50 mln lapun.
Vöhlmg aitoo jutkauttaa jätiiläisen
Eillolnn harteilleen ja siepata nii»
pääosan rnoitosto, 65 pros. JJtrinfa
se onnislunee? Maailmanmestari A.
länuinen timluu treenamleen Silta»
Inn erikoisesli tätä ottelua «arten.
länvinen on myös paltiiltotuoinnri
ua.

2 0 0,000 ftnng i rt on lumnttu
SRansfan «jp.aiaiieUe IKistifle, jo§
injtfMlJjä Eavpanticr päästetään
Suierif «an tiiyoiiemi an. Tam, stim
uinu lifaffi pilaisi »yrlleilyn tuolina
innirahitHt, lj"ifeat pnlfiirnot ja hy-
:oBt »oliot jövjeStajifle. Paljon
malliuuat amevitfaloifet liite hnwisw.

hsitazntnr tehnyt
ktts^auwnzaut^e».

j Joulu?, 14 pnä iliroUli SJncmuß
i Dii (åk>niponun johtaja etfunaile ofuS-
ioUe, että liitieen rahasionhmlajutar
®''ifib L ndsledl oli 10 pnä k, donnni
iKuttafunualta, uiinfjt jälleen oli to=
betiu 8,446 mln 4'/ p.-n
njojuu?, jota slllkinmin ilmoitettiin u.
9,000 ml si Uta tawaßaStc» alfnieeii
!oraf. 18 p«tii aftnen. Neiti Lud»
fteb» pidul«t>iu> )?al)dessn ja on fani»
«uskmpt. että öit» on oliairnt las»
fasta onulsi larpeilieen n. 1,0,200
ml. i

jmmmßässsßmmMMmmmnm-

I Kuulutuksia |

■ jr BlP* liiiliiiiifiK Ii 11 II gll i\iXUUiUIIIOi
Koska on sallunut että pimeän

lulliia vai; islu]en hu<>ne'clen ikku-
nat eivät ole ol'cet hyvin peitclyt,
ijuomuiKCiaan yleisölle, et'» siihen
syypiiilt henkilöi joulmat lailliseen
eclcsvi.vaukseen uakoil. ujaäuiyksen
N:o 38 mukaan.
- Helsingin Poliisikamarissa 30 p.
joulukuuta 1916.

\ij. VJaitnquist.
(5.1.29995) K. J.

Sota.
Wiralliuen we»,iliiinen

tiedo»a»»to.
(P.T.) Pietarista, joulul. 30 p:nä.

Korieml ylipäällikön esikunta ilmot»
taa:

Läntinen rintama.
Koldytshewo'järwcn PohjoiZpuolel»

la olewalla alueella, owat tiedusteli»
jmnme hyökänneet wihalliseu kenttä,
»vartioston kimppuun», jolloin on otet»
tu wallkcja. Oginskin kanawalla No»
winkan eteläpuolella on tiedustelija-
osastomme hyökännyt saksalaisen up»
seeriwar!ioston kimppuun. Pistin,
kahakan jälkeen pakeni wihollinen jät.
taen kasiimme wankeja ja haaroottu»
neita. Tykistöinme on onnistuneella
tulellaan hajottanut kolme wiholliscn
komppaniaa, jotka liikkuiwat eteen,
pain pitkin Prisowtsen kylän (Sboro-
wista länteen) länsipuolella olewaa
rotkoa. on tieduste-
lijaosastomme hyökännyt wiholliscn
etecnftäin siirrettyyn juoksuhautaa.!
Patsitowin kylän alueella. Osa sen
puolustajista pistettiin kuoliaaksi ja
osa otettiin wailgiksi. Wangiksi oict»
tujen joukossa on haawottunut upsee»
ri. Tätä hyökkäystä pitiwät itäwal.
talaiset päähyökkäykscnä ja aiheutti se
wiholliscn Puolelta säännöttömän tyk.
kituleu, jota kesti muutamia tunteja.
Samalla alueella on tykistömme mc-
ncstykscllä pommittanut wiholliscn
patteria, joka sijaitsi Vybnon etelä»
puolella. Moldaun rajalla QituZ»
joen laakson Pohjois» ja eteläpuolella
olewalla alueella on wihollinen tehnyt
kiiwaiia hyökkäyksiä meidän asemiam-
me massaan. Toistuneilla iskuillaan
onnistui sen miehittää muutamia kuk>
kuloita työntäen tällöin joukkojamme
jonkun werran itäänpäin. loukkom»
me warustautuwat uusilla asemilla
Herjan kylän Pohjois» sekä SoZmczönkylän itä» ja eteläpuolella.

Kaukasian rintama.
Unna on ennallaan.

Rnmllnian rintama.
Wihollincn tekee tarmokkaita hyök°

käyksiä, yläjuoksun lvarrcl»
ia Moldaun rajalla ja Sowejan länsi-
puolella Sushita-jaen lähteillä sekä
Pitkin Putnajokea Cosan kylän länsi»
puolella,. Wihollincn on melkoisin
woimin järeän ja kemyen tykistön tu»
kemana jatkanut itsepinraisia hyökkäyk»
fiään Ramnicu—Saratin koillispuo-
lella olemalla rintamalla suunnaten
pääiZkunsa pitkin rautatietä. Sen on
onnistunut wallotiaa Vordcscin kylä
.Rinlnon wariella seka työntää taakse»
päin osastojamme Walescin kylän luo»
na noin 15 wirstan päässä Ramnicu
■—SaratiZta koilliseen. Tonawan
eteläpuolella olemme torjuneet takasin
Vihollisen hyökkäykset tuottaen sillesuuren mieZhukan. Dobrudshassa on
ollut laukausten maihioa. '

TYÖMIE 9
ssnnsijnhlat.

HelNxgin 2l>2wäe»yhdill»>lsen lailliin
lätti» luusijuhlii» oivat liput loppuun myy»
dyt. Seuraamalta joulu»» täytynee toi»»!»
useampi» näitä niin pideltyjä lastenjuhlia.
Aikuisten juhliin «n luiKä joitain lippuja
faatawan» sunnuntaina 110 10—12.

SSklö huomautamme, että jublat allawat
lyönnilleen lipuilsa määrättynä nilana.

sanaan.
Kolunnet ja esitelmät.

H:gin 3,.y. No 10.
Kutojat No 12.
Soteritnöiitel. ao. N» 1.
Herin. 3y. Rawsj. 110 4.
W,lj«>,s-piili No 4.
Elohiiri 110 puoli 5.
Toimi'piili 110 puoli 6.

NnytänuZt ja konsertit.
Nonlan Näyttämö „H!rwit)°ilat" 110 2.
R. U. NoiloLI» ..ftiilleuuo" 110 puuli 8.

Hnwit.
W. N. S. Riian 3c»'Zs,t No 6.
Sof.<bem. Öluoufol. Subtil, «s. Tanssi >

iltama klo 6.
2öblön 2n. Niuisijichln Tlo 6.
Paltminpul. ntjb. Tanesi i Itima No ritoli 7.
G«l.°dem. Nl. SoiSni. os. Uitteuiu. tvci?»

taanotto No 7.
H'g>» fol-bern. Nuorisos. U«d«»w. walroo.

jnifit flo 8.
Sul(o«j)iiitn Iltama No 8.

