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Tammikuun 6 p.
Konttori:

Antink. 4. Av. klo 8 a.—7 i. Puh. 129Ö
Asianiitskoni. av. klo 10 a.—4 i. Puh.
9043. Haarakonttori 2 linja 5 avoinna
klo B—ll a. ja 2—7 i.
Puh. 9206.
Taloudenhoitaja tavat. 2-4. Puh 6565

irtonumeroiden hints IS

MM

;issa maamme oikeuksissa ja virastoin
•.enttejä, yhtiöjärjestyksiä, kauppa- y. tn
ivat penin Innoituksia, paricnönjakoja,
ynnä muita asianajoalaan kuuluvi®

ostetaan myös
Varatuomari

Veikko Vartiovaaran

J aaSg «rH

i
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Is

Pellinen

Helsinki, BHkonkatn X:o 6.
Omistajat;

Eemeli M emein.
Varatuomari.
Lakit. kaad.. Varatuomari.
Sähköosoite: 1 eilinen.
Konttoriaika klo 10—4.
Puhelimet 2335 (Konttori ja Niemeläl ja 7! 44 (Pellinen).
Toimittaa kaikkia asiasuiJoteMSvlä.
278
matkustetaan maaseudulle.
Akseli Pellinen.

Kuljetuslaivoja
sekä muita aluksia halutaan rahtaukseen ensi kesänä Suomenlahdella suurempi määrä. Yksityiskohtaiset tiedot lähetettävät nimim.: Halkoja Ja puu»
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Asianajotoimisto

Matknstdtaaa maaseudulle-

•*'

248

Haisten ja Herrain

-4U>-

y.

Tehtaan

•m.

tulevien tilausten täytyy tapahtua joko
maakauppiaiden tukkuliikkeiden tai Suomen Osuuskauppojen Kes-

I
i

Puhelimet ««.SO»

fcalhenlaUille
painaSuslollto

Vankka yhtiökumppali tahi pari
If* halutaan osakkaaksi

Tikkurilan Kaakeli- ja KaUotitehtaaseen
Tehdas on juuri valmistunut ja pannaan
käyntiin piakkoin. Nykyisessä asussa voidaan siinä valmistaa" 3,000—4,000 uunia
vuodessa. Teh'aalla on poltto-aineita pariksi vuodeksi ja kaikellaiseen saviteollisuuteen kelpaavaa savea rajattomat määrät.
>'

Lähemm. tri. L Leiviskä Museokatu 9. Puh.5135.

mm

Hslsisp arvapaparipdrsslssi ja m alfepoleHa,
Suorittu kaikkia paakkMavil.
icauppas:

Toimieevoi penkille antaa
mvSs kujeellisesti.
40

Sranili- I liiiisit

alkavat Helsingissä Antirik. -i assonaaialaa tamrcib. 15 p. klo 5 j. pp.
Srikoisopetaata ky!ry-, ki iiro- ja sähkohoidcssa
Sarssit medisiiaareiile alkava* assaar-nt. tstataik. 29 p. klo Vt S J. P-P»
Akseli Nikula
Lääket. lisana.
os. fl:ki. Lapinlahden sr.iraala.
l ah. 96 86 klo I—2.

Lauri

Ta»)i«r

Voisiisi, op.; läälsopia yiicpp.
ps. H.ki, Chydeaiustie 5 (matkoilla),
157

Tiedonanto
nahkatehtaille, nahknrillikkeiSle sekä vai-

mistamattomien vuotien ja nahkojen ostajille |a myyjille.

(.S. 1.182) 323
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Al!eksrjoittaaeitte&

Aktiebolaget Metvikens Mekaniska Verkstac
Ookiiahtian Konepaja Osakeyhtiö
Uutta!

Konttori ia näyttely; Länsi-Ranta J2, puh. 6643. Tehdas ja varasto: Merikatu 9.
puh. 4563.

jctka voittavat parhaat tulenkestävät tiilet.
Vuolukiviuuneja ja kaminoiia,
Vuolukivihautapatsaita,
Tulenkestävää kiveä, myös vuolukivilevyjä
kaikkea haluttua kokoa toimittaa

.
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Kirkkoviiniämme
SACHRISTIAA,

Brenstsdt

I

Stora Nygatan 31. Stockholm.

1

Ab. Palmroos

Suonten Vuolukivllouhokset
Juul a, Wunnanlahti.

Pyydämme täten suositella yleisesti tumiettna ja hyvänä p.elet-

jonka kirkolliset viranomaiset
useimmissa katolisissa maissa
ovat hyväksyneet ja vahvistaneet
ainoaksi oikeaksi.
Suurehkon ostoa kantta voimme tarjota tätä erinomaista viiniä tuohon erittäin halpaan hintaan nim. Kr. 2: 50 litralta noin
100 litran tynnyreissä. Hinta E
mtto kassa jälkivaatimukaella 1
I
cif Rauma.

Jalmari Kekkonen.

HEVSINGISSA
Oioiies ANTINKATU tbo

-

Ottaa lastaan rahoja korkoa m
vamaan talletisstiielll? srti juoksevalle tilille

m*

Uutta!

0. Ehrström.

UUHI näSilrstakeikäi(SXja 668)
www

taQßtMi

%

kusosuuskunnan kantta.
5) Kenkäkauppiaat ja muut, jotka haluavat lähempiä tietoja asiassa, kääntykööt Keskuskomitean konttorin puoleen osoit
Kokoonpantavia kangasveneitä, keveitä ja käytänteella Helsinki, Kluuvikatu 4.
nöllisiä, kalastus-,
purjehdus- ja automobiihmatja
myy
varten
valmistaa
ivoja
Helsingin Pnpjetyöliike*

Suomen!a!kineteol!isuuS'Keskuskomitean puolesta

m HaHitasfe. 17. Puh. 89 54.

PBIIiIS Wii la sii

Vaasa, 2 p. tammikuuta 1917.

{

B Pukimo

__

Jamme, joissa edelleenkin valmistamme höyrykoneita, höyrykatti"
ioita, lokomobiilejä, kivenmusertajia, työpajankoneita

I

<SNqP

Ruumisarkkutehdas ja Hautaustoimisto
Korkeavuorenkatu 34.
Pali. 692 ja 1168».
Nikolainkatu 21. Puhelin 36 SO.

Kun tämän osastomme palvelukseen olemme onnistuneet saamaan saman iaitavan johdon ja kunnolliset työmiehet, jotka aikaisemmin ovat olleet liikkeille
kunniaksi ja hankkineet valmisteille hyvän suosion, toivomme saavamme osukseinine suman luottamuksen.
Sitäpaitsi suositteiemme laivaveistamoämme {a muita konepajo-

-1

Keis. Suonien Senaatin asettama Suomen Jalkineteollisuus- 4
Keskuskomitea saattaa täteu Suomen kenkätehtaiden
ja lalkinekauppIalkinekauppialden tiedoksi seuraavaa rajahinta- f
jalkineiden hankkimisen järjestämiseksi:
g
1) Ainoastaan niillä tehtailla on oikeus valmistaa rajahintajalkineita, joille Jalkineteollisuus-Keskuskomitea tämän IS
oikeuden antaa.
2) Rajahintajalkineita saavat myydä vain ne jalkineliikkeet» jotka vuoden 1915 alkaessa harjoittivat jalkinekauppa».
3) Rajahintajalkineita voidaan tilata yksinomaan Keskuskomitean konttorin kautta; tehtailla el ole oikeutta
ottaa suoraan näitä tilauksia.
4) Kenkäkauppiaiden kaupungeissa on
tilauksensa tehtävä suoraan Keskuskomitean konttorin kautta,

WR»P*WOCV.

Fruns J. Ifoltngrenin

,

-4
3

SEURAN

584

Vaasan Myllylaitos-ja Myilynkivitehdas.

m

rsLzrtsss-***

Helsinki. Ete!. Esplanadik. 8.
Auki 10—4,
Puh. 5112.

varoineen ja velkoineen. Tarkoituksemme on jatkaa molempien liikkeiden toi*
niintaa entiseen tapaan, joten voimm» erikoisalanamme pitää vesi*
turbiinien, myllylaitoksien koneiden, myllynkivien y. m.
valmistuksen ja järjestämme nämä yritykset en osastoon nimellä

m

lOtfl
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Osakeyhtiö Vaasan Teknokemiallisen

S

Helsinki, siltasaaren*. s. puh. 9094.
Suorittaa kaikkia alaan kuuluvia tehtäviä tarmotekaasti, nopeasti ja kobtunhin-

g

Heisinslssä

useampia vuosia harjoittama konetehdas on oston kautta siirtynyt meille sekä
rae si.äoaitsi olemme haltuumme ottaneet

1

g

Fabianink. 31. Puh. 11498(Kitavuori) ja 3478 (toi
mirto). Auki t(i-12 ja 14. Matkasi, maaseudulle.

Vaasan Konepaja

3

SUOMAIAIS»!

myös

Ilmoitamme täten kunnioittavimmin, että Insinööri J. Er. Salmin toiminimellä
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ä
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lacatuomas*!

I

Puhelin 9760.
S lo—Vjl, 4—6.
Omist.: lakit. kand. 0. V. Hannula ja hov. auak. L. K. Orraens.
23
rikosasioita.
Matkustetaan maaseudulle
To.mistoaika

«

%

maaseudulle*

Asianajotoimisto Helsingissä, Hallitusk. 15 B.
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Varatuomari
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tavaroita", Sanomalehtien llmoitiistoimistoon, Helsinki, Aleksan(S. H.*> (5.1.355)18^
terinkatu 40.

maaseuduilta
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A. RIMPPI. lak. kand.. Helsinki. ITnir
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Niemelä
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Suomalainsa Asianajotoimisto

Helsinki, Aleksanterinkatu 15. Toimisto auki 10—4. Puh. 47 lö ja 6o 79.

Lakiasiaintoimisto
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Asianajotoimisto,

Matkustetaan maaseudulle.

_

penniä.

(Hbl.)llO

Aiemmat Käsityöläiskoulut

&

?8H55 1

Jollaisessa aamiaispöydässä tulee olla
astialiinen

„Havaraa”
jauhoa,

suomalaista terveys
Tallbergin liikepalatsissa ja Hyvänmakuista ja halpaa. Saatavana
Aleksanterinkadun 21:ssä
Asiamiehiä otetaan-.
Kaarlenkadun ll:ssä —puhelinkeskusaseman talossa (ennen kaikkialla.
A. Lilius.
Pääasiamiea.
4 Linja 9). Kevätlukukauden sisäänkirjoitus alkaa 8 p. p.
Esp3anr.3inkata IS. Heteihtei.
og_
pv'.,
tammikuuta 1917 klo 6 i. p. Koulutyö alkaa 9 p. tammi-

kuuta klo 7 i. p.

(8.1.29975)26663

(S. I.

325?
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Kumoten Suomen Nahkateollisuuden harjoittajain Keskuskomitean nahkojen valmistusta varten sotilastarpeiksi
syysk. 22 p:nä antaman määräyksen rajahintoja vailla olleitten vuotien ja nahkojen ostosta, kieltää Suomen Nahkateollisuus-Keskuskomitea täten, Keisarillisen Senaatin tarveaineiden kallistumisen vastussamiseksi asettaman
Valiokunnan kuluvan joulukuun 27 p:nä antaman valtuuden
nojalla, tammik. 1 pistä 1917 kaikenlaatuisten rajahintojen
alaisten valmistamattomien vuotien ja nahkojen osto-oikeuden, paitsi yksityisiltä ja toiminimiltä, myöskin nahkatehtailta Ja nahkuriliikkeiltä ynnä niiltä nahkakauppiailta,
jotka eivät siihen ole saaneet kirjallista valtuutusta Keskuskomitealta.
Samalla ilmoitetaan, että teurastajien sekä yksityisten
ja toiminimien, jotka eivät harjoita nahkateollisuutta taikka
nahkuriliikettä, on ennen tammikuun 10 päivää 1917 luovutettava kaikki hallussaan olevat nautaeläimen, hevosen
ja lampaan nahat valtuutetuille ostajille laatunsa mukaisilla rajahinnoilla, uhalla, että he muutoin joutuvat 2H p:nä
joulukuuta 1916 Keskuskomitean perustamisesta annetun
Keisarillisen Suomen Senaatin päätöksen 7
§:ssä mainitun rangaistuksen alaisiksi.
Alkaen tammikuun 1 p:stä 1917 ovat kaikenlaatuisten
raakojen vuotien ja nahkojen tilaukset osoitettavat Suomen
Nahkateollisuus-Keskuskomitealle, osoitteella Helsinki, jonka
toimesta vuodat ja nahat Jaetaan nahkatehtaille ja nahkuriliikkeille vuosien 1915 ja 1916 keskimääräisen valmistusmäärän perustuksella. Yksityisten ja toiminimien lukuun
saavat nahkatehtaat ja nahkuriliikkeet ottaa valmistettavakseen ainoastaan kunkin oman talouden tarpeeksi teurastettujen eläinten vuodat ja nahat.
Helsingissä, BO n:nä joulukuuta 1916.

Suomen Nahkateoliisuus-Keskurkonutea.
OSKAR NIKANDER.
j(SX 340; 237
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UUSI SUOMETAR

Liike-Osotteita. |

|

Otto Lumme

Ki PE*p1.85,t.1250 1146t)

&

Pohjoism. Kahvikompp.

(Tukutt.)

Kruunuvuorenk. 3. P. 4058 Ja 5823.

Agraaritoimistoja
Suomen Agraantoimitte,
tel. 8633, klo 10—3.

t-BlUlfc. 18.

Mörne, Albertlnfc, 24.

Kananmunakauppoja:
I. Arkadietf, P.-Esplan.k. 11-13.

P. 1713

torens Malmström, H.-Bspl.k. 83 P.642
Vaatetusliike Pohjola 0.-/., Aieka.lt, 17.

&

Nikolajeff,

Kotelotehdas G a

Lasi. ja taloustarvekanppoja:
G. F. Stockmann 0.-Y., Unionin- Ja
Aleksanterini kulsi
laloustarveoa.
p. 6450.
Lasi- ja Posllinio*. p. Öi4.

Muotiliikkeitä:

Kangas- Ja Lankaosaslo 866.

Musiikkikauppoja;

Pub. 59 12.

Joutsen & Mikola Jeff. Museok 3. P 6520
Pe'ililaslmo Bulerardink. 24. P. 110 77

Muaeok. 3. P. 6529

Kielenkääntäjiä:

|

Leikkeleliikkeitä:
Helsingin Leikkeleinkö, Mikani. 2. P.431

M

ta

pnhelin

48.

llmoiluslounislojas

UusienKielten Opisto

Koulutarpeiden kauppoja:

Valaat, kleleok. Puh. 3410. Aieka-a. il

diuirink. 3.

UUDEN

iUOMETTAREN
kob 11 orl

välittää ilmoituksia kalkkiin
lehtiin ja aikakauskirjoihin.
Yksi käsikirjoitus ja yksi tasku
en lentäen omilla hinnoilla.

Puh. 110 85.

TARMA KIRJANSITOMO

I å\ K I 8
Kaivok 11 P. 684 f
y s-«« a K ir|ans!torao.P.sBol ,8215
Ts
s
I äl&CvCfUnioninkatu X:o 13, 111.

K •U*f! VI

b

UallOtllC KIHJANteITOMO-I0II&U& Annank.29. i’,10859

insinööritöin!Istoja;
Insinöörit. Zitting & C! 0, 8.-MakiS.k. 2. Kirjapainoja:
Hagnäsin Jalkinellike, Erottaja 19. Pub
592. Haarat. Siltasaareni. 12. P. 29 45

Kaleapyydyksiä ia laivatarpeita:
Hjelt

&

l,änsiranfa 16.

Lindgren,

P. 784

Aikata. 0.y.,

Helsinki, Antinkatu n:o 4. Pub. 447
suorittaa kaikkia kirjapainoalalle kuu
luvia totta nopeasti, täsmällisesti, nuo
lellisestl ja kohtuullisilla ainnoilla.

tammiik. 1917 'klo 10 ap. Helsingin Ruotsalaisella Tyttökoululla, Bnlevardinkatu 18.
OS.I. 29388) 240
Johtokunta.

murtamana kuoli
rauhallisesti kotonaan 3 p. tammik. 1917 21 vuoden ikäisenä suukovan taudin

Kilk Uuma
xm Sai»
Helsinki.

QXm- Sepf4(å

Kftlftef öfefriil
19'/, 17

Hämeenlinna.

(H.S.)

Viipuri

della luterilaisella hautausmaalla

sunnuntaina tammik. 7 p. klo

1.

Kokoonnutaan kappelin luona.

O.Y. GRANIT
Buievardlnk.
SContlori:

15
Avoinna: 11—3:: Te.ef. 8?

Rakas isämme,
maanviljelijä

Kul Kn Ha

Nummella (U. 1.) tämän
kuun 5 p. 1917.
Suurella kaipauksella
Lapset Ja lasten lapset?

•kuoli

Uuden taivaan valossa kiitän
Herran laupeutta, silloin tunnen
riermuila Jeesukseni rakkautta.
Sukulaisille ja muille ystäville
ilmaltamme, että hautaus tapahtuu tuorstaina tämän tammik. 11
pnä klo 2 j. pp.

Ja

Hautapatsaita
Varasto:
LeppSsuon huvli. Laplniahdenk.
Avoinna: 9—12; I—6. Tel. 4237.
Parasta aineita, uusinta mailia I

15

lOiipiiiiiii
Jälkeläinen Vilhelm Ekm n
Lapiniahäenk. 13 n Puhelin 428

Hautakiviä aina varastossa
Harmeritöltä tehdään.

CSrpokoU-

Hakkila
vaipui kuolon uneen Vesilahden
Kansliassa 5 p. tammik. 1917
60:llä ikävuodellaan, suureksi suruiksi ja kaipaukseksi meille sekä
laajalle sukulais- ja tuttavapiirille.

Lilkeoiieliet!
Työkykyinen,

jossakin määrin 'liikealaa tunteva kansak. opettaja hailuaa
siirtyä liikealalle. Taitaa kirjanpitoa ja
on useampia aineita, m. m. kansantaloutta opiskellut ja tenttinyt yliopistossa. (Herrojen liikemiesten'. Joilla olisi
työtä tarjottavana, pyydet. siitä ilmoittamaan ennen tammik. 20 p, Hels. San.
kontt. nimim. slMaalle tai kaupunkiin.»

ostaäj

Puoliso Ja lapset,

2 Timöt.

4 1. 7—S värssy.

(Aamu).) 265

+
Tilan is e® tytär

Hiiiä Josefina
Himtiivuorl
vaipiul kuolon

uneen Nousiaisissa

t. k. 2 p. 26 vuoden ikäisenä. Sy-

västi surren
Äiti,

Hilda ja Elmer.

haiutoan ostaa (vaunuja hankitaan).
Vastaus luntailmoituksen kerällä merkille spuudittaio «vapaasti Pietariin,
427» t. 1. konttoriin
245

(S

Teknillisen Ebikaakotslsii Koaexaksnaakasa prtiEsasxia. »lika, kastit

13.

B

VaioKuva-atelierl

Apollo O.
Puhelin 8 38,

¥„

V esijohtoliikkeitä:
A.-B. Rob. Huoer 0.-V. Mikon*. IS—IS.
Hubel. 271
O. S. Pesonen, Kristinani. S.
PubeL
19 70. 115 6S
A. B. Vesijohtoliike O. V., Nuoranpanojaan. 4 A. P. 3318, 5663 ja 6840.

Voi’iikkeitä;
O.y. Hansa A.b„ Unionini. 26. P. 6451.

Puutavara.o.-y.

Fred

Oskar Eriksson
7. Puh. 365.

Puh. 270.

Puh

0.-y.

256

F Heino, (.-Viertotie 2. Pub. 3138.
Valio
r.l. E.-Espianaaub. 2. Pub. 77 18.
Mikonk.

Silmä- ia suurcnaus'asikatippo'a:
&

C:o 0.-y.

Väri- f a vcrnissakauppoja:

Sähköliikkeitä:

Suomen Van-

| Koru, valaistus;.. Kluuvin. 1, P

u»,

ja

Vermssatehtaan Osa-

Etelä Esplan. k. 8.

5348 keyhtiö.

Puh. 85.

valmistaa sekä myy
Tilattavina osoiteella:

SÖRNÄISTEN PANIMO. Helsinki.

ABnelSSkSreideis vastaan»
olto-aiaÉ

Eteläinen alue: Tiri Hästesko, Fred-

ko-ja lauantai klo I—2.1—2.
Naislääkäri: T:ri Ericson-3oije, Ka
sarminkatu 27, klo jjlO —j-jll ja 5—6.

Toitnnksi ■»aamutVi:toi Vikman.

Puh. 67.

«

Kunnioittaen ilmoitan että vuodesta 1915 täällä
toiminimeilä

Helsingin Halko- ja Puutavaraliike
harjoittamari puutavaraliikkeen toiminimi on I p:stä

tammik. 3917

Halko»

fa Paatavsralilko

Frans Kivistö.

Helsinki, 4
S.I. ?56>

Kotiin tultua otan taas vastaan sai
Luopioisten seurakunnan Pappilan
virkataloa päärakennuksen korjaus ja ra'ta. Eulovardi-ckatu 22, klo
laajentaminen kahdella tuoneella sekä 324
Gunnar Gylling.
kassaholvilla tarjotaan urakalla rakennettavaksi osiksi seurakunnan ja osik
si urakoitsijaa aineista tammikuun 20
päivänä 1917 kello 12 päivällä.
Urakoitsijalta vaaditaan vakuus urak
tanttojen täyttämisestä. Kirkonkokous
hyväksyy eli hyljää tehdyt tarjoukset
Piirustukset, työselitykset ja mun;
urakkaehdot ovat ennen huutokauppaa
nähtävänä allekirjoittaneen luona.

lEnglannin
I IBanskan

lfeni|in
Saksan

Buatsin

kielten opetusta yksityi»
Etevät
sesti ja ryhmissä.
opettajat.

W Sekaisista HmoHuksla J

H?lwt iltakurss'4
te

ja ed-aty-

Keuhfeota ulisten

nelirm S.e alkavat ensiaiifesiiai
Uudet ja enti=et oppilaat voivat
ilmoi tautua joka päivä klo 10—2
ja 5-7.

hyväksi

Klelloplsfg

-

1917.

Frans Kivistö.

241

Suomen Taideyhdistyksen

Sisiiäi kir : oitn3 15 p;stä tnmnv.k.— 1 belniik. 1917 klo 11—12 np.
Ateneumissa. ov; B
Vähintäin 14 ikävuotta, todistus 6:lta luokalta lyseossa tai tyttökoulusta eli vastaava tietomäärä Konlunnpyrkijät,
oilla on vähempi tietomäärä, vastaanotetaan näytettyjen piirustusten, maal-msten tai knvanveistosten nojalla. Kummassakin tapauksessa ovat 4 ensimäistä viikkoa koeaika, jonka tuloksen pok alla ionnllmen kouluuuotto
tapahtuu. Ei hyväksytyt saavat takaisin a /s lukukausiin ksn ta.
Lukukausimaksu: «O mk. V- kurssi 30 mk Vapaaoppilailta
10 mk. Ainoastaan 20 pros. uusista oppilaista otetaan vapaaoppnaifcsi.
Haoin.! Ilmoituksia piirustuskoulun kanslian ovella.

Vaino Blomstedt,
T

6

j. m.

tfUOM.I

p:nä tammikuuta

Piirustuskoulu.

ißon.

K. K. Pätiälä.

Konttori 52 89.
Warasto ja halkosaha 7954>
Asunto lii 72.

(S. I. S00) 323

llakonn listi rakka.

(Tamp. ö.) 271

PyhaSimets

Terveydenhoitolautakunta.

Voifitrianliiiikei

kokoontuu maanantaina 8 p. tammik.
klo 6 ip. Albertink. 34.
280

Vaasa,

43.

Vimutnnlinl

Helsingin jffieskucro

alkavat 15 p. tammik.

Marta -Nybom.
Ehrensvärdintie 4. A. Puh. 102 82.
Tav. varmimm. 11—12.

Kokous keskiv. 10. I. klo puoli 8 111.
Kahvila Virginiassa, Rauhank. 15.
(8.1.542)285

rit tuomitut».

Nizza Sikari-tuonti, liudenna.-k. 2. Pub.
7235. Aleksanterini. 9. Pub 5395.

A.

Aleksanterinkatu 13.

Reform Ssiisot sf Lanpages
59 Pohj.-Esplanadinkatu 39.
‘264
Puh. 4110.

te' 421Q
Allekirioittaneeu

klo 0

10 an

lieroina' in SalmsoolmlsfelaKurssit

alkavat lälleen 15 p. tammik. Kyluy- ja SähköhoiSokurssefa annetaan mvös. HUOM.! Tvttöknnlnkurssi eli
Medisiinari-kurssi alkaa 29 p. lammik.
vastaavat tiedot.
us,
Annankatu 29.
Helsinki,
Lähemmin
K. Taskinen.
(5.T.2W67)2667t

Liiäket.

ja kirurg tohtori,

Ravikilpailuja

M LiikojaEnnpf. S W. Grdofelätic

Suomen Naisyhdistys

talolla, Korkeavuorenkatu 22 sunnuntai-

KuijeltlSiitKe
ja

Neitsytpolku

Näitä maukkaita, ravitsevia ja säilyviä mietoja
AKTIEBOLAGET P. SINEBRYCHOFF,

avustaa varattomia keuhkotautisairaita parantolahoijoon. Hinta 5 p:iä. Saatavana kirja- ja paperikaupoissa sekä
25827
postitoimistoissa.

Johtokunta.
Hels. S., Hbl. 1 k. 1 s. 20 mm.

na t. k. 7 p. klo 5 ip. aiheesta »Tuoma-

Jalmari Vainio,

Sikarituontiliikkeilä;

Heikinkatu n:o 3

kirjemerkkiä käyttämällä vo* jokainen

la torstaina tammik. Xl pnä 'klo 10 ap.

Siveellisyysviikon
johdosta saarnaa V. Sundelin Allianssi-

TBIOB-OfflKeitlllipM 10.Äh?™»
P.3597.

?ikato’inlstosa!

vai™

Rilli.

-

Voimistelunopetta jaliiton vuosikokous
pidetään Yliopiston voimistelu-laitoksel-

(ent. Hofhnén).

a*t Pattiin.

Hellas 0.-y, Pianotehdas. Aleksanterin
katu 50
Pub ö6l
Mikkola & Wegehu», Aleks.k.ls. P.6203.

Helsirym Rakennusatnekauppa

Luopioinen, 27 p. joulnk. 3916.
Virkat, lautakunnan puolesta:

Koivuhiiliil

lluosikokous.

PianoliikkeUä;

Valokuvaamoja;

aluksia Å

haluaa^

Parhaita

Johannes Oskari

myy patentteja.

Johl

*

Noin 100,000 hl.

Maanviljelijä

V. W Dahlgren, Vladim s. 34 P 5275
J. H Dahlgren, Tukku- ja vähittäisliike,
Annankatu 26. Puh 757
£
Hansson. Vuorini k. S- Puh. 33 33.
Arthur Nyman, Eerikinii. 17 Pub. 248

taen opethifeste-n seuraajissa aineissa: rikiak. 27, ikäo 9—lo Ja 4—3.
höyrykatihifeit, poKltcimooUarit. ylerner
Pohjoinen alue: Tiri Kuhiefeit, BiXlsHelsingin NMKYiUä, Vuorit. 17 lop- ■femecrrå. irSsitäDiSyrvkaoieel ia- miäzr- vardink. 7, klo 11—’12 Ja 6—7.
piaisena klo 7 ?p. Betaniasta terveiset
Töölön alue: Prof. Valicjren, RuasatSpairlput, jufobefeam läten IhialuSlisja puhe, past. L. Rikala. Tietoja Liu
Iankat n 14, klo yfi—y.lQ ja js4—Hö.
Tarjoilua ten f&levfen hec&iSöiiJen. viiierfkiym
Shi-fuh’sta, fakt. J. Kallio.
Sörnäisien alue: T;ri Sundelius, 5.247 menemltuitckn (56) ip-äi-v än teÄaess? Viertotie 32, kilo 9—lo ja 5—6.
Jäsenet ja ystävät tervetuileet.
Kallion etel. alus; T:ri Leontjeff, 1.Suomen räankantyöntekijäin Sairaa■'ääilä päivätslä ■e’,:i viita,eistään tcdstd13, klo 9 —40, ja 4—5.
Viertotie
ja Hautausapukassan
na 8 ip. helmfeauta 1917 ennen tIL
Kallion pohj. alue: T:ri Vetteratrand,
vuosikokous oa t. k. 28 p, klo 10 a.-p 12 päiiviäTjä •haettavalksi Hänen Keisa1.-Vientotle -5, klo 9—lo ja 4—6 Ja ValYrjönkatu 31.
rTHiseiäe Majesteetilleen csDitetoiil" linink. 2, klo 'S—9 'ja 5—7.
(K. 1) 329
Johtokunta.
Hermannin alue: T:ri Stenbäck, Heralamaisilla ■hatemdksilla jo lika ovat
manni 1, 1.-Viertotie 39, kilo S —6 ja 4—ö.
jätettävät Konkeakoulun kansliaan.
(Fredriksber
Pasilan esikaupunki:
Heflsingtssä. Suomen Tekiniitk.dXä, gin asema); T;ri Vetterstrand, Pa-sirankata 22, joka maanantai, keskiviikKocfoeakou&uiTJa. 14 ij>. jouiliuk. 191G.

Miaiutean

Rakas mieheni ja isämme,

ja

Urntiluosasto,

Puhelimet;

Umoa.a 23.
1781. Myymälä 5467.
KohUon varasto 2055.

Siirtomaatavarakauppoja;

53

Stockmann.

Kaleva Paperikauppoihin.
Simonkatu 10 Ja iso-Roopertink. 27.
251

198

+

Hakee

Urheilu- ja polkupyoräkauppoja;

Uusi Suometar, tehokas ilmoituslehti.

Rakcnmissinekauppoja»

|etaii-i!ta

Hautaus tapahtuu Helsingin Uu-

L 675-* (Lyhyttavaraa)

3

Hevosvakuutusrenkaan kaato on V.
Malmbergin hevosesta lauantaina 13 p.
t. *k. klo 4—6 ES.. Arkadian ajuri-tavalla.
{K. 3) 327

Cihetys-

Pun. 85H.

li »is ttoa ikl r f oja

H:gln Pika- ja ICyormaajurlen

Liian varhain sorruit tulesi,
kesken katkes elon tiesi.
Muisto murheinen jäi meille
kaiho elämämme teille.

is

on saapunut runsas valikoima

kokoontuu maan. tammik. 8 p. klo 6
Ateneumissa, näyttely-huoneistossa.

reksi suruksi minulle, 6 siskolle,
3 veljelle,
sukulaisille ja tuttaville.
Ida AndsUn,

pun

Bulevardinhan;

Sörn. Halkonksbergink.

Metsätcimisloia;

PiiiliOiilil®

Sulo Armas Heinonen,
mm.

ja

i ilfi-Sawsa

Suomen Volm^teEiisopetiajataryhdisty s
kutsutaan vuosikokoukseen 12 Ja 13 p.
Surulla Ilmoitan, että rakas
poikani, kirjalta ja

lö.

P 3756 Otto

OsakeyMiö ågros Så™
Maatalot»-

Kyipyla tos Imatra. Malmini. 24. t 9565

Sanomalehtiä;

Suomalainen, suurin lentl Jyväskylässä.

MaanviljeJyskalnsto- ja farp .-kauppoja Peutavarskauppiaita:

Pub. 168

Kylpylaitoksia;

suuri valikoima; uusimmat mallit.

Hels. S-, Uusina. 1 b. 1 s. 20

Mikonkatu 8.

J-imefciu

i)7f)o

Rauramo, E., Korkeav.k 6 A, p 8714
K. A. Sariola. Katajanokank. 7 B. P 751)
Tukkila, ».-maani, Vladim.-k. 11 A. 4580.

Osk. Lindroos, Aleksant.k. 48. Erott. 9

Morsiuskapioita
5 Mikonkatu S.

Annuni atu 20.
Punelin 2356.

Kulta- & hopeassppä-Osuustc Hakeaal
menk. 2. P. 67 28

Kirjallisuuden Seuran Kirjapainon 0 1

Atelier för Linneuttlynel

R.SSS IllflP

Knltasepäniiikkeiti:

Suomalaisen

.?alkine!«kkeitäs

P-

'•uankatu

(i,

I. Bastman, Aleasaaterink. 11. P. 8983
Th. Wulff, P.Esplk. 43. pub. 2450.

P 37 38

C. H. OTTO. Länsi-Heikink.tu

Puh 534.
Pun 2971

Tukkukauppa
i k.h. pomanpaa XTlifl I leliiaitieit
siltasaarena.

Helsingin Patenttitoimisto, Bulevardin

:Ka ;nm tlaus- )u lak as. In tn.
Lakiasiain vakio, av st. iak t. ti and.

Raitana. fs kehysliikkeitä:

?_

iisifiiiispsfi

M. Kaskinen. K. ifk.v a. 28 P 1151
K. G Lehto. Fredrikmk. 40. P 19H.

Paperikauppoja:

katu 19, klo li—l. 2—3.

Hagan kukkakauppa. E-Espl. 2. P.5117
V. F. Sagulln, Aleksanterini 46. P. 977

■

P 212.

Kerr

Haanoja, Neilsyipoiku 3

•

Maaamiitareita:

&

PuheL

S.

Tukkuliikkeitä:

Räätälin- ja vaatetusliikkeitä;

Patenttitoimistoja:

Hais-Moki. Erottajak 5,

Pub. 58 62.

Kristmauk.

115 63.

J. Korte, Aleksanterina.

K

Naisten pukimoliikkeitä;

LyliyttaTatalilkkeiSS;
Helppola, Siltasaarenk. 6- P. 7428.

Kukkakauppoja:

KirfacsiiotEofaj

Pub. 24 80.

8.-y.
Artur Alun Maanmittaustoimisto Suomen FatsnttiSanttori
6.
41.

Koulutarpeiden Keskusliike O. Y. Via

A

Aleks.k. 50. P. 11397

Heis. Romuh.Ke, Siltasaarenk. 7. P. 6 75

L Hei

Heponen,

Tapetti- ja matto liikkeitä:

Romuliikkeitä:

o.y, (tukuttain),

ja raestiakivsliasoja?
Nurmi. Liisank. U. Huh. 33 SL

Raätälsnt.tek. liike, Hämeenk 2 r* 3707
Pohto (nahkaa, vuotia. eKstraki.j,
L. Väisänen, Museokatu 5. Puö. 5770 Kiuuvik. 4. Puh 86 35 ja 22 55.

Helsingin Höyryleipomo, Ludv-g-.nk. BP. 1733. Sivutnyytn, Uaioiunk. 23. P. 1630

kielenk.Boul.9,
12kielt. Vai.
1578
SÄS:
i. Kilpinen
Kotiteolliraiuliikkeita:
Al
r k
TRANSLATOR
D
S O TT I kotiteollisuus 0.-y
2B il
lonscn
LL
kieltä, vai. tebn. klelenk. Alelta. k. rIK I II Bulevaidink. 2. P. 8723
13
7.
ö.-y. John Paisoheff Ao-b. Mikottk.
Fab. 15 59,

P. Makasiinik. 4.

Leino,

13.

no.ti

?aikanvä’ityEioiinistoia;

E.Ekberg,
Heininen
SJtJL
Buievardmk. 8 Puh. 272.

Konekirjoituskursseja:
Yhä uusiutuvia kone
fin fuatnran kiri.kursseja.
EU
AleksaulilVlDlPrt
UJ UjJlulUU. terink. 7. Puhel. 1U92

Rondoslnke
P. Espk. 37

O. Y. O. Stenoerg, P.-Kspi.k. 37. P. 1727

Leipuri, ja SondiitScriUikkeitä:

oi|Y l/lEIIA A 1 Yrjönkatu 27.
RUVA Ib
Puhelin €507

R. E. Westerlund O/Y.

t.

S.
19 70.

->■

Rohdosliikkeitä:
Vana,

Mlk.k 9. p. 5285

Taloissa tarvittavien metallitöiden valmistus, ja kyrjausliikc;

0.-Y., Helsinki,

Puh. 9S 96.

Helsingin Uusi Rautasankytehaaa. Po!
sa & Merivaara, Hailiinsa. 15. P. 1630

Nahkakanppiaita:
Anut
kink.

Rautasar.ity

iV:s linja 6.

Sähköliike O.y.

iaidstakoiEoia

OM.

Ranlasänky tehtaita:
Suomen

A. Lönngren, Korkeavuorenk. 22. P. 8350

A/B.

Lasinleikkausliikkeita:

KEMIGRAFINEH OSAKEYHTIÖ,
Antink. 10 Pub. 5480 Ja 11382.
O. Y. Kliché, Aleksanterinkatu 46.
Puhelin 1992

Pub

Metsätoimisto TamU. J. Grönholm. Pub. 1661

G. mönkii tä«?S

».

Ojalan

Emil Lesch. Aieasautennk 17 P HO'
O. Y. K. H. Renlund, tiaulakaup. P.1534

IKeski-Suomer
pereelta.

Willandt Uudenmaankatu 16. P. 6630-

Kirjallinen Toimisto. Predriklnk. 39 B.
(Bulev. kulmassa). Pub. 73 7L

A.-B. M. Lindroos, Aleks.k. 11. P. 512

PO LYtebnG LO TT.
p.

Huonekalukauppoja!

tmnkatu 23.

Rautakauppiaita:
B. IBFFSTBS9IK »tä»,
90Jo. 11165.

«.

Lanka» ja villatavarakauppoja:

<

Osakeyhtiö Grafica Aktiebolag, Kasar

Hilla Osakeyhtiö.

Joutsen

O

£

Klisheelaitoksia:

Kehysliikkeitä:

Herrain vaatetusliikkeitä:

||

.

.

Kirjansitomo

4* A. 10. Konttortkirjatehdas

e. Aaltonen, 11 linja 13, puh. 8929.
A SJLÄ,»» Kluuvikatu 4. Puh. 54 66.

Puh. 1363,

Hauiamtoimictcja:
Uusi Hautaustoimisto, Laplßl.k.ls. 6520

IM

»««Paino

Kirjallisia toimistoja:

Kangaskauppoja:

Arkkitehteja
Axel

Oy.

Lapiniabdenk. 7. Puh 32 57. 104 22.

jk Mi
f% Il
Hl M

ja Posliinikauppoja:

Lasi*

LAMPPUMAKASIINI.
AI
Mikonk. n:o 7.
mLUIVH
Aietcsantk.ll.Puli.l327.

Kirjapaino-asioimistoja:

Kabvikauppoja ja -paahtimoja:

4h*ntnnriliiii teitä:

WPiif?

Lamppu*.

Lauantaina Tamniikir u 6 p nä

apuraha,

tänä vuonoa 1,100 mk..

tekeillä olevaa tai suunnitellein,
menkielisen, runomittaisen tai suorasanaisen teoksen valmistamista varten,

myytävänä varastosta

ineaial. Kujaii. kauran

JUqapaino

Lääkäri.

Ehdottomasti varmaa, vakuutta vason runoilijain ja kaunokirjailijain haet- taan lainataan yksityisiä varoja
tavana Suomalaisen Kirjallisuuden SeuMatikoilla 11 p:stä tammikuuta n. 2
ralta ennen helmik, 16 päivää. Kirjall.
hakemus liitteinensä odotetaan Seuran
viikkoa.
Halukkaat »lainanottajat jättäkööt (S. I. 467) 315 T:ri Axel Cedercreutz.
Tammik. 6 pnä klo 12. V. H. Vai- kansliaan (IHallitusk. 1, 2 krs, avoinna
vanteen esitelmä Idäntähden jätteestä arkipäivinä 12—1). Lisätietoja esim. kirjallisen ilmoituksensa samalla maiILMOITTAKAA
y.m. ohjelmaa. Eulevardinkatu 7.
viimevuotisen »(ASan 1 (ja »(Valvojan» 1 niten tarjoamansa vakuuden, tämän
A,
nimim.
301.
%34
lehden konttoriin
A.
(8.1. 331)
n: ossa.
UUDESSA. SUOMETTÄRESSÄI

25,000 mkaa.

3'eesofinen esitelmä.

Pälvatyöllsto^a

kolmessa aaipssa toimeenpanevat Helsingin pitäjän Hcvos;rstBv3t
Hnopalahden jäällä sunnuntaina taoituiKuuu 14 puiä klo 1 |. p. p. JOÖ
sää ja iäU<uhtePt sen sallivat.
Kaksi sarjan H»lsing'n pitä än hevosia varten, kolmas sarja kaikille
suomalaisille oriille ja tammoille (htiudikapfiin ot). Lähemmin Eläin lääkäri
suo- '5.149’321
L. I/ndqren. M lm.

»

24»

lana?'laina Tammiini mi R miiTf

TEATTERI LYYRA
Erottajak. 15-17. Pub.

SUOMETAR

UUSI

Konttorikin!!

Siftasaarenk. 16. Fuh.lCoaUori 76; 6, Näyt aikana soittaa Lyyran valio-orkesteri

Huora.! Neljäs sarja toiminimi Gauimmtin huomiota herättävästä sensatlofUmlstä.

oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
00
oo

»Vampyyrit"
Neljäs sarja.
IV

Karanmit ruumis
3osainen

salapoliisidraama.

Pelättyjen .Vampyyrien* johtaja esiintyy tässä sarjassa parooni de Mortcsaiguena. Hiu on gentlemanni,
oikea varasprofessori joka suorittaa loistavat ja nerokkaat varkaudet emien kuulumattomalla varmuudella.
Esitys ja juoni ovat kerrassaan erinomaiset.
Edellinen sarja loppui siihen, kun vampyyrien viekas kilpailija Enriqnes Moreno joutui poliisien käsiin
jota vastoin vampyyrien johtajan onnistui parj a Moren o n varastaman . :00,u00 fr. kanssa.
Kun sanomalehtimies ja
Philippe Gnerande on kirjoittamassa illalla lehteensä artikkelin .Karannut ruumis”, joutui hän ääri omaisen viekkauden kautta vampyyrien käsin.

45

tfisslseikkalln
2-osainen

.

X:o 5

TEATTER! LYYRA S

4&» i'tåi jks

Näyt. aikana soittaa Lyyran valio-orkesteri

19X7

NaanaMtaima suur» ensi-lUa!
I—2—B

Pääsyliput mvydilSn ehdolla, että jokaisen tulee odottaa, vuoroansa kunnes paikkoja tulee vapaaksi.
Tenti eri on avoinna tänään 2—6. huomenna 6 li-

taidefilmi!

Rakkautta

Katarina Wystav kinan kirjoittama draama 3;ssa osassa.
Lisa Shatolow, tanssijatar Keisarin, balet. A, U. Shelepina.
Ida Astoria, tanssijat., tanasij. Warsovan
katin, teatter Galina Shiaolx.
Shatelow, asianajaj, näyttelijä Warsovan kaup. teatter. VV. T, Bridsinskij.
Weresow, näyttelijä Warsovan kaup, teatter. I. L Sliimanskij.

Eclairen sotaviesti

4

Connanghfin prinsessa avaa sotilasklubin Marylcbone Boadessa.
Belgialainen rykmentti vastaanottaa
Venäjän Keisari tar astaa sotajoukkoja länsirintamalla.
unden Sipiin.
Presidenttivaalit Amerikassa. '
Presidentti kiertomatkalla.
Kaisten jalo alttius toimia maanviljelystöissä.
Kuuluisaa piirtäjää .Louis Raemackeria juhlitaan Pariisissa.

Sherlock Holmes |a pelkäämätön

5 6
7

oo

ilveily.

R:insc!ioni!Of{

aijachi

Kersantti Jimin hevonen
Kohtaus In ti, nien ja valkoihoisten keskuudesta villissä lännessä.

Teatteri

ok avoinna fSnfiän 2

R, huomenna 6-11.

ftioooo ooboboo ö öbo oo

00000000000000.000

Il M L E W M fi
Huom.l Tänään lauantaina Loppiaispäivänä ja huomenna sunnunt. esi}, viimeistä kertaa
M .■
Johto: Rlauritz Stiller, pääosissa Ruot>
|E_
MM?
ia kuuluisimmat filminäyttelijät* Karin
Ig
-\p
Molander, Märta Hallden ja Nicslai
a
Draama s:ssä osassa.
Johaneén.

l

||J|

'SH ffH
,

|._

Husm.!
Huono.'

__

P

»

maanantaina S p. tammik. suurenmoinen
salapoliisidraamaksi saattaa hyvällä syyllä sanoa

Ihanteelliseksi

Hum
suurta englanti),

fflmiun luutta.

f-2-3-4-S.

Heilurin salaisuus
eli Lordi Raivsonln ksksoishenkilff Englantilaisen mesta: isalapoHisin
Robinsonin seikkailuja.
Suurenmoisen mieltäkiinnittävä rikos ja salapoliisidraama s:ssä osassa.
Filmin aihe on erittäin kekseliääsi! sommiteltu niin että se tekee jännittävän ja salaperäisen vaikutuksen

Draama s:ssä osassa

Johto; Mauritz Stiller. Pääosissa Ruotsin kuuluisimmat filmitaiteilijat kuten; Karin Molander. Marta Hallden ja Nicolai Johansén,
viimeksimainittu tunnettu Korchsk Pilms Komp. etevimrnistä ja ensi-

luokkaisimraista näyttelijöistä.
Huom.! Suurin ja mielenkiintoisin untuus mitä'tähän saakka on
;ltä A-b. Svenska Biograftertern Tukholmassa;

sekä pingottaa mielenkiinnon äärimmäisyyteen saakka. Tapahtumat eivät tee teennäisen vaikutuksen, vaan ovat aivan

luonnollisia ja todennäköisiä silti ollenkaan vähentämättä filmin jännitystä, joka todella on vallan harvinaista laatua.
Filmi on sanalla sanoen parhaimpia ja todenmukaisimpia salapoliisit!lmejä mitä tähän saakka on nähty.

