
R?G 57

Keskiviikkona Helmikuun 28 p.

TOSMISTO
Helsinki. AiUir.katu 4

Uutisosaston puhelin 250
Toimitussihteerin „ 79 20
Päätoimittajan „ 22 34
L'!ko!r.o3n osaston „ 60 3S

mi

Keskiviikkona Helmikuun 28 p.

Konttori:
Aritink. 4. Av. k!o 8 a.—s i. Puh. 1290
Asiamieskont. av. k!o 10 a.—l i. Puh.
9043. Haarakonttori 2 linja 5 avoimia
klo B—ll a. ja 2—7 i. Puh. 3200.
Taloudenhoitaja tavat. 2-4. Pu1i. 6565

Irtonuirerolden hinta 15 pentMg.

Naisten
Käsilaukk

saapunut uusi suuri
lajiteltu lähetys

C ':

DAHLBERGIN PAPERIKAUPPA
Aleksanterink. 48
Erottaja 4

P. Esplanaadink. 25
Erottajank. 9

Hipnoifnindt
s m

valmistaa

H

Helsingin Uusi RautasMnkytehdas
Polsa A Merivaara
Puhelimet: 3812 ja 18 50

Myytä»ttnä useimmissa nata- ja
huonekaiujuupoissa Suomessa.

Oma myymälä ja nayternrnsto
Hullituskatu 15. Puhelin 16 30.

Teokset palkitut neljä kertaa !

n

UUSI

M . ■■fc.

Yhdeksäsviidettä (49) vuosikerta

liir.cKushlnr.at:
Tekslin edellä 15 \\, iiikssii 12 p.; määrätyllä paikalla
20 p. palstamilliin, alalta, lieriin ilmoilusmakfu 1 mk.
\;<rill:jet ilmoitukset 25 p. mm., vähintäin 20 mk.
KuolemanilinoitukEct alan mukaan vähintäin 6 mk.
Kihlaus- vihkirr.fi- ja Fynt\n;?ilrr.oifuksrt 3 mk.

Vastaava !a päätoimittaja:

P. 3. HYNNINEN
Tavataan toimistossa klo 2—4 l.p.

Puhelin 22 34

TitanMinnat:

haettaessa in luolana .
V, v:ltalsmk.—p. 20mk. 20 mk. lOrpl. —kop. 50mk.n.
Jfc ». 7 i»i 10 i 10 » 5 » » 25 i -

V« » 3 » 75 I i,) 5 « 2 t 50 t 12 i 50 :
Vi» » 1 » 25 » 2 I 2 t 1 » t 5 sViikko-Puonietsr 8: 50, Sunnuntai-numero 5 mk. vuodella.

Maaseudulla: YccfcjSlla : Ulkcr-aills :

na a ■ a

H

Omisi. J. Merivaara
on alallaan etevin ja ujanmukamramilla koneilla varustettu tehdas SnoraeEsa

H

Valmistaa oivallisia Panssari-Kassakaappeja, Kasseholvinovia,
holvikaappeja, Arkistokaappeja, Kassakirstuja Ia Rahalippaita.

Erittäinkin suositeltavia ovat puristamalla valmistetut
SIRMO-ra halippaat

Illlut5!/55 iHIMIII hinhllintfnlnSmmn Telldns: Flemißgmtatn n:ot 27-29. Puhelin 110 70. Konttori: I-Vierto-FjjlullOU Ifllldll. IllllldlllcillJludlulllc. tie 14. Paheiin 33 42 ja 18 50. Myymälä Haliituskata 15. Pnhelin 16 30.
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I N:o 57 1917

Varatuomari

MM Forssin LDkiosloln-tohtt,
Kasarminkatu 23 Puh. 59 20.

fcjaa oikeusjuttuja ja toimittaa asioita virastoissa, perii rahoja, toimittaa pesftn-
arjoituksia ia inpöajakoia matkustaa myös maaseudulle. ;5.1.1120)913

reiminaa kaikkia asianajotehtäviä. Matkustetaan maaseudulle.
Sycsiaiauien Asianajotoimisto

R. RIMPPI, lak. kand., Helsink:. I'nio-
bmkatu S. P. 66 57. Auki 9__l3, 5—7.
Matkustetaan maaseudulla. 39

Hels. S., Työin. 1 k. 73 mm

Morsiuskaplotta
suuri valikoima; uusimmat mallit.

Atetler för Llnneutstyrtel
'5 fftikonitatu 5.

Summattuja ja
huntuja

Sisko Koskenojan Muotiliikkeessä,

FredrikinU. 33.

Rakastettu puolisona,

sKuepion ensimäinen kanpungin-
iSäkfiri, tohtori

M Mi H
syntynyt 23 p:«ä toukok, 1861.
vaipui rauha?li?est: kuolon uneen

perjantaina 28 p:nä
heönik. 1917 klo S i.-p. minnn, kah-
den pojan ja sisarusten sanomat-
tomasti suremana ja Kaipaamana,

se'sii sukulaisten ;a monien ystä-
vien rakkaasti muistelemana.

A!ine Försten,
s. Landasert

Ikuisella rakkaudella olen minä
sinua rakastanut, sentabden olen
minä vetänyt sinua puoleeni au-
lasta armocta.

Jer. 71: 3.

Niille, jotka tahtovat saattaa
vainajaa viimeiseen le<possjaansa,
ilmo; tetaan täten, että kokoontur
minen tapahtuu kappelin luona
Vanhalla luterilaisella hautaus-
maalla perjantaina maalisk. 2 p.

klo 3 i.-p.

\ t
Murheella ilmoitan, että rftlee?

«ileheni ja isämme,
Palstatilallinen

Hm liii
nääsi toi' raukan sata-

maan L k.. 33 p:nä klo 5 aamulla,

54 vuoden ikäisenä. Kanssamme

muistelevat ääntä rakkaudella ja

karpaukeella 8 siearta, ■ veljeä,

sekä muwt omaiset ja ystävät.
Amanda Heikkilä.

Ettt, Sylvi, Sakari, Paavo ja

Anni.
Myrskyä" seuraa tyyneys, Huolta
ja kaihoa viihdytys. Ristiä kruunu

Slrkkahin. Vaivoja ihanin.
Kotini» maasta orj.fcien. Laak-

sosta murheen taivaaseen; Kuo-
lema -vaihtuu elohon. Uskovan au-
tuas osa se on.

Vainajan tomu kätketään hau-
dan lepoon 'Hämeenlinnan uudella
.hautausmaalla 4 p:nä maaliskun-
ta. Surusaatto lähtee 'Parolasta
klo 10 a.-p.

rakas poikamme
Konttoristi

Antti Sohlo
Vapahtajaansa turvaten siirtyi

ajasta iäisyyteen 24 p:nä helmi-

kuuta 1917, klo 11 päivällä koto-

naan I.imingaasa 24 Tuoden van-
hana. Rakkaudella Jäivät Anttia
muistelemaan, me vanhemmat,

morsian, veljet ja siskot sekä

muut läheiset tuttava*.
Anna ja Jaafcfco Sohlo.

(Kaiku) 3912

Kiitos.
3ydtmeßteet kiitokset kaikille

• uttaville ja erittäinkin Star-kah
vilan henkilökunnalle ottaessaan
osaa suruumme rakkaan äitimme
hautajaisissn sunnuntaina tk. 25
päivänä.

Uuno ja Otto Keronen.

Surulla ilmoitan,
että

rakas ioieheni ja lasten hellä isä
polisikonstapeli

RobertKrusberg
kuoli t.k. 2*5 pnä 44 vuoden van-
hana, jättäen suremaan minut,
yhden tyttären, G poikaa y.m. su-
kulaiset ja tuttavat.

Ida Krusberg.

Jo nyt harja majastani murtui.

Sukulaisille ja tuttaville, jotka
haluavat saattaa vainajaa viimei-
seen lepoonsa, ilmotetaan ainoas-
taan täten, että sirrusaatto lähtee
Keravan asemalta maaliskuun 4
pnä klo 11 ap. Tuusulan uudelle
hautausmaalle, jossa ruumiinsiu-
naus tapahtuu klo 12,30.

Hbl. (rasta.} 1 k. 1 s. S: —.

Äitimme

Henriä Kjellin
• 18 »o S 3
+ 19 nh 17

Lapset.

Sukulaisille ja tuttaville, jctka
haluavat saattaa vainajaa vii-
meiseen lepoon, ilmotetaan ainoas-
taan täten, »iii surusaatto iäntee
Mehiläisen sairaalasta sucnartai-
:..i ma£i-'--i».uu\ 4 pnä k 1) 2 ip.

Taivaan tarhoihin kutsuttiin
rakkaat tyttäremme,

Aila Valma,
synt. ",'» 08, t =°/B 17,

Irja Talvikki.
synt. ",'; 12, t ",'» 17.

lyhyen, ankaran taudin jälkeen.
Heitä kaivaten muistelevat kans-
samme koulutoverit, sukulaiset ja
ystävät.

Hirvensalmen Syväsmiian Kan-
sakoululla.

Jaakko, Inja, Saima ja
Toivo Kahilainen,

Ailan lauhi:
En oo liian pieni
L<apsekf Jumalan.
Hänen käskyjänsä
Riemuin noudatan.

(Mik. i?.> 3913

Rakas poikamme,

Eino lisak
ankaran keuhkokuumeen murta-

mana muutti toivomaansa taivaan

kotiin 1* ikävuodellaan Tamme-
lan Tenron (Lanrilaesa 22 p. hel-

mik. klo puoH 5 i.-p. Häntä kans-

samme kaipaavat 4 siskoa, 2 vel-
jeä, tädit. >a sedät ynnä lukuisat
sukulaiset ja ystävät.

Aliina ja lisak Laurila.
Ylistys Herran, että eaan
Jumalan kaupunkiin,
Mä rauiiaan käydä asumaan
Aikoihin ijäisiin.
On rauha siellä loputon,
Ah, kuinka ihanaa,
Ilfiti autuas se on :

Ken käydä sinne saa.

Opettajille, tovereille ja ystävil-
le, jotka ovat meille ilmaisseet
osanottonsa rakkaan Aarteemme
kuolemasta johtuvaaa suureen su-
ruumme, pyydämme täten lausua
sydämellisen kiitoksemme.

Betty ja Johan Enwall.

. Hb!.) 3943

Joukko tu"re:t«, tanskalaina
Taskulamppupatterei ta

rahaksi muutetaan Sm:«an 1:
kpl. 34> kappaleen ppkkauksissa.

Maury C:o.
X Cityn kauppakuja 14. 'Helsinki.

(HM.) 3940

Työttömäin naisten
valmistamia miesten ja naisten alus-
vaatteita, puseroita, esiliinoja, sukkia

y. m. myydään Kaupunkilähetyksen

toimesta Betaniassa Perämiehenk. 13,
torstaina, perjantaina ja lauvantaina
maali*k. 1. 2 ja 3 p:nä klo 10—7.

Makulatuuria
tämän lehdes konttorissa

trUSI SUOMETAR

Hl A #\..« AsianajolfrlmSitoHelslngissg, Haffltusk.lsB, gin,m%sjjsi I S %B<Kk K » «Ä* Aletaan myfis rlkosasloiia. 23 Matkustetaan maaseudulle

Asianajotoimisto (S.H.)

■fe- "4 r l UTim, jtBr> •jr.n.mii

Helsinki, Itä-Heikinkatu9, (Uusi Ylioppilastalo.)
Auki 10—2 ja 5-7. ei Puli. 6852 ja 1048. PorL

Tavarain välityksiä toimite-
taan nopeasti ja halvalla Po-
rissa, Mäntyluodolla, Rau-
mal'a, Vaasassa, Ykspihla-
assa, Kemissä, Torniossa ja
Haaparannalla.

Uuden Suomettaren
Haekijoita feefccEietaasi
käyttämään ja suosi-
maan niitä iijkke:tä,
jotka ilmoittavat ieh-

Pääkonttori Pori. Puh. 361.

Galvanoituja kattolevyjä,
Venäläistä liimaa

heti varastosta

JuseSius & Jokinen
Helsinki, L.-Heikink. 6

Pnh. 11871.

Lahden Rautateollisuus 0.-Y.
Lahti.

Valmistaa erikoisalanaan

Saiiaiaitos-
ja Puuseppätehtaan koneita.

p B S ?*> f'-*' " i?V. w * s-. *? öaii e fl P 1 31 1: a"lm 15 •' A I

LJiKETEHTÄVIÄ
(S. H.) Ruotsissa, Norjassa jaTanskassa ottaa suorittaakseea

Tuom. Pohjanpalo, Tukholma. Osoite: Park Hotell.

Mu- Uusi Siemenkauppa - Turku
Puhelin 17 69.

Tämän vuoden hinnastomme ilmestynyt.
Lähetetään pyynnöstä ilmaiseksi.

Turku Uusi Siemenkauppa Turku.
Venajiinkirkkokatu 25. Puhelin 17 69.

iTur.-S:) 3888

Juokaa

Talous-Kaljaa
Se ou maukasta, ravitsevaa ja säilyvää. Saatavana 10 lit-

ran pulloissa sekä erisuuruisissa tammitynnyreissä.
Soittakaa puh. 4684.

Aktiebolaget Fortuna panimo.
Fredriksberginkatu 11. (S. 1.3840)2876

*Sf|W pi
Etel. Esplanadik. 8.

Puh. 5112.
Matkustetaan maaseudulle. 164
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Haarakonttoriti

Hamina Loimaa
Hanko Mikkeli
Heinola Nurmes
Hämeenlinna Oulu
lisalmi Oulainen
Joensuu Pori
Jyväskylä Porvoo
Jämsä Raahe
Kajaani Rauma
Kallio Riihimäki
Karstula Rovaniemi
Kaskinen Salo
Kerava Savonlinna
Kemi Seinäjoki
Kemijärvi Sortavala
Kokemäki Tampere
Kokkola Tornio
Kotka Turku
Kouvola Uusikaupunki
Kuopio Vaasa
Käkisalmi Vammala

ilelsircki

Lahti Viipuri
Lappeenranta

Ottaa vastaan nihoja korkoa knsvamaan talletus-
tileille sekii juoksevalle ti ille.

Myöntää luottoa eri muodoissa, kuten lainoja, kassa-
kreditiivejä ja remburaeikrediittejä.

Diskonttaa vekseleitä.

Välittää osakkeiden ja obligatsioonien kauppaa Hel-
singin arvopaperipörssissä ja sen ulkopuolella.

Toimittaa rahanperimisiS, maksuja jarabalähetyksiä.

Vastaanottaa arvopapereita ja muuta omaisuutta
säilytettäväksi ja hoidettavaksi; laatii yhtiösopimuk-
sia, kauppakirjoja, velkakirjoja, testamentteja ja
kaikenlaisia asiakirjoja; toimittaa perunkirjoituksia
ja perinnönjakoja.

Suorittaa kaikkia muitakin pankkitehtäviä.

Toimia voi pankille antaa myös kirjeellisesti.
3908

Lasten ravintosokeria
Usean lääkäriä koettelemaa, jotk.»

ovat havainneet sen täysän vastaavan
ja korvaavan tunnettua" Soxhletin ra-
vintosokeria.

Laetoferrin A & B.
Koeteltu rautavalmiste, vastaa Ferri-

nia.
Ihovoiteita

tuubeissa.

Tinijanniehna
vastaa Pertussinia.

Collojodia
Liitelaastaria

Mallasextraktia
raudan kera ja ilman

Ems-, Karlsbad-, Kissinger-, Ma-
rieubad-, Xeuenahrer-, Tarasper ja
Vishysuolaa.

Rabarberia jaLavoltablettia sekä
Frajignliin
(ulostusaineita) saataviin kaikissa ap-
teekeissa maassa.

<Hbl.)

myy kuponkiverosta vapaita
ohligatsioniansa, vastaanot-

taa rahoja talletustilille.
fS. I. 4495} 3791

KansaHis-Osake-Pankkl.
Pyhäjärvellä U. I.
avaa Pankki haarakonttorintors-
taina maaliskuun 1 päivänä.

Helsingissä, helmikuun 27 p. 1917.

Johtokunta.3902

*

' reslriviiß!:onä Helmikana 28 p:nä

3142



Keskiviikkona Helmikuun 28 n:n&

SnnsnpnYhrhrc-Psinlfki
Talongit per 1917 orat jätettävät pankin konttoriin uu-
sien talonkien vuosiksi 1917—1926 saamista rnrten.

(8.1 «222^54

Tyopajainsinööri,
jolla on byvä järjestämiskyky
ja joka on perehtynyt tuKkii-
tuotantoon saa paikan

AB. S. Nikolajeff J:or OY.

i %& m Im I ItL
vedettyjä, amerikalaisia:

Mustia: 7/', V\ 17/', V/:\ 2", */,».

Galvanoituja: '/,-, ■/.". h *7«"i IV» 2 "> 2V2".

Punssia höyryputkia: V,", 7-". "A", t" W.
l'V, 2", 2V2

".

Myy suuremmissa erissä varastosta Viipurissa.

Itä-Suomen Rautakauppa Oy.
Viipuri.

a. T. 155> 3819

pääsylippuja
pame.aan ga myydään

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapainossa, Antinkatu 4.

UUSI SUOMETAR

fS«)

Halutaan palvelukseen

Kirjanpitoon täysin perehtynyt
suomea ja ruotsia taitava

nmiiiifi
saa heti toimen

Englanninkielen iaitoigiila etusija

Omakätiset kirjalliset hakemukset to-
distusjäljennöksineen ja palkkavaati-
muksineen lähetettävät os.:

Kaasu- ja Sähkö Osakeyhtiö
ent. Paul Wahl & C:o, Sähkö Os.

(Sotataka varikossa),
Viipuri.

(5.1.6068)G561

Lansf-Suomen Karfanjalos-
tusyhdistys ottaa

Yhden kokeneen Karjantarkastus
a:sistentin ja yhden tottuneen

koneella laskijan
noin kahden kuukauden ajaksi tarkas-
tamaan karjantarkastusyhdistysten kir-
joja. Tarkastus suoritetaan Tampereel-
la. Koneella laskija voi myös sivutyö-
nään suorittaa laskemisen. Lähemmin
yhdistyksen toimistossa Tampereella,
Tiiliruukinkatu 12, puhelin 1164.

Toimen puolesta:

3919 Akseli Kiianlinna.

Kuulutus.
Sen Jälkeen kuti Keisarillinen Se-

naatti on myöntänyt väliaikaisen
naiakäskeollisuuden tarkastajan toi-
minnan järjestämiseksi 8 kuukauden
ajaksi tänä vuonna 2,400 markkaa oi-
keudella matkakuluista saamaan kor-
vausta matkustussäännön kuudennen
luokan mukaisesti, «aa Teollisuushal-
litus täten keholttaa kutoma- ja om-
pelutöihin sekä niitten opettamiseen
pystyviä henkilöitä Teollisuushallituk-
eelta kirjalliseet! hakemaan sanottua

tointa viimeiatään 10 p. tulevaa maa-

liskuuta ennen Mo 2 päivällä. Teolli-
snusiiallitTiksessa helmikuun 24 p.

1917.
Viran pnolesta:

(5J.5956) 3763 Edv. Öhrnberg.

Y.L
Kokoonnutaan «siintymistä varten

Ylioppilastalolla viimeistään klo 9 ip.
HUOM.! Juhlapuku.

(5.1.6189-J3930

Akateemisen Orkesterin
aarjotns tänään klo 6 ip. Uudella yli-
oppilastalolla Etelä-Suom. osakunnan
huoneustoasa.

Huom.l Täsmälleen kaikki mukaan,
kenraliharjotus.
3502 Johtaja.

©R. Y. Kilven
kokous on täuään Raittiuden Yetävis-
fci Aaaaniatu 29. Ho S i.-p. 3917

Jumaluusopin yltoppilaitten ko-
din Kannatusyhdistyksen

perustava kokous pidetään
maanantaina maaliskuun 5
p:nä klo 6,15 ip. N. M. K
Y:n talolla Vuorikatu 17.

CS. L 6045) 3911

Korkkileimasin.

• Pastörisoituja! Säilyviä! •

[ • •

Pilseneriä N:0 1 |
l Vi Ja gV, pulloissa. *

Porteria N:o 1 I
• 'A ja {Va pulloissa. •

Voima-Olutta I
« 'A J" |Va pulloissa. *

Talous-Kaljaa I
• 10 litran lasi- e pulloissa ja 4
• tammitynnv- « reissä. •
•" » •

Suositellaan

Aktiebolaget Fortuna.
Puh. 4684.

(S. 1.3844)

KSrpännahka kaulapuuhkia.
Kärpännaiika Käsipuuhkla

Suurin valikoima.

Herman Renfors.
A H.) Mikonkatu 4

■ -nr ■ * ■

Alllllulull"
pii

myy kuponkiverosta va-
paita obligatsioniansa.

Vastaanottaa rahoja
talletustilille

Ylioppilaiden maataloudellinen
yhdistys

»Sampsa"
Ylimäär. kokous tänään klo 4 j.p.p. Van-
halla Ylioppilastalolla. Kysymys edus-
tuksesta Ja ensi sunnuntaina tehtäväs-
tä retkestä. (S.I. 6257) 3960

Suomen Graafillisen Teolli-
suuden Harjoittajain Liitto

kutsutaan

ylimääräiseen

Liittokokoukseen
Joka pidetään Helsingissä, Kauppaseu-
ran huoneustosss, Ponjois-Esplanaati-
katu 41, lauantaina maaliskuun 10 pnä
1917 kello S i.-p.

Kokouksessa käsitellään työntekijäin
Järjestön uudistettua anomusta työpalk-
kojen Järjestelystä ynnä johtokunnan
ehdotusta sen johdosta sekä valitaan
mahdollisesti valtuutetut palkkausasian
ratkaisemista varten.

Kokouksessa tehtävien päätösten tär-
keyteen nähden olisi Jokaisen läsnäolo
suotavaa.

Johtokunta.

Maakauppiasten
Palovakuutus
Osakeyhtiö

Turvan
osakkaat kutsutaan varsinaiseen
vuosikokoukseen, joka pidetään Erns-
tin ravintolassa Nikoiainkaupungi3-
sa maanantaina Huhtikuun 2 päivä-
nä k!o 12 päivällä, käsittelemään ja
päättämään ohjesäännön 18 §:ssä
mainitut asiat.

Nikolainkaupungissa, fcelmik. 22
pna 1917.

Hallituksen puolesta:
Ang. Leppänen.

(Vaasa) 3888

Suomen Rakennus-
mestariliiton Helsingin

osasto.
Kuukausikokous huomenna klo puoli

8 C. F'. Nybergin ravjntolasea.

Sihteeri.
(■Rakennustaite) 3910

Xiinteisioosakeyhiii
Elisabethin

osakkaat kutsutaan täten varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistai-
na maaliskuun 20 p:nä 1917 klo 7 i.-p.
Kämpin Hotellissa täällä.

Helsinki, hehnik. 27 p:nä 1917.
(Hbl.) 3942 Johtokunta.

Osakkeenomistajat
O. Y.

JikiPiiidelf
A. B;ssa

kutsutaan täten

vuosikokoukseen
keskiviikkona Maaliskuun 7 päivä-

nä klo V«8 ip. Kanppasenra" huo-
neustossa, P. Espianaadinkatu 41,
pääHåTTiään § 8 yhtiön säännöissä
luetelluista asioista.
3429 JOHTOKUNTA.

Meritoimi Osakeyhtiön
osakkeecmerkitäljöitä kutsutaan täten
yhtiön perustavaau kokoukseen, joka
pidetään Teatterilämpiöpsä Turussa
tulevan maaliskuun 12 päivänä kello
6 ip. Kokouksessa, joka samalla on
tämän, vuoden varsinainen yhtiöko-
kous, päätetääai yhtiön toimeenpane-
misesta, valitaan "yhtiön hallituksien
varsinaiset ja varajäsenet, tilintarkas-
tajat ja heidän varamiehensä sekä toi-
meenpaneva johtaja kuluvan ia ensi
vuoden ajaksi Eekä. määrätään näJden
palkat. Thtiön perustamista koskevat
aslakirjst ovat ennen kokousta näh-
tävinä Jaakkola & Pilntilän asianajo-
toimistossa. Turussa, helmikuun 22
päivänä 1917.
5668 Perustajat.

Suomen Koneliike
Osakeyhtiön

osakkeen omistajat kutsutaan täten
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pi-
detään Helsingissä ytotiön konttorissa
tulevan maaliskuun 10 p:nä kk) 5 ip.

Johtokunta,

Lainopillinen Yhdistys
Tcokoontuu Seurahuoneena perjantaina
2 pnä maalisk. klo 8 i.p

Keskustelukysymykset :

l:o. Onko maatilan omistaja, jo"ka
sen myydessään on pidättänyt itselleen
siitä määräalueen, joka sii sei ole si-
sältynyt kauppaan, velvollinen, kuten
se, jolle määräalue maatilasta on luo-
vutettu, suojellakseen oikeuttaan kol-
matta henkilöä rastaan ottamaan vaa-
rin määräyksistä 26 päivänä lokakuu-
ta 1916 annetun jakotaltosta koskevan
asetuksen 207 §:e>sä?

3:o. Onko konkurssivelalliselle vaa-
dittava rangaistusta ikookiirssLrlkok-
sesta aina Itse konkurssijutussa, vai
voiko sellaisesta rikoksesta panna syyt-

teeseen konkurssin päätyttyä vanhen-
tumisajan kuluessa tavallisessa järjes-
tyksessä? Ja vaikuttaako asiaan, oi-
ko viimeksimainitussa suhteessa pidä-
tetty oikeutta konkurssin aikana?

4:o. Onko puolisolla naimaosa sel-
laisen perityn maalla olevan kiinteis-
tön kauppr.hintaan, joia on myyty «si-
nen avioliittoa? (SJ.GIBO) 3929

Raittiustalo 0.-y. Koiton
varsinainen (vuosi-)

vuosikokous pidetään 13 p:nä maalis-
kuuta 1917 klo puoli 8 i.--p. Yrjönkatu
31, Koiton pikkusalissa. Käsitellään yh-
tiöjärjestyksen 15 §:ssä mainitut aeiat.

Helsingissä, 26 p:nä helmlk. 1917.
3944 Johtokunta.

Suomen Teollisuudenharjoittajain
Keskinäisen Paloapuyndistyksen

osakkaat kutsutaan täten varsinai-
seen kevätkokoukseen, joka pidetään
torstaina maaliskuun 15 päivänä kel-
lo 3 i.-p. Yhdistyksen konttorissa,
Fabianinkadun 16:ssa Helsingissä.
Kokouksessa esitetään Yhdistyksen
sääntöjen 16 §:n 2 kohdassa mainitut
asiat.

Pyydetään, että osakkaat ilmoitta-
vat aiotun osanottonsa viimeistään
V« tuntia ennen kokouksen alkua.

Helsingissä, Helmikuun 16 pnä
1917.
(S.I. 4930) 3060 Johtokunta.

Kallion Konepaja O&skeyhtiön
osakkaat kutsutaan täten varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjan-
taina 9 p. maaliskuuta 1917 klo 3 i.-p.
yhtiön konttorissa. Laaksokatu 2, Hel-
singissä, käsittelemään Ja päättämään
yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä mainituista
asioista.

Johtokunta.

Ajurit HuomJ
H:gin pika- ja kuorma-ajurien ylei-

nen kokon» pidetään keskiviikkona 28
p:nä t k. klo 7 ill. Srrkusk. ö, E-salis-
aa. Keskustellaan hevoeten ruuan han-
kinnasta y. m. (K. 7G) 3913

Helsingin seurakuntien papit:
Eteläinen suomat, seurakunta:

Hilden, Uudenmaan k. 27, puh. 13 89.
Leiviskä, Kapteenin*. 1. P. 41 73.
Sylvander, Albertinkatu 34. P. 70 38.

Pohjoinen suoma!, seurakunta:
Kalla, Porvoo.
Päivänsalo, Fredrikink. 39. Puh. 139
Erander, Lönnrotinpuistikko 3. P. 9192.

Sörnäisten suomal. seurakunta:
Engström, Siltasaarenk. 6. Puh. 15 65,
Hurmerinta, Sirkuskatu IC. Puh. 4896
Byman, Alppikatu 19. Puh. 50 91.
Wallén, Kulmalank. 3. Puh. 78 07.

Pastorinkansllat Annankatu 14 ja
Kallion kirkossa ■CSörnäiston s.).
Avoinna arkipäivisin klo 9—12. .

1917 - Nro 57-3

Suomen Kansallisteatteri
Suomalainen Ooppera

Keski/, t.k. 2S p. klo JiB
Enel-llta

Perjant. maaliek. 2 p. ja sunnunt.
maa - •.-■ 4 p. klo 148

Ktä&se**vc!.
&n, ooppera (4-kuv.), Aleksis Kiven

mukaan kirj. ja sävelt. Armas Launis,

Pääsylippuja näihin näytäntöihia
myydään tiist. klo 10—<jft ja keskiv,
klo 10— sekä klo B:stä ip.

Pääsylippujen hinnat ensi-Htaan 10:
—1 mk. ja seur, näytäntöihin S:—l mk.
ynnä sotavero. 3788

Kansan Näyttämö.
Torstaina maalisk. 1 p:nä klo 3

Ensi-ilta
Tuhlaajapoika.

4-n. näytelmä. Kirj. Hall Caine.

Perjantaina maalisk. 2 p;nä klo 8
Tuhlaajapoika.

Etuosto molempiin nåvtfintöihin ke
kiviikkona 12—3 3922

Ruotsalainen Teatteri
Keskiviikkona helmisuun 28 p:nä

klo 7,30 i.-p.
Tavallisin hinnoin,

Annonsera!
3-cäytöksinen huvinäytelmä. Kirj. Rof
Cooper, Megrue ja Valter Hackett.

3S3T

Apollon Operetti.
Tanaan käo 8

Dockan.
Nukkena: Elna Gisledt.

Lippuja tilataan puheiim. 73 06 12—3.
Mvydään s:ltä. 3S9c

Mielenfciir toinen

Jääpallo-
ottelu

Polyteknikkojen maljasta Töölöä pai.
lokeatällä tänään klo 3,30 ip.

IFK I—KIF I.
Pääsymaksu 1 mk. rnni se'

(5.1.6172',3967

2724



i Nio ÖV 1917 UU&I »UOMETÅR

i Liike-Osotteita. I
Agentuuriliikkeitä :

Juusela & Levänen Oy. Mikonk. 23
Puh. 72 80, 59 72.

Otto Lumme & K: i IMSspi.Sö.t.lSöO 11660

Aniaaritoimisloja:

Suomen Agraaritoimisto. E.-Espl.k. 16,
UI. SS 33, klo 10—3.

Arkkitehteja:
Axel Mörne, Albertin*. 21. Puh. 1363

Hantaneisimistoja :

Uusi Hautaustoimisto, Lapinl.k. 13. 6320
KerraiEvaatetiisiiikkeitä:

Lorens Malmström, P. BbbUl 33. P. 642.
Vaatetusliike Pohjola Oy., Aleks.k. 17.

Huoaskalukauppcja :

I S/*3 D?fCSS\S Ka«¥oka:uN-oMm lÄk Sfc,2,*ks,«Era Puhelin 4543.

Oy. JolinPaischeff Ab. ffiTSi
Ilmoitustciriiätoja:

UUDEN
SUOMETTAREN

Kahvikanppoja ja -paahtimoja:
Oy. Pohjolsm. Kahvlkompp. iTukutt.)

Kraunuvuorenk. 3. P. -10 53 ja 58 23.

Kananmnnakanpnoja :

I. Arkadleff, P.-Esplan.k. 11-13. P. 1713.

Kangaskauppoja :

V. Aaltonen, U linja 13. Puhciin 89 29.

AITTA Kluuvikatu 4. Puh. 54 66.Ml I i M OSAKCYMT.O.
A.-B. M. Lindroos, Aleks.k. 11. P. 312.

Kehysliikkeitä:
Jo.itsen & Nlkolajeff, Museak. 3. P. 6329.

Kielenkääntäjiä:
—POLYQLOTT--
12 klerL Val/.ohn.kleleak.BoaLS,p. 15TB

—TRANSLATOR—

konttori
välittää Ilmoituksia kaikkiin
lehtiin ja aikakauskirjoihin.

"Yksi käsikirjoitus ja yksi lasku
eri lehtien omilla hinnoilla.

13 kieitii, vai. ichn. kielenk. Aleks. k.
IS. Puh. U0 85.

Insinööriiainsistoja:
Insinööri:. Zitting S. C:o. E.-Makas.k. 2.

UusienKielten Opisto
Valant, kielenk. Puh. 34 10. Aleks.k. 11.

Kirjansitomoja:
T A D M O HR3ANSITOMO
I HKI IV Kaivok 11 P. 6845
Ttil>Äm»aK,r lensitomo- P.8001,8215
8 UIvCVQ Unioninkatu X:o 13, 111.

KiOiYiVALISTUS Annaiik^O.P.^S;.;.

Jalkineliikkeitä:
Kirjapainoja :

Suomalaisen
KirjaHlsuudsn SeuranKirjapainon 0 y.
Helsinki, Antinkatu n:o 4. Puh. 447.
Suorittaa kaikkia kirjapainoalalle kuu-
luvia töitä nopeasti, täsmällisesti, huo-
lellisesti ja kohtuullisilla hinnoilla.

Hagnäsin Jaikineliike, Erottaja 19. Puli.
«92. Haara!. Siitasaarenk. IS. V. 2943.

KplaEßTTdyksiä ;a laivatarpeiia:
Hjelt & Lindgren, Länsiranta 16. P. 784

tifflMMMfflßr 1 La nippu-, Lasi- jaPosliinikauppoja:
AI BIAkl LAMPPUMAKASIINI.

Aleksant.lc.ll.Puh.l327.
Lanka- ja viilatavarakauppcja:
Witlandt, Uudenmaankatu iä. P. 6Ö30.

Lasi- ja talonstatvekauppoja:

Lapinlahden!!. 7. Pub. 32 37, 104 82.

Kirjapaino-asioimistoja:
Osakeyhtiö Grafica Aktiebolag, Kasar-
minkatu 23. Tuh. 59 12.

Taloustarveos.puh.64sÖ Lasi jaPosliinio.s.
p. 514. Kaugas-ia Lankaosaston puh. SO6.

Lasinleikkansliikkeitä :

Kirjallisia toimialoja:
Kirjallinen Toimisto. Fredrikinlc. 39, 1)

(Bulcv. kulmassa). Puh. 73 7!

Kiisbeelaitoksia:
KEMIGRAFINEN OSAKEYHTIÖ.
Annnk. 10. Pah. 54 SO ja 113 82.

o.y.Kiisché AS^246-

°i 2/1 EU A AI Yrjönkatu N:o 27.|Y KkUVM |5 Puhdin 65 07.
Konekirjoituskin: saeja -.

Ft tl n. YhA uusiutuvia ko-Oy.Systema. AESi:ks&.
Kotiteoliisunsliikkeitä :

m O TTI KOTITEOLLISUUS 0.-Y
Kili Bulevardink. 2. P.8725.

Koniutaipeiden kauppoja:
Kouiutarpeiden Keskusliike Oy. Vla-
dtinirinkatu 3. Puhelin 58 02.

Joutsen & Nlkolajeff, Museofc.3. P. 6520.
Pellilasimo, Bulevardiuk. 24. P. 110 77.

Leikkeleliikkeitä :

Helsingin Leikkcleliike, Hikonk.l'.P.49l
Leipuri- ja Eondiittoriliikkeita:
EMaim»s«am 3:s linja N.o 16.

■ nCinOllCn Pub.'jOWja2o%.
Ekberg, Btilovardmk. ii. Puh. 272.
N. Leino, P. MakasHnik. 4. P. 212.
Helsingin Höyryleipomo, Ludvigink. .1.
P. 1732. Sivuniyym. Unionink. 23. P.1539

Lyhyttavaraliikkeitä '•

Helppoia, Sittasaaronk. 6. P. 74 2S.

Maanmitiareita ;

Artur Alhn Maanmittaustoimisto.
Heisinki, Erottajank. 5, 3 kerr. P. 37 ZH,

Kukkakauppoja: I NIKLAS JÄRN EFELTInPjUaiinmittnns-ja lakias. torni.
Lakiasiain \ skin. avi, st. I.llft. Immi.
C. H. OTTO. Länsi-Heikinfcuu 10■ P. 37f.0 Järnefelt, i' 37r,h Otto ■

Hagan Kukkakauppa, E.-sspl. 2. P. 5117
V. F. Sagulin, Aleksantennk. 46. P. 977.

Kultaus- ja kehysliikkeitä:

VE/£»liim«l Annankatu 20.
. &arlUllCl Puhelin 23 56.

Knli asepänliikkeitä ■

Rauramo, E., Korkeavuor.k. G, A.,p. 9714
K. A. Sariola, Katajanokan!*. 7 B. P.7311
Tukkila, v.-maam. Vladim.k. 11, A. 4550.

Aikala Oy., Mikonkatu S. Puhella 1 6-5.
Kulta- & Hopeaseppä-Osuusk., Hakasa!-
nient. 2. Puhelin 07 38,

Maanviljelyskalusto- ja tarp.-kauppoja

Osakeyhtiö Agros SKraf:^
Maatalous- ja Meisätoisnistoja:Osk. Lindroos, Aleksant.k. 4S. Erott. 9.

Kylpylaitoksia:
Kylpylaitos Imatra, Malniink.24. t. 9? 6tf

11 Ilffniilil letHnislo,
Mikonk. n:o 7. Puh. 90 0.", 111 65.

!lU"SUOinBn VILPURI. Puhelin 375'.
KESKI-SUOMEN METSÄTOIMISTO,
TAMPERE, Puhe!. 15 61.

V. G. Tftomen EBBnStt
Muotiliikkeitä:
A. Lönngren, Korkeavuoreäk. 22. P.8350

Musiikkikauppoja :

AB. R, E. Westerlur»d O,Y. P.Espl.k. 37.

Nahkakanppiaita :

Knut E. Holtz Oy. (tukuttain), I. Hei-
kink. IS. Puhelin 24 80.

Naisten pukimoliikkeilä:
Oy. O. Stenberg, P.-Esp].k. 27. P. 17 27.,i
Paikanvälitvstoimisloja:

Paperikauppoja:
I. Bastman, Aleksanterini;. 11, P. SOS
Th. Wulff, P.-Esp!.k. 43. Puh. 24 50.

Patsßtcitoimistoja:
Helsingin Patenttitoimisto, Bulevardin-
katu 10, klo 11—1, 2—S.

Suomen Patenttikonttori 0.-y,
Bulevar Jiakatu 0. Pah. 02 41.

Hakee Ja myy patentteja.

Pianoliikkeitä:
Hellas Oy. Pianotehdas, Aleksanteri*-
katu 30. Puh. «8L
Mikkola «S. Wegeiius, Aloks.k. 13.P.G2*5.

Räätälint.tek. liike, Hameenk. 2. P. 3707
L. Väisänen, Museokatu 5. Puh. 5770,

Pikatoimistoja:

KuijetoiifKs &%s%&
Pnnutavarakanppiaita:
Sörnäisten Halko- ja Puutavara Oy..
Fredriisbergink. 18. I'uli. 270.

Rantakauppiaita :

Emil Lesch, Aleksanterini. 17. P. 18 01

Sanomalehtiä:
Uusi Suometar, tehotas ilmoitus-

Suomalainen, suurin leit» Jyväskyläsiä.

Siistoinaatavaiakaupvioja :

V. W. Dahlgren, Vladim.-k 34. P. 5275.
J. H. Dahlgren. Tukku- ja vähittäisliike,

Annankatu 26. Puh. 757.
E. Hansson, Vuorim.-k. 33. Puh. 33 33.

Arthur Nyman, Eerikink. 17. Puh. 2 4S.

Toloos-OSGheßflcppa SSsä
J3|m2ri Vainio, Neitsytpolku 10. P. C3DT,

Sikaritncntiiiikkeitä :

Nizza Sikari-tuonti, l irlenm.-k. 2. Pah,
72 öS, Alekfeanterink. 0. Puh. Dli 9ö.

Silmä- ia snuieimnslasikanpiiija:
Oskar Eriksson & C:o Oy. llikonk. 7.

Puh. 361}.

Kesldviikkoiiu HelmJknuii 28 p:nä

Ojt K. H. Renlund, KautaUaupp. P. 153-1

Bakeminsaiaekanppo ja :

HElsingln Rakennusainekauppa Oy.
Heikinkatu n:o 3. Puhelin 256.

JSaiitagänkytehtaita:
Suomen Rautasänky Oy., Helsinki, IV
linja 6. Puhelin 9S 96.
Helsingin Uusi Rautasänkytehdas, Poi-
:-a & Merivaara, Haiiitusk. 15. P. 1630.

Rohdosiiikkeitä:
Rohdosliike Varia, Aleks.k. 50. P. 11337.

Rorr. a liikkeitä :

Hels. Romuliike, Siltasaarena. 7. P. 575

Räätälin- ja vsalctasliikkniä:
"K. M. Kaskinen, KorkeaYJs. 2S. P. 1151
>'K. G. Lehto, Fredrikiak. 40. P. 1914.

KM. Pohjanpää ?T?S.

Sähköliikkeitä:
Koru, wilaietiisHike, Khmvik. I. P. 53 48.
Ojalan Sähköliike Oy. Mikonk. *J. P. 5285.

Taidetakomcja ja messinkivalimoja:
O. M. Nurmi, Liisaak. 11. Puu. 33 81.

Taloissa iaivittavien metallitöiden
valmistus- ]i korjausliike:

O a Sa PesoräenprI«Ä
Tapetti- ia laaiioliikkeitä;
A. Haagoja, Neritytpolku 3. Puli. 534.
J. Korte, Aleksanterisk. 7. Puh. 29 71.

Tukkuliikkeitä:

liIÉltÉl!I!ll
Vuorikatu S. Puh. i>3 14

Tehtaitten Tukkukauppa
Siitasaarenk. 6, p. 6754 i(tL,yhyttavaraa).
I. Pohto (nahkaa, vuotia, ekstrakt.),
Klunvik. 4. Puh. 85 35 ja 22 55.

Urheilu- ja polknpyöräkanppoja:
Stockmann, Urheiluosasto, Uaionink. 2".

Puhelimet: Joht. 1781. Myymälä 6467.
Konttori varasto 2032.

Valokuvaamoja:
A. B. valokuva-atelieri Apollo O. V.

Aleksanterinlwtu 13. Puhelin 838.

Vesijohtoliikkeitä:

O.S. PesonenSS
tB.RÉ.HuWi.T.TSLI^?
Ab. Vesijohtoliike Oy., Nuoranpunojank,

4 A. P. 3315, 5553 ja'6S4o.

Voiliikkeitä:
Oy. Hansa Ab., Unionini. 25. P. 6451.
F. Heino, It Viertotie 2. Puh. 8186.
Valio r. I. E.-Esplanaadink. 2. P. 7733.

Väri- ja verniEsakanuncia:
Suomen Väri- ja Osa-

keyhtiö. E.-Espianaadik. 8. P. 85.

I Kaupunginorkesteri.
I Torstaina 1 p. maalisk. 1917

klo 8 ip.
Yliopiston Juhlasalissa

:' VI (XIV) Sinfoniakonsertti
J<»äta4a: P.-of. R. Kajanus.

OHJELMA: L. van Beethoven:
i Sinfonia N":-o ti (Pastorale);

Techaikowsky: Siionia K:o 5.
Pääsylippuja: numer. 7:20 ja 6:

—. untneroimatt. 4:80; ylioppilas-
lipp. j:.O saatavana klo 10—2 ja
S —7 Yliopiston lippumyymäläkö.

Yleisen Ylioppilasyhdistyksen

Akateeminen

KaEevala-
juhla

tänään klo 8 l.p. Vanhan Ylioppi-
lastalon juhlasalissa.

Lippuja rajoitettu määrä aka-
tjiaiistcu kansalaisten saatavissa
ylioppilastalojen vahtimestareilla.
(sx eace) 3939

girt II fga
' I

Päivällissoittoa
klo 5—lltS.

Iltakonsertti
klo 9—12.

Kamariorkesteri Blsacchl!

HOTELLI ASTORIÄ
L.-lieikink. 14. Pub. 3405, 929

Aamiaisia,
Päivällisiä |a
Iliaiiisia

kohtnohintoihip. Useampia pie-
iiiii bnoneita. Booria Biliuardi
fcuoneusti.. '.')

SFDTFM
3&UtcficU}tteli)
(Ueneuoii&éa.'II Avoinna klo 11-3.

1: 20.
3361rs. ii..

A. i^ARNAtiOSKI
A. WANNINEN

Taidenäyttely
Unianink. 30 (Taiteilijaseuran

iraon< osto . Kio 11—3. 3'>lb

Päivälista.
Lääkäreitä:
U. Ahava, Kori;eavnorenk. 1, 2-3, p.8834.
Alho, Aioks.k. lö, last.t. 13-1, 5-6. p. 7772.
Behse, silmäl. P.-E?pl.k. 33,10-12, p.4459.
Bardy, P.-Espik.l:. li, IM. kirurg-,
korva-, nenä-, knTkVui ., puh. 4553 & 8875.
Bengelsdorff, Amini:. i>, 9-10, 5-6. a&ist.
Björkenheim, Brott 9. synnyt. Ja naist
taut., 1—!. Po* 4S Z«.
af Björksca*, Trj,k,lf, Jj3-%4, hermot.
Joht. Tallbr.ctan -air;»*;- }a lepokotia.
Bcije, naisteni, synnvt., Bulev.k. 22. 2-3.
Bonsdorff, l2-1,p.3207.ba5t.
Hj. von Bonsdorff, i'ui.k.H. 3-4. ei kcsk.
Väinö Bärlund. HakaeaäMSk. 2, iho- ja

Tooer. t., 0-y,ll, 5-7, naiset 7416.

Axel Cederereutz, Yrjönk. 9, ihot. 9-10,
5-6, naiset, lape. tiist., perj. 11-12.
Collan, Yrjönkatu 11, 2—4. Ihotautia.
Creutz, naist. ja synn., 8-7, 8u1.k.9,p 5143.
Ehrström, P.-Espl. 37, sisät. (vatsa-, sy-
dän-, keuhko-, sok.-taut.), p. 4194.
Elmgren,E.Espl.l2,korv.nen.kurk. l2-1,5-6
Elin Elmgren, A!ek5.k.44,12-2,5-7.p.1695.
Rob. Elmgren, Cudenmaank. 11, 3—6.
Rintataut. Puh. 27 65, ei lauantaisin
Enroth, 4OSS.
Eskelin, Pietarink. 24, ci vastaanottoa.
Fabrltiu9, Yrjönk. 10, hermo-, sokeri-,
sisätauteja. ;*3-4, ei kesk. li-aant. p.3651.
Faltin, P.-Makasiinikatu 6. Matkoilla,
v. Fieandt, Vilhonk. 3, korva-, nenä- ja
kurkkut. 4—5 (paitsi lauv.). Puh. 3797.
Forselles, Bulev.k. 1, 2-3, 5-6. Puh. 1C33.
Korva-, nenä- ja kurkkut.
Frisk, Erottaja 4, vatsa-, suoli- ja so-
keritauteja, klo 11—1.
Gorbatoff, Yrjönk. S. I—3. Puh. 70 44.
Geitlin, Aleks.k. 46, hermot, sis. (syd.,
reum.) (ei kesk., lauv.). P. 7633.
Ragnhild Granholm, Antink.l9, la6t.taut.
11— tiist. perj. myös 6-7. Puh. 11098.
Grenman, silrn., P.-Espl.k. 15, 11-12. G-7.
Grönholm, silmät., Erottajat. 9, 3—ll.
Grönroos, Kasarminkatu 44, ihotauteja,
9—ll ja 6—7. Puhelin 116 68.
Gylling, Bulevardrnkatu 22, J^ä—>/-§

Puhel. 14 03 tai 9 91.

Hammar, Mik.k.3,ncnä-,kaula-,ääait 10-].

Hirvlsalo, sisät. VUd.k.11,12-1,3-6,p.3596.
Hollmén, Museok.7,s-6,korv.,nen.,k'jrk.t.
K. Holmberg, P. Makasiiuik. fi, ilo >/s 2
—3 (keuhko-, sydän-, munuaist.), p. 908.
Holmström, Vladimirink. 7, ven. t. 9
ssll. fi—7, nais. %12— 1. Puh. 2015.
Homén, Rauhank.ll, maan.,keek.perj.s-b.
Hornborg, Aleks.k. 46, %2-»43; el ".auv.
Ignatius, Hakas.k.2. sisät. 2-3, 5-6, p 1928.
A. Johnsson, Kasarmink. 38, klo 2—y:i,
sisät. (rintat.). Puh. 76 52 ja 5 63.
Jokinen, P.-Espl.k. 37, 11-1, iho- j» vener.
Jägerroos, Kasarm.k.44, naist..synn. 2 4.
Kaskimies, Korkvk.4s.ven.6-7 .ei tiist.lau.
Kuhlefelt, 8u1ev.k.7, 11-12,6-7.silm.nect.
Kyrklund, Yrjönk.4, 2-4, lastent., p. ."960.
Lavonius, Aurorank. 5, Z'/ t —4JJ Kir.
Puhelin 34 41.
Leidenlus, Kasarmik. 38, 9-10, C-G (cl
lauant. ip.). Puh. 7652. Naist. ja sjr.n.

Llmnell, Vladim. k. 3, 12-1. 5-6. ei 'luv.
F. V. Litonius, sydän-, keuhko- ja vat-
sat., klo 11-1. <<£6-7, Aleks.k. 50. V. 5248.
J. Lojander, Erctt. 19. Ven., ihot.,
9—ll, 5—7.
U. Lojander, Uudenmaank. 7. Vener. t.
9-11 ja 5-7. Naiset 11-12. Torst. ei vast.o.
Lydecken, berm.. sisät. Lääk. kon. lait.
Aleki.k. 46 B, y,12—1. ei lauv. P. 7633.
Länsimäki, 4—6. Puh. 85 16. Pi]lit«b I
Prof. Engströmin assistentti. ullluJn.4
Löfqvist, P.-Makas.k.7, 12-2, naist., svnn.
Lövegren, Erottaja 7. sisä- ja last t.
10-11, 5-6, kesk. 10-11, ei lauv. P. 3364.
Murto, Kirkkok.s. 10—11, 6—7, p. 9741.
O. Neovius, sllm., P.-Espik. 37, 10-11, 6-7.
Norén, naist.,synn.l-2.Ka5armk.17,p.9163
Nyberg, last. Teb-aank. 3. p. 14 04.
Nysten, lasT.t. P.Esp.k. 15, 2-Vi4, p. 9959.
Ollonqvist, kirurgi, 1-2, Ritarikatu 9 B.
A. J. Palmen, Hakasalm.k. 2. maan.,

ksskiv., perj., lauv. 5-6. As. p. 5458.
Pirilä, Vlad.-k. 3, iho- ja ven. t. 9-10,5-7,
naiset tiisrt.. perj. 12—1.
Qvarnström, sisät., P.Espl. 33, 3-4.p.6484.
ReijoWaara, Antink. 15, £ll-11 P. 4802.
Renval!, Korkrav.k. 45, vatea-, suoli-,
reum. ja sokerit- Matk. noin 15. 11.
Ruotsalainen, lastcataut. ja sisätaut.,
Uui.vardinkatu 10, 11—1. Puh. 55 21.
Rycmä, sisät., 9-10, 2-3, 6-7, Heikink. 9.
P. 11 69. Yksityinen fysik, hoitolaitos.
Rönnholm, naist., Kasannik. 34.
Salo, Aletos.k. 19, 10-11. 6-7. P. 114 62.
Sibelius, Lapl. s. Ilmoit. 8-9. P. 199.
Slevers, sisät., Yrjönk. 5, %3-i. P. ~ 08.
Sipilä, Annank. 25, 9-10. 4-6. Puh. 2241.
Sivcn, P.-Espl.k. 15, 2—C, matkoilla.
Sjöblom, Yrj.k.ltf, ö-G lS:K.f?ydän-,r!ntaJ.)
Sjöström, Yrj.k.lo,korv.nt>nä-,kurkk.3-4.
Stockmann, ihot., Erott 3, arkip. 9—ll.
Nais. keslnv. ja lauv. 12—1.
Streng, Yrjönk.l3, rintat. 2-3,5-6, p.7S2ö.
Suolahti, Cudenmaank. 9. 2-4 (ei lauv.').
Puh. 17 01. Korva-, nenä- ja kurkkut.
Lauri Taipale, Siltasaareak- 4 B, 12-1,

K&— <AI- Pun. 110 66 ja 46 27.
Taskinen, Aanank. 29, 12-1, 6-7, ei laur.
Tennberg, 1.-Roop. 3, keunk-, 2-3, ei lauv.
Tuberkulos, vastust. j-hdis-t. asiamies.
Terhola, Kasannink. 27. P.7594.
Tollet, Unioninkatu 22,1-2, 5-6, kurkku-,
nenä- ja iorvatauteja.
Tukiainen, ven., itiöt. 9-11, 5-7. Erott. 3.