HUllNkllNll.
SRfhjtiuinot ja futtferttt

Sof.bem. Nl SBBnovetan of. «Jlautclmäfeura
SRohiilmt tololfa" No puoli 4.

Sötn. 2n. Siöuttämö »gßeuiilmitifnifta" No
puoli 7.

SH. Y. fioitolfa »Puolan Juutalainen" No
puoli 8.

Kaisan Näyttämö 10»wu«liljuhlanäytänlL
No 8.

Hnwit.
sonn!BhiTfra Nmrfiftchle flo puoN 6.
H:gin 2y3w. yf»d. 3an»Nailet flo 6.
P. IV 3n»ssit flo 6.
®. W. tt. I. of. N:o 30 Somfi.ittomo No 6.
SB. P. K. €c:t!of. T»u«si«is«t flo 6.
5. €of.--bcm. Nuousos. tze»li»teu lilp.

Ilta ll° 7.

S.H.)

SUOMI AMERIKKA.

Nopea ja miellyttävä matka
SKANDINAVIA-AMERIKA

LINJAN
ajanmukaisilla höyrylaivoilla

»FREDERIK VIII"
„OSCAH II"
„HELL!G OLAV"
..UNITED STATEB"

lähtevät vuorotellen Kristiaaniasta suo-
raan New Yorkiin

12 p. tammik.. 19 p. tammik., 9 p. hel-
mik., 16 p. helmik., 23 p. helmik., ja 2
p. maaliskuuta.

(Köpenhaminasta vuorokautta
aikaisemmin.)

Vain 10 vuorokauden merimatka.
Skandinavialainen ruoka ja palvelus.

Verrattomat mukavuudet.
BEJ- HALVAT HINNAT. TBJ

PlUiasiamies Suomessa

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö.
Helsinki, Élelä-Makasiinik. 4.

(Puh. 46 20).

Miesten palttoita,
k Syleilyjä i>uki>ja ja takkeja suurempi
mi"iiiii y.m. ja taloustavaroita
huutokaupataan tiistaina tamniik. 2 p.
klo 5 i.p.

Hunio' nunpakamari Mikonk. 8 Salama
puh. 10840.

■
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Sittenkim Annollisella asetuksella kiilu-
neen marraskuun 1/14 päivältä oli sää-
detty, että Suomen rautateiden matkusta-
jilta on nykyisen sodan aikana kannelta-
va erityinen vero Venäläisen Punaisen
Ristin Yhdistykselle, on KEISARILLI-
NEN SENAATTI yksissä neuvoin maan
Kenraalikuvernöörin kanssa kuluvan jou-
lukuun 28 päivänä puheenalaisesta veros-
ta, jota on kannettava tammikuun 1 päi-
västä 1917 lukien vahvistanut m.m. seu-
raavat lähemmät määräykset:

Jokaisesta myydystä yksinkertaisesta
mp.ikustajapiletistä kannetaan yllämainit-
tua veroa 50 penniä (20 kop.) I luokassa,
35 penniä (15 kop.) II luokassa sekä 25penniä (10 kop.) 111 luokassa, kuitenkin
ainoastaan siinä tapauksessa, että kulje-
tusmaksu valtioveroineen, milloin tämä
tulee kysymykseen, mutta väliaikaista ve-
roa lukuunottamatta, nousee 5 markkaan
(2 ruplaan) tai sen yli I ja II luokassa
sekä 20 maikkaan (ö ruplaan) tai sen yli
111 luokassa.

Myytäessä meno- ja paluu- sekä tilaus-
pilettejä, joista kuljetusmaksu, valtio-
vero mukaanluettuna, milloin tämä tulee
kysymykseen, mutta väliaikaista veroa
lukuunottamatta, jokaisesta yksinkertai-
sesta matkasta nousee 5 markkaan (2
ruplaan) tai sen yli I ja II luokassa sekä
20 markkaan (8 ruplaan) tai sen yli 111
luokassa, kannetaan veroa se määrä, joka
saadaan kertomalla yksinkertaisen mat-
kan veromäärä niiden yksinkertaisten
matkojen luvulla, joilla kysymyksessä ole-
va piletti kelpaa.

Muist. Aikapileteistä sekä opiskeleval-
le nuorisolle annettavista alennetuista pi-
kapileteistä ei veroa kanneta.

virvotettaessa kuponkipiletteiä, jotka
kelpaavat meno- ia pnhm- sekä kieito-
matkoille, samoin kuin kuponkipilette.i
joihin sisältyy nvjos sellaisia matkoja,
joita kuljetaan useampia kertoja, kanne-
taan veroa 1 markka (40 kop.) I luo-
kassa, 70 penniä (30 kop.) II luokassa
sekä 50 penniä (20 kop.) 111 luokassa,
kuitenkin ainoastaan siinä tapauksessa,
että kuponkipiletin hinta, lisämaksu ja
valtiovero mukaanluettuina, milloin tämä
tulee kysymykseen, mutta väliaikaista
veroa lukuunottamatta, nousee vähintäin
10 markkaan (4 ruplaan) I ja II luokassa
sekä vähintään 40 markkaan (16 ruplaan)
111 luokassa.

Kirjotettaessa kuponkipilettejä, jotka
kelpaavat yksinkeitäisellä matkalla, las-
ketaan vero samoin kuin yksinkertaisesta
matkusta japiletistä.

Höyrylaiva- ja ajoneuvomatkoilta ei
veroa kanneta, jonka tähden sellaisten
välimatkojen hintaa ei kuronkipiletin ve-
roa laskettaessa oteta lukuun.

Muist. Pileteistä, jotka on myyty
Valtakunnan rajojen ulkopuolella, ei ve-
roa kanneta.

Venäläisen Punainen Ristin yhdistyk-
sen hyväksi veroa kannettaessa ei mat-
kustajien ostamien pikajunan lisäpilet-
ticn, paikka- ja makuuvaunupilettien
maksuja oteta lukuun. Ellei matkustaja-
piletin hinta siis nouse vähintäin 5 mark-
kaan (2 ruplaan) I ja II luokassa .sekä
vähintäin 20 markkaan (8 ruplaan) 111
luokassa, ei sanottua veroa kanneta,
vaikka se kokonaismäärä, jonka matkus-
taja suorittaa rautatielle ostetusta mat-
kustajapiletistä yllämainittuine lisä-, paik-
ka- tai makuuvauuupiletteineen, tekisi 5
markkaa (2 ruplaa) tai sen yli I ja II
luokassa sekä 20 markkaa (8 ruplaa) tai
sen yli 111 luokassa.

Pikajunien lisäpiletit, paikka- tai ma-
kuuvauuupiietit ovat tästä verosta va-
paat.

Myytäessä upseerinpilettiä, joka oi-
keuttaa matkustamaan korkeammassa
luokassa, lasketaan vero samojen perus-
teiden mukaan kuin matkustajapiletistä,
siinä luokassa, joiiou piletti alkujaan kel-
paa.

