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SUOMETAR

limollushlnnal:
Teistin edellä 15 p., jäleseä 12 p.; määrätyllä paikalla
20 p. palstamilliin, alalta. Pienin ilmoitusmaksa 1 mk.
Värilliset ilmostul.se i 25 p. mm., vähintäin 20 mk.
Kuolemanilmoitukset alan mukaan vähintäin 6 mk.
Kihlaus- vihkimä- ja syntymäilmoitukset 3 mk.

TOIMISTO
Helsinki. Antinkatu

*

puhelin 250
.

Päätoimittajan

.

Ulkomaan osaston

«

7920
22 34
60 38

Sunnuntaina Joulukuun SI p.

Kahdeksas vuo että (48) vuosikerta

Tilaushinnat;

Vastaava ]a päätoimittaja:

Helsingissä;
Maaseudulla: Venäjällä: Ulkomailla:
haettaessa
kotiin tuotuna
v;lta
15 mk. —p. 20 mk.
20 mk.
10 rpl. kop. 50 mk. p.
Vi

P. 3. HYNNINEN

Vt
V«

Tavataan toimistossa klo 2—4 Lp.
Puhelin 2234

Vis

3
3
1

10
10 o
5 s
20 t
5 6
5 6
2 s 50 i
12 s 50
i
. 1 d
2»
2 6
o
5
Viikko-Suometar S: 50, Sunnuntai-numero 5 mk. vuodelta.
*

»
•

50
75
s 25

Konuo;!;
!

Sunnuntaina Joulukuun 31 p.

Uutisosaston
Toimitussihteerin

oie

UUSI

*

»

»

»

*

»

Antink. 4. Av. k!o 3 a.—7 i. Puh. 12Si)
Asiamieskont. av. kio 10 a.—4 i Puh.
5043. Haarakonttori 2 linja ö avoinna
klo B—ll a. ja 2—7 i.
Puli. 9206.
Taloudenhoitaja tavat. 2-4. Puh 6565
iftcnumeralseri hinta ”15 pzrrJZ.

I

Onnellista Uutta Vuotta

i

toivottaa llikeyslävilleen

1

Häklij Lallukka ja Kumpp. Osakeyhtiö.

{

I

{
26871*

.

tfs

m

300 syltä
Havubalkoja,
'jo.ninc verran ‘koivuftiailfeoja,
hakatut talvella 1915—1916 ia. tonniiéettuiina Järvenpään asemalle. Tarjous jätettävä t. !. korntteräo nimianeifelie
Beasae.

»Hyvät hSyiypaauuhalot».

KlilWii
Ottaa vastaan rahoja korkoa kas*
vauraan talletustileille sohi juoki
itvalle tilille.

Mlintli luettaa.
fHitin osakkeiden ja obllgstsiorJem
kauppaa Helsingin arvopaperi*!
pörssissä ja sen ulkopuolella.
Suorittaa kalkkia paokkitehtSvii

Tiedonanto

Toimiavoi ponkillo anis o
m|B> kirjeellisesti.

52528

ammammmmmmmmmmmmm

nahkatehtaille, nahkuriliikkeille sekä valmis-

Pyydämme täten suositella yleisesti tunnettua jn hyvänä pidettyä

Kirkkoviiniämme
Matkustajakoti
-

kalustettua huonetta.
?

[Saamme

täten kohteliaimmin

Myllylaitoksia
rakentaa urakalle ja myy
kaikenlaisia kivi-, valssi-ja
kauraryynimyllyn koneita

2380,

(3.1.29820)26926

PARHAITA ENGLANTILAISIA

05JCAH NIKANDER,

MYY VARASTOSTA

töillä. Rikhardinkatu 4 harjoittamaa kangas* ja lyhyttavarataklmkaappaa
tulemme tästä lähtien Jatkamaan sudessa liikehuoneustossa E»asrmlnk*tu 46
toiminimellä

Waltonen

Arvoisia lukijoitamme
ensi vuoden

tilaukset!

ALEKSANTERINA. 11.

2SWO

Stora Nygatan 31. Stockholm.t

Kunnioituksella
Waitonen & Mnstonen.

Pm NakaslSnlnkatii Bssta
muutetaan 9 pmM t&mmikuuia i9i*?

Mariankatu 14» Puhelin 97 29
MB&SXIfGIN KA.VPFÄ

O,

ilmoitamme, että liikkeemme Kasar*
mink, 46 muutetaan 2 pistä tammiko

Kunnioittaen

Kroger

tehdas HELIOS O.Y,

&

Kokko.

■Henkikirjoituskaavakkeita
vuokralaisia täytettäviksi myy
'"'N

f

|

g

laatikoittain varastosta
myy

Maamiesten Kauppa
Osakeyhtiö Turku.
-

Venäläistä

karkeata

valkoista

Merisuolaa

varastosta ja matkalla olevista
orista huokealla myy

Maamiesten Kauppa
Osakeyhtiö Turku.
•

2«a.V»

iSH.I

4.

Innellisla Uulia Vooila
il

>

Kanelia

-

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino
Ärriokatu

&

26«n

V.

Arvoisille
liiketuttavillemme

PUH. 971.

lausumme kaikille liiketuttavillemme ja toivotamme onnekkainta uutta nuotta!

Grinstedt

Ib, Palms

-

Oydö mellisimmät kiitoksemme kuluneelta vuodelta

260 h Riihimäki.

Mustonen

TAALLA Fabianinkatu 17 Puhelin 10922

pyydämme

aloissa uudistamaan

&

jonka kirkolliset viranomaiset
useimmissa katolisissa annissa
ovat hyväksyneet ja vahvistaneet
ainoaksi oikeaksi.
Suurehkon oston kautta voimme tarjota tätä erinomaista viiniä tuohon erittäin halpaan hintaan nim. Kr. 2:50 litralta noin
100 litran tynnyreissä- Hinta
netto kasaa Jälkivaatimuksella
cif Rauma.

ja toivomme «aavamme nauttia sitö samaa luottamusta ja suosiota, joka on tullut edellisenkin toiminimeä osalle.

HIILENTUONTI OSAKEYHTIÖ
■J6834

toiminimen

teiiaimmm, että. sekatavaramyymäläxoxxxe

Toiminimen Hessleholms Verkstäder, Pohjoismaiden suurin erikoistehdas. Suomen pfiäesismiesa

Salamon Leväm^ki.

(Hb1.)26889

Arvoisille ostajillemme ilmoitamme koh~

Saamen Hyllynkiulletidas.
&

että

a

J. V. E. Waltonen

Uudgnafkalsls

Helsinki. Puh. 7484

ilmoittaa,

':

SACHRISTIAA,

-

Mikonkatu 2>7. Pub. €849. ii ftydu-

Suomen liufeolllsuns-Keskusßomileii. KAASUKOKSIA
(S.H.) (SJ.3oo2B'i2fiPB2

Kaleva

.

tamafttomien vuotien ja nahkojen ostajille Ja
myyjille.
Kumoten Suomen Nahkateollisuuden harjoittajain Keskuskomitean nahkojen valmistusta varten sotilastarpeiksi
syysk. 22 p:nä antaman määräyksen rajapintoja vailla olleitten vuotien ja nahkojen ostosta, kieltää Suomen Nahkateollisuus-Keskuskomitea täten. Keisarillisen Senaatin
tarveaineiden kallistumisen vastustamiseksi asettaman Valiokunnan kuluvan loulukuuo 27 p:nä antaman valtuuden
nojalla, tamrmk. 1 p:stä 1917 kaikenlaatuisten rajapintojen
alaisten valmistamattomien vuotien ja nahkojen osto-oikeuden, paitsi yksityisiltä ja toiminimiltä, myöskin nahkatehtailta ja nahkuriiiikkeiltä ynnä niiltä nahkakauppiailta, jotka eivät siihen ole saaneet kirjallista valtuutusta Keskuskomitealta.
Samalla ilmoitetaan, että teurastajien sekä yksityisten
ja toimimmien, jotka eivät harjoita nahkateollisuutta taikka nahkunliikettä, bn ennen tammikuun 10 päivää 1917
luovutettava kaikki hallussaan olevat nautaeläimen, hevosen ja lampaan nahat valtuutetuille ostajille laatunsa mukaisilla rajapinnoilla, uhalla, että he muutoin joutuvat 23
p:nä joulukuuta 1916 Keskuskomitean perustamisesta annetun Keisarillisen Suomea Senaatin päätöksen 7
§:ssä mainitun rangaistuksen alaisiksi.
Alkaen tammikuun l pistä 1917 ovat kaikenlaatuisten
raakojen vuotien ja nahkojen tilaukset osoitettavat Suomen
Nahkateollisuus-Keskuskomitealle, osoitteella Helsinki, jonka toimesta vuodan ja nahat jaetaan nahkatehtaille ja nahkuriliik keille vuosien 1915 ja 1916 keskimääräisen valmistusmäärän perustuksella. Yksityisten ja toimimmien lukuun
saavat nahkatehtaat ja nahkunliikkeefc otta i valmistettavakeeen ainoastaan kunkin oman talouden tarpeeksi teurastettujen eläinten vuodat ja nahat.
Helsingissä 30 p:nä joulukuuta 1916.
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liike y. m. tuttavilleen

Puhelin myydäln
ja osuustodistus Juovutetaan

12 C, ovi 18._

wiisanfc

K» sb?
Kirfapaino-asioimisloja;

Osakeyhtiö Graftca Aktiebolag, Kaa&r

Uike-Osotteita

AsentnnriliikhsitS:P.Bapt
Otto Lumme

&

Ki

|

Kangaslitke »Eljen», Annank.lo. T.8642

.25,2.125011660

A.-B. M. Lindroos Aleks.k. U. P. 512

Kehysliikkeitä:

Agraaritoimistoja

Suomen Agraaritoimiato, BL-BupLk. 16, Joutaen A MikolaJeff,
tel. 8633. kio 10—3.

Vaatetusliike

Pohjola 0.-y, Aieka.iL

17

Huonekalukauppoja:

P O LY GLOTT.
tehn.kieleni!.Boul.9, p.

TRANSLATOR
13 kieliä, vai tehn. kielenk. Aleks. k.
48. Puh. 110 85.

19
Puhelin 2S 11.
Mikoak. 7.
0.-y. John Paischefl
Puh. 15 59.
v|

Ilmoitustoimistojat
UUDEN

iUOMETTAREN
konttori

Insinöörit. Zitting A CIO, E.-Makaa .k. 2

792.

19. Puh

Haaral. Siltasaarenk. 12. P. 29 45

Hugo Valve, Kenkätehd. Hämeenk. 2 B

Kirjakauppoja s

Kukkakauppoja:

J. A. vveijola. Mikcnk. 8. P. 4022. 7860
Oy. Pohjoism Kahvikompp. (TukutL)
Kruunuvuorenk. S. P. 4058 ja 5823.

Kalanpyydyksiä ja laivatarpeita:
&

Lindgren, Länsiranta 16. P. 784

B—lo. Pub. 5434 t

P. 1713

V. Asituren, U linja IS, pub. 8929.

2. F.491

Leipnri. ja KondiittoziliikkeitS:

E. Heinänen
bulevardink. 9.

8. P. 85 71

Paikan välitystoimistoja:

Taioissa tarvittavien metallitöi-

0.-Y., Helsinki, den valmistus- ja korjausliike:
IV:s linja 6. Puh. 98 96.
u. S. Pesonen, Kristinana. 8. Punel,
Helsingin Uusi Rautaoänkytehaas, Pal19 70. 115 63.
-sa & Merivaara, HaiUtusk, 15. P. IG3ORautasanky

Suomen

Tapctti- ja mattoliikkeitä:

Rohdosliikkeitä:
Ennergm Ronaosk., HakaslmK 4. P.345S
Ab. Medeor Rohdoslnke Oy. Mikonk

11. Kaulat, torin luona. P. 54»9.
Rohdosliike Väriä, Aisks.k. 50. P. 11397.

Aleksanterini. 11. P. 8983. Hela. Romuliike, Siltasaareni. 7. P. 6 75
Lång Leppä iho O.y. Aleksi. 44. P.143.
Helsingin Höyryleipomo, Ludvigini. 5 Th. Wulff. P.-Esplk. 43. pab. 2450.
Räätälin* {a vaatetusliikkeitä:
P. 1732. Sivumyym. Unionini. 23. P. 1839
Bulevardink.l2 Lumia Aalto, Korkeav. k. 41 P. 4359.
Puhelin 1030
&

■V3e MSililali

05.KALLIO

Patenttitoimistoia:

K

Helsingin Patenttitoimisto, Bnlevardln

M. K.as*<nen.

«rk.v k. ZH

K. G. Lehto. Fredrikinfc. 40.

19. klo 11—1, 2—3.

P 1151
P 1914.

j K.H. Pohjanpää P T o* 1
Suomen Patenttikonttori 0,-y. Raätalmt.tek.
Hämeenä 2 P 3702
32 41.
'

U

Bulevardi oka! u 6,

liike,

puh.

L. Väisänen, Museokatu 5. Pub. 5770

Hakee ja myy patentteja.
Pub. 88 37

Pianoliikkeitä:

ArturAilio Maanmittaustoimisto

K «Uin Vli Italictne
VoiialUa

Osakeylitiy^sSlraS

KmriitarardiikkcUä;

Pohj. Gummitavara-liike, Aleksanterin
17 B. F. 8314.
katu
Annank. 29.P.10859

Kupari- ja peltisepSnllikbeitS;

Kirjapainoja:

M. F. Hätinen, L.Helkink. 13. P. 1331

Kirjallisuuden Seuran Kirjapainon 0 >
Helsinki, Antinkatu n:o 4. Puh. 447
suorittaa kaikkia kirjapainoalalle kuu
luvia töitä nopeasti. Täsmällisesti, nuo
tellisest.i ja kohtuullisilla tunnoilla.

Kylpylaitoksia;
Kylpylaitos Imatra, Malmlnk. 24, t

9866

Lamppu-, Lasi- ja Posliinikauppoja;
LAMPPUMAKASIINI.
AI

Lapinlahdenk. 7. Puh 32 57, 104 22.
Kirjapaino
A Kirjansitomo fc!3
\
.

.

Lanka- ja villatavaräkauppoja;

LiSkSrsilä;
Alho, AJeksk. 15. lantt. 12-1,5-6, t 7772.
15, 12-1, 6-6, kirurg
korva-, nenä-, kurkut., tel. 4553 & 8875
Bengelsdorff, Antink. 9, 9-10, 5-6 naist.
Sjörkenheim, Erott. 9. Synnyt, ja naiat.
ta at. I—2- Tel. 4826.
af Björkestén, Yrj.k. 16, y 3 Z-%i, hermot.
Boije, naisteni..synnyt. Bulev.k. 22, 2-3
Bonsdorff, Uudenia.k.7.l2 LP.32O7.LasL
Hj. von Bonsdorff. 8u1.k.11, 3 4, ei kesk.
Väinö Bärlund, IHakasalm.-k. 2, iho- ja
■vener t 9-J4ll, 5-7, naiset 11-}£l2. 7416.
Axel Cedercreutz, Yrjönk. 9, ihot, 9-10.
5-6. Nais. ja laps. tilsL ja perj. 11-12.
Creutz, naist. ja synn., 6-7, Bul k.9.p 5143
Collan, Yrjönkatu 11, 2—4. ihotautia.
Ehrström, P.-Bspl. 37, sisät. (vatsa-, sydän-, keuhko-, sok. taut.), 2-js4, p. 4194.
A. Elmgren, E-Espl.k. 12, (korva-, nenä-,
knrkkut.), matkoilla.
Elin Elmgren, Aieks.k.44.l2-2,5-?,U698.
Rob. Elmgren, Uudemuaank. 11, 5—6,
Rintataut. Pub. 27 65. ei iauvantalsin.
Enroth.,
Eskeiin, Pietarink. 24, 548—4.
Fabrltius, Yrjönk. 10. hermo-, sokeri-,
sisätauteja. 348-4, ei kesk. lauant. 96 81.
Faltin, P. Makasiinin. 6. Matkoilla.
w. Fieandt, Vilhonk. 5, korva-, nenä- ja
knrkknt 4 G (paitsi iauv.) Puh. 37 97.
Forselles, Bnlev-k. 1, 2-3. 5-6. Puh. 1633.
Korva-, nenä- ja kurkkut.
Frisk, Erottaja 4, matkoilla.
Geitlin, Alek? k s6. hermot., sis., (svd.
reum.) <43-344 (ei kesk., lauv.) P. 7633
Gorbatoff. irjönk. 3. I—3.1—3. P. 70 44
Ragnhild Granholm, Antink. 19, las.taut.
11-ja 346-347. Puh. 110 98.
Grenman, siltn., P.-Espl.k. 13,11-12, 6-7.
Grönroos, Kasarminkatu 44, ihotauteja,
9—ll ja 6—7. Puhelin 116 68.
Grönholm, silmät., matkoilla,
Gylling, Bulev.k. 22, matk. tammik. 5 p.
Bartiy, P.-Espl-k.

344.

Hahl, Bulev.k. 14, 2-</j4. Puh. 1943.
Hammar, Mik k.3.nenä-.kanla-,äänit.lo 1
Hirvisalo, s sät. V1ad.b.11,12-1,5-6,p.5595
Hollmén, Museok.7,s-6,korv.-nen.-kurk.t.
K. Holmberg, P. Makasiinin. 6. klo */s2
—3. {keuhko- sydän- munuais!-) p. 908.
Homén, Rauhank.il, maan.,kesk.perj.s-6
Holmström, Vladimirini. 7, ven. t. 93411, 6-7, nais. 3412-I, puh. 25 15.
Hornborg, Aleks.k. 45. 342-343: ei iauv,
Ignatius, Hakas. k. 2, sisät 2 2 5-6..p192S
A. Johnsson, Kasarmink. 38, kio 2-344,
sisät. (riutat.) Puh. 78 52 ja 563
Jokinen, P.-Espl. 37. 11-1, Iho- ja vener.
Jägerroos, Kasarmk.44, naist, synn 2-4
Koskimies, Korkvk.4s.yen.6-7,ei tiist.lau
Kuhletelt, 8a1ev.k.7,11-12, 6-7, siim.nent.
Lavonius, Aurorani, 5, Sft
iyt KirrPuhelin 3441.
Kyrkiund, Yrjönk. 4, 2-4, lasteni, p 7960
Leidenius, Kasarmik. 38, 9-10, 5-6 (ei
lauant. !p.). Puh. 7652. Naist. ja synn.
Limnell. Ei vastaanottoa 2. XII—15. I.
F. V. Litonius, sydän-, keuhko- ja vatsat-, klo 11-1, J<6-7. Aleksk. 50. P. 52 48.
J, Lojander, Erott. 19. Ven., ihot., 9
11. 5—7.
<y. Lojander, Uudenmaank. 7. Vener. t.
9-11 ja 5-7 Naiset 11-12. Toist. ei vasto.
Londen, Ritarik. 7. 11—12.
‘Lydecken, herm., sisät. Lääk. kon. lait.
Alek.k. 46 B, matkoilla 30/12—10/1 17.
Löfqvist, P -Makas.k. 7, 12-2 naist. A/nn
T,Sn*imSki, 4-6 Puh. 8516 fjlfgeb I
Prof Engströmin assistentti. u!!loiin.*t
Lövegren, Erottaja 7, sisä- ja last. t.
10-11, 5-6, kesk. 10-11, ei lanv. P. 3364.
Murto. Kirkkok. 5. 10-11, 6-7, p. 9741.
O. Neovius, silm. P.-Espl. 37.10-11,6-7
Norin, naist.,synn.l-2.Ka5ann.k.27p.9163
Nyberg. Last. sairaala Teht.k. 1, p. 1404.
Vast.-ot. Hakasalmenk. 2. 142-8. P. 5378
Nystén lastent. P.E5p1.k.33,J412-i4t.9909
Ollonqvist, kir ,1-2 (e; lauv.) Ritarik. 9 P
Pirilä, V!ad.-k. 3, iho- ja ven, t. 9-10,5-7,
naiset tiisl., perj. 12—l-

Renvall, Korkeav.k. 45. vatsa-, suoli-,
remu. ja sokerit. ;i2—3, y 6—7, keskiv„ lauant. ainoasi. yfl —3. P. 4668.
Ruotsalainen, lasteutaut. Ja sisätaut,
Bulev.k. 13, 11—12, 5—6. Puh. 55 21.
Ryömä, sisät., 9-10 2-3, 6-7. Heikink. 9
F. 1169. Yks tyinen fysik, hoitolaitos.
Räbergh, Rauh.k.llß.9-11 >46-7,ei torst.i
Rönnholm, matkoilla 5. I.
Salo, Aleks. k. 19, 10-11, 6-7. P. 114 62.
E. Sandelin, Erottk. 11, matkoilla.
Slevers, sisät, Yrjönk. 5, */23_4. P. 708.
Silfvast, 10-11, 6-7, keskiv., lauant. 10-11
Sipilä. Annank. 25. S 10, 4-6. Puh. 2241
Siven, P.-Espl.k. 15, 2-3, matkoilla.
Sjöblom, Yrjönk.l6, sis.,syd t. 5-6, p.6484,
Sjöström, Yrj.k.lO.korv. nenä-.kurkk. 3-4.
Stockmann, ihot, Erott. 9, arkip. 9—ll.
Nais. keskiv. ja iauv. 12—1.
Streng, Yrjönk. 13,rintat. 2-3,5-6,p. 7525.
Suolahti, Uudenmaank. 9. Matk. il jir
Taskinen, Annank 29 12-1, 6-7. ei iauv.
Tennberg, 1.-Roop 3, keuk.. 2-3, ei lauv
Tuberkulos, vastus! yhdist. asiamies.
Terhola, Kasarmink. 27. 348-344. P. 7594
Tollet, Unioninkatu 22. 1-2, 5-6, kurkku-,
nenä- ja korvatauteja.
Tukiainen, ven ihot. 9 11; 5-7. Erott. 3
Vallin, silm Kirkkok. 14, 6-7, p. 33 31.
Vartiovaara Aleks.k. 40, silmät. 10 11;
6-7, lauv. 10-12; maanani. 6-8. P. 6962.
Wasenius, Erott 19, 9-11,2-3 P. 487.
Wegelius, Kas.k. 34. nalst. 12- 34 2,p.3732
Veikkola, sisät., Nikolalnk. 17, 12—1,
6—7, t. 2545; yksit, fysik, hoitolaitos.
L. Wetterstrand. 1. Viert.s, 9 10,4 6,8301.
|

af Biörkesten

FÄO ORAHKULLA

IM-Sbohihi ?iBVrV?äSS:
Krs»»,
fMlkonk.
m. aifFSTROMii
Pub
n:o 7.
9006,

11165,

w. G. moEi.n cgrstfö
A B R

E

Jalmari Vainio, Neitsytpolku 10. P.3597-

Puutavaraliikkeitä:
9753

Siikaiituontiliikkeitä:

Nizza Sikari-tuonti, Uudeotn -U. 3. Puh

7236. Aleksanterini. 9

Westerlund 0"V P R=nk 27

O Arvid Sourander. Aleksanterina O
0 36 B—l 2, 1—144. Puhelin 39 93. O

Helsingin Rakennusainskauppa 0.-y.

Oskar Eriksson
7. Pub. 365.

Sähköliikkeitä

O V K

H P»riii-r». Kantakauo

Kankaanpää.

Hanne,

1401

P 1534

Varatuomari.

—

Pnh. 67 65 Ja 7110. O Asianajajia Kokkolassa:
Snellman, Hannes, P. Esplanaadiik. O Uno Bjö-klund. Varatuomari. Kokkola
37, 10—4. Puh. 61 12 ja 102 SS.
O
"s an ajajia Keikassa;
LakiasiainC Kotkan Asianajotoimisto. Omisi. vara
Arthur Söderholmin
toimisto. S. Espianaadik. 16, 10—t. O ruuman Akö Kyander
puh. toim .1495 ja 3234, jobi 2143 O ATTE MöNKö, varatuom. Kotka, p. 92

O 33, 10— >/ji.

O
O
O

:

MATTILAN LEPOKOTI, OUTI.

Kglflöilä:

as., kauppa

&

| Ni

°

®

9. Tel. 45 89.

V esi johtoliikkcitä;

A.-B. Rob. Huoer 0.-V. Mlbonk. 13—18,
Puhe! 271.
O. S Pesonen, Kristlnank. S. PnbeL
19 70. 115 63.
A 3 Vesijohtoiiiko O. V., Nuoranpanojauk.

Pub 5395.

4 A. P. 3318, 5663

ja

68*0.

KtimvTt

P 5348

1

Asianajajia Kouvolassa:

Kouvolan Asianajotoimisto, omlsL
rat Martti A Eklund.

va

Väri- ja vernissakauppoja:

Mlk.k 9 P 6285. Suomen Väri- ja Veroissatehtaan OsaOjalan Sähköliike O.y
Siemens & H a Iske. M ikon k 11 p 252 b 2124 keyhtiö.
Etelä Esplan, k 8. Puh. 86.

a TULEHHEIHO.

RiVIKAKI

Puh 484 ia 945. Av. klo 9—4.
I I M K'6'li k Lukit, loimi, varatun
Jt ni IjlMuLfl mari Tnrkn. Puli. ‘?7(
Nestor Simola, varatuomari. P. 1752

mum
Sh.* teöb-iiäibjJili
Unioninkatu 20

Puh 12 24 &60 94.

u
SSk
li iDP» \msmi ’*V.p;r^'
li. 6. Titisren. Sts Dul if 10 Unionini.2s Pun 1431.
B i ui).>luruiuir<tniiituiä u.-

B SA

a Pkm IS;! Av. Id—4. Lam-ant 10 -3.

Toivo finlolon !ä?« rUl'l|y&ill
MR mi M
ABosström Vaasa
Hssseibi&tt
HEINIö. varatuomari. Vaasa.

VÄINÖ

J. SahlstrSm, bovioik aot
ONNI

VALLINMAA.

Vaasa

Co i. Saanipio fauwSäisijs
1

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

& Lumme. P 760
Metsänries
•Neovius
Lyytikäinen, Viipuri.

JeI.^TTAfeitsk.

4L
Avoinna klo ’O-4.

Provideniia ÄS»

Asianajotoimisto

Asianajajia Viipurissa:

r

ii ionin

k

98 Helsinki

Tri 1386.

TO 4

av

idlflmfl ie i »akuis usjiiLä,
jUIUIIIU Airksiuler.uk. 15. Puheita
4107. avoinna lO—3.

sjiunn

Vakuutuslaitos

Keskinäinen

ÄMllrw

lääasiamies H.

Turussa,

Akcrmnir, BnlnvarH-nk. 14 Puh 4939
Martti Pitkänen, varaluotn. Tel.
JS«a|Jal J il H.-nicivamiuiua*
\
Schildt & Hallberg.
11
KK
tlliuilulllp
Kapi. k. 15 Puh. 220
Au. Tannae Lakiasia!ntol- ViglSlflfl Keskin. iieuliitak.-jfhtM
Riisto Viipurissa tSyillll Antnk.s Konttori avoinna
Wiio 6
kh. 9 11. */ol—4 P. 4IV
4.

H. 391.

1560,

°

9f 01

Vilho Sarkanen vÄJÄi

AIM

Mikko

I’aio- ja Henkivakuutus

Viipuri.

"

Louhivaara

JATA
41

'

u,ema,i

u

A

-

luin.

Kana

ja

Asianajajia Mikkelissä:

tiybers

&

At ilan

loiimsfu.

L. Puupponen. iakiL kand.

Raevaaran Asianajotoimisto, Mikkeli.

awmtonm

S. Haapalan Asieim. Ouiassa. per. 1886
PIIKIVI & PAAVOLA, Oulu.

Asianajajia Pieksämäellä:

Toive Huimaisin toimisto'.

K

J Inberg, varatnoniar».

Port.

Asianajajia Porvoossa;
A. TULIKOURA, Varatuomari. P. 4»

P 3760

&

7bll.

Kontt. aika 10—5,

Suomalaisen puolueen kanslia,

Antinkatu 4, 5 kerros.

Puhelin 5619.

Matkustajakoteja:
tlatkustajak. »Lempi», Vuorlk. 4.p. 4851
Matk.-koti Rauhala, Ännank. 32. P. 9933
Turistihospitsi, Vladim.k. 17. P. 1311.

Helsingin seurakuntien papit.

1}

Aleksanterini. 7.
Snonii-,ruotsi-, venäj.
& konekiijoitus

Asianajajia Salosta:
Tuomaala. H., Varatuomari.

Savonlinnassa.
Savonlinnan Lakiasiaintoimisto. Rajasalo & Nevalainen.

MIKONKATU
PUH.
O Anteil & Söderhjelm E.-Espl. 16 O
Auli Markkula, varatuomari, Apollok. 3.
O (Hypot.-yhd. talo), 10—4. P. 7731. O
klo 910 a.p. ja %6-7 j.pp. Puh. 44 30. Asianajajia Sortavalassa:
N. Lyytikäinen, matk. tammik. 8 p:ään.
O Becker & Vesamaa. om. B Sou- O Möller, Enwald & Järnefelt, Lakiasiain
Puh. 58 85. Keskiviikk. ei Utapäiv.
ANTON KOTOSEN LAKIASIAINTOIO rander ja M. Kivenoja. P-Espl. O toimisto. Unioninkatu 23 A. Puh. 9505. MISTO. Sortavala Tel ES
Mellenius, Espl.k 12, 2—3.
Nandelstadh, P -Esplanaadink. 33. ly—- O 15, J410—4. Puh. 6155 ja 19 44. O 10—12, 1—y 2 i.
Asianajajia Tampereella:
-11, 3—4. Puh. 4459.
O Harry Bergroth, Uud-umaauk. 9. O
&
Ester Polon, Predr.k. 35,11-12. P. 10416. O <4lO-11. 4 6 Puh 115 86.
O
Mikouk. 23,Aatr talo, Vt 10-2,6-7. P.l 1058.
Puolanne, VlroUkS. maa ok esk.perj. 12-1
&
Snellman, omist. A. M. O Suomalainen Kiinteistö- ja LakiasiainSallmén, Kork.v.k. 1. 121. 6-7. P. 97 34. O Castren
Lnkiasinint inii-to TampereePa.
O Lassenius ja Kaarlo Fröjdtnan. O toimisto. Erottajankatu 15—17. Puhelin
Sandelin, Kaivok. 12, 12-1, 5-6, puh. 80 02
p
O Aleks.k.
4. P. 735, 7172 C 37 66.' Klo 10—10
&
Anna Schwanck (Tavaststjerna) Lönn O ja 2279 42. 10—</s
O
rot p. 5. ei vastaanottoa.
varatuomarit Koskinen & Leinlö.
Seppälä, Nikoiaink. 17, 12-2, p, 108 27. O Kaarlo Castrenin Asianajotoimisto O
& m.
Silvenlus, Vlad.k. 11, 10-12. 6-7. P. 7976 O E.Espl.k 16 10-4. p. 4264, 8185. 3383 O Kansallis-P. t.. A1ek5.40.9-11; 5-7.P.11158
MURROS, puh. 7 58
K
AAPO
R. Stenberg,
ll <413-141 P 3213. O Jonas Castrenin Asianajotoimisto, O
Planting & Puha, Asianajotoim. P. 1165.
Saima Stigeil, Fabian.k. 23 12-1 ja 6-7 O omist. Lauri Castren, Erottaja 4. O Varatuom.
UOTILA
ja PAKKALA.
Sundman W. Aleks.k. 15.12-1, 6-7.P.4928 O 10—4. Puh. 1285 ja 1235.
O Kasnrminlkatu 46. Puh. 70 74, 11—2.
Tammisalo, Annauk. 24, 11-12; 5-S, p.
O
O
Alfred
ForssMn
Lakiaisaintolmisto
11371 et keskit ja lauant. i.-p.
Asianajajia Hämeenlinnassa;
Asianajajia Totossa:
P 59 20. <4lO-4. O
Thorman, Korkeav. k. 27. 11—1, 6—7. O Kasarminkatu 23.
Hämeenlinnan Asianajotoimisto, omisiPub. 25 06. EI keskiviikk. Ja torstaina. O Helsingin Lakiasiaintoimisto, om. O varatuomari Niilo Aarnisalo.
Lundholm, Kasarmini. <4, 11--2, 5—6.

❖ faMafaiidtod ❖

niomant Hl»

Plllll!

ErlMscn (Ml! il S s
Suomalaisten Lakiasiaintoimisto
Hannu Peltonen

Procopé&Soiwio

Jnohkolo&PllntllfiK»

Kansallls-PaifKßf

Suom. Säästöpankki, l.Teatterik. 3. Av.
10—12 a.-p. ja 6—7, lauant. 3—4 1.-p.

Tilit oimistcja;

Hm. Kovero,

janp. opett., valant. tilintark. Siltasaaren k. 8. C, I V.-ovi 23. p. 4353. 9-10:4-5.

Juho Somer!

Su öinen tilitoimiston oinist. P. 7832. Klo 11—2, 4-6

TakuntaskonOoreja:

Fnstmäinen Venäläinen
Vakuutus-Yhtiö. E. Espla
nadi k. 16
Hypoieekkivn In/ f
distvk=en talo». Puhei n *S. / vHä
_

PALO
Unioninkatu

_

_

_

Fenolia

Osakeyht.
25t
Av, 10-4. lauvant. 10-3 Puh. 206 A 6193
IM n TMI Palovakuutus O V. tubia
{HU
nink. 14 T 66 15. Av. I"—t.
Heukivak.-yiitiö. i.-Heikm■
(f fa ly II il katu ll.kontt klo .o— l2.
HIIImVII I 4. Lauvantama sekit
juhlana roina klo 10 2.
Puhelin 10^4.
11---,.—,,;-- Paloapuyhd. irtaimistoa
vart Asiain. Vaknutusl«llUUll|l|\ b I konttori. Pubianink. 14.
P. 6022 ja 1163.

IKH

J3i

nrnxtän&d

kieli. KäänSs

toimisto jakursseja

Pankkeja:
k. h. st uusin, ara-""

tj (y

EusenTesche fę»?

16

Asianajajia Porissa:

Asianajajia Savonlinnatta:
Salonen & Rainio
Lakiasiaintoimisto

Surakka Puustinen

Vnlhmi Paiovak. Oy Vaasa. Pä asiana.
■ ollulill) Niklas Järnefelt. L.-Heikmkatu

Asianajajia Pietarissa:
Katso perjantain-^umeroa.
A. Erjapea, Katari na kanal 69. T. 40869
Basemaja
Puh.
S.
181—49.
Hackzei!,
A.
Pnhlaaksikit joitnsioimisto:
Erikoisala Oikeusasiat Venäjäni.

j\j4sianqfo-Ja Jerimistoimtsto]\
ö
JPmttvtiefa
6
9990
HELSINKI.

JUUSELA A LEVÄNEN
Helsinki, Mikonk. 23 P. 5072, 7280
Suorittaa kaikkia kirjanpito- ja liiketehtäviä Välittää kauppoja. JSrjeutäS arpajaisia, laatii arp.-jaisanomnksia ja neuvoo kaikissa arpajai-

Asianajajia Oolnssa:

kias JärnefelliSl ASTALA S JAWISTBBHPJB6.

■

°

3 Vaiokuva-atelierl Apollo O. V.
Aleksanterinkatu 13 Puneiia 838
Valokuvaamo
Strandbe'g, Aieksanlenakatu 17. Pub. 23U9.

A

—

joiden omistajat kuuluvat Heiringin Asian aja ieyhdistykssen:

Juhani Hietasalo. Varatuom. Kuopio
v. E. KIVINEN. Varatuomari.
Malmivaara & v. Hertzen. P 513.

Varat.

Otto lianko

Asianajotoimistoja f

Valokuvaamoja:
A.

G.Fredenberg, vrt.l.Roopertk.3,lo

Leo Siirsi

®

Asianajajia Kuopiossa:
Varat. H. Johanssonin Lakias. toimisto.

Asianajajia
p.erppoia &

Hannula &Orraeus

Uisin Elfilns.

neiiukauopa.

anner
ffoinanßeilplitsTpJäS
Voipion Asianajotoimisto
O-Y.
Erikoisala rikos
maariit"ia.
sa
Lahdessa:
Pietarmk. 42. Pub. 1354.
P--Esplanaadink. 33
Tauleri. Puhelin 94
laaio Eeiiaißi EÄnS***
41.9556
Matkailutoimistoja:
llolk'
Osteri leutonen iäW
p 1 5808 i la ill smg Vakuutuskontt Fabiap
& Broms
Pub. 465
Fröfdmaia
lltiliClDlSilSlO S; 'ili4.
ItillUal nins. 14p.6022 ja 1163. Axel
lakit.
Cm. varat. H.
1267.
Holmström Ankkurink. 5. I* 2924
Asianajajia Lappeenrannassa;
Broms.
LUketoimistojai
VnKuutusKonttori;>:^T,<<»
Mikonk. 7. SO—4. Puh. 86 03. S6lB.
laittwm »ilapltloilslu. K
IR Välittää kaikenlaisia vnknutnksia.
Fröjdman ja

F. Alho, kätilö, Lastenk k. 9. r. C, ov. 36,
Helmi Hake, Manank. 28, r 8,3 k. P.7552

Rautasen PolKupyöräter.das ja Ur.
Teini 3658
Mikeuk 11
Stockmann, Urheiluosasto, Onmn.k 23.
Puhelimet: Joht 1781 Myymälä 546T.
Konttori varasto 2053.
K.

C:o 0.-y. Mikonk. O.y. Hansa A.b.. Unlonlnk 26 P 5451,
F Heino, I. Viertotie 2. Pun 31 36.
Valio r.l. E Esp anaaus. 2. Pub 77 3*-

&

Pub. 256.

Asianajajia Joensuussa:
O K, V Holma, Heikki Borenius ja O
Varatuomari W. A. Cornér, Joensuu.
O Arvi Jännes, Aleks.-k. 41 %:1Q
O itä-Suom. Lakiasiaintoimisto. Joensuu.
O 12; I—4. P. 8576. 9522 ja 5061. O Joensuun Lakiasiaintoimisto.

O
O

-

Silmä- ja suurennus'asikauppo‘a: VoHikkeitä:

3akeanusainekauppoja:

Emil Lesch, Aleksanterini 17 P

‘

AinoLukkarlnen,<4l2-J41,V1ad.14C.10417

TaEous-OsaHeHcufinta rä*

Ko r u. valaistus!.,

lÉaaMn&.-ÄSTrt?

P.

Pub. 270.

Heikinkatu n:o 3.

nUUICLAn

Pietarink.

Aivan LindKfcf
Lindell, Hakas.-k. 2. 11-1, 5-6.
5378.

13-

IKeski-Suomer

24 Hierojia ja sairasvoimistelijoita;
Kinng, sair.
'sin
E. A. v. WHiebrand, aisat, erik verit., Ukko Falck, Konstantiiniak. 5. P. 9515
anne
sokerit., vatsat. Aleksi. 50 kio 348—4. M : mmi Frey, Kasarin, k. 20,p.D.P.7632.12-2
Mauri Hartea, P.-Espl k. 35. P. 24 26.
10-2, 5-7. Puh. 6852, 1048,
SUmäsalxaala,
Ida Kaaristo, Ratak.l9A as.s. T.4121.12 2 oppilastalo).
Silfvastin siimäpolikllnlkka ja Mlraaia Helmi Nieminen, Eerikink. 39, P 11419
vähävar. Portbaninrinne 1, 3—4.
Enne Paimén, Vuorik 8. pr A, 2 kerros Hallitusk. 15.8. ‘/,10-V.I; 4-6 Puh. 9760
Piina Partio, Tehtaank. 20. Puh. 1397 Ossian Hellman ja Yrjö Strang, vars
Hammaslääkireitä:
tuom. P-Kaulat.k. 19 A ja Arkadiak 21
Alopaeus, Aleksanterini 19. 2—S.
B Klo 9-10; 56. P 108 43 ja 108 01
Aspeiund, A. Aleks.k. 46, 10-11, 2-3. P Liidä Uusivuori, Konstantinini. 9 D.
Helsingin kaupungin vähävaraisten Oi1833,
keusaputoim., Katariinank. 2, 3 kerr.,
Sairaanhoitajia;
Avellan, Hj., matk. tammik. 8 p:ään.
klo KlO—ll e. pp.. tiisL ja perj. klo
Bengs, E. Espj.k. 2, I—2,1—2, ei iauv. P. 1147 Sair. hoit. hier. U. Sllnes. P. 4345,
7—B J, p. p. Tele?. 77 29.
Bergström, L.Heikink.l3.lo-12,3-5 t.2180 Eläinlääkäreitä:
Blumenthai, Vlad.k 3. 12. 6-7 f 11121
vaarasi
Ingr. Ehrström, matk. tammik. 10 p.
ASIANAJOTOIMISTO.
Enckell, Erott. 4, Apt. talo. 12-1. P 2414 Höijer, Kasarm.-k 26, 10—12. P. 1022 Erikois, rikos- & yhtiöas. Yksit etsiviä.
6-7. Puhelin 27 23.
Groundstroem, Aleks.k. 11, 11-12. P. 2413. Yliopiston eläinSairaala, Ritarikatu. 6. Mikonk. 11.
Hammasklin. Fredrik! nk. 14. 2 B, 7 B. 9—ll, puhelin 96 24 ja 73 69.
Hällfors, Bulev.k 4, 12-2,5-6, ei iauv.
Eläinsuojelusteimisto, Fredriklnk. 20.
Idman, Siltas. 6. Ei vastaanottoa.
Puh. 3603. Konttorlaika klo 10—3.
Maanmittaus \n lakias. tofm
Evi Inberg, Kasarmink. 38 11-12,>£6-347
Ltikinsiuiu
val in, avosL lakit, kand
tervoyshoidon
&
Luontaisen
J.
i.-p.
ei keskiv.
lauvant.
Tel. 68 37.
C. 11. OT'l O, Länsi-Hsikink. 16. E
J.Uoti,
l.Vien.Hörnebergk.6,loT2,6-7ark
Vieno Kalimat matkoilla.
I Pnh. 3760 Järnefelt. Pnh. 3756 Otto. H
Helmi Kargus, Lötnrot.p 5 Ei vast. ott. Asianajajia Helsingissä!
Rva Karvonen, P.M3kas.'k.7,ll-12,U622
Kerttula, Liisank 17. il-12. 5 6 P 7563 0000000000000000000
B J. Lindelöf, 913. 2 4 Vn.k.ll, t. 4146.
Konein, T., Yrjönkatu 21, 10—11. 5—6.
Kerstin Konsin, Yrjönk. 21. 12—1, 4—5. °
OB6SSSSS3Bä£CjI3SS3SSoSQ
Katri Ulie-Aro, Aleks.k. 40. 11-12, 6.7
—

-iksbergink.

Oskar Pailliim. sarsss/s..

ja Puutavara 0.-y. Fred

3örn. Halko-

Antti Jukka, Pietarink. 15. Puh
Metsätoimisto Tam- 5
Palotie, varasto
Eemeli
pereella. U. J Grönholm. Puh. 1561 |
Puh. 24 47, U:gin sentraalL

Kinlilill
ni ni*Iln

KeriiysiGfiullinßta viiliHvarais
len keniiUoiauiiateii hyväksi.
Toimisto Bulevardinkatu 13, joka arki
päivä klo 13—S. Pub. 99 70,

y. Hiiitpma, föÄf

?uu tavarakauppiaita:

•tvLPYLAiTos
Puhella Grankullan sentraall.
Tri Einsr Runeberg, vastotte 10—13.
O Veikko Vartiovaaran asianajoin! O
sairaala, TöölS.
O taisto. Aleksanterini 15. 10—4. O
TriSivén, matkoilla.
O
Uui!El.lt!lli Trf Geitlin, miesfc. 05, O Hun 47 16 )a 65 79.
P 4133. Topeliuksenkatu 9.
11-’/s 12. 00000000000 00000000
Advokat
A
B Asianajo Osakeyhtiö,
S? tili 7EB 3M Parantola Keuruulla.
O Hi ikinheimo Puh. Sofiank. 3. 10—3. Pah. 65 74.
Aksel Alanderin Asianajotoimisto O. V.
Mikonk. 7. 913 Ja 1-4. P. 1872 ja 4214.
k °“
01

Tyynelnn

Urheilu* ja polkupyoräkauppoja;

Helsingin Metsätoimisto, Erust Wrede
Neitsytpolku 7. 10—4. Pub 10 08

Mehiläinen

S.

Tehtaitten Tukkukauppa

Siltaauareu k. ö t. 6754 u*ybytuv.ir>.aj
••
Pohto (nahkaa. vuotia. e*strakt,j,
Kluuvi*. i. Pua Sö 35 ja 22 55.

,

ja kylpylaitoksia:
O Pellinen & Niemelä (ent Koski & O
■TIU(SfI Sa i iaa ' a ia Synnytyslaitos. O Suomalainen). Mikonkatu 6. 10—4 O Asianajajia Jyväskylässä:
bllOI Speranskint, 3 F 4020.8869 O Pnh 2335 ja 7144.
SALONEN & TENNBEP.G. Puh 305
O
Artturi
Wakkolan Asianajotoimisto.
RÖNTGEN LABORATORIO.
O Heikki Ritavuori, Fabianink 31. O
Asianajajia Vaasassa:
Sairashuone O 10—12, I—4. Puh. 114 90, 34 70. O Asianajajia Kemissä:
varatuomari ANTTI KARIKOSKI.
pub. 7788. Synnytysosasto puh 7226
O Serlachius & Ryti, P.-Esp!anaadik O

TalifiatKnn iö Tri

Huti söu.

Maatalon*- ja Metsätoimistoja-

Sairaaloita

Taskinen, Fyeikaal. Hoito & Röntgenlaitos, Annank. 29 Hermo. reum. Ja sisät
sähkö. kylp. vai. kuumenn. y. m. hoito

8

9 P 61 00 ja 68 06 V Lehmuskoski. Vrjönlt 31. Puh. 774
L. Mo Janen, buonek. tebd Kasarmi 26 Aleksander Manellus. Vilhonk.4 P 1392. Verkakaappoja:
Arthur Nyman, Eerikink. 17. Pub. 2 48.
Pub 30 80
v
S. Säilä & KM, Aleks.k

Masiikkikannpofa:

Yks. hatnmaskl. Aleks.k. 19. y 2 B-j-£9lp.
ei perjant.
Äyräpää, P.-Sspl. 5, 10—12. P. 113.

Vuorikatu

Hergbem). Sepäaa

MnotiHikkeitä:

Qvarnström, sisät., P.-Bspl. 33,3 4,p.6484 Wasenius, Bulevardini. 14, 9—lo, I—2.1—2.
ReijoWaara, Antink 15. »/ SII-11. F. 4893
Puh. 11 S 2 ja 45 87; ei lauantaina.

Fäivalista.

"

Wiliandt, Uudenmaankatu 15. F. 5530. A. Lönngren, Korkeavuorenk. 22. P. 8356

Ja

Tukkuliikkeitä:

Sanomalehtiä:

Hellas 0.-y. Pianotehdas, Aleksanterit) Uusi Suometar, tehokas ilmoituskatu 50
Pub 661.
lehti.
Mikkola & Wegelius, Aleks.k.ls. P.6205 Suomalainen, suorin lenl! Jyväskylässä

Maanmittareita:

Kirjansitomo Tukeva (om K. Sneck).
Unfcnlnk. 13. Puh. 5801 ja 8215.
kirjansitomo-.

Teekaappojas
Savin Kauppahuone, Äntlnk. 4,
Puh. 204 ja 7130.

Romuliikkeitä”.

l. Bastman,

Puh. 272.
N. Leino, P. Makasiinik. 4. P 212.

V. Siivonen, Simoni. S.

A. Haauoja, .\eilsytpoiku 3. Puh 534.
J. Korte, Aleksanterina. I Pua 3971.
Vald. Salvén, Unionina. 28. Puh. 024.

A. K.

M Paperikanppoja:

Ekberg,

BlaatarinliikkeitS:

u lii U Kotelotehdas b a Lasi. ja taloustarvekauppofa;
Klunvikatu 4. Pub. 5466. A» AM
&1 MM Konttorikirjatehdas
G. F. Stockmann 0.-Y., UnioninOsakeyhtiö.

.

Helsingin Leikkelelilke, M Ikoni.

LyhyttavualiikkeilS;
Y. Via
Helppola, Siltasaareni. 6. P. 7428.

V!/å:!ianW

O li
A 'ål
n! A

Kangaskauppoja;

—

Ompeluliikkeita:

katu

MLOIWW AleksanLlc.ll.Puh.l327.

I. Arkadieff, P.-EsplanJc. 11-13.

27. P. 1727.

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

Rantasänky tehtaita:

Kattaus. {a kehysliikkeitä s
Kirjallisia toimistoja:
Annankatu 20.
Kirjallinen Toimisto, Predrlklnk. 39 8.
■ IkSl liina Puneiin 2356. Helsinki. Erottajan 5. 5 kerr P 37 38 Pikatoimistoja:
Siirtomaatavarakaappoja:
(Bulev. kulmassa). Puh. 73 71.
Rauramo, E.. Korkeav.k G A. p 9714
V W Dahlgren, Vladim k 34. P 5275
Kalfasepäa^ikkeitS:
K. A. Sariola, Katajanokalla. 7 B. P.7511
Dahlgren, Tukku- ja vähittäislnke,
Kirjansitomoja:
Aikaia. Ö.y.. Mikonkatu 8. Puh- 166 Tukkilj, v.maam., Vladtm.-k. 11 A. 4581) MBOB /'«. M. lv. V:n pikatoim. 'a työlaitos J. H
Annankatu 25 Pub 757
&
Kultahopeaseppa-Oauuak.
EC Ti Kirjansitomo Korkea
Hakasai
iflHili\varatt. pojille. F lOJoö Vuorik. 17. Hansson, Vuorini k. 35. Pub. 33 33
My
t HLa 11 vnoreukatu 32. Puh. 7232 meni! 2.
P. 67 28
Maanviljelyskalnalo- Ja !arp.-kanppoja Puusepänliikkeitä:
A. E. Isaksson. I. Robertini 1. P. 5547.
kirjansitomo Osk. Lindroos, Aleksant.k. 48.
TADMH
Erott. 9
I MK I I U Kaivok 11 P. 6845
1 1 Helsingin Uusi Puusepänliike (B A Museokatu S Puh 291.

Kanantnanakauppojas

ÄSJL&ä

Leikkeleliikkeitlt

Hagan Kukkakauppa. E.-Espl. 2. P.5117
V. F. Sagulin, Aleksanterink. 46. P. 977

Suomalaisen

Kahvikauppoja ja -paahlimoja:

Hjelt

Pub. 58 62.

Naisten pukimoliikkeitS:

Uusi Rautakauppa O. V, L Helktnkatu Taidelakotncja ja
Puu. 159
L o. M. Nurmi, Liisunk.messinki-valimoja*
IL Puk. 33 8L

is.

£

Insinööritoimistoja:

Jalklneliikkeitä:

Koulutarpeiden Keskusliike O.

13.
K. V. Silveniuksen Nahkakauppa, A. M.
Soikero, Mikonkatu n;o 17. Puh. 43 06,

Selma Tamminen. Tehtaajik.

KOTITEOLLISUUS 0.-T Lihakauppoja:
Liulevardink. 2. P. 8720
Alex. Grönlund, Kauppiaat. 5. P. 48 52

Koulutarpeiden kauppoja:

w.y. (tukuttain), L Hei
Puh. 24 80.

t. no

kink.

Lasihiomo Välnölä, Balev.k. 30. P. 7608.
Joutsen & Nikolajeff. Museok 3. P. 6329
Peililasimo, Bulevardink. 24. P. 110 77.

Konekfrjoitnsknrsseja:
uusiutuvia kone
f?n f SFrlnn* n Yhä
hin.kursseja AleksauHu
lU\
Dll.
H
UJ kjillUliU. terink. 7. Pnhel. 1092

Nahkakanppiaitai
\uul

RlllletllSiiiKE

välittää ilmoituksia kaikkiin
lehtiin ja aikakauskirjoihin.
Yksi käsikirjoitus ja yksi lasku
eri lehtien omilla hinnoilla.

Hagnäsin Jalkineliike, Erottaja

3131*

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

Valaat kielenk. Puh. 3410. Aleksit U

Siltasaareni,

s

A. Hj. Leppälän Lasihiomo ja lasin ja
lostusliike, Mikonk. 8. Puh. öO 23.

Kiisheelaitoksia:

diiulrink. 3.

«MMM

IarSSÖH

Samtas. Eerikinkatu 22. P.

OiOTTB
S IB

Kangas- Ja Lankaosasto 866.

LasinleikkausiiikkeitS:

Kivennaisyesitehtaita:

1578 Kotitsollisuiuliikkelta;

Uusien Kielten Opisto

I. ICiipinen
Aleksanterinkatu
I

Cl,L

KjelcnkSSntifiS:
12 klelt Vai.

Lorens Malmström, P. Espl.k. 33 P.642

Puh. 59 12,

23.
I/lIUA AIIB Yrjönkatu
|Y Bk.U¥M
Puhelin 6507.

Arkkitehtejä
Aatra Kemikalieliike, Arkadlank. S.
Axel Mörne, Albertlnk. 86. Puh. 1363.

Herrainyaatetusliikkeitä;

23.

Unaeok. 3. P. 6529 OI

KemikalielUkkeitä:

Hantaustotmirtsja:
Uusi Hautaustoimisto, LaplaUt.lB. 6520

miakalu

Aleksanterini, kulm.
Taloustarveos.
p. 6451».
L.ESI- ja Foslllnios. p. 014.

,

|
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UUSI SUOMETAR
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Varatuomari

Veikko Vartiovaaran

lyseon saks. ja ransk. kid. varih. JeM.
virkaan (15 t. saks., 9 t. ransk., 2 t.
suom).
Hakemukset palkkavaatimuksineen (kuukaudelta) ensi tilas-

Helsinki, Aleksanterinkatu 15. Toimisto auki 10—4. Puh. 4716 ja 65 79.

Matkustetaan maaseudulle.

Snalaiiei Aiiiliiisla

sa U u d. Suom. konttoriin nimim.
»Lyseon Lehtori».

HelMuki t un
A. RIMPPI. tak. kand
ninkaro 8 P 66 57 Auki 9—12, 5—7
28
Matkustetaan maaseudulle.

Utelias teloFiiii
Varatuomari.

I
n

Bpr

Ajetaan myfi S

rikosasioita.

L.
S. T. vuosikokous

Hantausapurenkaan

WWW

Kihloissa

pääsyn.

Mmm
ii knLwKiba

Helsingin

Cts-a,

Ulatti TffhdtaCa
Lahti

Kisko.

on

tammikuun 14 p. klo puoli 10 a. 1917
1.-Teatterikuja 3. Säännöissä määrätyt
asiat. Jäsenkirja oikeuttaa kokoukseen

sont2 tarmokasta

vuosikokous on sunnunt. tammik. 14 p. itsenäiseen suurtilan hoitoon täysin
1917 klo 10 ap. Sirkusk. 5, huone 15. perehtynyttä, maanviljelyskoulun käySäännöissä määrätyt asiat.
nyttä TILANHOITAJAA ynnä huolelli(Helsingissä, jouluk. 31 p. 1916.
nen, alaansa innostunut MAATALOUSKIRJANPITÄJÄ saavat heti paikkoja
(Työm.)26984
Johtokunta.
Oy. Tornatorilla, edelliset maatiaiskarja ja hevoskasvatustiloilla, jälkimäinen alleklrjoittaeen luona. HakemukPekka Ervastin luento y. m. ohjel- set Palkkavaatimuksineen ja todistusmaa tammik. 1 p. illalla klo 6 Bulejäljennöksineen. joita ei palauteta, lävardinkatu 7.
hetettävät
ennen 15. I. os.: Antti
{S. I. 29933) 26973
Henkilökohtainen
Tanttu,
Imatra.
näyttäytyminen suotava, mutta väet-’:
26993
kutsusta.

Xeosoflnen luento.

Teosofiset iskelmät

+

Bulevardlnk. 7:ssä sunnuntaina jouluk. SI p:nä klo 12 p. Pekka Ervastin esitelmä; Tottumuksen voima.
(S. L 29930) 29674

Surulla Ilmoitan, että mieheni,
rakas isäni,
talonomistaja

Nikliaetfföaroff
Olga
(Hautaus

Ja Dimitri Sfdoroff.

tapahtuu fceskivllkk. 3

p. tammikuuta 1917 klo 2 venäläi-

virat

sellä hautausmaalla.

Emilia iiia Helenius
synt. Sjöman,

pidemmän

ajan

sairastettuaan

kuoli rauhallisesti 28 p. t. k. 31
Syväksi suruksi mit. Ikäisenä.
nnlle,

neljälle

pienelle pojalleni,

vanhemmille ja ystäville.
Valdemar Kalenius.
Sukulaisille ja ystäville ilmoitetaan että surusaatto lähtee vainajan kodista Bulevardini:. 19 Uudenvuodenpäiv. klo puoli 4 Uudelle hautausmaalle.

+
Bandia ilmoitamme, että
rakkaamme
Sairaanhoitajatar, neiti

li Tina Hiili

synt. 7. 2. 1888, kuoli 27. 12. 1916.

Omaiset.
(Autuas

sinä, joka uskoit.

Hautaus tapahtuu Prunkkalan
hautausmaalla tcmmik. 6 p;nä klo
1 1.-p. Kokoonnutaan Kapulilla klo
12 p. Josta ainoastaan täten ilmoi-

Turun kaupungin rakennuskonttorissa.
Muutoin ilmoitetaan, että virat,
joista, kummastakin on se:tsemäntuharan enkahdensadan (7,2001 markan
palkka 10 % korotuksineen 5. 10 ja
15 vuoden palveluksesta, asetetaan
kuuden (6) kuukausien molemminpuolisella irtisanomisella sjkä että
mainittujen virkojen 'hoitajat eivät
saa pitää muita toimia tai vastaanottaa yksityisiä tehtäviä, jonka lisäksi he ovat velvolliset alistumaan
niihin muutoksiin virassa, mitkä
katsovat
Kauipungi nvaltuusmiefh-e t
Lähempiä tietohyväksi päättää.
ja sekä työnjohtajan työ-ohjelma
saadaan Rahatoimika.marin 'kansliasta.
Turku, jouiluk. 19 p. 1916.
—’

Rahatoimikamarin puolesta
Fred*. Stenström.