Caile Bareklind-fflml duoni.!

Ohjelman koomillista puolta edustaa:

termis

Eillls kansanhuveissa

uran uurtaa

ireski, missä pääosan

Erin omaisen lystikäs pilajuttu Billy Reeves pääosassa.
Huctm.!

näyttelee suosittu näyttelijä

nBSn Lauantaina LoppiaispßivSnS
ina klo 6—ll j. op.

näytäotSJä tänään lauantaina Loppia : späiu:.nä hio Z-ä j, pp,
Huomenna sunauntaina k e 6-1! j. pp.

il-

klo 2 —9 j. p.p,,
307

rf-^i

305

00000000000000
asettaa voileipäpöytääa

Aksel Liljeforsin Makkaratehtaan
hienon hienoja malikaravalmisteita.
Tehdas ja konttori, puh. 892. Myynti;
Metsästäjäni:. 6 B. Puh. 53 14, »«« kauppahalli, puh. 22 32. Hietalahden halli,
Musenk. 10. puh. S 4 82. Iso
Rcopertink. 10. puh. 116 35. Hakaniemen halli.
4
puh. 42 11.

Kansan Näyttämö
Hirvi herrat.
Snnnunt. tamrnik. 7 p. klo 8.

Kauppapareoeii.
Linputnvymälä auki 12—3 ja klo s:!tä.
293

1 Ruotsalainen Teatteri.

Huveta

Suomen Kansaliisteatteri
Lauvant. tammik. 0 p. hfo

(Loppiaisena)
tasalli liinn.

2

Robert Ka s:nik; en ja Kaupunginorkesterin • vustukseiia
;

Jokamies,
Suom Huugo ialkajisn.
Säv. Jean S-feeJ s.
Katsomon ovet suljetaan klo 2.05.
Snnnunt. tammik. 7 p, klo 6
Lasten ja nusrison näytäntSnä

Taiks&peili.

Ipfelsgfe

Lauantaina tammik. 6 p. klo 2
alenn. hinnoin

{Pj

|&j|
[S|

S||
SS
H®

11

-SSJ

4-näytöksinen huvinäytelmä, kirjoit-

tanut Hjalmar Prosopé.

Peer» Gyntdraamallinen runoelma (20 kuv.)
Kirj. Henrjfs Ibsen. Säv. Edvard
Srieg.
Lippuja myydiäti maanantaista klo
’0 alkaen.
i!su
5-b.

/
\

*.

"

3; 60, 2; 40. L9O ja 1:20
mk. saatavana tänään 3—5, huomen277
-3— 6 vlloppOastalnlla.

Lippuja;

Lippuia; 6:—, 4: 8 k 3:60, 2; 40, ylioppii 1:20 mk. saatavana maanan276
t- imi 10—2. 5 7 yliopistolla.
m..

....

t»

KONSERTTI
(Sonaatti-ilta)
Yliopiston JuhlasaCissa
Tiistaina 16 p. tammik. klo 8 ip.

Helsingin Julkinehikkeen
Harjoitt. Liiton
perheittänsä pidetään sunnuntaina 7. 1
FTedrifldnik. 24. Alkaa kk) 4. Jäsenikir-

Jat

mukaan.

Sunnuntaina 7 p:nä tammik. 1917
Iklo 8 i.-p.
PörssisaMssa

IX

Helppota

:

«snen Konsertti

Johtaa a: A. Apostol.
Ohijelma; Alkusoitto oopp;aan
Figaroa häät; Blom: Sicilietta;
Waildrteufel: »Trés-Jolie», valssi:
Baltet-Egyptlen; Verdi:
Luigini:
Fantasia Aidasta; Saint-Saens;
Danse maeabrc; Thomas: kohtaus
Mignonlsta;
et

Toreador

Rubinstern:

Andalouse;

Ganne;

Marchc

parPääsylippuja:
saliin 2:
vekkeelle 1:50 saatavana koko
sunnuntain ravintola Pörssin kassassa.
247
—,

Keskiviikk. 10 p. tammik klo 8 ip.
Avustaa: Kosti Vehanen.

lii-i.

Kaupunginorkesteri

Francais.

Yliopiston Juhlasalissa

p. Klo 7 korotetuin isiiinsin

Kajanuksen ja Kaupan»
rjinorUestesvst avustssltssHa.

Vvust

Konsertti

!)

Soberl

ufricJitig.

Hans
Alfoin öfnerlund.
Ohjelma;
ScarlaVis Ari että;
Prochs Variationeja: Pteyerbeer
A Tia „Hugeoot#t ; 2 kansanlaulua:
KSerihantos Ma elän; Artlitii 11
v

*

Liljepist

IvSßmgarna från Bergå

Lippuia tilataan puheL 7306 klo 12—3
Myydään klo s:!tä.

¥iim. Konsertti

Vanh. Ylioppilastalolla
Huomenna 7 p. tammik. klo Vj 6 ip.

Signe

Tavallisin hinnoin

4-n. sutunäyt. Kiri. Larin Xwdati.
Punaiset liput. Ennakko-osto tänään
Säv. Toivo Kuwta
kSo 12—3 i.-p.
249
Lanani on lippumyymälä auki klo
Professori Leopold
!2— 2 ta, ja sunnunt. klo 2 S iip.

Tiistaina tammik.

Suuri Uudenvtmdenkatsausl 917
i Outokumpuniens land.

IRÄVENNÄ

(Loppiaisena)
Nuorisonäytäntö

3-uäytöksinen näytelmä (ensi näytös
jaettu kahteen kuvaelmaan), kirjoittanut C. Hostrup,
Valkoiset liput. 'Lippumyymälä on auki tänään klo 12—3 i.-p.
Sunnuntaina tammikuun 7 p:cä klo
7,30 i.-p.

hint.)
Tänään klo S, huom. klo 4
Sunnuntaina hio S ja klo 8,30

(Le juif polonais).
Kirj. Erckmann-Chatrian.
Tavalliset hinnat. Kassa avoinna klo
I—3 ja 5 alk. ip.
Ria
Mj

|i*j|

Grannarna

HUOM.!

Puolitu «Juutalainen

Lauantaina tammik. 6 p. klo 2 i.-p.

Tavallisin hinnoin

åpolion Operetti. r™IESPIiMNAI

Koiton Näyttämä
Loppi isena ei ole näytäntöä.
Snnnunt. 7. 1. 17. Klo 'J.Sip.

,.

Muistakaa

Piirustusopettajayhdistys
11—2. Pääsy

tammik.
vapaa.

Iludenaikaisesti sisustettuja
huoneita.

Apollon Ravintola
Helsingin suosituimpia
ravintoloita.
Soittoa klo

5—7 ja B—l2.

näyttelyn

Maanantaina ensi-esltys.
Tulevan viikon johtavana filminä tulee olemaan

IMoMnson m rillien liili.
3-osainen dramaattinen filmiromaani. Pääosassa kauneudestaan kuuluisa ranskalainen näyttelijätär

Gabrlelle Roblnne.
Tämä

on harvinaisen mielenkiintoinen filmi, jossa nähdään, missä mää-

rin sielulliset vaikutelmat tapahtumainkulussa voivat tulla ilmi ilman puhutun sanan apua. Filmi on kauttaaltaan hieno ja taiteellinen, mutta
sittenkin läpeensä jänuittävä ja täynnänsä vaikuttavia kohtia.

Tuulessa.
Mielettömän hassunkurinen farssi, Billie Ritchle pääosassa
Tässä filmissä esiintyy Billie Ritchie todellisena voimailijana suorittaen huimaavia tasapainotomppuja erään pilvenpiirtäjän ylimmässä katon
rajassa

Apollon Kahvila
Kahviin
Ravintola
Kahvikonsertti 2—4.
Iltakonsertti klo B—2l.

Pallokentin Lulstlnradalld
järjestetään kauniin sään sattuessa
sunnuntaina 7 p. tammik 'kilo 2 i.^u-

&

Hotelli

HUOM.!

tänään, mutta avataan huomenna klo 6 i.p.

HUOM.I Suunnaton naurumenestys! Tämän vuoden hupaisin
Billie Ritchie-f’tmi!

232

Ästora

Fäivällissolttoa
klo 5— 1 / iB.

Iltakonsertti

JääpalKo-kilp^jlis.
Yhdistetty helsinkiläinen

Joukkue.

JäsenSisäänpääsy veroineen 1;
omistajilla
vapaa
pääsy
merkin
OS. I. 671) 311

ILTAMA

klo 9-12.
L.-Heikiuk. 14.
Puli. 3405, 929
27
Aamiaisia,
Kamariorkesteri BSsa^eh'? on 'Nurmijärven Nuorisoseuralla Ahjolassa sunnuntaina t. K. 7 päivänä, iäsPäivällisiä ja

fillarista
Useampia pieI —l 3 p. klo kohtuuhintoihin.
niä huoneita.
Suurin BiJjaardi
(Hbl.) 26950 buoueusto.
10

toimeenpanee oppilastöiden
Ateneumissa

Apollon Hotelli

Teatteri on suljettu

ÄRMJD

SANDBERGEN

mälloen klo puoli 8 ..-p. Ohjelmassa
on alkusoitto, lausuntoa. 5 näyt. näytelmäkappale Jappe Niiionpoika Lopuksi yleinen karkelo.

NÄYTTELY ATENEUMISSA
SUURESSA NÄYTTELYSALISSA
204 503
PÄÄSY l; 20.

Toimikunta.

N:o 5

K

laitos, Anuank 29 Hermo reujn Ja Elsit
Frisk, Erottaja 4. matkoilla.
Gertlin, Alens k aö. Hermot., sta., fsvrt sähkö, kyip vai kuumeuo. y. m bouo
reum.) i/.3-vs4 < el kesk., lauv.) P. 7633
P 70 44
Gorbatoff Yrjönk 8
Puhelin Grankullan sentraall.
Ragnhild Granholm, Antlnk. 19, las.taut. Tri Einar
Runeberg, vaot-otto 10—12.
98.
ja
Puh. 110
11-til

3

mm

BAD GRANKULLA

K

Grenman, silm., P.-Espl.k. 15.11-12.6-7.
Grönroos. Kasarminkatu 44. ihotauteja,

Puhelin 116 68.
Grönholm, silmät., matkoilla.
Gylling, Bulevardinlkatu 32, tfo—K®
Puh. 1403 tai 991.
Hagelstam fAntink 15 s s.herm.syd .2- 4.
9—ll ja 6—7

Mik k S.nenä-.kaula-.äänit.lO 1
Hirvisato, s sät- V1ad.k.11,12-1.5-6,p 5595
Hammar,

Tanään näytäntö klo 2—6 i. p.
Huomenna näytäntöjä

Hollmén, Museok.7,s-6,korv.-uen.-kurk.t.
6 klo l f t2
—3. (keuhko sydän- munuaist.) p. 908.
K. Holmberg, P Makasilnik

alk. klo 6 i. p.

Homén, Hauhank.il, maan..kesk.perj.s-6
Holmström, Vladimirlnk. 7. ven. t. 9puh. 2615.
y ll, 6-7, nais.
Hornborg, Aleks.k. 46, Jj2-}43; ei iauv
Ignatius, Hakas. k 2, sisät 23, 5 6 ,p!928
A. JohnsSon Kasarmink 38. klo

Maanant. uusi suuri huvittava ohjelmat

2

Kaupungin isät
3-osainen italialainen farssi.

|

(rintat.) Puh. 76 52 ja 563.
Jägafocs Kasarmk 44. naist , syun 3-4

sisät

ärsyttäviä seikkailuja on filmissä
kauniita maisemia ja kohtia vanhasta Koomasta.

Paitsi hupaisia ja

Korkvk.4s.ven.6-7,e‘ tiist.lau
8u1ev.k.7.11 12.6 7. skm.nent
ly t . Kirr
Aurorank 5.
Puhelin 3441.
Kyrklund. Yrjönk. 4. 2 4. lastent n 7960
Ueidenius, Kasarmit. SS, 9-10, 5-6 (ei
lauant. ip.). Puh. 7652. Naist. ja synn.
Limnelk Ei vastaanottoa 2. XII —15. 1.

Kuhlefelt,
Lavonius,

Rakkaus ja sanomaietitityö

V Litonius. sydän tienäkö ja vatAleksii r .O P 02 48
sat.. U!o n-l. HG
J. Lojandsr, Erott. 19. Ven., ihot., 8

3 näy .oksinen huvinäytelmä,
kirjoitt: nat Harriet Blosh

"

—

11.

..Rakkaus ja ganomalehtityö* on Ruotsin Biograafiteatterin fi mi ja oikein hyvä onkin. Se on
joka suhteessa useimpia ulkomaalaisia saman aiheisia kuvia huoma! tavasti eteväinpä, joitanyt aivan tulvehtii kaikkialla Se en säyseän, mutta
ei liioitellun hyväntuulinen,
erinomaisesti näyttämölle pantu ja hoakuttelee vilpittömään iloi-

elilOiM
Kugstiöinin assistentti.
7, sisä- ja last t
10 11. 5-C, kesk 10-11, ci lauv F 3331
Murto, Kirkko 1 5, 10—11. tl—7, p. 9741.
O. Neovius, siim F- Et-pi 37.10-11.6-7
Norén, caisr.,synn. 1-2.Kasarin !t.27p.91G3
Nyberg, last., Hakasa’tn. 2, >i-3, p. 14 04.
Nystén lastent,
%1.99Ö9
Ollonqvist, kirurgi, 1-2, Ritarik. 9 B.
Pirilä, Vlad.-k. 3, iho- ja ven. t. 9 10.6-7.
naiset tiist-, perj 12—1
Qvarn s tröm, sisät., P.-Espl 53.5 4,p.0484
ReijoVVaara. Antfnk 13 '/jilll P.4892
Renvall, Korkeav.k. 45, vatsa-, suoli-,
reum. ja sokerit. Matk. noin 15. 11.
kiv., lauant. ainoasi. y 2—3. F 4638
Ruotsalainen, lastentaut. Ja sisälaut..
Bulev.U. 13. 11—12. 5—6. Puh. 55 21
Ryömä, sisät., 9-10 3-3, 6-7. Heltink S
Frej

Lövegr-en, Erottaja

äihli n-

K

P

lldorsdo
2 S Kiuuvikatu 2.

S.-Helklnk. 1. Puh, 8434

Seurahuoneen Hotelli
Joka päivä

si-scity s!!

PäiväiHssosttoa

Rakkauden
tähden

klo 5-7.

EllskoEiseKti
alk. klo

'/ 2 0

otekin soiUokanls.

•4-näytoksmen näytelmä.
Italialaisen Kultasarjan
(Parhaita filmejä, liikuttavasiisältöinen, jonka taiteellisen suuremmoisesti ovat Italian ete-

DRUMSÖN

vimmät fihninävtteliiät nftvHNäyttämöllepano verrateet.

parhaassa
kunnossa.

*

Kelkkamäki

ton.

<s.

Joka päivä

Päivälllssolttoa
ip.

Iltakonsertti
ai k. klo

*/2 9

Persfeltin Kama iorkesteri.
S. V. U. 1- Helsingin piirin

£»aln :. mestaruuskilpailuissa
■iotia jatkuvat tänään 2—6 ja ■linomenI!4i 7 —12 TJud-aUa TiiöppilaetaloH-a, j>a!ci vai an. ra.
Th. Gillberg—E. Forström.
E. Itackemu-s—O. Knmpu.
A. Multanen—A. Pietiläinen

Huom.i

Lappuja

y. m., y. m.
Kautta al taan mielenkiintoisia

Oy. San omatebtikonikoriata
30 ja ovelta & 3

Aleksanterini.
f: 40

ja

1:20

te! 4553

&

»s.

Ber.gelcdorff, Antink. 9, 9-10, 5-6 naisi
af Björksten, Yrj.k. 16
hermot
jcht. Tallbackan sairas- ja lepokotia,
taut I—3 Tel 4326
af Björkestén, Yrj.k 16. y t S-y, 4, hermot
Boije, naisteni..synnyt. BuW.k 22 2 3
Bonsdorff, Uudenm.k.7.l2-1.P.3207.La5t
Hj. von Bonsdoift öul.K.ll 3 4 ei Kesk
Väinö Bärlund, iHakasalm.-k. 2, iho- ja
vener t. 9-J/.11, 3-7, naiset
7416.
Axel Cedercreutz, Yrjönk 9. ihot. 9-10
5-8 Nais. ja laps. t ist ja perj. 1112
Creutz, naisi ja synn., 6-7. Bul.k 9,p 5143
Ihotautia.
Collan, Yrjönkatu 11. 2 —*
Ehrström, P -Esp! 37. sisät (vatsa sy
dän . keuhko sok taut.), 2-yj4, p 4194
A. Elmgren, E-Espl.k 12, (korva-, nenä-,
kurkkut).

matkoilla.

Elmgren, A1Pk9.k.44.12-2,5-7.t.1698
Rob. Elmgren, Uudenmaani; 11. 5—6.

Elin

3t14

81,

Kansallis-P.t„

fc

Aarnisalo
Hanne.

Suom,

joka

päivä

klo 13—4. Puh. 99 70.

—

Puh 4439

Ester Polön, Fredr.k. 35,11-12. P. 10416.
Puolanne, VirntTkß maan kesk.perj.l 2-1
l. 12 1. 6-7 P97 34.
Sallmén, Kork vk
Sandelin. Kaivok 12. 12-1.5-6. puh. 80 02
Anna Schwanck (Tavaststjerna) Lönn
rot. p. 5. ei vastaanottoa.
Seppä ä, Nikolaink. 17. 12-2. p. 108 27.
Silvenius, Vlad.k 11, 10-12.6-7 P 7976
R Stenberg. Er.
11 tr, 12-JA 1 P 3213.
Saima Stigell, Fabian.k 23 12-1 ja 6-7
Sundman W. Aleks.k. 15.12-1, 6-7. P.4928
Tammisalo, Annana 24. 11-12: 5-6. p
11371 ei kesk v .‘a lausut, t.-p.
Thorman, Korkeav k. 27. 11—1, 6 —7.
Pub 25 06 Ei keskivilkk. ja torstntna.
VVasenius, Bulevardini! 14. 9—lo. I—21—2
Puh 1182 ja 45 87: ei lauantaina.
Äyräpää. P -Esti’ 5. 10—12. P. 112.
?»

Asian ajajia Jyväskylässä:
Kälilßilä;
(emt. Artturi Vakkola).
kätilö,
Lastenkk.
9. r. C. ov. 36. Eino Nyyssölä,
F. Alho,
&
SALONEN
TENN3ERG
Puh 305.
Helmi Hake, Manani; 28. r 8,3 k P TSS2
Asianajajia Kemissä:
Hierojia ja sairasvoimistelijoita;
Varatuomari ANTTI KARIKOSKI.
Falck,
Konstantiiniak.
5.
P.
9515
Ukko
rm:'.iFrey,Kas
M
rm.k 20,p.U.P.7ö32.12 2 Asianajajia Kokkolassa:
Mauri Hartea, P -Espl k 35 P 24 26.
Uno Björklund. Varatuomari Kokkola
Ida Kaaristc, Ratak.lOA as.s T 4121.12-2
Helmi Nieminen, Eerikink. 33. P 11419 Asianajajia Kolkassa-,
Enne Palrr.én, Vuorik 8. pr A, 3 kerros Kotkan Asianajotoimisto. Omisi, varo
Fiina Partio. Tehtaana 20 F‘uti 139/ tuoman Åke Kyander
ATTE MÖNKÖ, varatiiom Kotka, p. 92

<S.uone

—

lauant.

i.-p.

Uusivuon. Konstantinini;.

Insimäinen Venäläinen

Vakuus us- Viittä. E.Espla
tifidi-k. lö (Hrpo ; eekkiy idistvknoa talo). Puhelin 2:4!

Asianajajia Helsingissä;

®

joiden omistajat kuuluvat Heisingin AaiEiiaifijayLdistjkseen:

°

Söderhjelm B- Espl. IG O
O (Urpot, yhd talo), 10—4 P 7731 C
O

Auteli

&

Suu C
P -Espl C
O rander ja M Kivenoja
O 15. JS 10—1. Puh. 61 55 ja 19 44 O
O Becker

&

Vesamaa. cm

O Harry Bergroth.
O JilOll 4 6 Puh

B

Pudr-umaank 9 C
115 86.
O

O Castren te. Snellman, omisi A M
O Lassenius ja Kaario Fröjdinan
O Afeks.h 42. 10—A/,4. P, 735, 7172
O ja 2279

C
i

C

O

O Kaario Castrenin Asianajotoimisto C
O B.Espl.k 16 10-4. p. 4264,8185. 3383 O
O Jonas Castrénm Asianajotoimisto, O
O cmist, Lauri Castréa. Erottaja 4. C

Puh. 1285 ja 1235.

0.-10—4.

O

O Alfred Forss'in Lakiaisair, toimisto O
O Kasarminkatu 23. P 59 20. J4lO-4 O
O Väinö Hakkila, Itä-Heikink. 9 (U. C
O Yliopp.ta’,o), 10-2. 5-7. P. 6832,104 S C
O Helsingin Lakiasiaintoimisto, oui O
O Arvid Sourander Aleksanterini! C
3 SR 9—12, I—H4 Puhelin 39 93 C

O K. V Holma. Heikki Borenius ja O
O Arvi Jännss. Alets. St 44 >i,lo O
O 12. I—4.1 4. P 8576., 9822 Ja 5051 C
—

Niemelä (eat Koski & C
Mikonkatu 6. 10—4 C
O
O Puh 2335 Ja 7144.
O

O

Pellinen

Raevaaran Asianajotcimisto, Miksei

Asianajajia Oulussa:

®

&

Suomalainen),

O
O
C
O

1917,

S Haapaian Asioina Oulussa, per. ISSf'-iIKIVI & PAAVOLA, Oulu.

Asianajajia

ia M 63.

Sodan tähänastiset
vaiheet.

L. Puupponen, lakit.

0

*

Helsingistä.

£££&
Attilan
kand.

&

Pieksäraäsllä:

(Sodan 12fi;s vi.kko.)

Toto Miiaisin SSS*

(S.M.j Uuden vuoden ensimäin: n
sotaviikko on kulunut niiden rauhaa
koskevain aiotteiden mainingissa, jotka monneen vuoden viimeiset viikot
''sianajajia Porissa:
toivat julkisuuteen.
ASTALA & JSRN3TRÖM. Puh. 186
Vuoden ensi-mäisenä päivänä tuli
ympärysliiton vastaus
tunnetuksi
Asianajajia Porvoossa;
A TULIKOURA. Varatuomari. P. 44 keskusliiton rauhan tarjoukseen.
Että vastaus tulisi olemaan jyrhylkäävä, se tiedettiin melkein
kästi
v
tsianajajia Salossa;
heti
niistä
puheista, joilla asianomaiTuomaala. H., Varatuomari.
Ranskassa, Englannisministerit
.-et
sianajajia Savonlinnassa:
Venäjällä
ja Italiassa kiiruhtivat
sa,
Lakiaalalntoimists
Salonen & Rainio
■SavoDlianassa.
vastaamaan Saksan valtakunnanSavonlinnan Lakiasiaintoimisto. Raja kanslerin
joulukuun 12 pnä pitä<alo
Nevalainen.
mään rauhanpubeeseen vielä ennen'sianaiaiia Sortavalassa:
keskusvaltain esitystä °H Yhkuin
ANTON KOTOSEN LAKI ABIAINTOI
kautta ehditty toimittaa
dysvaltain
Te)
PISTO. Sortavala
SS
Kun tämän jälvmpärysvalloille.
'siauajaiia Tamparenlla;
keen vielä saatiin tietää H. M. Venäjän Keisarin armeijalle ja laivasM>
|
LaUiasifiint imisto .T*nm‘C-reel'a.
tolle joulukuun 25 Pnä antama päiväkäsky. täytyi viimeistenkin epäi£
Varatuomarit Koskinen dl Leinlö.
lysten haihtua vastauksen pääsisältöön nähden.
v
'aiaaajajsa Pietarissa:
V. Erjapoa Katan un kana! 69 T 4055:
. Hackzeli, Baseinaja 2 Puh
18! —-s;Erikoisala Oikeusasiat Venäjällä.

i n. n

Kt =Kiu. lieukitaß.-juUii
A“t nk.ö.Konlton avoinna
klo !) I'
,I—4 P. 4 14'

--

.

ässt.ä
tträannsinaitni
t
\

; !itt

•

Kaikenlaisi.» vakuutuksia.

Antinkatu 4. 5 kerros

r ppeiirarnan Psianaii toiißlslo.

| Asfanajotolnusteja | M

l a Henkivakuutus-

ROLLCROO aESSS Suomalaisen puolueen Kanslia,

Asianajajia Mikkelissä:

ooocooocoooooooooco

\lisifll
SI

a*o

-

P mi

Asianajajia Lappeenrannassa;

!

'

,

Islll

(siMfon
2TÄ lÄtt
•UtIHUli Vuli konttori- habianmt. 14.

Bss Eiilini.

>-«

n!
MV&iJsJ

Sä HIBIInI

Varat. H. Johanssonin Lakias. toimisto,
v E. KIVINEN. Varatuomari.
Höijsr, Kasarm-k 26. 10—12 P 1022 Malmivaara & v. Hertzen. 1’ 513.
Yliopiston eläinSairaaia. Ritarikatu. 6. Asianajajia Lahdessa:
3 —II, puhelin 00 24 ja 73 60.
Kerppola & Taulerl
Puhelin Dl
Eläinsuojeiysloiirusto, Fredrikink. 23. Oskari Lehtonen, lait. Icr.nd. Puh. 270
Pub. 3609 Kouttoriaika klo 10—3.
Varat. Mikko Louhivaara
Puh. 405

Luontaisen terveystietoon
J Uoti, l Vien.HörnebergU 6.10-12,C-7ark

,^ t sl<inä,neD Vakuutuslaiton
r urussa. |sääasiamies H.
Ältemmn. Rnlevarihnk. 14. Puh 4338

wwHM V

Asianajajia Kuupiusaa:

Eläinlääkäreitä:

P)-3.

Av. 10-4. lauvart. 10-3 Puh 206 4: 6194
SI Palo-ja Henkivakuutus 0.-Y.
IMIiTSA Palovakuutus O V. Pubia
Uh
S
UIJUKH «ink. 14 T «6 15. Av. I—4
/ :E3plunaadl nk.33
neukivalt.-vntiö. 1.-Heikiu
,emaii u
V A ■*
lei'k A'M ".
:atu 'l.kontt k'o iti—l 2,
s,n
8 VatnutuskonU iahiaSLfi h
51MI6VMI—4. LauVantaina seka «X
itiäni muii. I4p.tio22ja 1163. Axel
luhlaaa'to'na klo 10—2. Puhelin Ul-4
ijiilm.siriiin A tikkurink ö. P 2924 ja
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Erillisen tönMofi
Hmm Peltonen i S

Puhelin 5619.

täistä Saksan ja sen liittolaisten yleistä mielipidettä sekä pettää ja peljätkää yleistä mielipidettä ympäryslij.
.on keskuudessa. Ymjpärysliiton vastaus, sanotaan vihdoin, »on täydellisesti tietoinen hetken vakavuudesta
ja välttämättömyydestä, että liittomaiden hallitusten on lujassa yhlcy.
dessä keskenään ja täydellisesti toimien kansojensa toivomusten kanssa
yhdenmukaisesti kieltäydyttävä hyväksymästä vilpillisiä ja tarkoituksetonta ehdotusta. Ne vetoavat siihen,
ettei rauhaa voida tehdä, ennenkuin
on saatu vakuutuksia kansain solvattujen oikeuksien ja solvatun vapauden palauttamisesta, ennenkuin
' unnus telaan
kansallisuusperiaate,
pienten kansojen oikeus vapaaseen
olemassaoloon, ennenkuin tullaan
vakuutetuiksi sellaisen aseman muo-

dostumisesta, joka lopullisesti 'poistaa
ne syyt, jotka ammoisista ajoista ovat
olleet kansojen uhkana, ja ennenkuin
saadaan ihmiskunnalle todellakin vakuuttavia takeita.»
edellytyksiä, vmpärysliitto
•Mitä
vaatii täytettäväksi, ennenkuin se.
katsoo tämmöisen rauhanperustan
olevan olemassa, siitä ei vastauskirje lm ä sisällä muita lähempiä selityksiä, kuin viittauksen Belgian asemaan Ja kohtaloon. H. M. Venäjän
Keisarin yllämainitusta päiväkäskystä näkyy lisäksi, että 'rauhanehtona
sitä paitsi on vapaan Puolan muodostaminen kaikista sen kolmesta nyt
hajallaan olevasta alueesta, ynnä
Konstantinopolin ja

Mustastamerestä

VäJimereen johtavien salmien siirtyK AAPO MURROS, pub 7 58.
minen Venäjän valtaan. Toisin saO Snellman, Hannes, P. Esplanaadiik O Planting & Puha, Asianajotoirn. P. 1165
i
i
O 37, 10—1
Pub. 61 12 ja 102 93.
O
noen;
§oii#i©
keskusliiton täydellinen kukisO Arthur Söderholmin Lakiasiain O
taminen, koskapa näiden vaatimusTampereen
Lakiasiaintoimisto,
O toimisto E. Bfeplanaadik IS. 10—4. O
ten täyttäminen edellyttää puolalaisjoka
jouluSohlberg.
Oiva
omist.
varatueni.
Ympäry
vastaus,
2143 C
»liiton
O puh min» 1495 IS 3234 wh
Kauppalt. 16, p. €44 Ja. 1004. Av.
O To.vo Vanno, i,\.e.ä-Jssp.änaadinK. O
kuun 31 pnä Ranskan hallituksen vä- ten alueiden valloittamista Saksalta
9-3.
08. Klo 10—<. Puh. 5112.
O
lityksellä jätettiin Yhdysvaltain Pa- ja Itävallalta ja Turkin tarkoittamisk

V

Proeopéåt

Broms

*/.,1u-7

4-')

Cssian Hellman ja Yrjö Strang, varatuota. P Huutat.k 19 A ja Arkadias Jl
B Klo 9-10; 5 6 P 108 48 ja 108 01
Helsingin kaupungin vähävaraisten Oikeusaputoim.. Katariinani:. 3. 3 Iterr..
klo ;jl0—11 e. pp.. titst. Ja perj. klo
7—B \ p p. Telef. 77 29.

A sianajajia Tutussa:

ta Europasta.

JsaKkolfi&PlinllliilÄ'i

Jo näistä keskusliitolle annetuista
vastauksista sopii varmuudella päättää, ettei myöskään Pohjois-Amerikan Yhdysvaltain presidentin WPodrow Wil soriin tekemä »maaperän tunnustelu», saadakseen tietää, kuinka;
lähellä rauhan mahdollisuuksia ihmiskunta on, tule johtamaan keskusliitoa esittämään rauhanneuvottelukokouksen kokoonkutsumiseen. Kes.
kusvaliat, joiden vastaus Wilsonin
tiedusteluun, jota periaatteessa yhtyi-

risissa olevalle lähePiläälle, tämän
88 edelleen perille toimitettavaksi, ani
taa ensinnäkin selityksen, miksi vas>.ih -»A lii *V ä
A£l i A lafeiasiai taus on yhteinen, eikä kunkin vali,£NfflElftO
V’
tion erikseen antama. Ennestään tosin tiedettiin, että kaikki ympärysliittl A luikit, kand. varasto
I fi nInK)LA-Inari
Turku. Puli. 271 toon kuuluvat suurvallat olivat yhtyt, R>
Nestor Simola, varatuomari. P. 1752.
neet siihef alkuaan Venäjän, Eng7
lannin ja Ranskan väliseen sopimuKseen, että rauha tehdään vain yhteisesti Ju yksissä neuvoin. Mutta liitAsianajajia Vaasassa:
toon kuuluvain pienten valtojen suhde tähän sopimukseen ei ole ollut
Boxström, Vaasa.
Hasselblatt
täysin selvä: niinpä esim. Monte
VSINö HElNlö. vararunman. Vaasa
J Sahlström. hovioik not Vaasa
negro anoi tammikuun 13 pnä 1916
ONNI VALLINMAA. Asianajotoimisto
Itävallalta rauhaa, minkä anomuk
Ssianajajia Viipurissa:
sensa kuningas Nikoin kuitenkin heti
JOH. BROFELDT. varatuomari.
ulkomaille paettuaan peruutti, ja uEinar Hänninen, varatuom. Viipuri
seammin kuin kerran on ollut puV Joutsenlahti, Vaasani: 81. P "93
hankkeista Bel
hetta
Metsämies & tamme. P 760 gian jaerikoisrauhan
Nyt vasta
kanssa.
Serbian
Martti Pitkänen, vdratuom TeL 1560.
julisnimenomaan
ensimäistä kertaa
tetaan, että tähän yhteisyyden sopimukseen ovat liittyneet myöskin
kaikki ympärysliiton pienemmät valViipuri, Pietannk. 12. Puh. 1551.
lat: Serbia, Belgia, Montenegro, PorNiinpä, on kaiktugal ja Romania.
Matkailotoimisloja;
“
ä
kien ympärysvaPain vastaus keskusvaltain kullekin erikseen tekeLiiketolmistojO
mään rauhantarjoukseen yhteinen.
Alkuosa laajasti perusteltua vastinta
JUUSELA ALEVÄNEN
|
sisältää sitten väittelyä siitä, kuka
Helsinki, Mikonk. 23 P 5972. 7280 B
todellisuudessa on sotaan syypää,
Suorittaa kaikkia kirjanpito- ja lii- |
ketehtäviä Välittää kauppoja. JBr I
minkä jälkeen selitetään, että keslentää arpajaisia, laatii arp.<,jaisano- I
kusliiton
rauhanesitys perustuu yk
m uksia ja neuvoo kaikissa arpajai- I
I
siä koskevissa asioissa.
sinomaan so'atoimiin Europassa ja
ettei Saksan siitäkään antamasta kuMaikastajakoleja:
vauksesta
voimasuhteiden todellinen
Vijorlk
4.p.
4851
»Lempi»,
Matkustajak.
Matk.-kotl Rauhala, Anoank S*. P 9933 laatu käy ilmi. Ympärysiiitto kat1311 sookin, että keskusliitolla on tarkoiTuristihospitsi, Vladim.k. 17. ?
tuksena itse asiassa ehdotuksellaan
Helsingin seurakuntien papit.
Katso perjantain-numeroa.
vain vaikuttaa, sodan kulkuun, roh»

-

ä Arne Stinan

fi. S. Timgren, srrris&

Otto Maukovaaran Vilho Sarkanen
va#Ä.
asianajotoimisto.
Erikois, rikos

&

yhtlöas.

Mikonk li. jjlo-2, b 7

Tksit. etsiviä
Puhelin 27 23.

|Niklas Järnefeliinl
maanmittaus ja lakias. Toini

Lakiasiain Takin. avusi. lakit. kanrt
I C. H. OT iO, Länsi-Kaikin k. 16. Bj
B Puh. 3760 Järnefelt. Puh. 3756 Otto. H

l?nlaaföTiili““""fÄ
B
Lindelöf.
J

9 12. 2 4 Vrj.k.ll. t. 4146.

{
Rintataut. Pun 27 05, ei lauvantaisin.
Elmgren, E. Espl.k. 12, korva-, nenä-,
kurkkut., 12—1, 5—6.
Hammaskliaikoita;
Enroth.,
Aleks.k. 19, Yksit, hammaskl.
ip,
HELSINKI. MIKONKATU 6 PUH 9990
Esketin, Pietarink 24. \<fi— 4
hermo-,
Yrjönk
sokeri-,
10
Auli Markkula, perunkirj. pesänk. y. m,
Fsbritius,
Sairaaloita ja kylpylaitobtia;
sssätauieja
a i'aaia ja .Synnytyslaitos. Apoßonk. 3, klo ><6—7. Puh. 4450.
is3-4. ei ke.sk iauant 06 81 fICSHSai Speransfei
it. 3 P -1(00.8869 Möller, Enwald & Järnefelt, Lak asiain
Faltin. P Makasiinit 6. Matkoilla
RÖNTGEN!. ABORATORtO.
toimisto. Unioninkatu 38 A. Puh. 9505
v. Fieandt, V Ihonk 5, korva nenä ja
kurkkut 4_6 (paitsi lauv ) Puh. 37 97
10—12. I—js4
Forselles, Buiev.-k. 1. 2-3. 5-6. Puh. 1533 puis 7768. Synnytysosasto puh 7226 L. Pohjanheimo. Vuori!:. S. Puh. 7496
Korva-, nenä- ja kurkkut.
Taskinen, Fysikaai. H tuo & Röntgen* Avoinna J^lO—4.
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opett.,

renu. 8, C. iV.

VoldflHcr MU v:fef“ps.K tao Anjalan «Ä
Alvar Lind Ä.‘%* Hann&sSa & Orraeus
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Alho, Aleksk. 15, iast.t. 12-1, 5-6. t. 77T2
Bardy, P -Espl-k. 15. 12-1, 5-G, kirurg
kurkut.,

a

Varatuomari
A.
Lakiasiaintoimisto. Joensuu.
Joensuun Lakiasiaintoimisto.

Bengs, E.-Espi.k 2 1--2, ei lauv P 1147 C Veikko Vartiovaara, Aleksant. k. O
Bergström, L Heikin!;. 13.10-12,3-3 t.2150 O 15, 10-4. Puh. 47 16 ja 65 79.
O
Blumenthai, Viad h 3. I 2. 6-J H 11121
COOOOOOOOOO 0000000 0
lr.gr. Ehrström, matk. tr.mmik. 10 p.
G oui.dstroem, Aleks.k. 11, 11 12 P 2413 Aksel Alanderin Asianajotoimisto O. Y.
Kammasklln. Eredrikink 14. 2—S 7—B. Mikonk. 7. 912 Ja 1 4 P 1872 Ja 4214

AinoLukkarinen,J.4l2-<t1,V18d.14C.10417
Luodbolm. Kasarmina 44. 11 —2. s—fi5—fi
N. Lyytikäinen, matk. tammik. 8 p;ään.
Puh 58 85 Keskiviikk ei lltapälv
Mellenius, Espl.k 12. 2 —3
Nandelstadh, P -Esplauaadink. 33 lu

12 24 &60 94
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varatuomari

24 O Heikki Ritsvuori. Fabianini; SI
verit.. O 10—12, I—4. Pub. 111 80, 34 70.
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O 33. 10—*44
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Hällfors, Bu!ev.k 4, 12-2.5-6, ci iauv
Aina Bergroth Idman, Siitäs. 6. Ei Vastaanottoa.
& maariit: ja
Evi Inberg, Kasarmink. 38 11-12,}46->47 Erikoisala ritar- as.. «auppa
Puh. Drum.-ö 16.
&
i.-p.
keskiv
laavani.
Tel.
68
37.
ei
Kalima, matkoilla.
G.Fredsnberg, vrt.l.Roopertk.3.lo-41.9556
Drumsön kulkuvnorot ovat ana lau Vieno
Helmi Kargus, Lörnrot p 5 Ei vast ott
vantaßin sanomalehdissä luettavana.
&
(S H.
262 Rva Karvonen, P.Makas.k.7,ll-12,1.1622 Om varat H Fröjdmau ja iaklL kana
Kerttula, Liisank 17, il 12.5 6 P 7563
A Broms
Konsin, T., Yrjönkatu 21. 10—11. 5 —5.
Mikonk. 7. 10—4. Purt. SG 03, 86 18
4
Yrjönk
Kerstin Konsin,
21. 12—I. —5
Katri Lllle-Aro, A’eks.k. 40. 11-12, 6.7
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Asianajajia Hämeenlinnassa;
MATTILAA LEPOKOTI, OUTI. Hämeenlinnan Asianajotoimisto,
H"; Providentla
KonsaHls-PonkKi
Niilo
Säästöpankki, l.Teatterfk. 3
Tysnei!! Augusta LugerbcUtu
Varatuomari.
10—12
6 7,
3—4
'ii. bmuaM fäiasirniäisisi
Asianajajia
JoensuussaTilitoimistoja:
Helsinki
lieriiytloimikunta liihTvarais
138ö.
Cornér, Joensuu.
W.
len i%enhli«laulistrn nyvähsi.
vakan.usyhtid,
Uin.
keak. ja Yliopist. kir- 'jUsimiU Aleksinter.tk 10.
Kovero,
arki itä-Suom.
Toimisto Bulevardinkatu 13.
Puhella
janp.
vafant. tilintirk.

Kirntf?. sair. Pietarnk.

Avellan, Hj., matk. tammik. 8 p:ään.

DramsSbÖß,

ffi®l

\VW

1363

sia.

282

?r i! cl

E. A. v. Wiliebrand. sisät. Erik
poker t., vatsat Aleks.k 50 klo

Aspelunci, A. Aleks.k

avoinna joka päivä.
Pan. aa toimeen huvimatkoja

♦♦♦♦♦

Ercit*. 3
Vallin, siim Kirkkok..l4, 6-7, p. 33 31.
Vartiovaara t Aleks.k. 40. silmät 10 11.
6-7. lauv 10-12; tnaacant 6-S P 6962
19 9-11 2-3 P 457
Waseniua, Erott
Wegelius, Kas.k. 34, naist 12-J52,p.3732
Veikkola, sisät.. Nikoiaink 17. 12 1,
6 —7, t 2545; yksit fysik, hoitolaitos.
L. Wetterstrand. 1. Viertä, 9 10.4 6.8301

>.

Toiminimi TopicaPin viimeisiä
.päivänpolttavia maailmanuuti-

Käykäg joka viikko Teatteri
Eldoradossa, niin teiltä ei mene
hukkaan ainoakaan todella hyvä Eio r raaiioh.jelma.

ucaä- ja korvatauteja.
Tukiainen, ven ihot. 9 11; 5-7

'

Kahvitarjoilu

uutisia

hoitolaitos.

Rönnholm, naist, l'/i —‘4- Kasarmik. 31.
Salo, Aleks. k. 19, 10-11, 6-7. P. IX4 32
Sisvers, sisät.. Yrjöuk 5. 'rS.4. P 708
Sipilä Annank 25. 9-10. 4-3 Puh. 2241
Sibelius, Läpi. 6. Ilmoit. S-3. P. 199.
Sivcn, P.-Sspl.k. 15, 2-3, matkoilla.
Sjöblom, Yrjöak.l6, sis.,syd t 3 6, p.3484
Sjöström, Yrj.k.lO.korv nenä-.kurkk. 3-4
Stockmann, ihot. Erott. 9. arkip. 9—ll
Nais keskiv Ja lauv. 12—1.
Strcng, Yrjöuk. 13,rintat. 2-3,5-6,p. 7525.
Suolahti. Uudenmaan'» 9. 2-4 (ei lauv.)
P 1.01 Korva-, nenä ja Uurkkut.
Task nen, Annank 23 12-i, 6-7, ei lauv
Tennberg, 1.-Roop 3, kCak., 2-3, ei lauv
Tuberkulos vastust ybdist asiamies,
Terhola, Kasarmink 27, l/3 Z l /3 l P 7594
Tollet, Unioninkatu 22. 1-2, 5-6. knrkkj-,

SiiwSJääkäreitä;
fIJ| rf isilmäl Bulevk 12 10-11.(5 7Kesk
|||yn‘l lanv. ain. 10-11. Poiii-imikka j;<
Uin b. 1 sair viihäv.Porthaninrinne 1,3 4.
Ha tn us nslä Hk Sreftä:
H.V263 Alopaeus, Aleks.k. 19, 3-4, puh. 114 63
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NäyläutSjä, joka päivä klo 2
—Il jp. Puhelin 65 34.
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HUOM.I Maanantaina tammikuun S pnä,
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Otto Tanner iSSSSL
Voipion Asianajotoimisto
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vät kannattamaan

•

myöskin

Sveitsi

!

ja.

Skandinavian vallat Ruotsi, Norja ja
Tanska, jo on tunnettu, ovat rajoittuneet vain yllämainitun rauhanneuvottelukokouksen esittämiseen, mutta
eivät ole ilmaisseet niitä ehtoja, jotka he puolestaan asentavat rauhan
solmiamisen perustaksi. Ympärysliiton vastaukset Yhdysvalloille, Sveitsille ja Skandinavian maille lienevät
niinikään valmiit, vaikka niitä ei
toistaiseksi ole jätetty ykisölle julkaistaviksi. Annetaanko niissä yksityiskohtaisempia

tietoja ympärys-

liiton rauhanehdoista, kuin keskusliitolle laaditussa vastineessa, jää siten nähtäväksi.
Mutta, kuten sanottu, sfitä mitä
tähän saakka on julkisuuteen tullut,
käy kyllä selkeästi ilmi, että rauhan,
neuvotteluista ci ole toiveita. Ainoana rauha «harrastajain lobdutuksena on se, että rauha kuitenkin nyt
ensimäistä kertaa on ollut vakavan
keskustelun alaisena. Vaan sanasta
on pitkältä tekoon. ehdotuksestapkkä,
matka todellisuuteen. Kuinka oitkä,
sitä saattaa kukin ylläesitetyn nojalla vaikutelmiansa mukaan aavistaa.

Tvananfaina Tammikuun 6 piuH
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UUSI SUOMETAR

Uutisia Helsingistä.
Suonien asiat ministerineuvostossa.