Lasten pileteistä samoin kuin sotilas-
ja sotaväenkuljetuspileteistä, joita anne-
taan todistuksen, littera D ja K perus-
teella ja sellaisista todistuksen perusteel-
la annettavista pileteistä, jotka kelpaavat
totilaskoulunoppilaiden matkoilla, kanne-
iaan veroa ainoastaan siinä tapauksessa,
että yksinkertaisen matkan kuljetusmak-
su nousee vähintäin 5 markkaan (2 rup-
laan) I ja II luokassa sekä vähintäin
20 markkaan (8 ruplaan) 111 luokassa.

Todistukseksi siitä, että vero on kan-
nettu, pannaan yllämainittuihin pikitei-
hin erityinen leima.

Sellaisista I ja II luokan omistajalle
asetetuista vapaapiieteistä, joita seuraa
todistus ja jotka esitetään aseman piletti-
kassassa, kannetaan veroa aina, riippu-
matta matkan pituudesta. Jos todistus
kelpaa meno- ja paluumatkalla, kannetaan
kaksinkertainen veromäärä siinä pilc-Lti-
kassassa, jossa todistus ensimäisen ker-
ran esitetään. Tällaiseen todistukseen on
pantava määrätty määrä Venäläisen Pu-
naisen Ristin merkkejä, jolloin merkkien
kelpaamattomaksi tekeminen toimitetaan
Venäläisen Punaisen Ristin leimalla sekä
lävistäminen asianomaisen konduktöörin
toimesta.

Muist. Vap?.?iHetit, joita ei tarvita esit-
tää aseman pileltikassassa, ovat täitä ve-
rosta vapaat.

Takaisinmaksuja myönnettäessä koko-
naan tai osaksi käyttämättömistä pile-
teistä ci veroa makseta takaisin.

Joka yleisön tiedoksi täten ilmotetr.an
Helsingissä, jou-

lukuun 29 päivänä iyl6.

Toimeesi °aan>,t:

A. G. Keinricius*
(51.259?2)

f Kirkollisia iimotuksia |

Kaöpankilähetykssa saamat:
Vanhassa kirkossa : Sunnuulaina

klo 7 i.p. suomeksi tri fiiniin-n'o.
t udenvuodenpäivänä klo 7 i.p. suo-

meksi past. Leutonen.
Tiistaina klo ? i.p stiomefrsi.
Harjun rukoushuoneessa : Uu-

denvuodenpäivänä klo Va6 i.p. suomeksi
pastori

M:o 353 (916 7

OnnslSista Uutta Vuotta
toivottaa kaikille käyttäjilleen ja ystävilleen

V. Holmberg.
Läkki-, Vaski- ja Levyteoatehdas.

Hyviloppoa-OneellislallHiVooiia
toivotamme kaikille liikeystaville ja tuttaville

Helsingin Räätällnliikc
K. Alex. Aito • - Iso-Roberlink. 8 (5.1. 20933"

I Sekalaisia ilmoiuksla D
Allekirjoittaneen yksityiset

Hieronta-ja
Salrasvoimis-

tnliil/iirf>r>iTIbiuallibSl!
alkavat jälleen 15 p:nä tnmnvik. v. 1917.
Kurssit kestävät kolme kuukautta, ope-
tus käytännöllinen ja tietopuolinen. Op-
pilaaksi aikovat nais- ja mieshenkilöt
voivat ilmoittautua 10—12 an., 6—B ip.

Helsinki, Pitkiinsiihtiiranta 15.B. ovi 40.
t uh. i>Bl6.

Lydia Valjakka.

Työmieslehden
tilauksia

otetaan vastaa;- Kirja-)a Paperikauppa
Viertolassa Itä Viertotie 17.
popppja ulkomaiiij.Veni.iälle, rannik-I UOOCjU, kokaupunkeibin ia maaseu-dulle hankkii leidor Oldenburg, Fabia-
nink. 17 (Fenu Express), telef. 106 53.
Tav. 10—r:i 3, «unniintaina kello Xl— l2.

Ruotsinkielessä
al!tf>a -ill.eis-iUakurssi perj. 5 p:rä tam
mik. k!o 8 i.p Knrssimaksn Smk. 10:
Ilmoitus 6-9 iltasiii Iso-Uoobeitink. 23,
Porr. C. J. Kärki.

Sähkövalo- jslSoittojohtoja
ylösaseltaa ja korjaa C. Sundberg. Pu-
helin 117 92.

Tiassliirssi
alkaa tiist tammik. 2 p. klo 8 ip. finnan*
katu 8, rappu H, 2 kcrr. BUOMJ
Varmasti opetetaan hyväksi tanssijaksi.
Sisäänldrjoit. joka päivä klo »'.6—B ill.

Hut m.! hinta on na'.pä.
H. O. Tompsson.

Ruotsin kielessä SÄÄt1
*

teniniälle ehtineille oppilaille alkavat
tammikuussa. Opeius helppotajuista.

Maksi: 4 mk. ajk. kuussa.
Ingrid. Johansson,

fflosofan maist, Bulevardink. '2B, P. 8626
Opisto, llmoit. voi joka päivä klo 4 5
'-P- (SI 20755)

Hiili Ujipsfrem
Hmoitiakoon erään tärkeän
asian johdosta heti osoit-
teensa

Otto Kankovaaran
Asianajotoimistoon,

Helsinki, Mikonk. 11. (51.29895)

Yksi nuori poika haluaa kirjevaih-
tocn saniallaisten tyttöjen kanssa. Vas-
taukset oikealle nime!le: A. Laaksovirta
osott. Pieksämäki. Huoni.! Ainoastaar
oikealla nimeiiä varustettuihin kirjei-
siin vastataan.

Sitä lisiikiloii,
joka noin N/2 vuotta sitten osti 3 selkä-
nojalla varustelun sohvan Huonekalujen
korjausliikkeestä I. Roopertink. 14 pyy-
detään kirjoittamaan merk. »A. H.» t.t.k.
Hyvä palkinto luv?taan. (51.29987)

Hiusiöifä tehdään huolellisesti
ja halvimmalla. Hiuksin oste-
taan. I'orthnninrinne 1. P.5861.

Leivo. Naisten kampa-ia.
Ujnrnjg ja sairasv. A. Helandtir, Kam-
-11101 UjU pj nk. S, talonm. r. Vast. oi. 1-8.

Jollei Jalmari Baltmcn tule lunas-
tamaan tavarat, joita olen lunastanut

panttikontlorisia, 8 piiiv. kuluttua, niin
menettelen kuin omani kanssa. Helsinki,
SO. 12.1916. Lauri Sarkanen.

Naisten kampaaja
Albertinkatu 22-24, p. D.

HUOM.! Myös pyhinä ja Uudenvuoden
päivänä kammataan koko päivän.

40 v. vanha
köyhä rehellinen leski haluaa kirjeen-
vaihtoon hyväsydämmisen varakkaan
vanhemman mieshenkilön kanssa. Vast.
tervetulleita iUliellä ja kaukaa tlk. nim.

