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Tampereella sunnuntaina 17 päivänä marraskuuta2\*± l-p. paiaos K:i 36

KONTTC Rl
Tampere, Kiminkaank. 30
»voinaa «liiip. klo 9 a. —6 1.

PUHELIMET
Hm.- ja tiiauskonttori 1
Kirjapaino ja sitomo 3
Isännöitsijä 5 (yksit. 1 80)
Isännöitsijätavat, varmim-
min kello 9—lo ja 12—2.

HI
TÄ*P'

TILAUSHINNAT
6 pp. »/, v. 12:—, '/, v. 6:-. V>2 v. 2:25
$ pp. i/., v. 8:75, l/« v- 4:40, */i2 v. 1: 50
3 pp. 1/2 v - 7:—, V* v. 3:50, Vii" v. 1:25
1 pp. '/„ v. 3: 25

Lyhin tilausaika 3 kk.
Konttori ei myönnä yksityisiä tilauksia velaksi.

Kotiin kannosta Tampereella peritään 10—20 p. kk.
tilausajan pituudesta riippuen.

Xihlo; sa.

Saimi BrandeH
ffenrits Mäkinen

Tam pere

Joensuu.

Vastaava ja päätoimittaja

EETU A. ALHA
Tavataan varmimmin toimituksessa

klo 2—4 i. p.

fuuelin 8 (yks:iyisp. 1562)

ILMOITUSHINTA: 40 p:iä ennen ja 30 p:iä jälkeen tekstin
sekä määrätyillä paiKoilla 50 p:iä nlillim. Punaiset ilmoituk-
set 75 p:iä mm., vähintäin 75 mk. Kihla-, vihkimä-ja syn-
tymäilmoitukset å 8 mk. Kuolinilmoitukset makaavat 80 p.
mm. ja. on pienin hinta la mjs, Pienin ilmoitutimakau oi. 2:50.

>■■*.,- S PaakKlM-osnsfo l Tcunra-ösasto
puh. 17 33 (apul. johtaja) puh. 17 22

11 . Io taa jamyyarvopapereita, I tukkukauppa koti- ja ullyS-
E hankkii lainoja jaajoittaa | maan tavaroilla, edustaa

■ tehtaita ja liiidceitä.pääomia,

JuHfouii HilållslillUpUiOn MiPupSIEl)
ennakkoarpojen hinta on tavaliisuudesta poiketen määrätty o markaksi kp:leelta jotta arpojen painatus-ja

'lähetyskulut sekä arpajaisten hoitokustannukset vähenisivät suhteellisesti

viisinkertaisesti
ja näin säästyneet varat voitaisiin käyttää voittokokoeiman kartuttamiseksi Tästä syystä onkin voitto-
mahdollisuus sekä lukumäärään ett:, voittojen nimellisarvoon nähden näissä arpajaisissa ainoa laatuaan.

Arpoja on m.m vain | UUU ja voittoina m. m. ä

50,000:*, 125,000:-, 15,000:-, 10,000:;-, 5,000:-,
10 kpl. å 1,000, S© kpl. å SaGs MJ kpl. å 400-100, 255 kpl. k
75—50 a ja lisäksi vähintään 3SSOÖ kpl. å 4C$ 205 —, mk., joten keskimaana

voilfaa vähintään joka arpa.
Arvonta ensi joulukuun 10 pmä.

Tampereella myyvät arpoja nääasiamies N, Kytömaa Satamak. 5, puh. 1621. useat kirja- ja paperi-
kaupat, y.m. lukuisat liikkeet ja asiamiehet.

Maaseututilaajille lähetetään arpoja sekä käteismaksua että vastaan.

Kiirehtikää S Jämsän Kansanopiston .rlrpaialset
lleisinki, Aleksanterink. 13. Puh. 5895 ia 50 31.

22930

Kiinteistö-osasto
puh. 1888

välittää maa-.ja kaupunki-
talojen sekä huviloiden

osloa ja myyntiä.

P

Helsinki

€lll Nyggån.
Ole Strömmer.

22934 Tampere

Gy?ne Sssriteo
Xrjo bfaia

Jämsä «2904

j -Vi.Wr •**£&?' -*Q£2?? ■ -"s' W

Kuolleita

37: s vu sikerta 1918

TOIMITUS
Tampere, Kunin! a nk. 30
avoinna klo 11 a.—l 2 yöllä

PUHELIMET:
Toimitus .

Päätoimittaja . .

Toimitussihteeri (yk-
sityispuh.)

....1640

. . . 4

..
. 8

Tampereen Yaluutuslonttori
(omist. Artturi Soraersalo ja K:t) puh. 17 22.
myöntää Yleisen Suomalaisen VaKuutus-Osakeyhtiön
asiamiehillä Tampereella ympårist. Paio-, Tapaturma-,
Meri-, Maakuljetus-,Sairaus-, Murtovarkaus-,Lasi-,Ta-
kuu-, Matkata vai a-, Purje- ja Moottorivene makuutuksia.

Epävakaisten, aikojen takia on syy itsekunkin vakuuttaa
omaisuutensa murtovarkauden varalta

Yleisessä Suomalaisessa Vakimtiisosak^ySitlössii
Asiamiehet Tampereella ympäristöineen:

IIfib ii ii Infk a nff n viif ii a u iiiEJ^nuniiiiri
Otislsiaja Ärtillfi
Kauppakatu N:o 7.

Somersafo ja Kst
Fuhelin K:o 17 22.

sekä kauppiaat Äxe! Engström ja Väinö Pahlman.
HUOM.I Halvat ja edulliset vakuutusmaksut.

Myöntää myös palo-, tapaturma-, kaljetns- ja mcrivakuutuksfa.
22729

Elintarvelautakunhan
kanslia f a heinäkonftori
LM muutetut entiselle Tygyäentölolle LäntinsniHiistokatfl 28, loisia

Koritißanslin sSr*££z
■ lsm- U RWafiplta-sisasfo

ffsiiiSfcooffori Sisssr
toisessa ker-
roksessa sekä

a ovat avoinna muina arkipäivinä klo 9—5paitsi lauvantaiaa klo 9~3.

MLianting %% Irlllia Sirittää lakkia alaan kuuluvia tehtäviä

Lakiasiaintoimisto,. Tampere. huolellisesti ja kohtnullisilla palkkioilla.
Kauppakatu ?. Puh. 1165 ja 91. . _.....—__ ~

—•!

p Sunilla ilmoitan, ettå
gr: rakas vaimoni

D Maria Hietikka

!|y lyhyen ajan sairastuttuaan nuk-
W bui kuolon uneen Tampereella
'H tk. 15 p. 07 v. 7 kk. 21 p. van-

-1 hana. Häniä kanssani kaipaavat
S lapset, lastenlapset y.m. sulailai-
I set ja tuttavat.

W^W

Johannes Hietikko,
Nuku rauhassa äitikulta,
kaikk' tuskat loppui io suita.

22856

m _J

V i
Surulla ilmoitamme, että

rakas äitimme

Asbc NniHln
o.s. Mukkula,

synt. 25. 10. 1878 kuoli 10. 11.
1918 Orivedellä. Häntä kans-
samme kaipaavat isä, äiti, 4 sis-
koa sekä muut sukulaiset ja tut-
tavat.

Lapset.
S. v. k. 205 v. 5,

22939

T. S. 1 s. 40 ram,

JTyötätunnon osotuksista rakkaan
vainajamme pastori

John Oskar Raufakoryen
hautaustilaisuudessa, sekä kai-
kesta osanotosta syvään su-
ruumme pyydämme täten lausua
sydammelliset kiitoksemme.

Vivi Rautakorpi ja lapset.

■BeHHIHSEISBEBgBBBIII§|
Myytävänä \

1 Kultakello
(Umpinainen) kuoret IS kar. kul-
taa. Hinta 650: —. 1 Doulee (Ame-
rikkalainen) 17 kiveä. Hinta 450:
Saarikatu 1, ensi rap. vnsem.

22920

l ntkiijnmfllikpiffl
myytävänä

Hamuletideu konttorissa.

a lilllll^llilll
RlIs. m

Tl 1 1 ® e ©|a © f!

Helsinki. Aieksanteriuk. 44. (Pohjola).
Pah. 58 75. Sähköos. Paiok. Helsinki.

Ostaa ja myy osakkeita ja muita arvopapereita. Suorittaa toimeksiantoja arvopaperipörssissä.

»''SIHHSBa ÄHsära äkS &w. m je*ls 2? 3*B a ;>!»■•«>•- : »-■ ,</'.'.°, ?-W: Isaan sS8 *«*« WsS s*» Hyii s!

Tampera
Joroinen
Karkku
Keuru
Kuopio
Lapua
Nurmes
Oulu
Viitasaari

läHiC

Maksaa talletuksista 1-4% %.

Diskonttaa vekseleitä. Myöntää
lainoja, kassakreditiivejä jakont-
tokurantteja, oo oo oo oo oo oo

Pankkiasioita esi toimittaa Rtrleg!lisssi!kiii.
Si esfsi vt#nImic4a

a& » » -pr £k äh a h
pfMlftl#f|ifi M lijlllillWllMWszMM M tittilttllfUfcl I Kokouksia 1

rh, HB.» m rtW

Tampere. Kauppatori 7. TS. 1 s. 40 mm
Omistajat: Varatuomarit K. Grönfalad ja J. Selanidcr. Tampereen

WWWMWLaklassstSsi Osastoi
Toimittaa kaikkia lakialaan kuuluvia tehtäviä kaikissa tuo-
mioistuimissa ja virastoissa. Puh. 659 ja 13 59. jäseniä pyydetään hyväntahtoi-

sesti suorittamaan jäsenmaksunsa
yhdistyksen varojen hoitajalle ta-
lonomistaja A. E. Adlerille, Län-
tinen puistokatu 38 22926

Etsijä Osßstos
Johtaja: Varatuomari J. Selander, Tampereen etsivän osaston
entinen päällikkö.
Ottaa selvittääkseen kaikenlaisia rikosasioita Tampereella ia
maaseudulla, jota varten toimiston käytettävänä on kokeneita
ja kykeneviä etsiviä. Puh. 3 14.

fiisniesmsstS' ja liikeossäsi® s
Välittää kiinteimistöjen, arvopaperien ja liikkeiden ostoa ia
myyntiä. Puh. 13 59.

»liruen Osske-
SMfeinn

©sskkasst

antaina 7 pmä joulukuuta 1918
klo 6 ip. johtokunnan ja tilintar-
kastajain vaalin toimittamista var-

Tampereella 16p. marrask. 1918.
22937 Johtokunta.

| "-"s*"■ -SF-" ->^r -"*&'%

Ilmoituksia ?
L J
HOTELLI JÄ RAVINTOLA

KHFE DE PARIS
HELSINKI

ennHttetes hyvin kalustet-
tu i> '.••■. f mi-t;iiahii(>iifcjtana
sp. . i))io«!n ravmtolaliuo-
i • i-ii>a PiUkuiuionelta
|rtu.<> jineöi!.

SOITTOA:
6ÄLEIRTIN JOUIIIOHSESTEBI.
(Si. 10226) 22525

Puistoravintola
Soittaa Bellaan Orkesteri

klo ä—S ja S-il iU.
Ä'"la Carte kofco päivän.

jaetaan voikorttiknponkia n:o 70 vas-
taan myymälässämme kauppahallissa
seuraavasti

4689

1— 5000 maananti marrask. 18pnä5001—10000 tiist. « 19
"

10001—15000 keskiv. « 20 «

15001—20000 torst. , 2 1 «

20001—24000 perjant. « 22 «

24001-28000 lauvant , 23 «

28001—33000 maanani. « 25 «

33001-38000tiist. € 26 «

38001—43000keskiv. « 27 «

43001 torst. « 28 «

-luustoa jaefaan 200 gr. henkeä kofcti
ja maksaa 1 luokaa juusto 15 mk. kilo
ja II lnoka!; juusto 13 mk. kilo.

larapereelJa marrasß, 16 pnä 1918,

Tampereen kaupuugta
22028 Eliniarvelautaknnta.

,UM. -,. ?

|fj&% ftntsikkssia huonekaluja sekä muinais- I ~
WV kaluja kuten ja tlnnjsi ostan
K;"':'■ päivän korkeimpiin hintoihin lauvantaina ja * jf
g| .'. sunnuntaina klo I—7 ip. Matkailijakoti <AhtzZWN EJinmaus huone N:o 38. WW
ISLtii Ebfe?s WMUn. MM

TS. 17/11, US., HS, Hb!, 19/11 1 s
80 mm.

Kaikkia kapinan johdosta va-
hinkoa kärsimään joutuneitakeho-
telaan saapumaan koko maata kä-
sittävään neuvottelukokoukseen,
joka pidetään Tampereella Kau-
pungintalollakuluvan marraskuun
23 pnä., alkaen klo 3 j.pp. Tähän
kokoukseen, jossa tullaan neuvot-
telemaan kaikista kapinan aiheut-
tamien vaurioitten korvaamisen
yhteydessä olevista kysymyksistä,
pyydetään kaukaisimpiakin paik-
ka kuntialähettämään edustajansa.

Tampereella, marrask. 16 pnä
1918.

Tampereen seudun
Kapinavahinkokornttea.

22323

Tampereella raairask. J 6 pnä 1918,

22929 Tampereen kaupungin Elmiarvelaiitakuata.

IIUOUIu
Uuden metsäasetuksen vaatimia ~

nßKKiisisöiiniiHEifnia jo
nPliliillElSiiiiiiiliilll

toimittaa

Keski-Suomen Metsätoimisto lasipgiilfo
Omisi U. J. Grönholm, Fi!os. maisteri, Metsänhoitaja, puh. 1561.

22931

TS. 1 s. 25 min. 2 k,

R.Y. LIITON
kokous on keskiviikkona klo 7
Taiston talolla. Tervetuloa van-
hat ja uudet jäsenet. Ohjelmassa:
Soittoa, laulua, runo, rnatkaselos-
tus y.m. ' 22840

Silliff ii Iti II li.
MW

wli liialta VU«
22925 Vapaa pääsy.

NMNNjlfzn»

uiiip&äicu kiuudiuyullnlu
Perustettu 1857.

Ottaa vastaan rahoja talletukselle
Korko lasketaan sisäänpunopäivästä

ulosottopäivään ja lisätään pääomaan
puolivuosittain.

Hruaa lainoja kiinfeimistö-, arvopape-
ri- ja henkilövakuutta vastaan.

Avoinna kaikkina arkipäivinä klo 11-2.