Vallin, silmäl., Kirkkok.l4; 11—12, 6—7.
Vartiovaara, Aleks.k. 40, silmät. 10-11.
6-7, lauv. 10-12. maanani. 6-8. P. 69 62.
Wasenlus, Erott. 19, 9-11. 2-3. P. 4 87.
Wegelius, Kas/k. 34, naist,
Wlchmann, naist. ja synn. Hakasalmenk.
2, tel. 53 78, Kotitel. 33 52.
Veikkola, sisät.. Nikolaink. 17. 12—1.
6-—7. p. 2545; yksit, fysik, hoitolaitos.
L. Wetterstrand, 1.-Viert.s, 9-10.4-6,8301

Wertgrsuaod 2£Ä%2£&
E. A. v. Willebrand, sisät., erik. verit.,
sokerit., vatsat. Aieks.K.. 50, klo J,j3—4.

Silmälääkäreitä:
«••r ,siimäi.Bu!evk.l2.lo-1i,6-7.Kcsk
\iiiyjiu iauv ain ,i 0 "il, pouM 'nikisa ja
IllllflUulsair.väh.v.PorLhaniiirinne 1,3-4

Rammaslä äkäieitä.

Alopaeus, Aleks.k. 19, 3-4, pah. 114 62.
Aspelund, A„ Aleks.k. 46, 10-11, 2-3.
P. 18 63.
Avellan, Hj., Yrjönk. 10, 2-3, ei lauait.
Bengs, E.-Espl.k. 2, I—2, ei lauv. P. 1147.
Bergström, L.Heikink.l3,lo-12,3-5,p.2150
Blumenthal, Vlad.k. 3, 10—11, 6—7,
keskiv. ja lanant. 10—ai. Puh. 111 21.
Ingr. Ehrström, Bulev.6, 10-11,3-4,p.6283.
Groundstroem, Aleks.k. 11, 11-12. P.2413.
Hammasklin., Fredrikink. 14, 2—3, 7—B.
Hällfors, Bulev.k. 4, 12-2. 5-«, ei lauv
Idman, Siitäs. 6. Ei vastaanottoa.
Evi Inberg, Kasarmink.3s, 11-12,K,6-<47.
ci keskiv. & lauant. i.p. Puh. 68 37.
Vieno Kalima, Vlad.k.ll. 1M2.5-C.p.4975.
Helmi «argus, Lönnrot, p. 5, klo 5-6.
Rva Karvonen, el vastaanottoa.
Kerttula, Liisank. 17, 11-12,5-6. P. 7568
Konsin, T., Yrjönkatu 21, 10—11, 5—6
Kerstin Konsin, Yrjönk. 21, 12—1, 4—5.
Katri Lille-Aro,Aaeksk.4o,ll-12,6-7,p11605
A. Lind, Yrjönk. S, 10-11, 4-5, ei lauant.
Lindell, Hakasalmetfk. 2, 11-12. P. 5378.
Aino Lukkarinen, 10-12, V!ad.l4 C. 10417.
Lundholm, Kasarmink. 44, 11—2. 5—6.
Lyytikäinen, Yrj.k.lo, ll-1, 6-7,ei kesk.ip.
Mellenius, Espl.k. 12. 2—3.
Nandelstadh, P.-Esplanaadink. 38, 10—
11, 3—4. Puh. 4459.
Ester Polon, Fredr.k. 35, 11-12. P. 10416.
Puolanne, Vironk.6, maan.kesk.perj. 12-1
Sallmén, Kork.v.k. 1, 12-1, 6-7. P. 97 34.
Sandelin, ICaivok. 12,12-1,5-6.puh. 80 02.
Seppälä, Nikolaink. 17, 12-2. p. 108 27.
Silvenlus, Vlad.k. 11, 10-12, 6-7, ei lauv.ip.
R. Stenberg, Erott. 11, P. 3213.
Saima Stigell, Fab.k. 23,12-1, 6-7, p. 8533.
Sundman, V., Aleks.k.ls. 11-1.6-7. P.4Ö28
Tammisalo, Annankatu 24. 12—1, 6—7.
ke*k. lauv. 12—1, puh. 113 71.
Thorman, Korkeav.k. 27, 11—1, 6—7.
Puh. 25 06. Ei keskiviikk. ja torstaiua
Wasenius, Bulevardini. 14, 9—lo, I—2.1 —2.
Puh. 1182 ja 45 87; el lauantaina.
Äyräpää, P.-Espl.k. 5,10—12. Puh. 112

Ham ibagi; Unitoita :

Aleks.k. 19, Yksit, hammaskl. p

Sairaaloita ja kylpylaitoksia:
m «kj m a Sairaala ja Synnytyslai-os,
bPiwl Speranskint.3. P.40-29. 8869.

RÖNTGENLABORATORIO.

Mehiläinen siSSone20,

puh. 7768. Synnytysosasto puh. 7228.
Taskinen, Fysikaal. Hoito- A. Röntgen-
laitos, Annank.29. Hermo-, reum.ja sisät.
sähkö-, kylp. vai. kuumenn. y.m. hoito.
n.mm;.n Sairaala, Töölö.Tri Savolin,
MiPffi' 1 ' '■"sa !l ; ' Pull '■ ""•

llUUllUlUil Tri Geitiin, miesten osasto.
Puhelin 413J. Topeliuksenko,

Saitosßad Grankulla
Puaelin Grankullan sentraaU.
Tri Einar Runeberg, vast.-otto 10—13.
P. 4133. Topeliuksenkatu 9,

— Keuruulla.
•VUUSCIÖIIO Heikinheimo puh

MATTILAN LEPOKOTI, OITTI.
I yynClan Augusta Last-rbohm.

Keräystolmiktuita vähävaraisten
keuhkotautisten hyväksi.

Toimisto Bulevardinkatu 13, joka arki-
päivä kio 12—4. Puh. 99 70

Katiloita:
F. Alho, kåtiiö, Lastenk.k. 9, r. C, ov. 38
Helmi Hake, Liitank. 12, p. E, 3 k. 7582

Hierojia ja sairasvoimistelijoita :

Ufcko Falck, Konstantlnink. 5. P. 9515

Mauri Hartea, P.-Espl.k. 35. Puh. 2426.
Helmi Nieminen, Eerikink. 39. P. 11419.
Fiina Partio, Tehtaank. 20. Puh. 1397
| Ä-k d*M* Kh ensvärdiut;6 n o 19.
L6O DUni l\7j'J2.kao : ;s :2.'/,4ja5-7.

Eläinlääkäreitä:

H«»rin Cläme iHåckaan 9-12 ja 1-3..gli! ClainS. Siltasaar. 14 P. H55.
Höijer, Kasann.k. 26, 10—12. Puh. 1022.
Yliopiston eläinsairaala, Ritarikatu C.
9—ll, puhelin 96 24 J 3 73 69.
Eläinsuojelustoimisto, Fredrikinkatu 30
Puh. 36 09. Konttorlaika klo 10—3.

Luontaisen terveydenhoidon neuvoja
J.Uoti, I.Viert.Hörneber£k.6,lo-12,6-7ark.

Asianajajia Helsingissä:
00000000000000000

§ Asianajotoimistoja |
° joiden omistajat kuuluvat Hel- °

0 singin Asianajajayhdistykseen: °

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

O Becker 4. Vesamaa, osa. B. Sou- O
O ränder ja M. Kivenoja. P.-Espl. O
O 15, <^lo—4. Puh. 61 55 ja 19 44. O

O Harry Bergroth, Uudenmaank. 9. O
O Hl°— ll. 4S. Puh. 115 86. O
O Castren & Snellman, omist. A. M. O
O Lassenius ja Kaarlo Fröjdman. O
O Aleks.k. 42. 10—vs4. P. 735, 7172 O
O ja 22 79. O
O Jonas Castrenin Asianajotoimisto, O
O omist. Lauri Castren, Erottaja 4. O
O 10—4. Puh. 12 85 ja 12 35. O

O Kaarlo Castrenin Asianajotoimisto O
O E.Espl.k.lfi, 10-4, p. 4264,8185, 3383. O
O Alfred Forss'in Lakiasiaintoimisto O
O Kasarminkatu 23. P. 59 20. 3410-4. O

O Väinö Hakkila, Itä Heikink. 9 (U. O
O Yliopp.talo). 10-2, 5-7. P. 6552. 1048. O

O Helsingin Lakiasiaintoimisto, ora. O
O Arvid Sourander, Aleksanterink. O
O 3f. 9—12, I— H4. Puhelin 39 93. O
O K. V. Holma, Heikki Borenius ja O
O Arvi Jannea, Aleks.-k. 44. H lO- °

O 12; I—4. P. 857<5, 922 ja 5061. O

O Pellinen & Niemelä, Mikonkatu 6, O
O 10—4. Puh. 2335 ja 7144. O

O Helkki Ritävuori, Fabianink. 31. O
O 10—12. I—i.1—i. Puh. 114 90, 34 70. O

O Serlachius & Ryti, P.-Esplanaadik. O
O 33. 10—yA. Puh. 67 65 ja 7110. O

O Snellman, Hannes, F- Esplanaadlk. O
O 37, 10—4. Puh. 61 12 ja 102 93. O

O Arthur Söderholmin Lakiasiain- O
O toimisto. E.-Esplanaadik. 16.10—1, O
O pui. tolm. 1495 ja 3234, joht 2143. O

O Toivo Wainlo, Etelä-Esplanaadink O
O 8. Klo 10—I. Puh. 5112. O

O Veikko Vartiovaara, Aleksant. k. O
O 15, 10—(. Puh. 47 16 ja 65 79. O
00000000000000000
Aksel Alanderin Asianajotoimisto O. Y.
Mikonk. 7, 9-12 ja 1-4. P. 1873 ja 4214.

Herman Bergquist^^h:^- 1

Erik.-aia rikosa?.. kauppa & maariitoja.

Jaakko Eerikäinen SfÄi:
G. Fredenbjrg, \crat.l-R00pk.3.10-4.'J3äG

Fröjdman & Broms
Om. vara:. H. Fröjdman ja lakit. kand.
A. Broms.

Mikonk. 7. 10—4. Puli. 86 03, 85 I*.

Voldemar Haikala&s!£&
Hannula & Orraeus
HuHirask. lö,B. >JIU->JI. 4-6- MLtMO
Ossian Hellman Ja Yrjö Sträng, vara-
tuoni. P.-Raatat.k. 19 A ja Arkadiuk 21
B. Klo 9-10, 5-6. Puh. 108 48 ja 10S 01.
Helsingin kaupungin vähävaraisten 01-
Kcusaputoim., Katariinan 1.!. 2, 3 kerr.,
klo a.p., tiist. ja perj. Ke
7—B i.p. Pnhel. 77 29.

Otto Kaukovaaran
ASIANAJOTOIMISTO.

Erikois, rikos- & yhtiöas. Yksit, etsivä.
Mrkonk. 11, %10-H, 5-7. Puhelin 27 33.

B. J. Lindelöf, 9-12, 2 1. Yrj.fc.il. p. 41*6.
Asianajajia Sortaval sata:
ANTON KOTOSEN LAKIASIAINTOS

Helsingin seurakuntien papit :

Katso perjaatain-nuuieroa.

Fuhtnakäikirjoihistoimista :

Pankkeja:

Kallion konttori SBtnftarenk. 8-H>
tuö. 11566 Av. 10-3; '/,6-T.

Suom. Säästöpankki, I.Teatterik. 3 At
10—12 uv- Ja ö—7, lauant. 3—i ip.

Vakanhukontioieia:
Ensimäinen Venäläinen .-.,„_,.

Vakuutus-Yhtiö. Esj
nadink. 10. iHypoteckki.yn- §f]l i
dlstvksen talo). Pubeiin 231. AwåtmJS

I Niklas Järnefeltin 1Maaaml taus- ia lakiasiain toimisto
Lakiasiain vakin. avustaja iskit, tesnd.

B C H. OTTO, Länsi-Heikinkatu 16. ■Puh. 8760 Järnefelt. Puh. 3756 Otfj.r |

ÖBBBBBBBBBEJTaJaBBEBaSStgQ
Ik*4sUma}*ja "*•*■** ir*f*~rti)TrJn
ö cy.jSue(tcfJ£tö: «

HELSINKI. MIKONKATU 6 PUH 9J39Q
Auli Markkula, perunkirj. pesauk., y.m.
Apolloni;. 3, kla y.&—7. Puh. 44 iti.
Möller, Enwald & Järnefelt, Lakiasiain-
toimisto, Unioninkatu 2S A. Pua w 9505.

LPohjonlieimoßM
Surakka & Puustinen
Mikonk.23, Aatr.talo, P.11056.
Suomalainen Kiinteistö- ja Lakia slain-
toimitto, Erottajankatu 15—17. Ptahelia
37 66. Klo 10— J44.
Suomalaisten Lakiasiaintoimisto
Kansallis-P ♦.., A1ek5.40,9-11; 5-7.PU1158.

EusenTescheÄ^o?
Asianajajia Hämeenlinnassa:
Hämeenlinnan Asianajotoimisto, omist.
varatuomari Niilo Aarnisalo.
Kankaanpää, Hannes, Varatuomari.

Asianajajia Joensuussa:
Varatuomari W. A. Cornér, Joensuu.
ltä-Buom. Lakiasiaintoimisto, Joensuu
Joensuun Lakiasiaintoimisto.

Asianajajia Jyväskylässä :

Eino Nyyssölä, (ent. Artturi Valkola).
SALONEN & TENNBERG. Piic. 305.

Asianajajia Kemissä:
Varatuomari ANTTI KARIKOSKI.
Asianajajia Kokkolassa;
Uno Björklund, Varatuomari, Jfcokkola

Asianajajia Kotkassa:
Kotkan Asianajotoimisto. Omist. vara-
tuomari Åke Kyander.
ATTE MÖNKÖ, varatuom. Kotfca, p. 92.

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

Asianajajia Kuopiossa:
Varat. H. Johanssonin Lakia» toimisto.
V. E. KIVINEN, Varatuomari
Malmivaara & v. Hertzen. Puh. 513.

Asianajajia Lahdbssa:
Kerppola & Tauleri. Puuettn 94.
Oskari Lehtonen, tok. kand. Puh. 270.
Varat. Mikko Louhivaara. Puh. 465.

Asianajajia Lappeenrannassa:

Lappeenrannan Asianajotoimisto
Asianajajia Mikkelissä:
Nybers&AHilanÄas£
L. Puupponen, lakit» kand.
Raevaaran Asianajotoimisto, Mikkeli.

Asianajajia Oulussa:
S. Haapalan Asioim. .Oulussa, per. 1886.
PIIKIVI & PAAVOLA, Oulu.

Asianajajia Pieksän! äfillä :

TOIVO MUniUIIEN laloaÄ.
Asianajajia Pietarissa:
A. Erjapea, Katariinaa kana! 69. P.40869
A. Hackzell, Baseinaja, 2. Puh. 181 49.

Erikoisala: Oikeusasiat Venäjällä.

Asianajajia Porvoossa :

A. TULIKOURA, Varj tuomari. P. 49

K. M. af URSIN, 'T^'11

Asianajajia Porissa:
ASTALA & JÄRNSTrJÖM. pua. 186

Asianajajia Salossa:
Tuomaala, H., Varatucsnari.

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

M ISTO, Sortavala. Puh. ,38.

Asianajajia Tampereella:

S»» Ohi & PulKKlnen
Lakiasiaintoimisto Tampfreei a.

Grönblad & Launio, p^ pere
-

Varatuomarit Koskinen & Leinic.

K. O. Laitinen &*£
KAAPO MURROS. Puh. 75c
Planting & Puha, Asisnajotoirr.. P. 1165

Procopé & Soivio-

Tampereen LakiasiaintoirrJsia,
oniist. varat. O.va Sohäberg.
Kauppak 16, p. 644. ICO4. Av 'J-3.

Asianajajia Turossa:

M HolmströmKäS&£J
kunipp.AlwarSAxén,RalnerSeHn,v.tuoni.
Jaakkola & Piintilä lÄ^-1:
A» 0 -*TUWN|fC|nO tounuto-

Jl Uiyyill' kand., vara-
t A. H INKILA tuomari.Tit-ku.P,270

Nestor Simola, varatuomari. P. 1752

A. 6. Tiinsran, gggng
Asianajajia Vaasassa:
Hasselblatt & Boxström, Vaasa.
VÄINö HEINIÖ, varatuomari, Vaasa.
J. Sahlström, hovlöik. not., Vaaea.

I Ent. T.iiv" Anjalan Asianajotoimisto) |

Asianajajia Viipurissa:
JOH. BROFELDT, varatuomari.
Einar Hänninen, varatuomari, Viipuri
V. Joutsenlahti, Vaasank. 21. P. 793

Metsämies & Lumme. Puh. 760.
Martti Pitkänen, varatuom. Puh. 1560.

Vilho Sarkanen, *g£ JK*
#*Ni>*-» T-•■■•■«■ Laklaslalntoi-uno i annermuto Viipurissa

VOIPIOIN ASIANAJOTOIMISTO.
Viipuri, Pietarinkatu 12. Puh. 15 54.

Matkailutoimistoja :

Matkailutoimistoa S-^908

Matkustajakoteja:
Matkustajak. »Lempi», Vuorik.4, p.4851
Matk.-koti Rauhala, Atmank. 32. P. 9932.
Turlstihospitsi, Vlauim.k. 17. P. 1311.

Tilitoimistoja:
Hm Vnvara "*■ too*- Kauppakoi-
11111. MltOlU, keak. ja Tlionist. Wr-
janp. opett.. valant. tilintark. Siltasaa-
renk. 8, C IV, ovi 23, p. 4353, 9—10; 4—5.

Liiketoimistoja:
Jnuselu & Levftnen O. Y.
Helsinki. Mikonk. J3. P Tl 80. 59 Tl.

Suorittaa kaikkia liiketehtäviä.
ArpajaistoimiNto

PfILOS» F@§iwia
Lcioninkatu 25.
Av. 10- i, iauact. 10-2. Puh. 206 & 6193.

E*w£ r ?!\si Palovakuutu- 0.-Y. Fabia-lllfl I Kfl nink. 14 •'• Wiio. Av. 10-4.;
Ö >«*■ «»«•»» :le^iivuK.-vnuo. i.-lleikm-
II p? PIIP katu H. konf- klo 10—12,;
lailla* In I—4.1 —4. Lauvantaina sekä.
nhlaaattoina klo 10—2. Pnbelta WB4.

i{ vart Asiani. Vakaat»*)
Iltil■.•--■■.;. htii konttori. Fabianini, 14.
SS±SSSSSS P flO*f ia H63

lii 1 F DIM Y. P. 4070. Av. 10-4
Aieksanterink. «J

Mb Meri¥akyutes-Gs2Heyi!tlo.
Unioninkatu 20. Puh. 12 24 tCO 24.

Simot LasivaHeutiis B,yir :̂
ia N (1 LapaturuiavauuutusO.-
D0r«B(i Unionink. 25. Pnfa. USrn«laln Av. 10—4.Lauvant. 10-

POBJOL. Palovak. Osau.-Yht.*
Tel. 627. Alessk. 4*J
Avninna klo Iol—*l

Prövfdentiä^SC
Seonr. Satianomisialain Paioapuni
Unioniak. 28, 'Helsinki, av. 10-4. P. 1385.;

fnlHmff Henkivakuutusyhtiö, iJUIUSHU Aleksanterina. 15. Puheiin
4107. »voimia in_3. :

CflMßfi keskinäinen Vakuutusia
ftnllr W Tnruss a. pääasiamies
Åkerman. Bulevardini-'. 14. Pnh.4

fnissa■■ :' d iitfUKivakuutus-

iinuiiyiuv r«pl k is Huh... 7z
(Äfjjßlufg keskiu. Ueukivak.-juti».
lifllSPi* -'iat nk.s.Konttoriavoinnastivlilll klo 9-11. ",I—4 P. 414j

SffB M jS9 "aio- ja& enkivakuutus 0.-
Uril uil 228. P.-Esplanaadink.fbN Av klo »—5

■JIMSX AMI uienvak. U. I A-iau.. Hel-
I relflfl b nL'- Vakuutuskontt. Fabia-;WlllUli nin«. 14p.C022ja 1163. Axet]
Hi.lmström Ankkurini,-. S. P 2fl'_>4ia 126TJ

UoKuutusKonttorl gSKuSJ
V;i|ittäJ< kaikenlaisia *-Kkuutuksia

ilnliimn Palovale Ov. Vaasa Pääasiani.
IBHdlllU N.klas Järnefelt. L.-fleikinlt 16.

P 3760 & 7611. Kontt aikalO-5.^

Suomalaisen puolueen kanslia.
Antinkatu 4, 5 kerros. Puhelin 56 19.

SILATKAA
UUS.

SUOMETAR

tj.,is£- (a
moniväriset

❖ JuMatttftaiaat s>
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I Kriaäin tyytyväisiä ovat kaikki.
I jotka, ovat kokeilleet uuita parau-

nettiia musteensäilyttäjäämme
>,REKORD'iav.

Blini»
jauhoja

Tuoreita
< (Myytävänä maan kaikissa iyvia-
i varustetuissa Kirja- ja Paperikau-

■ poissa. Päävarssto Porvoon Tefcni!-
•lisestä. Tektsusa. 1815

Kaviaaria
Osakeyhtiö

Helsingistä.
Uusia Kalevala-

suunnitelmia. vnl ilinlfiranliri PsPPiP^
Nykyisten, Kalevalajuhlien aikana

t>n laeilla talloilla puhuttu erityisen
Ka._i'a:useuran perustamisesta. Tä-
män peuran lähimmäksi päämääräk-
si le mainittu kuvallisen Kalevalan,
»Ka.:~aiJsk.rjok:r>an> aikaansaami-
nen. Lisaksi on seuran tehtäväksi
»uimniteltu huolenpito Kalevalajuli-

liei }a Karjalan runolaulu- ia kante-
' • ns .'tviihiien. toimeenpanemisesi:).
erityisen Kalivalamuseon, -kirjaston
ia -Uikimon hankkiminen Helsinkiin
L-ckä. yleensä, koko sen tieteellisen
keräämis- ja tutkimistyön crhjaami-
cea, ja avustaminen sekä sen taiteel-
lisen luomistyön kannattaminen, mi-
kä tavalla tai toisella liittyy Kaleva-
laa:; ja suomalaiseen kansanrunou-
k-n.

Puli. 203 ja 52 77.

Nämä sommitelmat epäilemättä
ansaitsevat yleistä huomiota sekä
u»iaa harrastavien kansalaisten kan-
natusta. Mutta niiden toteuttaminen
vaatii- niin suuria pääomia ia niin
paljon innokkaita työntekijöitä, että
tuurin osa mista on siirrettävä tule-
vaisuuden tiliin. Jos katsotaan asi-
oita vain nykyhetken ja nykyisten
mahdollisuuksien kannalta, näyttää

fcuitenkin siltä kuin voitaisiin verra-
ten helpost; tehdä jotakin Kalcvala-
harrastukscn levittämiseksi ja syven-

JUmilnllii Lähinnä ehkä uusien Ka-
tlevalaiaitosten avulla.
, Yleisintä kannatusta näyttää osat-
Bensa saavan Kalevalan kuvitushen-
te, josta Aksel Ga!!en-Ka!i-!a on teh-
inyt ehdotuksen v. 1909 ja jonka hy-
väksi on jo saatu eräitä lahjoituksia,
toivottavasti tämä hanke piankin
•joutuu siile asteelle, etta voidaan
iwirtyä sen käytännölliseen toteutta-
miseen, vaikka ori mieliä tietysti on
siitä, onko se muoto ja ta-pa, jota jul-
kisuudessa on ehdoteltu kuva' - n
Ki '. valan aikaansaamiseksi, kaikin
puolin onnellisia ratkaisu asialle.

Allekirjoittanut puolestaan pyytäisi
li=äk- : tehdä pari vaatimatonta ebdo-
.lusta, joiden tarkoituksena olisi val-
mistaa Kalevalan lukijoille tilaisuut-
ta tämän.» rui »elman syvempään

yn ..-• Ira -en ja omistamiseen.

■ : 'ston

niin
ftjn oa vaifeeg, melkeinpä mahdoton
pysyi näiden teflriumtwvWwten
tasalla, ciis; tarpeen n.s. »tieteellinen
Xaiavala-Ktilos», johon koottaisiin ja

jftrjestettäisiiß suppeiksi alanooteiksi
sekä «Kyiseksi selitysosastoksi

kaikki, mikä. valaisee Kairalan ru-
D syntyä, kehitystä, kokoonpa-

noa, ooto}« sanoja, nimistöä y.m.s.

.Lyhyet viittaukset ainetta, käsiltele-
.vään kirjallisuuteen sekä muutamis-
sa kysymyksissä vallitsevaan mieli-
piteiden eroavaisuuteen kuuluisivat
iietysti 10703 asiaan. T&mmöinen

KVLI,

3&f>l

teos, joka asiantuntijain yhteistyöllä
olisi saatavissa, vastaisi niitä krii-
tillisiä, runsailla selityksillä varus-
tettuja laitoksia, mitä. ulkomailla on

olemassa esim. Homeroksen runois-
ta, Danten »Jumalaisesta näytelmäs-
tä», useista Shakespearen ja Goethen
tuotteista. Se tulisi kipeään tarpee-
seen niinhyvin yliopisto- kuin kou-
luopetuksessa. Varsinkin äidinkie-
lenopettajat, jotka joka päivä tuleva!
tekemisiin Kalevalakysyr.ivsten kans-
sa, olisivat tämmöisestä laitoksesta
suuresti kiitolliset sen toimittajille.
Heidän sekä yleensä opiskelijain käy-
tännöllistä tarvetta silmälläpitäen
olisi suotavaa, että selitykset mikäli
mahdollista sovitettaisiin välittö-
mästi runotekstiä säe säkeeltä nou-
dattaviksi alavilloiksi sekä eri osas-
teksi kirjan loppuun, eikä eri ni-
teeksi.

Tässä yhteydessä sopinee Luo.
mauttaa, ettej Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seura ole suinkaan tehnyt
otollista palvelusta sillä, että se on
Kali valan neippGhintaisessa koulu-
painoksessa lohkaissut selitykset erj
teokseksi, sen sijaan kun ne ennen
olivat tekstisivun alareunaan painet-
tuina. Vanhaan tapaan toimitettu

- i lupainos pysyy opettajien ja op-
pilaiden keskuudessa yhä vielä toi-
vottavana.

Kansankirjaks; Kalevala taas tus-
kin tule* ennen kuin sitä saadaan
helppohintaisena, mutta hyvälle pa-
:-. rlllc- aistikkaasti .painettuna ja
jos suinkin koristeellisesti kuvi-
tettuna jokaiselta Suomen rautatie-
• ja jokaisesta pitäjänkirja-
kaupasta. Ettei meillä tässä suhtees-
sa ole tehty kaikkea voitavaa, se
tuskin lienee kiellettävissä. Ver-
tauskohdaksi mainittakoon, että Nor-
jassa on vanhat Snorre Sturlasonin
sadut kuvitettu ja painatettu valtion
avustuksella ja saatavissa kaikkialla

ssa harvinaisen berppohintaisina,
mutta kauniina painoksina, jopa
kruunun hinnas!,;. V. T.

Valtionrautatiet. (STT) Ensioiä;-
sen kirjuria viran sijaisuutta Viipurin
asemalla ovat hakeneet toiset kirjurit
M. A. Nousiainen, J. A. Huet.z, J. Juuti-
lainen ja G. A. Bergh, ensimäisen li-
punmyyjän viran sijaisuutta Viipurin
asemalla ovat hakeneet toinen lipun-
myyjä L. M. Holm ja sähköttäjä >H. K.
PaldaiU, kuutta toisen kirjurin viransi-
jaisuutta Viipurin asemalla harjotteii-
jat E. A. Liljeström, V. U. Huuskonen,
K. F. Talenen, V. V. Makkonen, G. V.
von Haartman, V. Väisänen. A. Talsi
ja O. Strcng.

Poliisilaitokset. Varsan poliisika-
marin sihteeri Jofeannés Kaitanen on
nimitetty Pietarsaaren kaupungin po-
liisimestariksi,-

Uutisia Helsingistä.
Viipurin bcrioikens. Auskultan-

tiksen otti Viipurin hovioikeus maa-
nantaina lakitiedetten ylioppilaan
Arvo Lauri Jyhannes Anjelinin.

iipurih hovioikeuden uotario Vei-
ni Metsämies .jätti maanantaina ho-
vioikeudelle erohakemuksen sanotus-
ta virasta. Erohakemusta ei hovir
oikeus ole vielä käsitellyt. Viip.

Laäkintölaitos. V. t kunnanlää-
käriksi Korpilahden kunlaan on ää-
kintöhallitus toukok. 31 p:ään. mää-
rännyt lääket. kaad O: H Sini
vaaran.

Koululaitos. Avoinna olevaa
voimistelun opettajattaren virkaa Vii-
purin ruotsalaisessa tyttökoulussa on
hakenut opettajatar "H. M. Elfving.

Julkisen opettajanäytteen suo-
ritti t.k. 2.-1-, 20 ja 27 pnä suomalai-
sessa normalilyseossa fil. kand. L.
L. L. Lindström matematikan, fysi-
kan ja kemian vanhemman ja nuo-
remman lehtorin virkoja varten.

Tullilaitos. <STT Kotkan tulli-
kamarin pakkahuoneeninspehtori K.
A. Lundin on määrätty hoitamaan
tullinhoitaja Th. F. Vahlroosin kuo-
leman kautta avoimeksi joutunutta
Rauman kaupungin tullinhoitäjan-
virkaa sen avoinna ollessa. Lundi-
nin sijaisena on Kotkan tullikama-
rin konttnrikirjuri A. g. V. Vendeil,
jonka virkaa hoitaa konttonkirjun
tullilaitoksessa T. S. Laine. Laineen
viransijaisena toimii ylimääräinen
kamarikirjuri.S. A. Arvela.

Postilaitos. Eksaeditöriksi Tu
run postikonttoriin on nimitetty cks-
peditörinapulainen, iii. kand. A. G.
Tolvanen ja ekspedi&rutapulaiseksi
Viipurin postikonttoriin harjoittelija
Hilja Ilaria Leskinen.

Naantalin sanatoriohanke. Se-
' fi ' on nyttemmin vahvistanut
Naantalin Kylpylä-Sanatorio oy:ii
yhtiöjärjestyksen.

Elintarvekysymys.
Maitopula Helamaissa vältarty.

(STT) Niinkuin toispäiväisistä leh-
: ■'.''. kävi selville," suostuivat mai-

åöaviejtt sunnuntaina senaattiin jät-
tämässään kirjelmässä uuteen vienti-
järjestelmåånj jos kohta sillä ehdol-
la, etlå vientimaksua jonkun verran
aiennettaisi n, mihin senaalli puo-
lestaan katsoi syytt, olevan. Tåten
tuli vältetyksi alkamassa oleva tais-
telu viejäin, la täkäläisten suurten
tuonliliikkcitlen välillä. Viimasi
mainittujen maito jää edelleenkin
Helsinkiin ia viejaf ovat luvanneet
niinikään toimittaa osan korvauamai-
toaan tänne

Uhkaava maitopula tuli siten väl-
tetyksi.

.Siitä, huolimatta -jatkavat ne sala.
kunta Helsingin naista, jotka suostui-
vat maitokonttoria avustamaan mai-
don turvaamiseksi lapsille ja sairail-
le, työlään laatimalla eri poliisipii-
rien .asukaslueli&oitten perusteella
luettelot 5 vuotta nuoremmista lap-
sista (aikaisintaan v. 1911 syat}..

ti f

Näiden luettelojen perusteella tullaan
niin pian kuin kortti.ai-jestelmä astuu.
voimaan, alun pitäin antamaan sen
jkaisille kpsilie kaksinkertainen
oiaitomäärä muihin verrateni

Nt ? sairaat, joii le n.aidon runsaam-
pi käyttö on välttämätöntä . saattavat
lähettää niaitokcnttoriin, osoite Salo.
moninkatu 3, ndfclutmmin postitse,
liäkärin&a antaiu. jkttodistuksen vd-
himinästä tarpeeihststa maitomää-
rästä. Saapuneittén todistusten pe-
rusteella harkitsee inaitokunttorin
johtokunta, mitkä, toimenpiteet käy-
vät tarpeellisiksi.

Vielä kuluu jonkun verran aikaa,
ennenkuin korttijärjestelmä tulee
käyläntöönotetiavaksi. Korttikontto-
rissa toimitetaan, parailiaan ostajain
jakamista eri myymäläin osalle.
Vasta kun tämä työ on suoritettu,
voidaan ryhtyä kortteja jakamaan.

Lihan jakein Helsingissä.
£S.H.)' Lihakonttori jakoi eilen li-

haa ruokapaikoille '3,426 kg sekä
makkaratehtaille 3,386 kg eli vht.
6,812 kg.

Uikäii lihakéskusSjpmiteasta on il-
moitettu, pitäisi tällä viikolla sää-
tämän siviliväeston tarpeisiin tar-
vittava määrä 45,000 kg. Viime vii-
kon huonon lihansaannin sanotaan
riippuvan pakkasista,

.Valitusten johdosia joita kyliä
ei ole todistettu että muka liha-
kauppiaat jakaisivat lihaa puolueel-
lisesti, tulee lihakonttori maalisk. 1
p:stä asettamaan tarkastajan. Jo-
kaisessa jatkopaikassa läsnäolevalle
polisille voidaan tehdä valituksia,
jotka hän toimittaa konttorin tutkit-
taviksi.

Sakarirsin haytiii virvoitnsjnomissa.
(S.H.) Eräät, maamme virvnitus-

juomateMailrjat olivat anoneet se-
uaatilta 'upaa saada sokerinpuutteen
aikana käyttää virvoitusjuomien val-
mistuksessa sakarinia. Senatti onkin
nyttemmin suostunut anomukseen
ehdolla, että tehtaitten tuotteissa sel-
västi ilmoitetaan niiden sisältäviin
sakarinia.

Leipäkysymys Tampereella.
'. (SU.) Sen johdosta, että Tampe-
jreella on liikkunut huhuja lähim-
»massa tulevaisuudessa muka kau-

pungissa tarjoiia olevasta leipäpulas-
ta, db Aamul. toimittanut tieduste-
luja Tampereen suurimmista leipo-
mo- ja loivänmyynliliikkistä sekä
myöskin kaupungin- maistraatilta ja
elintarve-toimikunnalta.

Lehden saamien tietojen mukaan
on kaupungin leipomo- ja kauppa-
liikkeillä jauho- ia viljavarastoja
kuitenkin aseiksi kuukausiksi. Niin-
pä on kaupungin eiintarvetoimikun-
naiia noin 706,000 kg rukiita ja veh-
na;, joksikin ajaksi. Osuuskunta
Tuotannossa riittänee nykyisen me-
nekin mukaan vehnäjauhot tnsi
syksyyn saakka, ruisjauhot 2 ;\ 0
kuukautta sekä pakettileipä jonkun
aikaa. Lidmanilla lienee jauhova-
rastoja noin 5 kuukauden ajaksi ja
Laurentjeffiiiä noin 2 kuukaudeksi.
Useimmilla kaupungin leipomoliik-
keillä lienee jauhoja varastossa ai-
nakin pariksi kuukaudeksi, toisilla
pitemmkksikin ajaksi, pu myöskin

(B.HI
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huomioonotettava että useimmilla
kaupungin osuuskaupoillakin on
huomattavia viljavarastoja myytä-
vänä. Näin ollen tuli lehti tieduste-
lusta sii!;i:i käsitykseen, elia nyky-
ään liikkeellä olleet huhut leipäpu-
lasta ovat perättömiä.

Viljakysymys Viipnrin puolessa.
(STT] Kun Viipurin pitä. ::'n elin-

tarvetoinnkunnan tietoon oli tullut,
etta Tienhaarassa oli suurempi va-
rasto viljaa, teki se siitä ilmoituksen
Viipurin lääninhallitukselle, jossa si-
tä kohoiteftiin kääntymään nimis-
miehen puoleen asiassa. Nimismies
ryhtyikin heti asiaa tutkimaan ja
löydettiinkin varasto, jossa oli yli

11/»l1/» milj. kg ruisjauhoja. Varaston
omistajaksi ilmoittautui .Suomalai-
nen Kauppa Oy. Tämä on nyttem-
min ilmoittanut olevansa halukas
myymään varastosta 10,000 säkkiä
elintarvctoimikunnalle 35 mkn hin-
nasta säkiltä. Elmtarvetoimikunta
ilmoitti kuitenkin, ettei se maksa yli
rajahinnan. Elintarve toimikunta
neuvottelee asiasta vielä kokoukses-
saan.

Viipnrin rautatieläiset ja elintarve-
kysymys.

(5.11.) Viipurin rautaiieläishenkilö-
kunnalla oli sunnuntaina kokous,
jossa oli osanottajia noin 300, läsnä
m.m. rautatiehallituksen valtuutettu-
ja. Ennen keskusteluihin ryhtymistä
esitti rautaticpäällystön edustaja, et-
tä tehdystä päätöksestä tullaan polt-
topuita jakamaan kipeimmässä tar-
peessa oleville. Sittenkun järjestely-
toimet on suoritettu tullaan jaosta
sopivalla tavalta - ilmoittamaan a-
sianomaisille. Kokous tyytyi tähän
ilmoitukseen, katsoen, ettei poltto-
puukysymys anna tällä kertaa aihet-
ta enempään toimenpiteeseen. Toivo-
muksena lausuttiin, että puut eivät
olisi mitään hylkytavaraa, kuten on
ollut aihetta otaksua, vaan täysipai-
noista ja käyttökelpoista.

Rautatiehallituksen asettaman e-
lintarvekomilean puolesta esitti sit-
ten komitean jäsen, liikenenetarkas-
taja A. Loisten ehdotuksen ja mie-
tinnön, jonka komitea oh laatinut
esitettäväksi rautatiehallitukselle
rautatieläisten ehniarv. kysymykses-
tä. Mietinnön johdosta sukeutui laa-
jempi ' keskustelu, jonka päätyttyä
kokous päätti lausua jyrkän paöek-
mmisöosa niille rautatieläisille ja'
hi idän perheisiinsä kuuhrvillee jotka
salaa kuljettavat tavaroita samalla
jättäen vastaisen elintarvekomitean
huoleksi syrjäyttää elintarvejaosta
mainittuun menettelyyn itsensä syy-
pääksi le-hneet. *

Niinikään lausuttiin toivomus vaa- i
letuskysymyksen järjestämisestä ja]
ratkaisusta suotuisalla tavalla. Muut i
kokouksessa esilletuodul näkökohdatl
jätettiin komitean harkintaa::, . ■
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Kaupunginvaltuusmiesien eilinen
kokous.

(SH.)

Virallinen tilasto. vastaisen vedenlarprrn tyydyttämis-
tä koskevaa kysymystä koko laajuu-
dessaan.Lääninhallrtukser.e päätettiin lä-

hettää valtuuston lausuntona kau-
puagia tilastokonttorin antama lau-
sunto maan virallisen tiSaston uu-
desti järjestämistä varten asetetun ko-
mitean mietinnön kuntain rahatilas-
ton järjestämistä koskevasta osasta.
Tiiasiokonttorin lausunnossa anne-
taan tunnustus komitean ehdotuksil-
le, mutta tehdään eräitä muistutui-
sa mietintöön liittyviä taulukoita vas-
taan.

JViinikään oli teknillinen lautakun-
ta ehdottanut samanlaatuisen komi-
tean asettamista.

(Valmisteluvaliokunta puolestaan
ehdotti, että komitean jäseniksi valit-
taisiin professorit A. af Forselles ja
.T. J. Sederholm, kaupungin vesijoh-
tolaitoksen johtaja, insinööri A. Skog,
kaupungin terveydenhoidontarkasta-
ja, tohtori V. Manner, fil. toht. A. E.
Blomqvist ja teknillisen korkeakou-
lun lehtori, insinööri G. A. Aartovaa-
ra. Vielä ehdotti valiokunta, että ko-

valtuutettaisiin käyttämään
töissään lisäksi asiantuntevaa apua
jaen ■Mi i ijffi ja tekemään aikanaan

ksen valtuustolle määrärahan
myöntämisestä menoiessa suorittami-
seksi.

Määräiahst ja kalliinaianlisäykseL !

Kaupungin kirjaston viimää- !

räistea apulaisten palkkausmäärära-
haan myönnettiin täksi vuodeksi 800

atraruneß lisäys.
aston haaraosastojen tämän-

ruotiseen vuokramäärärahaan myön-
nettiin 2G2 mkn 50 p:n lisäys.

Kaupungin työkunnan kustan-
nusten viime vuoden määrärahaan ;
myönnettiin 406 mkn 20 p:n lisäys.

Työkunnan työntekijöUle myönnet-
aikaisemmin myönnetyn 25

mkn suuruisen k a 11 i i na j a n li-
ri lisäk-, 30 mk. kuussa

nualisk. 1 pstä tuki**- Samalla ko-
sinnan työmiesten k&T-

.. .: la maksettava kor-
•; 1 mkaan 50 p-.iin.

-männin k a n s a n 1 a s-
-1 e n I r h :i n vuosien 1915 ia 1916
poltt'.;v.r.' :.äärärahoi>hin myönnet-
-1 iin 1,000 mkn suuruinen lisäys.

Kaupungin e v a n k e 1 i s-1 u t e r i-
jten seurakuntain toi-
rr.an tutkimuksen seurakuntain

• }a tonttien omistus-
• b -nuksiin pääi ! i val-

upungin puolesta ottoa osaa
;..; suuruisella summalla.

Rahatoimikamari ilmoitti valtuus -

ettS kaupungin yleisten
•i määrärahat kenties tu-

.tetäviksi ainakin 180,000
koska on kysymyk-
-urgm työmrchil-

•ivönnetyn kai lii na; an-
; i s ä \ ksen korottamisesta kaksin-

ksi. Valtuusto merkitsi tämän
[ - n tiedoksi saaduksi.

K ' '• k a m ä k i e n määrärahaan
myönnettiin 1.000 mkn suuruinen li-

Asian jouduttua eilen valtuuston
käsiteltäväksi sai ensin puheenvuo-
ron toht. A. Tollet, joka lausunnos-
saan lyhyesti selosti pohjavesikysy-
myksen aikaisempia vaiheita Helsin-
gissä. Selostuksesta kävi: ilmi, että
asia on oliut täällä esillä melkein
minkauan kuin täällä vesijohto on
ollut olemassa. Ja v. 1908. kun val-
tuusto päätti ottaa käytäntöön vesi-
johtoveden kemiallisen puhdistus- ja
pikasuodatinjärjeslelmän, päätettiin
nimenomaan, että nämä päätetyt
toimenpiteet on katsottava väliaikai-
siksi, sekä annettiin samalla vesi-
johtolaitoksen tehtäväksi laatia eh-
dotus 3a kustannusarvio pohjavesijär-
jestelmän Helsingissä käytäntöönot-
tamisesta. Lausunnossaan puhuja
muutoin tuli siihen tulokseen, ettei
ole mahdollista Helsinkiin saada
ponjavettä riittävästi kaikkiin tar-
koituksiin, vaan tulisi tyytyä siihen,
että pohjavettä hankitaan juomave-
deksi ja Vantaan vettä puhdistettu-
na muihin tarkoituksiin. Komitean
olisi kuitenkin koetettava etusijassa
etsiä pohjavettä <=ekä, ellei sitä Ba*V
da, pintavettä, Vantaatakaan unoh-
tamalta.

Prof. .T. J. Sederholm 'kertoi esi-
merkkejä eräitten kaupunkiemme
pohjavesihankkeista, jotka toisissa
paikoin ovat antaneet hwiä, toisissa
vähemmän tyydyttäviä tuloksia.
Helsinkiin lienee vaikeata saada
riittävästi pohja-vettä, sillä kaupun-
gin ympäristöllä ei ole niin laajoja
pohjaveden kokoontumiselle Soveli-
aita alueita, että niistä saisi kokoon
kaupungin tarvitseman vesimäärän
Puhuja epäili tuleeko komitea saa-
maan aikaan mitään käytännöllisiä
tuloksia.

Professori O. Asehan huomautti,
että helposti saa sen käsityksen, et-

tä kaupungin vesijohtolaitos toimii
pohjavesikysymystä vastaan. Mitään
varmuutta ei ole siitä, ettei kemial-
linen puhdistus aikaansaa joitain
vielä tuntemattomia haittoja, oi
myöskään varmuutta siitä, että. se
todella ehkäisee tautihasillicn pää-
semisen vesijohtoon. Ellei pohja-
vettä saataisikaan riittävästi, olisi

-

iäapuko m i t e a n käytet-
myönnettiin, komitean kus-

UHniksiin ja sihteerin palkkaukseen
ian 1,100 mk. sekä hätäapu-

-i • iMiiseen naisille viime
atdeita käyttämättä jääneet varat

16,808:40
Vesijahtokyaymy».

Komitea asetettu re«ii»fc-'o .c ••
• mystä koko laajuu-

-. ra a n pohtimaan.
"vlnoniaresijohtokomite* edhotti, et-

joaia <ntvisen juomavesijohdon
rakentamisen siinä laajuudessa kuin

■ 9e oli rakennettavaksi esitetty.

isi riittävä, asia saisi nyt raueta,

mutta ette samalla asetettaisiin eri-
tpneß komitea pohtimaan kaupungin

KOTITEOLLISUUS-OY.

P ii
Kotiteollisuus-
tuotteet
ovat laatunsa puolesta ensiluok-
kaisia: ne ovat siroja ja kestäviä.

Helsingissä, Bulevardinkatu 4. Tampereella, Hämeenkatu 9.

suuri etu jo sekin. eitä. sitä hankit-
taisiin se mikä saada voidaan ja se-
koitetaan pintaveteen vesijohtoveden
lämpömäärän v.m. ominaisuuksien
parantamiseksi. Komitean olisi kiin-
nitettävä .Huomiotansa myftskin o-
man, kemiallisia puhdistusaineita
valmistavan tehtaan perustamiseen
kaupunkiin. Uudeksi komitean jäse-
neksi esitti puhuja toht. H. Ram-
say n.

Professori A. ai Forselles lausui,
että jo tähänastinen tutkimus on o-
sottanut, että pohjavettä on Helsin-
kiin saatavissa ei ainoastaan koko
nykyinen vaan myöskin lähitulevai-
suuden tarve. Lisätutkimukset var-
maankin tulevat antamaan vieläkin
paremman tuioksen kun ehditään
tutkia Sääksjärven lounaispuolella o-
leva laaja harjualue. Jos osottautuu
välttämättömäksi käyttää pintavettä,
niin on otettava muualla, ei Van
taasta.

Senaattori O. Stenroth ehdotti, et-
iä valiokuntaan valittaisiin myöskin
insinööri B. Gagneur.

Valtuusto hyväksyi valmisteluva-
liokunnan ja senaattori Stenrothin
ehdotukset.

Mallasjnomain vähittäinmyynti-
oiksndet.

Mallasjuomai n vähittäinmyy ntioi-
k uksia ensi kesäk. 1 pnä alkavan
kaksivuotiskauden r.;:iksi olivat
maistraatilta hakeneet Ab. P. Sine-
brychoff, Ab. Hugo Bastmans Äng-
bryggeri, Toiminimi J. K. Kn
Bryggeri. N. A. Turdön Ab. ja Annis-
kehiyhtiö. .luo\"uiusjuoma-asiainva-
liekunnan ehdotuksesta pool
oikeuksien myöntämistä kahdelle» en-
sinmainitulle panimolle, multa ei
Kröckelillo eikä Turdénille. Koska
Anniskeluyhtiö ci ollut voinut ilmoit-
taa huoneustoja eikä myymäläinjoh-

ei yhticn hakemuksesta voitu
tällä kertaa antaa asiallista lausun-
toa. maistettanee, on va 1 -

tuusto lausunut fnivemuk-fn.u-i::, että
kaikki muut paitsi panimoille lain
mukaan kuuluvat oikeudet myönnet-
täisiin Anniskeluyhtiölle.

Vnokrasovittelulantakunta.

Lihakauppa Kauppatorilla.

Sosialilautakunnan erityksestä va-
ilitiin perustettavaasi päätetyn väli-
nifrtiiyfin vaokrariifaua sovittelulauta-
kunnrin puheenjohtajaksi varatuoma-
ri A. Söderholm ja varapuheenjohta-
jaksi lakit. kand. H. Ritavuori. Jäse-
net laiilfilointaan valitsee sosi.iiilau-
takunta.

Kauppatorilla kauppaa harjoi l .
lihakauppiaat oiivat valittaneet val-
tuustolle niuonitustoimikunnan pää-
bSknatt lakkauttaa lihakauppa Kaup-
patorilla, koska niuonitustoimikun-
nan mielestä sen jälkeen kun" liha-
kauppa kauptMtgiaM on tullut kunnan
huolehdittavaksi, kaupan järestelv ja
valvonta käy tiäinsä paremmin har-
valukuisissa myymälöissä ja ha
aa. Valitus ei valtuuston puolelta an-
tanut aihetta muuhun toimenpitee-
seen kuin että valittajia, neuvottiin,
jos syytä on. annmilan rahatoimika-
marilla edeHäpiia sueriltamainsa
vuokramaksujen kohtuullista palau-
tusta sekä vapauia-ta tekemistään

jsopimuksista

Suonette anteeksi,
jos kysyn
oletteko käyttänyt terveellistä, hyvän-
makuista Oxygenol hammas Jauhetta, jo-
ka maksaa Smk. 1:25 rasia? 2438

Ratkaisemattomia asioita kiirehdi-
. tään,

Kun valtuustolle esitettiin sihtee-
rien valmistama luettelo valtuuston
diariin viime vuonna merkityistä
ratkaisemattomista asioista, tehtiin
asian yhteydessä useita ehdotuksia.

Toht. A. Toiletin ehdotuksesta pää-
tettiin, että Kivelän sairaalan sään-
tökomitea saa lakkauttaa toimintan-
sa ja asia lykättiin sairaalain yli-
johtokunaan käsiteltäväksi.

Toht. L. Elirnroothin ehdotuksesta
kahoiUttiin rahatoimikamaria kii-
rehtimäta Meilahden kaupunginosan
tonttien vuokrausta koskevaa asiaa.

Jfiinikääta kehoitettiin tohtori K. A.
Paloheimon ehdotuksesta rahatoimi-
kamaria kiirehtimään kaupungin
kassa- ja ttlilaitoksen uudistusasiaa.
Tämän kysymyksen yhteydessä il-
moitti kamarin asettaman tarkas-
tuskunnan puheenjohtaja, senaattori
J. K. Paasikivi, että se puolestaan
toivoo saavansa työnsä valmiiksi en-
nen ensi kesän alkua.

Toht. L. Ehrnroothin ehdotuksesta
annettiin valmisteluvaliokunnan teh-
täväksi laatta ehdotus siitä, etteivät
kattpungin lautakunnat ]a komiteat
ole oikeutettuja saattamaan työtän-
sä lepäätnäÄn ilman vaunuston eri-
koista lupaa.

Muita asioita.
Elinkeino-oikeudet. Ruotsin alamai-

sen V. A. Bohli.cdu anomusta vastaan
saada tääilä harjottaa asioimis- ja kaup-
paliikettä, ei valtuustolla ollut mitään
u.ini-iutTatDisia.

Polisilaitokselle Hallituskadun lS:s-
tä vuokratnn voimistelnhuonf>er. vuok-
ramaksuksi myönnettiin 365 mltn mää-
räraha en«i kesäk. 1 p:ään saaXka.

Kaivopuiston tonttien n:t 1 ja 3 ra-
jainjärjestelyä koskevalle katrpunpin-
asemakaavan muutokselle päätettiin
hankkia asiarnnnXainen vahvistus.

Rakennusajan pidennystä myönnet-
tiin Tehtaankadun varrella korttelis-
sa n:o 219 olevilie tonteille n: t 34 a

ja ■*). LillillHlllllllilTll *nTrtille hti-htiknun
loppuun 1919 ja viimeksimainitulle ton-

tille tammikuun loppuun samana
vuonna.

njjanrtrtti'n jakamaan
erääseen avoinna otevaaa konttoris-
tinvirkaan Mttjrvän palkan siten, että
siitä 3.000 mk. I ■ -iin tanan kura-

rerin ja kirjanpitäjän kesken, jotka
hoitaisivat toistaiseksi tähän fccnt*%
ristinviriiaan sisä!*yvät tehtävä'.

Työmies Otto Mäkeläisen anomus,

että hänelle myönnetty ."*>;• niltn suu-
ruinen työkyvyttömyyseläke korotet-

taisiin SOO mkaan. hylättiin.
Lopuksi käsiteltiin eräs salainen

asia.

Kuolleita.
Maanantain vastaisena yönä kuoJ

täällä intendentti, maise;:,
Pbomten W aenerb er g. Hän oli
syntyayt Porvoossa toukok. 25 o.
1844). Jo kouluaikanaan, hän har-
rasti laidetta, harjottaen opintoja
Suomen, tadeyhdistyiseii purusjua-
koulussa. Suoritettuaan v. 1865 yii-
oppilastutkinwon. opiskeli hän muu-
tamia vuosia Dflßsei3orLaa« ja Karli-

ssa- V. 1870 oliva ' - ensä-
mäiset alkuperäiset teoksensa

Belsii ;iaßä- Vuosima 18G8 ja
1872 Waenerberg nautti valtionavus-
tusta ja opiskeli v. 1873 Parisissa,
mutta palasi jo seuraavana, . vuon-
na kotimaahan ryhtyäkseen Turun
piirustuskoulun en -1 opetta-j

Tämä !;• u i * - t vuo-;
sina ■ ■•"■ v" : •"■'

~-

b ergi n jofadoläa pantiin useita o
luksia toimeen ja monta vuoti;;

loimi koulun johtajana ja opettaja-
na, ollen myös teknillisen veistokou-
lun ;a ruotsalais) n. lyseon i |

aa. \V':n alotteesta perustettiin Cari
Arvidsonin
avustusrahasto. V. 1887 W. muutti
Helsinkiin, missä hän samasta vuo-
desta alkaen B. O. Schaumanin jäl-
keen toimi museon intendenttinä. In-
tendentin, toimesta erotessaa» hänel-
lä oli tak pitkä ja kaunis ura
Suomen taideybdiatyka n ja suoma-
laisen laiteen palveluksessa.

