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KONTTORI

Trapere,

Kunlnkaank.

30
avoinna arkip. klo 8 a.— B i.

PUHELIMET:
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———

———

——
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TILAUBHINNAT Tampereella ja maaseudulla: 6 pp. »/i vk
, '/« vk. 6: , V« vk. 3: ja 1kuuk. 1: ; 4 pp.">/i vk
, Vt vk. 4: , »/« vk. 2: ja 1 kuuk. 70 p.; 3 pp. «/i vk
, Vt vk. 3: , V« vk. 1: 50 ja kuuk. 50 p:iä ja 1 op. >/i vk,
2:60, Vt vk. 1:25, 1 kuuk. 25 p:niä

EETU A. ALHA
Tavataan

varmimmin toimituksessa
2-4 i. p.
Puhelin 8.

klo

AsinnGiotoimisto n«i. Mw -.-=

I
sitinon
£
Hannu
Snlf
mm
KO
Lainaa rahaa.
Myy postilßhetysvekseleitfi.

Toimittaa rahainperimisifi, maksuja Ja rahalaMyksfö myös-

JS9 BOBS BBX3B on mieto, hieno savuke,

KUi^fe#iwilEi£i
|£&

Toimia voi pankiUe antaa myös kirjeellisesti.
12119

Heite.
että

Maanviljelijä

JuhoKuutti

jtsuttiin

TaivaallisenIsänsä ko-

in Tyrvään Sammaljoella tors-

tina heinäkuun 20 pnä 1916, 69
uod., 8 kuukaud. ja 5 vuoroauden ikäisenä. Syvällä kaiauksella ja rakkaudella muiste>vat vainajaa lähinnäpuoliso,läpät, lastenlapsetjaijäkäs mummu.
Hilma Kuutti.
Anna ja Hilja Kuutti.
Niini, Aro, Antero ja Ilmari Vartia.
Katri,Eero,Erkki ja Heikki Kuutti.

»Jesuksen Kristuksen Jumalan
Pojan veri puhdistaameidät kaikista synneistä."

Bäiiina
paikkakunnalla
toimiva
vanhin

Ktt SEDIN Ull
Vesilahdesta, joka hiljaa ja rauhallisesti nukkui kuolon uneen
Vapahtajaansa turvaten Tampe-

reella Lääkärien sairaalassa heinäk. 20 p. 1916, 37 v. 5 kk. 7
p. vanhana, jättäen kaipauksen
ia kiitollisuuden tuntein muistelemaan 2 veljeä perheineen ym.
sukulaiset ja tuttavat.
Hanna,Kalle, Reino ja Veikko Kesola
Manda, Otto, Eino ja Erk iHukan,

Nyt kyynel kuivu. Ja murhe
vaivu Tään haudan luoDa ei surra saa. On taisto laannut ja rauhan saanut Hän, joka tässä nukahtaa.
Siis rauhan maassa Tuoli' autuaassa Nyt uautilepoa suloisaa!
Me muistelemme ja siunailemme
Sydäntäs hellää rakastavaa.

12074
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Tign Silli
—

jäin Metsätoimisto O.Y. Avoinna joka arkipäivä 11—2 sekä

—

Tampere, Rautatienk. 12.

12936

IlmoitaKsid.
PfiivysfyslSfiKörinQ

KURSSIT

Kyttälänk. n:o3 alkavat koulunuorisolle
matematiikassa ja kielissä 1 p:nä

E!

Ainoastaan

Ilyhyemmän

g£j

JR

Kulovesi,

Oilini

kreditiivejä.

Ottaa vastaan rahoja korkoa kasvamaan.

Rttapo Murros SrffsteJ*:
—
LRsUi

%

H PanoptiKonja

Tampereen Lakiasiaintoimisto S;;,,

5

Kauppakatu 16. Puhelin 1004.
Avoinna 9—3.

Kivimäki & Toknleliß
S"
Turku, Eerik.
4.F. 454&:t45.

lipiii iiiiå
Evankeliumi juhlaa

k. S. Av. 9—
T rk Puh SB2
0-3. Om. Varat.

" "

£ Diintila
Mfcnla
iiUld C
FHIIIIId

Martti E Jaakkola

ia

1

U

Avoinna ensiHerranlanang tama t. k. 22 pä §|

HOLMSTRÖM lr&%Ä
ALFRED
Työkumpp.Ivar Aminoff,

v:tuomari.
Toivo Anjalan Asianajotoim. Vaasa.

Otto Tanner, Lakiasiaint, Viipurissa.

suu- 1
iYksi Euroopan
nfibtä-

rukoushuoneessa vapaa-iltama
Sunnuntaina saarnat kaikissa kirkoissa ra. m. klo puoli 5 ip. Liturginen
Jumalanpalvelus Johanneksen kirkossa.
Klo 6 ip. iltama Luth. Rukoushuoneessa. Pääsy vapaa.
Näissä tilaisuuksissa pitävät puheita
pastorit K. Seppälä. V. Hiissä, T. Valtari ja A. Kaitila.
Uhrilahjat kootaan merimieslähetyksen hyväksi.

vahakabinetti.

Aleksanterin torilla.

M

Sisäänpääsy 50 penniä 3
Bt anatoomiseen osastoonSO |"^
Ipennin lisämaksu. Sota- tm
Kun sisään-

|H pääsymaksu on niin hal- ÉÉ
Ipa,

on kaikkien käytävä
■ katsomassa.

jg|
<■.3

» Museo on auki joka
Ipäivä klo 10:sta aa- 'M
imulla klo lO.nccn il.

Kunnioittaen:

Hfelsen,
Mfels
I
S
Museon omistaja.

f&

tanskalaista valmistetta olevia, uusia, myydään varastosta
Helsingissä:
3 kpl. 8 hv,
sil. magneetilla
4 > 4 »

Oy. Simonsen & Nielsen Ab.
Vuorikati^^uh^^T^lelsinkr^
Säbköos Enterprise
Bl-2'.^! (S. I. 14894)
9Hsityissi!irna!n t;;:;:"^ &
eläinlääkäreitä!

Ste/j/us.MuSLaiilahcl.l;.23,lo-12.P.U95.
LaakäroH*i
Kaitpungin- ja aluelnäkärit
T:rl af Hällström,Kirkkok. S 9-11 Puupposen Rohdoskauppa omist.
Puupposen Veljeiiset, Häm.k. 6p. 466
ja 5—6, puh. 2'Jl, sekä Terveyden,
hoitotoimistossa I—2.1 2.
Grönholm. Itäinenk. 26. 9—11.4—5.
Pappejat
Nyman. Kauppat.7. 9-11. 1-2, pyh. 9-11.
v. Schrowe, Tamm. k. 10. 10— V> 12. E. Huupponen, toist. Kunink.40, p. 2öt>,

—

3—4.

Maamittareltai

"K. D. Sinervä

Läntinenkatu 24.

Sunnuntaina klo 10 ap. puhuu G. Katell. Klo 5 ip. puhuu pasl. A. Puhakka.

Pelastusarmeija
Tammelank^tu 4.
tänään klo 8,15 ip. Sunnun:ai-iiiaua kokous klo ' S, iohtaa Ensain Pulkkinen. Paljon laulua ja soittoa. Terve tuloa!
12970

Mr*?j AAMULEHDEN
—
—
>

konttori

s

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

Paloöpjifnjfl
1UH

ja murtovakuut.
JUill Asiamiehet Tampereella:
G. W. Osonen, Hämeenk.9. Puh. 530
EmäLyytikäinen. Häm.k.23.Puh. 571.
K.J. V. t)nh!gr'n.LäntinenPnisfok.6.
KflllPNin iaPaturmavakuutuks.

lliltlblUUAsiamiehet Tampereella:
G. W. Oaonen, Hämeenk. 9. Puh. 530
EmilLyytikäinen,Häm.k. 23. Puh 57 1
K.J. V.Dahlgren.LäntinenPuistok 6
Juho Kivinen,Knuppak. 13. P\ih. 202

G.W.OsonenSS"Rs3o
Salama-Pohjola— Kullervo.
—
Konttoriaika 9 2 ja 4— 6

TAMPERE, Hämeenkatu 23. Telef. 80.

Ahlman L. puistok. 14. Matkoilla elo- ToijalanMaaumitt.jaVälitystoim.Puh.
kuun 10 p:ään.
Keski-SuomenMetsätoimisto TamHackman, ;!— 5 ip.
pereella. U. J. Grönholm, Commersin
Björkqvist,Koiva-, nenä- ja kurkkutalo, torin varrella. Puhelin 1561.
tauteja, Itäineak. 20, I—4.1 4.
Emeleus, l/i9— V.IU. '/« 5— 6.
J. A. Härmälä, varain. Orivesi as.Puh
Hoffström. Matkoilla heinak. ajan.
Yrjö Kulovesi, Tiiliruukink. 5. Telef. 804. Klo 9—ll ja 6—7.
Suoma LolmarantaHämeenk. 21. 9- Kiertävät sairaanhoitajattaret
-11 a.p. ja 4-5 i.p. Keuhkot. Tel. 159. I'avataan varmimmin klo 2— 4 ip. LänTriNymam.
Paasikivi, Papiuk. 17,
— Kauppatori 7.9—11,1-2, sipiinsä
pyh. 9 11. Sisätaut. last. ja veneer. puh. 782. H.
Ke.-kikatipting. M. tioskiOra, Ahtaat k. 16. 9—ll. Matkoil- nen. Länt.k. 36. puh. 25. Kyttälässä
/.. Uftari, Aleks.k. 90, puh. 116 R Itäla elok. alk.
Stålhammar, Mustanlahdenkaiu 24, [)inir~ä A. Vihonen, Viinik.k. 3 A.
puhelin 982.
Vi 6-7, puh. 100.
Anna Vikander. Matk. heinäk. lopp. Rokotustohn. Kunink :J6. torst. 10-12
Kffrr«hiirnilmil ttßlr -0. ;)-i i. 1,,t i;-.7
Kaarlo Palkonen, Uunuun— ia rautatieiiläukiiiiToijalassa i) 11 ja I—i1 — i
Kätilöitai
Lise A Ivanrokottaja.Aleks.k.20. T.736
NamntanlääUäreitat
Edla Enroos, Vanh. koti, t.927, päiv,
Igda Alfthan Kauppak. 2,' Matkoil- Aino Lehti, Hämeenpohja, puh. 52.
la.
Saimi Vallia, Joh. koul. puurakeun
■Mfthan. Kauppak. 2., matkoilla syys- tel. 1373.
kuun alkuun.
Elsa Grör.blad-Stälhammar.Mustani.k. 24, klo. 9-10, 5-6, ei lauv.
Sairasvointiataltta /a
puh. 100.
liierontaas
Olga Järvinen. Alplc^anterink. 20.
Klo V,lo— ll ja 5-6, lauv. VjlO— ll.
Alexanderini;. SI,
Alanko.
Hilma.
Puli. 603.
Kerttu Haarla, PouUrhak. 12.P.1291
?.?,
Laurent. rij Häm«Hmk.
V>lo—
8
7,11. l
/t2— V.a F.ih. 1353.
Veli Pakkala,Kuninkaa.uk. 26, 10-11 L.Julkunen, Kaupp k.5.p.983, myössähk,
ja 6-V. 7, lauvant. 10-11.
U.Knntlcll, tatak 28, myös sallii, inei,
9. puh. Atirorn Lindell. Tammrfank. 13,
O Hallitusk
Dal
i-aiO,
9-]
5-6,
583.
1ja
Ida MatilainenTammelan p-iistok.16.
ei maanantaisin
Aarmt Xieminen.batuK.7. tjiihk. hiei
Rauvola, Kaupraliatu 4 Klo 10—11; Sofia Piippo,
Hallitusk. 21.
ei L-uvantai.-in.

—

)

Kirkkosalissa

1

M. A/erv«,Otavall.k.i:. T.US4. Klo 10-1

—

vietetään Tampereella 22 ia23 pnä t.k.
Lauvantaina 22 pnä klo 7 ip. ouLuth.

Vesemoottorelta

T. Piintilä.

Terve} denhoitotoimisto, Hämeenk.
vietetään Kyröskoskella 30 p. heinäk.
19. 12— -j. Tarkastusas. S— lo.
Puhujina pastori Niinivaara y. m
Keuhkotautisten huoltola, L, puislok. 4, tilit, ja perjant. 6 7.
12960

iiifltysjii

fii

-

-

toimii Epwarth-liitto >Valo> ensisunnuntainaklo 2 ip. »Aitolahtilaivalla>.
Piletteiä å 50 p. saatavana laivassa.
Läntinenk. 18. TäPelastusarmeija
nään 2 tunnin laivamatkaMustastalahdesta klo 8,15. Liput 60 p.
Sunnuntaina kokouksia klo 11 ap. ja
>/, 8 i. Tervetuloa.
12961

ajan Tam- Wå
pereella
Helsingistä saapunut |Mi

Ivero 10 p. —

'

1

Laivamatkan
Näsijärvelle

i
INiels Hleisenln
Anaiooml-Hnßn p

pnä on tofctori Y.
Tiilitebtaaak. o, puh. »04. 12956

etmnunt. heinäk. 23

Commercen talo. av. 9 —4.

Tolapalkkalmla
koron.
amianajajiai
Antaa lainoja kiinteimistö-, arvopaPellinen & Niemelä (ent. Koski & Suomaperi- ja henkilövakuutta vastaan.
lainen), Helsinki, Mikonkatu 6.
Toimia otetaan vastaan sekä K. V. Holman, Asianajotoimisto
suullisesti että kirjeellisesti.
Helsinki. Aleksanterinkatu 44.

on ammattimies arvioinnut.

KyytHä. S

Loonai
s-Soonien Osaastenrastanio r. I.
Turku, Kristiinankatu N:o 6.

.

Kauppaa ja Teollisuutta varten.
Omat varat 40 milj. markkaa
Perustettu 18728
& GrönäioöDiskonttaa vekseleitä, myöntäälainoja ja kassa~
Palandenn talo.

Procopé &> Soivio

s-isäpaitsi perjantaisin 6 B ja lauantaisin 4 6.
Maanvilj. älkää myykö met- Ottaa vastaan rahoja talletukselle 644
siänne ja tilojanne ennenkuin ne maksaen niistä korkeimman talletus-

ö|

Smk. 2:50 kgfta.

4
8

& Puba ÄjSÄÄ

rimmista
»c
vyyksistä.
iSuurinmatkustava |

HeuosenlihQQ

Päätoimittaja

toimittaavälityksiäiatullauksianopeasti.halvalla jaammattikelpoisesti. Plentlng
Täydellinen pankkililka.
lukemisen, ari
T%jg
rin. talo). P.755. Avoinna klo 9 3.
ITjLCISICI» vioimisen ja
6Puh - 10~- Toimia voi pankille antaa myöskin postin kautta.
IfJUUIIU&I
oJ«nHor Laukontori
1431 muma.-iik.1432.
leimauksen toimittaa edullisimJ.
Jeiimis 3 a asianajot.
lillflir (Naii? Alek.sant
min Suomen MaanviljeliKauppakatu 14.
Jlliilli
.22. P.1J97.

g

Savustettua

--

Telef. n:o 659. Auki 9-4.

perustettu 1897

elokni^t^<lf^^iniM
Hima Mustonen

veljemme

EriKsson
Kauppatori 7.

PUHELIMET:

Toimitus

TOIJALASSA

HannuPeltonen f
IST Koskinen & Lelnlö

Fr. flraadsfrfim & C:o

ivoinn^kl^^a^^^ölla

IKAALISISSA
I VAMMALASSA
Ottaa rahoja talletettavaksi
Diskonttaa vekseleitä
Myöntää lainoja ja kassakreditiivejS
Myy postilähetysvekseleitä
Toimittaa rahainperimisiä,maksuja ja rahalShetgksiä sekä kalkkia muitakin pankkitehtäviä.
Toimia sopii antaa pankille kirjeellisestikin.

Amianajokonttoreita
Tampereellas

I

Tampere, Knninkaank. 30
-.

Pääkonttori TAMPEREELLA
Haarakonttoreja:
HAMEENLINNASSA \ RIIHIMÄELLÄ

Erisuuruisia huvila- ja viljelyspalstoja palsta- ja lohkotiloina myydään I).LdlliöGHS Tamp.Osake-Pankln talo
huutokaupalla tiistaina elokuun 1 pnä klo 2 ip. Messukylän pitäjän Nurmen
Av 9 3 Pnhcl 474
kylän Juopon ja Nattarin taloista (Aitolahdella).
Lähempiä tietoja antaa varamaamittariK. D. Sinervä TampereellaHämeenk. 23, puh. 80 ja maanviljelijä J. Xattariitse paikalla. (Puhelin Aitolaltti,
Nattari.
Kauppatori 5. Selinin talo. Puh. 766
Laiva lähtee Tampereelta Aitolahdelle klo Vj 12 päivällä.
Klo 9-3.
Varatuomarit Ahlman A Puikki'
nen Lakiasiaintoimisto. Suom. Ylidysp. talo Kauppak. 10. Avoinna 9—3.

120:>:

Surun ja murheen murtamana
ilmoitamme että Jumala kaikkiviisaudessaan on hyväksi nähnyt
täältä poiskutsua rakkaan

g

Osotieita.

tl.

W TOIMITUS

»s^SE—Sis

KEURUULLA

huutokauppa.

VÄLITfSLIIKE
Murhemielin ilmoitamme,

"*

1916

Tampereen Osake-Pankki

H. Borgström J:r.

Palsta jUotilojen

kin sahköteifse sekä suorittaa
kalkkia muita pankkitehtävifi.

-■

1

85:8 vuosikerta

ILMOITUSHINTA: 12 p:ia ennen ja 10 p:iä jälkeen tekstin
sekä määrätyillä paikoilla 14 p:iä millim. Funaset ilmoitukset 20 p:iä mm., vähintäin 20 mk. Kihla-, vihkimä- ja syntymäilmoitukset å 3 mk. Kuolinilmoitukset maksavat 10
p. mm. ja on pienin hinta 4 mk. Pienin ilmoitusmaksu on
1 mk. Pitempiaikaisista ilmoituksista kaavanmukainen
alennus. Kiinteät hinnat.

Vastaava ja päätoimittaja

Kotiin kannosta kaupungissa ei suoriteta lisämaksua, ainoAstaan kuukausitilauksista peritään 10 pennin lisämaksu

Rassallis-OsÉ Pankki

fp^B

m^HB

Tampereella Lauantaina 22 päivänä Heinäkuuta

12:
8:
6:

Dm.- ja tilauskont tori 1
Kirjapaino ja Sitomo 3
slnnöitsijfi 5 (yksit 180)
Isannßitsijä tavat, varmimmin kello 9-10 ja 12-2.

5 ■■IB^ jH

fßå^^Bßåa&wL

khsdb

Eliel Hymnnder SSir^k

.

VI
J.
h

Tirkkonen,

2u

PeHavatditaank.

p.

eiok. p. 225.

Tamp. Hieronta h Sairasvojmistelplaltos

Åntnteufc 25. AuUi Ö-lu, Vi o-::, 6-7.

-

esluu Heiilcivak. yhtiö
IIflItiI r^Tampereen
CiIUUIIII
Haarakonttori,

Kanppatou N;o 5.
Puh. 92.

Av. ueliu 10—3

Palovakuutus O. v Job. KiIltlfftl*n
llEßllllll vinen. Kauppak.

13. P. 202.

VMlgiiH bcnklv. yhtiö Itäinenk. 11.

UIIiCUU Av.

9-12,

ja

1-3, perjan-

taisin myös 6—7 ip. Puli. 807.

PÄTKIÄ

Tapaturmavak.OY.
Päåasiam.Fcdi Procopé Ä C:o,Kauppak. 7, Tamp.Pank: talo. Puli. S 3J.
liob. Wittnig; ArU). Laurent ja
S. ätenius.

A 7A/fPI">
S£»J?*m.%Ji
Vuorio,

keskin, va\s. laitos.

Asianies T.reeiia
Hämeenk. 21, puh. 1247.

7. H.

KAUPUNKIEN PflLQ*fUOMEH
APUynTIO irtaimistoa varten.

Asiamies Tampereella: Otto Lnkandcr.
Koskik. 7, tetet 148, konttoriaika 9—2
"a 4_6. 5, 10 ja 20 v. kuluttua 10. 25
ja 50 °/o alennus vuosimaksuista. 781.

ja WivakHtß JVEfi"
Palih
ELL\" fcELLY
lelef. 09.
;<

Konttori Tampereella, Kirkkok. 9.