(A. UQ2GG4S

■Oskar Schultz.
Kokenut

Insinööri tai
O.Y. GRANIT teknikko
Avoinna: 11—3:: Telet. 87

Hautapatsaita

joka «maa perusteelliset tiedot kali
kil-eoliisuud ssa sekä sitä vanten tar-

vittavien laitosten suunnittelemises-

sa ja rakentamisessa, saa paikan
omistamiemme kalkkiiouhosien tvkni'!;lisenä johtajana.
Kirjalliset hakemukset palkkaivaatimulkisineen sekä ilmoitukset ajasta,
jolloin virkaan voidaan astua, vas-

Varasto:
LeppSsuon huvil. Lapln'ahdenk.
Avoinna: 9—12:1—6. Tel. 4237. taanottaa
ta 1917
Parasta ainetta, uusinta mallia!

KjJiii Kinvilii
Jälkeläinen VJ

Lapinlahdenk.

Ihelm Ek m n

S 3 i:

Hautakiviä aina

Puhelin 42E

varastossa

Harmoritö.tä teiidaau.

Oi

Snellman

Tilin virkaan
Inlais-attitiin viita

2CBIU

Konttori: Bulevardink. 15

&

nSvttelyssS.

H*

10

2GSR3

'ennen

15

p.ää

tammikuu-

O.T, Kalkkimaa AJ3.
Oui'u.

Viransijaista
halutaan

kevätlukukauden alusta

A.B. JOi!. GllSt. ©iKssiröm 01'A

Jotm”

Turku.

(g. H.)

C&meMh Öanto r. I.

®

valmistaa vnositt. n. 63.000.000kg. »anoi»
tuspaperla. Posttpaperia. Painopaperia,
Koteiopaperla. Albumipaperla. Perga-

mllnipaperia Tapettipaperia & käärepä pe

ria ia ;idultaan hienojin masta tavailisi

Sähköosoite:

P. stiosoite:

Kuusankoski.

ripaan.

Kymmeneboiag. Kymmenebruk.

Asiamies koko Suomea varten Victor Hoving.

Heisin i

Helsingin jaflstfipnnhin
ui

Taideteollisuuskeskuskoulu

suomalaista terveysjauhoa.
Saatavana kaikkialla.
-Asiamiehiä otetaan.
A. Lilius.
Pääasiani ies.
P. Esplanadink. 15. Helsinki.
SisftSn|{ir|ol(fantl>ini"en kevätlukukaudella tapahtuu 2—9 p;nä tammik,
Puhelin 116 38,
arkipäivinä klo 7-9 j. pp. Loppiaisaattona tammik. 5 p. ei ole sisään(SI. 25993) 25074
kirjoitusta
Lukukausimaksu suoritetaan sisäänkirjoittautuessa.
■—

Hyvänmakuista ja halpaa.

6a. p*—lo l. p-.

Kymin Osakeyhtiö

Kunnioittaen;

Jokaisessa aamiaispöydässä tulee
olla astia;! inen

®

Veksanterinkadun 2l:ssä
Tallbergin liikepalatsissa ia
Kaarlenkadun ll:ssä —puhelinkeskusaseman talossa (ennen
1 Linja 9). Kevätlukukauden sisäänkirjoitus alkaa 8 p.
tammikuuta 1917 klo 6 i. p. Koulutyö alkaa 9 p. tammikuuta klo 7 i. p.
rs 1.2997,V266»

teviä hakijoita kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa tästä lähtien, tätä
Arvopaperiosasto.
päivää 'kuitenkaan lukematta. Rahatäällä
viimeisiään
klo
toimikamariin
Aleksanterini 42. (Kansallispankin
12 päiv. jättämään kirjalliset haketaiO.) Puh. 2279 ja 7363.
26975
(S. 1
mukset, ikä-, maine- ja pätevyysNiille arvoisille liikennöitsijöillemme ja liiketuttavillemme, jotka
todistuksilleen sekä selostuksen kera
mahdollisesti ovat kiinnittäneet huomiotaan äskettäin lehdissä olleeseen
hakijan tiedoista molemmissa kotiAb. Oscar Heine & C:on, Porista, ilmoitukseen, jossa sanottu toiminimi
maisissa kielissä, niitä ehdokassijoja
suvaitsee väittää, että se puolestaan joulukuun 1 pstä t v. on irtisanonut
varten, jotka rahatoimikamari asetsopimuksen, joka koskee Mäntyluodolla yhteisesti harjoittamaamme spedittaa yhteen
sioniliikettä, saamme täten ainoastaan ilmoifaa, ettei sellaista irtisanomista Ab. Oscar Heine & C:on taholta ole tapahtunut, vaan että allekirjoittaneet katsoivat sopivammaksi lopettaa liikeyhleytensä mainitun toimija yhteen
nimen kansa, jonka koska tahansa voimme todistaa.
Kun tämä asia kuitenkaan tuskin herättänee arv. yleisön mielenkiintoa, emme tule tässä suhteen enempää vastaamaan.

tetaan.

(Tur. S.)

Castrén

iofea pidetään avoinna [ofea päivä

Alemmat Käsityölåiskoulut

18 Broadwav New York City.
U. S. A S ihkö-osoite: Lockwood, New York.

Saanut yksin kultamitalin P»nvna-Pacl3c

yhtiöissä ostaa

Täten kehortetaan haluakatta pä-

Surulla ilmoitan, että rakas
vaimoni ja lasteni
hellä äiti

U. S. A.

Xfruunfeadan- 5

®
»s,,®
®®®®®®®®®®®®

Lähetys-osasto;

DETROIT, MICHIGAN,

Suomen Köypyl. Oy.
Ab. Agros
Vaasan Puuvilla
Seinäjoen Verkatehdas
Oy.

ltk. vanhana.

®

®

luja taloudellinen pohja ja vakavaraisuus.

OSAKKEITA

ijäiseen
nukkui
rauhallisesti
uneen jouluk. 29 p. 1916 76 v. 3

Z Kuolatan

tonnin. Ehdottomasti tasainen kulku.

Halutaan ostaa

®

'w'

(Ifo

Rahasijoituksenne on taattu, kun ostatte FEDERAL-vaunut.
FEDERAL-vaunut olivat ainoat vaunut, jotka
saivat kultamitalin äskeisessä Panama-Pacific näyttelyssä. Niitä on kolmea kokoa
i*/,, 2 ja B l/ a

kj

uuden

«

n-aate!

|

Kesklfeaupunodffa
totossa

FEDESItHDTOaTRUCK COSIPANY

r

kuuluvia

IHaaSCOflullc.

tiistaina, tammife. 2 ptnä

®

Huolellinen ja nerokas työnres kävttäen korkeimman luokan aineksia tekee FSDMRAL-vaunuia.
Tuhannet näitä vaunuia ovat tyydyttävästi käytännössä ratkaisemassa kaikenlaisten kulotusten vaikeuksia maanpallou joka maassa.
FEDERAL-vaunut ovat aikoja sitten jo sivuuttaneet kokeilemis-asteen. Nutä tehdään maailman
yhdessä suur.muusta tehtaista, joka tekee yksistään
ajoneuvoja. Terve taloudellinen ja
pe-

Yhtiö, jolla on

OiyÖS

aitaa

Q

erikoistekoa.

1. 1 s. 20 mm.

Matkustetaan

CCaota

|

■^ll
tiels. S. 2 k. 31. 12. 14.

muita aaianajoalaar.

y^)

jj» FEDERAL-YAUNUT n

UUSI

uusimmat mallit

jsia ynnä

1
l
Pulieliu 9760.
2 lo— /2 1, 4 6.
kund. O. V. Hannula ja hov. ausk. L. K. Orraeus.
23096
Matkustetaan maaseudulle

(SH.)

TILATKAA

Atelier för Linnentstyrscl
5 Mikonkatu 5.
23955

jg

Penm

To mistoaika
Omwt.: lakit.

.

Baari valikoima;

i

haafcw ea

As.anaiotoimlstoHelsinglssä.Hallitusk.lSß. (Heimola»

SOi 9

SUOMETAR.
Morsiuskapioita

m,

'

Fil.maist,Hov.ausk.

Varatuomari

te.tam.ntiejfU yhtiöjärje.tj'ksis. kaappa- y.

.s

fI VO H2VBfl

|yan ffÖljnSU

Varatuomari.

B B MPI

9

Asianajotoimisto,

Vakinaisia avustajia:

Omistajat;

III

H

I* 8t k USiel £a VI tlt&aseudulle.

jct« it*. vmtii. tav. k. 4—5.

*'.lo-4.

ffff

Sf
t

kaukana

3

toimittaa saatayain perimisin, perua
Ajaa Tiraato- ja oikeusasioita, myOs testamentti- ja
khjoitnfc-ds, r«™n»njsfcoja; laatii testamentteji.. Tararikkoluotteloja, kauppa- y. m. kirjoja, y. m,

Otrirt.
Varat L. Fchlankelmo.

AJUI
U I il EJ I v VUCRIK. 8.
luh 74* ft m-H» RCHfi Aroiira Ho
r»nt.-a»en>

K:o 354

1916

UUSI SUOMETAR

Ruoholahden ja Töölön haarakonttorit avataan v* 1917
uusissa huoneustoissa Lapinlahdenkatu 3 ja Läntinen
Viertotie 20. Mainituista konttoreista voidaan myöskin vastaisuudessa nostaa varoja säästöpankin vastakirjoilla. Haarakonttorit ovat avoinna klo 5 —7 i. p.
(5.1.299150)26980

Ateneum,

AilUlnlunrelfi
varastosta

Ab. Matepial Oy.
L.-Ranta 14. Puh. 5313.
(S I. 297H« 20916

Tinaa,
Valinkauhoja, Uudenvuoden postikorttia, v 1917 Almanakkoja ja Kalenter a

Kangaspuita
2 kp!.

.Tacquardkaneasmiita.
2 kpl. NiisJkangaspuita.
1 kpt. Puoiiiukone.
Loimisalpoja, varaosia,
tarpeita y.m.
Kaikki hyvässä kunnossa, vähän
käytettyjä.

A,B. Komkntomo O,Y.

Tampere,
joksikin ajaksi maaseutukaup. klass. (SJ 29913)26932

Uutta Vuotta

Opintokirjat ovat näytettävät.
Uusia oppilaita ei vastaanoteta kevätlukukaudeksi.
Luennot alkavat tammik. 10 p:nä.
'S. 1.29699)

26913

Werner von Essen.
Allekirjoittaneen

toivottaa ystävilleen ja liiketuttavilleen

|

D. 3. KOUHI.

Kmm- ia Salrasvoimlstelakunslt Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotan liiketutta-

alkavat jälleen 15 p. tammik. Kylpy- ja Sähkohoitokursseja annetaan mvös, HUOM.! Tvttökoulukurssi eli
Medisiinari-kurssi alkaa 29 p. tammik.
vastaavat tiedot.
Lähemmin os. Helsinki, Annankatu 29.

villeni ja ystävilleni

Onnellisia Uutta Vuotta.

K. Taskinen.

saa vielä tänään -2—B Kalevan Paperi-

kaupoista Simonk. 10 ja Iso-Roopertin(8X30008)26962
katu 27.

Kiitos kuluneesta ja onnellista

(S. 1.29367)26671

LSäket. ja kinirg. t

Alma Hartikainen.

htori.

Puhelinta käyttävälle yleisölle

2691?

g Onnellista Oatta Vuotta

ilmoitetaan kunnioittavimmin, että puhelinmaksut kohonneiden kustannusten takia ensi vuoden alusta koroitetaan o
siten, että naksut 20 pmistä 65 p-.iin koroitetaan 5 penillä,
maksut 70 penistä 1 mkeaan 16 oeiin 10 penillä ja muksut
l m .estä 20 pemstä 15 penillä. Sitä paitsi ei kalliin ajan
valitessa myönnetä mitään lennuksia.
;
Helsinki, marraskuussa 1916.
lnterurbana Telefonaktiebolag
SSdra
15.1.2»44»)26738

(S. I. 27763)

Ystävilleen ja liiketuttavilleen toivottaa

Kansanopettajain

Oalistus.
it.

L. 26901

i

_

s;f) m

_

lois

UUSI SUOMETAR

Suimnniniua Joulukuun SI n:nS
——rm—~ni

e Olympia

Märta Halidén
Hgom.!

S.

Kicolai Johansen

Huomenna Maanantaina Uudenvuodenpäivänä

Esisl-Esifys.

Hienoin ja huomatuin

(ilmi

uuden vuoden ensi viikolla on epäilcmliltä:

KMn poika

Esiintyjien joukossa mainittakoon!

Märta HaSleSön, Karin Molander
ja Ragna Wetlergrån sekä Nordisk
Fiini'. C'onip:n Köpenhuminassa tunnettu ja
ihailtu näyttelijä Miaolai

ff-oaalnon draama Filmi on suurin ja mielenkiintoisin uutuus, mitä tähän saakka on ilmestynyt toimiBiograf teatern Tukholmassa. Sen sisältöjä vaikutteet ovat tavallisuudesta eroavia ja voi huclstta sanoa,
Svenska
niineltä
että sen vertaista ei ole ennen ilmestynyt ainakaan Skandinavian fiimituotteideu joukossa.
.

UUTTERUUS URAN UURTAA

Vastustamattoman huvittava
naaraioimistailonsa kautta.
Huora.! Caile Barcklind! Huom,!

näyttelijän Curt 03rehtiti ti tn esittämä humoreski.

tunnetun

filmi, missä Barcklind herättää huomiota etenkin

Huoin.t Maaseutuleatl
filmi-ohjelmansa
lamme on suurm

i

-

-

Kuomenna Maanantaina Uudenvuodenpäivänä

Suurenmoinen taidefilmi

uusi ohjeEnia

Hb Hiili liiti

Pörssikuninkaan kosto
Miljoonien noiantanssi

4:ljä näytöksinen draama.

eli

jännittävän toimintansa ja erinomaisen niiyttelcmisensä puolesta tulee herättämään suurta huomiota"’—
Filmi, joka

Elämän ja kuoleman arvoitukset, kaikki tuo ihmeellinen ja
salaperäinen, jota ei kenkään voi selittää, esiintvy tässä filmissä
kaikessa suurenmoisuudessaan.

Elävä hattu
Pieni, mutta erittiin vitsikäs pilajuttu.

Ensiluokkaista soittoa esittää tunnettu valioorkesterimme

Kuvia ranskalaisten voitoista
Ghampagnessa

»

>

Önnellista EJutta
njnii;iiniii!iiißii!!nrn!iiiiiinjiiii!i!!in!ni!i!iiiiHiHffli

Esi aßiiniiiiiiii

Saa

virit!,,
&

vihT.-sin.

iLaheramin
v BOLAG»,

Tanrnern, Kauppatori 7

;5.1.29906)26830

Myytävänä
10,000 kg Lyijyromua.
Sö kw MotramHe -terästä 50X50 mm
ikä’;.' tu-iiin nimim. »Bolags.
Tampere, Kauppatori 7

RyväntekeväisyysjärjestäniisylidistyKsen Rauna,

Vuotta p.
•B

Chic de J>aris, W. Sutinen.
Jjagnäs Skomagasin.
7jirvikallio,
Ja t^eklaamimaalaamo,
Räsänen, Jida Ja Jsak.
Sagu/in, Jda Ja Wollen.
Seidenschnur, T)olly ja ){arl
Wiik. Salins Snormakeri jffTj.

konttorikirjoja y. m. saa tänään klo
Kalevan Paperikaupoiuta
Iso
Roopertink. 27 ja Sixnonk. 10.

lukdufiavitkzn toivottaa

«3äK3rii

§«•

;ilatkoi!la 1. 1.—S.

1.
Prot. Oev. Streng,

iittäen kuluneesta, toiootamme »nenestyksel-

g|
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:n****x%*w*%x****%*****x& S||

istä ja *oimirikasta
alkaona Duotta liike-

&

®

Onnellista Uutta Vuotta 88

E. JUURINEN.
ViiiiiotiisliiliP.

■

®
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Ilotta Vuotta

26!)C(j

Il I- S. Hbl

■■

Helsingin puuseppäfehdas Osakeyhtiö.

i

(ruotu.

1 k. 1

h.

Yrjönkatu

11.

4'i mm. 2 p

CkmUiiim liatta Duotta
toivottua liike y m.

tntt

villoen

tX 10. JColmkcj.

(Suomen Muotikauppa).

gg

S

~

tuttaoillemme

MJ. Nissisen Nuohousliike. lp
Vuorimiehenkatu 12.
Om. Unna

kaikille iiikeluttavi'leea toivottaa

2—3

■■ g

■»

työnäntajillecu ja tuttavilleen toivottaa

1311 Almanakkoja 1917
Onnellista
Kalenteria

He!s. S. 1 k. 1 e. 15 mm

Matilda Hänninen,

Uutta

Ystäville ja tuttaville

;S.T.-29911)26931

;

Ostajapiirilleen, ystäville ja tuttaville toivoo

HmiiHiiitminiiiininiiniiiiniiiiia

»

»

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

liuotta i Onnellista

toivottaa

»

Sekalaisia ilmoituksia

26908

-

»

(S. I. 290.74)

Päivaukuvia maailmausodasta.

26907

ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

5.000 kg Kapinoitua Soodaa.
2.000
Dekstriinaä. keltaista p>ri!ma,
6.000
Pinkojpalivia. sijoitettua.
1.000
Painopaperia, liimattua.
2.000
Käärfpaperia..,
100
Suotcpaperia, harmaata.
•iOO riis. Postrpaperia. N; 0 3 prima.
300
Karame.llipaperia,
piano,
(kpl. Kirjekuoria, Sinisiä

5-osainen uykyaiKaiueu draama.
Suurenmoinen ja mahtavasti vaikuttava filmi, joka todelliset! iniiimiilisvytenöä kautta jättää katsojaan pysyväisen vaikutuksen. As he od sitäpaitsi nykyoloihin soveltuva ja näyttelemiuea kaihissa mitä cieviutä.

Esittää Keisarillisen Teatterin Moskovassa primaballerina
£". W, Helxorm

Myytävänä

600.000

Puhelin 65 69.

Ensi-Esitys Maanantaina Uudenvuodenpäivänä

Herra Y. Kuusisen johdolla.

265)06

-

Iso-RobeHisksisj 21.

verrattoman

Huora.! Calle Barcklind! Huora.! Ca!le Barcklind!

-----

Puhein 33 34.

Chopinin Nocturne

Huom.! Ensimäinen CALLE BARCSCLIND-filmi Helsingissä. Huom-I

Meille helsinkiläisillekin

*■

mnii n

®

Puhelin 56 76.

Kluuwikatu I.

n—i

Onnelta Uutta Uuatta
toivottaa luketnttavi!'oen

Bi!
¥.,<B,

Sokka

&

Kotro, Viipuri

ö
®

Omistaja Juho Sohha
*

m

®

9

,

®<#
w

■«>

„

(Wiipuri) 26892

IJeVngin Kasvahisopflinea
Salouskcalu

Siltasaarenkatu S—lo.
8-vlikkoinen ylemp. käytännöllinen
kurssi (suomen- ja ruotsinkielinen) alkaa tammikuun 15 pnä klo 1 päivällä.
(S. I. 29961) 26965
Maksu päivällisineen 225 mk.
EDIT REINILÄ.
(3.1.28297)2611#
Johtajatar

viikingin Madatim lopetti ia slattofu&£

@8

Huomatkaa!

¥

e!ä eletään opplaila

iltakurssiin suomen ja venäjän kiei*
len kaikissa aineissa. Erikoisesti ops«
venäjää lyhyessä
tetaan puhumaan
ajassa. Vuorikatu 4, ovi 9. Puhelia
UtfGi

UUSI SUOMETAR

Sumuni! aina Joulukmm 31 p:u’n

1916

JU 351
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Kiittäen kuluneena vuonna osoitetusta tuottamuksesta ja kannatuksesta
allekirjoit©
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toivottavat

taneet

kaikille asia- ia liiketuttavilleen
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nne ista Uutta uotta i
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i Fukimoliirie Oy. Kallio Ab.,L-Heikink.9,'
Helsinki. Puh. 6731.
1
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Aug. Malmin Unniliike.

M. F. Hätisen Metallitehdas, 1.-Heikink. 13,
K. V Silveninkseo Nahkakauppa.
Taulispään toimitus ja konttoil.
Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen.
Akseli Sariola, Maalausliike.
J. V. Seppänen, Nahkakauppa.

Hakaniemen Kirjakauppa 0.-Y.
Sörnäisten Kirja* ja Ps peri kauppi

:

:

\

\

I

'

Töölön Kirja- ja. Paperikauppa sekä i

K. Kallio, Kello- ja Kultasepänliike, Helsinki.
Snomen Kultaseppä Osakeyhtiö.
Liious Aalto, Vaatturinliike & Verkakauppa.
Juho Halonen, kangaskauppias.
S/ Metsänheimo, Jalkineinko.
Korplvaara & Leskinen, Petrograd.
Valto Aarnio, Siirtomaatavarain Tukkukauppa, Helsinki.
Eliel Kosola, Maalaistavarain Välitysliike, Helsinki.
A. E. Saarinen, Peltisepänliike, Nikolaink. 19.
J. Korte, Tapetti- ja Mattoliike, Aleksanteri nk. 7.
£. Heinänen, Leipomoliike.
I. Kilpinen, Huonekaluliike.
Oy. John Paischeff Ab.
Ab. Oskar Eriksson & C:o Oy.

K:ni.
Jalmari Vainion Siirtomaatavaraliike, Neitsytpolku I0„
Puhelin 35 97.
Joutsen & Nikolajeff, Lasinleikkaus* ja Kehysliike,
Museok. 3. Puh. 6529.
Karl J. Helle, Maalausliike.
Tehtaitten Tukkukauppa.

Pöntinen

m

:
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Orientaliska Magasinet, Tadschi Isamohamedoff.
K. Louhimo, Parturiliike.

|||

Talous-Osakekauppa.

gg
gg
gg

Aktiebolaget M. Lindroos Osakeyhtiö.
A. Haanoja, Maalausliike, Tapetti- ja Maitokauppa^
K. V. Virtasen Jalkinekauppa.

Sanni Leisio, Kangas-ja Ompelutarpeidenkauppa, Tarkk’ampujank. 10.

\
\

\
:

f

Puhelin 7915.

Hotelli Astoria, J. A. E. Lindroos.
M. V. Jokinen, Fredrikink. 26.
Alku Välitystoimisto, Mikonk. 8. Puh. 7882 ja 9911.
Uusi Polkupyöräpä]®, J. Roine, Ännank. 25. Puh. 9846.

"

*

s
\

Oy. J. F. Widenuark Ab., Kellosepänliike ja Kellotar-

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
Kirjapaino Osakeyhtiö
Helsinki, Antinkatu 4.

V. Saastamoinen, Korkeavuorenk. 2b. Naisten ja Herrain Vaatetustarpeita.
Osakeyhtiö Savion Tiilitehdas.

Turistihospitsi, Olga Rannikko, Vladimirink. 17,

®
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peidenkauppa.
Siltasaaren Tupakkaliike Osakeyhtiö.
Oy. A. N. Lahtinen.
Oy. Tailor Ab.
K. U. Sainio, Jalkinekauppa, Hallitusko 15. Puh, 6061
Kotileipomo Primala.
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toivottavat ystävilleen ja tuttavilleen
Jalmari Pöntinen.
Akseli Pöntinen.
Otto Väisänen.
Otto E, Tuohioja.
Aino ja K. T. Hagelberg.
Riikka & Mooses Oksanen.

Alli

Hilma ja A.Toivonen.
J. Allr. Tanner perheineen.
K. J, Kahila perheineen.
A, J. Sola perheineen.
Lempi ja E. A. Sovijärvi.
&
perh.
Hanna Roobert Lukander
Armas Himanka,
Anna ja K. Tamminen perhein. Miina ja Kastaa KUpula.
Kohonen,
Selma ja Aapo
Alma ja K. O; la,
Soidinsalon perhe.
Runsa ja L. J. Saastamoinen.
Helena ja F, Hj. Väänänen,
S. Pajarinen perheineen.
A, ja E. Raassina perheineen.
Naimi ja Jalmari Vainio perhein. Mimmi ja Akseli Sariola.
EFn ja A. Joutsen perheineen.
Anna ja Oskar Leppänen.
Aukusti Virtanen perheineen
Emilia ja J. Toivonen,
Maria ja G. A. Valtonen.
Liisi ja Oskar Nikander.
Tilda ja Antti Kronqvist.
Eemeli Vinnari perheineen.
K. V. Kaarna perheineen,
O,
V,
Maria ja
Olga ja Aukusti Korpinen.
Ahlstedt.
Hilma ja Raimo Spolander.
Anna ja Robert Ruotinen,
J. E. Ruohoja.
J. V. Kajanderin perhe.
lida ja Vihtori Kajaste.
K. A. Widcnius.
Anna ja K. A. Koskinen,
Kyösti Salomaa.
Maria ja Selim Vainio.
Fredrika Lepistö.
Impi ja Akseli Lehmusmäki,
Emma ja Edv. Vanne.
J. Äijälä perheineen.
Hulda ja Hannes Kyyrö.
E.
perheineen.
Kastaa E. Vuorisalo
Katila.
Kivcnhakkaaja J- E. Forsman,
H. E. Loman.
Emil Jnntto.
Maiju ja Th, Grönqvist.
Kaisu ja L. M. Vlherjanri.
Amanda ja F. Nummi vuori,
? lja
J,
ja K.
Helga ja Viktor Toivonen.
H
Rousti.
Ida ja Gabr. Aarnio.
Lehtinen.
ViherjunrL
E.
Aino
H.
Emma Grönroth ja Esteri Vihcrja
L.
J.
Ääri,
Fanny ja Vilho
juuri.
Maria Nummivuori.
V,
Malmi,
ja
Jalava,
Akseli
Fiina
Alma
Julia
Schwenzon.
Ilona Jalava.
Aino ja Victor Willstedi.
Antti Nieminen.
Hilja ja K. Linna.
J. V. Seppänen ja perhe.
Liisa ja Väinö Jalava.

Sofia ja Mauno Hätinen.
Maria ia E. Lietzén.
Hilda ja Odert Laine.

}a K.

Soikero.
Eva ia Jaakko Ahomäki.
Olga ja N, Andersson.

Tilda ja Väinö E. Leino.
Akseli Rauanheimo.
ja
K.
V.
Mimmi
Elovuori.
Hanna Rauanheimo.
Sigrid, Kerttu ja Tcnvo Merikari. Suomi Rauanheimo,

Uljas Rauanheimo.
Julia Hagelberg.
Maija Alanne.
Akseli Lipponen.
Tyyne Lipponen.
Helmi ja Artturi H. Virkkunen.
P. J. Hynninen.
Lyydia, Laina fa K, V. ValtarooÄ. A. Lieto perheineen.
F. Katajavuoren perhe
Mets£nhe*mon perhe.
Huhtamo, M. ja K.
J. J. Karvonen perheineen.
K. A. Siekkinen perheineen.
Simo Kokko.
Mimmi ja A. V. Henriksson.
Valto Aarnio.
Tilda ja Heikki Kaartinen.
Maiju ja Kaarlo F. Ek.
Ida ja J. Korte.

Amanda ja Johan Visa.
Mandi ja Konst. Lilja
Helvi ja Joh. Petäjä.
Anna, Siiri ja Kust. Tunturi
Eemeli Pietiläinen.
Lauri Pietiläinen.
Aleksandra Kaarto.
Agnes ja A. J. Hongisto.
Hilma ja Hannes R. Juntunen.

Maija Virtanen.
Tyra ja Arvi Vartiovaara.
Serafija ja Tuomo Sauso.
Alli ja Ilmari Helle,
Uuno Alho.
Ulla ja Viktor Helle.
Bertha ja Reinhold Linden.
A no Helle ja Tyyni Holmberg.
Alma ja Emil Havukalllo.
Juho Ahde.
Jalmari Helminen,
Amanda ja K. V, Virtanen.
Eemeli ja Helmi Hohde.
P. J. Komulainen perheineen.
Emil Koskinen.
Ida ja Valle Vikberg,
Jousimaat.
Mimmi, Signe ja Janne Liinamaa.
Yrjö Leinonen.
Rosa ja Manne Wilén.
&
Elli
Ilmari Saarnio.
Emil Peltola perheineen.
Jukka
Sinervo.
ja
Aino
Kalle E, Toivonen.
Ida, Hugo, Ensio Teljo.
Alli ja Samuli Koski.
ja
Greta
Toivo Pitkänen.
Henriika jaAdolf Lindholm, Lahti.
Aleksandra Virtanen.
Heikki Siikanen.
Edvin Otto Virkkanen.
Gustaf Adolf Sillanmäki perhein.
Bertha ja Aleksander Vatanen. Liina Saari.
Lyyli ja J. Karhu.
Aina Heinänen.
Emil Heinänen.
Hanna ja A. Haanoja.
ja
livari Leiviskä.
Hilma ja Elias Tolvanen.
Soii
Lempi ja Viljo Seppälä.
Ilmari Auer.
Anni ja Salamon Levämäki,
Olga St A. J. Auer,
Hj. Gustafsson perheineen.
lida ja A. E. Lehto.
Elovaara,
Erik ja Hanna perhein.
ja
Aug.
Ulla
Laine.
Matilda,
Laine,
R. Virtasen perhe.
Hilja ja Ape Laitio.
Juho Vainio.
Matilda ja Juho VirtaneaAkseli Savolainen,
Edith

&

Joh. Christiansson.

Julia ja Alfred Liuksiala.
Aina ja Kalle Siltanen.
M. ja V. Abrahamsson.

?

Jalmari Lehtonen.

Carl Simstcdt perheineen.
J. A, Ahovaara perheineen.
Kaarlo ja Mandi Jokela,
Katri ja Paavo Virkkunen
Sigrid {a A. Vihermaa
K. ja K. A. Paloheimo,
I. Kiirinen.
Yr't Kataja,
Jussi Järveläinen.
Aleppo Kutvonen,
Vilho ja Sigrid Soini.
Helmi ja Mauri Honkajuuri.
Otto Lyytinen perheineen,
L. Å. Haapasaari perheineen*
Elin ja Janne
Mimmi ja Eemil Keponen.

J. Koronen.
Amanda ja A. N, Lahtinen,
Edla Helota.
ja Joho Pajamäki,
ja Kalle Heinonen.
Hanna ja J. Lehtonen.

Hilma
Eriika

Linnavaara perheineen.
A. V. Laine perheineen.
A. R. Koskinen perheineen.
J. V. Manninen perheineen.

Eeva Ahde.
LvyU Tuomivaara,

m
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uusi Suometar

Elannon jäsenilleKansan Näyttämö

RflQ å Rfl

Hirviherrat.
Lippumyymälä

Voitto-osuus.

Puhelin 65 34.

2 KLUUVIKATU 2

"

on jäsenten ja ostajain palautettapa
vuoden varrella keräämänsä voittoosuusmerkit tammikuun I—s päiväin
välisenä aikana 1917. Myöhemmin palautetut merkit eivät oikeuta voittoosuuteen. Merkit on jätettävä siihen
myymälään, kahvilaan tai ruokalaan.
Jota vuoden kuluessa on «niten käy-

KONSERTIN

mm

::

Osuuskauppalehdet.
Elannon jäsenille tilataan vuodeksi
1917 liikkeen kustannuksella joku seuraavista osunskauppalehdistä: Kulutiajain Lehti, Samarbete tai Yhteishyvä.
Ilmoitus siitä, minkä lehden jäsen haluaa Itselleen lähetetyksi, tehdään
liikkeeseen pavoittoosuusmerkkejä
lautettaessa. Ne jäsenet, joilla el ole

huvinäytelmällä:

juhlanäytäntö.

Kalle

Alkusoitto
Helsingin Torvisoittokunta.
Proloogl
Kirj. Tohtori Jalmari Hahl.
4» näytös ..Elomme päivistä."

Leonid Andrejew.
4:s näytös .Inger, Östrätin rou-

V)

CO

rt

vasta"

O

Henrik Ibsen.
Kihlaus

rt

'rt*

Aleksia Kivi.

Lippuja mvydään teatterin kassassa
voivat tehdä ilmoituksen muulla tavalla. esim. myymälöissämme Elanto-leh- tänään klo 12—3 ja huomenna 12—3 ja
klo s:ltä.
den osoitelipuilla.
Juhlanävtäntöön ei oteta lippujen tiElanto-lehtl julaistaan 1917 vuoden
‘26940
lauksia vastaan puhelimitse.
alusta myös ruotsinkielisenä. Se lähejäseruotsinkielisille
tetään kaikille
nille. jotka ilmoittavat liikkeelle osoitteensa.
Sunnunt. 31. 12. 16. klo ’/2 8
Batejjgßy Aieasis Kiven kuolinpäiv.
Osuusliike Elanto r. I. Hallitus.
26951
Kullervo.'
10-kuv. näyt. kiri. Aleksis
Kursseja
Kivi.
Uudenvuodenpäivänä l. 1, 17 klo l/a 3 i.

Koiton Näyttämö.

—

miljmamiÉiiä.
3 näytöksinen huvinäytelmä.

Aftonbladet: -Kalle miljoonamiehenä*

on

sin ensimmäisessä vaiheessaan, jolloin hän on puotipalvelija. Hän „hakkailee“ kaunista Amandaa ja myysuopaa ja silliä sillä näppäryydellä, ettei luulisi hänen
muuta maailmassa tehneenkään.
Svenska Dagbladet: Carl Barcklind on huvittava, kuten
aina. Häntä tukee viehkeän sirosti rouva Maja Cassel,
joka on ihastuttava nähdä ja
hyvin
puettu. Muutkin osat ovat hyvissä käsissä, valokuvaus
ja näyttämöllepano aivan verrattomat.
Tya Bagl. Alleh.: Kaikissa vaihtelevissa tilanteissa
on Barcklind ylen hullunkurinen. Hänestä suorastaan säikkyy hyväntuulisuutta ja hänen lukemattomat
ihailijattarensa säteilevät naurunhalua ja ihastusta.

(Lejuif polonais)
26952

o

Erittäin mielenkiintoisia ja
viehättäviä luonnonkuvia.

Kurssit kestävät 2 viikkoa. Tavallitanskalainen farssi.
sesti potilaat puhuvat esteettömäsi! jo
—o—
€ päivän 'kuluttua.
26881
eUOIM.! Ainoa, joka meidän maasTänään kis 4.30(V, hint) ja klo 7,30
samme todella voi parantaa änkytyksen. Muitakin puhevikoja, kuten puhepeikoa iiman änkyttämistä, k-, p-, t-,
r-, s-äänteiden lausumattomuus, lesjääminen y. m. parannetaan.
A. Fagerholm, sairaspedagoogi. AiUudenvuodenpäiv. bio 5 (7 S HUO3LI Täänään sunnuntaina uusi ohjelma, jossa on filmi sellainen,
kaisemmin assistentti tri Behm'in lai- Huomenna hint. ja klo 8
jonka luulisi herättävän tavallista suurempaa mielenkiintoa:
toksessa änkyttäjille Berlinissä. Ml—5.
konk. 18. Vastaanotto
Hels. S., Hb!, truots.) 1 k. 1 s. 20 mm.

Apolloa Operetti.

HU

Lippuja tilataan
muutetut tammik. 3 p:stä alkaen 12—1 Myydään klo 3:lta.
ja 6—7.
**«a
25924
Vald. Sundman.
.

7306 klo

ESPLÄNMD

iSRAVENNA
SI

i.iUiSiaKua asettaa voueipapuy

taau

Aksel LiSleforsin Makkaratehtaan
hienon hienoja makkazavalmistella.

s,Jalokivllctmlß!|gatar“

Kuva valkoisen orjakaupan hlsloriasla.
jonka on sepittänyt ja näyttämöUepannut Äage

3-osainen näytelmä,

26397 Brandt.

Pääosassa;

LUSZ¥ WESNE.

Kertomus naisesta, jonka elämän kova välttämättömyys pahoitti syntiin
ja häpeään, naisesta, joka uhrasi kaikki lapsensa onnen puolesta ja joka valitsi
äänettömän uhrautuvaisuuden ja onnettomuuden tuskan joka kätki kevytmielisyyden vaipan alle äidin jalon sydämen. Piimi, jonka vaikutus on vastustamat-

iConseptti

kirjakaupassa

V. SILTALAN

välillä pidetään Kansantalon juhlasalissa 1 pnä tammik. (Uudenvuodenpäivänä) klo 2 1.-p.
Tämä jännittävä haastepaini
ratkaisuun
saakka.
suoritetaan
Tuloista saa voittaja 65 % ja häviäjä 35 %.
Huom.! Samassa tilaisuudessa painivat mestaripainija Aug. Jokinen ja
LipA. Lindfors 50 mk. palkinnosta.
puja etuostolla Oy. Sanomalehtikonttorista, Aleksanterin!*. 30 Ja Työväen
kirjakaupasta, Sirkusk. 3 sekä kilpailupäivänä klo puoli l:stä ovella.
2G766

N. M. K Tiliä Vuorik. 17 klo 9 jässnil
le, klo 11 yleisölle. Puhuv t past. T.
HaStari j:i maist. P. Salokaan Jouhikvartetti -oi't a.
'i6S96
Urheiluseura KALEVAN

Uuden vuoden
Tanssiaiset
Uudella Ylioppilastalolla
Uudenvuodenpäivänä 1. I. 17. k!o 6-12 i.
Lippuja saatavana etukäteen jäseniltä sekä kahvila Aikalasta Mikonk. S
ä 2:— ja ovella klo Joista ä 2:40.
HUOM.! Postiljoonien soittokunta
soittaa kahdessa osassa.
(3.1.30025)i26978

Huomiotaherättävä

SiSlfi-

luijeplst
SuGinoii Kansallisteatteri
oii:9ri!csterin avustuksella

Mamles.

2«b22

lemasta.

li--3.

Maanant. tammik. 1 p. (Und.vp.) klo 4
alennetuin hinnoin
Aleksis K en kuolinp. Johdosta
Lea
¥€ ja päivä.
Eihlans.
'8

Taikapeli!!.
•i-n. satunäyt KH. Lirin Kyöstit säv.

To «o Kaula.
Maanani. a. at. lippumyymälä klo 2.
Kustaina ammik. 2p. klo J/ 28 alenn
hinnoin

Elinan surma.
Keskiviikkona tammik. 3 p. VjS

Maanani. 1 p. tammik. 1917 (Uudenvuodenpäivänä) klo 8 ip.
Pörssisalissa

Ohjelma: Pacius: Alkusoitto ja.

Ballaadi »Kaarle kuninkaan metsästyksestä»,
Suomen laulu. Sotilaspoika;
Pahlman: Fantasia
kansanlauluista;
Melarsuoma!,
tin: Valssi »Prinsessa Ruususesta»; Kajanus; Rapsodia N:o 1;
Sibelius: Karelia, Valse trlste;
Palmgren:
Kansanomainen menuetti;
Järnefelt: Itämaalainen
tanssi; Sibelius; Alla marcia.
Pääsylippuja: saliin
parvekkeelle 1:50 saatavana koko
konserttipäivän ravintola Pörssin

■Sunnuntaina jouiuk. 31 p. klo 2 ip.
Halvoin hinnoin

—

tammikuun 1 p. klo 2 i.p.
Halvoin hinnoin

Dunungen.
"

4-näytöksinen huvinäyteimä, kirjoitt.
Selma Lagerlöf.
Keltaiset liput.
iSanakko-osto korotuksetta tänään.
(laanantaina tammik. 1 p. klo 7,30 ip.

Tavallisin hinnoin

f

Suuri naurumenestys,

Jossa

pääosia näyttelevät
Frederik Bach ja

kilpailut
tapahtuvat viidessä sarjassa ioppiaispyhlnä tammikuun 5, 6 ja 7 p:nä Uudella ylioppilastalolla.
HUOM.i

Piirikunnan kaikki parhaat painijat
Lippuja etukäteen k
ottavat osaa!
2: 20, ja 1: 20 saatavaSmk. 3:
na Sanomalehtikonttorlsta, Aleksante-

Käytäntöjä tänään
„

k:lo 2-8 ip.
2—ll

huomenna

„

„

26038

—,

Frederik Buch

26989

j Oscar

Stribolt

Vanha vuosi loppuu
ja uusi vuosi alkaa
Spartan
U.-S. KISAN

IlSHIii Tissiiel
—

12 yöllä.
Sisäänpääsy 2: sotaveroineen.

Huom! V. P. K:n koko Soittokunta kah

desaa osassa.
(S 1. 298.'4) 26916
S. V. tt. L. os. n:o 30:nen
HAUSKAT

Trnssi-iltamnt

on Uudenvuoden

päivänä

Karjalais-

osakunnan tai. Liisank. 17, klo 6—ll.
Lippuja ov. y. 6 •'/, 9 . ä 1:20 sotaveroi—

neen.

Sodan vaiheet
v. 1916.
CS.H.)

Parturiapuiaisyhdiatys

toimii
Rattoisan

ohjelmallisen

Tänä päivänä vuosi sitten

olivat sodan kulkua seuraavan maailman katseet kohdistettuina etupäässä Balkanille, aivan samoin kuin nytkin. Keskusliiton syksyllä alkanut
rynnistys Serbiaan oli päättynyt
tämän maan valtaukseen, jota vuoden
vaihteessa sitten seurasi Montenegron valloitus. Koin itävaltalaiset tammikuun 11 pnä saivat vallatuksi Lovisenin vuoren, oli itse asiassa tuon pienoisen maan kohtalo ratkaistu: .pääkaupunki Cettinje antautui tammikuun 13 pnä, jolloin kuningas Niko!o anoi rauhaa, minkä
saavuttaakseen Montenegron armeija
laski aseensa tammikuun 16 pnä.
Tällä välin pakeni kuningas kuitenkin ulkomaille ja peruutti sieltä rauhananomukisenSa. Se ei tietenkään
estänyt itävaltalaisia miehittämästä
hänen maatansa, minkä tehtyään he
yhdessä bulgarialaisten kanssa valtasivat vielä suurimman osa,n Albaniaakin, mistä Serbian armeijan
jäännökset kuljetettiin suojaan Korfun saarelle. Vain Valonan satama
ja sen lähin ympäristö jäi Italian
haltuun, jota paitsi Kreikka piti miehitettynä Albaniaan kuuluvaa osaa
pohjois-Eipeiroa, joka sekin sittemympärysliiton ja Kreikan vämin
lillä syntyneiden selkkausten seusiirtyi Italian huoaraamuksena
taan.
(3.H.)

filmistä

glajupäinen kuinjuuri jotkut.
Humoreski.

Huora.! Orkesterisoittoa. Huora!

(3.1.29798)26914

Hotelli Asteria
L.-Heikink. 14.
Pub. 3405, 929
Aamiaisia,
päivällistä

ia

liiallisia
Useampia pie»
kohtuuhintoihin.
mä huoneita.
Sumin Bilitmrdi

18857

koko länsipuolisko joutunut keskusliiton valtaan. Sen tärkeimpänä seurauksena oli keskusliiton itäisten
osakasten Bulgarian ja Turkin pääsy välittömään yhteyteen läntisten
osakasten Itävalta-Unkarin ja Saksan kanssa, joten keskusliiton piiri
uldttui yhtenäisenä vyönä Pohjanmerellä Persia nlahdelle ja aikaansaatiin
se yhteys, jota on totuttu ilmaisemaan nimityksillä »Berlin— Bagdad»
tai »Elbe—Eufrat». Tammikuun 15
pnä lähti Berliinistä ensimäinen
»Balkanin-juna» Konstantinopoliin.
Tämän yhteyden aikaansaamisen
kautta oli myöskin Ranskan ja Englannin yritys tunkeutua Gal lipoi in

niemimaan

ja

Dardanellein salmen

kautta. Konstantinopoliin katsottava
rauenneeksi ja jo tammikuun 9 pnä
vietiin viimeiset ryni.äysjoukot pois
GailipolisLäpäistä
tapahtumista huolimatta
ei ympärysliilto suinkaan ollut luopunut sotatoimista Balkanilla.
Se
oli jo kesällä 1913 ryhtynyt kuljetta-

maan sotaväkeä Kreikalle kuuluvaan,
Salonikin kaupunkiin toimittaakseen
sitä tietä apua Serbialle ja taivuttaakseen Kreikkaa puolellensa. Kumpikaan tehtävä ei menestynyt. Siiloin vielä pienehkön ranskalais-englantilaisen Salonikin-osaston ei onnistunut päästä yhtymään Serbian
armeijan
kanssa, vaan yritettyään
edetä jonkun matkaa pohjoiseen Vardarin laaksossa, oli sen peräytyminen takaisin Kreikan alueelle, jonka,
rajalle keskusliiton joukot pysähtyivät. Ja keskusliiton menestys Serbiassa teki ennestäänkin epäröivän
Kreikan aivan haluttomaksi yhtymään ympärysliPfoon, jota vastaan
se mieluummin olisi noussut, éllei
ympärysliHon mahtava laivasto olisi
oleillut juuri Kreikan vesillä ja vallinnut sen saaria ja rannikoita. Näissä oloissa kokosi ympärysliitto vähitellen Salonikiin suuren,
armeijan, joka
vuoden kuluessa levitti rintamansa
Kalkidiken niemimaan itäkainalosta
Presba,järvelle Albanian rajalla, missä siihen yhtyi italialaisten Valonaan
kulkeva
Albanian-riniama. Niin
suurten sotavoimien läsnäolo Balkanilla uhkaamassa keskusliittoa etelästä käsin oli yhtenä vaikuttimena
yhtymiseen
Romanian
sotaan
puolelle,
mikä tapahtui
ympärysliifon
elokuun 28 pnä 1916. Tämän sodan
kulku muuttui kuitenkin aivan toiseksi kuin oli odotettu. Vallattuaan
syyskuussa itäisen ja eteläisen osan
Siebenhurgeniä eli Tramssylvaniaa,
olj romanialaisten jo lokakuussa peräydyttävä täältä takaisin omille rajoillensa. Täällä puolustau‘uivat he

sitkeästi kuukauden päivät, kunnes
marraskuussa kärsivät ratkaisevan
tappion Tergu-Jiun luona, mistä oli
ensimäisenä seurauksena koko VähäValakian menetys. Ja kun sotamarski Mackensen, joka jo syyskuussa oli
vallannut eteläisen osan Dobmdshaa
aina Tscrm.vedon-—Konstanaan radan pohjoispuolelle saakka, nvt tuli
Tonavan vlj Srmmtsan kohdalla ■samaan aikaan kuin kenraali Falken’V>! NTAMAjiW KESKUS»v»
LIITON $
'*J*tt~
baynin johta ma t tunkeutuivat Alutan
«•.•£*l valta a At/s.
v'i Isoon-Valakiaan. syntyi kamppainäyttelyn
toimeenpanee oppilastöiden
Tätä pientä kelkkaa ’■ ”netta- lu Romanian pääkaupungin. BukaAteneumissa tammik. I l 3 p. klo
matta oli siten nyt räätt’. \än vuo- restia, kohtalosta, mikä ratkaistiin
li—2. Pääsy vapaa.
(Hfcl.) 26950 den alkupäivinä Balkanin niemimaan suuressa Argesjoen taistelussa.
Se

Tanssi-iltemaa Parusta opettaja-

Uudenvuoden aattona t. k. 31 p.
HEIMOLAN VOIMISTELUSALISSA
Hallituska lu 15.
Aikaa kio 6,30, kestää klo 2 yöllä.
.Pääsv 1: 20 aotaveroineen.

l. D<»h P5A94

f

huoneusto.

Suomen suurin biograafiorkesteri.

HUOM.!

2R837

Uusmaal. Osakunfatalolla
Maanantaina 1 p tammik. 1017 klo 6-

4-osainen seiknailnfilmi.

!

h n öin-

Tanssiaiset

Biopilaknvia, piirtänyt
Victor Bergdaäl.

Uudella ylioppilastalolla sunnuntaina
31 p:nä joulukuuta kio 7 i.-p.—1 yöilä.
Päivölässä,
4-näyloks. huvinäytelmä, kirjoittanut
Lippuja saatavana
etukäteen Star.
Grand ja Aifcala kahviloissa ä 2:
so- Kasarmini!. 23, tänään sunnunt. kio
Hjalmar Procopé.
taveroineen sekä ovella klo J^7 y 3 ll 6—12 i. Lippuja ovella kio 6—lo i. ä
■Punaiset liput,
i.-p. ä 2:— ynnä sotavero.
(Ennakko-osio tänään ja hmcienna.
1--™

TL-ilPngspna från Borgå.

Pelle Jc lisin hassunkurinen pääsy Fjollinskin sirkukseen.

Oscar Striholt.

Palpämestaruus-

kunnossa.
Uudenvuoden

suus.

••

Illallisia.
Pianolla vmustettuja pienii
ta.
26964

Hunm.l

parhaassa

Miiistcrafian salai-

Koko Skandinavian sanomalehdistön yksimielisesti yksinäiseksi, jännittäväksi ja mielenkiintoiseksi kiitsämä.

Sateenvarjo.

Päivällisiä Ja

Kelkkamäki

1-2-3-4.

Tämä filmi on epäilemättä mieltäkiinnittävirapiä nykyajan saatavana olevista filmeistä.

Helsingin piirin mie-

rinkatu 32.

Huom ! Yhdeksäs sarja

Gunnar Tolnäs ja Carlo Wieth.

lenkiintoiset

fnspektonn på Siltala.
4-näytöks. huvinäyteimä, kirjoittanut
iHjalmar Procopé.
■HUOM.i Lippujen hinnat: koko sali ja ensi rivi Smk. 1:50, toinen rivi
sekä kolmas rivi Smk, —:5 O.
Smk. 1:
Valkoiset liput.
Lippumyymälä on auki tänään klo
l2—3 ip.

L.:n

Iso-Rebertink. 17—19.

Pääosissa;

2GBS3
S. V. U.

Cffisino

3 osainen näytelmä tieteellisestä maailmalta.

kassassa.

Ructsafair.en Teatteri.

26935

Tohtori Uelunfss

Johtaja; Ossian Fohstä>Bm.

2RBP4

Lindfors '5O markan palkinnosta.
Lippuja ennakko-ostolla. Oy. Sanomaiehtikonttorissa, Aleks.k. 30 ja Työväen
Kirjakaupassa Sirkusk. 3 sekä Uudenvuodenpäivänä aik. klo 1 ip. ovelia.

hämmästysfilmi:

Vili Helppotajuinen Konsertti.

.

Taika peili.

MAXIM

lillä tapahtuu Kansan talon juhlasalissa
tammik. 1 p. (Uuden vuodenpäivänä)
klo 2 ip.
Kuom.! Samassa tilaisuudessa painivat mestaripainija Aug Jokinen Ja A.

Uudenvuodenvukon suuri yllätys tulee epäilemättä
olemaan Nordisk films Compion uus hi

Kaupunginorkesteri.

'

Klo

Carlo Wieth

Gunnar Tolnäs

Snnnnnt. jouluk. 31 p. klo 2 korotetuin H Yliopiston Juhlasalissa
hinnoin
B Ke=kiviikk. 10 p. tammik klo 8 ip.
Rebect Kajanuksen ja Kaupan» H Avustaa: Kosta ttfeSs^rsess,.
Vanha näytelmä riksaan miehen kuo-

t

—;

Konsertti

||

Saom. Huugo Jalkanen. Säv. Jean
S helinä»
Katsomon ovet suljetaan klo 2,05.
Suanunt. on lippumyymälä, auki klo

m

M.! Hinnat, paits s ohjelmaa ja sotaveroa: Nojatuolit: 1:50; Per- ent. Aaaatssri-" v. a!!m apmestari I, Böh2f’B'2 lingin ja ammattipsinija V. -Siltalan väm anto 1:
Perma anon etuos.iä —; 50.

HUO

voileipäpöytineen.

DRUMSÖN

vanaan- Helsingistä.
vSttQ

Kiivia Guineasta.

MMB

>»i«3s

öufcraöaii

Piikkisika.

■

(S H

päi-

jättiläis-ammattipainija

Tehdas ja konttori, pub. 892. Myynti:
S Yliopiston Juhlasalissa
|a
Metsästäjänä. 6 B. Puh. 53 14. Tso kauppahalli, puh. 22 32. Hietalahden halli, ■B Torstaina 4 p. tammik. klo 8 ip.
Mielenkiintoinen eläintieteellinenkuva
ystävät.
luonnollisissa väreissä.
puh. 42 11. Museok. 10, puh. 8182. Iso m
Aufriehtig,
Avustaa:
Hans
Bcopertink. 10, puh. 116 35. HakanieAmerikkalainen humoreski, joka vaiLippuja; 4: 80, 3:60. 2: 40. vlioppil
23
men halli
fiSj 1:20 mk. saatavana tiistaina Yliopis- kuttaa hassunkurisilla koomillisilla ti- Kuvia
Länsi-Afrikan luonnosta ja kan2692!
PS tolia.
lanteillaan.
sanelämästä.

Huonot hampaat
viekkaat

Joka

(Heikink. 10)

liikuttava.

toman

Aamiaisiaan seisovina

Aina Bergroth

vä alk. klo 10 ap.—klo 5 ip. ja konserttipäivänä Kansantalon lippuluukulla
alk. klo S ip.
Huomattava

Ja

Sierra Nevada.

3-n. draama kir. Erckmaon-Ohatrian.
Tavalliset hinnat. Kassa avoinna i—3

Torstaina jouluk. 29 p. 1916 (tamxnik.
11 pnä 1917) klo 7 i.p.
Lippujen
hinnat alk. 3:6o:sta 24
markkaan.
Lippuja on saatavana Venäläisessä

I. BÖHLINGIN

to
Pf
tn
tn

Aleksanterinkatu 32. Puö. 4913
suusi tttleo hyviä

Puh. Druniaö tö.
Dmrasön lautan kulkue, ovat a na laukomitealle haavoittuneiden sotilaiden
vautaisin sanomalehdissä luettavana.
hyväksi.

ent. amatööri-maailmanmestari

Puolan Juutalainen.

ovat

«rtisti-barytonisti

Haastopaini

hassunkuri-

Ravintola Oourmand

avoinna joka päivä.

Pankaa toimeen huvimatkoja
OrumsShön.

Flyygelillä M. M. Zlatin.
Osa voitosta lankee Marmoripalatsin

Carl Barcklind on vastustamattoman koomillinen sekä siilinsilpojaua että miljoonainiehenä. Sanomalehdistön arvostelu on yksimielinen
että filmi on
hupaisin, mitä konsanaan on näytetty-

o

Suuri Uuden?usdsnkatsaes 1917
Hau?masSääkäri.
land.
i Outokumpumies
Allekirjoittaneen vastaanottoajat
12—3
puhei

Kahvitarjoilu

maailmanmainio tenori,
I. V. Ivantzoffin,
M. A. Somovan,

johdolla.

Eldoradon iloinen viikko alkaa huomenna
maanantaina tämän näytäntäkauden
ensimäisellä Carl Sarckiind

10-vuotis-

ja 5 alk.

Sobinoff

Leonid
;;

Drumsön

suosiollisella avulla.

Maanantaina tammik. 1 p:nä klo S

palautettavana,

antaa Hänen Majesteettinsa Keisarin
solisti

sopraano-artisti,

Kansan Näyttämö

tetty.

Kansantalossa

*

auki k ! o 12:sta.

osalliseksi (Elannon
jaossa vuodelta 1916

voittqAisuusmerkkejä

Näytäntöjä jolta Tl
päivä kio 2-ii ip. LLUunnuy

Sunnuntaina jouluk. 31 p. klo 2
alennetuin hinnoin

ja ostajille.

Päästäkseen
voitto-osuuden

.it,

Sunnuntaina Joulukuun 31 pu»

yhdistys

*

V*'

—

.

*

OMfldnarmna jnninnmin si

CNBRCON
»■.

---

vv

Suomalaisten lääkärien

ma.

suosittele-

Väsymystä, rasittamista ia hermoheikkoutta vastaan ei ole olemassa
tepsivämpää valmistetta kuin Bnergon, joka sisältää hermolecithimä,
aivojen ja hermojen tärkeintä ainetta
Energonia
on paitsi sairaiden
myöskin
rasittuneiden henkilöiden
nautittava, jotka haluavat korottaa
ruumiillista ja henkistä työkykyään.

pnm

UUSI SUOMETAR
tahtoo eläinten Tilatkaa maamme ainoa revue-lehti
edistää fcansan henkistä ia taloudellista vaurastumista. Tällaista työtä tekee SuoSuomalaisen sivistystyön hyväksi.
men Eläinsuojeluyhdistys. Muistakaa Sitä rahalahjoilla, testamentti- Tilaushinnat: Vi v. 3 mk. ja
v. 1:50.
Toimitus ja konttori Mikkelissä. Haa
määräyksillä j.n.e.
EläinsnojelnsfyS

Veiln-Veiii

%

%

heriiknjaiihosta keitetään maidontlikassa 2 minnotisea helposti sulava
ja erittäin hyvänmakuinen

velli,

jota

lääkärit suosittelevat sekä iaps Ue että aikuisille.

Pitkiin aiks hin ei ole kuultu mitään ni n pal on kiitettävän kuin Vetlin-Veifiä.