Maalazina W. on tunneitu ennen
kaikkea Suursaaren ko *'-

heitä W. on myös saanut Norjasta
ja H' I lannista, jossa viimemainitus-
sa maassa hän opiskeli vuosina 1889
—9O. \Y. sai useissa näyttelyissä
palkintoja.

Thareteii YVaencrbcrgissa on luo-
nen turviin siirtynyt mi -■ • ta mo-
not ja hyvät ominaisuudet ia hieno-
tunteinen luonne on säilyvä kaunii-
na muistona. Suomen taidehistorias-
sa on hänen nimensä ensi sijassa ole-
va liittyneenä siihen yhdistykseen,
jolle hän" omisti parhaimmat vuoten-
sa ia parhaimmat työvoimansa.

Maanantaina kuoli Hämeenlinnas-
sa lyhyen taudin sairastettuaan
maanviljelijä. Nikolai Veseloff.
Hän oli syntynyt v. 1864 Hämeen-
linnassa. Käytyään sikäl. ala-alkeis-
koulun, antautui hän jo nuorena
maanviljelijäksi ja viljeli Mäkelän
maatilaa H:linnan maalaiskunnassa.
Oltuaan jonkun vuoden Sääksmäellä
Itkon kartanon omistajana palasi
hän takaisin Mäkelän tilalle, jota ko-
ko tämän ajan on viljellyt. Maalais-
kunnassa hän otti innokkaasti osaa
kunnallisiin toimiin, ollen mm. kun-
nanesimiehena toistakymmentä vuot-
ia. Hämeenlinnan muutettuaan toi-
mi hän vuodet m.m. Hämeen-
linnan Meijeri Oy:n lisänroöitsijäna
ja kuului sen ohessa useiden liike-
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yritysten johtokuntiin. .Vainajaa su-
ree lähinnä puolio.

Viime lauantaina vaipui Raumalla
kuolon uneen kiertokoulunopettaja ja
kansanrunoilija Tuho Helo m a a
(Hellman) 74 vuoden ikäisenä. Hän
oli syntynyt 1842 Rauman maalais-
kunnassa, jossa isänsä oli maanvil-
jelijänä. Turun Lancasterikoulun op-
pilaaksi tuli H. v. 18f53 ja siitä pääs-
tyään sekä suoritettuaan senaikuiset
lukkari- ja urkurikoulut, nimitettiin
hänet kiertokoulunopettajaksi Tai-
vassalon emäseurakuntaan, mistä v.
1866 muutti Loimaalle. V. 1874 läh-
ti hän Jyväskylän seminaariin,
mutta oli pian pakotettu heikontu-
neen terveytensä tähden palaamaan
entiseen toimeensa. V. 1875 muutti
hän kiertokoulunopettajaksi Per-
niöön, luiosä toimi 30 vuotta. 42
vuotia oli Juho Helomaa toiminut
pienokaisten opettajana kun hän v
1005 luopui opettajatoimestaan ja pa-
lasi suuresti rakastamalleen kotiseu-
dulle Rauman kaupunkiin,missähän

on elämänsä ehtopuMeen viettänyt
Helomaa oli maamme vanhemman
railtiusväen piirissä varsin tunnettu
mies. Painosta on hän julkaissut
raittiusrunoja kolme vihkoa: »Pila-
runoja raittiuskokouksissa lausutta-
vaksi ja kotona luettavaksi» ja kak-
si vihkoa kertomarunoja, jokta
maisteri F. Varen on liittänyt yhteen
nimellä kertomarunoja».
Paitsi näitä on hän julkaissut suu-
r a joukon runoja eri sanomalehdis-
sä, m.m. »Länsi-Suomessa». Suora-
sanaisena kirjailijanakin toimi He-
lomaa. Hänen huomattavin tuotteen-
sa tällä alalla on »Muistelmia Rau-
man kaupungin entisistä ja nykyisis-
tä vaihtista». Vainajaa surevat lä-
hinnä ijäkäs puoliso ja kaksi poi-
kaa perheinsen.

T.k. 21 pnä, kuoli Punkalaituina!-'
la yli oppi las Taimi Lunden 23:lia
ikävuodellaan, sairastettuaan useita
vuosia hivuttavaa keuhkotautia. L..
joka oli päässyt ylioppilaaksi Hami-
nan yhteiskoulusta, toimi m.m. vä-

liaikaisesti kansakoulunopettajana
Haminassa.

Sunnuntaina vaipui Mikkelissä*
kuolemaan i:\vrstiluutnantinleski
Maria Charlotta Kroijerus G8
vuoden ikäisenä Lähinuä kaipaavat
vainajaa kasvattitytär ja palvelija.

T. k. 26 pnä kuoii poliisikoastaa-
pieii Robert Krusberg 'A v. van-
hana. Lähinnä surevat vainajaa
puoliso, tytär ja kuusi poikaa.

(T. k. 25 pnä kuoli täällä leski-
rouva Henrika K j el 1 i n 83 v. ikäi-
senä. Lähinnä jäivält häntä kaipaa-
maan 1aneet.

Pal-st äiti!allin en Jaiiawmri H e i k k i-

-1 ä vaipui kuolemaan Parolassa t. k.
23 pnä 54 vuoden iässä. Vainajaa
kaipaavat lähinnä .puoliso, lapset, kol-
me sisarta ja kaksi veljeä.

T. k. 22 pnä kuoli Tammelan Teu-
rolla nuorukainen Eino lisak Lau-
rila 1841 a ikävuodellaan. Lähin-
nä surevat häntä vanhemmat, sisa-
ret. veFjet, tädit ja sedät.

Hautaus. Viime maanantaina
tapalhtui Hietamäen seurakunnaspa

InfceTinmaaila kirkkoherra Johannes
Siitosen, hautaus. Ruumissaar-
nan piti Inkereen seurakunnan kirk-
koherra K. Siitonen, joka myöskin
yhdessä Skuoritsan VUkkoherran S.
Virkasen kera toimitti alitaripaive-
iuksien. Virrenveisuun jälkeen alkoi
seppelten ja jäähy väispuheiden sar-
ia Ensimmäisenä '.aski seppeleen Hie-
tamäen seurakunnan jäsen Juhana
Abrahaminpoika Toikka, samalla toi
hän jutki seurakunnan kaihon ja su-
run tunteet sekä kiitollisuuden siitä
uskollisesta työstä, jjta S. kymme-
nen vuoden a-jan oli tehny* seura-
kunnan hyväksi. Seppeleen entisel-
tä Tuutari—Hietamäki-seurakunnal-
ta laski. Tuutarin kirkkoherra J Bas-
ki, Skuoriisan seurakunnan seppeleen
laski kaiÄtOTL A. Jaatinen, !KeWon
seurakunnan v. t. kirkkoherra A. Aa-
vikko puhui vainajan muistolle. Seu-
rakimp«n .myhäkouiuien seppeleen
iaski pyhäkoulundoetiaia Pietari
Andreaksenuoika Kaukaasian-

kylästä. Vielä laskivat seppeleitä
Nuolijoen, kyläkunnan talollinen Ju
hana Aataminpoika RaikkeruiS, Röt-
sänsillan kylän kyiänvanihin Aata-
mi Pietarinipoika Olonen ja Some-
ronkankaan kylän puolesta kylän-
vaniaLm Aatami Andreaksempoika Hä-
mäläinen. Edelleen laskivat seppe-
leinä vainajan lukuisat sukulaiset ja
ystävät. Ruumiin kirkosta hautaan
kantoivat tilaisuuteen saapuneet pa-
pit ja vainajan läheisimmät sukulai-
set. Ruumiin isiutnasi Ihaudan le-
poon rovasti K- Siitonen. Hautaa
umpeen luotaessa ja seppeleitä las-
kettaessa laulettiin hengellisiä laulu-
ja.

. Sanomalehdet Aamulehden
toimittajaksi valitsi lehden johtokun-
ta kokouksessaan maanantaina fi-
los, kand. Valter Muukkosen Tampe-
reelta.

Uuden Auran toimituksesta eroaa
maaliskuun alussa neiti \Tiuja Si-
nervo. Hänen sijalleen maaseutu-
osaston toimittajaksi ryhtyy maa-
iisk. 12 pnä »Länsi-Suomen» toimit-
taja Ar äinö Lahtonen.

Helsingin suomenkielisten
kansakoulujen johtokunta. !
Opettajiston edastna johtokunnassa.
(STT) Helsingin kaupungin suo-

menkielisten 'kansakoulujen tarkasta-
ja kutsui viime keväänä johtokunnan
määräyksestä opettajat koolle valit-
semaan edustajan ja tämän varamie-
hen johtokunnaan seuraavaksi luku-
vuodeksi, mutta kieltäytyivät opWUt-
jat siitä, koska tarkastajan ja johto-
kunnan puuttuminen vaalitoimituk-
seeni heidän mielestään oli ristiriidas-
sa opettajiston itsehallinto-oikeuden
kanissa. Sen jälkeen valitsivat opet-
tajat entisen tavan mukaan edusta-
jansa. Johtokunta katsoi. ku-> :..-.. n

Utti vaalia 'laittomaksi 3a antoi tar-
kastajan toimeksi uuden vaalikokouk-
sen pitämisen. Tästä viimeksimaini-
tusta ipäätaksestä valittivat opettajat
kouluhallitukseen aneen sen kumoa-
misia ja heidän valitsemansa hen-
kilön määräämistä opettajiston edus-
tajaksi johtokuntaan. Kouluhallitus
kumosiikin johtokunnan päätöksen,
mikäli se kos&i tarkasta'an määrää-
mistä opettajien vaalikokouksen pu-
heenjohtajaksi sekä velvotti johtokun-
nan uudelleen kutsuit.aa.aan apetlajis-
ton kokoon, jotta opettajisito valitse-
mansa puheenjohtajan johdoilla saisi
tilaisuuden toimittaa edustajan vaa-
lin, johtokunnan ja opettajiston a!ot-
teesta tätä ennen toimitettujen vaa-
lien sitä estämättä.

Kouluhallituksen päätökset 11 baari
johtokunta muutosta senaatista. Kos-
ka kuitenkin kouluhallituksen vaii-
tuksenaJainen päättcs koskee kansa-
koulu johtokunnan omaa virkatointa,
joka tällä päätöksellä 011 kumottu,
r:kä 'johtokunta min ollen ole oikeu-
tettu siitä valittamaan, ei senaatti

I ole ottanut asiaa t\itkit!a'-aks <n.

Heikinkatu 3. Puh. 256, 3636, 186S, 5317. Hämeenkatu 2. Puh. 194.
T. Viertotie 55. Puh. 5906. Erikinkatu 22. Puh. 6758.

Hämeen Rautakauppa, Hämeenlinna. as-:-:

A. Launiss

KKllsrgo-Ooppem
Sanat. Hinta 1: —.

Kaikille oopperaan aikoville huomautetaan,
että musiikin nautinto pääsee vasta sitten
täydelliseksi, kun ei tarvitse jännittää kuo-
iooan sanoja erottaakseen.
Tutustukaa siis sanoihin edeltä-
päin.

Saatavana kaikista kirjakaupoista.

Kustannusosakeyhtiö KIRJA.
3841

vaan jää asia siis
päätökseni' varaan. «>

Opettajiston puhevaltaa jutussa on
hoitanut asianajotoimisto Serlachius
& Ryti.

Leipuriliikkeen haijoittajain
neuvottelu. (STT Helsinkiläiset lei-
puri- ja kondiittoriiiikkeenharjoitta-
jat neuvottelivat eilen toimenpiteis-
tä, joihin olisi ryhdyttävä senatin
viime määräyksen johdosta leipomo-
alalla, ja päätettiin tiedustella se-
natilta lähemmin määräysten nou-
dattamisesta, esim. kuinka saadaan
käyttää jo valmiiksikeitetyt syltyt.
Senatissa käynti annettiin johtaja K.
A. Velinin ja leipurimestari R. Lind-
bergin toimeksi.

Kaupungin tilintarkastaja* ovat
valinneet puheenjohtajakseen joht.
Edvin Sederholmin.

Helsingin lihantarkaatamossa tar-
kastettiin eilen 64 nautaa, 14 alkaa, 2
sianpuolikasta, 103 vasikkaa, 6 lam-
masta, 3 hevosta ja 250 kiloa Ifhaa
kappaleina. ,

Kuolleena tavattiin täällä «Der»
päivällä eräässä matkustajakodissa,
yönsä siellä viettänyt Ruotsin alamai-
nen, rakennusmestari Carl Johan
Bäckström. Kuolemansyyksi arvel-
laan sydänhalvausta. Sukulaisia kehoi-
tetaan kääntymään ensimäiselle noli>
siasemalle.

Maitopisara-yhdiBtyksen vuosikol
kous pidettiin eilen. Esitettiin vuosi-
kertomus ja tilit sekä myönnettiin vas-
tuuvajaus. V. 1916 on yhdistys avan-
nut uuden aseman Pasilassa Evanka-
ottra S :??;». Brita Maria Renlundin
säädökseltä on yhdistys saanut 20,000
mkn avustukseD, jäsenmaksut ovat vii-
henneet vuosi vuodelta ja olivat viime
vuonna 3.74 R mk. Vappukukasta sai
;'i tye viime vuonna 12.055: 90, eli
BMRBia knin koskaan ennen. Kaj-
punginvaltnusto on myöntänyt 8.000
mk., jotapaitsi yhdistvs vuoden kulues-
sa on saanut lahjoituksina: rouva !?.

Sjöstetltiltä 5.000 mk., John Stenbercia
konetehdas ovilta R.OOO mk., tri G. hf< ! -

liniltji 500 mk. ja nimensä iimoittamst-
■ -a hahjotttxi?.lta MQf mk. seka

erääJtä toisVlta samailaiselt;! lah! o:tt>
jalt,i 300 mk., eli yhteensä 12,800 mk.
Vallitsevan kalliin ajan vuoksi ovit
menot kuitenkin lisääntvneet siksi
tuntuvasti, että tulot olivat ainoastaan
731 mk. 97 jienniä nienoia Boareaoanat.
Taloja on yhdistyksellä kaikkiaan ollut
(Mtt; 90 ja manoja 20."53: 43. T«] -

puolelta olevat mainitut lahjoitukset
12.500 tulevat aKUytettivfksi rakastol-
na. eikä niitä ols katsottu varsinaisiksi
vuosituloiksi. JMMssnuuiaa tsasMMit

V. Ptoekmann, rouvat I. AMsiiat, B.
Faser 5? G. Lemberg, neidit f. Kl&rich,
B. BePgstritai ta V. LeweiietSSley, tri G.
Mallin, kauppias G. TrPhore;, varat H.
Muack "ia tri H. von Wtilehntsd välit-
tiin uudelleen. *Wltwtarka«ttajfltsl silit-
tiin v»r"t. T. T >r'irtfrren ia -phtorl \

IH äUdattC, varalle varat. B. J. Linde-
'■il.
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Elias Lönnrot
(S. H ) Piirilääkärir ä Kajaanissa ollessa aa.
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ajoilta.

Vaikka >Kaleva!an paiväl> <m tul-
lut tavaksi viettää 28 p. helmikuuta,
on sentään paikallaan muistaa että
meillä oikeastaan on kaksi Kalevalan
muistopäivää, kuten kaksi Kalevalaa-
kin. Uuden Kalevalan toimitustyön
päätti Lönnrot Vesilahdella Laukon
kartanossa 17 p. huhtikuuta 1849.
Olisi siis tämäkin pävä voinut tulla
kysymykseen, merkkipäivää valittaes-
sa. Yhteisestä sopimuksesta on etu-
sija annettu Vanhalle Kalevalalle.
KTåstS ei luonnoHisesti ole muuta kuin
(hyvää sanottava, sillä itse asiassa oli
28 p. helmikuuta 1835 paljon mei
kQ&MSJMM hetki kansamme elämäss;:
tuin 17 p. huhtikuuta 1849. Edelli-
senä aukesi muinaisuus nyky Suo-
melle, alkoi uusi ajanjakso kirjalli-
suutemme historiassa, jälkimäisenä

4u!i päätökseen vain uusi laitos jo

«tunnettua teosta. Kun kuitenkin

Uuden Kalevalan toimitus-

Uusi Kalevala on voiton vienyt van-
hasta ja oikeastaan on se, jota käy-

tännössä Kalevalalla tarkoitetaan, ei
ole mielenkiintoa vailla, missä olo-
suhteissa s© syntyi ja ilmoille sukeu-
tui. Asian kaikenpuolinen selvittely,
jos se edes tällä hetkellä olisi mahdol-
lista, ei tässä voi tulla kysymykseen.
Muutama piirtonen vain. Niille pyy-
dän lukijan suosiollista huomiota.

Uuden Kalevalan toimitustyö sattui
Lönnrotin miehuusijän huippukoh-
taan. Hänellä oli takanansa oppi- ja
ra Uusvuodet ja kynänkäyltäjänä hän

> oli saavuttanut melkoisen taidon
Humuksen. On sentähden mie-

: rikiintoista tarkata, miltä kannalta
hän ottaa uuden Kalevala-laitoksen
toimituksen, mille kannalle hän aset-
tuu vanhaan, mitä menettelytapoja
hän työssä noudattaa j. n. e. Van-
han laitoksen valmistuttua hän oli

UUSI SUOMETAR

Lyökäämme käsi kätehen,
Sormet sormien lomahan,
Lauioaksemme hyviä,
Parahia pannaksemme,
Kuulla noien kultaisien,
Tietä mielitehtoisien,
Nuorisossa nousevassa,
Kansassa kasuavassa,

epaflemäftä nruresfi kehittynyt, oli-
han hän tehnyt laajat matkansa, vuo-
sina 1836—37, 1841—42 ja 1845, joi-
den oli täytynyt paljon laventaa hä-
nen näköalojansa. Missä .määri-a oli-
vat kokoonpanijan kehitys ja muuttu-
neet olosuhteet jättävät jälkeärunojen
kokoonpanoon? Kummakaeen huo-
maa tarkastelija, että seuraus kai-
kesta tästä on pienempi kuin odot-
taisi. Jos kysymme syytä tähän,
niin lienee siihen vaikutUvirnpana
syynä Lönnrotin oma konservatiivi-
suuteen taipuva luonne. Mutta tämä
ei liene ainoa. Tuntuu kuin Lönnrot
tuohon aikaan ei enää olisi henki-
sesti oFlut yhtä joustava ja herkkä
työhönsä kuin 19 vuotta aikaisem-
min. Hän o!; jo pitkän aikaa työs-
kennellyt kielitieteen paris«a ja hä-
nen mielikuvituksensa arkasteli nyt
kokonaan toisten kysymysten ratkai-
semiseksi. Kalevala muodostui ikään-
kuin välityöksi ja alusta alkaen nä-
kyy Lönnrot päättäneen uudesta lai-
toksesta tehdä lisätyn laitoksen van-
haan. Teoksen suunnitelma siis suu-
rin piirlein jo määräsi työtavankin.

Vaikka Lönnrot itse oli keksinyt
Kalevalaa koossa pitävän juonen ja
vaikka ei hän pitänytkään tätä par-
haimpana mahdollisena, niin ei hän
kuitenkaan, ryhtyessään uuden lai-
toksen kokoonpanoon, siliä suuresti-
kaan tahtonut poiketa. Hän kyllä
ilmoitti kernaasti ottavansa kaikki
muistutukset huomioon, multa itse
asiassa supistuivat todelliset kompo-
sitsionimuirtokset saneen väihiin.
Suurimmat muu'okset tapahtuivat
uuden laitoksen alussa; sen toista,
kolmatta ja neljättä runoa näet vas-
taavat vanhan laitoksen 24. 30 la 31.
Ja yhtä haluton kuin Lönnrot oli jär-
jestyksen muutoksiin, yhtä vähän
hän tahtoi ottaa ventovieraita ainek-
sia lukuun. hän puhui
periaatteesta : Kun Jouni saa-
daan niin hevoista teh-
dään, tarkoittaen tällä sitä, että ol-
laan valmiit tarttumaan mihin ai-
heeseen tahansa, oli sitten syytä, tai
ei. • i

Lönnrotin työskc-ntely muodostui
ulkonaisestikin mitä rauhallisim-
maksi askartelemiseksi. Hän alkoi
työnsä J,aukossa, eiiea Törngren-
vanhusten ystävällisessä, kodissa, ja

siellä hän sen päättikin, vallanku-
mousvuoden 18£8 hän oli Kajaanissa.
Säilyneen kirjeenvaihdon avulla
voimme tarkasti seurata työn kul-

kua, muita siihen *i tällä kertaa ole

f« H.*

tarkoitukseni puuttua, Taan aikomuk-
seni on. tutustuttaa lukijaa Lönnrotin
jokapäiväiseen, kotoiseen elämään.

Lönnrotin yksinkertainen, koruton
elämä on kaikille suunnilleentunnet-
tua, mutta että <hän oli niin vähään
tyytyvä kuin todella oli laita, se ei
yleisemmin o!e tiedossa. Paitsi vä-
hään tyytyväisyyttä cli Lönnrotilla
toinen hänen asemassaan hyödylli-
nen ia jokaisellekin tärkeä avu, ni-
mittäin suuri mukautumiskyky.
Lönnrot oli aikoinaan olojen pakosta
saanut mukautua kotiopettajan alis-
tettuun asemaan korkeasti sivisty-
neessä professorin perheessä, multa
hän oli suoriutunut kokeesta eheänä:
omaa -halpaa sukuperäänsä c-i hän
unohtanut eikä sitä hävennyt ja yh-
tä vähän hän kielsi sen kansallisuu-
den, johon syntymänsä kautta kuului.
Hän antoi jokaisVlle tulevan arvon
ansion mukaan, katsomatta syntyyn
ja sukuperään. Tässä kohden on
Lönnrot todella ollut esikuvaksi kel-
paava omalle «jälleen ja jälkimaail-
malle, häntäväestlän 6ai Lönnrot
koko elämänikuiset ystävät. »Hy-
vään Laukkoon>, joksi Lönnrot Törn-
grenia kartanoa kerran kutsuu, oli

Profesaori J. A. Torngren.

Laukon kartano 1840-lnvnlla.
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hän aina tervetullut vieras ia siksi
me näemmekin hänen sijoittuvan pi-
demmäksi aikaa Laukkoon alussa
vuotta 1847 ryhtyessään uutta Kale-
valan laitosta toimittamaan.

Tuolle >vanhalle hyvälle ajalle»
omituista olj eräs todella hyvä tapa:
maalaissäätyläiset ottivat kernaasti
vastaan pitempiaikaisia vieraita.
Perheen hyvä V9tävä voi asettua tut-
taviensa luo ikäänkuin perheen jäse-

neksi ja työskennellä vieraissa kuin
kotonansa. Tälle kannalle asettui
Lönnrotkin Laukkoon. Mutta hän
oli itse asiassa taloon, tavallistakin
tervetuiieempi. Kartanon isäntäväki
eleli näet vanhoilla päivillään talvi-
sin hyvinkin yksinänsä, kun lapset
olivat kotoa poissa.

Lönnrot näin ollen epäilemättä
tahtoi vanhuksille, joille hän oli niin
suuressa kiitollisuuden velassa, edes
heille seurana olemalla osottaa kii-
tollisuuttaan. Tämä viimeinen yh-
dessä 010-aika muodosti sentähden
varmaan kauniin levonheiken Lönn-
rotin päiväsydämelle joutuneessa elä-
mässä, samalla kuin se rakkauden ja
ystävyyden säteillään lämmitti Törn-
gren-vanhusten elämän iltahetkiä.

irinrTa Eva Agata Torui

TuSJeEÉuVön? eftä työ ESHnroCisfa
oli lepoa. Ei elämä Laukossakaan
saattanut muuksi muuttoa. Työtä,
uurasta ahertelua se o!i varhaisesta
aamusta myöhäiseen iltaan. Lönn-
rot nousi aikaisin ylös, alkoi työnsä
kannelta soittamalla, ja keskeytti sen
ainoastaan ateriain ajoiksi. Mutta
ruumiin harjoitusta <»i hän kummin-
kaan koskaan laiminlyönyt. Lau-
kossa ollessaankin hän kävi hiihtä-
mässä joka päivä. Paitsi ruumiin-
harjoitusta tuottivat hiihtomatkat
Lönnrotille toisenkin hyödyn: hän
sai nauttia luonnon kauneudesta, jo-

ta hänen henkensä-kaipasi. lönnrot
piti luonnon kauneutta. Jumalan hy-
vyyden ilmauksena eikä milloinkaan
lakannut luontoa ihailemasta. Vielä
80-vuotiaana häntä yhä hiihto miel-
lytti.

Talven Lauk"oi»sa vietettyään Lönn-
rot palasi kesäksi Kajaaniin. Elok.
B:na p. 1847 päivätystä kirjeestä
näemme, että. hän muistelee Laukkoa
kaivaten: »'Niin usein kun olenkin
suurella ikävällä muistellut Laukkoa
ja niin mielelläni kun olisinkin ollut
läsnä herra professorin lähestyvän
syntymä- ja nimipäivän vietossa,
täytyy minun toistaiseksi kuitenkin
jäädä Ka>aaniin. ja aion-
kin pysyä täällä muutamia kuukau-
sia, saadakseni sitten taas syksyllä

suureksi ilokseni käydä Laukossa.
Aivan uudet sukset olen jo varusta-
nut siksi aikaa ja luulen kyllä, että
ne kestävät yhden talven. > .

Vaikka Lönnrot lupauksensa mu-
feian vielä palasi Laukkoon, emme
tällä kertaa häntä enää seuraa sin-
ne, vaan katsahdamme, Jänteenäm-
me erään silminnäkijän kertomus,
miten Lönnrot viettää kesäänsä Ka-
jaanissa. Oppaamme tällä kertaa on
nuori ylioppilas August Ahlqvist, jo-

ka loppukesällä 18d7 tekee matkan
Kuopiosta Kajaaniin varta vasten
tutustuakseen. Lönnrotiin ja kansan-
elämään Kajaanin kihlakunnassa.
Ahlqvistin jälkeenjääneissä papereis-
sa säilyneestä matkakertomuksesta
otamme tähän ne kohdat, mitkä kos-
kevat Lönnrotia ja Kajaania.

Kun Lönnrot 1830-luvun alussa oli
Kajaaniin muuttanut, oli häntä 'hie-
man pelottanut kaukaisen maaseutu-
kaupungin alkuperäinen asu. Huo-
nossa kunnossa oli todella silloinen
Kajaani, mitä asumuksiin tuli eikä
asukkaiden aineellinen eikä henki-
nen tila ollut sen parempi, 6uurta

"tieiamäTtömVyffä'. kÖVhyyftä ja «räs-
holin orjuutta joka askeleella. Kiis-
tä ajoista oli vähin edistytty ja var-
sinkin Koivukosken ja Ämmän sul-
kujen rakennus ja valmistuminen*
1840-luvun alkupuolella toi uutta vih-
reyttä kaupunkiin. Mutta Ahlqvistin»
kuvaus osottaa, että oli vieläkin pJTT-'
jon toivomisen varaa. Annamme hfJ
nen kertoa. Kajaania lähestyessään.s
alkoivat matkaajat jo tuntea Pohjolan
kylmää henkähdystä, »Viimeistä,

kolme peninkulmaa Kajaaniin on
melkein yksi ainoa suo, näikäkoivua
ja turilaspetäjiä kasvava, ja antoi'
meidän vähin tuntea, millainen poh-
ja on.» Kaupunkia kuvaa Ahlqvist
näin: »Kajaanissa* on yksi ainoa*
katu, jota v&hänkin kaupungin nä-

köiseksi saattaa sanoa. Toiset ka-
dut ovat vielä niinkuin maantie, jo-
ka juoksee hämäläisen kylän Jäpi.
J« kymmenen vuotta takaperin oli-
kin tämä kaupunki ollut kuin kylä,:
vaan. Kaikki paremmat kartano*
ovat ihka uusia, vaan vanhemmat;
raketut kuin tupakartanot maalla,
kaksinkertaisilla ovilla, joista toiset
ovat katua vasten. Mutta paljon on
vieläkin maakylän näköistä tässä»
kaupungissa. Niin esim. emme ol-
leet, pääkadun varrella, <olla saada
öissä maata lammasten määinnältä,
jotka marssivat edestakasi kuin hyvä
sotaväki. Kajaani on nakettu Kajaa-
nin joen suvjspuolelle. Vanha linna,
jonka jäännökset vieiäkin ovat paik-

ka paikoin 4, 5 syltä korkeat, oli
saarella joessa, kahden putouksem
keskessä. nimittäin Koivukoski ylä'
puolella ja Ämmä alapuolella.»

Nuoren ylioppilaan mieltä kiinniU
tS& kuitenkin ensi sijassa Lönnrot
Tiedämme että Ahlqvist todella oppi
paljon Lönnrotilta, ennen kaikkea
sen, miten nöyränä voidaan suurte-
koia suorittaa ja kuir>ka uupumatto-
massa työssä yksin oli Suomemme
turva. L&pi elämän kestäviä oiiTai
ne vaikutteet olav&t, joita ialijafcas.

JBHJ

Xajaaninlinna.

Noita saamia sanoja,
Virsiä virittämiä
Vyöltä vanhan Väinämöisen,
Alta ahjon Ilmarisen,
Päästä kalvan kaukomielen,
Joukahaisen jousen tiestä,
Pohjan peltojen periltä,
Kalevalan kankahilta.

Niit' ennen isoni lauloi
Kirvesvartta vuollessansa,
Niitä äitini opetti
Väätessänsä värttinätä>

Minun lasna lattialla
Eessä polven pyöriessä.
Maitopartana pahaisna,
Piimäsuuna pikkaraisna.
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Vanha laulaja.
K'- Lauri Hannikainon. .

(S.H.)

Pedri Shemeikka.

Pimenee syys-ilta. Nouseva myrsky

Viuhahtaa puiden latvoissa. Alkaa vih-

moa vettä.
Kulkija kiiruhtaa käyntiään. Taloon

pitäisi ennättää yöksi.

Kas, jo vilkkaa valo! Siinähän on
ißisttvaara.' Siinä on matkan määrä,
suuren laulajan koti!

•Munas muistelma P e dI i S hemelk ae tai

Sydän pampahtaa kulkijan rinnassa.
Hän rientää juoksujalkaa vaaran rin-
nettä ylös. Hetki vielä ja niin saa iiin
hämärtyvässä pirtissä, takkavalkean
hiipuvassa valossa, kuunnella kuulun
laulajan vierettelevän virsiään vanhois-
ta urohista. Ja heläjää 6illoin isien pe-
rlntökacnel hurmaaavsti euuren soitta-

Jan sormissa! Niin hän. mielessään ku-
vailee.

Hän astuu pirttiin. Siellä on. väki
pitkän pöydän ääressä parhaillaan ilta-
ateriaansa nauttimassa.

Terve vierahafte! kuuluu pöydäs-

Terve taloh! Onhan tämä Pedri
Shemeikan talo?

iNiin on! Käy sie vierahaisein suo-
loa leibeä ottamah! virkkaa vanha
emäntä pöydän takaa.

Vieras käy pöytään ja terveMää sil-
aa istujia. Suurella kunnioituksella ja
melkein vavisten hän tarttuu vannan
tfkon harmaaparran käteen, arvaten hä-
net Karjalan kuuluksi Pedriksl, maine-
hikkaaksi laulajaksi, urheaksi karhun-
tappajaksi, uljaaksi pedranhiihtäjäksi»

Slehän olet PedTi Shemeikka?
Hän se on! vastaa nuori väki.

Ukolta on kuulo melkein mennyt.

Ukko havaitsee, että kysymys oli tar-
koitettu hänelle. Hän suoristautuu ja
asettuu aivan vieraan eteen. Pitkä
komea mies vielä, vaikka ikä Jo yli yh-
deksänkymmentä! •

Mitäbä vieras «anoo?
Sanoin vain, että siehän olet Pedri

Shemeikka! Laulajien kuningas, suuri
kanteleensoittaja!

Mle olen!
Vieras korottaa äänensä Ja jotta uk-

ko kuulisi, huutaa aivan hänen kor-
vaansa:

Tulin Eiun lauluasi kuuleman, siun
kuuiuisata kanneltasi toukonaan. Mai-

ceesl on kauas kulkenut! Tahdoin
senvuoksi itse miestä nähdä!

Lauloa siulle eoatan, a soittoa en.
Ei ole kannelta!

KanteleensoHtajien kuninkaallako
ei ole kannelta? huutaa vieras, eikä
täytä lainkaan voivan tajuta kuule-
maansa todeksi.

Ei olo!
Kuinka se on mahdollista?
Herrat vietin!
Miten vietin?

Katsho veli! Ryypyt annettin, kau-
ninlsti pagistih, markat maksettih, da
i niin Yietih!

Mitkä 'herrat? Roistot! kivahtaa
vieras.

Mitä lie, gasetanloatijoita oltih!
Snru täyttää vieraan mielen. Taas

siis sama juttu! Kaikenlaiset Karjalan
kävijät, Jotka Ihanista runokylistä muu-
altakin ovat nevoskuormlttain kante-
leita mukanaan vieneet Ja siten kante-
leensoitolie Karjalan kankailla ennen-
aikaisen kuoliniskun antaneet, ovat dia
itse kanteleensoittajien kuninkaaltakin
hänen pyhän perintösolttimensa nar-
ranneet. Eihän niiltä vanhoilta puoli-
sokeiTta ukoilta sitten enää tule uusia

tehdyksi ja nuoret eivät osaa! Ei siis
muu neuvona kuin kärsiä soiton puutet-
ta viimeiset elämänsä päivät, niinkuin
on kaiken muun puutetta koko elämän-
sä ajan oppinut kärsimään!

l<evolle vaipuu talon väki. Levolle
painun vieraskin. Uni ei silmiin vaan
tahdo tulla. Yhä kiertää hänen m.c-

ieensä uudelleen ia uudelleen: enkö
elia eaanut kuuluisan Pedrin soittoa

kuullakkaan! Siihenkö toiveeni meni!
Aamusella ensimäisten nousijaia mu-

kana nousi vieraskin vuoteeltaan. Ta-
lon nnoren väen opastamana hän löysi
haapaisen pölkyn, sai pyytämänsä työ-
kalut ja niin alkoi hän veistellä, jotta

pirtti roikut

Mitäbä reistelet vieraeT
Kanteloa siulle ukkoeenil
Malttanetko loadie!
Olen nähnyn lcajittavan!

Ja syntyihän siitä kantele kuin syn-
tyikin, talonväen Ihmeeksi ja ukon ihas-

tukseksi. Hievahtamatta ukko olikin
työn kulkua koko ajan. seurannut Ja
missä vieras näytti epätietoinen ole-
van, eikä oikein »malttanut», eiinä hän
aina opasti. R

Kantele oli valmis. Messinkilankaa
kieliksikin löydettiin.

Riemuisalla mielellä tarttui nkko kan-
teloon. Hän alkoi väännellä sen tap-

peja. Väänteli ja käänteli, nosti kor-
/aselleen ja taas väänteli. Mutta äs-
ken niin valoisaksi käynyt katse alkoi
vähitellen synkentyä hänen syväpiir-

teisillä kasvoillaan.
EI saa kannelta sopeehen! kuis-

kasi Pirtti.
Ukko oli käynyt niin kuulematto-

maksi, ettei kyennyt enää kannelta vi-

rittämään. Jotenkin tyytyväis«n nä-
köisenä hän sen kylläkin monasti laski
polvilleen ja heläytti, mutta lieneekö

vtteto sanonut» vai kuuntelevan väen

kasvoiltako lie lukenut, etfei soitto soi-
tolle tuntunut, kuu äkkiä thän aen Jäl-
keen, tempasi korvalliselleen Ja taa* ai-
koi väännellä kielitappeja.

Niin men-l päivä. Menipä toinenkin.
Kannel ei tullut sopeeseen. El saanut
ukko kieliä sovintoon. Ja kukaan e:

voinut auttaa. Avutonna seiaoi !;oko

pirtti, niin 6uuren soittajan lap*et, kuin
lastenlapsetkin Ja naapurien väki, sa-

moinkuin kanteleen laatijakin.
Vähää puuttui enää. Mutta »itä vä-

hää ei kukaan kyennyt aikaansaamaan!
Ukko kävi synkäksi. Hän ei puhu-

nut mitään, ei kohottanut katsettaan.

Hän vain hiljaa näpläill kieliä.
Tuska valtasi kalkkien mielet. Rin-

m
nassa tuntui omituinen aMistus. Se-
littämätön alakuloisuus valtasi pirtin.

Ihm-ieet liikkuivat äänettömästi kuin

kuolevan vuoteen äärellä. Kalkki pu-

helukin tapahtui vala kuiskaillen.
Jokainen tunsi, jos e! muutenkaan

niin vaistomaisesti, että nyt oli menos-
sa jotakin pyhää, jota ei koskaan enää

saada takaisin. Mahti oli menossa
maanrakoon jo ennen mahtajan menoa!

Riutui ilta. Hämärtyi pirtti. Ukko

siirsi kanteleen polviltaan. Pimeim-
pään nurkkaan hän sen laski. Kuului
hiljainen kolahdus ja samalla kumma,
tuskin kuuluva kielen värähdys, kuin
haudan takaa .

.
.

Pirtti vavahti!
Kuului ukon äänir

»Jo ne on miun soittoni soitettu
Mian lauluni laulettu ...»

""

Jehkinlivanan haudalla.
Kirj. A. O. V—neo.

Itkijä laulaa vainajan kuonuttelu-fnos.tatus)virttä; Staemeikan perilliset seiso*
vat bautauummun ääressä. (S.H.)

Mnuanaon kylää <Snistamoa pitäjäs-
sä, oivat (Karjaan (kävijät koskaan-
unohtaneet, niin kauan kuta eli She-
mefkka-«uvua mainittava edustaja,
kaikkialla Suomessa tunnettu ja rakas-
tettu kanteleeneoittaja Xehk i n I >

vana. Mutta kun tuoni tapasi hänet
eräällä matkalla ja hänet saatettiin,,
kauniin kotikylänsä kalmistoon, menet-

ti Muuanto vetovoimansa. Kerääjä tie-
tää, ettei siellä enää ole mitä panna pa-,
perille, ja matkailija arvaa, ettei häneK
le enää ole tajon sitä unohtumatonta

(BHS
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(S. H.) |,

A. J. Sjögren.

intomielinen runoilijasielu saj suu-
rc-lta oppi-isäitään. Ensi tapaamassa
saatu käsitys painui lähtemättömästi
nuorukaisen mieleen. .Näin hän ku-
vaa näkemiänsä.

>'Kaksi on kaupunnissa, jotka olte-
iikin vetävät matkustavan mieltä ty-
köönsä. Ne ovat Lönnrot ja vanha
linna. Lönnrot: asuu kaupungin
kappalaisen t\könä. Hänen huoneen-
sa, ei suinkaan näyttänyt, että Suo-
men isoin mies siinä asusi. Sen si-
sällystä oli kaksi pöytää, kaksi kir-
jakaappia, ja eräitä tuolia. Vaan ol-
letikin kaksi isoa kanteletta vetivät
minun silmäni. X? olivat hyvin
siistitekoiset, Lönnrotin omat teke-
mät, toinen 32.11a, toinen 36:11 a kie-
lellä. Mutta tämä ei ole hänen ai-
noa kotinsa. Hän oli muutamia
vuosia sitten ostanut konnun, Polvila
nimisen, johon Lönnrot sanoo kau-
punaista olevaa neljänneksen, vaan
johon laitaa olla lähes kaksikin. las-

sanoi ite lläasä olleen maaruuk-
kia, vaan ei Ben oikein hyvästi käy-
neen, jbnkatahden otti möi, sillä eh-
dolla ettt sa; yhtä tupahuoneiia jtse
pitää. Tämä huone on jaettu kol-
meen osaan. Ensimäisessä asuu
Lönnrotin vanhat vanhemmat, toi-
nen on salin asemasta ja kolmas
Lönnrotin työhuone täällä maalia.»

Tämän jälkeen kertoo Ahlqvist
kuinka Lönnrot aamupäivisin toimit-
taa sanakirjaa Kajaanissa, ja sitten
ipuolisen syötyään astuu jalan Polvi-
naan, jossa hänellä oli Kalevala työ-

nä. Tuohon aikaan kokosi Lönnrot
1840-luvulla kerätyistä runokokoel-
mista kaikki uudet kohdat (D. E. D.
•Europaeukscn, Relnholmin. Pottain,
i::r?!iuksc-n v.m.) valilehdiilä varus-
tettuun Va.nl-.Tn Kalevalaa kappalee-
seen, jonka jälkeen hän vasta ryhtyi
tt-kstiä lopulliseen asuunsa muovai-
lemaan. Täti poimintaa näki Ahl-
qvist Kajaanissa käydessään emin
silmin ja kuvaa älä seuraavasti:
»Kalevalan teentä käypi näin: ha-

on taulu edessä-, jossa on Kale-
valan runot ja niiden sisällyslö jä-
lekkäin järjestettyinä. Lukieesausa
kerääjän kirjasta min ison palaten
kuin näkee yhteen kuuluvan, ja jos
. i muista mihin kohtaan se kuuluu,
katsahtaa tauluunsa, etsii siitä runo-
jen ainehistossa ja löytää sen aineen,
; ohon edessänsä olevat sanat käyvät.
Taulussa on sivujenkin numero yl-
häällä ja tämän numeron jälkeen au-
kaisee nyt paperilla välistetyn Kale-
valan, löytää etsittävän paikan ja
kirjoilaa sen vastapäätä paperille
kysymyksessä olevat säkeet. Kuta

Lönnrotia.

K. A. Gottlund.

pitempi ia selvempi runo on, sen pa-
remmin juoksee tämä työ, kuta ly-
hempi, sitä usiammin tulee taulusta
ja kirjasta hakemaan. Itse sanoi
kerkiävänsä noin kuusi lehteä päi-
vässä. Vaan toiselle olisi paljon vai-
keampi tämä työ, sillä Lönnrot muis-
taa melkeen joka sanan Kalevalasta
ulkoa, eikä niin muodoin tarvitse
niin yhä katsoa tauluunsa, menee
vaan suoraan Kalevalaani

Ahlqvist lapettu kertomaksensa
muutamin Lönnrotia kuvaavin sa-
noin, joilla mekin voimme hyvin

katsauksemme päättää. >Hänen ah-
keruutensa on niin suuri, että mat-
ko<llensakin ei koskaan lihoa eriräi-
settä työttä, ja ystäviensä seuraan-
kin ottaa työn mukaansa, kirjoittaa
ja puhuu kuitenkin seuran kanssa
ja on iloinen. Hänen luonnossansa
on hyväntahtoinen nauru peräseinä.»

A. R. Niemi.

Väinämöisen ja
Joukahaisen kilpa-

laulanta.

(Kaksintaistelu »kukkaiskreivin» ja
»talvikreivin» välillä, Olaus Magnin
teoksesta.)

Prof. E. N. Setälä on tutkimukses-
saan »Väinämöinen un<l Joukahainen»
(v. 161-f), iäiitien siitä käsityksestä,

että Väinämöinen alkujaan on ollut (su-

lan) veden haltia ja Joukahainen taas

•ään ja lumen haltia, olettanut, että
Kalevalan kilpalaulanta saattaisi olla
ikivanha laonnoamyytti, joka kuvastaa

kesän ja talven taistelua sekä talven

joutumista siinä taistelussa tappiolle.

Jos tämä oletus pitää paikkansa eikä

sitä ole vielä tähän asti pätevillä syillä

sumottu —, voitaisiin tämä myytti mie-
•■■stäni asettaa yhteyteen eräiden paka-

nuuden ajoilta periytyväin menojen

tanssa
SSonissa paikoin Bnroppaa on germa-

nisilia kaneajlla ollut tapana viettää ke-
vääxtaloa uskonnollisilla menoilla, joilla

varmaankin tarkotettiin luonnonvoi-

mien maagillisia herättämistä ja kii-

hottamista. Nämä menot säilyivät kan
san leikkeinä ja tapoina kauas krl.-tii-
tlßeea aikaat.. Niiu oli tapana Raotsis

Kansanrunoutemme kerääjiä ennen

Z. Topelius vanhempi.

sa kevään tullessa leikkiä kevätleikltiä,
joka näyttää olleen hyvin suosittu van-
han Tukholmaa tienoilla ja jota

Olaus Magni kuvailee tunnetussa teok-

sessaan v. 1555. Se esitti niin sanotun
«■kukkaskrelvin.» (majgreven) ja »tal-

vikreivin» välistä taistelua. Nuori mies
pukeutui kukkaspukuun kevään edus-
tajaksi, toinen taas turkkiin ja lii-
vipukuun esittääkseen talven haltiaa.
Sitten he nousivat hevostensa selkään.
jotka usein olivat koristetut samaan

tapaan kuin ratsastajat toinen ke-
vään, toinen talven merkeillä —, rat-

sastivat Ttumpikin joukkonsa etune-
nässä kentälle kaupungin ulkopuolelle

ja suorittivat siellä ritarillisia muoto-
ja noudattaen kaksintaistelun, jossa

»kukkaskreivi» syöksi keihäällään »tal-

vlkreivi» satulasta maahan, Oiaus Mag-

nia teoksessa on piirustus, joka Ha-

vainnollisesti esittää tämmöisiä kevät-
turnajaisia. Kttä. tätä tapaa on 1500-
tUToHa noudatettu Suomessakin, siitä

meiliä on varmoja historiallisia todis-

eitä. Selm. Juhana herttuan aikana
tiedetään, tätä leikkiä leikityn Turun
linnsj-sa. Frofi Kustavi Grotenfelt
kertoo siitä teoksessaan »Suomen hU-

toria uskonpuhdistuksen aikakaudella»
(s. 143): »Kesän alussa 1537, kun hert-

tua oli Ruotsin puolella, mainitaan hä-

nen Jakaneen kuusi •tynnyriä «totta rat-
sumiehilleen, koska nämä olivat teh-

neet hänet »kukkaiskreivlksl» (mein-

grefve, vanhasta saksan sanasta mey,

may, virpi, kukka); arvattavasti tätä

huvia muinakin vuosina vietettiin.»

Prof. Kaarle Krohnin mukaan on Ka-

levalan kilpalaulantaruno peräisin län-
si-Suomc-sta, siis seudulta, missä täm-

möisiä kevätlefkkojä on leikitty.

Mikä ostaisi meitä näin ollen oletta-
masta, että jos kerran prof. Setälän
teoria pitää paikkaosa Väinämöi-

sen ja Joukahaisen tieilä vastakkain
ajaminen ja »sanasota*, jossa Väinä-
mäiaen jontuu voittajaksi ja Jossa Jou-
kahainen, »lumon ju jaan oattia», suis-

tetaan tjobon, sisältäisi kansan mieli-

kuvituksessa värittyneen muistelon
noista ritarillisista l-:evätlolk<iistä, jolta

aikoinaan oa leikitty Itämeren maissa,

m.m. Aurajotn rantamilla. Suljemme la-

inan oletuksen, joka ei ymmärtääksem-

me 010 sen liaaveellisenipi kuin luke-

mattomat muut Kalevalaa runojen a;

heistä esitetyt, kausaurcnoudentutl;:-

jaiu huomioon, kumottavaksi ta: kunn
neltavaksi, ja T»aiuatumme tähän jäi

Jennöksen Olaus Magnilla tavattavis-

ta, kukkaskreivin ja taivikreiviu (resp

Väinämöisen ja Joukahaisen) taistelua

esittävästä kuvasta. .
.

JOTA.

muistoa, miukä Jeiikin livanan karja-

lainen olemus ja häaea kantelcensoit-

tonsa flitti mieleen.
Viime kesänä. Raja-Karjalaa kierrel-

!•- isä. saavuimme Muuantoon huonon
apajan ".sirossa. Sbepejkaa kannel

li tosin jänea kotinsa seinällä, mntta

itso laulaja oH maan povessa. Valo-

; ivat ja. käyattfcortM, jotka hänen jäi-

I ottivat esille arkun katkos-
tå, kertoivat vielä alistu läheisistä «nii-
teistä, joi'a vainajalla oli suureen -niaa-

ilmaan Matta mieli ei kiintynyt enää

hänen taloonsa; kat .-e kääntyi läbei-

seen kalmistoon, "onka paikan Jo kau

kaa ilmaisee jylhä kuusikko.
Saatoimme tehdä kiljaisen v: erailum

me vainajan naudalle vanhan perin

naistavan mukaan. Kerallamme oli
muuaa Raja Karjalan parhaita itkijä-

niisiä, M ai'oi Plattone Loimolan
kylästä. Hän oli varusteltu', saapnps-

samme livanan kaimoille», valmiiksi
joilla hän aikoi kuollutta »kuonu-

telia» (ylös nostattaa)

Sieltä löytyi GQiesseikaa vaatimaton
hautakumpu ikiiuusien keskeltä. Xilc-

kuin hän o;i parhaimmat soittonsa kä-

jahut-e-Hut puolihämärässä kotipirtis-

sään, kaukana maailman hälinästä, sa-

moin saa bän nyt levätä yiliäsiä, yksi-

naisessa puitossa. 5"" 1'» iäpi auringon

säteetkään eivät väkivalloin vää«e
tankentamaan

On rns.imäinen ajatus, joka läliaisos-
sa tilaisuudessa täyttää mielen: tän-

ne tahtoisi päästä lepäämään kar-

trßSksadaatansa ja kantoleeiisoittonsa
tauettua, tänne pyhäiseen metsikköön,

jonka ääriä välkkyvä vesi kaartaa.
Tuollaisen vähitellen maatuvan ninisto-
m«\~kin, jota vain, yksi seppele kaunis
taa, toivoisi kummullensa, osoittama?"}

ettei ole vaatvhnt eiämäutyöilensä li'an
suurta huomiota. Vain tuollainen kelo-
kuusi saisi k.iatua leposijan vierelle
kertomaan, että se. joka maan povessa

uinuu, oli kerran korkeuksia tavotellu»
Ja tällaisen itkuvirren soisi kuulevan

a kummun alta:

Oi opi, kuvajaiseni lapsi,' kuonuksen
cel'a

kultaisien synivticn' eäi.-siä»
Oi pane, parmojaisen! lapsi,l

hot* omat fcatepalttinaises a paattiaOu

nallisi aikasiksi!
Oi eikö, aikojaietn! lapsi. l

armahat syntysct * slnull' auteio

niltä armosla näiksi afkasiksi,
kun Jo tuli armahat. siemenet, 3

ilmojen aikomaitet.
etähäiöicn matka s Iva: takaa
sinua etsittelemään,

kun jo, ivuvajaiseni lapsi, i

tuli ilmojen kavamaiset
kaltaiset tie-menet 5

sinua koonuttelemaaa?
Eikö, mioim-ottajaist-ni lapst,»-
mleH-syßtyset * antele

niitä rniilosii?ia 8 f>inul!e?
Etkö, aikojaiscni lapsi,l-
- asettua xueiäu kera
yksiin arttelisHn* näiksi aika.=iKst,
katajaisien k?ra
yksiin näihin kamppaujaisiin T?

Tule, kasvattajais.-ni lapsi,l

kahekr-ankieiisiä kanteloista karavua-
•■- **■ limaan! •

Versijaiseni : aps! * tule vesseldelmään."
viisikielisillä viulusilla vingahuttele-

maani

t vainajan pubtittelunimitykeiä
(merk. oike.?;t. äitini lapsi»).

• jumalien edestä.
• peitepalttinasi.
• jumalat.
8 .armahat siemenet, Ilmojen aiko-

maiset-, »ilmojen kuvamaise.t, kultaiset
siernoneU: tark. meitä vieraita, jotka

olimme tulleet vainajaa .-.ctsHtelemääui.
8 armosia.
7 yhteen joukkona.
■ soittamaan
• iloitsemaan.

UUSI SUOMETAR

(&. H.)

Karjalaisia taitoniekkoja,

Xanteleensoittaja
livana Mishukka.

Ylläolevat piirrokset ja seuraavat

rivit pyytävät lukijoille lyhyesti esi-
tellä pääkaupungissa joitakin päiviä

vierailleet vanhan taidon taitajat, kar-
jalaiseen "kanteleensolttajan livana
M i s h u k a n Ja hänen vaimonsa, itku-
virsien laulajan Marian, jotka eräi-
den kansanrunouden tutkijain kutsumi
na ovat kaukaisesta kotipaikastaan,

Suojärven Leppäsyrjäm kylästä, saa-
puneet »H e 1 s tng l e katshomah-
da 1 herroih ativoihi».

Nämä saloseudun taiteilijat tekivät
pikipäinkln tapaajaan erittäin miellyt-

tävän vaikutuksen: olivat käytökses-

sään luontevan koruttomia ja jutte-

luissaan hilpeitä ja leikillisiä.
Islltäperimäänsä teräskielistä soitto

konettaan, iän ja tomun tummentamaa
kanneltaan, käytteli Mishukaa livana

mestarin tavoin ja päästeli siitä yhte-

nä helinänä milloin uypähtelevää tans-

siin »maanitusta», milloin lioista »ris-
takontraa», milloin taasen komeakai-
knlsta »Valamon kirkonkelloja».