2

—

Lauantaina 22 pmä Heinäkuuta

N:o 165—1916

huomattavia tappioita. Suksi vHjellessäm.me lannoiSaa -115 mlk. 85 penniä sekä malksun.
kalin me kyllä aivan totein, kuin siitä siemen- tapahtumiseen asti jtttkSßvaÄa
amime satoja voi eläinruokinnas- Tarvittavan
6 prosentin korolla, lukien siitä
samme käyttää. Saamistamime voimme karjanlannassakin niille satoa aikoessanrme. Kaikki nä- lähtien kun valtio on oikeutettu
saidoistahan m« osia myönrmie» amtaa, mutta sen mukana imenee mä eri .seikat tulee ottaa tarkoin alkamaan tyött maimituMa Iciin^
(IS. H.)
K :la.
■osia käytämme siemenviljaksi antamamme typpi aivan huk- huomioon, kun ryhdytään apu- teistöillä.
mihinkaan,.
Ei
palkokasTiedämmehän
lantoja
käyttämään.
vielä
otamme
«eni
n.
e.
Kun
19 22;7 16.
kin huomioon, että eläimet ovat vien kokoavan ilmakehästä ei kään toimenpiteisiin sovi ryhtyä
omia tyipfMttarpeitaaa, ajattelematta,
umpimähkään,
12.
nauttimansa rehun sisältämistä yksin
inrivnnr Pellavatehtaankatu
" LIIIUrUUA
p. 628. Rakennubtoim.
Vesikauhu.
hanapulantojen
ravintoaineista suurimman osan vaaai vielä varastoonkin muita sen vähemmin
Piirustuksia, Urakoita, Korjauksia.
'■
hyväkseen käyttäneet jättäen kaisveja varten. Käyttäissämm-e kintaan ja käyttöön.
(S.H) Kuluvan vuoden ensi
lantaan vain pienen murto-osan, yksinomaan karjanlantaa rpalfeo- Jo hyvissä ajoin on koitettava puoliskolla on lääkintöhall!?uk~KonepllrustustoimlstoLäntinenk.
niin on selvää, että satojen kasveille lannoittaessamme, tu>h- ottaa mahollisimtnan tarkoin sel- sen laboratoriolla todettu 64 ve-*
27, puh. 15 65. Konepiirastuksia,tekhuk^aanmienneessä ville, mitä ravintoaineita» ja sikauhutapausta eläimissä, joista
maasta viemistä typpi-, fosfori- laammekin
nillisiä laskelmia, sähkö-, vesivoimaja myllylaitosten suunnitelmia y.m.
happo- ja kalimääristä tulee e- typessä yli ioo mk jokaista lan- kuinka paljon maa entuudestaan 62 koiraa ja 2 .kissaa. TammiOnko se ilman apulan- läinlannan mukana hyvin vähän- noittamaamme ha alaa 'kohti, sisältää. Tosin tämän selville kuun' aikana sattui 7, helmikuun;
siihen taikaisin.
s.illä emmehän typpeä voi mitea- saaminen on vaikeaa ja tulokset n, maaliskuulla 21, huhtikuulla
toja mahdollista.
eläinlantava"kään
Hupaille
tavallisin keinoin lannasta epävarmoja, mutta huomaa ko\K.un tidojemme
9, toukokuussa 7 ja k-esäkuiissä
Omist.(K. Halme) Hämeenk. 12. Puh.547.
maamies aikaisemman H tapausta. Lukuisiimmin on
Olojen kaikinpuolinmuut- rastot eivät ole siksi suuret, että eroittaa. Samanlaisia tapauksia kenut
perusteella, millaista taudintapauksia sattunut Heisin^
tuessa ovat maamiehemimekin ne riittäisivät edes varsinaisten oq monia muitakin, sillä eihän kasvun
yhä
parhaiten kaipaa. gissä,
kohoavia
lannassa
ole
eri
ravintoaineet
liihanen
maansa
viljakasviemme
alkaneet yihä yleisemmin pyrkiä
nim. 23, Kotkassa 4, Porsuhteessa,
määrittävä,
lamtatarpeita
tyydyttämään,
-myös
kuio Samoin on
niin kikään samassa
voimiaperäisemipiin viljelystapoivoossa 3, Lahdessa 2, Kuopios-j
paitauj d. Fuheliu »18.
hin- Maaperän 'hedelmällisyys emme ilman apulantoja pääse mitä eri kasvilajit ja maanlaadut mitä kasvilajeja missäkin pai- sa 2, Espoossa 2, Kirkkonum-i
koin aijotaan viljellä;. Näiden- 2voimaperäiseen, nii/tä tarvitsevat'
ja kaisvukyky koeteta an, imikäli pyrkimäämme
■mella 2, Oulunkylässä 2, Umdel-i
maanviljelykseen.
Nykyisestä
näiden
tilastaan on «naa- vulla voidaan sitte koko lailla lakirkolla (V. 1.) 2, SJpoossa 2,
mahdollista,
huippuunHs.
kohottaa
Juuri
(Täit.
Valokuvaus
As.)
Tamp.
Tamp. p. t, p. 615. Valok.lab. sa. Näin hoidetusta, muokatus- avulla on meillä ainoa mahdolli- miestemme kuitenkin viljelys, tarkoin määrätä, mitä apulamoElimäellä 2. Vain 1 tapaus on
ta ja lannoitetusta/ maasta onkin suus taloudellisesti edukkaim- maansa joka tapauksessa koho- ja ja kuinka paljon niitä taryitodettu Kouvolassa, Heinolassa,
t
täyttää eläinlan- tettava, jos mielivät ammatis- taan.
malla
tavoin
syytä
meidän
toivoa
taloudelliMikkelissä,
Nuirmiijärvellä,
Höyrylaivojen kulkuvuorot:
Tietysti nraan^ tulee olla hy■i
puutteita,
ja
'menestyä
ja
olevia
saan
nassai
samalkannattavia
parhaita
aB
sesti
satoi
Myrskyläissä, Haminassa, Kor»Aunen* ja »Intin« kulkuvuorot julkaistaan joka lauantain numerossa.
'Mutta ennenkuin hyvät tulok- la myös saavuttaa tulokset Icäyt- tuloksia saavuttaa. Heidän on vin ojitettu ja muokattu, ennen- sossa, Koskella, Karhulassa,
Höyryalus TERVALAHDEN kulknvuo- set ovat mahdollisia, tulee vilje- tämällemroe eläinlannalle.
opittava lantavarojaan oikein kuin) sille ensinkään kannattaa Siuntiossa, Koriailla, Helsingin
rot ilmoitet. joka lauvant. numeroja..
käyttämään
ja ottamaan melkein apulantoja antaa. Varsinkin voiKeinotekoisten
lannoitusaineilijäin myös (huolehtia, että maasKainbyssä, Raudussa, Orimattimerkityksen
voima- samoilla tuotantokustannuksilla daan kehoittaa apulantoja käyt- lassa, Janakkalansa, Albergassa*
sa on ainakin tarvittava määrä Den suuren
maanvi!<j elyksessä patyo runsaampia satoja. Siitä- täimään uuvutetuin* ja ohutO/y. Helsingin Leimaslntehdas enilaisia kasvin ravintoameita peräisessa
Muolassa ja Oitissa.
heti, kun ver- kin huolimatta;, vaikka ne vaati- multasille maille hyvin, varovasti
huomiaammekin
kasvilajin
kunkin sen
vaatimukKotimaiset tuotHelsingissä todettiin ensimäin
sien makaan, jota siinä kulloin- taamme toisiinsa niitä typpi-, vatkin, ennenkuin ovat mahdol- ja vähissä määrin, isillä tällaisil- nen tapaus helmfk. 15 ip. (lahteteemmeovat parhaimmiksitnnnekin ailjotaan viljellä. Tosinhan fosforihappo- ja kalimääriä, jot- lisia, enemmän lantaa ja parem- la mailla saadaan apulantoja laisessa vinttikoirassa). Suurin
maan
tnt kantta
ei tämäkään vielä voi heille par- ka mie lannoittamisella pelloil- paa maanmuokkausta. Tulevat- Icäytettäissä mieltein poikkeukluiku tapauksia, 14, esiintyi maaMetalli'
haita
tuloksia taata, vaan ttriee lemme annamme, niihin määriin, han jo niitto-, korjuu, y. m. kus- setta huonoja tuloksia. Enein on liskuussa. Mukaan luikiem lakaiverrus.
tarvittavien ravintoaineiden vie- joita eri sadot siitä riistävät. tannukset runsaassa sadossa ha niiden ruokamultakerrosta kar- himtmät naapurikunnat nousi veTAUPEHE
lä olla kasveille soveliaassa! ja Tavallisemminhan me peltojam- al aai kohti paljo pienemmiksi, janlannalla ja hyvällä muokka- sikauihutapausten lulku Helsingin;
Hämeenk. 27
helposti saatavassa muodossa* me lannotaimtmie noin joka 6 7 kuin jos tuota samaa satotulosta uksella syvennettävä, vasta sitte seudulla n.
30 reen.
jotta ne suuremmitta vaivoitta vuosi 3 k 40,000 kg sekaiantaa saataisiin koota .paljo laveam- kannattaa apulantoja runsaam,T. k- puoliväliin mennessä on.
f\ppi- ja kansakoululaisten pai- saisivat ravintotarpeensa tyy- ha kohti. Tämä tekee vuotta malta alalta. Rehevästi kasva- massa määrin 'käyttää. Ei myöskanvälitgs-toimisto, Lindellin
todettu 5 vesikauihutapausta, nikoululla, puh. 1421. av. maanant, kes- dytetyksi. Maaperä kylläkin si- kohti keskimäärin 5,000 kg, jos- vassa laihossa eivät rikkaruo- kään saa apulantoja yWsinomaan
mittäin 1 Riihimäellä, iHamikiv. ja perjant. 5—6.
sältää suuret määrät eri ravinto- sa määrässä on noin 20 kg typ- hotkaan pääse valtaan 'ja näin piidemmälti käyttää ettei ruoka- nassa, 1 Tammisaaressa ja f
aineita, riippuen maanlaaduista. peä, 8 kg fosforihappoa ja 23 kg säästyy huomattava määrä ra- m^ultakerros alkaisi dhentua- Ly- Orimattilassa.
U. S.
n,
suljet,
aistiviall.
Näitä emme kuitenkaan voi liki- "kalia. ■Kuitenkin ottavat kes- vintoaineita, jotka rikkaruohot hyesti sanoen: maan tulee olla
yleisön suos.
käsitöiden välitys Hallitusk.13.
mainkaan kaakkia huomioon et- kinkertaiset sadot eri kasveista kuluttaisivat. Näitä ja monia kaikinpuolin: hyväsisä fysikaali'taa, sillä suurin osa niistä on prof. Léerke'n; mufkaan ha alalta muitakin etuja lukuunottamatta s^essa kunnossa, ennenkuin apuMyönnettyjä määräraEoja.
apulan- lantojen käyttöön ryhdytäjäti ja
Tatnp. kunnan Työnväl. tolm. raa'assa muodossa ©ikä ■kasveilla seuraavat määrät eri kasvinra- emme kuitenkaan ilman
toja
(S.
T.) Senaatti on käyttova-*
saavuta.
T.
käytöllä
enoienkuiii' niiden
saaaukiolo on 10—3 ja lauvant. klo 10-2. ole niistä mitään hyötyä, ennen- vintoaineita:
(kannattavia
Typpd
Fosfori»
Kili* Kilkkiä
roistaan myöntänyt Suomen sai-i
Syy miksi eivät maantiehem- vutetaan hyviä ja
kuin ne ilman ja muokkauksen
kg.
kg. kg. kg. me
raanlioitajaitaryhdistykselle 5,000
yleisemmin käytä apulanto- tuloksia.
y. tn. avulla ovat kasveille sove84.84 34.41 44-60 13-03 ja,
Tampereen Kirinpnino-Osnheyntiö iaaseen muotoon muuttuneet. Vehnä
markan suuruisen ylimääräisen)
vaikkakin niillä niin 'moninaiRuis
6279 32.08 56.74 17 85
Kirjapaino KiiniiiUaaiik. 30. Puh. 3
apurahan kuluvana vuonna yh-i
" € 3 Kuten tiedämme ovat typpi, Ohra
59.30 26.70 48.63 17.73 sia etuja saavutetaan, ovat kylsitomo
«
distyk&en oppilaskodia ja -kou^>
fosforihappo ja kali viljeliyskas- Kaura
67.32 27.08 7693 19.12 läkin monet. Suurinrpina syinä
lun ylläpitämiseksi.
115.32 32.60 56.88 52.11 voidaan kumminkin pitää, että
viemme tärkeimmät ravintoai- Herne
Peruna
96.10
44.47
16458
24.73
Mutta
tärmaalta
juuri
(S. T. T.) Senaatti on myönneet.
näiden
vaaditaan vielä liian väTurnipsi 111.00 45.15 158.75 64.75
keimpien ravintoaineiden puute
ja
hän
tänyt langettavatautisten yfiHtö-*
ettei osata apulantoja
Apilasuseinkiän,
Maajmieihemme
on viljelysmaillamme
eivät Venäjän ja Ruotsin tykselle kuluvana vuonna edelhenä
134.00 36.40 121.52 13132 käyttää.
Kauppaa ia Teollisuutta varten.
yleisestikään tiedä, miten runhuomattavan suuri. Ne ovat Niittyleen 8.000 markarß suuruisen
Ilmoitus lauvantaiii lehdessä.
yhdistä'
satoja
heinä
93.00
25^0
95.82
57.24
saita
satojen
niistä monien
kuluttamitaloudellisesti edullimäärärahan yftdistyksen sairaavähentyneet.
puutna
Tämän
minen.
lan ylläpitämisdksi Räckhaisia
Tätä tarkastaissaan' tulee silla tavoilla voidaan maasta otpysäkin lähellä.
teen poista/mistä ja kuluttamisen muistaa, että ne ovat vain kes- taa, ja minkälaisia, keinoja on
korvaamista tarkoittaakin juuri kinkertaisia satoja, jotka yllä- kulloinkin käytettävä. Lannoi- Sopimus sillan rakentamisesta
(S. T- T.) Senaatti on myön-s
viljelysmaiden lannoittaminen.
tellessaan maitaan yksinomaan Tornionjoen yli allekirjoitettu. täinyt 2,300 markan suuruisen
kehitykseensä
luetellut
määrät
Tampereella.Kauppak. 10.
Eihän tarvitse olla mikään eri ravintoaineita tarvitsevat. karjanlannalla luulevat he saalisämäärärahan kuluvaa vuotta
Täydellinen pankkiinne.
tietopuolisesti oppinut tai käy- Runsaammat sadot vaativat tie- vansa parhaiten kannattavia sa- Pietari, «fieinäk. 20 p. (P. varten Lapinlahdlen keskuslaitännöllistä kokemoista omaava tysti «uhtecllisesti enemmän. toja, kun lannankin muka saa T.) Ulkoministeri Sasonov ja tok/selle erinäisiin menoihin.
maamu es, ennenkuin 'käsattää, 'Kyllin riittävästi puJiuvatkin yl- kotoa ihan ilmaiseksi. Apulan- Ruotsin lähettiläs Brändström
■i; p:nä ■allékirio.ittaRautatien laskuapulaisten
että maata 'kauemmin lannoitta- lämainitut numerot selvää kieltä toihin sensijaan täytyy uhrata ovat t. k
(S. T. T.) Tehdystä
kesälomat.
Venäjän
neet
sopimuksen
ja
matta viljeltäessä voimallisin ja todistaakseen, että maamiehem- rahoja ja kun apulantojen vaianomuksesta
rautatiehallitus
Tampereella, Kauppakatu 3. hedelmäHisinkin maaperä vuosi me ylipäänsä rasittavat maan kutus ja edullisuus on lukemat- Ruotsin rautateiden yhdistämi- oikeuttanut ,onvalWonTautartteilUä
Avoinna '/* 1U 2.
vuodelta kadottaa osan alkupe- luonnollisia ravintoainevarastoja tomille maa-miehillemme tunte- sestä sillanraJkentaimsellai Tor- ,paJvele\iat Jaslktuapulaiset, jptka
räisestä kasvukyvystään. Kiu- liikaa. Se karjanlantamäärä. maton, niin ei mikään kehota ja nionjoen yli.
ovat .olleet 10 vuotta toimiessa',
y>kskyisiä asioitaam vairt^en saakaian ei myöskään kieltäne, ettei jolla tnaamiehemme kerran vilje- kiihota heitä niitä hankkimaan
virlkavapautta 1 kuulkaumaab
jokainen sato, olkoon se mitä 'lyskiertonsa aikana, kesanto- ja käyttämään. Ken taas, niitä
d'en
ehdolla että he itviuodessa
viljaa, heinää, vuonna, viljelysmaitaan lannoit- käyttäessään, ei ole osannut tar- Terijoen Koiviston se) paikkaavat sijarsenisa, jolle on
laatua tahansa
Avoinna I
lt10 2,
juurikasveja j. n. e.
poiskor- tavat, ei riitä kuin yhdelle ai- peisiinsa valita soveliainta lajia
maJksettaiva paWdktota siopimulkrata.
eikä
käyttää
jattuna vie melkoisia määriä noalle sadolle
ymmärtänyt
siksi
sen mukaan, ikuitenikin siten eteikä aina sentä vähin palkkio on 75 markkaa
maaperän sisältämistä eri k-asvi- kään tarpeisiin. Loput kierron suuria määriä, että niiden vaikuvahvistanut maan kuukaudes-äa ja että sijainen
Kuvernööri
ravintoaineista. Kun näin ra- sadoista F-aavait ravintoaineiden tuksiesta olisi ollut hankintakus- pakkolunastuksen rataa varten
täyttää määrätyt vaatimjuikset.
vkitoaineet vuotuisesti, satojen puutteessa kituen kasvaa. On- tannuksia
vastaavaa hyötyä. jamäärännyt valtion maksamaan
kuluttamina vähenevät, on kai- han meillä tätä todistamaan hy- Näin saadessaan huonot tulokset yhteensä 1,158,115 mk. 85 p.
Helsingin kaupungin kanr
Kanppak. 14, on avoinna joka arkiselvää,
saavat
vähentyapulannat
syyn
kille
että
tätä
niskoilsitäpaitsi
perjantaisin
sakoulut. (S. H.)
Helsingin;
päivä 11 2 sekä
vinä esimerkkeinä viimeiset hei—
ja ves-irakenSittenlkun
tie6 B ja lauvantaisin 4 6.
leen.
mistä on lannoittamisella estet- näkiertomnre ja niitä seuraavat
lcaupunginvaltuuismiesten
esityknusten yliiiallituis oli pyytänyt
tävä, jos kerran kannattavia sa- kesäviljat. Varsinkin viimeises- Kuitenkin puhuvat vanhem- Viipurin läänin kuvernöörin toi- sestä on senaatti suostunut siitoja halutaan. Pilvistä saavat säi kaurassa ennen kesantovuotta pien, edistyneiden sivistysmai- menpidettä siihen, että Terijoen h«n, että suomalaisen ja ruotsakasvit tarvitsemansa kosteuden, saamme aivan yleiseen nälhdä, den olot aivan toista. Kun siellä 'Koivistoa rautatietä varten laisen normaalilyseon sekä suoympäröivästä ilmakehästä hapen miiten «e ravintoaineiden puut- apulantoja osataan oikein käyt- tärvättävä m»aa-alue pakkolunas- malaisen ja ruotsalaisen realilyTampereella
ja auringosta valon ja lämmön. teessa on saanut kituen kasvaa tää ja olot pakottavat ottamaan tettaisiin on komiasiooniiimaan- seon huoneustoja saadaan ensi
A. Holmström kuverAuki V«'O— 2
Mutta typpi, fosforihappo ja ka- ja kehittyä, antaen voimatto- maasta mahdollisimman kork>ei- mibtari määräyksen
mukaan, kap:- ■lukuvuonna käyttää iltapäivisin
nöörin
litarpeet täytyy viljelijän itse muutensa takia/ rikkaruohoille ta satoja, niin onkin apulantojen toittanut puheena olevan raaa- kaupungin kansakouluoppilasten
..< I iiian suuren vallan.
näille hankkia.
käyttö vuosi vuodelta yhä -vaan alueein. Tarketusta varten on opetukseen.
U. S.
Tähän tarkoitukseen me ylei- Mutta vaikkapa oltaisiinkm lisääntynyt. Mutta eihän mei- Terijoen pitäjjäistä palkikoluaas17,317 ha. Uudenkirkon piRiita lahjaurkujen vassemmin käytämme kotieläintem- tilaisuudessa käyttämään run- dän tarvitse mennä >merta e- tettu
täjästä 218,636 ha ja Tarkka! an taanotosta. Senaatti on hylännyt
me lantaa ja virtsaa. Ja kieltä- saammin luonnollista lantaa, ku- temmä/ksi kalaan».
Väittävät- kylää jakokunnalta vesialuetta Lehtimäen 'seurakunnan valmättä tämä onkin luonnollisia j:a ten on laita kaupunkien ympä- hän etevimmät maamiehemmte- 2,690 ha. Kuolemajärven pitä- tuutta;main asiamiesten, kunnailisovefnain. lannoitustapa;. Tie- ristössä olevilla tiloilla, jotka si- kin, etteivät heidän saamansa jästä 59,839 ha ynnä Yllä-Kirja- lislautakunnan esimiehen Her^
kaikkein pienimmätkin
dämmehän eläinlannan olevan tä sieltä kohtuhinnoilla,usein il- run>saat sadot olisi olleet mah- valan ja Pentikikäläin kyiiien yh- maa Mattisen selkä talokikaiden
jäännökseni eläimillemme syöt- maiseksikin, rajattomasti saavat, dollisia ilman apulantoja, ja e- teiseltä loHkofkunnaita 0,640 Ha Risto Ukoomäen ja Heikki Suotekee Teille edullisesti
vesialueitta sekä Koiviston pitä- salon valituksen Turun tuomio-*
tämiastäimime rehun sisältämistä niin emme sittenkään kykene il- delleen, ettei apulannoitta maa- jänä 91,861 ha maata eli siis kapitulin
kesäkuussa 1915 antaTamperesnKlrjapaino-OsaHeyiition typpii-, fosforihappo- ja kalimää- man apulantoja saamaan parhai- ta voimaperäiseen viljelyskun- kaikkiaan 387,651 ha maata ja masta päätöksestä seuralkunnaJkotieläintemme, ten taloudellisesti kannattavia toon voida saada.
ristä,
joita
(Aamulehden)
9.330 ba vesialuetta, sisältyen k lah-joi-tetun uAuharmonin vasruuansulattimet eivät ole voineet satoja. Miten voimme saada Itsestäänhän onkin airvan sel- edellä oleviin määriin,.' nelkjsj taanottamista koskevassr asiasmaat, mitkä; pa^ktollun-astusl!au- sa.
sulattaa. Mutta niin sopiva ja siksi suuret lanta-määrät maahan vää, että erilaiset maanlaadut
tokunta oli määrännyt pakkoluSeuraJkuii'taa varten vahvistetehokas 'kuin eläinkanta onkin, sekoittumaan, joita olemme voi- vaativat enemmän tai vähemmän nastettaviksi ja joista maairomntpallldkaussäännön miukaatf
tun
eivät ne mäyrät, joita maamie- maperäisessä juurikasviviljelyk- erilaisia lannoitusaineita,eri kas- tari Holmström cm laatinut uu- suorittaa seuraikunita lukkarille
hemrae ovat sitä tilaisuudessa sessä pakoitetut käyttämään? vilajeista puhumattakaan. Vaa- den selityksen*
500 m^k., kunnes iseurakurman
ntyttömmin
Kuvernööri
on
a varten on hankittu' urut
käyttämää», kykene aina edes Mutta vieläkin varkeampi
kilkkikö
tiipa .sama kasvilajikin eri tarkopaikkolujoikin
mainiitu.n
tai
vaha-i'&tanut
toinen sopiva sorttokotasapajmaan viljavuuttakaan
suoraan sanoen mahdoton
on tuksiin viljeltäissä aivan, erilais- nastustoiimirtuiksien ja määrätwryt ne. jolloin
p-aMaka .kohoaa 300
n-ossa pitämään, sen kohottami- luonnollisen lannan avulla jär- ta lannoitusta. Niinpä; täytyy Suomen