5

!f.o 6

Koululaitos.
(S.T.T.) Senaatti on suostunut siihen, että allamainittujen lyseoitten
virantoimituspalkkiomäärärahat uusien lukusuunnitelmien johdosta vuodeksi 1917 (korotetaan seuraavasti;
Helsingin suomalaisen lyseon 352
mk., Helsingin ruotsalaisen 1,038,
Porvoon
572, Turun suomalaisen
1.102, Turun ruotsalaisen 798, Porin 808, Hämeenlinnan 570, Tampereen 532, Viipurin suomalaisen 774,
Viipurin ruotsalaisen 009, Sortavalan
734, Mikkelin 728, Savonlmnan 1,102,
Kuopion 300, Joensuun 932, Vaasan
P’iorre:'ais o n 1.706 Vaasan ruotsalaisen 278, Jyväskylän 2,172 sekä Oulun lyseon 2.052 mk eli yhteensä
kaiken kaikkiaan 17,510 mk.
Helsingin uuden suomalaisen tyttökoulun määräraha lämmitykseen ja
valaistukseen virne vuodelta on saatu sivuuttaa 1,500 markalla ja Turun suomalainen tyttökoulun sama
määräraha 500 maikalla.
Senaatti on hyväksynvt ja noudatettavaksi vahvistanut Svenska orivata läroverket för flickor i Hels:ngfors-nomisen oppikoulun lukusuunnitelman.
Senaatti on päättänyt pallia, että
Tornion keskikoulun vtksityisten jatko'nokka in ylimmän luokan oppilaat
saavat vuonna 1917 suorittaa oppi-1 ait oks estä yli oppi 1asti i lik innon.

Pietarista, ■tammik. 4 p. (FriP.T.)
koissähkösanoima S.T.T:!Ie.
Ministerineuvostoon on jätetty lakiehdotus avioliiton ahmimisesta Suomessa siviiliviranomaisten edessä.
Oikeusministeri on jällämyt ministerineuvostoon tekijäoikeutta Suomessa koskevan lakiehdotuksen. Täas: aa koskeva keisarikunnassa
Sillä väliä, kun vuodenvaihteessa tä
voimassaoleva laki maalisk. 20
on tätä rauhaa koskevaa kirjeenvaih- huhlik. 2 prltä 1911 ulotetaan Suotoa hoidettu, ei sota puolenaan ole meen. tekemällä siihen välttämättöjoutanut kalseinaan »kelloa eikä ka- miä muutoksia.
JC-auppanrnisteri on jättänyt milenteria». Kaikilla solanäy Rämöillä, nisterineuvostoon
lakiehdotuksen
maalla, merillä ja ilmoissa on sota keisarikunnassa voimassaolevan tajatkunut henpoumatta.
Sen näky- varain tuontia vihoUisvatloista ja
vimmät tulokset ovat edelleenkin ol- niiden tullaanrsta koskevan lain
uVutamieesJa Suomeen. Tavaroita,
leet havaittavissa Romaniassa, joiden
tuonti vihollisvalloista ke:samissä suurin osa Romanian omaa ar- rikunlaan on kielletty, ei saa tuoda
meijaa peräytymisensä jälkeen Vala- Suomeen. Tavaroita, joiden tuonti
kiasta on siirretty rintamalla pois vihollisvalloista keisarikuntaan on
■uudelleen (järjestettäväksi rintaman sallittu, otetaan tullia korottamana
Suomessa voimassaolevaa tullitariflakana, pohjois-Moldaussa ja Bessara. fia 100 prosentilla.
Massa. Tällä 'älin ovat maan puolustuksesta huolta pitäneet avuksi
Kruunun verojen
saapuneet venäläiset joukot, jo ka te70-rnolias.
kivät lujaa vastarintaa Buseo-joen
luennossa.
länsi- ja eteläpuolella, mutta keskuslaajoissa piireissä kohdistuvat tä- oleskeleville kodittomille nuorille, ja
Tul'su; aja pidntaminen.
liiton rynnistyksen voimistuessa sit- Uudenmaan läänin knvexnSösin knnnään ajatukset henkilöön, jonka ne vaikutukset, joita he tästä kodista
Intns.
(S .TT.) Kuten) aikaisemmin or
temmin ryhtyivät vetäytymään Tro•nuoruus sattui kansallisen herätyk- ovat saaneet. Ne ovat nämä vaiku<SJT)
senaatti viime mainittu, anoi Suomen SpeditööriyTitus- ja Sereth-jokien rintamalle. Tä- marrask, Sittenkun
sen kevätaikaan ja jonka pitkä elämä tukset sitä suurianroisemmat, kun
28 .p. on määrännyt, että distys-viime marraskuussa tullihallimän liikkeen suojelemista ovat nä.h veronmaksajien ensituievissa krtu- tukselta, että
tullaamattoman tava- kaikissa vaiheissaan sittemmin on ol- muistetaan, että suomalaisen ylioptivästi tarkoittaneet ne taistelut, joi- nu n veronkannoissa tulee suorittaa ran lälhettärrasaika maassa.- ia keisa- lut paraassa merkityksessä omistettu pilasnuorison keskuudessa pari kolta viikon kuluessa on käyty näiden vähintäin 2 / s verojyvistä ja kaurois- rikuntaan' määrättäisiin 60 p:ksi ja kansallisten ihanteiden palvelukseen. me vuosikymmentä sitten tuskin oh
'jokien länsipuolisella alueella, missä ta luonnossa sekä 'loput rahassa ku- tavaran tulllikäjsittdiy 45 p;ksi ny- Rva Augusta af Heurlin en nyt seit- ainoaakaan kansallisen asian edisluvan vuollen keskivenhinnan mu- kyään voimassat>’c\icni vastaaviin' s enky mmenvuot as.
trinlama vielä toispäivänä saapuneen kaan kuljetuskustannuksia
tämistä tarkoittavaa, ainakaan aineellukuun 45 a 15 p;n asemasta.
joiden
tiedonannon
lapsuudenvirallisen
mukaan kulki ottamatta, on Uudenmaan läänin kuValitut ovat ne,
lisia varoja vaativaa yleisempää harKuultuna,n asiassa maamme u=°irrkeskimäärin n. 10 km päässä jokien vernööri järjestyksen saavuttamlsek pien tulllikaimarien melipidettä. on kodin muistot ja oma eletty elämä sh. rastusta, jonka toteuttamisessa rva
.uomasta. Yhdenmukaises i Seretbin si kruunulle tulevan tämän vuoden tullihallitus antanut asiassa nyttem- nä määrässä kuin Augusta af Heurli- a! Heurlin ja muut jalot pääkaupun•Häpuoliseille linjalle siirtymisen kans- vero-, kymmenys- ja virkatalojen min päätöksensä, jossa ensiksi huo- nin liittyy kaikkein jaloiir.paan ja gin naiset, joi a hän keräsi ympäri'aren ti viljan
määrän- mautetaan, että koska senaatti jc
sa on tapahtunut Dobrudshan tyh- nyt maksuajatsuorittamisessa
ylöskantoa varten Hel- viime kuu n 12 P. teken ä”ään- rää paraimpaan, mi ä suomalainen hen- leen, eivät olisi olleet mukana. Frehjentäminen, joka nyttemmin on jok- singin kruununjyvästössä Sörnäisissä Uksella
o.n: pidentänyt tu'aarni H"'- ki enemmän kuin puolivuosisataisella t.,mätiä onkin sanottava, että nuo
ja Tammisaaren kruununjyvästössä mrn tavaran ''äimfäTis-jam teista?- pyrkimyksellään en pystynyt aikaanseenkin loppuun suoriteltu.
vuosittain uusiintuvat avajaiset ja
tästä keheitetaan siksi i a niin kauaksi kuin sotaa kes saamaan. Lähteneenä kodista, jonka muut rahanhankinnat, joilla ylioppiSodan kulun Romaniassa pitäessä Kuulutuksessa,
tätä suuntaa ova' olot Krei k a s- kruunulle veroa maksavia suoritta- tää 60 p:ksi. raukeaa, lausunnon an- perustaja kyvyllään ja tarmollaan lasten nimessä koottiin varoja milloin
maan veronsa luonnossa 'maksetta- taminen, tässä osassa kysymystä
syrjäisestä Pohjanmaan paikkakune a kehittyneet sellaisiksi, että nyt- vaksi lasketut määrät edellämainitmihinkin kansalliseen tarkoitukseen
Mitä sitten tulee kysymykseen t"’temmin lienee katsottava sen Kreitu ina
aikoina uhalla, että lausaiian Pidentämisestä 45 p;ksi, nasta kohosi maamme hallituksen jä- oikeastaan olivat näiden naisten ai
kan osan, joka vielä on kuninkaan puuttuva määrä tulee ve- johtuisi tulljikaä-lituksen mielestä sel- seneksi ja sellaisena saavutti sijan ja kaansaaniia. Vannaan siinä edistykkäskettävissä, vakavasti valmistautu- ronmaksajan kuetannui. laisesta pidennetystä ajasta tavarain aseman pääkaupungin valioseurapii- sessä, minkä kansalliset harrastukset
van ottamaan osaa sotaan keskuslii- s elia hankittavaksi ja on lähettämisessä lossaussa ta,mista ta- rissä, ja ollen nuorempia- sisaruspii- meidän maassamme ja varsinkin sen
hänen ik orv a.t tav a silloin varain kasaantumista, mikä. aikaanrissä, jonka vanhempiin jäseniin liit- pääkaupungissa ovat saavuttaneet, pj
ton puolella. Kreikan on tosin täyvoimassa olevien raja h in- saisi tarpeellisen tilan .puutetta tultynyt luovuttaa laivastonsa ja osan tojen mukaan. Tilanomistajil- lihallituksen käytettävissä olevissa tyy kansallisen sivistyshistorian pa ole suinkaan ollut välhimpiä tekijöitä
tykistöään
ympärysliiton haltuun, le ilmoitetaan samalla, että tiedot pakkahuoneissa
ja tavarasuojissa, raimtoia nimiä, Augusta af Heurlin jo se, että niitä ovat, usein suurien
laskea hajalle jo kerran liikekannal- suoritettavista määristä ovat muuta- jonka vuoksi se ei katso olevan syy- varhain sai omistaa suomalaisuuden joukkojen huomaamatta, ajaneet rva
la ollut armeijansa ja mukautua sii- mia päiviä ennen veronkantoa saata- tä ryhtyä mihinkään, toimenpiteisiin suurmiesten opetukset ja kasvaa sii- af Heurlinin kaltaiset sivistyneet naikruununnimis- tässä suhteessa.
ja lisäksi sillä, tahtoisiramehen, että enin osa saaria ja Balkanin vissa asianomaisilta
hen kansalliseen käsitykseen, joka set
miehilta, sekä että kuten ennenkin
elämän
monina
pitkän
pa
sodassa saatua uutta aluetta on tun- ainoastaan suomalaista, riihessä kuisittemmin
sanoa, 'itsepintaisuudella, jolla tarharrasjohtaman
vuosikymmeninä
nustettu VeniseJoksen
n.s. vattua, puhdasta, kunnollista ja hyon hänen
mokkaat naiset yleensä oikeaksi buo
ltiöt
kansallisen puolustusliiton hallituk- vin itävää viljaa vastaanotetaan
tuksensa ja työnsä leimannut.
maamansa hy\än asian puolesta toijota paitsi nii(ST.T.) Suotaan Höyrylaiva Osasen alaiseksi. Mutta mieliala maassa kruununjyivästöihin,
•Ruotsinkielisissä oloissa kasvanee- mivat.
jotka omistavat useampia Ivhva, keyhtiölle ja Höyrylaivacsakeyhliö
den.
oli sellainen, että ympärysliitto ei sitna
senaattori Bergbomin tytär kuitenHyödyllisen elämänsä viimeisinä
aikaisemmin,
royöninetty
pi.ää
nuivanansa tuoman luettelo, Berelile
eenkään saattanut kalsea 'kuninkaan osoittava, kuinka .paljon joka tauosta 300.000 mk n valtina-pu on lakkautet- kin jo nuorena oppi- suomenkielen, aikoina, jolloin kansalliset ihanteet
tu kuluvani tammik. l c:stä lähtien sitä -varten jonkun aikaa oleskellen niin unonen nuoremmankin mielestä
haltuun jäänyttä Kreikan osaa Make- maksetaan.
ia tulee maksettavaksi jälleen vasta myöskin Ynö-Koskisen perheessä ovat alkaneet 'haihtua, on rva af
doniassa toimivalle armeijalleen vaasdten. ku n yhtiöt iäTcen evät aloit- Hänen avioliittonsa lahjakkaan, Heurlin yhä ensi mä isien riveissä -toirattomaksi. Monien puolinaisten toitaneet
liikenteen Suomen ja Ruotsin
kuljetus
Pikatsvaran
kuolleen, Oskar af minnassa, uskollisena sille poistumien jälke-en, joista seurauksena oli
välillä siTä tavoin kuin valtion ja nuorena Roomassa
rautateillä.
arveluttava mellakka Ateriassa joulu
Heurlinin
kesti
vain vajaata neen sukupolven suurelle opetukselyhtiöitten
mainittujen
kanssa
vaisessä solyhyen le, etteivät mitkään olot ole niin vai
kaiun 1 pnä ja sii ä aiheutunut Kreitämänkin
neljä
pimuksessa lähemmin säädetään
vuo'ta, mutta
Toistaiseksi myöskin tavarajunissa.
ajan
puolisot
ympäsaarto,
kan rannikoiden
teki
kuluessa nuoret
ehtivät keitä, et ä niissä hyödylliselle kan(S.H.) Rautatiehallituksen äsketsuomalaisuuden
harrastusrysliitto
uuden uhkavaatimuksen,
osoittaa
salaistoiminnalle ei. olisi sijaa. Yhtäin antaman kiertokirjeen mukaan Epäsiveellisen kirjallisuuden
jonka täyttäminen todellakin olisi otSuomalaisen
distyksissä
m.m.
asettamalla
ga muualla, missä vain
taan
piikata
pstä
varaa
t.k.
alkaen
toison
1
vastusUnroen.
KinjaJhsuudon Seuran kirjapainon suomalaiska nsan ja varsinkin yhteis,
tanut kuninkaalta »puukot pois». Sen taiseksi, ja missä se haitatta voi taytimenä oli ympärysliiton valvonnan pahtua, kuletettava tavarajunien konkansallista sivistystä Palvelemaan.
kunnan vähäväkisten tarpeet ja puutProkuraattorin kiertokirje.
duktöörivaunuissa tahi mainittuihin
vuosikymmentä rva af teet sekä niiden tyydyttäminen on
alaisena tapahtuva Kreikan rauhanYli
nehä
<S.H.) Pre kuraattori on lähettänyt
juniin liitetyissä tavaravaunuissa.
aikaisenkin armeijan siirtäminen PeHeurlin sittemmin on asunut Helsin- ollut kysymyksessä, siinä on hänkin
Poikkeuksena täs'ä voidaan p;kata- kaikille kruununvoudeille, kruununloponnesoksen niemimaalle ja ai- varaa toimittaa perille myöskin eri- nimismiehille ja kaupunginviskaa- gissä, emäntänä .ja keskuksena talos- sydämellään ja työllään mukana
noastaan sen kourallisen jättäminen näisissä. kiertokirjeissä luetelluissa leille seura avan, jouluk. 21 p.nä 1916 sa, jossa En.*lie ja Kaarlo Bergbom- Suomalaisen kansakoulun ystävät,
päivätyn kiertokirjeen.
Knrintin salmen pohjoispuolelle, mi- matkustajajunissa.
kin saivat kodin ja joka on ollut ja
hdistys, keuhkotaudin
kirjelmässä joukik. 2
juuri
riittänyt
poyksi kansallisten ja ihanteelki
olisi
on
yhä
tavallisen
raittiusasia, tällaiset
vastustaminen,
il ilta. 1906 on kuu les yleinen kirkoliisipalveluksen suori tamiseen. VieJämpimlmpiä yleisen uhrautuvaisuuden, turvin eläharrastusten
listen
liskokous
käsiteltyään
jätettyä
sille
Voin jakein maassa.
lä jäJelläoleva tykistö olisi luovutetanormisehdotusta jumalaa paikkaavan tyyssijoja maassamme. Se ei ole ol- vät harrastukset, muita mainitsemat(S.T.T.) Suurempien kulutuskes- ja muun epäsiveellisen kirjaili!isuuden lut ainoastaan suomalaisen teatterin ta, ovat häneltä saaneet altista apua
tava j.n.e.
kus
n elintarvetoimikunniilc on eiehkäisemisestä, todennut että Juma- perustajain ja johtajain viihtymis- ja ja kannatusta. Eikä ole rva ai HeurNäennäisesti suostui Atenassa ole- len taijaettu
1.112 astiaa voita (viime lan pilkka, kristinuskon ylenkatse ja
vaatimuksiin,
va hallitus näihinkin
viikoilla 873), valtion, sairaaloille, julkinen) kehoitus kaikkien siveellis- lepopaikka; harvinaisessa määrässä linin hyväntekeväisyys, niinkuin momutta oli hiljaisuudessa ryhtynyt toi- vankiloille, rautatierakennuksille y.m. ten siteiden irrottarnigeen johtavana on se ollut avoinna ja tarjonnut suo nen imuun parempiosaisen, syrjästämenpiteisiin niiden toteuttamisen te- 117 astiaa. Eri •paikkakunnat saavat aatteena kulkee koko halutuimman jaa ja ohjausta myöskin tämän taide- katsojan kylmää avunantoa, vaan se
hot' omaksitekoa varten. Kerrotaan seuraavat voi määrät: Helsinki 350 kirjaili;isuuden läpi ja että sitä kan- laitoksen näyttelijäkunnaile, josta on ollut ipersonallista osanottoa ja
näet, että sotamiehet, jotka siirret- astiaa, Turku 100, Tampere 30, Vii- santajuisilla esitelmillä levitetään useimmat varsinkin teatterin alku- esimerkiksi kelipaavaa uhrautumista
puri ia Vaasa 50, Oulu 46, Pori ja kaikkiin kansankerroksiin sekä pikehittymättömistä oloista ja hänen ajamiensa harrastusten, hytiin Korintin salmen eteläpuolelle, Kuopio 32, Kotka, ja Kymin tehdas- tänyt
välttämättömänä että voimas- aikoina
pääkaupalasivat sivilipukuisina takaisin ja alue 25. Lahti 16, Rauma 15, Hämeen- sa olevan
väksi.
Rikoslain rangaistusmää- tuntemattomina saapuivat
että sekä näillä et ä kaikilla reservija
räykset
punkiin.
kyllin.
Muiste'iN Tii‘hin kunnioituksen ja onnenlinna H. Hanko 13, Pietarsaari
Eikä siinä
Jumalan pilkkaamisesta. Juläisillä oli tarkat menettelyohjeet, jot- Porvoo 12. Jyväskylä 11, Mikkeli, malan sanan ia kristinopin käsitys- lessaan ylicpipilasalkojaan monet suonnin. osoituksiin, jotka laajojen
ta armeija äkkiä saataisiin jälleen so- Joensuu, Riihimäki ja Kymi 10. Ha- kannan halveksimisesta sekä epäsi- niistä suomalaisista miehisiä, joiden kansalaispiirien taholta tänään tulemina. Soria vala, Raahe. Savonlinna, veellisen kirjallisuuden levittämisestakannalle. Hallitus oli, niin vakuuelämä jo on kiertänyt puolipäivän vat kauniin päivä'yön suorittaneen
Uusikaununki ja Kajaani 8, Oulunky- tä, joita oli arkuudella käytetty, pantetaan. tehnyt sopimuksen keskuslii- lä ia Rovaniemi 7, T ovisa. Tammi- naan täytäntöön. Esiteltäessä kerrot- helteen, säilyttävät kiitollisessa sydä seitsenkymmenvuotiaan suomalaisen
ton kanssa sotaan yhtymisestä. Nii- saari, Lappeenranta. Tornio, Käkisal- tua alamaista kirjelmää, on K. Suo- messä sen ystävyyden, joka pani Aunaisen osaksi, pyytää Uusi Suometar
den kreikkalaisten kaupunkien va- mi. Kemi, Grankullia, Haga, Hyvin- men senaatti 28 pnä viime marras- gusta af Heurlinin sivistyneen kodin osaltaan kunnioittavimmin yhtyä.
päättänyt saattaa tämän tierusväet, jotka bulgarialaisten tunkeu- kää. Kouvola ja Forssa 6, Kokkola kuussa
ovet aukenemaan pääkaupungissa
Heinola, Maarianhamina, lisalmi, doksi minulle sellaisten ohjeiden an5,
tuessa Kreikan alueelle olivat kulje- Lohja, Salo,
Lieksa. Tvrvää ia Var- tamista varten syrUäväviranoinaisiltetut Saksaan, olivat palanneet ta- kaus 4 sekä Karja, Uuras Ravansaa- le, joihin minä katsoisin aihetta olemääräajassa hakeneet Hyttisten kirk- Suomen
kaisin Salonikin rintamalle, mutta ri, Suursaari ja Nurmes 3.
van.
Kristillisen työväcnliiton
kotienä
E. Th. Schöi b rg, Köyliön anomukset anna aihetta toimenpiteijoTiidosta
''Tämän
olen
tahtonut
täympärysliittoa
taistellakseen
nyt
ten muistuttaa Teitä, että, kun edel- ja Säkylän kappalainen K. K. Kloc siin senaatin puolelta.
Anomukvastaan siitä huolimatta, että osa
Helsingin Inkkari-nrknrikonlnn lämainittua laatua olevia rikoksia, karia, Monin järven kai p ilainen E. J sissa anottiin m.m., että rajahintoja
muita
Ve
kumppaneitaan
ja
heidän
johtaijatlaren, rva Emmy Achtén ano- joista rangaistus säädetään Rikoslain Hakala ja Laitilan kakkoherraaapuei korotettaisi, vaan mikäli mahdolniseloksen puoluelaisia aikaisemmin mus saada rahasääntöön koulua var- 10 luvun 1 ja 2 §;ssä sekä 20 luvun laiuen J. C. Kailas
lista päinvastoin alennettaisiin, että
Papiksi .'ihkimistä ovat tnomiokapi sellaisille tarvikkeille, joilla nyt
on ympärysliiton riveissä. Asema ten otettu 12.100 mkn suuruinen val- 11 §:ssä, virtapiirissänne taroahtuu,
ei ole
tioavustus korotetuksi 3.000 mklla teidän tulee arastelematta saattaa ri- tulilta pyytäneet filosofianroaisteri O rajahintoja. sellaiset määrättäisiin,
on niin vakava, eitä odotetaan ymluettuna 1 pistä tammik, 1917 en kos tuomioistuimen tutkittavaksi ja V. Koivukanto sekä jumaluusopin että eduskuna kutsuttaisiin kno"c,
pärys!: ilon lähettiläiden poistuvan hylätty.
vaatia syyllisen tuomitsemista anka- ylioppilaat O D. Schalin, Y. A Sjö että muodostettaisiin keskuselintnrblom, K. A Vesala, Y A Lehmus
Atonasta;
keskusliiton lähettiläät
vekomitea, että salakuletus estettäiraan rangaistukseen teostaan.
viita, K. A A. Kankainen, S A J.
siin sekä e'tä määrättäisiin meijerit
poistettiin sieltä aikanaan ympärysJalo ja L. J. Rankata. Vihkiminen
tuotantokykynsä mukaan valmistaliiton vaatimuksesta. Kreikan ku- loksen valtakunnan» läpi päästä kestoimitetaan tuomiokirkossa suomeksi maan voita.
Vaalisaarnat
Papisto.
(Turun.)
yhteyteen Makedoniassa,
ningas jää. siilein heittämään arpaa kusliiton
t k:n 10 p:nä.
Hau. e n yiöu kappulai-vu ka» vartei keskiviikkona
RaiiiinsjärjestSjen nenvottelnmaar a kohtalosta ilman ulkopuoli- joutumatta sitä ennen taistelemaan on määrätty pidettäviksi helmik 11,
Rajahintoja koskevat anomukset.
(SIT) Raittiusjärjestöjen k.skokons.
armeijaa
joka
kummaltakaan
Sarrailin
vas
neuvonantajia
aan,
hä18 ja 5 päivinä, minkä jälkeen vaa- (STT) Senaatti on katsonut, etteivät
sia
kuskomitean
järjestämän. Helsingissä
ar- nen ollessaan erillisenä on parhaas- likysymys toimitetaan maalisk 4 pnä erinäiset toimittaja Anton Huotarin
puolen tai oikeammin sanoen
11—,12 päivinä pidettävän
tamPaik.
koettamaan on- sakin tapauksessa perin heikosti va- ja vaali maaiisk 18 pnä. Vaalintoi- sekä Tyrväällä viime lokak. 22, Jypahan on heitetty
keskustelukokouksen osanottajille on
mittajaksi on määrätty Mouhijärven väskylässä viime marrask. 6 ja Tamnistuuko hänen oman maansa »puo- rustettua Kreikan armeijaa monta kirkkoherra A. Hj. Rönberg.
myönnetty 50 % alennus pilettienpereella viime lokak. 16 p:nä pidet'•»afittoraan vyöhykkeen» ja »Venise- vertaa voimakkaampi. )
Huittisien kappalaisvirkaa ovat tyjen iuluttajain kokousten ynr* hinnoista valtionrautateillä.

kanto

191?

Vuoden ensimälneo
huomautus!
Vuoden 1917 alassa on pidettävä mielessä, että Jyri»kylän Kesäyliopiston ja Tieteellisen Kirjaston, Kokko*
Jan Snom. Yhteiskoulua ja Tyrvään VPKa arpajaisista
voittaa

20,000:-, 10,000:-, 10,000:-,
3,000:-, 3,000:-, 3,000:-, I.S80:-, 1,000:-,
j. e. e, mfcc kiisteimistSt oman valinta— e tnokaac

viimeiset

yleiset myyntipäivät,

jolloin arpoja vielä on myytävänä teaasei
ja maaseudulla, ovat

Tyrvään

VPK:n

Arpajaisissa

.

.

Kokkolan Suom, Yhteiskoulun.

*

.

Jyväskylän Kesäylsoaistor,

Augusta af Heurlin

ytc.

,

.

ipnngeiss»

37 p. tatrm!*. 1917
23 p. helmik, 191?
31 p, maaiisk. 1917

Asiamithii otetaan vielä myymään Jyväskylän Kesäyliopistoa
ja Kokkolan Suoni. Yhteiskoulun ennakkoa rpoja- Tvrväfin VPK n arpoja voimme enää lähettää ainoasta a
posl.ietn antia tai käteissuoritusta rastaan, sillä ne ovat

%%%%%

jo melkein lopussa varastostamme.

r

Asiamlehille suuret rahiapalkkiot

ja hyvät

myyntipalkkiotl
Ennakkoarpoja asiamiehelle ja yksityistilaajille (viimemainitnille po#»
tietuantia tai käteissuoritUhla vastaan) lähettää:

Uppajaistolmisto,
Helsinki, Nlkenfc. 23. Puh. 7280. Konttoriaika 9-7.

:

;

Helsingissä myydään näitä arpoja useissa liikkeissä ympäri auja toi miston omassa mvymäläa-ä Vilhon Kirjo»
ja FaperiHaupassO) Viihonk. 1 (Hospizln talo).

l

Irtileikattava ja lähetettävä avonaisessa kirjekuoressa, jolloin tilaus
tulee meille 5 pennin postimaksulla.
Tilataan: 5l». U)U, 150. 2(j kpl. JyKesäyliopiston ja Tieteellisen Kirjaston ia M. 100. 150,21 >0 kpl.
Kokkolan Siioin. Yhteiskoulun arpoj
å I mk mvvtavänsi ja tilitettäväksi
tarjoamilla .ne ei ci-ilki.
(Numerot,
joita e» haluta, pyyhitä, n pois.)
>

väskylän

v

t\ir|»Kton »rpo;a a

I mk.;

I. 2. 3. 4,

5. 6. 7. 8. 9, In. 15. 20 kpl. Kn kolan
Snom. Yhteiskoulun arpoja ä I mk.;
I. 2, 3. 4, 5. 6. 7, 8. 9. 10. 15. 20 kpl.
Ttrväan VPK n arpoja ä 50 p. (Nnmelot.

joita ei haluta, pyyhitään pois.)

5 imi

Kimi
Arvo tri ammatti

•

r

Lähettäkää pnstietnannilla: 1. 3.
7. 8, 9. 10. 15. .0 ki>l. Jyväskylän Kesäyliopiston <a Tieteellisen
4. 5. 6.

22=>

Arvo tai ammatti

Osoite

Osoite

Suomen Kansanomaisessa

Hleromaopistossa
Helsingissä P.-Esplanaadink. 39. Puh. 2438,
alkaa opetus tammik. 10 p. klo 12 p. Oppilaiksi
ha'uavac voivat ilmoittautua allekirjoittaneelle
opiston iohtajalle, joka tarvittaessa antaa muita
lähempiä tietoja.

SWsun Hartea»

T

Suomea lailloarksstoii’
v

1916 saamat lahjat.

Suomen Valtioarkisto on kuluneena
vuonna saanut seuraavat lahjat: Por-

voon historialliselta -museolta JKunink.
Majesteetin
Ja va-ltakuanankoKegioit-

ten kirjeet
Tarua lääninhallitukselle
vuosina 1800 ja 1802, prof. Max Oker-

Blomilta senaattori Chr. Oker-Bloia vainajan jälkeensä Jättämät paperit, lehtorinroava Hilda Anderssonilta muutamia Israel Hvasserin kirjeitä majuri
Anders Sjömanille, varatuomari R.
Paimrothflta
ministeri vai tiosihteeriuapulaisen CasimEr Palmroth-vainajaa
jälkeensä jättämät paperit, kuvernöörinleski Mary Alfthauilta kuvernööri
Max Aifthan-vainajan Jälkeensä jättämät paperit, lääkintöneuvoksetar B
Sergstedtiliä -joukko kirjeitä, konsoli
Höijeriliä kirje vuodelta 1789, koskeva
Tammisaaren ammatiston toimikuntaa,
huvilänomistaja Söderlundilta Kemiössä olevan. iSmedsin talon kauppakirja
vuodelta .1784.
Painotuotteita ovat sitä paitsi lahjoittaneet ,pro"7. F. .Gustafsson, herra
Otto Andersson, valtioneuvos R. Danielson Kalmari, 1 valtioneuvos S. G.
Pa,’mém pankinjohtaja. K. Schybergson,
insinööri iA. -Hannikainen, ylikielenkääutäjä A. E. Strcng, maisteri A.
Vilskman, rehtori Rosenqvist, tohtori
P. .Nordman-, kirjastonhoitaja O. Schauman, maisteri Svante Dahlström, kenraali .H. Akerma-n, maakunta-arkistonhoitaja Lauritz Weibull, tohtori G

Lihakaupan järjestely. (STT)
myöntänyt karjanmyyn'!csuuskunnille oikeuden saada jättää,
asemille aikakautisia lupakirjoja,
den nojalla rautatieasemilla saadaan
ilman muuta vastaanottaa karjan-;
myyntiosuuskunnille osoitetun lihaa, j
(S.T.T.) Sen jälkeen kun Uudenmaan ruotsinkieliset pitäjät ovat perustaneet uuden karjanmyyntiosuus- j
kunnan Andelslaget Nuirio m-b.t. ja
tär-ä osuuskunta näinä päivinä tulee :hy\ äkst t\ ksi Lihakeskuskomitcaan, on mainitun osuuskunnan toimitusjoh ta liaksi valittu agronomi Lari
Westerstråhle ja op. osuuskunnat
toimistohueneusto sijoitettu Uuden.
maan ja Hämeen läänin maanviljelysseuran. huoneustea» K-orkiavuo. •
renkatu 25. Uuden osuuskunnan toimitusoiiri käsittää toistaiseksi sen-,
raavat kunnat; Snc> 'pentuna. Inkoo,
Degerby, Siuntio, Kirkkonummi, Helsingin pitäjä, Sipoo, Porvoon, maalaiskunta,
Myrskvl’ä,
Liljradah-!,
La-ppträsk, Pernaja ja Ruotsin,nyhtää.
AlkäopettaJaKsniaaarit. Helsingin suomenkielisien aikuopetta’a n
seminaarin johtajan Kaarlo Verkon
anomus saada seminaarille
ty 10,000 rnkn suuruinen, valtionpa
vuodr-n 1917 alusta a. v en koro,e.uksi 2.5C0 .mkila on hylätty.

Senaatti -on

•

Q

■

;

{Niinikään
on hylätty Helsingin
ruotsinkielisen alkukoulunopet ara n
seminaarin johtokunnan anomus saaCarlqvtst ja tohtori O. F. v. -Pistohlda seminaarille myönnetty 10,000
kors, Lundin ylicpistonkirjasto, Ruotsin mkn
suuruinen valtionpa alkane- n
valtioarkisto, Askovin kansanopisto ja vuoden alusta
lukien -korotet ksi
Heleinkin Säästöpankki. Vielä on -Huf 2,500 mkila.
vudstadsbladetin. Uuden 'Suomettanen,
Seminaarit. (S.T.T.)
Salomain, Dagens Pressi-n ja
Tidning för Mtrsik nimisten lehtien toiseminaari n piirustuksen' ja käsityöni
mitukset lähettäneet. Valtioarkistoile opetlaja.ttareiie LiTi
ru
maksuttomasti kakin lehtensä
myönnetty virkavapautta t.k, 15 p- 3»
Helsingin

ensi huhtik. 1 p:ään, sijaisena neiti
Inkeri Koskimies.

5
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Lauantaina Tammikuun 6

Juokaa

„Bamusa“
ja
„Talouskahvi“
terveysturvia.

Jokaisen kansalaisen
talee olla jäsen

Smed Iftiiiißiitoi

Lähettäkää vuosimaksu viisi markkaa Suomen Matkailijayhdistyksen toimistolle Helsinkiin P. Esplanadink N.o 21 sekä nimenne ja
osoitteenne, niin vuosikortti ja Matkailulehti PeilU' vapaasti lähetetään.
Vakinainen jäsen maksaa 75 in kaa kerta kaikkiaan oli 20
onkaa neljänä vuonna.
Yhdistyksen tarkoitus on kehittää ja mittaa matkustusta Suomessa sekä tehdä Suomen luonto ja kansa tunnetuksi sekä omaa
maan asukkaille että ulkomaalaisille.
Henkilöitä, jotka haluavat auttaa yhdistystä sen työssä, otetaan kiitollisuudella asiamiehiksi.

suosittclpval lääkärit s hammaslääkärit
kuten
suun ia hampaiden hoitoon ia puhd.sla;

Kirkkoherra!,

jo eilen

iahinta 1:20 litralta ei enää vastaa 8
9 ankn voikilon hintaa, mihin määrään
meijerien saama hinta nyttemmin, voi

—

nousta^

Valtakirjat

or
anneltu Piippolan kirtkoherra.ile Rurik Cal am n iuk.se 11e» Evijärvien kirkkoherranvirkaan, Jomalan kirkkoherralle, rovasti Herman Henrik Snellmanille Pernajan kirkkcherranvirka-an, Sipoon seurakunnan kappalaiselle K. A. Gröningille Pirttikylän
kirkkoh-exranvirkaan sekä Kaskisten
kaupunginsparnaajalle K. V Siveniukselle Aihtävän kirkkohcrranvirkaam

Maitopula Turussa.
(iSJH.) Piikkiön osuusmeijeri «Ikoo
lopettaa maidon myynnin kalkissa kolmessa myymälässään Turussa, koska
meijeri muuttamalla maitonsa voiksi
voi saada siten tavarastaan paremman
hinnan.

■Nyttemmin on kaupungin elintarvelautakunnan toimitsijalle asianomaiselta taholta ilmoitettu, että myöskin Paimion meijeristä on odotettavissa entistä vähemmän maitoa. Paimion meijerin vuokraaja on näet ilmoittanut,
että meijeriin tuotu maitomäärä on viime aikoina melkoisesti vähentynyt, johtuen siitä että Tarvasjoetta ja Sauvosta on maidoatuonti kokonaan loppunut.
■Syynä siihen että T-arvasJoelta ja
Sauvosta ei enää tuoda maitoa Paimion
meijeriin on taas se että maidentnottajat sanotuilla paikkakunnilla ovat -ruvenneet myymään maitonsa Valiolle, joka myymällä sen iHelsingissä tai voiksi
muuttamalla ja myymällä voin Pietarissa melkoisen korkeista hinnoista kykenee tilittämään maidontuottajille aina 7 mk. T oikilosta ja noin 3 penniä
maitolitraa kohti enemmän kuin esim.
Paimion meijerin vuokraaja, hänen kun
on pakko myydä maito Turussa voimassaolevasta rajahinnasta.
Kun maitokysymys nyttemmin näyttää joutuneen varsin- vaikeaan asteeseen, on elinta-rvelantakuuta päättänyt
kääntyä senaatin puoleen
uudelleen
anoen- että maidon raijah-inta korotettaisiin sellaiseen määrään, että se olisi
oikeassa suhteessa voista nykyään tilitettäviin hintoihin tai että voin viennissä saataisiin aikaan sellainen rajoitus. ettei se aiheuttaisi maidon vähenemistä maassa arveluttavassa määrässä, siltä kuta suurempi voin maastavienti on, sitä vaikeammaksi käy täällä maidon saanti.
■Eliatarvelautakunta on äskettäin toitaltuttanut tiedustelun siitä, paljonko

HmatieSeelliEen keskuslaitos.

Senaatti -o® tehdystä esityksestä oikeuttanut ilimatieteePiseni keskuslaitoksen ottamaan palvelukseensa 7
vakinaista Laskuapuilaista. Näitten
työpäivä on vahvistettu 6 tunniksi
ja pohjaraikka 1,500 mksi vuodessa,
mihin «isäksi tulee 3, sj a lo vuoden
palveluksesta palkkion korotusta 150,
270 ja 5-40 mk., niin että korkeampaan ko-roitukseen lasketaan aikaisemmin saatu koroitus.
Valtionrautatiet. (STT) Toisen
kirjuria virkaa Skurun asemalla ovat
hakeneet toiset kirjurit C. B. H. Perander, J, E. Nyholm, G. V. T. Alb
recht, K. V. Ilvessalo, A. J. Lunden.
K. A. Hult m an, sähköttäpä! S. V. Syrjänen, A. Ollar. P. O. Perämäki ja
K.

A.

-

Outokummun malmin

lisi

PÄÄVOITOT

'halukas

lluo-vuttaimaan maata
teollisuuslaitoksia varten,

kaksi 500 marken maiika- tahi lutkimusstipendiä sellaisten Suoma!.
Normaalilyseon entisten oppilaitten
haettaviksi, .jotka yliopistossa ovat
suorittaneet alustavan tutkinnon ja
pyrkivät ctpinarvoon.
Hakemukset
anslOluetteloineen ja tutkimussuunnitelmilleen ovat jätettävät rehtori
P. Virkkuselle ennen kuiuvan tammikuun loppua.

Suomen asiat venäläisissä
lehdissä.
Siviili avioliittolaki.
OS.H.)

»ißirsh.

kertoman) mukaan,

Vedomostln»

oli eilen määrä ministerineuvostossa tulla käsiteltäväksi
Suomen senaatin lausunnon siviiliavioliittolakiehdotuksesta. ((Lausunto on oi
iut meil1ä joku aika sitten julkaistuna.)
Suurin osa senaattoreita puoltaa tämän kysymyksen ratkaisemista myön
teiseen suuntaan, kertoo Birs'h. Vj.
Kantaansa tukevat senaattorit ent. oikeusministerin Sht-sheglovitovin lausunnolla. tShtsheglovitov, joka senaattorien mielestä on pätevimpiä laintuntijoita ja valtiollisia toimihenkilöitä,
lausuu seuraavaa:
»Katsoen siihen, kuinka erinomaisen
tärkeä merkitys avioliitona on siveellisessä ja yhteiskunnallisessa suhteessa, tulee valtion hyväksymien avioliiton solmiamismuotojen
olla sellaisia,
että yleinen- mielipide maassa suhtau
tuu niihin- kunnioituksella.
Tätä tarkoitusta ei 'Saavutettaisi Jos
siviiliavioliitto sallittaisiin laissa vale
poikkeuksena, erikoisissa tapauksissa.
Lainsäädäntö, joka huolehtii uskonnollisten .perusteiden lujittamisesta, ei
saa vaikuttaa siihen, että jotkut henkilöt, voidakseen mennä avioliittoon,
katkaisevat siteen kirkollisen seurakunnan kanssa. Joka voisi säilyä eheänä, jos laki ylipäänsä sallii avtoiiiton
solmiasnisen slviHiviranomaisten edes-

das.

Kuten ennen on mainittu, on ins.
Hvbinette tehnyt sopimuksen valtiolaitoksen ja toiminimi Hackman &
C:o>n kanssa oikeudesta käyttää Outokummun kaivoksia. Ins. H. on tutkinut kaivoksia ja lienee saanut suotuisia tuloksia. Perusteilla, on) nara.ika.a yhtiö, ijc-ka tulisi käyt'Mr, ään
hyväkseen ins, Hybinetten oikeutta.
Yhtiön osakepääoma lienee noin 6
milj. m,k.
■Rahatoimikamari on esittänet kaupunginvaltuustolle anomukseen suostuttavaksi.
Merc.
Rantatiekanpat. (S H.) Haminan
ralhatoirnikameri on päättänyt valtuustolle esittää, että hyväksyttäisiin
liikemies Arvo Seitölan tekemä tarjous 05 p. kiillolta Saviniemen radan
kiskoista, koska se on korkeampi
kuin ‘Eira I Hiuksen aikaisempi tarjous, kertoo Bam. L.

den

Kuolioita.

Eilen kuoli Vesilah-

Kaitsijassa maanvilljelijä Johan-

nes Oskari Hakkila 60 ikävuode!
laan. Vainajaa kaipaavat lähinnä
puoliso ja lapset.

T.k. 2 pnä, kuoli Nousiaisissa tiiallisentytär Hilja Josefina Huntuvuori (Fo!'mén) 26 v. ikäisenä Lähinnä surevat häntä äiti ja sisarukset.

Eilen kuoli Nummella U.l. maan

viljelijä Kari Vilhelm Nordberg
Vainajaa kaipaavat lähinnä lapset ja
lastenlapset.

Tk. B pnä kuoli täällä kirjalta!"
Sulo Armas Heinonen 21 v. ikäisenä. ! ähinnä surevat ihäntä äiti,
kuusi siskoa ja kaksi veljeä.
Aikakauslehdet. »Kaoppalelhti»

Oy:n konttoripäälliköksi
on välittä
Helsingin
Suomalaisen Kirjakauppa
Oy:n konttori äällkkö .Artturi Vir-

tanen,

Vkojen

Muutamien •rc.itfollisten toimihenkilöiden suunnittelema siviiliavioliittojen

§'

anti Ke!sing‘ssä

(S.H.) IVk. kysymys on edelleen
päivän (polttava kysymys.
Tkdus
(elimme eilen kaupungin halkoko n'

sallimistapa olisi siis tuskia edullista
uskonnollisten» .perusteiden säilyttämiselle kansan elämässä. Se sallitaan
vain muutamille henkilöille, jotka
kuu-tien kirkolliseen yhdyskuntaan

(orin

johtajalta, mten konttorin ny

kyisin on. onnistunut saada taikoja
esittävät kirkkoherran tai kirkollisen Johtaja ei kuitenkaan sanonut voiyhdyskunnan johtajan todistuksen sii- vansa llmottaa saapuneista halko
tä, ettei heillä o’e oikeutta mennä aviomääristä muuta kuin että halkoj-eliittoon kirkollisella vihkimisellä.»
-veio ja saapuminen on vasta pääLoppiaisen
Suomen kenraalikuvernööri lausun syt oikeastaan alkuun.
nossaan katsoo, kertoo venäläinen lehti jälteen vasta voidaan antaa halkojen
edelleen, oikeaksi kannattaa senaatto- saapumisesta lähempiä tietoja.
Varsinais-Tla halkoäiikkeiHä raihterien •enemmistön mielipidettä ja ehdottaa lakiehdotuksen seuraavalla tavalla levat halkojen hinnat nykyään 90—
muutettavaksi: ■»Avioliittoja voidaan 110 mk:n välillä, sikäli kuin niilsolmia joko vihkimällä, noudattaen voilä on niitä. 130 rrJkn hinnat ova'
lakeja, tai siviiliviran- keinottehjain vaatimia.
massa olevia
om ai sten edessä.»
Kaupungin, halkojen hinnat ovatLakiehdotuksen toisessa osassa on koivuhalot 75 mk., havuhaiot 67 mk
nykyään en maitoa turkulaisissa mai- mainittava ne «lvi H?vi r anoma'se
t, joi- ja sekahalot 62 mk. sekä kilopuu!
tokaupoissa ja paljonko sitä cl! vas- den edessä saa soimia avioliittoja.
-1 p. kg.
taavana aikana viime vuonna, ja on
Novoje V rem ja kirjoittaa:
tällöin havaittu, että kaupungin kaikisSuomessa suunnitellaan valinnaisen
sa maitomyymälöissä on tätä nykyä siviiliavioliiton aikaansaamista. SiviiliSaarnat. •SiveellisyysTlikon Johpäidosta saara'a V. Sunäeiin ensi sunnoin 3,700 litraa vähemmän maitoa
virancmaisteni edessä solmituin aviovää kohti kuin viime vuonna.
liitolla en ehdotuksen mukaan sama nuntaina k’o 5 in. Allianssitalolla Kor£ö.
merkitys kuin kirkollisella vihkimisel- keavuoreuk.
o.
lä solmituilla.

Hakola.

Ensimäisen kirjurin virkaa Tampereen asemalla ovat hakeneet toiset
kirjurit G. A. Bäckström. H. E. Salovaara, V. G. Nikolainon, R. A. Kokkonen, A. O. Lindholm ja E. Törrönen.
Viipurin

kaupunginviskaalille,
varatuomari Lauri Silrveniukselle on
pyynnöstä myönnetty ero virastaan.
Kuoiuhuoneustot, (STT) Senaatti on tällä kertaa jättänyt huomioonottamatta
MaTiar.harnir.au keskSkou
tun
reh orin esityksen korjauksien

ssuc-ritta.mtseeta valtion omistamassa,
tVlarianhr.miaan entiselle alkeiskoululle kuuluvassa rakennuksessa, johon
on ollut sijoitettuna sotaväkeä.
»k-

-

Latijoiiafesia.