#m

m



f* mm «w
_ 1918

i | -<*&?~ - g
! Haveja

i 6 ssä *i r;- •«;,.« s 5,2 sa SFtsi; $ ii Ja

vuosimaksuja vuodelta 1018 vastaan >.,

otetaan tämän marraskuun IS p:stä 28 TAlfttflMl ffwään saakka joka arkipäivä klo 10-5, 1 f
ttano Kwisen vakuHtuskonttorissaKaup- *

pakata 13 ja ovat vuosimaksut yhdis- 6unnunt. Marrask. 17 p:nä
tyfcsen päätöksen laukaan seuraavat: Klo V» 4 i.p.
Smk. 40: maksetaan vähint. 20,000: Alennetuin hisnoin
mkii (57 äyrin) kurinallistaksoitukscsta g*, f■g *; m g 53 z? M » g|
liikkeestä, Smk. 20:~ vähint. 10.000: - S]l f| |j§ 1 £1 |VJ fl
mkn (64 äyrin) taksoituksesta, Smk. K VlitfllHnlvlnl
H): våfcinfc 6,000: mkn (20 äyrin)
taksoitvksesta ja Smk. 5: vähint. & !o 8'•

3,000 mkn (W äyrin) taksoituksesta läk- Tavallisin «linnoin
kt-estä. Kaikki muut maksavat vuosi- f 5 A_ _! , ».«.

maksua Smk. 3: —. 11||| !§j|i||l llgfi IS «f il!011Yhdistyksen jäserfä ovat kaikki, jotka IiUIuCU
asianomaiselle virastolle ovat ilmoitta- j
neet harjoittavansa täällä kauppaa tai 4-u. näyt. Kivi. Aleksandre^
muuta senlaatuista liikettä. I , Bisson. ~°

Tampereella marrask. 16 p. 1918. U3««3««» l?ftn*ffl llftlmn
L SSliifflSS. , IL RfSnlQ- iiujiiuiHU utiuiiii itmihv -

22884 Taffipereea Teatterilla
i T DmMfliali 0 fflli Ihtifthftfan !Caarle li:,iilieea 30-vuotfsen taiteilija
? I TMII iP IM \M iMSIUnn dii jnulau johdosta maanani aina marrask
J. I. IfcsiLliSes iSiite l3 p. klo «/,» >p.

Muutettu kouttoriaSkas !VWil©l?VOa

tjuhlapäivän aattoina 9-'/ a 12 ja Lippuja näytäntöp. Teatterin

ut&tut gttghßiittsiuaserot: ; T nfim R||A|iflHi Tfltflftfl
60 Konttori. ISIUU 0 jIKIKlll lKlllgH

U427 Kaupunkien väiinoa. r -== \ a
(ent. Työväen Teatterissa)

Uinen konttori
smantain» marrask. 18 p. klo 8 ill507 Konttoripäällikkö J. A. Lind

ström. ili:io2Si rran
589 Isännöitsijä, insinööri A. J.Brax.
436 ilpfla sifrnnlitiatsiFNUilllttlMOliilflUOiyksitvis

649 Johtokunnan puheenjohtaja,
varatuamari Ra
Frenokeil.

&el vui!
2-015 y>;o es .sfurstin) Tt l»»W

TS., TA., Työk. 1 s. 70 mxs.. äyt. operetti. K Leo ia

%8 %f:iQ å«iäIMHI

Jalmari Finne,
t Emi ich K

\Mmm LGulajatar Hulda Keskinen.

Llilljiiitiilyiliwiilii
Pilettiil irvyd ä&n Tvö nnnt:\lr!il lip-

pumy;
220^2

malassa näytäntöpäivänä Ido 12

iaeiaan tätä luita'
mia kouluavusta^

itta v :! muuta*
, Kun- ly.iffiß, Kuntan Ceatterf|«yiiig

luokilla oievi
pilaille. Tälli
huoltajien tules
tasanofiias ja toivoa»» avusuifese

aitosr i viemtr

turvarn:?u!i'e poikaop- Sunnuntaina marrask. 17 p. iUo 4 ip.
aista e

ä kirjallinen avus Haipah in laisena nuorison täntöuä

ruudista sekä o
_

kansitodistua enmsn »usi jolak
lahjarahasto:!, fcoitc
*aj-iile pastori JS
It. paistot. N.
228G8 HOTTOKI

Mkwn NMzsNNV
Li, asUÄä&S Sk J' SISkS» 2*l

Klo S illalla

[JNTA W^«' SI * s -,-■.- S"
SyiillJclS H!lley«i

I--MÖ &KA- -- sWMLD RlrJaliflJaybflistys
Easfiaokaa ksh-vHa
Kauppatori &> ?! >!> H77

toimii

l&uafttaisi
Wei koski.

aupunsintalol] sunnuntaina 17|

VvlualVVQ BU-MUW Rj

u.-^xm*mss\ OHJELMA
Torvisoittoa (Jääkärip. soittok).

tilaulua
\ iulusoolo (Hrs Siren).

&ltti>a (Jääkö p. soittok.)
Kvartettilaulua.

zs»&m!£~g ,<xassi&sZ&& Viisuja (Hra Kaario)

TS. 1 k. 17. 24/1i 00 mm.

LualStlwualUll llUiiOiullOlßll
Yleinen iasssi.

Loppuu klo 1 yöllä.
Lappuja ennakolta saatavissa Taotan

non, Baittlasväen ja Puistokahvila
Lippujen trut veromeeu,

toimi Tampereen kaupungin
Köyhäintalossa julistetaan tä-
ten sairas- tai lastenhoitoon pe-
rehtyneiden henkilöiden haetta-
vaksi. Valitun tulee astua toi- Olympia
meensa tulevan joulukuun aiku-
päivinä ja ti .Ice hänen alist Tänään viimeiset kerrat

KaifraKan 2:i;sn snrja.

I Maanantaista alkann jännit-
j tävå ja nykybetkinen kansaiiva-

pi utta koskeva aihe.
| i.2.3.4.

,Ml regl imdVi
g Kuningas vallanknmottKSel»
H lisena. Rakkausdraama 2;aaa
i sarjassa ja B;ssa osassa.

imaan Ohiesaai en mukaan
kuin myöskin mahdollisiin muu-
tokfin ohjesäännöissä. Palkka-
etuina on 50 mk -f- 85: 50 mfcn
k allimajankorotuskuukaudeltayn-
nä täysi ylläpito. Yhden kuu-
kauden molemminpuolinen irtisa-
nomisaika pidätetään. Omakäti-
set hakemukset todistusjäljeimök-
"-ineen sekä papintodistus lähetet-

uataman marras-
! 2 osoitteella: I. Mmm passarina.

22988
AH o rikiU&ioei humoreski

jliassa Pääosassa
Bescoe Art ckle

I ferfisia tilaisuuksia j

1 s. Kiieytymisilmiöitä.
i MiffieniviiatoHien tieteellinen Tiimi

valokuvattu ulttamikroakopin

koisala Tori

avulla

I Ensi t o-r sta is ta alkaen 1
1 I ttaffrakan 3:mas saria §
S I |A«^s^^^H^^s^.^^^.^«N

.Kokoutola i Ainina Or&esteri.K*!fc : - O
r.nuut

%
'

•etikatta!

ssffpiinfi i Sjk/
- r-

s

bo«i?a
ittliilioafill

AAMIjrtKKTf

0
'

Hfej «*«ifc SjtsitS &BP9?. RJS «MJ »

■;. » M * A a ■

LMaanantaina iu*si ohjehaa §|
HUOtiS! HUGäL! g

™ 4-osainen rakkaus- ja seikkailu- H
draama SSS Pääosissa- Hl

H Waldemar Psilander, Clara ffi■ Wicth, Oscar Stribolt ia M !
Phiiip Beck.

Dj Tapahtumapaikka: osaksi H
fej kaukaisen lännen ruohoaavi- MM kotia, osaksi »Minton Courtin> M
W aatelistilaila Englannissa. ff

Ui Amerikkalainen pila. S

bbbbbb
h

1 SlSl IlfS WIMnWW 1
5 Saatana ihmis- S

halimossa
** 4-osainen amerikkalainen jannit- 12

draama,

m

ss E-ä s*Es\Sllll'll lIIIIII'*\ä>
■ Hillittömän hauska pääkuva

Pääosassa kaikkien suosikki
.Paksunen"

= liKonj.l Uusi uhjeima turs~ SS taina! S
» 5272? a

Asianajajia Tampereella:

j§ HStHNÄJOTOIMISTOffi,

i S joiden omistajat kuuluvat Tampereen
iä Asianaiaiain Yhdistykseen.I

■ Ahlman Si Pulkkinen. Omistaja!:
g varatuomarit Eriksson, Soija &

Backström. Kauppakatu 10 Yli-
I dyspankin talo. Av. 9—4. Tele*
■ 16,1516,744,1790.

; 3 Grönblad & Selander, Kauppatori
11 7. (Palanderin talo.) Av. 9—41 Telet 059. 1359 & 3!4.
s

S örho Rakkola, Kirkkokatu 8 (ent
' | Palanderin talo). Av. 9-3. Puh. 761

Puheli
■ Kaarlo Laiinio, Sää.«

j I Läntiiienk. 24. Av. I
H 44 ia 15 56.uIK. O. Laitinen & V
?.. Kanppak. 7. Av. 9—3.

Sarato,
i ja 47:?

jfjPlantimg & 4*uha, Omist,: Varat
jjj A. Planting, K.mppak. 7, (Tamp
|| Panlc. tai.) Av. 9—3. P.fli & 1165

■ Procopå & Soivio, Commercen|l talo. Av. —l. Puhelin 205,1550.
jI Tampereen Lakiasiaintoiniisio

! D Om. varat. Oiva Sohlberg, Kanp-
| a pak. 16. Av. 9—3. P. iiii & 1004

Sfiellman & Raevuori
Kauppak. 16, klo VslO-3, puh. 17, 19
fi 'Il flCflfthnd KBuiiätaafSlanajaJa
jd. H, hMfv'äi]l!l Hallituskatu 22.

> Tohpa'kks!.i!a asianajajia:
\K. V. Holman, Asianajo toi ui isi».

Heisi, ki. Aleksanterinkatu 44.
Vilho Selinheimo, laånyisihteeri, esit-
te! Senaafc,HekinkiKonstaijt.k.2s,p.l7o7.
La toSÄ Kiiiii 8 Tulenlielrae
Turku. Eerik.k. S. Av.tf -4. P.484&945.

Mkhllllll^-.oäflSt
• Martti E. Jaakkola ja T. Piintilä.
j Äured Holmström, v. tuom., Torku,

klo 9—3. Pnh. 772. 1049 & 117.
j r-ekolaÄ-Halme Asianajofoim. Vaasa.

i Otto Tanner, Läkiasiauit. Viipurissa

! BiifaißiSflß Iairfanainfflimiflfn R »'»n»äki,

liäineenl;. 28

Kobe

Stsnisis, Musl

riasiat

I Auranen&ltotetfoflfp.t"
| Asianajajia Seinäjoella:

I Amfßeff k Gnmmerns.
Kaupungin- ja aluelääkäritt Tri af Hällström, Kirkkok. 8,9

22%fi 1 Grönholm, Itäinenk. 20, 9 --11, 4

imaliiaen Ngman, Kauppat 7. EM l, 5-0. pyb.o-i
iervcsjshoitoioimisio, Hämeenk. 1

X lo—s. Tarkastusasema-S—lo.Senhkofaatilraottola, L. puistokatu
ilta m a ,!1 " 8i " a ,il <> ei antaina e-?.

KiaHdvät sairaasahoitajatiaret f.
tänään Peßavateh- vat vanu. klo 2-4 ip. bäusipiiri H. Paa

[Hlilinan, h. ptifgtk. 14. Vä l2"1» B-Vi?.
Bergholm, Hämeenk. 21; 9—V*U ja

! s_e. Tel. 3456.
j Björkqvist, Va 12~- Ih%< nenä-korvat
Ezaelens, '/,'.»—'/,>!'> 4-5.
iTri Hoffström, Uämeeiik. 27 arkip

Yrjö Kulovesi. Rakeniroskontt. talo.
Pelef.Bo4. 9-li ja 5-6.

Lalm aranta Ilmarink. 7 Tainmdan
pteekin 'aio 9—ll ja 5—6 keuhkot.

11-. V«6-7.
Tri Ngman, Kauppatori 7, 9-11, 5 6

pyh. 9—ll. Sisätaut., last. ja veneer.
Ora. ajtennotaut. 9-10; 5—6 Mustan-

lalidÄ. 24. Puh. 817.
Räihä 11. Kaappakatn 2. klo 9—ll ja

4—5. Pah. 574.
Vikander,Anna. Koskik. 9. V» I—Vs4

//a mmaslSäkårettä:
Björn Alfthan. 11-12 ja 67,«/«

ei. keskiv. ja iauvant.
Elvi tiolmlnnder, Verkatehtaan-

kat-.i 11. 11—V 4 l ja 5—6. maa-
nani ja lauvant. 11—1. Puh. IGS7.

Olgn Järvinen, Aleksanterink. 20,
Vi 10—11. Ei lauant. Puh. GO3.

Lauri Kulkkiia Rongank. 12. Klo
9-11 ja 5-6, lauv. 9—ll.

Laurent, H}., Hämeenkatu 23, V, 10—
Vt N, Vi 2—Vi 3. Puh. 1358.

Elna Lindgren Viinikank. 20. 11-12,
ja tiist., keskiv. ja perjatit., sitän. l ]s
—V27. Telet 17 97.

Pekka Nironen, Kunink. 19. P. 3ö,
Vi 12—1. Ei lauvantaina.

¥eli Pakkala 10—11 tiistaisin 6—l/ s 7
P. 170. ivuuiiikaank, Uö.

Palo, Väinö, Hallitusfc 9, V,lo—ll.
tiist. myös 5—6, ei maanani. Pah. 583.

Ada Rauvola, Kauppakatu 4. Arki-
päiv. 10—11, o—6,0—6, keskiv. ja iauvant.
10-11.

S.Tirkkonen, Lånfinenk, 27 (Kyra
menenmiehentalö), Klo 10—11 ja 5
V,6, ei maanani Puh. 472.

Sairaaloita ja sairaanhoitajia
lltf&iititfPHittisslft Koulukatu 8.3rKS!QfISSiBrOQIQ Teiet m.

Elä in läska rs Ha:
HL Hes-va, Satamak. 7 3 avallank. 2

T. 1181 Klo 10-L
anlahd-k.23.10-12LP.1495

MaaniUtareita:
Hannes Kiehclä Vesilahti. Puä.

Kätilöltä:
Emmi Rautavaara, Rautatieni:. 8.
Sairasvoimistelua ja Hierontaa:
E. Hymander, Kirkkok. 8, tel. 1122,

Jlsrna Hiemiaen, Satak. 1. Sähk. hier.
7,5« Ui.,««-z!z!»»» Kauppak. !ö. P.048lii4. Mimmilh T. Lindberg, tuvat,
vaimim. klo 9—ll ap.
fohsn Peltokatu 19.

Vzkuutaskoniioreja

■ Dnh f A 1 n Palo- jaraurtovakuat
| £ Ja j i«4 Aaiamialiat Tampereella:
| ff. Tv*. Osonen, Hämeenk. 9.
f Emil Lyytikäinen, Håm.k. 23. Puh, 571.
I K. .7. Y. DaMgrSn, Läntinen Puistok. 6.

| BP «m 11AWlft Tapaturmavakuatuks.
I 11 M Ei Cl «fU Tampereella:
IG. '!'. Osonen, Hämeenk.9. Puh. s*!. I
f Emil Lyytikäinen, Häm.k.23.Puh. 571.i K.J. V.Ddhlgren, Läntinen Puistok.6.
S Juho Kivinen, Kauppak. 13. Puh. 202.

I ö.u/.ösonßnn ,«„k 9 ~.530.