maksamiaan
mlkali
a.
valtkm
Tässä liene* syy nyt
sesta puhumattakaan. Emme- je&tää palkokasvien lannptusta meidän esim. hernettä yihantaremaanömistajill-e yhteensä 1,158,- päättynlcs&een. riitaaa.
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Tyrväässä
ja naisille noin 2 mk- Leikkuuaikana voi ehkä työväestä olla
on työväki vähenemään päin*
maa* jonkun verran puutetta.
Pietariin.
p:na,
Puhetta työväen puutteesta ei o*
le
kuitenkaan kuulunut. Elon>Vet(slh.
Vremja» ker(SH.)
Längelmäeltä
korjuuseen
ei työväen vähenemitoo, että suomalaiset foinaajalaiSotasajan
ole
liikaa
Valtion
työväkeä.
ei
nen uv11avas ti tule vaikutta.
vat ovat kuljettaneet kesän aikapuu*
nousseet.
Palkat
Paikottain
kaikkialla
väkeä,
mennyt
töihin
on
paljon
maan. Miesten päiväpalkat ovat
yli
2,000 syltä koina Pietariin
työväestä.
tetta
joukossa
niiden
muutamia
vuoenimmäkseen s markan tienois-*
vuhalikoja. Halot on ladottu
sipalvelijoitakin.
Leikkuun
aisuuriin pinoihin Nevan rannalle Minkälaisilla mailla on uutis» 1 <s.H.y
saitaan valtion työt. Vakinai- kana voi olla työväestä puutetOihtan kaupunginosaan. Halko- viljelykseen ryhdyttävä?
Ne virtaukset, jotka meillä sesta palveluksestaan ovat jot- ta. Palkat ovat nousseet ja'
Urjalassa
vairasto joutuu läheises&ä tulekut lähteneet kesken vuotta.
maaseutyöväenkysymyksessä
maksetaan nyt talon ruoan li- on jonkun verran puutetta työ-*
vaisuudessa kaupungille, joka Sota-ajan mitisvlljelysikilipai- dulla
Työpaikat ovat korkeat ja mak- säksi miehille 2 1/,
kehityksen
olleet
ovat
3 mk, ja väestä yleisten töiden tähdeni
sen vuorostaan myy; Ohtan asuk- lun valiokunta, jontka muodosta- alaisia jo ennen sotaa, ovat nyt setaan miehelle, joka on talon naisille I—l1 1 x
vat hiat Artturi Hiidenheimo,
/z mk.
joten siitä on hiukan haitta*
■kaille.
H. S.
poikkeuksellisten olojen vaiku- ruoassa, tavallisesti 2 mk, TiutJännes,
Malm,
E. A.
maanviljelystöille. Toisin paiE. Y.
Juho
yhä suurempaa ta väliin 3:kin markkaa.
Messukylässä
Pehikonen ja J. E. Soinila, on tuksesta saaneet
koin on palvelusväki lähtenyt
näyttävät
vauhtia
toistaiseksi
ja
kaiikille maaaiviljelysiseurojen toityöpaikoistaan.
Toimeen sentään
ei Aitolahden puolella ole puuKangasalla
jäävän pysyväisiksi,
kunnes
läfoettänyit
ill
tullaan,
misto e
vaikka viljankorjuun ai-.
seuraavan maaseudun oloissa saadaan petetta työväestä. Jotkut ovat
kiertokirjeen jaettavaksi:
työvoipuutetta
ei ole erityistä
kyllä menneet valtion töihin, kana pelätään, vaikeuksia yhtäälrinpohjaisempia uudistuksia ai»Yhtä varmaa kuin on, että
masta. Työväen värvääjiä on mutta ne ovat Ihyvin sinne jou- lä ja toisaalla. Missä ei ole mäviisaasti suoritettu uutis viljelys kaan. Nämä virtaukset ovat sielläkin liikkunut ja ovat itsel- taneetkin, Palkat ovat nousseet ikitupalaisia, siellä tulee päivätyöväestön siirtyminen paikasta
oikealla maalla ja sopivalla pailisistä ne, jotka ovat irti pääs- pitkin sota-aikaa. Kirkon puo- työläisistä puute. Palkkaa makja samalla sen kasvavat seet, lähteneet
toiseen
yhdellä
kailla voi
muille työansioil- lella taas oti työväestä puutetta. setaan nykyisin miehille 5 mfcs
sadollaan run- vaatimukset,
le. Palkolliset taloista eivät ole Melkein jokaisesta talosta on päivässä ja naisille 3 mk. Valu
saasti korvata uutLsviljelyskusIrtain väestö maaseudulla on lähteneet. Päiväpalkat ovat viitanmuikset, varsinkin nyt viljanlähtenyt väkeä muihin töilhin. tion töissä maksetaan miehille
alkanut yfhä suuremmassa mää- me arkoina aika lailla nousseet,
hintojen ollessa korkeita, yhtä
tahtovat yleensä palkkaa 4:50 päiväiltä, mutta maanvilje»
rässä irtautua kotiseudustaan* ja rakennustöissä kolmanneksella. Mielhet
paljon raskaamvarmaa on, että ajattelematon
5 mk päivältä ja esim. muona- I'y.styö on siksi
(S. H.)
kauvempaa parempia työetsiä
saatavana,
vaik- miestea vaimoille, joille ennen paa, että palkkaa on maksettava
Päivä-miehiä on
maamies nykyäänikin voi suorii- paikkoja.
Tampereella, samoinkuin muuTämän sisämaise» ka ei niin halvalla kuin ennen.
niin,
taa tämän työn
että .siitä
on maksettu i:25 päivältä, mak- enempi.
tamissa muissakin kaupungeissiirtolaisuuden
seurauksena
on
on hänelle tappiota*
Setaan nyt 1:75. 1
toisin paikoin puute työväestä,
samme, on tänä kesänä ollut aVesilahdcssa
Karkusta
toisin paikoin vallitsee taas työtsuntojen kysyntä suuri. Tosin Uutisviljelykseen ovat ensi
Mouhijärvellä
ei ole vielä suuremmassa määtömyys ja väliin vapaudutaan on myös paljon työväkeä mencm kesän aikana ainakin vaikeasijassa otettavat:
vaikka;
liioista työvoimista. Seuraukse- nyt pois, niin että toisin paikoin ei ole erikoista puutetta työ- rässä puutetta työväestä,
ta saada asuntoa, mutta tänä
kesämä on se vaikeus ollut hy- 1) Sellaiset hyv'i<t suomaat ja na epätasaisesta työvoiman ky- on osaksi puutetta työvoimasta. väestä, vaikka palvelijoita ontkin tilatonta väestöä on. paljon menPäiväpalkan
vinkin huomattava. Pelätäänpä muut multarikikaat maat, joilla synnästä ja tarjonnasta on. luon- Valtion töissä m-aksettavat pal- mennyt muutamia pois, sekä nyt valtion töihin.
korkeus
on
mk.
4
ei ole tervettä, tiheätä, nuorta nollisesti työpalkkakysymyksen kat ovat houkutelleet työläisiä miehiä että naisia- iMitään vaijo asuntopulaa syksyllä.
keuksia
ei
tule
olemaan
elonkoralaiseksi,
aiiheuttametsää.
tuleminen
Vuodentulo
pohdinnan
puutteen
Tämän
ovat
lähtemään.
kuitenVilppulassa
2) Sellaiset savi. ja hiekka- ja siinä suhteessa ovat palkat kin saadaan nykyisillä työvoi- juun aikana. Palkat ovat nou.neet etupäässä kaupungissa tilapäisesti majailevat vierasmaa- maat, jotka eivät ole liian kuivia meillä
osottaneet kaikkialla milla hyvin korjatuksi. Palkat semaan päin. Miehille, jotka o- on maatöihin nähden vielä toi-s
ovat aivan muutamissa viikoissa vat talon ruoassa, on maksettu meen tultu, vaikka taloistakin ort
laiset. .Pienempien asuntojen tai/fci<visiä ja jotka 'j.dko kasfvawiat nousevaa suuntaa.
iViime viikkoina on useammal- kdhonneet ja ovat ne melkein 2 2 ys mk ja noin 4 mk, kun menty yleisiin töihin- Palkat Or
puutetta aiheutti myös se, että harmaata leppää, muuta arvotonta
tai
liian
harvaa
metsää
tai
käyttämästä
ta taiholta saapunut tietoja, että puolta korkeammat kuin taval- he ovat omassa ruoassaan.
vat entisestään nousseet. Miehilkeväällä kiellettiin
ovat
!ais/koina.
le, jotka ovat omin ruokinsa, on
maataloustöihin ei ole saatavis- lisissa oloissa. Työmiehille, jotnoin 40 alakertaihuonetta ihmisOrivedellä
asuntoina. Näitä viimemainit- Tämimöi5 eAria ma at yöivat sa riittävästi työvoimaa sen- ka ovat talon ruoassa, on makmaksettu 4 mk. päivältä jopa
Tuija on maistraatti kuitenkin an- kuitenkin sijaita tilalla semimoi- vuoksi, että suuri osa siitä työ- settu 2 y,' 3 mk päivässä. Syk- ei ole tähän saakka ollut puutet- sen ylikin. Talon ruoassa olevilvoivat olot ta työväestä, vaikka sitä onkin le miehille on maksettu päivältä
tanut käyttää asuinhuoneiksi ke- sessa paikassa, että niiden pel- väestä, joka tavallisesti on työs- syyn mennessä
, värvätty
iNäin
on
terveydelkennellyt
päiväloksitefco ci .kannalta.
tai kuukausi- muuttua.
san aikana, mikäli ne
muihin töihin. Maanvil- pari markkaa.
palkalla, on siirtynyt työansiolle
Kuhmalahdella
lisessä suhteessa eivät ole osot asianlaita:
jelijät ja muut maatyön teettäa) jos maa sijaitsee kovin kani- imuille paikikakuTiinirie tai valtion
Ylöjärvellä
tautuneet vaarallisiksi.
jät ovat kuitenkin jonkun vererikoisempaa työväen
ei
ole
talosta,
lcana
Tampereella
töihin. Lisäksi on kerrottu s-elAsuntokysymys
elonkorjuun suh- ei ole puutetta työväestä. Taloispuutetta, vaikka ei maataloudes- ran 'huolissaan
ei ole kuitenkaan niin kireä, että b) jos maata ei vioida kunnol- laJstalkiti, että vuosipalkka-laiset
ja sa on vakinaiset työvoimat ja
sa ole toiselta puolen isoon ai- teen. Palkat ovat nousseet
kuivata,
lisesti
ryhtyä
työsopimuksensa
tarvitsisi
eovat
rikkoneet
johdosta
sen
päiväpalkkaa tilapäistä työväkeä on verrattain:
kaan ollut liikaa työvoimaa. maksetaan miehille
toimenpiteisiin.
rjkoisemjpiin
c) jos maa on hyvin pieni ja jai siirtyneet toisille työaloille.
talon
ruoan
lisäksi
2 2]/^ mk.
vähän. Palikat ovat viime vuo(Kaikilla näkyy olevan asunnot, erillään muista peitoista sekä siHankkiaksemme perinpohjai- Paltat ovat Kuhmalahdellakin
teen nähden kohonneet 'kolmanjonkun
verran nousseet.
mutta ihmiset (pelkäävät kovin jaitsee niin, että se on erfeeen sempaa selvitystä tähän asiaan,
Pirkkalassa
nella osalla. Kun ennen maksetmuuttoa. Jos ei viime vuosina aidattava. Yimpärinrsä aidattu joka kansantaloudellisesti ei ale
Kuorevedellä
tiin päivältä 2:50, maksetaan nyt
pitäjän
jonkun
on
eteläosassa
olisi järjestetty esikaupunkeja, neliskulmainen J4ha maa vaatii vailla mielenkiintoa ja jolla nyt
Työolot ovat koko lailla :'
joissa on saanut asunnon yli 200 hehtaaria kohti noin kolme ker- juuri elonkorjuun kohta alkaes- on maatyöväestä puutetta. Val- verran puutetta työväestä halko- 3: 50.
perhettä, niin tälliäkin olisi a- taa enemmän aitaa kuin saman- sa on aivan erikoinen merkitys, tion työt ja tavallista suurem- y. m. töiden takia. Suuri ei puusunitokysymys nyt rpaikeasti rat- muotoinen 5 ha suuruinen maa- olemme tiedustelleet asiaa eri mat halonhakkaukset ovat kim te kuitenkaan ole. Päiväläinen
paikkakunnilta lehtemme leve- nittäneet työvoimaa puoleensa. maksaa nyt enempr kuin ennen,
kaistarvissa. Talojen ullakko- ja ala..
Toijalan osuusmei jee
kivijalkaikerrosten järjestäminen Mutta nvuistafldn syistä voi nemisahjeellai
ja julkaisemme Nykyisillä työvoimilla tullaan kuten kaikkialla muuallakin.
ihmisasunnoiksi, vaikkapa vain uutisvidjelys yllämaini-tunlai-sUla- seuraavassa tiedustelujemme tv- sentään luultavasti hyvin toirissa tapahtunut
Pälkäneellä
väliaikaisesti 'käytettäviksi, niin- kin maMla olla ajattekmaton lokset,
elonkorjuunkin
aikana.
meen
rahavarkaus.
kuin esim. Helsingissä on ehdo- toimenpide. Näin on asianlaita,
"Kesken vuotta on joitakuita, se- on joistakin kylistä kaikki irtain
tettu, ei täällä kävisi juuri päiim- jos talon vanhat pallot ovat mulkä renkejä että palvelustyttöjä, työväestö mennyt muille ansioilLisätietoia.
Eräjärvellä
pois työpaikoistaan, le. Naispalvelijoitakin on lähtemennyt
tavia, luonnostaan hyviä maita,
lAifiklaistaj on Tatnpereellalkin mutta o^-at vain huonon ojituk- on liikkuva työväestö vähenty- mutta niitä ei ole paljon. Kaikki nyt pois. Monessa pikkutalossa
Eilisessä lehdossamme ■maitrSoyt asuminen, ja jotkut ovat jo sen ja rouokkauksen ta!kia huo- nyt, mutta vakinainen työväki työt ovat nyt kalliimmat kuin on vain isäntä jällj-ellä. Perheelli- tujen seikkojen lisäksi kerrottaipysynyt palveluksessaan. ennen- Heinäviikolta vaaditaan set työmiehet ovat sentään pai- koon tapahtumasta seuraava-a:
supistaneet asuntojaan. Hyväl- nosti tuottavia. Tämmiöiset van- on
kallaan pysyvämpiä. Päivätyö- Pankista rahat nostettua järlä tahdolla ja järjestelyillä tul- hat peJlot saa usein kunnollisel- Uutta työväkeä ei ole aivan hel- palkkaa 20 markkaan saakka.
läisten palkat ovat nousseet, niin jestivät meijerin henkilökuntaan
laan sentään toimeen.
la ojituksella ja muokkauksella, posti saatavissa, mutta toimeen
Kurusta
Päivätyöläiomillakin
tultu.
että kun ennen maksettiin talon kuuluvat konttoristi nti Pimeapulannoilla ja prenillä eläinlan- on
ruoassa
oleville miehille I—i}4'1 i}4' noff, meijerifako AHna Rautala
tamääriHä silesi helposti kun- sille maksettu korkein palkka ovat myös ne, jotka satunnaisia
mk.,
maksetaan nyt 2% 3 mk. ja yliopp. Narinen rahat kirjekötaon, että niiden kuntoonpano on 3 mk päivältä, jonka lisäksi
ateh«
tekevät, lähteKr
töitä
tavallisesti
teloihin, joilhin. merkittiin kunkannattaa parem/min kuin uutis- tulee ylläpito talosta. Enim- neet
maille, joten suviRuovedellä
palkat
Epilässä. viJjelys.
ovat
mäkseen
alemmat.
kin maidontuojan nimi, saatavani
työväestä on puutetta. Vakituisuuruus ja osuusnumero. Kuta
pelset miehet ovat pysyneet paikoil- alkaa olla puute työväestä, paikE3isessi lehdessämme kerro- Skllä taas, tniis^ä vanlhat
Hämeenkyröstä
rahat
näin oii saatu järjestettyä,
pitkäaikaisen laihdutuksen ja
laan. Palkat ovat nousseet eikä kakunnalla hyvin tunnetuista
tun, Epiiään parhaillaan raken- lot
asetti
nti Pimetioff kaikki noin
ilmotetaan, että siellä on toisin
miestä saa 4 mark>kaa vähem- syistä. Sekä miehistä että naisis- 120 Ikoteloa
nettavaa
krominahkatehdasta väfhäimultaisuuden takia väJttärvastikään hankitun
ta on puutetta. Yleisissä töissä
(koskevan uutisen lisäksi mainit- mättä tarvitsevat runsaita eläin- paikoin tavaton työväen puute mällä omin ruokin sa.
uuden
suuren
kaksiovisen kassajalon
hevosettä
heinänteko
taloista
sekä
lantamääriä,
Niinpä
ennenkuin ne saa- olemassa.
takoon, että yhtiön osakkaina okaaipin
puoliseen ylävasemman
kamiehiä.
On
aivan
mahdouutisviljiekuntoon,
parhaillaan «itä kärsii. Palveantaa
Kylmäkoskella
vat kokkolalaisen toiminune-n daan
loput
loloeroon
s>ekä
rahat noin
paikoissa etonta saada lisäväkeä heinänteA. b. Hud & Skinn C:o o. y:n lyksiltä saatu rehu tilaisuuden lusväki on useissa
vielä,
3,560
oikeanpuoleiseen
mk
loktfole puutetta työväestä
koon. Yksityisten töissä pyrkiomistajat sekä Aströmin kenkär karjan ja sen kautta lannan li- ronnut vuosipalveluksestaan ja
roon,
ja
määovet
ainakaan
suuremmassa
vät
sulkien
konttoripalkat
vtanhojenkin
peltojoko
valtion
töihin
nousemaan
samalla
siirtynyt
tai
tehtaan
teknillinen johtaja sääfrniseen j^
rassa
miehiä on snr- tasolle kuin ne ovat yleisissä huoneen ikkunat poistuessaan.
Työpalkat
ilmoijen
vähittäiseen
voitaistuttamiteihdastöihin.
Forsten, joka; tulee uuden yriPalattuaau' klo puoli ia aTUrjalaan,
mutta töissä, nim. 4 4%' mk. miehille
tetaan olevan sellaiset, että maa- tynyt töihin
tyksen teknilliseksi johtajaksi. seen«,
mies maksaa melkein mitä pyy- niitä ei ole paljon. Tilapäisten ia 3% mk. naisrlle, mutta aivan kaan yöllä Kylmäkoskelta, oli
Oiikaisuoa eiliseen, uwtiseen
detään. Keskimääräisenä palk- työläisten palkat ovat kohon- niin korkealla eivät ne vielä ole. agr. Paasia, käymättä enää "kont<mainiittakoon, €ttä yrityksen
Lisää osanottajia.
torihuone es sa, mennyt suoraam
kana on miehelle 4 mk päivässä, neet, niin että kun ennen makhommaaijilla on, mikäli on iTSahalahdessa
omaan makuuhuoneeseensa, jätmoitettu, varastossa suuri määHänreen-Satakunnan maanvil- kun hän on omassa ruoassaan, settiin nuorille miehille 2 mk
mk.
täen lämpimän ilman vuoksi akpäivältä,
ja
mk,
nyt
maksetaan
2
kun
hän
on
talon
3
jelysseuran
alHieelta ovat sotaon vähänpuoleisesta työväkeä
ra valmistamattomia vasilkan- ja ajan uutisviljelyslkilpailuun
kunansa,
joka on aivan vuoteen
enruoassa
Hyvin paljon, varsinkin nuoria
muiden pienten, eläinten nabkoja
Laviassa
m aimits emiemm e lisäksi ilvieressä,
ja paneutui lenen
raolleen
Ikaalisissa
miehiä, on mennyt valtion töi(er siis vuotia'), 'joita Suomesta moittautuneet maanviljelijät AaHerättyään
volle.
aamulla klo
aina on riittänyt ulkomaiirekiti ro Perämaa, Ailefeanteri Kolhi on puute työväestöstä tänä ei ole vielä erikoista puutetta hin. Erikoisempaa pulaa ei sen- puoli 6 aikaan ja pukeuduttuaan,
ja Kalle Aiutio Kuorevedeltä, vuonna vähän suurempi kuin työväestä, vaikka väkeä on pal- tään ole, kun nykyiset työvoivietäväksi
meni hän 'konttorihuoneeseen'
Milkko Terva jälrvi ja Miiklko Mä- muina vuosina, matta
jon mennyt valtion töihin. Työ- mat käytetään tarkasti.
kyerittäin
Joka
■kalhden tyhjän huoneen läpi, jotKurusta,
kelä
imaanvilj. Janne
kiperä ci kysymys vielä ole. väen siirtyminen on ollut suurin lässä on mäkitupalaisia ja naisia
ja
torppairi
AtiTanen
Juho HirTilankauppoja. T. k. "18
kukonkylän seuduilla. Suurta voidaan käyttää sekä heinän- et- ka ovat konttorin ja makuuhuovelä Längelmäeltä, m.aanvilj. J. Yksi ja toinen sanoo sielläkin,
havaitsi tiäm
p:nä tehdyllä (kauppakirjalla myi E. Niemi<nen Pirkkalasta ja Ali- että työväestä tulee puute. vahinkoa ei tästä työväen pois- tä elonkorjuussa. Toimeen siis neen välillä. Tällöin
olleen,
makuuhuonetta
lähinnä
maanviljelijä Ang. Heikkilä o- lan Valhe Teislkosfra, ikanisalkou- Nuorta* kuljeksivaa väkeä on muutosta ole ollut. Palkat ovat tullaan, kun työskennellään ahhuoneen akkuna* olevan selälmistamanisa Jaakkolan tilan On- lunopettaja Sulo Rautalahti mennyt valtion töihin. Palkat hiukan kohonneetkerasti. Palkat ovat nousseet
lään
ja konttorihuoneessa suuren
Vilppulasta sekä lohkotilaliisiet ovat Ikaalisissa nyt
koko lailla.
nian kylässä Kylmäkosken
toisenmoiset
Ylöjärveltä
kassakaapin
ovet a^ilkinaisina,
E. E. Nieminen
ja
Lempäälässä
pitäjässä maanviljelijä Viktor
kuin
ennen.
Talon
ruoassa
ollen
Löytty
kassakaapin
ViWEori
VesilahiSesta.
-vieressaimoin kuin
Teiskossa
Tuomalalle Janakkalan pitäjäs- Äi-lcafserrtmin ilmoittautuneet voi mies saada päivässä 3:kin ei ole työväestä puutetta Mitä
akkunankin
sä
avoimeksi.
olevan
tä 60.000 mfkn 'kauppahinnasta. on jiO lefadessärmme ennen lue- markkaa, aina miestä myöten. työväkeä on ollut liikaa, se on ei ole
työväkeä, sillä Ka^salclkeroista oli avattu vakr
runsaasti
KaiiWkiaan on osanotT. k. ig p;nä on maanviljelijä teltu.
mennyt valtion töihin. Palleat sitä on siirtynyt muualle. Palkat se, jossa! rahakotelot olivat. LatJuupajoella
tajia
alueelta 51.
seuran
myynyt
Tyrvään
E. Seppälä
ovat kuitenkin koko lailla ko- ovat jonkun verran nousseet tialla oli joukko rikkirevittyjä
pitäijästsä omistamansa Kakima.
on työväestä ollut väfiÄn puu- Honneet. Miehille on maksettu Työväkeä kyllä tarvitaan', mutta tyhijiä koteloita. Vielä havaitsi
"laai perintötilan maanvilj. iK. Isotetta, johon ovat vaikuttaneet o- talon ruoan
lisäksi 2 % tai 3 mk tojmeen tullaan.
hra Paasia oman avainnipjmnsa.
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jossa oli ollut kassakaapin uiko-'
©vem avain, tuolilla kaapin via»ressä sekä viereisellä pöydällä
jouifcon lompakossaan olleita yk-

