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ASIANAJAJIA:
AHLMAN & PULKKINEN, Laki-

asiaintoimisto. Yhdyspankin talo.
Kaoppaka*u 10 :: Avoinna 9—4.
Telef. 18 & 1518.

Qråmblad é Letuni*
Kauppatori 7 :: (Palanderin talo).

Av. klo 9—4 päiv.
Puh. 659 (kontt.) .. 1359 (Gröablad).

Lakit kand., varatuomarit
1.0 Uita & Viliä Siisio

Asianajotoimisto
Kauppakatu 7. Av. 9—3. Puh. 474
(toimisto ja Sainio) 473 (Laitinen).

Koskinen b Leiniö
Kauppatori 5. Puh. 766. Avoinna 9—3.

Kaapo Murros SÄJ,
n

(Palanderin talo) - Puh. 758. 9—3

Piaotiiig&Pyiiaa SSSSST
Tamp. Pankin talo. Puh. 1165 & 91.

Procopå & Soivio
ÅYoinna 9—4.

TlID&tfM lÄklKlaisJfilffliStO
Omist. varatuom. OIVA SOHLBERG.
Kaoppak. 16. P. 644 & 1004. Av. 9—3.

Varit 1. Sslaodar irtätOU
Horioikeadcnatukaltantti
Antero Simolam

Atiuitjo- j* Ulktälmkte QrlnåvllL

ASIANAJAJIA TURUSSA»

ASIANAJAJIA HELSINGISSÄ:

Jonas Caztrfiin IdaaWÉrist;
Erottaja 4. 10—4, R 18 85 j* 12 35

VAKUUTUSKONTTOREITA:
fiffflMl Ke*k - henkhr - rtttB
aUvWil Tamj>ar«*n na*.r>&-

kwM. Kaappami S:« 6. Puk*l. 82.
Avfltona klo 9—ll ja 12—4.

SöoaißD KanpHei PätopjMH
Irfcalsforua Tarita,

Asiain. Tampereelta: Otto Lukander,
ftaskik. 7., tel. 148. 5, 10 ja 20 v. ko-
lirft. 10, 25 ia 50 % alennus vuosiin.

IMATRA, Palovakuutus Ö-Y
Pekka Cavén, Akkunav.-ja Paitat P. 461
Jaha Kivinen, Kanppak I3: puh. 202

ROBERT WITTIM<3
FFNNIA Palovak. 0.-T:n p£B-
- irt tmmaiet. Häm«wxk. 20.

nnil jftj I Palo- jami<rtov«ka«i
rUn JULA Asuunleast Tw6j»mß«
0. W. o**m, Hlmeenk. 9. Puh. 530
MmQ LftUkalnm. Hltn.k. 23. P. 571.
KJ.J. Läntinen Pulstok. ft.
f lii I PRVnTapctUTffl&vakflatai».
aVUUi-LIII M A»l««Stß«tTßn!perwM?!
0. W. (hmm, Himeeak. 9. P. 539.

XJ.T. DoMirmAÄttåna Paistok. 6.
■S*V» SMmm, Kanppak, IS. P. 202.

Patevak. O.Y. Aslam.SS.Li-.RiHU, Tampereell*: Väta*
ftsfilffia». E&apP*k. S, S: t k»rr. P. 940.

SAMPO SS£KSS~
Asiamies Tampereella J. H. VUORIO

llämeenkatu 21. telef. 1247.

Pala- ia HuUiabotu JITIi"
Asiain, Rouva E. SELIN.

Telef. 128. Av. klo 10—2. Konttori
Tampereella. Kauppatori 5, 3:8
kerros,

PATRIA tm*»—**•<>+
PfiaasUnu Feal ProMpi G C-o,

Himeenkxtu 22. PuhsL 131
Rob. Witting, Artfc, Unat ja
S. Btaite-.

KALEVA, Vak, a.-y. Tampereen
konttori. Itäiuenkatai 11. Puh. 807.
Auki HIO—3, paitsi lauvant. 9—2
sekä perj. myös 6—7.

S.W, iSliil Häwtaik.lF. ÖÖ.
hhn -Mfni - UirML

,jnisTUSM<l«!eas£Btm.-koacita.
t-i p. 4-i ip.

ARKKITEHTEJÄ:

MAANMITTAREITA:

K. D. SINERVÄ
Tampere. Hämeenkatu 23. Telef. 80.

Eino Rautakorpi
Satakunnankatu 30.

J. A. HÄRMÄLÄ, Orivesi as., puh. 7,
HANNES KIEHELÄ. Vesilahti, Puh

Reskl Saotoen Metsätoiitnisto
Tampereella omist. U. J. Grönholm,
fii maiat.. metsänhoit. Commexeen

talo torin varrella. Puh. 15 61.

LÄÄKÄREITÄ:
Kaupungin aiuelääkärlt.

F:rl af Hällström, Kirkkok. 8, arkip.
9—ll ja 5—6, puh. 291. Terveyden-
hoitot. 1-2. puhelin 1521.

T:rl Grönholm, Itäinenkatu 26. 9—ll.
4-5.

T:ri Nyman, Kauppatori 7, •—ll ja
5—6, pyhisin 9—ll.

T:ri von Schrowe, Pinnink. 35. Mat-
koilla 15/9. Virkaa hoitaa tri Pai-
konen.
erveydenholtotoimisto, Hämeenka-
tu 19. 12—2. Puh. 1420. Tarkastus-
asema B—lo, puhelin 288.

Keuhkotautisten huoltotoimlsto, Län-
tinen Puistok. 4, tiistaina ja per-
jantaina 6—7,

AHLMAN, L. Puistok. 14.. arkip. 10-
12 ja s—^7.

Backman, G. A., arkip. 3—5 ip. p. 461.
Björkqwist, korva-, nenä- ja kurk-

kutauteja, Itäinenk. 20, I—41—4 ip.
Emeleus, N. Hämeenk. 27. Matkoilla

heinäkuun puoliväliin.
Hoffström Hämeenk. 27. arkip. 11—1.
Yrjö Kulovesi. Tiiliruukink. 5. Telef.

601. Matkalla syyskuun 19 p:ään.

S. Loimaranta Kuninkaank. 25. 9—ll
ap., 5—6 ip. lauvant. 3—4 ip. Pu-
helin 1674. Keuhkot.

T:rl Nyman, Kauppatori 7, 9—ll ja
5—6, pyhisin 9—ll. sisätaut» las*.
ja veaeer,

Ora. hermotaut. »—lO. 6—B. Alek-
santerink. 16.

Räihä, R H Kauppak. S. I—ll ap. ja
5—6 ip. Puheli* 574.

Stålhammar, Mustanlahdenkatu 24.
Puh. 100. HW-Xll ja 5—6.

Wikander, Anna, Koskik. 9. Arkip.
Hl— H4.

Wlrzenliu, SiJmäl., ei vastaanottoa,
I !—*

Palkonen. arkip. klo 9—l} is 4—f>.
Kyttälankaiu 1. Puhelin 14 53.

HAMMASLÄÄKÄREITÄ:
Björn Alithan, Kauppakatu 2, klo 11

—l2, 6—347. Ei keskiv. ja lauv.
Elsa Grönblad-Ståihammar, Mustan-

lahden*!. 24. Pah. 100. 9—lo ja 5-6.
Ferjaat. ja lauv. ei vaataano.ttoa-

Olga Järvinen, Aleksanterinkatu 20.
Puhei 603. J4l0—11. Ei lanvant.

Laurent, Hj„ Hämeenkatu 23. Pun,
1353. klo Klo 3*ll ja V»2—V>3.

Elna Lindgren, Viinikankatu 20, klo
11—12 ja KB—K7. Telef. 1797.

Pekka Nironen, Kuninkaankatu 19.
Puhelin 36, 10—11, maanant., ke*-
kiviikkona ja perjantaina 5—566.

Veli Pakkala, 10—11, puh. 170. K«-
niakaank. 25. Ei l&uv&otaimn.

Palo, Väinö, Hallituskatu 9, klo HIO
—ll, tiistaisin ja perjantaisin li-
säksi klo 5—6. Ei maanantaisin.
Puh. 588.

Rauvola, Eauppak. 4. arkipäiv. 10—
11 ja 5—6. lauantaisin 10—11.

Saima Tirkkonen, Pellavateht.k. 21.
Klo 10—11 ja maanant. 5—6. Puh.
472.

Kiertävät sairaanhoitajattaret:
Tavataan varmimmin klo 2—4 ip.

Länsipiirissä H. Paasikivi, Maarian k.
4, puh. 782. Keskikaup. M. Koskinen,
Läntin enkatu 36, puh, 25. Kyttälässä
L. Uparl, Aleksanterinkatu 30, puh.
11 68. Itäpiirtesä A. Vihonen, Viini-
kankafru 3 A. puhelin 982.
Rokotustoimlsto, Kuninkaankatu 36,

torat. 10—12.

ELÄINLÄÄKÄREITÄ:
M. Herva, OtavaUank. 8. Puhelin

1134. Kk. 10-1.
tenlus, piirieläini.. Mustanlahdenk.
23. 10—12. Puhdin 14 95.

KATILOITA:
Emmi Rautavaara, Raut&tienk. 8.

Hierojat ia sairasvoimistelijat:
E. Hymander. Kirkkok. 8. telef. 1122.
Koskinen, Sandra, Mustaniahdenka-

tu 20. puhelin 760.
Suomela, Ellen, Puutarhs-k. 10, pu-

helin 597.
Sofia Piippo, Lintinenkatu 94. Tav»

ts.au varniiuimia 11—1.
Tamp. Hierontalaitos, Kauppak. 15,

Telef. 548. T. Lindberg ter. var-
memmin B—lo, S—s.

PANKKIA:

Qsakepaokki
Tampereella.

Tiydell. ilmoitus joka lauvant. lehd

SUOMEN YHDYSPANKKI
Tampere, Kauppakatu 10.
Täydellinen pankklUlke.

s«m Sii-iii!
Avoimia Yt 10—3.

Tameerseii Såisiöpaokki
on auki kaikkina muina arkipäivinä
11—2 paitsi perjantaisin ja lauvan-
tai siii 11—3.

Kansallis-Osake-Pankki
Tampereella.
Auki «10—a.

in iin
Kauppakatu 3.

KIRJAPAINOJA:
Tampereen Sanomain Kust. 0.-Y:n

Kirjapaino, Aleksaoaterink. 22. Puh.
529 & 1017.

VÄLITYSLIIKKEITÄ:
Kunnallinen Tj önväl.tolm. L.puistok.

10, klo 10—3 ja lauv. 10—2, p. 484.
Oppi- ja kansakoululaisten paikan-

välitystoimisto Kauppak. 22 (Lin-
dell. koulu) puh. 14 21.

Avoinna joka arkipäivä 2—4.

Arvoisan yleisön suosioon sulj. Als-
tiviallisten naisten käsitöiden väli-
tystoimisto, Hallituskatu 19.

NUORSUOMALAISEN PUOLUEEN
KANSLIA Helsingissä, Kasarmin-
katu 23:eea. Puhelin 54 29.

LAIVALIIKE,
Höyryalus TERVALAHDEN kulku-

vuorot ovat lanantainumerossa.
AUNEN Ja INTIN kulkuvuorot

lauvantain lehdissä.

Kirkkoherra Väinö Pfaler,
hengellinen kokous Humecnpohjnn
juhlasalissa klo Hl ill. Puuvillateh-
taan kirkossa huomenna Hl illalla.
6383

Pelastusarmeija Läntinenkatu 18.
Läntin, k. 18.

Tänään tiist. klo 8 ip. uuden nuor.
sihteerin tervetulokok., joht. majuri
kulli.

Keskiv. klo 8 ip. Kansan-kokous.
Eri seurakunnista puhujia

Vapaa pääsy

Kuusi kertaa viikossa ilmestyvä aamulehti

TOIMISTO: Aleksanterinkatu 22. Avoinna klo 11 ~ p. 12 yöiU.
Konttori avoinna B—(S. Puh, 017.

Taloudenhoitaja tavat, varmimmin 9—ll, 12—2 ja s—fl.5—fl. Puh. 19 17.

ilmniifich<nns>4 20 penniä ensi- la 15 penniä viime sivulla selsä määrätyillä paiicotHa
»mOHUSliUiuci 25 p:iä milliin. Kihla-, vihkttnä- la synrymänmortuksct ä 5 mk.; kuo-
llnliniciinkäet 20 p. mm., vähin hinta 5 mk. Pienin flmoitusmateu on 1 25. Pitempi-
aikaisista ilmoituksista myönnetään kaavanmukainen alennus. Vaihtoilmoituksia välitetään
kaikkiin Ilmoituksia Ja tilauksia otetaan, paitsi konttorissa, «nyöskin LTytikMsen Kir-

jakauppa 0.-Viasi Hämeenkatu 23.

Tampsrsen Osake-Pankki
ottaa

vakuuttaakseen
kuoletusta vastaan 1/14 p;nu syyskuuta 1917 tapahtuvassa arvonnassa

Venäjän valtion II 5% palkintolainaa villa 1866
kuuluvia obligatsiooneja. Ilmoitukset vakautuksista ovat pankissa tehtävät
viimeistään 10 p. syyskuuta.

voitoksi on ollut Hänen pääasiallisin
elättäjänsä, Mii lasiset, niin Hywin
awioliitoZsa kuin ulkopuolella awio-
liittoa syntyneet, kunnes owat täyt-
täneet 16 touotta.

Wahingonkorwauksena maksetaan
leskelle 2/5 ja kullekin lapselle 1/5
loukkaantuneen »vuotuisesta työan-
siomäärästä laskettuna samalla ta-
paa kuin työkywyttöiuyyskorwank-
scsta. Suurin kottvausmäärä on
tässäkin tapauksessa 4/5 wuotuisesta
keskipäiwupalkasta, joka lasketaan
samalla tapaa kuin aikapommin on
kerrottu.

Elinkorkoa moidaan myöskin
myöntää muillekin henkilöille kuin
nyt mainituille, jos tapaturmaa
kohdannut henkilö oli ollut näiden
elättäjä taikka ollut melmollinen
heitä elättämään.

Makuutetun kuollessa suoritetaan
sitä paitsi hänen kuolinpesällcen eri-
tyistä hautausapua enintään 1/15
työntekijän wuotuisesta työansiosta,
missään tapauksessa ei kuitenkaan
mähempää määrää kuin 50 markkaa.

Työnantaja on melmollinen ma-
kuuttamaan työntekijänsä makuutus-
laitoksessa ja siten ehdottomasti ta-
kaamaan heille mahingokormaukscn
saannin.

Tämmöisiä Makuutuksia woiwat
myöntää kaikki ne yksityiset niin hy°
min kotimaiset kuin ulkomaiset ta>
Paturniamakuutuslaitokset, jotka
siihen omat saaneet senaatilta luMan.
Paitsi osakeyhtiöitä työskentelee
maassa tällä alalla eri ammattien-
harjoittajain muodostamia keski»
näistä yhdistyksiä.

Kaikki ijllikiunVnur määräykset
koskemat myöskin semmoisilla suo»
malaisilla laiwoilla, joita tutkin-
non suorittanut päällikkö kuljettaa,
palmeluksessa olemaa miehistöä, ra-
wintolahenkilökuntaa, muuta palme-
luskuntaa, alipäällystöä taikka
päällikköä, joka saa enintään 3,000
markkaa muotuista palkkaa.

Laimanmarustaja on melmollinen
ottamaan Makuutuksen Mahingon-
korMausmclMollisuuden Maralta
Tuomen merimiehiä Marten perus-
tetussa tapaturmamakuntuslaitok-
sessa, joka toimii Turussa.

Ilcisarwosteluna yllämainituista
kahdesta asetuksesta on lausuttama,
että ne ulottamat wakuutuswelwol-
lisuuden hymin laajalle ja että ma-
hingonkorwausten määrät, maikka»
kin ne ehkä tuntumat alhaisilta, jos
niitä nykyisten olojen mukaan ar°

Mostellaan, kuitenkin normaaliolo-
jen palattua tulemat olemaan mar-
sin hymänä apuna tapaturmaisesti
loukkaantuneille ja heidän omaisil-
lensa. Vakuutusmaksuja suoritta-
wat yksinomaan työnantajat. Se ra°

hallinen rasitus, mikä täten joutuu
työnantajain maksettaMaksi, on mar-
sin suuri, mutta kun he muissa mais°
sa owat Moineet tämän kantaa, woi-
taneen toiMoa, ettei se tule meillä-
kään ylimoimaiseksi.

Asetus edellyttää, että peruste-

htaan erityinen mirasto, makuutus-
neuMosto, malmomaan työkymyttö-

[ myyslain toteuttamista käytännös.
! sä. Wakuutusneuwostoon kuuluu
esimies ja kahdeksan jäsentä. Esimie»

' hen on oltawa lakimies ja jäsenistä
yhden oltawa lääkäri, kolmen työn-

, antajia ja kolmen työntekijöitä.
( Kaikki ne asiapaperit, jotka koske-
mat muoluisen mahingonkormauk-
sen eli siis työkymyttömyyskoron ja

- lesken elinkoron sekä alaikäisten laZ-
l

1 ten koron suuruutta, omat toinutet-
tamat wakuntucmcuwostolle asian-
omaisen wakuutu,Zlaitok'en lausun-
non ohella. Vakuutuslaitos sitten
määrää hankittuaan tarpeelliset
lisäselwitytset, niikäli niitä tarmi-
taan onko mahingoittuneella tai
hänen läheisillään oikeus mahingon
kovmaukseen ja kormanksen suuruu
den.

Olisiko Makuutuksen järjestämi-
fen suhteen yleensä soitatin toiwo-
mutsia huoniioonotettawa, siitä teh-
dään seitaa seuraamassa kirjoitukses»
sa. Samalla myöskin koetetaan am
taa lyhyitä miittauksia siitä suun-
nasta, sohon sosialiwakuutuksen
muiden haarojen meillä on kehityt-
täioä, tarkoitustaan wastatakseen.

H. H.

mi. mi ii ii
Miljan hanlmta.

Suomen elintarpeiden tuontikunnan
toimenpiteitä.

Kun kuluman syyskuun loppupuo.
lella wiljawarat maan kaupungeissa
ja muissa kulutuZkcskukiissa alka-
mat loppua ja kun tuontiwiljaa yh-
tä nxihän tuontikunnan aikaisemmin
sisä'Wenäiältä hankkimaa kuin se-
naatinkin maanwiljelysministeriltä
27/6 m, l. ostamaa 4 milj. ftuutaa
todennäköisesti ei tulla saamaan ai-
nakaan riittämän suurissa «iissä,
on senaatti tuontikunnan esityksen
johdosta päättänyt t. k. 5 p:nä, että
Tuontikunnan asiamiehet oikeute-
taan ostamaan miljaa suoraan
maanmiljelijöiltä samalla kun elin-
tarmelautakunnatkin koettamat koo-
ta Miljaa omiksi tarpeikseen ja muil-
lekin paikkakunnille luowutettawak'i
tuontikunnan Mälityksellä, Tämän
miljan kokoamisen on tuontihinta
suunnitellut käytännöllisimmin ta-
pahtumaksi seuraaMasti: Saatuaan
asianomaisen maltuuden, lähentää
asiamies mieluummin oman toimi-
henkilönsä Miljan kokoamisalueelle
työtä johtamaan tahi toimittaa wal-
takirjan siirretyksi tarmokkaalle fo=
koamispaikkakunnlllla olemalle luo-
tcttamalle asiamiehelle, jolla on
mahdollisuuksia hoitaa Miljan kokoa-
mista menestyksellisesti. Tällaisena
asiamiehenä moidaan käyttää kaup-
paliikkeitä, maakauppiaita ja osuus-
kauppoja. Wiljawarat on miipymät-
tä siirrcttämä lähimmälle asemalle
ja laiturille, josta ne nopeasti Moi-
daan lähettää edelleen. Kokoamis-
taan miljamaroista on asiamiehen
annettamll kuitti luomuttaMalle
maanmiljelijälle samalla kun miljan
luomutus on tapahtunut. LuoMutta-
jan mclmollisuus taas muorostaan
on antaa tieto alueensa elintarme-
lautakunnalle. Tuontikunnalle anta-
koon asiamies myös kaaMakkoen mu-
kaisen ilmotutsen. Ennenkuin asia-
mies kuitenkaan alottaa Miljan ko-
komifen jollakin alueella, on hänen
tehtämä ilmotus asianomaiselle elin-
tarMelautakunnallc, joka osaltaan on
melmollinen amustamaan asiamiestä
miljan kokoamisessa. Tyhjiä säkkejä
toimittaa tuontihinta asiamiehille
tilauksen mnkaan. Usiamies maksaa
täysin hywästä tawarasta senaatin
määräämät luoMutushinnat; ellei
milja ole täysin kelmollista, wähen>°
nctään hinta tawaran laadun mu-
kaan. Asiamiespalkkio ja toimitus-
hinnat owat samat kuin senaatin ja
tuontikunnan sopimuksessa heinäk.
25 p:ltä. Myyntitarjouksia woiwat
maanMiljelijät sitäpaitsi tehdä joko
tuontikunnan eri kaupungeissa ole-
mille asiamiehille tahi suoraan osot-
tcella Suomen elintarpeiden tuonti-
kunta, Helsinki, puhelimet 2960 ja
11136, sähköosote: Tuontihinta.

Kun kulutuskeskuksia wartcn tar-
Mitaan päimittäin lähes 300,000 ki-
loa syömämiljaa, kehotetaan maan-
miljelijöitä nyt myymään ja lno-
multamaan nuijaa.

«a«esje» «sto ia l»liei»s.
Kuten tunnettua on senaatti

päättänyt, että kaurojen osto ja kule°
tus ilman kamaritoimituskunnan
elintarweosaston tupaa on sallittu
ainoastaan tunnallisille elintarwe-
lautakunnille ja Suonien elintarftei-
den tuontikunnalle r. l. tai niiden
maltuutetuille. Kun kamaritoimi,
tuskunnan elintarmeosastolleon saa-
pimut run'naßti yksityisten henkilöi-
deu ja liikkeiden osto» jakuletuslupa
anoinilksia, on nieitä elintarwcosaZ»
ton puolesta pyydetty huomautta-
maan, että senaatista ei todenna-
köisesti tullll mainittuja lupia
myöntämään. Elintarmelautakuntien
olisi siis kiireellisesti ryhdyttäwä
hankkimaan kauroja alueellaan asu-
mille kaurojen tarmitsijoille. Kun
kuitenkin yksityiset Henkilöt, laitok-
set ja liikkeet jo aikaisemmin omat
ostaneet itselleen omaa tarmettaan
martcn kauroja, mutta cimät mielä
ole ehtineet niitä kulettaa Perille, on
snoiamaa, että elintanvelautakunnat
antamalla tällaisissa tapauksissa kule-
tusmaltuuksia, eimät estä kaurojen
tuloa alueelleen.