Lada O.Y.

kohtaloa

parantamalla

Halvempaa
valmisteet.

kuin

muut lecithin

Saatavana apteekeissa

ja rohdospulverin muodossa, 250
gramman laatikoissa ä Smk 13;—,
100 gr å Smk. 5: 50 ja 50 gr ä Smk.
8: 75, sekä pillereitä ä 100 kpi. Smk.
6; 25 apteekeista.

kaupoissa

Valmisteet

tarkastaa Professori,

T:ri K. A. Testeiberg.
Päävarasto: Kauppatorin apteekki,
Helsingissä.
15
päättyi joulukuun 3 pnä keskusliiton

voittoon. Seurauksena oli Bukarestin
luovutus joulukuun 6 pnä ja sen jälkeen jatkunut Ison-Valakian ja Dobrudshan pohjoisosan siirtyminen kesifcusliiton haltuun, joten asema, vuoden päättyessä on suunnilleen sellainen, kuin oheenliitetty karttaluonnos
E urapa n,
itäisestä sotarintamasta
osoittaa.
Salonikin-armeija ei ollut voinut
ehkäistä kamppailun Romaniassa
saamasta tätä käännettä. Se teki
itäisellä sivustallaan rynnistyksen
päästen kyllä Strumajoen yli, mutta
Pysähtyi Seresin edustalle. Läntisellä siivellään se, etupäässä Korfusta
•tälle rintamalle tuotujen uudestaan
muodostettujen serbialaisten joukkojen avulla kyllä suoritti sarjan ryn-

näköltä, jotka pahoittivat bulgarialaisia vetäytymään taaksepäin ja palauttivat ympärysliiton haltuun Monasi iri n kaupungin, mutta tämäkin
rynnistys on sittemmin seisahtunut
Kreikan ja Serbian rajamailla. Ilmeisesti on epätietoisuus Kreikan
suhteen ollut tähän yhtenä, ehkäpä
pääasiallisena syynä Tosin on Kreikkaa koeteltu tehdä vaarattomaksi siten, että tuettiin ent. pääministerin
Veniseloksen nostattamaa veretöntä
kapinaa., joka saattoi saaret ja Makedonian Veniseloksen. Salonikissa

2'a 18

muodostaman

hallituksen alaisiksi,

•tosin kuljetettiin Kreikan sotalaivasto, miehistä tyhjennettynä, niinikään
tänne, mutta vaikka tämän lisäksi
Kreikan liikekannalle nostatettu armeija jälleen oli Laskettu hajalle rau■hanaikaiseen mieslukuunsa saakka
■ja suurin osa sen tykistöä otettu
takavarikkoon —sittenkään ei Kreikkaa saattanut pitää ympärysliiton
Salonikin-armeijan selkäpuolelle vaa-

maansa Maasjoen länsipuolelle, valloittivat siellä n.s. Kuolleen, Miehen
kukkulan, Korppimeteän ja Cumiére-

sin kylän ja pääsivät silläkin suunnalla vain 4—5 km päähän itse Verdumsta.
Ranskalaiset lähettivät
avuksi phä uusia joukkoja, mutta mikään ei näyttänyt riittävän saksalaisten etenemistä ehkäisemään. Se
jatkui, tosin ylen hitaasti, metri
metriltä,
muita jatkui kuitenkin. Vasta vähitellen, alkoi ranskalaisten hurjista vastahyökkäyksistä näkyä tuloksia, aluksi niinikään vain yksikkö- ja korkeintaan kymen enmetrein.
Mutta ne
vakiinnuttivat sitä käsitystä, että
saksalaisten ei lopultakaan, ennenkuulumattomista ponnistuksista huolimatta, onnistu täällä murtaa ranskalaisten rintamaa. Kului kuitenkin
ummelleen
yhdeksän kuukautta,
marraskuun loppupuolelle, ennenkuin
saksalaiset itsekin sen myönsivät ja
ilmoittivat lopettaneensa hyökkäystoimintansa Verdunin luona. Taisteluita kuitenkin yhä jatkuu, eivätkä
ranskalaiset vieläkään, vaikka he
joulukuun 15 pnä tekemällään rynnistyksellä pääsivät 10 km pituisella
rintamalla etenemään 3 km, ole saapalautetuksi yhtä
gon ja Arsieron linjan. länsipuolelle neet rintamaa
kauaksi Verdunista, kuin se oli heljäävä kaistale Italian aluetta. Itämikuun 21 pnä.
Mutta Verdun on
vallan tarkoituksena tällä rynnistykpelastettu, Ranskan rintama jäänyt
sellä oli epäilemättä italialaisten
m urtamattom aksi.
(S, H.)
Pohjoisempana, S o m m e n varrelrintama
'ffiVKYmEN
Uitavallat) jo-*
la, sillä kohtaa, missä ranskalaisten
■

ITALIAN

VALTAAMA ALUt
'

"!

4

PaLT A

f\f
jmäj
TR

Jm

hyokk äyst oi mi n nau
heikentäminen
Isonzon rintamalla Triestin suunnalla. Tämä ei kuitenkaan "onnistunut,
vaan päinvastoin saattoi italialaisten elokuussa toimeenpanema suuri
rynnistys Isonzon eli tulisten Alprattomana.
Niinipä seurataan nyt vuoden vaih- pien rintamalla heidän käsiinsä Goteessa mitä janniityn ei mmäl 1 ä huo- rizian kaupungin, minkä jälkeen he
miolla, mitenkä olot Balkanilla edel- sitkeillä juoksuhautataisteluilla Carleen kehittyvät, siirtyykö tapahtu- son ylängöllä ovat päässeet etenemien painopiste Makedoniaan ja mään parinkymmenen kilometrin
Kreikkaan, vai pysyykö edelleen Ro- päähän Triestistä, lähimmästä päämanian suunnallia, muodostuen uu- määrästänsä tällä suunnalla.
deksi suureksi voimainmittelyksi
Taistelut Ranskassa v. 1916
Venäjän ja keskusliiton välillä.
ovat kuvattavissa kahdella sanalla:
Täällä oli Pinskistä Romanian ra- Verdun ja Somme. Rintamat
jalle ulottuvalla rintamanosalla ken- ovat kummallakin kohtaa olleet täraali Ivanov jo loppupuolella vuotta män sodan mittoihin verraten tavat1915 yrittänyt pariinkin kertaan toman lyhyet: Verdunin linnan ymsuurta rynnistystä murtaakseen itä- päristöllä Maasjocn varrella n. 50,
valtalaisten rintamaa. Tammikuussa Pérannen länsipuolella Sommejoen
1016 'hän vielä uudisti yrityksensä, varrella n. 30 km. Vallattu alue
joka kuitenkin onnistui vasa hänen kummassakin
taistelupiirissä niin
seuraajansa kenraali Brusilovin johvähäinen, että yhtäällä on päästy
dolla viime kesäkuussa alkaneen ve- etenemään pisimmält] n. 20, toisaalla
näläisten yleisen rynnistyksen kaut- loppujen lopuksi vain n. 4 ä*s kilota. Se pakotti keskusliiton asetta- metriä. Ja kuitenkin ovat kumpaimaan olevimman sotapäällikkönsä, nenkin sekä ajan pituuteen että voimarski Hindenburgin ensin ylipääl- mainponnistukseen nähden tähänasliköksi koko itäisellä rintamalla ja tisen maailmanhisorian suurimmat
sittemmin Saksan yleisesikunnan ja hurjimmat taistelut.
ja hänen onnistuikin
Verdunin Ivona olivat hyökkääjipäälliköksi,
srir amällä suuria saksalaisia voi- nä saksalaiset. Helmikuun 21 pnä
m ia itävaltalaisten avuksi, saada alkoi Saksan perintöruhtinaan johvenä'äisten rynnistys seisahtumaan dossa oleva armeijaryhmä valtavan
Kävelin, Vladimir Volynskin, Lember- rynnistyksen Etainista ja Azannrs'a
gin ja Szigetin itäpuolella. Leveähkö käsin Maasin itäpuolella olevia Verkaistale itä-Galitsiaa ja koko Buko- dunin ulkolinnakkeita kohti ja pavinaa oli kuitenkin uudelleen joutu- kottivat ranskalaiset peräytymään
nut venäläisten haltuun. Tällä rin- näiden piiriin. Pian kukistui ensitamalla on sittemmin taistelua jatku- mäinen linnake, Douaumont, sitten
nut iherkeämä/tä, hyökkäysatotleen Vaux ynnä näiden välillä ja ympä.vaihtuessa puolelta toiselle, ja on ve- ryställä olevat varustukset. Saksanäläisten rintama. Romanian taipah- laiset laajensivat
hyökkäysrinta-
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'Mitä uhria nämä taistelut ovat
vaalineet, sen osoittaa puolivirallinen
englantilainen laskelma, joka arvioi
saksalaisten, mieshukan yksistään
Soininen taisteluissa nousevan n.
700,0C0 mieheen. Verdunin taistelut
eivät liene niitä veret!örrämpiä ija
neljä kuukautta
ovat kestäneet
kauemmin; jos suhde on suunnillekaan sama, lienevät ne siis nielleet
kappaleen toisia mi tj onaa miestä.
Vain yhdellä puolen. Ei kummakaan, että näitä mainitaan maailmani'is orian suurimmiksi taisteluiksi.
Suurin alallaan sotien tähänastisessa historiassa oli myöskin E n g 1 a n-

ja

vastustamiseksi sekä
Teollisuustoimituskunta

antavat.
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§.

Suomen NahikateoJlisuus-Kes*

kuskormtean tulee:

1) johtaa kokonaisuudessaan raajojen 'Vuotien ostotointa Suomessa,
niiden maahan luontia ja jakamista

nahkatehtäitten kesken;

Edellämainitusta

sakotukset.

Lisämäärärahoja
lisäämiseksi
m. lääninhallituksissa v. 1917.

—

8,000: sekä Mikkelin
ja 5,000:
20,900:

läänin

Maido~ vienti.
Uudet säännökset.
(STT) Senaatti on eilen vahvistanut
uudet säännökset maidon viennistä
Pietariin, joiden .mukaan Pietariin
Sallilaan viedä maitoa ainoastaan
Uudenmaan, Hämeen, Viipurin ja
Mikkelin lääneistä. Sitäpaitsi on
Turun ja Porin läänistä Paimion meijeri
oikeutettu iviemään Pietariin
sterilisoitua maitoa. Turun ja Porin
läänistä kielletään maidon vienti
muuten, paitsi että sitä saadaan vapaasti kulottaa Helsingin, Hangen ja
tammisaaren kaupunkien elintarvelautakunnille. Vaasan läänistä on
maidon vienti kielletty sillä poikkeuksella, että Tampereen kaupungin
elintarvelautakunnalle saadaan sitä
vapaasti lähettää. Kuopion ja Oulun
lääneistä on maidon vieni.j. tykkänään kielletty.
Maidon vientimäärän vahvistaa
senaatin elintarvevaliokunta ja otetaan silloin ensi sijassa huomioon
niiden karja nomistä jäi n ja maitoosuuskuntien anomukset, jotka haluavat viedä 1 /3 maidostaan Pietariin ja 2 / a sitoutuvat lähettämään jollekin paikkakunnalle kotimaassa valtion tointaikasluslaitoksen mää
räyksen mukaan, toisessa, sijassa Kän.äiän—‘Ollilan
välisten
asemien
maidon lähettäjät, joka saavat viedä
puolet maidostaan Pietariin, ehdolla, että toisen puolen lähettävät Viipurin läänin kuvernöörin osoitusten
mukaan sekä kolmanneksi loppueräärän vientiin saa oikeuden maidonvie-

ja

jäin järjesi ö.
Ma ido nvi ej äin järjestö on. niissä
lääneissä, joista maidon vienti Pietariin on sallittu, velvollinen pitämään huolita siitä, että kaupunkeihin ja taajaväikisiin asutuskeskuksiin tuodaan niin paljon maitoa, e tä
kutakin asukasta kohti tulee 0,7 litraa päivässä, josta 0,5 litraa kutakin
henkilöä kohti ja 0,2 -Hllraa yleisten
laitosten, sairaalain, leipomojen y.m.
'appeiksi.
Senaatin päätös julaistaan asetus'-

kok oe lm ass a lähit u 1 ev ais uu d essa.

Kotimainen maitokauppa ja
maidonv.eoti.
Osuusliike Elannon ehdotus niiden
järjestämisestä.

vo 1 1 elui h i n.

Ympärysliitto jyresityksen, koshylkäsi
tänrän
kästi
ka se olisi sisältänyt keskusliitoa
tunnustamisen voittajaksi. Muka ve-

(S H) Osuusliike Liannen hailiius on seuaatm elintarvevahokunnallo
,atiauyi kirelmäu,
se te .ee ehdotuksen siitä, miten kotimainen maitokauppa ja uiaidouvieuu vastedes
olisi järjestettävä.

aikaansaamiseksi.

Kirjelmään liittyy ehdotus asetukseksi »kotimaisen maitotanpeen tyydyttämisestä ja maidon viennin järjestämisestä».

Senaatti on asian käsitdtyääi
päättänyt, ettei se anna aihetta toi
menpiteisiin.

Vekselien leimaverokurssit.
{S.H.) Siinä tarkoituksessa kuin
11/24 päivänä joulukuuta 1915 lei-

maverosta annetun Armollisen asetuksen 2 §;ssä vekseliin nähden mainitaan, on senaatin valtionvaraxntoimituskunta nähnyt hyväksi vahvistaa kurssit alempana mainituille rahalajeille
noudatettavaksi tammikuussa vuonna 1917 seuraaviin määriin, nimittäin:
Smk. 214:
ICO ruplaa
35; 25
:l Englannin punta
127: 50
’lOO frangia
100 Hollannin flor.
303: 50
100 kruunua (Ruotsin)
216:
211:
100 kruunua (Norjan)
206:
100 kruunua (Tanskan)
7:50
1 dollari
„

„

„

„

Suomen nahkateol isuus- keskuskomitea.

vastaisuudessa,

kääntyi Yhdysvaltain presidentti Vitson joulukuun 22
pnä molempien soivien valtaryh-

kyään

mäin puoleen, tiedustellen kummankin ehtoja sodan lopettamiseksi.
Keskusliiton puolella on vastattu esitt äm ä1 !ä ra uh an n euvot telukokouksen viipymätöntä kokoonkutsumista,
rauhan perusehtoja kuitenkaan mainitsematta. Ympärysliiton vastausta ei vuoden päättyessä vielä ollut
annettu. Presidentti W,il seinin ehdo-

tusta yhtyivät puolueettomista maista kannattamaan Sveitsi ja Skandinavian vallat.

.

1

tulee,

jakaantuu perin epäta-

saisesti kuluttajain kesken. Jos maijo nykyään
don saanti Helsingissä
on hankalata, uhkaa se lähikuukausina tulla vieläkin vaikeammaksi. Tämä vaikeus ei suinkaan johdu siitä,
etteikö maitoa maassa olisi riittävää
li, vaan siitä että helsinkiläiset maitoliikkeet ovat ostoissaan asetetut
asemaan, että ne eivät
semmoiseen
mitenkään voi kilpailla.
Pietariin
vientiä harjoittavat liikkeet ostelevat
nimittäin maitoa Helsingin maitoalueelta, käyden meidänkin maidonlähettäjiämme kundeikseen
houkuttele
massa. Ja kun maitolitran hinta Pietarissa on n. 60 penniä, kun taas maidon rajahinta vähittäiskaupassa Helsingissä on 32 penniä, on selvää, että
helsinkiläiset maitollikkeet ovat kokonaan suljetut pois ostokilpallusta, vaikkakin velvollisuus jättää n. s. kompensationimaitoa kulutuskeskuksiin jonkun verran vähentää Pietariin viejien
Tosiasiallisesti
ansiomahdollisuuksia.
ue kuitenkin ostelevat nykyään maitoa jopa 38 pennin hintaan saakka litralta, kun me taas emme voi maksaa
enemmän kuin 28 penniä.
lianne on siis semmoinen, että mi
tä pikaisin järjestely on välttämätön,
jos mielitään Helsinkiin vastedes mai
toa saada. Julkisuuteen saatujen tietojen mukaan onkin senaatissa laadittu ehdotus maidon viennin uudeljärjestämiseksi.
leen
Osuuskunnan
käsityksen mukaan ei tämä ehdotus
kuitenkaan voi turvata Helsingin »ai-

sen vastustamiseksi on vahvistanut;
sekä
8) valvoa Suomen nahkateollisuu»
den etuja valtion laitoksissa-.
4 §- Keskuskomitean tulee hankkia tarkat tiedo.t kunakin hetkenä raakojen vuotien ja muokattavina olevien sekä jo väliliikumääräanahkojen
imiitten
i.ä kuin myös niiden jakautumisesta maassa. Nämä tiedot toimittaa komitea määräajo iltain Kauppaja

Teollisuustoimiluskunnalle.

§.
Omaten yksinoikeuden Suomessa ostaa niinhyvin karjanomistajilta kuin myöskin intendenttilaitok-.
seita ja sotaväen osastoilta raakoja
vuotia, pitää Keskuskomitea huoHa
siitä, että sotaväen osastojen vaatimuksesta asianomaiselle paikalle viipymättä lähetetään vastaanottaja, joka voi keskustella venäjäksi tai jolla
on tuikki mukanaan. Kaikki kirjeenvaihto sotaväen osastojen ja Komi»
tean välillä tapahtuu venäjäksi.
6§.
Suomen NahkateollisuusKeskuskomitealla on oikeus:
1) vaatia kaikilta nahkateollisuus,
liikkeiltä tarvitsemiansa tietoja sek*
tarkistaa nämä tiedot tehdas- ja liikekirjein mukaan;
valtuutettujensa:
2) tarkastuttaa
kautta kaikkia maassa löytyviä raakavuota- >a nahkavarastoja niihin
luettuina kauppiaiden huostassa, jalkine; ahtaissa sekä suutariliikikeissä
olevat varastot;
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3) määrätä kuinka paloon, raakoja
vuotia kuliakin nahkatehtaalla on oikeus pitää varastossa nahan valmistös:
Keisarilliselle Suomen Senaatille tamista varten;
■4) antaa nahkatehtaille nahkojen
armossa suodun vallan nojalla on
ja myyntiä koskeviavalmistusta
Keisarillinen Senaatti, kumoten'kulumääräyksiä.
päivänä
van vuoden heinäkuun 18
7 §. Havaitessaan, että raakoja
tekemänsä ipääitöksen raakojen vuovuotia
ei käytetä asianomaisella tanahkojen,
ja
valmistuktien ostosta
nahkoja valmistetaan epävalla,
että
ansotilaslarpeiksi,
pää
tänyt
sesta
tai myydään väärin,
tyydyttävästi
taa sanotulla päätöksellä perustetulle »Suomen nahkateollisuuden har- tulee Keskuskomitean tehdä näistäjoittaja] n Keskuskomitealle nahkojen väärinkäytöksistä ilmoitus KauppajmttaJ
valmistusta varten sotilas-tarpeiksi» ja Teollisuustoimituskunnalle,
syylliset edesvasvoitaisiin
saattaa
nimen »Suomen. Nahkateollisuus-KesKenraalikuvernöökuskomitea» ja vahvistaa tälle komi- tuuseen ja .pyytää
sulkemaan sodan ajaksi asianriä
säännöt;
tealle seuraavat
I§. Raakojen vuotien, valmistet- omainen tehdas- ja kauppaliike.
8 §. Keskuskomitean kokoonpano
tujen nahkojen parkitus- ynnä mui•ja
sen toiminta määrätään erityisellä
den nahkateollisuudessa tarvittavien ohjesäännöllä, jonka
komitea laatii
koskevain
toiainesten käyt ämislä
menpiteiden yhtenäistyttämistä var- ja Keisarillisen Suomen Senaatin
asettama valiokunta elintarpeiden
ten. perustetaan nahkateollisuuden
kallistumisen
vastustamiseksi vahedustajista erityinen komitea, jonka
vistaa.
nimeksi tulee »Suomen Nahkateolli9§. Keskuskomitealla ja sen valsuus-Keskuskomitea».
on oikeus aina tarpeen
tuutetuilla
2 §. Ollen nahkateollisuuden yhkääntyä
tullen
asianomaisten virankeskusjärjesedustajain
distyneitten
omaisten puoleen, jotka ovat velvoltönä Suomessa, noudattaa keskuskoantamaan niille kaikkea laillismitea toiminnassaan niitä ohjeita, lisetvirka-apua.
joita Keisarillisen Suomen Senaatin ia
asettama valiokunta elintarpeiden

Asetuskokoelmassa on julkaistu eilen seuraava senaatin pää(S.H.)

P 1 Älkää

doten siihen, että molemmilta tahoilta oli tunnustettu välttämättöKirjelmässä
huomautetaan aluksi
mäksi tämän sodan jälkeen ryhtyä kuinka maidon saanti Helsingissä ulia
vaikea. Maidon kokokansojen välisiin tehokkaisiin toi- nykyä on perin
naismäärä on huomattavasti alentu- ij
menpiteisiin sotien ehkäisemiseksi nut ja sekin maito, mikä tänne ny- n

Nimismiehet. Keuruun piirin niTiii-miehoksi on 6 hakijasta nimitetty
Padasjoen piirin nimismies A. Saranko.
Valtionrautatiet. Jokelan aseman
asemapäällikön virkaa ovat hakeneet
ssemapääilliköit A. Tamminen, O. Ikonen, A. Niinivaara, T. Nikulainen ja B.
Amin off, ensi kirjuri K. Korpela sekä
kaksi henkPöä, jotka eivät halua tulla
mainituiksi.
Rautatiehallituksen kamreerikonttorii kj-rjonnjtsmksi pn otettu ’-t. kirjanpitäjä, filoe. maist. N. V. Nordlund
sekä saman konttorin konttoriapulaiseksi filos, kand. L. Väyrynen.

kallistumisenKauppa-

Sanomalehtien

merkitykseltään kenties yhtä tärkeä
Vuoden merkkitapahtumista mainittakoon . myöskin Portugalin
yhtyminen sotaan. Siitä ei kuitenkaan toistaiseksi vielä ole ollut mainittavia seurauksia. Taisteluihin Afrikan saksalaisissa siirtomaissa on
kuitenkin portugalllaisiakin ollut oja englantilaisten rintamat yhtyvät,
saa oPamassa. Myöskin Egyptin
Perannen kaupungin länsipuolella, rajoilla ja
Mesopotamiassa on
ryhtyivät nämä vuorostaan koettaollut taisteluita. Niisiä herätti suumaan puhkaista saksalaisten rinta- rinta huomiota, englantilaisen osasmaa ja alkoivat heinäk. 1 p. samanton antautuminen Kut-el-Amarassa
laisen, ja jos mahdollista, vielä val- huhtikuun 29 pnä. Kun myöskin jo
tavamman rynnäkön, kuin saksalai- Kanikiin Mesopotamian rajalla edenset helmikuussa Verdunin. luona. nyt Venärän Kaukaasian-armeijan
Aluksi sekin menestyi, mutta sitkis- vasen siipi peräytyi
Persiassa aina
tyi sitten aivan samoin kuin VerduHamadanin pohjoispuolelle saakka,
nin taistelu ja vaikka saksalaiset ei- olivat toiveet Bagdadin valloittamivät ole saaneet työnnetyksi ranskasesta tältä vuodelta rauenneet. Sen
laisia ja englantilaisia takaisin, on sijaan on Kaukaasian armeijan oikea
kuitenkin nyt kuuden kuukauden ku- siipi
saavuttanut sitä enemmän meluttua Englännlssa ja. Ranskassa nestys ä:
helmikuun 16 pnä valloi
katsottu hyökkäyksen jatkaminen lettiin Erserum ja kaksi kuukautta
hyödyttömäksi. Multa yhä vielä jat- sen jälkeen Trapezunt, sekä heinäkuvat täällä kuitenkin mainin&itais- kuun lopulla Ersingdshan, jonka
telut samoin kuin Verdunin luona, kautta Armenian valloitus oli lopyhä vielä saattaa tykkituli kiihtyä puun
suoritettu. Loppupuolella vuothirmumyrskyn kaltaiseksi ja pudotel- ta ovat turkkilaiset tälläkin suun
laan maahan vastustajan lentokonei- nalla ryhtyneet hyökkäystoimintaan,
ta joka päivä. Mutta alkuaan ase- jota venäläiset kuitenkin
ovat •nietettuun päämäärään, vastustajan n esty itsellä torjuneet.
rintaman puhkaisemiseen, ei täälJoulukuun 12 pnä esitti keskusliitläkään enään pyritä.
to ryhdyttäväksi raahannen
'(S.H

nollia.

N:o

ehdotuksesta oo
2) valvoa, etteivät nahkojen ja raaHelsingin kaupungin Muonituskomites
kojen vuotien omistajat salaa huospyynnöstä antanut lausuntonsa, ehdot
taen, että maidon rajapinnat poistet tassaan olevia varastoja eivätkä kieltäisiin ja maidolle asetettaisiin täydet täydy niitä myymästä;
3) avustaa nahkatehtaita parkitusUnen vientikielto. Tätäkään ehdotusta
ei voida katsoa
oikeaan osuneeksi ynnä muiden nahan valmistuksessa
Sen sijaan ehdotus, jonka Muonitus tarvittavien aineiden hankinnassa:
4) valvoa, että raaoista vuodista
(S.H.) Sensuurikomitea on langet- komitea toisena vaihtoehtonaan oi
tehnyt, on pääasiassa oikeaan osunut valmistetaan pääasiallisesiti sellaisia
tanut Uuden Suomettanen 1,200 mar- Siinä ehdotetaan annettavaksi vientinahkaiajeja, joita tarvitaan sotilasoikeus kaikille niille liikkeille ja
kan suuruiseen sakkoon.
tilausten
suorittamiseksi ynnä yksinmaanviljelijäin yhtymille, jotka ottavat tyydyttääkseen 3/4:11 a maidostaan kertaisempien. sivili-jalkinelajien valmistamiseksi;
kotimaan tarvetta.
työvoimien Kun ei Helsingin kaupungin Muoni 5) valvoa, että nahkatehtaat, jotka
tue komitea ole jättänyt Elintarvevaovat saaneet raakoja vuotia, muoky.
liokunnalle varsinaista asetusehdotus kaavat ne kyllin tunnollisesti eivätkä
ta, Jättää osuuskunta Elintarvevaliopäästä niitä kauppaan puolivalmiiskunnalle Muonituskomitean esittämil- sa kunnossa;
Senaatti on myöntänyt työvoimien lä perusteilla lepäävän ehdotuksensa
6) jakaa valmiit -nahat Keskuskolisäämiseksi v. 1917 ja sanotun vuo- siitä, millä tavalla kotimainen maitomitean
saamien ohjeitten mukaan
den tarverahoihin seuraavissa lää- kauppa ja maldonvienti vastedes olisi
jalkineidenvalmistajille;
järjesteltävä,
anoen että maidon
ninhallituksissa jälempänä mainitut
7) valvoa, e.lei kauppoja niin hylisämäärärahat; Turun ja Porin lää- kauppa kotimaassa samoinkuin vienti
raakojen vuotien kuin myöskin*
vin
järjestettäisiin
edellyttä
ehdotuksen
nin 50,800 mk. ja 19,600 mk.; Kuonahkojen hankkimiseksi'
pion läänin 36,800:
ja 12,000; —; mällä tavalla sekä että kulutuskeskuk valmiiden
muonituskomiteat
velvoitettaisiin
ylitetä
sien
tehtäessä
niitä rajahintoja,
ja 12,000: —;
Oulun läänin 34,300;
ryhtymään toimenpiteisiin niihin saa jotka Keisarillisen Senaatin asettama
Hämeen
ja puvan maidon tasaisemman jakelun
26,100:
läänin
valiokunta eiintarpeitten kallistumi-

nin ja Saksan sotalaivastojen
välinen meritaistelu Skagerrakin suulla Pohjanmerellä toukok. 31
ja kesäkuun 1 pnä. Molemmat puolet kiistävät siitä voittoa itselleen,
eikä taistelulla ole ollut ratkaisevaa
merkitystä, sillä valta- ja voimasuhteet merillä eivät sen kautta muuttuneet. Englanti ylläpitää edelleenkin Pohjanmerellä Saksan kauppasaartoa, Saksa vastaa siihen yhä laajemmaksi ulotetulla sukelluslaivojensa toiminnalla
onpa se rakentanut
vedenalaisen kauppalaivankin, joka
kahdesti on käynyt Amerikassa. Tosin sen jälkeen, kun sotaa on ruvettu käymään
myöskin ilmassa, ei
Englannin saareus, sitä ympäröivien
merten »hopeinen suojus vyö s vahvimmankaan laivaston avulla voi samassa määrässä ehkäistä sotaa koskettamasta Englannin omaa emämaata kuin ennen
saksalaiset lentokoneet ja ilmalaivat ovat tämän vuoden kuluessa tehneet lentohyökkäyksiä Englantiin keskimäärin kahdesti kuussa, niistä kolme Lontooseen
mutta, sotalaivastonsa kautta on
Englanti sittenkin suorit'anut suurimman osuutensa tässäkin sodassa, Vaikka tapahtumista merillä on
ollut paljon niukem'ma!ti tietoja kuin
maascdasta, on sota sielläkin ollut
yhtämittaista

don saantia tulevaisuudessakaan. Siiliä on vientioikeus ehdotettu ainoastani' lehmänomistajille, joiden lisäke*
koko vientijärjestelmä edelleen tulisi nojaantumaan yksinomaan Pietariin
v'eutiä harjoittavien liikkeiden järjestöön. Täten tulisi tällä järjestöllä ede-Ileenkin säilymään tähänastinen monopoliasemansa Suomen
maitomarkki-

ja lukijoilleen

Helsingin N. M. K. Y:n julkaisema
kuukausittain
ilmestyvä
16-slvuinen
kristillinen nuorisolehti.
Tilatkaa heti lähimmästä postitoimistosta.
Ohjelma: nuoren ihmisen uskonto, siveellisyys. elämänkutsumus, ilot ja huvitukset, urheilua
koko elämä.
26891)

salo

tumien 'johdosta, ulotettu pitkin Moldaun länsi- ja etelärajaa Tonavalle
jj.-Dobrudshan luovutettua, Bessarabiassa piikin Tonavan suiston pohjoistareunaa Mustaanmereen saakka,
joten se nyt kulkee yhtenäisenä vyönä Tonavan suulla Mustanmeren
rannalla Itämerelle, Tukkumin seudulle Riianlahden pohjukassa, Pinskin ja Riian välisillä rintaimanosilla
pitkin vuotta tapahtuneet taistelut
eivät ole aikaansaaneet yleiseen asemaan mitään muutoksia.
CSiirtyessämme sitten Europan län.
tiselle rintamalle Ranskaan, on pikipäin poike.tava Italiassa. Siellä toimeenpani Itävalta Trientin
suunnalla toukokuussa voimakkaan
rynnistyksen Italian alueelle. Italialaiset työnnettiin, Brenta- ja Adigejokien välisellä alueella jälleen oman
ratansa taakse ja itävaltalaiset etenivät Lombardian tasangolla, valloitettuaan Arsieron ja Asiagon, jo n.s.
»Seitsenkunnan» maakunnan etelärajalle.
Mutta, kesäkuun 4 pnä alkanut venäläisten rynnistys Galitsian suunnalla pakoili Itävallan vähentiämään ryntäysvoimiansa täällä ja kun kenraali Cadorna samaan
aikaan sai siirretyksi riittävästi lisävoimia tälle taholle heikentämällä
rintamaansa Gorizian suunnalla, seisahtui rynnistys ennen pitkää ja itävaltalaiset työnnettiin vähitellen takaisin. Vuoden vaihteessa on heidän hallussaan kuitenkin vielä Asia-

Onnellista uutta vuotta

rakonttori Helsingissä, Oikok. 5.
1: 50
maksaa
Nouseva Polvi

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

raa v at.

Uutisia Helsingista.

SAMA

(S. H.)

lätit

M

ryhtykö kunnallistaksoitukseen

<

nyt päättyvältä vuodelta, ennen kuin kaikki asianomaiset toimihenkilöt ovat perehtyneet tässä pulmallisessa tehtävässä
tarjollaolevaan opastuskirjaan, maisteri Antto Laihon
’

valaisevaan esitykseen

Kunnallistaksoituksesta
maalaiskunnissa,
josta on vastikään ilmestynyt trasi täydennelty painos ainoastaan I markan 50 pennin hintaisena.
Useat kunnat ovat tilanneet 50—100 kpl. tätä kirjaa
jaettavaksi kaikille kunnalliselämään vaikuttaville henkilöille,
koska se lyhyessä muodossa antaa pätevän lainopillisen (esitteli jäsihteeri A. Liston tarkistaman) tulkinnan ktmnallistaksoitusta koskevasta asetuksesta ja sisältää seikkaperäisiä käytännöllisiä ohjeita taksoituksen toimittamiseksi tasapuolisesti,
niin että verotettavat tulot saadaan parhaiten otetuiksi lukuun
ja verotaakka jakautuu kohtuullisimmin.
Kirja esittää monia tärkeitä uudistuksia nimenomaan maalaisoloja silmälläpitäen ja on varustettu lukuisilla lomakemalleilla ja kaavaehdotuksilla.
Se säästää rettelöltä, tuottaa tehokkuutta ja johdonmukaisuutta.
Se helpoittaa suuresti taksoitustyötä ja avustaa taksoituksella hankittavien varojen saantia.
Kalkissa kirjakaupoissa. Voidaan myös tilata
kustantajalta.
Isommista orista tuntuva alennus.
painos
Uusi
on jo vähissä; nyt on aika tilata.

Arvi A. Karisto.
56871

Kustannusliike,

Hameenlinna.

K;o 364
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Bmmun

UUSI SUOMETAR

Suomen jalkineteollisuus-keskusk mltea.
Aseluskdkoeknassa on julkais.u seuraava senaatin päätös;
(Keisarilliselle Suotuen benaati’le
armossa suodun vallan noja!'a on
'keisarillinen Senaatti, kumoten kuluvan vuoden dokuun 8 päivänä tekemänsä [ aatoksen, joka koskee Suomen Jalkineleollisuuskeskuskomitean
perustamista, päättänyt vahvistaa
sanotulle Komitealle seuraavansL-älöiset säännöt.
1 §. Suomen varustamista tarjalkineilla tarkoittavien
peellisilla
toimenpiteiden yhtenäisty Itämisiä ja
maassa
olevien nalvkavarast >j - n
mah dollisimm an tark nitu kse nn u: ka isa käyttämisiä varten perustetaan
jalkineteollisuuden edustajista erityinen komitea, jonka nimeksi tulee:
»Suomen JaJkineteollisuuskeskusko(S.H.)

toimitettuna saniantnni.isesti kuin tähänkin asti a sisiTö täan
vie.äkin monipuolisen p ma. Paitsi yleistajuista tietoartikkoleita, kulttuuri- ja kauuokir nllisia kirjoitelmia, tulee lehti sisältämään myös poliittisia ia yhteiskunnallisia
kirjoituksia. Yleistajuisista, runsaasti kuvitetuista huvittavistatietokirjoituksista j tka
lehdet.e o .at valmistetut nousevaa vuotta
«urien, mumittukoon m. m.:
;

Laogaton sä kö!enn v‘tin
1 uikuneuvojemme

ehitys
Muurahaisten sienivil e.ys
Es historiallisia eläim ä

Kuoma'tavimpia englantilaisia taiteilijoita
Smaragdiranmkko
Saveovaiamistaito Etelä Amerikan intiaaneitiä

Naisien koristeet ja muotokuvat
Nykyajan koristeita
Uimapukuja
Napoleon muistaja

Japanilaista näyttämötaidetta
Panaman kanava
Atlannin yli ennen ja nyt
Kuinka opitaan lentämään
Valokuvaus oikeuden palve'uksessa

jalkince-nvalmistajia
hankinnassa ulko-

maalta;
4) silmälläpitää

tiliä

S

Liha- ja kirjakaupan
järjestely.
Senaatin elintarrevaliokunnan kuulutus Suomea jakamisesta aineisiin
liha. ja kaijakaupan harjoittamista
Taiten.
IS.H.) Virallisissa lehdissä on eilen
julaistuna seuraava kuulutus;
Suomen Senaatin
Keisarillisen

päätöksen 3 §:n nojalla

joulukuun

23 päivättä 1916 koskien .lihakaupan harjoittamista Suona ssa ja toi-

II Lounais-Suoni en, .OsuusteuDastamo r.l. Sydvästra Finlands Andesslakteri m.b t.
■Uudenmaan 'äänistä: Raaseporin
kihlakunta ja Lohjan kihlakunnasta
Nummi, Pusula, Vihti ia Lohia.
Turun ja Poriin ■läänistä; Ahvenanmaan, Vehmaan. Mynämäen,. Piikkiön. Halikon ja Maskun kihlakunnat, Loimaan kihlakunnasta' Loimaa
(Meillä). Metsämaa, Alastaro, Punkalaidun ja Vampula.
Hämeen .läänistä: Tammelan kihlakunnasta Tammela, Jokioinen. Ypäjä. Humppila, .Somero ja Somernieibi.
111. Viipurin Karjakauppa-csuus'
kunta r.1.:
Viipurin lääni.
IV. Mikkelin Karjanmyynti-osuuskumta r.L:
Mikkelin lääni.
V. Kuopion Kairiamnvvnti rsisuskunta ri.:
,Kuopion lääni ynnä Kajaanin kihlakunta Oulun -läänistä.
VI.
Etelä-Pohjanmaan Karjan-

ja V ipurissa2;2o, muissa kaupungeissa ja suurissa asutuskeskuksissa 2;lö

Sisäfilee Helsingissä ia Viipurissa
4; '5, muissa kaupungeissa ja suurissa asutuskeskuksissa 4:40, maaseudulla 4:15.
Ulkoilee Helsingissä
ja Viipurissa 3: TO, muissa kaupungeissa ja suurissa aautusk skuksissa

3:60, maaseudulla 3:40. Paisti! iha
Helsingissä ja Viipurissa 2; 85. muissa kaupungeissa ja suurissa asutuskeskuksissa 2:80, maaseudulla 2; 55.
Liemiliha Helsingissä ja Viipurissa 2: 30; muissa kaupungissa ja suorissa asutuskeskuksissa 2:25, maaseudulla 2:—.
Jauhettu liha samat rajahinnat vastaavissa paikoissa kuin liemilihalla. Jos liha jauhetaan ostajan läsnäollessa on myyjä
oikeutettu ottamaan raja-hinnan sii-

tä Hhatejista, jota jauhetaan.
V s i k a n 1 i h a;
Juottovasikka
ruhoina •karjanomistajallLe 1: 60, Helsingissä ja Viipurissa 1: 80, maissa
kaupungeissa ja suurissa asutuskeskuksissa 1:75, im {seudutta >1:60.
Juotlamaton vasikka ruhoina vasmyynti-osuui-kuniia Itikka r.1.;
taavissa-paikoissa 1:10. 1:30. 1:25.
Vaasan lääni, paitsi Laukaan kih- 1:10.
Paisti- ja ke tl e Iti’ ih a Hellakunta ia Kuortaneen kihlakunn.-sta singissä ja Viipurissa 2:35, muissa
Vilppula, Keuruu, Multia, Piblaja- kaupungeissa
ja suurissa asutusvrsi. Älsäri ta Virrat,
keskuksissa 2:30. maaseudulla 2:05.
Ra rjanmyyn ti-osuusku nt a
Muut osat edellistä vastaavissa
VI!.
Pohjola r.1.:
paikoissa 1:85, 1:80. J; 55.
Outoa lääni, paitsi Kajaanin kihSianliha: Koko- ja -puoiiruhoilakunta.
na. karjanomistajalle 3:75. Hetein-*
gissä ja Viipurissa 4: 10. muissa kauRajahinnat.
Köyliö ja Säkylä.
pungeissa ja suurissa asutuskeskukHämeen, lääni: Pätisi. Tammelan
Senaatin e! i n iarveva.l iokurta on sissa 4:—.
KoHettfliha HdVngiskihlakunnasta Tammela. Jdk oinen, vahvistanut l.k. 29 p. toistaiseksi sä ja Viipurissa 4:90. muissa kauYrä ä, Humppila. Somc-rö ja Somer- seuraava t lihaa koskevat rajahinnat pungeissa ja suurissa asutuskeskuk(kaikki hinnat 1 kiloltaU
4:80, maaseudulla 4:30.
niemi.
sissa
Kaavaa n lih a; Elävä .painu, Takafrinkku edeMmainätuiss» paiVaasan läänistä: La.ukaan, kihlakunta ja Kuortaneen kiJilaV-" masta k arjanomrsta jäit e va staanett-naika.' 1 koissa 4; 90, 4:80, 4:30.
Muut oKoko ja puoli ruhoina sat 4:65, 4:55, 4:05.
Savustettu
Vilppula, Keuruu, Multia. Pihlaja- 05 penniä.
&aiiarpmiata - j f Cie 2;—. Helsingissä tai keitetty kiukku kokonaisena 6; 20.
vesi, Ätsäri ja Virrat.
liiallisen karianteuras
tuksen estämiseksi saatetaan yleisön
tietoon, että Suomi kartan ja lihan
ostoa varten jaetaan maan karjan
myyntiosuuskunliea kesken seuraaviin aineisiin.
I. Karja» r.l. Länsi-Suomen Karjan mv yntinosu u sk unta.
Uudenmaan läänistä: Pernajan kihlakunta, Helsingin kihlakunta ja Lohjan kihlakunnasta Pyhäjärvi, UI..
Siuntio, Kirkkonummi ta E-poo.
Tuumi ja Porin läänistä: Ulvilan,
Ikaalisten, Tyrvään kihlakunnat sekä. Loimaan kihlakunnasta Kauvatsa
Haria va-Its.
Kokemäki. Huittinen,
menpiteitä

:

°

koille saakka kestänein? tulvineen
muodostui hirveäiksi katovuodeksi,
josta vielä olossa olevilla ikä-LLmisiilä on raskaita muistoja.
Tässä juuri joulun edellä painatti
1767.
eräs aikakautinen julkaisu palstoilleen, ilman mitään omia mieteliitVuodenvajhdepakinaa.
Onnenhetteitään,
erään »asiakirjan, näi'%äivun»Työmies»
kemme ja tilikirjamme.
delta 1867». Sen luettuaan jokainen
ja ensi vuoden kunnalliset verot.
.Aihuomaa, että meidän nykyinen elinkakauslehdet.
Ilmat.
tarve-pula niime, sellaisena kuin) se täJoulukuun 30 p.
nä kohtaldktaana aikana nyt vuoden
(S.H.) Kun vanha'vuosi päättyy py- ta puhuakin. Kovin on miesparka rajamailla on vastassairime. on verrattain helpno siihen kuormaan verhäpäivällä ja myös uusi sillä alkaa, vanhennut viime kierroksellaan.
raten, joka puolivuiosisataa sitten paijuoja
Mutta
uusi
Millaiseksi
niin on kuin luiksi rautalankaa
tuleva?
not
kansaamme.
-1 ottaisi :-n hopealla toisiinsa. Niinhän sukeutuu vuosi 1917?
Tarkoittamani
»asiakirja» on eräs 'kiertokirje, jonka
aina tapahtuu viidun tai kuuden
syksyllä vma 1867 lähetti Suomen
vuoden kuluttua. Vuosi 1903 ja 1906
IMtfyiväi toisiinsa tälläisi II a •hopeakansalle »Turun Läänin Toimikunta»
hä'alavan valmistamisen ohjausta
hatasilla, samein 1911 4a 1912 ja nykyisestä liitoksesta eteenpäin ajatelvarten. Kiertokirjeessä, loka oli Päivätty marraskuussa, suositeltiin »pielen juhlittaan taas vuoden 1922 päätniksi» s.o. (hienoiksi jauhettuja ohrantyessä SyiVrst >riä aivan 'kirkollisena
Muitta kirkonimiehcnähän
olki- ja ruumenjouhoja yleiseksi leipyhänä.
Sylvester on tehnytkin ttsensä kuuluivän valmistusa i nreksi, Ne olivat muka varsan kelvollisia ihmisen ravlnsaksi', piispana ja paavina.
Ehkenpä se ajan puhdas noks:» * a niistä saatiin »terveellistä
Oikea sta antia n ei meidän mielestämme vanhassa vuodessa ole kos- lehti, joka nyt eteemme asettuu, tu- ja ravitsevaa Leipää». »Toimikunta»
kaan juuri mitään juhlittavaa, kun lee vielä hyvinkin kirjoitetuksi. .Ei antoi kiertokirjeessään ohjeita, kuinsiitä eroamme. »Kun' se raws en ol- ole ainakaan viisasta itsemme ry.htvä ka noita »pieniä jauheta» eli oljista
lut, on se tuskaa ja tvötä Ollut» Se sitä edeltäpäin kovin pedoitta vaksi valmistettava, mutta varoitti samalla
on rusikoinut meitä, ia me mioles- kirjailemaan. Ei toki nnnthään syn- »suurien jauhojen» s n. varsimaisten
olkrpakiistun,
tamimo -ei' emme siä kuorruttaneet käksi kuin aika van vuodon viisi- silnryren. katkottujen
usein solua isillä feuttannukwHa, et'ä kymmentä vuotta aikaisempi virka- käyttämistä .leipääincena. jollain: n
ti':ä on kr'ilku ollut työlästä. M*>- toveri. V*a klrieeni rtsT konumerosta lapa toimikunnan tieten oli muka
kolhiminen
si'®. välillisesti kvFäkln johtui mioseeni. kuitenkin jo päässyt valtaan »eri ri| TT.minrmohren
Vuodelta 1767 en näet rriuvita mitw>ä maamme eri osissa». -Ta oli,
Errnhrtki tuin kahden loisiin®’
tsen-;=te-oV- tään erikoisempaa ieämrralamme ja arveli toimikunta, »senimosnn Leivän
jotka
olennon,
läst-moen
pitkät'inen
syöminen varmaankin
-pr*ji ’?f){evät astua tallaaman eri kansaamme koskevaa lukuunritaulatsäätyvallan
ajanpakja
siittänyt
ta
kipuja, eri noro attain
minkälaisen
kumrnsasvallan
ääkovia
/uuneille. Ja
päättääkään erityisesti tämän.oäi- rimmiile-n kiihtynyttä kiistan, mutta vatsaan». Varmaankin, varmaankin,
se kesäkuun keski pai- myönnämme me murheellisesti täSylvesteri ! Siitä on liian rastas- vuosi 1867

Kirje Helsingistä.

;

■

-

,

■—•

;

•

män mietelmän

luettuamme -Ia aikam-

me parhaat eläinten ystävät tucmjlsovat kai silloisen »Toimikunnans
sntä, että se samaisessa kiertokin; :essään tahtoi tyyten riistää 'ketielukoilta sen ravimmenosan, jota oli pidetty
niiden (herkkuna, nimittäin piavunja herneenvarret, joista muka syntyi
»hyvänmakuista ja kaunista leipää».
»Toimikunta pyytää ei antamaan tuota ravitsevaa ruoka-ainetta karjalle,
vaan leipomaan sen jauhoina leiväksi», sanottiin viimeksi tuossa surullisessa asiapa»,riesa, jonka mukana
lähetettiin kiitettyjen »pienien» olkijauhojen näytteitä.

Tämä oli

nyt

hiukan

surullinen

juttu Sylvesteri-pyhäksi, mutta terveellisempi se on kuitenkin kuin nuo
»monet» jauhot 50 vuotta sitien
Menneiden voitokkaasti kestettyjen
kärsimysten muistaminen antaa roh-

keutta katsoa luottamuksena eteenpäin. Ja sellaista katselua, 'tulevaisuuden arviointaa ja arvailuja ei
aratteleva ihminen voi hevin välttää
Sv 1vesteri n iltana. Siitä on tuo tavallinen ti nanval aminmk in jonkinlaisena ilmauksena. Tunnen er ään
sisa.ruskunnan, joka vuosi sitten valoi tinaa yhdessä, ia erinomaisella
vakavuudella, kuinka leiki!li sr Itä koko homma meistä useimmista tuntuneekaan. T a se horoskooppi, jonka
he valkoinen metallin sirpaleista keskiy^nheb'-ol'ä s°ivat 'silloin svtitvV
ro.Mle
oli heistä pahaa emu"»\Joi. vo**». 3”no:
vksi osanotiausl a, »emme me enää
koskaan ruma vMf.«ä tinaa valamaan, koska siitä tulee näin ikäviä
enteitä.» Ja totisesti he erväit vaia' ”'‘

’

31 p:nä

v. 1917

toiminnassaan niitä
joita Keisarillisen Suomen
ohjeita,
Senaatin el in tarpeille n kallistu öisen
vastustamiseksi asettama valiokunta
sekä Karjpna- ja Teollisuusboiini.uskunta antavat.
3 §.
Suomen Jalkinetenllisuuskeskuskomitean tulee:
1) johtaa kck onaisuudessa a n jalkineiden valmisiustointa Suomessa;
2) laatia suunnitelmat nahan jakelua varten jalkineteollisuuden edustajain kesken ia valvoa, e la ,a!'kineenvalmistaja,t
saavat kunnollista

eotilasjalkinoiden
valmistusta sekä valvoa, että nämä
jalkineet va.s aavat inlendenlUhutoksen vaatimuksia;
5) valvoa, etia rajahintoihin myy
täviä jalkineita valmistetaan tehtaissa täysin hyviä ja riittävässä mää
rässä ja et.ä nuti, mydään rajäliin6:10, 5:60, kappaleina 7;— 6:90, nja ylittämättä;
6:-tO, leikkeleinä
7:50, 7:40 ja
6) valvoa,
et ä maastaviotaviks;
6; 90.
tarkoitettuja
jalkineita valmistavat
La mpaan liha: Ko 'o- ja puo- ainoastaan ne tehtaat ja työpajat, jotli-ruhoina
karjanomistajaffle 2:50, ka jo ennakoida ovat saaneet vientiHelsingissä ja Viipurissa, 2-75. muis- luvan;
sa kaupungeissa ja suurissa asutus7) valvoa,
ettei sellaisille ja laikeskuksissa 2:70, —• Parsii- ja fcot- neille, joille ei ole vahvistettu raja-,
lettiliha Helsingissä ja Viipurissa hintoja, panna hintaa, joka on suu3:35, muissa kaupungeissa jä muu- rempi kuin niitten valmistusarvo ynrissa asutuskeskuksissa 3:30. maa- nä siihen lisätty kohtuullinen voitto;
seudulla 3:-—.
Suomen jalkinetta MiMuut osait Helsin8) valvoa
gissä ja Viipurissa 2-. 85. muissa kauetuja
valtion
laitoksissa.
suuden
pungeissa ja suurissa asutuskeskukr 4. §. Laadittaessa 3 §;n 2 kohsissa 2: 80, maaseudulla 2:50.
Sa- dassa mainittuja suunnitelmia nahan
vustettua .lampaanlihaa myytäessä jakelua van.en jalkineen valmistajaan
on lupa koroiltaa rajaihimtaa.. ei kui- kesken tu!ee: Keskuskomitean pitää
tenkaan enempää kuin 50 penniä ter- silmällä että ennen muita tyydyteiöltä.
tään niiden tehtaiden ja työpajojen
nahan tarve, jotka suorittavat soti(STT) Sen johdosta, että ensi vuo- iastilauksia tai valmistavat huokeiden aluilla astuu voimaan uusi jär- ta, säädetyistä rajahinnoista my ytäjalkineita. Vasta sen jälkeen
jestely lihakaupassa, on senaatti lä- viä
sanot ui en tehtaiden ja työ
hettänyt ra»» kuvernööreille seu- kuin
kirjelmän:
pajojen tarve on tyydytetty, voidaan
raavan
Senaatti on tapahtuneessa esitte- jällelle jäänyt nahka jakaa muiden
lyssä Päättänyt keho'taa maan kaik]a!kinc envalmistaja in kesken
5 §, Keskuskomitean tulee hankkia kuvernöörejä tarkoin valvomaan,
että kaikki liho, ‘jonka lihakauppiaat kia tarkat tiedot jalkineeni aimis aovat ostaneet tsmmik. 1 p:ään men- jille toimitettujen nahkojen määräsnessä ja jota he eivät ole ensi viikon, tä sekä myöskin heidän valnmetakuluessa myyneet kuiufahlh, jäte- miensa sotilas- ja sivilijalkinciden
tään tammi,k. 80. kunnallisten, elin- määrästä. Nämä tiedot toimittaa Kes.
tarvekomiteain kä’'trttä''äks ; a myy- kn okomi' ea •irääräajoittain Kauppodään niiden määräysten mukaan.
ja Teo 11is u ustoim itu sku nna H a
6§. Suomen Nahkateoliisuus-Kcskuskomiteau on annettava KeskusMaanjako-oikeudet. FenaaHi on komitealle tarpeelliset tiedot Suomesmäärännyt 1 aasan maanjako-oikeusa valmiste .tavien nahkojen määden puheenjohtajaksi varat., yliraäär rästä.
maanmittarin O. Vallinmaan, Viipu7 §. Suomen Jalkineteollisuusrin maanjako-oikeuden puheenjohta- 'keekusikomitealla on oikeus:
jaksi hovioik. ausk. A. R. Hammaré1) vaatia kaikilta jalkineteollisuusnin ja Turun maanjako-oikeuden pu- liikkeiltä tarvitsemiansa tietoja sekä
heenjohtajaksi
varat., ylim. maantarkistaa nämä tiedot tehdas- ja di
mittari L. H. Castrenin.
kekirjain imukaan;

11

Kuvitettu aikakauslehti
Il n e s t y y

Keskuskomitea

nahkatavaran

na Jouhikni

Kotoa jn Raakaa

mitea».
2§. Ollen jalkine-teollisuuden harjoittaöain yhdistyneitten edustajain
keskusjärjestönä Suomessa, nouda taa

tavaraa;
3) avustaa

;i

Erityisesti vielä mainittakoon kirjailija A. Ingmanin
jänniiiäv 4 metsästysseikkailukertomukSet. Nimikään esiintyy vaiouuv«osasto säännöllisesti.
Jotta tämän yleissivistyksellisen kiinsunlehden leveneminen mitä laa)impiin kansankerroksiin kävisi mahdolliseksi, pysytetään tihiuaL nta, vaikka painutuskustamiukset ovatkin suunvk. s: (ulkomailla
n. ttomasti nousseet, alliaicena, ollen

vk. - j;5O (ulkom. 3:50) ja l/ l vk. 1:25 (ulko.n. 1:75).
Lemi ilmestyy kePPan kuussa, vuoden lopulla
laajana, upeana joulunumerona, jonka tilaajat
7;

l

—

/a

naavat eri maksutta.

ToimitusHelsinki, Länsi-Heikiuk. 20.
K. O. Y. Kirja.
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Aikakauslehti
2) 'valtuutettujensa kautta .arkasjalkituttaa kaikkia jalkinetehtaita,
ne työpä joja. ja jalkineliikkeitä;
3) määrätä kuinka paljon rakkaa
'kullakin jälkineteb aaila tai työpajalV. 1917
la on oikeus pitää varastossa jalkiilmestyy
neiden valmistusta värien;
määrättyä entistä ohjelmaansa noudat-i) antaa jalkineleh.taille ja työpajoille ohjeita mitä sotilassaappaiden taen, runsaskuvaisena, kaikkien kussamanja raja-hinnasta myytävien ja !k.’i-ei- tannusten noususta huolimatta
hintaisena kuin tähänkin asti. l<ehteä
den valmistukseen tulee.
asiamiesaa tilata postikonttoreista,
8 g. Havaitessaan, eitä nahkoja hiltä sekä sen konttorista.
käytetään vä*ärin tai että jalkineita
Huom.! Fredrlkink. 32. Huom.!
ei valmisteta tyydyttävällä ta o' n
26920

KOTITAIDE

:

tai että niitä myydään määräyksiä
rikkomalla,
tulee Keskuskomitean
tehdä näistä väärinkäytöksistä eshys
ja reollisuustoimttusiiunKauppanalle, jotta voitaisiin syylliset saattaa edesvastuuseen ja pyytää K< nraalikuvernööriä sulkemaan sodan
ajaksi asianomainen teollisuuslaitos
tai kauppaliike.
9 g. Keskuskomitean kokoonpano
ja ss n toiminta määrätään ohjesäännöllä, jonka Keskuskomitea laatii ia
Keisarillisen Suomen Senaatin asettama valiokunta elintarpeiden kallistumisen vastustamiseksi vahvistaa.
ja sen
10 §. Keskuskomiteana
valtuutetuilla on oikeus aina taipeen

Valtion

historiallinen

jiiuseo

pidetään suljettuna uudenvuoden pä)<
vana.
(S. I. 29952) 2696

S

S

tullen kääntyä asianomaisten viranomaisten puoleen, jotka ovat velvolliset antamaan sille kaikkea laillista virka-apua.

»Sellaisen päivän on Jumala siro ntn sitä hän ei saanut käsiään säkisn.nt ihmiselle siiloin, kun- tämä löytää tä irti.
Näissä jutuissa on se siveellinen
läheisen •pellon mullasta kallisarvoiopetus,
että ihmisen on osattava
-pelkättä
toivomuksimpia jalokiviä ia
punin itai ja, (rajoittaa toivomuksensa
kuiedessä
olevat
saa
lieden
sellaan
oksia ja samalla otettava ajasta vaari. Silvat halot. luomaan vihreitä
tiedä loin voi kyillä itsekullckin koittaa
ei
ihminen
koskaan
Mutta itse
onnon.päiväänsa
Se on ehkä mennä todeliinea onnenpäivä ia -hetki.
;livahtanut sinulta silloin, kun sinä Kum Helsingin kau-puniginvaiihrdsiloikofiet laiskana penkillä tai for. tossa eilen 7—B tuntia keskustella
feeiratean veltoin käsin kursrt nilkkaa ivvst ttiin kaupungin ensivuetisestä
puserosi rikkinäiseen kvvnärpääMn.» meno- ia tuloarviosta, ia siinä tavanSiihen suuntaan menivät loisen mum- takaa pyrki huolestus valtaamaan
ajatellessa
mon mietelmät Heidenstamm runos- kaupungin isäin miellä
paljoutta,
miljoonaan
mumsitä
ioka
kunnan
»Cnskedaoen»,
kun toinen
sa
tarvitaan, niin
erilaisiin
menoihin
vttkarheiden
tyytymättömänä
mo.
karttaamiseen toivotti itselleen kirkastettiin taas mielitä sillä ajatukkm sella. (ta kaupungilla on pian onsilkkiä ja kulltaa. Hänkään
torikaan malttanut olla toivomatta nenpäivänsä, menestyksöLMsten toihetkeä, jolloin hän' voisi sanallansa votusten hetki. Niin. sen katsottiin
saada kaiken mnaisuutensa tuhatker- jo melkein olevan käsillä Meno- ja
taiseksi. Ja hän sai sen hetken sa- tuloarviota tarkastamaan asetettu vatu- liokunta oli mietinnössään vastaisen
massa. ia silloin hänellä oli
varalle lausunut sen uudenvuodentoihannen kissaa.
vomuksen, että Helsinki en kukoison
kotimain-n
runeserrämme
Joku
kansantarinan tukseen kohoavan kaunan, mesovittanut säkeiksi
ja
teollisuuden
tursuomalaisesta eukosta. Jolle t>vh§ renkulun
Pietari tarjosi onnenhetken sellaisen, vin kohoava sellaiseen asemaan,
nttä mitä f-änä hän siiloin toivoisi, että se on kestävä ne raskävisi toteen Ta sekin eukko oli ah- kaat kunnalliset menet, joita vasne. Aiheen rvhtvä lukemaan raho- taisuudessakin sen Kartioille pannaan,
iaa-n hän wyvsi. että se työ. johon5 niinkuin se näinä vuosina hetken
hän ensiksi käv käsiksi, siunautuis runsaidVn tulojen noiatta kestää täTähän
niin, että sitä riittäisi nuo'riksi vuo- män ajan suuret rasitukset.
deksi. .Ta pvhä Pietari myönsi sen. toivomukseen yhdyttiin useamman
Kukko tarttui missiin virotta äkseen kerran eilisessä kokouksessa, tunnettua toiveiden rämän olevan läsnä,
P(.n pön suureksi, että siihen mahtuisivat kri'-ki ne suunraPomat -aha- tarkasteltiin petatta suuria summia
määtal joita hän kuvittett miels c ään. ia haastettiin hartaalla antaumukselmutta se olikin hänen esnimä.nen ta, milloin kunnan sairaalain lukuiMilloin on paras onnittelujen ia on- tvönsä toivomuksen lausumisen jä sien hoitaja Marien leningeistä ja esikoen, ja sitä kesti puoli'vuotta; cn- liinoista, milloin kaupungin työväennen 'päivä?
kaan enää yhdessä tinaa; silliä yksi
joukosta on nyt jo poissa, mennyt
sitä tietä, jota ei takaisin tulla.
Niin, monestakin ihratepesuudesta on
sitten viime uudenvuoden-vön jäseniä
kaatunut, vaikka ei tina muru!ilo —oi
ainakaan niillä, jotka vai inka uhasta
vesimaljaan kaadetaan
ole tietysti
voinut olla mitään1 yhteyttä tällaisen
kohtalon kerällä. Mutta Sylvester in
päivänä ajaltelee tätä kaikkea ia on
enteille herkkä. Tänään aamupäivällä, vaikka onkin vasta uudenvuoden aatonaatto ja Sylvesterin aatto,
näin siitä päivänselvän esimerkin.
Kohdasin erään tuttavan kaduilla.
Hyvää loppua! sanoin hänelle
sovinnaisella kevyellä tavailla.
Vai loppua! huudahti mies.
joka tuntui olevan painautuneena
ajan enteitä tutkimaan.
Hyvää vuodirn loppua, uudistin
rauhoitta akseni häntä.
Niin, vuoden loppua —• samaten, samaten! toisti kohtaustoverini ja jatkoi kulkuaan. tyyntyneenä
lähetellen viärurksi hyvän uudenvuoden toivcfcnksia.
En saata käsittää, kuinka hänen
näähänsäskään pisti, että minä olisin
hänelle itselleen hyvää loppua toivottanut. vaikka niinhän sanotaan,
että kun lopnu on hyvä’, niin kaikki
on hyvä. Ja niin. arvoisat lukivat
sallikaa minun Sylvesterin päivänä
toivottaa Teille
kaikkea Ii y v ä ä!
—.