»Tosi ystävää *.

•■■■■■■■■■■aa■■■■■■
S Onnellista Uutta Vuotta £
■ sekä kiitokset kuluneelta vuodelta ■
™ ansion antajille ja a. tovereille y.m. ™

toivoo *

W E. B. Arvidsson, kuorma ajuri. >

BlllßlHlißSßaiiaili

Haloo!
Meitä olis täällä 6 iloista tyttöä, jotka

haiuaisi kirje vaihtoon poikien kanssa.
Nimim. Lilja, Ruusu, Kanerva. Tulpaani,
Kaunokki ja Narsissi. Os.: Taljasepäu-
katu 1, Pietarsaari.

Nuori tyttö
haluaisi tuttavuutta siistin, vakavan
vanhan mieshenkilön kanssa. Vas-
tausta odotan täm. lehd.kontt. nim.

Hlustöitä,
lettiä ja kellonperiä tekee halvalla.
Maaseud. postiise. Hiuksia ostetaan.
1.-Vkriotie 19. B. Olga Koskinen.
Keski-ikäinen 20—25 v.

micHyttävä neiti
sna kirjeenvaihtotoverin samani, pojasta.
Vast tervetulleita läheltä tai' kaukaa,
miuluimuiia valokuvan kanssa tlk. nim.

»AATOS".

Yksi nuorimies
haluaa kirjeenvaihtotoveria.
Vast. Bulevardin postitoim.
nimim. K. Kataja.

PoTcfÄn kappoja," SiFkkcjä
l»ai»lCII ja kävclypnkuja
tPhdäSn, vanhat käännetJiän jakorjataan.
KSytetty mielien taivipallLoo Krimin-
nahkakauluksella.' kcskikok. mieh. sekä
uusi kolikutoin. housuk. myydään

Vaasankatu 3,*8, ovi 38._
Sydämellisen kiitoksen lausuvat raha-

lahjasta Isßnnistftlle Itämaisen Pape-
rossitehtaan työntekijä!täret,

Jöytyisikö lunki:öä, jo.-a lainaisi n.
i leskelle 200 mk. iiik!;een perusta-

mista värien. \ast. t.l.k. nim. ,Pian 2"'

4 tyttöä
haluaa kirjeenvaihtoon nimim. „Eia .

-Ole8
, .Vielä*, ,He3aa",o&: Fied-

rikink. 47, p. C ovi 5.

|| 11** * 1 fr

vakavan neidin eli lesken kanssa kirje-
vaihioou haluaa samailainen vanhapoika.
Vast. Bulevardin postitoimistoon nimim.

.28 v."

Enoni Juho IVSonthan.
Missä olet, kun silloin olit Viipurin

tienoilla. Emme ole saaneet kuulla 15 v.
mitään. Pyydämme jos joku tietäisi
jotain hänestä, kertoisi kirjeellisesti eli
suullisesti os. Helsingin asema, päiv.
huone. Emil Pöyhönen.

Huom.! Palkkio maksetaan.

Nöyrimmät kiitokset
lausumme Suomen Semptaiiin Oy:n
isännöitsijälle, joka muisti meitä joulu-
lahjoilla. Työv.;;i(i. Malmilla.

B. Heikkilän

Tanssikurssi
alkua tiistaina tammik. 2 pnä klo puoli
8 ill. Annankatu 33. Opetan 20 nyky-
ajan tanssia. Huorn.! Fischvock ja
Furlaana. Mieskohtainen opetus. Huorn.»
Yksityistunteja annetaan. Sisäänkirj.
joka iita 7:iiii alkaen. Hinnat ?, 12 ja
15 mk.

Huriti.! Ei eakllaista.

Onnellista

toivoo kaikille tilaajilleen

Suomalainen Vaatetus- Ja
Räätälinliike, H. Säilä,

Siltasaarenkatu 5.

Valmistaa edelleenkin pukuja ja
palttoita halvalla.

Hiihtäjät huorn.! Suksia paahde-
taan 2 mk. pari.

Hietaniemenkatu 8, p. B, ovi 17.
Kerrat urakoitsijat

ia niiksi aikovat! Tulkaa kirjotutta-
mann hakemuksenne minun luo, sillä
tiedättehän, että minulla on suuri koke-
mus niiden laatimisessa. Myöskin käy-
vät venäläisissä virastoissa selvittämässä
asioita kokeneet asianluntijiit ja kieli-
miehet. Tulkaa jo tänä iltana. Ryösti
";sta'a, Tobanfcatn N;o 7.

fluom. tytöt!
Sivistynyt mies haluaa kirjeenvaihto»

samanlaisen tytön kanssa. Kirjeet terve-
tulleet kaupungista sekä maalta. Ikä 30
v. Osote: Isoßobeiiink. 27, paperik. ui-
rtvmerk. „A. V*.

On o.tinassa vielii kuusi sivistynyttä
ja tervettä nuorta miestä, joilla ei

ole kod n hyvää hengetärtä. Siveät ja
kunnialliset neitoset kir,oitelkna näille,
niin saat le ikuisia ystäviä ja elämän to-
sionnen. N im. Aallonharjn. Sydänsävel,
Vihuri, Piiliheinä, Kalke, MaaiienkL Os.
Virolat! i. Keinikkala.

Kei! mm Hei!
Vielä olisi S vakavaa nuorta poikaa,

jotka innolla haluaisivat kirjeenvaihtoon
samanlaatuisten neitosten Kanssa nimi-
merkillä Klsivä 2d v., Kaipaava 19 v.,
Rakastava 22 v. Os. Hamina, Virolahti
Kävi joen Osuuskauppa.

Tytöt hoi!
Vielä ulisi kaksi poikna, jotka haluai-

sivat kirjeenvaihtoon tyttöjen tai nuor-
ien leskien kanssa. Vastaukset tlk. ni-
mim- A. Suorempi, A.
Painattakaa tarvitsemanne

SCirjapainotyot
Työväen kirjapainossa.
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Rakennustakeita,
Valutavaraa,

Tapetti &

Korkkimattoja.
0. F. STOCKMANN Osakeyht.

Kallion Haarakaupassa.

Huone hyvää palkkiota vastaan. Vast.
tlk, nimim. »Uusi joulu".

70 mk. palkkio sille joka toimittaa pie-JU nen heliahuon. nyt heti. Vast. tlk.
nimim. »2 henkeä 9494".
en mk. palkkio sille, joka toimittaa huo-
ull neen 15 p:stä tammik. Vast. tlk. ni-
mim. »Huone".
711 mk. palkkio sille, joka toimittaa hel-
ou lahuoneen eli hellakakluunihuoneen
S hengen perheelle nyt heti tai 15 p,
tammik. Vast. tlk, nimim. ,3 henkeä".
OC m|# palkkiota vastaan halutaan
L J IIII»! yuokrata kalustamaton huone
Vallilasta tai Hermannista nyt heti tai
myöhemm. Vast. t.l.k. nimim. »25 E."

Pieni huone vuokrattavana. Lähemm.
puhelim. N:o 92, Oulunkylä.