Kansan.

Käyllä-

Q'.sn' eläkerahastolle on lahjoittanut

50G mk, henkilö, joka, .haluaa pysyä
tun f emä Uomana.

Kirje Helsingistä.
1768.
Kylmien päivien
Helsingin kansakouLean päivänä.

Päivänhuomio.
kipeä kysymys.

luista.

—•

Tammikuun 5 p.

(S.H.) Kymmenellä kahta vastaan ti tapauksista köyhät —» tarkoitan
ja näinä paiväitän, että Helsingissäkin on päi- kotoisia diojamme
väänuomien suurin es?, entisessä nostuksen aikoina köyhää köyhemPofcrovskojcn kylän siperialaisessa
talonpojassa Grigori Rasputinissa. Hänen tarinassaan onkin kylliksi pallon ja kylliksi kiihottavia
aineksia

kaiken!öisten seurapiirien, käsiteltäviksi. Pyhien välipäiväin vierailuilla ja seurustelutilaisuuksissa on jutusta löydetty niin hyvin siirapit
kuin sinapitkin sielullisille ruuansulatt.imiMe. Ajatuksia, vertailuja ja
päätelmiä on) tietysti myöskin herännyt ja syntynyt, aukeaiakinhan siitä
räköaieja
mitä kiiromallisimpitn
oloihin ja elämänongelmiin, joiden lähempi koskettelemincn ci voi tässä
kuitenkaan kysymykseeni tuilla. Sanomalehtien selostuksista päättäen
in maailmansodan va! laava draamakin jäänyt miltei kokonaan unohduksiin Hasputinin elämän tarinan lopouratkaisun rinnalla. Minä en ai jo
siitä puhu? enempää silläkään uhalla, ettei kenties kukaan senlähdcn
viitsi lukea kirjettäni.
Ja oikepstaamhan siinä ei tule olsr,-aarikaan juuri mitään erityisamänin
jukemisen arvoista. Nämä juhlien
välipäivät ovat yleensäkin taivaUises-

arpoja å I mk.

käyttö.

TutkhnusstipendiSaomalaisen
Normaalilyseon
oppilaille.

velysuperoxidina, joka on
kysymystä.
haihtuvaa ia epäpuhdasta.
Myös kerman saanti on tullut vaipuhdas
tuoOXYGENOL on kemiallisesti
Lisääntynyt voi valmistus, jon
keaksi.
Dvsyvä
aine
te ta hvvänä
ka taas on aiheuttanut suurempi vienvhdisteima.
S;ia on saatavana aoteekeisia la rohtimalidlolisuus ja korkeat hinnat Pietadoskaupoista ja valmistaa sitä Farm rissa. kuiuitaa nyt kerman, jonka rakemiallinen tehdas »Medica» Helsingissä

■—

Raittiusseuran cuur arpajaisten

(S.uenm aiottuja
joissa tullaan jalostamaan Outokummun kaivoksesta saatavaa rauta, ja
kupari malmia. Kysymyksen on tehnyt varatuom. Kaario Fröjdman Helent.
sin-gistä, ins.. Viktor N. Hybinetlen
y.m. sekä omasta puolestaan. TarSuomalaisen Alkeisqpiskm rahas- vittava maa-alue
olisi 25 ha ja aiokorkovarojen
ton
hoitokunta on jutaan
siihen
rikkihappotehrakentaa
listanut yhden 1/100 maikan tahi

Helsinkiin oa,

huoneen takana la ryMyi itse vakavin käsin ia varmoin ottein raaput-

tamaan leukaani.
•Il än on puhelias (parturi aivan kuin
Anton Tshehovin Makar Kusmitsh
olette kai »lukeneet hänestä »Naisia»nimisestä Tsh.eh.ovin kokoelmasta?
Hän, helsinkiläinen mestari nimittäin, aikoi heti haastaa apulaisestaan, jonka oli ajanut luotani. Tämä
oli ammatissaan sangen kätevä, kuten minäkin kokemuksesta tiesin,
mutta o"i hänellä aina ollut halu saada itsensä sifioin-täflöin sellaiseen tilaan, jolloin häntä ei kukaan mielellään -Päästä 1ähelileen (partaveitsi kädessä. Koko viime vuoden hän oli
kuitenkin elänyt ja ajanut partaa aivan raittiina, mutta se (päätös mielessä, että annahan jouhin tulla
Ja kuinka olikaan, hän oli saanut,
mestarin ilmoituksen mukaan, uhraamalla ei vähempää eikä eneni; ää
kuin £OO markkaa, hankituksi ja jouluksi varatuksi laatikon ulkomaalaisia konjakkipulloja. Kun jullilla »soitettiin sisään», aukasi se poika ensimäisen (pullonsa ja hankki humalan,
joka on kestänyt yli mdlemlpien juhiairyhmion, kun pullojakin on kestänyt; nyt o‘H mies jo yritellyt toimeensa ryhtymistä, josta hänet kuitenkin
täytyi vielä »pidättää.
Sällin jouluryyipiskeiiy ei vielä .mestarista kuitenkaan ollut mitään muutamien muiten samansuuntaisien urheilujen rinnalla, joista hän. useita minulle kuvaili, osoittaakseen, että ulkonaisen

mät, niinkuin kai juhlatkin. Viimemainittuun seikkaan nähden on kuitenkin ollut voimakkaita poikkeuksia,
joista en mailta ol!’a muutamaa esimerkkiä kertomalta.
ristii'; ■;n tällä viikrlda erääseen
parturiin
tecltääkseni talvitoukoa
leuastani. Istuuduin siellä tyhjään
luoliin peilin eteen, ja «pian kuulinkin lähestyviä askeleita sivultani.
Katsahdin, sinnepäin ja näin säikälhdyksekseni
kovasti hoi,pcTte!ev«n
miehen, j»oka tuli luokseni ja alkoi
tavoitella partaveistä. Säikähdin pahanpäiväisesti, sillä minä huomasin
helposti missä kunnossa mies oli;
kuviHelin mielessäni, eitä jos minä
siinä pysyn paikallaan ja annan miehen ruveta veitsilleen kurkkuni ympärillä mestaroimaan, niin kyllä minä ainakin päätäni lythempänä lähden siitä huoneesta. Ja kun en sellaista koetta halunnut tehdä, katselin pikaisesti ympäriTeni etsien pe- ja. huomattavan raittiuden vaipan. a»lilastuksen mahdcll isuutta. Samassa la cm» kuluneenakin juhla-aikana olriensikiö liikkeen johtaja »paikalle, lut .myöskin »väkeväin» jouluja, joiajoa muutamilla tiukoilla sanoilla juo- hin on pantu
likecn sekä rahaa että
puneea säiliinsä jännekin kqppäa ty-3- terveyttä.
.

.
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Sitä koettakaa, ostamalla Viipurin

(S. I. Mö)

•

mainittiin, hankalaa.
Vientiliike Suomen Maito kyllä on sitä
miseen.
OXTGENOL vaikuttaa ardisenlisesU. ko toimittanut tänne, mutta on sen jakeneell «esti puhdistuvasta
lu ollut epäkäytännöllistä. Niinkuin jo
OXYGENOL valkaisee huonovänset ham- on kerrottu edellyttää senaatin viimeipaat
nen päätös maitoasiassa .maidon jakeOXYGENOL poisiaa pahan hajun suusta
OXYSENOL parantaa haavat ia ehkäisee lua elintarvekomiteain toimesta. Mikä'i
kuitenkin on ISmoitettu, ei Helsingin
verenvuodon.
OXYGENOL on aianmukaisinta ia viat muonitustoimikunta ole saanut senaatominta puhdistusainetta.
tin päätöksestä virallista ilmoitusta,
OXYGENOL’a ei tule o tää tavallisena minkä takia se ei ole voinut käsitellä

3

HELSiNKi, MIKONKATO^tf

Mikonkatu 8, Helsinki.

Maidon saanti Helsinkiin.
(SiH.) .Maidon saanti

OLETTEKO ONNEN SUOSIKKI

?

rahatoimikamarilta on tieJ. A. Weijola. Kolkan
dusteltu, milliä ehdoilla kaupunki o-

Elintarvekysymys.

o*Ve Oxygenol A.B.
OXYGENOLIA

IjL<x*U6fäci'

Puuvarasto:

(S.I. 251) 239

Kotimaista tavaraa!

0-000

MnNTEiMiSTÖKfMTOjA

Ravitsevin! Hyvänmakuisia!
Varokaa jäljittelyjä!

pnE

.

.

Päivänihuomio ei kuitenkaan of! e
■yleisemmin: tällaisiin asioihin kiintynyt. Huomaamme taas joutuneemme keskelle vankkaa talvea. Pakkasien lomaan on- tullut vahvasti lunta. 1 alojen- isännät olisivat vähempäänkin tyytyväiset; sillä lumen vedättäminen -pois kadulta maksaa tänä aikana paljon. Eikä nietoskasojon
voi antaa kertyä katu.cn syrjiin; vilkastuneissa liikealoissamme olisi siitä suuri vaara tarjoilla. Kylfä onkin
näinä päivinä lapiot liikkuneet ja lumikuormat kiitäneet kaduillamme.
No ovat voittaneet päivänhuo-mion.
Multa Kaivopuiston ja hautausmaiden tienoot ovat juhlallisen hohtavat
rehevässä lumivaipassaan
antaen
aavistuksen sydänmaan luonnon talvisesta komeudesta.
'Ja rJ\ t mc sitten alamme WppiaiS('l!a viimeisen ipchasarjamme. Lw-

p.ainenkin näet

asettautui somasti

sunnuntain sivutie niinkuin muutkin
joulujuhlien -pyhäiset

‘päivät.

Kaksi

viikkoa sitten oli meillä 3 pyhäpäivää rinnatusten, viikko sitten kaksi

ja myt taas kaksi.

Siinä on todella-

kin lepopäivien runsaus. Mutta sitten alkavatkin talveni kokonaiset
»selkäviikot», joita, kun »Marian i l
--

mestyspäivä sattuu tänä vuonna sunnuntaiksi, kestää pääsiäiseen asti.
joka ei, jeffiei talvi liian kiusaavaksi

rupea, olekaan kovin kaukana. T oku
sanomalehtikynäilrä piti äskettäin
epäkohtana sitä, että pyhäpäivät un
sijoitettu räin vuoden ensimäisellc.
pimeälle puoliskolle ia kesä jätetty
aivan ilman
tänä vuotena on juhannuskin sunnuntaina. Minä puolestani en käsitä, mitenkä '*oisi edes
ateläataaa esitä, kesäisiä,,, joulua.

mkm
10,000 mkn

4 OHO
-xjvvv

arvoinen maatila
arvoinen huvila
tai kaupunkitalon
osake.

VSSnnJnmfo* HaMnglatsS O. Y. v/r/a- Ja

Payer!k*unna Kätevä.

Irtileikattava

Allekirjoittanut tilaa täten
kpl Viipurin Raitti usseuran
nakkoarpoja 1 mk. postietuantia vastaan.

Viipurin Raittiusseuran
Arpajaistoiminta,

tn-

Nimi:
Osoite:

os. Viipuri. Kullervonk. 22. S
Puh. 1126.
S

0000000000000000<KHHH>000000
ta valitsi torstaisessa

fin.

Ensi maanantaina alkavat täSfilä
Suomen Valkonauhadiiton,' järjestämät

kurssit siveeiiisyystyössä toimiville
ja
siveelUisyystyötä
harrastaville
naishenkilöiFle. Kokoukset pidetään
Mariaklubin huoneustossa, Annani:
18. Osanottomaksu on Smk, 2:—.
Ohjelma on seuraava:
Maanantaina 8 p. klo 1 h 10
dlkurukous ja selostus kurssien tarkoituksesta., rva I. Rosenqvist; kk
10—■! Työ lasten hyväksi;
Lapsiamme uhkaavat siveelliset vaarat ja keinot niiden torjumiseksi,
allustaa suomeksi rva Ilmarinen, ruotsiksi rva v. Willebrand.
Klo I h2
--1 Tv ö nuorison (hyväksi:
Kaupunkilaisnuoriso, sen siveelliset
vaarat ja toimenpiteet niiden vastustamiseksi, alustaa ruotsiksi rva 1
'osenqvist ja suomeksi rt; M. Sten
roth. -Kilo 4—Vs6 päivaHrem. K 1
'/•6—S illanvietto,
selos
telaan kokemuksia työstä eri osissa
maata.
•Tiistaina 9n. klo 1/s 10 rukous,
klo 10—1 Pelastava työ; ArnmattihaUreus; a) roykvinen järieste!
ma. vallitsevat väärinkäsitykset jr
b) mihin (pyrimme,
Valkonauha,
alustaa nti F. Sjöblom.; klo I—*/»"
väliaika, k 1 2—>f keskustelua käytännöllisistä toimenpiteistä, virastoista ia viranomaisista, joiden kanssa joudumme tekemisiin, työssä, alustaa. rva I. Crkn/Ter.
Keskiviikko n', a } o p. klo 5, slT
ukous, klt> 10—‘12 r«ittiuskysv.
-nys. altistaa ruotsiksi nti H. Söhl
A.
herg ia suomeksi
nius.
FSo 12 päätös, lonka, jälkeen
knionteiä Vpfleo-nau-han kasissa.
Kurssit «viat etv-giåssä Vakopa”
’vn n jg<soTi.i;’le> mutta, sitä myöten kn r
*ila srölii evät muutkin asianhar
-asioisi tervetulleita Tähän saakka
-■n Hmoittautunut kaikkiaan 50 osan-

n

:

ottajaa.

rukousviikko.

Kaupunkilähetyksen toimesta saarnaa tänään .Loppiaisena,
Vanhassa krko-ssa klo 7 illalla suomeksi past. Leiviskä ja ‘huomenna
sunnuntaina, klo 7 illalla, esittelijäsiht. Loim-arania.
Nikolainkirkon jnmalanpalvcInksgssa klo 12 p. tänään lo piaispäi väliä myötävaikuttaa fah.jniscn
suomalaisen seurakunnan laulukuoro
tirehtööri Kaakonkal--.cn johdolla. Tri
Läiväns-alo saarnaa.
Helsingin

No, voisihan silloin ainakin muka
jouluvasti okia paimenet kedoilla
viinoja kaitsemassa.
•

kokouksessaan

varapuheenjohtajakseen
ensimmäisen
ksupungintääkärin, prof. V. Sucksdorf-

kurssit siveellssyysiyöatekiöii e.

Kansainvälinen

QCHKHH>OO O 00-O<HHHH>

Helsingin terveydenhoitolautakun-

Suomen Valkon?

•

Simonk. fO. P. 45 SO

,

o

»

Kun oli vielä kesäistä luonnossa,
maa sulana, vesi vapaana, puissa ainakin lehden jätteitä, silloin meillä
oli Toivotus ja napina voista. Kuinka, sitä kiistcltiinkään kilon hinnan
korottamisesta yhdellä markalla tahi vaikkapa vain puolella. Karjakannan väheneminen ja ruolckokustannusten lisääntyminen cCi yleisenä
selityksenä toisella -puolella, toisetta
laholla taas väitteitä muka määrät
lömästi -rikastumisenlhimosta, ka.rjatto.man kansan kostavasta kiristämisestä j.-n.e. Se oli kamppailua rauhoittavasta ja rauhallisen näköisestä rasva-aincosta, joka on kyllä tuiki tarpeellinen ja terveellinen jokapäiväisen -leivän osa, vaikkei sitä
neljännen rukouksen, selityksessä erikseen mainitakaan, m-utt a ei mis
sään tapauksessa jokaiselle ihmiselle niin välttämätön kuin esim. halot pakkasella. Voitta saattaa kyllä
elää viikon tai pari olipa ilma kylmä tai lämmin, multa varjele aivan
puuttomista tammikuun säistä!
VoisoJasta on nyt selviydytty ainakin toistaiseksi; siitä päästiin korottairaalMa 'hintaa viidennellä osalla
ja järjestämällä aineen tasainen jako korttien avuilla, niin että me sillä alalla- nyt oleilemme jossain määrin suojaisissa suvannoissa. Mutta
polttopuupula ahdistaa yhä ainakin
entisellä ankaruudella, jopa kovennetullakin kipeydellä Kintain, kiipeämisellä ylöspäin ei ole enää minkäänlaista mittaa eikä määuää. Sa-

Opettakaa

länsiä 'oka

aamu ia ilta
OxveenolMla tai
nanaamaan hamuaansa Oxvgenol-taikin
n ulve-illa
Silen vältetään
monta ltautia.

huuhtomaan

«uunsa

..

Oikaisu, (STT) Uudenmaan lää
nin kuvernööri on tuominnut kauppas-puiaisen B. A. Rutin Helsingissä lihan rajahinnan ylittämisestä 300 mk n
sakkoon, eikä 30 mkn, kuten eiien riiaan, jossa he sitten asustivat siksi
kerrottiin.
kunnes Ahti ennen joulua pidätettiin.
Hiltunen, joka ei silloin sattunut
Kun
Taionkaupat.
päätetyllä
Eilen
kaupalla on talo Itäinen Viertotie N:o olemaan kotosalla, oli saanut as'asta
9 kunnallisneuvos Nestor L. Eskolalta vihiä, .päätti hän muuttaa majaiiupaikkaa. Pari viikkoa ennen joulua hän
siirtynyt uusille omistajine. KauppaKaupan välitti oli tullut kotiin Pakinkylään sekä ,-ie
hinta
tuntematon.
Pankkiiriliike Viktor Tavaststjeman nyt mukanaan 8-vuotiaen sisarensa
Kertun Fredrlksbergiin erään Hellit»,
Kiinteimi-stöosasto.
ain perheeseen. Kun poliisi alkoi kocVii
Helsingissä.
(SH)
Kuolleisuus
epäluulonsa Hellsteniin ja endistaa
kon 24/12—«30-12 kuluessa kuoli 33 henjoulua tiedusteli Hiltusta ja ha
keä (luterilaisia), joista 6 oli aile 1 nen
vuoden, 6 I—lo vuoden ja 21 yli 10 nen sisartaan olivat o-ämät jo piiloutuneet erääseen Raakeiinkadun tiesi
vuoden ikäisiä.
kuolemansyihin olevaan kellariin. Täällä he olivat p-ntAliamalnlttufhim
kuolleiden herkiiöiden lukumäärä oli: ‘aneet lattian, seinät ja oven sänkykeuhkotauti ja muut tuberkulootiset vaatteilla, patjoTa ja peitteillä. Sisar
taudit 8, keuhkotulehdus 7, maha- ja aan joka päivällä kerjäsi ruokaa j»
suolitulehdus i, kurkkumätä ja kuris- -ahaa, oli H. uhannut selkä-sannalla .ns
tustau i 3, ruusu 1, la.psivuodekuume '-än palaisi kotiinsa. Hiltunen oli Tieä
1, verenvuoto aivoissa ja aivoipefn 'uvanmit sisarelleen, että Hellsten -t
mennys 2, pitkälliset sydän- ja veri- ‘ais-i ‘hänet duoksensa sitten kun. hän
suoni-taudit 4. sytipä 1, muut kuole tse matkustaisi Oittiin piiloon emän
maasyyt 5.
Viikon kuolleisuutta vas- sukulaisensa luo saatuaan riittävää;!
taava, vuotuinen keskikuolleisuus oii
matkarahoja.
9,7 1,000 henkeä kohti. (Keskikuolleisuus vaienna 1915 oli 12,5 1,000 henkeä kohti.)

Kokouksia.

Lumentulo ja kulkuneuvot. (S.H.)
Torstaina 'itäpuolella sattunut lumipyry, jota jatkui yöllä, on aiheuttanut
kaikessa liikenteessä pienempiä seiSuomen
rakennusmestariliitoiv
sahduksia. Kaiken yötä avattiin raitiotiellnjo-Ja auroilla ja klo S:sta al- Helsingin suomenkielisen osaston kohyväksyttiin
kouksessa toissailtana
kaen a.p. oli liikenne täydessä käynnissä. Hinausvatmut eivät olleet eilen uusiksi jäseniksi osastoon ja liittoon
•akennusmestarlt D. Koponen, J. L.
liikkeellä.
Valto ja U. Helenius. Alustava keskusRuohot -(-.den satam-esa louk- telu rskennusmestarltöiden hinnoittelakaantunut letijami-es Pihlaci=to on edel- ehdetukeesta saatiin loppuunsuoriteleen hyvissä voimissa.
Hän on ollut tnksi. Kokouksen päätvttvä piti ratajuissaan koko ajan.
-.trn-n-usmewiari iF. Hj. Väänänen ralaiseMurtovarkaudet. (STT) Kolmen
an esitelmän maalaustöiden erilaisista
viime vuorokauden kuluessa en johon s ucTittamis-tr Toista.
kin aikaan murtauduttu Läns-l-HeikinOsuuskassa Rungon hallituksen
ka;lun 12:ssu sijaitsevaan Axel Pihlpuheenjohtajaksi oa insinööri J. Vai;renin. varastc-kaTarila Ui lako m a!'a- e>ijoka on halunnut vapauja kaivamalla irti tavallinen mon tilalle,
lnkk'o
tukkukauppias
tusta.
Otto
valittu
■ukko. Kellarista on viety 200 litraa
ja
varamirheenjchtajaksi
Lumme
uuMsrsala-viiniä,
1,000 pulloa, kahdekdelleen vakuntusvirkamies Edv. Paaksas- ja neljäsosa palloissa, Manteli- ja
kala.
Bisquit konjakkia,
tnunfckilStööriä ja
bo.ssiliköörlä, yhteensä tavaraa 1.500
mkn arvosta. Asia on ilmoitettu etsivälle poliisille.
Raakelinkadun kellarissa asuja. T
k. 4 p;aä vangitsivat Oulunkylän polii
?it Karl Malmström ja Jarl Träskmati
irtolaisen Oiva Akseli Hiltusen Pakin
kytästä. H:ta epäiltiin osalliseksi yhdessä irtolaisen Hjalmar Ahdin ja
erään kolmannen Pakinkylästä koto.s;n
olevan henkilön kanssa seitsemään murtovarkauteen, jotka syksyn
kuluessa oli tehty Pakink; lässä. Ponisi oli jo kauaa ajanut heitä takaa, mut
ta tuloksetta. Aiemmin syksyllä he elivät murtautuneet räätäli Paasosen hu

lakolmekymimentäkin an jo maksettu sylestä Helsingissä, jopa '!äihiseuduilla kaupungin ulkopuolellakin. Ei
siis ole kysymys entisten kintain
korottamisesta jollakin osalla, kuten
voihin nähden, vaan niiden kertomisesta, jdLlakin vauraammista ykkösluvuista. Ja pahinta kaikista on se,
ettei (älä Välttämättömintä tarveainetta tahdo mitenkään saada, ei millään. hinnalla, vaikka -pakkanen porottaa ja puhuri puskee kiivaimimiilaa.n. Turhiin mennein toivein on
taas kaupunginkin halkornryymäläin
edustalta jonottanut ihmisiä läpi
yönkin illasta aamuun.
h s’kokon (tori on luKaupungin
aikana antaa tieLoppiaisen
vannut
toja 'polttopuiden saannista konttorin välityksellä. Tätä kirjoittaessa ei
niitä vielä ole näkynyt. Jospa ne vain
tulisivat
lämmittäviä. Sanomalehtiuutisista näen että entisessä pää-

Urlbeilun alalta.
SVUL:n Helsingin piirin
pein mestaruuskilpailut

aWto vat eilen illalla klo 7,15 Uudella Osakuntataiolla. Läsnä oli 25 painijaa. Seuraavat ottelut suoritettiin
otttvujen ollessa 20+20 min.
Hö, hensarja;
Vh. Hentilän (HKV)
Ja A.
Pui usea (Jyry) ottelu oli tuikea.
!

Helsingin; suomenkielisten kansakoulujen toimintakertomus lukuvuodelta 1915—1916 on ilmestynyt painosta täidä viikolla. Minun huomiotani kiinnitti
siinä erityisemmin se
tiedonanto, että kaupungin kustannukset jokaisesta emi-aasta olivat

edelliseen lukuvuoteen verraten kohonneet 23 mkriila 16 pdilä ja tekivät;
155 mk, TS p:ä kutakin 8,608 oppilasta kohden,, edellisenä lukuvuotena vastaavan luvun ollessa 131 mk.
16 p. Korotus kaupungin kustannuksissa aiheutuu siitä, ettei valtionavustusta lainkaan saatu sinä lukuvuotena. Eikä sitä de luvassa täksikääa
lukuvuodeksi; viime kokouksessaan
kaupungin valtuusmiehet, käsitellessään,

kunnan

sivistys!.'vitosten tä-

meno- ja tuloarviota,
päättivät jädeen tehdä asiasta anomuksen senaattiin Tällaisia toisten
kaupunkien anomuksia on kuitenkin
viime aikoinakin hyljätty, niin että
Helsingilläkin voinee edelleen oKa
varsin vähän toiveita anomuksensa
varteenottamisesta.
Kim maaseudun kansakoulut toki
saavat tehokasta tukea valtiolta, niin
moni kysynee, miksi kauipunait tässä suhteessa jätetään osattomiksi. .Toka maaseutuöl->jen ihailija huomautkeitain t«stä asiasta
ti minulle
keskusto-lessamme
en voi sanoa
puolittain leikilläkö vaiko täydellä»
että hallitus näit»
vakavuudella
menetellessään harjoittaa hyvää kas.
vatukselhsta va ku!tavaisuutta, tahtoo räikin edistää terveen marseutuclö” an kehittymistä ja eT>käM|

mänvuotisia

Turussa, järjestekäytäntöön
halkokorlit
voikorttään
tien tapaan. Edellä eilen, luullakseni,
jo osoittanut, että halkojemhankinnan alalla tarvitaankin vielä korkeamman asteen toimeliaisuutta kuin
konsana voin varaamisessa, sillä tarve on paljon kipeämpi. Ja talvinen
halkojonotus on myöskin nroninkerroin vaarallisempi ja vaikeampi kuin
sulana ikuinen voijonotus, joka kujienkin jo aikanaan herätti niin
iruurta mielikarvautta. Niin eflä itsestänsä herää kysymys, eikö Helsingin olisi seurattava Turun esimerkkiä, :j,a ry. k n iripeästi. Tää"ä
tuskin kuitenkaan saattaisi kortti:ärijcste’mä rajoittua vain vähim- väestön muuttamista kaupunkeihin,
k n nsa r"-- ’ vistysm aihÖaMimän tarvitsee iin nuokuin Turussa joissa m.m
pidetään vaikeampia*
tarkoitus.
suudet
näin
"-vttää,
olevan
n
kaupungissamme,

—,

:

Lauantaina Tammikuun 6

UUSI SUOMETAR

p:nU

Carin Kyösti:

Sotaisten ruutu;en
n tfuinen foJjinn n
lastußofoeimu.

„SH anto astuu tätiä firjollacm

tonfaanfa lätfemmolft. On
terästämän lufea tällaista luonnonroi»
faS t a firjaa, on tirjattijen maun fetjittpimStä fproentpä
(SeSti Suomi.)
Saannon tieteen."
»SDHettpttäroppbeSfä ja aatteettifeSja armoSfa afetan tämän
teoffen Siannon faiftem parhaimpien tafatte. Sen fotme enfhn»

mäistä turnausta tulemat aina tuntumaan fotjoatimSfa oleman
puben maatoiSfulttuurimme potjjimmaiftin hmnuStuSfirjoit)in.'
(Samoa Sanomat.)

„9Hitle, joille maa et ole Testaan nmoitlnt, moi tämä firja
otla tj erättaroa oppitirjo, jo hevönneitte fe on
fufu»
toieSti."
(Santeri Sttfio „!3tta§|a".)
Saijan firjaanfa on Kianto muobattanut fitä mäfitöntä
luonnon rnffantta, maaperään fiintpmpStä ja maattaman tjen=
teä, jota moi pulputa main forpietäjdtta, jemmoifelta tuin Hän."
(Siitto.)
„

3:—.

£>into

Center 3öbcvftrlnn Cfnfeljljttin

259

tausujan
runokirja

Säitten

Väinöä.

taltan fotoelmnan
fomielnt runot omat iirjall»
jelta armoltaan et emutta mitä
fuomenfielella on firjoitettn ja
laulajan faunalta paralta ai»
neiStoa." i(§ :n o lp alo I a

,3ot tilien lanfunnon p°»

lama

„Se on tolonpoifaifen fanfan fulttuuriljiStoriaa ja fc on
(SHiaafanfa.)
auran fyiStoriaa."
,Se merfitfee Slffion fcfyitt)ffef’fa uutta taiteellista
t o."

(23. Vartiainen ~11. SnomettareSfa".)
„Sen tuleminen antaa tuleroaifintben tniteoa ja fe jptpttää
raffautta niitjin futnpotiriin, jotta oroat antaneet rooitnanja
(Sotimaa.)
tuleroaijuuben fjproäfil."

«■Se on tappate taitcclfifeffi eläroäitettpa fulttuurihietoriaa,
luotettatoaa ja roafnnttntean tobcHiSta."
(6 rf f i Sirotj ä r ro i §elf. SonomtSfa.)
„VeoS on luettatoo parljaintpien tatonroifaiSromaamemme
(Steiä-Saimaa.)
jonftoon."
Epäilemättä niitä fjarTOoja tcofjio, joiben arroo testaa fauaS
(Saroon Sanomat.)
htferoiin aitoihin."
„Se on tafonpoifien firio." (sJ?aofentu.)
»parasta fejia tafentatoaa lirjattifuutta." (Uufi 2tnra.)
»VomrottaroaSti fofo maafeutn rientää tutustumaan täl)än
ftrjaan, joSjn maat)engen eroanfeliumia niin liifuttaro Ha ja
(Sateina.)
fnbämiin fäproäftä taroalfa tultitaan."
,
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Jlustannurofafcvljt 5 oinWfl, Ije! mfi.

Kustannus ofafevfjHo (Dtatra, Belftnfi.

3: 75,

fib.

tavallaan yksitoikkoinen, sillä
miehet eivät päästäneet vastustajaa
kimppuunsa.
Ottelu ei ratkennut.
O. Korhosen (Jyry) ja O. Oksasen (Jyry) paini päättyi yllä lavasti ja nopeaan, jo 1 min. 25 sek. KuInttna Korhosen voittoon.
Kevyt sarja;

A. Helenius (Visa) voitti heiport. kluhitoverinsa O. S i 1 j a n d eä. Pietiläir li 1 min. 7 sek.
nen (Jyry) voi t! L. Virtasen
(HKV) 2 min. 12 sek. komealla niskaja käsivarsiheitolla.
S. Kokko
(Jyry) sai vastustajakseen Kumpuiäisen (HAK), josta hänelle koitui
raskas risti, atleettlfcluhilainen kun oli
ihmeellisen notkea. Kuu Kokko väänsi. niin Kumpulaisen kädet vääntyivät asentoihin, joissa teisen miehen
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Anti! Favénin

ijffitijiétaloufeeétuiia
fvjaa
näinä toaifeina alfoina. Näljän
taxfoituffccn oio at fopiiinnimat:

Saara
laatimat tilifirjat, jntfa fthuijl);
t n,a ja lurthrttöiitjtjt iifii tatia c uat jaaunuiancct xjleisui [no
liota jx ijiiomaltaman menetin.
siJärat!uimpun toteisin on fian
fiH mun:
menot

I. (Smiinniia titifiij.x. piiltä 1:75.
IL
tilifivja. §inta--:75.
Stiina tnloiisfirjo on ilmcetijntjt
mljootin ruot|tuEielifenä.

fefettäin on loalmiitunut [a*
man tetijän laatima:
♦4 cvljecn t«?ot ja menot.
SBäpmr.tieten tilitixja £miUq 1:
Siämä fojni fcfii maalaisi että

fanpuntUaiefotäljin.

SBmtcr «öiurfiröm Ct).

5; —.

vaisi. niin saisi käyttää painisanaston
Juuri ajan loppuessa tul*
loppuun.
Ma.m voittaneeksi. Katsoja jäi kuitenkin melkein epätietoiseksi siitä,
oliko rankaisu tosiaan lapatitunut. Ailihakset ja nivelet eivät olosi ehjinä ka 40 min.
kestäneet. Paini näytti raaMlt’. mut
Raskas sarja:
ta ei itse asiassa sitä ollut.
Kokko
B. Bacise n i u s (HAK) el suu■voitti 11 min. 17 sek. kuluttua näen remmista voimistaen huolimatta ky
npr=.es*! r."s,tyy.<tyttp.väs?i.
mutta pa e n nyt voittamaan O. Kumpua (JyO,
rempana lian ansaitsi voiton.
ry), ennenkuin 29 min. 20 sek. kulut.Räsänen (Vesa) voitti yllättämällä tua ja silloinkin nieman epävarmalla
S min. 36 sek. E. B. Teriön (HAK). tavalla.
Palkintctuc merien äänestys
oli tarpeen.
J. S a 1 i I a (HAK) voitRaskas ksskisarj^:
J Grlleoin (HKV) ja E. P a 1 k e- ti 10 min. -15 sek. P. Koivulaisen
i a n (Jyry) catein cii miehekäs ja ta- a Julistettuaan häntä viitisen minuutsaväkinen.
Galleailla oli jo kerran ti,. puoiinelsonilia ja samalla tovKmennä kaikki, mi-rta matonreuna pe- tain kielletyllä jzlkalukolla,
lasti ia sitten sai Ga!'en suoritetuksi
Mielenkirntölset kiirailnt jatlkuvat
väännön, joka ratkaisi pelin hänen tänään klo 2 lp. ja huomenna klo 7 Lp.
hyväkseen.
Aika 8 naru. 15 sek.
Jyryläisten
A.
Malmin ja E.
Eorströmin ot elu oli malaksi
Hiihtokilpailut jäsenilleen järjes
kelpaava:
jännittäpä, vilkas, moni- tää HKV huomenna Is!o 9 al>. 10 km,
otteinen ja -heittänen. Jos sitä knmatkalla Taivallahdella.

Lean päivänä hipuksi muutama
kuin .maaseuduilla. Saattaa o"Jla; muutamiin päiväin kuluttua siitä,
kaikellahan 'pitää olla hyvä tarkoi- joten tärkeä sivistystyö voi jatkua piirre naiskysymyksen alalta. Tuktus hyvin järjestetyssä valtiossa ja Kunta saanee tässä kipeässä tar- holmalainen ((Aftonbladet» on toi-

Viljo

„

luilla taiteilijaseurassa"

ou nähtävänä

2114 s iv. Uinta 2:50.

I aiempi jatko keväällä ilmestyneeseen huomiota
herättäneeseen kirjaan „U<»oniioliiBia Ajankysy-

myytävänä

ja

Uus-Uskonnolllnen Kustannusliike 0.-Y,
Hyvinkää.

Alfksauteiiiik. 51.
J

„

ennakko-arvan
n :o
jSäpa!lo?< lp3.itu pi- oikeuttavaa
Ensimäinen
detään Töölön pallokentällä huomen- 1,037.1 SD myymisestä 1,500 markkaa;
na sunnunUira klo 2 ip. Vastakkain hra J, Lappalainen Kouvolasta 450
ovat KIF ja eräs HJK;n ja IFK:n mk.; Tillfcergin ponerikauppa He's'n
pelaajista kokoonpantu joukkue.
g’ssä 300 mk.; Kuhasen kirjakauppa
Jalkapalloklubin jää Oy. Viipurissa 270 mk. ja 130 mk
Helsingin
paiioharjo takeet ovat joka pyhä-pai kauppias J. Kalliola liikkeissä 150 mk.:
Liisi Korkala Kuusan
v äaaniuna Eutmalaisella Luisticradal kassanhoitaja
koskelta 120 mk.; Kansaölis-OsakePanla.

kin Loimaan konttori 75 mk. Koiraan
‘een ja kolma-nteentoista palkintoon oi
keutta-vat ennakkoarvat on myynyt

Pikku-initisia,

KeSioi,

—•

'

*

Kihlasormukset

'ilman »uotossai maa»
ku’ia- ja hop ata« Pat saa
• laari voittainafom n halvalla

ilman juotossaumaa
os t*-taan
varmasti
huokeani maila

v m

sC. iiaiian
eliö- ja Stuilatavara nliikkeetta
Mikonkatu 11.

Suomen Kultaseppä 0-y:ltä

8

Aleksanterin*,

Lappeenrannan
kirjakauppa
Kalskeen tupakkikauppa Helsing: s&ä.
postiljooni E. Ahlqvist ■Helsingissä, hra
Juho Kantola Lahdessa, Toijalan yhteiskoulu, liikemies M. Kytömaa Tam
pereell-a ja kaivertama A. J. Rinne He!
sississä. 'Seitsemänteen palkintoon oikeuttavan ennakkoarvan on myvny>
työmies Anselmi Antila Nokialta, kah
deksanteen palkintoon oikeuttavan ar
van kauppias A. F. Fagerström Tam
misaaresta ja viimeiseen palkintoon oi
arvan sanomalehti Kaski
keuttavan
-en konttori, mutta kun he eivät oh
ua-iklntoehtojen mukaisesti lokakuun i
häivän jälkeen tilanneet ja myynee’
ritisten arpojen lisäksi vielä vähin *&äo
Joelta,

6 p:nä 1917,

Tänään; Loppiainen.
Huomenna; Aukusti.
Aurinko; nousee klo 9,4 ja las-

kee klo 3,8.

Henkilötietoja. 70 vuotta täyttää
t. k, 7 pnä Padasjoen kanttori AI e s
Lindberg.
Sanotussa te naessaan,
jota hän vielä yhä edelleen hoitaa, on
hän työskennellyt jo 47 vuotta. Alunpiiäen kuului hänen tehtäviinsä lukkarin toimet, mutta kun Padasjoen
kirkkoon Ihankiltiin urut, ryhtyi kanttori Lindberg fcoitfmarn myös urkurin te intä. Virkrnsa cihella oa kanttori Lindberg toiminut maanviljelijänä

sekä kunnan luottamustoimissa, ollen
27 vuotta kunnallislautakunnan esimiehenä sekä 25 vuotta kunnan viljavarastoa hoi.ajana.
50 vuotta täyttää tänään täällä leipurimestrri K. V. R unko.
60 vuotta täyttää tänään Helsingis
sä talonomistaja Kaario Veijola.

lä

(Mikonkadun kulmassa).
(Jli

nrkn »urai.

maalannut 1700-luvulla eräs senal-

Tämähän on hanskan näköinen

rään.
.

.

.

,

mitä sillä on hintaa?

Taiteenluntlja lupasi maksaa kuvas

Kuusisataa markkaa.
—?
Ku-u-knlnia

ta 50 mfc.

Mutta rouva ei suostunut kauppaan,
vaan lähti kulettamaao kuvaa erääseen

12. Tampere Kauppaa 8

Suurin varasto Suomessa.

kuinen ruotsalainen taidemaalari, ni
nafkin saatiin selville. mutta ketä maa
laus esitti, se jäi yhä edelleen hämä

Kuusisataa markkaa.
Ostajaa näyttelevän henki ealpautui.

toivoen saada sieltä Hän sai äkkinäisen kiireen
kadulle ja
Jätti taidekaupan, rynnäten ulkoilmaan,
Kauppias käänteli ja käänteli maa
jossa vasta sai puhelahjansa takaisin.
tausta. Katseli puolelta ja toiselta
Hän sanoi ensimäiseksi;
Tarkastettuaan sitä Jonkun hetken aalKuusisataa markkaa!!
O arpaa, eivät he ole oikeutetut pai
fä suurimmalla huolella, oli hän kypsä
kiatoja saamaan.
Ja toiseksi:
kysymään hintaa.
Kuu-sinsa-taa markkaa’!!!
Rouva tuumi silmänräpäyksen.
Reform School of
Ja kolmanneksi:
Taiteentuntija oli arvostellut sen 50
Languages aikaa taas vakinainen kiel(Sitä en tahdo toistaa.)
tenopetus ensi viikolla, jolloin myös ymksi. Rouva päätti olla rohkea:
alSitten
riensi hän kertomaan suurta
halvat
iitakurssit
le isoa suosimat
Sata markkaa!
kavat. LäHicmmin ilmoituksessa täsvarovaisuutta noudattaen rouvalle, misä lehdessä ennen tekstiä.
Mutta siitäkös sitten vasta kauppias tä taidekauppias nyt tahtoo
maalankhämmästyi! Hänen naamastaan näkyi
sesta, Jonka hinnasta aisäänostettaissa
Apollon Operetti antaa Lopniaisettei hän elämässään vielä koskaan
min suurella innolla oli 100 mksta tinpäiväaä ainoastaan yhden näytännön
ollut kuullut mitään niin omituista. Saangitty 25 pois,
klo 4 puolin lunnein. Sunnuntaina
netaan kaksi näytäntöä: klo 6 ja klo ta markkaa! Hyvät ihmiset!! Täm
Ostohintaa alentamalla oli kauppias
B,HO. Kaikissa näissä näytöksissä esi- moisesta kuvasta!! 1 Sitten on papäättänyt
vaivaisten 500 %:n puhtaan
tetään »Uudenvuodenkatsaua
rasta olla hakematta ostajaa.
1917».
voiton asemasta ottaa 700 %.
Rouvankin luottamus kuvaan alkoi
Vaan niinhän se on. ettei omaisuus
horjua. Ehkei se sentään olekaan
kasva suurista tuloista, vaan pienistä
Mutta paras pysyä kovana.
menoista.
Niin, ei sitä voi myydä halvem
enemmän.

T

50 vuotta

täytti

torstaina kauppias .1. -V ide 11 Tampe
reellä.
50 vuotia täyttää huomenna .Suomen
Pankin Vaasan konttorin, .kasööri Einar
Björk s t é n.
Perheuutisia. Avioliittoon vihittiin torstaina Kaarinan kirkossa insin. Viiliäni Ve s terho Im Parolasta
ja neiti Ruth H e i k el, insinööri Da
uiel Heikelin ja hänen puolisonsa, o. s.
Nordberg, tjtär Kaarinasta.
Kihlauksensa ovat t. k. .1 p. julkaisseet filos. kand. Eero Elias Ka n

k a a n rinta Eääkkyiästä ja ylioppilas Katri Sarvilinna Juuasta, ro

Gulashiajan kuva.

maila.