Ilme Mishuksn kasvoilla hänen soitta-

esuaan oli omituisen poissaoleva, mol-
k-bicpä kärsivä, mikä johtunee siitä,
että livana on jonkun henuota-udin
vuoksi s-asntr. vuosia masta vuotee-

seen sidottuna ja siinä tUassa junri,

kanteleen avulla Ikävää karkoittaes-
saatn, saavuttanut merkillepantavan,

•tuntijain lausunnon mukaan jepa har-
vinaisenkin, taituruutensa.

:(S, H.)

Itkuvirsien taitafa.
Maria Mishukka.

•listä ja läbteenkalvosta. Nyt kuiten-
kin matkan monien muiden yllätyksien
"kukkuraksi, aikoi ikuistaa itsensä va-
'lofkuvaajankln avulla!

Suurin ihme Helsingissä oli Marian
Tnirles-tä sentään Pörssi-ravintola,
johon muuan täkäläinen liikemies oli
hänet, kuten livanankin, kutsunut il-
lallisille.

Kieleltään kerkeä eukko el tahto-
nut löytää sanoja ylisräessään niin sa-
lia, sen sisustusta, ruokaa, juomaa,
kuin sinne keräytyneiden herrojen ja
naisten höyliä ystävällisyyttä.

Niin kohtelivat kuin vertaistaan
ja lempeäkin nostatin yhdelle kauniil-
le rouvaiselle tässä maailman parhaas-
sa paikassa!

Onnelliseksi ylisteli Maria. Itseään,
kun vielä ennen kuolemaansa oli eh-
tinyt Helsinginkin ihanuuksineen näh-
dä. Ja suopeasti hymyili kähäräpar-
taansa myöskin taitoniekka livana,
kanteieensoittaja vakaa ja nuhteeton.

He olivat meihin ja me heihin tyy-
tyväisiä.

Hassan.

Eräs ehdotus.
SiKima!aU?n kansanrunouden sekä

Kalevalan vuotuinen juhliva muista-
minen, joka, muutamia vuosia sitten
näytti tulevaisuuden toiveelta, on nyt
p muuttumassa tosiasiaksi, vieläpä

i sangen laajapih-teiseksiiin. Ei ai-
noastaan järjestetä satunnaisia ilta-
mia asiaankuuluvina ohjelmineen,
esitelmineen ja puheineen, vaan kan-
sanrunoudellemme ia Kalevalalle on,
ainakin tänä vuonna, omistettu eri-
keinon viikko monine eri juhlatilai-
suuksine-en. Suurimmat sanomaloh-
temme julkaisevat frikolsnumeroita,
ji den kirjöifafcsel käsitt< levät kan-
sanrunouden merkitystä tai sen yh-
[cydeasft olevia asioit*.

. Sanat eivät puuttuneet myöskään eu-
kon suusta, niin soljui virsi kuia vir-
ran juoksu hänen huuliltaan. Mjb.

Improvisoi Maria kuvittajan ja alle-
kirjoittaneen tuviksi sukkelan pätkä-

tämän lehden toimitustalon hissistä
»näkymättömästä viejästä»,

kuten hän mainitpa kojetta suvaitsi
nimittää.

Aviopuolisoista oli M:.-hukka paljon

matkustellut ympäri maata ja käynyt

'■ainakin 2>j fcättpungissa»; yleensä'tu-

•tosttmut oloihin ja eläinään ätotlaark-
klcn ulkopuolallakin joka muuton

ilmeni hyvin hänen tavastaan istua
mi liinakin. 3eo p.f nrjuurä e-svlltc:*.-
ta osasi hän heti ottaa ascntet-n Ja

TäliaMlla juhlatilaisttulailln ja
aurnei n.lti cp ;' mättä.suuriH»er-
I -. varsiakin mitä ■'■•■■ »suureen
y] isoon». Ne vaikutiav.it innosta-
v sti ja herättävästi ja aikaani aavai

rhdel siihen, mi-
kä on meidän arvokkainta po-
rintöämme. I\":i;?ä kuvastelevat
monet parhaista sasvutufcs&tsm-

pysyä siinä rauhallisesti, kuten pap-
pia monasti ennenkin kyydinnyt. Ma-

rialla sensijaan oi; jumi trast ja eri-
koinen: 45—öO vuodosta-n huolimatta
cl hän tähän saakaa ollut nähnyt re-
bettUlfi piirteitään muualta kuin pci-

Edesmennyt suurlaulaja.

(SH.) Arhippainen MiihkalL
Suurimman Kalevalan laulajan Arbippa Perttujen poika, kunlniad

ranontaitaia myös. Eli Latvaiarven kylässä Vienan Karjalassa ja kuoli vjj
1899. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, jolta sokea vanhus loppuvuosina»»

sai pienen eläkkeen, kohotti .hänen haudallensa muistopatsaan Latvajärven;
KalmagaareKa.

me ja tulevat esille ajan

harrastukset sekä toiveet. Kansan-
runoutemme harrastuksen nykyisel-
lä asteella o!!en on niillä sanalla sa-
neen herättävä ja liikkeellepaneva

salinsa tämäntapaista tieteellistä jtri?
laiitaa varten jonkun määrätyi

rahastonsa y.m.s. Tässä jätämme
jalukset kaikista näistä
lisistä seikoista, pysähtyen itse eh-j
doluksen tekemiseen. Toivomme oli.
Si, että Tiedeakatemia tai joku muuv
seura ottaisi asian käytännöllisen Jäx%>
jestelyn huolekseen.

voima.

Jokavuotisella juhlimisella, mihin
vähitellen alamme siirtyä, on kuiten-
kin omat vaaransa, varsinkin jos

mahdollisimman laajat piirit tahdo-
taan siihen mukaan. Kalevala ja
vanha kansanrunoutemme on, tun-
nusteltakoon, nykyisille oloille taval-
laan kaukaista pääomaa, jonka o-
m.istaminen voi tapahtua vain syven-
tymisen ja henkisen viljelyksen tie-
tä. Olisi arasti valvottava, että juh-
limisemme ei saisi tavanomaista ja
helppohintaista leimaa, vaan että sil-
lä aina olisi todellinen perustus ja
vakava sekä harras sisällys. Kale-
valaviikko ei saisi muodostua pel-
käksi tavanmukaisuudeksi, vielä vä

hemman miksikään »kansalliseksi
karnevaaliksi», vaan joksikin hyväs-
sä mf-rkitykscssä isänmaalliseksi
juhlallisuudeksi.

Täs=ä soitteessa olisi tärkeää, eflä
ainakin joku järjestetyistt tilaisuuk-
sista muodostaisi kansanrunouden
syvemmin tutkimuksen ja selittämi-
sen kuvastimeksi. Ilahduttavan* a-
lotteena tähän suuntaan on pidettä-
vä Suomalaisen Tiedeakatemian toi-
meenpanemaa kokousta, missä prof.
Krohnin yleispiirteisen esitelmän o-
hdla oli prof. E. G. Paimenin ja
Mikkolan ynnä nuorempien tutkijain
esityksiä, joissa annettiin kuulijoilk
jotakin uutia ja vakavaan työhön pe-

rustuvaa. Tä'iä pohjalta voi toivoa
muodostuvan jonkun vuotuisasta uu-
distuvan tilaisuuden, joka tavallaan
vastaisi esim. firenzeläisiä Dante-
fsitelmiä ja jossa joku, kullakin ker-
ralla edeltäpäin valitu tutkija, esiin-
toisi viimeisiä saavutuksia kansanru-
nousselityksen alalta. Tämmöinen
tilaisuus, samalla kuin se avartaisi
tietojamme, antaisi meille joka ker-
ta uusia vakuutuksia siitä, että kan-
sanrunous voi olla erikäsityksellisen,

mutta aina hedelmällisen työn lähtö-
kohtana.

On luonnollista, että sellainen tilai-
suus \r aatisi vakituisen järjestäjänsä
ja valvojansa, tilavan huoneuston
emmekö voisi ajatella esim , että yli-
opisto antaisi <nääkaxipun?issa juhla-

O. O—n.

Kalevala-juhlat.

syntymäsijoilta.

Kaic vala-juliia Salossa maanäa-i
laina muodostui suuremmoiseksi. on.;
nistun-etksi kansalaisjuhlaksi. Oh-'
jelman alkunumerona oli yksiääniSstå'
laulua torvien säestyksellä, jota joh*l
ii taiu.:;:ja Toivo Nieminen. Sen-;
jälkeen csiiiti tilapäinen jouhiorkes-
teri alkusoiton ja tateiliia Uuno Es-
kola laiusui kirjailija Kaario Terhiä
tilaisuutta varten kirjoittaman prolo-
gin. Tämän jälkeen esiinryi taitei-
lla A. Kosonen Helsingistä, joka met'
sänhoiiaja J. Kalkkisen säestämänä
esitti pari huilusooloa. Helsingistä
tilaisuuteen saapunut ylioppi a-skuo-
ro lauleli "jw&äassa näriinkin .ottee-
seen. Ohjelmassa ofi sitten kirjailija!
Kaarlo Terhiä juhlapuhe, hra
Englundin yksiniauiut. taiteilija Toi i
vo Niemisen ja hra. J. Kalkkisen esit-
tämä Kalevala-laulu, taiteilija E. Kos-
kimiehen viulusoolo ja toimitt Tui-,
ja Sinervon pari lausuntonumeroa;
Lopuksi oii kohtaus Kullervosta:'
Ku.leervon kuciema, johon varsini
mielenkiintoiset ja erikoiset näyttä-
mölaiUee.t oii maalannut .taiteilija
Matti Varén. ji

Suur-Savon nuorisoseurojen kes-*
kusseuran toimeenpanema kansalais-
juhla Kalevalan kuvittamisrahaston
hyväksi oli viime sunnuntai-iltana
Mikkelin yhteiskoululla. Ohjel»;
man aloiti Mikkelin Orkesteri soit*
taen kapellimestari L. Linnalan joh-!
elolla Sibeliuksen »Finlandian» ja
•Elegian» sekä »Porilaisten mars-
sin».'Sen jälkeen piti kansakoulu--
jentarkastaja Jaakko Laurila pu-
heen. Kirjoittamansa juhlarunon»!
■ Korpien Runottarelle» lausui mais-
teri Antti Valve. Väliajan jälkeen
lauloi Musikinystäväin sekakuoro
kapellimestari Linnalan johdolla
neljä Sibeliuksen laulua, »Aamusu-,
mussa», »Tuule tuuli leppeämmia»,
»Svdämeni lalu» ja »Saarella palaa».
Puhujalavalle nousi tämän jällkeen
tri K. J. Karttunen, pitäen juhlaesi-
telmän, jossa teki salkoa Kalevalan
esihistoriasta ia- merkityksestä. Rou-,
va Hulda Nordenstreng lausui Kale-
valasta »Koivun valituksen». OhjeU
roa päättyi kansantanssiin.

livana Shemnikka-vainajan (»-Tonkin livanan»)
-"•■ yntymätalo Suistamolla.

(SH)

kohtalo Suistamoll».

Shemeikkojen laulu.

Serknksel Jehkin livana ja Pertti Sfcemeik^ai

Fedri Sliemeikka-vainajan (»Mysysvaaran Pedrin»)

Shemeikkojen

- i
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f Uutta kirjakaupoissa. |
•£> clmil! un n uutuubct:

Koneiden ääressä *w**^*"å*l&£!!^■ T mielenfuntomen e|ifowromaam
iestaalat£elSm&£ts, euftmäinen
laatuaan tujaUifuubcsfaiume, tynu
ta 3 mf.

RiiMoßilparu si««k««?«2«tue« «^m.■f - r ncn fjumorcstt mffufaununatn
oloista,- Ijausfa, jännittäioä jaf&
toinen, fiinta ainoattaan 2 mf.

Rämeen linnan esi- ** foj*»*.**M° a sm!o
,

f
.

aö
=■= »«WWMU wi mertailcroan f)i3tonantuthniut|en

)Q laliCn USniSlOna tuSta faniamme mcnneiitinbeUe,
ftfältäma 117 tuman ja C fattttts
liitettä, fiinta iO mf.
Uljarlefl ©orminin faärts
tecntefemn luonnon arrooituSten
fclituå, Suom. stitj. £bt£t&nriBs
rahaton toimesta fuom. Ä. 91.
Sosftmicä, Ijinta nib. 8 mf:, ftb.nal)fa[elfäifun fanfiin 11 mf.

naatintattotnan »»»««*««*».«»«««**
V— . - .. no naisten romaani, meibän niuos

muk >tt
fjfotaaant romantiiffaa mnail;

111lvi/ H nvilOnmS mannuelicn huumorin pirt mtäj
mänä, fäjiteQen enfi lemmévi l;e=
räämietä; hinta 3 mf.

tuulettimia ~tle^'Qnbre ©*««#«««oi
f

anOII' IHUl^Kim>d r g tcn romaanien alfunumevo,
iat\i «viimaista rtibosta å 1 mf.,
foto färjan enfimäinen Tammaa;
ninen jaffo tiiattamana 20 utbot»
feen jafautuen.
Sir 05 tl bert tai=
teellinen ja jännittäroä finuaug
raffauben ja tunninntuimon ri*s
tiriibasta (Äariöton 50 pennin
romaaneja 86).

Kahden tulen iöälissä^ rc^bölb(i . Ia-

h'ei' in B @un=

Mtmvu »mui WOll»»a tenn ,ö nmttätpä fcittailuromaam
2)t)btjsmnltain fan|nlaisfobasta
(Sartéton 50 p:uromaaneja 89/90).
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Millä tavoin voitaisiin tällä haavaa
parhaiUn edistää sucmakista

hengenviljelystä?
U. Suomettaren haastatteluja.

•Ruoisiuruielisa toimivat tätä nykyä, suurella, innolla ruotsalai-
suuden tukemiseksi ja edistämiseksi maassamme. Suuria lahjoituk-
sia tehdään tämän tarkoitusperän hyväksi, rahastoja kootaan ja kar-
tutetaan ja ruotsinkielisissä sanomalehdissä ja aikakauskirjoissa käy-
bään vilkasta mielipiteiden vaihtoa eri suunuitc-lmam eduista ja mah-
dollisuuksista.

Suomalaisella tahoila nousee tämän johdosta itsestään kysymys:
eikö olisi syviä myöskin ottaa puheeksi mitä tätä nykyä pitäisi ia
voitaisiin tehdä suomalaisen hengenviljelyksen entistä tarmok-
kaammaksi edistämiseksi? Kysymys koskee sekä tarkoitusperiä et-
tä keinoja ja, mitä viimemainituihin tulee, sekä aineellisia varoja ja
niiden hankkimista että itse toiminnan muotoja.

Pannakseen keskustelun tästä meidän nähdäksemme erinomai-
sen tärkeästä asiasta vireille, on U. Suometar kääntynyt erinäisten
edustavain kansalaisten puoleen pyytäen tietoa heidän mielipiteestään
siinä. Alotammc tänään, Kalevalan päivänä, saamiemme vastausten
julkaisemisen. '

Prof., vapaahra E. G. Palmen. miaa. Suomaa Historiallista Seuraa,
Duodecim-seuraa j. n. e, jotka sitten
puolestaan parhaansa mukaan huo-
lehtisivat suomalaisen tieteellisen
työn edistä liisesiä.

- lleillå en ensinnäkin siinä ole-
massa epäsuhta, että nuoret opiske-
lijat liiallisessa määrin antautuvat
yliopistolliselle uralle, kun sensijaan
monet teknilliset ja käytännölliset
toiminta-alat kärsivät työntekijäin
puutetta.

Ruotsalaiset ovat, lausui prof.
Paimen lopuksi, julistaneet suoma-
laiset vihollisikseen, joiden kanssa
tekemisiin antautuminen olisi muka
rikollista. Maiset lausunnot tietävät
ilmi sciaa, ja keinojen meidänkin
puoleltamme täytyy elia sen mukai-
sia. Tilanteen kfhitycssä tä'!e kan-
nalle on sovinnollisuus mahdotonta
sellaisellekin, :oka sovinnollisuutta
piiää arvossa. Eihän nimittäin käy
päinsä, että t 'f> osa kansasta sivis-
tykseliiselli enemmän kuin taloudel-
lisellakaan alalla saisi tyrannisoida
b /a o=aa samasta kansasia.

Mitä sitten yliopistoomme tulee,
on suomenkielisten nuorten tiede-
miesten asema siiliä ylen valkea ja

monastikin mahdo-
ton, johtuen tämä säti, etta valta
yliopistossa en vielä nykyisin ruot-
sinmielisten käsissä ja t-itä nami
suhtautuvat suomenkielisiin tieteen-
harjoittajiin vihamielisesti ja sokean
Bobjektivisesti, viime aikoina entistä-
kin kiivaanußSsti Kun sellaista
miestä kuin BBel Aspelin-Harpkylä-
vainajaa ei tahdottu päästää vakinai-
seksi professoriksi ja aina piu*.itiin
ulkopuolella Suomen Tiedeseuraa, on
tämä kyllin selvä todistus, millä ta-
voin sillä punien kansallista mieltä ja
työtä arvostellaan. Ylioppilaista
on n. 75 % suomenkielisiä ;a 25 %

ruotsinkielisiä, mutta opettajavoimiin
nähden on suhdeluku melkein päin-
vastainen. D eimmat Euomenkieli-
slrtä tieteenharjoittajista ovat lähte-
neet varattomista koleista, eikä heil-
lä ole mahdollisuutta, cdottaa kuinka
kauan tahansa paikkojen avautumis-
ta yliopistossa. Kun kuitenirrn tie-
teellisen tutkimuksen kansallistulta-
minen on välttämättömyys, olisi suo-
malaisten nyt. kuten ennenkin, uh-
rattava varoja mainitun tarkoituspe-
rän saavuttamiseksi sekä aineellisesti
tuettava todella kyvykkäitä suomalai-
sia tieteenharjoittajia. Ei ollut yh-
teiskunnalliselle kehitykselle aikoi-
naan onnellista, että oppikoulujen
lukua niin suuresti enennettiin, mut-
ta kun ei muuten tahdottu myöntää
•mitään, oli ainoa keino perustaa uu-
sia suomalaisia kouluja, vaikkapa o-
milat '"aroilla.

Erikoisesti perustettaviin suu-
riin rahastoihin ja seuroihin nähden
asettuisin puolestani epäilevälle kan-
nalle Olisi mielestäni tarkoituksen-
mukaisempaa, käytännöllisesti edulli-
sempaa ia vähemmän voimia hajoit-
iavaa tukea aineellisesti ja lahjoituk-
silla kannattaa ennestään löytyviä
seuroja: Suomalaisia Tiedeakate-

Prof. G. M-!ander.
Suomalaisen henkisen eHi2än

kohottamisessa etupäässä luon-
nontieteitä pidettävä silmällä.
Äanaa tukemaan Suomalaista

licdeakateuniaa.
Prof. G. Melander 'ähti siitä

eräällä taholla melkein yleispätevä-
nä pidetystä väitteestä, että Suomen
kansalla on taipumusta vain huma-
nistisiin tutkimuksiin ja ettei luon-
nontiede huvita suomalaisia.

Olen nuoruudestani ollut aivan
toista mieltä. Syy ci ole syissä vaan
sepissä.

Humanistit ovat ensiksi viljelleet
suomenkieltä ja sriVähdon on luon-
nollista, että kaikki mitä varemmin
kirjoitettiin kansalle, koski heidän
alaansa Kalevalassa annetaan kui-
tenkin suurempi arvo luonnon salai-
suuksien tuntemiselle, kuin luullak-
seni minkään muun kansan runou-
dessa. Ilmarinen on teknikko ja
luonnontutkija, mutta Väinämöisen-
kin suurimpiin-, ansioihin kuuluu hä-
nen tietonsa maailman rakenteen sa-
laisuuksista.

■Kansamme vain ej o!e sannut sen
luonnetta vastaavaa kehitystä.

■Suomen kansa kaipaa suonistoa,
joka nopeasti toisi tietoja kulttuuri-
kansojen sivistysriennoista maan
kaukaisimpiin kolkkiin saakka.

Koulu ei ole riittävä. Se tulee suo-
ranaiseen tekemiseen vain kasvavan
nuorison kanssa. Kun tämä nuoriso

on toimintaijässään, ovat sen koulu-
tiedot ainakin luonnontieteisiin näh-
den vanhettuneita ia riitiämättörniä.
Kansanopistojen kautta on koetettu
parantaa tätä epäkohtaa, mutta, näi-
tä opistoja on niin harvassa, ettei
niitten vaikutus ylety paljon kauem-
maksi kuin niitten oppilaisiin ja opis-
ton paikkakunnan asukkaisiin. Kir-
jallisuutta lukeva Suonien kans* tar-
vitsee omalla paikkakunnallaan mie-
hiä, joitten puolten se voi kääntyä
saadaksensa selvyyttä ei ainoustaan
henkisissä vaan myöskin maallisina
asioissa.

monipuolisesti oppineita mie-
hiä on liika vähän maast-uduil».

Tämmöistä n.s. luonnon- ja sie-
luntiedettä harrastavaa kaikkialle le-
vinnyttä opettajakuntaa toivoisin mi-
nä Suomeen ja minä luulen, että me
voimme, jos terveet käsitykset pää-
sevät voitolle, saada papistoltamme
apua tällä alalla.

Huomiota herättääkin se seikka,
että ensimäinen kansan la. uinen kir-
jailija luonnontieteen alalla maas-
samme oli pappi, rovasti Yurelius.
Luonnontieteinen tunteminen kuuluu
tätä nykyä jokaisen sivistynein ih-
misen velvollisuuksiin, mutta tien-
kin papeillemme olisi se hyödyksi.
Kui{:i voi [Hihua Luojasta tuntemat-
ta sitä mai ilmaa, minkä hän on tuo-
nut. Pa.ppi, jota tuntee luonnontie-
dettä, on monta vertaa voimakkaam-
pi kaniNan johtaja ja opettaja kuin se
pappi, joka, vaikka kuinkakin perus-
teellisesti, tuntee vain uskonkappalei-
taan. Etinen seurakuntalaisensa ovat
alituis-s?a tekemisessä luonnon
kanssa. .Toksinen työmies, joka
muokkaa maata, käyttää hyväkseen
fysikan ja kemian lakeja. Tehtais-
samme tapahtuvat kaikki muutokset
näitten lakien mukaisesti, mutta
useimmahe työmiehelle jää iku.soksi
arvoitukseksi, miten ja mistä syystä
koneet vaikuttavat noin ihmeellisellä
tavalla. Kuitenkin on työmies, joka
ei käsitä mitä hän tekee, vähänarvoi-
nen vernittuna s.toslyneesen, tarkoi-
tuksistaan penliä -olevaiin työnteki-
jään. Tässä suli&vssa onkin suurin
ero suomalaisen a sivistysmaiden
työmiesten välillä.

iKun maamme kuuluu niihin har-
voihin maihin, joi.ssa luonnonvoimat
koskien ja metsien muodossa tarjoa-
vat tilaisuutta verrattain laajalle
teollisuudelle, on mielestäni suoma-
laisen henkisen elämän kohottami-
sessa etupäässä »pidettävä silmällä
luonnontieteinen etenkin fysikan. ke-
mian ja mineralogian kehitystä ja
näillä aloilla saaivutottujen tulosten
levittämistä kansan syvimpiin rivei-
hin.

Suomalainen Taideakatemia on so-
pivin johtamaan näitä pyrintöjä. Sen
tulee jäseniensä ja apujäsenten«ä
kautta olla alituisessa kosketuksessa
kansamme kanssa- samalla aikaa
kuin se seuraa tiebertten nopeata ke-
hitystä ja itse ottaa osaa tähän ke-
hitystyöhön. Sen fiilee, niinkuin
vanhat akatemiat, olta. valmis ratkai-
semaan niitä tieteellisiä kysymyksiä,
jotka kunakin hetkenä esiintyvät ja
jotka lykätään sen harkittaviksi.

Tätä varten tarvitsae Suomalainen
Tiedeakatemia koko kaajsans* kanna-
tusta. Se on ainoa laitos, joka voi
kohottaa yleistä tieteeltä sivistys-
tä maassamme. Se vqi koota kaikki
kansamme henkistä kohottamista
harrastavat voimat. S4)ien on kaik-
kien kansamme opettajan liityttävä.
Sen edustajille, joitten jßtikossa minä
tahtoisin nähdä pipistommekin
ja on kan-
samme esittf . kysymykset.

UUSI SUOMETAR

KniHS-lirjalbE.
Kalevala, Toinen stereotyp, tekstilaitos. Hinta: pahvikans. 2:—,

kangaskans. 2: 50, 3: 50 ja 4: 50, nahkakans. 12: 50.
Kanteletar. Kolmas o aaJ'n) painos. Sid. 4: —. Viides painos,

sid. kangaskansiin 2:50 ja 3: —. Kuudes painos, sid. 2: —.

Kantelettaren runoja, alkuopetusta varten julkaista vali-
koima, uid. 40 p., sid. 55 p.

Sananlaskuja. Toimittanut A. V. Koskimios, nid. 8:—,
sid. 10:—.

Kalevalan kokoonpano I. Kirj. A. R. Niemi, nid. 6: —.

Kalevalan selityksiä. Toim. A. E. Nie m i, sid. pahvikans.
2: —, kangaskans. 2: 75 ja 3:25.

Engelberg, Rafael, Kalevalan slsfllljs ja rakenne,
nid. 5: 75.

Tutkimuksessa selvitetään Kalevalan yhtenäisyyttä ja arvoa kir-
jallisena tuotteena.

Krnhn, Kaarle, Kalevalan runojen historia, vihkoina
M: —, sid. 16: .

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran palkitsema teos.

Salminen, Väinö, Inkerin kansan häfirunoelma mm-
naisiue kosimis- ja uäänieiioiueen, nid. 2: 50.

„Ent,mmän kuin mikänn muu aikaisemmin julkaisin runokokoelma
on Väinö Salmisen Inkerin kunnan häärunncima todistuksena *iitä
korkeasta maallisesta, tekisi mieli sanoa yliniyknellisesiä kulmurista,
joka vallitsi suonalaisten kansanheimojen keskuudessa jo ikimuistoi-sista ajoista alkaen — .u (Sunnuntai.)

Lönnrotin matkat, nid. 8: —, sid. 12: —.

Sisältää huvittavia kuvauksia niiltä retkiltä, joilla Lönnrot ke-
räsi ainekset Kalevalaan. Useat näkemykset ovat esitetyt suurenmoi-
sella laajanäköisyydellä." Hartaus ja leikkisyys vaihtelevat tämän
suurmiehen esityksissä.

Krohn, Juliusja Kaarle. Kantelettaren tutkimuksia,
nid. 10: —, sid. 12: -.
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joista se tahtoisi saada selkoa. Tä'ä
akatemiaa tulet meidän teollisuu-
temme ja rahalaitoksemme kannat-
taa, sillä se tekee työtä sekä hen-
kisen että aineellisen kehityksen puo-
lesta. Akatemia tarvitsee tieteellisiä
laitoksia, joissa se voi suorittaa tie-
teellistä työtään. Se tarvitsee raha-
varoja, joitten kautta se- voi kehittää
nuoria avustajiaan ja kustantaa hei-
dän tutkimuksiaan. Se tarvitsee, ai-
ne-allista kannatusta saaduksensa se-
kä tieteelliset että kansan sivistystä
tarkoittavat teoksensa kustannetuiksi.

Jos kansa kannattaa akatemiaa,
niin voi tiede Suomassakin tulla elä-
väksi hengeksi, joia nopeasti tun-
keutuu kaakkiin, kansamme oloihin,
uskontoon, lakeihin, maanviljelyk-
seen, metsäinhoitovii, ■ koskien voi-
main käyttämiseen ; \4 teollisuuteen.

Tämä tiede, joka puhuu kansan
kieltä, voi vaikuttaa niihin laajoihin
kansan kerroksiin, jotka enimmiten
tarvitsevat tieteen apua taistelussaan
olemassa olonsa puolesta, mutta jot-
ka muutoin jäisivät näistä tiedoista
osattomiksi.

-Säihin pyrintöihin maamme tieteel-
lisyyden kohottamiseksi voivat kaik-
kj puolueet yhtyä. Vasta silloin
kun jokainen Suomen kansalainen
ymmärtää käyttää hyväkseen jokais-
ta tarjolla olevaa luonnonvoimaa, *oi
kansamme lähestyä niitä idealj iloja,
j dta eri puolueet haaveilevat.

Pre f. Gust Koirppa
Tieilemiehilleuims on panettava tilai-
suus itsenäiseen tieteelliseen työhön
;a annettava heille siihen apulaisia.

(S.H.) Ajatellessani kysymystä.
Jonka ilniotilte puhelimessa, lausu;
prof. Komppa haastattelijallemme,
tulin lähinnä ajatelleeksi korkeam-
man hen?envi!jel yksen edustajia,
tiedemiehiä, joilla meilLå käsiti tian
jotenkin samaa kuin korkeakoulun
professori. Kun meillä on joku huo-
mattavampi, ansiokkaampi mies, jon-
ka roisimme voivan Jätkää tieteelli-
siä, harrastuksiaan, koetamme hänel-
le saada prc-fessorintuolin. Mutta jos
siliä on luultu päästävän, mihin on
tarkotettu, katsoi prof. K. tätä luuloa
harhaluuloksi. Professorin tehtävä
opettajana on siitä kummallinen, et-
ta mjtä paremmin hän sen koettaa
täyttää, sitä vaikemmaksi käy hänel-
le varsinaisen tieteellisen työn suo-
rittaminen, jota häneltä kuitenkin eh-
dotetaan. Tavaton miesten puute
tässä maassa tekee lisäksi sen, että
niitä, jotka johonkin pystyvät, käy-
tetään kaikkiin tehtäviin, kunnalli-
siin, yhteiskunnallisiin, taloudelli-
siin, teollisiin jn.e. Tämä jo tekee
sen, että ns. tiedemiehiltämme en-
sinnäkin puuttuu riittävää aikaa tie-
teellisen työn harjoitamiseen, mikäli
se nyt ei ole tuota opettamista. Mutta
lisäksi tulee toinen suuri puutos.
Mies yksinään, vaikka hänellä olisi
millainen joutuisuus ja millaiset ky-
vyt, ei nykyaikana enää voi saada
aikaan mitään erikoisempaa, ilman
riittävää työapua. Tieteellisessäkin
työssä tarvitaan apua. Ja rahaa, jot-
ta voisimme pysyä tieteellisen työn-
teon kilpailussa muitten maittc-n rin-
nalla. Esimerkin vuoksi kuinka an-
karassa kilpailussa ulkomaisten tie-
teilijäin kanssa nyt saa luvan pon-
nistella, mainitsi .prof. Komppa m.m.,
että eräälle tiedemiehelle Sakessa
annettiin 100,000 mk. vuodessa 10
vuoden aikana täydellisellä vapau-
della käyttää sitä kuin tahtoi, kunhan
sen päämääränä, vain olisi keinote-
koisen kautsun valmistus. Yhdessä
ainoassa suuressa tehtaassa Ludvigs-

gaulnopettajatrtbiénjtfen

ganluläffo 1917
fßiift iDolittua totintaiéta laulua,

jotfn (ofaiieii otifi obittatoa ja jotta
faifftatia olifi laulettama m. 1917. 15 p.
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havenissa on tehtaan palveluksessa
noin 150 filos, tohtoria ja 25 ent. pro-
fessoria, joilla viimemainituilla ei ole
muuta tehtävää kuin oman tieteen-
Bi harjottaminen.

Tultuamme uudelleen oman maan
oloihin ja kysymykseen, mitä meillä
oi:si tehtävä tässä suhteessa, huo-
mautti prof. Komppa, että kun meillä
on ollut puhe tai on pyydetty avus-
tusta ti ete eli isiä töitä varten, on sitä
pyydetty ja käytetty etupäässä nuor-
ten tiedemiesten avust iseksi, eri-
toten sellaisten, jotka ovat halunneet
antautua opetuksen alalle korkeakou-
luissa, pyrkiäkseen dosenteiksi ja
professoreiksi, .lossain määrin täten
tietysti viedään tidettä eteenpäin,
mutta tavallisesti on tämä 'yö vain
alottelijan hapuilemista valmistuak-
seen vissiin virkaan. Mutta jos tah-
dotaan, että kvpsyneemmät tieteelli-
sen työn tekijä saavuttaisivat tulok-
sia tä.rkeimmiss :l ja laajakantnisim-
missa kysymyksissä, tulisi toimia
niin, että valmiit tiedemiehet, profes-
sorit tulisivat tilaisuuteen tekemään
u.komaisen kilpailun kestäviä tie-
teellisiä tu<kimuKsia. Muita semmoi-
seen ei 'heiliä ole nykyään edes ai-
kaa. Nykyinen kokeellinen tutkimus
ori sitä paitsi kehittynyt sellaiseksi,
että yksi mies, kuten sanottu, ei yk-
ii;. voj sa.a4a suuria aikaan, elie-, hä-
nellä ole #uurt;i laumaa avustajia,
kuten on 'aita ulkomailla. Juuri täl-
laisten tieteellisten apulaisten palk-
kaukseen tieteellisiä tutkimuksia var-
ten varojen hankkiminen olisi kaik-
kein tärkeimpiä tehtäviä suomalaisen
tieteen ja tieteellisen tutkimuksen
eteenpäin viemiseksi. Ulkomailla on
korkeakoulujen professoreilla suuri
liuta .-.puhisi;', jotka ovat osittain
korkeakoulun, akatemian, jonkin tie-
teellisen seuran tai rahaston varoilla

1 palkattuja, jota paitsi siellä on suuria
laitoksia, joissa tiedemiehillä ei ole
mitään opetusvelvollisuutta; heidän
on ainoastaan nuorempien apulais-
ien kanssa yhdessä suoriteltava tie-

. muksia. Si r ;:'sia ovat
Kaiser-Wdlhelm Institut Dahlemissa,
lähellä Berliniä, Nobel mstitut Tuk-
holmassa ynnä lukuisat tiedeakale-
tniat, joitten akatemikoilia ti ole mi-
tään opetusvelvollisuutta. Jos meillä-
kin siis hankittaisiin jonkinlaisia ra-
hasioa laitoksia kun ej ole niin
helppo perustaa joista voitaisiin
antaa avustusta nuorten apulaisten
palkkaamiseen jo kehittyneille tiede-
miehille avuksi suurempien töitten
suorittamista varten, niin tiedän ko-
kemuksestakin, efä siten voitaisiin
mitä suurimmassa määrin edistää tie-
teellisiä tutkimuksia, ja niiden 'aatua.
Nykyisin, kun vanhempi tiedemies
haluaa vähänkin suurempia tutki-
muksia suorittaa, on hänen itse omil-
la, rahilla varoillaan palkattava apu-
laisia. Olen itse toisb kymmentä
vuotta pitänyt omilla varoillani apu-
laisia puhtaasti tieteellisiin tarkotuk-
siin.»

Tällaiseen tarkohiksecn hank ;tut
varat olisi prot Kompan mielestä pa-
ras sijoittaa Suomalaisen Tiedeaka-
temian huostaan. Samalla tietysti
avustettaisiin nuoria tiedemiehiä, sil-
lä kun heille maksetaan kunnollinen
palkka, niin paitsi että he saavat toi-
meentuloaan varten rahallisen avus-
tuksen (2,500—1,000 mk., kyvyn mu-
kaan) he samalla perehtyvät ja har-
jaantuvat tieteelliseen tutkimukseen,
jotta voivat myöhemmin harjottaa o-
mintakeisesti samallaista. Tällä ta-
valla työskennellään ulkomailla ja
rahasummat, jotka on annettu täm-
möisiin tarkotuksiin, nousevat mil-
joniin.

Jos tietysti rahasummat kertyi-
sivät .paljon suuremmiksi kuin minä,
olen ajatellut, lopetti prof. Komppa,
joka lausumillaan tahtoi vain antaa
viittauksia niistä tehtävistä, joita
meillä voisi lähinnä olla suomalaisen
hengenviljplyksen kohottamista koh-
taan, olisi luonnollisia että Suomalai-
nen Tiedeakatemia, kenties muutkin
yhdistykset ja seurat voisivat perus-
taa vakinaisia akatemikkopaikkoja
tai virkoja, joitten hoitajilla ci olisi
mitään muuta velvollisuutta kuin tie-
teellisen työn harjottaminen. Ainoas-
taan tällä tavulla luulisin minä mei-
dän suomalaisten kykenevän edes
jossain mairin..kilpailemaan tai py-
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„
fseliati>trftett' falehmfaHiiud

on tänftn tajuttu: on nmmärrettM, että ne ifaänfuin fumpuamat
fuomalotfen runon altuljetteistä jo ebustaroat ros
tummc luonteenomaifia fyenEiftä piirteitä, famatla fun ne tobtés
taroat teJijänfä nfftiiäiåtä, roaltaroaa näfemtjés ja runousroois
maa." föufjo §»otto SBalraojasfa.)

lino Selno: öclfatoirftä.
Sri 58. Sarfiainen firjoittaa Uubesja Suomettareéfa:

„2öofcmämmiu Fuin geitto ei hitaan ole taimutellut
faletoalaiitta f idin \valtäisten tulftffi.

on jotafin, mitä ci ole luotu Ijetfeö, roaan aifojo
ttarten, jotafin, mifä pt)3tnn uinailemaan fietfen roailjteles
ttria muotifuuntta. että meillä fuomalaifesfn runoubeéfa
frmtnn tämmötftä tuotteita, fe on omarfa tänttämään mielemme
ilolla ja nlpeubetlä, ftttä femmoifen teoffen ilmestnminen on
fnnfaUtnen mcrthta\>ans."

»ftcHatoirfien I färja, fielppelj. painos: 1:90, fib. 2:50, II färja: i mt.,
fib. 5:50 I jn II farja Pbteeti fib. 7:50. totut 12:50

■Saatattaaa firjaraupoiöta ja afiamiefjiltämme.

fötStotttmSafftfetifitio Ctatoa.
3892

Ctajgan nnfiittffia:
" * Ivtetnsjä muoboäfa niteen*

rocbon laulutctmifan fnrjtilltfistu perusteista, i(maifufei«
noista ja csteeitifistä tarfoituspcristä Saulun tjarras*
tajille ja o p isf c li j o illc on tämä Ijararinaifen pirs
teästi firjoitettu opas terroetullut uutuus. §inta 2: 50.

Kotivuota* stams fnoiittu fcittoFirjn on ilmeétrjnnt jo toiiberttena \>aU
noticna. ftaifftaon on fltä lerotictti) jo ftli 40,000 tpL
fch-ta nqt 5: 50 fib

f a ia maatalon 8. Sirja, johon oit foottit
vaiah/ntnpciitiiffna fäTfteirrotä i°fä hallitut*
fd!e aftneia tchtnjii epnjfjta, u>al>ri|ec tarfeitä taloubellifia fujn»
i::nfftä. .ftinta 2 n:f.

35, SSJhoIIc: ftotitisatfctt tuotannon lijnätmnett. W\c
IcnfiintoiiMi ftrjancn jofaijelle rafoitbettiiia ftjfomyffiä harrasta»
Iralle. SecflijuisS» ja tiifctoäcii malttamatta hicttaroa! §inta 1:75.

JyrtuMj Ztcutoti) : ä&ohméiclufaatuoja itatsitjohttiö-
tCi ila tuattett, ftaftßtja uatSjeminaareitte, r.ai»rDoimiStclu»

, jeuroiHc ja fejäfurSficit johtajille. .'pinta 1:75, fib. 2:25.

5. 28. Suonten fattfdUtefiriaUtfuttbett
lUiltljCCt. Soinen lifattt) paino;?, 57 imtotofitttaa.
smta fib. 2:10.

50*pemtht uithtisffm:
Qaet Sotlbott: 3)flättl£. ftiliattain tuolleen fuofitun amcrtfalaifett

fertojan parf]atta fuUanfmr<j3Ja=noSDefleia.

fPnrbrn Siitin: 9J«£&t)n Ucnjiitär. KnKoittnroan roifaå teiiomuSnuo»
«11 micsroäen fnflixNliiiiiiin nettofen fciffailuiéra foroinnaite§fa piffufau»
pungtc-fa, jonne Itänet on totSattanoStaan liihcicrtn »nioisttjniään".

Sting: .'intfi touotta möö!)cmmti!. - Qatfoa ebeflifeen.
-:■ äm.i moTcmmnJ livjat nruoboStatuat ljarioinaifcn ilotfen ro»
maanis. 3601

2 aataid i n a firjafaupoiSta ja sfi a m i 1 1 111f m mt.

Si!3totutu§o?ftfetfätiö €ta\va,

Korkeimmassa paikassa
ratkaistuja huomen

asioita.
Tie tar is ta, 27. helmik. (FT,

(Erikoissähkösanoma STT:!Ie.) T.k.
24 p. tapahtuneessa alamaisessa esit-
telyssä on 1) armossa vahvistettu a-
setus muutoksista kyyii!aitoksc = '.a
jouiuk. 20 pnä 1888 annetun arm. ju-

listuksen 1 §n sanamuotoon, 2) t. k.
24 pnä annetuilla arm. valtakirjoilla

on nimitrty Suomen senatin lakineu-
voston vanhempi jäsen, kolleginneu-
vos, vapaaherra A. B. G. Stackelherg

mainitun lakineuvoston y;i!akinc-u-
-vokseksi ja valtiokonttorin johtaja A.
A. Aho Suomen senatin talousosas-
ton kauppa- ja tooliisuustoimiUiskun-
nan esittelijäsihteeriksi, 3) armossa
suostuttu lakkauttamaan, säätämällä
Naantalin kaupungin pormestarinvir-
kaa varten vakanssisäästöajan, mai-
nitulle pormestarille jouiuk. 6 p. 1S1»3
annetun arm. käskykirjeen nojalla
valtion, varoista suoritetun 34-3 mkn
20 pnin suuruisen vuotuisen kor-
vauksen suorittaminen; oikeutla-
maan entisessä Evon metsäopistossa

teoreettisen opetuksensa saaneet met-
sänhoitolaitoksen virkamiehet saa-
maan oikeuden laskea virkavuosia
eläkkeen saantia varten samoilla pe-

rusteilla, kuin ne saman taitoksen
virkamiehet, jotka ovat suorittaneet
metsätieteellisen kurssin Keis. Alek-
santerin yliopistossa; sekä myöntä-

mään Suomen valtionvaroista Enon-
tekiön kirkkoherralle 4.000 mkn suu-

symään rinnalla ulkomaisien tieteel-
listen tutkimusten i nssa. jota vas-
toin meillä nyt koko tätä kilpailua
saavat hoitaa kaikenlaisilla virkatoi-
milla rasitetut korkeakoulun, profes-
sorit ja opettajali

Helsingin
Osakepankki

vastaanottaa
rajoitettuja määriä

falHet&JSfilÉtle 25

ruinen lisäkorvaus vuodessa sekä u-
lottamaan mainittuun kirkkoherran-
virkaan kuuluvaksi muutamia. Lapin
seurakuntain kirkkoherroja varten
tnukok. 30 pnä 1817 annetussa arm.
käskykirjeessä säädettyjä etuuksia
heidän siirtymiseensä nähden maan
muihin seurakuntiin.sitenettä maini-
tun ana. käskykirjeen edellyttämä
etuoikeus haettaessa vastaavia virko-
ja maan toisissa seurakunnissa an-
netaan hänelle hoidettuaan moitteet-
tomasti 10 vuotta Enontekiön seura-
kunnan kirkkoherranvirkaa, Pelko-
senniemen ja Savukosken seurakun-
tain kirkkoherroille Suomen valtion
varoista ioukok. 1 pstä 1917 lukien
4.000 mk. kummallekin; sekä Lapuan
maanviijelyslyseolle valtion varoista
vuosittain syysk. 1 pstä 191 G lukien
3.000 mk. kutakin luokkaa kohti, si«
len että, jos jonkin luokan oppilas-
määrä on 13 pienempi, valtioapu vä-
hennetään 400 markalla kutakin va-
jalukuisen luokan oppilasta kohti.

Korkeimmassa paikassa tapahtu»
neessa esittelyssä on jätetty huo-
mioon ottamatta v:n 1913 valtiopäi-
väin alamainen anomus, että edus-
kunnalle jätettäisiin arm. esitys, jo-
ka sisältäisi ehdotuksen sellaiseksi
lainsäädännöksi, mikä on tarpeelli-.
nen Haagissa pidetyn konferenssin
hyväksymän yhtenäisen kansainväli-
sen vekselilain saattamiseksi vei*
maan Suomessa..
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taolaisessa kunnossa pidät suusi.
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Suomenkielisten teknik-
kojen seuran

kokot» pidettiin t. k. 26 p:nä Ylä-Käm-
pissä. Läsnä oli $S teknikkoa. Puhetta
joöti insinööri B. Vuolle.

Uusiksi jäseniksi valitthn in-
sinöörit A. von Hertzen, Viljo Kala,
K. V. Sulku ja T. IPeterzen, trit I. Lei-
viskä ja (Hj. Göös, maist. E. E. Ranta-
nen ja K. Reijonen, maanviljelysneuvos
H. G. Paloheimo, tehtailijat K. Granath
ja E. Pakkala, rakennusmestari K. V.
Angervuori ja teknikko Onni Sten.

(Luettiin tilintarkastajain
i:«rtomus ja myönnettiin sen perusteel-
la kaikille asianomaisille täydellinen ti-
livapaus tilivuodelta UM.

Johtokunnan esityksenä puheenjohta-
ja ehdotti, että seuran jäsenmak-
sujen kannossa niiltä jäseniltä, jot-
ka liittyvät seuraan lokak. 1 p:vän jäl-
keen, ei liittymisvuonna peritä jäsen-
maksua, elleivät be nimenomaan pyydä
saada Teknillisen Aikakauslehden koko
vuosikertaa.

Tri J. Valmari selosti T«knUlisen Ai-
kakauslehden toimituksen yhteyteen
järjestetyn paikanvälity sto i -

m innan vaiheita, erittäen keskuste-
lunelaiseks-i, vieläkö titä toimintaa oli-
«d jatkettava ja milÄ tavoin se olisi
järjestettävä. Viime »ikoina ei toimi-
tukselle ole saapunut paikkojen etsi-
jöiden hakupapereita eikä teknikkoja
tarvitsijoiden tiedusteluja. Kysymyk-
sestä sukeutui erittäin vilkas keskus-
telu, jossa asiata monipuolisesti valais-
tiin. Kesknsteius-sa esitetyin evästyk-
lin asia jätettiin johtokunnan valmis-
teltavaksi.

Poiheeujohtaja huomautti seuran vii-
me vuonna asettamien valmistusvalio-
kuntain toiminnan Kaipaavan alottei-
ta. Joittokunia koettaa jifjastfii aaiatt

Seurasi sitten prof. Onni Tarjanteen
esitelmä uunira k enteistä. Hän
loi aluksi lyhyen katsauksen polttoai-
nekysymykseemme. josta tuli siihen
Johtopäätökseen, että polttoaineemme,
puu, tulee sodan jälkeenkin olemaan
huomattavasti korkeammassa hinnas-
fa kuin ennen sotas. Tämän johdosta
Ja kun suurin osa metsätuotteista, nii-
«:n lueituina tehdasmaisestakin käsitel-

lyt, kulutetaan lämpöteknillisesti alku-
peräisissä ja kaiken kehityksen ulko-
puolelle jääneissä uunirakenteissa. ase-
tettiin teknikkojen tehtäväksi: 1) kai-
Kinpuolinen uunirakecteiden kebittämi-
ien lämpöteknillisessä suhteensa ja 2)

huden kotimaisen polttoaineen hankki-
minen kehittämällä polttoturveteolii-
juutta meidän ilmastollisia oloeuatei-
(amme vastaavalle kannalle.

Sen jälkeen käsitteli esitelmöitsijä
/«Esiniäisessä kcndassa mainittua teh-
tävää, alkaen meillä yleensä käytetty-
jen (kaakeli-) uunirakenteiden puut-

'ee:lisuuk=ista ja niissä earrntTristS e-
ik tarkoituksen muka isis t a sovituksilta,

päättyen semmoisten uusien uoairaken-
leiden esittämiseen, joissa sanotut epä-
kohdat ovat vältetyt ja uusia paran-
nuksia tehty.

■Nykyisten uunirakenteiden viat ja

puutteellisuudet ovat seuraavat: 1)

Ventti:' j. : p*Uit ovat. sijoitetut un«ia
riäosaan samoinkuin uunin yfctfetäidi-
a enkin tavupiipun kanssa, jorta seuraa,
rttä ilmaa vaihdettaessa lämpöisin il-

ma johdetaan ulos, että nimin yläosa ei
toimi tehoisasti lämmityspintaua, että
peltien vuodon tautia menetetään pal-
jon lämpöä ja ett* uunin laajenemisen
kautta sen ja savupiipun yhtymäkoh-
Sassa voi syntyä epätiiveyksiä. 2)
Savukanavat ovat niin järjestetyt, et*ä
nuni samassa vaakasuorassa tasossa ei
lampia tasaisc-iti, josta seuraa epäta-
paiset laajenemiset. 3) Savukanavi-
en väliseinät, jotka lämpiävät, kummal-
takin puolen ja joiden siis tulisi muo-
tiostaa varsinainen iäimnöukokooja,
muurataan ohuista syrjätilleistä, joten
niissä ei siis ole varsinaiseen tarkoi-
tukseensa riittävää massaa. 4) Sa-
vukanavissa on ympäryskehän sjhde

poikkileikkauspintaan pieni ja siis epä-
edullinen "iäramöa kokoomiseen nähden.

j) Uunin sisrstus, s. o. väliseinät.
jotka kuumenevat aikaisemmin, liitty-
vät välittömästi ulkokuoreen ja vaikut-
Tavat siihen siis laajenemisellaan sitä
väkivaltaisemmin aiheuttamalla s'i;:ä

halkeamia, mitä tarkoituksenmukai-
semmin lämmitetään, sekä G) Lies:,

jossa lämpö kehitetään, on vallan alku-
peräisellä asteella.

Uunirakenteisi-ii! kohdistettavat ?a-

Tancusvaatunukset ovat seuraavat: 1)

Pakokaasut ovat johdettavat yhtä liv-
näras myöten ylös ja kaikkia muita in-

navia myöten alas, jolloin uuni lämpiää

tasaisemmin. —2> Palokaasut ova*%

johdettavat pois uunista alhaalla, jonne
pellit ja venttiilikin ovat sijoitettavat.
Tämän sovituksen kautta pääfee uuni
vapaasti lMjene»*af, siihen koottu

lämpö B&llyy siellä* r-aremir :n vuotama t-
ta savupiippuun, ja ilmaa vaihde-
sa syntyy mahdollisimman pieni läm-
mönhäviö sen kautta että kylmin ilma
johdetaan huoneesta pois. 3) Nou-
dattamana ensimäisessä kohdassa mai-
tiltfja kacavajärjystemiää voidaan

uunin sisusta, joka pikemmin kuume-

nee korkeampaan lömpötilaan. muura-
ta erilleen ulkokuoresta, johon se siis

ei tule laajentuessaan väkivaltaisesti
.aikuttcmaan. 4~i milli lhlII orat
-entävät vahvemmiksi, jonka luutta
Jmpöä kokoova massa saadaan suu-

remmaksi. Tämän lisäksi "lisi toi-
vottavaa että «unien sisustat tehtäisiin
uineesta, jonka lämpöäkokoova ominai-
suus olisi parempi kuin nykyään käy-et-

tyjen tiilien. — 3l Kanaville on annet-

tava sellainen poikkileikkausmuoto. -et-
•s kosketuspinta läpivirtaaviin palo-

kaasuihin verra"ur,a tulee suureksi.
<1) Uunin muodon tulee olla sellainen,

että siihen saadaan selvä ja tasainen
kanavajärjestelmä. jonka vuoksi huo-

mattavasti ylöspäin supistuvia muotoja

on vähettävä, sekä T) 'Liesi on tehtä-
vä sellaiseksi, että tarkoituksenmukai-
nen ja tasainen palami«i!miö saadaan
uikaan riippumatta hoidosta, varsinkin
fcchejm otsesta.

Kokouksia.

iiiten

Esitelmän johdosta syntyi erittäin
vilkas keskustelu.

J ) ja sen koko korkeus, jopa lakikin,
tulee vaikuttamaan lämmityspintana.

Suomen maalaustyonantajain

(STT)
edustajakokous pidettiin täällä Nyber-
gin ravintolassa t- k. 23 ja 84 pnä.
Liittohallinnon puheenjohtajan, maala-
rimestari F. Mäkisen avattua kokouk-
sen ja lausuttua edustajat tervetul-
leiksi valittiin koks-ula&en puheenjoh-
tajaksi maalarimestari H. A. Berg-
ström, varapuheenjohtajaksi maalari-
mest. A. Sariola ja pöytäkirjuriksi
maalarimest. A. Voutilainen.

Kokouksessa, oli edustettuna Turan
osasto: maalarimestri J. Troberg, Tam-
pereen osasto: maalarimtst. G. A. Ek-
berg ja V. Vesterlund, jota paitsi Tam-
pereelta olivat saapuneet maalarim

E. Ruissalo ja E. A. Loukkoja, Kuo-
pion osasto: maa-Uriin. J. Ruuni ja K.
Leskinen, sekä .Helsingin osasto: S
edustajaa, sekä liittohaliinto ja jouk-
ko osaston jäseniä.