«386

Muorten seurakunta
Eat. Välit. m. klubissa, Must. 1. k. 23.
klo 8 ill. suuri herätyskokous, viu-
lunsoittoa. Vanhemmat myös terve-
tulleet!

iiiTi-i 1 4 w m iiii mm

Suvulla ilmoitamme, että ra-
kas vaimoni ja äitimme

Ida Eliina Valheejärvi
nukkui kuolouuneeu lyhyen
ja kovan taudin kärsittyään
Ruoveden Pohjaslahdella
syysk. 3 pnä 1917 41 v. 7 kk.
28 pvän vanhana. Häntä kans-
samme kaipaavat 2 siskoa, 1
veli, sekä lukuisa sukulais- ja
tuttavapiiri.

Viljo, Tyyne, Martti Oska-
ri, Esteri Lyyti, lina, Väinö

ja Emil Valkeejärvi.

Lepää rauhassa äti kulta,
kaikki vaivat jo loppui suita.
6375

KtMMMMJUUUUtMAMJUUmUI W fcj 4g
_/&mpereen

Keskiv. syysk. 12 p:nä klo K> 8 ill.
Rouva Hilda Pihlajamäen vierailu-

näytäntönä

TUOMIO
0374

li Ailit li Xl iii i A XiUit

Ldstenforho
Kyttälänk. 3 avataan syysk. 17 pnä
klo 11 ap. suom. osastolla ja klo 12 p.
niots. osastolla. Lähempiä tietoja

ALMA MUSTONEN.
antaa
6377

Papin-
todistuksia

koulukipsille annetaan kirkkokans-
liasta ensi torstaina ja perjantaina
13 ja 14 p. t. k. klo 4—B ip.

alkavat jälleen. Ingrid Puupponen,
os. Lantinenk. 34, tavat. 12—2, puhe-
lin 1787. '

Porin

6373

Eltil KesioiL
SUOSITELLAAN.

SOITTOA klo S—'AU iltasin.

Aamiais, pilvillis- ja Hlalllstar-
Joilu. A la carte kaiken piivii.

»M «NN
on solia kuuu l:ni tiistaina

Ompeluseura
joka tiistai klo 7 ip.

ii.
G,sialiwak«nt»k

Suomen sosialimaknutuksen päll°
asiallisin laki on laki työnantajan
maZtuunalaisnudeKta työntekijää
kohtaamasta ruumiinmammasta
joulukuun 9 piitä 1895 sekä sitä
täydentäwät määräykset kruunun
welwollisuudcZta suorittaa korvon-
usta kruunun töissä tapaturmaisesti
lcukkaantuneille, joista rantateitä
koskemat määräykset on annettu
maalisi. 2-1 p:nu 1898 lisäyksineen
maalisk. 23 p:nä 1899, yleisten
rakennusten ylihallitukselle ja tic°
ja wesirakcnnustcn ylihallitukselle
cnsinmainittuna päiwänä, maanwib
jelyshallitnksellc marraskuun 28
p:nä 1902 ja luotsihallituk'elle loka-
kuun 27 päiwänä 1905 cinne-
tut määräykset. Laimanioarustajat
Melivoitettiin lailla tammikuun 23
p:llä 1902 laimanmarustajan was°
tnunalaisuudesta merimiestä palwe°
Inksessa kohtaamasta ruumiinwam°
masta suorittamaan korwausta
uierimiehelle, joka palmeluksessa ol-
lessaan tapaturmaisesti loukkaan-
tui.

Nämä lait hmoaittiin kuitenkin
ennen pitkää wonh«ttuneiksi.Konva«
usmuäriä pidettiin liian pieninä ja
kiinalaiset yhteiskuntaryhmät ulimat
liian rajoitettuja. W. 1900 asetettiin
senwuoksi komitea työwäenlainsää-
däntöä tarkastamaan ja tämä komi-
tea julkaisi sittemmin to. 1907 ehdo-
tnksema. 1910 muoden maltioftäimil-
lä jätettiin cduskuntaesityZ uuden
wastuunalaisuuslain
/estä, 1911 annettiin urisi esitys ja
1912 waltioftäiwillä kaksi esitystä a-
siasta, sanottuna wuonna hywäksyi-
wät waltiopäiwät ehdotuksen ase-
tnls e k s i t y öto ä e n tapat u r°

mawaku ut u kses ta ja toisen
ehdotuksen asetukset ij i mcr i°
miesten ja laitoap a l to e l \--

jäin t apa t u r m a w a kuu t uk>
sesta. Nämä wiimeksi mainitut
kaksi asetusta owat uytiemmin hy°
Mäksytyt ja astumat moimaan tam-
niikuuu 1 p:nä 1918.

Sitäpcutsi on olemassa ehdotus
sairaswakuutukscksi, ehdotus työttö»

Pnlsfornuintoli
Puhelin 1799.

- A >H carte fcaikeo päivää, -

Grenblad & hauni©
Lakiasiaintoimisto Tampereella
Kauppatori 7 . (Palanderin talo)

. Av. klo 9-HL
Telef. 659 & 1359.

Omistajat:

Varatuomari K. GRÖNBLAD. Varatuomari KAARLO LAUNIO.

HEVOSIA
4—7 vuot. vähintäin 148 sm., virkkuja ja nöyräkulkuisia, ostetaan
Tampereen Kilpa-ajoradalla t. k. 15 p:nä klo 10 a. p.

G245 s i 25 584 L. Lindgren, eläinlääkäri.
A a mui.

Vähittäiskauppiaat huom.!

■ SadetakbejajaPellavasadetakkikanDasta mmyy 3g|
Tampereen Kauppa Osakeyhtiö

Kasto Ojasen seuraaja.

■ m
Kauppakoulu

alkaa toimintansa syyskuun 17 pani*
Lähempiä tietoja antaa

F. ¥* Hår mli, Vammala.

Laivaliike.

UM litti limi
kulkirfuorot tämän kuun 17 p:stä

toistaiseksi:
Tottijärvi—Tampere: Joutsijoesia

klo G ap. maanantaina, keakmi&
kona. perjantaina ja lauvantaina.

Tampere--Tottijärvi kello 2 !p. sa-
moina päivinä paitsi lauvantaina
klo 3 ip.

Keskiviikkoisin Juuselaan,
taisin Saariselle

Sofialivakuutukfen kebifvk|esfä.
est« T»ome<f«.

perjan-

myys- ja manhuusmakuutukseksi ja
maltiopäimäin jo hymäksymä laki
työttömyysmakuutnkscsta. Kun yl°
lämainitusta syystä nykyinen työ-
mäentapaturmamatuutuslaki jo la-
mallaan on merkityksetön, tehtäköön
täs'ä selkoa ainoastaan äsken roah-
loistetuista laeista.

Uuden taftaturmämakuutuslain
mukaan omat Makuutettawat kaikki
ne työtekijät, jotka työskentelemät
tehdas- ja käsityöliikkeis-
sä niin hymin maalla kuin kaupun»
lsissa, maalla kuitenkin ainoastaan
mikäli liikkeessä käytetään höyryko-
netta taikka muita kuin käsimoimin
käypiä työkoneita tai teknillisiä lait-
teita. WakuutuZwelwollisia oMat li-
säksi kimilouhimot, kimihakkaamot,
kimihiomot, lautatarhat, taimokset,
pesu- ja silityslaitokset, rkkunanpuh-

saunat ja kylpylai»
tokset, teurastamot ja nuohoojaliil-
kcet.

Työntekijät, jotka työskenteleMät
m a a n w i l j e I y k s e s s ä oivat
myöskin waknutcttawat, jos maan»
wiljelyks<,'s,'ä wnosittain käytetään
luonnonwllimilla käypiä koneita
enemmcm kuin 14 päiwää muodossa.
Näihin koneisiin ei kuitenkaan lueta
tuulimoottoreja wedennostoa Mar-
ten.

fcinl)enfilönf u I i e t it § i i i-
f e aluksilla, joilla ei taiwitse olla
tutkinnon suorittanutta päällikköä,
rautatie-, raitiotie, ja muu liikenne,
Hissien käyttäminen automobiili» ja
ajurinliike sekä sukellus' ja lpelas°
tustoiminta owat samoin Makuutus-
welwollisill liiketoimia.

Kuten näkyy ulottaa äsken Hywäk-
sytty laki wakuutuswelwollisuuden
hywin laajalle, niin laajalle kuin
kohtuudella suinkin woidaan aja°
tella.

Wakuntettawia owat kaikki työn-
tekijät, jotka työskentelewät wakuu-
tilswelwolllifessa liikkcessci kamoin-
kuin kaikki ne työnjohtajat, joiden
»vuotuinen tulo ei nouse yli 3,000
markan.

Wahingonkorwansta suoritetaan
tapaturman kohdatessa wakuutuZ-
welwollise» liikkeen palweluksessa
olemaa henkilöä. Laki käsittää tapa-
turmana ulkonaisen tapahtuman ai-
heuttaman wahingollisen äkillisen
waikutukscn ihmisruumiisccu, jota
wahingoittunut ei tahallisesti ol>
lut itselleen aiheuttanut. Oikeutettu
korwaukseen on työutekrjä, sota tapa-
turma on kohdannut joko työpaikalla
taikka ulkopuolella työpaikan, jos
hän on työnantajan asioilla taikka
matkalla työpaikalle taikka sieltä
Pois, mikäli matka työpaikan aseman
wuoksi on erikoisesti määrällinen.

WahingonkorwauZ on kolmenlai-
nen. Se saattaa olla elatusapua eli
korioausta tilapäisestä wahingosta,
joksi luetaan rnumiinwamma, joka
missään tapauksessa ei kestä kauem-
paa kuin kolme kuukautta eli 120
päiwää siitä luettuna kuin nm»
miimvamma sattui. Jos ruumiin-
mamina kestää pitemmän aikaa tuin
120 päimää ja jos se aiheuttaa py»
sywää ansiokymyn mähenemistä, suo-
ritetaan loukkaantuneelle syntynyttä
työkyivyttönHyttä wastaaroa wuo°

tuincn elinkorko. Jos ruumiinmam-
uiasta on kuolema ollut seurauksena,
suoritetaan elinkorkoa työntekijän

i jölfeen jättämälle leskelle sekä ala-
ltiiifille lapsille ynnä lisäksi hautaus-
apua.

Ruumiiiuoaniman aiheutettua ohi-
iiieneiuun wahingon saa työntekijä
ilmaiseksi wapaan sairashoidou, jo-
hon kuuluu lääkärinhoito, lääkärin
määräämät lääkkeet, sideaineet sekä
lisäksi mamman waatimat cnsimäiset
apuneuwot, kuten tekojalan, tekosil-
ma tai m. s. Sairashoitoa mhönne°
tään loukkaantuneelle heti hänen
loukkaannuttuansa enintään kuiten-
fin 120 päiwältll.

Sitä paitsi kuoritetaan 'kolmannes-
ta päimästä alkaen Mamman synty-
misestä, amustusta, mikä on kaksi-
kolmannesta loukkaantuneen kesti-
Päiioäpalkasta, jos loukkaantunut
on täydelleen joutunut työkymyttö-
mäksi. Suurin amustus on 3 mark-
kaa päimaltä ja pienin 1 markka 50
penniä. Siinä tapauksessa, että työn-
tekijää ei moi taisi hoitaa kotona, on
hän toimitettawa sairashuoneeseen
ja tänä aikana suoritetaan hänen
maimolleen 2/5 ja kullekin lapselleen
Miidesosa siitä määrästä, minkä
mahingoittnnut olisi saanut, jos
häntä olisi Hoidettu totona, ei kni-
tenkaan missään tapauksessa enem-
män kuin yhteensä 4/5 siitä määräs-
tä, mikä työntekijä it!''e olisi ollut
oikeutettu saamaan.

Ellei Mamma 120 päimän kulut-
, tua ole parantunut, tai, jos se on
loukkaantuneelle aihcuttantit pysy-
män ansiokywyn Mähenemisen, muut-
tuu yllämainittu mahingonkormaus-
wuotuiseksi wahingonkorwaukseksi,
jota suoritetaan niin tauman kuin
loukkaantunut on sairas tai niin

j kainoa n kuin hänen ansiokykynsä py-
syy wähentyneenä.

Wuotnisen mahingoukormaulsen
määrä on, silloin kuin loukkaantu-
nut on joutuuut täydelleen työky°
myttöinäksi, 2/3 hänen muotuisesta
työansiostaan. Jos kuitenkin touo-
kuinen työansio nousee yli 900 mar-

Ammattimaisesti harjoitettu f a-.
Ia stus, jossa yhtaikaa täytetään
enemmän kuin 3 palkattua työnteli-
jää, metsänhakkuu, metsänajo ja
puutawarain uitto, rakennustyö,
joka koskee liikennewälincita, kuten
satamia, majakoita ja siltoja sekä
maanteiden rakennustyö, jos siinä

_

käytetään yhtaikaa enemmän luin
5 palkattua työntekijää, kuulumat,
samoin lain ulottamispiiriin. kaa, työansion ollessa 1,800 mark°
ti tatonra.k e n n u Z t y ö kau- ' taa 800 markkaa ja ja ansion ollessa
pungissa ja kauppalassa Mä maalla 2,700 markkaa 1,000 markkaa,
silloin kuin maalla käytetään Jos tapaturma on aiheuttanut
kaa enemmän kuin 5 palkattua työtekijän kuoleman, on.hänen omai-
tekijää, sähkö-, kaasu- ja telefooni-', silleen suoritettawa elinkorkoa. Oi-
työt samoinkuin wesi° ja likawiema- keutettuja tämmöisen amustuksen
rijohtotyö, tawamin purkaminen, saamiseen owat lcskiwaimo sekä
lastaus ja warastoihin pano, kaik- waimon kuoltua leskimies, jos wai°
k i tawarain kuljetus li i >'. ino miehen työkywyttömyyden

tan, otetaan tämä n yli nonsowasta
määrästä huomioon ainoastaan 'kol-
mannes. Esimerkiksi maimt takoon
että muotuinen elinkorko täysinwa»-
liditeettitaftlluksessa wnosiinöansion
ollessa 900 markkaa, on 600 mark-

HM I
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»vi» Ittlietsilstiat.
Koska senaatin äsken tekemän

Päätöksen johdosta woin ja juuston
kuletukfen ehdoista on ilmennyt epä-
selwyyttä siitä, mitä elintarwelauf
takunta yksityisille henkilöille antaa
lupatodistuksia 1 kiloa suurempien
erien kuletulseen, on meitä kamari-
toimituskunnan elintarmeosaston ta-
holta pyydetty ilmottamaan, että
tällaisia lupatodistuksia antaa sen
paikkakunnan elintarwelautakunta,
jonne woi kuletetaan. Täten on siis
elintanvelautakunta tilaisuudessa
walwomaan, ettei sen alueella woin
ja juuston tiiikakulutusta tule ta-
pahtumaan, ottamalla esim. sellai-
selta henkilöltä, joille kulutuslupia
on annettu, pois mahdollisuuden
saada woita elintarwelautakuntien
toimittamissa jakeluissa. Milloin
lähetykseni on saatu tällainen elin-
tarwelautakunnan lupawdistus, ei
sen Paikkakunnan elintavwelautakun-
ta, josta woi lähetetään, ole oikeli-
tettu estämään woin kuletusta alu°
eelta pois.

Tampereelta ja
lähiseudulta

järjestely.
Eräitä tietoja lauantaina pidetystä
kaupunkien edustajain kokouksesta.

Mainit?im me lehtemme sunniin-
tf.ipäimän numerossa lyhyesti Hel°
singissä pidetystä Tampereen, Hel*
singin, Turun ja Viipurin kaupun-
kien edustajien kokouksesta, jossit kä-
siteltiin kysymystä elintanvepulan
lieiventämisestä.

Kokouksessa oli saapumilla mnös-
kin ratsumestari Ä k e r m a n, joka
tänään astun senaatin elintarwe»
Päällikön mirkaan. Hänen kantansa
elintar>vekysymyk'issä näyttää ote-
wan se, että aseina on pelastetta-
missa main rajahintain poistami-
sella.

Wiipurilaiset edustajat painosti-
mat sitä seikkaa, että etintarmelau-
takuntain tulisi saada oikeus hankkia
Miljaa ohi tuontiknnnan, joka ei
näytä pystymän miljaa toimitta-
maan ja koska ei ole mahdotonta, et-
tä mitjaa saataisiin tulemaan Wenä-
jältä yksityistä tietä, tietenkin korke-
asta hinnasta. Lihan hankkimiseksi
katsottiin karjanmyyntiosuuskuntain
monopoli haitalliseksi ja sellaisena si>
Muutettamaksi elintarmelautakun-
tiin nähden, joiden olisi saatama oi-
keus ostaa lihaa ohi karjaninyynti-
osuuskuntain ja maksaa siitä ylitet-
tyä hintaa. Myöskin ivoin hankkimi-
sen suhteen oli rajahintain ylittämi-
nen sopima keino, ja mitä perunoi-
hin tulee, esittiwat miifturilaiset
edustajat rajahintain poistamista
lyhyeksi ajaksi nyt syksyllä, jotta
niitä saataisiin enemmän markki-
noille.

U3k«nnonwapllu3komitea kokoan-
tui Helsingissä wiime 'miikotta tårtas-
taakseen loisissa lukemisissa ehdotuk-
sen uskllnnonwapauZlaiksi seka useilta
muita kaki- ja asetusehdotuksia, jotka
komitean asettama alakomitea kesän fu=
laessa oli walmistaiiut. Komitean iZ-
tunnot kestänewät tällä kertaa ainakin
tämän kuun ajan.

Itzwz«tzlä«—Hzap«»äe»
«at»sla« n»de«taa»

ralenia«i»e».
Rautatiehallitus katsoo sen uusimi-sen malttamattomaksi muuten se

häiritsee koko rantatiewerkkoa.
K n st a n n us a rw i o 2 5 milj

6 5 7,000 markkaa.

Kuten joskus aikaisemmin on jul-
kisuudesia mainittu, on Iywaskylän
—Haapamäen rataosa aikoinaan ra-
kennettu sellaista rakennustapaa
nc udattamalla, että yhdysliikenne
rad-alla Waasa—Pietari, joka sittew
kuin wälilla rakenteilla olemat rata-
oiat walmistuwat, olisi ipantawa
käyntiin, suuresti waikeutuu. Iy>
mäskylän—Haapamäen radan nou-
sut omat niin jyrkät, että hankkimalla
erityisen wahwosa konettakin ei ffiit*
tenkaan Voitaisi junissa kuljettaa
enempää kuin noin puolet siitä
maunumäärästä, mikä Wawan—

Pieksämäen —Raasulin Pietarin
»millä rataosilla kuljetetaan. Syynä
tähän on, että maunukytkimet Mau-
nliissa helposti katkeamat kuorman
lisääntyessä, eikä woida ajatella
»vaunujen marustamista uusilla
ja mahwoilla kytkimillä ainoastaan
yhden rataosan tähden. Ellei Haa-
pamäen—lymäslylän rataa siis
uusittaisi, olisi se tulelvaisuudessa
aina erittäin häiritsewänä tekijänä
kolo rautatiemerkossa ja waikuttaisi
niyös sen, ettei kuormia aina möisi
lähettää lyhimmän kuljetusmatkan
osottamaa tietä. Näistä ynnä!itra-
teegisista syistä on senaatti marrast.
28 p. 1916 myöntänyt 6 milj. mar-
kan inäärärahan puheenalaisen ra-
dan uudestaan rakentamistöiden
alottamifeksi. Työt on osaksi pantu
alullekin. Mitä tulee rataosan uu-
deAaan rakentamisesta aiheutuman
kustannuksiin, tulemat ne olemaan
huomattaman suuret. Alkuperäinen
tustannusattvio, joka oli 16,950,000
markkaa, tulee melkoisesti ylitetyksi.
Nykyään wallitsemien hintojen mu-
kaan on laskettu kustannusarmion
loppusummaksi 25,657,000 mark-
taa, joten alkuperäinen kustannus-
armio tulisi ylitetyksi noin 8,700,000
markalla.

Jlläolemia Viipurin edustajien
ehdottauiia toimenpiteitä kannatti
uusi elintariuepäällikkö sopimina.

Übhaawon
torjuminen.

Waltuustoa kehotetaan perusta
maan työttömyyslautakuntia.

Senaatin tulkulaitostoimituskun-
nan työttömyyskomitea on maltuus-
ton puheenjohtajalle lähettänyt
seuraamansisältöisen kirjelmän:

Pelottaman elintarmepulan rin-
nalla on nyt äkkiä ilnmantunut työt-
lömyys, joka uhkaa nopeasti lemi-
tä useimmille tuotannon aloille ja
useimmille seuduille, mutta marsin»
kin kaikkiin aiutuskeskuksiin. Tämä
kaksinkertainen koettelemus pakot,-
taa kaikkia edesmasiuuntuntoisia
kansalaisia ja laitoksia kohdistamaan
kiinteätä huomiota työttömyyskysy-
mykseen ja ryhtymään moimakkaim-
piin ponnistuksiin työttömyyttä
mastaan.

Senaatti puolestaan on kestittä-
nyt toimenpiteensä työttömyyden
toriumiseksi ja yleisten töitten jär-
jcstämisetji tnlknlaitoßtoimitusknn-
nan ja sen yhteyteen asetetun työt-
tömyyskomitean Haitiani. Keskus»
komitea tulee tarkoin seuraamaan
työttömyysilmiöitä kaikkialla maas-
sa, yhdessä wiranomaisten kanssa
sunnnittelemaan waltion toimeen-
pantawia yleisiä töitä (kuten ranta-
tie», fanctim- ja maantierakennnksia,
Mesistöjen perkauksia ja soiden fiii-
wauksia, metsätöitä ja huonerakeiv
nuksia) sekä asiantuntewalla awulta
laatimaan suunnitelmia kuntien sa
kuntalaisten toimesta snoritettawicn
töitten järjestämistä ja mvnstamis-
ta Marten.

Tilo»«e We«Ljällä [a Szo-
«en efiat.

Kerenski ei ota wastaan senaatto
retin..