Siisti tyttö saa asunnon lesken luona
omilla sänkyvaatteiiia, Tehtaankatu

18, p. C. ovi 32. Bogdanoff.

3 siistiä nuorta miestä saa asunnon
Porvoonk. 15, r. D, ovi 78.

1 nuori mies saa as. Katajauok. Raha-
pajank. 1, r. E, ovi 19.

Kalustettu huone siistille miehelle 1 p.
Hietaniemenk. 3, p. A, ovi 11.

miestä saa asunnon perheessä Ele-
mingink. 8, p. C, ovi 73.

Siisti nuori mies saa asunnon Perä-
■* miehenkatu 8, p. C, ovi 3.

LZ» siistiä nuorta miestä eli tyttöä saa
<® rauhall. asunn. 1 p. Vallininkuja 7,
r. A, ovi 5. Markko.
<Z> nuorta miestä saa asunnon 1 p. Iso-
& Robertink. 7. Silittäjä.
<W nuorta miestä saa asunnon perit,
W Vuokra etukäteen. I. Roopertink.
46, p. J ovi 11.
O siistiä, nuorta työssä käyn. miestä

saa asunn. lapsett. perh. tammik. 1
p:stä Flemmingink. 23, r. C, ovi 14.
5 nuorta miestä saa asunnon Helsin--6 gink. 21, r. D, ovi 89. Vuokra etu-
käteen. Tavataan jälkeen 10 ap.

1 nuorimies saa asunnon 1 p. tammik.
I. Viertotie 15, p. E, ovi 17.

6% työssä käypää miestä saa asunnon
& lesken luona 4 linja 3. r. G, ovi 26.

Siisti mies saa as. joila on oma sänky
ja vaatteet. Sepänk. 9, r. D, ovi 18.

2 miestä saa asunnon ja nainen omilla
sänkyv. 3 linja 14, p. G, ovi 26.

FM kunnollista työmiestä san asun. heti
& Siltavuorenk. 6, r. B, ovi 23.
*J> nuorta miestä saa asunnon 2 linja
<* 27, r. D, ovi 15.

Imies saa heti asunnon P.-Robertin-
katu 9, p. D, ovi 22. (5129935)

6% siistiä nuortamiestä saa asunnon 1
Ä p, Säästöpankinranta 4, r. C, ovi 27,

1. Vallius.
<J työssä käypää miestä saa asunnon
™

perh. heti, vuokra etukäteen, Flem-
mingink. 25, p. B, ovi 19.
O siistiä työssä käypää miestä saa as.
& perheessä nyt heti Kastreuink. 10,
p. C. ovi 27.
A siistiä nuorta miestä saa asunnon

Pääskyiänk. 9, p. C, ovi 53.
O nuortamiestä saa asunnon Albertin-

katu 22—21, p. D, ovi 47.

1 siisti mies saa asunnon 1 p. Hämeen-
katu 2 A, r. A, ovi 6.

I mies saa asunnon Pursimiehenk. 12,
B. Leino.

1 nuori mies saa asunnon eri liuon. 5
linja 9, r. A, ovi 4.

1 työssä käypä nuori mies saa asunn.
heti Eläintarhanhuvita 1.

Talonmiehen luona.
Työssä käypä nuorimies saa asunnon

2 linja 13, r. C. M. Eskolin. Tav.
9—12 ap.

1 nuori mies saa heti asunnon Munk-
kisaarenk. 8. p. A. ovi 6.

Siisti mies saa asunnon heti Porvoonk.
21, p. E. Lehto.

Siisti työläispoika saa asunnon 1 p.
tammik. Kivenhakkaajank. 4, r. E,

ovi 14. Vuokra etuk.

Mies saa asunnon Lastenkotikatu 1, ovi
43.

Keski-ikäinen mies saa asunnon Puna-
vuorenk. 15, p. H. Eriksson.

Toimessa oleva nainen saa asunnon
Punavuorenk. 15, r. C, ovi 13, kello

12-2.

Siisti nuori mies saa rauhaisan asunn.
Punavuorenk. 15, p. A, 2. Tav. 10—12.

Neiti saa asunnon lapsett. perh. I. Vier-
totie 9, r. B, ovi 14. Leppänen.

Siisti mies saa as. kaius, liuon. Säästö-
pankinranta 4, r. I), ovi 45.
Kaksi missta saa asunnon Her-

nesaarenk. 4, p. B, o. 13.
Kaksi nuortamiestä halutaan

toveriksi Albertink. 22—24, p. E, o. 57.
Yksi mies saa asunnon Punavuo-

renk. 6. Teräsmaa.
Asunto siist. nuorelle mie-

helle Heikink. 24, A, ovi 9.
Siisti mies saa asunnon toi-sen toverina 1 p:stä.

Erikink. 21, G, ovi 14.
huone Munkkisaa-

renk. 16, p. B, o. 15.
Yksi siisti mies saa asunnon

toisen toverina Hämeenk. 2 B, D, o. 15.
Nuorimies saa asunnon Portha-

ninkatu 10, r. A, o. 3.

Palvelukseen halutaan |

Asiapoika saa paikan 4:jäs linja 16.
Jalkineiiike.

Tyttö saa paikan pesoa ja siivousta
varten. Kapteenink. 12. Silitysliike.

Tottunut torityöiitekijä saa työtä. Rau-
tatientori. Stenberg.

2 kunnoliisfa sorvaria
saavat työtä. Pajayhtiö Kaski ja Kump-panilla, Hietaniementie^Leppäsuo.

oin 14—16 v. tyttö saa paikan Meri-
mieskatu 21 porr. C, ovi 8.

13 tili 14 vuod - vanha tvtta saa paikan
IJ IUI IT heti. LähemmiuVallila 1B, r.
2 ovi 14.
I huonekalujen kiillottaja, mies

eli nainen, saa heti työtä Rikhardink. 4,
Puh. 102 77.

Ajurit
saavat sannan ja kivikolojen ajoa ura-
kalla ms -iäin lähellä kaupunkia. Lähem-
min iltasin klo 6 jälkeen. Merimiehenk. 8

Nuotio.
H taitavaa leninki ompelia» saa paikan
» heti I. Roobertinkatu 17-19,A, o. 3.

Lapsirakas tyttö eli vanha ihminen
saa paikan, Punavuorenk. 6.

Teräsmaa.
|"Tusi miesten ulsteri myydään halvalla
U Perämiehenk. 8, p. C, o. 3. Räätäli.

Qydeiivuodsn laa
Valinkauhoja, Uudenvuoden postikort-
tia, v. 1917 almanakkoja ja Kalenteria
saa vielä tänään klo 2—B Kalevan Pa-
perikaupoista Simonk. 10 &Isoßoober-
tink. 27. Samalla saa tilata Työmiehen
v. 1917.

Uusi ajurinreki myytävänä. Nähtävä
tiistaina tammik. 2 pnä Päijänteen-

tie 5, rappu.