•

•

:

•
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Konevoimalla kulkevassa
sisävesialuksessa on, kun siinä ei ole mastoa,
pidettävä 22 p;nä kesäk. 1897 annetusmäärättyä valkoista
sa julistuksessa
valoa sen matkalla ollessa niin paljo
ylempänä laitavaloja, kuin mikä vastaa aluksen puolta leveyttä, kun taas

K. A. Wide nin s:

YRsityskirjanpito
3:—.

jota yhtaikaa kuljettaa koneisto ja purjeet, on päivän aikana
pidettävä näkyvällä paikalla mustua
silinteriä, joka on vähintään 60 senttimetriä korkea ja 30 senttimetriä läpimitaltaan.
Aluksessa, joka varppaa tukkilauttaa, ei ole pidettävä määrättyjä laitalyhtyjä vaan kahta kiikasta valkoista valoa, joista toinen on suoraan toisen yläpuolella vähintään 1,83 metrin
kuin aikaisemmin saapunut
päässä siitä ja aiempi vaio niin koraluksessa,

K. A. Widen i n s,

Käsityöläisen kirjanpito
3:75.

Käytännölliset helppotöiset,
Ohjeet ja tiUk.jjat sumassa
niteessä.

Kansanopettajain Oy. Valistus
(Opett -L

ButtericKro Kuosiliike
yvaa Uutta Vuotta.
H««

)

26902

toivottaa kunnioitettaville ostajilleen
••

26893

on kulke-

ohitse. Jokaisen aluksen pitää
kealla laiteesta kuin mikä vähintään- nut
muuten
ahtaaseen kulkuveteen ta
kin vastaa aluksen suurinta leveyttä.
kulkuväylän paikkaan eanKumpikin näistä valoista pitää olla sei semmoiseen
puessansa, jossa vastaan tulevia alukIrinen, että se näkyy ympäri koko hoajoissa huomata, aisa ilrisontin vähintään kahden Englannin sia ei voida
moittaa tulonsa pitkähköllä viheliäinen
mat
vero meripeninkulman päähän.
tai sumutorven äänellä. Alusta, joka
Hinattavana tai ankkurissa olevassa hinaa tai varppaa toista alusta, prooaluksessa, proomussa tai tukkilautasmua, tai tukkilauttaa, samoin kuin vesa on pidettävä: sluksessa ja prooneitä ja pienehköjä pursia on niin ohmussa, paitsi laitalyhtyjä niissä tajattava ja liikutettava, ettei synny esLähemmät määräykset.
paukissa kuin niitä on määrätty pidet- tettä toisen aluksen liikenteelle.
proomun
perimäl(S.H.) Siittenkun arm. asetuksella täväksi, aluksen tai
Senaatin tehtäväksi annetaan läkuluneen marrask. 14 pltä oli sää- sessä osissa kirkasta valkoista valoa hempien määräysten
vahvistaminen
aluksen
tai
detty, et ä Suomen rautateiden mat- vähintään kaksi metriä
alusten
kulusta
kanavissa
ia eräissä
proomun
peräreunasta
ylempänä
ja
kustajilta on nykyisen sodan aikana
laitettuna, että, se näkyy ympäri ahtaissa kulkuväylissä, vaikkapa, ne
kannettava erityinen vero venäläisen uiia
koko horisontin vähintään yhden Engeroavatkin tämän asetuksen säänPunaisen Ristin yhdistykselle, an se- lannin meripeninkulman päähän, sekä nöksistä.
Muuten on jokaisessa
kenraalikunaatti yksissä neuvoin
tukkilautassa ainoastaan yhtä vastapidettävä esillä yksi kapaluksessa
vernöörin kanssa kuluvan jouluk. 28 mainitun laatuista perävaloa ja vähin- pale
.tätä asetusta
pnä puheenalaisesta verosta, jota on tään kolme metriä korkealla vedestä.
kannettava tammikuun 1 päiväs- Kun hinataan tai on ankkurissa perätä 1917 lukien, vahvistanut lähem- tysten kaksi tai useampia aluksia,
mät määräykset, jotka ovat luetta- proomuja tai tukkilauttoja, on niissä pivina tämän numeron kuulutusten dettävä, paitsi laitalyhtyjä niissä taH. M. Keisari -on, yliopiston, konpauksissa kuin niitä on määrätty alukosastossa.
sissa ja proomuissa pidettäväksi, aino- sistorin ai am ehdotuksesta jouluk. 22
astaan viimeisen aluksen tai viimeisen pnä 1916 airo. määrännyt:
proomun perinnäisessä osassa sellaista
:1 g. Dosentti, jc&a saa dosenttivaikoista valoa kuin hinattavana ole- stipendin,
on velvollinen luennoivaan alukseen tai proomuun nähden maan vähintäin kaksi ja enintäin
Unde» määräykset alusten yhleensanottu,
on
sekä tukkilautoissa ainoasneljä kertaa, viikossa, asianomaisen
förmäämsen estämiseksi.
tasn ensimäisen etu- ja jälkimäisen petiedekunnan, lähempien määräysten
■Korkeimmassa paikassa taannoin ränpuoielia tuollaista valoa, kolme metkuitenkin,
tapahtuneessa esittelyssä vahvistettu riä korkealla vedestä. Aluksesta, Jo- mukaan. Konsistori saa
ehdotuksesta,
tiedekunnan
ratkaista
varppaa
sumun,
on
ustukkilauttaa,
laivakululka
asetus, »sisältävä säännöt
kysymyksen, saako ja missä määrin
le Suomen sisävesillä alusten yhteen- van, lumisateen tai kovan vesisateen
tai sumutorvella luennoi mison (korvata muulla opettörmäämisen estämiseksi s, sää 1 ää. et- aikana viheitimeiiä
joka minuutti puhallettava
taja- tai tieteellisellä toimimia'!*.
vähintään
tä kesäk. 22 pnä 1897 annetussa ju- kolme
nimittäin ykperätysten,
Dosentille, joka ei käytä dosenttiääntä
listuksessa määrättyjä sääntöjä lai- si pitkähkö ääni ja sen perästä kaksi
stipendiä, Voi konsistori antaa tarestämiseksi
vain yhteentörmäämisen
lyhyttä. Tukkilautalta, joka on ankkupeen tullessa tehtäväksi luennoida
on myöskin Suomen sisävesillä nou- rissa sumun, usvan, lumisateen tai kohänen aineistaan konsistorin erityija
lipoikkeufcsmeen
datettava niine
van vesisateen aikana, on vähintäänmääräyksen mukaan.
säyksineen kuin jälempänä rrfaini- kin joka minuutti annettava me"kk: sen
Konsistorin
tai tiedekunnan määiaian. laivakululla sisävesillä tarkoi- soittamalla kelloa tai gr-ngongia, jokn räyksestä
on dosentti velvoitettu, ka. satamissa,
saaristossa,
aika.
kulkua
noin
5
kerta
sekunnin
tetaan
somatta siihen, orsiko hänellä dosentsekä sisäjärvillä, joissa ja, kanavissa.
Kun konevoimalla, kulkeva alus, joka tistipendiä
tai el, ottamaan hoitaakvasjonka
pituus
ja
purjealus
Jokaisessa aluksessa,
ei hinaa toista alusta,
professorien
tehtäviä, tarkasseen
on 15 metriä tai sitä suurempi, on sen takkaisia suunnilta saapuvat niin kaiaakseen väitöskirjoja sekä toimitperän
puolella,
jos
peaan
kulkuväylään,
että
alukset
eivät
ollessa,
matkalla
tehtäviä, jotka kuumahdollista yhtä korkealla kuin laita- dman yhteentörmäämisen vaaraa pää- taakseen muita
luvat ooettajatoirneen yliopistossa.
lyhdyt, pidettävä kirkasta valkoista se sivuuttamaan toisiaan, niin on koH. M. Keisari on yliopiston korvaloa niin laitetussa lyhdyssä, että va- nevoimailla kulkevan aluksen hiljcn.ievsi o-rn alaan, ehdotuksesta jouluk
lo leviää kautta 12 kompassiviivan tävä vauhtiaan, pysähdyttävä tai pesuuruisen keskeytjTnättömän horison- räydyttävä, jotta purjealus pää=ee kul22 pnä arm. vahvistanet peuraa.-an
tinkaaren eli suoraan perästä 6 viivaan kemaan ohitse. Jos kaksi konevoimalnvuutokien 1916 v;n ekk. 7 pm arin
aluksen kummallekin puolelle ja että la kulkevaa alusta tulee toisiansa vas- asetuksen II p kä'ään, joka käskee
semmoisessa kulku vedessä on yliopiston'
se näkyy vähintään yhden Englannin taan
filosofisen tiedekunnan
odotettava siksi maata! ousos astoa;
meripeninkulman päähän.
myöhemmin tulleen

kastaja
Ylimääräinen
venäläisen Punaisen Ristin
hyväksi.

.

Yliopisto.

Laivzkulku sisävesillä.

=

opiston iltamien (kupleteista ja ope- jvungin ensi vuotisesta meno- ja tuloreteista, mutta enimmän kuitenkin arviosta. ■ja eikös, lehti ole keli selheuklökiMitaisista pal- villä siitä että sen suuret menomäärunsaista
kankorotuksista niille virkamiehille-, rät ja niistä johtuvat suuret verot oi'kailii najaui paSkariisäyksen vat »köyhäin» vahingoksi, hedäci
joille
myöntämistä pidettiin aivan liiallise- niskaimsa painoksi ja nujertamiseksi.
Kuinkas muuten, kurnikaa muuten?
na.
tahdo
hyvä
Kaupunign kansakoulut, lastentarhat
ei
Meidän
ITeisinkimme
olla mikään .pirtinpenlkHlä oiikoihva y.m.s. maksavat 3,607,907 'markkaa
»köyhäin» nujertamiseksi; sairaamummo, jolta koltun .hihaa, paikatessa onnenietki ohitse vierähtää. Se lat ja kuninaiLlineni sairashoito
köyhäin nutarkastaa liietään ja seuraa aikaan- 3,139,618 markkaa
sa ja karttaa
ei saa ymmärtää jertamiseksi; vaivaishoito 1.857,029
köyhäin nujertamiseksi;
»karttamiseksi»
kultaa kuten ild- markkaa
yleiset työt 5,609,097 markkaa —nedenslamin eukko vihoja.
Mutta kuinka ovat Teidän, arvoisat kin köyhäin nujertamiseksi. J.n.s.
lukijat, meno- ja tuloarvionne ja ti- luettaloa voisi jatkaa neljännellelinne ja kirjainoitanne? Mitään tai- kymmenennelile miljöön af le saakka. Ja
ka-tenhoista onmenhetkiä emme voi j-od ’ei näitä suuria kurunaillisia menoenää meidän vuosinamme odottaa, ja olisi, nkn silloin Piisi .hyvinkin pa.muilta hyvin vointikaan ei ole mah- ha ääni »Työmiehen» kelkissa.
dollinen ilman tarkka® voittojen ja
Nyt lehti kiihoittaa 'lukijoitaan sillä,
tappioiden punnitsemista., tulojen l ja että »‘porvarillinen kunnaiMiskomento»
menojen merkitsemistä, kirjanpitoa. tapansa mukaan »riistää herrain veKirjanpito siis joka ainoaan talouteen ropussiin» »suurimmalla vääryydelnyt heti vuoden alusta, jodisi sitä ole lä»' veroja »köyhiltä» näiden suurien
ennän ollut.
Tällaisena kalliina ai- menojen täytteeksi. Lehti laskee,
kana on se kaksinkerroin tarpeelli- kuinka monta »köyhää» veronmaksasempi fcu m muni Iöin. Soroi v aikir jän jaa Helsingissä cm; mutta kuinka
pidon arjuni-uvnja. hyviä ti likirjoja, suuren osan kunnan vero tarpeista Lie
löydätte lauantaisessa ia Svdvestoriin- suorittavat, siitä se visusti vaikenee.
päiväiseesä U. S;ssa olevain ilmoitus- Minkä, verran lehden puheessa siltä,
että »köyhiltä.» menee ensi vuotena
ten johdolla .
Äää si : s aäkö rahille loikomaan, »yli viisi markkaa jokaiselta tiena:

-

ett: ivat on- tusta satasista herrain veropussiki»,
huorr aaniaUaone on totuutta, sen ymmärtää jokainen,
joka tuntee kuinka verotusolot todella on veroasteikon aliimmiKä portaila Työmies»
ä no kirjat ovat la järjestelty.
aina. errfc*y meloman emässä». Ei
l:€?n se on kdrjoittanfuit Heisin gin Jvau-

vsan v-alvcf

nipnihefcVt pääse
A
pMstunoaan.
*
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•
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Maatalousosaston edustajina konsistoriossa ovat, säädetyillä r Uoteilla, kaksi vakinaisia professoria.

.

Julkisen filos. kand'daattitu 4kinnon suoritti jouluk. 30 pnä yliopc. Elsa Kristina. Koponen.
Filos, maisterin arvon on filos, tiedekunta antanut fil. kand. T. O. T.
Nuotiolle.
%%%%%

Voin ja* elu.
(STT) Valtion vointHrkastuslaitos
dmoittaa jakaneenss e »n searaavat
vn määrät; el i n tarve kum i t nai Ile 813
astiaa (viime viikolla 1,278). sairaaloille, vai ki oiile, rautatierakennuksille y. m. 136 astiaa
Kuten säännöllisinä aikoinakin, on
joulun pyhinä ollut jonkun verran
supistetumpi voin saanti. Eri paikkakunnille on voita jaettu soutavat
määrät: Hesicki 350 astiaa, Turku
90, Tampere 80, Viipuri 50, Vaasa
35, Oulu 35, Pori 20, Kotka 15,
Kuopio 18, Lahti 12, Rauma 11,
Hanko 11, Hämeenlinna 14, Pietarsaari 8, Porvoo 6 Loviisa 5, Taramistari 5, Jyväskylä 5, Kokkola 5,
Hamina 5, Mikkeli 5, Sortavala 5,
Raahe 5, Savonlinna 5. Lappeenranta 4, Uusikaupunki 4, Tornio 4, KäKiea mi 4, Joensuu 4. Kemi 3, Rovaniemi 3, ' Nurmes 3. Kajoani 3,
Heinola 3. Salo 3, Oulunkylä 3,
Granini a 4, Haga 3, Lohja 3. lisalmi 3. Forssa 3, Riihimäk. 4, Kymi
j, Hyvinkää 2 ia Uur a 2 astiaa.

Ves kauhu.
(S.T.T.) Koska vesi.kauhutaipe.ukjäHeen on ilmennyt Helsingin puä.ässä ]a vaara on tarjolla, että tau.-i uudelleen voi päästä levään),ään ,1
tameeifeia varovaiiSuDstoiinerrpMeitä ede ; leeräkin nou-

sia.

da.eta. on iääkintcSbalHitus

anonut

Uudenmaan läänin kuvernöörin toimenpide Itä, <t!ä asianomaiset poliiai-

ja k uTßrie.il''set •viranomaiset niissä
kunnissa, jotka ovat julistetut vesi-

kauhun isaastuttamiiksi. viivoitettaisiin tarkoin valvomaan, että vesikauhun,

levenemisen ehkäisemiseksi

an-

edelleenkin tarniiden rikkomiMinulla en ennen ollut tapana set taisiaumarkamsesitd efjafr.taan ranvuoden viime kirjeessä suositella ai- gaistukseen.
Uudenmaan läänin kuverkakauslehtiä ,lukijoilleni
Sen teen
nytkin kuitenkaan mitään mätä mai- nööri'. msÄiävs g, koirien varustaminitsematta ja
unohtamatta. Eikö- sesta kuonokopilla tai niiden pitämihän niin olekin parasta? Maku »m sen ä -ketjuissa ulkona hyvin laimeasmonenlainen, yksi pitää yhdestä, ti noudatetaan Helsingissä, jossa irtotoinen toisesta. On tilaisuutta valita naisia koiria yhtämi.taa tavataan
kaikkialla Tman et‘ä niiden omista
ja laajentaa, makuaa.nt. iSa.no malen
det ja aikakauskirjat kävvät yhdessä jät vähääkään välistävät määräyksen
noudattamisesta, on Suomen Metsässotaa pimeyden ja kaiken umpinaitysyhehstys
Uudenmaa®. läänin •kusuuden hävittämiseksi. Sanomalehdet ovat ehkä ildittoutuneita »suur- vernöörille esit änyt, että kuvernöövaltoja», aikakauskirjat heidän pie- ri kehoittaisi kaupungin poliisi,virantähänastista ankarammin
omaisia
nempiä kumppaneitaan. joiden aatteellisilla, henkisinä voimilla on kuivalvomaan määräyksen noudattatenkin mitä suurin merkitys yhtei- mista, sißä muutoin •fcr.c*t,np e vip'ä
useita kuukausia, ennenkuin vesisessä rintamassa.
kauhuvaara
vtridr?n katsoa ol.imen»
paljon
ja
hyvinkin
■Meillä on
toimit; Ituja aikakauskirjoja sekä yleis- neevsi. Määräystä noudattavien kautä sivistystä että erdtvisiä ammatti- punkilaisten kairat ovat nyttemmin
aloja varten. Niille on taattava sel- alttiina kuonokopattornien koirien pulainen anesnestymis- ia levenemis- remille, josta on ollut seurauksena,
mahdollisuus k,utu kirjaillisuudelia on että moni muutoin asetuksia seuraava koiran omistaja on ka‘sonut itsennäinä vuosina olut.
sä pakotetuksi laiminlyömään asetuksen noudattamisen, jotta koiranSifon ehkä sana vuodenvaiihecn sa saattaisl-ai' ■rärolusiartua muiden
ilmoista, joille jo esi-isämme antoi- koirien by&kkä vfc» ä vastaan.
vat enteellisen merkityksen. Jos nunna vuonna on pallon lunta, merkitHovioikeudet. AiHajäscnrksi Tusee se paljon kuolleita. r s on usva
ylimääräistä
uurana vuonna, niin «n 'halla heinä- run hovioikeuden
kuussa».
osastoa varten v. 1917 on senaat i
määrännyt viskaalit. K. V. Isak?=onin
No, tämän uojaMs e!
vissa samanla.ista vuotta kuru puoii- ja S. B. al Björkeaiénin, noarit G. J.
Arrheniuksen, J. Ek Stenström in, K.
vuosisataa sttteir.
E. I. Erikssonin, K. H. V. AppelmvisJa se cm hyvä.
tin, K. V. Sjöblomin ja G. V. LindeMatti.
l benrrn., reistraafcori K. A. Molinin ja
I lakit, tri L. A. Cederbergin,
nettuja määräyksiä
koin .noadatetaaT) ;a
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Rautatieläiset halot hankkijoina.
Rautatiehallitus im antamal-

(Sj T)

laan kiertokirjeePä kieltänyt kaikkia
valtionrautateiden virkailijoita ryhtyi! ästä muiden kuin valtionrautateiden halonhanki ntöihin.
Papisto. (Porvoo.) Kuusjärven v. t. kirkko?.erä H, Pihlamaa on
""'mitetty Nurmijärven kappalaiseksi,
joihon virkaan hän saa astua toukokuun 1 p. 1917.
Vaalinäytteensä Ruoveden seurakunnan kirkkoherranvirkaan ovat osoitetut suorittamaan Virtain kirkko
herra; rovasti P. A. Carlstedt helmikuun
-i pnä, Helsingin pohjoisen
ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra C. G. Oisoni helmikuun il pnä
ja Sääksmäen kirkkoherra, li!, maist.,
rovasti L. H. Durchman helmikuun
18 pnä. Vaalikysymys toimitettaan
helmikuun 25 pnä ja vaali maaliskuun Il pnä. Vaalintoimittajaksi on
määrätty Oriveden kappalainen J. K.
Kostia.
Määrättyjä oval; Hollolan kapf>alainen M. V. Vikström oman vitkansa ohessa olemaan saman seurakunnan v. t. kirkkoherrana ja ensi tammikuun 15 pstä lukien Artjärven v.
t. kirkkoherra, fil. mai st. J. Bäck
Hollolan kirkkoherran viran virka- ja
armovuoden saarnaajaksi ja Pukkilan v. t. kirkkoherra V. Salonen Artjärven v. t. kirkkoherraksi.
Metsänhollolaitos. Utsjoen hoi
teaäueen metsänhoitaja® virkaa ovat
hakeneet m etsäkondvktöörit J. A
Hummien ja G. W Zweygher g.
Kansakoulmslarkasiajat. Heisin-

Ka'ossipula.
Nokian tehtaalta raakakumi lopussa
ia kalossien saanti Venäjältä

vaikea.
(S.H.) Viime aikoina ovat kalossit
yhä suuremmassa määrin alkaneet
kadota kaupasta, johon taas on ollut
syynä se, etteivät tehtaat ole kyenneet läheskään tyydyt ämään kalossien kysyntää. Samoin on Venä ällä

Oletteko jo tilanneet

JKetsätalondellisen

Aikakauskirjan?

Ellette ole, niin tilatkaa lieti!
Tilaushinta on 4 mk. vuodelta ja tilauksia vastaanottavat aikakauskirjan toimitus (os. Helsinki) sekä kaikki postitoimistot.
Metsätaloudellinen
Aikakauskirja on välttämätön tiedonlähde

ollut melkein mahdotonta saada kalossitavaraa, Kalossipu’an lähin aiheuttaja on raakakumin puute. Aina jouluun asti saattoi kuitenkin No-,
kian tehdas käydä, tosin supistetuin
ja neuvonantaja jokaiselle metvoin: n, mi tta seajälkeen on ollut
sänhoitomlehelle ja metsänomispakko panna kalossiosasto kokonaan
tajalle, joka tahtoo pysyä aikansa
seisomaan. Raaka-ainetta on kyliä
tilattu Englannista, mutta ilmoitetasalla.
taan U. A:He Nokialta, et ä lisenssin
(S. I. 29949) 253969
saanti siellä on sangen vaikeata raakakumille.
Kuraitavaran valmistusta teknillisiin tarpeisiin, ilmoitetaan tehtaalta, 1808—09 UHioben
jatketaan edelleen, sillä tää tarkoi- ftir. ficuracU Sduilma». 456 fuur=
tusta varten on olemassa vielä tois- tn H limua fcta iJO jota» t). m. tu*
mitta ja 13 tunalia. Mirjat. hinta 9:
taiseksi raaka-aineita.
meillä maan 3:3«. o:eta tpi. ootett. 6:dea il monet jt! 9 1 nh ) t e|o ti n
31 uti t m. rt itjata u p p a, •'»et)in=
269 9
gus,ä, '}J.=6toplanaa6inf. 31.

som.
,

Kansantaloudellinen
Yhdistyksen

25-vngtisjohla ia vuosikokous
pidettiin eilen Kämpin hotellissa.
Juhlapuheessaan: yhdistyksen Pirtti eenjohtaja, prof. J. H. V«nn o i a

joista kuitenkin suurin osa di varattu tekeillä »kivien julkaisujen avustamiseksi. Jäsenluku oli nyt 160.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin prof. G. Komppia ja jcihtateimnan muiksi jäseniksi prof. J. -H. Vennda, t;rrt L. Harmaja ja O. K, Kilpi
Tilinsekä mäist. Oskari Autere.
tarkastajiksi valittiin tri O. V. Louhivuori ja maist. K. V. Hoppu, var alli e maist. Yrjö Karvia.
Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahastoni toimikuntaan valittiin tri
E. Nevanlinnan sijalle, joka oii .pyytänyt vapautusta toimesta, tri L.
Harmaja ja varalla tri A. E. Tudeer,
■Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin johtaja L. Loimaranta, liikemies M.
Höe-kent ja tri Reguel Löfqvist.
Prof. J. H. Vannoi a piti valaisevan esitelmän aineesta »Maanomistuskysymys agraripolrtikassamme».
Tehtyään lyhykäisesti selkoa maanomistussuhteista meiltä nykyisin,
kävi esitelmöitsijä selostamaan tilattoman väestön ja toropariikysymystä,
'uoden katsauksen niin maanvuokrakomitean mietintöön kuin sosialidemokraattien kantaan torpioariikysymyksessä ja näiden molempien maailma ntr itsomusten, .poTvamlfeen) ja
sosialistisen yhtymäkohtiin torooarikysymyksen .natkaisukysvanyksessä,
arvosteli’en samalta mietinnön erinä:s;ä yksityiskohtia. —. Esitelmän
johdosta sukeusi vilkas keskustelu.
Tarkempi selostus esitelmästä tuon-

huomautti, että Kansantaloudellisen
yhdistyksen synty en yhteydessä sen
taloudellisen nousun kanssa, joka
meidän maassamme tapahtui neljännes vuosisata sitte ja joka synnytti
suurliikkeemme
KansailTis-OsakePankin, Suomi-yhtiön. Pdhjola-n y
m. Tunnettiin tarvetta saada perusteeilisesti, ja lähemmin pohtia ja kä
siteitä monia taloudellisia kysymyksiä. Yhdistyksen perustaminen herätti visseillä tahoilla pelkoa, pelättiin
sen asettuvan vastustamaan silloin
vallitsevaa liberälista suuntaa ja aseltuvan liian paljon vMeiskuntaetui-en kannalle yksityisten etuj-m kustannuksella. Yhdistyksen toiminta on
osotfanut, että se en osankuitenkin
*rt\ ti,i) v .foniUii t- rkastp-s.
nut harkinnalla ja ar.vesteiukwyllä
on
tnai-r,
Fredrik Rauha
määrätfil.
käyttää asemaansa. Ne käytännöllity edelleenkin 6 -;uukauden aikana
set toimenpiteet, joihin yhdistys on
!
p:-tä 9i7 lukien hoitaiani 1 ki tm
ryhtynyt kredättiolojen, koronfcistamana Helsingin piirin kansf.kauiunkonna.n. maataisölöjen. •ra.utatietariftarkastajan vilkas.
fien, eliniarpritter» y.m.. suhteen, oKoululaitos. Kuopion tyttö- vait olleet epäilemättä puolustettavia.
koulun mateina-' i kan ja luonnonopin Yhdistyksen toiminta taloudellisten'
nuoremman lehtorin virkaa cr* t ha- kysymysten selvittäjänä ansainnee
keneet fil. maist. A. O. Juvala, S. tunnustuksensa. Ne noin 150 esitelFalck ja P. I Martikainen sekä fu. mää, mit’ ä yhdistyksen toiminlakand. L. L. L. I indström.
aja.lt a on pidelty erilasista taloudelOpettajatar Suoma Ulrika Salmi- lisista kysymyksistä, ovat monessa
nen on saanut valtakirjan Oulun suhteessa olleet omiaan selvittä- neraoana.
kuurömykkäinkoulun asumalaitoksen mään kansantaloudellista, ymmärtäjoh taiatta renvirkaan.
mistä ja asian harrastusta maassa
Kansakoulunopettaja Aapo Mäkisen Aivan erikoisen tunnustuksensa liekirjoittama
oppikirja .Kirjoitus- ja nee yhdistys oikeutettu saamaan sen
kielioppia kansakouluille» on hyväk- ka-nsarialoudePrsta kirjallisuutta eja muiden maamiesten, lainaja koulukäytettäväksi äidinkielen ja distävän toimintansa kautta, jota sr
sytty
julkaisemalla
harjoittanut
on
esioikeinkirjoituksen opetuksessa kansakirjastojen, lukusalien
telmimän monoa tuhansia sivuja 'käkouluissa.
tilattavaksi tarjotaan Suomen
sittävässä taloudellisten tutkimusten
Lääkintölailoa. Terijoen kun- sarjassa,, toimituttani,aPa suomenMehiläisnoitajain Liiton äänenkannattaja
nan sairashuoneen lääkäriksi on lää- noksia ulkomaalaisesta taloudelliseskintöhallitus- määrännyt lääket. lis. ta kirjaflisuuidesta y.m. Samalla kun
A. Matikaisen ja Ylimarkun, Pirt iky- us Hla eri a loilta on syntynyt monia
län ja Korsnäsin kuntain kunnanlää- erikoisvhdiistyksiä. jotka niin hyvin
käriksi lääket. lis. A. Sourandedn.
maanviljelyksen, kaunan kuin teoSKSavitaipaleen v.t. kunnanlääkäriksi
vandel er 1917, toinen vuosisuuderfnn alalla ajavat omia -etup:ään
maalisk.
1 pstä tammik. 15
kerta. toimituksena Alfred
ja harrastin,kstaan. on yhdistykjaan
Mäkinen, Matti Järvi
1917 on määrätty lääket. kand. E.
edustajayleferntressien
sen tehtävä
ja Eino Rantala sekä
Stähle.
avustajina maan kaikki tunnena tärkeä. Nykyhetkellä ia vastaitummat mehiläishoidon harsuudessa on tämä tehtävä sitä tärrastajat.
joscrikoish.arrastukset,
kun
keämpi,
PoliisikonstaapeMaalaispoliisi
,M hiläinen“ on ensimäisenä
toimintavuonnaan saavuttanut
liksi pohjan nimismiespiiriin on nimi- kaan ei aivan usein, unrfhtftvat sen
runsaan lukijnpiirin ja herättetty eni poliisikonstaapeli J. I. Virta. yleisen päämäärän, mikä tamudAlitänyt tyjtvv; isy> ttä. jot-a lauYholla.
"tä-tyry
sella
toimininaMa
(STT)
Hallinnollisia tuomioita.
suttiin julki mehiläishoitajain
(kansanseratähdon,
säily
distys
Itää
äskeisessä yleisessä kokoukUudenmaan läänin kuvernööri on tuosessa. Kokonaan omistettuna
mianne
helsinkiläiset lihakauppias taloudellisten yleisharrastusten edusyhä tärkeämmäksi koituvalle
vfi--t,r)'sfiudessa3ci'ni tärkeän
Mathilda Vivolinin 400 mkn sakkoon tajana
sivuelinkeinolle, jota jokaisen
kieltäytymisestä myymästä lihaa, kau- tehtävän tieteen ja isänmaan palvemaalaisen tulisi harrastaa, se
panjoluaja K E. Kolulan 500 mkn sakluksessa.
antaa pätevinta ohjausta sekä
myymästä
vehSihteeri, maist. Oskari Autere
koon kieltäytymisestä
aloiteleville että jo kehittyneemmillekin.
näjauhoja, maitokauppiaanvaimo Anna esitti ensin katsauksin yhdistyksen
Lehti ilmestyy jokaisen kuuHelena Korhosen 500 mkn sakkoon 25-vuctiseen toimintaan ja sitten,
kauden 16 p:i ä- Vuosikertaan
voin rajahiutain ylittämisestä sekä vuosikertomuksen kuluneelta vuodeltulee noin 200 isoa sivua. TiE. E. Mäkisen
meijerinisännöitsrä
Kokouksia, oli Päättyneenä tcfe-‘
laushinta on 3 mk. koko vuota.
sakkoon
voin
1.000
mkn
Mäntsälästä
delta ja 1: 50 puolelta vuopidet6,
miintavuotena
ollut
loissa
ö'i
ylittämisestä.
rajahintojen
delta. postikonttorista tai kusty 8 esitelmää. Julkaisusarjaan »Tatantajalta tilaten.
Innokkaita asiamiehiä oheloustieleeirisiä tutkimuksia» eli liitaan kaikkialle; näytenumetetty
yksi uusi teos, jotapaitsi sarrolta ia tilauslistoja pyydetLahjrjfnhsH. Pää'’-o Pp<n'’i H 1
aan oli ,näätettv ottaa vitiä vk®i tu'täessä
Tärkeä maatalouSchildt .nn ■'a'’'oiiianut 5 <XK) irk kimus. Yhteiskuntataloudellista Aidellisen edistyksen väline
p
•
kavruiiMtin
Dohiarahastor
kaikille I
kakauskirjaa oli yhdistys avustanut
V Masien h-enfeilökimnan 1,200 marjalla. Menoja
oli vuoden
kirkastaa värien.
Vr
kuluessa oTul 3.842 mk. 67 o. tulof %t3nniisliike
2«8T3
Hämeenlinna.
ja taas 5,857 mk. 79 p. Yhdistyksen
,p.,
nyt
15,783
mk. 96
varat olivat
r

Mehiläishoitajien

..MEHILÄINEN"

HK3ristP

•

N:o 354

1916

Vuositilastoa Helsingistä.
suomalainen
seurakunta; syntyi 318 mp, 312
np, yht. .350, kuoli 221 mp, 224 np, yht.
445, lisäys 185; vihitty 453 paria ja
kuulutettu 482 paria; seurakuntaan
muutti 2,910. seurakunnasta muutti
1,534, lisäys 1,395. Seurakunnan väkiluku on niinmuodoin lisääntynyt 755
mp, 815 np, yht. 1,580. Seurakunnan

Pohjoinen

koko jäsenmäärä, joka vuoden 1915 lopussa oli 42,722, oli näin ollen 44,302.
s uomalainen
Eteläinen
seurakunta: syntyi 296 mp, 235
np, yht. 531; kuoli 181 mp, 176 np. yht.
357; seurakuntaan muutti 1,063 mp,
1,333 np, yht. 2,336, seurakunnasta
muutti 459 mp, 610 np, yht. 1,059; väkiluvun lisäys 719 mp, 782 np, yht.
1,501; vihitty 330 paria. Seurakunnan
jäsenmäärä 14,766 mp, 18,560 np, yht.
33,326.

Sörnäisten suomalaisessa
seurakunnassa: syntyi 452 mp,
409 np, yht. 861, kuoli 326 mp, 253 np,
yht. 579, lisäys 282; vihitty 379 paria;
seurakuntaan muuttiM,Ss6 mp, 1,524
np, yht. 3,390, seurakunnasta muutti
668 mp, 778 np, yht. 1,446, lisäys 1,946.
Koko lisäys 1,224 mp, .1,002 np, yht.
2,226. Seurakunnan koko jäsenmäärä
20,799 mp, 20,225 np, yht. 41,024.
Pohjoinen
ruotsalainen:
syntyi 209 .mp. ja 193 np. eli yht. 402
(viime vuonna 380), niistä aviottomia
•32 mp. ja 26 np. «li yht. 58 (49), 14,4
%; kuoli 156 mp. ja 182 np. eli yht. 338
(336). Näistä oli vanhin mies 90 vuotta 6 kuukautta 7 päivää sekä nainen
98 vuotta 6 kuukautta ja 9 päivää. Seurakuntaan on muuttanut 454 m. ja 648
n. eli yht. 1,102 (1,103) ja seurakunnasta muuttanut 214 m. ja 438 n. eli
yhteensä 652 (691). Näin ollen on syntyneitä enemmän knin kuolleita 53 m.
ja 11 n. eli yht. 64 (44). Seurakuntaan
on muuttanut enemmän kuin seurakunnasta muuttanut 240 m. ja 210 n. eli
yht. 450 (412) ja on seurakunnan lukumäärä näin ollen lisäytyuyt 293 miehellä ja 221 naisella eli yht. 514 hengellä (456). Seurakunnan koko lukumäärä on nykyään 12,262 miestä ja
15,438 naista eli yht. 27,700 henkeä
Seurakuntaan muuttaneista
(27,186).
oli Helsingin muista seurakunnista 74
m. ja 168 n. eli yht. 248 ja maan muista seurakunnista 380 m. ja 480 n. eli
yht. 860 henkilöä. Seurakunnasta muutti Helsingin muihin seurakuntiin 93 m.
ja 156 n. eli yht. 249 henkilöä sekä
maan muihin seurakuntiin 121 m. ja
283 n. eli yht. 403 henkilöä. Avioliittoja solmittiin vuoden kuluessa 203 ja
kuulutettuja pareja oli 240. Avioliittoja purettiin 105, joista miehen kuoleman kautta 52, vaimon kuolemaa
kautta 39 ja laillisella erolla 14.
Eteläinen
ruotsalainen
seurakunta; syntyi 187 mp, 161
np, yht. 348; kuoli 159 mp, 142 np, yht.
301; seurakuntaan muutti 421 mp, 621
np, yht. 1,042; seurakunnasta muutti
225 mp, 387 np, yht. 612; kuulutettu
163 paria ja vihitty 159 paria. Seurakunnan jäsenmäärä lisääntynyt 477
henkilöllä ja on nyt 21,922.
Sörnäisten
ruotsalainen
syntyi 121 mp, 81
seurakunta:
np, yht. 202, kuoli 93 mp, 80 np, yht.
173; seurakuntaan muutti 217 mp, 266
np, yht. 483; seurakunnasta muutti 149
mp, 181 np, yht. 330. Seurakunnan jäsenmäärä on lisääntynyt 96 mp, 89 np,
yht. 182 hengellä. Vihitty on 67 paria.
jäsenmäärä 5,305 mp,
Seurakunnan
5,751 np, yht. 11,056 henkeä.
seurakunta;
Saksalainen
syntynyt 2 mp. ja 1 np. eli yhteensä
3, kuollut 7 mp. ja 4 np. eli yht. 11;
siis kuolleita 8 enemmän kuin syntyneitä. Seurakuntaan on muuttanut 5
mp. ja 7 np. eli yht. 12; seurakunnasta
muuttanut 11 mp. ja 12 np. eli yht. 23
Seurakunnan väkiluku on siis vähentynyt 11 mp. ja 7 np. eli yht. 18 henkllöllä. Avioliittoon villittiin 12 paria.
Koko seurakunnan väkiluku on 578 mp.
ja '6BO np. eli yht. 1,267 henkeä.

syntyneitä on 3. "Kuolleita ei yhtään ja
seurakunnasta muuttaneita 4, joten li-

(S.H.I

Sääatöönpanijain tili:
Kredit:
6,576.924: 12
Saamiset V, 1916
Säästftönpantu vuoden ku3,744 842: 59
luessa 12.24 S erässä

mittu.

Muuta tilastoa.

asiakirjaa.
Arvopaperipörssi.
Joulujen
välisellä viikolla nousi arvopaperivaihyhteensä
to täkä'äisessä pörssissä
Smkaan 2,778,295:50. Vuoden koko

tekee 191,163,308:75. Viime
vuonna oli vaihto ainoastaan 4,181,186:
ja v. 1914 vieläkin pienempi, nimittäin 2,100,169: —. Kuluneen vuoden
vaihto oli siis lähes 100 kertaa suurempi kuin v. 1914.
Kaupungin sähkölaitoksen
pääasemalla on tänä vuonna kehitetty
kaikkiaan korkeajänteistä kiertovirtaa
19,100,000 kilowattituntia. V. 1915 oli
vastaava luku 14,224,000 kw.-tunlia, ol%.
len lisäys siis 34
Vesijohtolaitoksen
kautta
on tänä vuonna toimitettu kaupunk*
laisille vettä noin 6,695,000 ja v. 1915
6,382,000 kuutiometriä, lisäys siis yli
4.9 %.
'Kaasatehdas on tänä vuonna
valmistanut
kaasua yhteensä noin
6,902,000 'kuutiometriä, josta määrästä
noin 164,000 kuutiometriä oli hiilikaasua, 25,000 vesikaasua ja 6,713,000
kuutiometriä puukaasua. Viime vuonna valmistettiin kaasua 6,039,190 kuutiometriä, josta 3,260,350 puu-,
kivihiili- ja 1,166,620 vesikaasua. Kaasun kokonaisvalmistuksen lisäys tänä
vuonna sitä edelliseen vuoteen verraten on noin 16,9 %.
vaihto

Rakennuspiirustuksia

.

on

maistraatti kuluneen vuoden aikana
vahvistanut seuraavat määrät: 45 piirustukset tehdasrakennuksia varten ja
39 asuintaloja, joista 26 on jo kokonaan tai osittain valmiina ja joista 13
et vielä ole ryhdytty rakentamaan.
V a r a r i k k o-, p e s ä e r o- ja vuo-

sihaasteita tehtiin Helsingissä kn
Uineena vuonna 237 (v. 15: t oli vastaava luku 316).
Kaupparekfsteriin
cu .Helsingin maistraatin kautta kuluneena
vuonna tehty 1,309 Ilmoitusta.
Maistraatti kokoontui kulunee
na vuonna 132 kertaa.
myy

Pakkohuutokaupalla
Helsingissä kuluneena vuonna 21
kiinteimistöä, v. 1915 oli luku &9 ja v.

tiin

1914 47 kiinteimistöä.

..

.

Voitto-ja tappiotili:
Tuloja;

Mikäli kondorista ilmoitetaan, on
Helsingillä nykyään enemmän mal-

toa kuin mitä tarvitaan, minkätähden

yhtiön
mvyrrä’ö : ssä on runsaasi'
myymätön*ä maitoa. Fun Suomen
Maito on jälleenmyyjille tarjonnut
vp?*annee*, et
yksi saapunut jo ennen joulua, matonaan, ovat

yksi ollut lunastamattomana kolme
päivää ja yksi tullut perjantai-itoana.
(Syyn siihen, ettei kysymyksessä
olevia maitomääriä ole noudettu pois,
on Suomen Maito ilmoittanut pikatavara toimistolle riippuvan puuttuvasta tilasta yhtiön myyntipaikoissa.
Maito on muuten nykyisen pakkasen vaikutuksesta jäätynyt ja sen

kautta huomattavasti huonontunut.
►Samaan aikaan valitetaan monella
taholla kaupungissa miten vaikeata
on hankkia maitoa täyttämään edes
vaatima lltomimpiaikaan tarpeita. Muutamat Kruunuhaassa asuvat perheet
ilmoittavat esim., että on mahdotonta saada enemmän ku n A litraa
maitoa henkeä kohti päivässä.
«Mikäli D. Pr. on Suomen Maidon
konttorista saanut tietää, johtuu maidon jääminen asemalle siitä, ettei yhtiölle päivittäisestä kysymisestä huolimatta ole annettu tietoa kysymyk■sessäolevien «maitomäärien saapumisesta. Maidon ilmoitetaan tulten:

vv;nu

1907

1912

Kaarle Halme.

91.454;

omavoittoa
Sekalaisia tuloja

1,325:
3 495: 13
97,132; 23

Hilma Rantanen-Pylkkänen.

teivä* tarvitse enempää kuin mitä
he nykvään saavat.

Piirustusnäyttely.
Suomen PiirustuksenopettajHvhdia.

tys järiestää joululoman aikana tääPä
eri koulujen oppilaiden piirusi ustöi-

den näyttelyn. Näyttelyyn ottaa osa
10 konina Helsingistä. 22 maasen
duha, 3 seminaaria ja i ammattikonin. Sekä suomalaisia että rno‘sa
«isiä U'seoita, tyttökoulu ia, yhteis
kon'n ; a y. m on edustettuna.
Näyttely avataan tammik 1 p:rä
a on avoinna joka päivä tammik 1 4
p vään saakka klo ll— 2 päivällä
Ateneumissa Sisäänkäynti nävttelyvi
on tori.ta Miko: kadun puol isests

Yhteensä

32,391: 97

Hoitokustannuksia
Obllgatsionien arvon vähen-

3.750:

nys
Kiinteistön arvon vähennys.
Kaluston

Suomen Kultaseppä 0-y :ltS
Aleksanterin*.

15

(Mikonkadun kulmassa).
-urku Aura*. 12. Tampere Kaappak S

Suurin varasto Suomessa.
tammik. 13 pnä ja jossa tulevat käsiteltäviksi Vaasan teollisuudenharjolttajainkokouksen keskuskomiteaan lykkäämät kysymykset, valita asiantuntijat arvostelemaan

kilpakirjoituksia.

Keskuskomitean toimittamista malleista, ammatiopintoja ja matkakertomusten laatimista sekä oppilaskontrahtikaavakkeita varten päätettiin Jokaisesta ottaa 500 kpl. painos. Mitä tulee
ammattiopintomalleihin on maan virallisia ammattiyhdistyksiä, joitten käytettäväksi mallit asetetaan, kehoitettava keskuskomitealle lähettämään tiedot tarpeellisiksi
havaituista täydennyksistä, jotka voitaisiin ottaa huomioon uutta painosta julaistaessa.

-

4,870: 82
(S.T.T.I
HöyryvenheosakeyhtiS
2.200:
Kymin perustava kokous pidettiin HeiYhteensä 43,212 79 noissa tk. 29 pnä. Yhtiön toimitusjoh53,919:44 tajaksi valittiin kauppias V. L. JääskePuhdas voitto
läinen Ja hallituksen jäseniksi panSäästöpankin tila 31 / 12 19 16 kinjohtaja S. Lundson ja apteekkari’
V Dahlström sekä varalle kauppias N.
Varoja:
52,136: 16 Aro. Yhtiön osakepääoma on 20,000‘
Rahaa kassassa
mk., mutta tulee se korotettavalta!.
7,127.110:
Lainoja
a
35,018: 10
Knrknrästejä
990,552: 58
tbligaisioneja
Erääntymättömiä obl. kor11.991:76
ko a
Talletustod stuk«ia
100.000:
35.000:
Keskuspankin osakkeita
3‘d.000:
Juokseva tili
Pankk kiinteistö
425.0 0:
Joulukuun vuokria
2.334 17
Luistelevalle väelle huomautan»
me, että Suomalainen Luistinrata oi
10.000:
Kaluston arvo
2.000:
Säästölippaiden arvo
jo sellaisessa väliaikaisessa kunnossa,
Nykyinen joihtaja Mia Backman
Yhteensä 9,101,142: 77 että päiväaikaan voi siellä luistella
Toinen .johtaja Pekka Alpo iv.v ;.oa
melkohyvin käydä. Varsinainen radan
Velkoja:
v:sta 1914
1912—1914.
avaus soittoineen tapahtunee keskisaamiset 8,5*1.923: 45 viikkona.
Vilkasta luistelua näkyi
240000:
Tämän ta id daMeteen syntysanat loudeltiseslti hajoamistilassa ja efänyt (»Kallun kest : t>), Kivi (»Kullervo»), Kiinteistolaina
päivän.
koko
radalla
eilisen
100.000:
jol(»Kovan
laplopu
T.a,
kädestä suu- Minna Cantihi
onnen
Kantorahasto
jos niin saa sanoa
lausuttiin vuoden 1906
137.335
9S
237.365- 98
loin sen tukemiseksi muodostettiin hun, ei sen ole käynyt asettaminen sia»), Larin Kyösti (»Aarteenkaiva- Vararahasto
H KV: n jääpalloilijat kokoontuvat
53.019: 44 tänään klo 9,30 a.p. Suomalaiselle luisosakeyhtiö ja hankittiin näyttelijä- taiteellisia vaatimuksia kovin kor- M»), Lassila (»Nuori Myllläri»), Lin- Vu den voitto
7.933: 80 tinradalle.
kunta, johtajana Kaarle Halme ja kealle. Miioin s : !le taas on koitta- nankoski (»Laulu tulipunaisesta ku- Sotaverotili
9,101,142;
Yhteensä
77
apulaisjohtajana
Helsingin piirin painlmestaruuaHilma Rantanen. nut aineellisesti parempi aika, on kasta»), Numers (»Kuopion takana»).
(»Siltatlan
ja
Procopé
pehtoori»)
Topekilpailut alkavat ensi perjantaina Klo
oli
uudenvuokohoamista
ollut
havaittavissa
sen
näytäntö
Ensimäinen
e7 i.p. Uudella ylioppilastalolla jatkadenpäivänä 1907, ohjelmistossa m m. sitykeissälkin; se on voinut palkata lius (»Totuuden helmi»). Niinkuin jo
Kaksi poikaa petkuttelemassa. akseen kahtena seuraavana päivänä
näistä
ja
työhön
parempia
ja
tarjota
näytös
huomataan,
»Kullervo»
TV
»Sorvoimia
viittauksista
on
Kiven
Kaupungissa liikuskelee kaksi poikaa samassa paikassa. Jyry, HKV, Vesa
rentossa». Teatterin henkilökuntaan paremman ohjelman. On ollut aikoja ohjelmisto tarjonnut vuosien kulues- jotka kävvät portaasta portaaseen, soit- ja Visa
ovat jo ilmoittaneet kilpailukuullut alkuaikoina, paitsi johtajia, m. jolloin se on elänyt muutaman näyt- sa melkoisesti vaihtelua, ja kevyem- tavat umpimähkään muutamien asunto- jen osanottajiksi kaikki parhaat paim. nti Ertta Virtamo, nti Tyyne tein jäin ja muutaman kappaleen va män aineksen joukossa on ollut pal- jen ovikelloa ja kun pääsevät sisään, nijat, joidenka yhteinen lukumäärä läHalme, hrat Aatu Palomäki, Aarne rassa. Muistammehan esim. kuinka jon, hyvääkin sekä semmoista, mitä
kysyvät he talon herraa Kun saavat hentelee viittäkymmentä- HA.K lähetHalme ja Kaarlo Saarnio. Toimit- usein hra Palomäki-vainaja teatterin pääkaupungin muut teatterit eivät tietää, että herra ei ole tavattavissa, tänee omaa ja piirinsä etuja silmälläpitäen Ilmoituksensa näinä päivinä.
tuaan viisi vuotta joutui teatteri v. alkuvuosina sai «’4a tulessa ja kuin- ole yleisölle tarjonneet.
ilmoittavat he nyt tuoneensa sen joulu1912, jolloin «en erältä vuosia nautti- ka sitten myöhemmin hra Orjatsalc
Kansan Näyttämö on. viime afko - I-hden, jonka herra ennen joulua oli Silloin muodostuvat kilpailut todeffla
ma valtioapu laikkasi, taloudelliseen »Edmund Kearrna», hra Kaario na alkanut saada yhä enemmän tilannut Useimmassa tapauk essa ovat katsomisen arvoisiksi, siksi onkin painia harrastavalla yleisöillä täysi syy
ahdinkoon ja johtajat sekä suurin »Nuorena myllärinä», hra Rat ; o koo- yleisön huomiota ja kannatusta osakhe onnistuneet täten petkuttamaan jou- hankkia pääsylippunsa etukäteen hyJäljelle
ja
ksynä
ja
mikkona,
on,
osa henkilökunnasta erosi.
nämä
tänä
hra Hil- seen
toivottavasti se
lulehtensä kaupaksi Jos sattuu niin. vissä ajoin Oy. SanomalehtikonttorisOlavin? k o e tt e 1e muk s e n vuo d e t
k e stett y ään. lä
jäänyt henkilökunta jatkoi kuitenkin dén »Tulipunaisen kelkan»
e
herra sattuukin olemaan kolona ta, Aleksanterinkatu 32.
teatterin toimintaa puoli vuo“ta il- ovat vetäneet yleisöä tähän teatte- astuva yhä kirkkaampaa tulevaisuut- valtiasät pojat, eitä herra oli viime
ammattlpainijsia
Haastepalnl
man johtajaa. Syksyillä 1912 tuli riin. Vanhan ylioppilastaton pien ta kohti ja yhä runsaammin toteuttilannut sen ja sen joulu Böhlingin ja Siltalan välillä on huomarraskuussa
:
jo
:
'aiva,
johtajaksi Pietari Alpo ja samana
jo't!a Kansan Näyttämö on a tava niitä to veita,
ta siihen taide ehdon, vaikkei tilaus ista satukaan menna klo 2 l.p. Kansantalon salissa.
vuonna saatiin teatterille arpajaisia 'usta alkaen toinrmit, asettaa rajoi 'aitoksena kiinnitetään.
heillä nyt olemaan mukanaan Tällai- Paini Jokinen—Lindfors mainittakoon
pa. Näistä arpajaisista kertyneiden letut li klkuimismahdoll suudet, mutt?
tapauksessa ovat pojat kuitenkin sitäpaitsi.
sessa
varojen avuTa, multa ahtatea talou- samalla se myös sallii yksityisen
Kansan Näyttämön 10-vuotisjuWa? saaneet useimmiten nopeat jalat allensa
dellisten oloissa elettiin pari vuot näyttelijän kykyjen päästä paremm'" vietetään huomenna, uudenvuoden
Yhteenajoja.
Perjantaina klt
‘a. Niistä näylle li j avo i m isia, jotka oikeuksiinsa kuin suurePa näyttä oäivänä juManäytännöF.ä, joka alkaa 3,45 hälytettiin palokunta Fabianini:.
näihin aikoihin pitivät yllä. Kansa” näöllä, tarjoten hänelle tilaisuude" klo 8 i.ip.
28; aan.
Aleksanterinkadulla tapahtui
Näyttämöä, mainittakoon johtaja Ai- läheisempään vuorovaikutukseen kat
Pätsi Helsingin Torvisoittokunnan -aitiovaunun ja rulskureen välillä yh
non ohella hrat Aarne Orjatsalo, somon kanssa.
esittämää alkusoittoa kuuluu ohjel- teentörmäys, jossa palosotamies Hei
Paavo Raitio ja Simo Kaario. VuonMitä tulee niihin kappaleihin, io maan tri Jalmari H a h 1i n eri- no pahasti loukkaantui. Häntä hoideJouluk. 31 p:nä 1916»
aa 1914 erosi johtaja Alpo ja johto- (a Kansan Näyttämö on 10-vuo‘is- koisesti tätä tilaisuutta varten kir taan kirurgissa.
Tänään: Syl vesteri.
kunta luovutti teatterin näyttelijöille kaudellaan esittänyt, niin ne kuulu- uittama prefoogi. jonka teatlerr
Huomenna: Uudenvuodenp.
Epäilty petos. Viime lanantainr
vte 191-1—15. Henkilökunta pyysi vat ka kki tyyni (noin 100 kapoalet näyttelijät esittävät.
Aurinko: nousee klo 9,7 Ja lasmuuan urakoitsija eräästä tänosti
silloin johtajaksi rva Mia Backmanin, ta) uudempaan näytdI maUrvalläsuu
Leonid Andrejevin
»Elomme käl. ■pankista shekillä 2.500 mk., jos- kee klo 2,59.
oka on si ”ä to te ese a edelleenkin. teen sekä nko- että kotimäkeen päivistä», joka kuuluu teatterin ta hänen kumppaninsa piti saada puoSyksyllä 1915 otti johtokunta tea Jte- Maimteksem.me mmlaTiva nimiä, alaisempaan ohje'm s‘oon, esitetää let. Kun rahojen nostajasta ei ole
ja «en tateidcflii- ovat ranskalaisilta nävte'mä!k : ra
vuotta
rin taas
nrfas näviös. Nyflcyielä otj-Onrsto? =en koommin kuulunut, lienee kysymyknen asema on vi :me aikoma ol'ut en- joMa edustetut m. m. Dumas, 7-'la, edustaa Ibsen ; n Inger. Östråt in sessä petos.
äyttää
tammikuun X p;nä pastori
osta parempy vaTHV«< teatteri ote e- Päeson ja Perustein, englantilaisista rouva, jo=t(a nupikaan es t°tään
/erneri
Wartla Hämeenlinnassa.
nää vuoden 1914 jälkeen nauttinut Shaw ja Gats-worth, sikahdmaviskfa neljäs näyiös.
Ohjelman päättää
Tultuaan ylioppilaaksi t. ISB7, anIbsen, Strndberg. Ge ; jerstam, Fss- Aleksis Kiven 1-näytöksinen Kihvaßioanua
Kansan Nä'tf'ämön
'a mann. Wied ja Sigurjouss-on, veu-älaus
autui V. harjoittamaan teologisia o
la : tee ! l : si ; n ennäHvfcs in ovat suures- -läkktä, Tolstoi, Andpejev ia NaidnoJuhlanäytäntöön myydään Mprmja
pintoja, suorittaen jumaluusopillisen
ti vaTaittaneet ne otot, nvssä ®e on n>ov. Krti ma isVta main : Halkoon vain tänään k !o 12—3 ja huomenna 12—3
?rotutkinnon v. 1891. Tämän jälkeen
fq
nu o. 1!1
H-Mrrm (esim
ia k’o 5-i'fä,
toiminut. \T T’oi O
iän on toiminut pappina Hämeenlin-
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Pikku-uutisia.
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Kokouksia.