IKonttoriailra 9-

f" 15 n E*? i Keskinäinen Heatuvak. yh-
jUvlnl tio. Tampereen Haarakont-
tori Bämeenk. 22. Av. kello 9-11.
12—4. Puh. 92

Vnk. O.YTamp. kontt. liäi-
RMICVU nenk. 11. n. 807. Av. 9-12 j-.

1-4 paitsi lauv. 9-2.
■ i ImMfMff Palovakuutus Ov. Juh. Kivi-
-1! IlllUltll nen, Kauppak. 13. P. 202.I I* -n**•« 9 Tapatarmavak. O gg A. «3 E-Ä. A«B5 paäaMam.PadiProoope
1 & C:o Kuninkaankatu 21. Puhe!. 832,
i Rob. Witting, Arth. Laurent ja I.Stenius.1 Palo- Ifi IfenfisVußiiUiMS „syEAM

Asiaiis. rouva E. Selin.
| Tclef. 126. Av. klo 10—2. Kauppa-

tori 5, 3:s kerros.

fOOHEH IftUHRIEIHLt-
» ÄPyVHTiSS irtaimistoa närien.
Asiamies Tampereella: Otto ■ Lakanan:
Koskik.7, telet 1-18, könttoriaika 9—12
ja lO ja 20 v. kuluttua 10.25
ja 50 °/o alennus vuosimaksuista. 781
$£ \ JVi IP<T% keskin, vakuutus-
ani'll.
Tampereella, Itäinenk. 24. Puli. 2Ö3.
Ensimäinen Venäläinen Vakuutusyhtiö

Perustettu 1837.
Pääoma . . . 10,000,1)00 Smk.
Omat varat .

. 80,000,000 „

palovakuuttaa kaikenlaista omaisuutta
Edulliset ehdot, pikainen korvaus.

Pääasiamies Tampereella: Axel Eng-
ström Hameehk. 7. p. 302.

Axel Andersson, Ala-Tahinela, pub 60
J. K. Hinta, Pispala, Mäkitie 7.
,!. Salminen, Järvensivu, Tnrjantie 5
Robert Witting
PPlffflA Pa,ovrik ' °--. v :" pfiäasiamies
iLlltllH Salamakatu 7. Puh. 269.
Kllnteimistö- ja räiltjskonttoreja

Artturi Someråaton l^
Kiinteistöosasto Kauppakatu 7.

Puhelimet: 1888. 17 22, 17 aa ja 17 H,
PAAVO LAtTU

KiiHriiimistökontiori
Tamnpre Puutarhakin !6. Puhelin 167!)

EEMELI AAI.LON ■
KITKTSIMISTÖXOM-TTORI O Y. MPääkojitt. Helsingissä. Sivukonttorit: 1Il ::iin.iere: Läntineiik. 25, VaasaS-■ !<!> Seinäjoella, Lahdessa jaKotkassa.

Itä Hämeen Asioimis-
ia Kiinteimistötoimisto

Läiitineiik, 27. Puh. 17 69,
Kunnallinen TyönvSl. ioim. L. p«is-tok. 10, klo.lU-3 ja lauv. IU-2, p. 484.
Raken nus- ja metsätoimistoja:

uetlll litljli jsää
Keski-Suomca MetsätoimistoTampereen*. Omiyt. U. .!. GrrSnhlomPuhelin 1561. Pil.maist. Mets. huit.

17 p

Jg&fty

£gg9

suuto

suu-

eein
ienivi

a toi

»

! 'H

22400

llt;lio

MåliU LIifUIUUS rm tulo. Puhe!. 623.

Matkaitijakoteja ja tarjoilu-

lilkkeitä:
l!nl!nnii«»n TamP- hauskin matkus-
JIH-M-l!'fH<! raiakoti. 25 huonetta ä
Uillra|ljny 3:50—14mk. Puli. 1003.
Engströmin Konditori- ja Kahvila

Läntinwrkatu 25. Puhelin 194.
äafavila, Bnokala ja Satkamies-

kots Kaivokatu 86, puhelin 1453,

Csml/I'** 15 Kahvila & Bnokala„öll MA Puutarhak. 16.
Valokuvakauppoja:

1* Numaii ,Y A
.

IjO,KU^ AMO
»■» j, w&».«. '[uupaloii navitta-
mänä ei liikettä toistaiseksi voida jatkaa.

TampereeH iii faktan. Atelierl
Hallituskatu 2i!, puh. 137.

Leipuriiiikkeitä:

ftititf? Leipuri & KominFillU LIIjSIUÖS 1'u..tk.16. P. 635
Konttori Viinikank. 21 p. 735

3B ) Kahvila Hämeenk. 3. p. 1215.m ja 1754.
> j Leipomo & myamälä Tapioni;,
g I 7, p. 715
fäg ; • Leipomo Vaitiotorninkatu 9,
S»» } p. i230
© ; Mggmälä Särkunk. 15, p. 3Ö4S j ~ Puntarliuk. 2',), p, »70
[a J « Kuninkaank. 14. \>. 895.

Tuoiansion ta!o Viinikassa
p. 397.

Karla- ja bevoskattppiaitar
Osuuskunta Karja r. I. Tampere.

Tehtaank. 1. Puh. 320 ja 913.
•Hari rakonttorit: Hämeenlinnassa,

Riihimäellä, Loimaalla, Porinsa, luaa-
lisissit ja Toijalassa.

Makkaratehtaita)

Tommiini! J. R. Johansson. Myy-
mälät: rläm. k. 27, p. 43. Kauppa-
halli 73—77, p. 787. Puutarhak. 30.

¥ ttTiffPålf Myymälät Tammelan-
1. IllUlC". katu iö, puhelin 1203.

Kauppahalli N;o 51-53. Puhelin 1441.
Te hdas Ulhk ekä :

OSÄKEYI ITIÖ SAHANTERÄ
Epilä.

tlosoile Epilä. Puhelin 1315

li. iiii iipi
Moisionkatu 10, Tampere. Puh. 13 12.
lllhfl Vaski " * a ievysepänliike.
MilU dmhili, Vimikank. 1. Puh. 140.
B ? Läkki-, pelti- ja väskiae-
R. L. rflfliffiD päiiliike, Rautatienk.il.
SEPPOYHTIQ, Hauta-, vaski- ja

levyseppä, Lonkani, k. G. P. 1089.
H I BatHflM R" !:

* a -, kupari- ja peltise-
U.R, IfdtllU&B, pani. Hallit,k. 13.P. 1093.

H. li. iiäimllihU Puh. 1152,

KONTTORI Läntinenk. 2:,\ Te ,rffäSiLsijiilli Oj.
Tampere, Santalahti. Puh. 274.

Ostaa eläinten luita.
Valmistaa: luujauhoa ia liimaa.

d. AJDlUldfl H&meenk 2* P iii)/
iWpWWIMMIIy.p.M
Mmm % Kfiftfl P 5480

LP. Lännen feK£W!"BK
ö/y ffeisfngln Lelmasintshdiis

Kotimaiset tuot- 1 £Qk '"'•

teemme ovat par- ,fc- \T«\ %f *

haimmiksi tunne- || ?\
tiit kuutta iiiaan. fc "Ä?*;-;kK\ :--»ES*

, jff&'EKl"*?* es
Metaiii-

kaiverrus, -^gj^SSgp
tmipere MH^^WWWW

Hämeen*. 27.

åilliio- In mlldiifiiiil u.l.
Myymälä Kauppak. 1. P. 1411. Konttori

Eljandariiiniemi. P. 401 ja 1801
Halko- ]a Latausliikkeitä:

Kaarlo Kauttu
Läntinen puistokatu 6. Puhelin 1281
Twmnw PsÄnrnvölifys-1

LQHetyslilKe ©sakeyliUö
Varasto: Sorinahteen Lautatarha.
Puh o! im et: 10 72. 6 99. 15 64.

yslälkiliiiKrSni"'
OH;ffP|Pii K 'V!,SS' 0

U.l. nllim mUS 106, 509, 1672
Villatehtaita:

Watilaei VfftefsMaä Jnhajui
kylä. Pun. 1206 ja .1477.

Konekauppoja:
Husovarna. ompeiMkoncka»ppa

H Ms'k"öis Kone- ja Kalustokauppa,
rt. !?!u!sc!a Laukontori 3. Puh 1442
Mm taviiieljjäin Kauppa flsaMie,
Hämeenkatu 7. Puhelin 42 ,« 1452
MxtieM^if* KESKUSOSUUSLIIKE,
t\ hiffl Hämeenpohja.llUfillllllJlll puh. 1026 ia il'26

AÄTRA 0.9. KöMEKÄHPPÄ
Puii. 870 ia la 80.

SnnSnjnn & C:o i&affiste
Kauppakatu 11. Puhelin 14 80 ia. SOO

Kiri nk a upp oja:
Lgytikäistiii Kirja-ja Paperikauppa

Håmeenkatii 23. P. 571. Huom.! .Suuna
ja ajama ukaisiti Kirjakauppa Trreella.

Fiini ilinptVin Kirja- ja!pq Pl ii PaperikauppaLUUN UjOiUllli Kiinii)lt.k.2B.P.9B9

hmm Miana 81 K*?l^
å. V. Tiihonen PÄ'. ,k

- 14:

linonekala liikkeitä
TPampKreen Hög> t]puuseppä Oif
-*- Puhelin konttori >',!«> Tehdas 1603KJfLVirtaan Peliavatehtk. 17. P. 1304.
Yasr»&eme-n

ttsndas &.Y* Pohjolanii. 21. P.514.

Velaatassa,
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/MaalariHik keitä:

Kultaseppiä:
ii. A. WAHLROOS, Kultasepän-

liike, Hämeenkatu 19. Puhelin 8&

Rohdoskauppoja :

iåMmm fjylipvhtiS
Tampere. Hämeenkatu 17. Puh. 1526.

Sähkötolmiatoja
ffifi) R3UHMP-1 Sähköliike,»«kul.»»»» Kauppak.4. P.886.

H ?bPfiU Hämeenkatu 14.asMMliifll; IL öUSUE) p„i, Isis

IW. UilSl WkWä uTta

liiiiiii Mm,Ka 'i!,pt6:
Puh. 8 48.

?SWN eShbnfftmieffl Nämeenk. 29.
IOHp. raiiHUlUiiuliiy Puli. 889.-

Erilaisia kauppoja:

lUliiUpjJijli ICljCiuSi. Puhelin 40
IIFFJ Ifi , *st'! !" ri 'q3 Satama-ja Liiiitwen-
tiitiil LUfliillOfilfl kad. kulin. Puli. 891.
7'fåtnpero en Ka h vika ssppa

ii 28.

äo-!
Helinin talo. Puhelin 701.

Tampereen Uusi Kntomaliike.
Hiimeenkatn 6. Puhelin 1125,

Hillittiin £ U'N « /K«»ppak. 13.Eiiviiißll H IL lii (Puhelin 2 94.
Tampereen "Aluna- ja Hedelmä-

kauppa. Kauppatori 7. Telet 774.

W«MI iS'».-,ä4ur»y:utj>l Puhelin foO.

Kauppatori 1. Puhelimet: 331) ia 91b.

Ifylund k »asenlus."
Kuninkaank. 28. Puh. 420.

pßtlmtoT. kauppa, Kauppa-
hallin talo. Puhelin 58.

U S |f«HIIHP«jAIMi P"
11. i,KUUytkniftifi Puhelin 1070.
Fr. Björkqvisfln Uäiiiitniskauppa

oinist.: Hynninen & Klemola
Kuninkaankatu 22. Puhelin 22.

H ffinittflji Viiuikank. 20. SeLatava-
11. *K|}|HUU rak. ja Myllyinite, P. 431.
I p Kuninkaank. ja
:> kI %i^liiii Satamak. kul-

*£s &l» yjllsllilf massa. Puh. 198.
A V Lehtola S? Uk,?s.Xx» w » *«*S: 29.

Puhelin 505.

IZMMN MhnUiiZ NJipy?ii3iilG<tl|i'il6v«i ias'fiaiä!?s6 UiSuiltijiihU.
Läntinenkatu :iu. Puh. 70 ja 700

Antti Urrila SJ^sf
Satakunnan Sekatavarakauppa.

Puhel. i 4 71.Satakunnankatu 7
Sng, Hasf, Sekatavarakauppa ja

Myliyliike flallitusk. 7. Puh. 811. Se-
kat.- jaVoikatippa Hellissä. Puh. 1057.

jlssm^"? iWtsiUpr'-! KauppatorifitiipplilräpMp uh% 17.

Iwmm Imåmw l.i. P. \l\
Kalpahi«U»nen Kangas- )a vaate-

kauppa Läntiuenk. 25. Puh. 15 BU.
r?tis"« tz Ibau es Kuninkaankatu 23MW l äij&JiS Puh. lOtll ja 1290
Icfll? ImSI» Kyilikink. 7.hm mmlimi jtHih,Puh. ium.
U if I »ItilnM inlk f KangaskauppaK I WWW Pinninkatua
S» 3 I.fiiälliSMl MiiSl I r>,,l, cKa

H?§ ci h m Ruumisarkkuliike. Kaup-
... MUilli phkatu IS. Puh. 150&.
?!:s«ti!s Jbiflm Ilmarinkatu n:o öPUUVU iIUSKO» Puhelin 12S0.

Kenkäkauppa, Vellamoille. 7.

flfinifliii/n Ifninn i I
mmfo i iö lUsdm LL

fiulli|lClG
Konttori Jahannnskylä 120, puh.
Myymälöitä Puuviilatehf.k. 12 „ 44!

Juhannuskylä. 120, , 554
Viinikauk. 21, , 801
Satamak. 8,
Piunink. SO,
Soukkak. 1,
Hämeeuk. 17,
Lapin esikaup,,

» 745
» 788
. 7H
» 965

Maaseuduilla: Pispalassa, Tahraelassa,
Epilässä, Siurossa, Naisteu-
matkalla, Pirkkalaukyläss»,
Ylöjärven kirkolla. Muta-
lassa, Tottäjärvellä, Lem-
päälässä. Teiskoa Kamman-
niemesså, Viitapohjassa ja,

Räätälllllkkeita :

Hj. Mikkola
Tfäinenk. 14. puh. 202, yksityisna sg.
i. LitiUiijiStal Puhelin 1144.

Koruompelu-, Liina
Puki/neule

lieriä Tallqvist lm. "pä*
Aino Niemi, Viinikank. 32. Piili 88?.
Liinavaate- Ja Pukanenlomo, ~:.;;dia,

Njjman, Kiuiinkaaiik, 10. Puh. 68Q,

n s le- ia

Pesu- ja silityslgitoksia:

Mjj nln Bnff awcoam Laukontori R,liittiid rCllCl ddUfl Puhelin llfssil-'ef>:iiaitOS, Hämeenk. 17. !' ii. Iosj'
PantiUaitoksiu;

i^p§ri!iPaii!iiia!foi!].]f. T" 1;:^ri'"'.tathak. io. Av. 10-2. Pm, iBi7i
P»mu&nuppoja:

Sky Uälan Romukauppa
Verkfttehtaankatö 8. Puhelin U23.P HifffffS S°,n" ,ka-u IU»P«.

feo «»««»Tv, Fi]L , ; .

I Iji Mm """" '" R° -

•k tn. JU.Uiil Hti ~i im _

K. V Ruuti, Ptmtarhak. B. !>„!, .*. ;s>

Kauppa



Sunnuntaina 17 pnä marraskuuta
TS. 3 s. vrs. MK.