Eduskuntavaalien lopulliset tulokset v. 1916 ja 1913.
Vertaileva taulukko.

sJtyisiä papereitaan

$ TAPETTIAf
m Pinkopaperia- ja

X

£
i

'Huomattuaan mistä oli kysySuomalainen
Nuorsuomalai- | Sosialidemo- Rjiots. puolue Maalaisliitto Krist, työväki Muita listoja
Yhieansä
pahvia
kratit
puolue
Vaalipiirit
mys, oli hra Paasiahuutanut ak1916
1916
1913 j 1916 1913 j 1916 1913 I 1916 1913 j 1916
1913
1913 j 1916
1913
1913 1916
a Rulla-akuuttimla a
Ukunasfa meijerikkö Rautalan jälkeen, joka oli myös nukkunut
1,056
103,715 117,199 jT Puunausvahaa
Uudenmaan 1
5.986 7^BT 42,591 55,690 40,308 39,8451
14,332 13.227
samassa rakennuksessa hra Paa. Turun 1. eteläinen
71,377 76,672
17,822 16,573
4,063! 3.968
6.949 7,502 23.190 30,2811 19,319 18,348
Sampo- ja blenda2,161 2,675
61,556 66,018
7.045! 6.939 35,939 42,600
16,366 13,804
"sian huoneen vieressä ja oli juuri Turun 1. pohjoinen
1,738 1.114
51,517 w pulveria ym. ym. W
Hämeen 1. eteläinen.
6.472 29,167 32,623
11.082 11.308
6.1021
48.140
menossa meijeriin, joka on noin Kämeen 1. pohjoinen
2,444 2.577
45,346 48.570
9.56? 9.591
5.414 J 4.945 27.830J 31,179
4,321| 7,6981 1,500 1,047
60,551 65,925
9.436 8.828 17,918 16.031 27.284J 32.244
$0 metrin päässä konttoriraken- Viipurin 1.]. läntinen
944 2,063
7,817! 7.939 13,425 11917 16.567 18,138
14,186! 17,862j
52,990 58,145
Viipurin itäinen
awfksesta. Kun tämä ei kuiten- Mikkelin 1
9,688 20,600 26.536
9,797 i 11.482
39,861 47,789
9.4131
25,018 27,893!
12,589'
6,759
45,003 46,171
Kuopion
1.
10.00415,452]
läntinen
1.869
1.487
koska
huutoa,
kaan ollut kuullut
14,756 15,956
-6.968; 6.516
27,434 29.868 Å
2,630) 3,910
Kuopion 1. itäinen
3.01<> 3,108
Väri-jaTapettiosasto. Å
'sälle. riensi herra Paasia 'tnei- Vaasan 1. itäinen.
35,865 39.132
4,059] 4-732J
8.794: 7,477
3.503. 3.747 19.426 22,868;
8,227 11,350
10,766 i 11.288*
19.611 4,110! 4,699
maansälle, riensi hra Patsia mei- Vaasan 1. eteläinen
42.885 46,959
38,433
Vaasan 1. pohjoinen
5.640 7.576 15,826] 15,853 3,314 4,158
11.28O1 10,846
36424
jeriin kutsumaan sieltä ihmisiä Oulun 1. eteläinen
13,274 14,928
M 10,993 14,147
7.9761 8.100 3.7644,405
179 36.052 41,759
4.7171 5,836
5,599 6,390
Oulun 1. pohjoinen
3.494! 4.53S 2,260! 2,212
104 16,078 19,0801
jpaikalle.
Lapinmaa
459!
703
269
534
32
567' 640
14 1.327 1,8911
;- Pailattuaan takaisin konttoriin,
raatamat iltapäivisin ja sunnuntai71,136]
1,296
312,214]
98,432
140,246
56,977!
1,716
724,304] 799,731
143,982]
[
94,672
j
j
12.850J 14.500J
Yhteensä
102.313
J
I
375.451
J
93.657
J
1
sin varsin eloisan näyn. RannaJt ovalt
meijerissä silloin olleitten hen* Vaaliliitossakeskenään.
täynnänsä auringonkylvyn ottajia,
kera,
'havaitsi
JciTöitten
herra
f
N. k. itsenäisiä nuorsuomalaisia näistä 2,052.
liiimateHneiden ympärillä pitävät
Faasia nyt, paitsi että hänen
'smmmmm
avainjensa olivat konttorissa
nuorukaisu ja poteapaa-vet iloista
metakkaa, hypitään »kerroksesta»,
tuolilla,
että hänen
lomKarjan huutokauppa. T.k. niinikään 17, Lailholle 9", Kannak- -1 piaskiokke. Tavaravara-stbt eivät
pakkonsa, joka oli takin tasVuodéntulokertosuoritetaan uimavaatimufcsia, uidaan
vapaaehtoisella selle 8, Karistolle 5, Raekalliolle enää suuruudestaan palkahdu,
p.
myytiin
20
kilpaa,
kussa tuolilla vuoteen vieheitetään vesipalloa j*. n. «4, Sarvelalle 2 ja Kalmarille l- mutta nronenlaisita myytävää on
muksia.
huutokaupalla
tilanahtauden
taressä ja rahakuttk aronsa, joka
iM aitku >ss a oili äänestyksen silliti tarjolla. Kaupat käsittävät Rannalla nähdään yksi ja toinen
kia Lotilan kartanossa Sääks- tulos: Korpinen
60, Retulainen
oli ollut seinälle ripustamienpa
niinikuin luonnollista
etu- joukkue urheilubarjoituiksissia, siellä
Vaasan lääni,
mäellä 26 nuorta, tervettä, 12, Sarvela, Laiho ja Kannas ku- päässä tärkeimpiä elintarpeita. täällä taasen jopa
"housujen taskussa, olivat poissa
kokonaisia perrunsaslypsyistä
erittäin
lehmää
Karisto,
Yrjö-Kosidnen
ja
kin
Siksi
lukumäärä
7,
o&tosten
onkin
rahoineen,
yht.
niissä olieine
hefcuntia uimapuuhissa tai kalliolle
(IS.H.) Vaasan läänin kuver- (vuosilypsy yli 3,000 kg) isekä 15 Raekallio kukin 2.
vähäisempi kuin ennen, mutta
viritetyn nuotion ääressä kahvipannoin 450 mk. Asiapaperit olivat nööri ilmoittaa heinäkuun
Saviniemessä kannatti ytksilöhintojen suur&miman kor15 hiehoa, joista osa syksyllä kanympärillä.
lompakosta jätetyt, kuten yllä p:na
Retulaista
45 äänestäijää, Korpis- keuden täh4en niidea yhteinen nun
tavia.
Lehmät
olivat
osaksi
mainittu,
pöydälle
on
konttoriMutta tämä hauslca elämä n?^4, >raha-arvö nousee entisiä ylem'Koko alkukesän vallinneet ayrshire-sekarotua, osaksi maa- ta 15, Laihoa 13, Sarvelaa ja
mäksi. Joteasalkin pailkalle iskee riiatyy usein. Ktatfpungista ajaanäet
huoneeseen. Samoin oli hävinKannasta samoin 4, Karistoa
kylmät ilmat ovat vaikuttaneet tiaisia, osa juuri kantaneitakin, Yrjö-Koskista kunnjpaaikin 2 sekä siis johtopäätös kauppiasikunnan
nyt P:n kultakello, jonka isävaituon tuosttafcin joku ajuri hikisellä
sangen haitallisesti kasvullisuu- osa .syyskantavia. Lehmistä Kalmaria 1.
taloudellisista voitoista.
ja tomuisella hevosellaan selkä fcunajansa oli saanut aikoinaan lalhiHucntjiatt-aviaidsi «nousulcaudekkehittymiseen. Vasta viime maksettiin keskimäärin 600
Num t a j a r <v! elil a vailit-sijait
jaksi Akaan kuntalaisilta, omis- den
tuota puHmain 700 mk ja oli korkein hinta 900 antoivat RetulaiseJle 5 äänitä, si nykyaika on kehittynyt maan- raisine rattaineen kesttcell'e
kuun loppupuolella,
tuskii"jotu>ksineen. Avatun kaslap'siparviea
ja
Maanviljelikoivaa
afflcaa
siinä
viljelijäin
taloudessa.
muuttuessa lämpimämimikisi ja mlk. Hiehoista maksettiin kes- 'SarvelaiKle 2 ja Laiholle I.
ja
käy.
ovat
lyatuotteet
käyneet
salokeron suulla oli sen avain;
joukossa
pes.tä
ja
muiden
uittaa heUrjalanikylän
alueella
kun
samalla on saatu sadetta, on kimäärin 400 mk.
i
Pellot
korkeissa
hinnoissa.
ja
näet,
vät
neiti Pimenoff oli
sulkies- kasvullisuus
Raekallio ja 'Korpinen saiivat
vostaan ja siistiä raftaitaian. Taitka
suuressa määrässä
lupaavat mitä runsainta
saan kassakaapin ovet ja loke- päässyt virkistymään
tunkeutuu yhfteen taikka (JäiKesäjuhlat järjestää Sika- kumpikin 3 ääntä, Retulainen, niityt
sitten
satoa, jos korjuussa ei vaan kohja edistymaissa
sikäläinen nuorisoseura Sairvela ja Kannas kukin2,/Kalr data vaikeuksia. Meijerit Huh- seen paikkaan uima-alueelle, jlopa
rot, jättänyt avaimen sen lokeKjuLjun .taitossa huomenna sun- mari ja Yrjö^Kosikinen molem- dissa,
ron suulle, jossa raihakotelot oli- mään.
Lauteelaissa ja Hakkilas- itse uimasillaTlekin, emlcko tai useRukiista odotetaan yleensä: nuntaina. Päivällä) feäb 3 älkaivat mat .1.
vat. Usein ennenkin on sisälosa pyöritteleviät tnarklaoja kar- aimpia, lifcaiäa mattojaaa taikka
Puolimatkassa annetparempaa tai urheilukilpailut. Iliailla klo 7 alkearojen avain jätetty samaten ke&kinkertaista
P'yykkiään pesemään
nronipuolilsesta tiin Retulaisen listalle 4 ääntä, janomistajille, vieläipä lähetetään
kavan
illitaman
meijekuin nytkin ja vain ulkoavaimet keskinkertaista satoa, paitsi Vir- ohjelmalsta -mainittakoon puhe, rCanmaksen listalle 2 ja SarveUn maitoa naapurikuntienkin
Ei minun tarvits* a-siasta eneräreihin. Vaikka ottaajkio samalla
korjattu. Toisen lokeron avai- tain, Mustasaaren, 'Kauhavan, satu, kansanltainsseia, näiytellmä- liistalle 1 ääni.
pää
sanojia tuhlata, sillä näinä ovat
ukset,
jotka
avaaitkn
.Kaikista Urjalan äänesty;- huomioon
korjausta kaipaavia epäkohmen oli nti P- ottanut mukaan- Laihian, Jurvan, Maalahden ja kapipaLe »Kapituli lierra« y. m.
todella
miyös
asettaa
maanjan
kalleus
liopuksi karkeloa. Hyvä tar- a;ueista kertyi Rettilaiselle 198 viljel-iJöiiUe, jää kmiterikin loppu- tia, jotka
sa. Paitsi kassakaapin ulko-oven "aippa luodon nknismiespiireis sä ja
olisi mitä pikemmin saaääntä, Korpiselle 151, Yrjö-Kos- tulokseksi,
joilu. Siis miehtesä sinneavainta, 'joka myös oli hra Pää- joissa odotetaan keskinkertaista
että maanviljelijöit. tava autetuksi. Mielestäni aisia kuiukiselle 42, Sarvelalle 40, Laiholle
tennnre talouselämässä on tapah- luisi
sialla, ei muilla kuin nti Pime- huonompaa satoa. Hyvän alrvelterveydenhoitolautalkiinnalle,
35, Kannakselle 28, Karistolle
edistyminen.
ihneLnen
tunut
laan
sadon
tulevat
Uudenkaarle11,
lokerojen
noffilla ollut
avaimia.
Mattilalle 4
13, Raekalliolle
Tuolla/inen on kuva, j'oka a- jonlka tulisi antaa astianoTnaiaen
ja Kalmarille 3, eli suomalaiselHämeenkyrö.
Isännöitsijä Paasia
sama- byn piirissä.
vautuu kuntamime taloudiellis-es- kielto sekä osottaa ajureille ja pyypuolueelle kaikkiaan 525 äänle
Kevättouoista toivotaan yleenjaurhie
ten kuin asianomaiset ttjtkini1
v
kinpesijöille toisia sopivia pailkikoja,
Iltama
ta elämästä.
tä.
p.
\p.
keskinkertaista
tai
Kuten
lehdfsJsämnonpitäjätkin
srvellut,
kilpailut.
sä
keskinikeron
etmitkä eivät uimapaikoiksi beTpaa.
'Ihmisten puoluekantaan vaime
Häimeenilmoitettiin,
toiimi
satoa,
paitsi
taista
parempaa
tä vorolla on täytynyt olla aTaula-Matti.'
Kirjastoseura» kuttavat useinkin tuhannet joytrstaja, joka erinomaisen tark- Isonkyrön ja Vähänkyrön kun- kyrön »Kaipion
kapäiväisen elämän tapaukset
kirjastonsa
hyväksi
iltaman
t.k.
kaan on tuntenut meijerin asiat. nissa, joissa hyvän sadon arvel- 16 pnä Köhkärönkulma» Riu- enemmän kuin suurisamaiiset
ja juhlallisissa kokouksisOtaiksumaa tukee se seikka, että laan tuilevan.
jo
talla. Iltanran yhteydessä oli aatteet
Hämeen läänin ent. kuvernööri
'
dhijelmait. Mutta
hyväiksytyt
sa
kassa/kaapin viereisen akkunan Perunoista ja muista juurikas, nimikään urheilua. Kol*mii'ottePapkov
tutkijana. »Dagens Nyhetei
jakaantuivat .pailfeinmot mittkä seiikat lopuMis est ratlkai» tietojen mukaan oleskelee Härin
alla huomattiin paljon jälkiä. veistä odotetaan yleensä keskin- lussa
■sevat, että valitsija vetää edusseuraavasti:
. .-■■ i
meen läänin ent. kuvernööri,valti<v
Poliisitutkinnossa, jota Akaan kertaista
taita* keskinkertaiskuntavaalissa viivansa ju>uiri jol- Kaupinoja
Tamneuvios Papkov nyfcjrisin TukhtoU
palfc.
i palk. M. J(uu'se. 2
F. lekin määrätylle I'istal.le, ja 'että
piirin v, t. nimismies on toimit- ta parempaa; satoa. Hyvää
harjoittaen tutkimuksia Ruo*Nygård,
maassa
palik.
T.
MylWniiemi,
3
hän siis aintaa ikanoatulksenisa perelaisten
tanut toissapäivänä ja eilen, sa- satoa odotetaan Uudenkaarlevaltioarkisto&sa.
Sfin
palk.
Maaniitty.
M.
4
juuri siinä nimitetyille henkilöil■maten kuin tamperelaisten ja byn, Evijärven, Alajärven, Isosaari".
Lehden eräälle toimrtt ajalle on
Nuolenheifesisa sai emsi pal- le, sitä on sivu:llisan enimmäkhelsinkiläisten etsivienkään työs- joen ja Lappväärtin sekä huo- kinmion M. Juuse, tofeen T. Sahra
P- 'kertonut jo useina kiesinä
'seen mahdotonta pääjteUä
Tätna (kesä on meille tamperelai- olesikelleensa Rua6s:ssa, niinpä viikentelystä huolimatta, ei toistai- noa Härmän nimismiespiirissä loniemi, kolmannen Järvinen ja
' neljännen T. Nygård.
sille tavallista 'kuivempi. Kuivempi me kesnäkm, silloirikin tutkitautasi»
seksi ole ilmaantunut asiaan ja Perhon kunnassa.
toimititaaikse.en.
mitään selvyyttä, mi'ka johtaisi 'Heinänkasvu on yleensä hyvä iVälkeä iltamassa oli kohtalaiYhtenä nykyi&en ajan tunnus- byvin monessa suhteessa. Ei meille Viime vuoden tur/k:muiks.et eivät
sen paljon, joten siis nuorisolla
esiintyy meidänkin ltaup^-ngin kesäisille asukkaille tänä olleet johtaneet mihinkään PajfcteTaflkaan perille.
tai
keskinkertaista parempi näiyttää olevan lärnminitä myötä- merkkinä
kiihlkeä eteenpäin vuonna tarjota »vapaata» 'Soitiroa vin suunnittelemaa teosta edistäviin
kunnastsamme
Raippaluodon, Virtain, Laukaan, tUÄtoa kirjastioasiaacL ja sen e- pyrkiminen taloudellisen elämän
puistossa, Pyyni-kiliä ei ole raittius- tuloksiin. P:n aikomus on JcirjHsiCtaai
Lappajärven mmiismiespiireis.sä distäimiseen.
kirjavilla kenttillä. Tämä ilmiö
ravintolaa -eilcä keilarataa, Viikin- esitys Sn'omen Venäjään yhdistämiosottanee, että kansamme luonPitkänniemen keskuslai- ja 'Kaustisen, Halsuan, Penhcn.
mieli, koska sen jälkeisistä vuosilta.Hän off ltuiKokkolan, Alavetelin ja Korsnäne, jota v.uosi saitoja on mainittu saareen tuskin teikee
löytänyt kokoelman Ruotsin
tos. (S. T- T.) Senaatti on myönolisi par- sen ovat kaikeMaiset hulikaamt ot- tertkin
epälkäytännöiliselksi,
sin
kunnissa
on
se
keskinkertaiPietarissa olleen lähettilään Kurt
.tänyt epäkohtien korjaamiseksi
haillaan mieltymässä taloudelli- tianeet tyyäsijalcseen,, j. n. e. Ja kai- von Stedingkin pffcatietoja. hallituknen
■'Pitikänniemen
keskuslaitoksen
siin yrityksiin. TSatä seikasta ken kuivuuden kruununa on välttä- selleen vuosilta 1790—1808 ja 1809—
kylpyhuoneiden lämmityslaitteis- Humala, pellava ja hamppu,
taas ei "yleensä ole samottava mättömyyden palkosta annettu ikiiel- 1811. Venäjän keisarillisen historiainvähän,
joita
viljellään
ovat memuuta kuin hyvää. Sen kaiketi
sa sekä vahvempien' ikkunalasien
Pyhäjärven rannlo'.lla se- tut'kimus£ieuran aatamaa tefeäjvän
selvim/mäksi seurauikseiksi Urja- to uimaista
hankkimiseksi rauhattomien po- nestyneet keskinkertaisesti, paitmcfearée&ti jäsentää P. nyt näitä
la,ssa voitaisiin viitata siihen tun- kä Näsijärven rantamilla Särflcänsaa- asiafcirjoi-a.
niniismlespii-ri&sl,
foirka suuressa määräsisä
si
Äänekosken
yhteensä
4,600
tilaiden osastoille
ne*tuun tosiseikkaan, että kaik- resta itään ja Koukkuniemestä län- valaisevat Paavali Isn. ja Aleksanteri
jossa
hyvää
markkaa
odotetaan
satoa.
(S. H.):
kien ikunitaraistem.me a.jatukset teen olevalta alueella. Miltei ainoa I:n historiaa. Hra P. on myöslkin
'Kalastus, missä sitä harjoiteOlen onnistunut saamaan kä- pakostakin entistä paljon &uu- uimakelpoinenranta kielletyn alleen kiinnittänyt huomioitaan valtioaricistaan, on tuottanut keskinkertai- siini yksityiskohtaisen taulukon, remmaissa määrässä askartelevat
ulkopuolella on Kaupinojan rarita. tossa aäiiytettyfhin a;siaikArjoihin, jotjoka
puoosoittaa
suomalaisen
saaliin,
huonon
raiha-aisioissa
paitsi
sen
tahi
ka koskevat Itämeren maalkuntien
Porin— Kankaane
on ollut run- Sinne saakka on siis vaivauduttava lui»vu*tamista Venäjälle.
—
Korsnäsin ja Mustasaaren kun- lueen vaaliliitolle Urjalassa an- Työpaikkoja
pään Haapamäen nissa, joissa se on ollut runsas. nettujen äänien jakautumisen eri saasti, ja paHAasuhteet niissä niiden, jotka kaikesta huolimaitta ■Hra Paipkowilla on työssä apulistoille. varsin edulliset. Se on iloUa mtr. tahtovat nauttia siitä virkistyksestä, naan hänen vaimonpa, joka on synvalitsijayhdistysten
rautatieasia.
Laitumet ovat olleet yleensä Koska tuo taulukko on varsin kille pantava asianlaita: kor- mitä uiminen ja aurinkokylpyjen ot- tyisin ruotsalainen. H. S.
keskinkertaiset; hyvät ne ovat mieitäkiinnittäivä, en malta jäit- keiksi nousseiden elinkustannustaminen meille tarjoo.
Ä. Ahlström Oy. sitoutunut eriSuomalaiset ja saksalainen
Närpiön i* Korsholman tää näin saamaani kynttilää .va- ten vuoksi puute nimittäin olisi
olleet
näisiin lahjoituksiin.
a-arm astikin jo Monelle työaika asettaa sellaisia musiikki y. m. (S. H.) »Nov. VremIkan
alle.
Teen
siis
seuraavassa
oloissa
muissa
kihlakunnissa.
U. S.
äänestysalueittain selvää tuosta tukkeutunut mionen tuvan oves- esteitä, että uimamatika jää tekemät- ja» pitää tarpeellisena moittia suioToiminimi A. Ahlström Osa—
taulukosta. Lyhyyden vuoksi ta sisälle tuoden tullessaan syn- tä tai saialftaa sen tehdä va"n verra- mala^sia saksalaisen musiikin suosikeyhtiö On suunnitellun Porin
ehdokaslistojen järjes- kät seuralaisensa. Mutta joskin ten harvoin, niin että heille tämä misesta. Lehden muikaan esitetään
mainitsen
rauKankaanpään
Suomessa aivan käsittämättömän imtysnumeroiden sijasta niiden en- palkat 'sinänsä ovat kohonneet,
tati.cn rakentamisen jouduttamia
Käärme puri t. k. 19 p :nä si sijalle asetettujen^kfiikilöiden
kuivuus todella on kaikkinainen. nokk-aasiti saiksalaist'en säveltäjien
niin ruokaan ja vaatteisiin vältpalljon löytyy sellaisia henki- teolcsia. Kirjoittaja laertoo käyneenseksi antanut seuraavan laifoioH talollisen pojan Alfred Nuotta- nimet
tämättömät suuret menot teke- Mutta
järven 12 :11 a olevaa poikaa Huhdin äänestysalueella on vät syviä lovia työläisten amsioi- löitä, eritoten lapsia mutta myöskin sä äsikettä:n Viipurisisa ja kuulleentuissitoumuksen
»Siinä tapauksessa, että Po- Paavoa jalkaan. Poika oli iisan- eri listoja äänestetty seuraa.vas-. hin ja siten huomattavasti ra- aikuisia, jotka kuitenkin kaikitenikin sa kaupunginpuistossa koko päiväl"
rin. 'Kankaanpään Haapamäen sa ja muiden talonväkien kans- ti : Retulaisen lista on saanut 86 joittavat heidän rahanikäytte- tuon -pitkän taipaleen miltei joka lisen aikana yksinomaan Auberia
(?!), Straussia, Schubertia, Lindkea
ääntä, Korpisen 46, Yrjö-Koski- lvään.
päivä säännöllisesti kulkevat uimaan
rata valtion kustannuksella ra- sa heinänteossa talosta etäällä,
j,a Rosenlkrantzia.
8,
asemaan
4,
18,
sen
Sarvelan
Mattilan
Verrat&n heiklkoon
päästäkseen. Eikä ihmekään, sillä Sama iethlti
kennetaan ja että sen rakennus- jossa käärme heinikossa puri. Laihon sekä Kariston,Kannaikpienipalkjoutunut
kertoo toisessa paoson
kunnan
3
paljas
Kaupinojan
ranja
kallioinen
työt alotetaan ennen 1920 Vuo- Isä osasi kumminkin heti vii- sen ja Raekallion kukin 1.
sa ivallisessa äänilajissa eduskunkainen , virkamiesluokika, sillä
den loppua, sitoutuu A. A'hl- saasti hoitaa poikaansa, joten Laukeelan äänestysailueel- heidän palkkalistaansa ei ole- ta ja sen edess-ä aukeava aava Näsi- nan kokoonpanosta huomauttaen e&e!ikä, sen kirkkaan kuultava vesi, dusmieslten ammateista.
«trön^Osakeyhtiö sanottua rau- myrkyn enempi leviämmen ve- la annettiin Sairvelalle 9 ääntä, kaan laitettu sarvetta kalliin»Birsh. Vjedomostissa» puhuu eRctulaiselle 4, Karistolle ja Kan- ajan paHkanlisäystä varten. To- houkuttelevat vastustamattomasti.
tatietä I.",:■;■.■;!
lahjoittamaan reen tuli ehkäistyksinakselle kummaiiie^in 2, Raekal- sin muutamien vaikeata asemaa
räs Suomen kylpylaitoksessa °leäikie
onlkin
po!ooonik. sekä sen- lisäksi luoJo
monena
vuotena
Kauliolle 1 ja Korpiselle sf.moin ileva venäläinen sangen suurella
lievittää vähäisen se, että heillä
pinoja
kaupungink-uttamaan ilman korvausta kaiollut
Ta-mm-elan
aHonkolassa äänesti Kor- on palkkaetuihin kuuluvina
ihastuksella suomalaisten puhtauKen sen metsä- ja joutomaan,
Talonkauppa. Rouva EJsa pista 9 henkilöä, Retulaista 8, sunto lämpöineen ja valoineen, osassa asuviUe jokJäeenkin samaa, desta. Suomalaisten »pedanttisuuminkä läpi rautatie tulisi 'kulke- Björkman on eilen myynyt ta- Sarvelaa 5, Laihoa. Kannalta ja mutta suurin piirtein katsoen on mitä Seurasaari heläinlkiläisiile, vie- toen» asti kehittynyt puhtaus käy
venäläisille
sanoo kirjoittaja
maan Osakeyhtiön omistamilla lon n:o 61 tämän kaupungin Yrjö-Kcskiita kutakin 2 sekä todettava, että puheenaoleva v;r- läpä kotoisempi ja vapaampikin. Ja
sietämättömäksi.
on
usein
suorastaan
tehtailija
i6:nnc;;a
V. Karistoa 1.
osassa
kamiesluokika taloudellisesti
alueilla.»
tänä kesänä, jolloin muuallakin asu- Niinpä
eivät suomala-.set salli, että
Vällcjci1a iaikoi äänensä ve- joutunut lujille.
o§aseße. Vastaanotto tapahtui
pakoitetut täane kullkunsta kadulla kulkeva henikilö viskaa pavat
ovat
heti.
tämällä viivoja Retulalselle 32.
Vaurastumisen merkeissä käy
Yrjö-Koslkiselle 17, Korpiselle kuntamme vähälukuinen kaup- ohjaamaan, tarjoavat Kaupinojan perossin pätkän maahan, vaan on
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katujen kulm/auiksessa olevtan neessa esittelyissä päättänyt sal- valta KäyrämötunJturin seuduilpäärakennuksen.
Sen valtavat lia että veJsfkauhuisteai elä-mrifen la. Kamanan kylän metsissä on dat pudasta rikas setä', setä ";
'
>t *$
lieskat saivat ymmärtämään, puremien niin hyviin varattomien tuli tehnyt tuhojaan 3 eri pai- Uraali ,
henlkilöiSattui
laajuuden
pallo
kuinka hirvittäivän
kuin väihäivaraistenkin
kassa. Yksi metsä
on raikatovuosi. Söi musiifc^
hävitys olisi saanut, ellei ilma den imatfka Helsimkiin ja sieltä v/onnut Tiaisen taion tai torpan ka ruuimenra ja käytti »sapuska-*"
n. e.
H. S.
puunk-uorta. :
olisi oidut niin tyvien kivin st nyt takasin kolmannessa .luokassa lähitienoilla sijaitsevassa Saari- na»
tuoretta
-. Kuivat kävyt pajahiilinä. Haoli.
sekä yksilnkfertainen asunto Hel- vaaTa'?sa ja on kulkenut jota- »Praasnikkaira»
salli itaeHeca!
Ttipuunsiemeniä kaTisltaes&a on. h<uotuli levinnyt singissä kuin myös heidän hoi- kuinkin läihelftä Sodankylän ja komeuden
keitti sqpaa «läitw
TälläväHn
oli
mait*u, e*tä kuivat käV-yt sopivat hy. «.»■
Isioakatua kohti. Sen varrella o- tonsa valtion va'staperu'sitetu';öa Rovaniemen väliltä maaintietä rebuista.
Viipurin
vin pajabiiliksi rautaa kuumentäesRjovanicmen
Kirkonikylään
Ikustanncja
päin
merimies
Bisin
E.