Hyväksyttiin kokouksen ohjelma liit-
tohalllinnon esittämässä muodossa.

Esitettiin liiton vuosikertomus ja
rahastonhoitajan laatima tilikertomus,
jotka hyväksyttiin.

Liittohallintoon valittiin maalarim.
H. A. Bergström, K. Lentz, H. Halme
ja A. Järvi siekä varalle K. V. Nurmi.
ttu l stään kuuluvat liittonaTiintoon A.
Sariola, .1. Järvelä ja IX Voutilainen
sekä vrrajäsenenä A. Kaaneja. Ti-
lintarkastajiksi valittiin maalarim. 3.
Vuorio ja A. Kronqvist, varalle K. J.
Helle.

Liitonedustajakokouksen pitäminen
v. 19.18 jätettiin aijasta riippuvaksi,
kuitenkin toivomuksella että se olo-

suhteiden muututtua pidetään sellai-
ressti. kaupungissa, missä ennestään ei
ole I'itoii osastoa.

Rekiä amimerkin käytäntöön ottami-
nen, mikä jo viime vuosikokouksessa
hyväksyttiin, jätettiin,olosuhteiden pa-
kosta vieläkin tuonnemmaksi.

Messingin osastolta saapunut ehdo-
tus ammattilehden perustamisesta Suo-

nier maalarimestarien keskuuteen sel-
vittämään ammattialaa, koskevia kysy-
myksiä oli pohdittavana Asira val-
mistamaan välittäen toimikunta, jon-
ka tuli antaa asiasta lausunto jz- laa-
tia kannattavaisuus-laskelmat. Toi-
mikunnan esittäSEiliä perusteilla sit-
ten ehdotukset hyväksyttiin ja
tenti päätettiin perustaa. Asiaa to-
teuttamaan valittiin keskustoimikun-
ta, johon tulivat liittohallintoa edus-
tamaan A. Voutilainen ja H. Haime,
Helsingin osastoa A. Järvi, Turun osas-
toa J. Trobe<rg. Tampereen osastoa V.
Vesterlund ja Kuopion oeastoa K. \.<•>'■-
kiaen.

Kysymys työntekijäin palkkain ko-
rottamisesta nykyisen kalliin ajan

vuoksi tuli sitten harkittavaksi. Ot-
taen huomioon eri paikkakunnilla va!-
Maetat erilaiset työolot ja el&nvosuli-
teet, lausuttiin toivomuksena, että
palkkoja korotettaisiin korkeintaan 60
% rauhanaikaisista pohjapalkoista. Ko-
rotukset astuisivat voimaan ensi tou-
kok. 1 pstä.

Helsingin osaston —nti im mi toimi-
kunnan puolesta selosti H. Halme
raaka-aineitfcen menekkiä ja töiden hin-
toja eri työaloilla. Pääraaka-aineet
o'V"t keskimäärin kohonneet n. Mt

rncilla. Uusia työkinnoitteluja teJ-
tffnflri Oiisi kaikki ninnoittelut teh-
tävä ainekokeilujen perusteella, jotta
saataisiin työhinnoitteiut tasoitetuiksi,
niin että kaikki työalat antaisivat sa
•mat tulesuhteert. Tällristea laskelmien
perusteella ka :kki iution jäsenet voisi-
vat töitä suorittaessaan seurata raaka
aineitten hintain nousua. Selostus

iin painattaa ja toimittaa osas-
tojen jäsenille.

Kokouksen jälkeen syötiin yhf-iset
illalliset.

Suomen maatalous-
seurojen edustajiston

valtuuskunta
käsitteli viime kokouksessaan m. m
seuraavat asiat:

Edustajiston hyväksymät säännöt a-
listetaan ensi tilassa senaatin vahvis-
tettavaksi.

Edustajiston päätösten toteuttami-
seksi kuntien viljelyslainarahastoinin
nähden päätettiin kultakin maanvilje-
lysseuralta pyytää yhden kunnan käyt-
tämät viljelysiainaraaasto-ohijesäännöt,
joista sihteeri laatii luonnoksen maili-
säännöiksi kunnallisia viljelyslainara-
hastoja varten ja jonka luonnoksen
;arkistaa komitea, johon pyydetään
maanviljelijät O. Laine ja O. P. Zitting

sekä asronoomi K. V. Koskelin.
Senaatia elintarvevaiiokunnaille lähe-

'.;: kirje valtuuskunnan yhteistoi-
minnasta eliatarvevaliokunnan kanssa.
Valtuuskuntaa edustamaan elintarve-
•taliokunnassa valtuutettiin puheenjoh-
taja.

Rehukakkujen maahan tuonnin hel-
pottamiseksi päätettiin tehdä anomus
senaattiin.

Puutavarayhtiöiden maanomistus-
ta ei kerätä tilastoa, koska senaat-

ti jo oli päättänyt ryhtyä asiassa ti-
räämään. Muut edustajiston

oäätökset puutavarayhtiöiden maan-
omistus.asiassa pannaan toimeen.

?';'~mie-seuratilastoa v:lta 1915 lä-
hetetään ilmaiseksi edustajiston jäsen-
seuroille.

Senaatilta anotaan, että eduokunmn
hyväksymä asetusehdotus uudeksi näet-
sälaiksi pian ali6tettaisiia hallitsijan
vahvistettavaksi.

Osakunnat. Etelä-s uomalai-
sen osakunnan kokouksessa maanan-
taina hyväksyttiin osakunnan lainara-
haston sääntöihin eräs muutosehdotus.
Edustajiksi viipurilaisen osakunnan
vuosijuhlaan valittiin ylioppilaat Mag-
da Granqvist ja Erkki Nepistö. Osa-
kuntain välisiä lausuntokiloailuja jär-

UUSI SUOMETAR
iestämään valittu toimikunta oli tie-
dustellut osakunnan mielipidettä siitä,
olisiko nämä kilpailut järjestettävä
myöskin puhe- ja näytelmäkilpailuja
käsittäviksi. Osakunnalla ei periaat-
teessa ollut mitään kilpailujen laajen-
tamista vastaan varsinkin näytelmäkil-
pailuilla, vaikka tosin epäiltiin puhe-
kilpailujen onnistumista. Virallisen
kokouksen jälkeen oli osakuntaan jär-
jestetty Kalevala-illanvietto, jossa
maisteri E. Teräskjvi esitelmöi Kaleva-
lan tutkimisesta sekä kuraattori, mais-
teri V. Nyberg, puhui Kalevalasta ja
suomalaisuudesta. Edelleen oli ohjel-
massa ylioppilaslaulua sekä ylioppilas
E. Cederbergin esittämiä viulunsoitto-
numeroita. Lopuksi karjalainen kan-
teieensoittaja livana Mishukka esitti
kanteleensoittoa ja hänen vaimonsa
lauloi itkuvirsiä.

Koristetaitsiiijain liitolla »Oma
mo> oli t. k. 26 pnä tavanmukainen
kokouksensa. Kokouksessa oli käslt-
lelynalnisenia m. im. kysymys siitä,
onko kiinjapainojen faktoreita, suurem-
pien puuseppälirkkeiden johtrjia y. m.
sellaisia ammattilaisia pidettävä ko-
ristetaiteilijoina niin että heidän hy-
väksymisensä liittoon käy mahdollisek-
si. Kysymyksessä ei päästy yksimie-
lisyyteen ja jätettiin se sen vuoksi
johtokunnan harkittavaksi. Erään
taiteilijan ja kustannusliikkeen, välil-
lä syntyneen erimielisyyden johdosta
työn korvaamisesta sellaisista töistä,
joita ei käytännössä toteuteta, pohdit-
tiin asiaa vilkkaasti eri näkökannon
ta. Yleensä oli kokous sitä mießä,
että kaikki tehdyt piirustustiiaukset
ovat korvattavat, ellei tilaaja voi to-
distaa, eittä ne ovat teknillisesti liian
kalliit tai mahdottomat suoritfaa tai
taiteellisesti todella arvoitomat. Kun
erikoisissa tapauksissa saattaisi tilaa-
jan ja taiteilijan välillä syntyä oikeu-
denkäyntejä, päätettiin perustaa, päte-
vä välftystuomioistuin, juka ennen la-
kiin vetoamista sataisi asiasta lausua"
toßsa. Paits" r.äitä kahta kysymys-
tä pohdittiin lukuisia pienempiä
asioit;:.

Lopuksi piti artokibehti Rafael Blom-
stedt BjUCSen mielenkiintoisen Q»it< l-
mätt täkäläisen yk-mai-äti .:>.i-.l v*olii-
'suuskoitlun uudesta järjestämisestä.
•Johtavana ajatuksena uudistuksessa
on koettaa saada opetus kiou osaa
'vastedes iu.hemmak.si käytännöllisiä
elämää. Niinipä tulisi oppi'san iiar
'joitella edust"mansa tnidetPOll'-'uus-
liaaran työpajoissa, kuten puus-rän-
'liikkeissä f, m., samoin opetettaisiin
■häntä laatimaan kostanouearrioii
m., mitä hän myöhemmin elämässään
tarvitsee.

Uusiksi jäseniksi liittoon hyväksyt
'tiin netti Ester Pilack ja hra Gunnar
'Forsström.

SifOmen Rautatieläisyhdist/ksen
■Helsingin osasto piti vuosiko-
kouksensa, helmik. 26 pnä klo 2 päiv.
b joneistossa.iu Itäisen Teatterikujan
otssa.

Puheenjohtaja, junailija K. Hj. Ant-
tila lausui kokoukseen saapuneet jäse-
net tervetulleiksi, julistaen kokouksen
avatuks:.

Kun oii luettu vuosikertomus ja täi-
kertomus. mrfJamrrtlfll johtokunnalle
3a rahastonhoitaja!!., lijihtMiiiuu tiii-
va:>2us. Puheenjeet-jakti välit.iin
vaunutarkastaja O. VrtaneD. Johtokun-
nasta elivät erovuoronsa junailijat J. A.
Vuori ja g. Luoma sekä vaihuemies-
ten esimies K. P. Vepsäläinen, joista
valittiin uudelleen hra Luoma sekä uu-
siksi jäseniksi jarruttaja K. A. Lehti-
nen ja vaihdemies J. Lapveteläinen.
Johtokuntaan kuuluvat, en
::ai!ijat V. a-r§Bii ja K. F. Kaliiaia
säkä vaalfmestari B. Sulin ja »aralla

tri», '.. MpoMB .ra K. Hi. Antvla.
Tilintarke.: lajiksi valittiin junailija K.
'A. Henriksson ja jarruttaja R. Virta-
nen Mfcf varalle junailija A. Sa!o ja
asemamies F. V. Hiilos. Edustajiksi
S. R. Y:n vuosikokoukseen Helsingis-
sä ensi kituu 22 pnä valittiin hrat R.
Virttnen, K. A. Lehtinen. B. Sulin, K.
P. Vepsäläinen ja A. K. Alpenen, sekä
varalle hrat K. Heino ja K. Hj. Ant-
tila.

Jäsenmaksu päätettiin pidättää en-
nallaan. 3 mk:na, Naise: ovat vapaita
verosta. Virkailijain palkkiot, jotka
viime vuonna oMvat pienemmät kuin
sitä ennon. päätettiin korottaa toti-
selleen. Vuosijuhlan toimeenpanoa
va.r;en myönnettiin huvitoimikunnalle
300- mk. sekä S. R. V:n vuosikokouk-
seen saapuvain maaseutuosastojen e-
dustajain vastaanottamista varten 100
tn>k.

Luettiin ilmoitus, että Tampereen
OaKtfi on lahjoittanut kiertopalkinnon
vapaaurliciiun edistämistä varten S. R.
Y:n osastoissa, Jarnoin luettiin kes-
kushallinnon ilmoitus siitä, että S. V.
R:n konepajojen työejohtajain vasta-
perustettu yhdistys on liittynyt osas-
tona S. R. Y:een.

Va a tetuStyöntekiJEin liittokofcotjlc.
toisena kokouspäivänä alotetiiin

kokous klo 9 ap. Kokouksen aamu-
pii i vii istunto kului liiton sääntöehdo-
•tuksen. tarkastamiset n, ja siinä pää-

-a iiittoverctusta. koskevan pykä
län käsittelemiseen. Ehdotuksen mu
'kaan jae-taan jäsenet liitossa kolmeen
■maksuluokkaan siten, että ensimaiseen
•maksuluokkaan kuuluisivat ne, joilla
on tuntipa iki: t a BO p. tai enemmän,
toiseen ne, joiden tuntipalkka on 30—
M penniä, kolmanteen ne, joiden tun-

ika on alle 30 p. Sisäänkirjotus-
maksua suoritetaan 1 luokassa 4 mk.,
t luokassa 2 mk. 50 p., 3 luokassa 1
mk. 50 p.. vakinaista liittoveroa 1 vero-
luokassa 40 p. viikossa, 2 Snokasss. 25
T>.. 3:ssa 13 p. viikossa. Veroista me-
nee 40 % työttömyys-, matka- ja sai-
Taus- ja hautausapukassaan, muu osa
Omille tileille. Ylimääräastä veroa voi
"iiittotoimikunta määrätä majvsettarak-
'si eri luokissa korkeintaan 70. 40 tai
25 p.

Asiasta syntyneessä koskn.steuhsa
iimeni eriaaielisyvttß etupäässä vero-
määrien suuruudesta. ToiaaJta ehdo-
tettiin vakinaisten verojen korotta-
milta sääwtöehöotuk'iin sisäitj-i !stä
määristä, jolloin voitaisiin säästyä
hankalalta ylimääräiseltä verotukselta.
Toisaalta sen sijaan vaadi--iin .sääntö-
ehdotukseenkin sisältyvien veromääri-
en aientamista. Oli myöskin ehdotet-
tu, että asetettaisiin kannett-vaksi eri-
koinen ylimääräinen vero liiton rahas-
tojen kartuttamiseksi. Vero cllsi I
luokassa 10 mk., 2:ssa 6 mk. ja 3:ssa
3 mk. Vero kanne::vs''n s* sonk.aikoi-
na vuoden kuiuessa euus ajj.kokoukse.u
jälkeen. Keskustelun päätyttyä toimi-
tettujen äänestysten jälkeen oli looaJ-

Usesti ratkaistavana, ssatetaanko ve-
romääriksi eri luokissa 50, 85 ja 15 p.
ilman ylimääräistä kertakaikkista se-
sonkiveroa, vaiko 40, 26, 5 p. ynnä yl-
lämainittu ylimääräinen sesonkivero.
'Lopulliseksi päätökseksi tuli edellinen
ehdotus, joten ylimääräistä kertakaik-
kista sesonkiveroa ei tulla kantamaan.
Muuten hyväksyttiin veroitusta koske-
va pykälä sellaisenaan.

Paikka- ja työehtosopimuksia koske-
vaa pykälää päätettiin muuttaa s'ten,
että työehtosopimus voidaan sanoa ir-
ti jo jos 4/5 osaston jäsenistä irtisano-
mista kannattaa. Lakkoavustusta kos-
kevaa sääntöehdotuksen pykälää pää-
tettiin 25 äänellä 23 vast::an muuttaa
siten, että avustusta tulee
min annettavaksi niille liiton jäsenille,
joilla ou perhettä elätettävänää.n. Li-
säavustus on eri luokissa 10:stä 25:een
penniin jokaista lasta ja päivää koh-
ti. Lisäavustusta maksetaan vain sii-
nä tapauksessa, että on elätettävänä
vähintäin vaimo ja 2 Issta. Muuten
hy.väksyttiin sääntöehdotus pääasiassa
sellaisenaan. Samoin hyväksyttiin sel-
laisina/hn osastojen ja työhuonekun-
tain sääntöehdotukset.

Aika- ja uraklkapalkkatyöstä tehtiin
päätäs, joka tarkoittaa sitä, että työ-
ehtosopimuksia vastaisuudessa valis-
tettaessa yleensä olisi pyrittävä aika-
palkkajärjestelmääu.

Kokous päättyi k!o 7 illalla ja jat-
ketaan sitä vielä tänään.

Suomen Rautatieläisten Raittius-
yhdistyksen vuosikokous pidettiin Hy-
vinkäällä t.k. "5 pnä.

Kokouksen avasi yhdistyksen vara-
puheenjohtaja O. Lehmus Tampereelta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
kirjuri M. Aalto Helsingistä sekä krrju-
riksi työnjohtaja A. Huiitamo.

Vaalien toimittajiksi valittiin H. Rau-
tavuori, A. -Mela ja K. .1. Kahila.

Edustajia olivat lähettäneet Helsin-
gin, Lr.hiieii, Viipurin, Haunamäen, Pie-
tarin. Tamperei-n. Turun, Karjan ja
Hyvinkään piirit yhteensä 43 ja ti kes-
kustoimikunnan jäsentä. Yhdistyksen
sihteeri, kirjuri M. Aalto luki vucsiker-
tomuksen. Rahastonhoitaja, hra A. Ki-
vekäs luki t : ::'-?rtomuksr a, ioVi hyväk-
syttiin. Katuvaa vnod n . tio- ja meno-
arvio luettiio ja hyväksy: I ;i:i. Ksimie-
Ueksi valittiin johtaja T. Biässar uudel-
leen yksimielisesti. Kr-skustoimikun-
taan valittiin: M. Aalto ja A. Kivekäs
Helsingistä, O. Lehmus Tampereelta,
O. Halme Turusta, H. Rn.utavuori ja J.
Hellberg Pietarista, A. Tanskanen Vii-
purista ja Laukkanen Kuopiosta Va-
ralle A. Mela, J. Raekallio ja 'Kempr*:-
nen.

Tilintarkastajiksi valittiin kond. L
Eho ja Hj. Anttila H' '.-::.~istä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
rva. L. Salovaara ja hra V. Salovaara.
.Seuraava vßoaifcakens päätettiin pi-

tää, jos olosuhteet sen sallivat, Pieta-
rissa.

Jäteuaaksn päätettiin pysyttää en-
nallaan, 1 mk. hens. ': 9

Hra A. Tanskanen Viipurista luki
laatimansa alustuksen Millä taTftfla
nykyolonsa voitaisiin parartea te-hdä
raittiustyötä rautfitifliilsten kcckuu-

:■ - at»
Asiasta syntyneen keskustelua jäl-

päi Ib, että jokain-en yhdistyk-
sen jäsen ryhtyisi kartuttamaan rait-
titisti-etojaar. ryhtymällä suorittamaan
muun raitiinsväen ohella alkavaa rait-
tiustutkintoa. Yhdistyksen puolesta
kustannetaan kirjanen »ißaittiusasiar.
alkeet» t* tutkinnon suoritta-
jalle Baaudla pää .;- ::,i julistaa kilpai-
:qja jftseatea haßk&Mseua eri piirien

■ sken.
Kirjuri M. Aalto alasti kysymyksen

»Eikö ainakin kaikki riraatouaitnises-
sa olevat rautatieläiset ole voimassa
fiievien ohjesääntöjen mukaan velvol-

auttaxoMO toisiaan järjestyksen
pidossa joko junassa tai rautariealuee'-
la tapahtuvissa fcpijSrjestyfcrfßÉi
Asiasta syntyneessä keskustelussa tuo-

tiin hyvinkin räikeitä epäkohtia esille.
Asia jätettiin lopullisesti keskustoimi-
kunnan harkittavaksi.

Lopuksi puheenjohtaja kiitti kokouk-
gsn jäseniä ja toimihenkilöitä kaikesta
siitä, mitä olivat kokouksen onnistumi-
seksi tehaeet sekä siirryttiin Hyvin-

kään piirin toimeenpanemaan iltamaan.

Urheilun alalta.
Tämän päivän huomattava jääpal-

lokilpailu. Tänään klo 3,30 ip. oa Töö-

lön pallokentällä vä!:erä-otteiu upeasta
Polyteknikkojen Maljasta. Vastakkain
ovat IFK:n ja KIF:n ensi joukkueet.
Muistissa on kai joukkueitten toissa
sunnuntainen kaunis ottelu ja saman-
kaltaista on nytkin odotettavissa.

Voittava joukkue pääsee loppu-otte-
luu". viipurilaisten kanssa ensi sun-
nuntaina.

Urheiluseura Kiistan jäsentenvä-
liset 10 km. hiihtokilpailu', ovat ensi
sunnuntaina kello I a.p. Kyläsaaren
luona.

Rautatieläisten raittiusyhdistyk-
sen eri piirien väliset pokäliniiht&ki!-
pailut 10 km matkalla pidettiin yädfc-
tyksea vuosikokouksen yhteydessä
Hyvinkäällä sunnuntaina heimik. 2S p.
Edustajia oli kolmessa piiristä, Helsin-
gin piiristä V. Hovi, V. Salo ja A. Alan-
ko, Tampereen piiristä V. Autio. A.
Karikko, E. Kulmala, A. Sovilahti, li-
salmen piiristä P. Eskelinen, H. Räihä
ja E. Rossi. Parilaan pistemäärän
saavutti nytkin lisalmen piiri, toisena
Tampereen piiri ja koimaatena Helsin-
gin piiri. Vieiäkin jaettiin t palkin-
toa parhaan ajan saavuttajirie ja tuli-
vat palkinnot seuraaville: T p. sai P.
Eskelinen ajalla 42.07: II p. E. Kulma-
la 42.40; ni p. A. Karikko 44.23: IV p.
V Salo 44,24. Jos lisalmen piiri roi
pitää vielä ensimäisen sijan ensi vuon-
nakin, saa se pokalin omakseen.

«««««

Uusi Suometar
ilmestyy tänään 16-
sivuisena numerona.

Suomeo asiat venäläisissä
lehdissä.

f S.H.) N ovo j e Vrcmj a s s a kir-
joittaa A. Resvoi (Rhe.inbott) Suomen
Pankin riime vuoden puhtaasta voitos-
ta, joka kuten ennenkin, varmaankin
lasketaan vararahastoon. Tämä johtuu
selkkauksesta valtiopäivien ja hallituk-
sen välillä. Tällainen politikoiminen
on tuskin sopiva; voitto olisi erito-
ten nykyisenä aikana käytettävä
yleisiin valtakunnallisiin tarpeisiin
yleisvaltakunnallisessa järjestyksessä.
Täytyy kummastella, että täJßä lähde
on nnohdettu. Suomen senatti cm
ennenkin puolustanut suomalaisten
etuja, mutta vähemmän käsitettävää
on. että kenraaiikuveraörinvirasto
vaikenee. Viime aikoina se on»in ru-
vennut sokeasti noudattamaan sena-
tin varapuheenjohtajan tahtoa. Koko-
naan mahdotonta on käsittää rahami-
nisteriötä, joka sen sijaan, että se vaa-
tisi Suomin ottamaan osaa yleisvalta-
kunnallisiin menoihin, kstsoo pareci-

I maksi ottaa Suomen Pankilta, lainoja.

Vesijohtokysymys
(S.H.)

oli, kutea luonnollista olikin, pääkau-
pungin valtuuston eiliselle istunnolle
leimansa antava kysymys. Muut asiat

olivat järjestään toisarvoisia pikkuasi-

oita, joille isätkään eivät sen enempää
-huomiota osottaneet.

Oikeastaan oli vesijohtokysymyskin

siitä huolimatta, että se on ollut
pääkaupungin kunnallishallinnon päivä-

järjestykeessä miltei puolen vuosisa-
taa vielä siksi alkuasteellaan, ettei
siitä mitään suurta vielä tässä istun-

nossa. voinut tulla. Tarkoittilian esillä

oleva ehdotus vain komitean asetta-

mista kysymystä ensin tutkimaan.
Onhan sitä tosin kyllä hiukkasen jo

eunenkin tutkittu

Pohjavettäkin

Kohta sen jälkeen kun, vesijohtolai-
tos kaupunkiin perustettiin, ryhdyttiin
pohjavettä tutkimaan, mutta kaikki tä-

hänastiset-tutkimukset, vaikka siihen

on vuosikymmenien aika ja rahojakin

joitakuita kymmeniä tuhansia jo kulu-

nut, ovat antaneet vastaukseksi kysy-

mykseile »Saako Helsinkiin riittävästi
hyvää pohjavettä?» »Saa» ja »ei-». Toi-
set tutkijat ja asiantuntijat sanovat,

että kyllä sitä saa, toiset taasen, ettc-i
sitä saa.

Se valtuuston komitea, joka nyt vii-
meksi on asiaa erikoisen juomavesiJ.i!:
toaikeen selvittämiseksi tutkinut, -esit-
tää pohjavesitutkimuksista jouk-on nu-
meroita, jotka osottavat, että kyllä sitä
näkyy Helsingin ympäristöseuduissa

vettä maan pinnan alla olevan ja sieltä
ylöskin pyrkivää kun vaan sille tulo-
teitä avataan. Lisäksi on komitean ta-

holta huomautettu, että paras alue on

vielä kokonaan tutkimatta.

Jahka se uusi komitea pääsee töihin,
niin ciköpähän se maaemokin ala suo-

sia Helsinkiä ja luvata sille pitkiksi
ajoiksi hyvää vettä.

Onko se pohjavesi sitten todellakin
hyvää vettä?

Sivuutan tässä kokonaan n. s. asian-

tuntijat. Otan sen sijaan todistajiksi

kaikki 5 ikävuottansa täyttäneet ihmi-
set koko maapallolla. Kaikki he tietä-
vät, että lähde- Ja kaivovedet ovat nii-
tä parhaita juomavesiä, puhumatta-
kaan siitä, että miltei jokainen sairas
iiiniin»-n on pohjav-esietä etsinyt sairau-

delleen parannusta. Meneppä ja tiedä
millaisia ihmeellisiä ominaisuuksia voi-
kaan Helsingin vesijohtovesi ihmiskun-
nan hyväksi aikaansaada sitten kun
vesijohtokranasta saamme ensiluok-
kaista terveysvettä sen sijaan kun nyt

joka hetki sieltä odottaa vain sairaas-

vettä! Helsingin kaupunki voi vielä ru-
veta tekemään hyviä ahväärejä perus-

tamalla terveyslähteitä, s. o. avaamalla

jokaiseen kadunkulmaan vesiposteja,

joista myydään parantavista ominai-
suuksistaan tunnettua Helsingin pohja-

vettä tänne parannusta etsimään tul-

leille kaiken maailman potilaille. Kau-
punki muuttuu silloin isoksi paranto-

laksi, josta seuraa yleinen hyvinvointi

koko maalle ja kansalle,

Niin että heittäkää te komitean her-
rat Vantaankoski Hubert Finleylle mä-
enlaskupaikaksi, perustakaa sinne Van-

hankaupungin, -vesijohtotehtaaseen

vaikkapa hyvä mylly, iaivakaa kau-
pungin ympäristöllä oleviin harjurirn

kaivoja ja antakaa meille näitten kai-

vojen maan uumenista imemää terveys-

vettä!
-Kyllähän minä näen kuinka vesijoh-

tolaitoksemme kemisti, johtaja y. m.

virkamiehet, jotka ovat ainoita tässä

maassa, jotka jotain vedestä ymmärtä-

vät, kohottavat hartioitaan ja sanovat:

Taasen maallikot ovat ymmärtävinään
asioita, joista eivät tiedä hölynpölyä.

Uskokaa loputtakin kun me sanomme
ettei tänne pohjavettä saada eikä tar-

vitakaan, sillä me valmistamme teTie

vaikka lokaviemärivedestä mitä ihanin-
ta juomavettä!

Minä ja muut helsinkiläiset emme .'it-

tenkään ilman muuta usko kaikaa mi-

tä asiantuntijat meille tarjoavat. Mei-
.ä on näet näinä aikoina opetettu ole-
maan uskomatta mihinkään muuhun
kuin siihen mikä on käsissämme. Osot-

tavathan esim. paperiteht*amme, että

meillä on paperipula, vaikka heillä on

paperia varastot tulviltaan. Tulitikku-
tehtailijamme sanovat, ettei oie tulitik-
kuja, mutta niitäkin riittää muuanne-

kin. JalkinetehtaUdjat, ettei ole Jalki-
neita eikä nahkaa mistä niitä vamrs-
taa, mutta sittenkin oa täältä jal-
kineita viety suunnattomat mää-

rät muuanne. J. n. ». Ja nyt sanovat

vesijohromiehemtne, ettei muka o'e
saatavissa helsinkiläisille hyvää vettä.
luonnollista hyvää vettä, vaan on sitä
yritettävä valmistaa kaikenlaatuisesta
loka vedestä.

Ei, kyllä me sittenkin uskomme, että
•Helsinkiinkin voidaan saada hyvää juo-
mavettä muualtakin kuin vain kemistia

Oli siellä eilisessä istunnossa »entain

eräs toinenkin asia, joka piti hetkisen
isien mielenkiinnon vireillä Näin voo-

Den arassa esitetään isille tavallisesti:
sihteerin laatima luettelo valtuustoon
saapuneista ratkaisemattomista asiois-
ta. Tavallisesti tämä luettelo menee
pienin hymähdyksin asiascirjain jouk-
koon. Nyt sitä ryhdyttiin penkomaan.

Päätettiinpä ottaa harkittavaksi onko
oikein, että valtuuston alaiset lauta-
kunnat ja komiteat omalla vallallaan
saavat päättää onko heidän suoritei-
tava se työ, joaka ovat tehtäväkseen
saaneet, vai voivatko he lykätä sen suo-

rittamisen epämääräiseen tulevaisuu-

teen, kuten hyvinkin monen asian kon-

taloksi on tullut-

Ehkäpä joku lautakunta ja komitea
jo tämän johdosta herää ripeämpään
toimintaan.

Tonttu.

Kirkollisia kysymyksiä.
Kysymys. 'Miten ovat Amerikassa

vihityt avioliitot laillistettavat Suo-
messa? Riittääkö 3:sti kuuluttami-
nen kirkossa? Tahi onko avioliitol-
le haettava senatin lailliseksi julis-ta-
ma vahvistus?

Vastaus. Tähän kysymykseen
olemme jo aikaisemmin U. Suomet-
taressa vastanneet. (Pääkirjoitus
N:ossa 18-t v. 1916.). Siliä varalt3,
ettei kysyjä olisi tilaisuudessa sieltä
vartaasta mainitsemme ly-
hyesti pääkohdat silloisesta esitykses-
tämme.

Senatti ei nyk vään °ta tutkiaksen-
sa anomuksia, jofka tarkattavat Anu -

rikassa solmittujen avioliittojen lail-
listuttamista. Ainoastaan poikkeus-
tapauksissa, esim. toisen aviopu'» l.'-
son kuoleman johdosta, on senatti
määrännyt, että Amerikassa 9&*UHt-
tu avioliitto on merkittävä kirkon-
kirjoihin. Tällainen merkintä ei kui-
tenkaan ole avioliiton laillistuttamis-
ta, vaan etupäässä ainoastaan yksilö' -

listä uskonnollista tunnetta arvosta-
va toimenpide.

Amerikassa solmitun avioliiton iai'-
iistuttaiminen tapahtuu nykyään par-
haiten siten, että asianomaiset tääl-
lä kunlutefaan avioliittoon. Kuulu-
tus voidaan julistaa soveHa.ma.-Ma sii-
hen sanat »avioliiton laillistuttamis-
ta varten». Täten ei uusi. Suomessa
toimitettu kuulutus sisällä mitään
nöyryyttävää tai loukkaavaa asian
omaisille.

Jos joku Suomen evankelisluterilai-
sen kirkon ipappi on toimittanut vih-
kimisen Amerikassa, ei täällä tapah-
tuneen kuulutuksen iälkeen uutta vih-
kimistä tarvita. Harkinnasta riip-
puu, missä määrin se muissa ta-
kauksissa on välttämätön. Amerikas-
sa solmittua avioliittoa ei vleensä pi-
!äis: vahvisiaa uudella »vihkimisel-
lä», vaan 'ulisi papiston sen sijaan
■cmhéki r-"">li::to s ; llä. tavalla kuin
uudessa kirkkokäsikirjassa, on mää-
rätty meneteltäväksi siinä tapaukses-
sa ,eltä siviliavioiiuto tulee jn;sain
muodossa Suomessa säädetyksi. Täil-
lainen siunaaminen on joka suhtees-
sa laillinen samalla kuki se sekä li.
turgiselta että uskonnolliselta kannal-
ta katsoen on mielestämme ainoa oi-
kea.

Jos tä+ä menettelyä, yleensä nou-
datettaisiin saataisiin varsin tuntuva
epäkohta onnellisesti toorjatuiksi. Yk-
sityisissä mutkikkaammissa tapauk-
sissa on varovaisinta pyytää eriikois-
on§eita asianomaiselta Twraiofcaprto,
'.ilta. Y. L.

Maaseutu-uutisia.
Väkijaomak?Dpaß järjestely

Viipurissa.
'STT) Viipurin •kau.punjrinvaUuirs-

io hyvä&syi eilen pitämässään ko-
kouksessa juovut usjuoma-asiain va-
liokunnan mietinnön väkijuomain
vähittäismyynnin ja anniskelun jär-

! ikisestä Viipurissa ensitulevana
ensi kesäk. 1 ptstä

rifcara Palcvrnar. ja muiden kot-"-,
.kq väikiviinaruamam vähit-

täismyynti sallitaan puheena oV-
vana 2- vuotiskautena kahdessa pai-
kassa, muita s&mallaisten vä&i-
viinajuoniain anniskelu ei ole sal-
littu. Ulkomaisten väkiviinajin*-
marn ia uikomaan arrr.kista val-
mistetun punssin vähittäismyynti
päätettiin sallia korkeintaan kahdes-
sa paH-iuaa sefcä anniskelu kondrto-
notan, ravintolaissa ia hotelleissa"
myönnetään 9 paikassa ja i klubis-
sa. Yksinomainen oikeus kotimaisten
väkiviina.juomain ja ulkomaisesta ar-,
ratssöta valmistetun punssin vähii-
täismyvnitiin ja niiden
puheena olevaksi 2-vucrtiisfca.udefesi!
•annetaan vhtiöLle, joka ei o; dä lii.tet-
tääm yksitvistä voHtoa varten, vaan
•toimii väkijuomain liiallisen nautti-
misen ehkäisemiseksi.

Hevoskaupat. Maanvilj. J, Opas-
Kärki Peräseinäjoelta on myynyt omis-
tamansa kantakirjaoriin Päde maan-
vilj. Y. Mattilalle Kauhajoelta 6,80»
mkan hinnasU.

Pikku-uutisia.
Helmik. 28 pnä 1917.

Tänään- Onni.
Huomenna: Alpo.
Auriako: nousee klo 7,6 ja laskee

Zio 5,21.
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Huhu kuvernöörinvaihdokeesta
Mikkelin läänissä perätön. (S.H.) Mikk.
San. kertovat: Suomen Tietotoimisto
on maan sanomalehtiin antanut uuti-
sen, jossa ilmoitetaan kerrottavan, että
Mikkelin läänin kuvernööri Sillman
piakkoin tulisi luopumaan kuvernöörin
virasta. Hänen mahdollisena seuraa-
janaan mainitiin samalla Helsingin po-
liisimestari eversti Valmqvist. Mikäli
meille asianomaiselta taholta ilmoite-
taan, perustuu mainittu uutinen löysiin
huhuihin ja on niinmuodoin perätön.

Henkilötietoja. 50 vuotta täyttää
täaääu vanginkulettaja A. Blom-
qvist Tuusulasta.

60 vuotta täyttää tänään työnjohta-
ja Aksel Josef Kajander täällä.

50 vaotta täytti eilen matkapost.il-
joni Johan Lahtinen Tampereella.

Perheuutisia. Kihlauksensa ovat
julaisseel nti Solveig Granholm,
arkkitehti B. F. Granholmin ja 'hänen
puolisonsa. o.s. Fagerlund, tytär ja tekn.
yiiopp. Ake Weber.

Viime lauantaina vihittiin morsiamen
kotona Liedossa avioliittoon Hiiden
rustitilan omistaja, maanvilj. Eiis Iso-
talo ja Vääntelän Säterin tilan omis-
tajatar, neiti Fanni Aleksandra Sä-
teri.

Suomalaisuuden Liiton vuosiko-
kous pideiään täuääu vanhalla ylioppi-
lastalolla klo 6 i.-p. Kokouksessa, johon
osastojen edustajat ja liiton sekä sen
osastojen jäsenet ja ystävät ovat ti»r-
vetulleita. käsitellään sääntöjen mää-
räämät asiat.

'Lahjoituksia taion palvelusväelle.
Viime lauantaina, jolloin Kangasalaa
Lihasulan kartanon omistaja, Vihtori
Peltonen täytti 30 vuotta, oli merkki-
päivä koonnut harvinaisen suuren su-
kulais-, ystävä- ja tuttavapiirin sanot-
tuun kartanoon juhlimaan Juhlaa jat-
kettiin vielä seuraavanakin päivänä,
;->:!oin kartanon alustalaiset ja palveli-
jat saapuivat onnitteluille. Samassa ti-
laisuudessa lahjoitti Vihtori Peitone::

■ jnMnatt vanhalle ta-
lon voudille Matt ; Juhonpojalle. joka
Lihasulan Mialla on palvellut kaikkiaan
~i ,:jot-a. rahassa 300 mk. sekä va-
paan asunnon Ja eläkkeen loppuijäk-
seea, vouti Vcsi<~TviikiUe samoin :100
mk. ja vouti Blomille 300 m!:., karjak-
ko A. Seppälälle "00 mk. sekä 20 muul-
le palvelijalle 200 mk. loillekin. Lah-
joituksilla muisti hän vielä alustalais-
tensa lapsia an'aoa heille ".0 p;;kukin-
gasta ja muutamille vanhuksille täyden
pukukerran ja vielä lisäksi itselliselle
Aholalle ja Amalia Mäkelälle kummal-
lekin vapaan asunnon ja eläkkeen lop-
puijäkseen.

Tycttömäin naisten valmistamia
miesten ja naisten alusvaatteita, pu-
urolta, esiliinoja, sukkia j. m. myy-
dään Kaupunkilähetyksen toimesta Be-
taniassa Perämiehenk. 13 torstaina,
perjantaina ja lauvantaina maalisk. 1,
2 ja 3 p:nä l;!o 10—7. Täten voidaan
työttömille naisille valmistaa tilaisnui-
ta jatkuvaan tyoan<oon. (S.H.)

*

»Musta autto». Finlj. Gaseta
kirjoittaa kahdessa numerossa »mus-
tasta autosta» ja tulee siihen lopputu-
lokseen, että »kevytmieliset ja joskus
ilkeämielisetkin ihmiset käyttävät hy-
väksensä sellaisten henkilöiden puhei-
ta, jotka ovat tunteittensa pettämiä, ja
levittävät niitä ikäänkuin luotettavia
kertomuksia, aiheuttaen yleisössä le-
vottomuutta ja hämminkiä, mikä on
niin toivottua vihollisillemme».

Kalevalaviikon juhlat. Nuorsuoma-
laisten nuorisojuhla pidetään ensi tors-
taina Päi.vöiässä aikaeu klo puoli S i.
Ohjelmassa m. m. kirjailija livo Härkö-
sen puhe, rva Olga Poppiuksen Kale-
vala-lausuntoa, kuorolaulua, näytelmä
jiKyllikkjj, jonka on ohjannut maisteri
E. Kiv'iärvi.

Eräs laji nykyaikaista guiashaue-
ta. Muuan pienen paperi- ja tupakka-
kaupan omistajatar H:gissä on lähet-
tänyt entiselle ystävättärelleen kir-
jeen: »Ole hyvä ja läli-etä arvokkaim-
mat lahjani ,omenapuu'- ja .annansil-
mä'-tauluni takaisin! ■ Hän arvatta-
vasti niillä gulashaa, sillä pyynnöstä
takaisin tuotuja lahjaesineitä on mai-
nitussa kaupassa.

1917 S:o m 11
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Osa&enäCosaa 1,000,000 markkaa

Ytkuatajfnaktut kiinteät, edeltäpäin miäräiyt

MyftutÄS palovakuutuksia
ja lähivakuutuksin.

ÄTU-aS pitJkS irtaimistojanne rakoutta-
isatta, Taas ilmoittakaa TalranUikses-
**an» meille t«ki asiamiefaillsußm»,

Falovakuiitus-Osakeyhtid
IMATRA

: -

Karkun uuden hantaoomaan
väiikiäiset toimitettiin viime suimun-

tadna kirkossa jumalaapalveluiksen
järkeen. Vihkimiseni toimitti rc«vasti
Bergroth. Uutien hau Uusimaan alu-
een, en v. 1912 Karkun seurakunnal-
le lafirjoittanut iapteemnleski Adelc-
Ekttfinr. Tällä viikolla laaketa-an
uuden' -hautausmaan poveen er.fimäi-
sen-ä • .arkasta-jia J. Reiain maalliset

i Harjavallan koskikanpat. En-
ösa nainitoUe lurkulaiselio ynty-
mäile ovat Harjavallassa vesinikeu-
tensa myyneet: Warekselan fcyiäesä
'Stå*) Kzéuia 15,000 mk:i hinnasta.
Loctin petiSieet 24,000 rak. ja Ed-
\rmd Eskola ;!8.000 mk ; Torttilan
krlässä VUdö Tojvi 16,00 mk. ja
iToivo Pobgaia eli Karigasniemi 60,000
mk. QutupMaam sirsäftyi myös suureh-
ko maa-alue ia. viime kE&änÄ raken-
nettu sikala); Harjavallan kylässä
vaTrgirLvariija Dtnari Törmä ia hänen
iitktsi .Amanda Laurell vhfeieesti
poatarhaautaoßi ia vesioikeutensa
■19.000 mk. (kaappaan sJsåÄW myös
rakennusten siirto); Torvelaa kyläs-
tä A. V. Suomi rantapenkereen ja
Ällä löytyvän kurvauslaitoksen 3,000
■-rfi.. A. Uotiin «si- ja ranta-oikeu-
fensa 30,000. kertoo Srla.
• Lahden hevosystaviinSeuran kil-
pa-ajojssa Möysänjärveu JSBBä viime
•sunnuntaina saavutettiin aearaavvat
tulokset:

I sarja. 2,000 m. hevosille, joiden en-
tinen .ennätys on alle 1 ni. 50 s. (7
kilpaili jaal : I p. kaupp. V. Seppälän,
Lihti. ori Peikko 3 m. 10.SJ sek. II p.
maanväj. E. Alanderin. Sysmä, ori
iVaipas 3 m. 32,6 sek. 111 p. kauppias
,V. Seppälän. Lahti, ori Klimo 3 m.
364 s.. IV p. tilanom. A. Wa.ssstjs-r.an.
K:mäki. tamma ABien ! ni.t2.ss. II
sarja, hevosille joiden ent. ennätys on
yli 1 m. 50 s. «> ki.pai' jaa): I p. iiike-
toies K. Järvisen, Lahti, ori Uljas Poi-
ka 3 m. 51 s. II p. liikeni. H. Drachma-
nin, Lahti, :. Tilui 3 m 52,5 sek EI
•p. maanviij. K. Mäkelän. Orimattila.
b. Tulikavio 3 m. 55 s. IV p. maanv.
IC. Pihlajan. Asikkala, o. Perho 3 m.
«»8.5 sek.
- IU sarja: nuorille 4 ja 5-v. hevosil-
le, joita ei ennen ole palkittu (3 kii-
vailijaa). Palkintoja ei jaettu; maanv.
T. V. Alastalon, Sysmä, t. Vellamolle
annettiin kunniakirja, aika 4 m. 10 s.

Tasotusajot 2.500 m. matkaile: I p.
kaaptp. V. Seppälän, Lahti, o. Peikko
'.'.785 m., aika 5 m. 313 s. II p. leht.
O. Hambergin, Lah.i, t. Leimu. 2.575
te., aika 4 m. 48.5 s. IH p. maanvilj.
•T. V. ftlaifTn. Sysmä, 2.&50 m., aika
% m. 512 s. IV p. tilanom. A. Vasa-
tujeraa, R:mäki, -.. Ah\era, 2,605 m.,

aika 4 m. •"- B.
Ensimäisessä sarjassa voitti Lahden

l-levosystäv. seuran talvikiertomaljan
kolmannen kerran hra V. Seppälän
heikko |a jäi maljakko siis hra Seppä-
län omaksi. Muuten oli P«ikou ennil-
tys erin?maiuen ja uusi Suomen ennä
•lys siliä matkalla. II arjassa kisail-
tiin ensimäisen kerran H. Toi-
Vosen lahjoittamasta kiertomaljasta
'ja voltti sen I palkinnon saaja K. Jär-
visen Uljas Poika.

Petäjäveden kunnankirjuriksi on
15 hakijasta valittu kauppias K. O.
Mikkola Petäjävedeltä.

, Maatilankauppoja. Maanviljelijä
Hilari Perttilä ou myynyt omistaman-
pa Silra-Marrilan tilan Hausjärven
pitäjän Ridasjärven kylässä irtaimis-
toinesn TO.OOu mk. hinnasta maanvilj.

Otto Kindtille Nurmijärveltä.
, Samoin on liikemies A. Johansson
myynyt omistamansa Lauteelan karta-

non Paimion pitäjässä irtaimistoineen
225,000 mk. hinnasta, insinööri F. li.
Sundströmille Helsingistä.

Liikemies O. V. Lehtonen Helsingis-
tä on myynyt omistamansa Lemmilän
i!an Hausjärven pitäjän Ridasjärven

kylässä irtaimistoineen 146,000 mk. hin-
nasta maanvilj. Eino Greuialle Veh-
maan pitäjästä.

Maanvilj. V. Tuomala on myynyt
Huovilan tilan Kylmäkcsken pitädän
Vuolteen kylässä irtaimistoineen
105,000 mk. hinnasta kauppias Juho
'Paimenille Paimiosta. Yllämainitut
ikaupat välitti Riihimäen Taionvälitys-
Toimisto Riihimäellä.

T. k. äG p:nä tehdyllä kauppakirjalla
myivät hra A. E. Sainio ja rva Ida
Sainio Porvoosta omistamansa Terva-
joen kartanon Viipurin maalaiskunnas-
sa 550,000 mkan kauppa!iinna?ta irtai-
mistoineen agr. Harald Borupilie La-
pin Järveltä. Vastaanotto tapahtuu inaa-
lisk. 1 p:nä. Kaupan välitti Teemu
Kallion liiketoimisto.

T k. 26 p: nä tehdyllä kauppakirjal-
la möi hra O. P Kareniirs, Asikkalan
nitft.iän Anianpellon kylässä omistaman-
pa Mikkolan kartanon irtaimistoineen
300,000 mk. kauppahinnasta Herra Da-
vit Hyvöselle Kouvolasta, kaupan vä-
litti Itä-Hämeen Atsloimis- ja Kiintei
mistötoimisto Lahdessa.

_ Viinan salapoltto. T.k. 23 p. löysi
Peräseinäjoen poliisi pitäjän lajtamai'.-

ta mäkitupalaisen pojan I. Viertolan
vijnankeittoliommKsa ja pidätti hänet.

ms °smrttm.

Avustakaa koko maata käsittävää
Snonun ." l:°3!

ii Liittoa
(os. : Helsinki, Sokeainkoulu).

Perustakaa ompeluseuroja sokeaan
hyväksi.

Hiili on viides veljeksit-tä. jotka ovat
tehneet syypäiksi viinanpoltto-
asetuksen rikkomiseen. Kolme veljek-
sistä on paraiilaan vankiiassa rangais-
tustaan kärsimässä, neljiä on syyt-
teessä ja viides joutuu nyt eyytteen
alaiseksi.

Uuden Suom e 1 1a ren
Toimitukselle.

Syyttäjä jatkakoon!
Monella tavalla kuuluisaksi tul-

leessa Toijalan osuusmeijerin mur-
tovarkausjutussa on nyt tosiaankui
tapahtunut »huomattava käänne».Virallisten syyttäjäin ponnistuksista
huolimatta on pääsyylliseksi väitetty
meijerin isännöitsijä; vapautettu syyt-
teesiä, samalla kun on tuotu esiin
sitovia todistuksia todellisesta syyl-
; -• sta kiitos etupäässä me
hallinnon ja sen ki ,■ . taitavan
yksityisetsivän. Ja mikäli sanoina-

.elosi uksista on näkynyt, on
kihlakunnanoikeus jättänyt syyttä-
jälle vallan jatkaa tutkimuksia,' tie-
tenkin nkeksentekijän tavoittami-
seksi ja lailliseen edesvastuuseen
saattamiseksi, »jos katsoo syytä ole-
van >.

Syyttäjä jatkakoon* Sitä vaatii
Byyttömästi syytetyn loukattu kun-
nia. Sitä vaatii yleinen oäteudentun-
to ja sitä vaatii myöskin yleisön tur-
vallisuus. Muistutettakoon tässä ri-
kostefconsa myöntäneen sanoja hän-
tä vastaan esitetystä todistajasta:
»Se perkele tarvitsisi tappaa», niin
ymmärretään se levottomuus, mikä
hänen, entisillä majaifoseuduiflaan
Kuhmoisissa ja lähitienoilla vallitsee,
kun tuo ovela ja keinoja häikäile-
mätön rikoksentekijä edelleen on va-
paasti liikkumassa ja toimimassa.
Vai tarvitaanko i : jotta
Syyttäjä iat^aisi?

Eil Virallinen s<-yi(äjä jatkakoon
n.oneasii ja hellittämättä. Taikka oi-
keammin, virallinen syyttäjä alka-
koon, sillä, mitään osaah;ui ci hänel-
lä näytä vielä olleen nyt rikoksen-
Lekijaksi osoitetun syyllisyyden sel-
vittämisessä. Pikemmin päinvastoin.
On senvuoksi kohtuullinen se vaa-
timus, että virallinen syyttäjä nyt
viipymättä ryhtyy halulla, ta;::.
ja taidolla toimimaan tämän ruman
jutun lopulliseksi päättämiseksi Lain
puustavi on täytettävä, ettei varjoa
jää syyttömiin. Onko asiassa Viimei-
seksikään yi eiseiiä syyttäjänä esiin-
tynyt henkilö osoittanut omaavansa
riittävästi noita mainittuja, ymmär-
Hitsemme tässä aivan välttämättö-
miä ominaisuuksia, sen arvostelkoot
«a peittäkööt iiSnr-n päämiehensä.
Ellei, niin asetettakoon hänen tilal-

i toinen, tÖlä kertaa sellainen,
jolla niitä on.

Tätä vakavasti toivon
kuhis;p'»i«.ja.

livana Onoil;:,

Ainoa olossa oleva huomattavampi
runolaulaja Karjalassa.

Asuu Suistamolla, Suursaran ky-
lässä, i

(Alpo Sailon muovailema rinta-
kßTaJ

(Sll.

' i

«

Kirjallisuutta ja
taidetta.

Ksllervo-ooppera
Kansallisteatterissa.

.Tänään, Kalevalan päivän juhla-
näytäntönä klo i !sB ip. esitetään
Suomalaisen oopperan ia Kansallis-
teatteria yhteisesityksenä Armas
La unik se n kirjoittama ja sävel-
tämä 3-näytöksinen ooppera »Kul-
lervo. Esitystä johtaa säveltäjä
ifse, dhjauksen on suorittanut maist.
Jalmari Lahdensuo ja karkelot on
järjestänyt nti Maggie Gripenberg

Henkilöjäkö kokonaisuudessaan on
seuraava: i T

Kullervo ja Kimmo, Ilmarin orjia
Yrjö Somtrsalmi ia Otto Uosikki-

nen, Kalervo, Kullervon isä Os-
kari Kaakonkalvo, Kullervon äiti
Ingeborg Liljeblad, Kelmä, Kullervon
sisar Aili Somersalmi, livo, Ilma-
rin emäntä. Päiviö Horsma, Tiera,
Käpsä, Viksari ja Tiimanen, Kuller-
von sotatovereita Oskari Kaakon-
kalvo, Aarne Leppänen. Eino Rau-
tio ja Heikki Virtanen, Nyyrikki, lin-
nustaja Väinö Sola, I :nen ja 2:nc n
Ilmarin mies— Heikki Virtanen ja
Aarnr- Leppänen, Sinikhi ja Tuulikki,
sinipi-kHa Aili Somersalmi ja
Tyyne Kosunen. Ajatar Ingel >rg
Liljeblad. Ainikki, Kuiltrvon sisar,
Unto, Kalervon veli, Ilmarin nais-
ia miespalvelijoita, Uunon mii
Sinipiikoja, Remtunen, Kalman im-
pi, tyriStär, Tuija, itikkoja ja Hii-
tlen väkeä.

Tämän i':';i" i iyt&nti . r on airo-
asiaan pieni määrä, toisin rjjrv' □ |

puja •■sa*av'ssa.
Seuraaviin -.K u l Ie r v o >-esityksiin,

ensi perjantaina ja sunnuntaina,
myydään lippuja tänäjn klo 10—
753 päir. ja 3—\.S ip.

Teatterit.
Kansan Näyttfåiaöul

on huomenna en»-ilta: esitetään
Ball Cainen »Tuh-
-1 a i i a p o i k ai, päät sissa hra: Sven
H \ku KäyhJ •h i n dit
H. r Lindberg ja Ms I ! : murla
Pej intaina näyitel ään sama kappa-
le uudelleen.

Pil ttéjä molempiin näytäntöihrs
tänään kio 12—3.

Rnctsalaisessa teatterissa
esitetään tänään klo puoli 8 ;.p. huvi-
näytelmä »Annonsera!» Huo-
menna klo puoli 8 ip. on ensi i La.
Esiti -. . Henrik Ibsenin näytelmä
»Bed da G ablcr».