Suoraanmeiltä
ostatte halvimmalla TYikootat)offelia, Ulsterisi, Sarkaa ja hv-
vää mustaa Satiinia seka val-
amilta Naisten Kappoja. Miestenwlstereita ja palttoita.

o. mmm nmmmiKoskikatu 7. Buuskaseu talo.
2285?

onnettomuuteeni, jonka kauha*
voivat tulla viime talvisfeen hir-
mujen kaita;-siksi, dhfeäpä pahem-
imiiksiikiti. Emmekö ote kovista
kokemuksista »mitään, oppineet,
emmekö ymmärrä, ettei kansa,
'jonka atmrifD osa kituu- nälkäkuo-
leman •partaatiia, piteoemmön osan
eläessä suoranaisessa yiitäkylåi-
syydessä, pysy koossa, ei såfly
siima voimassa, e' tä se pytyy» vaa-
reilta selviytymään. Keto. jo'jos
onnettomuus on kivan, itasaam-i-

-j sela väitettävissä!, niin, on se teh-
; tävä viivyttelemättä. Sitä vaa-
tii yhte'toemi hyvä. Ksuiq ei muu-
auta, niin on turvauduttava pai:-
kotoimiin.

Habituksen kiärsiväPfevys on
ollut pätkä. Se on ymmärrettä-
vissä, siilillä olisi ollut onni, ettei
maataviljdevää väestöä, jonka
merkitys ,maal'la on niin, suuri,
olisi tarvinnut nakottaa velvol'li-
isutfesansa få"yttäniääti 'ja ktkia
tdt telemaani asevoimiin. Kun sH-
foesti nyt ryhdytään l, wiin ©StrJkooi
j'Cftwicsmmiu!kaasia, as st c'. i a?; oon.
kaikeße taotaianolle sorrerlt sääm-
nösfelyl fcum efintaawetmotaiHiioS-
fe, imälsriätisfcööa Sika*at ja oäet-
takoo» tuctfteet kauppaan.' pakfeo-
tofciao, jos ei ratsu auta.

Viimeisetkin vcfibiat ovat pan-
oistefctanraK töälätohädän katkoitta-
mreeksi. Jos fiSaoönen kansa jou-
t«Q puutteen takia iSiekasortocrr,
niin, irse emme kykene sävlvttä-
>m !ää:n< erntßeikä
täyAfenäiäiQ
•sivistylksen 'hyväksi itää vastaan.

19 17/U !S.

åe s« «•

ieipaa
asevoimin.

Efctarvetoiimitusktinta' on an-
ttaniut d'intarvetoiiimistiOK'l'e mää-
räyteeni vajan' pakfcokiovutok-
sesita. Määräys sisältää (käskyn
ffytotyä «NÄN tarraokkakriipirn. toi-
rnieriipiteisiin viljan ker
ViilijiaiTpidäittäjä: saatetaan. amSca-
ompaan rangaistukseen. Joka ei

iiwseksi

taain asevoimin
Näin äärimmilleen on Jeipäky-

eymyksemime kärjistynyt. Hätä
on aivan pdoittava. Suuri osa

Suoöeai kansaa, varsinkin, kulu-
tuskeskuksien väestö, on nälkä-
kuoleman partaalla. Apul voi taa-
la vain omaista .maasta. Ja itähän
hätään, kun maassa viljanpuinti
vasta on toppmmassa, dma apu
Icyli riittää, Ikonihan svaio Vilja
saadaan, esite. Kaåyri -vauvan yfr
jäämä, tao amavarai-staloiiiksiM-e
«myönnetty rnäänä ja piemenviiija
eaotetaaaii, kuuiliuiu vaJt&offlfe. iVaS-
■tio on sen oslaniut ja Hi ininästä,
gofca on enemmän käki riittävä.
.Mutta tätä .viljaa on toovoitetto
•vastabafcolteesti,

tSe ei ofe voinut jcäitaa tilan-
teen faratemaittoffnitsodesta. Maan
sanomalehdet ovat, päiväit ©ää<k-
tsytysten sisältäneet uutisia 4ei-
väripuutteesta ja hädän poista-
imiseksi vedonneet viljaniiuotta-
jiiin. Maanviljelijäin omat jär-
jestöt ovat julkaisseet mitä va-

kavimpia kehoituksia wåMe, joitta
me edustavat. Senaatin elintarve-
taimituskunta ia el intarvetoi-
mistot ovat seikkaperäisesti teh-
mset selkoa inälänlhädästä ja
tosoiittanieet pikaisen avun väittä-
irriättömäiksi. Äsken koossa alfat
kirkolliskokous antoi samasta
asiasta julistuksen. Yksityiset

ovat myös kääntyneet
.täfflä (hädän hetkellä ainanattå-
kumppaniensa puoleen ja osoit-
taneet, eitä vain ruokavarojen
tasaamisella maamies välttyy >bu-
ilemasta velj-ensuraiatfj aksi.

lAvuntbuudoista ei siis ole olut
puutetta. Niiden kaiku on kii-
•rfayt yli maan poiki» ja pitkin.
■Mutta apuun ei die riennetty sil-
aa auliudefia kun oliivi pitänyt.
fVluvylke on tosin ositta: - 'johtu-
inuit tlUonnon esteistä, jotka aset-
tivat vaikeuksia elonkorjuulle.
»Mutta etupäässä, se täytyy ikä-
vyydelä merkittä, on esteenä ok
liiut hyvän talhdon puute ja voi-
itodhtaa. Ylijäämää, siis valtiou
viljaa, on myyty keinottelijioMe,
joten aihneus on vienyt rikoiii-
isunieent.

•Nälkä too foärsiimyfesva, kafe-
nimtta, tookmaa ja fctrausta.
•Nä:!!kiinityinie'den kesken kasvaa
tyytymättömyys /ythteiisktrataa uih-
tkaavaksi .vaaraksi. Oloissa, jois-
s* nyt elämme, ycMeåa fouösorfc-
eeffl'teat liikkeet omanessa «naaåi-
«jassa tooihovat, saattaa nåääHfesfc-
itä syöstä irraeidlan (rnaamme taasen

MBWHi

Pankkzja:

sßflnlftlfiltMlßAfl ff s ■ "•OTuwWnP8fllBII31B!i LMMW
Tampereena

Avoinna '
s 10 — IL3

,ia kesäknnkaustnn 2.
r.iydeJlitien pankkiliike.

"

faasaa Osake-Pankki
on,.a vastaan talletuksia.

fftßHjereella. Kanppak. 3. Av. !/ 5 10—2.

A iiipjintori 7. Pub. 900 ia H"0,
Kaikkina arkipäivinä

Bipififf IHlflcifl

Viljaa Ruotsista
Suomeen.

5 mil|. Kg hsfi seafavissa.

( Aamulehden erikoistieto )

iHel^ingi.mkirjeenvaihtajarrane
ilmoitti njeåilte eilen illalla

Ruotsiin täkäläisestä lähetys-
töstä saatujen tietojen mukaan;
on Ruotsis>ta saatavissa viljaa
Suomeen 5 imi; jaanaa kiloa. Vii-
liä voidaan tuoda 'het: maahan.

kaivoja lähetetään viljaa
hahemaan.

Perunoita Rvot;is ta, Tanskasta
ja Virosta

ISUT ilmottaa niyö-hetuimån
Ruotsin Helsingissä oleva I&-

hettiläs, ministeri' Vest nan on
iftmottanut ulkoäsiaimitOMnitaskiro-
ualle, että Ruotsista on Bmosfrutt-
feu antamaan Suomeen; 5 lilj. ki-
loa ruisjauhoja, jotika ovat het*
saatavissa. Heti on ryhdytty
toimenpiteisi'/n laivarn lähettämi-
saksi hakemaan näitä jauhoja.
Pari laivaa lähtee hetj ja munita
sitä mukaa kuin saadaan.

NiinikääiPj on 5 fcr.vaa peru-
nain lastausta varten Tanskassa.
Perunain mukana on kysjmyß
saada myös viljaa.

Tiuontikunita on eliintaTvetokui-
tuskuiiTnam edustajan kanssa lä-
hetitänyt !myös pe-
runain ja muiden elintäripeiden
hankkimista varten.

Uiljaa- pm. ermfarpcfla fimerfftassa
]a Englannista.

Siikala !ku<l;n v-afctioiMmea tåäamme
selkenee on baffitae varustauta-
nait tuottamiaan eltata-peitacnyös
Euroopan .uLkopualiisisfta .maista.
Kuten- tonriettaa toknnvat me StaJ-
ikmksen asiarrfteihet, jattka vaåö-

lkm Bftfåtåifödii
Hatn»Hiikatu 5. Avoinna Io~'å

Puhelimet I 4 B'i ja 14 03.

Tampereen IMHWW
avoinna kaikkina arki-
päivinä kis ii 2>

ililöiilbÄ lil{!Sr^oi^
Tg-i-fireille

■V" 1 2.

oSräseti kysymyksen ivuofai näinä
päivinä matkustivat Yhdysvaltoi-
hin, myös viljan saamisen 'hy-
väksi. Kaiken todennäköisyyden
■mukaan voiitamee äßhöraroässä to-
•levaisuudessa lähettää kaivoja se-
kä Argentiinaan että Yhdysval-
toihin .noutamaani r.ä : stä imaista
dhJkä saatavia elintarpeita.

Tällä viikoilla lähtee elintarve-
teiimiituskuninian puolesta hra
Alex von Becker Lontooseen',
josta myös on hyviä toiveita saa-
da elintarpeita, m. m. sianlihaa,
jonka saarrifeelkisi hallitus on eri-
koisesti työsfceu mellyt.

Näin ollen on -tsl-anne elintar-
veafeMa hefoottuirnassa. Kuiten-
kaan ei Olesyyttä o issään tapauk-
sessa jättäytyä huiolettomuiuteen
viljankorjnuseeni nähden koti-
maassa.

Viron ilsenäisyys.
Vjr<m hallituksen vastaus Suo-

men hallituksen onnitteluun.
Stföaaert haffiäfeulcslcn puoftesta

Viron imdeffle haiKitukseWie kiihet-
•aa n.ääiiis ä on mg :4elus äih'kö»aa 10-
imaaiiii on yailtioajfooitajja Svjnlbuif-
vurf saanut TaiHinnasfta e! fen säh-
.köiiety.n seuraa van vasiaaik-sm':

Stjomeö baftlittitfeisea esfåß&ahießle
SvinliuifivaidöiMie.

■Tieidän feiVdi (fyflosanjße ja os>
«entaiiv.otuikseniriie johdosta .lähet-
tää iViron väffjafkaräieij kafßitos
sydäafe&sen kitusensa ja lausuu
■:n''k? sen töVc';m;lks,an, «ttä im|,>-

sugun oet weftjesikaftifeat
denWkaaaHisdMa pohjalta: vaflitjoi!-

järjestyneinä praiiU fldejksi-
■vält åaejnoja, miten 1 miltä erotfavan
irshek-in yJi ttSnamriksam pe-

fEä äim jn; stor|n,v iran •boi* N a
ÖRo.äka.

Saniaisten joukkojen
poislähio.

Kreiwi ötfn kr GoNzul U'iJBshmi§

icuffcjert yWftäAl tfö, fiecjtaft von:
bcx Gnstz,on GBM:n pyy-
töuft}t jjrnnwiiicciffe 'ö--

TivtillWW m tuNzt, i- ä \uux4
io!i>la- ©raomsn fQ: i (,a.k!- ; j[i.a Nivr'
m#ä ja jirjbftiwft-
ilijiisiinmrt ölferffie" DcchzMaa ftft!otb|
j<a mn!KÄIuNoiJB i?ta c* !«

,WiMl!i!M« jipi*)?oi'lle fisnö fftpantf»
'KÄifl, c-u n mtmct Gutmnyl.

fr-Vif IwKiäm. je infoin

llmfsnlWlXXl 'jltur% o'M ©uarneu
§cum -eteni e&a

nnciUc. Cii<o*u t c»3«KiM iniv-ä'
mämnm! j-a lofwtoffii'n.
mk*\ ifiim "Sucrncc-i-a Wo&*

hädän Li^inxn'n>!n^<?it.

Kouluiha!Si!uf?sen
fävdenlämineiL

Loka.k. 2 pnä 1918 auHne&säsa
kouilufr,al!l.it<UiS|i'a kosikeivaissa aisie-

säädetääin, että. maan
kansanopetu säaj k&ss> an' opettajat
ovat velvolliset kotonefosj mtoädfc-
sj ikenralilaiam vaÄi*settnaëi edusta-
jat kouMiaäituiksen kaaTsamope-
*u;sosaston alpuma tohr.övaati qpet-
ta.jameuivostoon. Kioui'iihal::tus on
nyttemimin maom semi-
naarin, kaniakoulutjen,, kancam-
iejpi.s't>qicia ia
!jio)h;t;-iji|:le lÄeftäsnäesääa (kierMO-
:kiinj,ecissä fccfcojltamiut näitä te*.
mieoapanidnvaaw:
vciiGifceuitettujetir opettajien
toeislcen täim-äm vaalin cosi jaafcfc.
7 pnä selkä sikiä Jww
miapaa, mNä Ikiiei-toåirjcessä seu-
raava, IkouluänaÄtusta ikosfedv-am
aselißkaeaj jpykälät selkä apettajja-
iiteufvostan va aneissa (käytettävä

nm n
määräävät. STT.

Efåväf huvat
Senaatti on päättämät aßetfaaIcqrbiteao va&rnjstajrnaaa ehdotus-

ta tainsäädäntotoimenpiifceiiksi eifä-
vien kuvien esittämisen •järfl<es*e-
!'yä ivwrtwsn ja on senaatti afflra-
out ja apetiiwtoiftnVtiijs-

■'. -'"nnain l-
opuiElisen asettamisen s eikä sen jä-
senfqn määräämisien.

kÅMULEHTf

Suomen

fiuvivero.

»uinnaf.

senaattiin.

keskusjärjestö.

Sulojen ilmoittamis-
paftho fcunnallis~

verotuksessa.
Toimenpiteisiin ryhdytään

Senaatti on aratätttst sijaasi <im-
toiimituskunnale teiitlaväksi. laa-
iia ehdotus laiksi palkollisesta tu-
iajen JtoottSoMSöSta
verotusta varten. Ehdotus tu-
lee ihailituikseni erityksenä jätettä-
väksi edusaaran alle.

Kaupxinkiliiton esitys hylätty

Sen johdosta, että baöitug esi-
tyfcsossääto eduskunnaille emi
vuonna (Suoritettavasta leima ve-
rolta ehdottaal tefaämaäesuö kan-
nelitävaksi juilikist e» huvien pää-
tsykpiw&ta, ei kaaipuinfcEÄGiQ ©si~
tys, että- jätettäi-
siin ehdotus Jääksi, jonka mut-
kaasi ikuirmalt oikeutettaisiin' kan-
tamaan 'Vfiaoa jiuiiikisista fouvädr
ilaisinilksista, o>:e täKä kertaa atif-
tawst aihetta inihinkään toki.-:--
pkeeseen.

Lasien suojelus.
Komitea lainsäädännön

valmistettua varten.