Kun senaatin warapuheenjohtajan
senaattori Setälän ja siwiilitoimi-
tustunnan päällikön, senaattori
Serlachiuksen oli eilen illalla mää-
rä matkustaa Pi«tariin neuwottele-
maan Pääministeri Kerenskin kans-
ia erinäisistä tärkeistä Suomea kos-
lemista asioista, m. m. miljan saan-
nista, on pääministeri antanut ei-
len iltapäiiwällä ilmottaa, ettei hän
nykyisten, leMottomuutta heratta-
Wien tapahtumien johdosta moi ot°
taa senaattoreita puheilleen, jonka
wltoksi matka on lykättäwä toistai»

Waltion töitten ohella on epäile-
mättä tuntien toiminnalta työttö-
myyttä ivastaan suurin merkitys.
Keskuskomitea luottaa siihen, että
kunnallisia hätäaputöitä saadaan
riittämästi aikaan kuntien toimin-
nan kautta. Menestyksellisen toimin-
nan ensi ehtona on, että kuhunkin
kuntaan, missä työttömyyttä on ole-
massa tai uhkaamassa, miipymättä
asetetaan yksi tai useampi työttö-
myyZlautakunta. Näitten asettami-
sesa woisi sopimasti seurata sitä ta-
paa, jota wiime kesäkuun 2 pnä hy-
mäksytyn n. s. elintarwelain 17 py-
kälässä on määrätty noudatettamaksi
kunnallisia elintarwelautakuntiaase-
tettaessa, nimittäin että tautakun-
nan jäseniä malittaessa on pidettä-
wä silmällä kunnan wäestön yhteis-
kunnallista kokoonpanoa.

Ke»raalil«wer»ööri ia
lslialittit.
waatilvat sopiwampaa

Paikallisten työttömyyZlautakuu-
tien tehtämiin kuuluisi ra. m.: pitää
silmällä kunnassa tai piirissä ilme-
newää työttömyyttä sa koota siitä
luotettawia tilastollisia tietoja fe§=
kuskomiteasta snotarnan kaawan
uiukaan, suunnitella pannen eri-
tyistä huomiota maataloudellisin
tuotannon edistäminen paikka-
kunnalle ja sen työttömille sopimia
hätäaputöitä, kuten suon kuimautsia,

henkilöä Suomen kenraalikuwer-
nööriksi.

D«nj kertoo: Suomen sosialide-
mokraatit lausumat toimomuksen
saada Maitsiaa Suomen kenraaliku-
ivernööri M. U. Stahowitihin h«°
dän mielestään sopiwampaan henki-
löön. Suomen sosialidemokraatit il-
tuottamat, että he suuresti kunnioik-
tawat M. A. Stahowikshia persoo-
nalliisesti, mutta eimäk Moi antaa
anteeksi hänen poliittista mennei-
syyttään, hänen kuulumistaan loka-
kuulaisiin.

Asian kaita on siten, että M. A.
Gtahomitsh liittyi lokakuun 30:unen
Päiwän yhtymään, mutta erosi heti,
kun lotakuulaisten tarkotuksit pai-
jastuiMat ja A. I. Gutshkom puo-
lusti kenttäsotaoikeuksia (wuonna
1906). M. A. Stahomitsh muodosti
treimi Heiden>!wainajan kanssa rau-
hallisen edistyksen Puolueen, joka sit-
temmin muodostui progressistien
puolueeksi.

P«Osikn«j»n» Torni,»fa.
Tornion föiitetiixintti on liebläytynyt

Culun I, luwernöörin 'litpaiobtétiifjel*
Ia antcuna&Ux torniofctifilLe ylilullu-
passeja, sanoen, että ,luweinöörillä ei
»I» mitään määrächKwalllla, rcaiwi kuu-
luu se vHuomcian hän^elle.

Knnnalli«l«bi< kolou«
on Huomenna keökiwiittona kello 8 il-
lalla.

Ell»tarwela»<aw»to.
Sanslin Hämeenpohjan inhlasaliin.

Olintarmellllltakunnan eilen pitä-
mäsm kokouksessa päätettiin ivnok-
rata Hämeenpohjan juhlasali lauta-
kunnan kansliahuoneeksi. Nykyiset
kansliatilat omat aiman riittäinättö-
mät.

Kansankelttiöhuoneistut.
Zainassa kokouksessa päätettiin

Kauppatorin marrella olemaan li-
hantarkastusaseman huoneistoon
järjestää kunnan kansankeittiö, mi-
kuli tämä huoneisto on säätämissä.

«a»P«nlipäiwat ja «snnto
kongressi.

Siirretty ebu&fuutowonlicn tähden.
Tuomen kaupunkien nmttuustunta

on lokak, 1 ja 2 pnä äoimitet-tawien
waalien wuotft päättäiryt siirtää snYsk,
,28—29 pksi ilmotetu>t yleiset kaupunki*
piimät lotak. 19—20 päiwitsi sekä sa-
masta syystä 'lotat. 1 ja 2 pkft ilnrote-
tun yleisen asuntokongrenssin pidon
lokak. 22 ja 23 pV\x.

P»l««e«tarl-lylh«y«.
Palomiehistä lausuu lualtnnstolle
„jhrkän paheksumisensa" ja kieltäh-
tyy työskentelemästä hra Sittienin

johdolla.
Kaupungin palolaitoksen iniehis-

tö on maltuustolle jättänyt senraa-
mansisältöiseii ilniotuksen kieltäyty-
luisestaan toimia maltuuston lvalit-
senian palomestarin hra E. nimenin
johdolla:
Kosla kaupunainmaltuusto malit-

si tokouksessaau tämän syyskuun i
p:nä kaupungin ylipalomestariksi
teknikko Elis Simenin mastoin
asiantunteman komitean palotoimis-
ton ehdotusta, joka oli asettanut hä-
net kolmannolle sijalle ja maltuus-
ton syrjäyttämän m. t. ylipaloiuesta-
rin U. Ualtosen ensimäiselle, on tä°
mä maltuuston tahditon menettely
täydelleen palomiehistön ja jokaisen
palolaiwksen edistystä ja menestys-

Itä harrastaman kuntalaisen mieles-
ta mitä suurin taka-askel ja sentah

! dc n lausumme jyrkän paheksumiseni,-
j me tapahtuman johdosta. Samalla
! ilmoitamme, ettemme millään ehdol-
i Ia suostu työskentelemään hra E.
.

Simenin johdolla.

f Varapresidentti Azel Juha» Al-
fons Bpare. &iien kuoli Haita» tilalla
Pirttalaösa A x e I Jo-
hau Alf o n s Spå x e 71 wuoden
itäisenä.

Gpare oti synchnyt 9 pnä tammikuu-
ta 1847 Hämeenlinnassa, tuli ylioppi-
laaksi 1867, suoritti tuomaritutkinnon
1871, tuli auskultantiksi Turun howi-
oikeuteen 1872, waratuoma>rikst 1874,
kirjotettiin Mipurin homioikeuteen
1876 ja otettiin, kanslistiksi samana

'wuonna, korotettiin reFisraattoritsi
1877, ylimääräiseksi wiskaaliksi 1380,
notariobsi 1832 ja sihteeriksi 1885. Wii°
purin howioikenden asessoriksi nimitet-
tiin 3päre 1887 ia howioiteuoenneu-
wotseksi 1891. Späre erotettiin lain-
kuuliaisuutensa wuotsi howioi.keuden-
neuuioksen toimesta 1903. Shnr raatoi-
sammat ajat taas foiitittKt, asetettiin
Tpäre taas samaan Miikaan 1906 ja
tuli sittemmin warapresidentiksi Wii-
purin howioikeuteen, mistä toimesta
iyän muutama wuosi sitten pyysi eron,

Tpäre oli hytein suosittu mies, ja
isänmaata zasfta&ktäßO), lainkuuliainen
ia lahjomattoman oikeudentuntoinen
wirkamieZ. Hän kuului useitten teolli-
suushankkeitten johtokuntiin.

, Späica suremat lähinnä puoliso,
syirbyisin Rllthe ja lapset.

Q«i<»llia «»eta»t»«ilio.
Mitä o» etsitti)?

'' Erääesä talossa täällä Aletjantcriii-
kadu» manella on näinä päimiriä ta-
pahtuuut pari perin omituista murtan-
tumista kahden perheen ullakoihin.
Toisella perheellä ali muuttaa marlen
kaikki tamaiansa pakÄuina laatitkoi-
hin, matka-a-rftuihiu, koppiin, 1). m.,
kun eilen huomattiin, että kaikki pakka-
ukset ali purettu ja lamaiat miskelty
huiskin häiskin pitkin ullakkoa. Milloin
'tämä on tapahtunut, sitä ou maikea to-
deta, sillä perjantaista saakka ci ketään
perheen jäsenistä ole ollut kaupungis-
sa. Mikäli tähän saakka on moitu tode-
ta, ei tuohta hymintiit arwotfaac'!a

' omaisuudesta ole 'Mitään kadonnut.
Näyttää ihan siltä kuin tungettelijat
inain olisiwat jotakin etsineet, mutta,
Inu ei-Voät äimään löytäneet, jättäneet
tavarat palloilleen,
j Aiwa» simalla tawalla on menetelty
myöK erään.toifen samassa talossa asu=
>wan, perheen tawaroille. Tielläkin an
nrroofas, kesän ajaksi ullakulle säilöön
pantu omaisuus perusteellisesti pengot-
lu, muilta, mitään ei wielir ole Haimi i tiu
kadonneeksi.

uutismaiden rai',vauksia, uusien teit-! ®fwS<ta cm rlmoteöu poliisille.
ten rakentamisia ja manhain forjcuif- j -

sia, jokien perkauksia n. m., tehdä ,
~

.....

iihen kuulmvia esityksiä asmnomoi°' - Uu,m tfrtbj.
sille keskuskunnille ja wirawmaM taudn.tohmu,k,ra o» «mmc: »..foOa £*■
ke, asettua yhteyteen tu,mt leuramoast., (Sulkuzen wM3s°
mitean kanssa antamalla sille tieto- edell„en ton&n waVtaawai numerot
ja toiniinnastaan sekä hankkimalla »«xnitautm 16 (10)

siltä kunnallisten ja yksityisten hä° Wmhtefewaa kuumetta 3 ( 6)

täaputyö- ja awustussuunnitelmia, Gchtnuc-ta : i 1)

Edellisen nojalla toimisto kehot- Punatautia l (—)

taa. että kuhilnkin kuntaan missä Watsuiw 43 (90)

työttöiuyyttä on olemassa tai uhkaa-, Tutiruktua l (—)

massa, miipymättä asetetaan yksi ta- Tuhkarokkoa
hi useampia kunnallisia työttömyys- Ruusua
lautakuntia, jotka ensi tilassa alot- ImusuonteiUulebdusta
taisiwat ylläesitetyn tapailen toiniin- Kurkkumätää
tansa, jolle työttömyyskomitea Ia- Kurkkutulehduc-ta
hektäisi lautakunnan pyytämän mää- Mkää
rän lomakkeita, Tiyöttömyyslauta, Hentitormiteuhkokuumetta
kuntien perustamisesta pyydetään Niwellewiä
heti ilmottamaau Holsinkiin osot-,Keuhkokatwoi» tulehduc-ta
teellä Suomen Senaatin tulkulai'-l Umpisuoleivtulehdusta
toskoimituskunta, työttömyyskomi-,Syfilis recens
tea, joka heti on lähettämä pyydetyt ■ ©onorrfme
lomakkeet. I

(-)
(1)
(1)
(6)
( 8)
i 1)

l 2)
( 1)

2 (3)
9 ( 2}

Kteenfä 94 (130)

Nuorjuomalaisten waali»
ejiteirnähokoukfet

Päätetään ehdokkaan ofettftnwfeSia j Teiskossa:
ensi lauantaina foinriterftatoaa maM-- y inltxim tnifii ilmoitettu fo =
""'« °«eusneuwosmiche° iiir^

tää, niin että se pidnäan

In 11 onic N n a keskiwiikk o*

a t. f. 12 ;>:nä klo 7 ip, Jutilan
«Miiassa.
Seuwawat fofonfjet omat myös
aksi muutetuin ajoin seuraa-

wasti:
Lauwantaina t, k. 15 p:nä klo 7

ip. Kämmenniemen Kahnalla.
Sunnuntaina t, k, 16 p:nä FIo 3

ip. Wiitapohjan Viitaniemessä.
S:n sunnuntaina t, k. 16 p:nä

klo 7 ip. Wähä-KulMlassa.
Maanantaina t. k. 1? ftmä klo 7

ip. likaan Sorrilla.
Eoellumainituissa tilaisuuksissa

esitelmöi ylioppilas Niilo Oras-
m a a.

Pälkäneellä.
Edlistajaehdokkaamtne maamuilj.

K, E. Lin n a esitelmöi lauwantai-
na t. k. 15 p:nä klo 7 ip. Salmen-
taustassa. Lähemmin paikallisissa
ilmoituksissa.

Kuhmoisissa ja Wehkajärwellä

pitää hra S. Kaukola waaliesitel-
mäkokouksia seuraawasti :

Sunnuntaina t. f. 9 ft:nä 110 12
p:llä Kuhmoisten Tehisjä.

Samana Päiwänä klo 6 i,p. Ruo«
lahden kyläsiä.

Maanantaina t, k. 10 p:nä klo
7 i.p. Pihlajakoskella.

Tiistaina t. f. 11 p:nä klo 7
Puukkoisissa.

Keskimiikkona t, >k. 12 p:nä klo 7
i.p. Ouninftohjassa.

Torstaina t. k. 13 ft:nä kla 7 i.p.
Rauhalcihdella.

Perjantaina t. f. 14 p:nä klo 7
i.p. Sappeella.

Lamvantaina t. k. 15 p:nä klo 8
i.p. Wehkajärwellä.

Liitt«»t«»eide» p»olnelde«
yhteisiä »aalieliielmä-

pidetään seuraawasri :

Eräjärwellä: Nnorisos. ta-
lolla t. k. 12 ft:nä. Puhujina maan-
wiljelijat K, E. Linna (>nwrs.), A.
Hyöti (nxinhas.) ia H. Niittynen
(kansanpnol.)
Kuhnlalahdellll Kunnan»

tumassa t. k. 13 pnä. Puhuiina
maanmiljelijät K. E. Linna ja H.
Niittytien.

Saha lahdella Pakkalan
meijerillä t. k. 14 pnä. Puhujina
maamvilj. K. E. Linna, A. Hyöki ja
H. Niittynen.

Pälkäneellä Suom. Seuran
talonsa t. k. 16 pnä. Puhujina K. E.
Linna ja lehtori I. Hämäläinen.

Criroe d e 11 ä: Kansanopistolla
t. f. 16 p:nä.

Wi lppulaZs a Nnorisos. ta»
lolla t. k. 17 P:nä.

Lempäälässä Kunnantu°
maila t. k. 22 p:nä.

2Le s i la hdella Nuorisos. ta-
lolla Nanvassa t. k. 23 p:m.
Tottijärwellä Siumolla

t. k. 24 ft:nä.
Jtöjärwellä KeihäsniemeZsä

t. k. 25 p:nä.
Kokoul>'«t alkamat kussakin pai-

kassa klo 7 i.p. paitsi t. k. 16 pnä
Pälkäneellä ja Oriwedellä pidettä-
wät, jotka alkamat klo 4 i.p, sekä
Vesilahden Narwassa t. k. 23 p:\Vd
pidettäwä kokous, joka alote-
taan heti kirkonmenojen pää-
tyttyä. ja esiintyy niissä e-
ri puolueiden puhujia. Usianomai'
sia .Paikkakuntalaisia kehoitetaan pi-
tämään nämä laatuaan ensimmäiset
yhteiset tilaisuudet mielessään ja
huomauttamaan niistä naapurejan»
sakin.

Siirretty w«« «esitelmä.
Messukylän Linnassa tänään tiis-

taina pidettäwäksi ilmoitettu nuors.
esitelmäkokous on sattuneesta syystä
täytynyt siirtää loppnwiikkoon. Tar-
keiiuui» tuonnempana.

VotawOli ma«se»dull«.
Lempäälän kunta päättänyt anua

sutnwäen poistamista.

Lempäälässä eilen pidetyssä kun-
ta koko uksessa käsiteltiin kysymystä
sotawäen poistamisesta paikkakun-
naita. Kysymys on herännyt fen
johdosta, että sotamäki marsin hus-
mattawasti kuluttaa paikkakunnan
muutenkin mähissä olemia elintar-
memaroja. Kokouksen päätökseksi tu-
li, että päätettiin kenraaliknmernöö-
rin luo lähettää 3-miehincn lähetys-
tö anomaan sotawäen kiireellistä
poistamista paikkakunnalta.

Uudet,«utatieh«»kkeet.
&auaivkrina Eätoi senaatissa lähe-

Mtä pyytämässä, että hallitus walmis-
taisi waltiopäiwille esttyksen normaali-
rakeisen rautatien rakentamisesta P«-
rista Parkanon ja Virtain kautta Haa-
pamäelle. Tehty aiwmus on laajasii
pcruAeltu, Lähetystö, joka sen jätti, oli
a sianoma iste „ kuntam walilfema.

tumwekcek sänomsi

Syysluun fi
Hämeenkyrö» kuntakokonk

fe,s«
eilen taiteltiin työitömyysasiuita, jois-
<tn tacknnnin eri uutisena,

Luottiin tumernöörin päätäs apteek-
kar, W, Törnwallin tekemään waliwk-
feen, joka, koskee kan.
nettoroaii wiljan merohimiau suuiuui»
ia ja päätettiin «tytztyä knwernöörin an-
taustan päätökseen.

Kuntaan päätettiin hetimiten han.ktia
poliistlkllira, sirnfo ostaminen ja hoita-
minen ,jätettiin erityisille. 8-henkiselle
waliokuimalle.

Luettiin kumeruoörin päätös, joka
kumoaa kuntakokouksen wii,,ne lotakuuti
16 pnä tekemän ftäätötseu lisäkoowa,uk-sen maksamisesta pakku-otolla otetuista
hewosista ja päätettiin tyytyä siihen.

Kunnan tilientarkastajaksi walittiin
uudelleen opettaja Matti Lähteenmäki.

Kansakoulun sohtokun!tiin walittiin
uudelleen erowuorossa, olleet jäsenet.
Edelleen walittiin komitea tarkasta-
mmm kansakoulujen menoarwiota
n> uudelle 1918, jäsenet tatsotuslauta»
kuntaan erowtiorossa olleiden tilalle,
jäsenet tutkijatautakuutaan, jäsenet ti-
latwman wäestön toiuausralxiston hoi-
tokuntaan ja jäsenet holhonslautakun-
taan.

Waalilautakuutain jäsenille päätet-
tiin maksaa palkkaa 15 ml kullekin ja
puheenjohtajalle 20 mk koko toimituk-
se sta.

Lainamakasiini päätettiin wuokrata
elintarwelautakunnalle.

Lempäälän kn«t«loko»lse«s«
eilen walittiin kuittalokouksen puheen-
johtajaksi maanwiljelijä Näinä Pastell.
Ktinnallislautakunnan esimiehen ja
waiwllishoidou esimiehen waali lykät»
tiin, kun kyseessä on tunn.ankirjuiin Mi-
ran perustaminen.kuntaan.

Esiteinit» senmckn dkéatmékmta'
kunnan kirjelmä, joka koskee maidon
hankintaa alle 12 wuoden iläiiille lap-
sille ia päätettiin tähän tarlotukseen
myöntää 10 penniä lasta kohden päi-
wäss,ä.

Esrtsttiin elin.taowelautatun,nan jä=
seuicu eronpyyntöä koskewa kirjelmä.
Siihen katsoen, että lautalunto «n toi*
minut kaikkea kiitosta ansai,tsewalla ta-
walla, päätettiin eronpyyntöön olla
suostumatta. Glintarwetautakunnan
käytettäwäksi elintarpeiden ostoon y.m.
asioihin myönnettiin 40,000 ml.

KestuZteltaessa wcroäyriperusteesla
ehdotettiin täksi, 300 mk. Äänestyksen
tuloksena oli, että perusteeksi yhä edel-
leenckin jäi entinen 200 mk.

Luettiin kauppias R. Win>ter-U>c>ina'
jan testauieirttiwaroja koskswa Tampe-
reen kaupunaiu rahatoimikamarin kir»
jelmä ja päatetiiin kiitollisuudella waö-
taanottaa Lempäälän pieumilselijöille
testamentissa tulema osuus.

Ylöjärweu kuntakokous
pidettiin Keihäenieinec<sä 8 p:\ia syys-
kuuta, jolloin käsiteltiin seuraamat
asiat:

Kunnallislautakuiuaan malittiin ero-
louorossa olemat iäiener seppä E. Sal-
minen ja liiallinen Kuc-taa Kilpijoki
niidelleen.

Thöttömhyde» Ihmt&a
mint* »a»se>>d«lla.

Kuntien toimenpiteita hätäapu
töitten teettämiseksi.

Nliomeden kunnanmaltunöton fo-
kouksessa lauantaina asetettiin toi-
mikunta tekemään esitystä, timtako-
toutsclle Kantaan—Kimiojan—
Haukkamaan maantien tekemisestä
hätäaputöinä. Toimikuntaan malit-
tiin E. Hautanen, S. Taarijärmi,
E. Isoaho ja I. Aaltonen, joka wii°
memainittu kutsuu toimikunnan
koolle.

Hämeenkyrön kunnankokouksessa
eilen asetettiin KXHenkinen työttä»
myytzkomitea, jonka tehtäwäki an-
nettiin esityksen tekeminen seuraa-
malle 'kuntakokoukselle niistä töistä,
joita hätäaputöinä kunnassa woitai°
siin tehdä.

Wirtain kunnankokouksessa Poh-
dittiin kysymystä Porin—Haapa-
mäen rantatien rakennuksen hätä»
aputyöksi ottamisesta. Päätettiin
kääntyä asiassa senaatin ja edus-
kunnan puoleen toimomuksella, että
eduskunta ottaisi asian kiireellisenä
käsiteltämäFi, jotta mainitun rauta-
tien rakennusta ivoitaiuin käyttää
hätäaputyönä.

I Hallitukselta päätettiin anoa ma-
roja teitten ja sillain rakentamiseen

[ kunnassa.
Urjalan kunnamoaltuuston koko-

uksessa eilen keskusteltiin niistä
toimenpiteistä, joihin kunnan olisi
ryhdyttämä työnpuutteeu torjumi-
seksi ja päätettiin asettaa erityinen
työttöndyyskomitea, johon tulimat
walituiksi rnaanw. 3L. Mäkelä, työ-
mies K. Nnorinen, torppan H. Ra»
jo, sxilstatilallinen I. Lastonen ja

j työm. A. Ahonen. Ten lisäksi pää-
j tettiin kuntaan perustaa työnwäli-

• tystoimisto.