Uusia kirjoja.
Arvi A. Kariston kustannuksella, on

ilmestynyt:
'.Koneiden ääressä, romaani,

kirj. Mikko Tervas, hinta 3 mk.
Hiihtokilpailu, humoreski,

kirj. Juudas Puustinen, hinta 2
mk.

A ' exan dr e Du m a s'a Hia to-
ria 11iset Roma ani t. Tän.ar.-
ftimis : - rjana on K liike
Arvi A. Karisto nyt jikar.ut julkaista
kuu!uiiar. kertojan koottuja teoksia.
joista seitsemän yhte<en!rittyvää his-
torialljsta seikkailuromaania valmis-
tuu tämän vuoden kuluessa ja tarjo-
taan tilattavaksi 30:nä 1 markan hin-
taisena nidoksena. Kahtena ensi-
mäiseoi nidoksena on nyt ilmestynyt
kirjakauppoihin alku >Lääkär:n

. elmia», Joel Lehtosen suomen-

N" a ist e n Romaaneja nimis-
tä sarjaa on ilmestynyt l> n:o.

»Vaatimattoman miehen kertomus»,
kirj. Robert W Chamber.-,, englannin-
kielestä suon:. Toivo YaHentus. 2-i8
si\-_ hinta 3 mk.

»Kariston 80-pennin romaaneja» on
ilmestynyt:

88. kirj. Sir Gilbert
Parker, suom. Valfrid Hedman.

89—90. »Kahden tulen välissû,
kirj. Arehibald Clavcrius Gunter,
suom. Autti Rytkönen.

Aika.
Uki ■ o julkaissut helmikuun rtu-

b risa. J. R. Da n i elso n-rKa 1-
mar i on antanut numeroon laajan
ia mielenkiintoisen kirjoituksen »Yr-
jö Maunu Sprengtportenin seurapiiri
vv. 1775—79>. H. Sov eri esittää
muistokirjoituksessa vapaaherra V. K.
Yriö-KoskrSf r> elämäntyötä ja saavu.
tuksia. L. Ve nnervirta on piir-
tänyt Ajan tänä vuonna aloittamaan
sarjaan -Kirjailijoita ja taiteilijoita»
selvä'pnrtL-iM.-n kuvan Marcus Colli-
nisi;!. .V O. Väisänen kirjoittaa
Vienan Kaijalan joiuista, valaisten

t$ sekä sana että sävehmt
teillä. V. A. Koskenniemi jul-
kaisee nun* rossa voimakkaan runon
Basillissa ja Sophonishe,

Ei r ja! li s u u »ia t sia-ukses -

s fi arvostelee J. I. M. K. Cannelinin
»Kieliopasta* ja Heikki Ojansuun
»Suoman kielen tutkimuksen iyö-
maaita», U. H. Pekka BnWtttui -Ka-
Jevalan avainta», L. H. A. Hufo Hop-
pen -Tosiasioita alkoholista» ja R. f.
Väinö Hoikkalan > Puhdasta jälkeä»
ja Hilja Kahilan »Onnellisia».
Kieri o katsauksessa on Toi-
vo Haapasen kirjoitus »Portha-
nin wiit», i suomalaiasfl kansanrunon
Dii -la».

-Niinkuin näkyy, on numero kaul-

UXJSI 6TUOMETAR
(S.H.)
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laahaan arvokas, ja mielenkiini i-i
Pyydämme vi läkin sulkea Ajaa La-
kiiaimme suosioon ja huomautamme,
etta lehteä voi vielä tilata sekä pos-
tista että kirjakaupoista ia asiami. -

'. . il nti .':■■' vuodetta 10 mk.

Konsertit.
Vilho Kaponen.

- »ittaga Koponen on pftikau-
pmg tuttu ukeista esjin-
tymiustään Musiikkiopiston näytteis-
sä ia avustamisistaan erinäisissä soi-
taoaoliisHßa tilaisuuksissa. Raupun-
gkiorkesteria sirioniakonsorteissa on
ijn K. i.:;n:kc:'..: kesterJssa soitta-
nut. Hauen ohjaajanaan Musiikki-
opislossa on ollut hra Bror Perslelt,
jor&a johdolla konsertiiiantaoa useat
vuodet OB a-hkerasU opiskellut. Hä-
nen ensi ohjelmassa ei-
len cli Grfegin a-molli-sr-naatti pia-

ja seHoße, ?;!-.r.!-Saensin a-mo!-
li-konsertö, Le eygae ja Allegro ap-
pasionato, i räa Andante sekä Poppe-
rin Taran-
' lira Koposen BoittÉneaa ääni on
lämminsäwyinen ja soinnukas. Saint-

| --, joa ia ulkopuolella oh-
jelman esitelyssi Godard numerossa
pani kuulija merkäle sellon ialon itä-
nen ja koruttoman, henkevän tulkin-
nan. Ohjelman vaativimmat nume-
rot, Griegin sonaatti ja Sakit-Sai nsin
fcOßßertli menivät kuitinkin osittain
vielä konströnaotaéan voimien ylä-
puolelle. Tekn3rkaan nainen hra
-Kopooeß kuitenkin niietä kunnioi-
Cetta-van hyivin suoriutui, joka on
■raeikrlle pantava. Tulkintaan naii-
vien jätti varsinkin Griegin sonaatin
Vsitv= loivomtfaå le var;.;;. So'!t ; ;r;;en

ssä kaipa-i tällöin myös lii-
vuaaoåi kiinteytti ja salavaa iegatoa.
Saint-Saesim totun konsertin alku-
'.-. [egrossa esiintyliväi samat puutletl-

-:;. i Reippaammat, lirtoisaniaiat
i : ;. eiiewmån oimintak< suutta ja

niin suoritukset olisivat o '

vida nautittaivamma t.
lira Merikanto, joka hoiti säestyk

set erinomaisesti, soßti kauniisti pia-
no-osan Griegin sonaatissa

Kau.oov.zino r k e s t e r 1 n
sstifon.i r V' o ds er)t is s a ' nuo-
mena oiti -Vitaa pietarilaisen AHI-frl
I a [i s'in. mutia on vihne 1 : &c?sä
«aaounut tieto, että Hu. sarrauden
- i-n inä, voikaan tu"a. Prof R.

Kajanus on. m*l»sla?k.sensa Bian-
te-n. ottamot saman bh-
ielman. nim. Reethove-vn R:nnen ja
TVbaifewskii) ö:nren sinionian,

Laulnm i e s f e n kona er 11 i.
jota miesikuoro maisteri H. Klemetti
johtaa, or ensi perjantaina yliopra-
tdlx. . '.

Mmikkiopiston ■■: Meksaa pai-
vMcoßsertti on ensi sunnuntaina k!o
puoli 2 ruote. rmrmalriysfoUa. Oh-
jelmassa on kaks seltcsomrtlfa. jot-
ka rva v. WeozeJ] ia hra Pers#< ! t soit-
Urvaf sekä fea af Errhjeliuin yksin-
laulua.

Taiteilijaseuran kuluvaa vuo-
den urpujaimin on Septemiß näytle-
tystä Ateneumissa ostettu Uno Alan-
coa Rantakuva, Yrjö Ollilan Niitty-
kukki:'. Arvo Makkosen Natura rnor-
te ja Per Ake Laurenin kolme Mai-
B<-nia harjoite]maa.

Lisäksi on arpajaisiin ostettu Ee-
ro Nelimarkan kaksi maisemaa 3a
T. K. Sallisen maiiemaharjoitclma,
kaikki Stenmanin taidesalongista.
Taiteilijaseuran näytti huom u osl 1
A. Vannisen maisema ja A. Karaa-
kosken Nature moria.

I i

Sinipiiat

Peikot.

• ,

>

sii - lein

inr-jut-sek-si,

•
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Kullervo-ooppera
Kansallisteatterissa.

SAJ

lrju somersaimi Kullervona.

Pekka Halosen näyttelystä
Strindbergin salongissa on eilen jäl-
leen myyty eräs isohko öljymaalaus.

Taidenäyttelyt. Vannisen ja Kar-
nakosken näyttelystä, Unionink. 30,
on myyty seuraatvat maalau'
Vannisen n:o 11 Kevätmarsema Tai-
deyhdistykselle, n:o 13 Maisema Tai-
teilijaseuralle ja n:o 16 Kyläaihe;
Karnnkoskcn n:o 10 Lotjia Seinsltä,
nro i 8 Asetelma TaiteilijaseuraHe ja
n:o 17 Ilta Place de 'la ConcordeHa.
Näyttely on avoinna tänään viimei-
sen kerran klo 12—3.

Bsftearia näyttelystä osti in-
tendentti Strencdl eilen Taideyhdie-
!■ -■' ,\. Kaasisen männystä muo-
vaili ma r. pysty kuvar y h m ä n
»Kotimatkalla i,

Jaa Rpcc-nthalin
lvstä myytiän näyttelyn viimeisenä
;>;V.anä seuraavat kolme maalauta;
aro 19 Eva «nenineen, nro 35 Nur-
mikolla ja nm 200 Luonnos. Na' t-
lelyssä on käynyt yleisöä erittäin
runsaasti.

Unsi korin' i icen runoteos. Kir-
jailija U. V. Vaiakorpi julkaise" en-
si kuun puolivälissä uuden runoko-
koelman nimeltä »Kevåt-yö».

Myytyjä taideteoksia. Stenma-
nia Taidesalongista, Eroitajank. 7. on
helmikuun kuluessa myyty m.m. seu-
raavat taideteokset: Markus Collin:
'Asetelma;f-Gabr. Rng.beirg: Syys-päi-
vä. Hämäläinen maisema. Poro; Victor
(WasteriMJto: Talvikuva Kymintehtsal-
ta, Syysmaiscma, Punainen lato, Illan-
rusko, Talvikuva Turun lähistöltä; A.
■Gallen-Kallela: Alaston tyttö. Tonavan

Vilhonkatu

rautatientori %
■ i

Qy. SCalustaian
Huo^e^alunäyiiely!

8836

Suuret Ravikilpailut

kuutamo, Syysm-iisema keltaisine koi-
vuilleen; B. Lindholm: Suuri rantaku-
Va Bohus läänistä; Hjalmar Munster-
ijelm: Kuutamo (Carlsruhe, 1566) ;

'Albert Edelfelt: Suomalainen sotilas,
neljä etsausta, Uudenmaan saaristos-
ta, Tanskan maisema; O. Kleineh:
Kuutamo; Eero Järnefelt: Talonpoi-
kaistyttö, Syyspilviä, Järvimaisema,
Asetelma, 12 etsausta; Juho Mäkelä:
Pohjoispohjalainen maisema; Magnus
Enckell; Koskeesa, 2 kivipiirrosta;
Adolf von Becker: Kolme onnellista;
A. T. Gellerstedt: Visbyystä: Juho
■Rissanen: Höyrylaiva, Ukko; Axel
Hartman: Espanjan maisema; Pekka
"Halonen: Talvimaisema; Ali Munster-
hjelm: Vanhasta Turusta; A. V. Finch:
Puistossa, Asetelma. 11 etsausta: T
K. Sallinen: Kaeki, Kolme tyttöä ja
Yrjö Ollila: Saarijärven maisema.

Petsrson-Eerger 50-vuotias. (S.H.)
Viisikymmentä vuotta täytti eilen tun-

nettu tukholmalainen niusirkkiarvosteli-
ja ja säveltäjä Wilhelm Peterson-Ber-
tr-T. P-.8. on toiminut säveltäjänä, ru-
noilijana ja musiikkikirjailijana. Hä-
nen ihanteinansa on ollut klassillinen
musiikki, eritoten Beethoven, sekä
Wagner, jotapaitsi hän aina on ajanut
ruotsalais-kansallisen säveltaiteen asiaa,
vastustaen kiivaasti ulkolaisten osan-
ottoa maansa taide-elämän johtoon,
vaikka ci hän siinä ole ollut johdonmu-
kainen yhtävähäu kuin muussakaan
kriitillisessä toiminnassaan. Täydelli-
nen ymmärtämyksen puute on hänessä
osottautunnt ranskalaiseen ja myöskin
italialaiseen musiikkiin nähden, jota
vastoin hän on innokkaasti kannattanut
saksalaista säveltaiteen suuntaa.

Vaikka P.-B. on ottanut asiakseen
aito-ruotsalaisen, kansansävelmien poh-
jalle perustuvan musiikin edistämisen,
ei hänen omissa sävellyksissänsä
lukuunottamatta helppotajuisia yksin-
lauluja tätä niinkään huomaa. P.-B:n
savellystoiminnassa. joka käsittää näyt-
'ämö- ja orkesteriteoksia, kamarimu-

'"." ia ja lauluja, on painavimpana osa-
na ooppera. Varsinkin Waener-tyylisel-
-18 »Arnljotilla» on ollut huomattava
menestys. P.-B. on joku vuosi sitten
käynyt 'Suomessa esittämässä teok-

siansa. Suomalaisesta mwfTtrlÄa, n ;

menomaan Sibeliuksesta, on hän ilmais-
»ttt vaihtelevia mielipiteitä.

Seebrugge.

Suomalaiset!
Muistakaa Snon:alaista Smstys/o-

hastoa lahjoituksilla ia jälkisääaök-

Naiset asianajajina
Englannissa.

Pankkiiriliike

Yrjö Somersalo &K:i
Helsinki

Aleksanterinkatu 13 .
Puh. 60 48, Gl 43, 114 73

vaimaa

osakkeiden ostoa ja myyn ä
Helsingin Arvopaperipörssinä ja sen iilkopu ?la.

toimeenpanevat Suomen Raviurheilun Ystävät Pohjois-Satamassa lä-
hellä ent. Uudenmaan kasarmia sunnuntaina 4 päivänä maaliskuuta
k:io 1 i. p.

Huom.! Tunnetut suurjuoksijat ottavat osaa. Suurin handica
mikä on toimeenpantu. Sitäpaitsi järjestetään

Suuret Hevosmarkkinat
raviradalla maanantaina 5 p. ja tiistaina 6 päivänä maaliskuuta k:Io
9—4 i. p. (S. I. 5955) 376t

(S.H.) Ranskan ja Englannin ii-hdis-

sä mainitaan usein Seebriigge saksi-
laisten sukellusveneiden tukikohtana.
Seebriiggen satamalla, jonka Belgiaa
hallitus vasta muutamia vuosia sitten
rakennutti, on kaupankäyntiin nähden
suuri merkitys. Sota on nyt tehnyt sen
vieläkin tärkeämmäksi. Jo sodan alus-
sa joutui se saksalaisten käsiin, jjtk..
heti huomasivat sen sopivaksi sukel-
lus- ja torpedoveneiden tukikohdaksi
Ranskan ja Englantiin rannikolle hyö-
kätessä. Estääkseen tämän, ryhtyi
englantilainen ja ranskalainen laivas-

to pommittamaan tätä satamaa, var-
sinkin veistämöjä, jotka saattoivat, olla

saksalaisille suureksi hyödyksi. Pomm:-
tettiia monta kertaa, sekä mereltä et-

tä lentokoneista.
Kuinka suuremmoinen laitos tämä

satama on, huomaa siitä, että se on
kolmiosainen: ulkosatama, suiut ja si-
säsatama. Ulkosatamaa ympäröi puoli-
ympyrän muotoinen möljä, joka on 12
metriä leveä ja jolla on kahdet raiteet
vierekkäin. Sen viereen voivat aset-
tua niinkin suuret laivat TsuUi »Maure-
tania», joka on 239 metriä pitkä, Tä-
mä noin 2>/, kilometriä pitkä möljä ym-
päröi 100 hehtaarin suurui6ea ulkosa-
taman. Merisulkujen pituus uiko- ja si-
säsataman välillä on 252 mtr. Sen mo»
lemnaissa päissä ovat liikkuvat rautai-
set portit. Sisäsatama on 660 m. pit.
kä ja 96 m. leveä.

Seetriiggestä johtaa kanava Briig-
geen, niin että sukellusveneet pääsevät
helposti pois pommituksen alaiselta
alueelta. R. lnv.

Tietoya eri aloilta,

> Lontoosta, 26. helmit. (FT>
Tiistaina käsitellään lordi Buclimatt.-
rin lakiehdotusta, jossa naisille anna

taan oilteus toimia asianajajina.

--<
-

i
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(S.H.) Tilastollisia tie?o : a sukellussodan tuloksista. Yhdysvallat ja Saksa:
ooko sota jo syttynyt ?ai vastako presidentti aikoo anoa solavaliuuksia?
Kysymys Yhdysvaltain ja keskusliiton muiden osakasten väiien katkeamisesta.

ListtteNja Mesopotamian taisteluista.

Asema.
{Sodan 912. päivä.)

(5.11.) Ivrgla::n ; n ulkoasiainminis-
teriön tiedonanto sukellusso-
d a n tuloksista helmikuun en-
simäiselli imoliskolia o'j sekä muo-
toonsa eitä äomerotietoihinsa näh-
den joutunut matkallaan Pietarin
Toimiston kautta virheelliseksi. Itse
•■ sia.-.-a selitetään siinä, että Englan-
nin salamiin helmikuun 1 ja 15. päi-
vien välisenä aikana saapui -1,003
brittiläisiä laivaa, 227 liittoutuneille
ja 497 puolueettomille kuuluvaa, eli
kaikkiaan 4,777 laivaa. Samana ai-
kana lähti Englannin satamista
3,928 brittiläistä, 225 liittolaisten ?a
361 puolueettomien laivaa eli yhten-
sä 4,5 H- «lusta. Naista luvuista nä-
kyy, ettäpäivittäinenkeskimäärä pu-
heenalaisena aikana oli 290 brittiläis-
tä, 15 Liittolais- ja 3ö puolueetonta
laivaa, eli kaikkiaan 341 tullulta ja
280 brittiläistä, 16 liittolais- ja 88
puolueetonta laivaa, eåj 322 lähtenyt-
tä, laivaapäivässä. Englannin ulkc
-asiainmini;teriö huomauttaa, että nä-

ollut laii!k."us>icnivaiht'öa ja tiodustelU
jäin retkeilyjä.

Kaukasian rintama. Olemme tu-
le2?a ja vastahyökkäyksellä torjuneet
turkkilaisten hyökkäyksen jonkko-
osastojaznmi vastaan Shrasin vierto-
tien cohjoJßpuoJella.

Itaaiiijain toiminta. Lentäjämme
aJwånrikki Jefimov ryhtyi kolme
kertaa taisteluun saksalaisen knlo-
koaeen kanssa, joka ilmesiiyi Vfii-
ninJjmiaii kaupungin yläpuolelle ;a

ii sei: laskeutumaan asemilleen.
PUOLIVIRALLINEN TIEDONANTO.
Kiovasta, 27. helmik. MiP.T.) Ar-

meijan Sanansaattaja kirjottaa: Vo 1-
h y n i a«> s a on kummankin puolen il-
mailijaiu toiminta vilkastunut. Vihol-
lisen lentäjät ovat etupäässä heitelleet
pommeja, jotka eivät ele aiheuttaneet
meille kuitenkaan vaurioita. Sto h o-
dilla ovat lentäjämme suunnannet-t
järeän tykistömme tulta ja tuon tuos-
takin huomattiin luotien sattuneen vi
tjolliaeii salai-arustuksiln. T. k. -1 pm
vastaisena yönä pommitti vihollinen
kemia'!l:-:''a pommeilla juukkojemme
miehittämää metsää. Osastomme pan; -
vat naamarit päällänsä ja sytyttivät
nuotiolla, minkä vuoksi pommitus el
aiheuttanut erityisempää vahinkoa.
Noin klo 3 aikaan päästi vihollinen liik-
keelle kaasuaallon ja alkoi jälleen pom-
mittaa kemiallisilla pommeilla, mutta
kaasuaalto kääntyikin vihollisen puo-
lelle tuulen suunnan muuttuessa. Vi-
hollisen juoksuhaudoissa huomattiin
hämminkiä. Svi n junin kylän itä-
puolella olemme pommittaneet kuuiu-
ruisku- ja kiväritulella vihollisen lento-
konetta, joka jyrkästi laskeutui ::: nti-
teen. S b oro vin pohjoispuolella ole-
valla alueella avai-l v iiioili=t'r! tykistä
t. k. .20 p:nä järjestelmällisen tulen
juoksuhautojamme vastaan ja sen jäl-
keen huomattiin vähäisten ..aikaväli. -

osastojen liikkuvan etelästä päin pom-
mitettua aluetta kohti. Tykkitulellam-
me hajotettiin vihollisosastot, tninkii
jälkeen vihollisen tuli alkoi vaimeta ja
lakkasi pian kokonaan. Brsesha-
ii i n eteläpuolella avasi vihollinen t.
k. 19 p:nä odottamatta ankaran jär-
jestyksettömän tykki- ja miinanheittä-
jfctulen, mutta tulellamme keskeytet
tiin pian vihollisen toiminta. Byst-
ritsalla Jesupolin lounaispuolella
hyökkäsi vihollinen noin komppanian
suuruisin voimin sumua hyväkseen
käyttäen kenttävartiostojamme vao-
- eräällä Bystrittan saarella Ylivoi-
maisen vihollisen painostuksen alaise-
na perääntyi vartiostomme itäisell?
rannalle, josta se tulellaan ei sallinut
vihollisen miehittää saarta. Pääase-
manamme avatulla tulella pai. otettiin
vihollisen perääntymään. Staa 1 s-
I a u n alueella joutui vihollisen juoksu-
haudoille saakka lähestynyt tiedustelu-
osastomme vihollisen tiedustelukomp-
panian hyökkäyksen alaiseksi. Viime
mainitun huomattavasta ylivoimasta
huolimatta syöksyivät soturimmo pis-
tinhyökkäykseen ja tunkeutuivat läpi
palaten onnellisesti takaisia juoksu-
haudoilleen ottaen samalla vangiksi
upseerin ja muutamia sotamiehiä.
BogorjaUshaniu alueella yritti
noin komppanian suuruinen vihollis-
osasto t.k. 20 pnä lähestyä juoksuhau-
tojamme, mutta kivärituieilamme ja re-
servikomppanian hyökkäyksellä heitet-
tiin takaisin. Seuraavana yönä tekivä.
tiedustelijamme menestyksellisen ret-
keilyn ja tehtävänsä suoritettuaan pa-
lasivat onnellisesti takaisin tuoden mu-
kanaan vankeja. (Karpateilla on
oliut laukaustenvaihttoa ja tied;:ste'i-
jain retkeilyjä. Sää on huomattavaetl
lauhkeampi.

maan

mä numerot eivät koske kalastus- tui
:acnikko!aivoja eivätkä yleensä aluk-
sia, joidenkantavuus on alle 100 ton-
nin, ja lisää, että vaikka nämä atuL*-
Set on jätetty huomioon ottamalla, o-
feoHt&a upotettujen laivojen lukumää-
rän vertaaminen Englannin satamiin
saapuneiden : a niistä lähtenefßen lai-
Vam lukumäärän kanssa, että sak-
salaistan sukeliusr.iussota on helmi-
kuun ensnnäjsellä puoliskolla niheut-
tanut tappion, joka ej vastaa Ursin
t.htä laivaa jokaista salaa köhii, joka
tuona .aikana on käynyt Englannin

tatamissa.
Samaan aikaan selittää Saksan

jaeriministcri, että vaikka vielä ei
fclo täydellisiä tietoja saatu, saattaa
bän jo nyt vakuulaa, etiä tulos o:i

suurempi kuin meriministeriössä odo-
tettiin.

Mutta tummastakaan virallisesta
tiedonannosta ei näy pääasiaa: vai-
kuttaako jukellussota Englannin lai-

faliikkeeseen niin lamauttavasti, että
|iHi on mitään ratkaisevaa seuraus-

ta sodan yleisten kulkuun nähden.
Miten sitten Qa sodan syttymi-

(m laita Yhdysvaltain ja
»; aks a n välillä? Jos saa uskoa
trtsti Lontoosta Pietariin saapunut-
ta sähkösanomaa, on sota syttynyt:
:\murikan lähettiläs Gerard on kään-
tynyt Espanjan hallituksen puuleen
• noen sotiiassuojelifsta matkallaan
jLmerikaan »sodan syttymisen Joh-
fcosta Saksan ;a Yhdysvaltain välil-
tä» , sanotaan siinä sananmukaisesti.
Mutta kun sähkösanoma on lähetet-
ty Lontoosta 2S. helmik. eikä mitään
fcuoranaisempaa tieto* ole vieläkään
raapunut näin tärkeästä asiasta, te-
kee (nieli uumoa tuossa sanomassa
(otakin käännösvirhettä: on sanottu
todan syttymisen johdosta, kun
t-lisi <-likä ollut sanottava Gerarelin
nnon-een sotilassuojeiusta sodan syt-
tymisen varalta tai jotakin sem-
moista. Outoa joka tapauksessa olisi,
{jos tieto sodan syttymisestå Yhdys-

valtain ja Saksaa välillä saataisiin
vain tuommoisen toisarvoisen säh-
kösanoman s.vutietona, vaikka kohta
linkin Tnyönnettävä, että viime päi-

vien sanomat Yhdysvalloista ovat ol-
leet himåriå a epim&lraisiå. Eihän
ole vk-lä varmaa tietoa edes siitä, on-
a- 0 presidentti Wilson todeHisoudes-
■a k» kongressilta anonut niitä sota-
vaHuuksia, joista niin paljon on ollut
puhetta.

Javat sanomat eivät sisällä erikois-

ta mainittavaa, lukuunottamatta yk-

< --kohtaista tiedonantoa niistä
taisteluina Kfrisjoen vaTrella, jotka

johtira t Kut-e ! -Am::ran j itami-
se n uudellcrn engä catilaiston val-

taan.

Verelän rintamat.
YLIPÄÄLLTVÖV

TiSDONANTO.
37. helmiä. ,'PT)

fcorkean ylipää..:'!:::, -.slkunta ilmot-
iaa:

Läntinen rintama. Smorgcnin a'.u-
eela teki vihollinen kaasuhyekikiyk-
9en ISheitäen 7 tunnin k-uiuusa kah-
tkiksan IniiuffH

Bomanin rintama. Rintamalla on

Rarskan rintama.
YLEINEN ASEMA.

Pirisistä. 26. helnuk. (PT) Vi-
rallinen iUaiiedonanto ilmottaa: Ty-
kistömme rommit! tuhoisalla tulella
Belg;assa i leviä saksalaisti n puolus-
tusvarustuksia Dunin alueella ja Ma-
lancourtin meteän itäpuolella. Teim-
memenestyksellisen äkkinäisen hyök-
käyksen vihollisen juoksuhautaulko-
ne-maa vastaan Tahuren pohjoispuo-
lella ia olimme vankeja. Muulla rin-
tamalla ei tapahtunut mitään tähdel-
listä.

ENGLANNIN ARMEIJA.
Lontoosta, 26. helmit TT" Vi-

rallinen ill .- .'<• r.unlo Ranskasta il-
matta»: ;■; vän kuluessa olemme mc
jatkaneet liikettämme, josta Mainit-
tiin t. k 21 ja 25 päivien ti.--donnn-
noissa, Ancxen molemmilla n:-" il-
la. Nyt ulottuu et oemitiemme lähes
11 mailin pituisella rintamalla, a'-

kucn Gneudecourtin i:lip"ol Ha aina
Qommeeoortiin saakka. 2 mailm sy-

vyydeltä. Serrclt kylän lisäksi on
meidän hallussamme n.k. A"ar!en-
courtin kukkulan luja asema. Var-
lencourtin kylä, Fuueourt, Pys ;a Mi-
raumont ja olemme päässeet Le Bar-
que et Koen (?) ja Puissononin (?)

lähelle saakka. Tina aamuna tor-
juimme me takaisin saksalaisten
hyökkäyksen '-.Sstä. asiaamme vas-
taan Somn. ; . eleläpuolella, tuottaen
vajalliselle mkshukkaa. u Arrasin

Itaraa so-a.
PÄÄMAJAN TIEDONANTO.

Yhdysvallat ja
keskusliitto.

WILSONIN UUSI PUHE.

UPSEERIEN VALMISTUS.

UN KARUN JA TURKKIIN.

Mertensu!ku.
•UPOTETUT LAIVAT.

UUSI SUOMETAR

HAAKSIRIKKOUTUNUT SUKEL.
LUSALUS.

1\aagi s t a, 26. helmik. (PT)
Täällä on miehistöineen pidätetty
matalikolle joutunut saksalainen su-
kellusvene.

MIINOJA NORJAN RANNIKOLLA.
(S T.IM K öpe n h amin as ta, 2C.

"hetttik. <!i'.j.) ■On-Uaglke Tldéadelte:
ilmoitetaan Bergenlstä, että pitkin
Norjaa rannikkoa on liuouiiittu
tivia miinoja. 5 miinaa on nostettu f-

Tiimmän käytetyiltä reiteiltä. Norjalai-
sia laivoja en niili::;ftis3a lähtenyt
Englannista Norjaan vaarallisen alueen
kantta.

pohjoispuolella olemme tehneet on-
nisluncen hyökkäyksen, ottaen täl-
löin 21 vank'a ja yö'.!ä tunkeuduim-
me saksalaisten juoksuhautoihin
Ménchy au Boi;in länsipuolella ja
Lensin länsipuolella, ottaen niin-
ikään jonkun verran vankeja, räi-
vän kuluessa on saksalainen tykistö
osottanujt tavallista suurempaa toi-
mintaa Sömmen eteläpuolella. Yper-
nin iuona olemme me menestyksellä
pommittaneet muutamia kohtia, ai-
heuttaen räjähdyksen saksalaisten
linjoilla. Ilmataistelujen aikana ei-
len pudotimme maahan s h.ksalaisen
lentokoneen ja loinen pakotettiin saa-
miensa vaurioiden vuoksi Laskeutu-

•*••• <»■»♦

Hajatietoja.
KUT-EL-AMAPAN VALLOITUS.
Lontoosta, 26. helmik. (PT)

Bonar Law ilmoitti alahuoneen istun-
nossa sotatoimista Mesopotamiassa,
että britannialaiset ovat vallanneet
vihollisen aso:vi3l Sanna-i-Yatasla ai-
na Kut-el-Amaraan asti. Kut-e!-
Amara joutui itsestään brittiläisten
sotajoukkojen käsiin.

Par is is ta, 25. helmik. (PT)
Lontoosta ilmoitetaan, että englanti-
laiset oval valloittaneet Kut-el-Ama-
ran ottaen 1,700 vankia, joukossa 1
turkkilaisen everstin ja i saksalaista.

Lontoosta, 26. hclmik. (FD
Virallinen tiedonanto sotatoimista
Mesopotamiassa: Ylimenoa Shumran
niemimaalle t.k. 23 p. käyttivät bri-
tannialaiset nopeasti hyväkseen. Hei-
dän edeltäkäsin lähetetyt patrullinsa

olivat läheisessä kosketuksessa vihol-
lisen kanssa koko t.k. 23 p. vastaisen
yön ja aamulla t.k. 2* p. Sburma-
nin. yli kulkeva vuorenharjanne jou-

tui käsiimme ja vihollinen alkoi pe-

räytyä Baghailania kohti, joka sijait-
see lähes 39 km,-päässä Kut-el-Ama-
rc-sta, länteen. Turkkilaisten varastot
ja muonamakasiinit poltettiin. Useil-
le paikoille oli jätettyvoimakkaita ty-
kislön tukemia vihollisen jälkijouk-
koja tekemään vastarintaa etenemi-
sellemme. Monilukuiset ratsuväki-
osastomme lähtivät kuljettuaan Tig-
riksen yli klo S ajoissa aamulla heti
kiertämään turkkilaisia, jotka koko
päivän saivat kestää tämän, ratsu-
väen hyökkäyksiä, joita samalla tu-
ki englantilainen jalkaväki. Viholli-
nen kärs; vaka%-an mieshukan.

Samanaikaisesti valloitti jalkavä-
ktmnie neljännen ja viidennen turk-
kilaisten puolustuslinjan Nakhaila-
tin ja Suvadin luona saavuttaen näin
lopullisesti Atabin linjan. Nagasisin
lähistöllä ottivat lentokonecsastom-
BK suurella menestyksellä osaa näi-
hin taisteluihin heittäen pommeja ja
ampuen vihollista kuularuiskuiiLa
verrattain matalalta. Otimme van-
giksi 1,730 turkkilaisia, joukossa yh-

den everstin. Paitsi tätä valtasimme
neliä saksalaista kenttätykkiä. 10
kuularuiskua. 10 pomminheitiäjää se-
kä suuren joukon kiväärejä ja sota-
tarpeita. Näistä taisteluista oli tu-
loksena, että me olemme vallanneet
kaikki turkkilaisten asemat Sanna-
i-Yalin ja Kut-e!-Amaran välillä.
Vastedes tulevat taistelut tapahtu-
maan tasaisemmalla seudulla ja ovat
sotavoimamme sijoitetut erittäin laa-
jalle rintamalle. Toistaiseksi ei voi-
da varmuudella sanoa, miten suuria
tappioita vihollinen on kärsinyt.

SAKSAN KAUPPA.

ta tykinlaukausteuvaihtoa pääasial
ät;t! Susanan laaksossa, Plavan a
laeella ja Gorizian itäpuolella. Viho
itsen hyökkäysyritykset asemiamm
vastaan Brieonin harjnntc-en pohjo
si la rinteillä, Travignolon laaksoss
Xava-Giustan luona, Deganan yi
juoksun varrella ja Monte Nerol
torjuinv.ro viipymällä, tuottaen viho

ie raskaan mi shukan. Gorizia
. ■ • . . ■ .. La alueella 1

vihollinen rajun pommitakse
[&'fcc«-n joukko-osastonsa rynniikk-'•■'
ecirutamaa ulkonevaa asemaarm
vastaan Yertojban eteläpuolella. V
hellinen torjuttiin (akasin ja hajote
tiin. Olimme vankeja. Zeniittipä

ome ovat pudottanet maalian \

sen Lentokoneen Duinon läh
..;.. Viime yönä pommitti kat

lentokonettamme menestyksellises
Rifembergin rautatieasemaa ja ilma
lukenttää Proseccon luona, Triesti
pohjoispuolella. Kaksi ja puoli to
nia voimakkaita räjähdysaineita he
lettiin, silminnähtävin tuloksin. A
holiisen zenhttitykkien rajusta tules-
ta ja myrskytuulesta huolimatta pa-

SOTALAIT SAKSASSA.

Myöhäisimmät
tiedot.

ONKO SOTA SYTTYNYT?
- (STT) L o n t o o s t a, 26. helma. (V

Yr.) Amerikan lähettiläs Gerard on
kääntynyt Espanjan hallituksen puo-
leen anoen sotilassuojeiusta matkal-
laan Anu-rikkaan rodan syttymisen
johdosta Saksan ja Yhdysvaltain vä-

lillä.

PRESIDENTIN SOTAVALTUUDET.
(STT.) Paris ist a, 26. helmit

(X Yr.) Washingtonista saapuneet
sähkötiedot kertovat, että tasavalta-
lainen senattori Sole on jättänyt se-
nattiin esityksen valtuuksien antami-
sesta, Wjteonille kaikkien Yhdysval-

tain sotavoimien käytämisestä. Myrs-
kyisten keskustelujen jälkeen lähetet-
tiin ehdotus ulkoasiain valiokuntaan.

ESPANJAN EDUSKUNTA.

Madridista, 26. helmik. (PH
Kuningas on allekirjoittanut kä«ky-
fcrjeeo parlamentin istuntojen !yk-

käämisestä ;a luetaan se tänään ilta-
päivällä kummassakin kamarissa.
Pääministeri on ilmottanut istuntojen
lykkäysten tulevan lyhytaikaiseksi,

muta olevan kuitenkin välttämätön.
kun sota saattaa osille sangen tär-
keän kysymyksen, joka en saanut
käristyneen luonteen ja johon halli-
tuksen täytyy keskittää kaiken huo-
mionsa. Heti kun asema käy sään-
nölliseksi, «ulee hallitus jälleen kut-
sumaan parlamentin koolle.

(STD Lontoosta, 26. helmik
(V.Vr.) Washingtonista iimotetaan.
että Amerikassa on herältänyt suurta
mielenkiintoa ja mlelenkuohua Wil-
sonin päätös pitää kongressissa suu-
ri puhe.

LAIVASTOKAHAKCITA.

(STT) Lontoosta, 26. helmit.
(N. Vr) Yhdysvaltain sotaministeri
on ei!en jättänyt esityksen 4.000 ka-
detin hariotlamisesta yleisesikuntaa
vnrff-n. ValmistaTat tähän tarvitta-
vat m< oot tm määrätty 1K- miljonaksi

1 11 -iksi ja vuotuis . menot 3-10,000
dollar'

SEKASORTO KREIKASSA.
Balonikisi a. 23. hehnik. (TT,

T"' s :;iincn BanooaaleMHonnisto il.
roott**, etts Atenan haflitatoa pääs-

tänyt «paateen resbetoslaurten
murhaajat. Pirai osa on noin 2,000
henkeen noussut väkijoukko kulke-
nut pitkin kaupungin pääkatuja,
työntänyt tiellään sotaväkilinjat ja

ryöstänyt ruokatavarakaupat. Up-

seerit joutuivat solvauksen alaisiksi
väkijoukon ja veniseloslaiset reser-
viläisten puolelta Yksityisissä ryh-

missä kuultiin huutoja: »eläköön
Ranska, eläköön Vcniselos!» Työväki

on viranomaisille vihamielinen. Re-
serviläiset ovat tahrineet Atenassa o-
k van Englannin konsulin asumuks-;:;
väreillä.

YHDYSVALTAIN' sUiTDE ITÄVALTA-

CSTT) ißetsän krloo: Pietarin dip-
lomattisäo piireii::n
saapuneiden tietojen mukaan on lä-
hipäivinä odotettavissa Yhdysvaltain
ja ILävalt. -Unkarin välien katkeami-
nen, jota epäilemättä seuraa myOs
välien katkeaminen Turkin kanssa.

>Lc ui o os t a, 26. helmik. (PT) Vi-
raHsMSti ilmoitetaan, että höyrylai-

va. »Laeonia», kantavuudeltaan
18,000 tonnia, on matkalla New-Yor

kiin upotettu ilman edelläkäypää va-
roitusta. .

Salonikista, 24 helmik. (PT

Sanomalehtitoimisto ilmottaa muuta-
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Aikooko Englanti
luopua vapaa-

kaupasta?

Jos U. Suometarta puuttuu Ranta-
tkkirjakanpan myymälöistä asemilla

kauppa- ja teolHauuspalitikka . ii
ka esämieheaä on -o;di Balfour. on

'aatinul msiwnäl-en t 'ttinfc-nsa.
Siinä selitetään sn ,ki asti :a eeårti-

måtta väjfttäjnitUVmäkit suojelu?: -\".'.

järjestelmin )oim<vnsaaUaminen
Englannin merentakaisissa siiri'"- ja
alusmaissa 'a mietinnOn merkit: s on
■*■:<. '.emättä sangen suuri, olie*-ten,
kun ottaa huomnm. eitä suuri -.-;-

k<> valiokunnan jäseniä, niiden jou-
kossa myöskin lordi Balfour, on en-
nemmin ollut vapaakauppajärjestel-
män innokkaita kannattajia.

Valiokunta on omaksunut Seuraa-
jvat kolme pontta:

| 1 Sodan aikana saamiemme fcoke-
Imnstcn Johdosta olemme sitä m
että täytyy ryhtyä erikoisiin toimen-
piteisiin elintarpeiden, raaka-ainesten
ja valmiiden tavarain tuotannon edis-
tämiseksi valtakunnan omien rajaia si-
sällä, missä ikinä tuotatnon laajenta-
minen on mahdollinen ja talcudcliisei-

Ita kannalta valtakunnan turvaiUsuu-
I delle ia menestykso..c suotava.

2. Meidän neuvomme on Bentähden.
| eitä hallitus nyt /'ityy Kannattamaan
' etnsijaperiaatetia Englannin
i karisista alusmaista, tuot viin r..s>ki-
j aineksiin ja niissä v;'.'.mistettuihi.i ta-
varoihin nähden ja ottaa tämän huo-

. mioon määrätessään tullimaksuja kai-
kille tuleville sava-

3. Vielä on meidän tai.-lestämme vält-
tämätöntä haratta yhtenä keinona
tämän sravuitainiseis' eikö 010

I suotavaa tullimaksujen laajeminan as
I teikon aikaansaamia :>' niin että ne
I voidaan aientaa tai kokonaan poistaa
. Britannian vaHakusnaeta olevista tuot-
I teista ja tavaroista ja n;uodostaa pa-
rusta kainyeoptranta? Ie Engiarnin

lehteä ei saatu.

Poimintoja.
mien Ateoan lr hlien lausuvan tyyty-
mättömyytensä sen johdosta, että
kreikkalaiset pankit ottavat vastaan
englantilaisen lainan merkintöjä.
Maaseudulla on mieltenkuohu viljan
puutteen johdosta. On ollut huomat-
tavissa muutamia esiintymisiä viran-
omaisia vastaan. Tänne on saapunut

100 kreikkalaista vapaaehtoista Mar-
seillesta ja 300 vanhasta Kreikasta.

fETT) Köpenhamlnasta, 2 i
helinjk. (V.Vr.) Eerlinissä ou pidetty
hallituksen edustajain sekä Hampuria
ja Bremenin kauppakamarien valtuu-
tettujen ynnä Saksan eri pörssien e-
(lustajain välinen neuvottelu. Kaupan
edustajat vastustivat ulkomaisen kau-
pan rajoittamista. .Neuvottelut jatka-
vat.

(STTj Kö pc nhamiu as t a. 26.
helmik. (V.Vr.) »Weser Zeitung» ker-
too, että huomattavat valtiolliset ja
yhteiskunnalliset toimfhmkilöt Saksa ■-

sa levittävät levottomuutta herättäviä
huhuja sotalakien mahdollisesta vo'
määräämisestä pitkiksi ajoiksi sodaa
jälkeen.

KTJeimässä pääministerille Uusau
valiokunta:

Me oinnne joh!'in.->t TÄtouunit
tuiihin tuloksiin sii !:i vakaumuksesta.
että Suurhriiminii': valtakuniiassa
nyt o.i välttämätön"ä tcMI vakava
yritys noudattaa nie'en'.aknisten alu-
eiden ja siirtomaiden toivoni jksia
heidän taloudellisen yhteytensä ke-
hittämiseksi Snufbritattfiian kanssa
Jos joku meistä ehsä ■:'■ &i eri rrdeitä.
ei m a inißß&in tapauksessa pitäisi
vaikuttaa. ehkäisevästi, niiden toimen-
piteiden toteuttamin-run. jotka ovat
tärkeitä valtakunnan ylisille cdui ! -

le. Mitä erimielisyyksiä ennen lie-
neekin ollut, nyt on enren ka>k'kea
otettava huomioon ne uhraukset ja
palvelukset, joita tkt ci: lakaise! ase-
vetjemme suorittavat yhteiselle a:-a'-
ie sodassa. Se atki on nyt tu! !trt.
jolloin, heidän toi v-j muksunsa on to-
teutettava täydessä mäirässä. Me-
rentaikaiset maat -.vit o.e pyyHneel
eduillensa Englannin em-
mekä me !uu!e heidän sitä pyytä
vänkään, mutta uis kaiscmme, että
niiden syiden vuoksi, pika DM" mie-
tinnössämme esitämme, en välttämä-
töntä mitä nopeimmin harkita tulli-
maksujen asteikon M3j<»ntamista Ms
tahtoisimme ottaa tä.nän kysymyk-
sen erk.oisen har!: nnan alaiseksi ja
intaa siitä mahdollisimman Dian lau
suntomme. Samoin myöskin siitä
voidaanko meren''ikäisien alueiden
etuja edistää myöntämä.i ! ä apurahoja
luliiaksaetujen ase nasta Enm:e vie
lä o!e täysin selvf.ä tässä ko.itaa
vista kävtännöliisistä vaikeuksista,
mutta tahdomme huomauttaa etta
korvauksemme ns kauppasuhteet
jrotka sodan aikana olemme m-iiKiä-
neet ja hankkiaksemme uusia markki-
noita, ei meidän ok
aikaa vitkastella naoierKnumpaolisiiXj
tuiiitaksactuihin -.-rusluvan järjes-
•taJmän toimeenpanoa; kaulia koko
valtakunnan.

lässä yhteydessä on väittämäloriä
tarkoin tutkia tu:''i:nakstrjen vaiku-
tusta kaikkiin niihin tavaroihin, jot-
ka tuodaan maahan valmistettaviksi,
varsinkin sellaisiVi tec:' :sousa'oilla
missä valmistetaan vientitavaroita,
ja laivaiirakennusa.Via. On laadit
tava säädöks ; ä kulutUram etujen
suojaamiseksi ja tvftväen uiflceutettu
jetn vaatimusten täytti 'itseksi. Se
erikoisasema, jossa Intia vnnä E?yp-
ti ja Sudan ovat, rastii erityisiä huo
miota. ja sitäpaitsi on otettava lu-
kuun ne sitoumukset joihin ou.nme
menneet kauppasopimuksissa, uirif,

ja se vakutus, niik.i esittämällämme
politikaiia on näihin maihin nänden.

Molla nämä kysymykset eivät te*
■voittamattomia esteitä nvelinnös-
sämme esitetyn po ; :tikan to.m.en-
panolie.

(S.T.T.) Köpenhamlnasta, 28.
ijolmik. (Rj.i -StuttgaT-er Beoachter*
kertoo, että hucmanava vostfalilainon
tioJibuutmu-s Kierber, amiraali Knorr
ja kreivi Hensbrocli olivat kebottla-
neet eri henkilöitä t.k. -3 p:k»i. saa-
pumaan Adion hotelliin Berlinissä neu-
vottelemaan laajan ja tarmokkaan agi-
tatiOnjn alkamisesta k ansleriv«ihdok.
sen puolesta.

(STT) Köpenhamlnasta, 26
hclmik. (V.Vr.) >Berliner
kertoo, että on ryhdytty käyttämääu
naisten työvoimaa raitioteillä, joille o-
tetaan 25-vuotiaita naisia, joilla on
korkeintaan 2 lasta.

PRESIDENTTI WILSON ANOO VAL-
TUUKSIA ASEELLISEN PUOLUEET.

TOMUUDEN SÄÄTÄMISEEN.
W a s h i ng t o n is t a, helmik.

p. (FT) Tänään jätti presidentti Wi!-
son kongressille esityksen, että hä-
nelle annettaisiin valtuus »aseellisen
puolueettomuuden» säätämiseen. Pre-
sidentti on laatinut seikkaperäisen,
suunnitelman Saksan sota-alueelle
aikovien amerikkalaisten höyrylaivo-
jen suojelemiseksi. Puheessaan H-
mottaa presidentti, että vaikka hän
haluaakin rauhaa, niia siitä huoli-
matta ei löydy mitään sen lisäksi
muuta tärkeämpää kuin Yhdysval-

tain suverenisten oikeuksien puolus-

taminen. Välttämätöntä on kannat-
taa amerikkalaisten laivojen )a me-
rimiesten esteetöntä merillä purjehti-
misoikeutta.

Lontoosta, helmik. 26 p. (PT)

Alahuoneessa teki Carson seuraavan
ilmotuksc-n: Osasto englantilaisia tor-
pedonhävittä;;ä kohtasi klo 11 ja puo-
liyön välillä muutamia vihollisen tor-

pedonhävittäjiä ja ryhtyi niiden kans-
sa taisteluun. Vaikka tor pedon hävit-
täjämme olivat jonkun aikaa anka-
ran pommituksen alaisina, eivät ne

kärsineet mitään tappioita. Meidän
tulemme •tahotferotta vihollisen lai-
voihin ei voitu määritellä yön pimey-

den takia, 'loinen vihollisen torpe-
donhäviUä;äo=asto pommitti klo 4,45
tykkitulellaan suojattomia Broad-
strarsin ja Marnuetin kaupunkeja.

Heti pommituksen alettua lähti eräs
läheisyydessä ollut laivasto-osastom-
me vihollista vastaan. Vihollisen
laivat eivät kuitenkaan viipyneet
rannalla kauan ja ennen meidän lai-
vojemme paikalle saapumista ne pois-

tuivat. Pommituksesta sai surman-
sa erä3 nainen ja lapsi ja kaksi lasta
haavottui.

Kirjelmän ovat n ipi-::rjo'il;-. r i- '•'

Ba.four ynnä uspat Ens ann ; n c-le-
vimmät miehet kaupan .'a tcoliisuu-
drn alalla- huomaut
tavat tämän mietinnöt suur!,-; mer-
kitystä, ja varsinkir. «iiO]cilus'ul!ia
suosivat Jehdet selittivEt. éttä s-"

merkitsee vapaakaupan aikajakson
loppumista, kun aä.n s'.irtoms'der.
suosimisen täytvy «isesMaa
muutoksia kauopaso"inHifcs!Fsa liitto-
laismaiden hyväksi sekä trtmeßfTtei
tä Keski-Europan k.iuppano!'iikaii
seurauksia vastaan. Vanaanvtiisei
lehdet ovat valiokunnan ehdotuksen
suhtr--"! kylmempi;-., vakka r.'ki;i
myön irU, että sof a jr .tunut nmut

hraeet olot Jos siTtuinltp on an-
nettava etuja, färtv.si määrätä tu! 1;

esim. viljalle, miki kwki&i liittolai-
silta Venaili ja --lm'. iceffofluate
Amerikkaa, tur. aas teo iieun?tUDt-
teiden suojeleminen, vaikuttaisi .öis-
ten liittolaisien, kutea Hanskap, Be'
Sian, Italian ia Japanin vahirtroksi.

sßirsh.

AMEPEKFAT.ATVt»v LATVA SAAPU-
NUT RANSKAAN.

Bordeaux ist a. 26 helmik. CP.
T.) Tänne on saapunut amerikkalai-
nen höyrylaiva Orlfwms

scnomalehtimiestä.

turvallisiksi.

dan alusta a*>ti

tai myyjiltä junissa, pyydetään siitä
heti ilmoittamaan lehden konttoriin,
mainitsemalla paikka ja aika milloin

'a koko Itä-EnglanoSle merkitissi.
vakavaa tappiota, jos ??n luonnolli-
nen kauppayhtftvs Pohjan Utrea
'kautta keskeytetään keinotekoisia
tietä.

Näyttää siis siitä. Jiä S 1 vislmie-
iisyys, joka vallita valiokunnassa, ei
tele oi etuaan yhtä yleinen suuren
yleisön keskuudessa Paljon riippaa
siitä, mitkä mielipiteet pääsevät vai.
laile muutamien vr.ckojea uerästä a'-

siirtomaiden neuvottelut
iokouksoria. Poiil.

Amerikan ja keskusliiton
väiit ja sukellussota.

(S.H.) sDccj> on saanut diplomati-
sista lähteistä ti«tää, että Washingto-

nista saapuncitten sanomain mukaan
odotetaan aivan näinä päivinä diplo-
matisten välien katkeamista Yhdysvat»

tain ja Itävalta-Unkarin välillä. Sa*
malls, katkaisevat Yhdysvallat nähtä*
viisti myö=kiu välinsä Turkin ja Bub\
garian kanssa.

Yedcmostille» säliköitetääß
Parisista, että Saksan ulkoministeri v,
Zimniermanu on erUfQe haastattelija!»

le vakuuttanut häikäilemätöntä sotaa

jatkettavan yhtä kiihkeästi kuin. t*j
hankia safkka eikä Sak&an hallitus

tule tekemään mitään eroitusta vihol*
Hs- ja puolueettomain maitten välillä..
Zimruerrnanniu mielestä pitäisi puo«
lueettomain maitten sen sijaan, että
ne nyt ovat asettuneet vastustajalla

kannalla sukellussotaan nähden, päin«

vastein kannattaa keskusliiton pyrki'
myksiä bIIbS suhteessa, sillä aino;s«

taan sen kanttahan saadaan toivotta»
'rasti nykyinen kauhea maailmansota
jo ensi kesän kuluessa lopetetuksi.

Huolimatta Saksan hallituksen uh-
kauksista jatkaa yhä edelleenkin häi-
liäiiciautöntä vedenalaista sotaa ilman
eroitusta, näyttää kuitenkin siltä, et>
tä Amerikaan näiden tehdään, siinä»
suhteessa poikkeus. Niinpä sähiöite«.
tään samalle lehdelle, että amerikelaH
nen laiva »Orleans» on jo tullut Bor-
deauxin läheisyyteen ja saapui sinne»
todennäköisesti jo eilen. Samoin ovat

kaksi brasilialaista laivaa, jotka 13.
'helmik. lähtivät Wincentin saarelta, joi
onnellisesti saapuneet Hawreen. *Ro-
cnester» laiva on- myöskin saapuneen
sähkösanoman mukaan Jo saarretuksi
julistetulla. alueoUa ja odotetaan sitä-
kin piakkoin Bordeauxiin, missä seo
miehistön kunniaksi tullaan järjestä-
mään juhlsllinen vastaanotto. Laivoil-
la »Rochester» ja T.Orleans> on mmka-
n& monta huomattavaa amerikalaista.

tVashingtonista saamiensa tietojen

nojalla arvelee iTinies.., että president-
ti Wilsonin on varovaisesta esiintymi-
sestään huoiimatta pian otettava uusii
askid sotaa kohti. Laivaliikkeen sei-
saus Amerikan satamissa aiheuttaa ta-;
varain kasaantumisen rautateille, ja lii-
kenneolot käyvät siten sietämättömik-
si. Jotta voitaisiin suojella amerikka-
laista laivahikettä, on välttämätön ju-
listaa sotatila, niin että Amerikan lai-
vasto pääsee yhdessä ympärysvaltain
laivastoa kanssa taas tekemään meret

30 johtavan amerikkalaisen ranta-

tien edustajat ovat päättäneet lakata
kuljettamasta itäisiin satamiin tavaroi-
ta, jotka ovat aijotut maastavietävik-
Si, kunnes nykyinen tavarain kasautu-
minen itärannikolle on poistettu. Väite
tääa <-ttä tällaisen järjestelyn ovat hy-
väksyneet keskivaitioiden kauppakomi-
tcat, jotka ovat lausuneet, että riittä-.
mättömät vientimahdollisuudet ja an-

karat talvimyrskyt edistävät aseman
syntymistä, joka on melkein sietämä-
tön.