Ylläoleva juttu on tosi, sinä minä
ei ollut kauppias niin äkisti tunnen rouvan ja minä tunnen tuttavaati S. G. Sarviiinnao ja hänen rmtva- eräs kunnioitettava helsinkiläinen rou- käännytettävissä. Hui hai! Tällaisia
van.
vainajanea Etofian, o. s. (Lyytikäinen,
minlatyrtmaalauksia oli hänellä vaikva, ettei hänen kirjoituspöytänsä laatytär.
Agapetus.
tiqpeahäitään viettivät t. k. 4 p. Lahtikkoihin enää mahtunut tavaraa. Ja ka kuinka. Ja eihän tämä sitä paitsi
dentaan kartanossa Ty.rvännössä suuniin päätti hän toimeenpanna niissä ollut mikään ihmeellinen. Vai sata
ren ystävä- ja tuttavapiirin läsnäollesnähdä markkaa! Eipä sitä sitten kannattaiKansanopistojen avustaminen.
sa tilanomistaja Hugo H ali a m aa la suursiivouksen, jotta saataisiin
osakunnan toiEi synny Eteläsuomalaisen
puolisonsa Amanda, o. s. Törnström.
eikö kenties tilaa tulisi hävittämällä si olla taidekauppiaana.
meenpanema iltamakiertue KymenViime lauantaina vihittiin Raahessa sellaista, millä ei ole arvoa.
kauppaa sellaisena hinnalla, ei peikonlaakson kaneanop slon hyväksi tulee
morsiamen kodissa neiti Gundborg
i
hyvin tiede- kaan!
Jonkatapalsta,
kuten
järjestämään
iltamia seuraavilla
Wangel ja kansenopistonjohtaja, f*
Eikä auttanut rouvan ruveta ylistä- paikkakunnilla: Kouvolassa tammik,
losoflanmaisteri Fritiof Preu d e ntään, toisinaan sattuu vahingossa ekpnä, Kuusankoskella 8 pnä, Inketh ai.
symään naisten kirjoituspöytä- y. m. mään kaupattavaansa, kyliähän hän 7
roisissa
10 pnä, Kymin Sutelassa 13
taidekauppias
tiesi mitä kannatti
laatikkoihin.
pnä ja Kotkassa 14 ipnä. Kiertueen
Kaunokirjailijoille ja runoniekoilSiispä siivottiin. Vanhoja kirjeitä, maksaa.
järjestämisestä ovat huolehtineet osale buonnautaicme, että Grönteltin apuSadasta markasta ei tullut mitään. kunnan kotkalaiset ylioppilaat. Toikutsukortteja,
hääristiäiskon
rehteJa
tämänpäiväisessä
raha
numerossamme
Ja vasta monien mielenilmaisujen ja vottavasti kotiseutu on osoittava kaikjulistetaan haettavaksi Suom. Kirj. jä y. tn., y. m.
Seuralta ennen hclmik. 16 päivää.
kea myötätuntoa heidän kauniille pv.
Mutta kaiken muun mielenkiintoisen pitkien parlamenttoimi-sien perästä tul
rinnöilleen kansansivistyksen hyväk*
joukosta sukelsi aarreaitasta osiin van- Uin siihen päätökseen, että 75 mk. on si.
.
i
Taidekokoeimat ovait auki tänään
miniatyritnaalaus. Se esitti naista, ainoa mahdollinen, jolla kannatti myyha
(S.T.T.)
Halkokanppa
Tutussa,
(Pääsymaksu
klo 12—3.
aikuisilta 50
dä ja kannatti ostaa.
Turun kaupungin halkokonttori ja
peloittavan näköistä, oli tuntemattoja !ap'si!ta 10 p:iä. Huomenna ovat konykyisistä erikoisista oloista thuc3ehpensamaan,
nainen
on
nainen.
koelmat auki
aikaan 10
Mutta
man mestarin, tekoa ja erittäin omituinin .pääsymaksusta.
aseteltu valiokunta .päättivät
timään
tyytyväinen
olikin
saa
Vaikka rouva
nen.
pitämässään kokouksessa
eilen
illalla
*
»rolöytämästään
Rouva käänteli maalausta käsissään; dessaan laatikostaan
järjestää halkokaupan korttijärjestelMaitopisara avaa uuden aseman
minnekähän senkin asettaisi? Ei se ol- musta» siksi hyvän hinnan, teki hänen män perusteella. Täytettyjä 'hakemuskeskiviikkona t.k. 10 pnä Ratakadun
tietää, kuin- kaavakkeita halkokorttien saamisia
3:ssa. Asemalta jaetaan maitoa pikku- lut kaunis katsella, ei se kuvannut ke- mielensä kuitenkin saada
lapsia© ja imettäville äideille ja il- tään sukulaista, olipahan vain jostakin ka paljon taidekauppias nyt vuorostaan varten on tähän saakka jätetty yli
4,000. Hailkoja tullaan jakamaan sen
moituksia voidaan tehdä jo maanantais- joutunut laatikkoon.
pyytää siitä.
ta alkaen klo 9—lo.
mukaari montako huonetta kullakin,
Kauppa kerrottiin eräälle tuttavalle, halkojen
Minäpä kysyn Joltakin taidekaupsaantiin oikeutetulla on.
*
piaalta huolisiko 'hän tätä, keksi rouva joka lähetettiin asianomaisen ja väijy
Yhden huoneen huoncuston omislaja
Yhdistyneitten yhteiskoulujen miltystä aavistamattoman taidekauppiain saapi 3/4 syltä, 2 huoneen 1 sylen,
joona-arpajaisten
aslamiespalkinnot vihdoin.
ia useampien huoneiden omistajat
Päävoitoille joutuneitten ennakkoarpoKuitenkaan ei hän tahtonut astna tai luo kysymään cmlniaityrimaalauksia»,
syltä.
jen myymisestä luvattiin 3 % palkinHänelle näytettiitfkin niitä useampia. 1
dekauppiaan ©teen täysin valmistumatSamatta päätettiin korottaa halkotoina 22 suurimman voiton arvosta ja
Mutta sitä kaivattua ei näkynyt Jou- jen hintoja, niin että m.m, koivuhaon -näitä palkintoja saanut: työmies tomana, vaan päätti ensin käydä takossa.
Hyynllä,
Viljakkala-sta
paamassa
Kaarlo
ensimailot tulevat maksamaan 66 mk. syli.
erästä taiteentuntijaa, jotta
(S.H.) Jonkun aikaa sitten havaitsi

vaan

enkä minä, niin peessaan apuai hallitukselta siinä meenpannut kiertokyselyn tieduskuin olenkin, ole muodossa, että kaupungin kansa- taakseen etevien naisten ja miesten
vanhan,
kaduttanut
rakkauttani kouiulunkile myönnetään tilaisuus mielipidettä siitä, mitä sota vaikutmaaseutuelämään, joka kaikessa ta- iltapäivin työskennellä valtion kou- taa naisten vastaiseen asemaan.
pauksessa on oikea kansan tervey- lujen luokkahuoneissa.
Siinä vaa- Vastauksen on antanut m.m. prof
ditaan, imolemmiltai (puolilta hyvän- B. Morgenstierne Kristianiasta. Kirkden ja voiman lähde.
Alutta kaupunki’aisväestönkin
tahtoista mukautumista ia valpasta kaasta nimestään (Morgenstierne
se 1 la inen näet meillä on ja tietenkin järjestelyä sekä valvontaa, johon ei aamutälhti) huolimatta on tällä heryhä kasva®,
sivistystarpeiden tyy- tietenkään kummaltakaan puolelta ralla, joka mahdollisesti on miesten
dyttäminen, sen Lasten ja nuorison bailua puuttune. Enkenpä oppikoulut parhaita, sangen synkkä käsitys oloopetus ja kasvatus on tärkeä koko ottavat ned kokeillakseen y h tätia k soi- jen kehittymisestä tällä alalla. Hän
kansan terveydelle, joien siis koko- setiä lukuvuorola, joka asetetaan aavistaa, että sodan jälkeen naisliinaisuuden kannalta katsoen kaupun- niin aikaiseksi aamupäivällä kuin ke on menevä voitokkaasti eteengeissa suoritettava kansansivistystyö ms (Mollista; sellaisen käytäntöön ot- päin; naiselle myönnetään kaikki
ansaitsee spmwrfaisla tukea ja myö- tamisesta on- ollut jo ennen neuvot- yhteiskunnalliset Ija valtiolliset oij.a siioin on hänen mietätuntoa kuin maaseutujenkin vas- teluja yksinomaan kasvatuksellisella keudet,
taava toiminta. Siksipä on kaupun- ja vapaiden aikojen voittamisen lestään jouduttu turman teille, jos!: ilaisk 5 :n sakon iu] e n työtäkin edistetkävlännölliselilä pdhjaiMa.
Yksi- sa ci yhteiskunnalle käy hyvin
tyisiä oppikouluja on myöskin usei- »Feminismi on 20;nnen vuosisadan
tävä eikä vaikeutettava.
Helsingin kansakoulut toimivat ta HeVingissämme.
Nekään eivät, pokattava yhteiskunnallinen rutto,
varsinkin huoneustojen kohtuullisen vuokran kunnalta saa- joka aikaisemmin' tai myöhemmin
nykyään
puolesta erityisen vaikeissa oloissa. dessaan, kieltäytyne myöntämästä johtaa länsimaisen sivistyksen periKaupungissamme nykyään vallitseva manaa kansakouiluluoklile, jos sitä katoon, jollei voimakasta’ valtavirasuntotien puute on kipeästi kohdis- niiltä anotaan. Tällaisesta; järjeste- tausta saada syntymään.»
tunut näihin kouluihin, jotka kau- lystä voi sukeutua haittoja, mutta
Mitä arvelette, eikö se Nummisuupungin väestön kasvaessa ovat kas- onna siitä etuakin. Sivistyslaitosten tarin. Topias tietänyt tätä asiaa jo
vaneet sangen suureksi, avaria tilo- yhteenkuuluvaisuuden ja muukin paljon aikaisemmin kuin norjalaija vaativaksi laitokseksi. Muutamien kansa luokka in yhteistunne kasvaa. nen
aaimutä'hti?
asumussuhteiden Pientä sotajalalla seisomista ehkä
•vä 1 Härr g ttrm 'en
Saksassa toivotaan sodan tuovan
järjestelyjen kautta kunnan si'ueella muutamien lapsiryhmäin kesken naisasialle sen voiton, että opettatänä rakennustoiminnain pysähtymi- siitä myöskin voi aluksi kehittyä, jatarille myönnetään oikeus mensen aikana on nytkin, koskema lu- mutia kvllä se siitä tasaantuu. Ta- nä naimisiin ja tulla äideiksi.
kuvuotta hyvin useita kansat: p lu- vallisestihan ne köulupoikain (Puolit- Keistä pitää tulla voimakkaiden aasunnon tar- tain leikkiä, Puolittain totta sisältä- scvdvcKisten äitejä eikä vain kas'uokkia joutunut
peeseen. Toivottavasti niillä kaikilla vät sotauoheilut järjestetään syksyn vattajia, Näihin asti ci siellä ole salkuitenkin on joku katto pään näätiä hämäriksi illoiksi eikä enää 'näin littu yhdistää kahta niin suurta kut- seen palkintoon oikeuttavan ennakko- tämä voisi sanoa, olisiko maalauksella
Eikö teillä ote muunlaisia?
ja väliaikainen koti tiedossa, ellei jo valoisan kevälrmrlen kääntyessä,
sumusta toisiinsa kuin äidin ja opet- arvan n:o 1,078,809 myymisestä 3.000 mitään arvoa.
Jo tuotiin lisää. Aha tuossapa
t.k, 10 f>nä, joi|öin. kansakoulujen
markkaa; maanviljelijä Kalle Pietikäi,♦
m
taijaltaTea^
nen, Kiuruvedeltä, toiseen palkintoon
Ja olihan sillä Jcnkunverran. Sen kin.
kevätlukukausi alkaa, niin ainakin
«latii.

yhteiskunnassa,

kaupunkilainen

Siroimmat

arpajaisten oma toimisto, 14—21 pal
kinnot k 30 markkaa ovat saaneet rau

tatievirkamies T. Pehnnand Suonne

Tammik.

u.yk.-iä“

,

Salon Strlndbergissä
V

Mömmö

MURROSAIKANA.

suun öljy maalaus
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2$ erite*

O tämän" mnofifcrta moffoa 8 mf., pnolimnoftferta 4 mf. St*
lottoina firjafaupoiöta, poetitoimiätoiäta, afiomieljiltämme maufeiu
builla tai juoruun tuotoutojalta. 3hjl;ty£ää ajiamictjifjil

r

Suolen rosilteeifii

,£co§ opettaa uSfcmaan hjon ifuifeen mafjtim.*

Riitta

Suomen Humolcljti on „£tclfingin Haiun" faiffien oifcnffien
n 1 m i tauoin mieleenne,
pf jinomiétajn ja ainoa jättäjä,
fefuammlfen mätuämij\£ji!

on jofoifcn ri}l)bi)ttäioä p täiiuian

fiuttmuSjaffo lS7o4mmtlta.

§

SutnStufaa npt ilmeSttjnecfeen, puieäfifällötfcen numeroon! Vi=
Intfaa ©notuen Hnmalcljti tirjafaupo.sta, lutuijilta oftamieijtU

Xammi f n n numero fifältaa m. m. 9tami Soubon juutas
runon Siobcrt Sajanufjellc, arffiteljti iSJ. Sltliifen fumitetun firjou
tnffcn »Sotiemme fijnstamijcäta", pelini Srobnin hnoauffen
»SScrncr con seibenftam ja 5. Sopcliuä", 21. ©imelinä fertoo
taibanaalari ijkr 2tfc Gaménisto, Sljcl £). s)cifel Siooifm ta*
loäta jo fcifarinCamaiii-ta Slärpiösfä, mainttatfemme main muutos
mia fujoitufjia.

2;

Osaßcybsio.

spcitriarffa*

JTiitonllmen fmrfouäleljtt, jolla on feäfeincn ojcmo fuomaloifeäfa

pertyes ja jnoistpMciinäsfä.

tämme, poäritonttoreista tai f uoman fuétautajalta. 23uofiferia
mafiaa 10 tnf., puoluouojtferta 5 mf., umofmeljänucS 2: 70. 9ip[);
tptaä ojiainieljifu! VUausteufcvääjilie maffetaau tjgiuät palffiot.

Virani Sanomisia.)

on ilmeötpngt!

fiturta tumia.

maif)telemin, artnoffaita ja mielenfitntotfia firjoituffta.
Gnji numeroita altaat julfaiotaan tniteilijoiben Olli ja (Stic O. 23.
(Sgrftrötnin toimiitomo nm oti; ja taloueiofaétp, jota tulee ole=
maan ainutlaatuinen alallaan.

Ulenscr Säflmtröa

Santeri Sllfto:

f o a ro u t n

paljon furoia, jjtjnriä tumia,

n., mcro

7

Otawa

iltncstpp join lauantai.

»Slaifti

iirittä

Sammifuun

Suomen Stnrridjt?

,£n)mä?ti toimitettu tönii»
tuima teli;äiiiä tuotannon par»
lioista lanjuutafappnlciSta."
(S. Vartiainen U @llo=
mettaresia.)

tetmeljlii ilolla tätä f r»
jailijan uutuutta." (Slotimao.)
.llSfonnne mannaan että
tii§iä totoeluuiSja 011 en tem»
perauienteille jn feljituSaSieille
fiitollifia teptämiä." (Vänji©nomi.)

enfimäincn numero ilmcStpnrjt!

i\':o 5

■

Ilmari Kiannon uuft

Sändån on

11)17

:

*/o

Kasvatuslaitokset.
se

on-

Puntarhuri-

katsastajaksl Ihantalan kasvatuslaitosseen on 12 hakijasta valittu puutarhuri
livari Halme Kuolemajärveltä.

%

H.Kiofix
*SM

11)17

UUSI SUOMETAR

Kotimainen keksintö.

'ffäyt. Tvillingarna frän BorSigne Liljaqnisttn konsertti on
gä. Maanantaina klo 2 s innot aan ensi keskiviikkona, tk. 10 p. ylicxpisalennetuin hinnoin Pelle Snygg ton salissa ja tulee siinä olemaan
och Barnen i Snaskeby sekä mieltäkiinnittävä ja kaunis oihjelk!» 7.30 Kauminginbrkestorin alus- ma. Tämä sisältää vanhoja aarioita

Kirjallisuutta ja
taidetta.

_

tuksella korotetuin

Kansallisteatteriin aijcUu

Armid S?*dbergin maslans-

tcatleriuutises'a tämän päivän. lehdessä näkyy, on Kansallisteatterin ensi 'tiistainen Peer Gynt(Kuten

d

tavallista huomattavampi
juhla-ilta: sen tulot lankeavat rahas-

näytäntö

toon, jolla on aikcmus hankkia suuri seinämaalaus teatterin alemman
käytävänäni in koristamiseksi.
(Ajatus Kansallistea'terin ‘koristamisesta on jo vanha, se syntyi mihin aikoihin, kun uuden talon suojat
olivat vielä rakennuksen alaisina. V.
1901 lahjoitti valtiopäivämies K aar-IcP i i! on e n 4,000 markkaa pohjarahastoksi seinäfrcskojen aikaansaamiseksi teatleciin, ja eräät kansalli-

Vene vesillä.

db'L

Gran-

hinnoin)

narna.

suuri seinämaalaus.

(S.H.)

Lanan f aina Tammikuun 6 p:nS

ytiely.

iMaalaspja Armid Sandberg on Ateneumini suuressa näyttelysalissa
avannut oman näyttelynsä, joka käsittää 68 numeroa, etupäässä öljyväriliä tehtyjä maisemia. Kuvat ovat
peräisin
pitemmältä ajanjaksolta,
nim. 1903 ja 1916 väliseltä ajalta,
muodostaen siten tavallaan n.s. retrospektiivisen näy Helyn ja antaen katsojalle tilaisuuden maalarin siveltimen jälkien seuraamiseen. Jo avajaispäivänä myytiin näyttelystä eräitä kuvia.
Näyttely on avoinna
toistaiseksi klo 12—6.
O.

Konsertit.

Kaupunginor-

sekä kotimaisen osaston, m.m. uuMelartinin »November»,
tuuksina
Kasken »Ikävä 5 ja Merikannon »Suvi-ilta» (käsikirj.).
Suomalainen Ooppera antaa,
sunnuntaina tk, 21 pnä Kansallisteatterissa päivänäytäntönä »S e v i !iän parturi n» sekä 24 pnä Ruotsalaisessa teatterissa »Hoffmann i n sadut».
Taiietc. lliauasyhdistyksen kokoelmiin on Taidesalongista Aleksanterinkadun 7 :ssä ostettu neiti Eva Gyldenin valmistama kamé.
Jatkcvihkoja on ilmestynyt;
Ma a ilma n'h i stor iaa vihot
109 ja 110. Niissä jatkuu teoksen
V:s osa. Tulit. ,T. For sman on kirjoittanut katsauksen Europa» valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen: vaistusaikakaudella. Yleiskatsauksen 1700-luvun henkiseen kuihtuviin un taas kirjoittanut maist. B.
Ap pelb e r g, esittäen tietee*, kirjallisuuden ja kuvaamataiteet. Kuvia
on näissäkin vihoissa.
Tietosanakirjan vihot 193
—194; StambUlov—Suezin kanava
Pisimmistä kirjoituksista mainittako n Statiikka, Steiermark, Sten-

Joka

4:S minuutti
valmistaa

Uuden BURROUGHS yMeenlaskukcneen

SiISÖISfiS

HIIIIIF

imu

[UUPUI

sen näyttämön ystävät, vapaaherrat kesterin helppotajuisen konserhuomenna, sunnuntaina, klo 8
E. G. Palmön, Sob. Gripenberg, val- tin
Pörssi salissa, johtaa hra Apostel.
tioneuvos E. Aspelin-Haapkyilä ja Ohjelma sisältää Tshaiikovskin. Verprofessori O. E. Tudeer, ryhtyivät din, Saint-Sacnsin, Thomasin y. m.
sävellyksiä.
muutamia vuosia sen jälkeen neuvo
Pia Ravennan, teinen (viimeiteluihin taiteilija Aksel] Gallcn-Kalnen) konsertti on huomenna k'© puolelan kanssa. Taiteilija innostuikin li 6 Vannalla yliop.oilasta.k/ila. lau- bänk, Stenbäck,
Slcttin. SUernhiclm,
asiaan ja kävi heti tavallisella tar- lajatar esittää Prochin variatsionif. Stoa. Strassbnrg, Strenghurgin tupakmollaan laatimaan luonnoksia. Mut- aarian Hugenoteista., Arditi-valssin katehdas, Strindberg, Sture, Stuttia erinä srlen epäedullisten olosuhtei- sekä lauluja. Sellotaiteilija Albin gart, Sudan, Sudenkorennot, Suderma<nn.
den vudksi täytyi asian kumminkin Ofverlund avustaa.
sillä kertaa jäädä odottamaan otollisempaa aikaa. Nyt näyttää siltä, että tämä aika on tullut. Taiteilijaiia
*
***
**
-

:

lienee,

mikäli itiedetään, lopulliset
maalaukset valmistumaisillaan, ja

!

1,

Ä

mitä -asian taloudelliseen puoleen
tulee, on olemassa hyviä toiveita sil- CS.H.)
lä, että sekin säätänee tyydyttävästi
järjestetyksi. Kamsallis eatlerin ystäja
nyt
villä on
myöskin tilaisuus kuntulevat m. nett
kin osaltaan edistää kauniin ajatukVene kantamuksena.
sen Tekaista toteutumista täyttämällä tiistai-iltana teatterin katsomon
tyynellä ku n tuuli sei laki n säällä sesijaa, myöten.
viimeistä
kä erittä n hel-opo kääriä 'kokoon ja
Mieskohtaisia minsie!mi ia Grigori Easputinista.
matkalaukkuletlaa kuin tavallista
kua ainakin.
Keksintö on suojattu patentilla korin salkun, kun iiänslie osottausi mah
suomaita
on
nimenä uudella
isella
ja ulkomailla.
tiöottomatesi saada sopusointuun vanhoja
keksinnöllä venevahnistuksen alalla,
Helsingin
Purjelakimiehen mielipiteitään ja käsityskeksijä,
Veneen
jolla käytännöllisyytensä takia tullee
(S.H.) Byrokraiisissa piireissä on
XanaaUkLeolterissa
tään oikeuden noudattamisesta vallitolemaan suuri merkitys etenkin ur- työliikkeen. omistaja, hra .1. A. Järpohdinnan
alaisena sevan valtiollisen suunnan kanssa, jo
2 päivällä la- oilu-t vilkltaan
esitetään
tänään
klo
näytemyynja
vinen,
on
avannut
heilijoille. Vene, joka on rakennetvaalisin hinnoin 21:nnen ja samalla kirjelmä, jonka toissa päivänä kir- •ka niin seivästi on ilmennyt äskeisten
tu vedenpitävästä kankaasta, auto- tihuoneuston,Länsiranta 12, jossa uroikeusjuttujen kohtalossa. Ja juuri satähän jaksoton viimeisen kerran- prof. joitti Trapov.
maattisilla teräs-lukoilla varustetuilla heilua harrastavalla yleisöllä on ti- Kajanuksen johtamani Kaupunginorettä mainitun kiri c-'må n maan aikaan Protopoyov, yhteiskunnan
■Kerrotaan,
•laarilla ja istuimin la, on erittäin ke- laisuus nähdä ja tilata mainitulta veluottamnamiehiä ja kansanedustaja,
kesterin avustukselta keskiaikainen yhteydessä Trepov on toistaiseksi
tällaisen entisyytensä huipuksi joutuu
[vyt. Kolmea hengen vene esim. pai- neitä.
mtorailiteetti
s.T o k a.mi e s». Katso- kieltäytynyt käsittelemästä sekä kul- lujcntamaan
Hra J. on -tunnettu jo aikaisemmisasemaansa teoilla, jotka
naa 20 kiloa arvoineen päivineen. Se
kulaitosmkiiatiTiöstä
tulevien
asiain
mon ovet suljetaan klo 2,03 ra.
olivat
virkavaltaiselle
Meksroville lii
ja
muuta
keksinnöistään
käyttökuntoon
kapgassänkyOTidaan asettaa
'Huomenna, sunnuntaina klo 6 1. eitä lähimpien työtovteriensa esittely- kaa.
tamassa sekunnissa ja on varma,niin teltta-ai a® a.
sßiysfe.
VeSamosti*.
esitetään 5 mäen. kerrac (lasten ja jä.
Bi ole tieteeltään sääli Makarovir
nuorisoniaiy läntenä tavallisin {hinnoin
eroa. hän Sun yleiseltä valtiollisaits
suunnaltaan ei vähässään sopinut ny
Larin Kyöstin 4-näytöksinen satuEilen Ulalla 'kerrottiin, eitä Trepo kyaikaiseea käsitykseen siitä mitä vai
näytelmä »Taikapeli i»,
johon
oäyfetml
kysy- tlovallan toimeenpanijalta vaaditaan
Toivo Kuu.!®, on- säveltänyt musiikin. vin ja, Pökrovskin herättämä akti
vi- Mutta eikö ole ajan kuvauksena se että
Ruonankylässä,
Kuortaneen
Lippumyymälä on auki tänään klo mys heidän siiriyniisestään
tämäkin vanhan virkavaltaisen oppi
ssen
valtakunnanneuvostossa
työhön
Vaasa kertoo:
12—2 to. ja 'huomenna kb 4—6 Lp.
edustaja huomattiin epämuka»Brrsh.
suunnan
jäänyt
rntkaisnrratfa.
Julmaksi näytelmäksi muodostui 93Ensi tiistaina t k, 9 p. Mo 7 i. esi- on
vaksi toimimaan yhdessä »uuden ken
Toijalns me : jerivarkaus= vuotiasn vanhuksen Liisa Lönnin muut- tetään
Vedom-osti».
jifhlanäytäintönia keroietaiu
hm» ministerien kanssa ja eitä hänel
to uuteen sijotuspaikkaansa viime uupr of. KajaSiistien
Laineen pidättämiäjeiha.
hinnoin
kerran
le annettu ero merkitsee »esteen» rai
denvuoden aattona Kuortaneen Kuonan
vaalilista uusimman valtiollisen suun
jdhtamuu Kaatuu nsinarkesto
]a RHntokin
Ignatjev,
Pokrcvski
Kun
Trepov,
kylässä.
näet
tämän
kuanan-hoiPari päivää sitten teimme -selkoa
aan tieltä, tuolle suunnalle kun lvi a kaIbsenin;
kan
Henrik
suurin
avustamana
odottavalle
sijoituspaikaksi
kannan
lich aikovat asettua
eräästä 'iajrip. ian;n kirjoi luteesta dokln uudeksi
v tavalla tai toisella tuotti hankaru
jolri,
draamallinen runoelma »Peer nalle t.k. 9—lo päivään saakka,
(siihen on myöhemmin Kansan Lehti vaivaishoitoiautakuata oli määrännyt
joitain kanluuksia
»liiallisella»
asunnon,
uinen,
M.
Kuusiston
Löna
Gynt»,
torppari
ei
suomentanut
O.
Man
muukysymys
loin tulee ratkaistuiksi
katsoen
lain määräysten nouomalta kannaltaan yhtynyt), jossa eli -s. Vanha Liisa» tahtonut sinne men- säveltänyt
nalta
Edvard Grieg. Näytelmän -1 oksista valtakunnanneuvoston ko dattamisella?
koetettiin tehdä uskottavaksi, että nä syystä, joka jääköön mainitsematta.
tanssit on järjestänyt Toivo Niskanen koonpanossa. Jos ne nykyiset valtaKua noin puolitoista kuukautta sit
Toijalan vankautsen syylliseksi epäil- Siitä huolimatta ja vaikka Loimilla oli
ja Maggie Gripenberg, joka crrilai- kunnanneuvoston
akti-visct jäsenet, teu tapahtui vaihdos ylimmässä halli
lyn irtolaisen Laineen pidättäminen ainakin yhtä hyviä sijoituspaikkoja taresiintyy peikko, ia arabialais- jotka nykyään nauttivat valtakun tusvirassa, A. F. Trepovin tultua nimijopa neen
olisi ollut ipöyristyttävä laittomuus, jona samasta sijdituspalkkiosta,
Tämä® juGenäytä-nnön nanneuvoston luottamus .s, siirretään tetyksi pääministeriksi, liittyi tähän
ja vaadit un oikein prokuraattoria jotkut henkilöt olivat luvanneet 15 mk. lansseissa.
tulot
käy
cetään.
Akseli G a n I e ri- passiv isi-ksi jäseniksi, tulevat rnirns tapaukseen toiveita siitä että ministeotet—,
ei
asiaan ryhtymään. Samalla me osu- halvemmallakin ottaa hänet
yhtenä!
K
allel
paan maalaaman suuren sei- terit toistamaan toivomuksensa saa rikö valettaisiin uudestaan toisellaitimme, kuinka aiheeton ja suurinta tu L: n toivomusta huomioon, vaan
mutta
ihan
s
ien
henkeen
kotettiin hänet menemään torppari nämaalauksen -lunastamiseksi Kanda ipäästä akiiviseen työhän valta- seen kuin sitten kävi. Siihen aikaan
asiaintirntemaLliomuutta todistava tä- Kuusiston
luo.
seinälle.
sallisteatterin
raääkäuLäJviäi»
Jollei valtakun- ilmestyi huhuja
kunnanneuvostossa.
kirjoitus
tamperelaisen
lehden
mä
eikä muuten aivan
Liisa Lönn, joka on jo 93-vuotinen.
Lippuja, tähän ia Peer Gyntin nanneuvoston kokoonpanossa tina perusteettomiakaan
siitä että TreSeuraajat
pitiedot
mainitusta
oli.
sokea ja huonokuuloinen ja pitkän seesitykseen, torstaina t.k. 11 tapahtumaan suurempia muutoksia, pov oli kutsuttu tuohon virkaan Juuri
dättämisestä olkoot vielä lisävalais- kä. erittäin työteliään elämänsä täh- 32:ntcen
o. k-’o 7 i. aletaan myyttä teatterin jäävät ministerit odottamaan lainsää- sitä varten, että saataisiin juoduksi
tuksena;
den kaikk en kunnioittama, vietiin lk'ipuTP-.yy-)-.-yo
ässä ensi maanantaina dännöllisten laitosten istuntokauden mahdollisuus yhteistoimintaan mintstePidätys tapahtui Jämsän kihlakun- kuin elukka rekeen, käsistä ja jaloista
ristön ja eduskunnan kesken, ja että
a.p.
10
klo
toialkamista tamnukuun. 25 pnä.
raahaten,
vieläpä
painettiin
päätsuun
nan kruununvoudin A. J. Karan
ajateltiin toteuttaa tämä mahdollisuus
ißirsh. Vedomostii.
mesta, jolla sitä van'en oli ■määräys ie riepua, ettei vanhuspoloinen, joka
siten, että ministerineuvostoa uudis•Kansan Näyttämö
täydellä järjellä, olisi voinut
on
vielä
-äja
(pyyntö
Tampereen poliisilaitokselta
tettaisiin siinä määrässä kuin mitä
Siitä huolimatta kuului avoesittää tänään, Loppiaisena, klo 2 alahtelaiselta yksityisetsivältä Koski- huutaa.
eduskunta piti aivan viimeisenä vaatiäsin, »äijäin päin riutovan vanhuskalennietuin hinnoin Uuno Suomelan
Huhuja Gorcmykinjslä.
muksenaan.
Ja tuo viimeinen vaatiselta. Pidätyksen toimit'! Kuhmosan voivotus. valitus ja rukous aina
huvinäytelmän Hirvih e rr a t.
mus, josta duuma ja valtakunnanneuten poliisikonstaapeli Kaarle LilL
etäisyyteen,
ilometrin matkan
sikäli
(S.H.). »Vetsh. Vremja» ilmoittaa vosto tiukasti pitivät kiinni, oli ennen
Huomenna, sunnuntaina, näyttelee
jouluk. 12 p. Kruununvouti Kar
uin vanhus sai ääntä estelylltä ilmoiiiltanäytäntönä
täysin
viimeiluotettavista lähteissä saa- kaikkea se että Protopopovln oli erotLainee’
teatteri
klo
8
pidätetyn
luovutti sitten
e päästetyksi.
tava.
tietää,
neensa
että toista päivänä
Tapausta seurasi suuri kansajoukko sen uutuutensa Jalmari Finnen humainitun Koskisen edustajalle, joi
taholta
piirien
Eikä siitä ajasta yhteiskunnan
korkeampien
up
p
ip
o!
a
a
ar
o
n
talla
vinäytelmän
K
o i.
tanhuissaan. Asia on tehnyt seudulla
Ia miehen vastaanottamiseen
puolella
ole tapahtunut mielipiteen
ent. ministerineuvoston
asianomainen valtuutus Hämeen lää järkyttävän vaikutuksen ja ovat mielet iLkpnurnyyrnälä auki kumpanakin tiedusteltiin
(Tässä voi huoleti käyttää
terveymuutosta.
Gorensykinin
puheenjohtajan
tuohuksissa.
päivänä
ja
Laineelta tavat
13—3 klo s:ltä.
nimitystä kuin edusnin kuvernöörillä.
laajempaakin
saavarastot
dentilaa. Vastaukseksi tähän
kunta.)
tiin pidätettäessä
Ruotsalainen teatteri
tiin kuulla,- että Ooremykin on ny
Ja, todellakin, mitkä ent. v.t., nyttu hevonen, jonka omistaja nyt or
Metsätyöansiot Raja-Kaijalassa.
Pietarissa, ja että hänen ter- temmin vakinaisen sisäministerin teot
e'
kyään
varkaus
sir.;
t
arvaili
hinsaanut takaisin. Tämä
esittää
tänään
kk»
2
S.H.) Karjalaille ilmoitetaan Snanolisivatkaan voineet aiheuttaa muutos•laulunäytelmän Grann a r n a. veytensä on hyvä.
ole ainoa Laineen rikos luettelossa.
aftidelta muutamia kuvaavia seikko- noin
ta yhteiskunnan katsantokannassa?
Huomenna,
V2B
huviklo
esitetään
a, jotka osuttavat, kuinka huikeita
Meillä ei ole suoria tosiasioita hallusJoroisissa ■laikkoja metsätyönä ehet siellä nyvoidaksemme ratkaista Joko nyt
samme
Nykyinen suunta.
poikaa, 84 tyttöä, kyään.
työhylätty ajatus ministeri108
saavat.
Niinpä.
Syntyi:
lopullisesti
eräällä
on
1916:
ie»
joista S ra et kaksoiset. KuolNovoje Vremja kirjoittaa;
neuvoston yhtenälstyttämisestä sitä
maalla kruunun metsässä, jossa veto- mailleen miehiä varten tilapäiset aVanhin
(S.H.) A. D. Protopopovin vahvista varten että saatettaisiin se mahdollilut 103 rap.. 76 lunp., yht.2.3 p.179.Avioliitmatka on kolme kromeina ja siitä suimot ja hevosille tallit. Muuten
v.
kk.
minen
sisäasiainministeriksi ja oikeus- seksi yhteistoimintaan eduskunnan
kuolleista
ai!!e, maksetaan 'hevosmiehelle tu- vaativat työmiehet myös, että paikmiehen kuoelman
Mutta äskeisiä ministerineuhajonnut:
kanssa.
toja
“«“«terin v »h.ioB,
kilta
mk.
ehtii
kuleltaipeita
7
Hevosmies
kakunnalla .pitää #a eliu
‘
yht.
et vostossa tapahtuneita muutoksia on
.
jotka eivät tosin ole suu.ei
kautta 47, vaimon kuoliin, k. 16,
yrditumaa.
paristaa 15 runko a päivässä, joten, päivän myytävänä, mm. lihaa, eikä «Hai- scmmoi6inaailj mnttß erityisesti kuo- tuiki mahdotonta katsoa muuksi kuin
6S. Avioliittoon on vihitty 46
kuntaa. Seurakunnasta on muuttanut: saalis cm 105 mk. Latvukset haka- si te työmaille fmejmä ollenkaan, mis— mittavat tunnusmerkillisinä ilmiöinä uudeksi käänteeksi yhä virkavaltaisen!
166 TTP.. 164 r.ra, ylht. 329. Seurakun- taan haloiksi ja kilistetään ne tukki- sä niitä ei ole myytävänä. Tietenkin täysin vastaten sen politiikan suuntaa, paan esivallan erottamiseen kansasta.
rap., 183 np., kuormassa 5—6 mkn maksusta kuutaan on muuttanut: 170
ovat elintarpeetkin kaSHita, mutta jo- josta ne ovat johtuneet,
Seurakunnan väkiluku on tiometriltä, mikä määrä siis tulee lijtot. 3a3.
ka tapauksessa jäävät työmiesten anSekä eat. oikeusministeri A. Maka
16
lisääntynyt
säksi, Tukkien hakkaamille maksetaan siot
viime vuorien aikana
joka muuten oli paljoa enemmän
vov,
runsaiksi.
varsin
hengellä. Seu1
W- Ja 38 np., yht. 54
tunnettu
entisenä sisäministerinä, että
Lehtiä sakotettu. (S T T.) Mosrungoilta
ja
2
ls
mk.
ansaitsevat
he
nykyään
DtamienpUo juhlapäivinä. (S. A Protopopov edustavat muuten oikorakunnan koko väkiluku oh yhteensä päivässä 20 mk. miestä kohti. Ekovasta ilmoitetaan »Rjetshille». että
4,433 miestä Ja 4.408 naista,
H.) Uudenvuodenpäivän iltana piti a8taaji samaa valtiollista virtausta, jo- Moskovan
kairpiinginpäälikkö on
räällä toisella työmaalla, missä veto8,861 henkeä.
K. Karin teatteriseurueen esittää ka ilmenee räikelmmin juuri tuossa tuominnut sikäläisten lehtien »Utro
l /*
YliviesS
maksetaan
haloiskm,
muutokset
matka
on
Väkiluvun
Syntyne! ta vetopa'kkaa 5 mk kuutiometril- Loimaan. Työväenyhdistyksen talolla kuuluisassa virkavaltaisessa »esival- Rossin n s ia »Russk. Vijedomostir»
kan seurakunnassa v. 1916:
huvinäytelmä
soiasilla», lan eristymisessä erilleen yhteisknn»Naiset
Aviotnp..
237.
mp.,
yht.
113
ta 124
tä Kun kuormassa kuletetaan 2 met- multa kielsi sen Lo ; maan piirin v. nasta». On kuitenkin, epäilemättä, toimittaja* 3,000 rurfan sakkoihin!
lapsi* syrlyhyt 7; kuolleita rin pituisia ha'koja
tomia
välillä scnsuurimää äysten rikkomisesta.
3 kuutiometriä
nimismies Ilmari Vallinkoski. Maiarovin ja Frotopopoym
60 np., yht. 151; vanhin kuol- ja ahkeraan aljaen keritään viedä 6 t.
etäisyyttäkin
81
******
Kunn. S:n toimitus on tiedustellut
leista 89 mp-, 84 np.; seurakuntaan kuormaa
Jo»a
tulee siitä hevos- kiellon syitä hra VaMlnkoskelta, ja P° ‘«lsessa ajattelussa
yht. 117H
np.,
mp.,
59
58
muuttanut
Kannan
.
kumpaiserkin
maarannt
58 nup., «2 miehen päiväansioksi 90 mk.
muuttanut
selitti
menetelleen»
vaKehysf?’ äS valokuvanne
lama
nam
seurakunnasta
kysy’’-mnnon
eri
valtakl!Tl uan
kaikki
johtuu
vihitty
siitä,
45
Tämä
että
tälavioliittoon
130;
op,
vht.
koska kaikenlaiset y- myksissä.
kaumukseeta,
luonteenomaisinta'
paria'; a-viok punk. 24 miehen Ja 22 jlä kertaa on paikkakunnalla toista- leiset huvi- ja taidetilaisuudet ovat krko jutussa Ja
on se, että samat syy:
väkiluku
likautta;
kvmmentä
eri
liikkeiden
ja
kuoleman
tehtaiden
vaimon
sopimattomia uudenvuodenpäivänä, jotka pakottivat Makarovin luovuttu
sääntynyt 33 mp-, 40 np.. tehden vuo- tukin- ja halonvetotyömaala, joten Lisäksi ilmoitti hän samoilla perus- maan
Runsas valikoima varastossa,
virkunsa, ovat Protopopovii ,
yhnp.,
nup.,
4,165
den lerpussa 4.325
.palkatkin ovat nousseet si- teillä evänneensä muutamien edis- juuri perusteena hänen nousuunsa jt. (
[työväen
teensä 8,490.
Petter Malmqvist.
tä mukaa. Nykyään on tullut tavak- tysseurojen lltamapyynlösjä mainituk- suuntaansa.
4 Makaroy jättää nim. oikeusminisleSi, että tehtaatkin; rakentavat työ- Si päiväksi,
Korkeavuorenkatu 32.

Kuinka Trepov, Pokrovski, Ignatjev
3emääu?
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Grigcri Raaputin,