Lahjotus le»h?st«mdl»
wa«t««ja»iselli.

> Ruowodon kunnllMvaLtuuÄon fV
kouksessa lauantaina esitettiin maan-
wiljelysneuwos A. Aminoffin kirjel-
mä, jossa lähettäjä ilmottaa lahjot-
lamansa kunnalle 10,000 mk ennen
kamalla summalla perustamansa
keuhkotautiparantolan ylläpitora-
haston hymäk'i erinäisillä ehdoilla.
Kunnanmauuustc päätti ottaa lah-
jotukseu kiitollisuudella mastaan
asetettuim ehtoineen.

Thö»w2lithSt,l«i«to Urj«
l«a».

Urjala» kunnanwaltuuston e'tli=
feKfä kokouksessa päätettiin käsiteltä-
essä kysymystä hätäapiltöiden jäi>
jestämrsestä perustaa kuntaan työn-
wälitystoimitzto, Toimisto hoidc-
taan wäliaikaisesti ia toistaiseksi
fiinnallistoimistossa.

RuowÉÖen kunnanwoltuus-
ton kokouksessa

lan johtokunnan jäsen, maanwilje-
lyZnemvos A. Aminoff anomaan
waltiolta 3,000 markan sunruinen
awustus tunna,i lääkärin palkkaa-
mifefji, josfa taftaukfesxi kunta fa-
maa tarkatusta Marten sitoutuu
maksamaan 2,100 mk.

Kotalahden talon isäunistölle
myönnettiin 5,000 markan määrä
raha halkojen hakkaamista »varten
sanotun talon maalta metsänhoidol-
lisessa iarkotuksessa.

Urj«I«» ku»«a»w«l<«nston
k,k,nlsess«

eilen esitettiin eliirtanoelautafunimn
lähettämä kunnan wiljawarojeu ostoa
koskema kysymys, Waltuusto piti tär°
keänä marsinkin peiunain ja kaurain
hankkimista', muita jätettiin elintarwe-
lautakunnan toimeksi seikkaperäisen esi-
tytsen laatiminen siitä, miten tämä on
toteutettawa.

Käsiteltiin kysymystä siitä, unten
polttopuun menekistä kunnan laiwksiin
aiheutuneet kustannukset saataisiin su-
pistetuiksi. Sen sijaan, eitä kunta tähän
asti on ostanut puut Valmiiksi pienen-
nettyinä, päÄtetkiin tästä lähtien, niifö-
li mahdollista, ostaa metsäipdstosa, ja
hakkauttaa, puut, Kansakoulujen joh-
tokuntien tehtäwätsi annettiin hankkia
jokaiselle koululle erityinen lämmittäjä,
joka Pitää huolen koulun lälmmitykseZ-
tä, sen sisaan että siitä tähän asti omat

huolehtineet lapset.
Kantaan päätettiin perustaa erityi-

nen järjestysmiehistö poliisin awuksi.
Järjestysmiehet walitsee tunna>llis!au-
takuuta ja on niiden luku korkeintaan
12, Kuntaan päätettiin myöskin
hankkia poliisikoira,

Waiwaistalon johtajaotareksi matit-
tiin nti Crmmi Wiitanen,

lauantaina käsiteltiin ja päätettiin
Feuraaroiäta asioista:

Myönnettiin tunnallislantakun-
nalle ja kunnallisten tilien tekijöille
waZti,uwapans wiiine wuod. hallin-
nosta. Asian käsitteli) on wiiwästy-
nyt tähän saakka sen mnoksi, ettei
ole saatu koolle lakiwoimaisla kun-
namvaltnuston kokousta ennenkuin
masta nyt.

Myönnyttiin kunnan kätilön
pyyntöön saada palkankorotusta 400
markkaa mliodessa toistaiseksi.

Niinikään myönnyttiin Pohjas-
lahden kansakonlun johtokunnan
anomukseen saada määräraha kellä»
rin ja kaimon korjaamista Marten,

Esitettiin läänin tumernöärin kir-
jelmä, jossa kehotettiin kuntaan pe°
instainaan asuntownokralautakun-
ta. Kunnanmaltuusto päätti kuiten- j
kin, koska ei näyttänyt sellaisen lau°l
tatunnan tarfteelli/nutta kaimatta-'
wnn, jättää ainakin tällä kertaa esi- *

tytsen hnoinioonottamatta. |
Kotalahden talon isännistön kir- '

jelmän johdosta, jossa esitetään, ek j
tä kunta päättäisi nryydä sanotun'
talon asuinrakennnkset ja sen yhtey-
desiä olemat miljelmät, päätettiin
sanotun isännistön jättää
laatia suunnitelma ja esittää hymäk-
syttämäksi, alvifo sanotut tiluksetj
myytälvät yhtenä maiko useampana
kappaleena sekä, joko rakennuksineen
tai ilman niitä. Isännistö oikeutet
tiin myöskin pitäniään koehnlito
tauppa ja esittämään tnlokset kun
takokoukselle.

Hymäksyttiin Mnroleen kansako»
lun johtokunnan esitys sanotnll
fonlnlfe hankittujen polttopuittci
hinnasta. Saman koulun johtokun
nan jäseneksi paikkakunnalta pois
muuttaneen koneenhoitaja A. Ter
mon tilalle w. 1917—19 malittii,
Lyyti Ruohonen ja työnjohtaja 38.
saarisen tilalle to. 1917—18 mxat-
raaja E. Pöllänen

Ruhalan kamakoulun johtokun-
nan esityksestä myönnettiin johto-
kunnan käytettämäksi 300 markan
määräraha koulun lattioiden kun»
nostamista Marten.

Talollisen St Termalan pyynnös-
tä päätettiin hänet mapauttaa asu-
tuslautakunnan jäsenyydestä ja )va

lita hänen tilalleen talollinen E. I.
Paronen. Palstatilalliscn I. Lahti-
sen samaa asiaa koskeva anomus hy-
lättiin.

päätettiin kuutaan perustaa taffoi-
tussihteerin mirla, joka aitoa toimin*
tansa marras!. 1 päiroänä.

Haritun kansakoulun lisämääräraha-
anomus huwäkstit,t!!N,

Taksotuswalituksia. Läänin in
loernööri on Rnomeden pitäjän
Väärinmajan kylästä kotosin olcwan
K. Saarien lvalitukscsta alentanut
hänelle w. 1916 liiketuloista pannut
weroäyrit 103 äyriin sekä welwotta-
nut kunnan 30 markalta korwaa>
maan walittajlln kulut asiassa.
Messukylän Pitäjästä kotoisin ole-
man pankinjohtaja Bertil Grahnin
malitukseska on läänin kumernööri
alentanut hänelle Messukylän siitä-
jässä kiinteimistötuloista asetetut
meroäyrit 210:§tä Iso:een sekä mel-
vuottanut klmnan 30 markalla kor-
ivaamaan kulut asiassa.

Manttaaliin pano. Läänin ku-
mernööri on mahmistanut Pirkkalan
knntakokontsen ehdotuksen tammi-
kuun 22 ftäimältä m. 1917, joka kos-
ti kunnassa sijaitsemien uusien teol»
lisuuslaitosten manttaaliin panoa
ja osallistuitta teitten ja siltojen te-

ko» ja kunnossapitokustannuksiin w.
1917 lopsinun asti, mutta kunnassa
oleman A. B. Krominahtatehdas O.
J:n malitutsesta alentanut maini-
tun tehtaan manttaalimäärän kah-
deksi manttaaliksi.

Maanmittaustoimituksia. Kos-
ken perintötilasta Juupajoen pitä-
jän Hoimalan kylässä on erotettn
Korkeekoski niminen tila-, Jli-Han-
kalan perintötilasta Teiskon Pen-

kylässä on erotettu Nie-
melän nusi tila! Palttalau perintö-
tilasta Oriweden pitäjän Onnistat-
palecn kylässä on erotettu Tärkijär-
wi-niminen nutistila; Partoln pe-
rintötilalta Orimeden pitäjän Ori-
meden kylässä on erotettu Moisiot!
uusi tila! Peltolan perintötilalta
Messlckylän Takahuhdin kylässä on
erotettu Heikkilän uusi tila ja saman
pitäjän kamassa kylässä Ala-Heikki
län perintötilalta Pelkolan untis-
tila sekä Uotilan perintötilalla Kan-
gasalan pitäjän Hamiseman kylässä

>Hankiwuoren uusi tila.
Kunnanlääkärit, Nuoweden kun-

iiallislautaikunnai: kokouksessa lanan-
taina nchölmertiin kunnanlääkärille,

tri W. Hoiel l i 11 e jatkumaa Bra&=
wapautta tuluwail syys- ja tnlewan
lokakuun ajaksi, Sismsena toimii ny-
kyinen mirnnftjaiiren lääket, fano. g),
T n ndwall.

HyMäksyttiin MustaiäNven kansa-
koulun johtokunnan esitys sanotun
koulun käsityönopettajan palkkaa-
misasiassa, Saman johtokunnan esi-
tyksestä päätettiin antaa ?m tchtä-
uiäksi hankkia koulun palstaksi luo-
unilelulle maa-alalle lahjotnskirja
sanotun maa-alucen onlistajalta.

Hyyrylän kansakoulun
nan esityksestä myönnettiin sanotut-
le johtokunnalle 1500 mk. urkuhar-
nioonin ostamiseksi.

Valittiin ja nniltuutettiin sairaa

Purin Työwäeuopiston johtajaksi
un opiston johtokunta 20 hakijasta, wa-
linnut Pohjois-«<takunnan kansan-
opiston johtajan, filos, maist. Wäinö
Kari n.

Porin taupungi» kunnallisten töi
den ylitnönjohtajaksi, lähinnä Reposaar
ta warten, on matittu raiennusmestar
Erik Tunturi Turusta, waralle rakcn
nnsmcstari A. Kohota Tampereelta.

Kiertokoulunopettajatsi Alator-
niolle on walittu »ti Aeinpi Hetastina
Kulmala Muowcdeltä.

Oriwrden kansauopistulln, pää-
asiassa toiswuotisen kansanopiston
palwelutseen, on otettu toiseksi kästtöit-
ten opettajattareksi ylioppilas, nti Aino
Kätki, luonnontieteitten opettajaksi
maisteri Eino Kärki ja wiseksi huma-
nististen aineitten opettajaksi, maisteri
Wilho Liukonen, jota samalla on mu-
siikinopettajana. Ennestään on apetta-
sia 6. Haijoiite!ijao,pettajia< tulee sitä-
paitsi olemaan.

s Tulipalo Messukylässä. Eilen ilta*
päimällä Ho 5 aikaa» syttyi Messuky-
lässä Turtolan tilan kuiwauKriihi pa-
lamaan ja paloi fterustutsioan myöten
samoinkuin sen yhteydessä olema olkila-
wkin. Riihensä ali paraillaan kuiwa-
massa 55 hl. ohria ja oliilalvoi-ja noi,i
100 kuormaa olkia. Tnliftalo sai alkiui-
sa ftuilmxrnhesiä olemasta höyrykoneeZ-
ta lentäneeltä kipinältä.

Bawa»ta«ttepjde«i«.
Viime luiiton kuluessa on kaupun-

gin kulkutauusairaalan lamantautiosas-
tolle tuotu 22 uutta potilasta, joista 6
maaseudulta. Kun lamantautiMraalaZ-
ia ei saman ajan kuluessa ole yhtään
laskettu sairaalasta terMeenä pois, ai-
noastaan muutamia epäiltyjä, nousee
sairaalassa nykyään olemien lamantau-
ti-sairaiitten lukumäärä 52:een.
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liVsilllJJijUM
tällä kertaa

„orgaui|"eeMttuamme nälkämme" muu-
taimrfjt duuniksi eteenpäin, on meidän
hymä olla.

me Moimme Kuchallifim, kiihkottomin
mielin mietiskellÄ rna-ailman menoa
nähoätsemme kuinka se oikein pyörii ja
loiskii, hyppii ja tirrftaroi.

Niin, se maailman meno, se on ny-
kyisin tosiaan kummalla kannalla, näl-
kää maan ja nälän organifeeraamista
kaikkialla, paitsi Venäjällä, jossa on
nälkä yltiikylläisyyden organiseeraa«
maktomuudesta. Mutia yhtä, hywä: näl-
kä tuin nälkä.

Mutta kun silmäilen Ruotsin lehtiä,
olen huomaaminani, että siellä on kai-
keu puute koma, mutta organisatsiooni
hywä ja nälkä siis wähäinen kaikesta
päättäen.

Mamma Swea on nykyisin puuhakas,
käytännöllinen ja erittäin taloudellinen
perheen emäntä, joka on malmis äl-
kää punastuko! ottamaan Maikka
kirpun toisen Niinpä näyttää
minusta, että se on saanut jokaisen voi-

kansa ja tyttärensä siihen määrään
täyteen sieniaatetta, että heidän ijan-
kaikkinen autuntensakin heidän ,mieleZ-

tänsä riippuu aiman läheisesti siitä,
omatko kaikki pytyt, nelikot ja nassakai
täynnä suolattuja sieniä. Eimätkä he
taidc? ollakaan koroin määrässä, sillä
kun on sientä ja perunaa, niin on wat-

sakin täynnä, ja kun toatsix on täynnä,
on mieli hhMä; kateus, ahneus sa pahat
himot pysywät loitolla. Mutta kyllä sii-
nä nuo tyttäret ja pojat omatkin, saa-
neet paarustaa sekä lehtoja että kan-
fcita! Niinhän se sananlaskukin sanoo,
että „sen suu napsaa, joufo jalka ka,p-
saa,"

Tämä ntjt sieninä. Nwuhuamautuk-
sena en moi olla mainitsematta, että
meillä ilmestyi lehtiin Kotitalousfomi-
terni mietintö N:o 7 sienien Poimim!-
festa juuri sinä pätoänä, jonka aamu-
na kaikkialla ainakin näillä seuduilla
todettiin, että halla oli roienrjt perunan-
Marret ja sienetkin!

Sitten näin, että maitia siellä oli
omalla kustannuksellaan lähettänyt 250
naista Norrland'iin puolukkametsään.
Kaksisataa wiisikymmentä naista, jotka
eimät säiky pieniä ponnistuksia mäen-
rinteissä ja ii,wiloissa, poimii Miikon,
kahden kuluessa mahdottoman määrän
puolukoita, kun ferwwi kokonaan niille
töille rupee. Ia tämä ei ollut ainoa
„retkue". Ruotsinmaa on suuri ja met-
sät laajat. Niihin mahtuu legio 250:n
naisen retkueita. Ia kun ne aikansa
omat häärineet, tullen takaisin kaupan-
keihin surkastuneet keuhkot täynnä
männikköjen pihkaniuoksuista ilmaa,
elimistö wirtistyneenä ja raofahrfu ku-
ninkaallisena, on Ruotsin kuningaskun-
nan puolukkasato kutakuinkin tarkkaan
tallessa, ja koko Ruotsin fonsa woi huo-
letta lähteä taimea kohti, sillä saahan se
ainakin puoluklopuuroa! Ihmeen tha-
ua ruokalaji, jota jokainen syö paljon
mieluummin kuin ottaa selkäänsä.

Piipahdin sunnuntain tietämissä
maalla näkemässä, onko siellä siihen
määrään heikkolahjaista teeriä ja jänis-
siä, että sallimat itseään ammuttaman.
En pettynyt laisiufoau siinä suhteessa.
Mainittujen eläinten hengenlahjat
näyttämät todella oleman malitetlaman
alhaisella kannalla. Mutta puolukkahU-
loa emme jänispaistin keralla saa, se
en marma! Tosin oi imat mäet pun«'i-
sina puolukoista, mutta 250:ä naista
niitä poimimassa en nähnyt missään.
Mksi puolisokea ämmä siellä oli, joka Uu
raau puoloja, riipi puolen litraa puu-
lukau lehtiä. Gi muuta. Miksi ci lähe-
tetty .partiolaisia puolukkaan? Heillä
olisi siellä »annacn ollut hymin haus-
kaa telttoineen, keitinwohkeineen ja
merki naniojärj estelin i neen.

Mutta 3wea-äiti ei huolehdi cnnocch»taan siitä, että joka ruuan muru ote-
taan talteen, waan siitäkin että on, mii-
lä lämmitetään. Weturei-tansa martenhän on metsistä poinntuttanut tuhansiahehtolitroja käpyjä. Ajatelkaa: käpyjä!
Niiden sekaan pannaan jatkoksi wähänkiwihiiliä, polttoturwetta ja mitä muu-
ta kelwollista ja käypää, sattuu ole-
maan, Lämpöteho sa taloudellinen,, tu-to§ owat yli odotuksen bywiä. Antaa
nyt engelsnuinnin pitää itse hiilensä,
Swea-mamma sittenkin her-roitsi ja syö Kontinentalijunan ruokai-
luwaunussa, käwipä malmin myynti-
matta sitten Trelleborgin tahikautta, sieniä ja Puolukkapuuroa.

Ja sitten hän on pitänyt huolen siitä,ctieiTOät hänen poilansa saa liiaksi ryy-
pistellä. Ruokaryyppyjä wain määräsel->taän ja säästeliäästi! Meillä taas ci;sira ryyppyjä ollenkaan, mutta me kir-jollamme Main kirjeen Kuruun, saam-me neltö ..priipiljetin" ,ja olemme niinpäissämme, ettemme tiedä edes, kenen
poikia ollaan . .

.

| Mutta nyt minun täytyy lopettaa.Minulla on tärkeämpää ajattelemien
M"'un täytyy keksiä, kuinka minä sai-sin kaksi wanhentunutta leipäkupongia
waihdetuiksi 100:<mu grammaan leipää
Leipä saisi myös olla wanhentunutta jawähän lwmeistakin.

Mikk o W - s

- Perheuutisia. Sunnuntainaw!h,tt.!n Qriwedellä morsiamen tebii-sa toonittasa Yrjö Länfilugt»Tampereelta ja neiti Martta Kiwi-w a a r a Ori medeltä.

sunnuntaina wihittiin morsiamenod!sia liikemies AxelL.ndholm Ester
.,femaPäälli,M ErnstÄppelruthi!, tyiär. !

Hent i lötie t n i ,i,

kÄsS*" t&mä iåttåån Mrta.n
bu

tmM*n P"ter Anton

m:J. U 'VUn putosi eilen

2° rt a m a.

ntaloloulset.
KunmmwMuuÄVon wlllittiin W. 3.

Haline, H. Tamminen, Sceti Nuo ha-
nen, I. Kilpisoki ja £©?. Jokinen.

Werotuslautatuntaan walittiin K.
Nieminen, 2. Ruohonen, F. Tanhuan-
pää, W, 3, Halme, .«. Lehtinen, K.
Tuomisto, £. Wallin, M. Anttila, K.
Teiwaala, K. B, Talmasli, 8. A, Eaa-
råren, M. Niemenpää, K. Komero, 28.
Liiwalammi, K. Wesa, I, Konttinen,

A. Seppälä, li. Männistö ja L, Salo-
nen.

TutkijalalUllkumaa ei waliltu, wcum
jätettiin werotuksien tutkiminen wal°
luustolle, kuten edellisinäkin wuasina,

Huonemuokralautakuntaa ei malittu
tällä kertaa.

Jlöjärwcn sosial. kunnallisjärjestöltä
saapuneen kirjelmän johdosta, jossa
maadittiin kuntatokouksissa käsitettäwät
a>ftc,t itmoittainnan Kansan lehdessä,
syntyi milkas ajatusten waihto. Kuu il'
maittaminen yksistään Kansan lehdessä
ei olisi tyydyttänyt kaikkia ja tämänlal»
nen ilmoittaminen kolmessa, paitkakun»
nan lehdessä tulisi kowin kalliiksi, niin
päätettiin, että ilmoitetaan sanamaleh-
dissä wanhaan iapaum piktuilmoituksel-
la ja että tiedot käsitteltäwänä ulewiZ-
ta asioista lewiäisi, päätettiin toimittaa
ilmoituksia seuiaawiin paistoihin: Lie-
lahteen, Osuuskauppaan tirkonkylässä,
kauppias I. Oksasen kauppaan, Muta>
lan Osuuskauppaan sekä A. Peltosen
kauppaan.

Kiitollisuudella päätettiin ivastaan-
ottaa kauppias R. Wiiitenn, pienwilje-
lysrahastosta kuntamme osalle tarjottu
määrä, sitä tulee hoiwmaan tilatto-
man «wäestön lainatassan hoitokunta,

Wähämaraisille perheille päätettiin
myöntää awustusta maidon, woin ja
juuston ostamista warten. Zbsian la-
hempi särjestely jätettiin waiwaishoito-
hallituksen huoleksi.

Mutalasta Sorwajärwelle menowän
tien .kuntoon laittamiuen jätettiin siksi,
kun walittu komitea ottaa selwää, onko
ajateltu paikka sopimin. Komitean
tulimat A. Sammatti, K. Ajosmäki jq
I. A. Ihamuotila, kokoonkutsujana en-
sinmainittu.

Kunnan elintarwclaMalunnallc
myönnettiin 50 tuh. min luotto lihan
>y. m. elintarpeiden hankkimista waoten.
Mutta, samalla walittiin
tea, joka pitää silmällä elintarwelauäa-
kunnan toimintaa. Komiteaan tuliwat
A. B. Mäkikylä, g. Oksanen ja K. tzan-
kawaara.

Luottiin läänin luwernöörin päätös,
koskema maaninittaususkottujen mies-
ten palkkoja.

Kokoukselle ilmoitettiin Kanaa-alan
tunlu»! kyytiwelwollisten päätös, koske-
wa Kangasalan aseman majatalon kun-
nossapitoa. Asiu ci antanut tällä kertaa
aihetta mihinkään toimenpiteisiin.

Maairteiden lewitystä päätettiin jaf-
kaa siinä tapau,ksessa, joc> työnpuutetta
ilmaantuu.

Kansakoulun opettajille päätettiin
inhöntää talliinajan korotuta sama
määrä ja samojen perusteiden makaan
kuin wiirne wuonna.

Kunnallislautakunnaii esimiehen palk-
ka päätettiin koro>tlaa> 300 markalla.

Kansakoulun, oppilaille myönnettiin
wapaat koulutarpeet.

Luettiin kuntaa warten laadittu inisi
,!önhni!!hoi'to-ohjes''>ämö.