Tavarain kasaantuminen kasvaa no«
peasti keskisessä lännessä, ja leviäf
länteen päin. Pysähdystä pahentaa vie-
lä lämpömäärä. Amerikan laivaston toi-
mettomuus tekc-o taloudellisen aseman
yhä vakavammaksi. Lansing on erääs-.
sä juhlassa selittänyt, ettei oio vaikea-
ta huomata, että meitä uhkaa soda*
vaara niinkuin se on yhii uhannut s»

.Dagens Nyheterille* linjoitetaan Kö-
penhaminasta, että Amerikan kongres-
sissa on tehty esitys, jonka mukaan
Amerikka ottaisi kaikki ne laivat, jot-
ka nykyään ovat siellä tekeillä vieras-
ten valtain tai kansalaisten laskuun.
Sen johdosta ilmoitetaan, että Tanskal-
le on nykyään Amerikassa tekeillä iai»
voja, joidea yhteinen tonniluku on
15,000 ja joiden arvo aa noin ly. milj.
kruunua.

DirnfiSipdli
fcmtebin
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Venäjältä,
Par!amen B in kokoontumispäivä.

Duuman avajaisissa saapujilla ministeristä..) äseniä
ja liittovaltain edustajat' Rodsjackoa :iuhe.

Maanviije ysmin-sterin selonteko eimiarve-
kysymyKsen tilalta.

Valtakunta duuma.
Pietarista, 27. helmik. (PT)

Valtakunnanduuman istunto avattiin
klo 2,22 ip. Puhetta johti Rodsjan-
ko. Ministeriaitiossa oli ministerineu-
voston puheenjohtaja, ruhtinas Go-
litsyn sekä maanviljelys- ja kulku-
iaitosministerit, Kaukasian käskyn-
haltijan sijainen Miljutin sekä lu-
kuisasti hallituksen edustajia jadip-
lomattikunnan aitiossa liittolaisval-
tain edustajat. Yleisön aitiot olivat
täpösen täynnä väkeä.

Puheenjohtaja julisti duuman is-
tunnot jouluk. 28 pnä annetun arm.
käskykirjeen nojalla avatuiksi sekä
kehoitti sitten väliajalla kuolleen
duuman låsenen Kovsaaia muiston
kunnioittamiseksi duumaa iähettä-
raään hänen perheelleen surunvali-
tussähkösanoman, kuulemaan ?i! J.u-
messun ja nousemaan seisomaan,
nikä kaikki tehtiin.

Reäsjankon puhe.
\ Tämän jälkeen kääntyi puheen-
johtaja duuman puoleen seuraavin
sanoin: Alkaessamme tänään jälleen
toimintamme katson velvollisuudek-
seni ennen kaikkea ehdottaa teille,
että tervehdittäisiin uljasta -armei-
jaamme ja reipasta laivastoamme,
jotka niin monien raskaiden kuukau-
sien ajan ovat väsymättä taistelleet
vihollista vastaan (pitkällisiä kätlen-
taputuiksia kaikilta penkeiltä". Isän-
maan puolustuksen suurta asiaa,
kansan puolustamista
niitä vastaan tehdyiltä röyhkeiltä
pyyteiltä suoritetaan siellä kaukai-
sissa kylmissä juoksuhaudoissa, suo-
ritetaan siellä, missä yötä päivää
jyrisevät tykit ja kuularuiskut kuo-
lemaa ja raskaita kärsimyksiä tuot-
taen. Meidän velvollisuutemme on
lähettää reipastuttava sana pojillam-
me ja veljiHemme tämän ennen kuu-
iumtattoman taistelun jatkamiseksi
entisellä sammumattomalla miehuu-

tdella, uljuudella ja lujalla luotta-
muksella lopulliseen voittoon (hy-
,vä-huutoja ja pitkällisiä kättentapu-
tuksia kaikilta penkeiltä). Sota siir»
tyy viimeiseen kaikkein raskaimpaan
vaiheeseensa, jolloin' on jännitettävä
koko tahto, kaikki kansan voimat
halutun voiton saavuttamiseksi. Me
tunnemme, että vihollinen on mur-
rettu ja kuoleltavasti haavoitettu, sii-
tä on meille takeena ne salajuonet,
joiden todistajina me olemme olleet,
ja joilla se koettaa peittää koko maa-
ilman silmiltä heikkoutensa. Ehdo-
tus astumisesta rauhan neuvottelu-
jen tielle ja pyrkimys kauhistuttaa
koko maailma armottomalla veden-
alaisella sodalla ovat epäilemättä
selviä tuntomerkkejä siitä, että vi-
hollinen on väsynyt taistelussa. Kos-
tonhetki on lähellä. Rohkaiskaa mie-
lenne. Venäjän urhoolliset puolusta-
jat! (hyvä-huutoja ja kättentaputuk-
sia). Me emme tunne ainoastaan
teidän uljuutenne ja eittämättömän
rohkeutenne, vaan me tiedämme
myöskin ne puutteet ia vaikeudet,
joita te saatte kantaa. Me tunnus-
tamme, että armeijamme karsimat
vaikeudet riippuvat osaksi myöskin
sisäisistä erehdyksistä, joita on teh-
ty aikaisemmin ja nytkin (totta, oi-
kein'.). Valtakunnanduuman velvolli-
suutena on vaatia niiden poistamis-
ta. Tietäköfn armeijamme, että me
täytämme tämän velvollisuutemme
loppuun saakka (hyvä-huuioja ja
myrskyisiä! kattentaputuksiaV Me
täytämme sen vakuutettuna siitä, et-

tä yleinen levollisuus ja luja päät-
täväisyys takaavat voiton ja autta-
vat meitä pääsemään tämän tien
maineikkaaseen loppuun saakka (hy-
vä, oikein'.'. Vaikkapa olisikin vai-
keuksia tämän matkan varrella, niin
voitamme me ne hinnalla millä hy-

vänsä ja armeijamme verrattoman
isänmaan palvelemisen uljas esi-
merkki osottaa jokaiselle meistä, mi-
tä meidän on tehtävä ftolta;. Me
ryhdymme työhömme ajatellen yk-

sinomaan sodan voitollista loppua
ja syvästi tietoisina siitä, että vain
maltillinen, levollinen, mutta lop-
puun saakka oikea ja peloton sana,
jota duuman arvo vaatii, voi auttaa
meitä vaikeassa syrjäyttämättömäs-
sä tehtävässämme (oikein, totta 1).

Kansan mkliala on samoin luja ja

tarmokas. Sitä eivät pelota vaikeu-
det eivätkä taakat. Se voittaa kestä-
vyydellään kaikki esteet. Hulivatpa
ne mistä päin tahansa. Älköön hei-
kentykö kansan työtarmo. älköön eh-
tykö hrja usko Venäjän aseiden lo-
pulliseen voittooni Kuulkoon koko
ruaa taalla edustajiltaan, että me yk-
simielisesti sen kanssa olemme nyt

kuten onnenkin lujasti päättäneet
olla antamatta vihollisen sortaa py-

hää Venäjää! Tietäköön meidän ul-
jas armeijamme, että tä-nän saavut-
tamiseksi ovat meidän kaikki pon-

nistuksemme suunnatut ja että tästä
tietoisena levollinen Venäjä toimittaa
sille kaikki voiton tavuttamisen vä-

Upeetl Jumala auttakoon teitä, ul-
jaat ioturitl Voitto tulee olemaan
teidän! Gatkuvia kättentaputuksia).

Heidän toimintamme keskeytymi-
sen aikana ovat pääkaupungissamme
käyneet kaikkien liittolaistemme lä-
hetystöt, jotka ensi kerran kokoon-
tuivat tänne mielipiteitä vaihtamaan
nykyisen sodan a ;, ieuttamain olosuh-
teiden johdosta. Emme voineet sil-
loin istunnossamme lausua heille
tervehdystämme duuman nimessä.
Kehoitan teitä, herrat, tekemään sen
nyt, ilmilausumaan jälleen meidän
täydellisen luottamuksemme, meidän
uskomme liittolaistemme järkkymät-
tömään ystävyyteen sekä vakaumuk-
semme, t Itä kfy' kädessä iheidän
kanssaan tulemme jäykästi ja pidät-
tämättömästi kulkemaan voiton pol-
kua pitkin kunnes vihollinen on täy-
dellisesti kukistettu.

(Duuman jäsenet tervehtivät "iso-
maan nousten pitkällisillä kättenta-
putuksilla diplomattikunnan aitiossa
olevia liittolaisvaltain edustajia.)

Maanvirjelysministerin selitys.

Tämän jälkeen ilmoitti puheenjoh-
taja maanviljeiysministerin halua-
van duuman ohjesäännön 40 pykä-
län nojalla antaa duumalle selityk-
siä.

Astuttuaan puhujalavalle ilmoitti
maanviljelysministeri katsoneensa
velvollisuudekseen jo ensimäisenä
duuman istuntopäivänä ilmoittaa
sille avoimessa istunnossa viimeiset
hallussaan olevat tiedot muonitus-
asian kulusta, ne selitykset, joita e-
päilemättä odotetaan tämän asian
yhteydessä, joka on väkisinkin kiin-
nittänyt puoleensa yleisen huomion.
Kaksi kuukautta sitte, lausui minis-
teri, heti maanviljelysminitseriön
johtoon astuttuani annoin jo seikka-
peräisiä selityksiä duuman muuta-'
mien melkein koko duuman käsittä-
vien komiteain yhteisessä istunnos-
sa. Tämän vuoksi koetan olla tois-
tamatta niitä ja kiinnittämättä duu-
man huomiota numeroihin ja tosi-
asioihin, jotka jo olen esittänyt ja
jotka tarpeen tullen voidaan erityi-
sesti toistaa. Meidän nykyinen muo-
nituskautemme kestää 12 kuukautta,
alkaen elok. 14 p:stä. Tänä vuonna
alkoi se sangen vaikeissa ja raskais-
sa olosuhteissa. Te tunnette kaikki,
miten kiinteiden hintojen säätämistä
koskevan kysymyksen ' käsittely ve-
nyi, josta kysymyksestä huomatta-
vassa määrin riippui koko rmionitus-
kauden kohtalo Sitä käsiteltiin ja
valaistiin kaikilla puolin, vieläpä
valtiolliseltakin, joka odottamatta sai
tässä kysymyksessä oleellisen, ehkä-
pä vallitsevan merkityksen. Aivan
odottamatta syntyi tässä kysymises-
sä tuottajain ja kuluttajain etujen
rinnastaminen. Vihdoin pääsivät ku-
luttajain äänet voitolle ja melkoises-
ti myöhästyneenä säädettiin viime
vuonna syysk. 22 pnä rajahinnat,
joihin oli tehty hiukan supistuksia
paikallisten toimihenkilöiden teke-
mien ehdotusten suhteen. Elokuu oli
kulunut eivätkä yksityiset kaup-
piaat olleet luonnollisestikaan odot-
taneet rajahintain vahvistamista,
vaan olivat ryhtyneet tekemään os-
toksiaan. Matkustaessani tammi-
kuussa ympäri maata, sain kuulla,
että viljan kulutus oli jo alkanut san-
gen vilkkaassa määrässä ia että yk-
sityiset kauppiaat ja myllyt olivat
alkaneet ostaa viljaa kulettaakseen
sen myllyifninsä, mutta että
rajahinnat olivat silloin siksi
paljon markkinahintoja alemmat,
että Volgaa varsitta vilja hävisi ko-
konaan markkinoilta ja myllyiiiin
kuletettu vÄja palautettua talonpojil-
le takaisin. Viljan tuon li markki-
noine supistui tavattomasti ja loppui
pian kokonaan. Yksityiskauppa jat-

koi kuitenkin viljan etsiskelyä ja osti
sitä, joskin hiukan korkeampiin hin-
toihin Rajahintain säätämisestä oli
seurauksena, että armeijan valtuu-
tetut joutuivat suuriin vaikeuksiin
armeijalle tarvittavan viljan hankki-
misessa. Kun he tällöin näkivät
kauppiaiden hiukan, kalliimmilla Lin-
noilla hankkimat varastot, käyttivät
ho hyväkseen rajahintain heille
myöntämää .pakko-otto-oiktutta. Täs-
tä oi taas seurauksena, että yksi-
tyinen kauppa kokonaan lakkasi ja
jälelle jäi vain keinottelu. Rehelli-
sen ytcniyiskaMpen lakkaamisesta
koituivat vatkavat seuraukset Sy">s-
tuivavesiä ei voitu hyväksi käyttää
f ikä viljaa fculetettu lainkaan Volgan
yläjuoksun varsille, n:in etta esim.
myllyt kuvernc-
mentissu jåivål kokonaan ilman vil-
jaa. Seuraukset tästä olijat cpäi>e-
mätitä sangen raskaat, kun nämä
myllyt tavallisesti varustavat jau-
hoilla r.'e seudut, joiJia Itsellään ei
ole riittävää määrää viliaa vuoden
tanpeeksv Ministeriö e4iti kuitenkin
kulettaa noin 85 miljonaa puutaa
viljaa, josta muodosteltiin muutamia
varastoin Volgan vlä- :a keskijuok-
sun varsille Mutta nami! varastoi
jä-resMtim se>n kirein tilante*n va-
'a.'ta joka voi synlvä r'itämä tt&niän
tuonnin tai sen seisahtumisen roh-
dosta Venaan pohjoisosiin ja suu-
rimpiin keskuksiin. Pietariin ja Mos-
kovaan Nämä varastot olivat kui-
tenkin käytettävät muihin tarkoituk-

Manuilovin menneisyys.

Manasevitsh-Manuilov oikeudessa.
(5.V..) Viimo maanantaina alkoi Pie-

tarin piirioikeudessa Manasevitsh—

Manuilorin jutun käsittely.
Jo aamusta lähtien, kertoo

»Retsh-, o!i oikeuspaikan käytä-
villä huomattavissa vilkasta elämää,
kuten aina on ollut tavallista huomio-
taherättäviä juttuja käsiteltäessä.

Jutun käsittelyn piti alkaa klo 11 a.p.,
mutta se Viipyi aina klo l:een saakxa.
Kerrottiin, että viivyttely johtui siitä,
että tilaisuuteen odotettiin saapuvan oi-
keusministerin Dobrovolskin. Ministeri
saapuikin, mutta paljoa myöhemmin, ja
oli saapuvilla noin parisen tuntia. Kun-
niayleisön joukossa oli m.m. ent. päämi-
nisteri Kokovtsov, joka seurasi juttua
koko päivän.

■Syytettyjen penkillä olivat Manase-
vitsh-Manuilov ja hänen slhteerinsä
Reieher. Jutun käsittelyä johti piiri-
oikeuden puheenjohtaja Rheinbott-

Juttuun haastetuista todistajista oli-
vat jääneet saapumatta m.m. arkkipiis-
pa Pitirimin sihteri Osipenko, ent. si-
säministerin apulainei Beletski ja
översti Mesaksudi, jolta Manuilov oli
ottanut 10,000 ruplaa luvaten vapauttaa
hänen veljensä, joka oli tuomittu van-
keuteen osallisuudesta Kertshissä ta-
pahtuneeseen juutalaispogromlin.

Sen Jälkeen luetaan kanteltten sisäl-
tö, joita oli noin kaksi, ja joitten sisäl-
löstä on jo aikaisemmin ollut puhetta.

Toisesea niistä esiintyi kantajana
eräs Plotkin, jolta Manuilov ja Relcher
olivat uskotellen, että Manuilov oli Pie-
tarin suojelusosaston päällikkö, otta-
neet 500 ruplaa luvaten hankkia hänelle
paikan suojelusosastossa.

Toinen kanne koski Manuilovin yri-
tystä kiristää Moskovan Yhdyspankilta
25,000 ruplaa luvaten ehkäistä pankissa
tapahtuvan tarkastuksen, jota ei kui-
tenkaan oltu suunniteltukaan.

Oikeuden ensimmäinen istunto omis-
tettiin kokonaan Manuilovin menneisyy-
delle. Oikeudessa esitetään joukko to-
distuksia Manuilovin monilukuisista
niin pienemmistä kuin suuremmistakin
petoksista, joita hän on tehnyt jo B—i<
vnotta sitten. Manuilovilla oli ollut
komeasti sisustetussa huoneustossaan
Shukovskajakadun varrella jonkinlai-
nen konttori jos jonkinlaisten asiain
järjestämistä varten. Hänen asunton-
sa oli aina ollut tulvillaan anojia. Muu-
tamille hän lupasi hankkia virkoja, toi-
sille korkeita arvonimiä. Hän otti
ajaakseen mitä asioita tahansa. Hän
toimitti vapautuksia rangaistuksista,
hommaili lupia apteklen avaamiseen,
suljettujen kirjapainojen avaamiseen,
hän hankki juutalaisille asumisoikeuk-
sia j.n.e.

Tehdäkseen suuremman vaikutuksen
anojiin, soitti Manuilov heidän läsnäol-
lessaan puhelimella komeassa asemas-
sa oleville henkilöille Hän kertoi heil-
le, että hän on pääministeri Stolypinin
suojelemiseksi perustetun osaston pääl-
likkö, että hän sunnuntaisin syö päiväl
listä Tsarskoje Selossa, että hän on saa-
nut tärkein tehtävän laatia selostavan
kirjelmän kadettipuolueesta j.n.e.

Oikeuspristavi Plotkinin pojan, jolta
Manuilov ja Reieher kiskoivat 500 rup-
laa luvaten toimittaa hänelle palkan
suojeluBosastossa, vei Manuilov muka-
naan kreivi Wittenkin luo. Todistaja
oli kuitenkin jäänyt ajuriin Manuilovin
käydessä kreivin luona. Plotkin oli
Manuilovin asunnossa nähnyt käynti-
kortin, johon oli kirjoitettu »sisäminis-
teriön virkamies erityisiä toimenpitei-
tä varten», ja joka oli aina asetettu nä-
kyvälle paikalle. Reieher oli Ilmoitta-
nut Plotkinille, että Manuilov on Pieta-
rin suojelueosaston päällikkö. Plotkinin
oli Manuilovin luo Reirherin välityksel-
lä lähettänyt valtioneuvos Jakovlev,
joka, kuten on käynyt ilmi, sai Manui-
lovllta välityspalkkiota klienttien hank-
kimisesta.

Plotkin oli Manuilovin luona nähnyt
Joukottain anojia. Heti kun Manuilov
o!i saanut rahat, eivät anojat voineet
miteukään häntä tavata. Kerran oli
Plotkin kysynyt Manuilovin lakeijalta,
mikä mies hänen herransa oikealtaan
on? Lakeija oli vastannut, etta hän*>n
herransa luona käy paljon hmislä.
mutti melkein kaikki ovat häneen tyy-
tymättömiä. Todlstaia oli kuullut Ma-
nuilovin luona kävijäin valittavan sitä.
että hän<»!'ä on kaksi puhelinta Toisel-
la puhelimallaan hän soittaa toiseen

la keskustelee korkeassa
asemassa olevien henkilöitten kanssa.

Kun v. 1910 Manuilovin loppumaton
petoaaaxja joutui aluksi sanUrmitutki-

Syytettvjen selitykset.

Todistajain kuulustelu.

muksen ja sittemmin alustavan tutki-
muksen alaiseksi, oli Manuilov neuvo-
nut Plotkinille, miten hänen on vastat-
tava kuulustelussa. Edelleen oli hän
pyytänyt Plotkinia olemaan mainitse-
matta mitään Reicheristä ja muutamis-
ta muista henkilöistä, kahdesta puheli-
mesta j.n.e. Myöskin oli Manuilov kiel-
tänyt Plotkinia puhumasta mitään siitä,
että hän oli nähnyt Manuilovin käynti-
kortin, jossa oli arvonani »sisäministe-
riön virkamies erityisiä toimenpiteitä
varten». Plotkinin vaatimuksesta oli
Manuilov palauttanut hänelle osittain
rahassa osittain tavarassa kaikki hä-
neltä saamansa rahat.

Tämän jälkeen esiintyi Mann i 1 o v
antaen selityksiä ja kuvaillen itseään
Plotkinin hyväntekijäksi. Hän kertoi ol-
leensa erittäin ahtaissa oloissa Plotki-
nin tavatessaan, syytti Plotkinia Julkeu-
desta sekä huomautti, että hän, Manui-
lov, oli itse vähällä joutua tämän hen-
kilön uhriksi.

Reieher pyysi, että oikeudessa luet-
taisiin julki selitykset, joita hän oli an-
tanut tutkintotuomarille. Näissä seli-
tyksissään Reicnor vakuuttaa, ettei hän
milloinkaan ollut Manuilovia
suojelusosaston päälliköksi eikä muuk-
sikaan korkeassa asemassa olevaksi vir-
kamieheksi, vaikka hän tiesi, että Ma-
nullov oli määrätty eversti NVorashinip
käytettäväksi pääministeri Stolypinin
toimesta.

Tämän jälkeen 'uettiin oikeudessa
julki kauppias Gluliarevia todistuk-
set, jolle Manuilov oli esitetty henkilö-
nä, jolla on mahtavia suhteita. Manui-
iov itse oli näyttänyt Gluhareville suu-
ren joukon kunniamerkkejä. Maauilov
oli tarjoutunut hankkimaan Gluharevil-
le 3,000 ruplasta kauppaneuvoksen ar-
vonimen. Tässä asiassa oli todistaja
Manuilovin kanssa käynyt kreivi
Witten iuona, joka kuitenkin oli otta-
nut heidät perin kylmästi vastaan. Tä-
män jälkeen oli Manuilov vienyt Glu-
harevin ravintolaan syömään päivällis-
tä vaikutusvaltaisen henkilön kanssa,
»joka mahdollisesti voi olla hyö-
dyksi asiassa». Tämän henkilön
oli Gluharev tuntenut silloisen
kauppaministerin sihteeriksi Shukovik-
si. Aluksi oli Manuilov ottanut Gltiha-
rcvilta 1,500 ruplaa, jonka jälkeen hän
oli lähettänyt Gluhareville kirjeitä,
joissa hän pyysi lisää rahaa. Kauppa-
neuvoksen arvonimeä eihän kuitenkaan
ollut Gluhareville hankkinut. Todista-
ja <ei häveliäisyydestä ollut nostanut
häntä vastaan kannetta.

Toiset Manuilovin uhrit eivät pelosta
olleet uskaltaneet tehdä häntä vastaan
valitusta, sillä he pitivät häntä suuri-
valtaiseDa henkilönä. Muuan todistaja
nimittikin Manuilovia suoraan »pimeäk-
si voimaksi, josta riippui ihmisten elä-
mä ja kuolema».

Erittäin mielenkiintoinen oli Ro-
dionovin todistus. Hän oli toiminut
Manuilovin sihteerinä, kirjoittaen puh-

[ taaksi Manuilovin kirjoituksia »Nov.
Vremjaan» sekä hänen keräämiään tie-
toja politisista kokouksista ja puo-
lueista eversti Nedrashinia varten, jon-
ka palveluksessa Manuilov oli. Rodio-
novin piti saada p3lkkaa 30 ruplaa kuu-
kaudessa, mutta Mauuilov olj maksanut
perin epäsäännöllisesti. Kun Rodionov
oli vaatinut palkkaansa, oli Manuilov
ajanut hänet luotaan, jonka jälkeen Ro-
dionovin asunnossa oli toimitettu koti-
tarkastus ja hänet oli vangittu politi-
sena rikollisena. Vangitseminen oli
johtunut Manuilovin Ilmiannosta. Muu-
ten oli Rodionov heti ensimmäisen kuu-
lustelun jälkeen vapautettu ja otettu
suojelusosaston palvelukseen. Siellä oli
Rodionov kertonut kaikki Manuilovin
tekemät petokset, joitten johdosta
santarmiviranomalsrt. toimittivat tutki-
muksia. Myöhemmin nostettiin Manui-
lovia vastaan oikeusjuttu, joka kuiten-
kin päättyi tuloksettomasti. Manuilovin
tuona oli Rodionov m.m. nähnyt ken
rali Jermolovln ja »Blrsh. Vetlomostln>
kirjapainon johtajan. Vilmaksi mainl
tun luona oli Rodionov M.innilovin puo-
lesta käynyt hakemassn rahoja.

Oikeudessa luettiin tämän ; älkp>'"
julki vinnullovia koskeva tiedustelu,
josta kävi ilmi. ett» Manuilov oli jo v
1906 virallisesti erotettu sisäministr
riön palveluksesta. Ja että hänellä to-

siaankin oli kunniamerkkejä: yksi ve-
näläinen Ja muutamia ulkomaalaisia,

i Samalla luettiin Julki kaksi kirjettä.
I jotta Maauilov oli saanut kreivi

tukselle.

Kysymys
protokaHasihtaeil Kahilaiselle.

Lähetettyjäkirjoituksia.

asioita.

•Uudeoi Suomettaren toimi-

Lehtenne eilispäivän numerossa on
otsakkeen alla »Stenmanin taidesa-
lonki» tie*o, että salongin »konttori-
ja kehysosaston johtaijaksi on hra L
HorhaimmeTiru jälkeen otettu kontto-
rikirgjjn 'A. Andersson»

Tämän johdosta pyydän saada il-
moittaa, että allekirjoittanut toukok.
12 päivästä 1916 helmik. 13 päivään
1917 oi: toiminimen Stenmanin tai-
desalonki osakas ja yhdessä hra Gös-
ta Stenmanin kanssa piti huolta toi-
m:iniTnen taiteellisesta ja taloudelli-
sesta johdosta.

Kunnioituksella
I. Hörhammer.

Taidekauppias.

Toimit, huomautus. Mai-
nittu uutinen oli meille ruheenaole-
van taidesalongin toimittama.

Lehdeltä on puhelimitse pyydetty
tilaa seuraavalle:

(SH .] Olemmr juui- tiiliä 'uke-
Ti«et sen uirden patkomäariyksen,
jonka »11a Teidän nrnieninr oi o'en
muuiamien lehtnipTi omistaja, -nki
ale suostunut kumAtantaa siti vii-

Oikeus- ja poliisi-

Vararikkoasioita. Valvonta oli ei-
len kauppias nti Erika Maria Siposen
konkurssissa Pesäluettelo osotti varo-
ja 8.800 mk. ja velkoja 4.822 mk. 552
kruunua. Saatavia valvottiin yhteensä
2.027 mk. 1251 kruunua. Uskottumies
varat Jaakko Eer.käinen valituin toi-
mitsijamieheksi ja ensimäinen esiinhuu-
to määrättiin tiistaiksi maaliskuun 20
pksi.

Juttu laittomasta väkijuomain va-
rastossa pidosta. Kuten aikaisemmin
on mainittu, takavarikoi poliisi kaupun-
ginviskaali Timo Springertin toimesta
työmies E. J. Savolaiselta talossa no 4
Säästöpankinrannan varrella 169 pulloa
venäläisiä likööriä. Eilen vaati kau-
punginviskaali Springert täkäläisessä
raastuvanoikeudessa Savolaiselle ran-
gaistulta luvattomasta väkijuomain va-
rastossa pidosta ja takavarikoitujen ta-

varain menetetyksi julistamista. Oikeus
tuomitsi Savolaisen mainitusta rikokses-
ta la rnkn sakkoon eli vastaavaan 4 p:n
vankeuteen. Tavarat, jotka kuuluivat
työmies Emerik Lyytikäiselle, julistet-
tiin menetetyiksi.

Tuomittuja varasjoukkueita. Täkä-
läinen raastuvanoikeus tuomiisi eilen
työmies Berndt Johan Evert Vikströmin
ansikertaisesta, raskauttavien asianhaa-
rojen vallitessa tehdystä varkaudesta
10 kk:ksi kuritushuoneeseen jamenettä-
mään kansalaisluottamuksensa 4 v:ksi,
työmies Yrjö Valdemar Lundström tois-
kertaisesta varkaudesta 10 iik:ksi kuri-
tushuoneeseen (a menettämään kansa-
laisluottamuksensa 5 v:ksi, työmies Jo-
han Edvard Lepistön ensikertaisesta,
törkeästä, raskauttavien asianhaarain
vallitessa tehdystä varkaudesta 10kk:ksi
kuritushuoneeseen ja yksinkertaisesta
varkaudesta 4 kk:ksi vankeuteen eli
rangaistukset yhdistettyinä pidettäväksi
yhteen menoon 1 v. kuritushuoneessa
seka menettämään kansalaisluottamuk-
sensa 4 v:ksi, työmies Gustaf Adolf
Lindberg jatketusta varastetun tavaran
salaamisesta 6 klcks», työmies Frans
Ivar Helenius varastetun tavaran salaa-
misesta 3 kk:ksi ja työmies Gustaf Vii
helm Helenius samasta rikoksesta 2
kk:ksi vankeuteen. Tuomitut olivat va-
rastaneet 1.101 mkn arvosta väki luomia
sekä useitten tuhansien markkoian ar-
vosta, metalli-, nahka- ja muita kauppa-
tavaroit».

4 nuorta työläisiä tuomittiin eilen, 2
4 kk:ksi ja 2 S kk.ksi vankeuteen, jota
paitsi edelliset julistettiin menettäneiksi
kansalaisluottamuksensa ja jälkimäiset
olemaan todistajiksi kelpaamattomia 3
v. Tuomitut olivat varastaneet m. m.

uaulOid Helsingin Puuiavaraosakeyn-
tioiiu.

(S.H.) Painokanne -Hameen Voi-
maa» vastaan oli maanantaina ensi ker-
ran esillä Hämeenlinnan raastuvan-
oikeudessa. Kanteen olivat nostaneet
maanviljelijä Vilho Maukola, O. Y. Vei-
jalainen ja kauppias Jaakko Veijalai-
nen, sen johdosta että »Hämeen Voi-
man» helmik. 17 p:n numerossa oli
uutinen, jossa kerrottiin viranomaisten
takavarikoineen Kärkölän pitäjän He-
vonojau kylän Maukolan talossa noin
1,000 kiloa sokeria, jotka aähtävästi
kuuluivat O.Y. Veijalaiselle, jonka Jä-
sen maanvilj. Vilho Maukola oli. Kun
juttu oli kaikkea pieräa vailla, vaativat
yllämainitut csianosailisel »Hameen
Voiman» vastaavalle toimittajalle Mat-
ti Salmelle edesvastuuta herjauksesta
vasten parempaa tietoa. Vastaajan
puolesta ilmoitettiin, että lehdessä oli
jo ollut oikaisu uutisen johdosta hel-
oille 22 pnä sekä pyydettiin lykkäystä,

jotta voitaisiin toteennäyttää, ettei
herjaus ollut tapahtunut vastoin pa-
rempaa tietoa. Oikeus lykkäsi jutun
enemmän käsittelyn huhtikuun 2 päi-
vään ja velvoitettiin vastaaja silloin
olemaan saapuvilla 200 mk. sakon uhal-
la.

Matti Reinikka tuotu Suomeen.
Mikäli U. A. on saanut tietää, on Matti
Reinikka jo joku aika sitten pidätetty
Tanskassa ja tuotu Suomeen. Syynä
pidättämiseen mainitaan, että Reinikka
oli ottanut hankkiakseen jotain iaäiseai-
netta ulkomailta erästä yhtymää varten
Ja tätä varten nostanut rahoja kymme-
niä, ehkä satojatuhansia markkoja. Kun
ei hankittavista tavaroista eikä miehes-
tä sitten enää mitään kuulunut, alettiin
epäillä ja jätettiin anomus hänen van-
gitsemisestaan. Joku aika sitten on hä-
net luovutettu Suomen viranomaisille.
Kuuleman mukaan on R. tuhlannut ra-
hat, vaikka hän kuljettajilleen m.m. on
kertonut, että hänen olisi onnistunut
jonkun verran »hankinnastaan» suorit-
taa.

Varkaus Viipurin asemalla. fS.H.)
Viime viikolla saatiin selville Viipurin
tavara-asemalla tapahtunut varkaus.
Ylimääräinen asemamies Eero Karhu-
nen oli anastanut eräälle viipurilaisel-
le liikkeeJle saapuneen tavaralähetyk-
sen, sisältävä 43 kpl. nahkaisia käsi-
laukkuja, arvo 600 mk., 34 kpL laukuis-
ta oli hän myynyt yli 100 mkn hin-
nasta erääseen kauppaan Punasenläli-
teentorin varrella, josta no saatiin ta-
kaisin. Loput laukuista ovat vielä ka-
doksissa. Karhunen on pidätetty ja
tullaan häntä vastaan nortamaan syytä
oikeudessa.

Kaupan ja
teollisuuden alalta.

Viljan kcijetus Volgalla.
(S.H.) Viljan kuljetuksessa Volgalla.'

o'i viime kulje tuskautena huomatta'
vissa joitakuita mootoksia. Rybins.
kiia tuotiin v. 1916 viljaa 12 % vä-
hemmän kuin rauhan aikana, Nisii-
ni-Novgorodiin melkein kaksi kerta*
rauhanaikainen määrä Tämä johtuu
kai kuljetuksesta rautateitse .a vien-
nin keskeytyksestä Itämeren 6ata«
mien kautta.

Vehnää kuljetettiin Volgan mylly-
keskuksiin jokseenkin yhtä paljon
kuin rauhan aikana, mutta vähem-
män kuin v. 1915, jolloin sen kulje-
tus oli suurin viime vuosikymmenen
aikana.

Kulutuskeskustoisla teki Moskova
suuren poikkeuksen; sinne tuotiin

,vii jaa -f kertaa enemmän kuin ta-
vallisesti. Muihin kaupunkeihin kul-
jetettiin jokseenkin sama määrä kuia
tavallisiest:. Kasaniin vähemmän.

Yleensä on huomattavissa, että vii-
me purjehduskaudella viljan kulje-
tus Volgalla oi- vähempi kuin edel-
lisinä vuosina, huolimatta hyvästä
sadosta ja siitä, että Volgaa pitkin
kuljetettiin myös paljon Siperian ja
Donin alueen viljaa. Kaskisen Vol-
gan ia varsinkin Kaman satamista
lähetettiin paljon vähemmän rukiita
ja kauroja, osaksi «paikallisten vien-
tikieltojen takia ja kun kuormia saa-
pui satamiin vähemmän. Vehnäjau-
hoja kuljetettiin Volgan myliykeskus-
toista vesitse vähemmän, kun kul-
jetus rautateitse nähtävästi oli suu-
rempi. Nishni-Novgorodin. Sarato-
vin ja Rybinskin myllyihin tuotiin
vehnää kuten tavallisesti. —l
Prav. V.

■— (STT) Oy, Mäntyluoto Ab. on
ostanut V. Rosenlew & C:o osakeyh-
tiöltä 400 mk. tonnin kantoi?en höy-
rylaivan Hanhen 170.000 unikn hin-
nasta. Jo a&iisemmin on yhtiö
ostanut höyrylaivat Alfredin ja Dag-
marim, jotka ovat yhteensä noin 600
rek tonnia. Lisäksi on yhtiö osta-
nut Ahvenanmaalta aivan uuden pur.
jelaivan, joka on n. 300 r. tonnia ja
johon paraiJlaasi valmistetaan moot-
toreita Porin, konepajassa. Yhtiön
taivain tonnimäärä nousee nykyään
I.3oo:aan ja tulee se alkavalla pur-
jeihduskaudella harjottaimaain laiva-
"nikettä Mäntyluodon ja Gäilen sei.»
Mäntyluodon ja Pietarin välillä.

—Pellavan hinnat (STT Tam-
pereen pellavatehdas on. katsoen
Venäjän pellavan yhä nouseviin hin-
tofhin, päättänyt tämän vuoden ai-
kana maksaa valkoisista suomalai-
sista pellavista 2:10—2:20 kilolta.

Kustannus Osakeyhtiö Merkurluk
sen varsinainen yhtiökokous pidettiin
eilen. Johtokunnalle ja konttoripääl-
likölle myönnettiin vastuuvapaus. Joh-.
tokuntaan valittiin hrat V. Rydman,
puheenjohtajana, F Lilius ja A. V. Ny-
lander, sekä varajäseniksi hrat H. Ri-
tavuori ja A. Sarva. Tilintarkastajiksi;
valittiin hrat J. Rödlin ja H. Lindell,
varalle T. Pacius ja S. Vuorio

Arvopaperihuutokaupassa, joka p:
-

dettiin Helsingin huutokauppakamarissa
t. K. 26 p:na, myjtiin m. m. 10 kpl. Tu-
ron Osakepankin osakkeua a 200 mk.
osiriKokuponkeineen v:lta 1916 Smk:sta
570: kpl.

Viipurin arvopaperipörssissä myy-
tiin eilen 64 osaketta, nim. 10 kpl. Yh-
dyspankin (301 mk.), 6 kpl. Kansallis-
pankin (775—750), 2 Pohjoispankin
(896—697), 10 kp?. Kauppapankin (167
—168), 16 palovakuutusosakeyhtiö Poh-
jolan (415—»20 1, 1 kpl. Vaasan—Poh-
janmeren Höyrylaiva O. Y:n (364), 3
kpl. Viipurin Höyryvene O. Y:n (1,000
—1,110), 1 kpl. O.y. Seth Sohlberg
A.b:n (3,010), 2 kpl. Suomalaisen Maan-
viljelyskauppa o.y:n (430—500), 1 kpl.
Konkkalan parSntolar (1.600), I kpl.
Taalintehtaan (1,680), 7 kpl. Kotkan
Sokeritehdas O.yrn (590—595), 1 kpl.
Kotkan Rauta. O.ytn (4.400), 1 kpl. O.y.
Nurmi A.b:n (735) ja 3 kpl. Salmisen
nahkatehtaan (600—700).
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feiin ja valtuutetut joutuivat v.htä vai-
keisiin olosuhteisiin kuin vksityinen-
!kin kauippa. Viljaa oli etsittävä kai-
tkin keinoin. Asiain tällainrn tila
(tuntui herti. Klo-, syys-, loka- ja mar-
raskuun kuluessa onnistuttiin hank-
aamaan välhäinen määrä villaa. Ab-
soluuttisesti oli määrä suuri, mutta
■suhteellisesti vähäinen, sillä 'valtuu-
tettujemme tarpeet olivat suunnatto-
Tnat ja nousivat edelliseen vuoteen
Verrattuina kahta ja puolta koxlaa
suu mmmik si: heidän tehtäviinsä
kuului vi ;an hankkiminen sekä ar-
■nreijan että koko sen työväestön tar-
■peiksi. joka työskentelee maan puo-
lustuksen hyväksi, kuin myöskin
suurten keskustain ja kuvernement-
tien hyväksi., joiden tarpeita ei
enää rajahirotain tultua ulotetuiksi
yksityiseen kauppaan vo : tu tur\*ata.
Vajaus hankinnalta ei tietysti voinut
olla tuntumatta ja aiheuttamatta va-
kavia seurauksia milloin yhdellä mii
loin toisella paikkakunnalla sekä her-
kimmissä valtioelimistömme osissa.
Täytyi koko ajan elää päivittäisen
tuonnin varassa, mikä oli erittäin vai-
keata, jopa sietämätöntä. Matkus-
taessaan 24 kuvernementissa tuli mi-
nisteri siihen käsitykseen, että ny-
kyiseen tilanteeseen olivat säädetyt
markkinahintoja alemmat rajahinnat
syypäitä. Aikaisemmin käytännössä
ja markkinahintojen tasalla olleiden
rajahintain vallitessa olivat valtuute-
tut samoin kuin yksityiskauopiaatkin
saaneet ostaa viljaa alle rajahintain
eikä oliot mittin syyti ahdistaa

kauppaa eikä ulottaa näitä rajahinto-
ja yksityiskauppaan, joka onnistui
valmistamaan kaikki tarpeelliset va-
rastot. Kajahintakysymyksossä oli
ministeri tuljut siihen vakaumukseen,
että sitä ratkaistaessa ovat otettavat
ajan vaatimukset huomioon ia nou-
datettava erityistä varovaisuutta, sillä
rajahintrtin säätäminen on vakava
hallitusvallan sekaantuminen yksi-
tyisen kansalaisen oikeuksiin. Xyt
ei kuitenkaan voida edes rajahintoja
korottamalla saada viljaa markkinoil-
le, vaan olisi siitä ""in seurauksena,
että viljan tuontia pidätettäisiin odo-
tellen uusia korotuksia. Tämän jäi
kcen teki minister selkoa niistä toi-
menpiteistä, joihin hän oli virkaansa
■stnttaian ryhtynyt tarpeellisen vil-
jan saamiseksi markkinoille sekä il
motti, että toimenpiteet olivat anta-
neet aluksi sangen suotuisia tuloksia,
mutta että sen jälkeen aiheutti toi-
menpiteiden ankara arvostelu jäl'een
seisauksen. Toivoa kuitenkin voidaan,
että mielipiteet rauhoittuvat ja että
viljaa alkaa edefeenkin saapua il
man erityisiä pakkotoimenpiteitä.
Ministeri sanoi olevansa edelleenkin
=: 'ä mielipidettä, ettei ennen uutta
sntoa voida millään muotoa nvkyi
siä njahintnja muuttaa, mutta oli mi-
nisteri katsonut aikaisemmin vahvis-
tetun palkkion viinantuonnista ase-
mille kohtuuttoman alhaiseksi etäi-
s> moiin seutuihin nähden ja sen
vuoksi antanut tässä suhteessa uusia
määrävfcsia.

Wttteltä. Kirjeitten sisältö osoittaa
ulkonaista huomaavaisuutta Manuilo-
via kohtaan, joskin samalla välinpitä-
mättömyyttä. Toisessa kirjeessä krei-
vi Witte kirjoittaa: »Jos haluatte tava-
ta minut yksinomaan Manuilovina,
otan mielelläni teidät vastaan, mutta
jos tarvitsette minua sanomalehtihaas-
tattelua varten, olen valmis puhumaan
yleisestä asiain tilasta ainoastaan Su-
vorinin tai Menshikovin kanssa.»

Erityisen santarmikunnan eversti
Jaku b o v, joka v. 1910 oli tutkinut
Man-ji!ovin petoksia, ilmoitti, ettei hän
muista konkretisia tapahtumia, mutta
että hänen saamansa yleisvaikutelma
on sellainen, että Manullov harjoitti
järjestelmällisessä pettämistä.

Hän antoi kaikille lupauksia, otti
järjestääkseen mitä erilaisimpia asioi-
ta, ja otti kaikilta rahoja, eikä kenen-
kään hyväksi tehnyt niin mitään.

Todistaja ilmoitti edelleen, että, kun
Manullovin kuulustelun tulokset olivat
annetut oikeusviranomaisille, niin jut-
tu keskeytettiin. Hän kuvaili Manui-
lovia tyypilliseksi Hlestakoviksl.

Tiedättekö, että Manuilov oli
määrätty pääministeri Sturmerin käy-
tettäväksi?

Todistaja vastasi myöntävästi.
Kysymykseen, onko Manuilov ollut

polisidepartementtn palveluksessa vuo-
den 190 C jälkeen eversti Jakubov
vastasi, ettei hänellä ole tästä tarkempia
tietoja, mutta että hän arvelee Manui-
lovin olleen poHsidepartementissa »tie-
tojen antajana •>.

Syyttäjä tiedusteli eversti Jakubo-
vilta, onko suojeluspolisi vähää onnen
nykyistä oikeusjuttua toimittanut tie-
dusteluja erään Petzin karkoittamlses-
ta Suomesta Manuilovin toimesta.

Todistaja myönsi tämän sekä huo-
mautti, että iuttu oli tapahtunut ro-
mantillisella pohjalla.

Oikeuden ensimmäinen istunto päät-
tyi uusien Manuilovin uhreiksi joutu-
ncltten todistajain kuulusteluun. Oi-
keudessa esiintyi taasen apteékaTeja,
kirjapainojen johtajia, asumisoikeutta
hakeneita juutalaisia, arvonimiä tavoi-
telleita kauppiaita J.n.e. Heilan to-
distuksensa oli yksi toistaan ihmeelli-
sempiä. Todistajat kertoivat uhkauk-
sista, joilla Manuilov oli kiristänyt
heiltä rahoja ja Reiherin vakuutuksis-
ta, joitten mukaan Manuilov oli erit-
täin korkeassa asemassa.

Manuilov käyttäytyi rauhallisesti ja
itsotietoisesti. tuon tuostakin antaen
asiallisia selityksiä todistaen, että hän
oli aina toiminut ajaakseen ottamiensa
asioitten hyväksi ja jos oli epäonnistu-
nut, niin oli hän palauttanut rahat.

Klo 9 Illalla julistettiin oikeudenis-
tunto päättyneeksi. Seuraava istunto
oli ellen.

SEN3URI MOSKOVASSA.
(S.H.) »Rctshille» ilmotetaan Mos-

kovasta, että sikäläisten sotajoukko-
jen komentaja on antanut mää-
räyksen, jonka mukaan kaikkien ai-
kakautisten 'ulkaisujen on määrät-
tyjä kysymyksiä koskevat kirjoituk-
set alistettava ennakkosensurin tar-
kastettaviksi, ja että »Utro Rossiji>
on melkein okkor.aisuudessaan alis-
tettu eirnakkosensurin alaiseksi.

PIETARISSA LAKKAUTETTU
PUOLALAINEN LEHTI.

(STT) »Rjetsh» kertoo, että Pieta-
rissa on viranomaisten määräykses-
tä lakkautettu »Kurjer Novyi»-lehti,
joka alkoi toukokuussa ilmestyä lak-
kautetun »Dziennik Petrogradskin»
tilalle.

LEIPÄKOPTTT PIETARISSA.
We t arista, 26. helmik (PT)

Pietarin kaupunginduuma on päättä-
nyt «antaa kaupungin rahatoimika-
marin tehtäväksi viipymättä asettaa
voimaan korttijärjestelmän leivälle.

Kirkkoviini. (S.H.) .(Vetsh. Vrem-
}a» kirjoittaa kirkkoviinistä ja sanoo,
ettei kemistitkään pääse eelviße, mitä
tämä viini nykyään sisältää; sillä on
vastenmielinen, kitkerä ja karvaa ma-
ku, siihen on sekotettu paljon jotakin
väriä ja uskomaton määrä väk+vitnaa
Viinirypäleitä ei ole sen valmistukseen
nähtävästi ollenkaan käytetty, vaan
setjapunn marjoja ja seosta on höys-
tetty väTciviinalla. Tästä seoksesta ote-
taan kolmekin ruplaa pullolta.

Keskiviikkona Helmikuun 28 p.nä

tå nahkaa, jonka omistan ja josta
aion teetiää lapsillani kenkiä. Tei-
däin toimittamanne lain mukaan mi-
nä voin nyt joutua syytteeseen, kei-
nottelusta elintarpeilla, jollen kuu-
Kauden kuluttua hyväMä anna toisil-
le, mitä itse välttämättömästi tarvit-
sen. Tämän johdosta odotamme tää'-
lä maalla pian sellaista pakkomää-
räystä, että meidän on riisuttava oma
nahkammekin kaupunkilaisten hy-
väksi. Olisi hauska tietää, mikä ra-
jatonta sille tullaan määräämään?

Karjanomistaja.

(Pyydämme arv. lehdossanne tilaa
scuraaivalle;

Kun nyt Kalevalan knviitamisky»-
symys taas on lisännyt harrastusta,
kansalliseepostamme kohtaan, niin ei
pitäie: tekijjää unohtaa työnsä täh-
den. Tarkoitan Lönnrotia Hän on
kyllä itse teoksissaan pystyttänyt it-
selleen muistomerkin, joka on aeTe
perennius vaskista muistomerk-
kiä jonka olemme hänel-
le antaneet. Mubta, lukuunottamatta
toht O. A. Kallion laatimaa, Kansan-
valistusseurani sarjassa ilmestynyttä
elämänkertaa, ei ole olemassa
mSään laajempaa esityspä hä-
nen su/uresia elämän työstänsä.
Sellaisiahan meillä on jo Snellmanis-
ta. Runebergista parikin, Tope-
liuksesta ja Aleksis Kivestä. Jos
myt Käiien-alan kurittamisesta tulee
tosi uskokaamme niin käyvän
niin pystytettäköön Lönnrotille vie-
lä, samalla kertaa yksi muistomerk-
ki lisää! Jokainen ei voi hankkia it-
sellensä noita laajoja teoksia >K a-
levailan runojen h istor i'a»,
»Lönnrotin matkat» y. m.,
vaan monikin haluaisi yhdenjaksoi-
sessa. esiitvksessä pe-
rehtyä tämän suunmiehemme elä-
mään ja pen yhteydessä tutustua hä-
nen työhönsä. Tällaisen elämäker-
ran kirjoittaminen ikmrluu tietysti
lähinnä Lönnrotin perinnön vaali-
joille, s. o. kansanrunouden MMtai-
le.

Kirjallisuuden vstavg.
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Noterankset Helsingin arvopaperipörssissä.

Kiinteistöp.
Yhdysp.
Hyiioteekkik.
Kansallisp.
Landtroannab.

(u.)
Pohioisp.
Uudenmaanp.

Privatb.
Tampereen P.
Vaasan P.
Turun P.

(u.)
Kauppap.
H:gin P.
L Suomen P.

(u)

Fennia
Merivakuutus

„ (n.)
Kaleva
Triton
Osmo
Patria
Pohjola
Kullervo
Imatra
Vellamo

Neptun
S. H. O.

H:gin HöyryL
Raitiota-
Navigator
Vaasan Pohjani

Hrfors Magasin
H:fors Pant
H:gin Pantti
E.-S:n kaup. väl.
A gros (v.)

, (u.)

Taalintetad.
T:reen Peli. fv.)

Taran. Puuv.
Billnäs
Keravan Tiilit.
Tornator
Orimatt Vill t
Valkiakoski
Vaasan Sokerit.
Värtsilä
Fiskars
Forssa
Kotkan Sokerit.
Vaasan Puuv.
Högfors
Vaasan Höynn.
Paraisten kalk
Nokia (kanta:

. et. 1886
. 1912

Kvml (v.)

Kone- ia Slit.
Läskelä
Yhdist. Villat.
Suom. Trikoot.
Ferraria
Yulcan (v.>

iu.)
Kotkan Hauta
Nurmi (kantaj

'et)
Turun Rautafv.)

Oi.)
Puut. Ov. Kemi
Ab. Uleä Oy.
Ab. Cricbton
Leppäkoski (k.)
Åström (et.)
Vanutehd.
Finska Forcit
Harjun villat.
Ab. Simpele
Sörnäs Ab.
AbGutzeit*C:o
Porin Puuvillat

Helraik. Ip. | Helmik. 27 p.

Ostaja Myyjä Ostaja ' Myyjä

445. —\
298: —'

800:
735: I
151:|
lttt-1
700:
550: -

535:

460:
297:

445:
302:

454: -:

304: —;

768: -735: 51
161:-

1515c
7870:

1700:-
8935: -

2000!

2975:

475:
2450:
325:

19U0:

767:
149:

696: 50j
558:-
547: - j
477:50!
"47: -j

1255
555:

700:-
570:
550:-
480:
355:

1320:
570:

700:-:
3200: - 1
3055:—j
1275:—i
750:

2800:-i
364: —;

840:
100:—!
445: |

450:
426: -

1685:—;
8900:-:

!l2100:-I 1505:

4600: —'

365: —i
790:

2+00: —1
2150:—i
4300: —I
1850):-j

680:
737:

350: —I
406:-
460:
195:—,
212:-,

374:
345:

1510:
7830:

10000:
1070:
260:

41)00:—:
350:—j
955:

2310:—:
1400:—,
3500:-;

490:
691:

5500:
220: —:
362:-

Helmikuun 27 p.
päätetyt kaupat.

40 ä 302-302

25 å 767-766
20 ä 150—150

10 å 697:50-697:50

15 ä 347-347

20 å 167—167
20 ä 170—170

2 ä 1650—1650

V\

18 ä 3250—3200
16 a 3060—3050

120 å 451—446
100 å 427—423

5 k 1705—1705
26 å 8905-8900

20 å 1510 '5OO

40 å 367—365

60,å 740-732

33 å 1860—1850
4 ä 5035—5065

110 ä 522—490

2 ä 3200—3200
4 a 4510-4495

14 a 2300—2295
2 ä 2110-2110

60 ä 447-445

50f
80;
l«
20C

8
6
6
10

JCefeingin(Xr^ojmvCij.
Länsi Banta 1?. Puh. mO7 ja 5518.

Knrssit.
Baomen Pankki helmik. 20 pnS.

.'.;>•> n u-
kurssi.

m. p. n. p.
Pietari a/v 214: 50 214:

S kk 204:
Lontoo a/v 35: 25 52 25
I 3 Ick. - - 25:
Parisi arfv 127: 50 116:

3 kk 99:
Amsterdam a/v ...303: 50 270:

3 22it:
iTukholma a'v ....216: 196:
!Kristiania a'v ....211: 191:
iKöpenhamina a/v .