Senaatti on. (päättäntyft aisetjaa
ikormi+eatn la|s*easiiiqje#»sta koske-
van lainsäädännön vatalsit.el.uai

Semt&ia kirkollis- ja o
on saanut

bebtätväteieen asettaa maunikm
komitean ja määräiä -sen jäsenet.

GaajaväNisef maaiaisyhdys-

Erityinen virkailija niitä varten

ScnrtnWi oas määrännyt, että
ahtksi kateeksi vuoden ajaksi on
seaaaöa
taan asetettava väliaikainen vir-
kailija, junika tinl-ee avustaa aä!-

aaionKöåa •taaj&v.äikreteri maafais-
yWydaßffiftasD järjsstäimisessä.

Valtion asuiustarkoituksiin
luovuttamat maatila?.

Niiden ho to siirret ävä maaher-
roilla asutushaliitulcselle.

Scnaattj on
esi tyksestä päättänet, että vaiMon
asutus! aöflcojtulksriiirt luovullalmai«i
nsaiatgam ja -laihiioitiuisllcan ta talain
h)o'ito on sjiirretiävä maaherroilta

itukistfife.

Kunnallisten virkamiesten

iTunrm k»n»aöitet«n
viikamtesbm yhdistyksen tiedus-
■tehm johdostaon Suomen virka-
miesyhdi.stysten feeskuslåstto teh-
nyt aiotteen keskusjärjestön
.perastamieeksi fotKMKÄsia rvkfca-
'niiehdä: vastoa. Asia tul'tee lopul
fisesti järjestymään Taraperee.!-
la Jäiii i'hui!«vaj su'Odessa »pidellä
vässä fooicKXsksessa.

ikämiesten leskien ja
orpojen eläkkeet.

H«lsiogiissä marrask. 1 p;nä
?>::fet}"n liäärsinvirkarnvk^vhdistys-
iten kokouksen esityksestä on

virk amsesyfo dfstysten
keskoÄ?!-:itto kääntynyt asiano-
maisten eiäkelakosten pi* -.koa
esit) k'seßä v&k ani i:esten >!c-sk i-e:i
ja orpojen eläkkeittea Jaopottasns-
sa&ta.

Viljan luovutus Uuden-
maan läänissä.

El ;ntarvetcimisto uhkaa pakko-
toimenpiteillä.

Kxm suorin osa Undxmnza&a
läänira suo!ma!a'-s<en eilimttainvetoi-
taiston aötreot-a otevieia vifjiam-
tU!Otta,jisHa lookista) kiethojtrfei sta

bUoåtaaUa ei ole i&uioisitiuniuii wa-
paa:eh!toisuu/den -tjetä luovutta-
ma an r Juävästj vi',jaia yleiseeni
"kukiititkseem ja kun tjlanäßfc m>as»-
sa sm sotaiväen .ja 'kiulutui-ikcisktifc.
■sitä jViiliianjpuutteen nmsatesi «mm-
dastimuit .vaTsimlkiin iviörme päiwien
muutUineiden olosuhteiden .viudk-
si mfiä on ejVnitair-
vweoåmisSo .senaatjti aiiiäiärävfees-
tä alueensa eljintanve'a^akum»!-

le ja> tiedoiksi, ja,
condaifeittaivalosi «aaftaa»#, että
sen alueen fcundr.&ta on määrä-
.j>ä::ivjk!s', enisj ikuiuni (puoliväliini
imemiuessä viimeistään luqvutet-

ta»wa ej!imta.rve:to'ii]::is: ioiii fktAlkin
kiusmalilie .määräämä v.ilijalmääirä
«nMa, että se mimAen oteteata
paikkotöiincnpitejMä ja
sijat isaaitc-taain eiMntairwlaiin mä».
raamiin ankarin-Kpiin raag-ajsijrik-
»l,n>.

Reinien luovutus sota-
väen tarpeisiin.

Myöskin v.rkatalot ovat luovutus-
velvc-llisiä.

S>'<tcnf!a*i senaattj t, fc. g pnä
en yaiKutvttanut elinTar.vetcim>itus-
kumjoaia jvw&laiWätaiaain! ikuminat
Hic.vtittam.aKi;n 'solaiväen tarpeiksi
enintäin, nim suuren jhiel näimää-
rä;n, joka rasiaa s prosenttia
kunnan heinäsadosta v. rols

tjlaisfcopi
■mukaan,, jakun eilintarvietojmMius-
fcnnta tämän johdosta jo on
asianomaisille
•le aroteaiutt t ankeammat määräyk-
set heinien, hiovutuisvelvicilisinii-
d!en jakarakesta, puiovttttamisjpjäu-
väistä, luovuMssipa»kasta stkä luo-
vutuksen toimeienipanosta, on:

• maaCafiou steafraL Ui sikattuta kelioi t ta-
nut maa!herroj.a asianomaisten:
virikalaliOnta,rtkastajaiin kautta vir-

fcatalojjen vuokra ayKi! e väärinkä-
sit-ynsilieini vält-täimisielkai jllmiafttai-
m.man, että voima sisä olevain ase-
tusten määräykset, joiden min-
kään wffflcaäafioista hennaa ei tas-
- ehdoMa saa viedä poi'S, ei-
vät tässä suibteiessa virkataloakin
nähden! ole esseenä, vaan otti
niiyöiflkin ni s'ä huovutettava sota-
väen *as{pieSsiini heiniä sonaatin
mainitun päätöksen mukaiseslti.

Myöskin patpssitian •viiikatälojan
ttÖce huolimatta siitä, että ldarsr-
rehujen myynti niistä on äännän

lupaa kiteÄtlv, a-
listma pulheemaoletvaan hiovutuis-
v-arvoliH s uai 'ean.

Kantiori-urkurikunnan palk-
kausasia. Suonien kdrfaoo kant-
tor.i-uinkuriyhdis*ysi on viiimte ai-
koina käsitellyt fcysynnystä tsatit-
tori-utrfcurien paiMcain UMddJfeaa
järjestäimiäestä. Asiaa, ikäsiiidftäes-
Sä RÅfaßmäteUä äskettäin ipidetyis-
sä mainitun yhdistyksien >vuosi!ko-
fepuksieissa päätettiin ryihKjyä 'toi-
inenipiteisiin letsiitytksen telkeimi.sieik-
si eduslkunmaflte palklkauisasian
uiudtfle. kanna'!l,e järkeistämiseksi
ja &'*ä varten asete'l'tiin Ikoimitea.
Tämä kömjifcea on my*t■omimin- val"-
niiistattmrt jätettäväk-
si •ehdöUtiksen eri se «vaikuintain

ipafflck a 1»saßtejkfool -uo'k. :trJk sießsäi se.
•kä sten ljsäiktsi laatinut >Ehdot-uik-
sen asetulks-eiksi lulkkariemt ja uir-
kiwv«n jpa'%ioiista Stsomuen eivanfee-

sieu.ralkiumin.iissa.« ,

Italian lehdet Flhvenanmsan
kysymyksestä.

Raoftm, imarraisk,. 14 p:nä>. (3
~i "i") Sanomateltdet t&sittek-

t a>hvena,nimaa»lai?tt'en feäymtiä

rmklfootoassa olevien lÄtoväEain
ÖfoetystÖjen luona tervdh-tjsri sitä
myötätunnot a." Itafe on vaSmis
omofetaßiiajßi sen ymimärtämykisen
puirt: f ecni, j-c;ta Rnotsin. samoeKb-
fehdistö jo .soctem atassa osotti
tta&Ban kansaKitsrik
!c, jotka toatvteettaaa ovat sa-
manlaisia '-uin AJbvexraiknaan ky-
syroysksa. Väen li-iibtovattain. voit-
to on vakaat taata täsnära kyey-
mjfcseo suotuisaa ratkaisua.

Jil lyiii^liillllliillit

Tampereen oikeuspor-
mesfarinvaali.

öikeusneuixosimks J. F. Taliricäo
saanut enimmät , äänet.

Etten toimitetussa kaupungiini
!ofikeu.;portmestarinivaaMssa sai e-
nnmimät äänet, 240 ä&nitä, eri ryh-
mien yikskmdliseati erssi sijaille
asebtatma idhdokais, oikeusneuvos-
mies J. F. Talvisia. Va. at.
Torsten MaMman sai 132 ääntä (ja
varatuomari! Urihq »Jaafikjeåa 93
äänitä.

Näistä kolimesta enitani lääniä
saaaseesta niimdttää senaatti yh-
Den «nakiAtauini •virkaani.

Läihiranä äänimäärässä oli vai-

raituomari Vill j© Sainio, joka sai
90 äänitä, varatuomari Kaarlo
Kaijala 88 äänellä, pormestari O.
Ruth 46 äänellä, varatuomari
Gunnar Backström ja pormesta-
ri Arno CaseKiHß 45 äänellä sekä
•oikeusneuviOiSimi-as <J . Sommers 143
ääneMä. Hajaääniä sai vielä ii-.
saksi 6 «Ibdoldasta.

öifceusneuvösmiehen vaali.

Varatuomari Lauri Tahna tullut
valituksi.

Tulen täällä' toåmiitefcuissa raas-
tuvanoikeuden •niuoremimani >oätke-
usöeoviosnnebeßß vaalissa sai va»
rätuoßnari Lauri Talvia 245 äärm
tä eli imiallkekt kaakki anittetat
äänet

15,000 mkn apuraha
ftansciköalulaslen
ravitsemiseksi

<K -Jiii?akiouiu.ia»lfin, RaivHseim;?,*-
ysild/styikiaeni anoimuteeiQ jcfadrastaon rajbatoiniilkaimari
elhdiottanut, että jakamatta ollus-
ta vuosien 191,7 ja 1918 aroniiisdoe-
hn-oittavainci 6ta myönnettäisi m
raimpe.ree.il kan salkoni; lipasten ra-

Ta't lsiqniisybdi'st 3'!k:stl!ile 15,000 matr-
fean to'«n,i>kau!ck,ks,i
roi<B—l9lc, vairaitottnlfein kianisan

ravitseposta va,: >

N:o 214 19i8 - 3

l?isnankarja!aisfen pakolaisten
lähetystö Helsingissä.

T. F. 0-3' pnä fifcti WchWOsw
stl Mik. 28 p. toaif!;:tu
Mmncin useiden jöfeitv»
kn, Iwen wMisnhoichlHlM, Jaffina*
PlchV>iHW<Hcml. uMaclsmm?, wfyr
dfifctwtr ito Ijb^rrofMinjntani
luanai, jb M, fyMz, ftaiffi MMv»

ebcöä!m'Csi>m%ft MoitifijOT
lpZyWichjjllOkll, myös srWhon fc
Dmän, zoW «rifteiöffiw
tm®9® ja *ct'<fcTfi taSoa VachMoMAl
qiffqsiDfe p^MVWn»>
fciffi. Pn!?Ä<aiAte,n! opaip 'hallitus
ößififn p, Tl»!lMO>

M%,
Wjfnn p ftchl»
f'oC?>k luftH l<siss>n, wMMWI

Mmxkuxrimn päläm
toO tenä NhcchSbö WgKMNW HÄ-
silNZiGä o&tarai WnlMiin luoma ja

Kchaoniln WlmMlW pö!y'Äk!.Has'a
kiWlmöm, jo-sfo cmöwm Ä HI»
rten ViMlä'!ft!n MchoZ'HM,nsa>
Hallini 3 en#rn,*ilfWieini
W)!i?£&:u*:LÖi'£ötT ja fiaimÄ fo"
IfjttfFa 'itffwn ajeisu%!tt p:'§%p;_>§»
$a BojifyMm WÄmmW ia,
:{iO-3 H>WMftMB muodos»
«ÄnmclM iiM-foipQ j«Mcha 3Bte-
n,an ja KlochMm pufy
b'iS:'aa:i:'!'c:fft ttifö WMDÄWÄ
Ml»»mi>MV, eil ÄMuP %i*
nMMI Mi fwh
*%;iiiii 'ämäir MMINNMcmUie myös.»

Ia feJjert, NOemimäm! kiivMarän,
ftctnisrx äviTÄn ssloNuGft'n!sa,

.jMlosta W'«nwl pää-

ien, §G fulMxMAsn tnoWciichWJ'

fakein %to«©fca lm *#sj witir»
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Leipäpula kaupungissamme.
edustajain häynfi senaatissa.

iQjroasta fjijrjstä saatava tarvittava viljamäärä. /,/ '

: .<3fess>ää ! jo - 'fcauTaj.au.hqja, asutaarnäärärt
"■fcteWi fcaiujpiuingirn dti.nJtatw.silaiuita)- noustessa yäi , 40,000 stefaä että
fkawta. Etajksi lethsatagaoßaisai, ikaiulP; vaårne 'ja -tällä vidiktoiilia ei; oile v:Oii-
■ipias 3. 'A. BSj 351 uod ia tja %öta- tu aisiulkkaijlilte jalkaa täisiä aanok-

'%)fetafjia ;L K. P a aw;o4 aa, (Het- isiä, 'Samailfe tiedtoteÄii Säbefcyis-
siinikiini «käymääa setoaatisisai gsjb- tö . iv^jainisaaiiiSiimalhdoiilisiUiLiSksisii-a

,kau*p:uinildia oifhlkaiavian e- Hfla|%)jH" välii-yksfeiHä, kun, läthiei&estä
iinta-vejptuilaii, , ja ajmleötoimaain hainikkiimiaen on o-
ligipäpiuilain, 'vakavaia soittau-tuau-t mMei miahdofto-
tilaöntette;.' I maiksi. ' '

'

, \' ■
' iNytteirnini&n 'Ovat inMnHW etditss-
*a|jat matfeatearu pajlamneiet ja on:
ittra 'N jrIu n<l |mia*kiatni *utoksisita
anltamiit tiedulsiiieiluirtoimie isYiVNM.
iva* vastaukset: j

: k Edustajat olivat ScäStalßyiöäe* ;se-

©aaÄn :d intapvieioijmiit uislkumnatn
piääiiliilkäai, «ohticir.i

•K oveiro n puoleen, sieiMttätem
pteaSai (poMji-n, ikiuiin&a stwrja viai-
kiaulksiia kaupunigitn elinta<nveftau-

.tfatkunnaiilia otn oStet voitettavanaan
toanfkikiessaiaai lviHaa ja SauSnlkaj
kaiuiputtigin Iklotko willjalvaraisla
«nia*ja(sJe fååatöäggmML aasmjupa oli-

•Viasltauikiseksi etösins-
tajjjlfe, ie*tä iväWiolia ei ol<e lafsi-n-
-kaan .'Våäij aivaira&tqj a, joilai ssei väisti
kuilu'tusek!esik!Uiks.ii!'te jatkaa, jat D-
saksi tuottaa sotaiväetnkjin miuoni-
tus varsin suuria foanlka&iiiuikjsial
jal vaikeuksia. Tämän vupflosii tui-
ke Tampereen 'kaupungiin | äoås>-
la.isie|ksi taita fcotoeteia armasta; lää-
nistä isaiatarraiMia vil'jaili!äiy
tääStäi vielä riittää vihjaa e<rinä :-

siim. m aaseu-t ukeskuiksniiniikii.n, jois-
sa on puute eMkäpä jvjeffäkån! tsruiu-

reriijlpj. fcuirjj Talmperöelßa.