...
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tnafjniO' ehdalla elitä karja on umoöcii
kuluttua samassa tunnossa kuin nykyi-
sin. Huolimaita siitä, että lehmät «wat
hywäiypsyisiä, pitää omistaja edulli-
jcmpana myydä heinät ja karjarehuu
luin tuottaa maitoa ja moita nykyisillä
ra-jahinnoilla. (Hintarrcelauittfunta on
ilmoitanut, ettei sillä ole sen parempia
edellytyksiä hoitaa tätä karja» kuin
limismjilla itselläänkään.

Kupparit lakossa. Alatorni-
tm Pirktiön kuppaiit owat laktopuuhissa
ellei palkkaa! nosteta 1 niksi kuliakin li-
haan imaistulta sarwelta. Untinen
paikka oli 15—25 peninä. Wielä ei tie-
deiä mille kannalle suomen kuppari-
työntekijäin ammattiliitto asettuu tä-
hän lakkoon nähden.

3uu r i a punaj u a t i a las-
teac Wirroilla karrppias Kotirannan
puutarhassa. Kuiwuudesta huolimatta
omat ne kaswaneet aina 1,2 kilon pai-
no isiksi.

Laulajat!

Harjotulset tönöön tiistaina klo 8
Ncalilyseolltt. Mikkien on ehdottomasti
faamuttama.

Nimipäiwä.
Tänään: D agn y.
Huoinenna: A> leksan t e r !,

Jlöjärwi.

Kirkonkokouksessa t. f. 9
p'nä fäfiieltiiit jeuraaroat asiat:

Kirkloherrau rahaMkan ylöskanto-
mieheksi rnalittiin opettaja K. Honka-
maava.

Luottiin tilinitarkaÄtajain lausunto
wiime kir,kollis,wuoden tileistä, jonka
perusteella myönnettiin tilintekijälle ti-
li- 'ja wastuuwapaus.

Kun kirkon kamiinat omat muuta-
missa kohdissa auenneet epäkuntoon,
niin päätettiin kutsua asiantuntija nii-
tä korjaamaan.

Kiertokoulun opettajille myoniiMiin
heidän pyytämänsä, 200 markan kalliin-
ajan korotus.

Pappilan raferuiuSlautafuniaan toa»
littiin maanwiljelijä Toiwo Valune».

Pappilan MH» lattia päätettiin
lorjattaitoaJfi jet annettiin työn suun-
nitteleminen rakennuslautakunnan huo»

■m M-M'tePfts.

Muualta koti-
maasta.

Hellwlii» tn**»! sala
liittolaiset.

Helsingistä [«mätetään P. T:lle t. k.
8 pnä, että Wiapoiin satorn<iiieuroo&to
on lähettänyt yleiswenäläisen ncuwuZ-
ton toimeenpanemalle komitealle lieltei-
sen päätöÄauselmlln sunriiuhtinaiden
\a tni. tsaarin kannattajien ulkomaille

koskemassa kystzmyksessä,
Mwmatlle matkallÄ olleet Manasse-
witsh-<Mannitow, Nyiubowa, Glinlo-

SkJomajeTO ja Elfwengien
on pidätetty Riihimäen, asemalla Hei-
singin nemnoston määiäykjeZtä ja tuo-
tn Helsinkiin sekä siirretty »Poljainaja
Swe«da"-!aiwaan, Heitä seuranneet
henikilöt on jätetty Helsingin kaupun-
tiin, josta> heitä on kielletty poistu-
masta.

Wenäjäktä kaikotettujen henkilöiden
lauantaina! Riihimäellä tapahtuneen
roangiisemiien yhteh!>essä kertoo 33.
Med., että, Helsingin aluekomitea joka
aluksi «Ii ollut täysin, yksimielinen kar-
totusmääräylsen suhteen »Pietarin neu-
woston sa wälillikaisen hallituksen kans°
fa, lähetti lauantai-iltana Kerenskille
sähtöscmoman, jossa osoletaan, Mä «n
loälttämätöntä peruuttaa siirtolaisten
kailottaminen HelMgin kautta ulko-
maille sillä perusteella, että Suomen
demokratia on kuohuksissaan ja että
tällä pohjalla woi tapahtua lowotto-
>nu uksia.

Mh»«lh» inhoja Sno«e«-
lahdella j* Laatolalla.

Tuumenlahdella hlchuillnan huttw
neen 5—7 henkeä. Laatokalla lu=
kemattomia jaaloja murskautunut.

Mtäli Karjalan Uamu-Lchoelle
ilinotekaan Koiwistolta, kerrotaan
sielläpäin, että Suomenlahdella olisi
eräs wenäläinen hinaajar, wetämä
lotja hajonnut myrskyssä pimeässä
ilman, että hinaajana siitä mitään
tiedettiin ja tällöin meren uhriksi
joutunut lotjan nelihenkinen mie-
histö ja kipparin waimo lapsineen,
6 ä 7 henkeä. Samosen tietojen mu-
kaan mainitaan lottan wäestö we°
näläiseksi.

Samalle lehdelle ilmotetaan Sor-
tamalasta, että rannikkoalue Sor-
tanlahdesta Sortawataan tarjoo su°
rullisen näyn. Rannikkoa reunustaa
leroeä halkowyö, joka on lähtöisin
haaksirikkolltuneista proomuista sa
jaaloista. Siellä, täällä näkee jät-
teet hajonneista proomuista.

Sortanlahdessa on kaikkiaan 17
hinaaja-alusta myrskyä pitämässä,
joka wielä perjantai-iltana jatkui.

Käkisalmesta ilmotetaan, että jo
tiistaina alkoi Laatokalla ankara
myrsky, jota kaickosi melkein koko-
naan keskimiikko aamuna. Tällöin
uskalsiwat satamaan paenneet lai-
wat taas merelle. Kauan ei kuiten-
kaan ilma Pysynyt tyynenä. Tuuli
kääntyi pohjoiseen ja käwi nawakaf
si, kiihtyen hurjaksi myrskyksi. Tors-
taipäiwän aikana aikaansai se (inu
ria tuhoja.

Mikäli tiedetään, on myrsky tu-
honnut lähemmäs parikymmentä
proomua ja jaalaa, osittain aiwan
keltvottomiksi ja leivittänyt halkolas.
kin, jolla useimmat olimat lastattu-
na, meren ajeltawaksi.

Luotto-Pankin toimitusjohtajaksi
on walittu «Uuden päa-
toimitte ja, fil. wmSi. %I. tz hn n i°
n en.

Venäjältä.
-

ii..:.

Sisäinen tilanne kiirjisiA
Kerenski saanut väliaikaiselta hallitukselia laajat valtuudet

ylimmän vallan perinpohjaiseen vahvistamiseen.
Kenraali Rornilow waatinut diktatnuria ja saanut eron. -

Klemliowski ylipäälliköksi.
Pietari» fa»»»«li ja lihlal»«ta j«li,tett» sotatilaa».

Pietari, syysk. 9 p. (P.T.)
Wircillinen tiedonanto: T. 'k. 8 pnä
lähetti tcnraati Kornilow luokseni
roaltalunnanduuman jäsenen Wlad.
Nik. Lwowiu waatiinaan nxilioikais-
ta hallitusta luowuttamaan koko si-
wiili° ja sotilaß>wallan kokonaisuu-
deßiaan, jotta hän oman harkintan-
sa mukaisesti sitten muodostaisi uu-
den hallituksen maan hallintoa war-
ten. Waltakunnanduuman jäsenen
Lwowin tällainen ehdotuksen tekoon
saaman maltakirjan todellisuuden
MahMisti sittemmin kenraali Koi-
nilow, keskustellessaan kanssani Pu-
helimitse. Nähden tämän waatimuk-
sen esittämisessä, joka on tehty mi-
nun kauttani wäliaikaiselle hallituk-
selle, muutamien Wenäjän yhteis-
kunnan piirien halun täyttää walta°
kunnan raskasta asemaa hywäkseen,

järjestääkseen maassa sellaisen mal-
tiollisen järjestelmän, joka on risti-
riidassa loallankumouksen saawutus-
ten kanssa, on wäliaikainen hallitus
katsonut malttamattomaksi Maltuut-
taa minut isänmaan, wapauden ja

tasawaltaisen iärsestyksen palautta-
miseksi ryhtymään pikaisiin ja tar-
motkaisiin toimenpiteisiin, jotta
perinpohjin wahwistaisin koko ylim-
män mallan maltakuunassa ja wal°
takunnan !saawuttaman >kansalais°
oikeuden loukkauksen yritykset. Kaik-
kiin Malttamattomiin toimenpiteisiin
wapauden ja järjestyksen suojelemi-
seksi maassa tulen ryhtymään ja
niistä toimenpiteistä tulee wäestöl-
Ie arkanaan annettawakst tieto. Sa-
malla katson: 1) On kenraali Korni-
lomin luowutettaMa armeijan yli-
Päällikön Mirka kenraali Klem-

Kenraali

bowskille, teitä Pietariin suojele-
wan pohjoisen armeijan ylipäälli-

kölle. Kenraali Klembowskin on wä°
liaikaisesii ryhdyttäwä korkeimman
ylipäällkön Mirkaan, pysymällä Pih-
kotvana, 2) Pietarin kaupunki ja

Pietarin kihlakunta julistetaan sota-
tilaan ja niihin ulotetaan sotatilaan
julistettuja seutuja koslewa asetus.
Kehotan kaikkia kansalaisia täydellä
seen lewollisuuteen ja isänmaan pe-

lastamiselle malttamattomaan jäi-
jestyksen liäilyttämiseen. Kaikkia ar°

meijan ja laivaston jäseniä kehotan
itseuhrautumasti ja lewollijestitäyt-

tiimaan melioollifnutensa isänmaan
puolußtaniisessa ulkonaista Mihai-
lista mastaan.
Pääministeri, sota- ja meriministeri

A. F. Kerenski
Syysk. 9 pnä 1917.

Työ- ja sotamiesneuwoston suhtautuminen tapahtumiin.
Rornilow leimataan ijänmaan ja vallankumouksen pettäjäkji.

Ne»w,sis

Pietari, syysk, 10 p, (P.T,)
Klo 1 aitaan yöllä istui neuwoston
toimeenpanema komitea täsitellcn
syntynyttä tilannetta setä dircktoo-
rien tai tansalliskokonksen asettami°
sesta, Wiimcmainittua ehdotusta
kannatettiin, Kto 2 aitoon yöllä täh-
ti puhemiehistö Kerenfkin luo ja
sieltä palattua jattettiin taasen is-
tuntoa. Toimeenpaneman keskusko-
mitean sotaosasto on juiaiZsut scu°
raatoon kehotuksen kaikille ai-meija-
ja rintamakomiteoille, nei,wostoille
y, m.:

Tomerit! Ent, forfein ylipäällikkö
kenraali Kornilow on pettänyt isän»
maan ja wallanknnioiiksen, T. k. 9
pnä esitti hän waltakilnnandnuinan
jäsenen Lwowin kautta iväliaikaisel»

le hallitukselle ivantimuksen halli-
tuksen hajallelaskcinisesta ja mallan
luomuttainisesta kokonaisuudessaan
hänelle, muodoslaak'eeu itie oumn

harkintansa mukaan hallituksen sekä
mahwisti tämäu maatimutsen puho^

ie» tsi«ee«pauewa» lomttea» i»li«t»«.
limitse tmvcri Kerenstille inicskoh-
taisesti. Korkcimnian ylipäällikön
esikuntapäällikkö Lixkomski osottau-
tui niinikään petturiksi ja kamalta-
jatsi, kieltäytyessään täyttämästä
mäliaikaisen määräystä
armeijan päällikkyyden mastaanot-
tamisesta kenraali Kornilomin erot-
tamisen johdosta wiittaamalla tan-
!''ataissodan mahdollisuuteen, rinta-
man amaamiseen saksalaisille ja yt°
sityisrauhan solmiamiseen. Wäliai-
kainen hallitus ryhtyi täydellisessä
yksimielisyydessä keskuskomitean ja
neumoston kanssa kaikkiin toimenpi»
teisiin isänmaan petturien ja masta-
mallankumoussalaliiton kukistami-
seksi. Kenr. Kornilom on erotettu mo-
rastaan ja kärsii rikoksestaan ja ka-
malluksestaan rangaistujen kaikessa
ankaruudessaan. Sotaministeri i\c>-
renski on käskenyt kenraali Kornilo-
min luomuttamaau ylipäällikön mi-
ran kenraali Klembomskille, joka wä-
liaikaiiesti ryhtyy hoitamaan inir-

kaa, pysyen Pihkowassa. Kenraali
Kornilomin yrityksiä Mastaan lä-
hettää yksityisiä joukko-osastoja Pie-
tariin ryhdytään mitä tarmokkaim-
piin toimenpiteisiin. Keskuskomitea
kehottaa kaikkia armeija, armeija-
kunta-, dimisioona, rykmentti-,
komppania- ja laimakomitcoita ole-
maan täyttäinättä ainoatakaan ken-
raali Kornilomin ja Lukornstin kas-
kyä. Kaikkien arnieijajärjestöjen on
annettaMa mäliaikaisellc hallituksel-
Ie ja keskuskomitealle sen taistelns-
sa mastamallankumousta mastaan
niitä tarmokkainta amustusta ja
täydellinen kannatus, salaliitolla
ei ole symiä juuria armeijae-'a.
Välttämätöntä on täydellisen kumi-
lisunden säilyttäminen ja kaikkien
mmmien ponnistaminen taistelussa
ulkonaista Vihollista mastaan, Kai-
kista tapahtumista ja armeijajär-
jestöjen toimenpiteistä on kiireelli-
iesti ilinotettawa toimeenpanemalle
keskuskomitealle.

Toimeenpaneman komitean päätöslauselma.
ftemftta ««sdsltettawa »«li h«llit«», js»la paiitehtä»z»ä om taxittU lalallittsa

ja le«raatt Kor»Uowia »altan*.
Pietari, IN p, ftQSC. (P. T,)

toiineenpanewan keskus-
komitean täysi-istnnto, joka alkoi ei-
len klo 10 illalla, Pänktyi- tänään klo
IN namulla. Waltawalla äänten
enemmistöllä hywäkiyttiin seuraa-
wa Tsherckellin esittämä päätöslau-
ft-lma:

lättäeu tomeri Kerenskille haili--
tuffen muodostamisen, jonka pääteh-
tämäuä tulee olla waltawa taistelu
salaliittoa ja kenraali Kornilomia

Kel

mastaan, lupaa nemvosiojeu toi-
mcenpanewa keskuskomitea hallituk-
sclle mitä tarmokkaimman kanna-
tuksen näissä taisteluissa. Kaikki
ryhmät omat suostuneet
maan uutta »vallankumouksellista
maltoa, jonka johdospa on Kerenjki.

Äänestykseen waikutti Kornilomin
koko mäestölle osottama kehotus,
jossa Kornilow syyttää Kerenskiä
siitä, että tämä on aiheuttanut Kor-
nilowin esiintymisen, sekä roolini-

kaista hallitusta siitä, ettei se on
bolshewikien wallan alaisnia sekä
cfcistiiä Wcnäjän tappiota, minkä
iviioksi Kornilllw on päättänyt ottaa
teULwäkseen Venäjän trchoutumisen
chkät-eiuisen, Kotous päätti malitn
ucuwoZtosen waltiollistcn puoluei-
den ja ammattijärjestöjen edusta-
jista erityisen komitean, jonka tu-
lee rylityä kiireellisiin toimenpitein
siin ia kiireellisissä tapauksissa käy-
dä suhteisiin hallituksen kansia.

intilaistLn komiteoin lanta.
Jyryjä päätöksiä.

Porvarilliset sanomalehdet l«kka«teta«n. - M»odostet«a« rajattomalla mallalla waru«-
tettn waU«nt«monkseUwen komitea. «enraalilnwernvSri asetetta »aimonaan alaiseksi.

Helsingin työ ja sotamiesucuwus
to, Suomen,aluckomitcn, )tä»>cicn

laiwnstun keskuskomitea ja kalun-
pulkaisneuwusko uwnt tukunticssann
johon ottiwat osaa rykmentti-, tump-
Pania ja laiwnstutumiteat, yleiswc-

näläiseltä tuimecnpnnewnltn keskus
komitealta saapuneen ilmututsen
juhdustn todenneet:

wat wallalikumouksen ja maan ka-
wnltnjiksi ja lakien ulkopuolelln ole-
miksi,

1) että mastamallaukumuuksclli
nen purwaristu un, nojautuen ar
mcijan ylipäällikköön ja sen masta-
wallankumouksellisiin osastoihin,
julkisesti ase kädessä noussut wal-
lnnkumuusta ja sen järjestöjä was-
taan, ja että maa tämän wuoksi on
joutunut kansalaissudan kynnykselle,
juka uhkaa saattaa mallankumoukscn
ja sen saawutukset mitä suurimpaan
Manraan,

2) yllämainittujen järjestöjen yh
teinen kukuus un päättänyt, että
Kornilom sekä häneen yhtyneet hen
kilot ja joukko osastot ownt ratsutta-

:j) kuku mallan on siirryttämä mal
lantumouksclliscn demokratian kä
siin, jota eduotawnt sen keskuselimet
niin Pietarissa tuin maaseudulla
kin,

4) yllämainittujen järjestöjen yh

teinen kokous un päättänyt lakkani-
taa kaikki porwnrilliset sanomaleh
det,

5) järjestöjen yhteinen kokous un
päättänyt keskuudestaan muudostaa

waliantumontsellisen komitean, joka

un »vastuunalainen yllämainituille
järjestöille,

li) mnllankumouksellisellc komite
alle annetaan rajattomat maltuudct
wastawnllankumouksellisten esiinty

inisten ehkäisemistä ja järjestyksen

ylläpitämistä »varten,
7) wallankumvuksellisel! komitean

määräysluallan alaisina uluat

nj iiifcuuclchtryfsic,! palwclus»
kunnat,

b) hallituksen umietamnt puhelin
linjat, esikunnat ja hallitukset uwat

santcttawat wallnnknmuufsellisen ku-
mitean , täydellisen silmälläpidon
alaisiksi,

8) kaikki päällikkiikunnalta liUjiöi»

sin olewat määräykset ja käskyt uwat

santettamat mnllankumoukselliscn ko=
nlitean hywätsyktäuiksi.

Helsinssin mallnnkumuuksellisteli
järjestöjen eilisessä kokuukscssa
uiluidustettu wallankumuukscllincn
komitea un pitääkseen kokouksen
päätöksen mukaan silmällä »uenäläis-
tru hallitusiuirnstujen toimintaa,
määrännyt tätä marten
mernuörin luu kumissariksi toimeen
paneman komitean jäsenen Ankunu-
min. Kumissari» tehtäwänä on pi-
tää silmällä kcnranliknlucrnöölin
toimintaa ja >». m. tarkastaa kaikki
asiakirjat, joita kenrnalikumernuöril
le sanpliu tai juita hän lähettää.

Jlsttyislohtainen selostus leniaali Kornilowin waatimutlista.
«orailow »hlaa mmm Pietari wa«ta«« ja »a»gita wäliailaile» h«llit«llen.

Eilisillan Virsh. Wjed. iliitottcui:
lauantaina päiwällä sai päaminiZ»
fen Kerensti tiedon, että päämajas-1
sa harkittiin joitakin .väliaikaista
hallitusta wastaan suunnattuja tai-
menpiteitä. Pian sen jälkeen ilmo-
iettiin .HereirTille, että ent yl i pro-

kuraattori Gttött», joka klo 1 päiwällä fiircelliiieii, ottaisi hän Luomin jen-
o!i saapunut päämajasta Pietariin, raawana päiwänä waßtaan, Nuhti-
halusi keskustella hänen kanssaan • naJ 2vow iliuotti tällöin, eitä asia
hyluin tärkeistä asioista. Kerenski oli ehdottoman tärkeä ja että huo-
käski ilmotiria rllhtinas Xiöoiuille, mennä mahdollisesti saattoi kaikki
että hän ei ivoinut ottaa tätä was° olla myöhäistä. .Täuiun jälkeen il*
taan heti. mutta etlä jos asia olisi mokkiin Lvowille, että hän klo 9

illalla sai saapua Nalwiftalatsiin Pu-
heillepäitsyä Marten. Somittuna eri-
lr.irn otti Kerenski mastaan ruhtinas
Ldoww. Keskustelu oli aiman h>
hnt. Ruhtinas Loom tlrnottt Keien-
ffiile, että lenrcmli Kornitow oli hä°
net maltuuttanut saattamaan mäli-
aikaisen hallituksen tietoon, että kor
kea ylipäällikkö uhkaaman maaran
>edes"ä aseman johdosta Niian rinta-
maila ei enää katsonut mahdolliseksi
jäädä armeija» sekasorron ja rap»
peutumisen tyyneksi katselijaksi ja
että hän piti ainoana keinona tästä
tilanteesta pääsemiseen sotilasdikta-
tuurin julistusta. Lisäksi ilmotti
Lvom kenraali Kornilowin Maati--
man kaiken niinhymin sotilas- kuin
siiviiliwallcinkin tuomuttamista hä-
nelle, maatien myös, että mäliai-
täinen hallitus kokonaisuudessaan

luopuu mallasta, minkä jälkeen UU'
den mäliaikaisen hallituksen tulee
muodostamaan Kornilow, Woin il°
mottaa teille, lisäsi Lvom, jo nyt eri-
joiusta uuden hallituksen kokoonpa-
nosta, että siihen tulee oikensminis-
teriksi Kerenski ja soianiinisteriksi
Taminkom. Tässä Kerenski keskeytti
Lvowin, kysyen heti isen kuluttua:
„Olettcko te kenraali Koinilowin
maltuuttama?" „Kyllä", oli was°
taus, „Minä olen maltuutettu an-
kamaan Teille tiedon kaikesta täs-
tä". Tähän lisäsi Äboto: „Kenraali
Korn i lomin maatimus on jyrkkä ja,
siinäkään tapauksessa, että hänen
maatimukseensa ei suostuta, ei ken-
raali Kornilow, joka nojautuu hä-
nelle uskottuihin sotajoukkoihin, tu°
le Mäistymään senkään mahdollisuu-
den tieltä, että hänen on inarssitta-

1»q Pietaria mastaan ja wangitta-
wa wäliaikainen hallitus". Kerenski
katkaisi keskustelun Lvowin kanssa
ja Poistui nopeasti huoneesta.

Neumotcltuaan «laiden Mäliaikai-
ien hallituksen jäsenten kanssa, pa-
lasi sterenski Lvmuin luo ilmottacn,
että liuu ei suostu kenraali Korni-
lomin waatimuksiin. Lvow ilmotti
lähtewänsä wiemllän tatu Vastausta
pääinnjaau, mutta Kerenski ilmotti,
että Lvom ei sinne lähde, koska Ke-
rensti antaa Vangituttaa hänet.