TYÖMIES

Ba W sMtg crj| Kr Wia 19 43£Z3r N ?ii■S Frf* Rg «TjKi PV?A. » e • JB y* .\s3lSl f P 4 n •rS*C3
S i XTk Pm %p\ « I Ka »» \a jf» Sa lifi E 3 fcr £

otetaan Espoon, Helsinginpitäjän, Tuusulan ja Sipoon ni-
mismiehen luona sekä insinööri L. Pagoscheffin kontto-
reissa Espoossa, Vandassa, Korsossa ja Sipoossa seuraaviin
töihin:

1) Kaadetun metsän sahaamiseen sylen pituisiksi (213
cm) pyöräpuiksi ja niiden kokoamiseen ja järjestämiseen
vähintäin kuutiosylen (213)' kokoisiksi pinoiksi Smk. B—ls
hinnasta kuutiosyleltä riippuen olosuhteista.

2) Kaadetun metsän vetoon ja kokoamiseen hevosilla
talviteillä Smk. 60—200 hinnasta venäl. hehtaarilta (100
m a 109 m) riippuen metsän tiheydestä. (5i.2860i)

lnsinööri L.

is mm ybäisi.

i* siiliinnufjSPiP

toimi julistetaan sos.-dem. puoluetove-
rien haettavaksi Kivijärven Työv. yhdis-
tyksellä. Palkkaetuihin kuuluu vapaa
asunto, lämpö ja valo. Hakemukset suo-
situksineen ja palkkavaatimuksineen lä-
hetettävä viimeistään 15 p:ään tammik.
1917. Os. Kivijärven Työv. yhdistys,
Syvaoro, Simpele.

Huom.! Paikkakunnalla sijaitsee Sim-
peleen paperitehdas.

(S.H.)

Työmiehet
huomatkaa!

Työmiehet, kuten kirves-, kivi-, seka-
työ-, maani yö-, sahurit, sepät ynnä muut
saavat työtä Venäjällä. Vapaa ruoka ja
asunto. Vapaa matka sinne ja takai-
sin. Palkka 3—4 ruplaa päivässä. Palk-
ka maksetaan 2 kerlaa kuussa. Huom.!
Ei mitään konrahtia. Passit mukaan, jot-
ka saa olla myös tavalliset suomalaiset-
kin. Lähetys 2:na ja 5 pnä tammikuuta.
Vastaanotetaan joka päivä klo 9—7Rii-
himäen Kestikievarissa.

asiamies
R. Sinisalo.

2 beton ityOku ntaa,
noin 15 miestä kussakin, saavat urakka-
työtä. O. Nyman. Lähemmin puhelim-
in 85 klo 6—B i.p. 1 p:nä tammik.

Tui I ■ ■* ■
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ammattitaitoinen, tottunut kaasuhitsauk-
seen, saa heti pysyväisen työpaikan.

K. H. WIGQ,
Korkeavuorenk. 15.

Yaaleanruskea lomp. N:jeffin ja Kai-
vok. vät. Pyyd. tuom. Nikolaink. 29,

p. C, 4 k., ovi 23. Eriksson.

m ia »«
ammattitaitoiset, saavat vakinaisen työ-
paikan.

R. R. WIGG,
Korkeavuorenk. 15. Pudonnut rahapussi Hakaniemen hal-

lin viereen. Löyt. pyyd. tuom. palk.
vast. Porthanink. 10, ovi 54.Työnjohtaja,

nainut, otetaan heti itsenäisesti hoitamaan
ulkotilaa lähellä Helsinkiä. Viljelykset
180 ta. Vaimo voi saada paikan pie-
nemmän karjan hoitajana. Hakemukset
lähetettävät suosituksineen japalkkavaati-
muksilleen (3.1. 29593)

Lakit kand. L. av Heurlin,
Aleksanterink. 42, Helsinki. Puh. 533. RnUnn||nn| pudotettiin Nikolaink. ja

niiapdaäl Hakaniementorin välille.
Rehellistä löytäjää pyyd. palkintoa vas-
taan tuom. Nikolain!;. 29, r. A, ovi 1.Halulliset henkilö! voivat

Ilmoittautua

halon kulJotuksßon
Dampback'an kartanon Askolan pitäjäs-
sä metsästä Kiialaan tahi Bergstad'in
asemille; myöskin Suojalan metsästä,
Kaarenkylä Porvoon pitäjässä, Suomen-
kylään.

HU O M.! Hyvä maksu annetaan.
Ilmoittautua voi työpaikalla.

(S.I. 29918)

Ostetaan sokeria, hyvä maksu, Las-
tenkodiukatu 1, rappu A,

huoneisto 1, 2.

Suurempi määrä tarvitaan työmiehiä
ja tulkkeja Venäjällä valtion töihin.
Palkka 5-8 mk. päivältä Ruoka ja asun-
to vapaa. Vastaanotto Hämeenlinnassa
Rauhankatu n:o 10 klo 10—6.

Jcose Otti. Uimirjf | Hyvä liike myytävänä asi-
ijjuilli ain tähden halvalla Erkin-

katu 20.Tottunut
tupakanleikkaaja

saa heti työtä
Itämainen paperossitehdas O.y.

City Pasaasi, porr. H.

Suurempi määrä rsrs:
min Laivanvarustajana 3, r. D, ovi 45,
F. Hoffren.

Bajaton meärä Sin
kSfÄ;

Hyvä maksu. Läh. tiistaina tammik. 2 puä
Helsingin asemalla klo 7—9.

Hevosmiehet
Tukintekijät.

Rajaton määrä hevosmiehiä, tukinte-
kijöitä sekä ratapölkkyjen ja piilojen
veistäjiä saavat heti hyvää raha-ansiota
Kalvolassa, Hukarin talon metsässä.
Ajomatka metsästä littalan aetnalle I—l2
kilometriä. Tiet tasaisia, mäellömiä,
maksut hyvät. Lähempiä tietoja työn-
johtajalta paikalla.

Iräätälintyöntekijä, mies eli nainen, saa
koko talveksi työtä luonani.

Parola, K. O. Ahlbom.
5 punsorvaria saa työtä Wludimirink,

36. Sorvausliike.
O taitavaa kappaompelijaa saa heti

työtä Wladimirink. 20, r. B, ovi 7.

Naisen 5 numeron kalossi unohtui aju-
rin rekeen joka 29 p:n iltana toi

kyydin klo 5 aikaan 2:selta linjalta Al-
bertinkatu 20:neen, olisi hyvä ja soittaisi
telef. 8802.

Se tunnettu henkilö joka t.k. 21 p:nä
erehdyksessä sai toisen puvun tulisi

vaihtamaan pukunsa pahemp. seur. vältt.
Räätäli Helenius, Helsingink. 7.

Se henkilö joka vaihtoi lakin Työväen
kirjakaupassa aatona aatton ill. lip-

puja ost. olisi hyvä ja tulisi korjaam.
erehd. Tehtaank. 26 Talonmiehelle.

Höyläpenkki ostetaan heti. Rikhardink.
II 4, puh. 10277.

Huomaa!
Villalumppuja ja vanhaa metalli-
romua ostaa Itä-Viertotie N:o 15
J. E. Rahikainen. Puhelin 28 31.

Sarkapuku, palttoo, nahkakapsäkki,
naisten villahameita, rikookangas-

paloja ja polsteria I. Robertink. 20, p. A.
ovi 2.