Hameenläänln pohjoinen Eiinfarvefcimisio ehdottaa, että valfuusfo
ryhtyisi tehokkaisiin ioimenpiieisi:

Eiltein pidettyyn 'Hämteiein ilääbSni
pohjoisen Sco
fcoulkseem fM {kutsutt-u neuvot tele-
maan isaagteö ja jo-
pa suorastaan- uihikaaivaksj käy-
neen Sei papulan jOhdOs!}a ei aino-
astaan) Eijnrtstrvetewtaikuininain pu-
>haenjofhtaijaa kauppias* iS. A. BSJi y-
SJSo di i a;, imutta < myöskin >via)f-
•tuu.stoji pjuibdanljoifltaja -!>nsinööri
'M. Lavonius ja .vairatpniih-eien-
jah-tafra ipatnfkinjohtaja ,Y. 'Fuilfs-
'k ine m. '-.' '"~ V -r***tv* J

■ fåirifö 'nattivjttaMato

feijpäftijHfaiHi im&ärä on ofcåa
,50,000 ktöfoai ja Vatfaistqssa) oh

täjÄäketttaa .aieoajSttaaitß odka
i 10,000 Ikfefcv TäimäinJ poHdiastg
iQviait itaftiä ipikajsimtmat gtal ikii*eel-
ifeiarjavät 'tairjpjeent
MyjiM»! Ikhmira» pwcfJeiltai. ; i

; (TiuStoJigsjepa Ve-MyttMNta ' clii,

fiuoneftaluSii&fcscf

ij iTieÄaiSja O. 'M. K 0-*<tf*Dan
tääSlä

ItosrniefeateJi-StSoeen1, 1 .jcisira ikawipia-s-
-- :taj joö jo «naiaitK»,

JtfHo K o-netit in. e n O.Y.

l' sai DÄVMnM-

in uhkaavan vaaran torjumiseksi.

että Elintarvel-Oawi-sftO pää*tj ;lä-

få&tiaä ivaHuustdlik' kirjelitaän,
jossa se Seäkee tilanteetefta stefikioiai
ja että valtrjuis-tom jäse-
net im.ieslkiohtaiisosti sitä
auktoriteettia ja airtvomattitoa, jata
hfe nauttivat, ikääniyiisivät iHä-
imeeni f&äsnm pohjoisen Eitimtar-
ivetoiriwistan alueella ollteMseö kun-
tien .qKntaWvidiäutakuntieto ja a-
si-aaqirtaisitiein iviranomaisten puo-
steiew pikaisen aivuu saasmäsejkisi s-»r-
-<niäi erinomaisen, 'tuikalilaisisai % lan-
teessa, joihon leivättömät ikulu-
tuslkesktiikset nyt oivat

töufdkSsS, i tM
asia vaftuitetön' vNGVjHWAuvHo,-
'kuirraan ipahdißtarvalkts' Äiivmn» 'heti
ja on sitävarten yMmäärälinsea
vatUurUston, kokous- kutsuttu Ihiuo-
imiilselksi kooWe. :. • ■

f 'Armeija. Jäätkärivämrikiki J.
,J. E. 'Antilaille!, joika 12 ptaäl Hjä-
fldaifcutatai 1.9x8 'on saärau! 'eron 1
tajpailMefeiikseata, o» söotaa oik,«u!s>
%an*aa isio&jtaspiifea'. S'V!T, j ,

Kötintsmen kasvatuslaitos.
.Ra»s#coufemqptett-ajj.ä M. Juworaeti
»ora määrätty v. t. qjyeltäjalksii Ko-
!tiriifetae,n- featav atusWoiksieien.

tßajiflrajni tuKua tufee blenMilnin
Ö'ia (petrioiojiiki tuonti ja hinta afen-
talimaan puuspiriin hintaa ja rvä-
hlentämään MV.
teli tuontia. i i

Sampereen SeknilHsen
: Sipriin poiltloarvo lisääntyy, ki-
vihiilistä saatanaa benfcooHia stii-
ibJeto sekoitettaessa, vaan ,s:täihän<
nfcitliä toistaiseksi ei ole. j j

(Töinen aine on kerivä. Ruotsis-
'sa on dieselkoneet soivitetu* jer-
vaStejgolka annieoiktonJeeOeön joutu-
mista kuumennettava 60 astöee-
seteto, vaan ,ter,van hfeita|kf.n- nousi
soidaia alliettuai. ;

Seuran
ei)l!i'se'S'sä kGikotuksessa astuivat
'tjoiimiinsa uniisi .pulheenijlclhtajjai, in-
sinöäri E.. L i>l jei oos ja silhi-
teeri ins. L. H ;e 1-e n i ms, etdeliH-
sqn pitäen svsäitärikkaiain
puheen ®euralle|. , j

Seuran jäseniksi vallittiin insj-
niölörit H-elgte ;Kj äådimiam, R.
Dcicim|pjke, Roä'f , iVileni ija iV. J.
Taiminrelin. Sitä spjaltsä Steoåttaa-tiuli
Supmien TeknÄseni Yhdistyksen
jäsen insinööri Brax seuraan.

Insinööri H. Maikein piti
ipjiiriPoikrsa; ivaftaisiemiaosia 'esitelmän
»diepSasement-in ja keskiöiden
graafisesi!a määrääimisiestä lljajtva-
ratk:ennufcses;sa.« ■

rräjqpätio ja ben-tstoidlin: iSe&kÄiis
kuuluiu käyjneen kokoiiairia hiyivin
säkin

jKa!Fblidls:ta saatava
kaasu sopii mooUoirfei hinkin,
vaian (

seik4n; tulsli ikaffliäkså, feevcs-
•vjoimaSte 2 mk. 90 petonsa. Tasm-
p':eire!e:!i!'ailian jhiljjattaäa hra. Men-
dehin. on keksinyt lahteen, jolla
karbiidta voi käjyttää .mcoittoreiits-
Sai, sekä ajjajnutkito, 'SeJI-äåisefe au-
iflofa jonkun verran, vaan jo jät-
'täniytkin seto.»'KctJmaisisita jplc;mo,aine?sf;a

ipolltitamoottofleiäsa» pjiti mJelLein-
fcliditoiiisen esiftairiäai insinööri
Väi n ö Airas. EsiitelmöiitsGJä

.eitiä kevyiden amootto-
stlikuiifctifneuivloljeiH! ja maataSouisfeoj-
neidien käyttö Haosvttå p|c*ttoaå-
neen pMfutyeeo vuoksi valimia toe-
säaä kokonaan. Olisi kateltavis-
sa ptrosiöriiin käyttö; sjtä saadaan
sulit jMM-
peästä 45—50 litraa isdiMoosai-
loinaia kohden, fcaiHkäaain vuodes-
sa 4,5 —'S miljoonaa litraa sjprli.
tä. Siuiur.initid'{us'cm tehtaiden val-
mjisffeetua oftiisj
na 9 miljoonaa iutraiai. ; I

iVuonin/a 19iz tuiotiin- maahan
2.,85 ikioa benfsiinijä ja sn-. 36
miiij. kiloa petroolia. Moottorei-
hin lkäj}'telt.i,'n niistä n. 14 rrtjlj.
kiitoa, jp*aai sjpT iin imäärä ei täryisrö
riittäisi moottoreihin, varsiinkin
kun nuoott-drjt !ku!hi*taisiivat iäm-
pöairvojjem: erojen; vnsofcsli noin
puolta! enieimniärii spriitä kuin
ben t sii-inia. S ähkösyty tykgiiget
moolttoirit olisiva* vieirraten heil-
.poisti imiuutettavat spiriäniaotto
irejbsi. Kun sprta on hiuononiimin
syttyvää kuin ben*siini, voi sitä
ilimao. syitvmisvaairaa purisftustaa
aina 114—15 ijmalkuhää, bea|t>sS'i-
otin purvsfuispniineen 1 oilesisa) vain
4—Z jlmaikeihää. Tänään voi van-
ihoissa koneissa jkorjata uuden
männän asettaimalia. Täten voi-
daan 8 litraa 1 benitsiiniä tunnissa 1
kuluttanut kone muuttaa 10 'lit-
raa slprjitä viewälksi-. Kokeessa
$27 gir spriitä on vastannut 258
grajmtaaa' bentsieniä hevosvoimaa
kcihden. Sprii- ja bentsiinikonei-
siijni paamaaaa jo nyt elriikanwet,
[jotka voi vaihtaa eripoitftoafneita'
käytettäessä (TidahOlan: (RiU|oftsss-
sai). Haijuttcimana j,a- aivan tark-
kaan g>atoeia sprii on erinomiaiwein
autoissa y. m„ vaikka väifetään-
km sen enemlmän «ruostuttavan
Ikoneita. ! j !

JCöiöpenriiaiininassa autckuskf.t
panevat ivaununsa kahoWe hevo-
sensa, vailok>aasua sisäiitätvän ku-
•rnisäkki, joka aina tästä
on j

ilsnukiaasivliaitoikslöt oivat suforefei-
tj käytännössä. Nie ovart huokei-
ta käyttää, vaan niitä ei ole tois-
ten) köneiiden vuoksi tarpeeksi
hankiftu. Antrasiitin sijasta niähin
sodan aSettua alettiin käyttää hiii-
tä Moivuhiiltä). Kaasujpujifriista-
jäain oli vaan »laskettava iaraem|män

■wejttä. Nämä ovat oälöe* käytän-
nössä koko sodan ,äjan. iUuideini-
insa* sfliafvart
voilmanpa tofuiraäeoåsta .Ifltvdkslsta
y. iin. s. Ja hnta heVqsivotJmatura-
tia kohti kokeiden mnkaani on
saatui ,16 penniä, ipnka teWvaai
saanti vähentää 4 ipennin tjieöoiß,-

! te. Turpeesta .piatrtkin tao
ipivaa :ia hn'ipaa poiittoaiinetta.
Säihlkön synnyttämisensä turipeies-
t,ai tu&e iim.uka.asnåaitois voitta-
»maan höyrykorieen', varsinkin
kun ikuimtaankin hanlkfin*aikuis tan -

nulkset ovat iilkjipitäen saimat. I
TienvadiesdimoottoTit RuOtsissai

anmufettjlxij verratta 1'» jptiain imui-
kaaisiukcnieiiksi, vaani soidlan jäl-
keen ne arvatenkin nafta-
käyttaneen ja keve nä ilaivoissa
käytäntöön, kun taasien vähän
raskaammat japainavampia ppilt.
toaineita ta,rvilsevat im-ulkiaasuko-
neet spVeltunevait paikMlUina
volimalÄhteinä. j [ : |' ! .1.1

Elsitdßmä tuli ele (jirlikajistavaikisf..
ise;n jälkeen kes-

kiaataljussia 'eisilettjin, «ttä vmma-
ikonieita! anaiaintvM-
jdiiiJÖ?W!e y. tn!, yifeiisölilis sopi-
väl!'a taivaiflai seiivitöttäisiin pcit-
toaimeiiden ja koneiden siujhtel-
ta. Injsinööiri Airasta pyiydtetitiira
';iCjhjt!o,kunnan kera »hackUsemaan
täjMaiist-a seSlvitt^lytyöltä.

Jiouiluikökouista vaillmistatriaain
v.alilfctiin to-jmikunta, ( samioin neu-
■Vdte-cinikunita •seuran 25-iviU)o*:!Sijiuih-
foa varten. .Vrimieimainittuutni ,\ia-

iSjprii .enanen' äotaia fentete ftmikisa-
nu* 20—35 penniä ffiifrai, viaan

on valtio s4*oiu*täitaft maksa-
maan 3 mik., §otam ikulu*talja saa-
nee maksaa 4 mik. 20 p. ksWtai.
370 grammaa
siaäsij fuimiltai 1 irnik. 60 p. Mbotta-
riaiulral io-tuntlsieina
työpäivänä 2 miehen palikkaa imu-

kana" liuettuina 400 mäc.

littiini insinöörit Huikarkieini, iAS-
ras, NesisKntg jja Duchmain. I

Ifösfeöiöirj, tohtori Kauficö eisHM
(hiaaikftttaivaiktsi, «rklö' ofei syytä
TRadkikia .etemlkiini vainbeimipiia. aiika-
;kaiui£,|kiirj:o|ja Tampereen Tenfiiiii-
Seto Opistoni ja tSetoiEisuulskoujkui

'tjojoin

iHiirifafst-qoin', joka sitein tuiKjs! aivani
rifittäväikisi ja täysin tjeiteffliisiiäikin
vaiatinnuiksia. vasiaiavajkjsi tetkinSlfli-
sejks»; fciirjasteiksi. ; 50—75 tujhan-
niefia imatnkajSa ciiisj asia, jos pan
toimitaan, Jleljpastii tottieiustetialvisisa.

Sanräfe efh.dictti; ints,. Kaufkio
sieuT.an asettamaan Au,Vemään
jpuudfoassa saiaida tätkäfläiistdtle
niilliisieiiilie Qpistolfe ikteibi/ty&tä tKv-
sin vaistaaval 1 opetus- ja näyte-
kioikioei.mat ja laitteet. Opis*q'fe
varatut n. 60 tufosita oivat aiivan
iii*täimättöinät sellllaisfäteÄ fcdkod-
mam saalmiseen vajrtoifS-
tai «i nykyään oie suuirtajkaain a-
'viun toiivoa. '

Kirjastoa! kannatetaan,, vaan jä-
tettiin jicllfeikiuininan vaäirn-i sitsfa-
vafcs», sillä esitettiin
c-t f ä tehtaiat mietelmäänkin 4aibj.oirt-
taisJvat vanhoja afcaikausivuOsi-
ikertoja. Esirtelfcijn selkin «fhidotas,
ertä seuirani ki<rj avaran ai jo-
ikin osa käytettäisiin Ikiiirjajienl io|s-
tcons, 'jotka loisiaiisidksi} sijjioiteftiai-
;siiin ,Tc-!ku;llilij-:en .Opiston Ikjrjas-

Lafrcsratictfio-aisiaiSiSS' yjlityj s©öra
osittamaan toiivKsimfcien, e**ä toi-
min jmiet, jotflca aää&tä suorasiaii-
sfestj tutevat hyotyanään, otta&stf-
■vat sydäjnneleen.,,

By. Rämeen-Pohjan
y43ä»ö!kte'ko'ijfksassa etisMiama jobit»

painkt:;»joihta;ia Juttiws'K o:Eiki n e n, ja sifotaeirinä toimii
OMhtaja Lauri Araij äVvi, j

JalTidkunifaaii "vaiTlttiin vafkiniai-
svkisi jäseniksi!
iK. T u o m i n e, n japainkimjcihrta-
ja Juiliiuis K.o«: Ik i n e a .Sfdkä va-

arajäseHifei >ra|kienn<usmie,sita.ri H<ejik-
,ki Ti i*Ots ai ja .kauippias Kuistaa
:H ie :I!. iro ii ai en. jliilhntarkaista-
jjiikiså tufijvat vaitituiksi iisäniiöitsiiijä
F. F. Po li j a n n oro j,ai!kai:|pjpias
Kaille H e lm, i n, en, fvaarajiie r'eih-
tori K. pC j*H iå ä ja kaiutpiptiais J.
iK I v i ne m. i

•Pöytälkirjam tarjkiastalvat fcaujpi-
ipÅate G. V. O so n e, n jai MMV»
S. Lalh d e n SiUio.