SaRaskasta
oli
levat
Paisteur-laitoksessa
5 s Mutta posä. N* vaistaavait tafvalfi» a pajahiiltaan yleisistä varoteta, ja tulee nioim 7 kilometrin päähän Yili- vessa kyti toivo:
paloivat
poroksi.
muliniin
teatieri.
talot
Ei mätään!
tä takoes^sa, mutta eivät hitsatessa.
peri ennen pitkää lääkintähalUtuks.en kyseessäole- na-m-man talosta. Toinen tulipalo Ei mitään!
Loppujen loSama
kohtalo
Sahrain ter opuksessa sekä muussa
Ruupert Kainulaisen »M e- kansakoulunopettaja J. F. Lan- vaan tarkotukseen tilirute.kove!- on tehnyt tuho;jaa-n Käyrämö- puksi setä Uraali »löysää» »auraudan ku-umennufksiessa on pääsrty
Paljon »Eepus.e s't a», jota ton monien vuokraajain asuman vo!H'?uutta vastaan käyttää: me- tunturin seuduilla leviten S^eipä- men>ensa»
kaMiiksi tulevien hiiJien hatilkkimi- rimi e h e n morsi a m
vasiään
Hyvä
ja
Albertinkatujen
päin
Sodanlkylässä.
Isonkulkutautien
Kolmas
kaa»
talon
nosääatöön
'ostammetulee
mainittu teatteri on jo esittänyt nelses/ta käyttämällä käpyjä.
Isonkadun
toisella
tustamise<ksi
otettua määrärahaa metsäpalo Namman kylän metRahasta
oli
meillä
ikuinen
kulmassa.
Koetelkaapas muuitkiin pi«kscuv;i|je- ja kertaa, kirjoittaa »Vnpur n» artarko- sissä on raivonnut Pyhätunturin puute. Juostiin »vippaamassa!»
olevat
talotkin
olivat
selkä
on
kaakki
sanlotussa
puolella
lijät tätä keinoa!
voatelija m. m. seuraavaa
niin suuren kuumuuden alaisia, tuksessa tehdyt asilakirjat jätet- puolella osittain Rovaniemen, naapureilta.
sanottu, on aihe dramaattiKuten
Kemijärven alueella.
kynEpämiellyttävää vipata raHaaj
että pelättiin niiden syttyvän. tävät ja toimitettavat lääkintä- osittain
pelasti
Kissa
kanan ketun
ja
kii- Tämän takia tyhjjennettiinkin jo hallitukseen.
Siellä on ollut Kemijärveltälkiin , miten epämiellyttävää !> ,
sistä. Erään talon pihamaalta Asik- sesti mielenkiintoinen 'erittäin
Mutta mielestäni tuntuu, m', m. klo 2,30 yöliä Ision- ja Alrunsaasti väkeä samimutustöis- Aotcxivat hissukseen naapurit
kalassa sieppasi repo kanan suuh/un- tollinen. tekijä
kyllin tarmokkuin
ei
olisi
risteyksessä
oleva
bertinkatujen
ja velka yhä kasvoi. Teet väliskohja
aa lähti laukkaamaan metsää
jaiksanut pitää s-ilmällä kapSaarenpäävaarassa oli tuli tsa- tä lopputilityksen ja.kauhuissasi:
maanviljely skauppa,
Aatran
ti. K«n talon kissa kuuli kanojen hä- kaasti
yhtenäisyyttä ja eheyttä.
Elintarpeiden hine sir ailus sa saatu rajioitetukisi, mut- huudat:
mutta pysähtyi tuJi tälläkin
dän, riensi se katsomaan ja huomat- paleensa
näytös
Vars-nkin
ensimäinen
on
ta kun metsänvartija^ g&vat tehpäässä
suunnalla
katuun.
Niinkö paljon? Milloin
tuaan ketun noin 50 m>.
nat Turussa.
raifeenteellt.aan, siinä kun vain
Albertinkadun varrella menineet vuorokausrnäärin väsvksinn kerkisimmie? Kuinka maksamsyöHflsyi st perä,ssä ja hyppäsi kdt- heikfko
ja mennään, juionen sanot- vät poroksi Mikko Anttilan ja
asti työtä ja sa>m'oin sivulJiset- me velain, Jumala!
tniust kiinni. Säikähityreeenä pudtotr. tullaan
Huono mustikkavuosi. Perunat kin;
edistymättä.
ja
tavasti
Toinen
kolHytinkosken
K. G.
talot. Ja ku- halpenevat.
läksivät he 90 ts jättämättä Mutta silloin sukelsi esiin akettu äcanan siifa&n ia lähti laiiikk'aalihaa paikalle
Niukanlaisesti
sitävastoin
näytös
mas
ovat
vauhvartijaa, työ kun on pal- jatu9 Uraalista.
mainittu,
jo
peri
sama
kohjosisa
pitkin
beinäpeKfoa,
bMBa
ten
rriaan
dikkaita, niissä toiminta on vilkasta talo konsuli Aug. Snellmanin ta- ja merentuotteita. Vilkas halko- katonlta. Talia tacoin pääsi tuli
pääs
perässä.
peiKanakin
Pelastaa
Ei mitään"!
s-itä a?oi
liike.
ja ehdottomasti mukaansatempaa- lon.
ja
aikaansai
leviämään
isot
vaslikähdyäesellä.
setä,
pelastaa,
ajateltiin
Lalhiti.
rie"kfilä
vaa, mieltä lopulliseen kajtastroofiin
Sietäisi
hingot.
metsähallitukLaajimmillaan öli tulipalo klo
mumielin,
»löyburnhan
setä
(S. H.)" Kuluvtalla viikolla on
Kun salamaiski pajaan. (S. H.) saafaka pitäessä jännitettynä. Kun 2— 3 tienoissa. Silloin se tarjosi
sen täll-aisissa tapauksissa pal- sää» »uumenensa»
Makelintarpeita oliut Tu-ru&sa vä- kata
Tftstaina iltapäivällä iski sabma tietää, kuinika vaikeata on sopivien todellakin
vartioamaan 'miehiä eilkä samme kaikki velat. JaloiHte
valtavan
kaamean
hänpuoleisesti
ja
kun
kaupan
Piintilän tilan pajaa.n Halikosisa. Pa- kappaleitten saaminen üßcoilm.ateait- näyn, jolle väriä antoi vielä
vaatia, että yksityisten on vair- pääsemme -"
jiai&sa oli tällöin 4 miestä terotta- ter.ei£s|a esitettäväksi, on Ruupept kaikkialla kaduilla ja kartanoilla iparaikaa on heinän korjuu käy- tiöftmnlen ja sammutustyöt tehSiitä, kuinka suuret sediän rikmässä ei ole parannusta tässä
ma&sa viikaftteita. Salattua heitti hiei«- Kainulaisen »MerimieHien morsian- hujan baja.n olevat pelastetut taKuvaa- kaudet olivat, oli meillä joikseentävät
ilman
korvausta.
suhteessa odotettavissa. Uutuutl kaflosi pitkäkseen pajan laittialle ja ta» pidettävä tarkioitukiseensa eritvarat. Yhtenä ainoana lieskana tena ovat mainibtavait marjat ku- vaa myös voimaperäiselle met- kin hämärät käsitykset.
tärähdyksenpienemmän
saivat
toiset
täin soveliaana. Siinä on kaikikea. oli yli 200 ihmisen asuma alue
sänhoidoille on, ettei yhtään met- Sen verran tiesimme, että
mustikat,
Koto paja tuli pölyä täyteen ja mitä yleisö kaipaa: jännittävyyttä. ja lisää näytti tuli yhä vaativan. ten mansikat ja mainittuja iiutt? sänhoitajaa ole ollut näissä »riittää».
varsinkin viime
kuuytodessä nurkassa leiskui tuli sytyt- kauniita laultrja (E. Lingon ansiok- Vaista klo
4 aikaan aajroulla kä- luu tänä vuonna tulevan väihän, Nammanperän eikä myöskään
Mitä piili sattimafeissa »uupala(kuitenkaan
seinää
ja
iflku.a,
tämä-ttä
kaasti säveHtamäit)
vuoroin
metsäpaloissa. menissa», emme myöskään varvi selviKe, ettei palo enää laajeToramoselän
pääsi
keväthalia
niitä
vikun
maan. Salaman maahanheittämät vuoroin naurifa, joten emme erehty- ne, sillä palanut asoatristeys alMetsänhoitaja Norvasalo on Ou- sin tarkoin tienneet
miehet nousiviat pian ylöis valhJngoit- ne sanoessamme, että kappa-le kerää koi jo oKa porona, joten voitiin kuuttamaan. Elintarpeiden hin- lu^ss-a, apulainen Huttunen josTiedettiin vain, että siellä on
tuanaibtominia. Ulos oli saJaima men- vielä monta täyttä 4calHoll'-sta» kii- sitä terhakaniman käydä Marja- nat ovat myös pysyneet edelleen sakitn Kemij.okivarrella ja met- »kaikkea paljon» : s'eka
kultaa ja
perunia
korkeina
lukuunottanet pajan nurkalta ja edelleen pit- tollisia k,atsojia.
maan taloa pelastamaan. Klb 6 maitta, joita on saatu h'a'!valla, sänhoitaja Gottleben on Ounas- hopeata, että kalliita kiviä. SaEsiibys oli sellaisia, kuin se vro! aikaan o'li .sekin saatu jo niin
kTn aitaa pirstoen mennessään yh.kruununitorppien
varrella
moin tiesimme, että setä Uraisiin
onpa uusienkin perumien hinta joki
T. L.
den säleen.
j.
olla sateessa ja sateen uhsitessa. paljon sammumaan, että oltiin jo
e.
tarkastuksessa
n.
Sipetakana asuu fikas täti
penniin
ja
litra
laskenut 50
sanottuna, että se varmoja
Toinen laaga. mietsäipalo kruu- ria.
tulen vallan voi't*taimi- tu-liee yhä tuntuvasti
Kaljanjuoja loistossaan. T. k. Tällä älköönoliko
laskemaan,
huonoa, päinvastoin! Kai- se.?ta.
on lälhemipätnä RoOli meille tunnettua1, että täti
15 p. Hmoitti Rovaniemen poliisille olisi ollut
sillä _ niiden tuonti alkaa lisään- nunimetsässä
tehnäki,
tarmolla
olivat
noin 18 puhdasverisenä venäläisenä tiKirkoinlkyilaä
että
LähimJmät talot olivat suures- tyä' päivä päivältä.
vaniemeii
ikau,pip,:aiS Ta,paii! Koirv&n&n, Sodan- kesta
kappaletta johtaes- s.a vaarassa: Oulun V. P. Kjn
Rovanie- lanomistajana hoitaa talouttansa
ikytäsiti, että hän viime kuun 27 p. neet työtä niin
Ruisleipä on ma/ksanut 50 å kilometrin päässä n. s.
johtaja Kosti höyryruisku toimi eräässä nurklaakylä-stä.
palaJvait
saaa
teatterin
innokas
Tääillä
men
■lähetti erään työssään olleen Ema55 p. kilo ja vioin hirata on vä- jat Toraimo- ja Silmiselän met- »alaslasketuin hihansuin».
näyttelijätkin.
kauksessa,
kuin
Aströtmin
Elo
toisaa.ik
RovaSaapui korviimme huhuja ennuel Marin-nimisen miehen
hintäin 3 mk. 50 p. kilo. Lihaa
täälläkin
sasyttyi
Innostunutta ylesöä oli näytök- tehtaiden höyryruislku, vailkka
Tuli
sämaat.
noutajinaan puHoloafrjaa, y.
nenkuulumattomista tulipaloiskaupan
niemeltä
täydeltä ja pal.k!tt--n niitä ei saatukaan kuntoon niin on edelleen ollut väihän
aikaan, kuin eddlämainita; jokai vuosi tuhosi tuli huoletm. tavaraa, antaen Marin'ille 960 sessä »kallion»
oljen naudan lihan alin hinta 2 maan
esitys
vilkkain Euosionosotuksin. nopeasti kuin olisi ollut tarpeen. mkan vaiheilla kfto ja la.nrpaan tull-a palolla ja kestää vielälkiin., tomalta tädiltä metsää satojen
mk. arvoisen hevosen, kärryt javalm'orsi,aimeni<> teikijähuu- Palopostit toimivat .maJidolliSaarenkylän miehet ovat miljoonien
«jaalt sefkä 300 mk. rahaa, yhteensä >Merimie.hen
edestä.
samoitta paikkeilla. Sian li- vaikkapailoa
lihan
vastaanottaa
saaden
suudeai mukaan.
samimiuttamassa.
ralbassa ja tavarassa 1,450 mik. Kun dettiin esille
'Ktrulimme me tädin maailma»
näkynyt e- otteet:
haa
sitä
vastbin
on
ruusukimpun.
Vahinkojen suuruutta ei vielä
Kolmas palopaikka on Ounas- rikkaimmista kalavesistä, tädia
blåna ei ole tältä matkaltaan palannemimän 'myytävänä ja on sen jokivarrella
o-sapuiileenkaam
arvaUuntaimon takalis- jokien »kultapitoisista» ratinoisole
voitu
nut, fflkä lähettänyt heviosta eikä
hiinta vaihdellut 2 >mk. 90 p. ja 3
kruununmetsässä. ta.
arvellaan
niiden
noutolla
mvöslkin
ta,
mutta
pyysi
hän,
takaisin,
eitä
taro.roit a
mk.
p:n välillä. Munien himsevan ehlkäpä puoleen rriilijoo- ta on40viime aikana kohonnut ja Kirkonkylässä ja muuallaikin
poliisi ryhtyisi kadonnutta etsiJa vielä senkin kuulimme, että
palojen takia niin
naan markkaan.
oli
näiden
mään. Poliisi alkoi Marinen etsiskep.
nyt
maksavat
tiu.
kaikki nämä rikkaudet häviävät,
3 mlk. 50
paljon savua, että ilma näytti
Asunnottomaksi jäi kolmatta- Meren tuotteita
lyn ja löysikin -tämän jo samana
on edelleen
niitä petomaisesti raiskaja himmen/si niin, elt- että
sataa hen/kea.
tyhjää.
päi.vjinl eräässä. kaJjiaikapakaasa. latollut -niukalti, minlkä vuoksi nii- harmaalta selvään näifodä lähellla taan, tehdään niistä
ajattelimme:
den hinnoissa ei ole sattunut tei voinut
Mutta
kimassa puMokaljaa. Marin kuultuna
olevien vaarojen lakia. Näiiden
Tulee järkertoi, että hän ipääsityään Rovaniehelpotuksia. Hauista esim. on pa'!ojen
Ei mitään!
kautta koituu satojentumelle na/utJti pu-Kokaljaa niin paljon,
maksettu 2 3 m'k'. ja lahnasta hansien maikkojen vaJiimko.
kiinsä lappujen 'lopuksi täti SipePasteur-laitos
että juopui' mui'Staimattomak.si. Seuvähän alle 2 mkan; silakoita on
ria- Lähdemme hänen luJ&iÉnii
Yksityiskohtaisia tietoja.
selvittyään
päivänä
alko:
raavana
Ohoi.
hiukan runsaammin alkanut nä- H. S.
vierailemaan ia silloin
avattu.
kyä mutta korkeat ovat niidenetsiä bevositaan, mutta (kun s'ta ei
silloin näytämme naapureille,
uivalla kirjoitS:Otasen:suurin
1
löytänyt, niin kyselyjen perusteella
kin hinnat. Mahdollista on että.
mitä sanoo rikkaus!
taa eilinen H. S. Oulun palosta
Ensimäiset potilaat.
»ai ti*tää, että hän oli hevosia vailaskemaan
kun
oli niaiane
vähän
tulevat
»Uumenien» suhteen
"
vielä seuraavaa:
hdtitainuit ja nähtyään saamansa hepureilla nähtävästi paremmat
1 kalojen vienti Pietariin on kielPalopaikalle saapui vähitéKen
Lääkintöhallituksen letty. Näinä päivinä on krapuja
(S. H.)
vosen huoma?'-, että hän on hevos- ihmisiä, jotka herattelivät tulentiedot ikuin meillä.
laboratorin näkynyt rahtusen torilla ja vaaserologisen
valtion
kaupassia hävinnyt ja että rahanea
Kun me hyvän tavan mukaan
vaaran uhkaamissa raikenniuiksiä- yhteyteen
Konstantimyös olivat loppuneet. Nyt mö'-hän
Helsinkiin
eräs
niistä
heidän puoleensa
maalaistyttö
käännyimme
ti
15
Kutsuntojen seurasa asuvia sekä auttoivat näitä
hevosen ja osti kalijaa, jolion oi' irtaimiistan peiastatnisessa.Tälmä ninkadun n:o 3 reen järjestämä mk. 100 kappaleesta saaden tapikku »vippi»-pyynnöillä, tieduspannut rahansa, ettei ole jälelliä miuksia.
telivat he kohteliaasti:
oli jiO nuonin paikoin sangen vai- Pasteur-laitos alotti toimintansa varastaan helposti enon.
halko aluksia oltään. Marin'ia syytetään kavalluk- keata, sillä kuumuus oli jo sietä- torstaina, jolloin sinne
Satamflssa
on
Miten Uraali-setä jaksaa?
ilmoitja
seatay
kolmelta
riviltä
joka
päivä
välinpitämättölut
Vastasimme
kertoo,
että
Djen
(S.T.T.y
mätön. Varsinaisen samiroutus- tautui ensimäiset kolme sairaista, kuorma-ajurit
anisaitisevat
helmästi
:
kaikkea
»Merellä olen minä syntynyt», miehistön selkä ennen
jotka saivat snsimäiset ruiftku- posti rahaa, kun haMcokaajUpa kutsuntamääräyksen julkaisemiKiitos, että muistatte * *
s-a-api Laulaa suureksi tultuaan se palokaluston se'ka veden puut- tuiksensa,
nen on aikaansaanut sekasortoa
huolimatta
tavattoman
vilkas
on
Oikein hyvin elää.
lapsukaiaen. joka keskiviikkona päi- teessa ei Tegtströmin taloa yrija teollisuus-, pankki-,
kauppapal.maksavat
yhä
siitä
ne
että
pian
sairaista,
sai
Ilmoittautuneista
Entä hänen suuresti kunvällä *Savonilinna«-laivalla, sen ol- tettykään pelastaa ja
kuljetuslaitokisiasa,
maiksetaaoi
jon.
ja
vakuutus»uumenensa»?
Koivuhaloista
nioitetut
Sajoita »kaikflcia on eläin purrut -jo
lessa maitfkalla Lappeenrannasta Sa- tuli sen kokonaan valtaansa.
sylestä
å
60
mk.
tinkimättä
nekin. Mikä?
j,outui
ovat
'menettäneet
suuriluTerveitiä
jotka
päialaiseksi
55
man
kohtalon
eflßj
kerran
yli kaksi viikkoa sitten, on yksi ja
vonlinnaan näki
kau- kuisen jouikon kokenutta palve- hätä niillä olisi?
paraiten
on
niitä
ostettu
Keräsen
toiselkirj
aja
meak
Lauri
äiti
oli
vänvalon. Pienokaisen
Helsingistä ja kaksi Tammisaa- pungin koulujen tarpeillesi. HaMutta etteHän ole niitä
noe-sa Savonlinnaan, vaan ilo-.nen la puolella porttia oleva talo
Helsinkiläistä
purrut vupuut menevät samaten hyvin luskuntaan^sa. Useat liikkeet 0- »ronlk
resta.
oli
. ronkkineet»?
rakennu!k
sineen
sekä
pejihetaipaus sattui cnn/en rantaian kaikkine
hevonen, jota taasen sitä ennen kaupaksi ja maksavat '45 nVkan vat anoneet aseisiinkutsuttu.jen
Mintähen? Oma
-kulMekö?
joukosSepänja
Isonkadun
matkustajien
vielä
pääsyä ja eräs
vapautusta.
varten
osaksyli.
Tehtaita
Suurimmaksi
vaiheilla
juokse
koira,
luotamme- Ehdimme.
ei
sa ollut lääkäri antoi heille ensi mauksessa oleva insinööri Liuo- oli purrut vesikauhuinen
ja
proomut
erityiset
si
hylätkulettavait
ovat
nämä
anomukset
muuttivat puheenaiNaapurit
vuokrajoka nyt on kokonaan kadonnut.
avun. Molemmat, sekä äiti että lap- mian omiis tama. vanha
hallkamääsuuria
lotjat
sangen
Irtaimistoa
hetta:
ty,
asuma
t
aio.
'kohtalon
alaiseksi
laisten
Saman
Si voivat hyvin.
Tammisaarelaisia oli purrut ve- riä eli kerrallaan 100 å 300 sylEntä tätirme .". Siperia?
pelastettiin tufen vallasta niin sikauhuinen koira.
joutunut myöskin kauppaon
joita
tä etupäässä haTuhaikoja,
Lääkkeeksi punatautia vastaan paljon kuin ehdittiin, mutta palpankin edustajain neuvoston a- Jaksaako? ennenkin,
sanotaan, seuraavan reseptin tepsiLaitokselle odotettiin saapu- ne tarvitsevait suuret joukot.
Kuten
kuten enjon sitälkin sai tuli saälimkseen.
nomus
vän:' Otetaan muurahaispesän poh- Sepänkadun toisella puoleHa ole- vaa myöskin yhden henkilön SK U. A.
nenkin yhä.
jalta piMroja y. m. muurahaisten jät- via talojalkin uhlkaisi tulivyöry, poosta ja yhden Karhulasta,
Rikas akka. Kun saisi järteitä joku muurahainen voi ilman mustuttaen niiden seinät ja särjestystä hänen talouteensa
he eivät kuitenkaan vielä
ja kieMeisäpaloja.
haittaa seurata mnfcaoa
ikkunoita, mutta saatiin mutta
Saadaan', saadaan'! Oma ei
Myrskyn
tuhoja
kien
hutetaan nämä padassa. Näin kie1.- tulen vaellus tälle suunnalle py- tCTstaina saapuneet. Kumpaajuoikse luotamme. Ehdimme.
-'te-fty vesi 'annetaan sairaille e'JulioilVenäjällä.
Naapurit mykkinä toivat rasähtymään. Vieläpä onnistuttiin kin näistä on purrut vesikauhui- Laajoja metsäpaloja Rovanieterveilja
varovaisuuden
vuotosi
ja Kiittro- nen koira.
Sepänle
hat, äänettömästi tarjosivat vekmellä.
pelastamaan
lekin, ettei tauti n;3hin piystfy. Siinä katujen
Sähkölennätinytiteys katkennut selin allekirjoitettavaksi.
kulmauksessa oleva vit- Henkilöiden, joita on purrut
koko asia. Tätä lääkettä on käy- kaali G. Toppelius-vainaijan pe- eläin,
ja
6
kuun
monin paikoin.
(S.
H.)
Tämän
5
Kaikki loppui ystävällisesti.
mikä tahamsa, sellaisilla
tetty hyvä'"a menestyksellä punatalon
sekä
ukonnaapuruuden mukaisesti.
omistaman
amkaara
parvina
Hyvän
rifkunnan
vallinnut
paikkakunnilla, joilla vesikauhua
tautia vaataan,
olevan
A.
pitäjän
Pietari,
p.
Naapureilta
varrella
iheinäk".
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saadut rahat tuhsytytti
ilma
Rovaniemen
KirMcoflodun
liikkuu, on parantamisen helpotkoh(P.
kylässä
T.)
ip.
helppoutalon
asif*to«afceanakuseaista
Noin
kello
6
aikaan
HäCastrenin
Namman
lasimme
tavattomalla
Syysvehnälaatuja halutaan
ai- tamiseksi heti joiko -puhdistetta- den laajan kruununlmetsämaan eilen rikkoi myrsiky lennätinj-oh- dellamuutoin
Nä.mä
ovattkin
maanviljelysseuset.
meen-Saiaiiunnan
risteylkselle säilyneet raiken- va purema- karboolivedellä tai palamaan. Paloa kestää yhäkin, cot Räävelin Vitebslkin välillä,
Ta pitikö muka huolehtia selram vÖHjfacUä tieteellisiä koevilje- noat
»iPerä-Pohj
alaiselsälilkölennätinyhminkä
vuoksi
jodilla
nufcset
tahi
Näytteet
poltettava
kirjoitettiin
voidaan
laisesta mitättömyydestä^ kuin
se ja sen
lykäiä varten.
Harkowin,
Rovar
Kiowan,
teys
asuinrakennus
vaiktka
aina
MinTurpeisen
talon
le*
t.
k.
»uumenet»?
paper!p.,
pienissä
'tai
tuoda
raha. kun on
14
jälkeen ni-in pian kuin suinkin
lähettää
Kirkonlkylästä saafcka on skin, Mohilewin ja Shrolenskin
tämän Kirklkckadun varrella sai ennen
niemen
Äskettäin luimme lehdistä:
pussieiss.a seuran toimistoon
;
tehdä pääkartanon huo- saavuttava laitokselle. Ainakin kafpu-lalla ikutsuttu .satakunita kanssa katikesi. Sitä paitsi ta»Ryhmä aSbmaataisia on oskuun aikana, ja tulee n itä Easnafla pitkää
on puremalle haettava laitoksel- nriestä saan«no€Bs*sihio kvrkoita pahtui pitkällinen pysähdys, n. tanut Draatissa suuren alan
o
kohta.
neille
seuraa.
oli
viljelijältä,
pitäjäst»
Sama
c,eurata Smoitas
päässä 17 tuntia Pietaria Odessaan. maata- Miltei kaikki kultapitoita hoitoa ennenkuin yhdeksän noin
50 75 kilometrin
ja talosta, kylvömäärästä v. 1915 se- toisella puolella porttia olevan
rva
viran- ■Moskovaan, Taimboviin, Rosto- set- na.osat» ...j. n- e.
neuiomaliikkeenharjoittaija-n
ja
on,
vilvuorokautta
kulunut puremi- olevaan pajopai-kkaiam
kä WÄ Bfontakto vuotta sitä on
,
viin, Sama-raan ja Inkutskiin yhSeppäsen
kaikkien
rakustansiemen
taM.
talon
ovat
valtion
"Hyvästi jää. setä Uraali!
on
omaisetkin
sesta,.
jelty talossa ja mistä
kennusten, joista kadun varrella
myösdistävillä johdoilla.
Kränka kallisarvoisten »uumenloon tuotu
Laitos on avoinna joka päivä nuksella lähettäneet sinne
lältä aoleva on kaiksiikerrolksinen. alimkin
sammutusväkeä.
te?i» käy?
Veden lämpö Kaupitiojan maisen 'kerroksen ollessa kives- klo I2:sta alkaen. Ensikertalai- lueelta oli leimattu 60.000 kapKirjota edes kirjeitä, kallis seiltapäioli
eilen
otetaan
valtio
tä,
puusta.
ylemmän
Suuri
os^a
set
vastaan
klo
jotka
Siperiaa12
tätiä
paletta
tu^kkilpuuta,
uimala-toksella
irtaimistoa, m. m. Seppäsen liik- H. S.
setä ja täti". tä'!SiliäTervehdi
vällä 21° C.
'hänkin luultavasti saa
f-arjioo .ostettavaksi metsähallikeen omlpelukoneet pelastettiinpiakkoin tutustua raiHin. joita:
tukselle tehtävillä tarjouksilla
Kerrotaan, etta
O. L. D'OR kirjottaa »Djen' varten sinä »löysäsit» »uumeneEdelleen siirtyi tuli tuhojaan tesyksynä.
tänä
Sairaiden matka- ja hoitokemään 'kortsuli Aug. Snellmaliekkien sialiiksi tällä rroet:>ä.pa- issä» seuraavan terävän satiirin
si»'
Päivätietoja.
kustan&UKset
nin suuriin patista oleviin raken»Elä-män hetkinä raskaina» —
loaluee!la olisi joutunut erään
Tääkää hyvästi, setä ja täti.
(S. T. T.) Lääikir..:iha!iituk- talon 8 lehmääkin, mikä olisi ja tällaisia hetkiä sattuu meillä Vilpittömästi puhun nyt tätä
Aurnßco nou;: tänään W.o 3,18 ja nuksiin. HiäittÖßKili voimalla
paloivat hirsiset ufliottoooeei ja sen kirjeessään viime ketäk. 30 suuri vahLnk-o, kun lebmiem hin- sangen usein lohduttelin mvi- Terve, terve, setäseni UraalasVee Mo 8,53.
Magdalena,
huippuunsa keihittyi palo tulen päivältä tekemästä anomuksesta ta nykyään on nam 500 mank- noin itseäni
Nimipäivä tänään:
(S.H.)
K :la.
li!
vallatessa Kirkko- ja Albertin- on senaatti t. k. iS p;nia tapafaitu- kaa kappale. Rajuin on tulen
Ei mitään! "
Kun tulee
ja hiuoojenna: Olg^avarten katujen kulmiin asetetitu
erityisiä laatitkroita, ääiidkikääsiti pukiumajnen kaduffla klo 11 jälkeea illalla ei Suomessa ole soveliasta j.
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1916
~'r-—'