Lauantaina T.imniikinm 8 p:iiH

1917

UUSI SUOMETAR

N:o 5—9

Kasani sta pimattomasti erästä ylhäistä naista ta lehdistä, minä tahdon kertoa hipden kauppiaiden kanssa.
asti
Eashmakovan
kanssa
Kio- kohtaan. Ruhtina-s oli vaatinut, eitä iöistä, keväästä ja kevään nousevasta
f
hän
au.
Raaputin pyytäisi anteeksi loukatulta auringosta.
Moskovaan
sekä
vihdoin
ja
vaan
sieltä
Minä tahdon puitua isä MardariukPietariin. Täällä esitettiin hänet Jo- naiselta ja heti poistuisi talosta. Raaputin kieltäytyi tästä ilmoittaen, että sesta
hannes Kronstadtilaiselle, jonon, mikäHän on solakka vartaloltaan, pitkä
li kerrotaan, hän teki voimakkaan vai- hän käyttäytyy sillä tavalla kaikkien
Suomalaisten lääsant-n suosine.si- jumalisuudesta.
synja
käyttää kiiitokauluksia, jotka ovat
kanssa
niiden
naisten
katsomatta
Kun 'hän rukoilee, rukoilee hän
kutuksen.
ma.
Raaputin tuli kuuluisaksi ja hänen typerään ja asemaan, ja että hänelle, "aina puhtaita.
Äskettäin iöi kuhmunVäsymystä, rasittumista ia hermo* hartaasti
TäIsä Jiaroarius on sivistynyt. Hän
puoleensa alettiin kääntyä neuvoja Rasputinille, on kaikki luvallista.
heikkoutta vastaan ei ole olemassa kin otsaansa
Raspntinln
käynyt hengellisen akademian ja
välisen
on
Jusupovin
ja
män
kutsua
salonanoen ja häntä alettiin
Ytäkkiä kuului soitto. Raaputin pyytepsivämpää valmistetta kuin Enernykvään
useat
ekuuntelee luentoja yliopissananvaihdon
olivat
kuulleet
keihin. Kesällä 1906 saapui hän mu-O» 1
gon, joka sisältää hermolecitfaimä. si minua puhelimeen. Tartuin kuulotortossa.
ystävät.
dellteen
suuria
rahasummia
Pokrovskojuokanaan
aivojen ja hennojen tärkeintä ainetta veen ja kuulin jonkun huutavan
Hän lausun oikein sanat »buehhaijen kylään, missä hän osti uuden taion,'
-hrhierej», »shampanskoje» ja
Energonia
ter»,
on paitsi sairaiden puneella äänellä:
jonne hän hankki pianon, sekä lahjoitti
Se, niitä »R. Slavo-. kertoi Rasputiruhtinaan
luo
Tule
heti
»korrespondent».
henkilöiden
myöskin rasittuneiden
kaikille tilan asukkaille runsaita tuli- ! nin murhan lähimmästä aiheesta, saa
Tämän jälkeen ilmoitti hän osoitIsä Mardarius on hyvin kasvatettu
nautittava, jotka haluavat korottaa
jäisiä. Tähän aikaan syttyi hänessä vahvistuksensa myös virallisesta läh
teen.
mies.
ja
työkykyään
ruumiillista
henkistä
hurja viinin himo. Mutta nyt joi hän ; teestä. Murha on mainitun lehden Kieltäydyin jyrkästi lähtemästä. SilHän oi koskaan seurassa ollessa ota
yksinomaan herrasjuomia; kalliita vii- tietämän mukaan tapahtunut sc-uraa- paistia
Ei mikään salaperäinen lääke; täy- kin Rasputin sanoi:
lautaselta paljain käsin, eikä
Talonshampaujaa.
käyttöohje
nejä,
konjakkia
ja
seudellinen analyysi ja
valla tavalla.
tunge sormillaan ruokaa suunsa
hän
No hyvä, tulen pian kotiin. Odota
hämmästytti
poikia
hänen odottamaton
raavat.
Yhdeksän
aristokraatista nuorta perälle.
minua
rikkautensa. Raaputin seiit,’ saaneen miestä oli illalla huvitellut laitakauHalvempaa kuin muut lecilhin
Isä Mardarius käytteiee taitavasti
kymmenen
mitosiaankin,
Ja
noin
sa sen alituisesti rukoilemalla Jumalaa pungin ravintolassa. Kello 1 aikana
ja haarukkaa.
valmisteet.
veistä
nuutin kuluttua hän saapui automobiilukemaan
talonpoikia
evän yöllä oli yksi joukosta lähtenyt autoja kehoitti
kävijöitä hän kehteteo ysSaatavana apteekeissa ja rohdos- lilla. Hän tuli huoneeseen horjuen ja
Luonaan
va- mobiilia Ras-putinin luo Gorohovajakellumia: »Silloin saatte r..haa»
tävällisesti,
heitä sinuttele. Ja
kaupoissa pulverin muodossa, 250 omituisesti tanssien. Ja heti alkoi hän
k u Utti -tuin. Hänen entiset huivipäiset, kadun 64: ään ja tuonut Ras-putinin ra- -puhuessaan naisten kanssa, vaikka-pa
gramman laatikoissa ä Smk 13;
sijaan
kestänyt
lähennellä minua erittäin inhoittavalla
ja
näiden
tuli vintolaan. Huvittelua oli
sisarensa katosivat
■nämä olisivatkin korkeimmista pii100 gr ä. Smk. 5 50 ja 50 gr ä Smk tavalla. Epätoivoisena kutsuin jevdoPietarin aristokratisiin piireihin kuulu- vielä puolisen tuntia,
sitten olivat reistä. pitää hän kätensä kurissa.
2: 75. sekä pillereitä ä 100 kp-, Smk kia Ivanovnaa avuksi. Kahden saimme
via naisia, jotka tavallisesti saapuivat kaikki lähteneet Moikalle Jusupovin ,
Isä Mardarius on köyhästä kodista
jossa huvittelua jatkettiin. eikä hän itsekään ole varakas.
hänet sänkyyn, johon hän heti nukkui
pääkaupungista kylään yhdessä hänen taloon,
6 25 apteekeista
päivänä
käyttäytyi
Kasputin
juovuksiin.
soitin hänelle
tali aivan
Hän
pieSeuraavana
kanssaan. Naisia kohtaan
Valmi.teet tarkastaa Professori,
Hän elää ylioppilaan tavoin
loikoi sohvalla keskustellen muuta- nessä,
puhelimella. Ihmeekseni kuulin seuraahän erittäin vapaasti.
yksinasultavassa talossa KaiT:ri K. A, Vesterberg.
Kun ensimäinen mnrhayritvs tehtiin mien nuorten miesten kanssa. Kesmenno-ostrc.vskilla.
Päävarasto: Kauppatoria apteekki, vat pehmeällä ja hyväntahtoisella ääsanat:
vastaan, kutsuttiin Raaputin kustelussa lausui Rasputin loukkaaStolypinia
nellä
lausutut
Hänen kotinsa ovet ovat avoinna
12
Helsingissä.
sanoja
muutamista korkeassa ase- kaikille rasittuneille ja kärsiville
Loukkasin sinca eilen. Mutta antietukikin Pietariin. Toisen kerii.u Kut- yia
Tähän vaaltimattcmaiie
virkamiehelle, piissuttiin hänet pääkaupunkiin ylisotapro- massa olevista henkilöistä.
na anteeksi, Kristuksen tähden
»010 varovaisempi, palle, jonka yliprokuraat-tori on un(S. H.)
kuraattorln murhan jälkeen. Paikalli- -huomautti yksi:
Tämän jälkeen en hänen luokseen
Piispa Kermogen ia munkki Hiedor.
Rasputin taputteli tätä hoittanut, tai- kreivittärelle, jolla on
set hengelliset viranomaiset alkoivat ■moukka!»
enää mennyt.
»Ei mitään, salonki.
vastasi;
ystävät,
myöhemmät
olka-pääille
ja
kieRaspnlinin
entiset
vihamiehet.
Rasputiuiia
jonkun
verran
katsoa
Vasta hiljan, noin kolme viikkoa sitSilloin purakkaani,
minä
uskallan».
vääjonkinlaisen
Kaikille riittää lohdutuksen, rakrosti epäillen häntä
ten lapasin hänet Pietarissa aivan sathuja työnsi Rasputinia luotaan, vaati kauden ja myötätunnon sanoja.
perustamisesta.
rän
lahkokunnan
tumalta.
käyttäytymään sopivalla tavalla eikä
Isä Martiarius on vielä nuori. Hän
Kun hän vuonna 1914 lepäsi kotikyMuuan henkilö tiedusteli RasputinilPuhuttuaan puhelimessa jonkun tun- lä pyhillä paikoilla. Syynä tähän muukanssa hän pu
unohtamaan, kenen
ole täyttänyt vielä kolmeakymmentalossaan,
suistetussa
ei
uhkeasti
'.ässään
Raaputin
syytä
Summerin eroon.
ta
temattoman henkilön kanssa lähestyi tokseen, mikäli kerrotaan, oli muuan
Pietarista muu- huu. Rasputin kiivastui ja sanoi va- tä. Kokeneitten ihmisten arvelujen
hänen
luoksensa
saapui
vastasi;
mies minua.
tästä, nii-n että työntäjä mukaan on tämä ikä sopivin alkavalla
hänen matkansa Tjumeniin, jonne hän
littavansa
tamia huomattavia naisia, joiden Jou- «aa rangaistuksen.
SiiStiirmer oli poistettava
No, mitä sinä tahdot?
vei hengellisen akatemian ylioppilasta,
Tämä otti revolvanhukselle.
kreivittäriä.
Kom.m. oli useita
Rasputin
Kirjeessä on asiani esitetty, vas- munkki Miletia Saborovskia, joka ny- kossa
ja ampui Rasputinia.
hcn oli omat syynsä.
verin
Mutta hän ei ylvästcle iällään, ulkoRasputijonaan odottamatta tapahtui
Keskustelu koski edelleen elintarve- tasin koettaen puhua samaa siperia- kyään on Tomskin hengellisen seminaa- nille silloin onnettomuus. Muuan hä- kaatui, mutta nousi heti Ja pakeni.
muodollaan tai tapainsa hienoudella.
Laukauksen kuultua riensi paikalle
laista murretta.
rin rehtorina. Miletia Saborovski teki
pulaa. Ra spotin 'huomautti:
Hän silmäilee rauhallisesti tulevaiihahilijattaristaan, sisar
viereisestä huoneesta henkilöiltä, jot- suuteen. nykyhetken tapahtumat eiKasputin hymähtää.
häneen erittäin voimakkaan vaikutuk- nen vanhoista
—Kaikki on keskitettävä yksiin kävatpuukolla
kadulla
löi
häntä
Guaeva
ka nähdessään Ras-putinin pakenevan,
Kirjotatko sinä? Valehbelovat mi- sen ja piti hän aina loppuun asti Rassiin. Käin on parempi
vät häntä huolestuta tai peljätä.
Haava, joskin se oli paha, ei juoksivat hänen perässään ja ampuinusta kaikki kynäniekat.
Vielä tulee putinia vaikutusvaltansa alla. Jonkun saan.
Vaatimattoman talon ovet, jossa isä
Tuntematonta on, kenen käsistä Rashengenvaarallinen.
ollut
vat revolvereilla.
Vlite-nsä ammut- Mardarius viettää ylioppilaselämäänyksi valehtelija lisää, en sano sinulle ajan kuluttua lähti Rasputin matkoille kuitenkaan
putin .puhui. Mahdollisesti Prc-opopoRasputiniä scuraavat naiset olivat vä- tiin noin kuusi laukausta. Y’ksi luoti
mitään, parempi, että menet kotiasi. käyden Abaiakin luostarissa, Verhota
sä. ovat melkein aina auki.
riu.
hällä tappaa Gusevan kadulla. Heidän suttukoiraan,
kaksi Easputlniin,
voit
tekee
Siellä on alkanut käydä korkeita
kirjoittaa;
rissa,
Odessassa,
Kiovassa,
Moskovassa,
Mutta muuten
paikalle
hänet
saapelastivat
käsistään
kun tämä oli ehtinyt eteisen portailvirkamiehiä, rouvia ja muita huomathyviä töitä, diakooni Bushujevin Sur- Kasasissa ja myöskin Pietarissa. Matmmeet poliisiviranomaiset. Kuulusta le. Siellä hän kaatui Uneliaana. Ruutavia ‘henkilöitä.
gutista' Pokrovskiin siirt.i ja virrenlu- koilta palattuaan muuttui hän vieläkin
lussa Guseva selitti kostaneensa Raspu- mis päätettiin- kuljettaa pois talosta.
Kurganiin
ja
Koniarovin
sen
naiSana munkki» saattoi monet naiskija
jumalisemmaksi.
Pappia
aikaisemmir
ja
pe
alkuukausia
ennen
sodan
inilie
kunniastaan
Muutamia
solvaistusta
Tämä jätettiin kolmen henkilön teh- kävijät aluksi murheellisiksi, mutta
saapui kanssani ja saapui hän kirkkoon, jossa hän asettui
puolesta,
joka.
sen
niuskoneensa
Rossijisea»
Gkiseva sanoi
kamista, kertoo »Utro
täväksi mainitun yhdeksän joukosta. tätä ei kestänyt kauan.
joka istun toisessa huoneessa, anon, ovensuuhun polvilleen hartaasti ristiter toksesta.
mimerkki V. R., jouduin olemaan Rsslänen pyhyyteensä monia vuosia, mut
Kerrotaan, että viime vuonna saPaitojen sijaan hänelle tuodaan
jätettäisiin
leipään,
ja
valtion
silmänsä
hakaten
otsaansa
maahan,
putinin vieraana, joka silloin asui Pie- että hänet
ta tulleensa vihdoin vakuutetuksi, että ma ryhmä, joka murhayönä oli ruht. kauhtanoita.
puhui
Raapuleski,
on papin
verta. Hän
sillä
hän
niin
että
siitä
alkoi
vuotaa
hekuirstas,
Englantilaisella
prospektilla
Rasputin oii ainoastaan
tarissa
Jusupovin luona, tavatessaan RaspuMahdollista, että kaikki tämä on
tin venyttäen lausettaan katsoen sil- alkoi puhua salaperäisesti, katkonaisii
kenraali Veretennikon talossa.
mallinen mies ja kokemattomien nais- timn laitakaupungilla »Villa Roden» vain huhua, jossa ei 010 mitään pemikä
lausein,
ikäänkuin
koettaen
arvata
osoitti
ja
profetallisia
taipu
viettelijä.
oli keskustellut hänen Tää.
ravintolassa,
Teidän on saa vuot iva hänen luok- miini
ystäväkö vai vihollinen. muksia. Kun häneltä kysyttiin jotakin, ten
minä olen
samanlaisista asioista. Kun
seen viimeistään klo 8 aamulla, lausui
kanssaan
Isä Mardariuksen sukunimi on
Rasputin alkoi kävellä edestakaisin oii hän pitkän aikaa ääneti, ikäänkuh
Rasputin oli kieltäytynyt vastaamasta Uskokcr,-itsh (skakatj
minulle eräs Rasputlnin ystävä, ja jähyppiä!.
nopeasti;
lausui
ajatellen,
kättään
vihdoin
lausuen
ikäänkuir
ja.
ojentaen
erää-seea kysymykseen, oii yksi läis
tettävä, hänelle suosituskirje, jossa m.
Hermogea
ja
Tämä tuntuu melkein enteeltä. Isä
enempää,
Ja sitten ei mitään-sen
unissaan muutamia salaperäisiä, katko
näoli-joist-a lyönyt häntä. Skand-alin Mardarius tulee varmaankin »hyppää■JDtro Rossifaie» on muuan kuuluira. lausuttiin: Grigori, lähetän luoksenaisia lauseita.
lyvästi!
IS.H.) »Russkoje Slovon» avnstajr
välttämiseksi keioitoc-tlisi Rasputinia
sa moskovalainen näyttelijätär kertosi parhaimman, ystäväni ja maarmlehe
kauas.
Eteisessä, kun-minä jo täysin pukeuTämä yrmeys alkoi vähitellen kiin kävi tiistaina lähellä Moskovaa ssjait paistumaan ravintola:(a ja huoman mään
hyvänä.
'häntä
AlekGrigopidä
tutustumiseaiaan
rakasta,
ni,
nut seuraavaa
Minä
laulan keväästä
tapoistumaan
kyläläisten
nittää häneen
tuneena valmistauduin
huomion sevassa Nikolo-UgresiiSn
luostarissa tsttliu hänelle, että Joka kerta, kun
toverini
Kirjoittakoot
varisseista
ri Rasputiniin:
soisi.
soitto ja «isään astui Miehet enimmäkseen pilkkisivät is epäsuosioon joutuneen ent. Saratovin hiin julkisessa paikassa tapaa jonkun lehdistä.
losta, kajahti
Olin jo kauan toivonut saada tuOli raaka, sumuinen aamu. Talon
antoi
minulle
suosi
a!
jöka
mies,
häntä,
halveksivat
mutta
naisväki
luona
keskustele
Hermogenin
muuan
piispan
näistä henkilöistä, on hänen ilman
Minä tahdon kirjoittaa kieloista, ja
tustua Rasputiniin. Minun 'teki miele- ovenvartija, joka nähtä asti juuri oli tuskirjeen. Kasputin auuteli kolmasti koi häneen uskoa ja kääntyä häner massa Rasputinista.
muuta heti poistuttava.
kevään
nousevasta auringosta.
ni itse nähdä tämä ihminen, josta -ker- avannut pääoven, puhdisti oven kupapuoleensa neuvoa pyytäen. Aluksi tuli
sisääntullutta ja lausui:
Vaikka minut nimen cm aan Raskerran tapasi tämä ryhmä •Denji. (O. 1,. d’Or).
Toisen
kädenripoja.
risia
ja
omituisia
rottiin niin ihmeellisiä
Onkos tämä sinun tuttujasi?
hääien luoksensa tietenkin yksinomaa? pirtinin väärän ilmiannon perusteella Rasputinia
»Akva-riunii-n» ravintolasAsuuko täällä se ja se? kysyin
asioita. Ja niin täyttyi vihdoin minun
sivistymättömiä naisia, kuten välskä erotettiin virasta, snrkutielen tietys- sa, Ryhmän tahoiita ilmoitet-tlin raOn, lausui tullut, me hänen kanstoiveeni. Tuskin olin saapunut Pieta- häneltä.
lausui
ja
syömme.
rien vaimoja, yövahtien tyttärlä j.n.e ti
kovin tätä tapahtumaa,
saan juomme luonasi teetä
vintolan omistajalle, eittä, ellei RasAsuu. vastasi hän suoristautuen.
riin viime vuoden elokuussa, kun ysRasputin kääntyi puoleeni;
Pian alkoi kylässä kuitenkin liikkui, Hermogeu. Ensiksi kristittynä en voi putinia [soisteta ravintolasta, he ruOnko hän kotona?
tävätäreni, erään Pietarin .teatterin
väkivaltaista- kuoleman peavat boikottamaaa tätä ravintolaa.
No, ota sitten päältäsi.
huhu, että uusi profeetta, parantaja, hyväksyä
Ei ole.
näyttelijätär ja kuuluisan yllprokuraatPöydälle il- sydämen salaisuuksien Selittäjä oii ii tuottamista: toiseksi, mitä tämä hyö- Ras-pukin poistettiin ravintolasta seukaatoi--teetä.
Sihteeri
Missä hän sitten on?
Muiiha .huonontaa liunistes rueineen eiltä enää näyttäytynyt sieidyttää?
torin Pobedonostseviu veljentytär, miemaantui erinomaista erilaatuista mä- »estynyt.
Hän ei ole ollut kotona yötä. .
suostui
tutustuttamaan
minut
siikoja ja muita, hieRasputinin maine alkoi levitä kauak tunteita ja voi jahtaa muihinkin salellään
suuria
suuren
tiä,
Siinäpä se, huudahdin minä hämkäytRasputiniin, jonka hän toisinaan oli oänoja ■makupaloja.
si Pokmvskojen kylän Ulkopuolelle maliaisiin omankädsn oikeuden
biologi.
mästyneenä. Ja sittenkin sanotaan
puhelin.
tuttavienKastämisiin.
tapaamaan
saapui
tilaisuudessa
soi
luokseen'
naisia
tuoden
lut
Hetken kuluttua
Hänen
fijyoäraafetisisea piireissä vakuutehenkilöksi. Vel- putin
Hasiputinln
häntä
säännölliseksi
olisi
torven
Minun
mielestäni
puhelimeen
ja
nosti
sa luona.
meni
mukanaan ontuvia, sokeita ja sairaita
Paris i s t a, tammik, L p. (PT)
ole tottunut olevaikutus kuitenkin rauennut tyhjiin taan, että sen jälkeen kua murhan
Keskustelujen
jälkeen ■Rasputinin jemme ei nähtävästi
sekä koko ajan kääntyen puoleen .if 'apsia.
nähtäpäätetty,
hän
tutkimus
on
muodollisesti
se
ranskalainen biologi, lääkotonaan,
eikä
siveetön
laTä
Kuuluisa
'juoppoutensa,
Hänen
puhui hermostuneella äänellä:
Käyttäen hyväkseen naisten suosiot
kanssa sovittiin, että me menimme hä- maan öitä
erityisessä ketieteellisen akatemian jäsen. pr-01.
ainiaaksi
siihen, lausuin toiseen
lopulta keskeytetään
pakotettukaan
epäilemättä
o'e
olisivat
västi
mänsä
tyttösen'
Klo 11. Mitenkäs sinä
toimi Raaputin yhä edelleen samaanen luokseen Goroho vajakadulle klo 12 hymyillen.
Kerrotaan, että muuäfijestyksessä.
huonon vaikutuksen hänen in
J. B. A. Cha u v e a u on kuollut.
olet tänään niin muistamaton. Ss muntaan toisinaan poistuen metsään tehneet
yöllä. Meidän kanssamme tuli vielä
tamat
henkilöt
saavat kurinpitoranovenkannattajiinsa.
kuultuaan
mittasi
uokkaimipiinkin
Nämä
sanani
S:
Jean Baptiste August e Chauveau
tulen
klo
11.
ru
sinulle,
puihin
ristejä
ja
että
piirsi
noinhan
uissä hän
muuan toinenkin nainen. Talon luona vartija
-Kussk. Slovo».
minua päästä jalkoihin tottuKuka on syypää siihen, että Ras gaistuksen.
oli syntynyt v. 1827, toimi ensin prootti meidät vastaan talonmies, joka neen etsivän poliisin silmillä ja. käsi- nahan olet kiinni kuin vastan lehti :oili. Myöskin tähän aikaan ilmesty nutin pääsi näin korkealle, ja että ha
Rasputr
läntä kumartavia naisia, joita hän kut
fessorina Lyonissa, sitten Ranskan
kaikesta päättäen oli Rasputinin lähet- tettyään nähtävästi, että minä olin kir Klo 11 minä tulen, lausui
ren
turmeleva vaikutuksensa pään
torven
kädestään
laski
ja
mi sisariksi. Nämä naiset menivät bS
kaikkien
oiäiniääkärilaitosten ylitarRasgmtinin
johdosta
murti
an
on
antämä, sillä heti meidät tavattuaan hän jeenvaihtaja, jollaisia Rasputinin luo- suuttuneena
tunnustaa
Täytyy
näin leviämään?
ystävänsä ohi lausu:
ien kanssaan
metsään rukoilemaan
Kulkiessaan
kastajana
määräys
nettu
lakkauttaa
kaikki
oisekä vsta 1886 Parisin
lausui;
puja
syyliisi?
ennen kaikkea olemme
na kävi paljon, vilkastui hän
Rukousten väliaikoina hän syleili nai että
keusjutut, jotka Toboiskin piirioikeuhän kuin ohimennen ja itsekseen:
(Hän odottaa, hän odottaa teitä.
museon patolosäädyn
luonnontieteellisen
jne.
hengellisen
korkeimmat
he!!:
Munjka soitti.
siä, pani toimeen hurjia, intchimoisr 'edustajat.
professorina. On
julkaissut
Menkää
Meitä, erityisesti Pietarin ’es:-a- olivat vireillä Rasputiaia vaagian
Heidän asiansa eivät ole samallaitäin
tietää,
että
Myöhemmin
päättyivä'
sain
ansseja, jotka tavallisesti
taan. Nämä jutut koskivat enimmäkhengellisen aka emian entistä rehtoteoksia.
suuren
määrän
kuuluisia
Kun olimme tulleet eteiseen, tuli mei- sia kuin meidän ja teidän: yhteen »Munjka» on erään sangen vaikutus ■loiseen inhottavaan syntiin.
loukkaamista.
tä vastaan mies, jolla oli ruskea tukka paikkaan kutsutaan, toiseen menee ja
ria. piispa Feofania, joka nykyään on seen naisten kunnian
perheen tytär.
Sisarten jälkeen ilmestyi Rasputinir Pultavan piienana, seka minua Ra? Raspritinln eläessä ei- näitä ftrTuja
Heidän vaitaisea
ja parta ja joka oli puettu pitkään kolmannessa viettää . yönsä
»R. Slovo».
.no »veljiä», jotka olivat tulleet vakuu putin hurmasi.
Me autoimme häntä otettu käsitettäväksi.
vaaleansiniseen paitaan. Hän alkoi he- työnsä ei ole heimoa.
pääsimme
tetuiksi
hänen
sisäisestä
voimastaan
eteenpäin.
pian
Me tosin
ti suudella meitä kaikkia vuoronperään.
Pettyneenä käafcyin takaisin, meneselville, erosimme hänestä,
Näiden joukossa oli lija Arapov. Kaspa hänestä
Olimme jo edeltäkäsin saaneet tietää tettyäni toivon saada- nähdä ja puhella
Pietarissa on levinnyt huhu, että
kirjoittaa •Jäin kummipoika Nikolai ja hänen or mutta oli jo mycihäistä.
ja hallintoviran oma i seit, jotka
Murhatun henkilöllisyys
tästä Rasputinin omituisesta tavasta, kuuluisan maanmieheni kanssa. Muita
oikeus-Veljet» viettivä
Minusta tuntuu, että aikaisemmin toimittavat tutkimusta ja kuulustelua,
ja se suunnator janansa Raspopov.
emmekä näin ollen ylen kovasti -häm- tuskin olin kulkenut 20 askelta, kun »Ra ss k. S I o v o»
Hä
ja
Rasputinissa
kipinä.
tekivät
oli Jumalan
by
-aitista, rauhallista, elämää
huomanneet RsspuMnin juttuun
mästyneet vastaanotosta.
huomasin rattaat, joissa istui Rasputin vaikutusvalta, joka hänellä oli
olivat hänel neliä old tiettyä sisäistä herkkyyttä. ovat
henkilöiden,
toimisekaantuneiden
majavannahkakauluksiseen palttooseen rokratlsissa piireissä, vaativat yksi ahkerasti työtä. »Sisaret»
Heti kun -olimme tulleet ruokahuoHe oliva
Täl’ä hän voitti minut ja tällä hän
hänoi. ’e ehdottomasti .kuuliaisia.
neen itsepuolustustrrkcituksessa.
neeseen, alkoi Rasputin hommailla, oil ett iraa samasta nahkasta tehty lakki tyiskohtaisempaa katsahdusta
muuttyttöjä
ainakin
uransa
alussa
voitti
nuoria,
kauniita
nimmä.kseeu
RaspuMurhasta on Pietarissa levinnyt
elämäkertaansa ja luonteeseensa.
hankkien viinilasit ja viiniä, jolla hän päässä. Oikeata kättään piteli
Yhden nimi oli K-lsa, toisen Dunja jr kin.
vyötäisillä.
huhu, jota pidetään luotettavimToholskia kuvernemennaisen
1907
alkoi
uusi
jonkin
nuoren
Jo
kestitsi
meitä.
Viiniä
kaatin
innokkaasti
kolmannen Jelena. Heidän joukossaan
En'isräi”en piispa, joka tutustui pana.
kylässä
kysyin
Raaputin c’i Juovuspäissään
Pokrovskin
ja
ovenKäännyin
sijaitsevassa
takaisin
tissa
taessaan vapisivat hänen -kätensä mieKasputinlin, oli Feofan. Raaputin saajoutunut riitaan huvittelevan joukon
huhuja pyhän miehen ilmestyin! oli vielä muuan Aleksandra Dahrovina
vartijalta’
levitä
minä
katseMyöskin
vaeltajana.
tenliikutuksesta.
vanhempien tytär, terve, pui hänen luo v. 1914
kanssa ja uhannut erään korkean vieOliko se hän?
sestä. Tämän nimitksen lausuivat ■ikkaiden
lin sisäisen mielenliikutuksen valtaaFeofan
oli siihen aikaan monen raan henkeä, joka siliten yhdessä toielämänhaluinen, kaunis tyttö. Hän lähhalvekhymähaluksi
mies
asukkaat
hän,
vastasi
paikkakunnan
Juuri
Pietarismana tätä miestä koettaen arvata syyin Rasputinin kanssa Kiovaan Jumalaa korkean henkilön rippi-isänä
sen henkilön kanssa oli itsepuolustuksuen, mutta pian alettiin siihen suhtäen.
pidettiin korkeimmissa
sieltä aivan sai- sa;
hänestä
tä hänen vastustamattomaan vaikutusja
palasi
Talonpoikia
häm-ukollemaan
neljänteen
kerrok- tautua vakavammin.
sessa pakotettu käyttämään asetta.
Nousin -hissillä
kaikkialle.
piireissä, häntä kutsuttiin
valtaansa.
Russk. Slovo.
eläraana.
Äiti tahtoi pitää hänet kotona,
jolloin
ovea
miehen»
ovikelloa,
»pyhän
etenkin
mästytti
soitin
ja
piireissä
ei
Mutta
1 ämä maallisissa
(Minna hämmästyttivät
ainoastaan seen
olt-s- mutta Aleksandra Duhrovina pyrki kaisaapui keski-ikämen, vilkas, mänlaatu. Kesällä, kun Rasputin
luo. Raaputin tyydyttänyt piispa Fcofania. joka oli
Rasputinin
“hänen -silmänsä, jotka olivat .melkein avaamaan
Pokkin
voimin
saapui
-keltuaan talven Pietarissa
mustasilmäinen nainen.
Tiistaina pidettiin Tre-povin johdoljulmasti, kidutti kutsumukseltaan munkki, ja hän asetkokonaan suurien silmäluomien -peittätavata? kysyi hän rovskojen kylään, tuli hänen jäljissäär kohteli häntä erittäin
ukko Rasputinin.
Ketä
haluatte
ti
oraansa
la
muutamien ministerien yksityinen
hän
voi
.silmänsä,
vakuutti,
ettei
mät. Mutta kun ihan -avasi
murretta muistuttavalla korkeassa asemassa olevia naisia, ruh häntä, mutta hän
rja-sanilalsta
Feofan tutustutti minutkin Kaapuneuvottelu, johon eittivät osaa muutäRasputinia
ja
kohtelipa
elää
ilman
Vainaja
y.m.
kohtasi minua jonkinlainen raskas, lä- ohuella äänellä.
tinattarla, kenraalittarla
Hän saaipui Rasputinin kanshuomattavat valtakunnanneutamat
huopasaap
mä häntä miten tahansa, tahtoo hän tmiin.
pitunkeva katse, jota oli melkein mahIlmoitin että minulla oli kirje Easpu- pukeutui silloin vanhoihin
sa luokseni Pietarissa v. 19CS.
jäsenet
ja korkeamman aristovoston
luo.
Aleksandra
talonpoimennä rakastettunsa
doton kestää.
paisiinsa, paUtinäpaitaau ja
ajan
Jonkun
kuluttua
huomasin kratian edustajat. Keskusteltiin siitinille mieskohtaisesti.
(SJH.) Kuten- eilen jo mainitsimme,
Hänen kuolepian.
Kun
koi
Duhrovina
kuoli
päinsä.
Viini teki hämmästyttävän nopeasti
tässä
asussa
ja
taipumusta
kaisiin housuihin
erikoiseen tä, mikä suunta on Basputinin mur- on kuuluisa parte Itäinen ennustaja tar,
Rasputintssa
Ei käy mitenkään
I ’ä,n tul'
nuorin
sisameni
hänen
ja
käyjälkeen
mansa
vaikutuksensa Raspu-tiniin
jota tahtokin ni- hajutulle annettava. Kerrotaan, että
hokumallisuuteen,
kaili hän kylällä hienoihin hattuihin
minä olen sihteeri, niin on kaiken
de Thq b e s kuollut 72 vuoyhä rohkeammaksi ja avosydämiseraSuvaitkaa mi- pukeutuneiden naisten seurassa, jotka rensa Irina Rasputinin luo asumaan. mittää satyriasistaudiksi. Tällä hän melkein kaikki puolsivat jutun lopet- madame
tävä minun kanttani.
den ikäisenä.
Myöskin hänen kävi samoin. Hän saihänen
kanssaan
seurustellesmäfcsi meidän kanssamme
v; ekot te li naisia.
nun jättää se isälle.
käsikoukkua kulkivat
tamista sillä tavalla, ettei syntyisi uuiHän ei ollut mikään, tavallinen pova-astui ja kuoli muutaman kuukauden
talonpoikia kainossaan. Yksi meistä oli jo melkein häEmme edes ms, hengellisellä koke- sia erä-suotavia selkkauksia.
Minun täytyi alistua. Jätin hänelle kirkkoon paikallisia
vaan piti itseään okkultismin
rieukko,
1908.
muksella viisastuneet, päässee'* heti
nen syissään. -Käyttäen hyväksemme kirjeen ja jäin odottamaan oven edessä telematta. Naiset katselivat häntä si! kuluttua
Asiantuntevissa piireissä ollaan vaPokrovskojen kviän talonpojat valitedustajana, ja muuten eli
isäk»pyhäksi
kuluttieteellisenä
olemuksesta;
yiihäntä
mi-keskittyi
ylistivät
Bsspuiinin
kuutettuja
Muutaman minuutin
selville
siitä, ettei ketään Moikan
sitä, että isännän huomio
mlin ja
portailla.
että
ilmoittaen,
tavoin Avenue dei
tämä
tivat
viranomaisille
syvään
taloupoikiin
teki
maailmannaisen
kumar- si». Vanhoihin
ten olisivat nuo helkät naiset voineet 34; n
tapaukseen osaaottanutta van-teen meistä, lähdin minä ja toinen nai- tua avaa hän oven ia
Pa- Pasputln turmelee koko kylän, että ty- päästä, jotka hänen verkkoihinsa jou- gita lukuunottamatta sitä kotiarestia, Wagram’in varrella sijaitsevassa yksivaikutuksen.
venyvällä
painostavaa
äänellä:
katselemaan
huoneustoa.
kulkue
sista
taen lausuu
töt tulevat hänen luotaan turmeltuina tuivat.
jonka parvekkeelta
Miehiin hän vaikutti yksinjota he saavat kärsiä niin kanan kuin tyispalatsissaaa,
Meitä hämmästytti Rasputinin asunTehkää hyvin!
heksuen he huudahtivat;
joka
on
mökkiin.
joka
ja
jättävät
lapsiaan
on,
uson
pelottamalla.
yllä
Yhdelle
kuva
otettu.
pyhimys
tämä
kertaisesti
Mikä
tutkimusta kestää. Tutkimusta ei toiMinun täytyi odottaa ruokasalissa.
non sisustus. Kaikkialla oii likaista
Rasputinin maine levisi kuitenkin kovaiselle hän sanoi; »Jos 'ähetäit mi- miteta niin rrPon murhan yksityis(Hänen enimmin
huomiota lierättähuone, lonka kosnaisiin sekaantunut.»
Huonekalut olivat aivan kuin huuto- Sali oli suuri valoisa
heti
kun
hän
nykvään
ja.
mat-,
laajemmalle
toteenkäyneistä
oli
vielä
vhä
Jumala.
Si.ennustuksisuoistö,
pois.
luminut
sinua
kuin
siitä
selpöytä,
joka
isä
asuu
rankaisee
kohtien
selvittämiseksi
Murhatun
kaupasta ostetut. Rasputinin leveä -sän- kessa seisoi suuri
perässään
pää-semiseksi, eikö’ täTä murtaloosi tulee onnettomuus.-- Toi- ville
mainittakoon tässä presidentti
peitelty ja jolla sei- Pokrovskojen kylässä. Hän on lailMsis toisti jonnekin, lensi hänen
nun
taan
irrajta seiverran
liinalla
valkoisella
ky oli noin arabina»
ikäisen kaikilta tahoilta kirjeitä ja lähetyksiä. sille, ioille hoidan maallinen aseman- halla ohut joitakuita syvempiä tarkoi- Carnot’n murha, Messinan maanjärisluteiden vuoksi. Pöydältä ja soi teekeittiö sekä joko jätteitä, edel- sa naimisissa erään 4S vuoden
nästä
täysi- Tähän aikaan oli Raaputin jo Pieta- sa oli tärkeä, huomautti hän vaiku- tusperiä.
kaksi
valmistettu
on
i U tro R.»
jonka
Heillä
tys ja nykyinen maailmansota
tai
kanssa.
naisen
lisen päivän illallisesta
hyllyillä lojui jos jonkinVsia kirjelapoli
tyttö.
rissa, mistä hän kotikylään saapues- tusvallastaan: »Ellet toistele, käy sija
ja
poika
akkuncilla
ennusti loppuvan syksyllä
madame
ikäistä lasta:
’puja ja anomuksia, joita: RasputinUle aamiainen. Pöydällä ruusukimpuilla
kreivitsuurilla
Aikaisemmin asui Rasputin Pokrov- saan sai hyvänhajuisia kirjeitä kirjeet nua huonosti;»
1916. Kun niin ci käynytkään, selitti
•-oli lähetetty. Otin yhden niistä ja luin. maljakkoja
»H. Siovolle» ilmoitetaan asiantun- de
ja ruhtinattarilta. Nämä
puurakennukvieressä
täriitä
oven
vanhassa
kylässä
täytettvinä.
skojen
Ruokasalin
Thöbes tarkoittaneensa astralivuotpoliisioleva
että
saakymaaseuduilla
tiistai-iltana
taholta,
Siinä muuan
tevalta
puhelin ja sen vieressä sessa omistaen tämän lisäksi pienen Joutuivat tavallisesti lukutaitoisten
1916, joka päättyy-vasta maaliskuusriippui
ta
seinällä
SaJusupovin
ruht. F.
taloon eräs
pui
cm?
mestari pyysi -siirtoa Moskovaan.
myllvn luo rakensi läläisten luettaviksi. Mvöakin sähkösavalkoisella, paperilistalla luettelo puite- tuulimyllyn. Tämän
pääministerin kanslian huomattava sa 1917.
manlaisia olivat .muutkin anomukset. luntilaajista. Ammat.tiutcliaisuus veti hän jälkeenpäin omin käsin jonkinlai- nomia, saapui Rasnutiuille eri hei""'
proku(S.H.) Pietaria oikeushovin
Maailmansota vaati .myöskin kuuluivirkamies ja pyysi Jusupovia päämi-Palasin f e ruokahuoneeseen, missä minut tarkastamaan Rasputinin kun- sen pienen kirkkotapnlin, 'onka hur- loilta: kirkkoherroilta, akatemikoilta,
vßussk. Plovon» mujätti
raskaan uhrin; kaksi
raattori
salta
s : byl!r'ta
Pmcrtf/maan
kaikjonka
puolesta
aikana
nisterin
jatkoimme keskustelua,
»ylira-o- jalle hän
ristin. Aikai- kenraaleilta ja vieläpä entisenä minis- kaan
oli
suuren
sijalla
dien
luetteloa.
Ensi
viime
tiistaina
oikeu=miui=to-kaatui
nimittäin taispojistaan
Rasputiain
mur- hänen
ki, mitä hiin tietää
(Raaputin puhui erittäin räikeästi Mar- kuraattori Sablar», »sotaministeri Su- semmin oli hänen tavallisina toiminaan terineuvoston piiheenjohta jäitä Ptolyseikkaperäisen selonteon Raspurintamalla.
rille
läntisellä
teluissa
suosihasta.
kirjoittivat
tullut
Mutta
enimmin
piniltakin.
darista, joka v-ähitellen oli
jnonottelu. tappeleminen ia ihraisten
murhajutusta. Selonteossa sano
homlinov»,
Ennustajattarella oli kussakin maasvastasi,, ettei hän tahdo
Jrsuipov
ylhäisöön kuuluvat naiset, jot- lisin
tuksi muutamissa salongeissa. Hänesj. n. e. N;o 19 kohdalla oli yk- haukkuminen. Usein sattui, että hän hänelle
taan, että murha oli suur-iteltu ja m Pään ilmoittaa tästä asias ta ja kielomat välittä• ansa, jotka möivät häsanoin;
visa
Rasputinin
kireensä
päättivät
ostamaan
ka
aina
tä puhuttaessa .valtasi
järjestettyä . viikkoa ennen sen toi- täytyi jyrkästi limoitta masta henki- nen säbköteitsc lähet.tämlään ennussinkertaisesti »kaunotar» ja samoin matkusti viljaa tai heiniä rahoitta,
sävyn,
josta
jalkojanja
I »Suutelen teidän käsiänne
meenpanoa.
ha ja hänen äänensä sai
edelleen koko joukko samallaisia mää- Tjumeniin ja palasi kotiin
löitä, jotka olivat hänen luonaan yöltuksia. Hintana oli keskimäärin 300 f
vihan- rittelyjä.
hevosit- ne»,
heti voi huomata, mistä
juopuneena, haavoissa la usein
Oikeusministeri on lausunut toivo- lä Joituk. 30 päivää vastaan.
»R.
kappaleelta.
hän
Raaputin
aina
maailmaan
johtui.
jatkoi
pääsi
Suureen
muksen, että todistajina kuuHisteltaisa tätä henkilöä kohtaan
Äkkiä soi puhelin. Istuudun sohvaltakin. Tällaista elämää
Siovo».
ajan vuosina 1903 ja 1904. Tämä tapahtui
Me poistuimme Rasputinin luota le. Muutaman sekunnin kuluttua as- 30 ikävuoteen asti. Koko tämän
siia toistaiseksi yksinomaan talon
kesMeidän
kotikylänsä
jälkeen
hänen
erääseen
94
palvelusväkeä
n;ro
asukkaiden
tutustumisensa
eikä
vaivattaisi
mies,
portaiden
pitempi
-kautta.
keittiön
tuu saliin keskikokoista
oli häntä
irstaana miljoonia omistavaan naiseen Bashm-- mu’ta.
(STT) Köpenha minästä, tamfeaassamJEe saapunutta naista kehoitti jonka tukka oli venäläisen talonpojan kuudessa pidetty juoppona ja
mik. 3 p. (8.V.) Wienistä ilmoitetaan,
sp'ont?ossa
kovaan. Rasputin tapasi hänet olles
P”okura«‘torin
’"-rrotapaan leikattu, pitkä parta kahtia ihmisenä.
Raeputin jäämään laoksensa »keskus(S.H.)
BVHarv m-tia.8 VH- saan rukoilemassa.
Bsshmakova oli . taan. °ttä v ”ht F. Jusupo
a oli
Miksi kirjoittaa kuolleista? että keisari Kaarle on tänään julaisHänen kääntymisenä
jaettu, silmät pienet, syvällä päässä ia
telemaan sieluista».
hän
miehensä,
käytöksensä
viikkoja
arempaa kirje:'taa »ipu’p- ®ut armahduksen kaikille ulille henkituona
muntota
ennen
rtEikö
olisi
siirtyvät,
arvaam-tia. F e ”en
äskettäin haudannut
4 muutamia
murhaa
levottomasti paikasta toiseen
Séuraava käyntini Rasputinin
,c eksi, t”M hikisyvästi suri. Raamitin lohdutti häntä. Int ankara yhteentörmävs Povputlnin pusimaan T
'”‘västä elämästä» haudan löille, jotka on tuomittu oikeuksiensa,
silkkipaijnma'
oli
tni,
puettu
Sovittuamatala
otsa.
Mies
hän
viinesi
traagdlisenapi.
oli laadultaan
ro’tt-pinta Hän vei Pasuutimn mukanaan Kasamenettämiseen. Armahdus ei ulotu kofes.putin,
välittämättä
nihti
tällä
rrolen.
juomasta
ia
kanssa.
jaloissa
hänen
oli
harmoseksi.
lakkasi
ja
Riveihin,
taan
että saavun
ni hänen kanssaan,minua
ronkiskojiin
käyttäytynyt
Kirjoittakoot
virkaveljeni
läsnäolosta,
hän
rikkaioli
varisseiseikä keinottelijoihin.
luostareissa
niin.
missä
tutustutti
hänet
naan
sotupakkaa
sekä alkoi kulkea
koskevaa tär- nikkasaappaat.
asuntoonsa erään

ENERCON

keän asian johdosta, en tavannut häntä
ja jäin häntä odottamaan.
kotoaan
Muuan hänen sukulaisensa Jevdokia
Ivauovna teki minulle seuraa kertoen
heleällä ja sujuvalla äänellä Grig orin
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Kuvia Romaniasta.

TUULlSPÄÄR^älitelaykays

Rinfaicansilrtoja Foks?nin luoteispuolia ja Busevjoen sualla RraiKreikassa odotetaan ympsrvsiiiton lähetlasta luoteeseen sekä Dobrudshassa.
Norjan ja Saksan kahnaus sovittu.
Hintiläiden poistumista Ateaasta.
denbarg sairaana.
(S. K.)

Asema.
(Sodan 889 :s päivä.)

(S,IL) Eilinen ylipäällikön esikunnan tiedonanto mainitsee jälleen lukuisan joukon nimiä- varsinkin M o 1-

äaun länsirajalta, jossa asema ylimalkaan on pysynyt ennallaan Tairosjoeita Kasinajoelle saakka. 6 km.
Saha Ia- ja Futna-jokien vhtymäkohdan pohjoispuolella, itäpuolella Tooeshtin kylää sekä siitä 8 km. etelämpänä Nerushan luona samoin
kuin myöskin Keprerian aineella, 13
km. Nerushasta kaakkoon ovat venäläiset ia romanialaiset jonkun verran peräytyneet, jota vastoin 6 km.
siitä kaakkoon Kapatunun alueella,
joka on n. 15 km, melkein suoraan
Foksanista pohjoiseen, on romanialaisten onnistunut torjua neljä hyökkäystä. Näistä paikoista näkyy rintama Kasinajoelta Foksanin seudm
le siirtyneen 10—20 km. idemmäksi
Foksanin ja Brailan väliseltä alueella mainitaan vain, että vihollinen on
aoin 3 divisionaan nousevin voimin
50 patterin kannattamana tehnyt
hyökkäyksen osastojamme vastaan
suun eteläpuolella ]a
Buzeujoki
Lyön änyt n« tieltään».
km,
päässä Brailaskee Serethiin 22
lan luoteispuolella.
Tällä suunnalla on ennen mainittu
ainoastaan Romanulin kylä, joka on
13 km Buzeun suun eteläpuolella, n
15 km. Brailasta länteen. Kun täältä
hyökkäys on tehty niin suurin voi
min ia sen tulos ilmoitetaan yllämainitussa muodossa, lienee venäläisten
katsottava tällä kohtaa menneen Sereth-joen yli. Ja kun samalla ilmoitetaan venäläisten myöskin Vekere-

Buzeu-joen

nin alueelta ryhtyneen peräytymään
Tonavan taa, eikä Vekerenistä Tonavalle kulje muuta tietä kuin Galaksin
vastapäiselle rannalle, ei enään käyne hevin olettaminen, että Braila, joka ■sijaitsee 12 km Serethin suun
feläpuolella, olisi jätetty eristettyyn
asemaan, vaan on luultavasti jo jätetty, Miten Foksanin laita on, sitä
on vaikeampi päättää.
Kreikassa on asema käynyt
niin uhkaavaksi, että odotetaan ympärysliiton lähettiläiden poistumista
.Vienasta.
(Kun vielä mainitsemme, että N o rjan ja Saksan välinen selkkaus,
joka johtui Norjan hallituksen sukellusaluksien kohtelua Norjan vesillä
koskevista säädöksistä, nyttemmin on
lopullisesti sovittu, onkin tärkeimpiin
eilen iltamyöhään saapuneisiin säihkösanomiin viitattu.

■

vastaan Asticon laaksossa sekä Asiagua ja. Galliola vastaan, mutta pakopatteriemme tuulella vaikenetettiin
sen 'hyökkäykset romanialaisten asemaan. Muulla rintamalla on kummia rastaan Kasin a-joen etelä- mankin puolen tykistö osottanut vilpuolella lyöty takaisin. Vihollinen kaspa toimintaa, erittäinkin Carsolla,
on työntänyt tieltään meidän etu- missä me olemme tuhonneet muutamia vihollisen puoliistusvaru-stuksia
joukko-osastojamme Topeshtin itäpuoläheisyydessä CostanjeLukalitshin
lella (Sahara- ja Pu t n a-gokien
kaakkoispuolella.
vican
yhtymäkohdan pohjoispuolella)- sekä
Naruahan alueella (2 virstan päässä
ITÄVALTALAISET RYNNISmainittujen
jokien yhtymäkohdasta
TÄMÄSSÄ?
etelään). Keprerian alueella (12 virsRoomasta, tammik. sp. (PT)
taa Narushasta kaakkoon) on viholRooman lehdet ilmoittavat yksityislinen. jonkun verran työntänyt rokohtia itävaltalaisten uudesta kiimanialaisia tieltään. Neljä vihollivaasta hyökkäyksestä alisen ja keskisen hyökkäystä Kapatunun alueella
sen Isonzon varrella. Itävaltalaiset
(14 virstan päässä Foksanieta) ovat
tuovat uusia joukkoja sekä linnoitromanialaiset lyöneet takaisin. Vi- tavat asemiaan tehdäkseen mahdolhollinen on noin 3 divisionaa.n nou- lisimman lujaa
vastarintaa italialaisevin voimin 30 'patterin kannattamaselle anmeujallle sen estämiseksi liikna tehnyt hyökkäyksen osastojamme
kumasta Triestiä kohti ja yrittääkvas‘aan Buzeu-joen suun eteseen käyttää hyväkseen itsenäisen
läpuolella ja työntänyt ne tielhyökkäyksensä suotuisaa hetkeä.
lään. Dobrudshassa on vihollinen aamusta lähtien tehnyt kiivaita hyökkäyksiä Vekerenin alueetta
(15 virstan päässä Brailasta itään).
Koko päivän ovat. osastomme käyMAKEDONIAN RINTAMA.
neet sitkeätä taistelua vihollisen yli(Lontoosta, temmik. 5 p. (PT)
voimaisten voimien kanssa, tuottaen Tiedonanto sotatoimista läheisessä
niill-e suuren mieshukan, mutta illan idässä: Slruman rintamalla ovat
tullen
olivat (kuitenkin pakotetut joukkomme tehneet menestyksellisen
alottamaan perääntymisen Tonavan hyökkäyksen Kyprin kylää vastaan
Luottaen viholliset e vakavan miestaa.
hukan ja ottaen vangiksi 28 miestä.
Kaukaasian rintama. Persiassa S emulta n ja Lakovilain lähellä olevia
Burudshirin suunnalla lähti ratsas- vihollisen asemia on pommitettu laitava partio-osasto yöllä jiouluk. 30 vojamme tykkien tulella.
päivää vasten Sultanabadista ja jou
luk. 30 pnä miehitti taistellen Åsnan
SAKSALAISTEN ISÄNNYYS
kylän sekä hajoitti ratsuväen ja sanROMANIASSA.
tarmit Guljan solassa. Jouluk. 31
(PT.)
Odessasta,
tammik. 5
pnä
mursi osasto vihollista takaa Saapuneiden
tietojen mukaan ovat
ajaen sen linnoitetun linjan Gnrahin
saksalaiset mieihiJämissään Romaluona sekä klo 8 tienoilla valloitti
nian osissa ottaneet käytäntöön anDr bletabadin. Doblriabadista karkaran kurin, jota perustellaan sillä,
kukpiti
puoliaan
toitettu vihollinen
että väestö olisi muka tehnyt vastakuloille, jotka sijaitsevat Doblotabarintaa.
Muutamia huomattuja kanjohtavan
disla Aimirabadun
tien varvangittu ja lähetetty Unsalaisin
on
rella, mutta kartoitettiin näiltäkin
Szegedenin
linnoitukseen
kariin
as-rrnilta ja tarmokkaalla takaa-ajon Kaikkialla on säädetty erityinen tuloNokilahadia
jatkamisella
heitettiin
vero n tapa in en vero, jonka mukaan
kohti.
lokainen perhe on velvollinen maksamaan
määrätyn summan, jonka
RAJALLA,
TAISTELUT MOLDAUN
suuruus vaihtelee, seudus l a riippuen,
Odessasta, tammik. 5 p. (F 1 aina 1,250 frangiin
saakka.
Pätevistä lähteistä ilmoitetaan, että
saapuneiden
Hetojen
mukaan
änään
ROMANIAN PAKOLAISET.
on hyökkäyksillämme Kim.polungm
Kiovasta,
tammik. i p. (PT)
'änsipuolella ollut menestystä
Jouk
komrno ovat valloittaneet vihollisen Tänne on , saapunut tavanmukainen
lähetys romanialaisia
pakolaisia
juoksuhaudat totianne?,Min kukku
loilla sekä ottanee* yli 600 vankia Bessarabian linjan asemille kerro
tykkejä ja kuularniskuia, Toukkom taan kokoontuneen paljon pakolaisia,
■ne ovat Ivöneet takaisin kuusi viknl jotka odottavat vuoroaan päästäkseen
iisen raivokasta hvökkänstä Troto? matkustamaan Venäjälle.
■oen laaksossa ia samoin n. "'Skin Oi.
AII2IL JA BU2EU.
tos-joen laaksossa.
on niinikään
jnen pohjoispuolella
lyöty takaisin. Samoin on viäiolli-

Balkanin

90

YLIPÄÄLLIKÖN ESIKUNNAN

TIEDONANTO.

.

Ranskan rintama.
Parosista, tammik. 4

p.