Tämän jälkeen Kerenski keskus-
teli puhelimitse kenraali Kornilomin
kanssa joka mahmisli Lvowin ken-
raali Kornilowin puolesta esittä-
män »vaatimuksen. Titten kutsui
Kerenski wäliaikainen hallituksen
koolle.

Riian tapahtumain vaikutus.
Pietarissa aletaan puhua ilmahyölläyllen mahdolliftudesta.

venäjän päämajan eilinen
t«edonanto.

lälkijonllotaisteluja ftlla»
rintamalla.

Piet a r i, syysk. 10 p. (P. T.)
Päämajan mirallinen tiedonanto:

Läntinen rintama:

kellnsmene räjäytti ja upotti pienen
hinaajalaiman „Wimsin", jolloin 10
henkeä hnkkui ja 5 pelastettiin. Wi-
hollisen zeppeliinejä on nähty tie-
dußteluretkellä Saarenmaan länsi-
rannalla.

I Riian suunnalla on tapahtunut
' Pihkowan TuiertoHen alueella wihol°
t lisen etujonkko-osastojen ja jälkijouk-

kojemme wälillä yhteentörmäyksiä,
, täyttäen hymäksoen rynnistystä lin-
, jalla Buick—Scgemoldin maakar-
> iano—Hai let. Muutamilla rinta-
, manosilla oraat joukko osastomme

ryhtyneet etenemään päästäkseen
edulliscmPiin asemiin. Eräs öiwisi-

[ oonanime rynnäkköpataljona karkot-
ti mihollisen asemistaan Muiden
luona, lunkien sen etelään,'ekä nxil»
tasi 4 kuularuiskua ia otti wankeja.
Fricdrichitadtin koillisftuolella ole-
uniin alueilla koetti wihollinen tu-
loksetkomasti työntää asemista war°
tiostojamme. Muulla rintamalla ei
ole tapahtunut mitään tähdellistä.

' Rajhan alueella Kremon kauppa-
. {aita kaakkoon on tykistömme syös-
syt maahan mihollisen lentokoneen,
joka putosi Mikolowtshen kylän lii-
histöllc. Taksalaiset lentäjät murs-
kaantuiivot. X. f. 9 p:nä heitti
muuan mihollisen lentokone Vara-
nowitshin rautatieasemalle, sairaa-
laan ja asemapaikalle muutamia
pomiurja, jolloin 'ai surmansa 1 sai-
ras sotamies jo haamottui 10 sai-
rasta, 3 ianitääriä ja yksi poika.

järjestys palautuu selkäpuolella,
että tilanne antaa toiweita siitä, et-
tä uudet asemat panemat rajan mi-
Hollisen menestyksille, että mieshuk-
kc> äskeisissä taisteluissa oli suu-
rempi fuin otaksuttiin alussa ja että
armeijaa moittimat huhut raskaista
tappioista omat parjausta, .Ilmahyolkäykfen mahdolll-

fn»s Pietariin. M»»an selitys wenäliiisten
tappio» syiltä.Pietari, 'yysk. 9 p. (P.T.)

Pietarin „Iswestija" on haastatel-
lut Pietarin ilmapuolustuksen esi-
kuntapäällikköä alitapteeni Witint-
shewia, joka tällöin on lausunut,
että Pietaria moi uhata Mihollisen
ilmahyökkäysten raaara. Päämäärä
ei uhkaa lentokoneiden, maan zeppe-
liinien taholta, sillä lentokoneet
looiwat kulkea maahanlaskeutu-
matta Main 700 kilometriä, kun lä-
himmästä saksalaisesta asemapai-
kesta Pietariin on matkaa edesta-
kaisin mähintäin 850 km. Satsalai»
set kiirehtiwät siirtämään zeppeliini-
trikikohtaa Riigaan, josta he moimat
tehdä lentoretkiä Pietariin. Niin
kauan kuin Nenäjän laimasto on
Riianlahdella eimät zeppeliinien sa°
nioin kuin Mositasojenkaan lentoret-
ket merelle ole tuskin uskottomia.
Jos saksalaiset etenemät Pihkomaan
sankka, niin lentohyökkäykset Pieta-
ria mastaan ehdottomasti alkaMat.
Venäläisten lentokoneiden lukumää-
rä on riittäwä ja kaswaa se cdel-
Irenkin. Tuuria palwÄuksia tässä
sl,hteessa oMat Venäjälle tehneet
Englanti ja Ranska. Venäläiset o-
mat marustetut uusimmilla teknil-
lisillä keksinnöillä. Heidän asemansa
antamat marotuksia jo muutamaa
tuntia ennen wiholli'en ilniacmht*
mista. Hamainto asemat,, xcniittity-
tlk sekä kuularuiskut omat kaikki
waliniina toimimaan. Väestölle tul-
laan nemoornaan järjellisiä itsepuo-
lustuskeinoja. Taloihin asetetaan
sireenejä, jotka ilmottamat, milloin
on piilouduttaMa taloihin ja tulet
sainmntetkaMa. Erityistä huomiota
on kiinnitetty tehtaiden ja sotawa°
rnstusten suojelemiseen.

Päällikkökunta epäwarmaa. Tak
saiset yliwoimaisia.

Pietari, syysk. 9 p. (P.T.)
Nemuoston toimeenpanevan ketzkus»
loniitean toimiston istunnossa teli
12-nnen armeijan edustaja selkoa
tapahtumista Riian rintamalla.
Hänen nuelestään olimat saksalaiset
yliwoimaisia murtautumisftaikalla,
jota wastaan oli asettaa 170 patte-
ria, jotka toimimat kemiallisilla
pommeilla. Kaasunaamarit eimät
Pelastaneet tukahtumisesta. Ilinie»
no suoritettiin sakean sumun malli-
tessa. Venäläisten tykistö oli osit-
tain hämitetty, osittain oli niiden
miehistö tukahtunut kaasuihin.
Selostajan mielestä teki dimisioo»
nan päällikkö erehdyt en siinä, että
päästi hyökkäykseen yksityisiä ryl»
menttejä eikä kaikkia woimia. Nyk°
mentit murskaantuimat täten yksi-
teilen. Lättiläinen brigaadi taisteli
tamattoman miehunllisesfi, mut°
ta se tuhottiin. Resermit osottau-
tuimat riittämättömiksi. Wallanku-
moussellinen armeija oli taistelussa
osottanut tamatontll jäykkyyttä [a
tietoisuutta, selostajan mielestä o-
limat sotamiehet ja alempi upsee-
risto aseman tasalla, mutta päällik-
kökunnassa malliisi epämarmuus.

Romania» rintama
Ccimit länsipuolella olemalla alu-

eella oli.vat meidän ja romanialaiset
jonkko osastomme t. k. 9 p:nä taiste-
lussa mihollisosastojen kanssa.
Muulla rintamalla on ollut lanka-
usten wailitoa ja tiednstelijain toi-
mintaa.

Kaukasian rintama:
Laukausten maihtoa

Itämeri:

iicbut liotfiieiuifirntmentticn urhoolli-
suudcsta pclffciii keksintöä.

T,, k, 8 p:nä puoli yön jälkeen toi-
ijofliicn Vesitasot heittiwät tuloketto-
masti 408 pommia lerelin Patte-

Piet o r i, syyot. S p, (P.T.) ©o4a=
ministeriön kabinetti itmottaa, että
Pietarin aamulehtien tiedot liitä, että
piaminivtenöii johtaja ©atoiit&Sn olisi
ilmottannt Kerenskille balshewikiryk-
menettien taistelleen miehuullisesti ja
menettäneen aina 2/3 miehistöstään,,
ei mastaa todellisuutta, voaan omat

'Pninrnastoin pelkkää keksintöä.
"i Mieshnlka suurempi lum

alussa »takfnttiiu.
Armeija nsettuuut sille mnärättyi

Isin pnitkuihiu.

Alkanut sadekausi ehkäisee sotatoimien

reille. Riianlahdella hyökkäsi 16 ©i*
■holltien lentokonetta 2 kertaa torpee-
donhämittäjäosastounnne ivastaan,
Torpeeoonhämittäjien keskitetyn tm
len alaisena lentokoneet heittiiuät tn-
lokiettoinasti 40 pommin. Niianlah-
den suulla o» suuri joukko wiholli-
sen trallaajia toimittanut trallaus-
töitä, suomenlahdella nuhollisen im

kehitystä.

3ttohiU.ro, syysk. 8 p. (P.T.) Alka-
nut sadekausi ehkäisee saksalaiÄten
hyökkäyksen kehittymistä Wendenin rm=
tamalla. Jo 4 päimää kestäneet rankka-
sateet omat muuttaneet seudut läpikul-
kema uomiksi. Saksalaiset wanait ker-
,wwat, etteiwÄ kuormastot kelirikon
wuofsi rooi seurata hyökkääwiä joukkoja,
jonka wlioksi saksalaisten etujoukko-
osastot oroat jo muutamia päiwiä saa-
ncet nähdä nälkää.

Pietari, iyysk. 8 p. (P.T,)
Koniissario Stankewiksh ja komisi
sarin apulainen Woitinski lennät-
täiuät neuwoston toimeenpanemalle
keskuskomitealle, että armeija on

asettunut sille määrättyihin paikkoi-
hin, että mieliala on reipas ja että

Pietalla totit* an måtUlla
olleita sotajoukkoja maugittn.

«erenfli kieltää rautatieläisiä ehdotus, jota koskee metsien suojaamis-
ta ja hakkuuta. Hywäksymistä roastaan
ääiiec-tinnit KokoWin, lurenew ja Cl»
denburg.

tottelemalta Koruttomin
lättyjä.Helsingin työ- ja sotamirsneuwusto»

toimeenpanemasta komiteasta saatujen
tietujen mukaan pysäytettiin eilen Lu-

«a» luona 3 dimisioonaa kenraali Kur-

'■ uilumi» puolelle menneitä fota joukkoja,
jatka oliwat matkalla Pietariin. Pidä-

i tctyt joukko-osastot ilmottimat, että
i heidät ali petollisesti houkuteltu wastc/-

wallankumouksellisteu puulelle.

Pietari, syyök. 10 p. (P.T.) Pää-
ministeri on allekirjottanut loutotieläi»
sille annettonrnn julistuksen, jossa heitä
kehotctaau Puolustamcau wallankumo-
»iselliseii Wenäjän sllamutukftll sotilas-
dMatuuriwalllln puneiUä hyöktäyksißä
ja kielletään paneinasta »Ytäntöön ken-
raati Kornilomin kösltM sekä kehote-
itaan .tottelemaan yksiomaan wäliaikais-
ta halli'tuska, jdto edustaa Wemljän
kansan tclMoa.

Pakolaisia kielletty asettu-
malt« Krimin etelä-

rannikolle.
3 a I t n, syysk. 4 p. (P.T.) Pakolaisia

on kielletty asettumasta asumaan Kri-
min etelärannikolle mnonitnsklisymyk-
sen kärjistymisen johdosta.

Pietarissa olewa työ- ja sutamiesneu-
' Mastojen hleismennläinen toimeenpane-
i
•ma komitea on ilmottanut Helsingin

[työ- ja sotamiesneumostolle lähettämäs-
, sään tiedonannossa, että kenraali Korni-

Mnonitnsminlsteri Peiheho
lom, asetuttuaan mastawallankuinouk-
selliseu salaliiton etupäähän, on lähct-
tänht Pietaria mustaan sotajoukkoja.

Sawinkow Pietarin sotilas»
leuraalikuweruiisrilsi.

P iciati, syysk, 10 p. IP.T.) ©öte=
jn ineriministeriön hoi ta, a Talvi nkow
on nimitetty Pietarin sei i lasken rnnli-
knwernööriksi.

Moslowa» «euwostot kan-
nattamat hallitusta.

new eroon.

N o s f o w a, syyvk, 10 p. ,P.T.) Mi-
ia päättynyt tyu- ja sotamiesnenwo-I-
ton, soiillllvtipUHlueidcu ja itschallilvto-
elinten nemriutteluMöuS m yksimieli-
sesti päättänyt Mlin puolin, jannatfoä
wäliaikaic-ta halli-tuZtn.

B. Wied. mukaan on muoMus-
ministeri PeKehonow njiirne \>cv>
jantaina jättänyt Kerenskille eroha-
kemuksema. Kerenski on koettanut
saada Peshehonckuia peruuttamaan
erohakemuksensa, inutta ei tämä ole
onnistunut. lehti kertoo lisäksi, että
Pcshchonow matkusti eilen maanan-
tnina Pietarista lyhyeksi ajaksi le-
päämään, minkä jälkeen hän antau-
luu kokonaan yhteiskunnalliseen toi-
mintaan.

VolshewiNlehtiä la««utet«an.
P e r in, stzyKk. LO p. (P.T.) Pietaris-

to saapuneen määräyksen mukaisesti on
lakkautettu dolshewiti-lehii „Uralstaja
Prawdn".

Liittolaisten lähettiläät nlko.
ministeri» luona.

P i e i a e i, ipt-sf. .10 M.T.) Eiiglxn,-
uin, RanZkan, Italian ja
lain läliettiläöt onnit käyneet ulkomi-
nisterin luona.

Metsien s«,jaami«t« ko«kewa
Uti hywäksytty.

Ulkomailta*
Norjassakin woimaan

passipaNo.
Kristi a,ii a, fyysk. 8 p, (P.2V)

Hallituksen määräyksellä kielletään lo-
kak. 3 päimfetä lukien kalunaan inat-
kustaminen Sftorjaan ilman passia,
Pasftutarkastus tulee kapahtum-aan, ul-
komaälta ruletti isf a junissa ja laiwois-
ia.

V, Wjed. »intaan hymäisyttnn aixli--
aikaisen hallituksen wiiine perjantai-
iltana pidetyssä istuiiiioéia maanwilje.-
lyßministeri Tffyernowtn ensimäine»

burn D Irtfiiiti
Saomen Kahvintaooti Oy.
Hiljattain mainittiin, että sonaatti

on vahvistanut Huomen kahvintuon-
ti o. sr.5r . nimisen yhtiön yhtiöjärjes-
tyksen. Yhtiön osakepääoma on

määrätty 3 milj. markaksi, mutta
voidaan korottaa 9 milj. markkaan.
Yhtiön perustajat, kauppaneuvos

Alfred Björklund Kokkolasta, jolit.
H. Y, Hohenthäl Yaasasta, kaupp. O.
Huttunen ja A. Prikander sekä jolit.

K. 11. Lehtinen Helsingistä ja kaupp.

V. Otsaåorpi Viipurista ovat ,»idät-
täneet itselleen osakkeita 1,150,000
markan aivosta. Loput osakkeista

swiomri Tiii iin syyskaia IS p:nä
1,850,000 on tarjottu eräiden muiden
kahvikauppaa liarjottavien liikkei-
den merkittäväksi ja on niitä lyhy-

estä ajasta huolimatta merkitty run-
saasti yli määrän, nim. 4,688,000 mar-
kan arvosta. Perustava kokous pide-
tään heti kun eräät muodollisuudet
on saatu suoritetuksi. Yhtiön toimin-
ta aijotaan alottaa ensi vuoden alus-
ta ja yhtiön toimitusjohtajaksi tulee
johtaja S. V. Hohenthal Vaasasta.

Akfeunalasin hinnat kohoavat
1 jälleen

Eilen saapuneen ilrnotuksen mu-
kaan on akkunanlasin hinnat ko-
honneet seuraavasti: n:o 1 Smk 115,
n:o 2 Smk 96 ja n:o 3 Smk 90 50 %

korotuksella laatikolta a. 10 m. Sa-
moin on n. s. ruutulasin hinta kol-
minkertainen 50 % korotuksella.

>£f-~j

Tampereen Teatteri,
Keskiviikkona «Tuomio", rva Hilda

Pihlajamäen vierailunäytäntö.
Erikoisen tilaisuuden valmistaa

teatterimme meille huomenna, joil-
loin Juhani Ahon „Tuomiossart Han-
na LincTinä vierailee rva Hilda
P i h 1 a m ä k i Kansallisteatterista.
Hanna Lind on rva Pihlamäen lois-
torooleja ja niinpä olikin viimeke-
väinen pääkaupungin lehtien arvos-
telti hänestä läpeensä ylistävä. Vie-
railu on saatu järjestetyksi kirjaili-
jan itsensä erikoisesta toivomukses-
ta.

'tämäntapaisilla vierailunäytän-
nöillä tuottaa teatterimme meille
mieluisaa vaihteina ja varmaankin
on katsomo huomenna oleva täynnä
kiitollista yleisöä.

Uusia kirjoja.
Kustannusosakeyhtiö Kirjan

kustannuksella ovat ilmestyneet
seuraavat teokset:

Arvid Järnefelt: Heräämiseni.
Uusi painos. Hinta 4:50. Tämä suo-
malaisen tunnuskirjallisuuden merk-
kiteos on, kuten tunnettua, ollut
kauan kaupasta loppuneena.

Mauri Jokai: Unkarilainen Nabob.
Suomentanut N. E. Vainio. Uusi kor-
jattu laitos. Hinta 6: 50.

B. Liefde: Kerjäläissorurit. Suo-
mantaimt Kaarlo Forsman (Koski-
mies). Hinta 5: 50. Uusi korjattu lai-
tos.

Xäinä molemmat oivalliset romaa-
nit ovat tuttuja ja rakastettuja van-
hemman sivistyneen suomalaisen
polven piirissä, sillä ne ilmestyivät
kielellämme jo silloin, kun kulttuu-
rimme ensi kertoja rupesi saamaan
lahjoja maailmankirjallisuudelta.
Edellisessä tuodaan voimakkaasti
esille unkarilaisten kansalliset omi-
naisuudet, heidän heikkoutensa ja
hyvät puolensa sekä heidän jalot
pyrkimyksensä; jälkimmäisessä an-
netaan vilkas kuvaus alankomaalais-
ten kaikki uhraavasta vapaustaiste-
lusta espanjalaisten hirmuhallitusta
ja sortoa vastaan. Arvokkaan roinaa-
hikirjallisuuden ystävät pitänevät
nämä teokset muistissaan.

J. Bedier: Tristan ja Isolde. Suo-
mentanut L. Onerva. Hinta 4: 50.
Tristan ja Isolde on kelttiläiseen
kansantarustoon perustuva, maail-
mankirjallisuuden ja taiteen yhteis-
omaisuudeksi muuttunut lemmenru-
noelma, jonka kirkas kauneus on
häipymätön. Teoksen on ranskalai-
sesta suorasanaisesta laitoksesta ete-
västi suomentanut L. Onerva.

Urheilua.
Porin Pnrinnön kansallisissll rata-

ja te»ttäulhri!ukilvailu!sf<, roiime lau-
mätänä saawutettiin seurmÄuat par-
haat tulokset:
Kuulan t y ö n t i (5,44 kg.): 1. O.

Linturi, Rauman Urheilijat, 14,20 suu-
si piiriennätys!. 2. L. Lundgren, Wauh-
ti, Toijala, 13,68 m.

5k m. pyöräily: 1. K. Mäkelä,
Turun Weikot, 8 min. 35,3 sek. 2. 0\
Mäkelä, Turun Veikot, 8.35,4 min.
Pituush y tp p y: 5). Linturi 0 m.

55,5 sm. l,uusi piiriennÄys).
5,0 0 0 m. juoksu: A. Mäkilä, Äl-

tu, Forssa, 16.01,2 min. 2.3. Kairppila,
Iritys, Tainperc, 16.24,7 min.

P a i n o n h e i t t o: G. Huhtala, Py-
rintö, Pori, 8,46 m. Mljännekst tuli L.
Lundgren, Wauhti, Toijala, 7,58 m.

400 m. juoksun koe: 1. A. Andersson,
Riento, Tampere, 55 sek.

Nlillka puuiutus Waasasfll. TorZ
tai-ibtana tapahtui eräässä Pitfanift-
dun voarretter olemassa kahwilassa Mm-
sassa raaka puukotus, Wähää ennen klo
li lyötiin siellä työmies Edward Anti'
laa puukolla maksaan niin että suolet
tnlimat ulos, Antila oli mennyt pyytä'»
mään eräällä kuntematto,maltci
mieheltä, jolloin tämä ilman muuw
löi häntä puukolla Mensaan, sanoen:
„tuusta saat".

Puukotetun towerit wc imät hänet
lääkärin Ino ja siclää edelleen kn»n,al-

liosairaalaau. Puukotettu, jonka tila
aluksi oli arwclnttawa, on toipumaan
päin.

Pian puukotuksen jälkeen sai etsimän
osatun komisariuZ Markus tiedon pmi--

kotuksesta ja lähti heili sanoktuun kali'
wilaan. Hänen finne tultuaan lähti
sieltä eräs miee pakoon, Komisarius
lähti perään, ja sai miehen kiinni ase»
mai! luona, Paetessaan oli mies hei!-
tänyt puukkonla erään talon pilkalle,
josta se on nyueiiiMin löydetty. Tämä
mies onckin hawaittu juuri kysymyksesi

säolcmaksi puukoti'.saksi. Hän on koto!-

fin Porin puolesta.

mikkomakitalo
Highlight
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K. A» Wahlraosin luftssepänfiikkeesiä
MBBS«BHMB«äaiIB«eBBBB*MI!Si«B«aBaiaa«BBra«i
TAMPERE, Hämeenk. 19. P. 90, Kanppahallitalo,

Ostatte edullisemmin kihlat, kellot y. m. kulta-
hopea- ja nusihopea esineet.

HUOM,! Kultaa, hopeaa, ja simpukanhelmiä
9 2 ostetaan päivän korkeimmilla hinnoilla.

ftofemäen uusi maan«
wiljelyslyseo oppi»

koulunuorison
huomioon.

Otamme wielä puheeksi maaMmHe-
Illölysell-llsilln käsittelyn GduZkunnaZsa
1917 w. waltillpäiwillä, huomautiaa!-
semme miten yleistä ja lämmintä tan-
natusta tämä uusi koulumuoto jo sil-
toin sai osakseen ei ainoastaan maan-
wiljelijäin ja yleensä maalaisten,
waan myös mii» pätowimmältä tietee!-
lißpedagoogiselta ja agronoomifelta ta-
Ilolta. Mainitsemme senwuokst wielä ly-
hyesti tämän asian käsittelystä <3dus-
tiinnassa, esittäen otteita eräiden huo-
mattawien edustajien lausunnoista
sanotuilla waltiopäiwillä, ja muistutin-
en sen ohessa että maanluiljelhsopetus-
ta warten asetettu komitea oli tämän
suuntaista oppilaitosta periaatteellisia
:i yksimielisesti puoltanut.