■ 11-

Sotatoimet
merellä.

hyökkäysrintaman kartta.

Hl. Adamin kaappaus.

Saksalaisten ilmahyökkäys Riikaan.
Venäläisillä menestystä Styr-joen alueella.

Tuikho! ma, heiaäk. 20 p.
(P. T.) Saksasi lähettiläs on ifr
raottanut Ruotsia hallitukselle
éfoä. Saiksan meriviramoTiaTiset
ovat ikatsoneet englantilaisia
höyrylaiva 'Adaimm kaappauilcsen
oikeudettJomalksi 3a määräm^neet
sen palautettavaiksi. Höyrylaiva
viedään fsaksaJaisteo sotalaivojen saatt^m^ana ksalppatisipaitail.
le. SHäfpaitsi on Saksan hallitus
esittänyt amteefksipyyrraött tapahtuman- johdosta. Monissa
Ruotsin piireissä pidetään tapahtumaa hyvinoäyteltynä ilveily-

■■■■■■■■■
■■■

—

P '«-'■' alaiset valloittaneet uusia saksalaisten juoksuhautoja Sömmen mö:
Maasin kummallakin rannalla jatkuvaa
iemmilla puolilla.

käsikranaattitaistelua.
■■■■■■■■■■■■

Italian ja Saksan välien lopullinen katkeaminen odotettavissa*

Romania.

Itäinen sotas
M

""

11

""

Neuvotteluja Englannin kanssa

näyttämö»

Köpenhaim iti a,
heinäik.
20 p. (Rjet&h.) Ltonmaon lehdet
kertovat Rcxmamian Lontoossa
ölevaiMa lähettiläällä oileen pitkän neuvottelun Sir Edward
Greyn /kanssa. N^euvQt-teluille annetaan täriaeä menkitys.

Ylipäällikön esikun*
nan tiedonanto.
Rajua laukausten vaihtoa Väinälinnan rintamalla

V/

y^\

******

MervllT;

Yhdysvallat.

.

—

Laivastoa lisätään.
(S. T. T.) Lontoo, hefnäSc.
'19 p (Niov. Vremja), Washingtonista ilmotetaao että Y'hdysvahain senaatti on hyväksynyt
laivastoin lisäämisen seuraavain
3 vuoden aikana. Siten tulee ratenn^tba^ialksi 10 dreadnougilTtia,
16 tOirpieedioriateiHjää, 10 tiedustdiiaaristeilijää, 50 miinalaiviaa,
9 vedlenaltaista venattä ja 10
ratmikikovedeinajlaiista
venettä.
on
laslkettu
aouisevaii
Menofen
1,170 milj. ruplaan.

.

.

Romania— Saksa Itävalta

Pietari heinäk". 2\ p. (P.
i'T.) Korkean ylipäällikön esikun.
ta ilmottaa:
Läntinen', rintanra-. &sjr Sä
kaustenvaihtio jatkuu muutamiil- Kenraalit Douglas Haig
ja
la Vainäjoen rintamaa osilla.
Styr-joen alueella, sen kohdan yÖvart nvkvhetiken miehiä
'läpuoiella, missä Liga jcki laskee
Ylläolevassa kuvassa nähdään
" Stvr-jokeen.
ovat sotajoukkom- heidät 'keskustelussa erään inme taasen antaneet viholliselle tialaisen
kenraalin, IPiortab
iskutu Vihollinen karkotettiin SLnghin, kanssa. Kenraali Joffre
Verveiin kylästä ja sen eteläpuo- on tunnettu kautta koko JEurohälella olevista varustuksista- Hyö- pan. Sodan alusta alkaen on
nimensä ollut kaiikfkien huunen
käten eteenpäin kauhistuneen vi- lilla. Douglas Haip, joka on toihollisen (kintereillä, "valtasiivat minut paljon lyiietuniän aikaa
sotajouk-komme Styr-joen yli Englannin armeijan ylipäällik'johtavat ylikulkupaikat. Viholli- könä, sitävastoin on nyt vasta
nen peräytyi Bcrestetshkon kaup" osottava, voidaanko hänet lukea
maailmankuulujen .■: kenraalien
■palan luona olevan. 'kukkulan luo
(S.H.)
joukkoon
ja ahkoi osittain antautua vangiksi. Berestetshkon alueella sukeutui taistelu. Vankeja on tois- paitsi on vallattu paljon kuulataiseksi laskettu n. 50 upseeria ruiskuja ja 3 tykkiä. T. k. 20 p.
ja. yli 1,600 sotamiestä. Nä.is>sä karkotettiin vihollinen V.aleputtaisteluissa kuoli sankarikuole- non alueella (Kimpolungin kaakman urhea rykmentinlcomentaja koispuolella) eräiltä 'kukkuloilta,
eversti Tatarov. Taisteluissa ke- jolloin otettiiin vangiksi 3 upseeEäikuum alussa (v. 1.) Kasinon a- ria ja 155 sotamiestä sekä vallatlueella (Dubnon lounaispuolella) tiin 4 kuularuiskua.
suoritti eversti Tatarov loista- Huomautus : Taisteluissa t. *k.
van urotyön, kulkien ry"kment- 16 pnä Lipa-joen pohjoisrannaltinsä etupäässä kaulaa »myöten la on jo edellisessä tiedonannosvedossa kaalamon yli vihollisen sa ilmotcttujen vanki- ja voitontuhois-an tulen alaisena niin pa- merkkimäärän lisäksi vallattu
kottaen vihollisen epäjärjestyk- 49 kuularudskua, 36 pommin- ja
miinanheittäjää, 80 laatikollista
sessä; paik-enemaan.
Kaukasian rintama: Dshi- miinojai ja pommeia, 60 ampuvislykin alueella ovat sota- matarvelaatikkoa pommeineen,
joulkkomme taasen tunkeutuneet 58 laatikkoa kuularuis!kujen pateteenpäin ottaen vangiksi 1 up- ruunanaulioja, 3 varastoa tykisseerin ja 63 askeria. Trapetzun- tötarpeita. joista yhdessä ainoastiin ja Ershindshaniin johtavilla sa löydettiin 35-5/ O eri suuruisteillä olemme tarsieUen. vallan- ten tykkien pommeja. 5.230 käneet Gymyshanen kaupungin. sigranaattia ja suunnaton määre)
kaupungin Ivivääripatruunia. Niinikään on
Kelkit-Tshiftlikin
koMlisipuolella .olemme ottaneet vallattu 3 valon-heittäjää, torvi'kenttäileipomo.
vangiksi 30 turkkilaista upsee- soittokunta,
kenttäfceittiöitä,
ria, I lääkärin ja 400 askeria.
.suuri määrä
Paitsi tätä valtasimme turkkilai- piikkilankoja ja puhelinjohtoja
silta suuren kuormasto:i. Vihol- sekä paljon muuta sotiilasomailisen etenemisen Revandusen suutta.
itäpuolella olevalla alueella olemme torjuneet.
Saksalaisten iimahyöks
Pietari heinät. 21 p. (P.T.)
käys Riikaan.
Korkea ylipäällikön esilkunta ilm ottaa:
(S.T.T.) Riialta iknotctaan
Läntinen rintama: Kenraali Nov. Vremjalle, että t. k. 17 päiSaharovin uljaat joukot ovat, vän vastaisena yönä, taistelujen
voitettuaan kaikki ylimenon vai- ollessa kirhkeimimrllään, toikeudet vihollisen 'keskitetyn tu- meenpanivat saksalaiset ilmalen, alaisina kukkiessaan.
Lifa- hyökikä} ksen Riikaan- Ilmalaiioen rämeiden iaakson poikki t. voista heitettiin useita pommeja,
k. 20 pnä heittäneet takaisin vi- jotka eivät saaneet aikaan sa:
hollisen, joka
osaksi jo on kään- nottavampia vaurioita. Tykistynyt epäjärjestyJtselliseen pa- tömme rylityi voimakkaalla tukoon. Tykistömme pommitti pi- lella ampumaan niitä, jolloin ne
katulella viholli/sen peräytyviä poistuivat.
osastoja. Lipa-joen yli kulkeneet
osaistot ovat eilispäivän kuluessa
ottaneet n. 1,000 varrkia, 10 k-uularuiskua ja 4 vuoritykkiä, niistä
Vangittuja saapuu
3 valjaissaedelleenkin. Täydentävien tieto,
jen muikaan on taisteluissa t. k.
Joukkojen aseista riisuminen
20 pnä Styrra yli mentäessä Lipan suun yläpuolella ja Styrin
(S.T.T.) Lontoo, heinät.
vasemmalla rannalla vangiksi o- 19 p. (Nov. Vremja) Roomastettuijen lukumäärä huomatta- ta ilmotetaan Corfuita saapuvasti suurem:-; kava mitä aaniu- neen tiedon mukaan, että Kreitiedo:. :.::;■
ilmotettiin. Tähän kan armeijan aseist^riisummen
' ~
sas!;k-{
>röitv 2 ; so- Epeirossa ei ole vielä tähän
HSL'°- s ja., ii£;.:eri3. Sitä saakka aikaiuit,

Joffre

1

J

l

Balkanilta.
Kreikka.

i

.»> i
// 'OiUleuT
\Plceld

i

Bulk ar es f, «'einälk. 20 p.
(P. T.) Itävallan ja Saksan Bukarestissa olevat lähetystöt ovat
kieltäytyneet vahvistamasta ulkomaille matkustavien rr>m/anialavsten passeja. Sanomalehdet
vaativat Romaniaa ryhtymään
samanlaisiin toimenpiteisiin.
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Hollanti.
ja!

ran&kalaisten
merestä Somime-joelle ulottuvaa hyäklkäys saksalaisia vastaan ta|
1lldOlOv 3. KdlTXti Kuva»

Ranskalaisia tietoja.

y^jiu-s^c.

ARR^S?»

*j

c

VR^Jaivi

rintamaa, ja luikija voi siitä hen
posti löytää päivittäisissä sähköRanskalaisilla menestystä Som- sanomissa mainitituijen paikkojen
mcn molemmilla puolilla.
nimet. Tämä rintama, jonka pijatkuvia
tuus on n. 60 %m., käsittää sen
Verdunin rintamalla
alueen,
missä belgialaisten, en«rtaisteluja.

—

ÄHannwccö

pailituu.
-'I
■väsemmässäyTskuJimassa ole-

vista vidoista meflkittsee ylimmäinen rautateitä ia alimmainen
kanavia.
(S. H.)

Parisi, heinäk. 20 p. (P-T.)

50,000 pakolaiselle

v. 1915 aikana n. 9 milj. guldenia.

(S. H.) Hollaotnin toisessa
kamarissa iihirotti sisäministeri
t. k. "15 pn'ä, että vuocten fgis aikania on käytetty n. 9 milj. guldenia paikolaiisten ylläpitoon.
Laisfrut eivät ole kuitenkaan
vielä päätetty. Niiden, palkalafeten lulku, jiotttca oli sijoiitdttu heille
järjestettyi'hm paifkikoffliin,
nousi vuoden 1915 aiikana 16,000
å 17,000, jotavastoin mtuualla olesikeleviiien avustusta saaneiden
pakolaisten luku oli 30,000 å
35,000. Enemmistö pakolaisista
on bei'gialaista kainisallisuutta*
Hbl.

vah- päin. Muulla rintamalla oli melpäivätiedonanto il- taa:Sommen pohjoispuolella
vistimme aamulla varhain vai- kein yksinomaan tykkilaufcausmottaa
Taistelujen aji'kana
e- tenvaihtoa.
Sömmen kummallakin puolel- taamiamme asemia. Sömmen
laajensimme
vangiksi
teläpuolella
rintaotetun saiksalaisen upla teki ranskalainen jalkaväki
tehdyllä
hyökpäiväkirjasta
seerin
oti' käynyt
päivällä
maamme
tänään hyökkäyksen saksalaisten
josta oli tuloksena, ilmi että meidän kanssamme
käyksellä,
asemia vastaan ja saavutti huoettä valtasimme saksr.laisten ase- Montaubin luona t. le. 1 pnä
mattavan menestyksen. Sömmen
mien
ensimäisen linjan Estren taistelussa ollut baijerilainen repohjoispuolella vallottivat ransja
Vermande
au Villierin väli- servirykmentti menetti 3,500
kalaiset saksalaisten juoksuhaupäivän mieheltä 300 miestä. Eräistä toiKuluneen
dat Hardecourtin kukkuloilta al- sellä alueella.
joen kummalla- sista asiakirjoista käy ilmi että
kaen sekä siirsivät huomattavasti aikana otimme
vankia, jou- 190:nen r>Hcm€nti'n muuan patallinjojansa Hardecourtin itäpuo- kin rannalla n. 900
joona menetti 1,100 miehestä
lelle pitkin Complesin Cleryn kossa 30 upseeria ja tämän lit,äksi valtasimme 3 tykkiä, 30 9SO miestä.
Saman rykmentin
kapearaiteista rautatietä. Tällä
sotatarpeita.
kaksi muuta pataljoonaa menetrintaman osalla ovat ranskalai- kuularuiskua y. m.
ti enemmän kuin. puolet mieslujatMaasin
oikealla
rannalla
set ottaneet 400 vankia,
Italia ja Saksa.
etenemistämme,
koimme
taistelvustaan.
Armentieresin eteläpuoSömmen eteläpuolella Barleyxin
käsigranaattien avulla, lella tekivät sotajoukkomme
ja Soyecourtin välillä on saksa- len
(S. T. T.) 'K öp e.n h.am i
yhdessä austra-alialaisten kanssa na, beinäik. 20 p. (Birsh. Vjed.)
laisten juoksuhautani koko ensi. Thiaumontin linnotuksen länsiFleuryn a- muutamia hyökkäyksiä leahden Berliner Tageblatt ja Loikäl Ammainen linja ranskalaisten ka- sipuolella. Aamulla
vankien
lu- penikulman laajuisella rintamal- zeiger huomauttaivat suurella lelueella ottamiemme
sissa
mieheksi,
la, ottaen tällöin noin 140 van- vottOmu.uddla Itafeaa sa'n,Oima"Champagnessa ovat ranskalai- ku on määritelty 30
tebd&töa käirjisbyneestä säviys|tä
set tunkeutuneet erääseen sak;a- joiden joukossa on 8 upseeria. kia.
kau'pp!tsopiniulG|en y-htöydeissä.
Kumpikin lehti1 pitää Italian saiaisten juoksuhautaan Auberiven ■T. k- 19 20 päiväin vastaisinom>ailehd'istön kanttaa enrteenä
koillispuolella ja ottaneet van- na öinä tekivät lentokoneen *,
Ltalian ja Saiksan Välien 1opuilfiijoukon menestyksellisiä fiyö&käkeja.
sesta k'aifkeaimiisesta , mistä tuiliThionvillen,
Montmedyn,
yksiä
Argonneilla yrittivät saksahisivat johtumaan' julkiset sotatoirautatieasemille ja Italian päämajan
set tehdä eilen klo 7 aikaan il- Prieylesin
met kirmimanlkm maan viäJidlä.
lalla äkillisen hyökkäyksen mei- Verdunin alueella .sijaitsevan
dän, vähäistä ulompana olevaa Azannen lähistöllä olevaa leirivartiostoamme vastaan Bolanten paikkaa vastaan sekä myöskin Rooma, beinäfk. 20 p. (PjT.)
lähellä, mutta torjuttiin takaisin Roisellen rautatieasemalle A- Italian armeijaai pääimaija Jimiot- Ruotsin puolueetta*
sitkeän taistelun jälkeen, jossa miensin alueella, johon lentoko- taa:
melkoisen
neemme heittivät
käytettiin käsikranaatteja
Ylhä vallitseva htfanlo sää esMuuan
toinen tää sotajou-ldkaijemme ja etenlkin Tukholma 'Heinäk. 19 p. (P.
pommeja.
Maasin vasemmalla rannalla määrän
Avocourtin ja Chattancourtin a- lentokoneemme heitti 8 järeää tykistömme tohnintaa vuioristos- T.) Ruotsin päämtriesikunta on
lueella jatkuu taistelu käsigra- pommia suojavarustuksiin Lotfh- S*. Tästä huClimattta jatkaa jäl- antanut luotsihallituitselle mäakoillispuolella.
kaväkemme toiiminttaamsa. Me räyksen kiireellisesti ilmottaa
naattien avulla kukkulan 304 ringissa Balien
jokaisesta sotaakäyvien tametrin koillisrinteillä. Maasin
etenimme joökun verran Borgo- sille
ta-pahtuneesta Ruotsin
lon, läJhistöllä. Brenttan Laalksossa holta
oikealla rannalla etenivät ranspuolueettomuuden
ribhDßlßteta.
pomtniitimime Marlierin rautati«kalaiset yöllä Thiaumontin vaasemaa, tuottaen vaurioita raurustuksen länsipuolella Fleurystä Englannin
etelään, jossa tehtiin linnotettua
tattieraiennuk&ille ja soti-lasjuTomppeli oli tohtoriksi. Netti
paikkaa vastaan hyökkäys ja Lontoo hemäk. 21 p (P.T.) aiMe. Seiseton ylälosaissa teOavät
Elli ja neiti Anni, kaiks: hyvää ystävallattiin se sitkeästä puolustuk- Englannin Ranskassa olevan ar- sotajouklcomime t. k. 18 ,pn.ä vää, puhellevat
keakenään.
sesta huolimatta. Väkirynnäklin meijan päämaja ilmottaa:: Deil- Felilan laalksossa loistavan hyök- »No, Anni, joikio
totutor: o,n tehnyt
aikana otettiin vangiksi 150 so- lv Delvillen(?) ja Longuevalin käyksen Mittai^kopfelin itäipuo- tunnustuksensa?*
tamiestä ja muutamia upseereja. metsän luona olemme taasen val- ltlla, paikottaen vtiihol'lils'e*n kii»Viimeinen ke;nö, jota minulle ehdirvtut,
irveni hanhaan. Kun hän ilta^
Somimen eteläpuolella pudo- lanneet pienen alueen. Taistelu reesti tuhmaan apirjoukikoja, joisella lälk.si meiltä, saatoin häntä kynit,
ettiin eilen päivällä alas saksa- täällä jatkuu. Longtrevalirr Ba- ta patterimme
'pomimktivat.
tila 'kädessä rappusille. Äkkiä samlainen lentokone Perannen, itä- zentinmi linjan pohjoispuolella Muulla rintairnalia on asema en- mui,
kuten oli BBWBOS*. kynttilä.
l>uoiella ja toinen safeaiainen jatkoimme tänään aamulla ete- nallaan.
Minä lähestyn varovasti häntä
lunlokone murskaantui pudotes- namistamme ja otimme vankeja Vihiollisen lenfcdkon* heitti ja samon: Voi, fctm owana pelottaa!
a.rvaa|pa:s,
saan, maahan Grementin; tienoil- sekä valtasimme 1 tykin. Leippommeja Timanlhuun Butin Me «'somme pim:eässä
tekee?,
ihminen
mitä
tuo
taitamaton
la lä'hellär .Verdunia
zigin redutin itäpuolella tunkeu- laakson yläosassa aiheuttaen tuHän pistää kätensä takkuunsa ja saParisi, heinäk. 20 p. (P.T.) tuivat sotajoukkomme taistellen lipalon,
joka ikuitenjkin pian noo: MinuHa on kyMä. tuliittklkuja mu'
iraliinen iitatiedonanto Umot- pommien avulla, faelposti &teen- sauKöutejtjtiiiakana!*
Virallinen

—

—

Sekatietoja.

-

.

—

:

ilmoitus.

muudenrikkominen.

rintama.

—

—

1

—

-

—

Lauantaina

.