Soimlnimcf.
Muutoksia kaupparekisteriin.
iTaniipereen fPel 1 a va- j a

K) auiitateol■!i su us O. yi :n
pMiofesfta on tora S. O. H. B© r-
g e m ioiikeu+ettukirfjoittatmiaaini yh-
tiön tiojm.iiniimien jonskuni taiis-ein
sienien valtuutetuin haulkijJön feamsi-
sa!. ; •..;..'-,■• ;

Gsmpereen paftftofyölalfos.
AlmaHdukftn nojalla mfyimkiuK>i

T a imi ,p e<r e e n O s atk ie-P a a.
'ki ra pääkon'torissa on raita Ka-
tin ;S a 3 ,in !i m; te ra oikeutettu
imierikitsamään paniikin
yibdlejsisä joibteikuinOTain ijioraikura j>ä-
seaseta karassa.

IT a iittpek e e & S a<ra io imi a! n
Ki ui sisan n u s jO.-iY,;: o ptedte-
iräjonkleus on silaettyj hierrä! J.
'Sai a>n ra iii eib doie. , !

iO.y. iT, a inraiFiec f o te s 'N y ih" 16-
tej! i aa| .toijmtirasmiesra Wirjojtitiatvtat
ha!l'!:i'tuikis.era pubeeänjicihtafjai iVi.
Gro |p ja yar2jpnte'enyoh-tia|ja Q.
Pirocope. i

■l,i'2!s Hch«'nMDHa. lÄellä de- ;
toisti imnNvn lu?<u!m>äärä oli MM
1,906. . i

Ensi toinHM, *afee wiÄÄ
WMdcD n. 300 ökäe ja

!M afciiie 1 fai!to ;ffe,&fo olleet ficipir
jpfe a,vmohdrs an koscke»

K. E. H e ik k i 1 ä1 n
na ora Ihra P e fc k a L e ■& !k i ra era.

S aitok ö-M eie a aha Jöbn K oi.
n eip ajan, oimi&t. 'K. V. Apöo-
eöMuis, prdkuiris*;raa ioö ibra G. O.
F. J o<b a n, s a ora.

£ai*efjen jotztajanwimi.

T. f. I's ftäihoämä WiH PMMHZ»
KfeiSfiem tzva 23.
PieMnl». lÄlPlchainu! %mrw: j mp/
lyäöin o!p?Mll!M A. W. ©cuxwmio.

Oikeudenkäynti kapinallisia
kansanedustajia vastaan.

Viimeinen juftu Anton Huota-
ria vastaan.

H'eiiäingiin vail;t,iariik oßoiikieudbni
kjDÄmas otsasta tkäis&ttieli jparjainitai-
ma' Sörnäis-ea feuritusihuanieieissai
syytettä aafostä ftfansaniediuefratiaia»
Anton' Huotaria; valstaatni. «Oiteu-i
den p)Uihaen)jo!h!ta)jana toiimi fvarar

tuidmari <R. voin !Ha.us'ew. Buokis-
tuisasiantajsjjaina .esiintyi latkifien
lqe;n ikandidaattii [Väinö

jPäätöDasieHi antaimfcstal fvairteai.
l-3"!kät)tii;'n j>iMiu 'easi :miaaina(nit>a.iihin :.-

iHujotariri pst*ui io» vMlmeinen
IkapinaiHßs&a ikamfsanedustajjia; vas-'
laiaiQ upotetuista pikjeuiäjuftui&ta, -

Maksutonta hierontaa ja
Ihietrpintai neulvontaa
Tairnjptereen. hieronNeaitolksetn Po;-
:H'(kilin:!kaslS)a Mo >l2—i päiiväßä.;
Läwmtoin iimpituisos.a&tiqssia. . , ; .,

Huomattava esileimafHaisuus.

(Täkäläisten n;a'sfjärij:e!s ,{&jein yjh-.
tfiedaeiai vaalitaJirnlilkuiiitai
€siit,e3: imä t i'l ai&tt u dleini en-
sj suranuintajkia t. fc : . 24 pnä kfp l s?f
G>. V-aiHion Tyttölkoiuiluftla. [ [ <.

jTilliaiiausuiåessalesitelimiöi miajstei-'
«i Uau ir a Ha r imi aj a Ku a-
na3f&■ s © 1ä m äs•* ä. Lisäksi o»
dhjjefenaisls» fcuordlaiuilwa. Pääsyn
•mialkäu ora 1 mk-, ja Jäppulja «.aa
:jo tämära viSkoa aiiikiana jviaiaili l -ai-*
anåssnsaalsm jäseniltä. , j j

iTjo/Jvoifcaatra !pa'!kka!kuraraa>n nais-*
Sean iafouisiajspi saa|p.ui\ ara tähäo. t^
Ifaisuiutleieni. i ~~

"TI> >
!

Sotilaille jäijjesitää iffiainviie:-
'ton N. M. Ki. ,Y :s täfes» «afe®
ikeilliid 7 ijp. Öhjjetaaissa on pufce 1,;
eisitefaiä, muisteSnnia' jääkäriÄjaiisa'
Saksassa, kuoroirauliuia y. m, j

iMuiuitikira nuorat iraiebet ptya*
temvietuiiikjta!, j | 1.1 Äi.i IU ir-*

17 piili mäifäåkuMa

m

iKMt&iätitÖimyys oö «ria>aäl-
-.ga&ka. Siinä ei siis- iote ;mi-

tää^-ostoa.' Motta tofeiniaas ko-
hoaa Äfcämatftämyys oia ter.
Iseaffle, että sitä ajaiteMessa päätä
huimaa. « i ! ■ •

Miinula ei täsisä fcfte tilaa sy-
valfenikumioiuisten histo-

öaam.. Erinäisissä ofcfcöa ei
ipäästäf mitmlfcani eteenpäin, niin
osoftfeafa! kokemiu?. Kumi haffiitsfrja

;4a)balis»esti! ja xöylhkeäsiti rikkoo
'faksä-tai kun irmiiU sorto kahlehtii
-rkansan', niin ei ole apua juuri
1' jMMsbe» «aatu» kuin nousemaMä
\ feumoarnala imoh
<a£fäk ;ofot ja avMmMa itim lUMteen
J&ehitykseeni. ' • '

h KGuMa ewnen nähty
».«ieffiaista itotöfca, että haNtsija,
tjdkat ori k'askketnia iehriyt pqanßam-
v#ai jganhaak-si', HlWs isänmaan ora-
g|Bka:' !i! Mut IkorkeinHWND

fiirje Sampereelfa.
Mafrasäcuiute 17, pnä 1918. 1

Sisällys: Riittämättömyys. Nälän kourissa.
Mistä uyt on kysymys. Varokaa.
Perunapula kaupungeissa.

koko maailmaa vastaan

joka oni etevällä
buffitukisellaani ttjostamnit kansan-
sa henkiseen; rikkauteen ja tailou-
deliseen 'vaurauteen, on kovien
päivien maata ja kansaa kohda-
tessa saanut kokea määrältöetä
kiittämättömyyttä. Että hänen
on täytynyt 'lähteä ipois siitä
maasta, jonka suiuaiuiuis oiii hänen
ansioistaan, Janika ivoirna hänen
keskittämäänsä 'ja järjestäjään-
sä isänmaansa suojaksi »miltei

Lukija huomaa, että tarkoitan
keisari \V'i"helirniä;'. 'Hän on paen-
nut ajatelkaa paennut Sak-
sasta! pieneen >Ho'!lantiin. Pyytä-
nyt suojaa Holfennin kuningat-
tarMa. SWJaaåfena© ,v,astikään,
mahltavin irnies, suojreni suunval-
fern keisari, fniahtavar» kansakun-
nan mahtava haÄsija ja Seta yl-
peys paossa ija ipSede» r/äitakiin-

«ats Wbn-rtngatft äreitä siuioijaa hake-
massa. Eikö se'jo idte BÄaa, ikat-
sefipa asiaa imltäl puolelta tahan-
sa. iEilkö isUoini jo 'ofe suuren
kansan kuniniakäskyfeVssäl fe-
pahtnnut tavaton römahdtHis. totia
sen omassa keskuudessa ei enään
löydy kattoa pääni päälle ömörknt-
maTie 'hMitsija"iieen, 'joka tootae
vuosikymimentä on vaikonut te-
vattoimalTa menestyksenä nilaan-

sa jal kansansa parasta. Sen kä-
sittää, että huononi ja lafttamao
baffiteSjam ei käy hyvin valilaniku-
mouksissa, 'vaikka ei sitäkään
saata ihmisyyden nimessä hyväk-
syäl, että fcruununkantaja. ol-
koonpa hiåm oiikit uniiten huono ta-

hansa, kohtaa kuston, niinkuiin
imikä tavallinen pahantekijä ta-
hansa. ■Haililitsflja on sittenkin ol-
lut majesteetti' ja hänen itiöle-
vetonsa tulee tapahtua sen mu-
kaisesti oikeudelisen taoimian ja
arvokkaan Ikohtekin kautta. 'Kan-
sa häpäisee ikisensä, 'jos se ei, ta-
jua kobdelila lihmåseHisesti! entis-
tä hallitsijaansa, olkoonpa hän
■nikat ihmisenä toiMainien tahansa.

| Mitä) sitten sanoakaan,, kun kan-
isa koettdemufcsissa hylkää hy-
vän hallitsijani, vieläpä suuriim-
man hallitsijan, »miltä siMä on pft-
lut.

Keisari ;Wäbete on toistai-
seksi saamuit tonvapaikäm Holian-

=t= * *

Asa!. Mä hänen persoonas-
taan on jo taistelu alkanut. HpS-
i annissa on riilitä. jotka tahtovat
hänet maasta poiiis. Sitten hiakiai-
sivat hänet haltuunsa 'liittolaiset
ja on nostettu myös. kysymys
hänen luovuttamisestaan Saksan
uudeile hälilituksefle. Se Inäytel-
mä, joka taiten on aillullle pantu,
on vanmaan oleva jrnaailimian vas-
tenmTO&limpiä. Mutta kuinka se
päättyneenkin, niiin on epäilemät-
tä jälkimaailma >jakava oikutta
tasapuolisesti ja valava, sovitta-
vaa hohdetta siihen traagillMsuu-
teen, joka on Ikeisari iWöheferån
osaksi tullut oman kamaansa us-
kottom uuden ja viholiffsten kos-
tonhimon imuodossa.

Nälkä ei lenSäia rJhäcaa, 'se Käy
'jo teMittätnsttömästi pä&le. Me
■tääillä Tamiipereelfe -tuinnerntae
eea Ihyöjrikäyfaset joka-ainoa.
Mutta Vähävaraisissa kodeissa
on asälfcä suorastaan kaamiea Iviie-
ras. 'Köyhäinihoidoin kaitsijat o-
vait mäissä; käydes. ääio saaneet
nläihdä Ihätää ©fevan ääriimniiäeen
asti. Epätoivoisia äitejä, aäafat-
ioisfe. tai raivoavia ja kitu-
via, Ikaipeita .fejpsia.

(Kaikkein isä)äHtfcäviirrj|yäi ovat
pikkulapset. 'He eivU

ihätääi, J3e pyytävät tuokaa 'ja tuis-
kirssaan koettavat äidit foeidäsii
itkuaan vaientaa ijos jollakiira
mabdotfcami lila tavätmoßlai. Tääi-
täi 'ora pikkufepsia, jotka ovat
puutteen kourissa kitusaaintaraeelt
•muödottorrakisi:, lapsia, joila ora
vailni inaihka fatäni MiWä, mutta
vatsa puliistuntuit rniipdettomaksi
möhkäleeksi. ' :fe j"5 " j'~-j

Voi niitä, 'jotka eSiväit ole Ään-
täneet apuun,, vaikka heillä siihen
olisi, varaa olut, voi «niitä, 'jotka
eiiväh oite toimineet min paljoni
äcuiaii olisivat .-'voineet nälänhädäin'
kankottamiiseksi. (Mutta «vieläkin
on paljon pelastettavissa, vielä ei
oile nälkä tehnyt nääntyneitä imie-
lettömähsi. Nopea apu voi paljas-
taa kuofamiasta ja kirouksesta.

Älkööt . sen vuoksi imaaiaiset
häimimästykö, jos halitukeen,
jonka tulee huolehtia koko kan-
san onnesta, kiärsiivälllliifcyys on,

vKidoin loppunut, että se ottaa
vihjaa asevoimin niiltä, joilla si-
tä on ylilin kyllin. , ä;j v. l .",

Kyittä jtfotfeesti siihen jo otökiim

* * *

'Nyi öi ok aika rähistä ja rii-
dellä femnMomsdesta tai tasaval-
'fcaiaiiiuudesta. Muusta nyt on ky-
symys. ./ • • • >■- • • ■

Siitä iettiä IJäir"jfesfys säiftyy. Sbh
tä, että äaiflisen yfeteiislkffiiciani pe-
rustuksia .;p toistaimisseiera järky-*
teitä. : ' "'"

■-""- •
' ''-^i';

ijoltemimie ime, fåira imiuuaäila ku-
imoiusiliike koihisee jakuolbuu, ikon
feoa kaikkia' kansaimlme ihyviä voi-
•mia yhteen iisänimaaita, Sen lake-
ja, 'Sen siviiStys®, feera Sniuior-ta itse-
tiäisyyttäi Mairjefarrialaö, niin ly-
hyeksi itufee itsenäisen) Suotoeni
ivaltakuninan Shistoria. lUmetoaaik&ii
se jaa. i V'S«l ta

Mutta 'jos ane emwe pysty
iistta yhteiskuntaa säilyttämääni
ja itsenäisyyttätmime 'suojele-.
maan, «n, imenee meiltä kaikki!
niuufein. Menee imeidän
set 'v.iamime ja henkiset .rikkaus
teimme, Imenee kaikki, |jse, joka
meidät on tehnyt kansaksi, jofe
on melko Luuri sivistys y-a Ikehi-.
työmahdollisuudet. .\ ; , ;

Jos bolshevismi toisitauliiseen:
pääsee riehumaan, niin, tekee ise
puhdasta gä&eä Tuskin »jää ki.
veä kiven väälilte. Tauti, on uusiin
tuessaan entistä kauheaimpi. Sa-.
moin mielten vimma. toisieJla ker->
raha syöksee se vielä järjettö-,
mämprän tekoihin kuin. ensi ker-.
raffia. '•>.** ,k

Ensi kerrata isaimi;Yie imiuttaita
apua. Ei ole Sanottu onko Sitä
enään saatavissa. Mfc kyiMä kyke-,

aika



Sunnuntaina 17 pmä marraskuilta

3oululaii|o|a
sotilaille.