ä sitten ilmoitettiin Lahden, noMrrmiaslähetys juhlaa vieteliisilattaksfsta, eitä neiti Lindstedt tään Uudenvuodenpäivänä Fredoi; pidätetty I.aihdessa. niissä '"än oh rikshergm Rukoushuoneella seuraaasunut
eräässä vieraskndksa neit valla ohielrralla; klo 11 suomeksi ja
Nyholmin nimellä ’a passilla, mutta klo 1 ruotsiksi saarnaa pastori Toioli hänet ttinnettu valekuvan perus- vo Valtari. Klo 5 lp. pidetään iltateella. Helsirkön tuotuna on neiti ma, jrs~a puhuvat pastorit Toivo
T indstedt etsi- ä c sä osss'nssa toimi- Valtari ja G. J. T aasonen.
Meri-

pä

:--

;

!ra’'tetaan yle sö'lo että siihen svy- tetussa
alustavassa kuulustelussa
nää( henkilöt joutuvat lailh?-en edestunnustanut, et ä hän, joka on synt.
vastuuseen uskollisen määräyksen 1873 ja 5 vuotta ollut Vacuum Gil
N:o 38 mukaan.»
Companyn
rahastonhoitaja* Hr ma,
olj lokakuusta alkaen ottanut kassasta omiksi ‘arpeikseen o-man iimo;teikRaitiotiemaksut.
sensä mukaan kaikkiaan noin 10.200
mk., kävttäen rahat ylelliseen <däkuin vnosikor- mään. Jouluk. 10 iprä oli hän m“äEi muita
teista.
nyt toimensa ja matkustanut ensikE"'näiden bnhuton johdorda. on si Loviisaan, aikoen tehdä itsemurRaitiotie Oy:n johteita, inein. G. Sou- han. Siettä olj län matkustanut saTand«er ilmoittanut ettei ele wimni- moissa aikeissa Lahteen.
I op-ullitetou m,v ään «korot utos ia ratoirttomak- nen kuu!us‘e!u pidetään vajauksen
sutosa, paitsi sitä. joka jo on pantu loppusumman toteamisen jälkeen.
toimeen vuosikortteihi-n nähden.

Kavallus.
Kavalluksen tekijä Vactmns Oil Companyn rahastonhoitajatai.

(STTj Jouluk. 14 pnä ilmoitti Vacuura Oil Companyn johtaja etsivälle osastolle, et ä liikkeen rahastonhoitatatar Sigrid Kristina Lindstedt oli saman kuun 10 prä kadonnut paikkakunnalta. minkä jälkeen
oli todettu kassassa 3,416 m'kn 42
pennin vajaus. Etsivä osasto lähetovesta.
Kun nävttely en sangen mielen- ti he i kiertokirjeen sekä neiti Lindkiintoinen ia opettavainen s«-kä kä- stedtin valekuvan joka taholle maasittää useampia erittäin kauniita ko- ta. Sittemmin ilmoitettiin liikkeen
koelmia, kehitetaan kaikkia asiaa konttorista vajauksen nousseen noin
harrastavia ja er.ttäinkin koulunuori- 9,000 mkaan sekä kavallusten alkaneen lokak. 18 pstä alkaen. Joku
soa kä msäu sitä katsomassa.
,-

10

858:

Menoja:

:

on

Korkovoitto
Lokerovuokria

Arvottujen übligatsionien pää-

Jiinsimäiaet johtajat

'

Nykyään on maidonvientiyhtymäliä »Suomen Maito» valtionpita.tavaratoiimistoissa
rautateitten
kolme vaununlastia maitoa, yhteensä
168 astiaa, joissa kussakin 60 litraa
maitoa. Näistä kolmesta vaunussa

.

.

:

(S.H.)

varmasti
huokeamma 11a
ostetaan

.

....

Valaistus kaupungissa

nyttemmin olevan myydyn jälleenmyyjille.

ilman juotossaumaa

....

:

kin

Kihlasormukset

....

Tontteja myi Helsingin kaununki
kuluneena vuonna 26 asuintonttia ja
yhden vesialueen.
Kulkuneuvoja oli .Helsingissä
nän lukumääränsä täällä .nykyisin noin
800 ja koko maassa yhteensä noin 1,500
1915 1916
729
Pika-ajureita
henkeen.
770
364
490
Kuormaajureita
Suomalaiseen
baptistiseurakuntaan on muuttanut 4, Aijuriauttoja
112
104
108 305
syntyneitä on 5, seurakunnasta muut- Yksit, auttoja
(SH.) Poliisilaitos antoi eilen va3,498 2,679
taneita 1, kuolleita ei yhtään ja seura- Polkupyöriä
kunnan jäsenmäärän lisäys 8, ollen Moottoripyöriä
120
148 lon räkvmisfäv ikkunoista koskevan
Myyjiä oli; paperossink uppaajm seuraavans' :Fä ‘ö : -en kuulutuksen:
seurakunnan 'jäsenmäärä nyt 129.
»Koska en safunrt, pt ; ä o meä r i
55, yli 15-vuotiaita sanomalehtimyy;
baptistiRuotsalaiseen
senrakuntaan on muuttanut 4, 25 ja alle 15 vuoden 345.
tultua valaistujen huoneiden ikkunat
ei,' äi1 Ole olleet l vi T 1 neitefvt. huOseurakunnan
väkiiuvunmuntoksista ei ole saatavissa
tarkkoja numeroita, mutta nousee hei-

.

3 8.65Q: 21
Hyvitetty korkoina
Yuteensä 1u,640,+1b; 92
Debet
Säästöstä otettu 7,906 eräs2,061,559: 79
sä pääomaa
S;n
1,19»*: 14
s:n
korkoa
sotaveroa koroista
15.743: 54
8,56 .9 3: 45
Saamiset *'/« 1916
Yhteensä 10,64(,',410: 92
Uusia vastakirjoja avattiin
1.461
lopeteltiin
Kntisiä
469
14,465
VasiaKiriain luku SI/u 1916

.

Valtionarkistossa kävi 2,473
tutkijaa.
Hallinnollisella osastolla on
annettu tietoja 87 henkilöHe ja 130 jäljennöstä. Virastoille on annettu 353

(Virolaisen

Maidontuonti Helsinkiin.

on nyt .päättänyt kuudeni emuista tilivuuteusa, |a esitämme
seuraavassa eräitä numerotietoja sen
tilinpäätöksestä nyt päättyneeltä vuodelta.

säys on 3, ollen seurakunnan koko jäsenmäärä 158. Yksi avioliitto on sol-

Suomalaiseen
metodistiepiskopaliseen seurakuntaan on
muuttanut 2 henkilöä ja seurakunnasSyntyneitä on 1, kuolleita
ta pois 2.
ei yhtään. Seurakunnan koko jäsenmäärä tekee nykyään 57 henkilöä, jois,
ta 23 mp. ja 32 np.
Ruotsalaiseen metodistiepiskopaliseen seurakuntaan on
muuttanut 12 henkilöä. Syntyneitä ei
ole, kuolleita oa yksi. Seurakunta on
lisääntynyt 11 henkilöllä ja on sen lukumäärä nykyään 162. Avioliittoon vihittiin yksi pari.
Helsingrn kaupungin .seurakuntain väkiluku, lukuunottamatta roomalaiskatolisen, kreikkalaiskatolisen ja mooseksenuskolaisten
seurakuntia, nousee nykyään yhteensä
eilisten tietojen mukaan 181,903 henkeen. Näistä kuuluu suomalaisiin luth.
seurakuntiin 118,652, ruotsal. luth. seurakuntiin '60,678, saksalaiseen seurakuntaan 1,267, virolaiseen 800, metodistiseurakuntiin 219 Ja baptistiseurakuntiin 287 Näiden seurakuntain väkiluvun lisäys on kaikkiaan vuoden kuluessa ollut noin 6,500, josta suomal.
luth. seurakuntain osalle tulee 5,307
ja ruotsal. luth. seurakuntain 1,173.
Naisia on kirkonkirjain mukaan ehkä
noin 7,000 enempi kuin miehiä, mutta
näyttää naisten lukumäärän lisäys tä
nä vuonna olleen vähän pienempi kuin
miesten.

Siroimmat

singissä

-

väkiluvun muutokset.

Suomalainen Säästöpankki Hel-

Kansan Näyttämö 10-vuotias.

m

(s.
Seurakuntain
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Suomen feo!!isursva!luuskmnao keskuskoni tean

Helsingissä asuvat Jäsenet pitivät kokouksen t.k. 28 pnä kunnallisneuvos V.

von Wrightin puheenjohdolla.

Puheen sohtaja teki selkoa niistä toimenpiteistä, joihin Tanskassa on ryhdytty pienteollisuuden tuotteiden vuosittaiseksi palkitsemiseksi. Tästä pal-

j -1

10

k : r ; a!lisuutta myytävänä. Merimieslähotoksen säästöHa(iko;'a
vastaanotetaan tvhiennettäviksi ja uusia jaetaan halullisille.
m’es'ät'etvkspn

Tarjoilua.

»Mn tan aaton» juttua tutki
rooli-i-sä ■edelleen. Asiassa o» jo kuulusteltu LO henkilöä, mutta selvyyttä
■ei li-en.i-• saatu, onko huhuissa »mustasta autosta-» nerää ja mitä missä
on perää. (S H.)
--

(S.H.)
Kuolleisuus Helsingissä.
Viikon 17 12—23 12 kuluessa kuoli 44
henkeä (luterilaisia), joista 6 oli alle
1 vuoden, 7 I—lo1 —10 vuoden ja 31 yli
10 vuoden ikäisiä.
kuolemansyihin
Allamainittuihin
kuolleiden henkilöiden lukumäärä oli:
Keuhkotauti ja muut tuberkulootiset taudit 10. keuhkotulehdus 6, mahaja suolitulehdus 1. tuhkarokko 2. kurkkumätä ja kuristustauti 3, ruusu 2,
verenmyrkytys 1. verenvuoto aivoissa
ja aivopehmennys 4, pitkälliset sydänja. verisuonitaudit 4, svöpä 2, tapaturma 2, muut kuolemansyyt 7.
Viikon kuolleisuutta vastaava vuotuinen keskikuolleisuus oli 13.0 1.000
henkeä kohti. (Keskikuolleisuus vuonna 1915 oli 12,5 1,000 henkeä kohti.)
Teosofisen esitelmän pitää Pekka
Ervast aineesta: »Tottumuksen
voima» Bulevardinkadun 7:ssä klo 12

UudenvuodenSnaniavuoret.
vaihtuvat saarna,vuorot
eteläisessä 'suomalaisessa ja ruotsalaisessa
seura-kunnassa B’ten,
et'ä suomenkieliset päiväjumalanpalvelukset pidetään Ituhan neitosen
toirknssa toistaiseksi kello 10 aamuip. ja Betaniassa klo 14 1 rp. Suomalamrn iltajumatanpalvelus! on edeilpen klo 6 lp. Johanneksen kirkossa.
Uuden vuoden vastaauPtteinhla jä"ifs'efään He'sinfrin N,M K.Y;!lä.
Vuorikatu 17, klo 11 i.p. lav ään uuden vuoden aattona. Tiilafeuiudissa päivällä.
puhuvat pastori Toivo Valtami ja
maisteri P. Sa’otoas. Yhdistyksen
jouhikvartetti esittää soittoa. Yleisö
Valtion historiallinen museo pidesuljettuna Uudenvuodenpäivänä,
tään
on tilaisuuteen tervetullut.
päivästä

kitsemistoiminvasta huolehtii Industriforeningen i Kjpibenhavn valtion avustamana. Palkitsenrsessa otetaan huomioon paitsi valmisteen hyvyys lisäksi
myöskin, onko valmistaja osoittanut
erikoista tarmoa parempain työmenetelmäin käytäntöön ottamisen tai uusien kuin myös ulkomailta tuotettujen
esineiden valmistamisen suhteen. Palkinnon saanrseksi vaaditaan, että kilpailuun osatottam-an lähetetyt esineet
ovat sopivia valmistettaviksi ja myytäviksi suuremmissa eris-ä ja tehdyt pal-

nassa. sekä myöhemmin kaupunkiin

po-

rustetan yhteiskoulun opettajana sekä
ohtajana. Hämeenlinnan kunnalliseen
■lämään on past. Wartia ottanut suo-

•elia harrastuksella osaa, kuuluen mo
aet vuodet jäsenenä, nykyään var»
puheenjohtajana,

kaupunginvaltuus-

ton.

Henkilötietoja. 60 vuotta täytti
t. k. 27 p:nä maanviljelijä Erland Simula Punkalaitumella,
60 vuotta täytti lauantaina ent. kauppias Heikki Heino Hämeenlinnassa.

Perheuutlsia. Jouluaattona menivät Kuopiossa kihloihin lääninsihteeri
Paavo Jääskeläinen ja neiti Ankinnonhak:jan omassa työpajassa sekä, .mikki Pesonen Oulusta.
Kihlauksensa ovat jmlaisseet kansa,
että p Ikinnonhakija vähintäinkin vuoEero Puustinen
den ajan on va'mistanut kilpailuun lä- koiilunopettaja
hetettyjä tai niitten kaltais a esineitä. Vehmasmäestä ja neiti OJga Tåuréa
Kuopiosta.
Oikeus ottaa kilpailuun osaa on kaiAvioliittoon op Kuopiossa vihitty
killa Tanskan ammatinharjoittajilla.
lääiket. kand. Kalle Puranen ja nelPuheenjohtaja ehdotti, että keskustl Aino Ståhlberg.
komitea pyytäisi Tanskasta lähempää
Kihloihin ovat menneet neiti Elvi
selvitystä siitä, millä tuloksella palkitPaananen Rautalammin Kerkonettä
kesharjoitettu
sekä
semista on
koske-lta ja kans koulunopettaja Frans»
kuskomitea tämän selvityksen saami- T erv am ä k i Urjalasta.
sen Jälkeen ottaisi käsiteltäväkseen
Kihlauksensa ovat julkaisseet pansiitä, voitaisiinko Suo- kinvirkailija,
kysymyksen
nti Saima Olanne Jymessakin Järjestää jokseenkin saman- väsrkylästä ja kirjeenvaihtaja Boris
Ehdotus R u t tm a n.
lainen
hyväksyttiin yksimielisesti. Palkinnot
Avioliittoon vihittiin toisena joulupäivänä Maarian Rännässä
voitaisiin jakaa keskuskomitean rahassairaanhoitosta käsityön ja pienteollisuuden edistajatar. nti Heliin Koski Turusta ja
tämiseksi.
insinööri Matti M o r i n g Forssasta,
Keskuskomitean .haistamaan palkinKihloihin ovat menneet neiti Toini
toldlpalluun ammattikädkirjsin laati- Purje Tammelasta ja rautatievirkamiseksi oli ilmoitettu ko'me käsikirjoimies Alpo Eskola Simolasta.
tusta, nlm.; Sähkötekniikan oppikirja
Morsiamen kotona Tallinnassa on vl- ,
aloittelijoille, Kirjansltojain käsikirja hltty avioliittoon Turun lääninhallitukja Vaatturien hinnoitteluopas. Keskussen
venäjänkieieakääntäjä, koiieginkomitea naatti ensimäisessä täysi-is- reistraattori Konstantin K u p i a iaea
jok» alkaa Helsingissä ja nti Annette Johansson
tunnossaan,
:

-
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Onnellinen Uusi Vuosi
Viipurin Raittiusseuran

tl

zft AHA

I

voitte Jyväskylän Kesäyliopiston ia Tieteellisen Kirjaston, Kokkolan Suom. Yhteiskoulun ja Tyrvään VPK:n
arpajaisista voittaa

li tileikattava

Kimi:

Kokkolan Suom

Yhleiikoyian

.

. .

3jnf*staflSn KestävHppiston

kinat annettaisiin

31 p. iammfk, 1917
28 p. hslmlk, 1917
31 p, msfllsJf, *1917

fislaaiiehlS otetaan vielä myymään Jyväskylän Kesäyliopiston
ja Kokkolan Suom Yhteiskoulun arpoja, joita on va-

rastossa jälellä hyvin rajoitetut määrät Tyvään VPK n
arpoja voimme enää lähettää vain postietuantia
tai käteissuoritusta vastaan, sillä ne ovat jo melkein

Asiamiehiile suuret lahjapaikkiof ja hyvät j |jj
Ennakko arpoja asiamiehill©
taan) lähettää:

Ja yksityistilaajille

Hi

Hi
Hi

m

tulee meille 5 pennin postimaksulla.

Lähettäkää postietuannilla: 1, ?, 3.
t, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 15, 20 kpl. Jyväskylän Kesäyliopiston ja Tieteellisen
Kiriaston arpoja ä 1 mk.; 1. 2, 3, 4,
ö. ö, 7, 8. 9, 10. 15, 20 kpl. Ko kolan
Suora. Yhteiskoulun arpoja k 1 mk.;
1, ‘2. 3. 4. 5. 6, 7. 8. 9. 10. 15, 20 kpl.
Tyrvään VPK:n arpoja k 50 p. (Numerot, joita ei haluta, pyyhitään pois).
V-y

•

*-:•£

-

ä■

Nimi
Arvo tai ammatti

Arvo tai ammatti

Osoite

Osoite

Kellot,
Kihlat
(ilmah juotossaumaa)

y. m. kulta» ja hopeatavarat

saa-

daan voittaniattom n halvalla

K. Kallion
Kello* Ja Kultatavarainliikkeestä

terve kehitys pohjaltaan ei c!e riippunut hänestä, ehlkeipä johtokunnan
ja valtuusmiesten viisaasta huolenpidosta, vaan varsinkin erinomaisen hyvästä yhteistyöstä ja toverihengestä,
jotka ovat ylläpitäneet rakkautta yhteiseen työhön. Kun vielä oli nautittu
virvokkeita ja muistokirjoitusta yksinkertaisemmassa asussa jaettu 2öo;aaa
nousevalle läsnäolijalle, kohotettiin 9ikertainen eläköönhuuto eroavalle pääiilikölle.

Mikonkatu 11.

Kihlauksensa ovat julkaisseet neiti denvuodenpäivänä.
*
Hilja Ulven Tyrväästä ja kansakoulunopettaja Yrjö Lahtinen KorisApollon Operetti antaa tänään viita.
meisen kerran »N i n ic h e n.» klo 4,30
T. k. 23 p:nä vihittiin täällä ylihpuoiet hinnat) nti A. Stavenow pääos.
määr. kirjastomanuenssi, neiti Karin
ja klo 7,30, jolloin pääosassa esiintyy
Le s c h Ja fil. maist. Thure L e s c h.
nti Elna Gistedt. Neiti Gistedt loHangosta.
pettaa tänään, nBakuin mainittu, vieAvioliittoon
vihittiin perjantaina
railunäytäntönsä.
Kuolemajärven kirkossa seurakunnan
Huomenna klo 5 (puolet hinnat) ja
v. t. kirkkoherra Kari. Adolf Vi kklo
8 annetaan »U näenvuodenman ja filos, maist., nti Impi Hukkatsaus 1917: I Outokumpukanen, kirkkoherra Heikki Hukkas■n ien s 1a n d», kahdessa nä-ytclksesvainajan ja hänen'puolisonsa Evan, o.
sä,
jonka on kirjoittanut K:Me Nys. Vanninen, tytär.
Sitäpaitsi esiintyvät uudet vieström.
Kultahäitänsä viettävät Uudenvuoraat, laulajatar DmitrHjevna O.ero
denpäivänä Mäntsälän Sääksjärvellä ja
tanssijatar
Maria Alexejevna
maanviljelijä Henrik Heikkilä ja
Psherepe n n i k o v a.
hänen vaimonsa Heta Maria, o. s.
Tnpkulla, sekä -Fredrik Lindqvist
ja hänen vaimonsa Vilinä, o. s.
Helsingin ajan käytäntöönottamivihitty
on
Tapkulla.
Sisarukset
nen Porvoossa. Kirjelmänä viime helsamana päivänä ja on harvinaista, et- mik. 2 piitä oli Porvoon kaupunginvaltä molemmat saavat nyt yhdessä viet- tuusto kääntynyt maistraatin puoleen,
tää kultahäitänsäkin. Vanhukset ovat ehdottaen Helsingin ajan käytäntöönvielä hyvissä ruumiin ja sielun voimis- ottamista Porvoossa. 'Nyttemmin on
sa.
tähän kirjelmään saapunut vastine, josta käy ilmi, että maistraatti on kuulusteltuako asiassa Kunnallisen keskustoiKunniaposctus.
YUen klo puoli miston mielipidettä, istunnossaan t. k.
4m aikaan i.p. kokoontuivat Helsingin IS pinä päättänyt ilmoittaa valtuustolkaupungin sähkölait-'ksen virka- ja
le, ettei sen mielestä ole laillisia syitä
palvelusmithet sekä työväestö laitokestämässä kaupunkia siirtymästä paisen suureen konttorihuoneistcon ykajasta Helsingin aikaan.
kallisesta
juhlatilaisuuteen
siinä
sinkertaiseen

järjestettyyn konttcrisaliin, piti käyttöinsfecöri A. Marslo hänelle lyhyen
puheen, j-oss hän henkilökunnan puolesta kiitti lins. Vuolletta hyvästä
päällikkyydestä ja toveruudelta. Muis-

s

osottavasta
lausuta,

r

'

vilpitöntä ystävyyttä
nistolahjasta,
samana

että sähkölaitoksen

nopea

fa-

merkillisempiä

joita sitten

mieli tuli pahaksi.

perinnäistavan

han

mukaan tammi-

jTalouskah vi cc
terveyskalxvia.

Ravitsevia 1 H y vän m akuisia 1

pörssijuttuja.

Varokaa jäljittelyjä!
Pää varasto:

menestyksellä

väritettiin
muutettiin aina sen mukaan kuin
kukin parhaaksi näki ja kyky myötä
ja

J. A. Weijola.
Mikonkatu 8. Helsinki.
<

S t 23524)26228

Siinä on ennenkaikkea huomattava
se suuri kiista, jonka aikaansai kysy-

Tärkeä uutuus henki-

minnekä lähetetään tauluja
näytteille, Tukholmaan vaiko Pietariin. Asia olisi kyllä voitu ratkaista siten, että toiseen paikkaan olisi Salama rapeaa myöntämään sairaus»
mys,

vakuutasalalla.
vakautusta.

lähetetty puolet ja toiseen puolet, mut-

ta sitä ei kukaan tullut silloin keksi-

tavasta tapahtumasta, ja loppu oli loi-

.

sairausvakuutus

20-markkasten väärennys. (STT)
Viime perjantaina tavattiin Porissa
väär 20 mkn seteli, joka oli Klingsteu-mallia ja kulutuksesta päättäen
ollut paljon liikkeessä. Setelin n:o
on 3886407.

on siitä tärkeänä

Koskei minulla ole tässä saatavilla lisesti kuin pääsiäinen. Sitten komen- paan erään ja useammalla tavalla. F. naa siitä, kuinka monta killinkiä Man- osana. Syy on ilmeinen. Sairaus on
kuluneen vuoden
kunnalliskertomuk- nelaan (koirille kopat nokalle, julais- M. P. vastasi ja kiihtymys oli an- nisen piti saada Peerin suomennokses- niitä tekijöitä, jotka vahingoin simtnia
sanoa,
sia. en voi
millä tavoin maan taan ankaria määräyksiä j. n. e. Mi- kara. Onneksi ei sentään mitään va- ta, sitä kesti vielä kauvon.
vaikuttavat ansiotyönsä varassa oleKaupunginorkesterilla on vien, s.o. kansan verrattoman enemmuut
kaupungit
alottivat vuouen nua ei lainkaan ihmetyttäisi vaikka ik-avampia 'yhteentörmäyksiä voitais
mutta Helsinki teki sen kaa- koirien keskuuteen olisi levinnyt lau- teiussa
10, että kopat kuuluvat kevätpukuun.
suvuodolla.
Siirryttiin
sitten meikein välittötäytyy tästä seikasta
1916,

tapahtunut.

Maalaiselle

ovat niin samanlaisia,

tonta

kaasua

toisiinsa, ellei kaa-

ei uskalleta käyttää.

Tuoksun, myrkyllisyyden ja räjähtämisen vaaran tähden.
lästä sopinee arvata, mitenkä Hei

jaksi valita vielä presidentti Wilson.
Tosin hän ei voisi personallisesti tul-

laa, on se järkiperäinen taistelu taloudellisia häiriöitä vastaan, jota vala johtamaan, mutta sopisihan häntä kuutus edustaa, sairautta vastaan
käyttää syöttinä tiiauslippuja Ilmoitet-

kohdistettuna yhtä tärkeä,

taessa.

tärkeämpikin kuin mikä muu tahansa, Voi huoleti sanoa, että snurinu
pia voittoja, joita taistelussa puutetta ja sen tuottamaa kurjuutta vastaan voidaan saavuttaa, on sairausvakuutuksen kehittäminen mahdolli
simman yleiseksi.
Meillä Suomessa on henkivakuutus
jo
tullut varsin yleiseksi. Mutta
vakion toimenpiteiden puutteessa ei,
sairausvakuutusta täällä ole synty-,
nyt juuri ollenkaan; ainoastaan teol- ;
lisuustyöväen keskuudessa
ovat:
muutamat apu k ässät myöntäneet jäsenilleen sairausvakuutustakin. Ei'
ole epäilystä siitä, että tämä vakuutustoimintamme aukko on suuri puute. Sairautta ja sen tuottamaa puitetta on meillä yhtä paljon kuin
muuallakin, mutta varallisuus on
meillä vähempi kuin pitemmälle kehittyneissä maissa ja sitä mukaa on
meillä perheiden taloudellinen vastustuskyky sairauden tuottamaa ansio vähennystä kohtaan pienempi.
Epätietoisia on, milloin maassamme valtiotoimin voidaan saada aikaan sairausvakuutusta. Niin ollen
on tyydytyksellä tervehdittävä, että
yksityinen vakuutustoiminta koettaa
täyttää tätä yhteiskunnallisen vakuutukeemme aukkoa.
Näin on henkivakuutusyhtiö Sa1-ama nyt päättänyt tehdä. Ensi
vuoden (1917) alusta Salama näet

Merikäärme tutki lettiin korttijärjestelmän

sekoitettaisi^ niinkuin

taas monet tienoot, käväsipä kerran
ne
katsomassa erään miehen omaatunmurja
tuoksuaisi
su tuoksnaisi
ryömimällä suusta sisään. Muttoakin
teelliseltä,
Sähkö ei tuoksua ollen
ta
oikein
»äktä» mätäkuisen leiman
kaan,
Sentähden on voitu valmistaa
loppukesälle
vasta se vaimo, joantoi
Mutta putkelangatonta sähköäkin.
hyvin helposti

ollut kaksi vakituista johtajaa, Kajamistön taloudelliseen asemaan, usein
ja Schnéevoigt, joista edellinen kerrassaan pannen toimeentulon vaaasuu Helsingissä ja jälkimäinen Tuk- raan. Niinpä,
jos mieli kohottaa
holmassa,
Minusta voitaisiin johtaa kansakunnan laajojen kerrosten, linus

tehdä vähän tarkemmin selvää. Maa- mästi kaikille tuttuun m ä takuuMutta kaikkein ikävintä oli kma s oilmassa on kaksi voimaa, jotka teke- hun. Ja se jos mikään ei koska”an
ja
täyttämättä
klc-llä
itseänsä
ole
uske
r i aikoi laulaa viimeistään. Sil‘
vät kutakuinkin saman nim. valaiselyötiin viisaat päät yhteen ja pääkollisesti
tehtäväänsä
tässä
imaailloin
vat, lämmittävät, paistavat, käyttävät
Kaksipäisiä
jakaa aokerikortteja. Eikä ihmaukaikkendessa.
vasitettiin
moottoria j. n. e. Ne ovat kaasu ja
kananpoikia
ja
juttuja
koita,
syulyi
ipelolttanut
sekään, että todis
misiä
sähkö, ja koska ne merkitykseltään

olevan lähKajanuksesta puhuessa ei tule
töisin Ilmestyskirjan pedosta, vetoa- unohtaa
hänen 60-vnotispäiväänsä.
Malia mainitun kirjan 13:nnen luvun Siitä muodostui suuri juhla. Laakerei16 ja 17 värssyyn, joissa sanotaan:
ta, soittoa, laulua ja puheita, joista
16. »Ja se saattaa kaikki, pienet ja viimemainituista Pressin A. L. ei oisuuret, sekä rikkaat että köyhät, se- kein pitänyt.
Minkä johdosta monet
kä vapaat että orjat, panemaan tner- taas vuorostaan eivät pitäneet hänes-

ka silloin nukuttuaan yhteen yrittärnään 10 vuotta, otti, hierasi silmiään kin oikeaan käteensä tai otsaansa.
ja heräsi.
17. ettei kukaan muu voisi ostaa ei-

lon kaasun lähtiessä ominpäin tepastelemaan. Sanomalehdet olivat kuk-

Vielä muutama kulunutta vuotta kakä myödä kuin ne, jossa o» merkki, rakterisoiva piirre.
pedon nimi taikka sen nimen luku.»
Sokeriton kahvi oli siis peloittavana
pi kuin Ilmestyskirjan peto,

kiiroillaan kirjoituksia kaasun vaarallisuudesta, katuja revittiin kilometrikaupalla ja kaasuputkia laastaroitiin.

Ja Suomen kansa sai sokeria.
Kun järjestelmässä huomattiin olejärkeä, tuli kova kiire laittaa
van

singin kaupunkiseurakunta

o!i levo-

Mj,;'

myöskin

mutta vakavat uhrin-

onnen

jo ehtinyt ottaa.

W CN\'

—

WMF

Mäiäkuun laskuun kai se on panta
va se Uudenkaariepyyn

tukin.

ja

Ajateikaahan

sitten vie koko hoidon aannkTyytyen nelijalkaiseen vetu-

Sitten kun Suomen kansa oli saa- riin ja kaksipyöräiseen vaunuun!
nut Kansaliis-pankkinsa, KansaiiisteatParasta kai olisi sitten pantata raaja tlhuone ja pormestarikin yhteen paiteriusa, Kansallisvaatekauppansa

muisti kohtalo sitä noon. Mutta minä Innostun liiaksi,
vio’ä Kansallismuseolle. Ha- Ehkä ovat uuskaarlepyyläiset (se on
vaittiin, ettei ollut mihin panna van- iliina titteli) huomanneet kaupunidn-

Kansalliskaljansa,

hat kapineet, joita ei enää käytetä, sa asukasluvun vähentyvän ja tahtoja niin rakennettiin maan pääkaupun- neet estää epäkohdn jatkumista myykiin Ostrobotnian ja Karamsinin hu- mällä pahimman riivaajan, s. o. rauvilan väliin niille iso suoja.
Mutta tatien. Muuten voisi pianaikaan keasia oi ollutkaan niin yksinkertainen ko Uusikaarlepyy lakata olemasta. Ja
kuin luultiin. Valtion varat eivät rtit- sanoohan sananlaskukin, että parempi
täaeel.kään niin, että oltaisiin saatu pyy pivossa kuin kaksi oksalla. Niin,
nauloja .millä ripustaa kalut seinälle. että makkaralla on kaksi -päätä.
Kuu helsinkiläiset pienenrahanSen p temmälle ei sitten useampaan
vuoti en

tultu.

Vaikka puhuttiin

vimmaa kaiken muunkin kauppatava-

ran.

Kaulusnappeja myöden.

Ensimäiseksi

f

jj,

jut-

nyt kaupunkia, joka on saanut rauta-

tien

ja kehitys viennee
siihen, että korttipeli

Muuten ei sitä voi oikein va

karalta kannalta ottaa.

kaani

voikortit.
pitkää

.«dffijr

!

toksi ins. Vuolteelle hänen toiminnastaan sähkölaitoksessa ojensi ins. Marsio tukevan mutstdkirjoituksen, jossa
Kansainvälisen rukousviikon joholi lyhyt adressi, runsaasti kuvitettu dosta jouiuk. 31 p.—tammik. 7 p. toihistoriikki laitoksen synnystä ja toi- meenpanee Helsingin Kaupunkilähejoir.okunnanjäsenten y. m. tys n korwhetkiä joka ilta Vanhassa
minnasta,
öidcn
kuvia kuin myös kirjoitukkinkussa klo 7 i. auenneiksi. Tänään
henki
sia laitoksen eri osastojen tcim nnasta. sunnuntaina saarnaa Vanhassa -kirkosVastaus-pulikiitti fns. Vuo"e hen- sa ikiio 7 i. tri Päflvänsalo ja Uudenkilökuntaa siitä että. se niin tniesiu- vuodenpäivänä kilo 7 i. past. Lehtonen.
kuisas‘i oli kokoontunut jättämään
hvvä-stejä

taan

että pitsaatiin kuulia toinen tois

Ankara tutkimus pantiin toimeen, kuuInstelUm vuoroon rehtoreita ja oppi- antoi.
niin mielelläni vielä;
laita, mutta paljoa ei taidettu saaErikoisen leiman syksylle ahtoivat
niin moni armas hetkinen
da
tietää,
kosk’e!
asiasta
sittemmin
sadut gulasheista, joka sa
myös
minulle viittaa siellä.
Ken mua seuraa retkelle
sen suurempaa ääntä pidetty.
Sitä na tuli muotiin ja jota oli käytettä
nyt viime vuoden varrelle?»
enemmän sitä sensijaan oli pidetty en vä kaikissa mahdollisissa ja mahdottoJo h. L. Runeberg.
nen.
Niinkuin tapa vaatii. Lukija missa paikoissa. Mutta totta on. et
(S. H.)
ajaltelee
vain Marian sairaalan tä muutamat syksyn kuluessa korjaVuosi 1916, joka oli 1916; s Krlstukjoka sivat taskuunsa suuret rahat mitä erisitä kuuluisaa
sen syntymästä, 5676: s maailman luo- hiirtä
perästä
huomatuinkin tn- laisimmilla ja kekseiiäimmiiiä keino!!m sesta, 48: s Uuden Suomettanen pe- tutkimuksen
rustamisesta ja 1334:s Muhamedin kaksi; siitäkin oli puhuttu ja toitoViime syksy oli voiton syksy.
paosta Mekasta Medinaan alkoi van- tcti.i kuin mistäkin maailmaa mullis-

Ulkomuseo Seurasaarella
on Ja hyvä tuli
avoinna tänään, mutta sulettuna Uu- sa oli kaasukin

jättääikseen hyvästit laitoksen eroava!le johtajalle, ins. B. Vuolteelle. Kun
le*. Vuolle oli saatettu vartavasten

syssyä

Ainakin kin

5

johtui,

Hi
Hi
Hi

Irtileikattava ja lähetettävä avonaisessa kirjekuoressa, jolloin tilaus

Nimi

tuuceu viehätyksestä

<S.H.) Edistyneimmissä sivistysMin toisaan; siitä johtuu mieleen neeksi ja niin oli väiteltävä. Tuk- maissa
sairausvakuutuksella on huotoinenkin seikka. Voiton syksy. Vo i holme voitti .taulut vietiin sinne ja mattava
kuun eusimäisenä päivänä Ja päätty- lottajiko aivan mallikelpoisen nolo.
sija siinä monihaaraisessa
Mutia juorut saivat luvan väistyä, loppui ja hätä oli kova. Ihmiset rauha palasi maahan
nee, ellei odottamattomia tapahdu, tätoiminnassa, joksi nykyaikana yhteissillä toisenlaiset tunteet valloittivat tekivät niinkuin koneet, joista rasva
näyttä- kunnallinen vakuutus on muodostu,
Kansallisteatterin
nä iltana s. o. ensi yönä.
huomion: Helsinkiin tuli v e sikaa- loppuu Alkoivat kitistä. Ja sanomayritetään
Seuraavassa
muutamin
möllä
esitettiin
viime
keväänä
Peer mut. Niinipä esiin, siellä, missä lain&
sanoin lyhyesti johdattaa mieleen eri- hu. Ce on viime vuosina alkanut ke- lehdet puhuivat järkeä ja kovia sano Gynttiä ja vasta kun jokamies oli näh- säädäntötoimin on saatettu voimaan
ja. Valiolle, josta tehtiin asiaan kuu nyt sen, ajettiin se pois ja syksyllä laajaa yhteiskunnallista vakuutusta,
naisia huomattavampia tapauksia ku väisin ilmestyä kaupunkiimme kuta
yhtä
ja
epäsäännölkuinkin
varmasti
syntipukki, luettiin lakia useam Jokamies itse debyteerasi. Mutta kiluva
vuodelta,
luneeHa

Hi

Hosuisin talo.

tarjoamillanne ehdoilla.
joita ei halata, pyyhitään pois).

Yllopistosetien

ja pur-

.

Helsingissä myydään näitä arpoja useissa liikkeissä ympäri kaupungin ja toimiston omassa tuvvmäläs-ä Viillon
kiija- ja paperikaupassa, Vilhonk. 1

(Numerot,

Juojtaa

Ui

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

myytäväksi ja tilitettäväksi

taidtee-

„Bamusa“

Hi

(postietaantia vas-

Afpajaistoimisto,

Tilataan: 50. 100, 150, 20u kpl. Jyväskylän Kesäyliopiston ja Tieteellisen Kirjaston ja 50, 100. 150,200 kpl.
Kokkolan Suora. Yhteiskoulun arpoj t

teellisen punien ja siirryn
seej

268SS

;

lopussa.

Puh. 12 75 &93 20.
?P!)53

»Mennyttä aikaa muistelen

pojamme enää ole maaseutukaupungeissa ja maaseudulla myytävänä, joten yleisön on ennen sitä niitä itselleen varattava Heti sen jälkeen määrätään arvontapäivät ja mahdollisesti myymättä olevat arvat myydään
ainoastaan kateissuoritusta tai postietuantia vastaan.

myyntipalkkiot!

purtavaksi

ree>- ne myöskin valmiiksi.
loissakin kouluissa.
Eikä semmoinen passaa.

Otteita Suomen
kansan historiasta
v. 1916.

Tissä määrättyjen tilitysaikojen umpeenmentyä el ar-

26014

Puh. 1126.

yleiset myyntlpäivät.

.

Helsinki, Vuorikatu 17.

os. Viipuri. Kullervonk. 22.

Osoite:

jonka jälkeen asiamiesten maaseutukaupungeissa Ja
maaseudulla on viipymättä lähetettävä meille mahdollisesti myymättä jääneet eunakkoarvatja tilitykset, ovat:

1 mk

lii

Viipurin Raittiusseuran
Arpajaistoiminta,

Allekirjoittanut tilaa täten
kpl. Viipurin Raittiusseuran ennakkoarpoja 1 mk postietuantia vastaan.

j. n. e. mk.n kiinteimistöjä oman valintanne mukaan ym.

.

,

|ä I

KOTIMAAN KONTTORI.

3,000:- 3,000:- 1,500:- 1,000:-

Tyrvään ¥P&n Ärpaiaislssä

tussihteeri). Avustajia yli 300 Suomessa ja ulkomailla.
Tilaushinnat: ’/, vk. ö mk., 1 vk. 3 mk.. kk:lta 50 p.
Tilattavana kaikista postitoimistoista, asiamiehiltä tai suuraan lehden konttorista. Jlmoitushmnat: tekstin jälkeen 12 p:iä, tekstin
edellä (2-siv.) 15 p:iä ja tekstissä 18 p;iä palstamillimetriltä. Edullinen ilmoitusväline, leviää nykyään jolta pitäjään Suomessa. V ihtoilmoituksia välittävät Kotimaahan kaikki maamme sanomalehdet.

|| |

Pää-aaiamies Helsingissä O, Y. kirja- Ja Papcrikauppa Kätevä, Simonk. W.
Puh, 45 öOm

20000;- 10,000:- 10,000:- 3000:-

3

mk:n arvoisen maatilan
mh:n arvoisen huvilan tai
kaupunkitalon osakkeen.

10,000

I

Vuonna 1917

Viimeiset

Helsingissa ilmestyvä kristiHis-yhteisknnnallinen sanomalehti. Suomen kristikausan pää-ääneukannattaja on tilattava jokaiseen knstillisiuielis>-en kotiin. Toimitus pastori Aiek*i /,» hionen (päätoimittaja), tohtori ilai IU Ruuth, pastori Vernen Ixiuhiruoi i, kirkkoherra A.
H’. Kuiustslo, pastori
Sirenin* ja maisteri Ilmari Unionen (toimi-

suui*-appajaisfen päävoitot

Samalla kun toivomme, että kulunut vuosi on Teille
arvailut runsaasti kaikkea hvvää, toivotamme Teille
onnea alkavalle vuodelle ja huomautamme, että

11

KOTIMAA

koittaa niille, jotka voittavat

huomautus!

i\;o 354
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ja puutteen merkeissä palasivat kesä-

ihmeteltiin pontevasti 3,260,401 hengen iaitumillaan kapunkiinsa, oli tämä vai(Tietokalenterin mukaan) voimalla. Ja mistanut heille suuremmoiseu näytelLeikittiin
krn oli puhuttu ja ihmetelty vielä vii- män syksyn ajankuluksi.
jobbattiin.
maailmaa
Pörssi
kerta,
jälkimäinen
ja
meistäkln
niin lo- suut
petettiiu.
puhuttiin
huulilla,
Ja siiloin tuli rahat. Ja oli aukaisen
vain
naulat. Ja museo avattiin a. D. 1916 osakkeista, nimellisarvoista, osingnis-

eL

*

aivan tavaton. Suuret ilmoitukset lehdissä, suuret voitot Ja arpalippujen
myyjät, jotka takiaisina riippuivat niskassa meni sitten minne hyvänsä
siinä jotakin viimevuodelle ominaista.
Minäkin olen ostanut tähän asti arpoja kaikkiin arpajaisiin, mutten vielä

koskaan voittanut. Enkä minä ymmärrä mitä ihmisiä ne ovat, jotka voittatunne ketään selHumoristisimpiin ilmiöihin vuodelta vat? Minä en edes
laista.
1916 kuuluu varmasti myös se kova
Muuta kuin PZikku Uutisissa.
möly, jolla ruotsalaiset koettavat esKummitusjuttuja on viime vuodelta
tää ruotsalaista maata joutuHelsingistä kaksi. Keväällä euuri vaimasta suomalaisiin käsiin.
kenen
vesikauhunen koira,
Siinä on itketty ja uhattu, soimatjoka
piti
koko kaupungin Meritorilta
tu ja päivitelty kaikesta muusta puhermostuttahumattakaan. Pressi on sitten mar- Josafatinlaaksoon saakka
nyt
jännityksessä
ja
syksyllä
raskuun loppupuolen ollut yhtämittaa vassa
hiili, josta jotkut ovat tietakajaloillaan,
Hbladet polkenut jal- musta
jotain, toiset taasen ei mi
tävinään
kaansa ja Stndentbladet nalkuttanut
Ennen kaikkea on tään.
voimainsa takaa.
Ja talkein lopuksi
mustattu hra Ehrnroothia, joka viatKulunut vuosi, se. joka loppuu tätomuudessaan myi Backaksen tilan

myöntää

myös

ehkä

sairausvakuutuksia.

Kun henkivakuutusyhtiömme tähän,
asti eivät ole harjoittaneet tällaista
toimintaa, tietää tämä Salaman päätös huomattavaa tapausta maamme
henkivakuutustoimen alalla. Sen nojalla voivat nyt kaikki ne, joiden toimeentulo on heidän ansiotoimintansa
ja siis terveytensä varassa, hankkia
itselleen ja perheelleen vakuutusturvaa sairautta vastaan.

Salama myöntää sairausvakuutukElannolle tietämättä sillä pettäneensä nään, on karkausvuosi.
sia sekä lääkärintarkastuksella että
ilmi
kovin
runsaiksi
käy
Se
selvästi
Dagens
isänmaataan. Mutta
Press
15—60
ei ilman lääkärintarkastusta
huomasi sen, löi rumpua, kutsui jouk- paisuneista perheuutisista. No
vuotiaille henkilöille, kuitenkin ni ; n.
en minä mainitse keTäättyy
konsa koolle Ja antoi hra E.-raukan pidä punastua

että vakuutusaika

niskaan

ryöpytä

vastalauseiden rankkasateen. Ainoastaan Jyväskylästä ei
ta, noterauksista y. m. s.
tammik. 31 pnä että napsahti.
Ja kaikki kuulunut mitään.
Minä luulen .että paras päätös asiTapahtuma kuuluu n. k. Ihmeisiin. olivat mukana liemessä, yksinpä juokY1 1 oppilas k irj oi taksia
ei supojatkin, puhumattakaan naisväestä, alle saataisiin, kun Elanto ostaisi DaLuojaansa turvaten antautui gens Pressin.
unohdettu viimekääa keväänä. Nuori- jeka
Kun vielä olen maininnut, että molso isf ui ja kirjoitti, muttei hikoillut pörssipeiln kynsiin toivoen, että Ferkuten tavallisesti. Huhu kertoi, että raria saisi sokeria, Valkiakoski viiloja ke n kaikki pankkimme ovat antaneet
onnelliset kokelaat olivat saaneet tietää jo edeltäkäsin minkälaiset päh-

arpajaisvimma,

jopa

enintään

mutta vastaaneittämätöntä on. 60 ikävuoden. Vakuutussumma eli
että naiset ovat hoitaneet asiansa hy- sairauSkorva''<; on sairauden aiheuttvökyvrttörnyystaipauVpsssa
vin. S. t. s. ottaneet hetkestä vaarin. tamassa
10—100
mk.
viikossa ;a suoritetaan
Tänään on myöhästyneillä vielä ai-

tään,

kaa.

snnan minä täyden

SÖnä on mitä nrOnä rnn «tan viime
Jobbaa- ulos uusia osakkeita, joista on vuodesta. Lyhykäisesti, hajan'isest! ja
ja he itse suuria voittoja.
vaa yleisön tottumattomuudesta ja au- tapeltu aivan vimmatusti, jätän minä ehkä epätäydellisestä Mutta lukijalle
!

vapauden paikata

puutteet parhaan mukaan.
ja onncllieEnsi vuonna tavataan
ta uutta vuotta!

Agapetus.
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korvausta, aina sen mukaan, millaisen vakuutuksen

vakuutettava on
hakenut, 4 innosta, B:nnesta, 15;nnestä, 29:nneetä työkyvylimuyyspäivasia alkaen niin pitkän aikaa kuin
työkyvyttömyys kestää kussakin tapauksessa. Vakuutus voidaan ottaa
myöskin I'yhenipiaikaisia sairauksia
var en, jolloin kussakin työkyvyttömyyy tapa uksessa suoritetaan korvausta enin .ään 13, 26, 52 tai 104
olevan
viikolta, vakuutuskirjassa
määiäyksen mukaan.
Paitsi täydellisen työkyvyttömyyden aiheuttamaa korvausta suoritetaan vakuutuslaihemmin määrittelemällä
ehtojen
tavalla
n.s. toipumiskorvauksena
puolet täyden korvauksen määrästä
siltä ajalta, jona sairaan työkyky ei
vielä ole 50 %. tavallisesta.
vakunlukseno >':'t ajill e
Yksityisille
myönnetään sairausvakuutuksia sikäli kuin heillä joko ennestään on
Salamassa henkivakuutus tahi he sen
ottavat samalla kuin sairausvakuutuksenkin. Sairausvakuutus ja sen
suuruus ei kuitenkaan ole missään

suhteessa henkivakuutuksesta riip-

Liikkeiden ja k< Uoricn
"

puvainen.

henkilökunnille kokonaisuudessaan
sairausvakuutuksia
myönnetään
myöskin ilman että vakuutetuilla on
Salamassa

henkivakuutus.

■Mitä sairausvakuutuksen maksuihin tulee, niin voi esi.m. parhaassa

iässä oleva tvömies käyttämänä keskimäärin 2—4 mk. kuukaudessa saiitselleen airausvakuutukseen varata
na 520—1,040 rhkäan vuodessa nousevan tulon taudin tai tapaturman
Viraiheuttaman sairauden varalla.
joka.
käythenkilö,
kamies tahi muu
tää keskimäärin 240 mk. vuodessa
1
sairausvakuutusmaksuun, voi oi a
varma aina 5,200 mkaan nousevasta sairauskorvauksesta vuodessa.
Sellainen tulo hetkellä, jolloin ka kki
ansion mahdollisuudet näyttävät kataudin
donneen ja ipuute ja kurjuus
ahdistaa,
ej
lisäksi
tuskan
tuottaman
suinkaan ole vähän arvoisena pidettävä.

Maaseutu-uutisia.
Vesivoimalaitoksen
laajennus.
(S.H.) Haapaveden Sähkö-Osakeyh-

tiö, joka omistaa vesivoima- ja sähkölaitoksen. sahan ja mvMvn Haapavedellä olevassa Haapakoskessa, on
päättänyt rakentaa asianomaiseen lupaan perustuvan neulapadon kosken
poikitse. Käynnissäni evän- laitoksen
vastaiselle rannalle rakennetaan lisäksi toinen voimalaitos, johon sijoitetaan I,COO m/ro, 0 juoksupyöräkä
varustettu turpiini aUaoHevan, piirroksen mukaisesti.

tpÄ?—

väklluku 3,422 sekä saksalainen seurakunta lisääntynyt 10 hengellä ollen väkiluku 766 henkeä. Koko väkiluvun lisäys on näin ollen 135 henkeä ja väkiluku '26,137 henkeä.
Viipurin maaseurakunnan
väkiluku on lisääntynyt 1,180 hengellä

Lääkäripäivystyksen
tarpeellisuus pyhäpäivinä.'
(S.H.) Helsingissä on

ollen .nyt 45,865.

Maarianhaminan väkiluku on
vähentynyt 19 hengellä ollen 712 mp.
ja 764 np, yht. 1,476.

135

Suori höyrylaivojen kauppa.
(S.T.T.) Kauppaneuvos J. HaCien-

borg Viipurista on Viipurin Höyryvone-OsakoyiWtiöltä ostanut kaiken
sein Vuoksella harjoittaman laivaliikenteen. Kauppaan kuuluvat höyryveneet Tapio, Koivisto. Runo, Vuoksi
ja Lintu, 3 proomua, lähes 40 laitu-

ria, telakat, makasiinit, lastauspaikat y.m. Kauppahintaa ei ote ilmoitettu.

Palaneen korttelin järjestely OnInssa.
Oulun kaupunginvaltuusto
kokoontui torstaina lisätyin luvuin
ratkaisemaan
ehdotusta palaneen
korttelin 'ärjestämisestä. Yksimielisesti hyväksyi valtuusto ehdotuksen
erinäisten tonttien! lunastamisesta
tarjotusta hinnasta kaupungille sekä
että jälellä olevat tontit, joista tarjousta ei ole tehty, tai vaadittu kohtuuton hinta, hankittaisiin myös
kaupungille joko sovitusta hinnasta
tai si't'-n pakkoluovutustoimin. Edellämainittua tarkoitusta varten päätettiin ottaa 125,006 mkn pitempiaikainen laina ia jättää varsinaisen
valtuuston toimeksi päätöksestä johtuvaan toimenpiteiden lävfärtöörnoano samoinkuin alueen yksityiskohtaisen järjestämisen päättäminen. Varsinainen valtuusto päätti valtuuttaa
rahatoimikamarin
heti ryhtymään
tonttien lunastamiseen ja sitä varten tarvitlävain varain hankkimiseen.
Puolan ja Päijänteen vesistöjen
yhdistäminen. (SH.j Joutsan kun takcfcouksessa torstaina oli käsiteltävänä kysymys Punia n ia Päijänteen
vesistöjen yhdistämisestä, ja päätti
kuntakokous asiain mitä lampi uimmln kannattaa. Asiata valmistelemaan ja kaikin puolin kehittämään
aseteltiin l-.mieliinen valiokunta,
kertovat Miikk. S.
Porvoon rantatiet tS.H.) Kuten ennemmin on kerrottu, päätettiin Porvoon kaupunginvaltuuston kokouksessa marrask. 16 pää kääntyä
Porvoon Rautatieosakeyhtiön. puoleen pyynnöllä* eitä kolmas juna
Porvoon
asetettaisiin.' kulkemaan!
rautatiellä ensi vuoden alusta. Ta
hän pyyntöön on nyttemmin mainitutta johtokunnalta saapunut vastine, jossa selitetään. että polttoaineen
saaminen niille kahdelle vakinaiselle
junalle, jotka nykyään välittävät radalla iliiikennettä, nyt jo kohtaa mitä
suurimpia vaikeuksia, vaikka polttoaineesta suoritetaan enemmän kuin
kolminkertaiset hinnat siitä, mitä ennnn on makseltu. Kolmannen junan
liikenteeseen asettaminen on tavallisesti vaatinut 36,000 mk., joka summa nykyään nousisi kaksinkertaiseksi ilman että tulot (huomattvvammin lisääntyisivät. Näiden syiden
vuoksi on johtokunta hylännyt kaupunginvaltuuston pyynnön, kertoo
Uusim.

sunnuntaipäivinä. Näin ollen myös helluntai- ja
juhannuspyhinä on helposti saatavis-

hoitamisesta kesällä

Järjestely en anneltu Keskusosuusliike Hankkijan tehtäväksi, joka noin
neljä vuotta sitten on rakentanut

myöskin nyt toiminnassa olevan laiYhteinen kehitetty voimatoksen.
määrä on HB hevosvoimaa.
J. M.
t7
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Hallinnollisia tuomioita.
H/
Hämeen läjämin' kuvernööri on pakollisten määräysten nojatta
minnut seuraavat henkilöt:

tuo-

äki!uvunmitutoksel

työmies Lauri Felix Lindemanin Tampereelta väärän matkakirjan käyttämisestä 3 kk. vankeuteen;
Turon tuomiokirkkoseurakuniu.ii
väkiluku on lisääntynyt 1,171 hengellä Juho Oskari Pettulan Tampereelta
kohtuuttomasta vuökrain korottamiollen nyt 54,773.
Mikkelin kaupunkiseurakunnan sesta 500 mk. sakkoon; työmies JoVainion Janakkalan pitäjän
väkiluku on vähentynyt 5 hengellä ol- han
len 2,074 miestä ja 2,495 naista eli yhSauvalan kylästä juopumuksesta ja
teensä 4,509.
ampum a-as eii moi luteen
laiminlyö-

maaseudulla*

Kuopion
kaupunkiseurakunnan misestä
väkiluku on lisääntynyt 2 miehellä Ja August

58 naisella ollen 8,156 miestä ja 9,242
naista eli yhteensä 17,398.
(Kuopion maaseurakunnan
väkiluku on lisääntynyt 235 hengellä
ollen 9,144 miestä da 8,942 naista eli
yhteensä 13,086.
kaupunkiseurakunnan
1 i s a 1 m en
väkiluku on lisääntynyt 1 miehe’!ä ja
10 naisella ollen väkiluku 1,440 miestä
ja 1,577 naista, yht. 3.017 henkeä.
lisalmen maaseurakunnassa on väkiluvun lisäys 145 henkeä ollen nyt 12.054 miestä ja 11,702 naista,
yht. 23,756.
■Porin maaseurakunnassa
on väkiluku lisääntynyt 127 hengellä

100 mlk. sakkoosi; talolliset

Niem>en

ja

Juiho Rantasen

pakkptikukseHa sotilastarpeisiin
viennin (laiminlyömisestä, edellisen 1.000 mlk.
ja jälkimäisen 700 mk, sakkoihini;
talonomistaja Kahle Agapetus Aarniometsän virkamiehen solvaamisesta
viran toimituksessa 500 mk. sakkoon;
määrättyjen hevosten

talollisen, Jalmari Parikkalan

hevosen viennin
äaiminJyömißeslä
pakkotUaUstiilaisuuteon 500 mlk. sakkoon; talollisen Juho Fredrik Uusitalon Kankaanpään pitäjän Vihti järven
ollen nyt 3,873 mp. ja 3,755 np. yht.
kylästä voin rajahinnan ylittämisesKaupunkiseurakunnasta ei ole
7,6)28.
tä 100 mlk, sakkoon sekä talonemäntä
vielä tilastoa tehty.
Tampereella on syntyneitä ollut ■toimiira TurKkila.h Korpilahden pitä826, joista 137 aviottomia eli 16 %
jän Muuramen kylästä samoin voin
Kuollut on 945, joista vanhin 93% vuo- rajahintain ylittämisestä 100 mlk. sakden ikäinen. Kaupungin väkiluku on koon. kertovat Häm. S.
‘—

lisääntynyt 132 hengellä o'len 19,939
mp. 'ja 23,127 np, yht. 45,066.
Sortavalan maaseuraknnta: synt, 588, kuoli. 438, seurak.

Kruununverojen suoritus luonnossa. (S-H.) tHämeen läänin kuvernööri
muutt. 530, poismuutt. 512, väkiluvun on tehdystä anomuksesta vapauttanut
Kurun, Oriveden ja Ruoveden kuntalailisäys 160. seurakunnan väkiluku vuoset suorittamasta kruunueveroista kahden lopussa 20,748.
Sortavalan kaupunki: s. 71. k. ta kolmattaosaa luonnossa. Tammelan
45, seurak. muutti 230, poism. 221, lis. kunta on velvoitettu
suorittamaan
135* väkiluku vuoden vaihteessa 3,339. luonnossa ainoastaan 1/3 sasden siis
(Lappeenranta: s. 49, k. 52, seu- suorittaa’2/3 osaa rahassa., kertovat
rak. muutti 306, poism. 207, 11s.‘ 96, vä- Häm. S.
kiluku vuoden vaihteessa 3,226.
Porin Telefooniyhtiö. fIS.iH.) Porin
J y väskylän kaupungin väkiluku Telefocm-.yhtiön osakkaat olivat
viime
on lisääntynyt 168 hengel'ä ja on nyt keskiviikkona kutsutut ylimääräiseen
3,388 mp. ja 2,239 np. yht. 5,227.
yhtiökokoukseen
keskustelemaan ja
Viipurin .suomala ! eessa seurakunpäättämään
yhtiön omistaman talon
synt.
ja
318
on
kuollut
.295.
myynnistä.
nassa
VäKokous päätti tarjota yhkiluku on lisääntynyt 35 hengellä ja tiön omistaman talon
on nyt 21,950. Ruotsalainen seurakunnoin kahden viikon perästä pidattä.
ta on lisääntynyt 3<) hengellä ja koko ”ällä huutokaupalla..

i
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apua

äkillisissä sairastumista-

pauksissa.