_^ÄÄMOT&EHTI

22 p:na Heinäkuuta

&*r£'.c^-;£&sjiz±.--*—-*»r"C

Vilisi loi

■

-"

■
o

v

'

"■■■

N:o 165

>

'

-a

K3

Huutokauppa»

Poismuuton takia

heinåk. 22 p. myydäänhyviä tgökärrg jä ia juoksn_jKain klo 4 ip. myydään julkisella va- karrgt rekiä ja huonekaluja.
paaeht. huutokaupallaEpilässä Kaupp. Ilmarink. n:o 12, Koivunen, viimeiKurikan talossa kaikenlaista tavaraa, nen rappu.
12979
kuten rekiä, rattaita, huonekaluja, lihatiinuja ja yksi iso muuripata sekä kymmenysvaaka, romurautaa ym. tavaraa.

Luujauhoja,

Pirkk|^^^^^W!^

J. Kurikka

täminen.

7

myydään halvalla.

20/7-16.

RUIItGFJHPB. PuoluKkatiilloa
12986

Icuvernöört on lälhettäriyt kai'
kille läänin poliisiTneÄtar&Wle,
Vapaaehtoisella huutokaupalla,
)
kruununrvoi^deiffile, niiniismieniHe,
'Joka aljetaan keskiviikkona t. k.
j26 pnä klo 11 ap. ja pidetään
ja kaupuoginrvisikaaleiMie kiertoVeurun tilalla Sääksmäen pitäjän
kirjeen, jiassa näiden^ tiiedioksi ja'
kylässä 5 km. Kuurilan
Tarttilan
nouda!tettaa-aiksi saatetaan senaaasemalta myydään koko mainittu
tin; päartös viime kesik. 30 p"äitila eri palstoina. Lähempiä tieTori Rolomeassa.
väMä, kos-keva toimenpiteitä pytoja antaa allekirjoittanut omistaja telefoonitse ja itse paikalla.
kautta
hätpä?värauhan säilyttämiseksi,
Joka päivä etenevät venäläiset iKoiomean vakauteen stra- Kahden
tunnin miettimisaika pihuvitukset,
eteläosassa,
haltuunsa
kieltämällä! ka*lri
iäisen rintaman
saivat venäliset
detään
huutokauppatilaisuudetssa.
kiip^alnit y. m. jumalanpalveluk- työntäen itävaltalaisia tieltään. teegisesti erittäin tärkeää rautaMelkein jokaisesa sotasälilkösa- teiden yhitymälkohdan.
12640
K. Taittonen.
sen a.ikana.
nomassa kerrotaan uusista voiKaupunlki sijaitsee Frutfo-joen
toista. Ehtimiseen tulee uusia
taisteluiisita, jotika ovat li- vairella, ja sen asuikas-luiku on n.
tietoja
Sota-ajan uutisviljelys» sänin-eet vaoikien
40,000 henkeä, joista 16,800 juuluikuimäärää.
kilpailut.
Äskettäin (kertoivat sähkösa- talaisia. Kolomeaisisa on monta
kimnaasi,
(S. T- T.) Sota-aijan uutisvilje- nomat .venäläisten vallanneen kirlkikoa, .synagoogaa,
myliyaki'lpailu'un on Kuopion läänin Galitsiaissa olevan Kolomean puuteallisuusammattilkoulu,
puhdistuslaitos
petroleumin
ly,
kaupungin.
YMäolevassa kuvasmaamviljelysseuraji alueelta ilsa nähdään kaupungin tori, jos- y. ra., ja on se huomattava teolmottautunut 4i>"sB osanottajaa sa liMcuu joulkfco kuorimaisto- l>is'uuisikaupun(ki.
(S. H.)
Maanantaina tulevan elokuun 7 p:nä
*>■;£»
vaunuja,
klo 3 ip. myydään vapaaehtoisella itse-

.

Uuohralle otetaan.
2 huonetta ja keittiö
Aurinkoiset
mukavuuksineen 1 p. syysk. siisilmoittani,

tille perheelle. Pyydetään
väh. käyt. 2 hev. niittokone heti
Viinikank. 11, Vieraskoti ,
Niemi".Viiala,

(S. T. T.) Uudenimaam läänin

—

«CT

Jjäuvantaina kuluvan

Pyhärauhan säilyt-

~ 1916

Verner Seppälä.

on vielä saatavana huokeaan
hintaan

Hameen Maanolllelijain
Kauppa Osakeyhtiöllä.
12998

Mieluumin koulujen läheltä.
12953
tai tuonnempana halutaan vuokrata kamari ja keittiö. Mieluum- ,
min Kyttälästä tai Tammelasta. Vast. '<
1. 1.k. merk. M. I. K.
12972

Heti

Lapsettomalle perheelle halutaanvuokrata 1 p. syysk.

2 tai 3 huonetta

ja keittiö

mukavuuksilla. Vastaukset

12964

Paperikonttori. Telef. 1481

H. RUDOLPH'iIIe

3 huonetta ja keittiö
keskikaupungilta 1 p. syysk. Vastaus
viikon aikana tämän lehden konttoriin.

lUf aatilan keski-Hämeessä liki rautat. 12978
"*"
as. hyvällä metsällä, kaunisnäkö-

ala järvelle, nyt kohtuuhintaan myyn. T, S.
M. Ojasen kiiuteimm. toimisto
Aleksanterink. 37. Puh. 1054. 12997
ja keittiö 1 pstä syyskuuta. TarjoukHels. S. »/t.
set hintailmoituksineen pyydetään jät- j
tämään Aamulehden konttoriin ennen,
1 p. elok. osoitteella
12832
Kirkkoherra Hiiden. 1
sijaitseva Tampereen lähistöllä, ja va- W mk. palkinnon
rustettu 2 kiviparilla, rautaturpiinillaja saa henkilö, joka hankkii siistin, 2
huopärehöylällä,putous 5 m.Myydään esiinnetta ja keittiö, huoneuston penells
kaupan
pian
päätettulleesta pyystä
virkamiesperheelle. Osoitteen saa t. L]
täessä 2,700 mk. hinnasta.
kontt.
12991 \
tietoja
antaa AsioimisLähempiä
konttori Kosmos, Tampere, KyttäSyyskuun 1 p.
länkatu 12, Puh. 16 07.
Useita edullisia maatiloja Keskipaikalla toimitettavalla huutokaupalla Suomessa on kauttamme myytävänä. nykyajan mukav. aseman läheisyydessä.
Vast. Tamp. San. kontt. uim.
Oriveden pitäjän Vaitilan kylässä 129G6
Tampereen Ey.
2 heuk. perhe.
olevan Maunukkalan rälssisäterihv.
hyväkäyntinen
6
tilan viljelys- ja hakamaat useina eri
jumalanpalvelukset ja
palsta- ja lohkotiloina, sekä myöskin
mukavuuksineen länsipuolelta kostilallalöytyvät rakennukset. Tilalle on myydään, hinta 600 mk.
kea elok. tai syysk. 1 p:stä. Vast.
Hirsilän pysäkiltä n. 4 km. ja OripohTamp. San. kontt. nim.
Järvensivu 5.
»Huoneusto»
n.
km.
matka.
jan
pysäkiltä
5
K'olm:na*suudien.pä:väs'tä
s
s:nä
12989
Puh. 489.
Kauppaehdoistalähemminhuutokanppaikalla oleva huoneustoi
Aleksanterinkirkossa
käytetty mutta hyvässä kun- Hyvällä
jossa on 2 huonetta ja keittiöhapatilaisuudessa ja pidättää myyjäitselnossa oleva ompelukone myydään lutaan vuokrata heti tai 1 p. syysk. i
Pä-iväsaamst: klo 9 ap. pastor; leen tunnin mietintöajanja vallan hy- pois halpaan hintaan. Räätäli O. Ti,M. Y."
Vast. Aamul. kontt. uim.
Hiissä
väksyä tai hyljätä tehdyt tarjoukset. kanderilla. Kyttälänkatu 12.
12872
Palstoja näyttää työnjohtaja J. A.
■Rio 12 p. pastori ValtaTi'.
Iltasaaraa klo 6 ip. pastori Kai- Virtanen 1p:ätä alkaen elokuuta, asunto
Haunukkalan talossa.
tila.
Vanhassa kirkossa:
Tampereella 19 p:nä heinäk. 1916.
Ruotsalainen päiväsaairna klo 12
J. V. Enqwist O.Y.
p. pastori Kahila.

Palsta-

2 huonetta

[jikemm.

jn

Vesimylly,

lolihotilojen

huutoH duppn.

Työväestönpalk*
kausolot.
(S. T. T.) Kuten aikaisemmin
on kerrottu jätti Suomen ammatti-järjestö joku aika skten
Suomen ty.önantajalli/itoLle kirjelmäin,
jo«sa viitaten tyrnien
palikkojen verrattain vähäiseen
ja elfnttairpeiden fconkeaan aousuun, esitetään suiotaivaiksi että
kalliinajan tuottaimam lisäku-stannusten vuoksi työväen peruspallfkTcoja korotettaisiin ja että
työnantajain järjestö siinä talrkotdksessa kehottaisi alaisiaan
työnantajia, järjesttöjä ja yksityisiä työnantajia ikorottamaan
työpafllk^oja ajan vaatimusten
mukateesti
Työnanitajainli>iitto on nyttemmin käsitellyt täitä asiaa, mutta
lopullista päätöstä siinä ei vielä
ole tehty, vaan kokoontuu liiton
jotrtokunta mahdollisesti vielä
tärtnäm kuun aiQcanai Siuomen ammatti1»tom ikirjelmän johdosta
lopullisesti aisiasta keskusteJemaan ja pääittä>mään..

—

(S. T. T.) Suomen metsänomistajain keskinäisen metsävakuutusyhdistyksen konttoripäälliköksion 72 hakijasta valittu fil.
maist. Hugo Holmström Heising-istä.

OlKsiisasloitn.
—

20-markkasten tekijät oikeudessa. (S. T. T.) Juttu väärien 20-TO'arWkasrten tekijöitä, ja
levittäjiä Kiings-teniä, Kiirmåsta,
Forsbergia ja Heitettä vastfaata
oli eiv!«n esillä Helsingin raastuvanoikeuden viidennellä osastolla. PoJii)si.kuuiusteiu'pöytälkiTJ|Ojem laEfjuu^en vudksi ei niitä
vielä tähäin rstunfoon oltu saatu
valmiiksi, vaan (kuluu niiden
valTn?stami&een- ivielä pari viikkoa, jorcka vuoksi juttu Ityjkälttiin
ensi elokuun n päivään.

—

rinta palveluspaikasitaan ilman,
että olisi tiedetty, mlinne hän
joutui. Poistuessaan oli häm pitkälle kehittyneessä raskauden tilaissa. Niyttemonin on Somernilemeltä muutamasta suokuopasta
jcsta on otettu savea, löydetty
hänen ruiumiinsa. Samaisesta
kuopasta tavattiin niinilkään lapsen ruum-is, jbrika "Djarinta oli
synnyttänyt ennen hukuttautumistaan.
Äiti ja lapsi kuolivat siis samaan kuoppaan.

—

Sydämettömät

vanhemmat.
Hoitaneet huonosti ja rääkänneet 4-vUotiasta lastaan.
Tiistaina oli Kuopion raastukäsiteltävänä
vanoikeudessa
sydämettömyyttä
luonnotonta
todistava juttu. Virallinen syyttäijä vaati edesvastuuta puusepäntyöntekijälle Antti Kustaa
Karppiselle ja tämän vaimolle
Alma MaciaiMe siitä, että he olivat pahoin pididleet ja muutoinkin huonosti hoitaneet 4-vuoti>asta pioilkaamsa Kaulko Anttia.
Jutussa ilmeni, että vanhemmat
olivat usein sydämettomästi
pieksäneet lastaan ja että hoito
oli oilHit aivan kurjaa. M. m. ei
poikasta oilu käytetty noin, vuoteen saunassa eikä h-än oilut
juuri saanut käydä ullkomakaan,
vaan olivat vanhemmat poistuessaan sitoneet hämen jalfoansa yhteen niin että pioikainen oH
liikuntakyvytön. .Vuoteena oli
lattialla oMut jonkunlainen patja
ia päänalaisena puupalikkia, jonka päällä p-ehirriiilkkeerfä jokin
pussintapainen. Pöilkapairan jalat
ja kädet olivat olleet ruvella ja
vuotaneet vfsvaa. Tuitfciittaessa
o'li patjassa tavat'tv hirveästi
luteita, jota paitsi siinä oli ollut
vterta ja visvaa. Kerran oäi poikasen täytynyt puolen tunnin
ajan o-lla oWuissa vaatteissa niin
kylmässä eteisessä, että sinnä
tuskin aiikuinen ihlminen tarkeni
Jlman päällysvaatteita.
Oikeus tuomitsi Ks^rpipäset
kurnlmanlkin 150 m<kn «afldkoon
tai vastaavaan. 25 päivän vankeuteen, jota, paitsi, 1apis v määtasvatuslautalkunaan
rättiin
huostaan
Maitiittaicbon vielä, ettei syynä lapsen huonoon kohteluun ole
Saollut suinkaan köyhyys.
1

—

80-viiotias vanhus lopetta- viotar.

elämänsä hirttäytymällä.
sunnuntaina hirttäytyi
Kaukolan pitäjän Kaukolan klylässä YTJ-öniharjun. tilalla maanvwljelijä Juho Karjalaisen 80-vuotiais äiti. Ka.rjelainen p<erh!eineen on asunut ennen Kirvt:ssa,
mutta astettiuaan äskettäin mainitun tilan, on nyt muuttanut
Kaukolaan elämään. Vanhaa emäntää vaivasi koti-ikävä, jota
hän a'na valitteli, sanoen ettei
hän voi elää Kauhoi ais?a. Tännän
vuoksi häntä pidettiin silmäilä
eikä laskettu minnekään yksikseen k-uljesikdemaan. Kun sitten
viime sunnuntaina talon muu
väki meni kinkiko-on, pistäytyi
mummo saunaan ja siellä tekj
tekosensa. KaSkesta paaittaen on
mielpnvimummo ollut hiukan
Vainen jo piftemnnän aikaa, joten
te.koa voi pitää siitä jo^ituneena.
Ruumis on tuotu Kaukolan seurakunnan leJlkkuuhuoneel-le.
Muuan itsemurha paljastutakapenut. Nioin kuusi viikkoa
Pinkaisten
rin poistui Someron
nut

Viime

_

Skandinavialainen hammas.
lääkäriyhdistys 50-vuo«as.
Juhlakokous Tukholmassa.
Kaksi suomalaista esitelmän-

—

pitäjää.

Skanidinavialainen

'hammas.] a älkän- iyhdjs tys,
S v o me n.
Ruotsia, Norjan ]s Tainlsikan
hammaslääkärien yhtymä;, viettää

— 16 pnä.

50-vuotisnTuis.toaan Tutchol-

mas,sa

elok.

12

Ko-

kousohjelma on erikoinen arvokas ja on siinä jo nyt 35 tiietee1!-

esi'tel'mää. Useiden, pohjois-

-listä
maiden huomaitumpi.en hammaislääkärien nimet ovait siinä edustettuna. Suomalaisista esiteini ämpitäjjisitä m-aitaiitaan ohjelmassa herrat Hij. Av.el.llan ja
Pehr. Gadld'. Hra Am esiitelmä
käsittelee uutta taittumasidejä.rjestelimää alaleuan Ikesikiosan
ampumahaavoihi'n. tfra Gadd
1

taasen

käsittelee kysymystä

huanostf värjälttyjen hampaiden
valkaisemtecsta keskitetjnllä v.a-

2huonettajakeittiö

Lutb. seurakunnan
Hartaus-

öljymoottori

hetket.

Z huonetta in keittiö .

-

Vähän

liuta ostoa.

7

Raamaitiumseliiys keskiviikkona
ip. pa'sitori Rauitalkoripi

k*o

KäsjnkivGt halutaan ostaa,
12975

Virtain kunnan Ikkalankvlän kansajulistetaan täten hakukelpoiskoulussa
ja
Salovaaralla. ostetaan suuremmissa pienemmissä määrissä. Vaunut hankkii ten haettavaksi 15 p:ään elok. 1916.
ostaja. Kirjallisia tarjouksia odot- Palkka 175 mk.

m
Viili)!!.
180103 ]3 in'Bhi

Nuori vaaleanruskea \rfomn
hiljan kantanut
Ala-Tahmelassa,

Siitos-sonni

maatiais-rotua. Os. Murole.
E Snäll.
1292S

Hyvä iiilii

lähellä Turkua, ollen asemalta, 2 km
valtamaantien vieressä, hyvällä paikalla. Pinta-ala noin 80—90 ta, josta hyvää peltoa 25 ta. Metsää on omiksi
pastori tarpeiksi ja rakennukset hyvät. MaksuKlio 3 ip,. jumaii-anpalvelus
' -,*-"■"
ehdot on hyvät, eikä tarvitse paljon
Vellroos.myöskin
kateistakaan." Vaihdetaan josta
lähyvilaan tai liikkeeseen ym.
hemmin

—

v

Koßouksio.

Liiketoimisto Ihanne.
12946

Maisten pyörä

taa

Oy. Kallas & Savik Ab.
Helsinki, Fabianinkatu 14.
12953 (5.1.14782 (Pörssin talo.)

Huvila

Mustikoita

ostan, mieluummin omiin laatikkoihini, päivän korkeimpiin hintoihin. Tarpeellinen määrä laatikkoja lähetetään telefoonilla tai
kirjeellisesti tilaten.

toinen kanto toimitetaan Nuorisopääkadun varseuran Pirtillä lauvantaina t. k. Kivitalo
A. Kytömaa,
Tampereella myytävänä.
rella
29 pnä, alkaen klo 10 päivällä. Vuokrat 14,000 mk. Tontti osak- Tampere, Satamak.s. Telef.1621
12932

sMjakentamaton. Lähemmin

12067

lEmil Enqvist,
BtnvMt. telef. 612.

Kivipahvia noin 120 m2

mvvdäån. Läh. nim. ,Kivipahvi"
kontt,
J297

Aamul

Johtokunta

12982

Palvelukseen otetaan.

Köksät.

Biörkbom, Niemik. 22.

Edullinen
Ronsasalan
Kunnalllsuerolen pääomasijoitus s

Virrat, heinäk. 17 p:nä 1916.

mieluummin järven rannalta jaliikepaikan läheisyydestä (ei yksinäisyydestä)
jossa löytyy vähintäin kaksi huonetta
ja keittiö" sekä jos mahdollista myös
ulkohuoneita sekä puutarha tai aina- f3-14 v. tyttö
kin sopiva puutarhamaa. Maksu suomieluimmin maalta, otetaan last»
hoitamaan Juiiannuskylä n:o 38.
ritetaan käteisellä. Pyydetään halullisten myyjien lähettämään tarkat tie- 12974
dot hintoineen onnen elokuun s:tä päitarjoiiiat, sisä- ja karjanh.vää nimim.
tytöt sekä miehet saa paikan eri
Tapiola. työaloilleheti
Aleksanterink.37, Ojasella.
os. Säkylän postitoimisto. 12966

vapaajanulla myydään Smk. 75.

KL., TS,

HuutoKnuppolo.

Poikain Käsitöiden

MML Halkoja ohioman paikka

Johanneksen kirkossa
(Päiväsaarnat: klo 9 ap- pastori
1

Valtaa-i
Klo 12 p. pastori Hiissä. " ,
IJtasaaraa klo l^S ip., liturg!n«n
jumatenpalvelus pastori Valtari.
Rippi-saarna laiuvantaina Wo 7 vp.
ja H. P. EktooSiaea sunnuntaina
Ho 9 juma^an.pailiveTuklsessa.
Kolehdit tulevat mermiieslähetyfcsdl e.
Luterilaisessa Rukoushuoneessa::
Lauvantiina klo 7 ip. merraiiesläbetygjuhlan alkajaiset.
Sunnunita:na Oclo 6 ip. rrnerinveslähetvksen iltama.
Pispalan rukoushuoneessa

nim. »Kåsikivef

Virkoja &aettaoana.

12950

T. S. K. L. 40 mm.

vfihlift

työmiehet
saavat työtä heti

Jussi Havulinnan

Sähk öliikkeessä

Kuninkaankatu 27. Puhelin 885

15 vuotias

Vuon fanotaan

reipas poika

saa paikan heti
sopiva kivirakennus,
Aamu! Kirjapainossa
vesijohto sisällä. Pispalan rajaporhalutaan ostaa. Tarjous teh- tilla. H. Lahtinen.
12971
tyttö
täköönesimies T. Lindhergille
=
KAMARI
KEITTIÖ
ja
palveluspaikan
kansliaan.
elok.
aa heti
köyhäinhoidon
Koulukatu 10.
12957
12065
L. J- Ikosella
Vilppulassa.
kamari 1 p. elokuuta, sähköv,
ilman kalustoa, nuorille miehille
Kunnottomat älkööt vaivautuko.
12969
Kiminkaank. 41. 12095
TS., US., Hels. S., UA. 2 k. 3 p. v.
5 hyvää maatilaa.
kalustettu kamari nuorille mie1talvibuvila oma maa.
hille heti tai 1p. elok. Viinikan2 palstatilaa.
12973
katu 11, 4 rapp. oik.
Liikkeen lakkauttamisen takia myykaupunkitaloa.
5 hyvää
dään julkisella huutokaupalla elok. 7
1 moottorivene. Lähemmin
2 hyvin kalustettua huonetta Tarmokas, rehellinen, huolellinen, toimukav. ja sähköv. Satamakatu 3,
pnä klo 12 päiv. Urjalan pitäjänHilkimelias, järjestystä, ja puhtautta harras2 kerr. Bogdanoff.
12993
vahnn kylässä sijaitseva Halkivahan
tava, kaikkiin maataloudessa esiintyviin
|
Tampere,
Rautatipnl^^^^^l
tehtäviin täysin kykeneemännöitsijän
Osuusmeijeri rakennuksineen ja kalushuonetta ja keittiö alalf.l".
JVOilae kerrassa Viinikank. 18. vä naishenkilö saa edullisen emännöittoineen, meijeri sijaitsee vuokramaalla
sijän paikan 1 p:stä mnrrask. keski12992
Telef. 420.
keskellä kylää, meijerirakennus sisältää
kokoisella maatilalla. Toimessa vaadimeijerihuoneen, kyökin ja kaksi kamataan myöskin kokemusta kanain ja kasHuont.r
vitarhan hoidossa. Hakemukset suosiulkohuoneita,
voikellarin,
ja
ria
jäävatuksineen ja palkkavaatimuksilleen läjan ja halkoliiterin. Irtaimistosta maili'!«M
Rva H. Öberg.
hetettävät ennen elok. 10 p. Aamulehnittakoon Alffalaval separaattori ja
den kontt. Tampereella niinim.
Kumnkaauk. 39.
v
kirnu hevoskierroksella, voin vaivaus1 pjstä syyskuuta
nVakava
koneita, tiski- ja kymmenysvaaka sekä
2
ja
kylkamaria alkovilla
keittiö
halvana
pyhuoneella y. m. mukavuuksilla,
joukko maitosaavia ja joku määrä valLahtisella,
Oskar
sekä 1 pstä elok.kamari ja keittiö
miiksi pilkottuja lapuja. Huudot on 12977
Itäinenpui?kok;\tu 53.
Kaivok. 33. Puh. 101.
paikalla maksettava paitsi huoneista 3
1,
K.
toimeensa kykenevä, järjestyskykyinen,
kuukauden maksuaika tunnustetta vas
säännöllinen ja puhtautta harrastava
taan. Osuuskunta pidättää itsolleiir-ä
saaJheti hyvän paiKan Ueskikoiselia
oikeuden joko hyväksyä tai hyljätä
Satamak. 7, F. Kulokivi,
lähellä Tamperetta. Todistusmaatilalla
tehdyt tarjoukset.
ja pitkät, halkorattaät. maananUrjala 10. 7. 1916.
15 p. e/ok. eliIp* syysk. jäljennökset osoitettava Tamp. Sanotaina t. k. 20 pnä klo B—l 28 12
nimimerk.
2 kamari* ja keittiö, käynti kadulta. main toimistoon
Meijerin Hallitus.
qillaaasa
Aleksanlerintorilla,
innostunut."
Vellamonkatu 21.
12923
12937

Tur. S. 2 k. v. v.

Meijerin

Rottakoira

Verstaaksi

Ip.

Siisti
Myytäväni
|
liiiutGkdiippa, f

Siisti

I Aarne Helle S
Kummipy öräiset
Rattaat

Emjinnöilsijö.