Odessasta, tammik. 5 ,p. (P.T.i
Saapuneet
pakolaiset kertovat että
Mjztlim ja Uuzeun. kaupungit ovat kokonaan raunioina. Taistelua käytiin
kaduillakin. Paljon hävitystyötä tetitiin sillä verukkeelta, että väestö mu
ka olisi tehnyt vihollisjoukoille vasta-

(PT) rintaa.

Virallinen

ilta iedonanto ilmoittaa:
Öisen ja Aisnen välillä liajoitimme
vihollisen tiedustelijaosaston Fontenoisin pohjoispuolella ja otimme vankeja.

Verrattain

raju

tykkitaistefu

Pietarista, tammik. 5 p. (PT) 'apajiini Souvainin—Sommepyn tien
Korkean ylipäällikön esikunta ilmoit- länsipuolella
sektorilla,
olevalla
taa :
Douauraontin alueella ja Poivren
Läntinen rintama. T.k. 3 päivän kukkulan luona. Muualla rintamalillalla valloittivat saksalaiset anka- la oli tavanmukaista tykinlaukausran tyikis.&val luistelun jälkeen Väi- tenvaihtoa.
iKlo 5 ajoissa illalla heitti muuan
jilijoessa Glaudanin kylän(V äinänlinnan pohjoispuolella) itäpuolcl- saksalainen lentokone 2 •pommia
a olevan saaren. T.k. 4 päivää vas- Compiegnccn. Yksi nainen haavoitten yöllä tekivät saksalaiset sankoin tui, Mitään aineellista vahinkoa ci
ketjuin
hyökkäyksen tältä saarelta lentokone saanut aikaan.
meidän rannallemme, mutta heitetENGLANNIN ARMEIJA.
tiin tilleillä takaisin. Vihollinen käLontoosta, tamimik. sp. (PT)
vi -noin komppanian suuruisin voimin laukansa ampumatta hyökkääVirallinen iltatiedonanto Ranskasta
t.k. -i pirä: Arrasin koillispuolella
mään asemamme rintamanosaa vastaan Batkuvin kylän luona (30 virs- teimme eilen onnistuneen hyökkäyktan päässä B r o d v n kaupungista sen saksalaisten juoksuhautoja vasetelään), mutta pysäytettiin tulel- taan. Tänään aamulla lähellä Wytlamme. Vihollisen yritykset kulkea schaetea tunkeuduimme kahdessa
puoleiselle
meidän
rannallemme kohtaa saksalaisten asemille. ArBrshesanin itäpuolella olevan mentiéresin itäpuolella olemme torjoen yli Shibalinan alueella torjut- juneet takaisin ja tuottaneet miestiin takaisin tulellamme. S 010 tv i- hukkaa saksalaiselle osastolle, joka
n an-pohjoispuolet!la ovat tiedusteli- kiivaan pommituksen jälkeen yritti
lähestyä linnojamme. Tänään varjamme tehneet hyökkäyksen voimahain aamulla räjäyttivät saksalaiset
tiedustelijaosastoa
kasta vihollisen
vastaan.
Pistinkahakassa pistettiin n.k. Bluffin ulkoneman pohjoispuomiinan, joka ei aiheuttanut
paljon itävaltalaisia kuoliaaksi, osa lella
Lähellä
heistä pakeni eri suuntiin ja muut minkäänlaisia vaurioita.
Yperniä jatkaa saksalainen tykistö
otettiin vangiifcsx.
Romanian rintama. Meidän juok- edelleenkin kiivasta toimintaansa.
Muilla rintamanosiilla tapahtuu kessuhautojamme vastaan hyökänneet key(yksittäin tykistölaukaustenvaihketjut
vihollisen
K o t u mb a n toa.
alueella (Tarros-joen laaksossa) on
hajoitettu tulellamme. Ankaran tykrstövaimislelun jälkeen hyökkäsivät
huomattavat vihollisvoimat 5 kerPÄÄMAJAN TIEDONANTO,
taa G s op a n y o s-joen laakson eteEoomasta, iamimik. 4 p. (PT)
läpuolella olevia kukkuloita vastaan,
tiedonanto
ilmoittaa:
mutta, hyökkäykset lyötiin takaisin. ViraMmen
Trentinon rintamalla on vihollisen
hyökkäystä
Kolme vihJdliisen
rinta- tylkistö ampunut
muutamia yhteisOi tns•na-JBseroaamime vastaan
laukauksia Pota, Veloa ja Atsieroa

Italian sota.

m

sota.

®.

YLEINEN ASEMA.

Venäiän rintamat.

v:lle 1917

(Uadeavuuden-nuineroinrae)
ilmestyy ensi viikolla maukkaana ia -isällökkäänä Kirjoittajat; Gabriele
do Kaiken hei mo, Aarni Koeta. Karttu, Pilkkakirves y.
m. y. m. Kuvitus erinomainen: kaksi koko sivun sarjakuvaa, jotka ovat
piir knoet A Slolte ja Eric Vasströra, koko sivun kuva, piirtänyt
G. Sc.hilUn ge r, mu ka kuvia O. Fur uhielmift >, Kauno Luomaselta, E.
Vasströmiitä y. m. Värilliset kannet. Sivuja 20 2!. Hinta 75 penniä.

Kreikka.
ASF.MA UESAAVÄ.
(STT) Roomasta, tammik. 3 p
(B.V) Tänne ilmoitetaan Atenasta, et-

tä lilanne siellä an suuresti muuttunut pahempaan, päin. Vielä edellisenä päivänä, oltiin asiantuntevissa
piireissä vakuutettuja ympärysvaltain
vaatimusten hyväksymisestä. Pää
ministeri Lambros oli tehnyt tämänsuuntaisen ilmoituksen ja samanlaisen ilmoituksen, o-I-i tehnyt myöskin
eräs vaikutusvaltainen, lähellä Gu
narista oleva henkilö. Ymipärysvaltain lähetystöissä pidettiin Kreikan
suostumusta näiden valtain vaatimuksiin jo ratkaistuna asiana. Seuraavana päivänä sai asia kuitenkin
jyrkän käänteen. Atenan sanomalehdistö julkaisee räikeitä kirjoituksia,
joissa, vaaditaan Kreikan hallitusta

ehdottomasti

hylkäämään' ympärys-

valta! n vaatimukset. Lehdet lausuvat julkisesti, että hallitus on velvollinen luottamaan ainoastaan Saksan
kannatukseen. T.k. 2 p:-n iltaan
mennessä tuli tiedoksi, että Atenan
hallitus oli muuttanut alkuperäisen
päätöksensä.
Virallista ilmoitusta
nootin hylkäämisestä, ci ole vielä
annettu. Nähtävästi tahtovat Lambros ja hovi pitkittää epämääräistä
tilannetta voittaakseen aikaa.
ODOTETAAN YMPÄRYSLIITON
LÄHETTILÄIDEN POISTUMISTA
ATENASTA.
(STT) Parisi s ta, tammik. 4 p.
(B.V.
Kiireellinen.) Asiaa, tunte-

»

TUUUSPAAn

tilausta iäksi vuodeksi ei saa unohtaa
kukaan valistu tut iiimmeti!

Hinnat:

1 kk. 1:

V 4 v.

3:—

limatta, että Wolffin toimisto on penämä huhut, jatkuvat ne

ruuttanut

edelleen.

(S.H.) »Birsh. Vedomostille> sähBukarestin valloituksen jälkeen on Romanian hallitus siirtynyt Ja*syn kaupunkiin, missä se on sijoitettu k Uotiseen kuninkaalliseen linnaan, köteään Pärisisit a, elia Kreikan hallitus on yhtäkkiä luopunut aikomuk|ota kovamme esittää.
sestaan myöntyä ympärysliiton uh(SH.)
kavaatimukseen ja arvellaan sen tapahtuneen kuninkaan vaatimuksesta.
Atenassa ja maaseudullakin kiinoi
telaan kansaa ympärysliittoa vastaan. Useassa maaseutukaupunki ;sa
ovat reserviläiset panneet toimeen
vihamielisiä mielenosoituksia ympärysäiittoa kohtaan ja kuninkaalle lähetetään sähkösanomia joukotlnin
joissa luvataan kannatusta.
Samalle lehdelle sähkötetään Roo
masta, että vielä t.k. 2 P. oltiin asiantuntevissa piireissä varmat siitä, että Kreikan hallitus tulee myöntymään ympärysliiton vaatimuksiin.
Pääministeri Lambroso antoi eräälle
ympärysliiton valtiomiehelle varman
lupauksen siitä ja samanlaisia vakuutuksia antoivat monet Gunarista lähellä olevat henkilötkin. Tämän
vuoksi tuuttiinkin jo ympärys"! ilo n
lähetystöissä, että asia on ratkais
tu suotuisaan suuntaan.
. Seuraajana päivänä oli kuitonkto
Romanian kuningas ja perintoruhtinas
asema muuttunut. Atenan sanoma
lehdissä oli erittäin jyrlkkiä lausuntar''R9tflema«sa haitta R marjan pSBmajaa»a
toja

rissa poliittisissa pilteissä pidetään
tilannetta Vanhassa Kreikassa sangen kärjistyneenä.,
Ympärysvaltain
lähefiläiden poistuminen Atenasta on
odotettavissa milloin laihansa.
ÄTENAN SANOMALEHDISTÖ.

Hajatietoja.
NORJAN JA SAKSAN SOVINTO.
(S.T.T.) »Birsh. Vedomosti» kertoo;

Pietariin saapuneiden

tietojen

mukaan on Norjan ja Saksan hallitusten välillä tökity sopimus, jokia
ratkaisee riidanalaisen kysymyksen
vedenalaisten sodasta. Norjan hallitus ei ole julkisesti hylännyt kuninkaallisessa käskykirjeessä esitettyä kantaa saksalaisten sukdhisveneiden oleskelusta Norjan vesillä
mutta on telin,vt Saksalle myönnytyksiä elintarpeden ja raaka-aineiden, erittäinkin kalojen ja malmin
vientiä kärkevissä kysymyksissä.

yrapärysliittoa vastaan, joissa

vaadittiin, että halli'uksen on ehdottomasti hylättävä vfr\ ärysliiton vaa
huomauttivat
timukset.
Samalla
lehdet. eitä Kreikan hallitus voi täydellisesti luottaa Saksan atpuun. Iltaan mennessä kävikin ilmi, että
hallitus oli muuttanut aikaisemman
mielipiteensä. Virallisesti ei Kreikan
hallitus vielä kuitenkaan ole kie!'äytfynyt täyttämästä ympärysliiten vaatimuksia. Kuningas Konstantin ja
Lambroson hallitus haluavat nähtävästi viivyttelyllään voittaa aikaa.
Asema on kuitenkin niin vakava, et'ä ytmpärysliiton lähettilästen poislähtöä odotetaan millä hetkellä tahansa.
JCaiTckein jyrkkntmät saksakismieHset lehdet >Neou Asiy» ja »Chronosj vaativat hallitusta heti julistamaan sodan ympärys! ii'toa vastaan
Asiantuntevista piireistä saatujen
tietojen mukaan on kuningas Konstantinilla ollut pitkiä neuvotteluja
saksa laisnuelisten vaikutusvaltais te n
henkilöitten kanssa.
lAtenassa kiertelee sitä paitsi huhu, että kuningas Konstantin ja kuningatar Sofia aikovat poistua pääkaupungista ja jos tämä huhu todellakin osoittautuu todeksi, käv asema
Kreikassa, erittäin kriitilliseksi.

ja

!

/i

v. 10

233 (SH.)

K:i O.Y.

Georg Sidorow

&
Helsinki, Mikonkatu n:o 6

ostaa

Olot Kreikassa.

Jassyn linna.

v. 5:50.

ja myy osakkeita, obligatsioneja.

Georg Sidorow

&

K:i O.Y.

Helsinki, Mikonkatu 6
toimittaa H:gin Arvopaperipörssissä
ostoja

ja

myyntejä

visiona vastaan.

Georg Sidcrow

määrättyä pro(8.1. 400) 243

K:i O.Y.

&
Helsinki, Mikonkatu n:o 6
myöntää lainoja Pörssissä noteerattu]*
osakkeita vastaan.

Kaupan ja

teollisuuden alalta.
Mitä rauha vaikuttaisi
Ruotsin puutavaraliikkeeseen.
(S.H.) '.Dagens Nyheter» on kääntynyt johtaja E. A. Enhörningin puo-

kuuiustellakseen tämän asian.mielipidettä, mitä rauha
vaikuttaisi Ruotsin pmitavaramarkkluoihin.
Vastaus kävi seuraavaaa
leen,

tuntijan

suuntaan:

väMttömät,
Rauhan
vaikutukset
meidän puutavaravierliimme olisivat:
erittäin tuntuvat.
Samalla helke 1 ä kuin rauha solmittaisiin, vapautuisivat ne äärettömät määrät, jotka nyt
ovat varastoissa Suomessa,
ulo s v ietäv i k s i, ja ruotsalaisten
puiden olisi kilpailtava noin 1.200,000
standartin kanssa, s. o. suuremman
määrän kanssa, kuin mitä Ruotsista
vietiin koko viime vuonna. Tämän
kilpailun vuoksi nousi varmaan tarjonta kysyntää suuremmaksi ja hinnat
laskisivat. Kysyttävä piti sen vuoksi
välttämättömänä, että Rotsin puuta''arateoiiisuuden edustajat liittyisivät
entistä lujemmin ja yksimieUsemmin
varitaanottrmaan sellaista alkaa ja
viittasi
tässä suhteessa saksalaisen
teollisuuden erinomaiseen järjestöön.

Atena s t a, tamimik. 5 ip. (PT
R oja listi ne n sanomalehdistö arvelee
yksimielisesti, ettei ympärysvaltain
noottia voida hyväksyä. Vaatimus
melkein kaikkien kreikkalaisten jouk
kojen siirtämisestä PeloponesokseLle
afeettaa jälleen harkinnan alaiseksi jo
Turkulaisen
tie» Trans Oceanioia 200 osakkeen
järjestetyn kysymyksen. Sekaantumerkitsemislistoista on nyttemmin
minen veniseäoslaisten hyväksi louk
palautettu 125, joihin on merkitty okaa Kreikan suvereenisia oikeuksia,
minkä vuoksi siiä ei voida sietää
sakkeita 4,318,000 mkn arvosta. VeVÄLIMERELLÄ UPOTETTU
näjällä ei ole lopullisesti merkitty oKorkeinaan voi Kreikka antaa siKULETUSLAIVA.
veellisen ja aineellisen hyvityksen
sakkeita. Aikoinaan oli puhe merkinpuolien miljoonan- markan enästä
jouluk. 1 pnä sattuneiden tapahtu(PT;
ip.
Lontoosta, tammilk. 3
destä, mutta kun yhtiön turkulaismain johdosta ia esittää anteeksi- Virallisesti ilmoitetaan: Välimerellä
ten puulhaajain ja venäläisten liike»
pyy nnön ymipäry svall oiIle.
on t.'k. 1 pnä huonon sään vaJOitessa
miesten kesken ei saatu sopimusta!
vihollisen sukellusvene upottanut kuaikaan eräistä seikoista, jotka, venäleluslaiva »Ibernian», joka kulefct’
läiset asettivat yhtiöön yhtymisensä
sotaväkeä- 4 upseeria ja 14t5 sotaehdoksi, ovat he nähtävästi -peruuton
kateissa.
Mieshukkar
miestä
♦
aikeensa, -—• (S.T.T.)
taneet
päällystön keskuudessa ei ole vielä
su-,
Elannon
liikevaihto kuluneen
selvitetyksi.
'ankalleen saatu
Arvelvuoden kuluessa oli Smk. 13.563.768:66.
laan, että kuletuslaivan upseereista
Lisäys edelliseen vuoteen nähden teki
YMPIRYSVALTAIN VASTAUS JA on hukkunut laivan lääkäri ja vanSmk’. 6,185,899:72 eli 83,8 %. Sekahempi koneenkäyttäjä.
tavaraliikkeen myynti kuluneena vuoRAUKAN TOIVEET.
Amiraliteetti ilmoittaa; Myöhemtena teki Smk. 3,665,4.35:02 sekä kah(S.H.) Norrbottens Kumille» ien min saatujen ‘ietojen mukaan nousee
„Vorwärts“ ja ruihanja ruokalain myynti Smk.
vilain
nätetään Lontoosta t.k. 1 pnä:
2,340,871:04.
kuletuslaiva »Tberniassa» hukkuneiesitykset.
■MHshingtonista saapuneet lennä- den lukumäärä 120 mieheen. LaiViime joulukuun myynti oli Smk(S.H.) »Vorwärts» käsittelee yhä e- -1,540,700:11 ja lisäys edelliseen vuotin tiedot kertovat, että sikäläinen van miehistöstä on 33 kateissa.
delleenkin pitkissä kirjoituksissaan teen nähden 766,803 mk. 58 p. eli 39,1
Saksa» lähetystö, saatuaan tiedon
yniipärysiiiton vastausta rauhanesityk%■
ympärysvailtain vastauksesta Saksan
TAISTELU? ITI-AFRIKASSA.
pidä ollenkaan
jäsenmäärä, joka vuoden
eikä
vieläkään
Elannon
siin
noettiin, on lausunut, että rauhan
(P.T.) mahdottomana, että rauha saadaan ai- 1916 alussa oli 7,207, oli viime joulutammik.
p.
Lontoosta,
5
toiveet ovat kämeet valoisammiksi
sähkösanoma Itä-Afrikasta kaan. Lehden mielipiteen mukaan pi- kuun lopussa 13,182, Joten lisäys on
lähetystö väittää nimittäin, että Virallinen
saada 5,975 eli 83 %. Uusia jäseniä liittyi
menestyksistä nii- täisi saksalaisten valtiomiesten
jatkamaan rau- vuoden aikana 6,991 ja vanhoja erosi
nootti on avannut tien saksalaiseen ilmoittaa uusista
Wilson
presidentti
sotatoimien kuluessa, joiden tar- hanvälltysitoimintaansa
ryhtymällä 16. (STT).
vastaukseen, joko., sisältää rauhaneh- den
saksalaiset jou- neuvotteluihin
koituksena
on
saada
molempien
sotivien
presidentti
to 'en yksityiskohdat, joita
Viipurin pörssissä myytiin eilen
kot,
ahdistetuiksi Rufidiji- puolien valtiomiesten kanssa.
Wilson on halunnut saada julkisuu- joen vähitellen
kaikkiaan 87 osaketta seuraaviin hinalisen, juoksun laaksoon ja sielettä
ainomyöntää
kuitenkin,
Lehti
teen. Vaikein ke' la, on lähetystön
toihin: 11 Yhdyspankin osaketta 315
Kissakiin ja Ulugu- ana perustana rauhanneuvotteluissa —316, 5 Kansallis-Osake-Pankin osaketmielestä, miten voitaisiin estää van- lä saarretuiksi. eteläpuolelle
keskite- on se, että molemmat sotivat puolet ta ä 805, 1 Pohjoismaiden Osakepankin
run kukkulain
hojen hyökkäysten:
uudistaminen tyt englantilaiset
rauhanneujoukot ovat näinä ovat valmiit ryhtymään
741, 5 Uudenmaan Osakepankin
Saksaa: vastaan. Lähetystö toivoo päivinä aloftaneet etenemisen ja vä- votteluihin. »Joka tapauksessa», päät- osake
(uusia) osakkeita S 550, 5 Tampereen
se» vuoksi, että vmnärysvaltain vas- ki-rynnäköllä valloittaneet saksalais- tää lehti katsauksensa, »on Saksa ai- Osakepankin osaketta ä 336, 20 Kaupna valmis ryhtymään rauhanneuvottaus presidentti Wilsnnin noottiin on
papankm osaketta 174—175: 50. 1 Paten lujasti linnoitetut asemat Jagetan teivöhin.»
»Birsh. Ved.».
mahdottohyökkäykset
tekevä nämä
lovakuutus Oy. Imatran osake 200, t
miksi ia siten raivaava- tietä Saksan laaksossa tuottaen saksalaisille anVaasan Puuvillatehdas Oy-;n osaketta
vallaten
muumieshukan
sekä
karan
vastaukselle.
770 —775, 20 Vaasan Höyrymylly Oy;n
tamia tykkejä ja miinanheitläjiä. Nyosaketta 262—263 ja 12 Suomen Maakyään ajavat joukot vihollista takaa
lta uppiaitten .Oy:n osaketta 376—390 l
ESPANJAN VASTAUS SAKEAN
Rufidjia kohti. Samaan aikaan on
(S.T.T.)
R AUHANESITYKSESN.
toinen englantilainen osasto, pitkän
Tulitikkuteollisuus Venäjällä. fS
f?. H.) Eaoaiwa.n habitus on, lennä- kiertomatkan länteenpäin tehtyään,
siveellisyyskokous
H.)
Venäjää tulitikkukauippayhtiön
tetään »Norrbottens Kurirille» Pä- sivuuttanut vaikeakulkuisen, melkein Yleinen
jäsenien kokouksessa Moskovassa kesHelsingissä.
risisin. ilmoittanut sanomailehdiile poluttoman seudun ja. päässyt Rutidtulitikkujen
kusteltiin
venäläisten
syistä
Sakseille antamansa vastauksen, si- jin vuorille linnoittautuen sen kumsekä
puutteen
ja
kallistumisen
Perheitä, jotka tahtovat ottaa luoksällön. Se kuuluu;
mallekin rannalle ja alisen Rulidfjin seen asumaan Helsingissä tammi- raaka-aineiden hankkimisesta tulitikvarten. Bertoletin suoKuninkaallinen habitus tahtoo ly- laaksosta etelään johtavain päätei- kuun- 10—13 ,pn'ä pidettävän siveelli- kateellisuutta
hallituksen myösaa
laa
ei
ollenkaan
ajanvarsille,
sen
idässä
oja
Kauvempana
kätä toimintansa säästää
den
syyskokouksen osanottajia, pide- tävaikutuksetta. Siitä maksetaan nyt
kohtaan, joilloin kaikkien niiden pon- vat englantilaiset joukot edeten Kil- tään ilmoittamaan siitä rouva Fanny
110—-115 ruiplaa pandalta. Viime vuonnistukset, jotka haluavat rauhaa kai- van satamasta pohjoista ja. luoteis- Nordlund il le Kruunun vuore
pu- na maksettiin ainoastaan 37 rpi. ja
9
nk.
kille, on aikaansaava enemmän hyö- ta kohti miehittäneet linjan itä- ja
ennen sotaa 5 rpi. pundalta. Antimohelin 5004 Ko 3—G i.,p.
tyä ja vaikuttava paremmin) kuin länsipuolella niitä polkuja, jotka johni
nm ista maksetaan nyt 65 ruplaa, paKokouksen osa n- Vaiat, jotka hanykyään ja jolloin välitys voi tuot- tavat Rufidji-joen suilta etelään, mi40 rpi. j- n. e.
luavat asuntoa kokouksen ajaksi, voi- rafinista tarpeellisia
raaka-aineita voiKun
taa hyvän tuloksen. Tätä hetkeä o- hin vihollinen on keskittynyt. Län- vat ilmoittautua majoitustoimikunulkomailta, etupääsvain
englantilaiset
daan
saada
työntävät
nempänä
kuninkaallinen
pitää
dbttaessaan
naile kokouksen kansliassa, eduskunja Englannista, on yhhallitus soveliaana selittää nillfle, jot- joukot linjalla Iringa—Upema eteen- nan huoneistossa:, Hallituskatu 15, sä Ranskasta
johtokunta
pyytänyt kauippamitiön
ka
yhteistä
esiinty- päin liikkuen voimakasta vihollistoivovat
apua tässä asiassa. Minispnä
tiistaina
9
tammikuuta
klo
10
nisteriöitä
mistä puolueettomien puolelta hei- osastoa Makengia kohti, missä sen a.p,—B
teriö on suostunut hankkimaan ulkoi.p.
dän sodasta, kärsineiden aineellisten tukikohta sijaitsee.
Korjauksena kokouksen ohjelmail- mailta tarpeellisia raaka-aineita ja keetujensa suetjaamiseksi, että se nyt
yhtiötä
ottamaan selvän,
KINDENBURG SAIRAANA.
moitukseen on meitä pyydetty huo- koittanut
paljon tulitikkutehtaat näit*
kuinka
niinkuin sodan alussakin on halutarvitsevat.
Kokous
(STT) Köpeuhamin a st a, tam- mauttamaan, että 10 pnä tammik. raaka-aineita
kas ottamani) ios?ai npirvotf eloihin,
4 p.
(8.V.) »Hamburger FVem- klo 8 i.p. (pideltävässä tulustumis- päätti
mik.
kehoittaa ostamaan raakajotka, voisivat johtaa hyväksyttävään
deublatt» kertoo Eeriinissä levinneen kokouksessa pitää tervehdyspuheen aineita 4 milj, rupian arvosta. Hallisovintoon sotaakävvien välillä.
luihuja, että sotamarski Hindenburg rouva Selma Anttila eikä rva tuksen pitäisi myöskn jakaa ostetut
Torg.-Pr. G a».
olisi vakavasti sairastunut. Siitä buo- Maissi Erkka
tavarat.

Rauhaa k skevat
akiteet.

Poimintoja.

Lähetettyjä kirjoituksia.
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Kuulutus.
Sittenkuin

Maatalouekonekonaulenttiviran

viransijaisuus
on joutunut avoimeksi, julistetaan mai
aittu viransijaisuus täten halukkaittea
haikukelpoisten henkilöitten
si Keisarilliselle Majesteetille asetetta
valla hakemuksella, joka virkalaettelon
ja tarpeellisten todistusten seuraamana
on jätettävä MaanviljslyshallitukseUe
30 päivän kuluessa tämän jälkeen eli
sattuvan pyhäipäivän takia siis viimeis

tään maanantaina ensitulevan tammik.
29 päivänä ennen klo 12 päivällä; ja
ilmoitetaan samalla että hakijan on hakemukseensa liitettävä selitys siitä, että hän on suorittanut kurssin Teknillisen Korkeakoulun insinööricsastossa
taikka hankkinut vastaavat tiedot sekä
erittäin perehtynyt maatalouskoneiden
valmistukseen ja käyrakenteeseen,
täntöön.
Helsingissä, Maanviljelyshallituksessa, jouluk. 29 p. 1916.
Käskystä:

Väinö Forsman,
v. t.

KiuMus.

SColme Vitikaa sotilasvirkatalosta
bohjae pitäjiä Hietaisten kylässä eroitettus asuntotilaa tarjotaan vuokrattavaksi, nimittäin.

Koivuniemi I, 1.176 ha, josta 0,048
ja 1.128 -ha metsämaata;
hs niittyä
vuotuinen vuokra 7-5 markkaa.
Koivuniemi 11, 1,568 ha metsämaata;
vuokra 100 mk.
Koivuniemi 111, 0,804 ha, josta 0,136
ja 0,678 ha metsämaata:
ha niittyä
vuokramaksu 50 markkaa vuodessa.
Vuofcra-aika on 25 vuotta.
Kirjallinen hakemus ja mrinetodistus
jätetään allekirjoittaneelle henkilökohtaisesti tai postissa 30 päivän kuluessa
iästä päivästä tukien ja tulee lähempiä
tietoja vuokraehdoista van. annettavaksi allekirjoittaneen luona.
Helsingissä, 3 p. tammik. 1917.
F, Oskar Immell,
vanhempi maanmittari.
Osoite; Konstantininketu 16,

(SH.)
HW. (tuote.) 2 k. 5.

6. I.

Ellei maksua ta! muuta laillista estettä satu, myydään maanantaina 15
pnä ja, jos asia vaatii, torstaina 18 p.
t.k. alkaen klo 5 i.p. Julkisella pakollisella huutokaupalla, joka pidetään täkäläisessä huutokauppakamarissa, Mariankatu 3, Joukko takavarikoitua tavaraa, m.m. 3 huonekalustoa, sohvia,
piironkeja, kirja-, vaate-, liina-, rekisJulkisella pakkohuutokeupalia, joka teri- ja asiapaperikaappeja, pöytiä, sittoimitetaan tiistaina ensituievan helmiten joukossa amer;kka'ainen kaksipuokuun 6 p:nä klo 12 p. itse tilalla, myylinen kirjoituspöytä, erilaisia tuoleja,
dään, ellei laillista estettä ilmaannu, hvllyjä, etasereja, puu- ja rautasänkyHagmanin jä, 1 pesupöytä ja muita huonekaluja
Kalastaja
Karl August
hallintosekä myös peilejä, seinäkelloja, lampkonkurssipesälle
kuuluva
erääseen B ckas nimisestä puja, uutimia, mattoja, gobeliineja,
oikeus
perintötilasta N:o 2 Helsingin pitäjän sänkyvaattelta ja keittiöastioita sekä 1

Mm

tj. 130 mm

Viaporin

Sotasatama

linnoitukset osanoii.ce.ta tainnutaan
ovat jätettävät viimeistään klo 11
mainittuna tarjontapäivänä ja on
myöskin suori tnltaiva taika ussu ruma
Suomen rahassa, joka on vutfcs tsa
arafck asunwn asia.
SmetiWä suljettujen itooitusten tutor sisältää verä’äni'leteillä, ai urakortsiian va; R ima hirtä niainitusta
työstä, jefoa on kirjoitettava kirjaimtJiia; b)

iti.
vämäärä

antimia

joitus

uirakoiisiian

asuin,paikika.
nimi ja sukunimi ; c) päija vuosi sekä d)
allekir-

Seikkaperäiset urakkaeMot ovat
venäjänkielillä nähtävänä,. Viajpwm
satawaihailli-tuisen vinka, oäiviaä klo

10—2 ,päivällä raåenausten
iuatnieiban luona.

Arwmivfcsista
ritettava säädetty .leimavero.
”■jcmarivis;

katsas-

Antikvaarinen Kirjakauppa
Fredrikinkatu 43.

■kesä- ja talviasuntoa varten, 1 tunnin
ma. k a Järvenpään asemalla, eri.Xäin
edulliseKa paikaiOa, koivu- ja k uus metsän ympäröimänä ylängöllä, 2 t. omalla
palstalla, jossa 2 ‘a. ja keitt., lasi veranulk.-huonerak., kaikki
ta y. m. sekä
hyvässä kunnossa, myyd. k:tta K. Särkilahti, HuvSak. 30, ,puih. 5204.

Cstaa ja myy käytettyä tietep'l;*tri-, koulu- ia roiuH»iiikri|»iliituuttH.
11

Maamme ainoa viimeaikaisissa näyttc
ly ssä ensimmäisin palkinnon saarni
Harmooni tehdas

Tai o

Nuha on
vaarallista
mNOi

Hesperia Jalkinekauppa

|*

&i
S^
Pakkclniirtckaappa
oka

Metsättä

Jalkineita

myytävinä

A. A. Syrjälän Puklmolilke

O.

¥.
myydään Suomen Valtionrautateiden Plihimäen—Lahden rataosalla, 10 km. kestäviä rajahintofain ja alle. Hesperian
Ja.lkiaeUlke, L. Viertotie 14.
joPinta-ala
1,300
ta.,
julkisella
okauoalla,
peltoa,
laskuun
huu
asemalta.
Lapinlahden'?. 3. (Puh. 49 40).
ka pide* ään maanantaina 15 p. L k. suota n. 300 ta. Metsässä luettu 20.000
inmk&asumoiUoii.
Suositelee
parhaita
englantilaisia
juhla-, verd u-ja arkipukuja sekä palttoo- ja
alkaen klo 1,2 piiiv, rantateiden tule- •kant. 18 jal. k. 7 tuumasta ylöspäin,
35 hv. engl.
housukankaita. Aiantmikainen työ ja k. hnu.lhset hinnat
kant.
6 tuumaa hamputta, koi10,000
vien {avarcilten
Töölös.
1 kpl. Katt-ussirkkell.
pidetään maanantaina S ja, jos niin vaaVanhat koriatnä-1 h* < p >
r~ 1
•vumetsä hyvä. P.akennukset hyvät. Nyt
1 kpl. Pumppu.
sä.
ditaan, torstaina 11 pnä tulevaa tamon 20 nautaa, 4 hevosta, 10 lammasta
1 kpl. Akselin yhdistäjä.
mikuuta alk. klo 5 ip. täkäläisessä huuHnom.l Tehdyt huudot maksetta- y.m. Hinta 400,000 mk. irtaimistoiAkselia, laakeria, remmisiivuja, rau
tokauppakamarissa, Mariank. 3, jolloin koon koti käteisellä.
(b. H.)
neen. Lähemmin henkilökohtaisesti täisiä ja puis a.
myydään
ellei maksua tai muuta
Helsingissä, tamimik. 5 p. 1917.
Juho Nikkilä, Jokelan asema.
F.
F.
Johansson.
joukko
takavalaillista estettä satu
(5.1.521)259
Puh. Nurmijärvi 42.
Helsingin HnntokanppakamarL
Iso-Jloopertinkatu 17—19
rikoitua tavaraa m. m. flyygeli, sohvia, amerikalainea kirjoituspöytä, pii
Myytäv.
Pehr Em Hallblom.
musta top. huonekalusta
ronkeja tuoletteineen tai ilman, ruoka-, 300
(pöytä, sohva, 2 iens. ja <1 tav. tuol.)
vaatekaappeja, hyilypöytiä, rautasänky
sek. 1 mfeh. paitt., 1 matk. kirst.,
i
ia metsätila myytävänä, 1 tunn. Juns kaps. ja sukset. Vast. U. S. k. nimim
jä ja muita huonekaluja sekä vuode
10
Helsingistä,
matka
km asemalta. »Halpa hinta 439».
vaatteita y.m. josta täten ilmoitetaan
Pinta ala 270 ta.. pe’toa 100 ta. Kun
Helsingissä, 29 p. jouluk. 1913.
Amerikkalainen
matkaturkki
cr
neeit ka-kkl uudet ja hyvät, nykyaikaiHelsingin Huutokauppakamari;
myytävänä Sepänk. 3, r. L., ovi 47.
rakennettu
puistoon.
Nyt
on 14
■esti
Pehr Em. Hallblom.
hyvää lehmää. 4 hevosta, 6 lammasta
26852
m. sekä ensPunkkainsn maanviljely''
HUOM.!
HUOM ! kalusto. Metsän a" o SO,OOO mk. Hi”
Kivihrana vaumiiaeeii.
a irt. 135.0C0 mk. Lähemmin henki
kuuluva rakennusmestari J. V Simo’’ 'lsu
ökohtais.sti
nia konkurssipesään, myydään julki■Huoneen ja 'keittiön astike vaahass
Juho Nikkilä. Jokelan *sema.
sella huutokaupalla, joka maanantaina ylitl&asä
(suuret ja aurinik. huoneeNurmijärvi 42.
(5.1.518)25'
Puh.
päiv.
tulevan tammikuun 8 p. alk. klo 1
-2:-ssa kerroksessa; vuokra n. 24 mk.
paikoilla
Luonnonkauniilla
huviloita
pidetään täkäL huutokauppakamarissa. halutaan vaiktaa 3—4 liuon, huoneu:
maailma ajattane hyvää BupmobiMstä, Lä'ies
ja 'järvien sekä joen rannoilla,
meren
Mariankatu n;o 3.
—2,
ioon. Läh. klo 12
Korkeavuorenk
joka
maassa ma.ilmassa, suurissa kaupungeissa rieomalla m "ai la -lähellä laiva- ja juna
Helsinki, jouluk. 29 p. 19-16.
24, prs A., ovi 5.
ja
j?
kulkuteitä
asunto-osakkeita
heti
nisdi
kauppaloissa
ja maaseuduilla ostetaan tätä vaunua
Helsingin Huutokauppakamari.
myöhemmm. Hef-srnfki. Asiaiuvälitysiii
enemmän kuin koskaan ennen.
Pehr Em HaLblom.
ke Heiniö, puis. 6771, Itä-Teatterikuja
26853
Kim suosittu se si olisi, ellei se todella olisi hyvä vanna.
n:o 5.
sil -)
.‘Keikkoja, 1 potkuri, 1 Editorein ka- myydään haavalla. Uudenmaankatu 9,
Mutta vielä enemmän. Se on «paras tämän luokan
Ia
mnt
Talo myytävänä.
miina, i pari saappaita |a muita 3ai pihan perällä.
vaunu maailmassa 0 kaikkine niine etuineen, mitä tällainen
(Helsing-ssä Sörnäisten puolena ko’
kuteita,
M. Kotschack.
uikerrc-ksinen kulmatalo myydään rs
e
maine ed' l yttää.
pitevaatteita »»hä mania irtainta ohaa tarpeessa suoraan omistajaa kaut
Tsrka.
255'.
Kaikin puolin se on maailman liyvan maineen ansainnut.
‘a halvalla hintaa (380,000:), tuotta?
maisuutta ia prima kirjekuoria huu
Myytävänä uusi höyläpenkki Vaasatauttovaunun, se ostamalla
Se, ken arvioi oikein
vsa~
28,000:
tupataan
yli
toka
vuod.
Käteistä
ata 14. Talonmies,
Bupmobi'en, saa vaunun, jossa on parempi valmistustapa,
30,000; —. Vastaus Helsingin Sanoin
maanantaina 8 png tammik. alkaa: kdkniea terää rarfeo.
»Talonostaj?
konttoriin
merkillä
klo 11 ap.
parempi työlaatu, parempi koneisto, parempi mukavuus,
SIS» ta! puh 2701, klo 11—12.
Cityn HnutckanppahnoneHarsa,
päre ipi kalustus, parempi peite kuin hän on koskaan voiUiidenimaanlk. 2. Puh. 3792.
Huom ! Tuottaa sijoitetulla rahamä"
nut um*ks a si !ä hinnalla saavansa.
Die 15 %.
30
295
Vahva tyähevonen. t&h. Malmin*, o"'
Lyhyt Hup-anfujn erikolssclvittcly :
; änä suu'ecipi msä"ä.
Julkisella, pakollisella huulokau
orras E, ovi 29.
läpi m.. o r
7O
mm.
K. E. Koivula,
TTun-autcn m Piit; 5-istuim : nen. 7-ist. ja 2-ist. nojataoleineen
palla, joka .pidetään jnaasanliissa 22
r;CF:ä.
ja
I
äiM
m
imin
1
isl. irr ileMavala talvikuom 'Ma. Moiltori: 4si int-rmen
Taait-sre,
Ytdsn
toaoosen
keittiön
dia
:'a
pää t. k. aikaan klo 5 ip, täkäläisessä
95 mm. reiän läpimitta 140 isku (3 3/4 5 1, 2”). Voiman iirio: kolSilitysiiike myydään. Lälienvplä tr-,
huutokauppakamarissa, Mariankair Laatikko & Puutavara Osakeyhtiö
me nai i us kulkuun eteenp' n >a taakse; kerrottu erillinen vvihOa KorkeaVii:o.ren ;Ä'tu 24, r. C„ ovi 2"
de Taka akse i notkuvaa mt ia, s iraahtaiiteinen hammasraHöfeiniki, Vuori-- atu 8.
3, m'-'dään, ellei maksaminen ta
hinnalla.
A:
lyydään
toKuniligeJla
tas. Kam. ij h e ja aks Pj m I kannui.tirnel prons-iset. Pi.kä
muita laillisia esteitä satu. m. m. i r
&
«ähkö,
j
Puhui. 103 78
79 89.
kaasu
'ulkoiset välihuoneet,
(S.H
jyörlpirnsta (119' 2- ja -is . ja 134” 7-ist.! Py Tär nkait 875
kpl. Pe n ei & C:o o»akeyhti3n osa
a. Aecrcaan pääsee 1 p. helmikuut;
MiHhan «saipISO
>li’s mm. eli 34” 4” 2 ja 5-ist., 920 120 mm. eli 35” 4'/2
puaa so roura
kettä ä ICO mk. ja 3 Osakeyhiiä Pm7-isu misis.a. Sähköliikk un.ano ja-s.itytys: im i 'hde, saSheznmln E. Oksanen, Vaasankatu
ni’n ke mi ja
d suojus; 1-he l i'öi o n f älllysverho, no «"asti ttimivät sivusimiehenk. n:o 17; kantaosaketta S
käski ostamaan 1
vero , o iv.raoj n kannaUinmt, jaksi i ä s ll.vst'S, aopeusmit1,100 mV,
.Jot .in
oli
t.ni, paäd stetvl tan o , as nim t ja mitto o ija suojatin r nlIUOM ! Tehdyt huudot maisetta
• Ta
ta
ta
kaal takana. 5 P’ ör vanne ta, r nkaid n kam itlaja, t)"m u,
koon iheti käteisellä.
i t
n stokone ja ky i kalus.o: Mag ie. i tyttsj i. lanka u
viitasaarella, käsittäen huoneen, keä"
(Helsingissä, 5 j>. tarran i-k. 1917.
ha.>uda .Lipyör *. er kois.uri,, khaki erä j, ja
;ön ia a'Soovin, kaikilla nykyajan mi
Helsingin HaatokanppakamarL
vaalean rautiaat, valkojcuhiset, 157 se tavunksilia, myydään. Huo*m.!
ma sai a.
As’
korke t, 4—5 vuotiaat vslakkahevosc
Pehr Em Hallhlom.
Saa:
K,
heti.
lähemmin
pääsee
vaan
myytävänä. Lähemmin
299
llupp
Corporation
•nd, Kämeen*ka'u 2 A.
Hevosmyyntiliike.
Riihimäen
(hamsterinnaibkai
Se kuuluu
Myytävänä
Detroit, Michigm, U. S. A.
1 tnrkinvuori
Riihimäki.
'äiMavjin
vai
n e n).
vaaja
aika» «4:»
Huom.l Ko’me ‘hyvää valakkaä sek?
1 si’s i trakktnuku.
<>lev*iu lu Ivinip.
kantakirjatammoja myytävänä samas
°

:

Hyvä maanviljelys-

"
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Vaunu, josta koko maailma pitää.
KOKO

-

tsosakkeen vathte

Milla iJKeia

O, Y

,

usoiSiishttöosths
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Seppeienauhoja ja
Cykaspalmun lehtiä

Vonnss khmsäs!!.
TransraMontessll

u.

”

Pssske Imoneusfo

j

”
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Komea

n

Osako-hnonool

vaunupari,

sa paikassa.

(S.

I.

142)

17

Kefsari-£*ora* si
ja Taioustarpeisiin.
Oy, Osk. Durchman Ab.
Rohdoskaupat; Mikonk. 1;
Siltasaari 14; Neitsytpolku 12;

Bulevardini. 9; Fredrikink. 18;
Savon Rohdoskauppa Kuopio;
Kouvolan

kemika! kauppa.

Hevonen,
:

«

suodessa.

Helsinki, jouluk. 1& pnä 1916.
Helsingin Huutokauppakamari.

Pehr Em Hallblom,

-

*

-

Mcor Car

I N:o Hitcm-kme

i . vin vähän

käytetty, Iso-Roopertin

t. porr. E, ovi 42.
1 —tl lp.

Nähtäv. tänään k!
33:

HELIOS Oy.
Pyöan. 1 k. tj. 12 mm.

Kulmatalo,

liaksi pukua
myytävänä OL.-Vie;>'crtie 28, pr.
!6 klo 9—ll
aunt aina.

eissa kaupunginosassa.

Tontin pinta-ala 1,1550 m
Hinta Smk. 280,000:
Vuokria Smk. 22,’00:
Kiln. lainoja Smk. 225,000:
Käteistä S.mk. 50,000:

kuoria, post',paperia y. tn. huutokaupataan maanantaina tamimik. 8 p. klo 5

1.-p.

—.

—.

—.

—.