Päivystystä hoitaa kesäl-

sa

Pietarilaisten lehtien lausuntoja duuman kuluneesta

lääkäriä,

lä kunakin sunnuntaina tavallisesti
kaksi lääkäriä, jotka asuvat mikäli
mahdollista, eri osissa kaupunkia.
Tästä järjestelystä onkin se etu, että
vaikka useat Helsingin lääkärit ovat
poissa kaupungista kesättä ja lisäksi
monet heistä haluavat olla levossa
sunnuntaisin, on kumminkin yleisöllä täysi varmuus lääkärin avun
saannista tarvittaessa. Tosin näitä
päivystysvuoroja käyte'ään monasti
väärin siten, että tällöin, kysytään
lääkärin neuvoja m.m. monissa pitkällisissä vaivoissa, joiden hoito ei
suinkaan ole riippuva juuri siitä päivästä. Täten kulutetaan päivystäjälääkärin aikaa välistä pitkiinkin salraskäynteihin ja tehdään siten haittaa äkillisesti sairastuneille, jotka
tarvitsevat nopeaa apua. Tämä on
kuitenkin sivuseikka, pääasia on, että lääkäripäivystys sunnuntaisin on
olemassa kesän aikana.
Kokemus
tällaisen
lääkärion osoittanut, että
pyhäpäipäivystyksen järjestäminen
viksi myög muina vuodenaikoina on
tarpeen vaatima Helsingissä. Jollei
kaupungin varat riittäisi tämän uudistuksen toimeenpanoon vuoden
kaikkina sunnuntaipäivinä, niin ainakin joulun-, uudenvuoden- ja pääsiäispyhiksi olisi koetettava saada
aikaan, säännöllinen lääkäripäivystys
samalla tavoin kuin kesällä. Jotakuinkin varmaa on, eitä päivystystä
hoitamaan halukkaita lääkäreitä on
kyllä saatavissa tällöinkin, kuten kesän aikana, kun vain Terveydenhoitolautakunta asiasta sopii ajoissa
Helsingin lääkärien kanssa. Tällä tavoin olisi yleisöllä täysi varmuus
lääkärinavun saannista juhlapäivinä
sitä äkkiä tarvittaessa sekä myös
lääkäreillä olisi mahdollisuus vähäiseen levähtämiseen, niillä lääkäreillä nimittäin, jotka sitä haluavat. Se
rahameno, mikä tästä järjestelystä
koituisi kaupungille, on mitättömän
pieni, jota vastoin yleisölle tarjoutuva. etu olisj kieltämättömän suuriarvoineift Rohkenemme sentähden jättää asian Terveydenhoitolautakunnan harkittavaksi.
A. R—n.

esitetään tänään klo 2 päivällä korotetuin hinnoin I9:nnen kerran vanha
näytelmä rikkaan miehen kuolemas
ta »J oka m i e s>.
Näytännössä
avustavat Robert Kajanuksen johtama Kaupunginorkesteri sekä neiti
Maggie
Gripenbergin oppilaita.
Ovet ka'somoon suljetaan täsmälleen
k'lo 2,05. ‘Lippumyymälä avataan
klo 12 p.
Humn en na, Uudenvuodenpäivänä,
esitetään klo 4 ip. alennetuin hinnoin Aleksis Kiven 1-näytoksiset
näytelmät »Lea», »Yö ja päivä»
ja »Kihlaus». Klo %8 L esitetään 3 ennen kerran teatterin viimeinen kotimainen uutuus, Larin Kyös4-näytoksinen
tin
satunäytelmä
»Ta i k a p e i 1 i», johon Toivo Kuula
on säveltänyt musiikin.
Tiistaina, tammikuun 2 p., on
huomattava merkkitapaus kansallisella näyttämöllämme. Silloin esitetään nim. Gustaf von Numensin kuuluisa näytelmä »Elinan surma»
12ö:nnen kerran.
Ensi keskiviikkona esitetään »Taikapeili» 4;nnen

Kansan

kerran.

Näyttämö

esittää tänään klo 2 alennetvn hinnoin Uuno Suomelan huvinäytelmän
Hirviherrat, pääosassa hra RaiLippumyymälä auki klo 12;stio.
ta.
Ruotsalainen teatteri
esittää tänään klo 2 alennetuin hinnoin huvinäytelmän. »1 n s.p e k t o r n
pä S H tai 3'» ja huomenna klo 2
samoin aiennetuin hinnoin huvinäytelmän Dunungen» sekä klo
puoli 8 ip. .huvinäytelmän -Tv i 1 li.n garna frän Borgå».

»Suomen Nainen *,
I

Aikakauslehden »Suomen Nainen»
tulevan vuoden ensimäinen numero on
jo ilmestynyt runsa-sti kuvitettuna.
Lehti sisältää m.m. seuraavat kirjoiAugusta af Heurlin, Syökö
tukset:
mies naisen elämäntyön? Valoa pimeydessä. Pääkaupungin miehet emäntinä. Liisi Virtamo. Kirjailisnutta. Tärkeä kokous. Lukijalle.

»Nouseva Pdvi» s uusi kristillinen nuorisotehta alkaa vuoden alusia
ilmestyä Helsingin Nuorteni Miesten

Kristillisen Yhdistyksen julkaisemama, yhdistyksen entisen »Kuukauslejhden.» tilalla. Lehdessä tullaan käsittelemään nuoren ihmisen uskonnollisia, sivistyksellisiä y. m turpeita, A■vustustaan tulevat lehdelle antamaan
huomatut maamme nuorisotyöntökl
: ät.
»Nouseva Polvi» ilmestyy kerran kuussa 16-sivUisena. Pääsiäisek
si ilmestyy lehti juhlanumerona. Tilaushinta on postissa 1: 50.
Piakkoin ilmestyvä tammikuun n:o
tulee sisältämään mm. Uutena vuotena. khra A. V. Kuusisto, Mitä
sinusta tulee, -maisl P. Kaarna; Niin
yksin (siveellisyydestä', .past. V. Imi
hmicri; Yövartiolla (mielikuvitel-na).
01 f. Ricard; Vilauksia. Aapo; Mitä
minun olisi luettava, Klriatoukka.
y.m, y.m.
Leonid Sobineff, kuuluisa venäläinen tenori, antaa konsertin täällä
tammik. 11 p. Työväentalolla. Sobinoff, joka nyt ensi kerran käy .Suomessa, on niitä venäläisiä laulajia,
jcilla on maailmanmaine. Hän on yhtä mainehikas näyttämötaiteilijana
kuin konseritilaulajana. Hänen esiintymisensä on oikeita merkkita.

pauksia Helsingin

Venäjältä.
(s.n.)

Teatterit

ainakin noin

lääkärintointa
mutta siitä
huolimatta
saattaa lääkärinavun
saantj äkillisissä sairastumistapauksissa olla ajoittain vaikeata. Tämä
vaikeus tulee pahimmin tuntuviin
pyhäpäivinä ja varsinkin joulun, uudenvuoden ja pääteiäispyhien aikoina. Etenkin jos juhlapäiviä sattuu
olemaan tavallista useampia peräkkäin, kuten tämän joulun aikana,
käy mainittu epäkohta suorastaan
tuskastuttavaksi.
Jos sairastuneen
omainen saa pitkät ajat seisoa puhelimen ääressä ja soitella verrattain
monelle lääkärille ennenkuin saa
jonkun heisiä tulemaan sairaan luo,
niin voi hyvin ymmärtää, että vähemmästäkin saattaa hätääntyä, vieläpä lopulta tuskastuakin. Tämä on
tietysti sangen ikävää, mutta toisaalla
on muistettava, että lääkärikin tarvitsee joskus vähän lepoa, etenkin jos on
saanut viikkokaudet yhtämittaa olla
väsyttävässä ja hermostoa rasittavassa työssä, jollaista lääkärin toimi on.
Sentähden useimmat Helsingin lääkärit koettavat varata sunnuntait sekä varsinkin joulunpyhät ja muut
sellaiset juhlapäivät lepopäiviksensä,
mikäli se ylimalkaan on mahdollisia
lääkärin ammatissa. Mutta levosta
ei tällöin voi olla puhettakaan, jos
puhelin soi yö ä päivää lakkaamatta
sairaskutsuille, vieläpä-voi sattua, että lääkäri saa henkilöiltä, joita el ole
koskaan nähnyt ja jotka eivät edes
velvollisuutenansa nimensä
pidä
mainitsemista, mitä bävittömimmän
haukkumistulvan, kun on este‘ty tällöin noudattamasta kysyjän pyyntöä
Kuten siis huomaamme, tällainen tila, joka nykyisin on vallalla lääkärinavun saannissa pyhäpäivinä, on
sekä yleisön että lääkärin kannalta
ikävä ja korjausta kaipaava.
Edellämainittu epäkohta koskee
syksy-, talvi. ja fcevätkuukausien pyhäpäiviä, sillä kesäisin on säännöllinen lääkäripäivystys sunnuntaisin
kyllä hyvin järjestetty Terveydenhoitolautakunnan loimesta. Hyvissä
ajoin keväällä tekee näet Terveydenhoitolautakunta sopimuksen halukkaiden lääkärien kanssa päivystyksen

Sunnuntaina Joulukm ii 81 p:u9

Kirjallisuutta ja
taidetta.

käytännöllistä

harjoittavaa

-

—

UUSI SUOMETAR

musiikkielämässä

Osa konsertin tuloista lankeaa
'h a avo iItu neid en sotilaiden hyväksi
(S.H.)

Kanp«isflinoTke?l?Tia helppotajuisen konsertin Uudenvuodenpäivänä johtaa hra Ossian Fohsteöna. Ohjelma kotimainen.
•

■

Pia Ravennat» konsertti rh
torstaina -i p. tammikuuta "yliopiston salissa. Ohjelmassa on mm.
kohtaus ja jalokiviaaria oop. Faust,
varjoaaria oopp. Dinorah, valssi Romeo & Juliasta sekä Hannikaisen ja
Sibeliuksen y. m. lauluja.
joka keskiSigne Liljernisi,
viikkona 10 p. tammikuuta antaa
täällä konsertin yliopiston, salissa, tekee sitä ennen kiertueen maaseudulle, laulaen seuraavissa paikoissa:
Tampereella 4 p., Lehdessä 5 <p. ja
Mikkelissä 7 p. tammik.
-i
Taidekokoelmat pidetään auki
tänään klo 12—3 ip. 50 pennin pääsymaksusta aikuisilta ja 10 pennin
mutia: ovat ne sulettuna
lapsilta,
huo m c nr.a uuden vu o denp äi vän ä.
Erikoisnäyttelyjä: 40 akvarellia
Hugo Simbergiltä; joukko porsliinista tyotteja tanskalaiselta kuvanveistäjältä Kai Nielseniltä.

Taiteilijaseuran arpajaisissa,
joissa toimitetusta vedosta on lehdissä tehty selkoa 22 ia 23 piriä joulukuuta, lankesi Ville Vakgrenin pystykuva asemapäällikkö Verner Rvdmanille Kangasaita. Magnus Enckellin
taulu hra Alefcs. Helanderille Helsingistä ja Verner Thomén taulu hra
Konst Elgbiile Tammisaaresta. Sitä
p liisi arvottiin, ki t n tunnettua, parikymmentä Taiteilijaseuran varjokuvaa.

istuntokaudesta.
Poimintoja viime perjantaina pidetystä duuman
istunnosta.
nimitetty ulkoministeriöön*

Sturmer

Lehdet

ja

vahvistamisena nostamassaan
taistelussa sitkeästi puolustautuvaa
sa

poliittista suuntaa vasta af

Valtakalina cdauman istaoto
t. k. 29 p:nä.

CS.H.) Kuten venäläiset lehdet kertovat. pidätti sensuri osia duumanjä-

senten Mitjukovin, Skobetevin, Konovalovin, Adshemovin ja Kerenskin perjantain istunnossa pitämistä puheista
ja Pietarin Toimisto on
selostanut
puolestaan sen. minkä sensuri on hyväksynyt

duuma.

julkisuuteen päästettäväksi.

kokemuksen ja lainsäädäntölaitosien
Näin ollen palaamme täsolemassaolon, on luonnollisena joh- sä vielä samaan istuntoon antaak(S.H.) Valtakunnanduuman työn tavana keskustana kansan eduskun- semme siitä »Retshin» mukaan muutuloksista kuluneella istuniokaudei'a ta. Ja sen ympärille ovat nyt ryh- tamia lisätietoja.

lausuu eilinen »Retsh» pääkirjoituksessaan m. m. seuraavaa;
Eilisen duuimaistunnon ei pitänyt
olla viimeinen. Omituisella tavalla
ei kukaan duumaistuntojen aijotun
lope.tamispäivän edellisenä päivänä
duumassa tiennyt, milloin käskykirje
istuntojen keskeyttämisestä ilmestyy,
ja miksikä ajaksi istunnot keskeytetään. Tämä vähäpätöinen seikka
on tavattoman kuvaavaa koko nykyi-

selle poliittiselle asemalle. Istunnon
lopussa oli asia vieläkin epämääräisempi kuin sen alussa.
Ja kuitenkin teki juuri tämä seikka välttämättömäksi tehdä luuloteltuna duuman viimeisenä istuntopäivänä selkoa sekä itselleen että maalle istun okauden työtuloksista.
Satunnaisesti istuntokauden päättymisen kanssa yhteensattunut seikka antoi tälle tavanmukaiselle aiheelle selvästi poliittisen sisällön. Me
puhumme tunnetuista tapahtumista,
jotka viime päivinä ovat sattuneet
Moskovassa ja Pietarissa yhteiskunnallisten järjestöjen 'järjestämien kokousten suhteen. Lukijat jo tietävät
julaistuista duumaselostuksisfa, että
duuma toki pruutamia yrityksiä mielipiteensä ilmituomiseksi tässä päivän polttavassa kysymyksessä. Kaikki nämä yritykset kohtasivat vastuslusta hallituksen taholta. Käyttäen hyväkseen duuman istuntojen
keskeyttämisoikeuttaan
oikeuttaan, joka tähän saakka on ollu.
käyttämättömänä
päätti hallitus
olla sallimatta duumassa keskusteluja tästä kysymyksestä ja antamatta
itse minkäänlaisia selityksiä sen johdosta.
Kuitenkaan ei hallitus voinut estää
duumaa lausumasta tuomiotaan. Ja
duuman enemmistön mielipide kävi
siihen suuntaan,, ettei hallitusvallan
suhtautumista yhteiskunnallisuuteen,
joka suhtautuminen ilmeni Moskovan
tapahtumissa, voida m LII ään muotoa
vaikenemalla sivuuttaa.
■Näiden olosuhteiden vallitessa ei
suuri, duumapäivä voinut tulla kysymykseenkään. '. Valtakunnanduuma
kieltäytyi käsittelemä-ttä sulettujen
ovien, takana sitä, milä olemuksensa puolesta oli alistettava yleisen ja
julkisen arvostelun alaiseksi. Se
siirsi sen, jota duuman puhujilla oli
sanottavaa tässä kysymyksessä, eä
tyslistalla olleen toisen kysymyksen,
nim. yleisiä valtakunnan puolustusta koskevan kysymyksen yhteyteen.
Tämän lakiehdotuksen käsittely tekj
täysin mahdolliseksi ei ainoastaan
hallitusvallan suhtautumisen yhteiskunnallisuuteen, vaan myöskin yleisen poliittisen aseman, mitä perinpohjaisimman arvostelun.
Venäjän yhteiskunnallisuuden suhteen ovat aikaisemmin julistetun
taistelup. tähänastiset tulokset sangen suuret. Sen jälkeen, kun duuma! aatosten ympärille ryhmittyi Venäjän yhteiskunnallisuuden. koko oikea osa aina yhtyneen aatelin kokousta myöten, alkoi duuman tunnuslauseiden leveneminen myöskin
väestön laajojen kerrosten keskuuteen. Venäjän yhteiskunnallisuuden
historiassa oli hetki, jolloin se kokonaisuudessaan
järjestäytyi yhteen
rintamaan. Tämä tapahtui, kuten
Mdljukov huomauta, lokak. 30 päivän edeiä 1905. Mutta silloin ei yhteiskunnallisella liikkeellä ollut johtavaa keskustaa ja pakostakin kallistui silloin yksistään järjestyneiden
Nyt.
vasemmistoryhmien puolelle.
kiitos poliittisen elämän 10-vuotisen

Lastenlehti „Pääskynen“.

■

mittyneet
niin
yhteiskunnalliset
ryhmät, jotka ovat edustettuina valtakunnanneuvostossa ja aateliskokouksessa. kuin myöskin laajat kan-

sankerrokset. Viimemainittu oli erittäin tärkeätä,
mutta tämä viimemainittu on 'myöskin aiheuttanut ne
hallituksen toimet, jotka vallatunnanduuma katsoi perjantaina valtakunnan vastaisiksi.
Tämä on toinen puoli yhteenvedosta, omistettu maalle. Mutta eilen vedettiin toinenkin puoli ja se kohdistui hallitukselle. Mitä on muuttunut täällä ylhäällä sen jälkeen, kun
niin paljon on muuttunut maassa?
Eilen todettiin, ettei, minkäänlaisia
muutoksia ollut tapahtunut. Oli ollut vain väliaikaista hämminkiä, joka
jo on alkanut hälvetä. Duuman antaman sysäyksen vaikutuksen alaisena käynyt taistelu ministeripaikoista on persoonallinen, vaan ei pe
taistelu
Iriaatteellinen taistelu
vanhaan tapaan, jolla ei ole mitään
yhteistä valtakunnanduuman asettamien uusien vaatimusten kanssa.
Lisäksi on tämänkin taistelun tulosta, sikäli kuin se on selvennyt, pidettävä kielteisenä. Eilen mainittiin
valttakunnanduumassa
nimiä
kaikki samoja kuin marrask. IL päijoiden ympärillä kävi
vänäkin
taistelu ja joille se ei suinkaan ollut
(■innettomasti
päättynyt. Ilse keskustelujen kuluessa kävi tunnetuiksi
tosiseikka, jonka M. S. Adshemov julisti, nim. että ent. pääministeri
Sturmer oli määrätty palvelemaan ulkoministeriöön. Tällä tavoin vanhat
vieterit, jotka tapahtumat ovat saattaneet kulissien takaa esille, korjataan uudelleen ja 'ovat taas valmiit
toimimaan alkuperäistä tarkolusAaan
varten.
Toisessa kirjoituksessaan, joka on
kirjoitettu sen jälkeen, kun käskykirjeet lainsäädäntöjä!tosien istuntojen keskeyttämisestä
oli julaislu,
lausuu lehti m.m. seuraavaa:
Täirnän keskeytyksen poliittisen
merkitytetä c*o'ti Miljukov eilen
duumassa pi'ämässä puheessaan.
Kuten puhujan lausunnosta nähdään,
on hallituksen keskuudessa oltu kahden vaiheilla keskeytyshän lopullisen määräämisen suhteen. Esiteehdotuksista on hyväksytty
tyistä
äärimmäisin; istuntojen uudestaan
alkaminen ©n määrätty kokolailla
läheiseksi. Totta kyllä on, että ennen sattuneiden lisälykkäysten vuoksi el määräajan määräämisellä itsessään ole mitään ratkaisevaa merkitystä.
iMielenkiinioiseirupi

vaimolliselta
■kannalta katsottuna on määräys, että istuntojen keskeytyminen on mää
rätty alkavaksi eilispäivästä, perjantaista. Tällä tavoin ei valtakunnandunmaila ole enää mahdollisuutta
kokoontua kuulemaan käskykirjettä,
kuten totuttu tapa olisi vaatinut. Mutta .tässäkin tapauksessa on meillä ennakkotapaus, niin. se keskeytys valtakunnandu uma n ja valta-kunnanneuvoston töissä, jonka P. A. Stolypin
järjesti toteuttaakseen serastyölaitoksen läntisissä lääneisr-ä perustuslakien 87 pykälän säätämässä järjestyksessä. Silloin, kuten nytkin, saivat edusmiehet tietää tapahtuneesta
töiden keskeyttämisestä sanomalehdistä
sen jälkeen kun teko oli

Suomen lapsi maailman suuren suosion
Tämä »odottamattomuus» ei ole
saavuttanut lastenlehti .Pääskynen
huomat ava„ mutta ei silainoastaan
täyttää nyt kymmenen vuotta. Kuinka
myöskään
lä
ole mitään saitunnaihauskoja
hetkiä,
kuinka paijon
paljon
ni olaito ste n toirattoisaa ajanviettoa se tänä aikanaan suutta. La ins äädä
minta
alkoi
marrask.
IL pnä korkean
onkaan meille mukanaan tuonut! Jän- poliittisen painostuksen,
merkeissä. Se
nityksellä o'emmekin kuluneen kymmen
sitten
marrask.
23 pnä
keskeytettiin
vuotiskauden aikana odottaneet aina
kuukauden kulumista puoliväliin ja sen 9 päiväksi sitä varten, että, kuten
mukana .Pääskysen 11 saapumista seik- asianomainen selitys kuului, hallikailurikkaine kertomuksineen,' hilpeine tus saisi mahdollisuuden »selvittää
hallituksen toiminnan lähimmät tehrunoineen, opettavine tarinoineen, hau
ja laatia vastaavat »hallituktävät»
kauniine,
ihas
ja
koine arvoitnksineen
tuttavine kuvineen! Ja kuinka rajatto- sen esitykset lainsäädänitölaitoksille».
kieltäyman ilon onkaan moni meistä saanut Nyt se päättyy hallituksen
nähdessään .Pääskysessä painettuna, tyessä jyrkästi antamasta vastausta
omia kirjoitelmiaan, satujaan, runojaan, ja keväällä esitettyyn kysymykseen
omassa sitä varten varatuilla pääpals. semstvo- ja kaupunkiliittojen toimintöillä tai omassa .lastenosastossa" ja taa koskevan ahdistelun johdosta ja
kuinka snieltäkiinnittävää onkaan ollut duuman asettaessa jälleen esille posieltä .kysymysten ja vastausten'osas- liittisien perusprobleemin, jonka koko
tosta aina poimia vastauksia omiin te- maa niin syvästi tuntee ja joka niin
kipeästi on tunkeutunut sen huoleskeraiinsä kysymyksiin!
Pääskystä tulevat yhä edelleen toi- tuneeseen tietoisuuteen.
Istuntokauden avajaisista on kulumittamaan suositut lastenkirailijat Helnut
ja
Krohn,
puolitoista kuukautta. Ja poliitLydecken
mi
Anni Svan Arvid
ja lehden entinen, laaja ;a innokas avus- tinen ympyrä on luonnollisesti suoritettu niin, että sen loppu momentti
tajapiiri suurenee suurenemistaan.
Toivoisin sellaisen 10 vuotisonnentoi- on langennut yhteen alkumomeintin
votuksen Pääskyselle, että sUle tästä kanssa. Ja valtakunnanduuman on
lähtien availtusi tie yhä useampaan täytynyt toistaa sanoja sekä vasta
kotiin maassamme.
lauseina »arvotonta kansan eduskunLaihapoika.
nan kohtelua» vastaan että aseman-
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järjestykseen

siirtymisin uoto.

Shidlovskin esittämä parlamentttlitton päiväjärjestykseen siirtymisiin uoto kuuluu kokonaisuudessaan näin:
»Ollen sitä mieltä, että kaupunki- ja
sexnstvoliiton kongressien kieltäminen
on täydellisesti ristiriidassa ministerineuvoston

puheenjohtajan

tiedonan-

non kanssa, jossa hän tunnusti näitten liittojen toiminnan korkean isän-

maallisen merkityksen, ja ettei tämä
jota armeija välttämättömästi tarvitsee avukseen, voi säännöllisesti kehittyä kohdattuaan vastarintaa viranomaisten taholta, ja että nätoiminta,

mä esteet, jotka orat ilmestyneet yh-

teiskunnallisten ainesten tielle, jotka
järjestäytyneet- sodan vuoksi,
kärjistävät sisäistä tyytymättömyyttä
ovat

ja ohjaavat sen sellaiseen suuntaan,
joka on vähemmin toivottava, ja ot-

taen huomioon sen seikan, että semstto- ja kaupunkiliitto, kuten niitten tiedonannoista näkee, nykyhetkeä arvostellessa kannattavat sitä mielipidettä,
jonka lainsäädännötiisest laitokset ovat
monasti toistaneet, ja näin ollen selvästi todisti.vat morallsesti liittyneensä kansan edustajiin,
vaitakunnanduuma lausuen kiitoksensa liitoille
niitten isänmaallisesta
toiminnasta
miaanpuolus.tnks.en
jyrkästi

hyväksi

kongressien

tuomitsee

kieltämisen

ja

siirtyy päiväjärjestykseen.»

Adshemovin puhe.
»Muistatteko Eduard Greyn sanoja.
kun hän kutsui Protopopovia persia-

laisluontoiseksl.

Eräs duumajäsenietämme, teidän kaikkien kunnioittama
oli Persiaa rintamailla ja tällöin lausui

muuan persialainen
dän aseinamme on

kuvernööri;
sangen

»Meiraskas..

iM illoin

tulevat venäläiset, milloin
turkkilaiset. Ja sen vuoksi olemme me
antaneet Persialle saksalaisen Ja venäläisen leiman. Venäläisten saapuessa tulee esille venäläinen leima. Mutta kun saapuvat turkkilaiset tai sak■sal iset, silloin esiintyy myöskin saksalainen leima.» Kun, herrat, Protoponov oli täällä, piti hän kiinni venäläisestä leimasta, mutta kun hän meni
niin siellä se on mahdoton
tuonne
(jatkuvia kättentaputuksia
ta).

vasemmal-

Tämän järjestelmän käsittämiseksi
pohjiaan myöten riittää teille Suhomlinovin jutun tutkintokooattean mainit-

seminen. Te lähetitte edustajanne
tutkimaan Suhomlmovic asiaa, mutta
nyt kielletään sanomalehtiä kirjoittamasta mitään Suhomlinoviata. Vaikkapa hän osottautuisikin kelpo mieheksi, niin siiloinkaan ei saa hänestä mitään kirjoittaa (ivanaurua vasemmalta ja keskustasta).

Hallitus ei siltä kannalta, että
»valtion onni on korkein laki», ole
tapahtunut.
maan laillinen hallitus, sillä se toimii
sßirsh. Vedomostis lausuu: tätä valtion onnea vastaan.
Taurian .palatsin sulkemisen edelliMitä te esim. sanotte silioln, kun
senä päivänä, niin sanoaksemme väeräs pankkiireista, joka äske-aäin vanhää ennen 'esiripun laskeutumista
valta k un<n and uuma n eilisessä istun- gittiin ja jota korkein sotakomitea
nossa »■odottama.'ta s alkoivat laajat syytti rikoslain 108—112 pykälien no
ja jälleen kiivaat keskustelut, jotka j 11a, päästetään vapaalle jalalle? Mi-

palauttivat meidät marraskuun puolivälin päiviin.

10-vuotias,

Parlamenttiliiton päivä-

tä te sanotte, kun samanaikaisesti Ru-

vapauttamisen kanssa Ilmaantui sanomalehtiin tieto, että rouva Rubinsitein oli lähettänyt, apeaa

ibinsteinia

(ivanaurua,
melua)
ätukkavihon
Kun te asetatte kaiken tämän yhteyja
teen Rublnsteinin vapauttamisen
.

.

lahjusten oton kanssa, niin teille käy

selväksi, että maalla ei 010 muuta keikuin pelastaa itso iteensä.

noa

(Myrskyisiä

kättentaputuksia

vasem-

malta).

Käsitättekö
lopetti Adahemov pusilloin,
heensa
että
kun viimeisenä
turvapaikkana pimeiden voimien ympäröimän hallituksen ja maan välisen
selkkauksen rauhalliselle
ratkaisulle
olette te. kun aika vielä el ole

mene-

tetty, mutta h Tiitus ei tahdo tunnustaa tätä, silloin jää teille vain sanot-

tavaksi, että te ratkaisevana henkenä
olette kansaa kanssa (myrskyisiä kättentnp. vasemmalta ja hyvä huutoja
Melua oikealta.)

Kerenskin puhe.
Olemme kuulleet tääUä lokakuulatsten suusta ilmoituksen. että hallitus
saattaa maan perikatoon, että se on

Suuuuiitaina Joulukuun 81 p;nä
petturi ia ett?, fea olemassaolo edelleen uhkaa valtakuntaa turmiolla,
Shldlovekl lausui: >-Mlnä en ole vallankumouksellinen*, mutta hän on ssn
Moiiersa sankarin k Itäinen, joka kummastuksekseen sai eräänä kauniina
päivänä tietää, että hän puhuu pötyä,
sillä se prosessi. Johon ShidlovsXdkia
ottaa osaa, on
vallankumouksellinen
Meidän kinastelumme koskee
vain toimintatapoja. Ovatko käytetyt
Meille sakeinot riittäviä vaiko ei?
notaan; Me taistelemme laillisin keinoin.' Mutta te olette nähneet marrasko 14 pstä tähän päivään saakka,
että se laki, jonka avulla te tahdotte
taistella
antaa
hallitusta vastaan,
kaikki taistelukeinot hallituksen käsiin, mutta teille ei mitään. Koiko vnl
takunaandiiumalaitos on henkilöiden
luoma, joiden tehtävänä oli ei todellisen Hansan eduskunnan lujittaminen
ja fikaansasminen
Venäjällä, vaan
n äh,ä väliä sellaisen edustuksin luominen, jotta vanha hallitusvalta voisi
millä hetkellä trhaesa loukata
tätä
kansan eduskuntaa sisäpuolelta. Ei
tarvitse asettaa etusijalle Protopoipo
vin surullista h juroa. Kysymys ei ole
hänestä, vaan jätti ostelemasta. Kun
meille puhutaan, että me tahdomme
sovittelua, mut:a emme tiedä kenen
kanssa tämä sovittelu on saatava aikaan, niin on tämä vain harhakuvia.
Kun sanota n: me taistollemme laillisin keinoin, niin kysyn teiltä aivan
vilpittömästi, etteikö te itse tunne, ettei
teitä 010 aseita kastissanne, syystä että
näitä laillisia keinoja ei teidän kanssanne taisteleva toinen puoli tunnusta,
ja toimien laillista tietä olette te tuulimyllyjä
vastaan
taistelevan Don
Qiiixoiten kaltaisia. Muistutan teille erään tapauksen. Mars-kentällä Pietarissa makasi muuan poliisi väkisin
erään kotiinsa matkalla olleen neuloja taren. Tämän rviriksi riensi täinen
vallan edustaja ja teki tvtölie samoin
kuin. ensimälnenkin (melua oikealta).
Puheenjohtaja: Pyydän teitä
olemaan esittämättä sellaisia csimerkke!ät
K e r e n s k i:
Millainen olisikaan
sen ka-’sa l a!sea suorittama osa, joka
tällaisella hetkenä sen sijaan, että riisi täisi evvitömän uhrin raiska jän käsistä ja heittäisi hänet syrjään, sanoisi
huomenna iimoittavausa tapahtuneesta
lain mukaan asianmukaiseen virastoon.
Jos hallitus käyttää hyväkseen irkia
[ja valtakunnan hallintoa vain raiskatakseen maata, saattaakseen sen tuhon
omaksi, niin k nsalaisen velvollisuus

UUSI SUOMETAR

I»l(>

omituisena. Mutta sen sijaan) Ja niin koetettiin tehdä siitä loppua,
sa se aivan loiseiiaisen luonteen niit- Maaliskuussa
vuonna 1910 anneltiin
ten tietojen perusteessa, joita nyttem- ManuUovin juttu tärkeimpien asi In
min »R. Voija» antaa M anasevitsh- ,tutkiiK 1 otuomarin AEtk-samdrovin tulManuiiovlsta. Tämä lehti kertoo:
j fkiötavaksi. rA tkimukset patistivat
aletaan Pietarin plirioikeu- mitä häpeälliälmmän ryöetöjärjesteidessa suojelusosastcn ja »Nov. Vrem- män, johon Manuilovln antamien tiejan» surullisen kuuluisan toimittajan (ojen mukaan
bliv t osaaotitancet
Manasevi.sh-Manuiiovin jutun käsitte- myöskin silloinen sisäministerin apusyylainen Mafcarov, sotaministeri,
ly. Vihdoinkin on hän joutunut
suo)
tettyjen penkille, joskin häntä syyte- Jelusosaston pääKikkö Gensimov, ho
tään vain kahdesta vähäpätöisestä pe-' vin suojelusosastcn virkamiehiä j.n e.
totisesta.
Jvämä ovat tietenkin vain Mutta Stolypinin surullisen kuuluina
tiieniä yksityisiä kohtia Manailevin jo »vallan lujuus» ei kuitenkaan riittä-20 vuotia kes-änoestä kirjavasta loi- nyt ilmisaadun rikollisen saattamiseen
männästä, sillä eihän häntää muuten syytettyjen penkille ja M nui lovin jutvoisi o.Ja 300,000 rupaa juoksevani; ta päätettiin keskeyttää.
Tällaisen
tilillä Pietarin pankeissa. Tästä sum- menestyksen sokaisemana alkoi Maniasta on Manuiiov viimeisten puok-n- nupov toimia kokonaan hillittömästi,
toista kuukauden kuluessk ennen v.n Hänen sanansa kuuluivat yli keko
giksemlstaan ansainnut 120,000 ruplaa, valtakunnan. Kaikilta puolin virtasi
(Manuiiov el elo ainoastaan keinot- hänen luoksensa isoovia ja j ncovia.
teli ja ja petturi, vaan hän on tyyplili- Viranomaiset tunsivat vallan hyvin
nen tulos k tkonaisesta Järjestelmää- Manuilovin urotyöt, joista he eivät ai
vaienneet, väen vieläpä
tä, joka on avannut laajan toiminta- noestaan
jäx- hankkivat
valtioviran,
alaa jos jonkinlaisille Asetelle
ManuiJcvlPe
(Sodan 882 :n päivä.)
josta tämä sai erittäin lihavan 1,500
jesJtelmäetä, joka värvää
le pelu ciijolta petturien ja rikiJSlsten rupian suuruisen kuukausipaik u. TäCS.H.) Ylipäällikön esikunta ilmoitkeskuu-desta sekä ant a heidän käytet- män lisäksi oli hän senaattori Eeletssisäministeri Hvostovin ja vlhtävlikseen vaikutusvaltaisia suhteita kin,
taa taisteluista Moldaun rintasuorittamiseksi doin pääministeri Stiinnerin erikoiseaiiettäivien rikostensa
manosalla keskusliiton joukkojen tetämä on se sa suosiossa,
ja salaamiseksi. Juuri
kevän tarmokkaita hyökkäyksiä Kamaaperä, jossa kukoistavat jos jonkinlaiset pimeät voimr.t, jotka turmeiev.t
sin-joen
latvapuolen varrella Molyhteiskunnan ja järkyttävät hallitusMANASEVITSH-MANUILOVIN
Soveshan länsipuoleTa
rajalla,
daun
vallan arvoa ja koko valtakunnan oleJUTTU.
Sushitajoen lähteillä sekä Putnamass oloa.
'kiinnitti ensl(S.H.) »Rctsh» kertoo, e'tä MaPotiisidepartemenfi
joen varrella Kosan kylän länsipuomäisen kerran huomiotaan tähän »iah- nasevitsh-Manuilovin jutun keskeytlella.
Kasin on Trotu-ksen, Sushßa
jakkaa s e on» nuoreen mieheen v. IS9-5.
jo päivää
rässä

Suurvaltasota,

K:o :'5l

13

Hajatietoja.
SIVILIVÄESTÖN TYÖPAEKO

RANSKAANKIN.

Paris i s t a, jouluk. 29 p. (PT)
on edustajakaaparille jättäBtrcngcT
(S. H
vallat ilmoittavat kannattavansa presidentti Wilsonii nyt
lakiehdotuksen siviliväestön liiYmpäryslhton vastaus keskusliiton raubantarjoukseen on
rankan alotetta.
kekannalle asettamiseksi ja kansallivalmis; Wi sonille annettavassa vastauksessa ilmaistaan sodan tarkoitusperät ja
sen työn hallituksen järjestämiseksi
Ranskassa ja sen siirtomaissa. Näitselitetään, ettei ympärysliilto voi luopua voitosta rauhansolmi inisen vuo esi.
ten toimenpiteitten tarkoituksena on
Moidaussa ku kte rintama nykyään Rimnsku-Saratin koiihspuolitse, n. 20 km
kansallisen teollisuuden tuotannon
lisääminen tarpeellisessa määrässä
tätä kaupunkia pohjoisempana
Ranskassakin toimeeapaonaan yleinen sivihvoiton saavuttamisen kiirehtimiseksi,
väestön työpakko.
Huhuja kreivi T.S2ör erosta.
ulkomaalaisten tilausten rajoittamiPaU&m-in kylän alueella. Osa sen ja Parlcuxin ympäristöllä. Huonois- seksi. Ranskan vaihtokurssin paranpuc-lustajlsta p.stettiin kuoiiaiksi ja ta sääsuhteista huolimatta täyttivät tamiseksi ja taloudellisen armeijan
osa o-tett iin vangiksi. Vangiksi otet- lentokoneemme oivallisesti teh ävän- säilyttämiseksi voittoa varten välttätujen joukossa on haavoittunut up- sä toimien yhdessä tykistön kanssa.
mättömissä olosuhteissa. Siviliväesseeri. 7ä.ä hyökkäystä pitivät itä- Yksi lentokoneistamme ei palannut.
tön
liikekannalla asettamisia koskevaltalaiset ipäähyökkäv ksenä ja aiLENTOSOTA.
va
laki ulotekaan kaikkiin 17—60
heutti se vihollisen puolella säännötip arisi s t a,
jouluk. 29 p, (P.T.) vuoden ikäisiin kansalaisiin ja saatömän tvkikitulen, jota kesti muutamia tunteja- Samalla alueella on ty- T. k. 27 p. tuhottiin 2 vihollisen len- tetaan se voimaan departementtien
kistön me menestyksellä pommitta- tokonetta. Aamutie ionannossa maini- hal i i t usv iras toj en a v ulia.
nut vihollisen patteria, joka sijaitsi tut lentokoneet on syösty maahan. Tk.
Bybnon. eteläpuolella. Moldaun ra- 27 p. ja sitä seuraavana yönä heittivät
lentokoneet ponnahda Grisollen luona siSOSIALISTIKONGRESSI PARISISSA.
jalla Oitus-ioen laakson pohjois- ja
jaitsevalle
ilmailussemalle. Nelien
Parisi s ta, joulut. 29 p. (PT)
eteläpuolelfe olevalla alueella on virautatieasemalle ja sotatehtaisiin m. Sosialis ikongrc-ssi
hollinen tehnyt kiivaita hyökkäyksiä m. Neukirchenissä.
on hyväksynyt
päätöslauselman,
jossa lausutaan
täminen tuli tunnetuksi
meidän
asemiamme
vastaan.
ToisManuiiov oli silloin Parisissa, missä ennen, kuin juttu oli esillä piirioija Putna Serethin Hsäcokia, So-vestha
puolueen politiikan vaativan, että
tuneilla iskullaan onnistui sen miehän osoitti sopimatonta uteliaisuutta
15 km raja lita itään, n. 55 km Foksa- hittää-muutamia kukkuloita työntäen
Irepoville
keudessa.
Pääministeri
kaikkien
on otettava voineinensa osaa
paikallisen
(pyrkien ottamaan Stovää
maan puolustukseen ja laskettava
ällöio joukfcojamsre jonkun verran
salaisen järjes ön asioista, jonka jär- jJmoitrtliin tästä sähkösanomana nVa luoteeseen, Kosa taas 11 km
myöC ään yöllä jouluk. 27 pnä. Oi- etelään Soveliasta. Tiedonanto lisää itäänpäin. Am kko mm e varusta utu
jestön oli perust nut tunnettu Ratshaseensa vasta sitten kun Saksa julMakaroville jätettiin
kovski pitämään sl no ällä venäläisiä keusministeri
Her
an
k'iä’
osoi taa o lev ansa valmis rauuusilla
asemilla
kisesti
vat
emigiantteja.
Pian «kävi ilmi, ettei tämä lieto jouluk. 28 pnä klo 8 aa- et’ä vihollinen on melkoisin voimin Pohjois- sekä Sosmezön kylän itä- ja
haan, joka tunnustaa oikeuden peritykistön
tukemana
Manuiiov toiminut omaan laskuunsa: mulla, s : rs Saimana päivänä, kyn jut- jär än ja kevyen
aatteet. Päätöslauselmassa hyv Eksyetelä' uolella.
Ratshkor.E.kina eli Pietarissa virkato tu tuli k-"* k-l‘ä- äksi. Oikeusminis jatkanut
itsepintaisia hyökkäyksiä
YKPÄRYSLIITON VASTAUS.
tään myöskin sotalainani otto. Ko(Kaukaasian rintama. Asema on
veriensa keskuudessa kadehtijoita. Jot- leri Makavov lähetti Trepovilta saa- Rimniku-Saratin koillispuolella oleennallaan.
Tokiosta, jouluk. 28 p. (PT) kous hylkäsi esityksen kansainväliska tahtoivat hänet kaat a ja tä. ä varmansa tiedon Pietarin piirioikeuden valla rintamalla, vallaten Porde.shtin
Tapanin
ten oii välttämätöntä kerätä tarpeelVihollinen
tehallitus on suostunut Rans- ten suhteiden uudistamisesta sekä
Romanian rintama.
puheenjohtajalle
V.
RheinboltiPe
:r.u
Nämä
kateelliset
virka
lisia aineksia.
kan esitykseen yhteisen vastauksen samoin esityksen, jolla hyväksyttiin
kylän ja työntäen venä!ä s:ä taakse- kee tarmokkaita hyökkäyksiä Kasinpuolueen jäsenten osanotto ministetoverit antoivat tämän tehtävän Ma- kana setwaavine kirjoineen, jossa
joen yläjuoksun varrella Moldaun ra- antamisesta kaikkien ympäry sv altain
nulloviJe. Eatsbkovskl oli kuitenkin hän kehoitti lykkäämään jutun kä pä n Valefihti-n ky’än luona. Kuu
ri
s Lööix.
länsipuolella Sushi - nimessä Saksan rauhanesitykseen.
Bordeshti, jonne vihollisen sanotaan jalla ja Soveshan
taitavampi kuin vasta,.alkanut vapaasictelya
yhteinen
vastaus tulee
ta-joen lähteillä sekä P'tkin Pu'ua Samanlainen
eh öinen.
ENGLANNIN HALLITUS.
edenneen pitkin rantatietä, oa 19 km jokea Kosan ky läo länsipuolella. Vi- annet avaksi
Wjilsonin
myöskin
Tästä hix>3'matia tuli Manuiiov kuipohjoiseen,
(STT)
Lontoosta, jo Tus. 22 p.
päänsä Rkraniku-Saratista
hollinen an melkoisin voimin järeän noottiin.
Odottamattomien
tenkin toimintansa vuoksi hucm
V.)
jatka
(STT)
sNovoje
Vremja»
(13.
ja meri;Tniissä liikja
kapinaa
itään,
hänet
luottiin
että
Sotilaskevyen
tykistön
pian
kertoo,
tuiksi
kuik°e 'a
tukemana
muutamissa oikeusjutuissa on oikeus ja Valeähtd 15 km siitä
siitä, että Lloyd George
vastaan taistelemaan kutsuttujen hen
huhuja
Rimn
vastauskuu
itsepintaisia
hyc&käyksiä
tietoja
nut
ietaeissa
odotetaan
:
päässä
Makarov
ilmoittanut
Pää
rrin s-tcri
rintama tämän matkan
Uilöitten nveihin. Tultuaan nimite ministerille haVaransa palata akt.i : siis
olevalla nootin äl än ises ä Saksan rauhan- on päättänyt esit ää
amirakoillispuolella. Rhnniku- cu-Saratin koillispuolella
Rimnikun
tyks! sisäministerin luo virk mieheksi
a
ensimäieelle
lorin'.*
Chur;arjou.ksi
ärysliiton
va’takunnapneupää
us,
suunnaten
en
Ytn
vas
liteetin
riutan
alla
erityisiä tcimeap.etä varten iäfcetet- •viseen tokm n'■an
Paratin ia Fek anin välillä. Milloin ■t"; n ravi* v 'ä Sen on on ;stum
ylevät, tu- chille ilmapuostustusministerin virnrden
ieli'--a
teet
osfossa.
Retsih.
Roomaan,
missä hän »ai
tiin Manuiiov
Puheenjohtaja: Koska te suPir- nikv-Saratm luovuttaminen : s
ali tlaa
rdcsMin kvä (Riman
e iät t e ä-? : v hd-, rl ai n Pa i; s kaa.
kunniallisen tehtävän pitää silmällä
•
; oie alle
vaitsette kehottaa tottelemattomuuteen Venäjältä a apuvia roomalais katouilai
äi »Päälle.
arrella sekä t firtäa
-.htui, ei tiedonannossa tarkomn
lakia kohtaan, niin. riistän teiltä puhef
;■)
nierrin s s t a, HOMANIAN ARMEIJAN JÄRJES»ia pappeja.
sa»
:?■ i e ValesHm ' län luon
n a-m ta.
T
vuoron.
Jouduttuaan tähän vastuun-laiseen,
:rs‘an pääsi-ä
imnieu-Sa
.p. (N.Vc.) »Rcrlingske Tinoin
15
ouluk.
29
TELY.
Kerenski: Tahdon
Muuten ilmoite'aan nyt virallises
tai toisin sanoen kekonaan edesvas
koilliseen. Tonavan etelä
cndeiles ilnoiteta.au Lontoosta, että
ratista
Jassystä, jeuilutk. 27 p. (P.T.)
Puheenjohtaja:
Riistin teil- luuttomaan toimeen kohosi M.anuilov
Ukin, että Romanian armeija on ny- puolella olemme toenneet takaisin rrnärysliilon noo tl j tulee läheteltäSyysky’vot Venäjällä.
käskykirjeellä on
tä puhevuoron.
Kuninkaallisella
heti täydelliseen loistoonsa. Hän vaati
Jassyslähipäivinä.
Nootiskyään (poistettu rintamalta.
vihollisen hyökkäykset tuottaen sille •äksi Wiisouiile
(Kerenski: Tahdoin ainoastaan
hallitukselta suuria summia vedoten
ensimäisen armeiP i e täristä, jouluk. 30 P. (P-T.)
divisionaikenraaii.
mukaan suuren mieshukan. Dobrudsliassa sa tullaan, selvästi osoittamaan tur- jan komentaja
siihen, että hänen oii avustajilleen »Torg. Promyahl. Ga setä
joka on nitietojen tä saapuneen sähkösanoman
Pressami.
no
hiksi toiveet, että 'liittolaiset kiel- mitetty
on ollut laukausten vaihtoa.
Puheenjohtaja: Riistin teiltä maksettava erittäin runsaasti. Nämä
käskykirpäälliköksi,
on
'kuninkaallisella
yleisesikunnan.
näet
l
mukaan olivat syyslaihot Venäjällä
täytyisivät voitosta rauhansohniamipuhevuoron. Kiiruhtakaa poistumaan summat hän kuitenkin melkein kokosaanut tehtäväkseen rintamaita poistyyjeellä kenraali. Pressanu, joka on ni
naan pisti omaan taskuunsa antaen joulukuun puolivälissä yleensä
sen hyväksi, joka tulisi olemaan edulpuhujalavalta.
tetun romanialaisen armeijan järjesdyttävät. Hyvät olivat laihot Volgan niitetty Romanian yleisesikunnan
apulaisineen luvattujen suurien palk'Kerenski; Tahdon osottaa
linen ainoastaan Saksalle siinä takioiden asemasta ainoastaan mitättö- k esti iijucik sun varreilaf «ieviss# ro - päälliköiksi,
pauksessa, että sen aseistetut voi- tämisen.
saanut tehtäväkseen rinmiä rippeitä, tKunnian arvoiset gent- gantekaisissa 'ja Keski-Venäjän knPuheenjohtaja: Olen pakotetmat eivät tulisi tuhotuiksi. NootisKREIVI TISZAN ASEMA.
tamaita poistetun romanialaisen arlemannit» antoivat jonkun aikaa Matu ryhtymään jyrkkiin toimenpiteisiin. nuilovin viekoitella itseään, mutta tul- vernem enteissä sekä myöskin MusYLEINEN ASEMA.
sa tullaan myös osoittamaan sodan
(S. T. T.) K ö pea haminas t a,
järjestämisen.
meijan
Pöh joi s K aukaa si a n ja
Kiiruhtrkaa poistumaan lavalta (anka- tuaan vakuutetuiksi siitä, ettei hänel- tanmeren,
tarkoitusperät samoinkuin myös Sak- jouluk. 29 p. (8.V.) t-Voss. Zeitungll
Paris i s t a, jouluk. 29 p. (PT
iknoiVaan, että s i v i 1 i
Parisista
ylä
Volgani
raa melua vasemmalta ja vastalauseiDonin
alueilla.
Huonot
an
san väkivaltai6uusjärjes‘elmä, jonka Ie» ilmoitetaan Budapestista opposittä voi hyvällä saada »rehellisesti
päi\t iedonanto ilmoittaa;
ta Kerenskilie).
juoksun vsareFa sekä osittain •koiläestön. työpakko on aiko~'''5 V
se on toteuttanut yli koko maailman.. siooaiplireissä liikkujan huhuja kreivi
saittnja rahoja», tekhät he suuremrannalla ,n vi
Kerenski:
T->Rdon sanoa, että moisen skandalin. Asia s i siihen lisissa, luoteisissa ja lounaisissa kuMaasin
vasemmalla
asemasta ja hänen
myöskin Ranska?
Paris i s t a, jouluk. 29 p. (PT) Tiszan horjuvasta
nykyhetkenä (kättentaputusta vasem- määrin julkisen luonteen, että Manui- yirnementeissa. kaunalla olivat lai- toimeenpanna
jatkanut asemiamme poir
on sangen mahdollinen.
aronsa
s a ja sen siirto-ma ssa »kansallisen mittamis a, mistä eilisissä tiedonan Ympärysvaltain vastaus rauhanehdomalta).
tovin oli lähdettäpä Roomasta.
hot tyydyttävät ja keskinkerluite
P’’
o
Olon
Tämä tapahtui venäläis-japanilaisen Länsi-Siperiassa.
teollisuuden tuotannon lisääu.isek*' noissa puhuttiin. Tulin ankariin rkseen tulee huomenna olemaan
jouluk. 29 ,p. (P.T.)
Tokiosta,
teiltä puheyuoron, pyydän teitä poissodan raskaana aikana. M nuilovin onRanskan
vaihtokurssin parantane fcasvoi yhä enemmän ja enemmän
keskusaltain hallitusten käytetä- rää”ä on perustettu pääministerin putumaan lavalta.
nistui varastaa Japanin lähetystöstä
pähällä
tekivät
saksalais-*
ladoin
seksi ja taloudellisen armeijan sä 1
is-sä.
heenjohdolla toimiva komitea saattaKerenski:
Minä panen jyrkän Haagista salakirjoitus vain, jonka aankaran hyökkäyksen asemiamm
kysymys.
d.p.omaattivältä
maan voimaan Parisin konferenssin
Japanin
vu.la
selitettiin
varten
vastalauseen.
lyitämiseksi voittoa
yli
pttoisell;
3 kilometrin
vastaan
päätöksiä. Tänään nimitettiin komijonkr
Laki,
Puheen joh ta ia: Viimeisen ker- aen kirjeenvaihto. Saatuaan tämän
BULGARIAN
VASTAUS SVEITSILLE tean
mättörnäsnä kunnossa».
(S.H.) »R. Voija s kertoi, eitä vuorintamanosalla ulottuen eräästä k -h
jäsenet, jotka suurimmaksi osaksi
ran pyydän teitä poistumaan lavalla. O- jälkeen tehtäväkseen vaUoa japanijo on edustajakamariile jä lasta 304 metrin 'kukkulan länsipu
toimenpivielä
odotettavissa
ehdotus
a s t a, jouluk. 29 ,p ivat ministerien apulaisia. Ranskan
lopussa
diplcmatien
laisten
sai:
isiä
den
on
Tu-klioin>
len pakotettu ryhtymään toimenpiteiteitä Europassa h arkki Manuiiov alku- Puolaa koskeva juhlallinen julistus. tetty, ulotetaan kaikkiin 17—60 vuoeitä erääseen kolttaan Mort H omine n T.T.) E rnis‘ä ilmoitetaan, että Bul‘- hallitukselle on ilmoitettu, että Japani
siin (ankaraa melua oikealla).
tietoja. Tätodellakin
tärkeitä
aikoina
T
»puolella. Hyökkäys torjuttiin ta- "■arian lähettiläs on viime keskiviik- m yhtynyt Parisin konferenssin pää»Reishille*
ehdottomasti
Kuten
Kerenski:
Panen vastalauseeni
den ikäisiin kansalaisiin.
innossulkutulellamme sekä ialka- kona jättänyt Sveitsin fhaillituksdlc töksiin.
ilmoitetaan
kaisin
teitä vastaan, ettei anneta tilaisuutta hän tehtäväänsä hän kuitenkin
luotettavasta
lähteesä
■Myöskin Skandinavian valtui liiaksi ja alkoi toimia kevybmielija kuularuiskujemmc tu- TVlga:rian hallituksen vastauksen
Puolaa
.äkemme
perätön.
aivan
on tämä tieto
Odessasta, jouluk. 29 p. (P.T.)
ses.i, Josta oli seurauksena, että japailmoittaneet
nyttemmin
lat
saksalaisryhmä. Sveitsin rauhaa koske vaani noottiin Saapuneiden tietojen mukaan oli epuKun Kerenski edelleenkin pysyi
ovat
Vain
vähäiset
juhlallisen
julistuksen
anlella.
koskevan
vakoilij.t saivat hänet ilmi.
Wilsonr tunkeutuivat erääseen juoksuhauhujalavalla, julisti Rodsjanko väliajan nilaiset
rään sukellusveneemme näinä •päiviManuiiov katsoi itselleen epäedulii- tamista pidetään tällä hetkellä sitä- kannattavansa presidentti
|a paistui puheenjohtajan paikalta.
taamme Mort Hommen luona. Maasin SKANDINAVIAN MA Ai* KANNATTA. nä lähellä Bosporia upottama höyryseksi ilmoittaa päällystölleen ilmitu- kin tarpeettomampana, kun yliko- rauhanalotetta lausumalla toivomuk
Mva yksi suurimmista turkkilaisilla
rannalla olemme me linjoitmentajan käskyssä jouluk. 25 piitä on
VAT WILSONIN ESITYSTÄ.
losta.n. Tahtomatta kuitenkaan mesenaan, että :-pTesidenUi Wi-lsonin oikealla
Jäljellä olevista laivoista ja suoritti
tiedusteluosaston
nettää suuria tulojaan päätti hän tä- täysin selvä viittaus vapaan Puolan
saksaPskn
taneet
toimenpide
johtaa tuloksiin, joka
jouluk. 29 p. se rlsteilijäpalvelusta.
Tukholmasta,
nä Venäjälle raskaana aikana lähettää luomiseen kolmesta nykyään eroteHardaumontin varustuksen itäpuoSliirmerin nimitys.
jo
päällystölleen vä&reanetvyjä asiakirjohengen
arvoiset,
ja
Norjan halovat sen ylevän
'ella. Muulla rintamalla on yö ku- (PT) Ruotsin, Tanskan
tusta osasta.
jouluk. 29 p. (P.T.)
Haagista,
hän yhä edelleenkin Veja.
Näin
otti
s
tonut rauhallisesti.
Pietarista, jtsufek. 23 p. (P-T.) näjän
Täten ovat ne lupaukset, jotka ka tämän askeleen on aiheuttanut
litukset ovat keskinäisestä sopimuk- Uusi vasta julaistu Keltainen kirja sivaltiolta suuria summia lähetVirafiiststif ilmoitetaan. että valta- täen silie asiakirjoja, jotka hän itse Puolan 'kansalle annettiin ensin suu- Muuten ilmoitetaan Parisista, et'®
Pärisisi a. jouluk. 29 p. (P.T} sestaan. keheittaneel diplomaattisia sältää Hollannin hallituksen vastalauJcuaruann-ouvcsston jäsen. yltkamaji- oli l atinut. Ja tää mahdotonta asiain- riruhtinas Nikolai Nikola.jevitshin juVrralii-nenl
sla tledonarto illmmi ttaa; edustajiaan jättämään, sotaakäyvien seen saksalaisten ilmalaivojen ja engympärys-liiton yhteinen vastaus Sakberra Slurmer -on määrätty Palvd-o- tilaa kesti aina sodan loppuun asti. li-1 uksessa, sitten hallituksen nimesja Öisen välillä avasi tykis\isnen
lantilaisten lentokoneiden lentojen johrauhanesilykseen on nyttemmin
valtojen 'hallituksille seuraavansisäl- dosta Hollannin alueen yli.
saksalaisten
maaii ulkoasiainministeriössä t.k. 10 Vasta vuonna 1916 paljastettiin hänen sä duumassa Goremykinin taholta san
tuhoisan
tulen
tömme
välittäväin
siiloin meni
petoksensa, joissa hän
j>:stä lukien pysymällä valtakunnanasemia vastaan Quen-nevieresin aÄi- töisen nootin. Kolme skandinaviasaaneet nyt vahvistuksensa Korkean valmis asianomaisten
Venäjän
lähetti
pitkälle,
niin
että
hän
Mitä
sitjäsenenä
ja
ylikamarthexjulistuksessa.
perii
Ylikomentajan
aeuvostoo
kautta
lesaatettavaksi.
■'•elia. Vartiostomme tunkeutuivat vi- iaisa hallitusta nojautuen presidenthallitukselle muka kiinanklelisiä sakerrotaan, että
Hallituspiireissä
esitykjuoksuhautoihin, jotka di ti
sana.
Wilsonin
hollisen
presidentti
ten tulee
Wilsonin esitykseen, jonka tarlaisia asiakirjoja, jotka olivat ainoasniin kauan kuin Puola ei ole vapau- seen laadittavaan vastaukseen, tulee hävitetty ja tyhjennetty. Maasin va- koituksena on helpottaa ryhtymistä
taan valokuvausotte.ita eräästä kiinalaisesta sanakirjasta. Maauitov oli tettu vihollisesta, ei mitään Puolaa sekin lähetettäväksi näinä -päivinä semmalla rannalla pommitti viholliSISÄMINISTERI PROTO.
toimenpiteisiin, jotka tarkuitenkin tähän aikaan saavuttanut jo koskevia julistuksia anneta.
nen päivän kuluessa erittäin voimak- sellaisiin
POPOV.
-saapuneen
Kcpenhaminaan Lontoosta
sellaisen aseman, että häntä rangaiskaasti asemiamme Maasista aina koittavat pysyväisen rauhan aikaanjS.H.) Asiantuntevalta, taholta il- tiin tästä valtiopetosta muistuttavasta
tiedon mukaan selitetään vastineessa, Avocourtiirs asti. Monin paikoin rin- saamista, ilmoittava', että ne mieSUUR-BRTTANOTAN VALTAKUN
moitetaan, että tammi k. 7 pnä jui rikoksesta yksinomaan vir.sta erottaPar is is ta, jouluk. 29 p. (P-T.) että yrripäryslii-' to ei voi luopua voi- tamaa -pysähdytimme vihollisen kälestään loukkaisivat velvollisuutentapahtui
malla,
kaiken
lisäksi
häNAN-NEUVOTTELUKOKOUS.
mikä
kaistaan sisäministeri Protopopoviu
avutta tekemät hyök
Bdustajakamari on hyväksynyt kaupnen omasta pyynnöstään.
tosta vain saadakseen solmia rauhan, sigranaattien
sekä kansoihinsa että koko ihmissa
(STT)
Lontoosta, jouluk. 28 P.
osilnimitys vaitaka rnanneuvoston jäseNäistä rikoksistaan huolimailta jäi palaivastoa koskevan lakiehdotuksen, joka lisäksi tulisi olemaan edu.nnc-n käysyritykset. Muilla .rintaman
nähden, elleivät ilmitoisi (8.V.) Vaikutusvaltaisen vanhoillikuntaan
»R. Slovo»,
oikeus
väliajoin
tyki-nneksi.
annetaan
anpienin
jossa
ahallitukselle
on
ollut
vapauteen.
Manuiiov
Asetuttuaan
la
Myöskin ilmoi- -to.iutoausti
myötätuntoa kaikkia niitä sen lehden »Yorkshire Postin» tietosyvää
sumaan Pietariin alkoi hän käyttää taa ranskalaisille laivanomistajille lai- ainoastaan Saksalle.
n vai l -toa.
asti,
frangiin
(PT)
miljonaan
essaan
200
tarkoitusperät
jouluk.
p.
hyväkseen
noja
suoritit
aina
30
a,
suhteitaan
ne
tetaan vastineessa
Parisisk
ponnistuksia kohtaan, jotka voivat jen mukaan aikoo hallitus rasta-pidetSisäministeri Protopr.pov on jä'iä
jonkinlaisia pimeitä tehtäviä.
joista 120 miljonaa käytetään laivovaltakunnanfconierenssiin
ilmoittaa:
päivätiedonanto
Virallinen
ympärysliitto
nyt ministerineuvostoon ehdotuksen jos
joiden
saavuttamista
tehdä lopun yhä enemmän lisäänty- tävään
Sekä itse, henkilökohtaisesti, että jen rakentamiseen ja 80 mitjonaa niitkutsua osaaotlamaan Asquiihin, sir
Chamipagnc ssa hajoitimme tulellam«aikikien yhteiskunnallisten järjestö, myöskin erikoisten asiamiestensä vä- ten ostamiseen. Ensimainitusta sum- sodalla tavoittaa.
aineellisvien sekä siveellisten että
Edward Greyn ja lordi Crcwen.
me vihollisosaston, joka rajun pomjen elintarvehankinnan seikkaperäi lityksellä kuulutti Manuiiov oikealle masta käytetään 50 miljonaa lastilaitappioiden määja
kärsimysten
erästen
vallata
jälkeen
koe'li
mituksen
Tarkastuksen ja vasemmalle, että hän on salaperäi- vojén rakentamiseen, jotka tulevat
sestä tarkastuksesta.
hallitus- ENGLANTI JA RAUHANESITYKSET.
tä pieniä asemapaikkaamme Peause- rästä. Kolme Skandinavian
johtoon en asete lava laajoilla val- sessä, mutta mitä suurimmassa mää- välittämään liikettä Ranskan ja sen
länsipuoleljourin alueella. Taihuren
»R. rässä vaikutusvaltaisessa virassa, et- siirtomaitten välillä.
ta lausuu toivomuksenaan, että pre(STT) Lontoosta, jouiuk. 28 p.
tuuksilla varustettu henkilö.
hyökkäyksen
tä
ministerit
tottelevat
hänen
kaikki
teimme
äkkinäisen
toimenpide johtaa (8.V.) Yleinen mielipide Lontoossa
la
Slovo».
Wilsonin
sidentti
(P.T.)
Tokiosta, jouluk. 29 p.
käskyjään, että hän käy Tsarskoje Sevihollisen juoksuhautaa vastaan saa- tuloksiin, jotka
Saksan ehYLIPÄKLIKÖN
ovat sen yleväin hen- on hylkäävällä kannalla
lossa kuin koten an Ja että hän näit- Keisari on antanut Venäjän lähettivuttaen uutta menestystä. Maasin
sarauhankonferenssiin
dottamaan
;Kutien »R. SloYo» on kuullut, ai- ten inahtavien suhteittensa vuoksi voi läälle Krupenskille Nousevan A'”dngon
TIEDONANTO.
vasemmalla rannalla kului \ö ver- gen arvoiset, joka tämän askeleen moin kuin kaikkiin rauhanvälityksiin
koo sisäministeri Protopopov kumosuorittaa mitä toh ätviä tahansa, joista ritarikunnan ensimäistä luokan kunnähden, tulkoot ne miltä taholta taParisi s ta. joululk. 30 p. (PT) rattain ravhalliscs i. Muulla rinta- aiheutti.
ta Moskovan kaupungin vaalit. Hän hän tietenkin otti suuren palkkion. niamerkin,
mana
ci tapahtunut mitään tähdelKöpenhaminaeta, jouiuk. 23 hansa.
oli mitä suurin
agiitatsiocnffila
Tällä
esikunta
ilmoittämä
Korkean
ylipäällikön
määräyksen,
antanut
että
•on
Manullovin luo saapui joup. (PT) Skandinavian maiden habi(STT) Tukholmasta, Jon’uk. 2ä taa:
listä.
on tob äivä heti, kun sisäministeriö menestys.
kottaln viri mitibiä, jotka pyrkivät li- p. (B.Vj.) Dresdeuioiä ilmoitetaan:
nootin johdosta painostaa hai
tusten
ENGLANNIN VALTIOVELKA.
vaaleja
Moskovan
koskevat
Koldyfcshevoon saanut
Läntinen rintama.
haviin virkoihin, juutalaisia, jotka haAlbertstadtin
ABMEIJA.
esikaupungissa on kuuäänenkannattaja '-Politiken»
ENGLANNIN
li'uksen
/olevalla
asiakirjat.
pohjoispuolella
järven
Lontoosta, jouiuk. 29 p.
(STT)
ulkopuokivat asuntolupia asumisrajan
lien lajittelun aikana räjähdyksessä
Lontoosta, jouluk. 30 p. (PT) silä ehdotonta puoiucettoravulta, jota (8.V.) Englannin valtiovelka on
lella, asevelvollisia,
Jotka tahtoivat syntynyt tulipalo, joka levisi sota*-arve- alueella ovat tiedustelijamme hyönouEnglannin virallinen iPatiedonanto Tanska on nykyisessä sodassa
vihollisen
päästä vapaaksi sotap Iveluksesta, ri- varar.toihin. Yksi työläinen kuoli, usei- känneet
maalisk. 31 pstä 191ö maalisk. 31
: o sekaanja
illalla
Tanska
a
Eilen
dattanut
ettei
vankeja.
pltä:
29
kollisia, jotka oli tuomittu verilöyly- ta
Hansikasta t.k.
kirrippuun, jolloin on otettu
19H3 noussut 1.104 miljonagla
p:ään
haavoittui.
tua kansainväliseen riitaan eikä anisiä
mejen
järjestämisestä,
sekä
kaikenl
joukko-osastomme
Novinkan
eteläteki
muuan
kanavalla
Oginskin
Oi-caSöu valossaan.
punnasta ‘-,132 milj. puntaan, joten
mnra pimeitä heaailöitä ja keinotteli.K önenhrm'i n a s t a, jouluk. 29 puolella on tiedustclraosastomme nestyksellisen hyökkäyksen viholli- taa neuvoja. Skandinavian m»id-m lisäys siis on 1,028 mitj. puntaa.
on johTmut niistä ai(8.H.) Kuten eilisessä tehdessämme joita.
p. (V.Vr.)
Parisin teVlet väittävä
hyökännyt saksalaisen upseeri var- sen linjoja vastaan I e Sars : n itä- esiintyminen
Tietoja Manhilov';
jotka saksalaisen sukellusveneen »U 46» tulsiveellisistä tappioista,
ja
kerroitrme on »Nov. Vremjan» kuuvineellisista
tä
lö
n
ja
o?r Hautuivat
khnnpuun.
Pistmkahakan puolella
RANSKA JA KREIKKA.
luisan toimittajan Maoaservitsh-Manui- olivat saati neet hi ticcu valoon erit- leen upotetuksi Ranskan vesillä. X‘ä- tioston
on
niille tuottanut, \ootf
vamitä
sota
suuresti
jiTcksuhaoäat
jättäen
hollisen
pakeni
vihollinen
älkeen
lovin juttu, jeka viime perjantaina oli täin vaikutusvaltaisia hallituksen e- va’ta on v. 1915 mene- änyt kaikkiaan
ftp
Patis i s t a. jouiuk 29 p. (PT)
tykkitulestamme. ei ainoastaan suojele Tanskan
dustajia. saapui
vihdoin Stoiypinin
käsiimme vankeja ja baavoWunpHa. hingoi (uneksi
määrätty käsiteltäväksi Pietarin piiriihmiskunmyöskin
14 vedenalaista venettä.
Ed usta’ «kamarin ulkoasiain valioTykytämme on onnistuneella tul el- HycVkl ä' k‘'-n, jonka viKolknen teki ja vaan riisuu
oikeudessa, luultavasti ainaiseksi kes- korviin, joka siihen aitaan oi päämiJ
on käsitellyt jouiuk. 1 ja 2 p.
ssä.
T»
ende»
kunta
vastaan nan
nisterinä. Hän määriä!, että Manuivfto!li9cn tänään illrPa
Ajoittanut
keytetty.
p. (P.T.) 'fi-n
29
Tokiosta,
;
JotPuk.
sataneista tapahtumista
Katen tiedämme on Manasevitsh- lovin toiminnasta oi toimitettua sa- Italian
trcnArmnPverr? n itäpuolella. Kr "”mime nojani u pres^entl i VV-onin alot- Kreikassa
nut
ou
Uusien tietojen
kiasemaa.
johtunutta
petoksista
ja
varomaja
.pa
syytetty
lainen
tutkimus.
Tämän
tutkimuksen
nostaa
sitä
M nuilovia
leeseen
ts - n ky’än
tokaisin. Vö k"iui rauHlPs-sli. Aalopettaa ry.--i n pitkin Pi
hallitukselle
haluavansa
todettu
kuninkaan ja
ole
tulokset
ne
on
eelhalsia,
olivat
että kun
val- mukaan
ristyksistä eikä näissä rikoksissa
olevaa mulla uudistui tvkisilötoiim mta kum- tonta sävy ä. jolla kolme
olevan italialais-japanl- v; c ‘a länteen''
ja
vastuunalaisuus
yleisesikunnan
havaittavissa mitään tavallisuudesta esitettiin Ytolypiriile, hän lausui ly- kyaän voimassa
luulonmyötä
ymmällä
taa nootissaan lausuvat
maltakin. puolelta uude’ia
laisen kauppasopimuksen, joka päättyy m tkoa. Hys ritsa ;o iia on tiedoslthyen, mu‘ta selvän päätöksen:
toimintarmokasta
poikkeavaa, joten jutun arkaluontoiPohjois-Amerikan esiintymisen vaaditaan niissä
Tästä petkutuksesta on tehtävä lop- vuoden 1917 lopussa, sekä tehdä uuden li ja osu st emme hviskännyt, vihollinen saavu k a en suurimman jänivtvksensä sa
suus on tähän saakka pysynyt joko
johdosta.
taa liittoutuneiden puolelta. Valioeteläpuolella
tulliliiton,
sopimuksen
ja
mää
Ancren
juoksuhautaan
pu.
siirrettyyn
|
tai nien-ommäasä
rintamallamme
eteenpäin
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isännöitsijä |a konttori.