MaanmiljelYslhseon harrastajille oli,

itsestään seltoää, että EuomeZsa ci
woitllisi yksityisillä waioilla saada ai-
kaan niin suuria rahamääriä kysymää
yritystä kuin tällainen oppilaitos on.
Siksi jättikin tohtori Hannes Gebhard
useiden muiden kansanedustajien kan-
nattamana 28 pnä toukok. 1907 Edus-
kunnalle anomusehdotukscn, jossa tätä
pyydettiin hallitsijalta anomaan maiti-
on kannatusta yksityisestä atattecsta
syntymälle rnaanmiljelyslyseolle. Asiaa
käsiteltiin ensi kerran istunnossa 5 pnä
kcsäk. 1907. Kun edustaja Gebhard oli
julkilukenut anomusehdotuksen, puhui»
mat edustajat: kaswatusopin ptofeSfo*
ri. Tuomen kuululaitllksen nykyinen
päällikkö M. Soininen, maisteri waZ°
taeronnut senaattori Wäinö Wuolijoki
ja SBaasan läänin nykyinen maaherra
F. Turppll lämpimästi <x')ian puoleZta,
ehdottaen, että se heti lähetettäisiin
maatalousmaliokuntaan, mikä tulikin
Eduskunnan päätökseksi. Sanottu wa°
liokunta sai usiaa koskeman mietintönsä
walmiiksi 12 pnä syysk. 1807, ja asia
tuli EduZlunnassa uudeZtaan käsitettä-
lwälst 20 pnä syysk. Keskusteluun otti»
wat tällöin osaa, waliokunnan mietint.
pääasiassa kannattaen, edustajat: upet-
tajatar Hilma Räsänen, piof. M. Soi-
ninen, foht. K. U. Alftham, senaatt. A.
C Kairamo ja I. K. Paasikiwi, maan-
milselysylihllllituksen ylitllrkaZtasa Uno
Bränder, senaatin maanmiljelystoimi-
tuskunnan nykyinen päällikkö, senaatto-
ri K. Kallio, agronoomi O. W. Eläiis,
opettaja I. Leppälä, maanwiljelijät £.

Karhi, O. Soine ja I. @. Helkiö, opetta-
jatar Hilda Käkikoski, agronoomi Erkki
Pullinen, howioikeuden silloinen asesso-
ri A. Käpy ja rouwa Hedwig Gebhard,
siis edustajia kaikista eri puolueista.
Mietinnön hywäksymistä taas ,wastus-

tiwat edustajat: professori, senaatin
kirkollistoimituskunnan nykyinen pääl-
likkö E. N. Setälä, yhteiskoulun johta-
jatar Qucina Hagman, maisterit K. T.
Oljemark,ja Matti Pesonen, maanwil-
jelijät P. Ahmawaara, K. K. Pykälä ja
I. Snellman sekä kirjailija
Alkio, etupäässä siitä syystä, ettei kou-
!ua, jolle Maltioapua olisi anottawa, oi-
lut olemassa, sekä myöskin siitä syystä,
että koulu oli suunniteltu Helsinkiin
perustettawaksi. Näistäkin edustajista
useimmat pitimöt maanwiljelyZlyseon
iuunnitelmaa enimmäkseen onnistunee-
na. Koska marsinkin alempana mainit-
lnjen edustajien sanotussa tilaisuudet-
sa esittämät lausunnot hymin Malaise-
mat kysymystä maanMiljelyslyseon tar-
veellisuudesta, saakoot tässä sijansa
seuraamat otteet niistä

Ed, Setälä €* ehdotus, Jo»
ta nrietinnössä, samoin fuin alkupe-
räisessä anomusehdotuksessll esiintyi,
iähtää hywään sa oikeaan päämäärään,
siinä että se, niinkuin lähetekeskustc-
lussa mainittiin, pyrkii luomaan uut°
ia muotoa korkeampaa «tkeisopetusta
warten, muotoa jonka tunnusmerkkinä
on käytännöllisten aineiden lisääminen
llpetusohselmaan sekä vieraiden kielien
sa matematiikan wähentäminen. Ia
sooisimme lisätä, eitä sille myös on tun-
nusmerkillistä se, että se ei silmämää»
viinaan pidä, ainakaan yksinomaan, yli»
oppilastutkintoa, waan myös muita
elämänaloja. Tiima kaikki on hywää.

Minä epäilen myöskin, onko erin-
onillisen onnistunut «iaihig, että tctrn»
inöinen koulit jtjokttcristin Helsinkiin.
C'!laonijxt wain oikein, että teoreettinen
i<t käytännöllinen opetns maanwiljelyk-
ien alalla on «rlltettawat toisistaan,
mutta nykyisessä kaswatusopissahW on
esitetty usein waatimuß, että femrnoi-
nen koulu, joka tatoottelee erityisesti
käytännöllistä päämääriä, joka pitää
silmällä oppilaan ruumiillista kaswa-
lusta ja kehitystä, että semmoinen kou°
lu siiotettaisiin juuri maaseudulle. Xä=
lä wantimusta on monessa muussamaassa toteutettu. Luulisipa että ainoa
uiaanwiljelyslyseo jos mikään sopisi
paraiten maaseudulle. Luulisi ainakin
sen koulun jos minkään siellä oleman
omassa ympäristössään.

Kaikesta tästä huolimatta minä kat-
soisin kuitenkin tämmöisen koulun kan-
nattawakst, sillä minä luulisin sen .to°
della "rooitoan walmistaa tietä tämmöi-
selle uudelle linjalle, meidän kansalais-
linjalle, minkä, syntymistä toimon. Mi-
nä myöskin, katsoen maanwiljelyZelin»
keinon merkitykseen ja tämän koulu-
muodon uutuuteen, katsoisin että tämän
tapaista koulua pitäisi kannattaa run°
iaamminkin kuin mitä tawallisill yleisiä
toulumuotoja. —■

Ed. Oljemaik kannatti yritystä itses-
sään pitäen sentapaista oppimista mo-
nessa suhteessa kannattllwana. Se tuli-
si m. m. terweellisesti waikuttamaan
nuorison harrastuksen kääntymiseen la-
ioudelliseen elämään ja maanwiljelyk-
soen, josta! meidän tawattoman suur!
ylioppilaaksi pyrkimisen tuima on nuo-
ria wiero!ttanut,

£d. Alkio: Koulun luonnol-
linen paikka olisi jossain maaseudulla,
missä pikkuwiljelyL on kehittynyt. ■Ed. Soininen: Minä woin

kuitenkin suurella ilolla ja mielihywäl-
\ä puolestani terwehtiä tätä mietintöä.
Zur. olen nähnyt, ett» waliokunta yksi»
mielisesti puoltaa anomuksen tarkoitus-
ta, jonka llllekirjoittaja minäkin olen.
Nina tahtoisin huomauttaa siitä, että
jo ammattikouluna tämä uusi opisto
puoltaa marsin hywiu paikkansa.

Tuommoinen keskikoulu lienee wält°
tämätiömästi tarpeellinen, ja juuri
tässä sen asemasta ammattikouluna tu-
lee myös se erikoisasema, soh«n tämä
koulu cn ehdotettu asetettawalsi, jos fi=
lä werraiaan muihin lyseoihin ja oppi-

niinkuin täällä o» tehty.
©n kuidenkaan tahdo sen enempää

puljua tästä asian puolesta, maan pa-
remmin ottaa 'puheeksi se» merkityksen
warsinaisena yleistä siwistystä tarkoit-
lamana oppilaitoksena, jota se myös
pyytää olla. Minä tahtoisin allewiiwata
sila seikkaa, että tämä on meidän, kou-
luodoissamme cnsimäinen wakawa pyi-
l'Mys muuttaa oppikoulu meillä kyllä-
fn teoreettisilta, tosielämälle kylläkin
w'craasta suunnasta käytännöllisem-
maksi, saattamaan sitä likcmmäksi tosi»
olojei: tarpeita. Semmoisena yrityksenä
on tämä minusta aiwan erityisen is,x=
keä, ja olisi sitä joka taholta ilolla ter-
loehdittäwä. Sitä ci tässä ole woitu
olla tunnustamatta. Myöskin ne, jotka
omat vastustaneet koulua nyt ehdote-
kussa niuodossll, owat tunuustnueet tä-
n:än nlotieen merkityksen ja tärkeyden,

i Cn että se olisi Yle!-
senä siwis!ysl.i!wksena liian yksipuoli-
nen, se kun malmistaisi main yhtä eri-
tyistä nmmattihaaiaa waoten, sen si«
jaan että sen pitäisi walmistaa yli-
päänsä käytännöllistä elämää Marten,

] Cn myös i<rweltu, että se aika, jolloinka
' tämä nn:mattiwalmistus alkaisi, olisi
. liian »varhainen, että se yleisen sirois-
' tykieit nimessä olisi lykättäwä wähän
. myöhäisempään ikäkauteen. Mitä tähän

muistutukseen tulee, niin
'tahtoisin kiinnittää huomiota siihen, et-
.tä tämä aininllttiftwistys ei ole kuiteu-
,kaan niin laaja, että se sanottawasti

tuota, yleistä sivistystä. On
i arweltu, että koulun kolmella luolalla
olisi yhteensä 98 miikkotuntia ja nusta

, olisi main 18 omistettu warsinaiselle
? ammattiwalmistukselle, siis wähän Mä-

kuii: yksi miidesosa. Ia iämä-
* kin amu>attisiwistys on sitä laatua, että
!se nntii lilemmästi liittyy luonnontie-

■ teen opetukseen, se on ikäänkuin sen
= käytännöllisenä sowelluitajana elämään
,ja semmoista siwistystä, joka on tai-
Ipcen tai ainakin hyödyllinen kaikille.
;Se sopii yleensä erinomaisesti niille,
! jotka maaseudulla asuen pyrkiwäk koi-
J ke amp aan, peiinpohjaisempaan siwistyk-
j seen. Tässä on paljon puhuttu siitä, et-
tä tämä oppilaitos on aijotlu sijoitetta-
maksi Helsinkiin. Minä luulen, että kun
sitä on ehdotettu, niin on ajateltu ensik-
sikin täällä olewan paremman tilaisuu-
den saada hymiä opettajia ja toiseksi pi-
detty tarpeellisena, että ,tämä ensimäi-
nen yritys, tämä koeyritys olisi niin
tarkan ja huolellisen walwonnan alai-
sena kuin mahdollista. Mutta en woi
muuta luulla, kuin että se tyyppi, jo?
se osoittautuu hywäksi, sitte oikeastan-
sa saisi jlllllnsijan ja käytännöllisen
merkityksensä maaseudulla. Ia minun
täytyy sanoa, että kuunnellessani sitä
esitystä, jonka cd. Pykälä ja warsinkin
el). Alkio tässä äskettäin antoiwat maa-
seudun eduista tämmöisen oppilaitoksen
paikkana kaupunkiin merraten, en woi-
nut muuta kuin olla heidän Fanssansa
siinä suhteessa hywin paljon yhtä miel-
tä. Minä luulen, että he omat kosketel-
leet erittäin tärkeää yhteiskunnallista
kysymystä kun owat ottaneet puheeksi
sen, mitenkä saataisiin siwistynyt sääty-
lin maalla wiihtymään ja mitenkä
yleensä saataisiin maalaiset, maikka he
siwistykseen pääsewÄ, maaseudulla
wiihtymään. Minä sen wuoksi luulen,
että olisi hywä ottaa wieläkin tarkan
harkinnan alaiseksi, eikö sittenkin woi-
taisi tätä ensimäistä koulua maaseudul-
le sijoittaa. Mutta olkoon nyt sen asian
miten tahansa, niin maaseutua warten

se on ajateltu, ja kun sitä pitää mic-
lessään, ei tämä ammatiisimistys, mikä
siinä annetaan, woi tuntua liialliselta.
Pitäähän meidän muistaa, että meidän
maassa! eh!s noin 75 % koko asukaslu-
wusta on tawalla tai toisella maalais-
elämää elämää ja maalaistyötä teke-
wää. Ia tämä suuriluikuinen wäestö
on nyt juuri wiime aikoina «soittanut,
että siinä asuu erittÄu woimakas si-,
MisttMarrastus, On ollut hämmästyt-^
tämää nähdä, että toinen toisensa jäi-'
keen noita niin muodissa olewta yh°^
teiskouluja on syntynyt maaseudulla/
jopa siinä määrässä, että se on heratta-
nyt asianomaisissa piireissä huolestu»!
mista. On ajateltu, että niissä taswa-
telaan oppinutta köyhälistöä, joka ei
saa paikkaa missään tässä maassa. Ia
tältäkin paikalta äsken wiitattiin, että
Suomessa jo walmistetaan ylioppilai-
ta tuntuwasti enemmän, kuin eftai.
Tanskassa, ja woin sanoa, että Euroo-
passa tuskin on yhtään siwiKtysmaata,
jossa suhteellisesti niin paljon Ylioppi-
laita walmistuu kuin täällä Tuomessa.
Se on huolestuttllwll ilmiö tawallansa,
jos yhteiskoulut saamat jäädä yhä edel-
leen senimoisiksi kuin ne owat. Mutta
jos niille annetaan tämmöinen käytän-
nöllincn suunta, niin minä luulen, että
kaikki tämä pelko on aiwan turhaa ja on
päinwastoin ilolla teiwehdittäwä sitä
Pyrkimystä, mikä maaseuduilla nyt onsuuressa woimassa juuri tässä kohden.

V 1 ** ' IXJ '" '"

TéTthiiii sn tram Si!i-
Kuluvan syyskuun 29 päivänä myy

allekirjoittanut Virtain kirkolla

vapaehtoisella luiaupalla
1 hevosen, 9 lehmää, kauran pahno-
ja, heiniä ja ajokaluja sekä jonkun
verran ikaikellaista irtaimistoa. Huu-tokauppa aljetaan klo 10 aamulla,
maksuehdoista lähemmin huutokaup-
patilaisuudessa.

Virrat °/g 1917.
6370 MARIA ALIN.
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Kuulutus.
Valtionrautateiden puutavaraosfot ja pystymetsä

Kaupat v. li.
Halullisia halkojen, ratapölkkyjen ja hirsien hankkijoita sekä pysty-

metsiin myyjiä kehoitetaan täten lähimpään, Sortavalan, Lappeenrannan,
Mikkelin, Lahden, Hämeenlinnan ja Vaasan kaupunkeihin sijoitettuihin
piirikonttooreihin jättämään tahi lähettämään kirjalliset suljetut hankin-
tatarjoukset, noudattamalla määräyksiä Puutavarainostotoimikunnan
kuulutuksessa toukokuun 25 p:ltä 1917.

Edellämainittu kuulutus on julkipantu kaikkien Suomessa sijaitsevi-
en valtion rautatieasemien odotushuoneisiin sekä ilmoitettu Suomalaises-
sa Virallisessa Lehdessä n:o 165 heinäkuun 20 p:nä 1917 ja saadaan se
ynnä tarvittavat tarjouskaavakkeet maksutta kaikista Suomessa sijatse-
vilta valtion rautatieasemilta, mainituista piirikonttoreista sekä Rauta-tiehallituksen puutavarakonttorista Helsingissä. ■Lähempiä tietoja saadaan paitsi mainituissa paikoissa myöskin kai-
kissa varastoissa ja varikoissa, ja antavat niitä sen lisäksi asianomaisethalkokirjurit, kukin piirissään.

Helsingissä, Puutavarainostotoiinikunnassa. 6 p:nä syyskuuta 1917.
L. ULLNER.

SI 26104 6368 Olof Larsson.

Sonehlhnola
Hämeen Maanviljelijäin Kauppa Osakeyhtiö
TAMPERE. Puhelin 42 ja 14 52.

Pismiino
(automaatti sähköpiano) sopiva kah-
viloihin, eläviinkuviin, kuin myös
koteihin Viinikan esik. Nekalantie
12. Tampere. 6380

PipTOSIEMMigI
Käskyläispoika

saa paikan heti Sahantie 1.
0381 Syrjänen.

Tamp. kansa-, febfaalais- sekä lito-
kouluun

kirjoitetaan oppilaita ensi syyskJ
17 p:nä, jolloin näihin kouluihin
aikovien on ehdottomasti ilmoittau-
duttava, seuraavasti:

a) Suomalaisten kansa-
koulujen alempien koulujen uu-
det oppilaat Tammelan ja Aleksan-
terin kouluilla klo 8 a. ja Johannek-
sen sekä Lindellin kouluilla klo 10 a.
ja ylempien koulujen uudet oppilaat
Johanneksen ja Aleksanterin kou-
luilla klo 8 a. sekä entiset oppilaat
alempiin sekä ylempiin kouluihin aa-
muvuorolla käyneet klo 12 ja päivä-
vuorolla olleet klo 1 päivällä niissä
koulupaikoissa, missä kukin luokka
työskenteli viime lukukaudella.

b) Ruotsalaisen kansa-
koulun uudet oppilaat klo 10 a. ja
entiset klo 12 päivällä Helinin kou-
lulla.

c) Apukoulun kaikki oppilaat
Lindellin koululla klo 9 a.

d) Tehtaalaiskoulun uusia
sekä entisiä oppilaita Lindellin kou-
lulla klo 8 a. ja klo 3 ip.

e) Iltakouluun, jossa anne-
taan opetusta 15 vuotta vanhemmille
henkilöille kansakoulun oppimäärän
suorittamiseksi, kaikki oppilaat Jo-
hanneksen koululla klo 7 illalla.

f) Jatkokoulun keitto-
osastolle keittohuoneistossa A-
leksanterin koululla klo 7 illalla.

Ehtojen kuulustelu tapahtuu sa-
mana syyskuun 17 p:nä klo 8 a. en-
tisissä koulupaikoissa, jos ei siitä
muulla tavalla ole sovittu.

Alemman koulun ensimmäiselle
luokalle pääsemiseen vaaditaan kir-
jainten tunteminen ja että lapsi on
täyttänyt 7 vuotta, ollen kuitenkin
tarkastajan vallassa myöntää poik-
keus ikämääräyksestä, kun vaan las-
ta, joka ei kuluvan kalenterivuoden
kuluessa täytä 7 vuotta, ei missään
tapauksessa oteta kouluun. Muille
luokille pääsemiseen vaaditaan edel-
lisen luokan oppimäärään kuuluvat
tiedot, joista saatu todistus on näy-
tettävä. Kaikilla niillä, jotka eivät
ennen ole missään edellä mainitussa
koulussa olleet, tulee olla papinkir-
ja; iltakouluun pyrkivillä uusilla op-
pilailla tulee, se olla jokaisella.

Oikeutettuja maksuttomasti näihin
kouluihin pääsemään ovat kaupun-
gissa asuvat ja kaupungin ra jäin ul-
kopuolelta ne, jotka osoittavat vii-
meisessä veronkannossa suoritta-
neensa kunnallisveron kaupunkiin;
tehtaalaiskouluun kuitenkin pääse-
vät kaikki ne, jotka työskentelevät
kaupungissa olevissa teollisuuslai-
toksissa.
5699 JOHTOKUNTA.

Aamul., Hämetär,

IYI/lÄTILÄ rayyUvSn».
Luopioisten pitäjän Puutikkalan

kylässä sijaitseva Ivaupin l/4:nues
manttaalin veroinen perintötila, suu-
ruudeltaan noin 200 tynnyrinalaa,
myydään vapaaehtoisella huutokau-
palla, 'joka toimitetaan Luopioisten
kirkonkylässä Nuorisoseuran talossa
ensi Lokakuun 5 pnä klo 1 päivällä.
Talo sijaitsee n. 16 km. matkalla Hä-
meenlinnan—Luopioisten laivareitis-
tä. Osittain hyvä tukkimetsäkin löy-
tyy edullisten uittoväylien varsilla.
Lähempiä tietoja saadaan huuto-
kauppatilaisuudessa.

pidättävät yhden tunnin
miettimisen ajan hyväksyä tahi hyl-
jätä tehdyn tarjouksen.
6378 Perilliset.

Säätyhenkilöilie sopiva

Maatila
Orivedellä 334 km. Siitaman py-
säkiltä ja 8 km. Oriveden ase-
malta järven rannalla.

Talon kaikki rakennukset vast-
ikään ajanmukaisesti rakennet-
tu, huvilamalliin, paalukatoilla,
verannalla y. m. Päärakennus
sisältää 7 huonetta koristeuunil-
la sekä yleensä ensiluokkaisesti
rakennettu. Palovakuutettu
50,000:—.

Kaunis puisto ja puutarha.
Pellot järvien niemekkeellä

ja eteläisillä rinteillä uudis-suo-
viljelystä tänä kesänä muokattu
32 t. a. Savimultapeltoa 35 t. a

Metsän ala 159 t.a. kasvulli-
suudeltaan nuorta. Palovakuu-
tettu 30,000:—.

Kalavedet hvvät omilla järvil-
lä.

Karjaa seuraa kauppaa 2 hev.,
8 leh., 2 hiehoa, 10 sikaa ja 60
kanaa. Maanviljelyskalusto uut-
ta ja hyvää, palovakuutettu
15,000:—.

Hinta kaikkine irtaimistoineen
ja vuosisatoineen 125,000: —.

Aamul,

Työnjohtaja
Järjestyskykyinen, työtäpelkää-

rnätön. tarmokas, kernaammin pieni-
pei-heinen työnjohtaja saa marras-
kuun 1 p:stä paikan Ahlmannin
Maamieskoulussa Messukylässä. Ha-
kemukset ovat todistusjäljennöksi-
lleen ja Palkkavaatimuksilleen lä-
hetettävä ennen t. k. 22 päivää osot-
teella Johtaja N. Selin, Tampere,
Seppälä.

ri irrrx mnrm jnftrro

ä Alemman hallintotutkinnon sekä
i kirjanpitokurssin suorittanut

n«isi

Lähemmin tästä sekä monista
muista kiinteimistöistä lävitse

, haluaa jotain sopivaa tointa. Arv.
' vast. t. 1. kontt. nimimerkille

6385 ..Vaatimaton".

|WTO$ MUQKRMfI

vvll HIKi
palkinto annetaan sille, joka luovut-
taa taikka hankkii 2 tai 3 huonetta
ja keittiön keskikaupungille, miel.
mukavuuksilla. Vast. Aaniul. kontt.
nimim.

Suomen

«Nuori pari 1917".