Naisten ulsteri uusinta mallia ja mies-
ten syyspalltoo halv. Flemmingink.

10, r. B, ovi 44.

Naisen pailtoo jiTfMj^"
Tapsen sänky myytävänä I. Viertotie

Å 30, p. B, ovi 68. Nuori mies saa
asunnon samassa paikassa.

I" asten reki myytävänä 5 linja 12, r.
J C, ovi 56. J. Putkonen.

D y vät vällyt myytävänä Fredriks-
fe R berginkatu 40, r. A, ovi 5.

Pieni heiposti hoidettava kahvila myy-
dään heti. Telef. 81 fiO.

Potkukelkka 7\St
Tänään 11—12. Maalari.

1808 ja G 9 vuoden sota,
kirj. Kenraali Schulman 458 suurta 8:o
sivua tekstiä sekä 170 sola-y m. kuvilla
ja 13 kartalla. Kirjak. hinta 9:—, meillä
vaan 3:50. s:tä ostet. kapi. annetaan
8:s ilmaiseksi! Lindstedtin Äntlkv.
Kirjakauppa, Helsingissä, Pohj. Espla-
nadinkatu 31.
*J hyvää tamma-hevosta myytävänä, 11
™ kort. kork., Uudenmannk. 4, Kuusela.

Uudenvuoden Lahjoja
saa ostaa tänään klo 2—B i.p. Kalevan
Paperikaupasta Simonk. 10 & Iso-Roo-
berlink. 27.

Samalla saa tilata Työmies ensi vuo-
deksi.

Hyviä hiihto-suksia
myydään Pietarinkatu 9, porras E.

J. Virtanen.

B MHHH iW H" U^^UW
vielä jäiellä hyvin lajiteltu varasto.

Sunnuntaina 31 p. Joulukuuta

Lamppumakasiini,
Aleksanterinkatu 11, Hämeenkatu 2 ja Korkeavuorenkatu 1

fA gtikvaarjngn irjakauppa
Fredrikinkatu 43

OStaa ja myy käytettyä koulu-, romaani-
ia tieteellistä kirjallisuutta ja taideteoksia.

kAAAAAAJ 4AAAj
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l 2 ruitlliiiill lILliiJiJ JSavukkeita suositetaan. MWr 1 H. Borgström Jr. Tupakkatehdas Oy. I j

iIiI@III§SfIIBBHBgi
HUOM.! Kihlasormukset HUOM.!
Zenith, Omega, Invar,La Trame,
Leijona-taskukellot, ketjut vm.
alaan kuuluvat tavarat on edullisin ostaa

K. H. Karjalaisen
Kulta- ja Kelloliikkeestä

6 Siitasaarenk. 6. Puh. 7328.
Huom.! Ainoa kultasepänoikeudella varustettu liike

Siltasaarella.
WW^W^WWVZWWWWWWWDWW

GODO IGGGOGGOZOOGE
Huvila-, tehdas-,

varasto- ym. Palstoja
sekä palstoja pienviljelystä varten myydään edullisilla ehdoilla Mal-
min aseman sekä Mosabackan ja Faslbölen pysäkkien luona sijaitse-
vista kiinteimistöistämme. JPHinta 10 p. per m 2 alkaen ( 500: tynnyrinalalta). M

• flb. Parkstad - Vanda - Pulstokylä Oy. GW (8.1.2735?) Puh. Malmi N:o 18. Konttori Mariankatu 16. M
gz.% Avoinna keskiviikk. ja lauvant. klo 2—4 ip. .i%

I

liesien ulsteri
myytavSnä ja sininen puku, sopiva isolle
miehelle. Agrikolank. 13, B, ovi 21. ( nfilPPll&nnP * pulpettipöytä ja 1

I Ullf|jGiUi\U!iC, kukkateline myytä-
vänä Inarintie 9, porras B, ovi 4.

Vallila.
Suuri varasto

Uudenvuoden tinaa
25 ja 50 penniä kanki sekä valinkauhoja
myyd. vielä tänään klo 2—B ip.

A. W. Strand
Iso-Eobertink. 46. Puh. 9300.

Tilattaessa lähetetään. (5.1.29946)

Pika-ajurin reki myydään
Kristinank. 7.

Liikeosotteitä

Leipuri- ja Kondittoriiiikkeitä.

J. Å. Pyykönen,
Leipuri- ja Konditoriliike, Hämeenk. 2 A
P. 8343. Jälleenmyyj. ja yhä. edull. ostop.

O. VETTENRhmh,
Leipuri & Kondiltoriliike, Papink. 6.
Puh. 5485. Haaramyymäiä: 4 linja 17,
Edullisin Ostop. jälleenmyyjille.

Makkaraliikkeitfi:

Ä. LÖNNBERG'in
Makkaratehdas: Konttori ja kauppa,
Vaasank. 29, p. 99. Mvymälät: Iso Kaup-
pahalli. P. 22 84. Hakaniem. halli, p. 8180,
Sörn. Uusi halli. Hietalahden halli.

Matkustajakoteja.
IltOl Vastap. asem. Mikonk. 17, p. 6849
HU ilH Huoneita 1 markasta alkaen.

B Amn! Matkustajakoti H:kl Vuo-
rife. 4. puh. 4831. Laine.

Tahr.S Matkaili jakoti.llrki, I. Robertink.7
I diili) r . A. P. 9306 1 mk. alk. Vuorinen

PeHivaloßuvaamoja.

G Cily Peillvalokiivaamo, G
Ruokaloita.

ICANSANKEITTIÖ, Bimon!<atu «.

Kansantseittiö, Wladimirinkatu 55.

S ss. lU & Annowuokala jp Kahvilamlnfl Siltasaareiik. 3. Puh. 4790
Kaävila, Ruckat. Kaiku, Mciainfe. 29. P- Ui 83.

Saunoja.
KY!. PY, Perämiehenkatu 12.
Kalevan mm, 31. 35, auk. 2—9, lauant. I—9
KOS TOM Kylpylaito», Vyök. 8, puh. 4163
F?unebB;gin sauna Pcrhok. 3, p. 4873
SAUNA MALMINKATU 22, p. 83 21.
SAUNA Porthaniuk. 10, av. 2—9.

Sähköliikkeitä:
Sähköerikoisliike, Uudenm.k.34. P. 897.

Vakuutuskonttoroita.
SOmnn Keskinäinen Vakuutuslaitos

UnipUi Turussa, pääasiamies H.
Åkerman, Bulevardink. 14, puh. 49 83.

Virvoitusjuomatehtaita.

AUB JILUMEMn "^Tft"

Käy ttösunnossaoleva Singerin ompelu-
kone 50 mk. Vuorimiehenk. 29,

r. B, ovi 9.

IQI7 Almanakkoja IQI71311 Kalenteria 1311
Konttorikirjoja y. m. saa Kalevan Paperi-
kaupoista Simonkatu 10 & Iso Roober-
tinkatu 27. Samalla saa tilata Työmies-
ten de n v. 1917.

liiilylili
saa tänään klo 2—B Kaleva Paperikau-
poista Simonkatu 10 ja Iso Roobertin-
katu 27.

vankka työlievonen Äs*^
min Punayuorenk. 5, r. D, ovi 5.