höyiäämätöntä
n. k. painija, vasoja hirsiä, pii

ru!il li,tlkku ia |a laut Ja - la ia
tavaraa, vuoraus- ja pan. elilau
t ija. listoja y m. Hinnat halvat

V

’

kainen anta? tunnustuksen hänen ehdotuksensa hengelle, mu. ta hän on
liian viisas lisätäkseen sekaantumfsellaan ku onmaa, joka painaa Europan
kansoja.

»Times» lausuu mm.: Neuvotella silloin kun vihollinen esiintyy voittaja-

na, olisi rilkns vainajiamme ja tulevia
sukutpol ia kohta n. Pen vuoksi me
kuunnella Vv Reinin ehdovoi
tusta.
»U: ily I'a.11» lausuu: Wi’s on:n noottiin on vastattu, ennenkuin vastaus an-

emme

Hetaankaan. Ympärysvaltain rauhanehdot ovat kaikille tunnetut. Ei voi
pohtia rauhaa missään muodossa niin
ei ole vetäytynyt
14 hti 14 1 3 kauan kuin Saks
omien rajojensa ssädle. Yhdysvallat
(S.H.)
sisaitasa
ovat tavattomassa velassa
vallaileen, Ranskalle, velassa, jota ne
eivät voi m ksaa kohottamalla epäjaloon antautumiseen.
»T.jl une» r'-‘ää rMrP-nän V'iVon : n
noottia erehdyksenä kirjoittaen ta.m.;
‘
SISÄL
Me valitamme a.'
etä presidentti WUscn on tällä hetkellä tuntenut olevan aih. tta aatteeseen, niiu reheKlses i tarkoitettu kuin se outkin. Se
tulee kieltämättä vaikuttamaan, että
asema käy ymp är ysv allo ille vaikeaan
Presidentin toimenpide voi
maksi.
näyttää si’tä, e‘tä se pyrkii antamaan
kunta hyväksyi päiväjärjestykseen
Siirrettyään Gaijtsiasta loukkoja an paino Ja pontta Saksrn puuhaile. Sils iiri yimi sm u odo p, jossa vaaditaan Romanian sotana, tlä mötte niin pal- lä saksalaisille ei presidentin alote ole
toimenipi teisiin ryhtymistä liittoutu- jon kuin mahdollista, pilaa keskus oleva vain tukena heidän-väitteelleen,
että he lähtevät rauhanneuvotteluihin
neiden
olevan armei-

Omistaa: AUG. EKLÖF A.-8., Porvoo.
!

Kotimai ta
valmistetta

S J^MMäSTAIKINA
VEmUFERuKSiibIA
2"

il Puhdistaa suan! Tekee

SI

Valkosiksi! Hyvänmakuista!

||
!!

Makedoniassa

liitto kuitenkin erittäin tarkasti silmällä asemaansa Gal!telassakin, siten koettaen ehka^'ä ynjpä
MAURICE MAETERLINCK
joukkoj n siiitoa Romanian sota
MADRIDISSA.
näyttä'.» ."'.le.
(STT) »Vetsh. Vremja-. kertoo: KirVenäjän
pohj o i s e 1 '! a j c
jailija Maurice Maeterlinck saapui
läntisellä rintamalla valitMadridiin pitääkseen siellä joukon esi'hiljaisuus. Talvi c® pakoittanut
telmiä maanmiestensä hyväksi. Esitel- see
molemmat
set ivat puolet pysymäSr
mäin pito kuitenkin kiellettiin. Kreivi Romananes ilmoitti 'kirjailijalle. et- asemillaan ja ne pienet kahakat, joitä hänen esitelmänsä tulevat mahdol- ta mainituilla rinta miLLai tapahtuu,
lisesti
vaikuttamaan epäsuotuisasti ovat merkitykseltään vain paikalliEspanjan
hallituksen toimenpiteisiin sia.
jan turvaamiseksi.

puhtain käsin, vaan se saattaa

myös

saksalaiset valtiomiehet väittämään
kansan edessä, että he reiheliises‘i pyytävät rauhaa ja että he ovat saaneet
tuen YTidysv-tltain presidentistä.

Huhut kreivi Tiszan
erosta

»Vossische Zeitungille» sähköitetään Budapest-stä, että Unkarin
vastustuspuoiueitten keskuudessa kiertelee itsepintainen huhu siitä, että
Belgiaan nähden. Maeterlinck ilmoitkreivi Tiszan asema on hyvin horjuva
ti lähtevänsä Parisiin, ettei hm olesja että hänen eroarn odotetaan piakkelullaan
häiritsisi Espanjan puolukoin.
t
eettomuutta.
Tiszas lähellä oleva sanomalehdistö
kieltää jyrkästi huhun todenperäisyyden, huomauttaen, ettei Burianin ero
saa missään tapauksessa aikaan Tiszan
(S.H.) Tunnettu Unkarin kansan- eroa, sillä kannattihan Tlsza tarmoktalousmies ja entinen pääministeri A. kaasti Zerninin ehdokkuutta ulkominisVVekerie julkaisee aikakauslehdessä terin paikalle.
»Das junge Europa» kirjoituksen
Asiantuntevissa
piire ssä annetaan
(Venäläisten lehtien mukaan.)
»Tulevaisuuden tehtäviä», selittäen huhulle kuitenkin hyvin suuri merki(S.H.) Romanian rintamalla on vil- Eurtpan nykyistä valtiollista ja ta- tys katsoen moniin mielipiteitten eroakasta toimintaa, kuten ennenkin, loudellista asemaa sekä sen väl tä- vaisuuksiin itävaitaiais-unkariiaisesta
Maldau.n rajatta ja Rinmik—Sarakin mäitömiä seurauksia. Ennen kaik- taloudeöisesta sopimuksesta T : szsn ja
seudulla, Möldaun ja Valakaan väli- kea hän osottaa, että yhteiskunnal- kreivi Martinitzin välillä. Tämän vuoksellä rajatta, lausuu »Dj en». Ensin- lisilta seurauksiltaan nykyisiä so- si arvellaan, että ministeristä tullaan
kiertelee
mainitulla seudulla ovat keskusliiton taa ei voida verrata ainoaankaan uudestaan muodostamaan ja
pä jo huhuja hallituksen uudesta kovodmat huomattavasti viime aikoina sotaan, joita historia tuntee. Tarvit- koonpanostakin.
»ißirsh. Vjed.»
vahvistuneet, sillä sinne on siirretty see vain luoda katse lukemattomiin
paljon apujoukkoja muitta Metsäkar- invalideihin ja niihin syvälle käyviin
paattien rintamilta. Taistelua 'käy- muutoksiin, joita sota jo on aiheuttadään siellä Kesdi—Vesargdin suun- nut monissa yhteiskunnallisissa ja
(S.H.)

laineen sivistysteurcille!
(S.H.)

an ja
Venäjän lintamat.

Sodan seuraukset.

;

päin

olevista

neen siellä uusia voittoja eitä niitten edellisenäl!-ään päivänä saavuttama menestys ole huomattavasti
Vaikuttanut tapahtumain kulkuun
muitta osilla Romanian rintamaa.
Ainoastaan viereisellä alueella. Kasina- ja Sushitsa-jokien välisettä seudutta. ovat roimani alaiset otteet 'pahoitetut vihollisen ponnistuksesta peräytymään yhden virstan Tään päin.
Rimniku—Sapatin seudutta laajenevat taistelut luoteiseen ia kaakkoon
päin Kolkani—Buzeun rautatiestä

VenMäis-romanialaiset joukot ovat
siellä torjuneet kaikki keskusliiton

joukkojen hyökkäykset 30 virstaa luoteiseen päin Rimniku—Sapatista olevan Kiashdepin ja Kostomirun luona, joka taas on Rimniku—Saratista
15 virstan päässä luoteiseen. Falkenhavuin IX armeija saa kokea yhä
•edelleenkin, erittäin ankaraa vastarintaa romanialaisten' taholta, huolimatta siitä, että seutu on puolustusta varten erittäin epäsuotuisaa alavuutensai (ja tasaisuutensa vuoksi.
Kaakkoon päfn 'Rimmku—faratösta
ovat ymipärysliiiton joukot eilen mainitun peräylymåsensä jälkeen asettu-

neet Rimniku—Boloduni rintama!'!
sekä sieltä käsin torjuneet kaikk'
keskusliiton hyökkäykset, vielärä
paikoittain ryhtyneet vastahyökkäykseenkin. Hiukan etelämpänä ryhty
vihollinen Ana-ran kylän luona hyök-

käykseen kahden divisionan suuruisilla joukoitta, mutta tuloksetta.
H y ökätess ään
Rimniku—Sa ratin
Seudutta luoteiseen päin pyrkii keskusliitto näille teitte, jotka vievät y'Foksaniin.
Hämainiiusta paikasta.
Lehti huomauttaa samatta, että virallisesta tiedonannosta ei nykyisin
eilenkään ilmene, kenen huestass"
Rimniku —Sarat nykyisin on. ymtpä
lys- vaiko keskusliiton.
ißrailan suunnalla Filiipsshtin luoma -ja venäläisten vasemmalla siivellä Tonavaan saakka ,ej keskusliiton
ole huolimatta mumista kiihkoista
hyökkäyksistään onnistunut työntää
.venäläisiä taakse .päin. Edellisenä
päivänä kärsimiensä tappioitten johdosta -olivat keskusliiton joukot pa
koitetut lUiVa utuina an vain tykkituleen.
Dobrudshassa tapahtuu yhä edelileenkin pienenä, lii kahak. /ia kenkus'liiton joukkojen ja ympärysiiiton jäl-

Tietoja eri

se ia aluee a.
daan k-ul-ter n- pitää vain k:;Lkrämpäuä tiedus-if utoimint-na. sillä kes-

Vieläkin sokeripalan poistamisesta.

Sokeripalasta ja sen poistami-

(S.H.)

sesta on meidä Kirjoitetta johtavia ja

välikirjoitaksla,
boargeoisia,
petittä
ja vaikka mitä. Talos on kuitenkin olaiua

lut.

aikaan

laiha.

yhtä

Vaikka saatiin

korttijärjestelmä,

päättynyt,

ei pula ole

pikemmin

kiristynyt

paikoista

Useista

maaseudulta

ei
kerrotaan.
että
sokeria
ole
saatu korteissa luvattua määrää ja

että sokerin jakelu tullaan eri tahoilla vieläkin supistamaan.
sananlasku

Suomalainen
muistaa

sokeripalaankin

Sokeripulasta
nen, jolla

on

sanoo

Se on hyvä

«Oma apu paras apu.»

voi nimittäin sellai-

maata sopivassa paikassa

Suomen eteläosissa, helposti selviytyä

erehdyksen.

»Morning Post» selittää: Europan
kansat ova* lujasti päättäneet rottaa

Faks
m''kr ol iritä n aksoi, s moia
kuin P;hj o i».aitiot otl at Amerfi-n
lujasti päättäne-1
kansalaissodassa
kusliiton joukot tekevät rvnmistyk- voittaa Eelävaltlot.
»Daily News» kirjoittaa;
Wilsonin
siään vain’ komppanian, kodkfin-taan
nootti vaatii vakavapa huomiota. Jopatäjjonan suuruisitta joukoitta
,
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rynnäkköön.
Paitsi eli ä paikkakunnan kaikki si
vistysseurat ottavat -vedessä järjestääkseen ka nsanopistopäivän, olisi
erittäin suotavaa, että ne tämän
päivän aattona yhtyisivät viettämään iltamaa, jossa käsitellään
kansanopiston merkitystä ja kansia!

,

,

kanssa tarvittavan

sokerin,

mutta ruokataloudessa käyttävät omaa sokeria. Noilla seuduilla ei

kasvateta sokerijuurikkaita teollisuut-

vaan ainoastaan kotitarKuu sokerijuurikas menestyy
mainiosti Turun ja Porin, Uudenmaan

ta varten,

peeksi.

ja Hämeen

eteläosassa, niin

läänin

luulisi kannattavan näiden seutujen
asukkaiden yrittää ensi kesänä päästä
sillä, että ryhtyisivät
tarmokkaasti viljelemään sokenjuuri

sokeripulasta

kasta ja

hankkisivat

yhteisostolla

valmistamiseen
tarvittavat kojeet. Ne eivät tulisi paljoakaan taloa kohti maksamaan. Vai-

Hautata arain hinnat

keutta tulee kuitenkin olemaan siinä,
että täällä on vaikea saada asiantun

Nanlakonttorin välityksellä saatavia
tavaroita kallistettu 10—100

fuoire!i F d!jo tHa

j-uiluk. 23 p. verrattuna pankin lilaan
jouluk 8 ja 15 p. 916.
■

voittoja laivakaupoissa. (S.H.) II,OCO tonnin höyrylaivoista »Sibr-ria» |a slvoreas, joista

Ktinlnmattomia

vasta taulukosta selviää, lisännyt ku
tavan kuun kolinani elia neljänneksel
lä liikkeessä olevien sete.iensä määrää lähes 9 milj mkila. Tämä voi
'apahtua ilman että pankin tila siitä
huonon) kun pankki samalla pääsi
alentamaan velkoiaan ulkomaisille kir
leeuvaihtajille 13.a milj mkila Koko
louhikuuu ajan aleni ruplatili pankin
■a ja on nyt laskeu'unut 288.s mil|
okaan. Kuukausi sitten oli se hyväi
nukon yli 300 milj mkn Pankit!
kotimainen iuotonantoliike supistuu
p-ivä päivältä ja on nyt saavuttanut
tähänastisen alimman rajansa.

kyläkunnittain

siirapin

poliisi-

ja

,

,

puuttunut käytännöllisyyttä.
yleisesti on ta’ än toivottu muutosta, He ostavat teen

ei ole vain tiedetty, -mistä alkaa.
Tässä tehiäv ä, jolla seura voi osottaa,
mihin se kykenee. Ja kun nä : n on
asTittu ensi mainen askel kävtännöllis-kansalTsella tiellä, herää pian uusia, hedelmöitä' iä tehtäviä.
Tämä kehotus koskee Hämeen
kaikkia sivistysscuroja. Niin hyvin nuoriso-, maamies-, raittiuskuin prolueseuroja yhdistää sama
suomalaisen sivistyksen asia, niiden
on nvt «en hyväksi yhdyttävä ybleis-

,

/

tekijöiile

Varat (milj mk).

International
Mercantile Marine
maksoi Kultakassa
Company viime vuonna
400,000 puntaa, myyden ne vuoros- Suninen hopearahaa
taan 800,000 punnasta T aoaniin, on Clkom. oblijralsinnela
myöskin oryelrraan.
nyt emmin tarjettu 1.800.000 puntaa.
kirjeenvaihtajia
K unssit ovat p"nfnt ebmääissä Mrlljonan punnan voitosta huolimatta
setel & kup. .
japanilainen
yhtiö
ei
ole
vekseleitä
hyväksynyt
Valk-onauh-aPiton äst ui He. mutta on
muilla’:n
ainoa vast
ä. siven' tarjousta.
’.’syvsk’\«i'imr'? ! ä Sianvaefavi-Ha n"'sVekseliprotestit. Kuluvan kuun 20
varat
,rää;:v
Puuta!' l i—27 pn ia se.jä iikc.la .pratestst iin Q et.-entn-oik tämän
2,
lisäksi .
linuis'?. m mvöune-Mv 60 % a'nn- 'Helsingissä 8 vekseliä, Turussa T rariereeUa 2, Vitipä:ässä 4. Hung s® 1
r,
’
:
nus, ö-i
"tj
rt n 'n
tr-rt 1 UCokko «fra 4. K;.k;?r Icressa
'..n spt,.)inantn-nik
T’-;Vrn-c;on
' *»r 3
c r-*-v-i o
1"
1, Ouuss 1
■r’:-Fsa 1, Li
'jiMivkst*.' - I ta
; • k f ar; ?'>’"■■■ n huorens
tulee r- 1
•rissa 1. Suurin prrtestatui c ta
•oteekkilainoja .
,r
to .* nk IS Osan-‘-tar.Vn en e
ja pien’n 1
•l i- tä oli 3,000:
-sakreilitiive|ä
■
ilmoittauduttava ui Hi F. Sjö- •F,tietäinen pro esteriin Turussa ja Jäi- «saatavia
i ikimäinea Kokkolassa,
blomille, Lapin-lahdenk. 3,
,

.

,

;

.

tois
1916 1916
812 15/13 23 12
43.6 42.6 42.6
0,6
07
O.S
248.6 25 .9 25’ .9
300,3 294.2 288.5
1,2
J,6
2.2
2,4
2,2
2.5

’*•

■

.

r,.

.

..

*<

maton. Syytettynä ollut työmies Autti tajilleni ja ystävilleni hyvää liike- ja
Elenius vapautetuin. Juttu ai stett m kauppavuotta v. 1917.
kurun hovioikeuden tutkittavaksi. Tä
Helsingissä, jouluk. 29 p. 1916.
jäljestää Suomen Vnl><mau.ha-liitt<i män jälkeen mi ee Hämeenlinnan raas
Kauppa-Matti,
uvauoikeudessa vielä Tapperia vastaan
tamm.fi. B—lo pnä lääV-ä Helsingissesta
vanginvartijan
tappam
sä,
iKrrsseötta tullaan esitelmien, esihe lintu
H meeulinnan läaninvankilassa, kertoo
'keskustelut n ja kävnlien kautta Aamu!
Valkonau-hayhdistvkscn

•••

Velat (milj mk.).
Amsterdam a/v
3kk
Liikkeessä olevia sePukbolma a/v
tei
396.5 409,5 418.3 Kristiania a v

,

Kurssit sivee^syyslyon-

'

19629

,

aloilla.

kodeissa kävalaisemaan siveeilisyystyötä sekä sr n 'ehkäisevältä että sen pelastavalta puolelta. Esite!
nää tulee o'emaan työstä lasten ja
nuorison hvy*ksi, kokemuksista uclastustyössä, yhteiskunnallisista apukeineistä ia viranomaisista, joiden
puoleen kulloink-n' en käännyttävä
y.m. Pari raittlu-esitelmää kuuluu i

r.~r

,

Lähetettyjä kirjoituksia.

si(te!emään

Puh. 2107 ja 55 IS.

e

:

(S.H.)
»Dagens Nyheter» sisältää
aseita o.t/eita Englannin lehdistä, jot

Länsi Rauta li.

Kopenbamina a'v
Valtion pano- ja otto186.
omin neuvoinsa. Miten se käy päintili
60
7.4 .9,6
sä, selviää seuraavasta erään tuttavani Muiden s:a
117 8 123.4 i22.7
Pankkidiskontls.
Ulk kirjeenvaiht y. m. s\l
37,8 24,/:
lähettämästä kirjeestä, jota kuuluu
Amsterdam
4‘/ s
heinäk.
T p:stS
576,8 58U.3 571.6 Brysseii
»Kun viime matkallani viime elo- Setelistä
5 */0 lok.
20
i
%, toukok. 20
Helsinki
kuussa liikuin Pohjois-Venäjällä lapa- Kassakred. nostamatta
KrisHania
2,3
2.4
s'/2 •/„ marrnsk. 9
3,0
sin eräitä maatilanomistajia, jotka
KoptliHimna 5 •/, tamimk. 5
Käyttämätön setelin5
el<>k.
9
kertoivat, että he hankkivat ruokataanto oikeus
85.0 84.5 85.9 Lontoo
‘a riisi
5 °/o elok.
21
I
loudessa
tarvittavan sokeriaineksen (S. H.)
t.04.4 un ,0
Pietari
6 */„ lieinäk. 29
lukholma 5 */ 4 toukok. 1
viljelemään kotitarpeeksi sokerijuurlk4 1 .', •/, iouluk. 31
Bitomen Pokki on, kuten ylläole Zlirich
Hyvin kaita ja valmistamalla niistä siirappia.

as.pite.

Englannin lehdet Wilsonin
esityksestä.

Äefemgtn Ompop«ri%r

,

Joutuessaan.

"

,—4o virsi-n la-juisrila suuren
ja Shorryii-n väl :
.V a vri Ws ä voi

Viikkokatsaus.

:

Oikeus-

kin. Nilnuä mainitaan täHaislsta yhtä hyvinä kuin ymnänywakainkin
(hyökkäyksistä Enodyn ia Slotshcvkn Lehden mielestä on Wilson tehn>t

suunnilla.
rintamalla rBror”n

teollisuuden alalta.

Itsen sivistyksen vaatimuksia. Tähallinnollisissa laitoksissa.
Tässä
hän päivään voidaan varsin muka- tijoiden ohjausta, sillä sokeriviljelyksuhteessa voidaan nykyitä solaa vervasti s.örtäa Kalevala-juhla, josta on sen ja siirapin valmistuksen tuntijat
rata ehkä ainoastaan suureen kanvähitellen muodostunut yhteinen ovat tavalla tai toisella sokeritehtain
sainvaellukseen ja Ranskan vallansuomalaisuuden juhla.
Ruhtinas Henckel von Donnerskumoukseen. Mutta nykyisen aikaHämeen sivistysvoima.t, näyttäkää ten palveluksessa ja jos kerrottu puukauden ja entisten suurten muutos- marck. f. (SH.) Ber.iniatä lennätetää nihin kykenette! Isänmaa,
Ruotsin lehdille:
kanaalii ha tulee laajalti käyntiin, vioittaa se
kausien välillä on yksi hyvin oleelsivistys
perinnöllivaatii,
Preussin herrainhuoneen
non
että jokainen ehkä tulevaisuudessa sokeritehtaili
linen erotus; nykyään on ihmiskun- nen jäsen, ruhtinas Guido HenCkell !äyttää
velvollisuutensa!
joitten leipää.»
nalla .luoton laajan kehityksen ja von Dcnnersmarck on kuollut 86 vuo
II ä m ä 1 ä i s-o s a k u n t a.
Suljen kirjeen lukijaini huomioon ja
varsinkin sotalainojen avulla mah- den ikäisenä.
Tämä iäkäs sehlrstslainen ylimys oli
dollisuus siirtää sodan 'taakka tuleettä sokerijuurikkaitten
Pyvdetään kaikkia Hämeeseen le- huomautan,
monessa suhteessa merkittävä persovien sukupolvien hartioille.
ottamaan ylläoleva siemeniä on täällä myytävänä ainakin
viäviä
lehtiä
Hän oli yksi Saksan rikYhtenä varmana seurauksena so- nallisuus. miehiä,
naistöilleen.
satojen
miljonien
parissa sum liikkeessä,
kaimpia
V.'e„-CTle
dasta pitää
elämän 'kalleut- omistaja. Yksistään hänen perintötis
*
ta, mikä ei häviä sodan jälkeen. Sel- laksensa Schlesiassa käsitti 20,000
laisiin hintoihin,, kuin ennen solaa hehta rir
’3 o’j Preussin ho
Yleinen sWeelMyyysYokcus
yksi
korkeimpia arvosijoja.
maksettiin välttämättömistä elintar- vi«sa
Helsingi sä.
peista, ei enää koskaan palata. Kal- Preussin 200-vuo •{“juhlan aikana nim.i'ti
keisari
Donnersmarekin
ruhtilens aiheu uu kahdesta pääsyystä;
Perheitä, jotka taihtovat rt-taa !krok.
tavarain hupenemisesta ja kulutla- naaksi.
asumaain He"srn.eissä tammis-eer»
Tämä huomio voi tosin tulla kenen
jain
suuremmista vaatimuksista. osaksi hyvänsä, kunhan hänei'ä on sii kuun 10—13 pnä pidettävän sivee‘lTeollisuus tosin lisää tuotantoaan ja hen suvun ja rikkauden edellytykset. - isyyskckouP-rsen osanottajia, pvyckhuojentaa jossakin määrin näiden Mutta ruhtinas Henckel von Donnerstäiäm ilmoittamaan siitä rouva Fanny
marck oli toisia lajia kuin sellaiset, Nnrdiun-diKe Knmmuvuoroni. 9, pusyiden vaikutusta. Mutta raaka-aijotka saavat valonsa hovin loisto ta.
neet, työpalkat ja kuljetuskustannuk50 04 kello 3—6 ia.
Hän oli Saksan huomatuimpia liike- helin
set ovat kallistuneet.
miehiä,
nykyaikainen
yritteiijäkyky
Sodanaikainen hintojen kallistuHänen harrastuksensa ulottuivat mo
minen ei ole siis mikään ohimenevä niiie
eri aloille, kemialliseen teon
Ranskan
vallankumous
koilmiö.
suuteen, paperiteollisuuteen, a*e- ja
hotti yksitvisen henkilön menot kol- ampuma-aineteollisuuteen, hrli- ja rau
minkertaisiksi; san '.'Haisen ilmiön tatealisuuteen. niin hyvin Pch'esiassa
kuin Rcl-in \Vestfa'ii"sa. E’e!’een oli
aiheuttaa nykyinenkin sota.
Toisena sodan tuloksena on ruu- hän suuri kiinteimistöjen os*aja ja
ue.L inissä että sen ympä
miillisen työn kaliisi uminen ja kol- mvmantena ilmiönä väestön lisääntymi- ristössä.
Valkeakosken ryöstömurhajutti'
Hän 01-ooke’! pitkä* «Hat j-1 usein Pasen heikkeneminen. Syntyvä! syy s on risissa. SiePä toimi hän suure’la
tar- o'i per antaina lopulliseen käsiteltävän
jo nyt suuresti vähentynyt ja vähe- molla aina silloin kuin diplomatia ja Sääksmäen välikäräjillä. K h akunnun
nee yhä useimmissa sotaakäyvissä liike-elämä olivat yhdessä kysymyko keus tuomitsi työmiebenpojan Juho
valloissa. Sitä paitsi uhkaa sotaa- sessä. Ranskan kansallinen sanoma- Kiilaa Tapperin kahdesta murhasta
lehdistö
bsutö
käyviä valtoja tautien leviäminen.
<=-äi:ovästi, summastakin elinkaudeksi ja murha olSodan suurien kustannus' en suorit- hyvin vaaraliis-ma henk 'önä, joka e- iosta 3 vuodeksi kuritushuoneeseen eli
taminen tuo mukanaan väestön eri rinomaisptla llikemieskvvyllään koetM rangaistukset yhdiste tyinä elinkaudeksi
sitoa ranskal-ista pääomaa saksalailuokkien kansanvaltaisen tasoituk- siin yrityksiin.
kuritushuoneesi en, työmies Lahja HeiKustannusten suorittamiseen
sen.
nän avunannosta mu haan 5 vuodeksi
tarvitaan suuria veroja ja niitä on
kuritushuoneeseen Ji olemaan 6 vuo la
otettava varallisuuden mukaan. Tätodistajaksi kelpaamaton sekä työmies
mä on sodan neljäs seuraus.
Manti Viljasen, joka ei ole vielä täytPrav. V.
tänyt 18 vuolta, samoin avunannosta
murhaan 3 vuodeks. kuritushuoneeseen
Toivotan kaikille lukijoilleni, avusia olema m 3 vuolta todista jaksi kelpaa-

ka valaisevat niiden suhtautumista
Wiisrnin noottiin. Niiniä kirjoittaa
»Daily Ohioniole» m.m.;
Eukuiyn /.veimme atk na ei mikään ole
k o skenut Englantiin ja varsinkin Länsi- ja Eeiä-Europf.n vapamieliseen
mielipiteeseen niin ylpeästi kuin Wilsonin nootti, joka itse asiassa on verr itävissä Berlinin noottiin. Lehti luetkijoukkojen välillä.
te jee sii.ten Saksan väkivallanteot ja
Venäjän lounaisella rinlausuu, ettei Wilson koskaan ole ;h- sekaantunut sotamalla on kuten aikaisemminkin
asiaan ja kysyy, miksi
■toiminta vilkastumaan näin. Keskus- taa käypien
nyt taht o estää rtkollisia
saa0
liiton tykkituli ei muutamin oaikor hän
rangaistustaan.
masta
Lehti kysyy
keskeydy olenkaan ja Lembergttn myös,
minkä vuoksi ympärysv liat an
vievillä te ; ;’ä ovat vastustajan jou- suitsevat Wilsonin ivaa, koskapa täkot -koettaneet ryhtyä hvök’ ään'ään- mä pitää Saksan sotaisia tarkoituksia
?r

Kaupan ja

■

nalla Sasmezöstä itään

kukkuloista. Virallinen tiedonanto ei
mainitse keskusliiton joukkojen saa-

Hämälärs-osakunnaii aloit-

teesta vietetään sunnuir aina ensi
maaliskuun i pnä Hämeen ka nsanopis.opäivää, 'olioin kautta laajan i ärnef n kerä ään kansanopistoille kannatussitoi niuksla.
Syyt näin erikoiseen toimenpiteeseen lienevät selvät; Kun valtion
kanna us lakkasi, kävi kansanopistojen asema peräti tukalaksi. Sittemmin se tosin on tullut siedettävämmäksi, mutta tulevaisuudesta ei ole
takeita. Vannaa on, että jolleivä
opistot iä'!ä hetkellä saa vankkaa taloudellista
ne ei ät kestä tulevina ahdingon aikoina. Ja kun silloin kansan sivistysahjot kaatuvat,
n myö'äm ä k-t"a, ettei käytetty
o-loll.sla ajankohtaa h\vaksi. Siksi
on nyt kaikkien kulttuurivoimien
vh kyttä ä.
Tässä tarjoutuu ennen ka kkea Hämeen sivistvssei reille
arvokas ia
kunniakas tehtä ä. Niiden suhtautumisesta kansanopistopa'vään riippuu suureksi osaksi een onnistuminen, sillä kuta pienempiin keskuk
siin kansano; istealueen voi jakaa,
sitä yksityiskfMaisemrraksi tulee
ärjestety. Ja paikkakunnan sivistysseurat muodostavat luontevasti tuol
laisen keskuksen, -jos'a käsin valmistetaan kansanopintopävää, valitaan
kerääjät j. n. e.
Si‘ä paitsi antaa
sivistyssuurojen mukanaolo yrit Itselle tarpeellisen selkänojan yleiseen
mielipiteeseen nähden.
Mu'ta tällaisella toiminnalla on
näille seuroille itsellensäkin suuri
merkitys. Onhan valitettu, että niiden
varsinkin nuorisoseurojen
toiminta on ollut laimeata, että on
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(S.H.) Äsken kerroimme valurautatavaran melkoisesta kallistumisesta.
Nyttemmin ovat Tur. S. kuulleet, että Suomen Naulakonttorin välityk-
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Sittenlkiun Armollisella asetufcseiH»
kuluneen marraskuun 1/14 päivältä!
oli säädetty, että Suomen rautateiden msj.-kustajdlia on mytkyisan sodan aikana kanu-ottava erityinen vero Venäläisen Punaisen Ristin Yhdistykset e, on Keisarillinen Senaatti
yksissä neuvoin (maan Kenira-t fikiv
vernöörin kanssa turtuvan joulukuun
28 päivänä puheenalaisista verosta,
jota on kannettava tamimrifkmui 1
päivästä 1917 ‘lukien, vahvistanut m.
m, seumaavat -lähemmät määräykset:
Jokaisesta myydystä yksinkertaisesta matkustajapiletistä kannetaan
yllämainittua veroa 50 penniä C2O
kop.) I luokassa, 35 penniä (15 kp.)
II luokassa sekä 25 penniä (10 kop.)
111 luokassa, kuitenkin ainoastaan
siinä tapauksessa, että kuljetusmaksu valtiovemineen, mi-Ll-ovn tämä tuleie kysymykseen, imutta väliaikaista
veroa lukuunottamatta, nousee 5
markkaan (2 ruplaan) tai sen yli I
ja II Luokassa sekä 20 markkaan (8
ruplaan) tai sen yli 111 luokassa.
Myytäessä meno- ja paluu- sekä

sellä saatavata tavarain hinnat ovat
näinä päivinä kallistuneet 10—100
prosenttia. Kallistuneista tavaroista
mainittakoon m. m. »prässätyt» naulat, ketjut, lapiot ja saranat. Yllä
mainitunlaisten tavarain sodanaikainen hinnankorotus tekee nykyisin
300—500 prosenttia. Kallistuminen
johtuu raudan hinnan melkoisesta
noususta. Mikäli ilmoitetaan, on (illauspilettejä, joista kuljetusmaksu,
mainitunlaisten raulatarpeiden val’
mLHoät
mistuksessa käytettävän ruo‘?a!aiser valtionvero mut aan 1 uott una.
kysymykseen,
tämä
tulee
mutta
vafip.
mudan hinta nykyisin 1 mk. SO
i,ukuun»t lamatta. joaifca-ista
veroa
kilolta.
täisestä yksinkertaisesta matkasta
nousee 5 marTkaan (2 rupJafcn) tai
(STT)
Turkuun sen yli I ja II luokassa sekä 20
Laivayhtiöt.
suunnitellun uuden laiva-nvarustus- markkaan (8 ru-pilaan) tai sen. yli HI
osakeyhliön sTransooeanicin» osak- luokassa, kannetaan veroa se määrä,
keita on eilen .päättyneen määrä- jdka saadaan kertomalla yksinkertaiajan kuluessa, sikäli kuin saaduista sen matkan veromäärä niiden yksintiedoista on voi u arvioida, merkitty kertaisten matkojen kuvulla, jolla
(ke-.in-aa..
-f miljonan markan edestä. Kuten kysymyksessä oleva -pilotti
-perusMuiät. Aikanileteistä sekä opiskemuistetaan, päätettiin yhtiö
taa, jos osakkeita merkitään 3 mil- leva li e nuorisolle annettavista alenjonan mk n edestä, joten puuhasi a netuista pikapile teistä ei veroa (kannä .tlää tulevan tosi. Uuden yhtiön neta.
Kirjoitettaessa kuponkruletteja, jotaikomuksena on ryhtyä välittämään
liikettä Suomen ja Etelä-Amerikan ka kelpaavat meno- ia paluu- sekä
kiertomatkoille, samoin kuin kuponvälilläkipilettejä, joihin sisäHvv myös selYksityispankit. Mikäli »Tamlaisia matkoja, joita kuljetaan upereen Sanoma'» on kuullut, jättää
kertoja, kaninetaarr veroa 1
searrroia
Tampereen Osakepankin johtaja A.
(TO kop.) I luokassa. 70 penmarkka
poismuuBoxslröm paikkakunnalta
niä (30 kop.) II luokassa sekä 50
ton takia paikkansa pankissa ja on penniä (20 kop.) 111 luokassa, kuivalinnut
pankin hallintoneuvosto
ainoastaan siinä tapauksessa,
pankin johtajaksi varat. Y. Pulkki- tenkin
hinta, lisämaksu)
kuponkipiletin
että
sen Tampereelta.
mukaanluettuina,
milja valtiovero
(STT) Venäläis-Saomalaisen loin tämä tulee kysymykseen, mutta
r—
Kauppa-Osakeyhtiön (perustava ko- väliaikaista veroa lukuunottamatta,
kous pidettiin eilen hotelli Fenniassa
nousee vähintäin 10 markkaan (4
täällä ja valittiin yhtiön johtokun- puolaan) I ja II luokassa sekä vähintaan varsinaisiksi jäseniksi Irkemies tään- -10 markkaan (16 ruplaan) HI
Ernst Pennanen Pietarista, liikemies luokassa.
Niilo Titoff Helsingistä ja johtaja
kuponkiipil-ettejä,
Kirjoitettaessa
Aug. H. Soini Helsingistä sekä vara- jotka kelpaavat yksinkertaisella matjäseniksi tukkukauppias T. V. Laurell kalla. lasketaan vero samoin Uruin
Vaasasta ja -maist. M. Pennanen Hel- yksi rike-rta.isesta ma tkustajapiMistä.
singin ä. Tilintarkastajiksi valittiin
Höyrylaiva- ja amneuvom.aifkoilta
va-rsina;s ksi prekuristi Ernst Hämäei veroa kanneta, jonka tähden selläinen Viipurista ja kauppias A. Hei- laisten välimatkojen -hintaa ei kujohtaninen Joensuusta sekä veralle
ponki nileti n veroa .laskettaessa, oteta,
kaupHelsingMä
j»
ja O. Väisänen
luit min.
pias T. Kauranen Tah des a. Elok. 8
Al-uist. Piirteistä, kika on myyty
p. 1916 vahvistetun yhtiö ärjestyksen Valtakunnan rajojen ulkopuolella, ei
mukaan on yhtiön tarkoituksena har- veroa kanneta.
joittaa kaupoaa. konrssmni- ja soeVenäläisen Punaisen Pistin Yhdis
ditsioniliikettä ja on yhtiön osake- tvkfen hwäksi veroa kannettaessa ei
pääoma 300,000 mk., joka voidaan yh- matkustajien ostamien «pikajunan
limukaan korottaa vh. säpilettien, paikka, ja maikuuvaunuaina
päätöksellä
p viettien maksuja oieta lukuun. El1,500,000 markkaan.
lei matkustaiaröletin hinta s ; is nou
se vähintäin 5 markkaa n (2 ruojaan) I is II luokassa sekä vähintäin
Kurrit.
20 markkaan (8 ruplaan) 111 luokassa. ei sanottua veroa kanneta, raikSuomen Pankki jrnl-V 28 uni.
’--a
se kokonaismäärä. lonlka matkust;
oSivu
taja suo-iltaa rautatielle ostetusta
knr-=«i.
kurssi
M
rv
M p.
ma tkustaian’ I'etistä
vVämainHtuina
1»
Uetsri n'v
214 n
ä- raiska- tai makuuvaunu,pilet04
3 kk.
t incen, tekisi 5 markkaa (2 ruHaa)
35 25
2 25
ontto tv
2O
rli I ia H ’"ol.*assa
tai
i k.
11fi
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UUSI SUOMETAR

Pilajun&en' Jfeäpiletit, psiifea. tai Helsingin pitHiSn verotusiitulakuula
ffiak<utivauiaup.fietil ovat lästä verasta
vapaat.
(Kunnantalolla
Ma’milla allakokoontuu
Myytäessä upseerinipileltiä,
joka mainittuina päivinä klo 10 ap., jolloin
oikt uttaa matkustama aa n korkea rä- verotus toimitetaan seuraavassa järmässä
nnojen,

luokassa, lasketaan, vero Sa- jestyksessä:
perusteiden mukaan kuin
Tiistaina 9 p. tammik. 19-17: Piispa-

nialkustajapiletistä, siinä ludkassa, la, (Brutuby, Kirkonkylä, Lappböle,
Skattmaninkylä, Suutarinkylä, Tolkkijohon -pÄletti alkujaan kelpaa.
»Lasten pSetcislä samoin kuin, soli- la, Vinikby ja öfvitsböle.
Keskiviikkona 10 p. tammik. Hagen
!asja
joita annetaan todistuksen, littera D huvilayhdyskunta, Lrumsö ja Munkkija K perustevUa ja sellaisista todis- niemi.
Torstaina 1:1 p. tammik. Brändö, Detuksen perusteella annettavista pile- gerö,
Hertonäs ja Turholma.
teistä, jotka kepaavat sotii asikoulunPerjantaina 12 p. tammik. Botby,
oppiiaiaen matkoilla, känni taan ve- Häkansböle, Mellunkylä, Nordsjö ja
roa ainoastaan siinä la.pa.uksessa, et- Westersundom.
tä yksinkertaisen maikan IkiuljetusiLauvanteina 13 p. tammik. Oulunkymaksu nousee vähintäin 5 markkaan lä ja Kottby.
(2 ruplaan) I ja II lutkassa se’'ä väiJlaaaantana 13 p. tammik Malmi,
hintäin 20 maikkaan (S ruplaan) 111 Boxbacka ja Vik.

Helsingin
fanttiosake., hlio

Kulis.

•luokassa.

K
!

toimeen panttitavarain huutokaupan Heienank. 3 täällä tiistaina 16

'

(5.T.290£3;2C581

Kuulutus.

.Takaisinmaksuja

myönnettäessä

kokonaan tai osaksi käMltämältömis-

(3.1.20881)26983

Mm Kili teili
konkurssipesän velkojat

tä piletei&tä. ei veioa makseta takai- kutsutaan täten maanantaina tammik
sin.
15 päivänä 1917 keiio 1 j. pp. AsianJoka yile"'sön tiedoiksi täten ilmoi- ajotoimisto Castren
Snellman n huotetaan. Helsingissä, Rautatiehallli- neustossa Aleksanterinkadun Nrossa
iukscssa, joulukuun 29 pnä 1916.
42 'Helsingin kaupungissa pidettävään
kokoukseen keskustelemaan ja päättäToimeksi sa anvt:
mään konkurssipesälle kuu!uv : en kalkA. G. KEINRIGIUS.

HEINÄKUUSSA

&

kitentaiden

myymisestä ynnä muista
mahdollisesti esiintyvistä, pesää koskevista asioista. Samalla huomautetaan
konkurssisäännön määräyksessä, että
poissa olevat velkojat saavat tyytyä
läsnäolevien päätöksiin.
Helsinki, jouluk. 27 p. 1916.
väksi.
Lähempiä tietoja metsästä saadaan
K. A. Himanka.
livari Fröjdman.
aliekirjci itäneeltä.
Toimitsijamieiiet.
Virroilla, jouluk. 20 pnä 1916.
((8.1.29750)26861

(5.T.99990)26976
(SJI.)

Kuulutus.

{ÄsianomiaAtea

ten määräyksestä myydään julkisella
patkkohmrtakau.palla, joka toimitetaan tässä lääninkansliassa tiistaina
helmikuun 13 päivänä 1917 klo 2 ip..
Fastighets- Aktiebolaget Kissinge’n 6- (S.H.)
Tnistamat
Hålvi-k-JT åkansvi k HU
9
niminen palstatila R Nro 2 alaltaan 15,10 hehtaaria ja >Hälvik-HåAsia n omaisteni sotilasviranomaisIlf niminen palstatila R N:o
k?-nsvik
21S alaltaan 9,45 hehtaaria, molem- ten määräyksestä myydään julkis©!*
mat Helsingin pitäjän Degerön ky- la pak koh uutok auipalia, joka taimi telässä, josta .halukkaille ostajille ja laa n- iässä Jääninikamsliaaaa tiistaina
muille, joita toimitus koskee, täten helmikuun 13 päivänä 1917 klo 12
tiedoksi länneltään, huamawlitamalia, päivällä, Aktiebolaget Talirmo’n omisnimin tn ,palstatila R
että velkojien ja muiden saa mami es- tamaat
ten. 'tulee huutokaupassa valvoa oi- Nro 4*, alattaan 0,62 hehtaaria ja
keuttansa sekä että ilmoitus saata- sTallmo'» niminen palstatila R Nro
7
vista ja oiik©uksista, loisita 'mainitaan 4 alaltaan 0,46 hehtaaria, molemU.L. 5 luvun 26 ja 32 §§:ssä. On teh- mat Helsingin pitäjän Nordsjön kytävä mimuTe viimeistään ennen huu- lässä, josta halukkaalle ostajille ja
muille, joita toimitus koskee, taiten
tokaupan alkua.
•Helsingissä, I äämin&ansliaesa, 30 ■tiedoksi
annetaan huomauttamalla,
että velkojien ja muiden saa mami espäivänä joulukuuta 19 1 8.
B. WIDNÄS.
terj tulee huutokaupassa valvoa oiEsko Heilimo.
keuttansa sekä että ilmoitus saatavista ja oikeuksista, joista mainitaan
U.L. 5 luvun 26 ja 32 §§;ssä. on tehtävä minuFe viimeisiään ennen huu-

Kuulutus
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Euninins.
Helsingin

Kaupunginvaltuuston

tä-

män joulukuun 12 p:nä tekemän päätöksen makaan on avustuksena rahastosta siveän palvelusväen palkitsemista varten säästöpankkikirjaan pantu
viisikymmentä (50) markkaa kullekin
henkilöistä, nimittäin:
senraavista
Gustava Vilhelmina Ahlqvistille, Maria
Axbergille, Augusta Vilhelmina GranBtrömille, Hedvig Isoaholle, Johanna
Lindellille, Maria Mattssonille, Hilda
Gustava Miettiselle, Eliina Peurala’le,
Lovisa Rinaellille, Anna Sikiölle sekä
Emilia Lovisa Sjöiundille, ja on heidän tulevan tammikuun 15 päivästä alkaen Raatihuoneen Rahatoimikonttorista pois noudettava eäästöpankkikirjansa ja sinne tuomansa todistukset.
Muut henkilöt, jotka ovat hakeneet
mainittuja avustuksia, saavat samoin
mainitusta päivästä alkaen Rahatoimikonttorista ne todistukset. Jotka he
ovat liittäneet hakemuksiinsa.
Helsinki. Rahatoimikamari, joulukuun 28 p:nä 1915.
Rahatoimikamarin puolesta;
K. Rein.

Alexis Gripenberg.
26884

Willis.

Julkisella pakkohuutokaupata, Joka
toimitetaan tiistaina ensituievan helmikuun 6 p:nä klo 13 p. itse tilalla, myydään, ellei laisista estettä ilmaannu.
Karl
Kalastaja
konkurssipesälle

August

Tukki-

Hagmanin

WIDNÄS,

Esko Eeilisno.

isilijis.
(S.H.)
Viaporin sotasaiama tarjoaa täten
halullisille henkilöille halkojen han-

paikassa
heti edellisen
huutokaupan jalestä myydään vapaaehtoisella huutokaupalla Virtain pitäjän Toisveden kylässä uittoväylän läheisyydessä
Volanderin
tilan metsästä 3,370 mäntyä ja 6381
kuusista leimattua tukkipuuta, tilai-

Samassa

Eeloiniin Hnntokauppi^aaiari.
Penr £.n. Haiioiom.

2?880

Helsingin kihlakunnan rnnannvoudinjoulukuun 27 p. 191 r '

(5.1.2997i5)2fi977

F, F. Froste!!.

Sali’ claitcs josta paikkakuntalaiset

lett u.

Lähempiä

tietoja

allekirjoittanut.
pnä 1916.

metsästä

ten laitokselle.

4swU'BrakenmfS 4:llä tulisijalla.
UEk huoneita S.iuna. navetta, talli 2:lle hevoselle, y.
m t. tarpeelliset ulkohuoneet. Hinta 125 01)0 markkaa.
Liike sijaitsee luvalla liikepaikalla, hyvän likeväylän
varrella. Humu.! Tuottava liike.
Metsää on paikkakunnalla runsaasti saatavissa,
farkempia selvityksiä antaa om staja paikalla. Kyselykö e suu vastataan jos 25 penmn postimerkki seuraa
k 1 1 J* 'iiObtl,

Sai kii- St Saha- ja Kiyllyliike
NESTOR SIRE&.
Ti-r -M,

Puhelin Kso 7.

Suuri Kondmutokauppa.

Osk. Alanen.
Pyydetty toimituemies.
Os.r

Keuruu.

Julesien

Ensiluokkaisia rautasorvia,

Pi-hr Em. Hallbloin.

Kone huutokauppa.
Perjantaina tulevan tammikuun 5 p.
klo 1: Itä päiv. myydään julkisella, täkäl. huutokauppakamarissa,. Mariank.
n;o S pidettävällä huutokaupalla Joukko

ensiluokkaisia sorvia,
moottoria.

palttoita,

käytettyjä pukuja ja takkia suurempi
määrä y. m, vaate- ja taloustavaroita
huutokaupataan tiistaina tammik. 2 p.
alk. klo 5 i.p.
26925

Huutokauppakamari Salama,
Mikonk 8 Puh 10840
1 rnokasaliukaappi.
1 huoiv kulusto ja sekalaisia aaritr
iiucaekaluja sekä pitcvaatieita y.m.

huutokaupat aan
perjantaina 5 pnä tammik. alkaen
k!a li ap.