]tai

Kalustoitt^tuonc

Maaliöljyä

Unto/a tyShevonen Huone kalßstettnnn
—

16 ö18 vuotias sukkela

HdsknMto

S

- N:o 165

—

Lauantaina 22 p:nä Heinäkunta

AAMULEHTI

1916

K. H. WÄHLROOS'iu
Kuitasepäniiikkeestä
Puhelin 90

Hämeenkatu 19

ostatte edullisimmin kihla- ja jalokkisormuk-
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set, hdta- ja hopeakellot, kaulakorut, rannerenkaat sekä muut alaankuuluvat teokset.
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HUO9L.! Koska olen onnistunut hankkimaan suurehkon määrän kultaa ja hopeaa
edullisella hinnalla, voin edelleenkin myydä
kulta- ja hopeavalmisteita tunnetuilla kohtuuhinnoilla.
HUOM.! Koti- ia ulkolaista kultaa ostetaan

H
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korkeampiin hintoihin,
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B

yhdistetty voikirnulla. (Patentteerattu).
Ei mikään separaattori taloudelliselta. B
kannalta katsottuna voi antaa mm suurta H
voittoa maidosta, kuin Diabolo-Sepa- ug
£1
raattori Voikirnun yhteydessä.
fl.Separaattori N:o 1 kuorii H
Til
HR
Dl
UiHDULU ehdottomasti tarkkaan m
jonka tähden sen käyttäminen antaa tuu- BS
rimman voi-tuloksen"; ominaisuus, jonka HM Hämeen
pitäisi olla tervetullutnäinäkalliina aikoina.
m-ry t^TTTA
\ asiamiestemme kautta, 9
____^^tahi suoraan Tneilta.
Bjg

Suomalainen Separaattori Osakeyhtiö»

H

H
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Ilmoituksia.
Sininen naisten sadetakki lithénin Kauppakoulu Atelier Rnnshild HMfital itsenne
Tampereen Uudessa Uclo-

KsdOMiii.

pudotettuTiiliruukinkadulle. Pyydetään
ilmoitusta Pylvääen Lankakanppaan
joka on Helsingin vanhin j aluotettavin
Hämeenkatu 29.
yksit,kauppaoppilaitos(perustettu 1896),
alkaa uusilla 3 ja 5 kuukauden
kauppakoulukursseilla syysk. 1
p:nä. Pyytäkää koulun ohjelmaa,
josta saa lähempiä tietoja koulun oppiKonekirjoitus- ja
aineista y. m.
kirjanpitokursseille vastaanotetaan
uusia oppilaita joka päivä. Huom!
Vanhimman ja tunnetuimman koulunoppilaiden on aina helppo saada
paikkoja. Lähempiä tietoja antaa
koulun johtaja

—

M,

HflusHntKssöjuhlnt

—

Puh. 3397.
Kuljim talossa t. k. 23 p:nä alkaen 12985 (5.1.14903)
klo 3 urheilukilpailuilla ja klo 7 iltama
Pääsymaksu 50 p ynnä sotayero^^^B
VI, VII ja Viitanen
Huom.! Hauska ohielmal
12962

luokan

Uine-, ruotsin- ja saksankiijoW

KL. TS,

Hämeenkatu 12.

sittu, hyvä ja huokea valokuvaamo.

12075

kuuaus-AfellerlssS Hämeenk.ll

J?

J?

Perust. 1881.

gtr*

ip./jv

—

Lempäälän Nuorisoseura

teili®

Hanshan iltaman

Jos

O.y.

1.

Kirjansitomotta.

Tampereen Kirjapaino

Hämeenk. 10. Puh. 10S0.

Harjatehtaita.

SninitiJfiß
. I111UllPl

Leipomo ja Kondiittori

"
EDnlnmrilr!

tarvikekauppoja.

Huonekaluliikkeitä.
puuseppä, huonekaluliike,

Leikkikalu- ja kalanp. dysKONEKAUPPA
liikkeitä.
Puhelin 370 ia1380.
E II Vnitllllff Hämeenk.4. P.1061 ia

nillillnl puh. 1026
Illlllllllljllf

Hämeenpohja.
ja 1126.

r.H.IUJIUUIU Himeenk 29

fIIVIHelenius,
AUODOD Kauppak.l2. Puh.1444. HUSavama,
Ompelukonekauppa,
Myym. Aleks. nuaqvauia,

P 994

SBhhömeknanillinen

. .

Höyryalus

Konttorltarpelden liikkeitä.

Kangaskauppoja.

kulkuvuorot 3 p.ään Syyskuuta
Tampere— Aitolahti :

Tampere— Tervalahti

KUÅ rHßlfiiiCfi

Karamellitebtaita.

A. M. nerlkonto Ers

1S

Kehysliikkeitä.

11. Sundquistin SS

"

Kirja- ja Paperikauppoja.

pap^rKiÄp.
flina prft
Ujullll il! Kunink.k. 23.P 939
LiltlU
1

Kukkakauppoja

REINOLAN KUKKAKAUPPA, Hämeenk. 19.

P. 254. Ainoa tunnettu Kukkaisiitomo.

Kutomaliikkeitä.

mmm nsi htohliiie.
Hämeenkatu

Pik. 11,33 ap. Turkuun, Helsinfcna,
Kotkaan, MiUcdön, Pietariin.
M. 2,26 ip. Vaasaan.
P. 2,38 ip. Pomn, Raumalle.
M. 2,42 ip. Heisinkin, Porvoo.
seen.
P. 5,03 ip. Helsinkiin, Kajaaniin,
Pietariin, Nurmekseen.
S. 5,15 ip. Vilppulaan.
S. 5,34 ip. Tyrvääseen.
Pik. 7,07 ip. Tornioon.
T. 7,20 ip. Orivedelle.

Junat

saapuvat Tampereelle:

S. 12,05 y. Orivedeltä.
P. 5,14 ap. Jyväskylästä, Viisasta,
Torniosta.
Nopea, mukava, suoratnatka
S. 7,47 ap. Toijalasta.
S. 8,45 ap. Vilppulasta.
Suomesta Kristianian kautta kaikkiin Amerikassa ja Kanadassa
S. 8,57 ap. Tyrvääs-ti..
oleviin paikkoihinhyväksi tunnetun
M. 10,36 ap. Kajaanista, Pietarista,

Min »nån rilli. Kotkasta.
Norjan— Amerika-Linjan
Kuru— Lammi— Tampere.
aianmukaigulaM
valtamerihöyrylaiPik. 11,03 ap. Torniosta.
Kurun kirkolta: klo 5 ap. tiist. japerj.
voilla.
P. 2.00 ip. Helsingistä, Porvoosta,
Tampereelta: klo 2,45 ip. tiist. ja perj,
HUOM.! Ylimeno Norjan—AmerikaTurusta,
Kouvolasita.
linjan höyrylaivoilla on lyhin ja
sekä Teiskon kautta klo 3,15 ip. maa2,19
nopein.
tp. Vaasasta.
nani ja torst.
P.
4,45
P.
Porista. Raumalt».
Suoranaisia läpikulkupilettejä
Terälahti Tampere
6,44 ip. Helsingistä, Pietarista.
Pik.
lähempiä
tietoja
ja
kuin
myyvät
Terälahcksta: klo 5,30 ap. maanani, kesmyösilxnaisprospektejaantavatLinT. 7,07 ip. Orivedeltä.
kiv.,
ja
ja
torst.
lauv. sekä sunnunt.
juhlap. klo 5 ip. (ja klo 5,45 ap.

suoraan

Tampereelle).

-

jan pääasiamies

P. 8,32 ip. Turusta, H«!singi»tJ.

S. 11,07 y. Porista*
P. 11,31 y. Helsingistä, Pietarista,

H. M. Steenstrup
Vaasassa, sekä

PöUölästä:2b\o 4 ip. lauv. ja juhla-aatt.

Kotkasta, Hangosta.
suoraan Tampereelle.
Kaupp. C. G. Ostenson. Mildkelistä.
11,59
HaapamäeDtL
y.
S.
Tampereelta: klo 3,15 ip. maan., kesk., Tampereella, Hämeenk.9. Pub. 336.
torst., klo 1.30 ip. Pöllölåänja klo 6 Maanvilj. Emil Latonen, Jämsä, Hassi
ip. Terälahteen lauv. ja aattop., klo 8 120S0 (S. H.)
Tampereella 916,
ap. (ja 8,30 ip. suoraan Terälahteen)

..

T

Tampereen K-.rjapa.no-OsikeyHtio.

sunnunt. ja juhlap.

ja KoneelI IflnfClft Kenkäkauppa
llnen »corJaoslHke.
f
lllilll
H
J. J. HUHUU, Kunink.k.l4. Puh.1327

VELJEKSET BBff?S
J.Th.Soinin■Sst PDDPPOSEH
A
Puh. 741.

.

0

a Jalkinekaappa,
1/ in il/ nfUi Nahka" i
iIIVI
KDSKI Satakunnank.23. P.451

A.V.LehtolaSeÄV
L P. Manninen uSÄSSTSs*

Tampereen Osuuskauppa i.L P. 471

Ruokaloita.

muM
ss? 17
ooh
f _ __ x _ Annosrnokala ja Kahvila I\.acPPUIH rak. ja Myllyliike. P. 431.
Uriatlt
O
Rusko,
Paavo
Kenkäk. Vellamonk. 7.
Hämeenk.
9.

Tampereen Kenkäkauppa
Kauppakatu 6.

.

:::

Kasvi" ja Übarookala,
Tnilbnlshtn
IUURUIEniU, Itämenk. 20. P. 1168.

Tirkkosen talo.
" ]a

Nahka
Jalkinekmrpeinen, uamtusk.9p.l2ss
HTnmnlnon

Ompelulilkkeitä.

V. Vesterlund SSTpÄ:

Ruumisarkkuliikkeita.

Gastafssonin Ruomlsaiitknliike fSÄI:

Tukkukauppoja.

Fr. BlörKqulst JsSKS
Ronmisarkkuja 6: Huone-

6. Puhelin 1125.

aiH Merispo itiumpp.
räpaja.

VIIHIKKA, Viinikank. 30. P. 884.
Metallivalimolta.

Satula&epäntUkkeitä.

/vug.

iänk. 5. p. 716.

Rohdoskauppoja.

Turkiskauppoja.

K. V. Lundgren L. H. VIDeniIKDIKI, liike, R.atatienk. 9.

Villi Afl Pukimoliike, Kunin- Kauppakatu12. TyöhuoneenPuh. 346.

A. SAVOLAINEN, Läntinenkatu 13.

26
KiKitn
jvumu OiatiAti
yjanen Läntinenk.
pUh.70ja700.
TAWMERHOSREH TOKHDHfIDPPfI-OSfIKEYaTUI

Kauppatori 1. Puhelimet: 339 ja 916.

Puklmollikkeitä.

" II
Vi AHVeli kaank. 15. P. 599.
KJSfSi KAno
Kunnac Räätäli. Kyttänunnas,

jössi uniini sffig^.a
TampereenUusiSähköliike
Kauppakatu 15.
Puhelin N:o 287.

'olkupyöräpajoja.

Matkailljakoteja.

Antti Urrila, kauppahalli. Puh. 1382.
Soitiokauppoja:
O. Manninen,Hämeenk. 14. P. 613.
Sähköliikkeitä.

Tampereen SätiköfoimistoKSMi

27,

Kyttäläp M\ Matkailiiakoti,

P. 811. Sekat.- ja Voikauppa Hallissa.

ereen

*

73-77,

Sekatavarakauppa ja
««cv Daei
iva»! Myllyliike HaUit.k.7.
AUg.

Paavo Rusko, Sekatav.k. Ilmarink. 6.
'
IW (Rilli Janho l'a «katwarakauppi.
Pusi Romukau
Tom
J. 11. JfiLHII, Kuninkaank.38 jaLaukonItämenk. 9. Puh. 1348. Kyllikink. 7. tori 10. Puhelin 198.

au nuSBSM& NI
Makkaratehtaita.
H. Johansson, Makkaratehdas.

25.
laukkuja ja lyhyttavaraa.

S. 11,03 aP- Haapamäelle.

—
Suomi AmeriKo

"ffisSSt.
Sondnion S Co £rsss
Hämeenkatu X:o 8. Puh. 1006.
Kauppakatu 11. Puhelin 14 80 ja SOO. J.
AHOKAS,
La
Myymälät: Hämeenk.
J.
to 6
p. 48. KaupKangaskauppa Hämeenk. 11. P. 580.
pahalli
p. 797. Puutarhakatu 16. R. Tuominen, PÄfn i?87
Hämeenkatu
Käsi*!CV nRQTIINFN

Toukok. ip:stä.

Kotkaan, Mikkeliin, Pietariin.
S.10,56 ap. Tyrvääseen.

kulkuvuorot ovat kesällä 1916 toukokuun 27 pstä alkaen

»Intti"

Junien kulut.

Huom.! P=po=tijuna, Piipitä*
Viitapohjasta: klo 6 ap. maan., kesk.
juna,
M= matkustajajuna, S=seka»i
perj., lauv., sunnunt. ja juhlap.; klo 4
tavarajuna.
T=
juna,
ip. lauv.; klo 6 ip. sunuunt. ja jublap.
Tampereelta: klo 3,15 ip. tiist., torst.,
Junat lähtevät Tampereelta:
perj.; klo 1,30 ip. ja klo 6 ip. lauv.
P. 12,05 yöllä Jyväskylään, Vaa.
ja aattop.; klo 8 ap. ja klo 8 ip. sunsaan, Tornioon.
nunt. ja juhlap.
P. 5,46 ap. Helsinkiin, Hantooon.
P. 8..13 ap. Turkuun, Helsinkiin,

H

Efl

.

Tampere— VisuvesL

AITOLAHTI

Telef. 416. Laivuri T. Salin.

Ylioppilas
Petrogradin yliopistosta antaa tunteja,
Englannin ja Venäjän kielissä. Ottaa,
vastaan käännöksiä Kuninkaank. 15.
Bor. VL Liatskii.

Tampereelta: klo 11,30 ap. maan., kesk,
Yisuvedettä: klo 6 ap. tiist., torst.
Viitapohja—Tampere

arkipäivinä 3,10 ja 6,30 i-p. sekä tiistaisin ja lauvantaisdn 11,30 ap.; pyhäPyhäp. klo 10,30 ap., 6.10 ja 9,30 ip. päivinä 10 ap ja 8 ip.
Arkip. klo 2.45 ja 6.10 ip. sekä tiist.
klo 11,30 ja lauv. 6,45 ja 11,30 ap.
Tervalahti— Tampere
Äitolahti— Tampere:
arkipäivinä 6,45 ap. ja 5 ip. sekätiistaisin ja lauvautaiain 1 ip.; pyhäPyhåp. klo 7 ap.. 4,30 ja 8 ip.
9614
Arkip. klo 7,20 ap. ia 4,30 ip.sekä tiist. päivinä 7 ap. ja 6 ip.
klo 12,40 ip. Olkah. Tamp. ja lauv.
klo 5,15 ap. poik. kaikk. silt. ja12,40
ip. Olkah. Tampereelle.
OsakeyhtiöAitolahti.
12073

Maalarinliikkeitä.

Hameen

aaionarjun Hämoenk 7i Pun 860

»Aune"

TeruDlotiden

F.
Huonekalul.
Kauppak.B. P.222.
G. A. EKBERG, Maalausliike, Puu- Aino Niemi, ompel.. Viinikank. 32,
k. 31. Tehd. Pellavateht.k. 25.Puh. 1493.
tarhakatu 14. Puh. 374. Työhuoneet
Maanviljelijäin
Kauppa
Osakeyhtiö,
Huonekaluliike,
iällr Alusvaate- ja esilllniliikhiilinn 9 Uni<nn
"S"m Plh
Vellamonk. 3. Puh.127
Ha»S!18, Puutarhak.24. P.1091 Hämeenkatu 7. Puhelin 42 ia 14 52. automobiili-ja ajokalumaalaustavarten. " Vinoilin
M"Unsliike.P6B7
Oy.
Höyrypuuseppä
P«
ser°- Ja lastenvaate" H* Imiklinln
Tampereen
LUUIInUIu, Satakunnank. 28. !
Konepajoja.
L, 7ottnrhnrn
icllkfllllfy, tusliike, Hämeenkatu29.
Puutarhak. 16.
Puhelin 600.
Ruissaari & Rekolainen. Satamak. 3 P.237
Parturiliikkeitä.
Kahviloita.
Konepaja
nnir+Ä Parturiliike, Viinikank.21.
Puistokahvila,Hämeenk.31. P.1535
Puutarhakatu 6. Puhelin 848.
tLSPUIDi 0.-Juik. talo, puh. 108S

iiGllßll &

Puh. 42 ja 1452

Frans lilleroospuS.f6. t Helminen ia RnFn SsSSgjig TfIMPEREEB
ROHUKAUPPA
K. V. Ruuti, Puutarhak. 6. Puh. 668.
O.y:n
K OD
P6

Rautatienk.23. p.351.
UlUllUbl
Haaral.: Tammel.k. 14.
fl F
Dfffl
HUCf Ui !" PaperikauppaViimkank.^u.
LeiP"ri Ja Kondiittori
FUIUuIUIVI Hämeenk. 3 P. 970.
Kone; kalusto- ja maanviljelys- HaaraliikeErkkilänkatu 9. Puh. 1237.

Puh. 1637.

Tampere.

0

:::
Puhelin 3.
Kirjansit.Rong.k.12 P.SIS

LP.lannoßenlEviS: AfITRA 0.9.

Maanviljelijäin Kauppa-Osakeyhtiö.

Höyryalus

liike. Puuvillatehtaank. 15. Puh. 155.

Kuninkaankatu 30.

Biljardi Salonki

huokealla

.

KIRJANSITOMO

Biljardisalonkeja.

erin myy mahdollisimman

Sekatavarak. Satama- ja
Muotiliikkeitä.
LöuDllföafd,
Ilnnhiuwn
Läntisenk.
kulm. P. 891.
Romukauppa
Kyttälän
Lanrenfleff,
Osakeyhtiö, iit^rioS:
E.
Viinikankatu
38.
■■■■Puhelin
1123.
plkkotav.kauppa,
4^__f—
KauppaDas! Muotiliike S£T%
VJSaia, haiiin tai . Puhelin 58.
K.V. Lehtimäki {SÉ&- Soonen
Nabka- ja jalklnekauppoja.

Hakemisto
Akkuna verho, ja paitatehtaita

vaununlastiitain ja vähejnmissä

Telef. 334. Kapt. Sven Blomberg.

Näsi järvellä:

seuraan

piirustusten mukaan puusta kiilaotetaan ensi marraskuun 1p:stä. Hai
ja
joittelukausi on 1-vuotinen saa har- tuista kivistä tehtävälle rantajoittelija
paitsi vapaata ylöspitoa palk- muurille. Kirjalliset tarjoukset
viettää
kaa 120 mk. vuodessa. Harjoittelijaksi
aikovan täytyy olla 18 vuotta täyttä- sekä takaukset työn kelvollisuunyt ja tulee" hänen lähettää omakäti- desta ovat ennen ensi elokuun 15
nen hakemuksensa, jäljennös kansakoulun päästötodistuksesta tai sitä vastaa- päivää jätettävät allekirjoittavasta tietomäärästä sekä mahdollisesti neelle siltavaliokunnan puheent k. 23 pnä.
muista ansiotodistuksista, papin- ja lääkärintodistus sekä jos hän on alaikäi- johtajalle, joka myös antaa läOhjelma myöhemmin.
nen vanhempain tai holhoojan lupakir- hempiä työtä koskevia tietoja ja
ja yllämainitun seuran johtokunnalle
ennen ensi elokuunlOpäivääosoit- jonka luona, samaten kuin kunteella Tairj^re^^^^^H^^^^^H nallistoimistossa Forssassa, sillan
Tampereella, heinäkuun 19 pnä 1916
piirustukset sitä ennen ovat nähLempäälän
Jäämit Suomalai- 12935
toimivat
kunta.
tavina.
sen seuran talolla ensi sunnunt. 23 p.
alkaen klo V. 8 B. Ohjelma: AlkusoitTammela, Kaukola, heinäkuun
henkilö,
joka
viime suvena
ei se
to, puhe. kuorolaulua, runo,mieskuorotoi kärryt laitettavaksi, tule hake- 8 päivänä 1916.
laulua, näytelmäiiappale „Muistamaton",
maan niitä 14 vuorokauden kuluessa'
kansanleikkiä ja lopuksi tanssia.
niin myyn ne. J. Silius. Seppä. 12938 12754
Onni Jaakkola.
12907

RviiS 1h nitnit

\ LMiike.

Suositellaan Q>

iIÉDWurakka.

Uusia Karianhoftohafloltfeliloita Hameen-SataKunnan Maanviljelys- .

fißKunaverHoia Paitatehdas
Kauppakatu Puh. 14 11.

HUOffl ! Huokeat hinnat.

3> Valokuvaamo 3>
jfj N. Rasmussen

korjaa heinä- ia elokuun aikana postitse. Korjatut, tarp. huomautuksin varustetut kirjoitukset lähetetään postietuannilla kirjoittajalle a 1: 50.
toimii O. Y. W. Rosenlew'in mieAnsas, ylioppilas. Vaasa. ! Tammelan pitäjässä noin 5 km.
histö Hautausapurenkaansa hyväksi 12981 Jalo
Matkun rautatieasemalta sijaitse»
ensi sunnuntaina heinäk. 23 p. Teiskon
Näsijärvi
laiTahlon Työväen talolle
van Koijoen yli vievän Vuoltiin
valle lotjan kalissa. Lähdetään MusT. S., K. L. 1 k.
sillan uudesta rakentaminen tarUitalahdesta klo 8 aamulla. Torvi-(
jotaan täten halullisten ensi talsoittokunta mukana. Liput maksavat
laivassa 1 mk., lotjassa 80 penniä, sotaven 1916 1917 aikana toimitetvero päälle. Lapsilta puolet.
tavaksi urakoitsijan omista aiTervetuloa kaikki. Lippuja saatavana seuran jäseniltä, sekä laivalla.
neista Suomen tie- ja vesiraken12994
Johtokunta.
nusten ylihallituksen laatimain

HausHan laiusmirtkan

12078

Paljon suo-

klo 7 jälkeen otetaanY
S^Tilauksia
vastaan puhelimessa 516.

os.: Helsinki, Vladimirink.19.

Slitaman nuorisoseura

Konttori: Uudenmaankatu 20-22. Helsinki.

klo 9 ap. —7

Carl Ä. E. Llthén,

järjestää

Luujauhoja

IDIABOLO-SEPAIUTTOIIKBIIng

Sekatavarakauppoja.

Valokuvaamoita.
I
i.NlifTiati VALOKUVAAMO

ixyman Hämeenk.io.p.so7

Valokuvaamo, Kaop.
Fr. Björkqvistin
vonpsknuppa PAT
T A Q patori
A nLjLil\3
omist.: Hynninen 8s Klemola
7. Puhelin 1475.

Kuninkaankatu 22. Puhelin 22.

Valokuvaamo Ang. Scbnffert, Hämeenk. 29.

S. Anttila,SJl^.ii-r- Hameen RolidosKauppa SÄ A. Kahila, Hämeenk. 3. Puh. 750. P. ö47. Arkip. 9—7, snnnunt. snljettu.
26
Välitystoimistoja.
Rohdoskauppa, omit-.PuupTampereen Kylpylaitos SS T.Wikholm, SÄÄ Puupposen
KhlSf&TO
P.
466.
veljekset,
Hämeenk. 6.
R.LROIUOSIIIeiIII
posen
M. O JHNEN, Aleksanterinkatu 37.
Kylpylaitoksia.

LelpunHlkkeitä.
l

0.5. OSK. KEUR21.S¥'
Puhelin 119.

Hämeenk. 27.
T3lHnßrS?n
niijsMiipiid IIV
\mww-> KiifcVflfflllil
v.i. Puheljn
1303 Kahvila. Hämeenk.

Muna- ja hedelmäkauppoja
Tampereen Muna- ja Hedelmäkauppa. Kauppatori7. Telet 774.

1.Puh. 84 ia
ffinnän Hämeenk.
LUHIPCII,
TI
38. P.714
Puutarhak.
kauppa.
Romu

Rosv uk-suppoja.

nUiTTIS
" 11U211119
EU
H;il
A

Verkatehtaank. 4.
Puh. 1646.

t

laMahhm
RN
.n. Lcnioncn,

Viinikankatu 36.
puheim 452.

p.1054. Kiintein»., kaup.& paikanvälitys.

Väri- Ja vernissakauppoja.
Suonten Väri' Ja Vernissa'
tehUas O*Y* Hämeenk. 14. P. 866.