Lähemmin ilmoittaa:
G. G. Elmgrenin Kiinteimistötoimisto, Mariankatu 13, puh. 8325. E
325

g

osakkeet

keittiö ja kylpyhuoneen
vnaä muine mukavuussineen sisältäv.
huoneustoon, vanhassa vakavaraisessa
vhtiössä, myydään sattumalta. Läh-em
min klo 12—4 Korkeavuorenk. 24, porras B, ovi 19.
2;si huonetta,

Tel* fooneja
Sähfe osoittrlreHofa
Te'efoon I nkaa
Kuparilankaa
hehkui mpfrc

Huutokauppakamari Salama.
Mikonk. 8. Puh. 108 40.
rr.ma ta< ska.aisia «ä’ 1
Lauantaina 20 p. tammikuuta vapaaehtoisella huutokaupalla myydään Hartolan pitäjän Ylimmäistenkylän Vaa2 hnonelraKi tn a.
myy suurimmasta varastosta hei oim uiu
nitussa halkometsää 28 hehtaarin ala,
krjitns.
ia
muita növtiä. kiiiakaa'"r
syjosta arvion mukaan tulee 200—300
*<•
len välille halkoja aivan puhtaaksi tai sekä tanluj?, Umnurja,
ma’iak'ila.
j
mikä haloiksi kelpaa. Metsä tarjotaan miknnvi'tlei3. paljoja, tvvnyjl y.ut
ensin sylikaupalla ja sitten summassa. h.urir (k n -näbia.n mannan!??-! a tämän
Ajomatka 4—S kilometrin välillä.
tammikuun 8 pnä alk. k! 0 5 ip.
somemmissa ja pienemmissä erissä m> \
Parturiliike ikes-kikaup. parhaalla liiTarjouksia voi tehdä ennemmin allekepaikalla. Hinta 2,800; —. Läh. LiiT.ior*
kirjoittaneelle.
Heisinrin Huulokaunpakamarbsa, halvalla
G ’<plie.
Mainadkalu N:o 3.
O. Helin, Hartola.
Punavuorenkatu 4. Puh. 11)54, ketoim. Tieto. Heitinkatu 24.
Puhelin 8255.
<HayUi ]Ylimmäisten Vaanita.
(S. H.)
(5,L526j31S
195

Jaimesahantenu

B.

ov,

ja san-

o!jyvärlmaa!aua

2.

ssttiito

a.-p. lauantaina

DtJi H feii 11018,

Tait. v. Wright tn jälj. (Taiat etevät
metsot), koko 188 xl IS. Näht. Kirkkokatu 14, käyt. krd., ovi C.
PIANINO,
oikein hyvä, myvtävänä halvalla Läh
o uh. 7435.
Vanhempi tuottava charkuteriliike,
jossa on myös asuinhuoneet. H in: a
1,300; —. Ruoka, ja sekatavarakauppa,
Frednksbergssä, asuinhuoneet seuraa
puotia, itfintä 1,200: —. Huoneen ja
keittiön asunto-osake, asumaan pääsee
heti. Hinta 4,000: —. Elävienkuvien
teatteri ieskOka.upungiCla, tuottaa puhdasta voittoa n. 2,000;
Mi. Hinta
22,000: —.
2 taloa Vallilassa myyd.
pien. ‘käteiseltä, 15 v. vanha matkustajakoti myyd. 10;300: —. 23 viljelys- ja
metsämaatilaa Savossa vesistön varrella, luonnonkauniilla paikoilla myyd.
edullisilla ehdoilla ja häivällä. Läh. personallisesti. Vrtoim. Alku, Mikonk. 8.
Kasanski vällyineen myytävänä. Korkeavuorenkatu 5.
Huom.S

As- n‘o-o?aks myyll ani
vanhassa ja varmassa yhtiössä, 2 huc
netta ja alkoovi, keittiö, yhtiövuokra
41: 30. Kap‘eenir.‘k. 7, pr. D, 1 kerros.
V. Pyylkköiä. Näht. 10—2.
Terveellisen, aurinkoisen buoneuston,
saa todella tarvitseva; el myydä välittäjille;
ostamalla huaneusto-osakkeen, sisältäen 2 huonetta, keittiön ja
eteisen. Läh. L. Meriläinen.
r.
Puh. 3343.

m ies itu

Villasukkia

2578
N. o 105.

2 ja 3 huon. huoneistoihin varmoissa
yhtiöissä. Asunto-oikeus luovut, heti
tai myöh. Puhelin 96 61,

suoVilla- ja trikoopaitoja, housuja, hat1 rT^'a. tuja, käsineitä, tailoustavaroita, kirje-

Harmaita

Rilliinsä- i s

Asunto-osakkeet

Uutta kauppatavaraa:

<

-

Toiletti-

tS.H.)
velkakirja myydään maanantaina tule
van tammikuun 3 pnä alk. klo 2 päiv
las
asianomaisten pantinomistajain
g ruoti”s. hyväkulkuinen jo*a void-u
ju’kise!la,
kuun
täkäläisessä huuto
käyttää
sekä ajo että ratsuhevosen-,
kauppakamarissa,
Mariankatu n:o 3
nvydään Kaasutehtaankaru 4, as
pidettävänä huutokaupalla.
käynti p ha!ta. Kysyttävä komppanian
Tämä velkakirja, josta juoksee 6
päällikköä
korko heinäkuun 8 päivästä 1916, on
kiinnitetty
ta
p;nä
tammikuun 7
1914
Pika-ajurin rekiä myydään Vlad.mi
'oon ja tonttiin n;o 8 Munkkisaaren rinkatu 54, maalarioliikkeessä.
kadun varrella korttelissa n;o 122 tä
Puhelin 53 47.
tä Helsingin ksupunkia.
Ostohinnasta
on 50 % maksettav
heti ja lonut viikon kuluessa. Muuten
annekaan lähempiä tietoja myyntiin

26482

-

-

Tapiopyykki-'
saippuaa!

!

1 frakki, l pitkätakki, nnsfa hou-

<WJ

ilsfeiiiil

H.)

Käyttäkää tilaisuutta!

■he.lipki.aiit.a

1917).

1917—K.05 —Il

12:ssa k.-os. I 1. kunnossa, kulmatonHalonen ja Kuntpp,
.tilla, 23—30.000:
käteisellä myydään
Jyväskylässä.
gramofoni, 2 puhelin- ia 1 kassakone. kutta K. Särkilakiti, HuvilaU. SO. PuheHuopaJahden kylässä välikirjalla lokaSuosittelee teoksiaan.
lin
5204.
ompelu-,
kirjoitusja
2
1
1
leikkuuko6
luovutettuun
Rosapiitä
kuun
1910
Hinnasto ilmaiseksi pyydettäessä.
36
villa N:o A 79 kutsuttuun maapalstaan ne, 1 käsi- ja 1 jäljennöspuristln, 1
sirkkelisaha, 1 rnuikinraana, 1 imu- ja
sekä omistusoikeus tällä alueella löytypainopumppu,
2 sähkömoottoria, toiviin rakennuksiin, saman konkurssipe6ja toinen 5 1 /, hv., 1 automoblll,
sän laskuun, josta halullisille ostajille nen
Liikkeen pikaisen lopettamisen tähja mui!'e, joita toimitus koskee, täten 2 työrekeä Ja 1 kahvikojn (nähtävänä
Töölössä). den myyn loppuun tukuttain ja vähittullin
luona
5-pennin
entisen
huomautetaan
tieto annetaan. Erittäin
Sen paras poistaja t a
HUOM.i Maksuista on 50 pros. suo- täin noin 1,500 paria miesten, naisten
etlä ilmoitus senlaisista saatavista ja
jalkineita
ja
lasten
alle
ja
saappaita
loput
heti,
viikon kuluessa.
nautinto-oikeuksista, joista mainitaan ritettava
tehtaan hinnan. Miesten 2-pohjaiset,
Helsingissä, 5 p. tammik. 1917.
U. L:n -5 luv. 26 ca 32 §§:ssä, on tehtäuusi malli, 38 mk., yksipohjatset 35
HELIOS Oy.
vä toimiinsmieheiie viimeistäänkin toiFnr 1oV tvnrr 1?.’t amaii.
mk.; naisten 29 mk.; saappaat 35 mk.;
K ibniuiki.
mituksen alussa.
naisten erivärisiä tanssikenkiä 8 mk.
Pehr Era. Hallbiom.
'*■ H.)
villa-alushousuja,
45 tus. miesten
20
Helsingin kihlakunnan ruununvoudinHels. S„ Työm. 1 k. tj. lö mm.
tus. paitoja, 75 tus. sukkia, 80 kpl. krikonttorissa, joulukuun 27 p. 1916.
minnahkoja 22 mk. y.m.
(5.1.2997i8)26977
F. F. Frostell.
Lähetetään kaikkialle.
M. Rintala,
ja suutarinliike, L. Viertotie 14. myyPorthaninkatu 7, puhel. 117 81.
dään heti. Läh. puh. 32 89 tai paikalla.
(5.1.506)287
Hels. S., Työm. 1 k. tj. 9 mm.

suja. jalkineita v. m. huutokaupataan
ottamaan tehkeskiviikkona 10 pni tammik. alkaen
iäväfesten 1917 v:n kuluessa savu* klo 11 ap.
piippujen ja savutorvien puhdistukCityn Hnutokauppahuanensfossa.
sen.
Uudenmaank 2. Puh. 37 .42.
Lcpufflinen suuf.innn taidon ta. jolloin «jy(tikin otetaan huomioon, si- 296
netillä suljetut dmo;<tukset. ta*» Muu
Maalarimestari F. Mäkisen ja hänen
Viaporin satamaihaii.lintnon virastossa puolisonsa S. G. Mäkisen joulukuun 3<i
KataijarockailiLa kilo 12 päivällä jou- pnä 1913 omistajalleen tekemä
lut. 31 »mä 1916 (taminjik. 13 p:nä 25,000 Suomen markan

keihoittaa

Huvila

IS

4206 kg.

kuulutuksia

(5.1.5371313

UUSI SUOMETAR

6 n:nlf

Ja

mustaa

Kravalliielulas,
jossa on ammattitaitoinen työväki,
myydään. TVhdas on toiminut erinomaisen hyvä i ä menestyksenä ja myydään «e nyit käteiisestl omistahan siirtyessä toiselle toimisialle.

Villikangasta

Lähemmin Hels. Sanomain kontt, nimim. »'Kiravattitekdas 9821»,
254

myy varastosta

Apteekki

V.

(DeneMr

Tampere.

I’uh BG4

269

Suurehko

maaseutukaupungissa on myytävänä.
Lähempiä tietoja antaa.
Asianajo- ja LtttatoivMo

Antanen

&

Mestarien, Lahti.

Puhelin 58.

Hela. S., Hbl. (ruots.) 1 k. tj. 35 mm.

(Hbl.) 228
Almanakkoja vuodelle 1917,
Kansan Kalenteri 50 p.
saa heti Kaleva Paperikaupasta,

Iso

Roopertinkatu 27 ja iSlmonkatu 10.
Uudenpuoleinen talo 10:seä kaupunginosassa. Hinta 135,000. Vuokrat yli 253

11,000, alhaiset. Huoneita 40. Tontti
1.358 m oma. Palovakuutus 110,000.
kaikki maksettu. Hyvät lainat 5J4 korolla, Käteistä 30.000. Useampia taloja
kauttani myytävänä. Lähemmin Nestor
Sundvall, Kulmafank. 8. Puh. 10804.
Hbl. truots.) 1 k. 20 mm.
5 huonetta käsittävä hirsistä rakennettu
HUVILA
2,

myytävänä, 10 min. matka Räckhalsin
pysäkiltä. G Säde. Samassa paikassa
myydään (3:s talvi) orivarsa vekkeineen.

Nahkurit hoi!

Ostetaan suurempia ja vähempiä
määriä lehmänkarvoja sekä ruskeita
väljä ineen myydään 1,500 että valkoisia.
Hevonen
Ab. Hyvinge Voilocksfabrik Oy.
mksta Laivurinkatu 39, r. C. Puh

75 99, arkipäivisin.

Hyvinkää.'

Tauluja, kaikkien taiteilijoiden maa-,
Turkki, palttoo ja frakkipuku myytävänä klo 12—3 P.-Roopertink. 4, Leino. laamia! Lindstedtin Taidek P.-Espl 31.
mik
Ovi 50.

<

]VT :o 5

12

mBHHIIBBIIISB

Lääkärin tulee
teensä Smk. 6,000:
antaa apua maksutta mainituissa teh-

Keskikokoisia ja paksuja,

taissa loukkaantuneilla samoin kunnallislautakunnan esimiehen todistamille
köyhille ja vaivalsjjoitolaisille sekä käydä .kerta viikossa kuntaan perustettavalla vaivaistalolla, jonne pän saa kumminkin vapaan kyydin. Taksaa ei ole.
Virkaan on astuttava kutsun saatua.
Irtisanomisaika on molemmin puolin 3
kuukautta. Hakemukset on osoitettava

täysiä

Kirjanpitolait;; insn

—.

terveitä

Bmlirsii

past.

isMoii

ti ja myöhemmin, jos kirjalliset tarjoukset lähetetään osoitteella
Suomessa.

Maitoa hai. ost. korkeimp. hint. 60
tai 120 I. p. Vastaus t. 1. k- nimim.

»Haluava 67» tai puh. 6267.

Kunnaniääkärin virka

M», lm;,

KAUPPAKOULU
Helsinki!, Vilhonkatu 6, puh. 27 21,

isiä

ostetaan korkeimpiin hint hin.

Oy. Helsingin Meijerille,
Lapinlahdeuk tu li.

(K. 2) 32S
nim. »'Rehellinen».
hyvillä
palvelijattaret
Kunnolliset
suosituksilla saavat tyviä pysyväisiä
paikkoja virkamiesp. nyt heti ja myöh.
k:tta r:va R. J. Falhiler, muuttanut
Puutarhat. 6:sta Kirkkok. 14 C, puh.
8375.
Jyväskylän kunnassa ilmoitetaan tä- Työm., .Hels. S. tj. 1 k. SO mm.
Täysin ammattitaitoista nahkuria et
ten haettavaksi allekirjoittaneelta 20
sitään
keskikokoisen koneellisen
kunnalta

Palkkaa
3 000 mk. vuodessa. Taksaa ei ole.
Jyväskylän kaupunki.
.Asuinpaikka
Molemminpuolinen irtisanomisaika 2
kuukautta. Toimi otettava vastaan 1
maaliskuuta 1917. Lähemmin
pnä
ohjesäännöstä y.m. kysyttäessä alle
Jyväskylässä, joulukirjoittaneelta.
kuun 30 pnä 1916.

J. V. Niemelä,
Kunnallislautak. esimies.

Puh 6- 63
(S

1.40T266

Seniesitti tynn> sien
Vanteita

(X.Suoml>272

Hsspbveden kauppaopiston
johtajan viransijaisuus

oetaa

Tirvan Tehdasosakeyhtiä.
05.1.350)174 kevätlukukaudeksi (3—4 kk.) on haet7484 ja 2350
Viikkotunteja 16—19, opetus

Jpuh.

ainoa julkinen oppilaitos alallaan, joka antaa uusimpien

järjestelmiou ja opctusteknikan mukaan ensiluokkaisen, käytännölllsea ja perinpohjaisen opetuksen.
Uudet 3 ja 5 kuukauden kurssit alkavat tammikuun 15 p:nä.
Huntn.! Pyytäkää ohjelma ensi tilassa, jossa muiden stlostelujen ohella on joukko parhaita sanomalehtikiitoulauseita koulusta.
Sulo Wceiiißan, koulun johtaja.

tavana.

1 tai 2 neitiä saa asunnon. Tehtaankatu S, porras E, ovi 44. Tavataan
klo 13—4.

fhatetean

parKitusoSQSfon
TyönlotifaiaKsi,

SMAMBJtew

u <fo.

vxuo.s.j x a. ia uiui,
Ylioppilas haluaa Vuorikadulta ta

ii>..

sen läheltä vuokrata rauhallisen huo
neen joko heti tai t. 'k. 15 p.
nimim. »K. A. H. 420».

Georg Silfvei&iadilie,

f

Kasarmik. 4

He inki.

iiiiäta»

■joka voi porata aina 8 -10
Hirn,
reikiä rantaan, sekä
Haudanhitsauskoneen ostaa

Seppo-Yhtiö,
TuiTiPere.

(Heis. 5.)534

Suomalaisia postimerkkejä ja parempia ulkolaissa ostetaan ja vaihdetaan.
F. Lönnberg, Pursiraiehenk. 26, lavat,
(,8.1.449)320
klo I—2.
~

3—5 H V. Vaihtovirta*
MOOTTORI,

S, ÄhcsiemL
Osoite; Viljakkala, Kaihen koulu.

268

•m. .Hakua tulee seurata todistus entisestä toimesta .sekä palkkavaatimus
Toimeen on astuttava 1 p. helmik., kali
dea kuukauden irtisanomisaika molem
min puolia. Hakemukset on osoitetta
vat A. SeppäläHe. littala.
Kalvolassa, tammik. 4 p. 1917.
Johtokunta,
2ä6
Kaks; suomen- ja venäjänkielen tai
toisia, järjestyskykyistä
saa konttorin esimiehen paikan 'heti

Haistaan paivsStteeen

1

valtiot; rakennustyöpä ihoilla, Häävelis

sä ja Turussa. Hakemukset ■tocii-stasjä;
ja paHtkotraatiasateiaeei
lähetettävät ennen t. k. 15 päivää in

isunökoiaeeti

sinööri Väinö Heleniukselle, Turku
(S. I. 556) 313
Uudenmaankatu 1,

Väliaikaisen

Puutarhurin

l moltuksjj^

PalveKiffctiaret
saavat edullisesti paikkoja »Minervan

pöineen, sekä

7—lo hv. 220 tahi 210 voit!
fTarjoufesia odottaa
Laatikko & Puutayrra OrhkeyMiS,
Heterin&d, V-uicirikaitu 8.
Puti-eä. 100 78 & 79 89.

jonkun

verran

pantar

hatuotteita, tulee astua 1 p. helmikuuta 1917.
Kurkijoella, jouluk. IS p. 1916.
K. J. Sonck.
Kurkijoen "koulutilan hoitaja,
(B. I. 29070) 26627
Täten julistetaan

Simon
m2!]srin

181

Meijerillä

on yksi kalustettu huone
kutakin 'henkilöä varten sekä valo ja
lämpö ja imitua tarpeen mukaan.
•Hake mu ks e t
palkka va a-ii m uusineen
on lähetettävä 'heti eli ennen 15 p;vää

ostetaan aina kort. hintoihin. A. V.
Strand, Iso-Roopertinkatu 46, puh. tammik. osoitteella
9300.
(iK. 5) 330
Osuusmeijerin hallitus.
227
Haapajärvi O.
pienemmissä

Liikeitoimisto Tieto, Helsinki, Heikinkatu 24. Puh. S2DB.

!.

JgrlesiysylonstflQpelin polkka
Pietarsaaren Pc! i isiTaito,ksestea julistetaan haettavaksi. Vaatimuikö: 1 !.: täy-

Kunnanlääkärin
virka
Joutsenoa konnassa ilmoitetaan haettavaksi 30 päivän kuluessa lukien täsiä
päivästä.
Paikkaa on kunnalta omk.
2,000;
kunnassa sijaitsevilta Oy.
ja HackXJ uipia tehtaalta Smk. 2.000:
man & C;ic omistamaita Honkalahden
sahalta Smk. 2,000:—. jotka viimeksi
—,

—

-

mainitut

summat

lääkäri

saa nostaa

painittujen firmojen konttoreista kuuPotyapajkka on siis yh-

kausittain.

roiKaiifimo

diiSiner. taito puihua ja ■kirjoittaa suomea ja ruotsia sekä kävttää vemäjär/ntCtä, ainakin puheessa. Pai&ika
2,200 irik. Hakupaperit. 'lääfkläirin- ja
koulutodistuksen sekä varot uv a lähetetään
Pietarsaaren Poliisimestarille.

uudella, atnerikkaiaisßiii

•ri kois-t eroituskonoeilaiu tae.

D.Y. Husqvamc
Aleksunteriuk. 54.
rvat iltakurssit vaste-aliavUio aikai 9 ja 23 p:aä tammikuuta.

..Mannmittnrr*

tyttö haluaa palvelusta ta'
harjoittelijaksi. Vast. pyyd

M.. 300».

Mies ylioppilas,
24 v., hakee jatsin, tointa. Vast. ennen
t. ik. 14 p. t. !. k. nim. »B. 433».
Jotain tointa, vaikkapa vällaikaistakin, haluaa 5 luokkaa lyseota käynyt
nuorukainen. Vast. t. 1. k. nimim. »22vuotias 431».
Kielitaitoinen, kiitettävät todistukset
omaava, monipuoliseen työnjohtoon perehtynyt
METSÄTYÖNJOHTAJA

haluaa paikan muutosta. Huom.! Myöskin puutavaran (halkojen) y.m. ostoihin perehtynyt. Arv. vastaukset n im.
»Kykenevä» os. Sanomalehtien llmoitustoimisto, Helsinki, Aleksanterinkatu 40.
(8.1.460)309
Kunnollisia palvelijattani»,
n. k. keittäjiä, sisäk., yksmp., la.psenih.,
maalaistyttöjä y. m. saadaan »Minervan» k:tta. .Katariinani!-». S. Puhelin
7932.
SIVUTOINTA
muutamaksi tunniksi päivässä haTuaa
nuori virkamies. Vast. t. 1. k. •nimim.
»Sivutoimi. 436».
19-vuotias, hyvillä todistuksilla varustettu, rehellinen nuorukainen hai.
sopivaa tointa. Arv. vast. ensi viikon
ajalla nimim. »100, 434». .

tarjotaan*'

ipi^tmisnii

Neiti saa asunnon 15 p. huonetoverina Punavuorenk. 14, A., ovi 3. Tav.
11—3.
saa paikan heti Aamulehden kirjapaiBolagistia halutaan Runeberginkatu
nossa Tampereella.
6, P uorr. A., ovi s:o 5.
16—IS v. siisti, lapsirakas tyiuo saa
jio.iu ouone aeti tai 1» p. miespaikan It. Viertotie 3. A- Maisteri Reihenkilölle Oilkok. B. K. Lihaa
nikaisella.
Kalustettu huone vuokrattavana PieParhaita palveluspaikkoja kaupunkiin tarinkatu 13, prs K. Puhelin o 41.
ja maalle hankkii
halvimmln LiikeNeiti saa kodikk. ja lämp. asuun, totolin Vuori, 1.-Roopertink, 3. Puh. 7731 verina. Vast. t. 1. k. nim. 45 mk. 433.
.
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na Harjun

Nopea, miellyttävä mailta

ja

vanhemmille

henkilöille

;rittäinkin epäselvästi puhuville, heik
co- ja käheä-äänisiile, nenään puhuvii
ie, änkyttäville, sellaisille, jotka eivä
voi lausua esim. r-, 8-, k-äänteitä y.m

alkavat tammikuussa.

Ingrid Johansson,

klo 4—5 ja klo S i.p.
leis. S., -Hbi. (ruots.)

1

niitä,

oTa on selvittämättömiä asioita Oulu
■ii?en ruokasaliin ■ofliietaöaftarca Olga
Maria •Mattssonin kanssa, pyydetään
■liietä llmoittamaaa ensi tilassa kalun
ärfjortirkse» vuoksi P. Torniaieen asia■.aimistooD, fHakianiesneutori 2, klo 4> —6
Juh eli a 19 IS.
2Sf

Tarvitsetko
förjanpitotaitoa?
Sen saavutat ehdottomasti varmin»
Ja hupa :
ämmin kirjeelllsellä opetuksella koto
asi.
Siten opit sen parhaiten täy
Lähempi!
lellisesti ymmärtämään.
ietoja 25 poista postini.
Heikki Liipola,
Kamreeri; os.: Turku.
3.1.511)283 .
-.in, balvlmmin, mukavimmln

n varmimmin sairaitten tavattavana
oka päivä klo 2 —l/,4 p:!!ä Helsingissä
?unavuorenkaduE 17, katukäytävä.
Parannettu erilaisia vaikeita taatejr
ja huomataan talltodistettavasti
it sairaitten kertomatta. Puh. 116 25.
A. Tähtelä.

(5.1.477)29C

K. Jokelan
Vaatetusliike, Vladimirinkala 3.

(3.1.531)28.
k. 2a ml—.

Orpo
yttöiapsi, noin 2—5 vuoden vanha, terve, hyvistä vanhemmista, saa 'hyvän
lin lapsettoman, keski-ikäisen, sivistyneen perheen luona. Vast. ilmoituksena
lapsen Ijästä y. m. nimim, xi.-i.wa
il9x U. Suomettaren konttori.

■

....

Kursseja

lihtiiii!

Puhelin 13 33.
Uusi turkki, sopiva hoikalle mie
helle. Myös hyviä talvipalttoita saafava.na.
HUOM.! Tilauksia vastaanotetaan.
Huo-n. ja vanhoja laitetaan.

Siimeksen Neulomo

ajanmukaisilla

1

iVietod. läh. ta!., Fredr. terin varr.;
Loppiaisena klo 11 a. past. Holmström.
Kio 6 i. past. L. Rikala y.m. Sunnunt.
klo 11 a. past. Holmström. Kio 6 t.p.
V. Holman ja I, Heinonen. Torstaina
klo 8 i. I. Heinonen.
Vanhassa kirkossa, Loppiaispäivänä:

Klo 7 i. past. Leiviskä.
Summat. klo 7 i. Leiviskä, esittelijäsihteeri Loimaranta.
Liikeapul. yhd. huon., Keeartnink. M:
Loppiaisp. klo 11 a. J. S. Ketola,
Allianssiisi,,
Korkeavuorenk. 22;
Loppiaisp. klo 11 pien. sal. V. Sandelin ja klo 5 is. sai. E. Herts ja V. Sandelin. Sunn. klo 11 pien. sai. ja kk»
5 is. sal. V. Sandelin. Tiist. klo 7,30
C.-E. kok. pien. sai. Torst. klo 7,30 is.
sal. V. Sandelin.
Nuortet? Naisten Krist. Yhd., Fabia,nink. 31: Loppiaisp. klo 5 i. Lähetysesiielmä (lähetyssaarnaaja Hautanen).
Kertomus, viestejä N. N. K. Y;n työntekijöiltä, esittää neiti Kiviranta.
Sannani. loppiaisen jälk. klo 5 ip.
Uusmaal. Osakunnan talossa, Kasarmini;. 40; Loppiaisp. klo 11 a. sekä sontiani. (7 p.) klo 11 a. läh. saarn. Vilho

Pylkkänen.
Iso-Roopertink. 34:
Betel-kirkossa,
Tiist. (S) ja perjant. (12 p.) klo 7,30
i. läh. saarn. Vilho Pylkkänen.
Loppiaisena: Diakonissalaitoksen kirkossa ruotsalainen jumalanpaievlus klo
11 a. past. Å. Palmroth.
1 sunnunt. jälk. Loppiaisen: suomiminen jamalanpalv. klo 11 a. past. O.
Ronimus.
LutH. Ev. Yhd. rukouahuon., Fredrlkink. 42: Loppiaisp. 6 p. klo 11 s.
ruots. past, Byman. Klo 5 i. scom. past.
Toivio. Sannunt. 7 p. klo 11 a. euem.
p 3 st. Toivio. K!o £ i. raota. läh. saara.
Lindgrén. Torst. 11 p. klo 6 i. raota,
kkh. Eriksson. i?erj. 13 p. klo S t
saom. past. Fonselius.
Luth. Ev. Yhd. Kallion rukoushuone
LlppEc. 19: Loppiaisp. S p. klo 11 t.
suona. rov. Engström. Klo puoli 6 i.
tamrnik. 7, 10, 28, 81, helmik. 18, -nots. läh. saarn. Lindgrén. Sunnan-t.
21, maalisk. 11, 14, huhtik. 1, 4, 7 p. klo 11 a. ruots. rov. Engström. Klo
i.n.e,
ö 1. suom. past. Toivio. Tiist. 9 p.
klo
6 i. ruots. kkh. Eriksson. Kesklv.
Matkustava yleisö huomannee, että
10 p. klo 6 i. suom. past- Fonselius.
Luth. Ev. Yhd. Oulunkylän rukousLoppSaisp. 6p. klo yt 10 a.p.'
’iuon.:
pikahöyrylaivoilla on
ruots. saarn. Kyrklund. Klo 11 a. suom.
LYHIN JA NOPEIN.
saarn. Kyrklund. Sunnun l. 7 p. klo
HALPOJA SUORANAISIA LÄPI- !,jlO a. ruots. kateh. öhmaa. Klo IX
•T TjKöKtEsirti kaikkiin Ans e
a. suom. katek. Öhman.
rikassa ja Kanadassa öioviin Frcdriksbsrgin kirkkosalissa: Lop.paikkoihin my.y ia ISSieirJpiä tietoja piaisena klo ö i. suom. past. Byman. is
yliopp. Takala.
Huopalahdessa, Tuomisen hav.; Lo>
LINJAN PÄÄASIAMIES SUOMESSA
piaisp. € p. klo puoli 11 a. ruots. Klo
12 n. suom. Siinn. 7 p. klo puoli 11
a. ruots. saarn. Kyrklund. Klo ,12 p.

Lii Mana la lina is ä;

fiw S?p—''BßSäl iisD

-

H. M. »TfIMSTRHP
Vaasa. Puhelin 65

suom. saarn. Kyrklund.
sekä
Hels. Krist. Työv. Yhd. Iltama subu.
HJALMAR SUOMINEN
t. k. 7 p. klo 6 i.-p. Ohjelmassa puheita,
Helsinki, Hakasaimenk. 3.
runo, kertomus, kitaransoittoa ja lauPuh. 59 97.
lua. Pääsy vapaa. Kaikki sydäm. terl:sen ja 2:sen luokan pilettejä ve tulleet.
Sörn. Seurakuntakoti 4 linja 20: S■ii W myöskin
Puhuu:
tam a sunn. '7 p. Alkaa aio
SUOMEN MATKAILUTOIMISTO.
rov. Engström y. tn. Vapaa pääsy. TerP Esplanaadikatu 21, Helsinki.
vetuloa.
*-

(S.

I.

288)

Kansainväl. Raamatun*. Seura: S j»

238

(S.H.)

Liikettä DramsöiiBa

ylläpidetään toistaiseksi hevosilla alkaen 8 pnä temmik. Ruoholahden
lauftarannasia.
20 min yli jokaisen täyden tun
kankaista,
sekä omistaan.
nin
klo 7,20—11,20 ap. ja 1,20-8,20
Halpa hinta, -Puhelin 4099.
valmistaa

Leninkejä ja Kappoja

7 p. klo 10—12 a. ja 3—5 i. useita paheita Koitossa, Yrjönk. 31. Ohjelma va-

paasti paikalla. Vapaa pääsy!
Sörn. N. M. K. Y. heng. iät. yleis.
loppiaispäivänä Harjun -(Ashit) ruk. h.
käo 6 i.-,p. Puh uv. past. Helle ja joht.

Biniö. Kertomuks. eeitt. nti 8. Tates,
iaus. nti K. Lappalainen. Knor.
Uit. naiskuoro. Tarjoilua.
laul.
iähet.
iP.
Pietarinkatu 19.
terv.
tuli. Pääsy vapaa.
Palaa Prumsön lauttarannasta, 10 K*aikki
Loppiaisena klo S
Lähetyskirkossa;
3r,
;
HIUSTÖITÄ
yilämainißuien a karrä en
min
Klo 7 ip. kkh OlKosonen.
saara.
ip.
palmikkoja, vaUhikeja jälkeen. Sunnuntaisin ja juhilapäivivastaan otetaan,
ja past. Paasio. Sunnunt. klo 11
soni
'helpolla
Johanna
myy
ja
jatkuu
kellonperiä
ja
liike klo 8,20 aip.
ap. past. Paasio. Klo 5 ip. läh. s. Rau■Kurssit kestävät 3 viikkoa. Tavalli- Larsson, Unioninkatu 30. "Hiuksia os- n-ä alkaa
8,20 ip. asti.
klo
keskeytymättä
tanen. Torstaina ai oie hartaushetpotilaat
puhuvat
jo
sesti
esteettömäsi!
tetaan.
261
keä.
6 päivän kuluttua.
Kotilähety*. L.-«e!Suomen Krist.
HiUOM.! Ainoa, jcka meidän maasloppiaisena klo 7
Tänään
kink.
26:
samme todella voi parantaa änkytykip. hengellinen illanvietto. Puhuu hra
sen. Muitakin puhevikoja, kuten puheKotilainen ja Savolainen. Kitaransoitpelkoa ilman änkyttämistä, k-, p-, t-,
toa. Pääsy vapaa.
r-,
s-äänteidsn lausumattomuus, lesEteläinen
suomalainen seurakunta
Ev. Luth. Nuoret. Malmink. 12: Loppaaminen y.m. parannetaan.
ja
Klo 10 a. saarna
Loppiaisena:
piaisena klo 11 saarnaa Idman. Klo
A. Fagerholm, sairaspedagoogi. AiHerran eht. Johanneksen kirk. past. 6.30 ip. iltama huoneustossa. Puhuvat
kaisemmin assistentti tri Behm’in laiPääsy
Ronimus. Klo puoli 1 p. saarna Betapast. Toivio ja op. Lyytinen.
toksessa
Miänkyttäijjlie Berlin issä.
niassa past. Ronimus. Kolehdit päivä25 p. Suun. 7 p. klo 6.30 ip. vapaa ilkonik. 18. Vastaanotto 'A 5—5.
saarnoissa seurakunnan »Diakonaatti- tama. Puh. past. Toivio ja hra Vaikassaan». Klo 6 1. saarna Johanneknio. Tijst. 9 p. klo 7.30 ip. raamatunsen kirk. past. Leiviskä. Klo 4 Tovekeskustelua.
runsliiton »Alkupiirin» kokous Korkea
N. M. K. Y., Vuorik. 17: Loppiaisena
iels. S., HbL (ruots.) 1 k. xj. 35 mm.
vuorenkata 10.
klo 7 Lähetys- ja Betania-llta. TerveiAjokoira kadonnut.
Sunn. jälkeen Loppiaisen; Klo 10 a. set Bet ani asta ja puhe past. 'L. Rikala.
mankkaa lainataan (kaupungintaloihin
Tuntomerkit: musta selkä, vaai an- ripplsaarna ja .Herran eht. JohannekTärkeitä tietoia Liu Shi-fuh sta. KalLeimaista tai hyvää toista kiinnitystä ruskeat pää, rinta ja jalat, ikä 2 vuot- sen kirk. past. Leiviskä. Klo puoli 1 lio.
Jäsenet ja ystävät
Tarjoilua.
vastaan, myös 10,000 mk. erissä. Vast. ta.
klfl 8.30 nuoPalkintoa vastaan pyydetään il- saarna Betaniassa past. Leiviskä. KoSunnuntaina
tervetuloa.
t, I. k. 11 päivään t. k. nimim.
moittamaan joko puhelimella tahi kirlehdit päiväsaarnoissa Pyhäkouluyhdisriso-osaston hiihtoretki, kok. Kansallispungintaioon 4^3.»
jeellä Mlekkala, Hausjärvi tahi V. tykselle. Klo 6 i. saarna Johanneksen museon luo. Klo 4.30 nuoriso-osaston
Vauhkonen,
Helsinki, Simonkatu 8 kirk. past. Syivander.
Kampaaja oltuna Kajoa h,,ui.—
kokous: 14—18-vuotiaat nuoret terve70
Puhelin
68.
Keskiv. klo 7 i. raamatunselitys Be- tulleet.
Puhelin 89 11.
sisält. rahaa ja taniassa past. Leiviskä.
Hels. Kr. Tvöv. Y:o Nuorten osa»
maisen käsilaukku,
on iltama Loppiaisena klo 6 llt.
yhtä
toista
suomalainen
seurakunta:
tolia
Pohjoinen
naisen kultakellon sekä
Ja
Klo 9 a. saarna VanPuhuvat: teini, bra V. Karpin. E. MaLoppiaisena;
pikku tarpeita, unohtui automobiiliin alinen ym. Kuorolaulua, kitaransoittoa,
alkaa tilat. t. -k. 9 p. klo 8 ifM. Antiak. jettaessa Uudesta hotellista Fredrlks- hassa kirk. tri Päivänsalo. Klo 11 a.
Pääsv vapaa.
past
runo ia kertomus.
yöllä
Fredribsbergin
12
akirkkosal.
bergin
kulkutautisairaalaan
saarna
13, suur. salissa. Huom.l Varmasti opeLaasonen. Klo 12 p. saarna Nikolaintetaan hyväksi tanssijaksi. Sisäänkirj. joissa tammik. 3—4 päivän välillä. Pyyjoka p. telo 6—B il!. Annank. 8, .pr. A. detään palkintoa vastaan jättämään Uu- kirk. tri Päivänsalo. Klo 5 i. saarna
Helsinki. 1917,
teen Hotelliin Helsingissä. Helsinki, 4 Fredriksberarin klrkkosal. past. Bym
Haoin.! .Hinta on- halpa.
p. 'tammik. 1917.
226 ym. Klo ti 1. saarna Nikolain kirk. Suom. Kirisi!. Seuran Kirlannlno Oy.
A. G. Thompson.
teettäjän
Hyvä kuosi.

PäiväSista.

50,000:-

Tanssi-kurssi

y

.

suudesta?

Rukouskokous.

,

I

Klo 9a. saarna Harrukoushuon. past. Vallen. Klo 12
P- saarna Kallion kirk. past. Vallen.
Kio 6 i. saarna Kallion kirk. kkh. Hurmerinta ja klo 7 i. rippisaarna.
Insinööri Kaario Harteva saarnaa
lauantaina, Loppiaispäivänä klo 2 ip.
»Koiton, juhlasalissa, Yrjöni. SI, aineesta: Mitä voimme tietää tulevaijan

hiusten kas\am‘s'l!e,ku'

eikalkaa irti ilmoitus!
UUSI SUOMETAR,
Helsingin Sanomat, Työmies, Suomen
Cuvalbkrti, Kodin Kuvasto, Nyyrikki,
iuttu-Tupa, Vipunen, HM. y.m. lehtien
ilauksia .ia ilmoituksia otetaan vastaan
a näitten y.m. ykstyis numeroja myy
iän Kaleva Pagerikaupoissa, Iso-Roo
ertlnkatu 2? ja Simoni. 10. Tutkaa ti
amaan heti.
2öv

past. Byman.

Loppiaisena:

SKANDINAVIA—AMERIKA

!

m
Utlo»
liuu.

rukoushuon.

Klo 12 p. saarna ja Herran eht. Kallion kirk. pasrt. Byman. Kolehdit päiväsaarnoissa
Pyhäkouluyhdistykselle.
Klo 6 1. saarna Kallion kirk. rov. Engström. Klo 6i. saarna Hermannin Kansankodissa past. Byman. Torst. klo 7
i. saarna Kallion kirk. kkh. iHurmerin-

—•

ja
terveydsnholdonneuvoja, hieroja,

ba'una talvitietä. Vastan» filosofian maisteri, Buicvardink. 2S
t. 1. kout. nimim.
P. 8326 Opisto. limoit. voi joka par il

nim.

V.:*, 4

Klo 5 i. saarna Töölöä

halassa past. Viren.
Titet. klo t i. saarna. Vanhassa’ kirk.
past. Helle.
Sörnäisten suomalainen seurakunta:
1 sunn. Loppiaisesta:
Klo 9 a. saar-

LINJAN
höyrylaivoilla:
»FREDERIK Villa
nuorempia ja vanhempia henkilöitä var»OSCAR II»
ten alkaa jälleen uusilla 10—12 ja 20
»HELLIG OLAV»
oppikausiila
viikkoisMla
tammikuun 15
»UNITED STATES»,
p:nä, käsittäen niin hyvin kirjallisia
kuin käytännöllisiä kauppa- ja kontto
lähtevät vuorotellen K.ristianissta
rSrchtäviin kuuluvia opetusaineita sekä suoraan New Yorkiin
Tammik. 12:na,
Erityisiä kursseja annetaan Tammik. 19:nä. Helmik. 9:nä, Helkieliä.
joka aika kirjanpidossa, konttoritöissä,
mik. 16, Helmik. 23 ja Maaiisk. 2
konekirjoituksessa y. m. aineissa.
päivänä (Köpenhaminasta vuorokautOpetus yksityistä ja työnteko itsenäista aikaisemmin).
‘ä. Pyytäkää koulun ohjelmaa ensi tiVain 10 vuorokauden merimatka
lassa.
Palkkoja välitetään maksutta
Skandinaavialainen ruoka ja palHuom.! Koulu perustettu v. 1896,
velus.
On kieltämättä maamme vanhin, suurir
Verrrftemat
a luotettavin lyhytkurssinen kauppa
oppilaitos. Käyttää
eteviä opettajia. JGT
HALVAT HINNAT.
Lähemmin ilm. oppilaitoksen johtaja
Pääasiamies Suomessa;
Carl A. E. Lithen, Helsinki, Vkinimi
Saamen Höyrylaiva Osakeyhtiö.
rinkatu 19.
2671 i
Helsinki, E.-Makasiininkatu 4.
Annan päteviä neuvoja
(Pn-h. 46 20,
j
hiu-tea lähtö.i vahtaa:

Luonnonmukainen parantaja

PuhetekiJkassa

j

MaanmSttausKoKelas
t. 3. k.

Rataosan

Halkofa ostaaerissä.
scnremmissa ja

MkAm
apsille

Nuori

1.1.

Uutis!

Kalvat kurssit

kauppaan

palveiuskunnan virat haettavaksi.
l:si)
Meijeristi-isännöitsijäntoimi,
jonka tulee käytännöllisesti ottaa osaa
Orivesi—Riihimäki varrella sijaitseva voin valmistukseen,
hoitaa kirjanpito ja
keskikokoinen 'herraskartano tahi ta- muut isännöitsijän tehtävät.
lonpoikaistalo, johon kuuluu hyvä met2 : si) Apulaismeijerskan toimi.
sä, hyvä kalavesi, hyvä irtaimisto se3:si) Koneenkäyttäjän paikka, Joelia
kä sijaitseva äuonnonihanaila paikalla, tulee samaan .palkkaan
suorittaa piesaa käteiso-stajan. Vastaus 10 päivän nemmät korjaustyöt. Drktelin valmiskuluessa nimim. Backman, Parolan as. tuksessa saa koneenkäyttäjä
sivuansio(iKbl.) 229 ta.

Ilmaterästä

Uuttal

Mii&tslifl kielessä

paa asunto, 2 huonetta ja keittiö, läm-

SähjcäniQSliori,

Eiallajank. 3 £ Siltasia ateek. 1-L
Ehdottomasti ensiluokkaisia ja halvim
pia arkkuja. Puhe!, 423, 3375.

.V.lta Katariinani!. 3, puh. 79 32.
HUOM.! Si sisääakirj. maksua!

rpaswelysta haluaa

lii Iffii&tt

Kaikkia

icirej!

Spindeiiprässi, pahvisakset ja maka- Kurkijoen Koulutilan puutarhassa ilrooni- tahi muu massaprässi ostetaan. moitetaan siihen kykenevien henkilöiK, Nuopponen, Viipuri, Vilkkeenk.l7. den haettavaksi ennen ensi tulevan
(8.1.482)317 tammikuun 15 päivää. Toimeen, jota
seuraa 1,500:
mk. rahassa, sekä va

Sami—äiiilt

van harmahtavan tukan elvyttämis lie
kaupungissa eli lähistöllä, 10 m. pitkä, hinslääkäri No ingin mukaan.
Lähettäkää vakuutetussa kirjeessä 3
sm. leveä. Vastaus Helsingin Sanom
mk. osoitteella lioua F. Lehtonen. Hel25i sinki, Pietari kato H», huoneasto 6.
konttoriin nimim. »Kiire 9833».

julistetaan täten haettavaksi 14 vuoro
kauden kuluessa.
Hakijaa tulee olla
suorittanut ylemmän sairaanhoitokura

konttoristia
if

Vast. t.ik

Liiteri tai vaja

,

sopimusten täyt ämi estä,
<Ki kehoiletaa-i la e tumaan tarkai kirjeelliset tarjoukset

ij-snsljaä .ta
Opettajaa
kevätlukukaudella 1917
© halutaan
(g; helmik. alusta. Naisetkin otetaan
huomioon.
Asunnoksi kalustettu
huone ja ylöspidon voi myös saada.
| Hai; mukset palkkavaatimuksineen
jg\ lyöki:.'kaadolta ovat lähetettävät allekirjoittaneelle 'heti.
V :la, 30. 12. 1916.

J

(5.1.472)31-.

«,

V

vuokrata

A A /S.

Siltasaarenkadun varrelta myymälähuoneusto heti tai myöhemmin. Vast.
»SiHosarreniiike», Sanomaleh
imim.
tien Ilmoitustoimlsto, Aleksanterinsa

JobiaMm

ok kroiniliankir.ua varten tammi
tonki kuulta. ilvyjiS, jotka
W voivat antaa vakuuden tei.lv U

®

(S.H.)

suoritetaan, hacdelljsesti ja halvalla. Iso
Roopertin.katu 17. L. Vikström, parturi.

Kalustettu huone vuokrattavana. Pltkänsiflanranta 17, pr. A.
S. Pajarinen.

Kalvolan 'kunnassa sijaitsevan Du
aineita historia, kirjallisuus, äidinkieli,
kansantalous y. m. Täysihoidon saa Olanderin sairaskodin
kuussa 40—50 markalla. Ansioluettelo,
suositukset ja ilmoitus palkkavaatimuksista olisi ensi tilsssa lähetettävä
@ piina koivuhalkoja s rr nimis- @ osoitteella. Johtaja Lauri Merikallio.
sa in | i m-mmii-sä määrissä © Haapavesi.
333
toimi

119.000 syltä!

j

Hiustöitä

Siisti nuorimies saa heti 'tai 15 p. asiranon toisen toverina Laivastokatu 4,
r. 8., ovi 11. Mieluummin venäläinen.

llifeiitoi!

Jonka omintakeisesti tulee hoitaa pöh
Ja- ja pääiiisnahan parkituksen uusitumillä työtavoilla, ja ottaa itse osaa parkit usosastolla esiintyviin töihin Täysin pätevät henkilöt tulevat luku liuotettaviksi ja pyydetään hekään osoittamaan kirjalliset hakemukset palkkailmoituksineen ennen t. k. 15 päivää Uu
den Suomettaren konttoriin nimim.
287
»V ä r toki mestari».

Höyryiaivaliike

Eranäer.

ö |:na

Rauhalaapa past. Erander.
Bunnunt.: Klo 9 a. saalia Vanhassa tar.it. tri Kaila. Klo li a. saarna
Frednksbergia tirkkosal. past. Laasonen. Klo 12 p. suanra Kikolalukirk.
tri Kaila. Klo S i. saarna Nikolainltirk.
past. Heite. Klo 5 i. saarna Töölön Rau-

2SO

Rehellinen palvelijatar saa paikan 15
Huone kalustettuna vuokrataan lö p.
p. t. k. yhden hengen talossa. Etusija tammikuuta, mieluimmin virkamiehelennen kaupassa olleella. Vastaus kirj. le ja tupakasta raittiille 'herralle. LalIso-Roopertinkatu '27. paperikauppaan, vanvarustaja-nkaitu 9, pr, B, ovi 19.

päivän kuluessa.

f

Weekman’ln Yksityinen

saa loimen liikkeessämme. Itsenäiseen työhön tottuneena ja kielitaitoisella etusija. Hakemukset palkkavaatimuksilleen lähetettävät viimeisallekirjoittaneelle kunnallislautakunnan
tään 10 p. t. k. osotteella
esimiehelle.
asemilla
ostetaan vapaasti vaunussa
Sähkölaitos ja Raitiotiet
Joutsenossa, 29 p. jouluin 1916.
Hämeen ja Uudenmaan lääneissä se- 25826
Viipurissa.
V. M. Suninen,
(S.l. SCO-) 318
kä Karjan—Turun radan varrella he-

Nobelin öljyutuonti Oy.
Helsinki.

Lanantaina Tammikuun

UUSI SUOMETAR

1817

runon
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