Huonekalusta myydään poismuuton ta-
kia, 4 huoneen huonensto luovutetaan

samalla. Unionink. 41, C, ovi 13.

1 hieno gramofooni ja miesten ja nais-
ten taskukelloja halvalla Lapinlah-

denkatu 8, Lft nnberg.
Topattu tahripaltto sopiva keskikokoi-

selle miehelle Vallininkuja 5. Suuta-
riliike.Valokuva & Poslikorfti-

albumia
saa tänään klo 2-8 Kalevan Paperikau-
poista Simonkatu 10 & Iso Roobertin-
katu 27.

3 topattua miesten palttoota
ja 1 nabkakauluksen kanssa myydään
halvalla Yrjönkatu 4, r. C, ovi 12.

Tavataan tänään klo 10—4.

Talo VaHilassa,
sisältää 10 tulisijaa, puoti, talli, liiteri
y.m. Vuokrat 3,300. Hinta 24,000. Kiin-
nelaina 15,000. Lähemmin i Im. Laalo,
Virta!atie 12.

Uudenvuoden tinaa sekä kauhoja hal-
valla Rauta- ja metalliliikkeessä Eeri-

kinkatu 12, puh. 109 42. Huom.! Liike
auki uudenvuoden aattona klo 5—9 ill.

Uusi höyläpenkki Tehtaankatu 24, p. A,
ovi 16.

Myytävänä uusi palttoo, nahkasaali kau-
lii lue, pienenpuoleiselle miehelle. Kap-
teeninkatu 3, r. C, ovi 28.

fJyvät saappaat kohtuhiunalla Itä
IL Viertotie 51, r. A, ovi 3.

Koivunen 2 heng. sänky patjoilleen Met-
sästäjänk. 2, r. E. ovi 36.

}j| yvä topattu paltto sekä ulsteri myy-
j£ dään Terassikatu 4, p. A, ovi 17.

Kuparinen kahvipannu 8 litran Kottby
Salosen huvila. ,

ryiyOrekiäg myydään Itä Viertotie 14,JL Hermannissa, Pajassa.

S turkkia, 3 topattua palttoa, 3 pukua,
sekä l naisen plyysikappa 65 mk.

ja 1 ulsteri 35 mk. Hesperian huv. 61,
p. H, ovi 17.

WWW WOM ITÄ B*r'8 * r '

Farireet ja', höyläpenkki Vaasankatu
14. Talonmies.

TS,!'aitoa myy lavaksi Herttak. 11, Freii-l?i riksperin asem. Helenius.

S Syviä maalaissukkia 28 Annank. 28,
il r. C Talonmies.
t'al<si paria suksia lev. 6 puol. cm., pii,
tl 9 jalk. myydään halvalla Krisliinank.
4, r. B. ovi 26.

Lsi!yoÉiÉjÉwiuH*r
paalikenkiä, silkki- ja villakankaita, vä-
hän käytettyjä kappoja y.m. klo I—6
Nikolaink. 16, p. A, ovi 8.
-£ miehen paltco myydään Sepänkatu 3,
■*■ p. K, ovi 42.
ffayt huonek., makuuvaatteita y.m,
H myydään tiistaista alkaen Oikok. 5.
p. L, huone 43.

Myytävä melkein uusi työreki Pieta-
rink. 9. Nyqvist.

t tumman harmaa puku myytävänä
Josafatink. 7, r. E. ovi 29.

w9
G

Mitähän saip-
puaa se rouva
niin kehui ja
käski ostamaan?

Jotain se oli
—Ta—ta—ta—

Tapio-pyykkl-
saippuaa!

Se kuuluu
säästävänvaivaa
ja aikaa sekä ole-
van halvempaa!
HELIOS Oy.

Riihimäki.

Jnöläisnosien Joululehti 60 p., Joulu»taru 40 p., Rnn{an Kalenteri 50 n.,
l: ja 1:50, Äanianmaiistusjcitran Ka-
lenteri 1: 75, Nuorijon Joulu 60 p., fias-
ien loululirjll 60 p., louluZanomia Lap»
sille 25 p., Joululahja 35 p,, Kodin Jou-
lu 35 n., loulupuili 20, 35, 65 p. lelä
1:—, Työmäen Joululehti 50 p., Työ»
läisnuorison Joululehtinnt. Nudcuwnoden
postikorttia, Kansan Näyttämön fc—,Wiipurin RaittiuLseman 1: jo Tyi»
wään W. P. K. 50 p. arpajaisten en»
nakfaarpoja jaa Kalewan paperitau»
pasta Simonk. 10 jaI. Robertini. 27.

Huonekaluja suuri valikoima,
kuten piironkia, tuolettia, sohvia, tuolia,
pöytiä, puu- ja rautasänkyjä, patjoja,
tyynyjä, villavanua y.m. myydään kai-
kista halvimmalla Sörnäisissä 4 linja 1.

H. Kiviranta. Puh. 80 49.
!?mflf*-iS I Halvimm. Hakamemen-
Rplf Jlfll I halli 134,Kaartinhalli 87.

H. Haysilisrgi
Suksia, työrekiä, kamiinoja,
mm vatia y.m.
myydään halvalla
Hakaniemenranta 4, tarhassa.

Kiteisellä
myydään 2:si pienempää ruokatavara-
kauppaa. Läh. puh. 151 Oulunkylä.

Raufasänkp, EoTÄÄ^
ja Korjausliike.

Hnftm | Arvoisat naiset, pitäkää tilai-
UdiiS.i suud. vaari. Ainoasi, viikon ajan

myyd. sisäänostohinn. muodikk. Ulsteria
nais., sekä lasten kappoja. Tilauksiavast.
olet. P.-Espianaadin!;.37,p.A,o.B.C Herlillg,
Myydään topattuja palttoita halvalla,I»! tehdään myöskin tilatenpukuja sekä
palttoita. Vanhat korjataan ja prässä-
tään. Simonkatu 6. Räätälinliike.

Lamposia tailukoita
saatte halvimmalla Flemminginkatu 2.

Kangaskauppa.

Sattuneesta syystä myydään mahdol-
lisimman halvalla hyvät turkit se-

kä hyvä matkakapsäkki ja vähän käy-
tetyt huopasaappaat. Itä-Viertotie,
Hermanni 17, p. D, ovi 7.

J. Aukusti Salo.
Oiisti karvakauluspalttoo, vähän käy-
É5 tetty miehen puku, sop. keskikokoi-
selle. Villapaita ja kolmet nahkakäsi-
ueet sekä rautakanki ja kihveli. Tavat.
10—2. Kristiinank. 11, p. E. ovi 14.
Käyt. u!steria,|verka puolitakki, miest.

luist.-keng.,kraananbloki, iso mat-
kalaukku. Vallila 4. Talonmies.

Junien kulku.
Katso tiistain lehdestä.

Helsinki. Työväen Kirjapamo, IBU