2687
G
Cityn Hnntokanppah.ncnensicßaa,
Uueenmaank. 2 Puh el. 37 92
pakkohuutokaupalla,

Julkisella

joka

tattaviksi.
iHTJOiM.! Tehdyt huudot ovat heti tiistaina 2:na ja,, jos tarve vaatii, torshuutotilaisuus, jota käteisellä
Ratkaiseva
taina 4:nä päivänä tulevaa tammikuumaksettavat.
vartenl on jätettävä kirjallinen ilmoi«Helsinki, jouluk. 19 p. 1916
25519 ta alk. klo 5 i.-p. pidetään täkäläisessä
tus, «tapahtuu Viaporin* satamahalilihuutokauppakamarissa, Mariankatu 3,
Helsinrin. Huntekan pnakamaxi,
myydään
tuksen huo.neuslossa Katajanokalla
ellei maksaa tai muuta laillista estettä tule
jouluk. 20 pnä v. 1916 (lamniik. 2
joukko takavarikPehr Em. Hailblom.
pnä v. 1917) klo 11 a.p.
Keskiviikkona 3 pnä tulevaa tammik. koon otettua tavaraa, jonka joukossa
on: pianiino, 2 salin-, 2 ruokasalin- ja
Halullisten on otettava «huomioon, klo 5 ip. huutokaupataan käteisellä
1 makuukamarin huonekalusto maCityn huutokauppahuoneustossa.
että;
hongista, sohvia, piironkeja, 2 ravinto1) Suullista liuu toti lapsuutta varUudenmaankatu 2
iahyiiyä, vaate- ja peiiikaappeja, pöyhienoja huonekaluja,
ten on ilmoitus jätettävä viimeistään
tiä, tuoleja, koruhyllyjä, jaiustimia,
klo
10 huutapäivänä ia on siihen
niiden joukossa
vaatenaulakolta, lavoaareja, rauta- ja
(harmaata
Salinkalusto
kiilloitettua
liitettävä viidesosa hankintahinnaspuusänkyjä, tiskejä sekä peilejä, lampta keisarikunnan omissa tai sen ha.l- koivua keltaisella siikkioääilykaelläj, pu ja.
1 seinä- ja 1 taskukello. 1 pendyysohva,
johon
pöytä,
nojaja
kuuluu
4
lituksrn takaamissa arvopapereissa
uutimia, 3 ompelukonetta.
mattoja,
li,
2
puolia, 2 kaappia, 5 jalustaa X puhelin- ja 1 kassakone kuin myös 6
tai käteisenä rahana. Kirjeeseen sul- ja pientä
ym.
lamppua
2
jettu ilmoitus oe jätettävä joko miespakkaa kangasta ja keittoastioita.
Herrainhuoneen kalusto, johon kuukohtaisesti tai lähetettävä postitse luu 1 kulma- (ja 1 muu sohva, 2 pöytää,
Huom.i Ostohinnasta on 50 % makotsakkeelta: „Kt. ropry, iraeiomsettava heti ja loput viikon kuluessa.
4 nojatuolia Ja 7 kirjahyllyä.
Helsinki, joulukuun 22 p:nä 19X6.
eMV öurrb st ynpanjienifi CneaRuokahuoneenkalusto, johon kuuluu
na nocranKy ruoka'kaappi, kaappi, sohva, sohvapöyooprcKaro nopxa
Heisinkin Rtmtokanpuakamart.
Pehr Em. HaUblom
npoBT." viimeist änhuutotilai-uut- tä, ruokapöytä, 10 tuolia ja seinäkello.
ta varten määrättynä päivänä ja
Muinaissuomalainen huonekalusto,
tuntina so. klo 10 ap. jouluk. 20 johon kuuluu kaksikerroksinen sänky,
ipnä v. 1016 (tamimik. 2 pnä v. 1917); pöytä, 3 penkkiä, keinu- Ja nojatuoli, 3
2) ilmoituksessa on 'mainittava: tuolia, 2 arkkua ja kuvastin ym.
niistä 73 täyttä ja 19 vaillinaista tynRauta- ja puusänkyjä patjoineen, vaaa) hankinnasta vaadittu hinta (mermyydään Suomen" Valtionrautanyriä,
kittävä kirjaimilla), bj tarjouksen te- tekaappi, jossa peililasiovet, piironki teiden laskuun julkisella huutokaupalkorituoleja,
tualetteineen,
vuodevarjoskijän asunto, ammatti, nimi ja sutammikuun
tini leposohva, täytetty huonekalusto, la, Joka tiistaina tulevan
kunimi, kuukausi, pä vä ja vuosi, keinutuoli,
alk. klo 12 päiv. pidetään rautapnä
2
kaappi, tuoleja.
c) yiksityiskoihtainen. selitys takuuteiden saapuneiden tavaroiden makasiiKeittiökalusto.

S^CIiGJSg

3 kaunista, suurta sohvamattoa.
2 naisten polkupyörää ym., ym.,
Huonekalustoja void. katsella kaikkina arkipäivinä klo 9—4, joka täten
ilmoitetaan.
Helsingissä, 23 p. jouluk. 1916.
Cityn Huutokauppahuoneusto.

Anna Lilius.
26877

nin edustalla Töölössä,

HUOM.I

vaaMuuten ar

Tehdyistä huudoista

ditaan heti käteismaksu.

netaan lähempiä tietoja myyntitilaisuudessa.
Helsinki, jouluk. 19 p. 1916.

Heisi-

;

-i

•

'

nmari.

Pshr tm. Haliblom.

26480

Mäntslilässt!.

yli 100 ta.,
noin 50 ta. Rakennukset hyvät.
Tukkimetsän arvo 15,000 mk. Irtaimispeltoa

to hyvä, joka seuraa kauppaa.
2:si, pinta-ala 150 ta., peltoa 30 ta.
Ylösotett. suola 20 ta. Rakennukset
hyvät, metsää myytäväksi. Lähempiä
tietoja hinnasta y.m. antaa henkilökoh-

taisesti halullisille ostajille
Juho Nikkilä, Jokelan asema.
(3.1.29887)26959

Uusi työreki myytävänä Aleksanterink. 14, porr. D, ovi 1.

Uudenuucden LsltlolQ
saa ostaa tänään klo 2—B ip. Kalevan
Paperikaupasta Simonk. 10 ja Iso-ißoo-

ä

!

kauniiseen, keskikaup. sijaitsevaan 2 ä
3-huon. huoneustoon nykyajan mukav.
Huoneusto heti tahi myöhemmin saa;avana.
Vuokra halpa. Näht. 12—2.
häh. Korkeavuorenkatu 24, pr. A, ovi 5.

maatila

saa
jos

heti käteisestä ja n tentlanume,
liedbittfkset lähetetään

Liikitnimistöön HAtVKS,
lOmist. Ins. W!. A. GraniLuticf.
Heteanfci. Bulevardinkatu 3.
Puihel. 04 00.

C£i'Afl|i|

4 turkkia, 3 talvipalttoota,

3 pukua halvalla,
Hesperia, huvila n:o 61,

WMM

sopiva keskikokoiselle nuorelle miehelle, nähtäv. tänään ja huomenna klo
12—3, Iso-Roopertink. 33, A. 1.

Käteisellä
myydään 2:si pienempää ruokatavarakauppaa. JLäh. puh. 151 Oulunkylä.
25945

k tj. 3j mm.

Ajelurekiä,
keväitä

N-o 1758.

Hyvää korkoa tuottava

Kivitalo

HELIOS Oy.

a NIKLAS JÄRNEFELISN |
ftlaunmittaiis- ia Laki- i
1 asiaintuim. L.lloikiuk. 16. 3

I

26936
Suurin varasto

Uudenvuoden Tinaa
23 ja 50 penniä kanki sekä valinkauhoja myydään vielä tänään kio 2;sta
8: aan Siialla.
A. V. Strand.
Iso-Roopertink. 46. Puh. 93 00. Tilat(5.1.29944126970
taessa lähetetään.
1
pitkäja
parireet
1
sekä 1 vaunukelkat myytävänä tiistaina 2 p. tammik. Pikku-Roopertink. 1.
Läh. puh. Munkkiniemi 20.

Biihimäki.

is H.)

4 Viulua,

Cello, Altto ja kaksi pientä viulua
sekä joukko nuotteja' myydään koh(uhinnalla.
Kyselyt paluumerkiUä
osoitettava
Väinö Mattila.
Ryttylä. Tervakoski.
Toiletti- ja Taloustarpeisiin.
Oy. Osk. Durchman Ab.
Rohdoskaupat: Mikonk. X;
Siltasaari 14; Neitsytpolku 12;
Eulevardmk. 9; Fredrikink. IS;
Savon Rohdoskauppa Kuopio;
Kouvolan kemikaiikauppa.

|

ja tilavia.

K. A. WIGG.
KorkenvuorAnfc. 15. puh. 8 67.

on

Kei sars-Bora U st

porras H,

ovi 17.

RSNOL

.

g

§

-

vaarallista
paras poistoja,

|

Sattun estä syystä myysisältävä l:n, 2:ö, 3:n ia 4;n huoneen,
dään hyvällä menestyksellä huoneistoja
ja luottava jo sm-;lullia
toiminut makkaratehdas Hel- vuokrilla alk. 1/6—17 noin 50,500
singissä. Vastaukset U. Suo- mlk.
Pallo vrk, 610,000 m.. .
Hinmettaren kontt. nimim „Mak- Kiinni!, lainoja 577,000 mk.
ta 750,000 mlk.
Lähemmin
karatehdas 285“.

Nuha on
Sen

('5.1.29955;25i907

Hyvin viljelty, ‘suurehko

Makkaratehdas.
åsrato-osfeieet

27.

Vähänkäytetty Smoking-puku,

(S 1.297 2 026843

Hb!, (rnots.) Hels. S.

''n

v

Maatilaa

Per|anJaina fulavaa tammikuun 5 p. kio IsSiä
Itäiv. I!ä uiyjdaun jn.kiseila, iiil-äl. huutokauppukanuirisisa, Mariankatu
3 pideltävällä uuutokaupalla joukko

fielsingiti Huutokauppakamari,

herroille, naisille ja lapsille kuin myös
tanssikenkiä ja kalosseja,
villaisia alusvaatteita Ja paitoja
26747 (miesten) hautokaa?, taan
torstaina tammik, 4 p:nä a!k. klo 11
25SV,
a.-p,
Cilyn Hnniokacppabnoaenßloäsa.
L udemnaamk. 2. Puh. ti <32.

r—

—

2 pienempää, hyvämetsäistä

pertink.

Turenen

Jalkineita

antaa
Virroilla, jouluk. 20

a

l:s* myytävänä, pinta-ala

sPajaraVcnsirs Sementtitiilistä. Eteinen laudoista 2 kertainen, purnu ia täytetty.
Foittclur*. esuo s:si tynnyrinalaa. Polttotarvetta var-

LUJIA

holhouslaut kunta.

:—is —s-

a

4

26482

Tilan
huutokauppa.

/tjtfikto»» Tavasfsijeptia^
Kiinteistöosasi...
j
saavat valonsa sekä
j
U mninkatu ö(J. Puh. if>j2.

kavtiövo nian. Valo on järjestetty Akkumulaattnnn
kantta Purkaus on 181 ampp. tuutia. Kupariset ulkolohdot (I 555 Kiloa).
Saha aitos sisältää Raamin ja Kanttans-sirkkelin.
iVßyilylaitos 2:11 Jauhatuspanlla, Ohranryymlaitteella ja
j.Rnima* Kauranryynilitistä ällä.
iCo' 8«0 ma 300 hevosvoimaa 2:l!a voimakoneella varus-

Heisin'iin Fcnfohanppakamari
Pehr Em HallMom.

:

konttorissa,

Myytävänä.

Moottoria y. m.

puoleksi närettä, jotka ovat kuljetettavat meren rannalle laivoihin las-

nasta ovet saatavissa Viaporiin sata mahallitukscssa Katajanokalla arkipäivinä k'!o 10—2 päivällä sataman Talousosaston siMeeriU/

—

Juikiseffia ih'Uiutctkaupan ILa. joka pi
uusinta mailia
de tään tammikuun 3 päivänä 'kilo 1
sekä 8 maa- ja venesuudessa lähemmin mainittavilla eh- •päivällä itse tilalla, myydään Vai
doilla. Leimatut puut ovat erittäin nc^ä-nimin en perin tötaäo Pöyityä r
pitkävartisia ja niiden vahvuus 18 ja- pitäjän K ura Ma kylässä.
Tila hyn
lan korkeudelta vaihtelee B—l78—17 engl.
vässä kunnossa, metsää myytäväksi
tuumaan.
Tehtyjen tarjousten hyväksymisestä IV* kilometriä pysäkiltä.
HUOM.! Tehdyt huudot ovat heti käteisellä maksettavat.
(S.I 29894)26929
Helsinki, joniuk. 19 p. 1916.
tai hylkäämisestä päättää 'lopullisesti

uusinta mailia
kinnan mainitulle satamalle vuoden
kuluessa.;
1917
hankinnan suuruus sekä 8 maa- Ja veneon 4.000 syltä, koivua ia mäntyä ja

kuuluva
hallintoerääseen Brckas nimisestä
perintötilasta N:o 2 Helsingin pitäjän
Huopalahden kylässä välikirralla lokakuun 6 p:ltä 1910 luovutettuun R osavilla N:o A 79 kutsuttuun maapalstaan
sekä omistusoikeus tällä alueella löytyviin rakennuksiin, saman konkurssipesän laskuun, josta halullisille ostajille
ja muille, joita toimitus koskee, täten
tieto annetaan. Erittäin huomautetaan
d) nimikirjaitiii?;
että Ilmoitus senlaisista saatavista ja esineestä.
3) jollei näitä ehtoia 010 r^u^aletnautinto-oikeuksista, joista mainitaan
tu, ei ilmoitukseen sisältyvää tarU. L:n 5 luv. 25 ta 32 ?|:ssä. on tehtäjousta oteta huomioon;
vä toimitusmiehelle viimeistäänkin toi4) yksityiskohtaiset tiedot hankinmituksen alussa.

oikeus

Juho Koro.
Virkatalojen 1; utak. esimies.

tokaupan alkua.
Helsingissä, *1 ään ‘nk aneliassa, SO
päivänä joulukuuta 191 G.

B.

HUOM.! Jonkun osan kysymyksessä
olevista panttitavaroista saattavat asianomaiset panttisetelinomistajat lunastaa ennen huutokaupan alkua,
■Helsingissä, 29 p. jouluk. 1916.

Maalarimestari F. Mäkisen ja hänen
puolisonsa S. G. Mäkisen jouiusuuD 3
pnä 1913 omistajalleen tekemä
25,000 Suomen markan
velkakirja myydään maanantaina tule
van tammikuun 8 pnä a!k. klo 2 päo.
asianomaisten pantinomistajain
las
täkäläisessä huuti
julkisella,
kuun
kauppakamarissa,
Mariankatu n:o C
Ensi tammik. 20 pnä klo 12 p;Uä pidettävällä huutokaupalla.
myydään vapaaehtoisella huutokaupalTämä velkakirja, josta juoksee 5 <■
kunnanhuoneessa, korko heinäkuun 8 päivästä 1916, ola Virtain pitäjän
tilaisuudessa lähemmin ilmoitettavil tammikuun 7 pinä 1914 kiinnitetty t;
la myyntiehdoilla.
Virtain seurakunoon ja ton'liin rro 8 Munkkisaaret
nan kappalaisen virkatalon metsästä. kadun varrella korttelissa n;o 122 t:
4805 le.mattaa tukkipuuta, joiden ia tä Helsingin kaupunkia.
pimitta 6 metr. korkeudelta vaihtelee
on 50 % maksetta?
Ostohinnasta
9—14 tuumaan.
heti ja 10-rat viikon kuluessa. Muute
Tehty.en
tarjousten hyväksyminen
annetaan lähempiä tietoja myyntitl
tai hylkääminen jää seurakunnan kir- Kuudessa.
lopullisesti päätettäkonkokouksen
Helsinki, joniuk 18 pnä i-916.

I

km. asemaita, luonnonkauniilla

Kiistiiila.

haarakonttoriin A Aibertink.
varrella ja B Kalliossa pantattuja, mutta lunastamatta jätettyjä tavaroita, joiden Joukossa on: arvopapereita, kuten
säästöpankkikirjoja; kulta-, hopea- ja

ym., ym.

j

y

Pinta ala n. SOO tyun.-alaa, josta 110
tynn.-alaa peltoa, tilukset kaikki yhdessä palstassa. Päärakennuksessa 19
huonetta, on säätyläisiä varten rakennettu ja hyvässä kunnossa.
Navetta
40 lehmälle ja talli 12 hevoselle. Muita rakennuksia
on paljon ja kaikki
kunnossa.
40,000:
Palovakuutus
markkaa. Suuri puutarha. Sähkövalo.
Painovesi talliin ja navettaan, mätetään nyt ainoastaan Ti le-tuää, 5 Hevosta, 10 hiehoa, 11 sikaa y. m. voi
elättää paljon enemmän. Hypoteekkilainaa 50.000:
markkaa. Hinta irtaimistoineen
250,000:
ainoastaan
markkaa. Lähemmin

yhtiön

—

S -S— 5?

paikalla järven rannalla sijaitseva

Ja keskiviikkona 17 p. tulevaa tammik. alkaen klo 10 ap. ja, jos asia vaatii, 5 ip., joiioin myydään joukko viime

uusihopeatöitä, joukossa kelloja, sormuksia, rintaneuloja, rannerenkaita,
medaljonkeja, kaulaketjuija, savukekoteloita,
kahvikalustoja,
leipäkoreja,
kannuja, lusikoita, veitsiä ja haarukoita; soittokoneita; viuluja, mandolineja
ja kitaroita; huoneka’uja ja taloustavaroita: piironkeja, ruokas-linkaappeja,
vaatekaappeja, kirjoitus- ja muita pöytiä, kori-, nahka- ja keinutuoleja, pesukaappeja, seinäpeilejä ja pöytä-sähkölamppuja sekä sekalaisia muita arvokkaita tavaroita, niitten joukossa polkupyöriä, ompelu- ja kirjoituskoneita,
vaaka punnuksineen, ajo- ja käsirattaita, lastenvaunuja ja pelkureita ynnä
joukko pito-, liina- ja vuodevaatteita

15

Tampere—Karkku
rataosan varrella.

pnä

Koska on sattunut, että txiuneän tuttua valaistujen huoneiden ikkunat
eivät 010 -olleet hyvin n-eitotyt. huomautetaan yleisölle, el'ä siihen syypäät henkilöt joutuvat lailliseen edesvastuuseen pakoil. määräyksen N:o
38 mukaan.
Helsingin FoJiåsfltanxairissa, 30 p.
joulukuuta 19- r,.
Hj. WfOlir ui"»,
JL J. Kasalla.

i\.o 354
S-

il 3

panee

Tiistaina 13 p. temmik. Staffansby
ja
Vanda Puistokyiä.
siitä,
on
Todistukseksi
että vero
Julkisella huutokaupalla, joka torskannettu, pannaan yhämai-niiUmuin Keskiviikkona 17 p. tammik. Pakinensitulevan tammikuun 11 p:nä
Tuomarinky.ä,
ja
Tomtbacka
taina
kylä,
piäet teihin erityinen leima.
klo 6 i.-p. toimitetaan RahatoimikamaBjUungsby.
Sellaisista I ja II luokan omistajalTorstaina 18 p. tammik. Tikkurila, rissa, myydään kaupungille kuuluva
le asetetuista vapaapileteistä, joita
Asuntotontti n:o 27 Läntisen ViertoFastböle, (Hanaboie ja Haxböie.
seuraa todistus ja jotka esitetään aPerjantaina 19 p. tammik. Käinby, tien varrella korttelissa n:o 525 ne!seman ■pilettikassassa. kannetaan ve- Ripuby, Seutula ja Tavastby.
jännessätoista kaup.-osassa, josta sekä
roa aina, riippumatta matkan pituuLauantaina 20 p. tammik. Känala, että puheenaoleva tontti on pin a-alaldesta. Jos todistus ket-aa meno- ja ■Kärbö'o, Kvarnbacka, Mänensby, Nak- taan 323,650 neliömetriä .a arvioitu
paluumatkalla, kannetaan toaksinfccr- kila, Sillböle ja Tall.
Smk. 56,000:
halullisille ostajille tätaiaen -veromäärä siinä .pii ettikaasasSamalla ilmoitetaan, että verotuslau- ten ilmoitetaan.
Hr-’s:ng;n Fabatoimikfmärissä, joulusa, jossa todistus onsim äisen kerran takunnalle aijoiut tiedot ovat lähetettävät
ennen
28 p:nä 1916.
hyvissä
paikkakunafoin
kuun
esitetään. Tällaiseen to Vstuiksf en on
pantava määrätty määrä Venäläisen tien verotusta ja että tarkoituksella
Rahatoimikamarin puo’es*a;
Punaisen Pistin merkkejä, jolloin annetuista vääristä tiedoista saatetaan
Alexis Gripenberg.
K. Rein,
edesvastuuseen.
25885
merkkien kelpaamattomaksi tekemiileisingin pitäjä, 30 p. jculuk. 1915.
nen toimitetaan Venäläisen Punaisen
Toimeksi saanut:
J
Pistin leimalla se' ä lävistäminen aCskar Feiln.
sianomaisen konduktöörin toimesta.

ifnrsL VapaapHetiit. joita ei tarvita
esittää aseman pilettikassassa, ovat
tästä verosta vapaat,

1916

Höyrykone
Hbl. (ruots.) 1 k. 20 mm.
Kävtetty

Kaitila.

Balanssisirkkelisaha tarpeineen.

ilmak. työKattila muurattu
Tikku :ilan Kaakelitehdas. T kkr>n‘la.
4 kpl.
tnlipinta,
35
paine,
Uudenvuoden tinaa sekä kauhoja hal- 22,000x55 •'■n.
urnupia,
uikki
valla Rauta- ja Metalliliikkeessä Eeri- mutuuric
kinkatu 12. Puh. 109 42. Huom.i LiiKone 35 hv. Kompond mallia,
Kaikinpuolin
erikoisen hyvä, Iso, ke on auki Uudenvuodenaattona klo korkea jfi nvt-ilnpaine
ilinterillä,
5 —9 illalla.
yorksbirerotuinen 2-vuotias siitoskarkäypä, kolmella ...akerillä.
pystyssä
ju, jonka isä on tuotu Englannista ja
"oloni tnat vähän äytetyitä.
emä Ruotsista, myydään Kivirannan
Ostotarjoukset
la
Juho Korhonen.
sikalasta Huittisissa.
Sn nä (iki.
hetettävät os.: Kiviranta, Lauttakylä. saa tänään klo 2—B Kalevan Paperi2^OSS
26702 kaupoista Simonk. 10 ja Iso-Roopertin(.5.!.30006>26857
katu 27.

d2

Karju.

Kmiscnkynttitöllä

Osake: huone hella-alkovilla, huone
keittiö, valoisa alkovi mukav. myydään
heti, puhe!. 8845. k'o 10—'12.

vekselilomakkeita
B*o

Lasku-

ja

mvy varastosta

SUOMALAISIIN KIRJALL. SUURAN
KIRMfAINO. ANIiNK. i.

lOUpunKltaiOja

B°io

250,000 Sms sateisella; päi
vänvastaisilla aukeilla paikoilla, kesT.ähemm. puh 7751 rakenkustassa.
nusmestari Ruusuvuori
40 —70

ja

■

.

:

"

'

1

Kyntliiditä

myi tä vänä tukut on m
ä.pääa
Lähemnui
i
km 11
lei 710
Huone 11.
+

ISI6

N:o 354

16
i

—8

Päärakennus uusi, sis. 6
huonetta, eteinen ja veranta, siiäpaitoi on toinen rakennus, uusi,
sis. 7 huonetta, eteinen. Navetta
ja talli sementistä, tiilistä, 33 lehmälle ja 7 hevoselle. Kaikki rahevosta.

hyvässä kunnossa,

ve-

kaikkialla,

irtaimisto hymainittakoon erityisesti
höyrypuirnakone, sirkkelisaha y.m.
Taioa rasittaa pienempiä eläkkeitä. 34.000 mk. kiinnityslaina.
Lähempiä tietoja saad.an henkikiiökoht. käym.
Eugen Teschen Asianajo- & Liiketoimistosta, Aleksanterini 40(8.1.30019)23979
Puhel. 2157.

sijohto
vä. ja

rtvvin muokattuja Itimoaan
myytävänä; sopii turkiksi. Liisankatu
12 C. ovi 18.

Buscii-

Mikroskooppi
30—350 kert. suureni., laatikk. halvalla
myytäv. Annank. 22 A, 5. Tel. 105 88.
7-vuotias, virheetön,

Ma uöSa.

Lähemm. littalan asema.

August i uomlnen.
hbl. (ruots.) 1 k. tj. 6 mm.
Pika-aiurin reki myytävänä Orlonink.
34, E. V. Halla.
Käytetty,

lämmin

talvipaltioo naiv.

Uudenmaankatu 29,

porr. C, ovi 31.

Tinaa,

valinkauhoja, Uudenvuod.-postikortt., v.
1917 almanakkoja ja kalenteria saa vielä tänään klo 2—S Kalevan Paperikaupoista Simon k. 10 ja Iso-P-oopertink.
(5J.3Ö009)26958

2j,

Hyvä miehen paltioo, kriminnahka-

kauluksella 200 mk. Annankatu 27, pr.
A, ovi 3.
’

Nahkakappa,
kuosia halvalla,
nykyaikaista
Metsästäjänkatc 4, pr. B, h. 3.

au?!,

Oiva Leinon

Tanssi kurssit Puuseppätehtaan
koneita:

Weckman’ln Yksityinen

Kirjanpidon

haluaa sivutoimenaan

opiston

Miesopettajan
viransijaisuus
Pihiajalahden

käynyt

nuor. mies. Arv.

pitää Kauppakirjanpitäjänä toim.
vast. t.

KAUPPAKOULU

k. nimim.
»Pätevä, 388».
!.

Suomea ja venäjää puhuva neiti
kansakoulun johtokun- haluaa liikkeeseen, mieluummin kenkä
nalta kevätlukukaudeksi
1917 ennen kaupp. Arv. vast. pyyd. jätt. Puna vuoensi tammik. 8 päivää. Paikka Smk. renk. 17, Thorin kaupp. nimim.
150 kk. 1,’!—31/V 1917. Naisopettajat».Ennen ollut»,
kin otetaan huomioon.
VeistotaidoKeittäjiä, yksinp., lasteni., maalaiston naisopettaja suorittaa poikain kätytt. ym. saadaan heti Liiketoim. Vuosityöopettajan palkan. Valittu ei saa
ri, puh. 7751. L-Roopertink. 3.
kieltäytyä.

Kuhmoinen, 23. 12. 1916.
26992
Thure Helavaara.

Piirustajat
HuomJ
Perin

taitava konepisritäjä. ioTca on

alkav. jäi!, keskiv. tammi k. 3 p. klo S i.
Hei m. suuressa voim.-salissa, iHallitusk.
13. HUOM.! Opet. nyk.ajan salonkitanssit. HUOM.! Vasta-alkav. viim.
siö.kirj. 7:stä afk. Kurssi 4-viikkoinen.
Hinnat vaan 15:
ja 10:
26956

Helsinki, Vilhonkatu 6, puh. 27 21,

haettavana Kuhmoisten

erityisesti perehtynyt .höyry? aivakomesiin, saa paikan.
Vastaus palkkavaatimusten, 'todista asunto-osakehuonenstoja, osa heti
vapaana asuttavaksi. 600 t. m. metsäi- tusten jäljennösten ja suositusten kenen maatila myydään hyvillä ehdoilla ra osoiilteeltt-a
tai vaihdetaan Helsingin taloon tai
Tehtaat Lehtoniemi ft Taipale
osakehuoneustoon. Lapinlahdenk. 27
Fabtiker.
C, ovi 18, J. Keronen.
(Hbi.) 2G948
mm,
20
tj.
k.
(ruots.)
1
Hels. ST Hbl.

Kaupunkitaloja

■

jen

nahkoju

Kaikenkokoisia

Sun iltain a Joulukuun 31 r:uä

'Pienempien kauppaliikkeiden ja talo-

SS

Hyvin rakennettu maatila
sijaitseva 3 km. asem. Karis—Turun rataosan varr. Pinta-ala 800
ta. kahdessa kappaleessa, josta 190
ta. ensiluokk. peltoa, hyvin kasvavaa metsää. 6 ä 35 lehmää ja 6

kennukset

UUSI SUOMETAR

ainoa julkinen oppilaitos alallaan, joka antaa uusimpien
järjestelmien ja opetusteknikan mukaan ensiluokkaisen, käy»
tännöllisen Ja perinpohjaisen opetuksen.
Uudet 3 ja 5 kuukauden kurssit alkavat tammikuun 15 p:nä.
Huora.l Pyytäkää ohjelma ensi tilassa, jossa muiden srlostelujen ohella oa joukko parhaita sanomalehtikiitoslauseita koulusta.
Sulo Weckman koulua johtaja.
28942

M

—

—.

HIUSTÖIT&

tehdään hyvin. Hiuksia ostetaan. Porthaninrinne 1. Hilda Leivo, kampaaja. Puhelin 5£61.

loppua Onnellista liatta Duotta
-

toivotamme kaikille liikeystäville ja tuttaville

Helsingin Räätällnliike
1 nuone ja osu keittiöön.
1905, klo 12—2.

Lähemmin

puh.

Huoneen, alkoovin ja keittiön
OSAKE myydään.
Aurinkoiset, suuret huoneet, vapaa he-

Musta nahkalaukku, sisält. 7

K. Alex Aito. Iso-Roopertiukatu Km 8.

KAMARIHUONE
vuokrattavana Mynttikatu 1, rappu E,
ovi 23, klo 12—2.

(S.

I 290361

”

I. Wahlroos.

pantti-

lappua. kadotettiin tai unohdettiin aju
26971 riin sunn. 24 p. Reh. löyt. pyyd. tuomaan hyvää paikk. vast. Ratak. pantti-

Urakkamiehiä ja
Urakoitsijoita

2 kpl. freesi koneita terineen
kpl. keppisoma l 1 2 ja 1
kpl. t erotuskorv 1, jr ukko sirkhdisabantenä, akselia, laakeria, hihnapvöriä & hihno.a,
lämpöpä tr. eriä ja -torvia kuivaushuonetta varten sekä
puutavaraa 2” ia I'/,,” lankkuia ]a 1” lautoja muutamia
kymmen ä standartia. Läh.
puhelimitse tahi kirjeellisesti
3

konttoriin.

Päi välistä.

°6sn

Laukaa.

Suuri joukko parhaita
a ■« ■■
■

tyhjiä
säkkejä

Eteläinen suomalainen seurakunta:
ti. Läh. Armfeltintie 12. h. 2.
Laaant. klo 5 rippisaarna ja Herran
eht. Johanneksen kirkossa.
tarjotaan suuremmissa
Sunn. jä!k. joulun; Klo 10 a. saarna ja pienemmissä
erissä*
Shvo nainen saa asunnon Tehtaan
Betaniassa past. Sylvander. Klo
p. saama ja Herran eht. Johanneksen Tarjouksia odotetaan ni*
katu 18, pr. D, ovi 4ö. Lotta Isaksun.
kirk. past. Sylvander. Klo 6 i. saarna mim. f ,Vapaasti Heisin*
Raitis nuorimies saa asunnon toverija Sipoon nimismiehen luona Johanneksen kirk. past. Leiviskä.
Tn
naulan
Espoon,
Helsiaginpitäjäa.
otetaan
pr.
ovi
B,
na. Pietarinkatu 16.
33.
kiin2B6“ t. I. konttoriin.
Uudenvuoden?.: Klo 10 a. saarna
sekä insinööri L. Pagoscheliin konttoreissa Espoossa, Pandassa, KorsosKaun. kai. huone, kaik. mukav. 1 p.
Johanneksen kirk. past. Leiviskä. Klo
tammik., miel. virkam. Vironk. 11 C.
sa ja Sipoossa seuraajiin töihin:
puoli 1 p. saarna
Betaniassa past. tullut.
Klo 4,30 Nuoriso-osasto. Esiklo 9—12 a.-p.
36.
Näht.
saa paikan toimituksessamtelmä, Rauvola, y.m.
1) Kaadetun metsän sahaamisee n
(213 sm) pyörä- Leiviskä. Klo 6 }. saarna Johannek1 p. klo 6 osansyliupituisiksi
Toimessa oleva nuorimies saa asunsen kirk. past. Sylvander.
otto RKY:n illanviettoon.
me. iimoittauduttavatiistaina non. Huvilakatu 26, ovi 1.
puiksi ja niiden kokoamiseen ja järjestämiseen vähintäin kuutiosyKeskiv. raamatunselitys Betaniassa
Ev. Luth. Nuoret, Majmink. 12; Sn»
kio 12 U. Suometaren ta- nbi. truots.) 1 k. 12 min,
peruutetaan.
3)
nnnt. klo 11 ap. kolp. Tunturi. Klo Ift
(213
sm
kokoisiksi
pinoiksi
len
B—ls
knutiosyleltä
Smk.
hinnasta
perhe tarjoo kalustetun
loudenhoitajan konttorissa,
Sivistynyt
Pohjoinen suomalainen seurakunta: ip. Uuden vuoden valvonta. Puhuvat
riippuen olosuhteista.
huoneen,
mieluimmin naishenkilölle.
Lauant. klo S ip. rippisaarna Nikolaln kolp. Idman ja Tunturi, kuorolaulua.
Antnk. 4, 2 kerros.
Kaikki mukavuudet. Vuosikaupalla 60
Uudenvuoden?.: Klo 6,30 ip. illanviet2) Kaadetun metsän vetoon ja kokoamiseen hevosilla talviteille kirk. past. Helle.
Kokenut kirjanpitäjä, tcfituimit ny- mk. kuulta. Vast. t. 1. k. nim. Töölö
Sunn. jälk. joulun: Klo 9 a. saarna to. Puhuvat hrat Joutsen ja
Niemikyaikaiseen konttoriieknikkaan, saa n:o 273.
Smk. 60—200 hinnasta venäl, hehtaarilta (ICO m ä 109 m) riippuen Vanhassa kirk. past. Erander. Klo 11 nen y.m.
a. saarna Fredriksbergin kirkkosalissa
Kalustettu huone
Allianssital.,
Korkeavuorenk. 22;
metsän tiheydestä.
Kotilainen. Klo 12 p. saarna ja H. eh- Sunnunt. klo 11 pien. sai. ja klo 5 is.
vuokr. heti siivolle hiljaiselle henkii.
too!!. Nikolain kirk. past. Erander. Klo sai. Klo 10 UI. pien. sal. V. Sandelin
Unionink. 41, pr. D, h. 19, Oinola, puh.
2419.
t*l2 p. Uuden vuoden rukous Freöriks- y.m. Uudenvuoden?, klo 11 a. p. sai
(S.
H.)
(8.1.28599)26246
bergln
kirkkosal. past. Laasonen. Klo E. Saraoja ja työ 5 is. sal. V. Sundell».
Juurikorven savi- ja puut'alostusicolNeiti saa hyvän asunnon
8 i. Uuden vuoden rukous Nikolainkirk. Tiist. klo 7,30 pien. sai. A. Nordberg.
lisuoislaitoksessa. Paitsi molempia aurink, hyvin kalust. huon., toverina
past. Helle.
Klo 5 i. saarna Töölön Keskiv. klo 7.30 pien. sai. S. Tengék
kotimaisia kieliä, myös venäjänkie- ta! perheessä. Töölö, Tunturiiaaksonk.
75 p:stä. Korkeavuorenkatu 24, pr. D, Rauhalassa past. Erander. Klo 7. i. Torst. klo 7,30 is. sai. A. Johansson,
Hakemukset,
len taito toivottava.
1, pr. C, ovi 20.
otetaan joko nyt heti tai 1 pistä hel- ovi 37, Huom.! Auki koko pyhät.
Vanhassa kirk. tri Päivänsalo.
Metod. läti. tai., Fredriktntor. varr.t
joiden tulee sisältää selonteko täI—2 herralle kalust. huone mukaUudenvuoden?.; ‘Klo 9 a. saarna Van- Uudenvuoden aattona klo 11 a. past
mikuuta kaksi nuorta, puutarha-alalle Hela. S.. Hbl. iruots.) 1 a li mi.
hänastisesta toiminnasta, todistusot- vuuksilla. Alpertinkatu 24. pr. A, ovi 1
aikovaa miestä, kun lähettävät hake
Privatisti haluaa pätevää opetusta, hassa kirk. tri Kaila. Klo 11 a. saar- Holmström. Klo 6 i. V. Helman. Klo
teet, ilmoituksen palkkavaaHmuksisSiisti kalustettu huone vuokrataan. tauksensa asianomaisina henkilötieto!- myöskin englannissa. Vasu U. a.n U na Fredriksbergin kirkkosal. past. Laa10 i. past. Häggman y.m. Uudenvuoden
ta ja ajasta, jolloin hakija voisi ryh- Lapinlahdenkatu 27, pr. C, ovi 24.
neen osoitteella: A. Cornérin puutarsonen. Klo 12 p. saarna Nikolainkirk. päivänä klo 11 a. past. Häggman. Klt
'JmimerkiilG
osoitteena
toimeen,
lähetetään
tyä
tri Kaila. Klo 5 i. saarna Fredriksber 6 i. past. Holmström ja V. Helman.
»Heti. 269.
Hyvin kalustettu huone nyt heti tai haliike, Viipuri Huusniemi.
ins, B. Vuolle, Helsinki, Tehtaankakirkkosal. past. Laasonen. Klo 6
gin
15 p. 1:Ile siistille herralle, Oikok. 6,
Diakonissalaitoksen kirk.: UudenvuoO. Leinon Tanssikurssin
tu 32, A, ennen ensi tammikuun 9 ovi 6.
1. saarna Nikolainkirk. past. Erander. den?. suom. saarna klo 11 ap. past,
•
*« J
J •• •••
i
päivää.
Klo 5 1. saarna Töölön Rauhalassa past. A. Palmroth.
Toimessa oleva siisti mies saa asunViren. Klo 7 i. saarna Vanhassa kirk.
Luth. Ev, Yhd. rukoush., Fredrikink,
non 1 p:stä Alpertinkatu 17, pr. B. ovi
past. Lehtonen.
42: Sunn. klo 5 i. past. Byman. Uu18. Takkeja myydään samassa paikasantaa
huomenna, Uudenvuodenp. 6—ll i. a!aTiist. klo 7 J. saarna Vanhassa kirk. denvuoden?.: klo 11 a. past. Niiniva*sa.
Varatuomari B. J. Lindelöfin AsianHeimelassa, Haliitusk. 15.
ra. Perj. klo 6i. past, Toivio.
past. Niinivaara.
Yrjönk.
11,
S
ajotoimisto,
olevaa
klo
9—12.
—4.
nuorta fcer2 siistiä toimessa
HUOM.!
Väri valaistus, uudenvuod
seurakunta;
Sörnäisten
suomalainen
Luth. Ev. Yhd. Kallion rukoushuon,
(5.1.29555)
26960 pesti. Kurssin oma orkesteri. Lippuja
raa saa as. Tehtaank. 13, p. A, o. 15. ■Puhe! 4146.
Lauant. klo
seurakuntakokous 4 Alppik. 19: Sunn. klo 11 a. past. Niisaa työtä Kauppalehden konttorissa
ovella 1:20 6—lo. Huom.! Tanssia har- f.inja 20.
Huone kalustettuna 1. 1. 17. Yrjönkanivaara. Uudenv. p. klo 5 i. past. VaiPörssitaiossa. Fabianinkatu 14.
rastavat tervetulleet.
32, ovi 40.
tu
Sunn. klo 9 a. saarna Kallion kirk. len. Keskiv. klo 6 !. past. Toivio.
26941
Toimessa oleva raitis nuorimies hakkh. Hurmerinta. Klo 13 p. saarna
Luth. Ev. Yhd. Oulunkylän rukoush.?
Palvelijataret hyvillä todistuksilla kee samanlaisia toveria suureen saliin.
Harjun Rukoushuon. kkh. Hurmerinta. Sunn. klo 11 a. suom. saarna Kyrtluad.
suosituksineen saavat hyviä paikkoja Näht. tänään I. Roopertink. 34 IH, o. 13
halvat kurssit vasta-alkaville ja pitem- Klo 6 i. suom. Uuden vuoden rukous Uudenv. p. klo 11 a. Tunturi.
nyt heti ja myömälle ehtineille -oppilaille alkavat tam- Kallion kirk. past. Byman.
Huopalahdessa, Tuomisen huvilassa;
1 siivo neiti)
hemmin k:tta rouva R. J. Fahler, Kirk4 SUtaaaannk. 14.
mikuussa. Opetus helppotajuista. JlakEroltaiauk.
3
Uudenvuoden?.;
Klo
9
a.
saarna
Sunn.
klo 12 p. Joutsen. Uudenvuodenasunnon
toimessa,
joka
päivät
on
saa
kokatu 14 C.
Ehdottomasti ensiluokkaisia ja halvim- su 4 mk. alk. kuussa.
Harjun rukoushuon. rovasti Engström
,.äiv. klo 12 p. suom. Vainio.
7, pr. A, ovi 4: miehen
Hernesaarenk.
pia arkkuja. Puhe!. 429, 337ö.
Naishenkilö saa paikan kaljapanimosHalvat kurssit
Klo 12 p. saarna Kallion kirk. rovasti
Hels. Krist. Työv. Yhd. Neitsytpolku
hyvät saappaat 47 mk.
sa. Lähemm. Vilhovuorenk. 10.
Engström.
Kolehdit päiväsaarnoissa 2 B; Iltama Uudenvuodenpäivänä klo
kalusi, tai ilman 1 tai 15 p:stä
Huone
Kainulainen.
Diakonaattirahastolle. Klo 6 1. saar6 i.-p. Ohjelmassa puheita, runo, kerPorthaniurinne 1 B, ovi 7. Pub. 5861.
na Kallion kirk. past. Byman. Klo 6 tomus y. m. Pääsy vapaa. Kaikki ayHuone kalustettuna, eri eteisellä,
tapsille ja vanhemmille henkilöille, erit !. saarna Hermannin Kansankod. past däm. tervetulleet.
Cygnaenksenkatu 5, porr. D, Allen.
tainkin epäselvästi puhuville, Heikke- Valisti. Klo 7 i. hartaushetki nuori
Sörn. N. M. K. Y. heng. llt. yleis, uunainut, otetaan beti itsenäisesti hoitaNähtäv. 10—2.
jä käheä-äänisille, nenään puhuville, soile 4 Linja 20.
VilHelsinkiä.
denvuoden p:nä Sörn. yht. koul klo
maan ulkotilaa lähellä
änkyttäville, sellaisille, jotka eivät voi
Heti iso yks. kalusi, huone 2:He henTorst. klo 7 i. saarna Kallion kirk. puoli 7 I. Puh. fakt. Railio, saarn. Hutjelykset 180 ta. Vaimo voi saada paigelle, Kankurini 8, r. E, ovi 46.
lausua esim. r-, s-, k-äänteitä y. m. al- past. Byman.
tunen ja hra Putkonen. Kertomus, rukan pienemmän karjan hoitajana. Hakavat tammikuussa.
Lähetyskirkossa: Sunn. kio 5 i. joht no sekä tarjoilua. Terv. tul, pääsy rap.
Suuri kalustettu huone
kemukset lähetettävät suosituksineen
Ingrid Johansson,
Einiö. Klo 10,30 ill. past. Haahti ja
Suom. Krist, Kotilähetya, Länsi-iHoivuokrataan 1 tai 2 herralle 1 p. tam r. roitnmme uudella, amerikkalaisella
ja palkkavaatimuksineen
fil. maisteri. Bulevardin!:. 28. P.
>ast. Lehtonen.
kink. 26: Tammik. Ip. Uudenvuoden13,
pr. A. 28 Hrikom-teroitiiskoueellaiume.
Dagmarinkatu
Lakit. kard. L. af Heurlin,
mik.
Opisto. Ilmoitt. veri joka päivä 4—5.
Uudenvnodenp.: Klo 11 a.p. past. pälv. klo ö ip. hengellinen illanvietto.
Aleksanterini 42, H:ki. Puh. 533. Laakso (Frodrikini kulma).
(S. I. 29753) 25911 Haahti. Klo 5 i.p.
läh.s. Hänninen. Puhuvat yliopp. Urho Murén. hra Ko(5.1.29891)26935
tilainen ja H. Poutanen. Kitaransottr
Ajuri, joka kyyditsi t.k. 23 p. klo 6 Torst. klo 7 1. läh,s. Alanko.
Pääsy vapaa.
Nuorten Naisten Kr. Yhd„ Fabianintoa.
lii. Liisank. asemalle olisi hyvä ja toi
Aleksautennk. 54.
si palkintoa vastaan ne paketit Jotka katu 31: Uudenvuodenaattona klo 6
jäivät rekeen. Osoite: Liisank. 9, pr. I. rukouskokous, johtaa neiti L. Kivivaa
ra. Uudenvuodenpäivänä klo 7 1. koovi 101.
aTOina-Uitaitoiiset, saavat valittaisin
kous yhdistyksen jäsenille ja ystäviltyöpaikan.
le.
Puhe vuoden tunnuslauseen johWSGG.
K. A.
1 p. kesäk. vuokrataan nykyiset Kardosta (puheenjohtaja).
Yksinlaulua
pidetään
v.
1917
jumalanpalvelukset
palmikkoja,
valkkeja
vastaanotetaan,
Korkeaviiorenk. 15.
Rikala). Puhe (tobt. rva Krohn).
tellin leipomohuoneustot. KorkeavuoHarjun rukoushuoneessa päiväsaarja kelionperiä myy hahvila Johanna (rva
renkatu 3. Lähemm. talonomistajan na klo 9 a.-p.
Rukoushuoneella 3 Linja 8: Suan.
Larsson, Unioninkatu 30. Hiuksia oskanssa.
26943
ja
Uudenvuoden?, klo 11 a.p. ja 6 ip.
pä:
Kallion kirkossa; sunn. klo 13
tetaan.
asnmattifaitoiiaeni, tottunut kaasuhituseita puhujia.
väsaarna, klo 6 i. iltasaarna ja lauant.
tunteja venäjänkielessä.
Halutaan
•■•■■■■■■
saukseen. saa neli ipysyväisun .työLuth. Ev. Nuoret Kalliossa: Sunn.
klo 7 511. rippisaarna.
Vastaus t. 1. konttoriin nimim.
Hels. S., (Hbl. (ruots.) 1 k. 12 mtn.
paikan.
31 p. kio puoli 7 toveri-iltama yläsalisJulius Engström, kirkkohrs.
aL. V. 287»,
Huoneusto, 4 huon. ja keitt., n. 3 km.
sa. Puhuvat pastorit
Niinivaara ja
K. A. WIGG.
Oy. Nikolaink. 16 osakkeita on myy- Byman. Pääsy vapaa. Kaikki terveMalmin asemalta, kauniilla paikalla. IS. I. 29095) 26625
Korkea.vuore nk. 15,
(S.H.)
ty.
Hevonen saatavissa. Läh. t. 1. k, nim,
Johtokunta.
tulleita!
TEKOKUKKIA.
»Asunto, 283».
Merimieslähetysjuhlaa vietetään UuSeat Sofi Granqvist, Fabianink. 12,
denvuodenpäivänä Fredriksbergin ruiort. 3 p. Grönqvistin kivit.
joka samalla myöskin hoitaisi pienen
koushuoneella seuraavaila ohjelmalla;
talouden tai palvelijatarta, halukas hoitamaan myöskin sairasta, hakee HallaKlo
11 ap. saarnaa suomeksi Ja klo 1
Tav. Alpertinkatu 9, pr. B, ovi 7.
päiv. ruotsiksi pastori Toivo Valtari.
vuo, Pietarinkatu 12, ovi 7.
alkaa 1 p. helmikuuta 3 kk. kestävä Klo 5 ip. pidetään iltama, jossa puhuM ieskauppa-apulainen
Opetus tietopuolista ja vat pastorit Toivo Vaitari ja A. Laasotalouskurssi.
saa paikan
maalla

Asia poika

Insinööri L. Pagoschef.

Puutarhaliarjoittelijciksi

neuvoja

in cvustusta

raattajaiset

«nskte-BslDissj

2 ailiä

Kaisla kammataan

Ruotsin kielessä

Puusepän
työkoneita
1 tasahöylä,
1 yksi-kutterinen.
1 tenmauskone,
1 jyrslkone y, m.
1 15 hv. öljymoottori.
Vastaukset
osotettakoon tarkasti
selitettynä koneen laatu ja hinta Hels.
San. konttoriin nimim. >W. K. 492».
26991

Perunoita

Sepot jo Uiiliojot.

Juurikasveja
ostaa korkeimpiin hintoihin, tarjeni
set ja mallit lähetettävtät os.
%
Suomen Lintuliike.
(5.1. 29965126964
Helsinki.
Halutaan ostaa pieniä b.ovmnklpatrooneja. Vastaus U. Suomettaren konttoriin nimim.
»Korkea hinta 225».
(HM.) 26890
2 telefoonikonetta (miel. pöytäk.)
Vitoim. Alku, Mikonk. 8, tel. 7882.
Miesten pukuja ja palttoita oetet. käteisellä korkeimpiin hintoihin. Alku,
Mikonkatu 8, porr. B, tel. 99 11.

F

ken korkuisia ja par
no siä

Ratakiskoja

O.Y. Husqvarna

Leipomo

Nahkurit hoi!
Valokuvaajat!

Seurakunnan

Hiustöitä

SGlrGonltoitaiM,

1 huone ja keitto ynbergassa.

sekatavarakaupassa

pesijätärtä
ja kiiltosillttäjä
saavat paikan. Läh. Bulevardini. 12.
Silittä jä.

Ostetaan suurempia ja yähempiä
määriä lehmänkarvoja sekä ruskeita
että valkoisia.
Ab. Hyvinge Voilocksfabrik Oy.
Hai. ostaa 1 tai 2 h. ja keitt. huoTyttök. läpikäynyt tyttö
neisto. Vast. Hels. S. kontt. nimim.
haluaa ohjaamaan nuorempien lasten
26987
»Tammik. 15:stä p:stä». lukuja perheessä tahi muuta sopivaa
tointa. Arv. vast. t. 1. haarak. Sörnäisissä nim. »Kevätlukukausi, 14».
tasavirtamoottori, 220 voit. 1 hev. HeSerninaarikurssin suorittanut,
vakavamielinen neiti,
timiten vastaus Hbl:tin konttoriin nijolla on kokemusta useammilla käytänmim.: »Motor, 593».
(HbU 26891 nöllisillä aloilla ja on taipumusta sairaanhoitoon, haluaa sopivaa tointa Helsingissä.
Vast. ensi viikon kuluessa
Vuorimiehenk. 10, porr. B. Puhelin
Valokuvaamo halutaan ostaa
tai 110 29. »Odottava».
vuokrata Helsingissä tahi suuremmas- «hl. (ruots.) 3 k. tj. 12 mm.
Valpas luotettava Ja 2 kiel. puhuva,
sa maaseutukaupungissa. Vast. nimim.
»Naisvalokuvaajar, os. Sanomalehtien keski-ikäinen mies haluaa portti- tai
llmoitustoimisto, 'Heisin, Aleksante- yövahdin paikkaa. Vast. t. 1. k. nim.
(3,1.29878)26934 «■.Kunnollinen. 280».
*!nk. 40.

Ostetaan

Sörnäisten Suomal.

T$ ökaluvillaafa,

LH&EfOlmfsto RilliKE I
~~>

Puhe' ekniikassa

ilMiiä

lähellä Helsinkiä tsmrnik. 15 tai helnrk. 1 pistä 1917, ainoastaan kykenevä, työhaluinen tulee huomioonotetuksi ja on suositukset, koulutodistukset
sekä palkkavaatimus lähetettävä Uu50 Smk. palkkio sille, joka toimittaa
den Suomettaren konttoriin nimim.
huoneen tammikuun 15 p. Vast. t. 1. k.
\\.
A. Grönlund I
»Maakauppias 282».
Omisf. In-inööii
nim. »Huone, 281».
Helsinki, JBulevardink 3. Puh 94 "n. |
2 taitavaa

r~r

Uutta!

a

Ja

Uutta!

Työnjohtaja,

|9

Otto Nietninen

Riihimäki,
Talonvälitv stoimisto
Haarakonttori Toijalassa.

I

I

Onnellista Uutta Vuotta 1917

I

Teille ostajat ja myyjät toivotamme ga edelle, nkin samaa touhua
Teiltä odotamme
Kunnioittaen:
Otto Nieminen.
iRi h m. S

i

■

99
99

'fi"o9

Annan päteviä neuvoja
hiusten lähtöä vastaan,
iliUiuJItUU» hiusten kasvamiselle, kuivan harmatit ivan tukan elvyttämiselle
hiuslääkäri No' ingiu mukaan.
Lähettäkää vakautetussa kirjeessä 3
mk. osoitteella Kotia F. Lehtonen, Helsinki. Pietarinkatu 19. huoneusto 6.
1 pnä meikatkaa irti ilmoitus!

tliiirkfiifnn
Ui|

Lapuan Emäntä-, käsityö-ja kasvitarhakoulu
aloittaa 20: n toimintakautensa

heimik. 1917. Koulun opetusohjelmaan
kuuluu: tietopuol. ja käytännön, opetus
(ruuanlaitto, leipominen,
taloudessa
säilykkeiden valmist. y.m.), käsitöissä
(liinavaate- ja pukuompelu, kankaankudonta y.m.) ja kasvitarhanhoidoesa
sekä terveyden- Ja pientenlasten hoito,
laskento, laulu y.m.
Kurssi kestää 7 kk. Sisäänk. maksu
on 15 mk,, ruoka kuukaudessa 35 mk.
ja asunto 6 mk.
Hakemukset, joissa mainitaan halutaanko asunto koululla, varustetaan papintodistukseila
ja lähetetään ennen
tammikuun 15 päivää allekirjoittaneelle, joka myös vastaa kyselyihin,
os.
Lapua,
(V:sa)
Sanni Veikkola.

Siimeksen Neulomo
valavstaa

leninkejä ja Keppejä
teettäjän kankaista,’sekä omistaan. Hyvä
kuosi, halpa hinta. Pnnelin 4099. Pietarinkatu 19.

Tanssi «kurssi
alkaa tiist. t,k. 2p, k'o 8 i>H. Annan8, xapp. A, 2 ken. HUOM.I
Varmasti opetan hyväksi tanssijaksi.
Sisäämk, joka piivä klo 'A6—8 il!.
HUOM.! Hinta on halpa.

katu

Å,

G. THOMPSON.

Suni—liiti

Savonlinnan Talouskoulussa

käytännöllistä.

nen.

Kurssimaksu opetuksesta ja päivällisestä 55 mk, kk. Hakemukset, joita
tulee seurata papintodistns ja vanhempain lupakirja, ovat lähetettävät allekirjoittaneelle ennen tammik. 15 p.
08.1.29873)26933
Olga Puranen.

Hermannin Nuorisoliitto pitää kuusijuhlansa 30 p. jouluk. klo S lp. Kotikalliossa, Hermannissa. Puheen pitää past.
Vallen y.m. Kuorolaulua ja kitaran-

soittoa.
Uusmaal. osakunnan talossa, Kasarmink. 40: Sunnunt. klo 11 ap. läh.saarn.
Vilho Pylkkänen.
Balderissa, Yrjönk. 21 B: Uuden vuoden-vastaanotto klo 10 i.p. sekä Uudenvuodenpäivänä klo 1 ip. läh. saarn. Vililmoittakoon erään tärkeän asian ho Pylkkänen.
johdosta heti osoitteensa •
Rautatieläisten huoneustossa. Itäinen
Otto Kaokovaaran AsianajotoimisTeatterikuja 3; Tiistaina klo 7,30 iän.
saarn. Vilho Pylkkänen.
toon.
Liikeapulaisyhd. huen., Kasarmink.
11.
Helsinki. Mikonkatu
Uudenvuodenp.:
suotnal. saarna
23:
(5.1.29896) 26928
Luonnonmukainen parantaja ja ter- klo 6 ip. K. Asp.
Vanhassa kirkossa: Sunn. klo 7! p.
veydenhoidon neuvoja, hieroja on varmimmin sairaitten tavattavana joka suona, tri Päivänsalo. Uudenvuodenp.:
päivä klo 2—y„4 p;llä Helsingissä Pu- klo 7 i. suom. past. Lehtonen. Tiist.
klo 7 1. suom.
navuorenkadun" 17 katukäytävä.
Harjun rukoushuoneessa; UndenvnoParannettu erilaisia vaikeita tauteja huomataan denp.: klo puoli 6 i. suom. past. Lehtodistettavasti
ja
taudit sairaitten kertomatta. Puhelin tonen.
116 23.
Kanaalnvät. Raamatuntutkljain Seu(S. I. 29861) 26961
A. Tähtelä. ra: Matkapuh. Pekka Nortamo saarnaa aineesta »Miten tullaan Juma'an
lapsiksi» By. Koiton juhlasalissa Uudenvuoden?. klo 12 päiv.
N. M. K. Y., Vuorik 17: Suunnat
•aa
klo 2-8 Kalevan Paperikanpoista Simonk. 10 & Iso-Rooper- klo 9 toveri!!. Illanvietto. Usea ker
tink, 27.
(S. I. 3' 0071 2fto.sfi too: Jotain kuluneelta vuodelta.
PalOpetusta ja ohjausta
jon laulua. Nuoret miehet tervetulleet!
KIRJANPIDOSSA iltasin
Klo 11 Uudenvuoden vastaanotto. Pu
halutaan. Vast. t. !. Uontt. nimim.
huvat past. Valtari ja maist Salokas.
Yleisö terve»Konttoristi, 289*.
Jouhikvartetti soittaa.

Hulda Långström

l

"Halutaan ostaa käyttökuntoisia

Valokuva- ia Postikorttialbumia

Nopea, miellyttävä

matka
SKANDINAVIA—AMERIKA

LINJAajanmukaisilla höyrylaivoilla;
»FREDERIK VEI.
»OSCAR H»
»HELLTG OLAT»
»UNITED STATES»,
lähtevät vuorotellen Kristian ia«tS
suoraan New Yorkiin Tammi k. 12;na,
Tammik. 19:nä, Helmik. 9:nä, Helmik. 16, Helmik. 23 ja Maalisk. t

päivänä (Köpenhaminasta
ta aikaisemmin).

vuorokaut-

Vain 10 vuorokauden merimatka.
Skandinaavialainen ruoka ja palvelus.
Tenattomat mukavuudet.
MT HALVAT HINNAT.
Pääasiamies Suomessa:
Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö
Helsinki, E.-Makasiininkatu 4
(Puh. 46 29)
Suora. Kirjan Seuran Kirjapaino Oy.
Helstat. 1918