. 206: 186:

Fankkidiskontte.
Amsterdam 4'/a */( beinäk. Ip:stäl9ls
Brysseli ■"> %elok. 20 „ 1914
Heisin!; • ".toukok. 20 , 1915
Kristiania s'/*".'. marrask. 9 » 1914
Köp:hamiaa r > •/, taramik. 5 „ 1916
Lontoo Ci •'.elok. 9 . 16i6
Pariis: 6 »/.elok. 21

. 19:5
Pietari 6 '/obeinäk. 29 191^
Tukholma 6 %toukok. 1 1914
Ziiricii 41 ',* '„ iouliik. 1915

Valvontapäivät
vararikko-, perinnönluovutus-, pesä'

ero- ja vuosihaasteasioissa

viikolla s—ll p. maalisk. 1017.
i Maaliskuu
j 5 Pohjanluoman Osuuskauppa r.l, j

JJmajoK!.
, .Aktiebolaget Österbottens Li-

togrHfi«ka Tryrkeri. - Osake-
yhtiö Pohjanmaan Kivipaino",
KikolainliHupunk).
Torppari-vain. J. Lintula, Pai-
mio.
Kaup[äas-vain. L. E. Fabritius.

"

Oulu
Asemapäällikkö, kapteeni-vain.

"

.1. E BengelsdorflT, Kokkola.
6 Maa'ivil|eli!a-vaiii. F. Karpio.

k.-oik. Jyväskylä.
Ilomantsin Höyryvenhe Oy.. Ilo-
mantsi
Kaupp.-vain. H. Oinonen, Ilo-
mantsi.
Kruununnimismies-vain A Berg
Paimio
Konsuli-vain. E. A Hjelt, Hel-
sinki.Bostadsaktiebolaget Boulevard,
Hels nki

7 Laitamies-vain. M. Räty, 110
manisi.

, Taiollis vain. H. Tossavainen.
Ilomantsi.

8 Toiminimi „Oy. Kaari", Viipuri

1980: !
1900:

10205: ;
2950: |
3300: —I
2400:—;

474:

301: —'
1450:

_ : _| 3600:
14603:—i 15200:

suorittaa pörssitehtäviä,
ostaa ja myy osakkeita.

V.a «us «n wc wbM>

1916 vuoden neljännen neljänneksen
maksujen kanto kaupungin vesijohdon
käytetystä vedestä kuin myöskin kau-
pungin vesljohtotentaan suorittamista
kcrjaukrir.t-; yrr.a uusista teistä toimi-
tetaan viimeistään allamainittuina päi-
vinä:

Lauantaina 3 p. maaliskuuta 1 kau-
punginosa;

Tiistaina 6 p. maaliskuuta ! ja 3 kau-
punginosa;

Keskiviikkona 7 p. maaliskuuta 4
kaupunginosa;

Torstaina 8 p. maaliskunta 5 ja 6
kaupunginosa;

Perjantaina 9 p. maaliskuuta 7 kau-
punginosa;

Lauantaina 10 p. maaliskuuta 8, 9 ja
10 kaupunginosa;

Tiistaina 13 p. maaliskuuta 11 ja 12
kaupunginosa;

Keskiviikkona 14 p. maaliskuuta 13,
14 ja 15 kaupunginosa,
kuin myöskin kaupunkiin kuuluvat hu-
vilat ja saaret.

Kanto toimitetaan Helsingin Kau-
pungin Vesijohtolaitoksessa, P. Roo-
pertinkatu 1, 2 kerros, ja pidetään
avoinna maksujen suoritusta varten
klo 9—12 a.p, ja I—41—4 i,p., paitsi lsuan-

UUSI SUOMETAR

taisin, jolloin konttori suljetaan klo
3 i.p.

Malisut voidaan myöskin suorittaa
ei kuitenkaan

enää maaliskuun 15 p. jälkieen.
Helsingin Kaupungi n Vesijohtolaitos,

27 helmikuuta 1917
f5.1.6136) 3926 . Albin Skog.

•S I I a %

I lii
Kaikille asianomaisille ilmoitetaan

täten, että allekirjoittanut Hollolan
kihlakunnan vakaaja toimittaa as-
tiain, punnitsimien ja painojen va-
kaamisen ja leimauksen vuonna
1917 allamainittuina päivinä ja seu-
raavilla paikoilla, nimittäin:
Maanantaina maaliskuun 12 pnä

Kärkölän pitäjän majatalossa lä-
hellä Järvelän asemaa.

Tiistaina maalisknnn 13 pnä Hon-
kalan majatalossa Kosken pitäjää

Keskiviikkona ja Torstaina maalis-
knnn 14—1.5 pnä Lammin pitäjän
Iso-Lukkarin majatalossa.

Perjantaina maalisknnn 16 pnä Pa-
dasjoen pitäjän Vierun majatalos-
sa.

Maaliskuun 19—21 pnä Asikkalan
pitäjän \'ääksyn majatalossa.

Torstaina maaliskuun 22 pnä Nasto-
lan pitäjän Hiidenkylän majata-
lossa.

Perjantaina maaliskuun 23 pnä osan
Hollolan pitä>ästä Lahden kaupun-
gin majatalossa.

Lauantaina maaliskuun 24 pnä An-
tilan majatalossa Hollolan pitäjää.
Kaikki miHa-astiat ja painot ovat

välttämättömäteti uudestaan leimat-
tava? joka kolmas vuosi, koska laki
määrää 50 markan sakon leiinaa-
maffomien mitta-astiain, punnitsi-
mien tahi painojen käyttämisestä, ja
leimaus, jolca on tapahtunut 3 vuot-
ta sitten, ei enää ole voimassa.

Huom.l Vakaajat matkustavat ai-
noastaan joka kolmas vuosi kussa-
kin kunnassa piireissään, siis ensi-
kerran vasta vuonna 1920.

Kun vaakoja tuodaan leimattavak-
si, ovat myös vaakakupit tuotavat
keralla.

Hämeenlinnassa. 20 p helmikuu-
ta 1917.

Viran puolesta:
G. il. Qve.'!asder.

Vakaaja piirissä N:o 13.
(Hämetär) 3791

17 i r,
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Pietarin Postiamtti hutsun täten ha-
lukkaita henkilöitä ottamaan osaa
huutokauppaan kuivien koivu- ja petä-
jähaikojen (noin 12,500 syltä kumpaa-
kin lajia) hankkimiseksi posti- ja ien-
nätinlaitoksell8 .kuuluvien valtion ra-
kennusten (sekä Pietarin .Pos-namtin
vuokraamien huoneustojen tarpeeksi.
Huutokauppa pidetään Postiamt in
kansliassa Pietarissa helmikuun 28
(maaliskuun 13) päivänä 1917 klo 12
päivällä, mutta lopullinen päätös ta-
pahtuu maaliskuun 4 (17) päivänä 1917.
Huutokauppatilaisuudessa oa esitettä-
vä takaus, joka vastaa 1/10 vuosihan-
kinnasta. Yhden vuoden aikp.na tarvit-
tavien halkojen h c nkintaa tarkoitta-
van huutokaupan vahvistaminen . riip-
puu Posti- ja lennätimairosten Ylihal-
lituksesta.

Niitä, jotka haluavat ottaa osaa huu-
tokauppaan, kehoitetaan joko saapu-
maan suulliseen huutokauppaan mai-
nittuna päivänä fikka jättämään vii-
meistään helmikuun 2S (maaliskuun
18) päivänä ennen klo 12 päivällä kir-
jallinen osotteella

npeacfe.!avie.:to Xo3aftcTßeHHaro
KOMiireTa. Kt> TopraMi. na aposa

varustettuun kuoreen suljettu tarjouk-
sensa, liittämällä mukaan l/M hankin-
tasummasta ■vastaava takauö.

Ehdot ovat nähtävinä Postiamtin
Tilitoimistossa Pietarissa arkisin klo
10—1 -päivällä.

J im f utu n
i H ' lllxvnuiuLuUi

Sittenkun Uudenmaan läänin Läänin-
hallitukseen perustettu erityinen vero-
tnslautakunta on toimittanut Armolli-
ppssa asetuksessa elokuun u/18 päiväl-
tä 1916 määrätyn verotuksen sodan ai-
kana saadusta tulonlisäyksestä, ilmoite-
taan täten asianomaisten tiedoksi, että
lautakunnan laatimat veroluettelot pan-
naan perjantaina 2 päivänä ensitulevaa
maaliskuuta täkäläisessä Lääninkontto-
rissa esille neljäntoista päivän ajaksi
kello 11—3 a.-p. asianomaisten tarkas-
tettavaksi; ja on jokaisella verovelvolli-
sella oikeus kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa mainitusta päivästä lu-
kion, eli siis viimeistään ensitulevan
huhtikuun 2 päivänä täällä valittaa lau-
takunnan toimittamasta veron mak-
suunpanosta. Heteingissä, Lääninkont-
torissa, helmikuun 27 päivänä 1917.

Kuvernöörin viraston puolesta:
A. W. Helander. Hj. Envald.

(S.I. 6299) 3961

Kuulutus.
Nurmijärven Holhouslautakunnan ko-

kous on lauantaina 3 p. maalisk. klo 2
i.p. kanttorin asunnossa kirkonkylässä,
jossa käsitellään holhouksia koskevia
asioita.
5951 J. V. Sinisalo.

Lohjan kihlakunnan
Paloapuyhdistys.

1916 vuoden maksut kannetaan
Espoon Grankullassa maanani. 12/3

astmcn vieressä.
Espoon Kirkonkylässä tiist. 13/3 kun

tahuoneella.
Kirkkonummella keskiviikk. 11/3

majatalossa.
Kirkkonummena torst. 15/3 majatalon-
sa.

Sjundeåssa perjant. 16/3 Sjuiriein
majatalossa.

Lohjalla niarnant. 19'3 kuuiahuoneel-
la.

Nummella tiibtaina 20/3 Sankalaa
maj talossa.

Pusulassa keskiviiMc. 11/ l Marttila:;
majat.

Pyhäjärvellä torstaina 32/3 Kirkon-
kylissä.

V:hdi6tä perjantaina £3/3 Sukseian
majat.

Vihdissä lauant. 24/3 Sukseian majat.
Toimitus alkaa Lohjalla klo 9 n.p .

muualla klo 10 a.-p.
Vuosimaksu on 2 markkaa l,o9o:its,

ruosirnaksuperustejtta.
Rästikantoa ei pidetä, vaan ".ähete-

tään maksamaita olevat maksuli-
put -perittäviksi kruununmiesten
kiutta 10 % koroitufksella. Ne, jotka
ennen niin ovat teiineet tahi ajoissa
minulle ilmoittavat haluavansa niin
tehdä, saavat korostuksetta suorittaa
maksunsa Landtmannabaaken'iin 29/3
—i/4.

Grankullassa, 24 pnä helmit 1917.
K arl Sucksdorff.

Aeiamies.
(5.1.6184) 3963

Vapaaehtoisella
buiitokaupallä

myydään Kuopion sataman ednstalia
tahvehtiva höyryvenhe »Axel» paikan
päällä maaliskuun lii pna klo 4 päi-
vällä. Alus' on varustettu matkustaja-
laivaksi 9S matkustajan kuletusluvalla,
mutta on myös erittäin sopiva hinaaja-
laivaksi. Kattila 35 neliömetrin tiilipin-
nalla. Kone 20 hevosvoimainen suihku-
lauhduttajalla. Kirjallisia tarjouksia saa
tehdä enne.n huutokauppaa, osoitteella:
P. Karttunen, Melalahti. Lähemmin
myyntiehdoista huutokauppa tilaisuudes-
sa.

Riistavedellä, 23 pnä lielmik. 1917.
Toimikunta.

Tänään keskiviikkona klo 5 ip.
huutokaupataan cuiauia, 9 kstun-
nahkaa, kyaunenysvaaka, naisten ja
asissien vaatteita, ialenstavßjoita
y.ui.,y.ra.

HuntckanppakazaaT? Salama.
Mikon'fc. 8. Puh. 108-10.

»23

Hyviä huonekafyfa
UUSI TAMMINEN HUONEXALUS-

TO (hienolla gobelinipäällisellä l), so-
piva herran huoneeseen & kondoriin.
Finkan käytetty mneta SALINKA-
LUSTO, UUSI MAKUUHUONEE"
KALUSTO vaaleata, kiiltävää. kiM-

-',! koivua. 2 HSRRANKIPJOTUS-
PÖYTÄÄ (tummaa tammea) huuto-
kaupataan

tänään keskiviikkona klo 2 päiv.
3924
Citvn Hnntokaupcabuonenstossa.

Uudenmaani. 2. Puh. 37 92.

2 haen:kalustoa
y.m. huutokaupataan torstaina ta-
san maaUskuna 1 pnä alk. klo 5

Helsingin Hnntokanppakamaiis-
ta, Mariankatu N:o 3.

3936

Itymnteßkiinta
ölgygnaalausta

joita on maalannut taiteilija O. Par-
rela, huutokaupataan torstaina maa-
lismaan 1 pnä *fc -

: 5 '?• Helein-
nin Hantokasppakaiaarissa, Marian-
katn N:o 3. 3935

Harvinaisen hyvä pää-
omain sijoitus.

lllSllfll
Uudellamaalla, harvinaisen
kauniilla, luonnonihanailapai-
kalla, suuren järven rannalla
rautatieaseman vieressä. Ti-
lan pinta-ala on noin 1,800
ta. Viljelysmaat ensiluokkai-
sia. Metsä hyvä, kasvava
nuori metsä. Metsämaa on
kasvulle harvinaisen suotuisa.
Tilalla löytyy tarkastettu
sammalpehkusuo, käsittäen
noin 5 mih. mB

,
jonka rahal-

linen arvo vastaisuudessa on
arvaamattoman suuri.

Päärakennus käsittää 17
huonetta varustettuna nyky-
ajan mukavuuksilla. Kaup-
pa seuraa 7 hyvää hevosta,
sekä yli 50 puhdasrotuista
ayrsh. rotuista lehmää y. iu

karjaa, sekä kaikki muu ir-
taimisto.

Hiota 1,200,000:

fl • -illiIWFI 012111*9.ilillS* tiljffiiliii
II», irP f CF6i>)bl£*«å£gr Tn t\- i: - «ir * fSV- OSKSS vt

Hausiärvellä 9, 10, 10 km.
asemilta. Pinta-ala 2,160 ta.
siitä viljeltyä 218 ta. .Harvi-
naisen hyvät viljelysmaat
Hyvät rakennukset. Metsästä
luettu 32,459 6"-20" joista
5,898 yli 8" mitattuna 16
lalan korkeudelta myydään
irtaimistoineen 480.000 mk.

Ui
Mäntsälässä. Pinta-ala 150 ta
siitä viljeltyä 50 ta. Uudet
rakennukset. Navetta ja sika-
la kivestä. Metsän arvo
30,000 mk. Hinta 57,000mk.

Lähemmin
Teeiru Kailion Liiketoimisto,

Porvoo. Puh. 5 20.

Petroteumi- Ja Raakaöljy-

muuliuibjo
myy varastosta

P. SSDOROW.
Suomalainen Kalustokatippa 0.-Y.

3447

SÄHKÖ-
MOOTTOREITA

110—220 volttia
0,5-4 hv.

saapunut varastoomme

AATRA
Kehin*!,

fffihki&riilftir Vilhonk 6.
3705 Puii. 72 44.

1917 S.o 57 15

Tervaa,
Tikeå,
Tervalappuraa,
Rohtimia,
Tervattua laivaiöyttä,
Laivamanillaa,
Harappuni: oraa,
Terasköysiä,
Vernissaa,
Värejä, kuivia ja öljyssä jauhet-

tuja,
Kuparisia laivannauloja ja -laat-

toja, éPelastusvöitä. ja Pelastusrenkaita,
tKorkkisuojuspusseja (fenderlejä)

myy

A/B. Hjelt * Lindgrenin Jalk. O/T.
L. Ranta 16—18.

Liike myytävänä.
Hyvässä vauhdissa oleva liike vilkas-

liikkeisen kadun varrelta, myydään
paikkakunnaita poismuuton tähden ai-
noastaan 6,000: Smksta. Västans ni-
mim. »Hieno liike *W», t. 1. k.

§y g^s

zJmSmSämm isppuuemvydaän kiicutaln

ICrirnln
m n

klo 9-5,

Ottakaa tilaisuudesta vaari!

L-Heikinkatu N:o 18
Pihan sisuilä, oikealle keilurista.

3450

Wlj& m . bs ca SB aMaata myytävänä S
Lohkotila noin 5 km Hämeenlinnan kaupungista Vana-

jan pitäiässä valtamaantien varrella, pinta-alaltaan 18,045 ha
peltoa, 10,"2 T 5 ha niittyä ja tekomaata seka 18,835 ha metsä-
maata, myytävänä. Lohkotilalta on luettu 15 jalan korkeudel-
ta 6—14 tuumaan 1517 kantoa tukkipuita. Halkometua hyvä.

Palstatiloja, pinta-alaltaan 8,445 ha, 3,020 ha, 2,640 ha,
2.979 ha, ha ja 0,766 ha, myytävänä Vanajan pitäjän
Hattelmalan kylässä Helsingin maantien varrella noin 5 l;m
Hämeenlinnan kaupungista. Palstatilat ovat sopivia tontti-
maiksi ja on niissä sekä peltoa että metsämaata ja metsää.

Myyntiehdoista sopii ja kaupat päättää

Väinö Lassila
Hämeenlinna, Jd..ttelma!a (It-iei'. N:o 230).

vesijoiftcputkia
mnßtia ja galvanoituja,
myy vhrast osta edulli-

simmin
P. SIDOBOW.
Suomalainen Kalustokauppa

0.-T- 3448

nia jl «« ■« ■■lYiyytavaiias
I'2 hv. pystyhöyrykone.
12—15 m» tuliplntainen höyrykattila.
18 hv. Benz automobiiliniooCtori se-

kä sahan koneisto valta-akseleineen.
Myöskin on saatavissa pienempi määrä
ruotsalaisia hevoaenkenkänauloja.

Lähempiä tietoja saa osoitteella Iso
Roopertiakatu 3 E, Helsinki, puh. 11439.
3948 Uuno Ryti.

Automobiili.
Hyvässä kunnossa oleva 22 hevos-

voim. Opel kupeautomobiili. Lähemmin
puh. 8139. 3952

Talvfeuvila Hagassa.
Pieni hirsihuvila, jossa on 5 huonetta

ja keittiö, 2 verantaa ja pieni puutarha.
Lähemmin puh. 3762, klo 10—8.

Vähän käyt. Frakkipuku isohkolle
miehelle, 155 mk. Vladimirinkatu 52 B,

ovi 31. R. Linna.

Tuottava, sievä Vallilan
Talo lähellä
Viertotietä

jossa talossa on 10 tulisijaa, talli 2: Ile
hevoselle ja vaunuvaja 2:lle hevoselle,
hinta 25.000 mk. 'Lähemmin Relande-
ritta. Vuorikatu 9

Myytävässä fi:ma

Eli- iii-) silli
Lahden Rohdoskauppa

Lahti. Puh. 173.
■ E-S S.)

Paperikoreja
kaiken suuruisia.

V. v. Wrfght
3108 Sentranlipnsaiiwi

Egyptiläistä
pumpilaÉaa

n:o 9/50, n:o 9/40, n:o 9/30 sekä
n:ot 6,60, 6/80, 6/100 lähetetään va-
rastosta heti postietuannilla.

Vaasan Kaiaierkko-Telnias,
Vaasa.

(VasabL 3521

Hevosia
snnria ja nuoria, mvyd. Vaasankatu 10
puhelin 7222.

RUOKA-ASTIAKAAPPI,
uusi, isompaa k-okoa, myydään 1.-Roo-
"jertinkatu 23, pr. C, ovi 9.
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16 N:o 57 191/

Vannesaha,
iiippauskone,
Lähemmin kirjeellä: J. A. Tenhunen,
Labti. eli puhel. 55 31 Helsingissä.

Ensiluokkaisi . maatiloja
I*,£ t. junamatka Helsingistä, lö lim
as., 4 km pysäkiltä. Pinta-ala n. 160
t.s., peltoa 90 t.a. Karjaa nyk. 15 naut.,
4 lamm., 3 sik., 6 hev. Rakennukset
paolik. hyvät. Höyrypuimakone y.m.
Metsää myytäväksi. Hinta irtaimineen
100,000 mk. 3 km as. Riihimäen—Hä-
meenlinnan välillä, lähellä suurta jo-
kea. Pinta-ala 236 t.a., peltoa 70 t.a.
Karjaa 17 naut.. 3 hev. Asuinrak. 13
huon. Navetta kivestä. Höyrypuimu.!,.
Metsää yli oman tarpeen. Hinta ir-
taimineen 130,000 m*. 8 km. as. Lah-
den—Kouvolan välillä, pinta-ala 336 t.
a., peltoa 140 t.a. Karjaa 21 lehm., 4
hev. Rakennukset harvinaisen hyvät.
Haikorneteä puolikuntoinen. Hinta ir-
taimineen 125,000 mk. Viljelysmaat
näissä taloissa ovat mitä paksumultai-
simpaa laatua. Lähemm. Au?. Heini-
lä, Hyvinkää, puh. 39. Kyeeiyihin 25 p.
postimerkit. 3887
Heis. S. 1 E tj. 45 mtn.

Slyvfå

Viljelys- ja metsätila
Varpula, liiin pitäjän Sääksjärven

kylässä. Kausalan as., 7 km. Pinta-ala
U6O t.-a.. peltoa 120 t~-a.. niittyä 20 t.-a.,
hyvä metsä ja kalavesi, 10 lehmää, 10
hiehoa. 1 sonni, 4 hevosta, 2 sikaa. Ra-

kennukset uudet, hyvät, sekä maanvil-
Jelystalusto ja irtaimisto hyvää, sekä
myös ruusas vuoden tulo seuraa kaup-

fcaa. Hinta Saik. 150,000: jos kaup-
pa pian päätetään jiman välikäsiä. Lä-
lemmin omistaja paikalla.

myytävänä kauniilla joen rannalla,
maantien vieressä hyvällä liikepai-
kalla noin !*/» kilometriä Tornion a-
semaiis. ja 1 kilometrin matka Suo-
men ja. samoin Ruotsin yfrdysase-
■malta.

Talo isältää 10 aivan uudestara-
fcenr.ettua asuinhuonetta ensiluokkai-
sessa kunnossa, varustettuna kaa-
keliuuneilla. Maata talossa on noin
10 tynnyrin alaa, vasta kuntoon lai-
tetulta ketoja y.m.. niittyä ja met-
sää omiksi tarpeiksi.

Hinta on Smk. 31,000 ja tuottaa
vuosittain noin 3,000 mk.

Tarkempia tietoja antaa kysyttäes-
sä allekirjoittanut.

J. A. Hannuniemi.
Tornio.

Talo järven rannalla
myytävänä

Hämeenlinnan ja Tampereen rstaosan
välillä 2<Y, kil. pysäkiltä 7 kilom. ase-
malta. Pinta-ala noin 100 ta. peltoa
3a suota. Huoneet hyvät. Asuin rak.
4 huon. ja eteisiä. Navetta 8 lehm.,
•alli 4 tor. Riihet hevoskierrolla, mui-
lta huoneita riittävästi. Metsän arvo
15 a 20,000 mk. Hinta suurimman oean
irtaimen kanssa 40.000 mk., josta 15,000

Ttk. Tsaupantultua lopulla. Hyvät e'.i-
dot.

Lähemmin .
■" Juho Nikkilä, Jokelan asema.

Puh. Nurmijärvi 42.
(5.1.6V71) 3927

Eläväinkuvain
teatterit!

2 vuotta käytännössä ollut, erit-
täin hyvässä kunnossa oleva (Ehr-
neman) eläväinkuvain

teatterikoneisto
parhainta lajia muuntajineen ja tar-
peellisine sähkölaitteineen myydään
olosuhteitten pakosta sopivalla hin-
nalla.

Tarjouksia odottaa

Mikkelin kaupungin V,P. Kunta.
(Vipunen) 3914

KAHMEIt
myy tukuttain

K. E. Heikola.
Turku. Puh. 46.

(S. I 6234.) 3963
Meijerikalustoa

Pastöriseerauskone 2—3,000 litr.
2 kp!. Maitopumppuja »Unique» N:o I

,000 litr.
1 kpl. Maitovaaka Garvens, 400 kg.

1 kpl. Ilma-regulaattori.
1 kpl. Sähkömoottori, 220 voltille, 3

3 hev. v.
1 kpl. Automaattivaaka.
Suuri joukko putkia ja putkenosia se-

kä höyry-, vesi- ja läm-
mityspattereita y.m.

Myydään joko kokonaan, tai pienem-
alissa erissä.

Maanvilj. Kauppa O.y.
Puh. 38 45.

CS.I. 6202) 3957

Poikiva lehmä myytävänä Helsingin-

A. Laine.

Ensiluokkainen, keskikaupun-
gilla sijaitseva

liitsit
Vastaukset nimimerkillä »Kontant»,

Sanomalehtien llmoitustoimisto, Helsin-
ki, Aleksanterinkatu 40.
OS.I. 6135) 3933

Bgm

iRatakiskoja
Ostamme heti kaiken korkuisia ra-

takiskoja. Ilmoitukset kiskojen kor-
keudesta ja hinnoista lähetettävät

Liiketoimista Hanke. fS
Insinööri V. A. Grönlund. jÄa

II:ki, Boulevard. 3. Puh. 94 00. §§

Kalajoen kannan Pitkäsen kylän
ylemmän kansakonlnn

johtokunta julistaa täten mainitun
kansakoulun

Väliaikaisen

«apu-opettajan viran
johtokunnalta haettavaksi ennen
maaliskuun 15 päivää 1917. Palkka-
edut ovat: tavallinen hakemuksessa
oleva vaTtioapu ja kunnalta 250
markkaa palkkaa vuodelta ja vuok-
rarahaa 250 markkaa, virkaan on
astuttava heti kutsun saatua. Jos ei
mieshäkijaa ilmaannu, otetaan nais-
hakijakin huomioon.

Kalajoella, helmikuun 19 p. 1917
Johtokunnan puolesta:

Matti Alasnvanto.
Osoite: Kalajoki, Tynkä.

Kykenevä Meijerikkö
saa paikan maaseutumeije-
nssii. Toimeen on astuttava
heti. Hakemukset todistuk-
sineen ja palkkavaatimuksi-
neen ovat lähetettävät ennen
maaliskuun 6 päivää osoit-
teella

Osuusliike Elanto r. I.
Helsinki.

S. H.

K. RAUTASEN
Polkopyörätehdas
ja Urheilukauppa

O. Y.
Mikonkadulla. Puhelin 36 58.

Aina runsas valikoima, Suksia, San-
roja, Hiihtopieksuja, Luistimin,
Potkukelkkoja ja Lastenkelkkoja.

Nahkasia Matkalankknja, erimalli-
sia Kapsäkkejä, sekä Fanerira-
sioiia. 3898

Kuivattuja Katajanmarjoja
ostaa suuremmissa ja pienemmissä
erissä

Suomen Lääkekasviviljalys ja
-keräysosuuskunta r I.

Helsinki Annank. 22.
(3. I. 6245) 3W2

3336

Modisti,
nuorempi, saa paikan Riihimäelle. Lä-
hemmin saa kuulla Eerikink. 7. rp. C.
as. 19. Jälkeen klo 7 i.p.

f 91111 «in
MWL Qb va &£.

JA

hoitajan
toimi

Kalajoen Osuuskaupassa r.l. julisLe-
liiiiii tiUen toimeensa täysin 'kyke-
nevien amerikkalaista kirjanpitoa
taitavien mieshenkilöitten haettavak-
si. Kaupan puolesta seuraa vapaa
asunio, valo ja lämpö. Suositukset
palkkavaatimuksilleen sekä Srxft
5,000: — takaus käytettävänä ole-
vien rahojen hoidosta kehoitetaan
lähettämään ennen maaliskuun 15
päivää osuuskaupan hallitukselle ja
on valitun toimi vastaanotettava he-
ti kutsun saatua.

Kalajoen Osuuskaupan t.l.
Hallitns. 3878

n« «--4 *

mies tai nainen, perheetön, saa heti
paikan lähettämällä hakemukset to-
distusjäljennöksineen osotteella :

Karkku, Tullu. (Aamul.) 3793
Ida Keinonen.

Koulunkäynyt

Hefcflnwrfljfl
otetaan G. A. Serlachius Ab:n palve-

lukseen, piirimetsänvartijaksi Mäntän

tehtaan seutuihin. Kykenevät hakijat

läiicttäkööt hakemuksensa paikkavaati-

muksiaecu ja todistuksineen ennen
maaliskuun 15 päivää osoitteella:

G. A. SeHacfoius A. B.
äänitä.

(5. I. ÖS4I) 3T24

Tarmokas kirjanpitoon pe-
rehtynyt nuorempi

mieskonttoristi
saa heti paikan allekirjoitta-
neilla. Lähemmin konttoris-
samme.

Suomalainen Separaattori Osakeyhtiö
Uudenmaankatu 20—22.

Mies- tai naiskarjakko
sekä navettatyttö saavat paikan heti
kun lähettävät suosituksensa ja palk-
kavaatimuksensa osoitteella Oitti, Ol-
kisten kartano.

(S.'l. 6261) 395S
AnnoEruokalan keittäjä saa paikan

nyt heti. Maneesink. 2 B, pr. A, ovi 7.
Saloranta.

Neljä
nuorta, reipasta, koulunkäynyttä

ifiiiä
saavat vakinaisen toimen W. G. Tho-
min Metsätoimistoa palveluksessa 1
p:stä toukokuuta. Hakemukset palk-
kavaalinrtiksineen ja todistuksineer.
lähetettäköön ennen maaliskuun 20
päivää osoitteella: W. O. Thomén
Metsätoimisto, Helsinki, Länsi Ran-
ta 12. Paitsi rahapalkkaa, kuuluu
toimien palkkaetuihin vapaa ylös-
pito matkoilla, vapaat matkat, va-
paa asunto, lämpö ja valo. Asunto-
paikka on Hattulan kirkonkylässä
lähellä Hämeenlinnaa.

W. G. Thomén Metsätoimisto.

Hevosmiehet
laavat edullista ajoa. Lähemmin A. B
Collins & C:o O.Y:n konttori. Länsi-
Ranta 14, 3 kerros, klo s—o.

BUOM.I Urakka-ajo. 3949
Muutamia taitavia ompelijoita otf-

.aan heti työhön. Uudenmaankatu 35,
Sederholm.
(K. 75) 3946

Tarvitaan palvelijatarta. Kristianin-
"uatu 19, as. i. Tiedusteltava klo 18
—2 päiv.

UUSI SUOMETAR

PflHiHfltöflHflitfliän
loimi Vakka Suomen kotitalouskoulus-
sa, Vehmaalla, julistetaan tähän aiaan
perehtyneiden naisten haettavaksi en-
nen maaliskuun 20 päiv. Toimi oa ke-
säkauden kestävä, alkaen huhtikuun 20
p:n seuduilta lokakuun .puoliväliin ja
kuuluu opetusvelvollisuuksiin etupääs-
sä käytännöllisen ja tietopuolisen puu-
tarhaopetuksen antaminen kuin myös
muutamat muut oppiaineet. Paikkana
kouluajaUa on rahassa öju markkaa,
ruoka oppilasruokalassa sekä asuinhuo-
ne valoineen ja lämpöineen. Lähem-
piä tietoja antaa koulun johtaja See-
lim Liipoia. os. Rautiia.
(Tur.S.)3SUO Johtokunta.

VI luokkaa suomalaista tyt-
tökoulua käynyt, konekirjoi-
tus- ja kirjanpitokurssin suo-
rittanut,

Kaupanhoitajan
toimi

Valkealan osuuskauppa r.l. iimottaa
täten kykenevien ja osuustoimintaan
innostuneiden mieshenkiiöiden haetta-
vaksi ennen maaiisk. 15 p. Hakemuk-
siin on liitettävä palkkavaatimus, to-
distukset ja 3,000 mkn takaus. Kau-
pan puolesta asunto, lämpö ja valo.
Kahden kuukauden Irtisanomisaika mo-
lemmin puoliu. Liike vasta-alkava. Toi-
meen on astuttava mahdollisesti tule-
van huhtikuun 1 pnä.

Valkealassa 24 p. helmik. 1917.

Valkealan Osuuskauppa r.I.

Os. Valkeala
Hallinto.

0904

Miehikkälän Martta-
yhdistyksen

kiertävän kasvttarhauhoidon- ja ruuan-
iaitonueuvojan toimi julistetaan täten
haettavaksi. Toiininta-aika huhtik. 1
pstä. syysk. loppuun. Hakemukset to-
distuksineeu ja palkkavaatimuksilleen
lähetettävät ennen maaiisk. 18 p. kirk-
l;oh.-rva Ottiiia Loikkoselle, os. Mie-
hikkälä.
38«ö Johtokunta.

»EIIUII»

KaupaÉöiiajain
toimet

Vilppulan Metsämäessä (noin 3
km. asemalta) (ja Kolhon aseman lä-
heisyydessä oievissa sivumyymälöis-
sämme julistetaan täten raittiiden,

alaan perehtyneiden, mioiuunimin osuue-
jkaunoissa palvelleiden raiesbenkilöiden
haettaviksi. Tuhannen markan takun

vaaditaan. Ha&enHtoet todistntalneea
ja palkkavaatimnkslTeen ovat lähefe:-

ttvft 9 päiväksi maaliskuuta Vilppulaa
Osuusliikkeen r.I.

Os.: Vilppula.
Hallitukselle.

Itiråimitte
ei 15 vuotta nuorempi, käyköön il-
moittautumassa klo 10—'/-Il ap.

Hietalahden Laivatokalla.
CH)L) 9939 _

Työni. 1 k. tj. 15 mm.

Ammattitaitoinen ja kunnollinen
SATULASEPPÄ

iai paikan.
Valjasliike Oy:llä.

i-Viertotie -.

Liikkeenho ;;an toimi
Lappträskin Kimonkylta Osuuskau-
passa r. 1. on kykenevien henkilöit-
ten haettavana onnen 15 p:ää maa-
liskuuta 1917. Hakemuksiin on lii-
tettävä todistuksien ohella palkka-
vaatimus sekä 3,000 markan pätevä
takaus. Tointa seuraa kaupan puo-
lesta vapaa asunto, lämpö ja valo se-
kä hauska T>uutarha. Ellei hakija
enempää haiua. kuu ! nu palkkaan
vain -keittiö ja kamari, jota tulee
käyttää myöskin konttorina. Toimi
on vastaanotettava huhtikuun 1 pnä
1917. Irtisanomisaika on 2 kuuk.

HalKtns.
Osoite: Kausala, Kimonkylä.

(5.1. 6229)3961
Ven., saks., ruots. taitava naiskont-

toriapul., miel. Itämerettmaak.. tarjoi-
iijatt., siivojatar ja katot matk. ko-
tiin, posijä paTant., yksinp., tiskaajia,
köksä kansanruokal., lapsenh.. nais- ja
-nieskarjakoita, maalaist. ja muona-
rcak. halut. V:toim. Alku, Mikonk. 8.

Verbnestari
;:nimattikykyinen, tottunut läkkisepän

töitä valvomaan, saapi paikan tehtaas-
samme. Hakemukset todtetuksineen ja

palkkavaatimuksilleen ovat lähetettävät

Taidetakomo Koru Oy: Ile,

390 G 'Helsinki. Kluuvikatu 1.

Hels S. 1 k. tj. 40 mm.

Sihteeri-neuvojan
toimi Uudenmaan Kotiteollisuusyhdis-
tyks»u palveluksessa julistetaan täten
haettavaksi maaliskuun kuluessa Ja on
hakemukset lähetettävä allekirjoitta-
neelle johtok. puheenjohtajalle. Lähem-
min t. v. »Käsiteollisuus» X:o 2.

Hvvinkää, helmik. 27 p. 1917.
H. J. Linna.

Lumet katoilta puhdistetaan liaivem-
m:iila. Puhelin 92 66.

Pilvi.

Hiawathan laulu,

Vt'ecfcmaivin Yksityinen

AUPPAROULU
Hslsinki, Vilhcrckatu 6. ---------- Puheiln 2722.
aikaa uudet 3ja 5 kuuk. kurssinsa 1 p:ilii inaali«ik. Kirjanpito ja
kone-kirjoituskursseja (päivin ia illoin) voidaan alottaa joka aika. HUOM.f Tämä
koulu, on ainoa, josta on lausuttu julkiset tunnusteet. Otamme tähän (ly-
hennetyssä muodossa) viimeisen sanornalehdillä olleen kiitoslauseen:

„Yksityisistä kauppakouluistamme on epäilemättä tunnetuin ja suurinta
laottamasta nauttiva \Veckniau'in Yksityinen Kauppakoulu. Keholtamme
siis jokaista, joka aikoo lyhyessä ajassa saada perusteet kaupallisiin tieteihin
ja oppia kirjanpidon, ottamaan selon tämän koaliin oppi ohjelmista, sillä ne
ovat parhaat.*

HT.OM.! Pyytäkää ohjelma onsi tilassa.
SUi-0 WECKSWAN, koulun johtaja.

SjiiPä ia MM
toiminut neiti haluaa sopi-
vaa tcrnta. Vastaus Hels.
San. kontt. nimim. »Margit
Erkkola». 3*34

Neiti, joka on suorittanut pitempiai-
kaisen hieroniaknrssin Ja on hyvä todis-
tus, haluaisi perheisiin kotihierojaksi.
Vast. pyydän viikon ajalla t.l.k. nimim.
«Hieroja, 29 v.i, 677.

Paras nais- ja miespalvelusväki liike-
y. m. kaikille eri aloille saad. k:tta
V:toim. Alku, Mikonk. 8, puh. 7882 ja
9911.

ryuokra!!e tarjotaan

2 huonetta, sopivat varasto- tahi töh-
ilashuoneiksi. vuokrataan 1 p. maalis-
kuuta. Lähempiä tietoja talonmiehen
luona. Kristiinankatu 4.

1 siisti nuorimies saa asunnon tove-
rin kanssa. Köydenpuuojankatu 11, ovi
4, vas.

Huono kalustettuna 1 päivästä. Nähi.

lii iiii
joka on Helsingin Tantun ja taotetta-
vin yksit, kauppaoppilaitos (perustettu
1896), alkaa uusilla 3 ja 5 kuukauden
ier.uppakculukursseilla mnallsk. 1 p:nä.
Pyytäkää koulun ohjelma, josta saa lä-
hempiä tietoja koulua oppiaineista yrn

Konekirjoitus- ja kirjanpitokursaeil-
le vastaanotetaan uusia oppilaita joka
päivä. Huom.! Vanhimman ji tti
tuimman koulun oppilaiden on aana
helppo saada paikkoja. Lähempiä tie-
toja antaa koulun johtaja Carl A. E.
Lithén, e». Helsinki. Vladimiritikatu 19.
Puh. 3397. ?498

Viktor Lång'»:

Eiottaiank. 2 4 Siltasaarenk. 14.
Ehdottomasti ensiluokkaisia ja halvim-

pia arkkuja. Puhel. 429, 3375,

Uutta! Uutta!
ft B P 44 I "ä

teroitamme niidellä, amerikkalaisella
erikois-teroituskoneellamme.

O.Y. Husqvarna
Aleksanterink. 51.

Oiva Leinon

Tanssikurssin
t. k. -6 p. alk. Kurssiin voi sis. kirj.
vielä tänään 7:stä ill. Hallitusk. 15.
Huom.! Uusi ohjelma, venäl. uudet
tanssit y. m. Hinnat vaan 15: ja
10: —; alkaa klo 8 ill. 3950

Maailmankirjallisuuden merkkiteos H.
W. bongfellowin

suomentanut A. E. Ollikainen, hinta
2:50, on kirjakaupoissa.

Tämä »intiaanikalevala» kuuluu nii-
den 100 valiokirjan joukkoon, joita
»Nuori Voima» -viime kesänä suositteli
etupäässä luettavaksi.

Jakaar* 3933
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Hiusten hoito
»Elite» hiusvesi on todettu keino

niuskasvun edistämiseen. Hinta 3:
pullo.

Ei harmaita hsuksia enää.
Pr°f. Newtonin hiusve3i antaa har

maille ja vaalistuneille hiuksille luon-
nollisen värinsä takaisin.

»Regal» Unioninkatu 24, puh. 5129.
At. 10—4, 6—7. (SA6SB) 3931

Keskiviikkona Helmikuun 28 p:uä

Taloiioirsisiajat ja Isännöitsijät
HUOM.I

Lumen ajoa katoilta otetaan. Puhelin
5546. Huom.l Tottuneet ajajat.

UUSI

Tanssi-opisto
Uusi kurssi sabmUtanssiosastoUa Ost-
robotnia:! juhlasalissa r.ikaa keskiv.
28. 2. klo S. Opetetaan kaikki nyky-
aikaiset salonkitanssit. Balettijobtajt-
tar

KATJA OTHON'in
opetustavan mukaan

Sisäänkirj. keskiv. 28. 2. kk) puoli S
Ostrobotnialla. Muutamia vapaapaik-
koja naisoppilaille. Yksityistuntia an-
netaan

Bertta Marjanne

Toivomme löytyvän henkilön, joka aut-
taisi meitä, kahta koululaista, lainaa-
malla Öoo—l,ooo mk. Arv. pik. vast. t.
1 k., nitn.

*A. Luvia»

Venäiäinen Kirjeenvaihtokurssi
alkaa 1 p. maalisk. 2 kertaa vii-
kossa (i—S :.-p.

Kii-jSr.pitckurssejs,
10 kirjanp. 100:—, S kirjanp. SO

ra?:., G kirjanp. 60 mk., 4 kirjanp.
30 mk.

Konekirjoituskurssit
ert koneilia metoodin mu-
kaan, 50 tunt. 25 mk.
Käytännöllinen Kauppakoulu.
Rauhankatu 2, R. Lundh, puhe-

lin 2671».

(S. I. £220) 3956

Helppohintaitien

Tanssi-opisto
Kurssit vasta-alkaviile ja ennen tans-

sineille alkavat 1 p. maaltek. klo 8 ;p.
Opetetaan kaikki nykyaikaiset tanssit,
m.m. Boston-valssi, One-Step. Flah-
Walk, Maxlxe ysa. Helsingin Tanssi-
opiston hyvintunnettujen opetustapojen
mukaan. Maksut: 6, 10 ja 15 mk. Muu-
tamia naisoppilaita pääsee vapaaoppi-
laiksi. Sisäänkirj. Kasarmin k. 23 (Päi-
vöiäss-ii) keskiviikkona 38. 11. klo 6—7
UI.

L&hemm. iim. Br. VVeckman, joht-ajc.
(S.I. 6267) 3955

Perjantaina helmikuun 23 p:nä mus-
ia naisen käsilaukku, sisält. 2 avain-
ta käveltäessä Fredrikinkadulta Bulev.
ja Uudenmaank. välillä. Palautetaan

kelpo korvausta vastaan etsivään osas-
toon.

fHbl.) 3941
Työm. i k. tj. 15 mm.
VIHERIÄLLÄ VUORATTU RULLA,

joka sisältää piirustuksia, kadotettiin
Brändön ja kaupungin välille. Se olisi
palautettava 'korvausta vastaan Uuden-
maankadulle 14, asuntoon 22.

Junien kulut.
P. = postijuna.
M. = matkustajajuna.
Pi. = pikajuna.

Pitkämatkaiset junat:
Helsingistä lähtevät:

P. 8,00 a.-p. Karjan kautta Siloon
(12,13), Turkuun (1,50), Tammisaa-
reen (11,10), Hankoon (12,06).

P. 8,40 a.-p. Hämeenlinnaan (11.40),
Tampereelle (2,00), Vaasaan (11,40),
Turkuun Toijalan kantta (4,38), Po-
riin (7,10). Raumalle (8,15), Mänttään
(6,00), Porvooseen (10.55). Högforsiin
a 00). Lopelle (12,23). Forssaan(6,'15). Kauttualle (7,30), Hyvinkään
kautta Karjalle (1,12), tavarajunalla
Tammisaareen (1,49). Hankoon (4,35).

P. 10,20 a.-p. Lahteen (2,05), Viipu-
riin (7.37) Pietariin (11,59), Mikko
Uin (9.27)

#

Kotkaan '7,00), Lappeen-
(7,18), Imatralle (10,07), Eli-

ecnvaaraan (11,37), Haminaan (7.10),
Karhulaan (7,00) Loviisaan (t>,25).

Pi. 1,00 \-p. Lahteen (3,47). Viipu-
riin (7,13), Pietariin (11,04), Mikke-
liin (9.27), Kotkaan (7.00). Lappeen
rantaan (7_lS), Imatralle (10.07). Eii-senvaaraan' (U.S7), Hämsenilnnaan
(4.59). Tampereelle (6,44). Kokkolaan
(4.22). Ouluun (9.00). Kemiin (11.36).
Tornioon (12.20). Tukholmaan (10.04)

P. 3,15 i.-p. Hämeenlinnaan (6.13)
Tampereelle (8,32).

P. 6,00 1.-p. Karjan kautta Saloon
(10,14), Turkuun (11.30). Tammisaa-
reen :P,00). Hankoon ',9,55).

P. 6,10 i.-p. Hämeenlinnaan (9,15),
Tampereolle (11.31), Kokkolian
(11,15), Ouluun (5,1R), Kemiin (8.25),

Tornioon (9,15), Rovaniemelle (12.26),
Jyväskylään (8.13). Suolahteen (10.14),
Vaasaan (9.14), Kristiinaan (12.33.).
Kaskisiin (12.50). Pietarsaareen
(10.44), Uuteenkaariepyycyn (10,30),
Raaheen (4,53). Mänttään (C.20)

<
Hög-

forsiin (10.25).
P. 6

t
50 1.-p. Lanteen (10.28), Viipu-

riin (3.28). Pietariin (8.13), Lappeen-
rantaan (4.28). Mikkeliin (7.58). Kuo-
pioon (1,00). lisalmelle (3.56), Kajaa-
c;iri (6.34) Savonlinnaan Pieksämäen
kautta (2.45). Loviisaan (9.57). Var-
kauteen (12.15). Lopelle (9.45).

Pi. 10,30 i.-p. Lahteen (1.21). Vllpu-
riin (5.28). Pietariin (9,08). Savoon
samoina aikoina kuin edellisellä ju-
nalla.

M. 11,00 1.-p. Lahteen (2.31). Viipu-
riin (7.49). Pietariin (12.11). Savoon
kuten edellisellä junalla; Sortavalaan
(2,34). Joensuuhun (C.53). Lieksaan
(0.55), Nurmekseen (11.32). Savonlin-
naan Elisenvaaran kautta (3.01) Imat-
ralle (10,29). Kotkaan (7.30)

_
'liattu-

naan (7.55). Karhulaan (7.30;.'
Helsinkiin saapuvat:.

M. 6,51 a.-p. Pietarista (5.40). Vi!.
purista (9.44). Lahdesta (3.0£). Nur-
meksesta (6.25). Lieksasta (5.03). Jo-
ensuusta (1X16) Sortavalasta (3.24).
Savonlinnasta Elisenvaaran kautta
(3.05). Savonlinnasta Pieksämäen
kautta (3.11). Kajaanista (10.00). li-
salmelta (12.31). Kuopiosta (3,36).
Mikkelistä (8.40), Kotkasta (9.30), Ha-
minasta (9.20). Karhulasta (6.04), Var-
kaudesta (4,28).

P. 3,57 a.-p. Pietarista (8,00). Vii-
purista (11.47). Lahdesta (5.14). Sa-
vosta ja Karjalasta kuten edellisellä.
.Lappeenrannasta (12.14), Porvoosta
(6.20).

Pi. 10,00 a.-p. Pietarista (12,00),
Viipurista (2.52), Lahdesta (7.11).

P. 11.00 a.-p. Torniosta (7.50) Ke-
mistä (8.46). Oulusta (11.59). Kokko-
lasta (5.48). Tampereelta (5,46). Hä-
meenlinnasta (8,08), Vaasasta (7.35).
Kristiinasta (3,30) Kaskisista (3,00).
Suolahdesta (7,14). Jyväskylistä
(9.22). Pietarsaaresta (6,10), Mäntäs-
tä (1,10), Raahesta (11.25), Uudesta-
saartepyystä (6.10), Högforsista (6.40),
Lopelta (S.CO).

P. 12,50 i.-p. Karjaa kautta TnrusU
(7.05). Salosta (8.41). Hangosta (8,55),
Tammisaaresta (9 48).

P. 1.16 i.-p. Tampereelta (8.03), Hä-
meenlinnasta (10 20).

Pi. 5,35 1.-p. Pietarista (7,40), Vii-
purista (11,20). Lahdesta (2.51). Tor-
ncsta (4.00). Kemistä (4.50). Oulasta
(7.46). Kokkolasta (12.31). Tampereel-
ta (11.33) Hämeenlinnasta (1.40). Tu-
rusta Toijalan kautta (9.07). Forssas-
ta (8.30). Tukholmasta (6.34).

M. 5,59 i.-p. Pietarista (1,03 a.-p.L
Viipurista (6.40 a.-p.). Lahdesta (1.12).
Lopelta (2.05) Loviisasta (4,00).

P. 8,04 i.-p. Vaasasta (3.15). Tampe-
reelta f2,42), Hämeenlinnasta (3,10).
Mäntästä (10.30), Porvoosta (5,00),
Högforsista (3,50).

P. 9,57 1.-p. Pietarista (9 30), Viipu-
rista (1,34). Lahdesta (639). Lappeaa-
rannasta (1,86), Mikkelistä (11.50),
Kotkasta (1,50), Haminasta (1,20),
Karjalta Hyvinkään kautta (4,43), Lo-
viisasta (1,43), Lopelta (6,55).

P. 10,26 i.-p. Toijalan kautta Turus-
ta (2.35). Porista (12 05). Tampereel.
ta (5.08), Hämeenlinnasta (7 30), Rau-
malta (10,50). Kauttnalta* (11.40).
Forssasta (2.40).

P. 10,37 1.-p. Karjan kautta Turos-
ta (4,48). Salosta (6.20). Hangosta
(5,40), Tammisaaresta (7,33).

Pääradan paikallisjunat:
Helsingistä lähtevät:

12,10 a.-p. tulo Riihimäelle 3 01.
6.20 » > Keravalle 7.35,
7,54 » » Keravalle 9,10,
9,10 > > Tikkurilaan 9,54.

11,20 » b Malmille 11,50.
1.15 L-p. > Tikkurilaan 1,59.
2,12 ■ » Keravalle 3.29.
2,32 » > lauaat. ja juhlap. ut>

tona ainoast. työläisvaun. Ke-
ravalle 3,45.

3.21 » » Tikkurilaan 4,06.
4.20 » » Keravalle 5.37.
5.21 > > Keravalle 6,38.
6.16 > > Keravalle 7,16.
6
f
24 > * Malmille 6,54.

7,45 » » Keravalle 9,02, Porvoo-
seen 10.45.

9,20 ■ > Tikkurilaan 10.04.
11,06 » > Keravalle 12,19.

..

Helsinkiin saapuvat:
6,30 a.-p. lähtö Keravalta 5,12. J
73 > a Malmilta 6.57. g
7,44 » » Keravalta 6.45. "-.

8.44 > » Riihimäeltä 6,06. ;
9,46 » a Keravalta 8 26.

10,48 » » Tikkurilasta
'

10.04.
11,46 » » Keravalta 10,29.
12,33 1.-p. > Malmilta 12.03.
2,51 » » Tikkurilasta 2.06.
4,43 > > Riihimäeltä 1,30.
5,20 » » Keravalta 4.08.
6,40 » » Tikkurilasta 6.65.
7,28 » » Keravalta 6,12.
8.55 » » Keravalta 737.

10,56 » » Tikkurilasta' 10,13.
11 32 » » Keravalta 10.20. j

Rantaradan paikallisjunat:
Helsingistä lähtevät:

6,05 a.-p. tulo Espooseen 6,55 arkip.
6,55 » » Kirkkonummella S.4L

10.00 a.-p. tulo Kirkkonummelle 11.54
1,05 1.-p, » Masabyhyn 2.15.
2,26 > » Kirkkonummelle 4,00
3M » » Karjalle 6.31.
4.13 » » Espooseen 5.02.
5.14 » » Kirkkonummelle 6,42.
8.40 » » Kirkkonummelle 10,14»

11,58 » » Kirkkonummelle 1,28,

Helsinkiin saapuTat:
7,36 a.-p. lähtö Kirkkonummelta 6,00.
8,33 » ■ Espoosta 7,39 arkip.
9,33 * » Karjalta 6,25.

10,40 s » Kirkkonummelta 9.05.
1,50 i.-p. » Kirkkonummelta 12,16.
3,35 • • Masabystä 2,20.
6,09 » » Espoosta 5.20.
7 10» » Kirkkonummelta 5.38.
5!33 » » Kirkkonummelta 6.58.
11,48 ■ > Kirkkonummelta 10,20.

Ruumisjuna:
Lähtee keskiviikkoisin ja sunnuntai

sin Ruoholahdesta 12.20 i.-p.. saapui

Malmin hautausmaalle 12,47. Lähte*
Malmilta 3,32 L-p, saapun Helsinklii
3,F4. (8.H.)

Helsinki, 1917,
Suom. Kirjoll. Seuran Kirjapaino Oy.