Halutaan vuokrata 1 huone ja keit-
tiö tai 2 huonetta ja keittiö. Vas-

j tausta pyydet. Pel. arm. piirLpää-
* maja Kouluk. 16. Puh. 1365.

l&å3tÉ3JLts±± ?,l UJJLÉ2B

LM#&Timsifi
i ILMOITUS.
I Asianomaisia vuokraajia kelioite-

taan Rahatoimikamarista noutamaan
viime elokuussa toimitettujen kau-
pungin viljelysmaitten vuokrakirjat.

; Tampereella syyskuun 10 pnä 1917.
i 6376 Rahatoimikamari.

Alkaville

Hieroma- jaSairasvoimlsfelukursseille
; otetaan lisää oppilaita tämän viikon
; ajalla. Läheni. Puutarhak. 33.

G. HELIN.Eemeli Aallon .

Kiinteimistökonittori O. Y:n] 1 vISKUII
konttoreissa Tampereella, Hei-!
singissä. Lahdessa ja Vaasassa, i 1/IiNMAK
6371 ten nii<in

j varsinainen syysk. kuntakokous pi-
| eletään kunnanhuoncessa Padustai-
\ paleen koululla maanantaina t. k. 17

pnä, alkaen klo 10 an. asioista mistä
lähemmin kirkkokuulutuksessa on
mainittu.

r Teiskossa syysk. Bp. 1917,

J. Kuusniemi.

liigilllliiOiii-
italita

tulee ostamaan varastoon suurem-
man määrän PERUNOITA ja KAU-
ROJA, niin kehoitetaan halullisia
myyjiä ensi tilassa käymään Elin-
tarvelautakunnan kansliassa teke-
mässä sitoumuksen mainittujen ra-
vinto-aineidan hankkimisesta. Sa-
malla ilmoitetaan, että Elintarvelau-
takunnan kanslia pidetään 1 p:stä
lokak. toistaiseksi auki klo IAZ—7 ip.

Messukylä, 4.9. 17.
:G2ö3

A Eiintarvelautakunta.

Oriveden iiii
pyydetään jättämään takaisin tar-

kastusta ja leimausta varten samoi-
hin paikkoihin, josta on saatukin vii-
meistään t. k. 11 p.

3Mb Elinfarvelaufakunfa
Tampereen Ajurien osto- ja Myynti

osuuskunnan r.I. jäseniä
kehotetaan ilmottama-an hevosin-
kansa osuuskunnan konttoriin tä-
nään tiistaina ja huomenna keski-
viikkona. Ilmoitus on tehtävä uhalla,
että ne, jotka eivät ilmoita, eivät tu-
le saamaan kauroja.

Tampereen Ajurien Osto-
ja Myyntiosuuskunta P. L.

UM Hb- la
MM!

alottaa omalla tilallaan Messukylän
Seppälässä 11 lukuvuotensa tulevan
marrask. 1 p:nä. Tietoja oppilaspää-
syvaatimuksista, koulusta ja koulu-
maksuista antavat auliisti johtajat
Anna Outila ja Niilo Selin, joille op-
pilashakemukset ovat lähetettävät
ennen syy »k. 22 p:vää osoitteella:
Tampere, Seppälä. 5911
Si N:o 23,518 Johtokunta.

ilelteja
Ämerikean ja Kanadaan

myy allekirjoittanut Norjan kautta
puolueettomalla Skandinavien—Ame-
rikan linjalla. Suora ja varma
matka. Hyvät mukavuudet. Passeja
hankkii

Suomen HOyrylaivaosakeyhtiön
Siirtolaisasioimisto, Ivar Sjöblom.

Tampere. Rautatienk. 12.
Kyselykaavoja passien ulosottoa

varten on saatavana konttorissa.
25
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Aamul.

Kangasalaa Maatalous-
tuottajain

piisftiii
kokous pidetään Nuorisoseuran »Pir-
tissä" maanantaina t. k. 17 pnä al-
kaen Ho 5 iptllä

f G369 Toimikunta.

Halutaan ostaa
Vielä ostetaan 2 kpl. tyhjiä

Benziinltynnyreltå
Louhilinnan kukkakauppaan.

Hjri Viliki!!i*lriii
Kuvakoko väh. 6X9, kork. 13X18.

Mieluummin levykone. Vastaukset,
mahdollisine selityksineen koneen
rakenteesta ja tehtaasta osoitetta-
koon t. 1. k. merkillä:
6382 „Jalusta kamera .

i«

Perunoita
ostetaan suuremmissa erissä.

Tarjoukset lähetettävä os.:

KAUKAAN TEHTAIDEN
ELINTARVELAUTAKUNTA.
Os.: Lappeenranta. Kaukas.

6246 8.1. 25,491

Polisikoiran pentuja.
Myytävänä puhdasrotuisia sileä-

karvaisia Dobermanpintscher poliisi-
koiran pentuja, ruskeita ja mustia.

Aarne Paatero,
6372 Jyväskylä, Haapakoski.

6379

mmmmmmmmm
Rahti- ja
Pikafavaran

lllliJl
100 kpkeen plokeissa, myytävänä

Tampereen Sanomain
konttorisi».

Rakaanuameatari

mmmmmmmmm
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OSOITEHAKEMISTO-
Kåyttlklå fsrpefsßnafi

Asioimistoja 3» yJlitvsliikkeitä: TAMPEREEN UUSI ROMUKAUP-
PA, Pellavat, ja Kyttälänkadun

P. 1348. Kyllikink. 7.
TUULOKSEN VELJEKSET,

Hämeenkatu 28 . Puhelin 4 00.
ANTTI URRILA. Kauppahalli. Pu-

helin 13 82

HÄLLÄPYÖRÄ, Hanska matkailija-
koti, huoneet 1:50—7:—. Puutarha»
kata 11 N Puhelifc 10 93.

4MY BROMAN PalkanviHtjstolia.
P. 7 21. Itfc-inenk, 24. Oammerjin t. PELLERVO. Rantatieni. S. F, 822

M. OJANEN, Aleksanterinkatu 87.
Puh. 10 54 .. Kii&tai»., kauppa &
paikanyXJitys,

SALOHARJUN Kahvila ]a Voileipä*
tarjoilu, Hämeeni:. 7. .. Puh. 8 60,

SOLALAN Ruoksdst, I. Pniatok. 2»
TAMP. UUSI VÄLITYSLIIKE. Ver-

katehtaana. 10. Puh. 15 97. Välittää
kimteimistöjefl ostoa ja myynfcii.

Konttori Hämeank. 10, o. 735.
Kahvila Hämeeni. 10, p. 1215.
Myymälä Kauppahalli 25—27,

puhelin 1754.
Väinölänk. 12. p. 12 30.
Tapionkatu 7, p. 7 15.

>. Särkänkatu 15, p. 394.
Puutarhak. 29, p. 5 76.

. „ Kuninkaank. 14, p. 3 95,
Talli & Sikala, puh. 13 97.

Kirjakaappeja t

AMPEREEN VALKONAUHAN
PAIKANVÄLITYSTOIMISTO.

Puh. 16 51. Kuninkaani, 16 A».
10-12 ja 6-*.

ELINA HJORTHia Kirja- Ja Pa-
perikauppa, Kusdnkaankatu 23.
Puhelin » SS,

LYYTIKÄISEN Kirja- Ja Paperi-
kauppa, Hämeenk.23. (Vastap. pos-
tikontt.) Telef. 5 71. Huorn.! Suu-
rin ja kornein kirjakauppa T :reella

TAMPEREEN KIRJAKAUPPA O. V.
Hämeenkatu 27 « Puheli» 13 03.

Biljardeja:

BILJARDI-SALONKI, Hämeenk. 10
Puh. 10 80. Nahka- ja :

i, J. ANTTILA, Kenkätehdas, Ka«
ninkaankatu 14. Puh, 1827,

Elävienkuvien teattereita:

Elivienkuvlenteatteri IMATRA Hl-
meonkatu 8, Pah. 4115.

TAMPEREEN SANOMAIN KUST.»
0.-Y:N KIRJAPAINO, Aleksante-
rinkatu 22 „ Puh. £29 ja 1017.

HELMINEN ja K:NI, Kenkikauppit
Kuninkaank. 13 ja 23.

KENKÄTEHDAS VALIO, Kauppa.
katu 12, pub. 1573.

A. W. LEHTOLA, Kmklkuppa.
Hämeenkatu 28.Kangaskauppoja ja Vaatetn»- Konepajoja ja sähköliikkeitä;

liikkeki:

J. AHOKAS, Kangaskauppa, Hi~
me«ak**tt 11 „ Puheli» 5 80.

4KKUNAVERHO- ja PAITATEH-
DAS 0.-Y. Kauippak 1 .. Puh. 1411.

W. HOGANDER JA POIKA, Turkia-
ja Hatfeuiiike. Hämeeni*. 21. P. 282.

ANNA JOHNSSON, Kappalllke,
Hämeeni. 18 » Puhelin 2 42.

TEKLA LJUNGDELL, KappaHl-
ke, Hämeenk 21. P. 1319. Alitui-
nen hyviä lajit, varasto päällysv.

T. LINNAJÄRVI, Knninkaank, 27.
Puhelin 1144.

AINO NIEMI, ompel. Viirukank. 32.
H. RANTAKARI Laukontori 10. Pu-

helin 1137.
SUOMEN UUSI MUOTILIIKE.

(Olga Karimo) Kauppakatu S.
A. TALVITIE, Esiliina- ja alusvaate-

liike. Tammelankatu 1. Puh. 1333.
TAMPEREEN UUSI KUTOMA-

LIIKE, Hämeenkatu 6 .. Puh. 1125.
TAMP. UUS, LIINAVAATE. Ia PU-

KUNEUL. Kiminkaank. 19. P. 690.
TEHTAITTEN KANGASKAUPPA,

Kauppakatu 6.
A. VASAMA, Kangaskauppa Ja Vaa-

tetusliike, Hämeenk. 29. Puh. 9 97.
N. WIGELL'In jälk, Alusvaate- Ja

esiiiinaliike, Veiiamonk, 3. P. 127.
L. ZETTERBERG, Pusero- Ja lasten-

vaatetusliike Hämssnk. 23.

Karamelliteht&ita:
A. M. MERIKANTO. PiaKinkat» B.

Puhella 11 zz.

Kauppaliikkeitä:

4ATRA. O.~Y, Koaekau&pa, puhelbs
170.

BJÖRKQVISTIa vähittäis-
kauppa. Om. Hynninen ja Kle-
mola. Kuninkaank. 22. Puh. 22.

B. HAITTO, Romukauppa, Pella?*-
tehtaank. 27.. Puhelin 16 46 .. O**
taa ja myr kaikenlaista romua.

HANKKIJA, Keskusosuusliike Ha-
meen Pohja, pubel. 10 26 ja 1126.

W:m HULKKONEN, Hämeenkatu I,
Puhelin 750.

ISAK HENTILÄ. Kyllikiinkatu 1.
Puheiiaa 16 60.

HÄMEEN MAANVILJELIJÄIN
KAUPPA OSAKEYHTIÖ, Hfc«
vaeeakaiu 7. Puhelin 42 ja 14 52.

K. L. KANGASNIEMI. Puutarha-
katu 14 » Puh. 10 70.

P. KARJALAINEN, ««kctavarek.
Vellamonkatu 18 a Puhelin 4 52.

T. LAMPEN. Ruoka, ia Hedelmi-
kauppa, Hämeenk. 1. Puh. 64. Se-
katavar&inkanppa ftesarasifctä
$B. Puheli» 1 14

L. LOUHIVAARA, Sekatavarak. Sa-
tama- m L&tinenk, kulm. P. 831

MUSIIKKIKAUPPA, Htaeenk. 14
(O. Manninen) liuuskases t*lo.
Puhelin 618.

OSÅLA, Pikkutavarala kauppa.
Kauppahallia tain Puhelut §&,

PUUPPOSEN VELJEKSET.
Kauppaioriö „ Puhelin 717.

AUG. RASI, Sekatavarakauppa ja
Myllyliike. Hallituffk. 7. Puh. 811.
Sekatavara- la Voikstuppa Hallissa.

J. K. SALMI, Sekatavarakauppa, Ku*
ninkaank. 38. Puhel. 198.

I. SAMALETDINOFP. Hämeenk. 14.
P. 10 20. Kansas- la turkistavara!.
OattetaaE metaSelainten nahkoja.

SATAKUNNAN SEKATAVARA-
KAUPPA Satakaßjaank, 7. P. 1471.

J. H. SOININ Rauta, la Romu-
kauppa .. Puutarhakatu 36.

TAMPEREEN KAHVIKAUPPA.
Conanerais talo. Puh 533.
Helin!» talo Puhelin 701.

TAMPEREEN OSUUSKAUPPA, r. l.
Kauppakatu 7. Puheli» 4 71.

TAMPEREEN ROMUKAUPPA,
K. V. RUUTI „ Pwai*rh*k*tu 6.
Puhelin 668,

stkåm tHiuil», M« llf^ii

Ilmi, Vilskevus Åsiitailsii
(TaiS. &2.1 fm, pu*:. istassa, Fsåi. $l3.

]unain kului
Jasat hintavat Tassgeswäta:

P. 12,98 ySißfi Jyr&ikjla&a. Vaa-
saan, Tornioon.

P. 5,46 sp, Helsinkiin, Hankoon.
P. 8,03 sp. Tarknon, Heltinkiin

Kotkaan, Mikkeliin, Pietariin,
S. 11,1* «?. TyrTUi&ea.
8. 11,13 n». H*apa».lfcli*.

S. ANTTILA. Metaliitehdas, Hämeen-
katu 25 ~ Puhelin 1197.

K. P. DUNDERBERG, Konepaja,
vesi. ja lämpöjohtoliike, Laatinen'
katu 29 .. Puhelin 129.

EPILÄN KONEPAJA O.Y„ Epill.
Puhelin 878.

JUSSI HAVULINNA, Sähköliike,
Kauppakatu 4. Puhelin 8 86.

JUHO SANDELL, Vaski- ja ievyse-
päuliike, Viinikankatu 1. Puh. 140.

SEPPO-YHTIÖ Rauta-, vaski- ja
levyseppä. Soukan! k. 6. P. 10 89.

SÄHKÖ-MEKAANINEN KONE-
PAJA, Hämeenkatu 12 .. Puh. 8 48.

AMPEREEN SÄHKÖTOIMISTO,
Hämeenkate 29 d. Puhelin 8 89.

TAMPEREEN UUSI SÄHKÖLIIKE,
Kauppakatu 15 .. Puhelin 2 87.

T. WIKHOLM, H&liituskatn S.
Puhelin 160

Kone- ja

IWAR HERCKMAN, Koise- Ja K*.
lustokauppa .. Puutarbak. 12 b.
Puh. 7 98.. yksitt. 11 7%

HUSQVARNA, Onipelukonekauppa,
Kauppakatu S .. PuheliE 2 22.

K. MÄKELÄ Kone- ja Kaluatoliik»,
Laukontori 8 . Puhelia 14 42.

SANDMAN & C:0, Konttoritarpei-
den erikoisliike, Kauppakatu 11,
Puhelimet 14 80 ja 8 00.

Kukkakauppoja;

REINOLAN KUKKAKAUPPA,
H&njeenk&tu 19 ~ Puheli* %l&

Knltffgppiijj

H. V. TUOMELA, KultasepÄnHäät®
Oinist. (K. Hahne) Hämeeak 18.
Pah. 54?,

K. A. WAHLROOS, Kultasepäoliikft,,
Htoftenkats 18 „ Pahelin 39.

Leipuriliikkeiti;

0.-Y., OSKAR HELIN, Leipuri ja
Kondiittori, Hämeeuk. 21. Pah. 118.

K. V. LEHTIMÄKI, Leipuri- ja Koe.
dii&ioriliike, Puuvillatehtaank, .15,
fuhelia 155.

G. E. LIDMAN, Leipuri ja Konditori.
Väinölänkatu 1. :: Puhelin 4 65.
Maarai. Eoriga.uk, 10 ja Satami.. 18.

FRANS LILJEROOS, Leipuri ja
Kondit, Puutarhak. 16. ?ah. 6 35.

H, OLANDER, Leipomo ja Kondiit.
tori, iia.uiatieaka.lu 23, Pah. 351

E. PALOMÄKI, Leipuri ja Kondiit-
ted , Hämesak. 3 . Pah. 8 70.

Maalariiiikkeitä ja -tarpeita.

G. A. EKBERG, Maalausliike, Puu-
tarhak. 14. Puh. 3 74. Työhuoneet
automobiili- ja ajokaJuina&L yars.

RUISSAÅRI &. REKOLAINEN.
Satamakatu 3 M Puhelin 2 37.

SULIN & RUISSALO. MaalarlniUk«,
Haliitusk, 16. Puh. 8 89,

W, WESTERLUND. Maalarinllikft.
Ltatinenk. 13. Pah. 8 09,

Makkaratfchiaita s
J, A. JOHANSSON, Makkaratehdas

Myymälät: Häm.k.27, p.48. Kaup-
pahalli 73—77, p. 797. Paatarhk, 16.

K, A. SILANDER. Makkaratehdas ja
-kauppa, Tammelank. 10. P. 12 01.
Myymälät Kauppahallissa 55—67.

Matkailtjakoteja ja Tarjoile
liikkeiiSi

ELATUS, Annosraokaia fa Kahvila,
Hämeenkatu 9.

HÄMEEN MATKAILIJAKOTI. Hå,
meenk. 5. „ Puhelin 17 52.

WMWHMH WW'VA RNMsf

Pik. 11,33 ap. Turkuun, Helsinkiin,
Kotkaan, Mikkeliin, Pjetariia.

M. 2,2» ip. Vaasaan.
P. 2,38 ip. Poriin, Raumalle.
M. 242 ip. Helsinkiåt, Porvooseen.
P. S,Bj ip. Helsinkiin, Kajaaniin,

Pietariin, Nurmekeeea,
8. 5,15 ip. Vilppulaan.
S. 5,34 ip. Tyrvaaaeea.
Pik, 7,87 ip. Totwooh,
T, 7,28 w. OrbeåsSU,

Jaaat «nspuvat Tampereelle;

S. 12,85 y. OrivedeltS,
P. 5,14 «ää, JyväßkyiiUiS, Vaasas-

ta, Torniosta.
S. 7,47 ay. Taija]»»**.
S. 7,55 ap. Tyrväästä.
S, 841 a», VilßDtflait-a,

K. P. MANNINEN, Nahkaksipa,
Läntinenk. 20, puh. 12 54

OULUN KENKÄKAUPPA. Himeea.katu 20. puh. 12 07.
PAAVO RUSKO, Kenkik, Vegamufc.

7, Sekatavarak. flm&riok. #,

TAMPEREEN KENKÄKAUPPA,
Kauppak. 6, Tirkkosen talo.

K. M. TUOMEN Jslklaelilkc Knala
kaank. 16.

I, KARPPISEN Nahka, ja Jalkisa
kaappia, Litatiaemk 17. »ak f 60.

Nahkojen ostajat;
M. JÄRVI, Kyttälänkatu &

Puhelin 679,

E. TARKKA,
Pakti&n UM.

li3ia«*fca.s .14,

P«ralaf tokslie -,

MARIA PETTERSSONin Pv,», j»
Silitysiaitos, Laukontori 8, pois.
5,155. Myös kemiailiata pesua.

UUSI KEMIALLINEN PESU. iaSiLITYSLAITOS, (Liai Hjortaiw?)
Hlsaaeak. 17. puh. 10 ii,.

Puusepänliikkeitä s
A. AHONEN, putiiep. i. Kauppak. li,

ARVI AHONEN, Itäinenk. 10 p. 1444
JUHO PAASIKOSKI. PuuteoUi»uaa~

liike, Viinikank. 17. pui. 988.
TAMPEREEN HÖYRYPUUSEPPÄ

0.«Y« Putttariwdt. 18. Puh. tiUQ,

Makennasioimkioja;
K, LINDROOS, Peilavatehtaank. 18.

Puh. 6 28. Baköiuiustoimisto: Pii*ruatukflia, Urakoita, Korjauksia.
KEIKKI TIITOLA, Rakeaauatoisgia*?■ Bedja'!» taio. puh. Siä.

Rohdoskauppoja;
HÄMEEN ROHDOSKAUPPA,

K.&upp&k&sa 4. puiselia U>W.

:

AURA ja K:NI, Håßweaå lii, s, IS Of.

iahanterätehtaita,
SUOMEN SAHÅNTERÄTEHDAS

OSAKEYHTIÖ. Tamp«e. £ok*.iia 2 00,

OSAKEYHTIÖ SAHANTERÄ.EpiiiL Postiosoite Epilä. Mm>Malia IS 18,

Sateensuoja- ja keppi tehtaita;
TAMPEREEN SATEENSUOJA- JAKEPPITEHDAS O. Y. Puutarha-katu 15. Puh. 610,

lukkukaupjsojs!
'k. BJÖRKQVIST, Kaninkaan*, JRpuhelin 10 01.

«LUSTO OJANEN. LintiaenkaAn mPahelimat 70 ia 700.
EMIL SALMINEN, Aktasatena*

katu 26, puhelin 1118,
AMMERKOSKEN TUKKUKAUP.
PA-OSAKEYHTIÖ, Kauppatori 1.Pub&limet 3 38ja 918.

TAMP, LYHYTTAVARA O, Y.
I.aaiaiaank. 25. p 1540 ia 13 §8

Vdoknvaaiaioja i

. NYMAN, Valekuvaasi** fTlmwiM..
katu 12. »abeJi» i«g,

SUOMI. Vaiokayaas*», LSxiiae»»
k*fcH N.

Vifi-j* Varninnniiikk*jii&s

SUOMEN VÄRI- Ja VERNISSA.
TEHDAS 0.-Y„ Blm«e»katß UEaM»g|f,

la «faitae »«M«M> iebtråås

M. l@,3é ap, Kajaanista, Pietarista,
Nurznekseata, Kotkasta.

Pik. 11,83 ap. Torniosta.
P. 2,68 ip, Helsingista, Porvoosta,

Turusta, Kouvolasta,
P. 2,19 lp. Vakaasta.
P. i,il ip. Porista, Baajaalta.
Pik, 6,44 ip. Helsingista, Pietaris-

ta.
T. (,87 ip. OriveéöHl,
P M 3 ip. Tnraaäa, Uskiagjffö.
S, 11,87 jr. Paxjate,
P. 11,31 y, Heiälagiita, Pietarista

Mikkelistä, Ko&a*ta, Hangosta,
S. 11,59 y. Haapamäeltä,

£aascut«ft 1817,
£annjer«n Caaanaiaj &u*t*aa«§.