Sotaitnjn-feteri on. kAoättaintrt
imaaa paistoa eWtamaaia atotteaa
j'Out!u'"ahijaiii keräämiseksi OM.
NWfö Sisäasiiaintoifmitusikiuiriiia
taas puolastaan on
Jaanatta 'kdliioiitanut aftnfomJeSää
tja sMÖaJwrawopiafsia
maa» suopeasti «ähä» keräykseen
ja 3M2, kaikin tavoin avrmstaKaaiaaL.
Tenvetu.ffiieinijp.ia p-ouliu'! ah|j oia; ovat

*ee, irn ankara,
•saapua, ikaiiker/iaijien vaa-t-eUma-
<ra ja ikuirjaiiilisiiiius.

i'M?kä|"i öSeärtoae Ikuui.lect, ovat
UiSieat .kauipunfiv-imaiie naåset ry<h-
tyjnieet cunjpelemaiaiQ goutmkihijfoo a
■siqtaiin.iefhttSe. Töiivoitaivaa 01-isäi,

: etjt-ä tämä 'hai:ra>s4u!s voittaisi! %äil'-
lä ©nieminiän ailaa nais'ten*m|e Sces-
ik'uiud'eissa, sillä (lahjasi tawvifeljo»!-
ta on. .siiksi palijon, letfegvät vähä-
jpätöiiiset tajirjenjpiieet riiftä. iSutt-
jömjme asiain n a/ib Uin liälmtpiimääö
suqsjOQn.

Gampereen Geftnii-
lirien Opisto.

Satsaus lukuvuc-feen 1917—18.

Niitoßsuin eileiii jo mainittiin,
pääftyji Taiiiiparieein Teknillisen
QppsAön lufkiuvuosii vasta «o sZ
ipäijvänä, kun iammikuaiiii 30 p:nä
(keskeytynyttä keväÄnknkau-fta
päästiin, 'jatkamaan isfyyiskuum 2
p:nä. j 1

Lwfkuivuoden aädaaSa en; dM.u*
«Hplterifa toisen ■viiiOSiflcuitssia Skafr-
Uaä&la o&astoifta, imutta ■ensilmäjsei-
■lä ja tootaarHwil-la •7u<asNk'u>rss iiMa
■varo huotnerafcennuß-, ikon;e- ja
'SätWkiQasastoilHa. <Liiaälks* toimi
iwaicssHiaås*. ikuirs-srem ■uiilkoipiualeljSa
"iUateurssit osetatlå-, (kutoma- ja
ik-ciliiruutyöläiisiä .s-eäcä .vänjä-y.s- ja
.vsmieistety aåa Ha tomuv ia vatriaa.

*-< '

opiston oppilaat ja kapina.

Jo "syksy:" ä ivgil
ksvottornien olojen viuioiksi: >liii f-tyy-
vät tm elkein kaikki cpiston Ojppir
laat iSåiteim muodotettuuni TTssOr
tpereen :suoiiehrs!kuin:taaint tmucdos-
taen sjti-nä 'erityisen, osaston. Kun
jämä osasto erittäin a:hkörast'i (pjfr-
Oi , ihairjoituiksia,, muodostui siitä
rvähffiQiilion paikkakunnan
ikuminan karat ai joulkfco. Tämä he-
rätti luoanolflisesti, n. s. ptfjäah
Scaffitt*Bo valani opistoa kohtaan.,
joka ensi möi sen kerran t«W nä-
ikyviin; marratslkuun >suur'a«kon ai-
kana, joffikwö pu naikaart.il 1-a'ssett
mamrasskuiura 17 p :nä 'ryntäsivät
dpistoioa ja palkoinivat Opettajat
keskeyttämään opiston, itoimin-
tiem.

KjtSfil ovot yhä
ikäirijiisrtyiVät, keskeytti nelljä ojpitis-

neniime yksinkin vaarat voitta-
maan. Omin voimin jänjeslfejfaaan
jniiäpiitämäiän) ja sfeäiseti kiiho-
tuksen 'tukaihdartta.maan. jos vain
ymmärrän-Miie koota saman lipun
virnpäriile kaikki ne kansalaiset,
jotka näkevät äaÄsiarii yhteis-

*kunnan isäilyjnisessä ja itsenäi-
syyden turvaamisessa pelastuk-
sen ja kansaiisen sekä valitioNi-
sen olemassa oåon ensi ekdon.
Siis rivit kokoon!

♦ * *

Varokaa'varkaita! Taetocwi on>

tulkit, että viime aikoina on al-
kaimt alustoissa, etehisissä "ja

tvknneiilä i hiiviskMä varkaita.
Aamusin on- ilöydetty kellarien
ovet murrettuina, tai lukot rS-
kottuina di avattuina warkaiöen
omilla avaiimiiia.

Efafatuimta saaliita ovat vaat-
■teet ja ruokatarpeet. Nälänhätä
lienee osallinen ruokatavara in
varkauteen. Mutta kun imeiEä
tä.ä'ii'ä om kova puute,
niin eiriitä jakaa varkaille. Kim
Usileot eivät näy mitään merkitse-
isfc varkaiden iftie/iä, ei auttane
'tuoa kuin; asettaa, yövartijoita.

' Hikkaan, ihan tässä joudutaan,
jos vikneketkm hengen pitmnet

jton öpjwJaatQ ■opintonsa ja lähti.
["väl V'öy.rii'ii sotaäooiriuiiin, ija •kun
fcajpina tamim.uk uuni viimeisinä
jrpäivtmä ai!koj, fcesfeeytyä Ojpäsiton
toinijita fnmimiiikuun 30 p:nä.
SiMöiu ,:ähti nimittäin noin 80
opiston qppiias-ta Talmipere-en
su:a}eii'U'S',kurjnan .kanssa kaupun-
gista |p,yrki'en pobjw&een !m*tyäk-
seea Bialä hailvifeen niiuodosia-
nvmi joukkoihin. Mutia 30 'S*u-
raaivana pä:vänä tammilkuuin 31
nmä sattnj, tuwnetttu «jUnMinen

qptpilmsta: Wm,2jri SAlkåffles Öulss-
vinba Outiasi», Kari r Ejsik-i| Adrian
Palon HieT;si.iigl'stä, Laturi Edvard
Tamirnisto VafkteaHas*», ICairl !Ah-
*» Tajppura. iSafcsta T.T., Tauno
Pöntljtren. Kynsistä, Bmtmo Ivar
Karfeson Tiarasita, Paavia AcsteWD 1
Nasansa Porina, Otto QEimari
Nfainmii Tyinvääi&iä ija. Euffe (Eimil
Vaillliiin Pi?;kkiöstä. Saunaosia ti-
lia ;;suix.fas.sa ikafefesta
opis-tom •cipjpfiasta

maan osafcsi tpoh)j ösaiksi'
taikaasi*! TaimpöreeiSe, |

Scikä tti a aivaiHoureet että vangit

ja Si,vii;paiius^

I luotiini Tapnpdfööße. Haavoitfcu-
j neita . '•hioiuetfciia Hatanipään. sai-
I raailaissa, josta he 'Välhää eanea
Tamirteirceii vaSk)ii*tss*a pääsäväst
yh-iy.mliän halii iiliksaa jjonlkkabm.
V-angjiuita kuleteltijn, (paifeasta
toiseen ja 'SäiiSytettJin heitä Työ-
väentalolla, Kaupiungin h;a-;e3 :i iis-
sä,, XektulöisdHä qpisi-QÖa ja Ssuo-
mailaiiseiia joista
|]*e TEiirapereen vaÄoUulksaa jjSk-
'keiein pässiiivlät vaipiaaiksi.

Kapinaa kukistettaessa, saivat

seu-raarvat cjpääfcon .cpjpsJaat: Kaar-
io Mafwo Friberg Rirokolshde' 1-
ta, tnii.iirhatiiia rääikSsääsiiiäiiä jKly-
ruskicsikeiia, Oilavä Brofeft Ky-
•miistä, kaaiiui vafeti-
tuks:e:s<s.a hiuihtikuun. 4 p-aiä, Jinir-
riy Heoiräc ;Maconi HeSlsäög
haajv.oåttui TairnpereeMe hiyiökätes-
sä 'illatanjpääilä ja> kuoli
ilouiiö 4 lp :nä, EånJo O. iNkmtnöaseaj,
haaivojiltui .ensi fceirram Su,:mu?as-

hyäkäte.&sä, kuoli 'Halanpään saj-

ho HiarjanWe Riihimäeltä, Usaa-
voittui Sulatilassa), kaatui Tam-
pereeni «M»ftMH«»M huhjt.iikuun
4 ip:nä,, ja tA**e Valdemar Yipjpö,
Afkjaäßrta, haavoiitu': RuiqvexTfcliiä
ja Scisoli Manian sotikpsajraiaiaß!.'
sa maali skuun 8 ip :nä. i

TekmÄseäi opiston; «in*.isi|9itä

stä,

Taiinjpiöreelle

Au-ear

raaki ; s?a imsaijskunnn 25 |p:nä,
Oslkar V. Stemj JyrrBislk!yS§Bi
maaiseuraikiunnasta, kaatui bändiä
Lypsyn asemaa S ipmsi,
Veltto Vuorinen Keuruusta, ka a-
*uö iTam:pe<r'c'B'ia hrhakuun 3
pm», Felix -Dilacirt [VafatBS»*s, kaa-
tui Käinräirän asteönödfe Kaijalassa
htshlikuutn 24 n:nä, !Nii'iio iN. Foi-
seSS Barista, kaatui 'Mepsukvlä-sisa
JBaaSisJkqun BepHäffia ja Paawa J.
Teuikku Laitilasta, kaatui Tam-
pereen vaHoWuik.siess-a Kafevao-
feaoäfafflA maa''» s,kuun 218 p :tiä.

katoavat vaikaiden bSfåaan. Olkaa
siis varuillanne ja pitäkää' sii-
irnänne auki *ja nukkukaa herkin
korvin. Nuo varkaat, jotka talo-
jen alustoissa kokoavat, eivät he-

rne kaukaa. Kotivaras on spstiki
kaikista ja siksi sopW .sanoa
myös 'jotain, samassa talossa asu-
vaa pitkäkymisstS

* * *

TTiwituu melkein naurettavalta,
että tasakertaa voidaan havaita
pulaa semmoisesta ravisnAoakiees-
ta fcoårji perumat ovat siitä ih-uoli-
niatta, että niistä Hitaassa saatiin
nim runsas sato, ettei <vil jdijöil-
lä tahdo ote paikkoja tavaran
säilyttämiseksi. Muutta siitä kuo-
limatta på perunoita kulutuskes-
kuksissa ja sotaväeillä ole kähes-
ikälän riittämän asti. Se pula, jo-
ka iDerumoista o», on keinotek»ois-
ta. Vaikka Suomessa saataisi pe-
riunoita 'vidä kymxaetoiem kertaa
enemmän kuin tänä vuonna ja
tiranmie yl<eensä olisi nykyisenka!-
täinen, ei ass» paranisi varmaa-
kaan «iinkauan hmv .järjestetyssä
om sd-laisia tahåktmnuidk-sm ole-
■massa kuin nyt on »taita. Kun pe-
runoiden .rajaihinnoitteTu on jär-
jestetty siten, että »naiden kunje-
tiuksesta tuieva 1 feofrVSKäs t : saa c-

a viiliä markkaa i&stffl-.amipii) oäåpa
kivfictiismatka Pyhempi 'taikka pi-
teropr, ott täariä periin iväikeasti
ymmärrettäviä asia. fKraa viiljdys-
paikka isafctuu okanaan-, paikassa,
'josta e <Äe -uuHjspääsyä rautateit-
se tai -vesitse ja matkaa kertyy
kaaspuaitdaö 5 å 6 periSctåmaa,
joka on kevoseMa "el
viijelyspankaksi Ibehtoa kokiti jää
kuin 10 ä 15 <mfc. sen järkeen, kun»
rahti on otettu päältä pois. Ke-
nenkä ihmisen itällaisissa oksissa
kantnaitfcaa vetää pern*n<»taaai pe-
nikuikisieni ptäähän rnoisesita trask-
saasta. Jos parannusta lasiaan 'tdi'-
votaain. on se alettava oikeasta
plästä; tai sitten., joka .rnyöskm
on mahdollista ja kenties paras-
kin 1 keino-, kaupUHikiyhdyskuiilnat
pitävät 'itse {nuolen tavaran' kul-
jetuksesta, joilloin iTiaanvikjeliija
saa rajahki-nar. m&äräämän mäk-
sun tavarastaan, nim. 30 mk
ihehtaiiitrallta tootamtopaikaåa, jo-
ka ibfata onkin .täysin kobtnu.l.!:-
nen. Perunojen naukinta imaaffta
ei tuettane pahojakaan 'vaikeuk-
sia kun asia tarmona taidetaan.

Miika estäisi esim. Tannöereen
dintarvevirannntais ia (hankki-
masta ympäriföä olevien < ahjojen
weåstöjeß varsilta perunoita so-
pimien !'iSstau?paikkoj«n ääfcistösl-
¥e, joihin eimakokta «xfå&räbty&m,

AAMULEHTI
iVjeßä mainittakoon, «MHV

kaikki opiston oMilaat Qfttivait o-
saa vajpaivstaiiisteiluiimnime af.mai sen
päättyimsseeQ asti ja e:ttä ainoas-
taan yk&\ oppilas yhtyi
siiii- Kiistä opiston 22 cippi&aas-
la, jotka '.koväiißä 1916 lähtitvät
Sateaaö, ipsla&ivat meäöeJn kak-
ki heti ikapinan aSussa 'kotiiniaai-

'fean ja ■ali he ään osanottonsa, va-
paui.Viaisteluuninie ■sangaa siuuiii-
a,rviO'i.nen.

Teknillisen qpicttaiirsta-
otti ainoastaan katmir. j. K. Lasu>
rila osaa .rairsiinaisii-n. t^s>tgicßhiin
ja haaivojUuj. vaara 1isestj Taim-
pereen vaMoitulks.essa. Murt ©-

pctiaijat toimivat 'kalkki ni- ssä vi-
raistio-ijsisa, jotka sy&tyjvät Tatmipe-
reem yåliortuikiaeß, jältkeen, iai ot-
tivat siten väldlisesli oisasi
na:n kvk&staxnixva.

Opistorakenntiksen ja lahoralo-
rioid°n kärsimät vauriot.

EiDtöeo Tasiipiereen v4feoihuis*a
ikioetf.vat punasöt räjäyttää' tkcikiö
Teknillisiä opistoin rafleeiMsufesföttj
muitta ofLv at onmclk* tässä Ikuten
monessa sii:u ;u&äa;kin. [ suilrfieie&sai
niin ■faitsmatiomia, että sajvat a'-
noais''aari keferikteirirlolklSieEi, jtcfooin
olivat asettaneet miiiincya jctttp
feucnceseen, j»
patonaan. ', Fysilkaafecin ja Bäih-

Jalböratanio frävifceif-
t im lkoikio.ii aan "ja väiii'kait*to keäla-
ri- ja erosimällsien kerrckseo yä-
WW im«st*iri otsalfasß, ra ai tai tdiiuKUi
ja ikjoätoais kerros säi-
lyivät miltei täydelleen. Kjaåtm-
•kin .päättyy ikustaiimiUisarvio ra-
ikernnufk&en saattamfedsta afflcupe-
råseeß k m-
Kojon .mukaan tuöm 720,000
miairkkaan, -vaikka ' rateäanuss ■ej
ole ATiaikssmuit *äy*tä 700,000
markkaa. '

Laboirarorioiiden BcäfssrnSft <va-
kjmgot nousavat niyikyisien
jen ara.tka.ati noin 250—300,000
mlk :aan.

Opiston johto- ja opettajakunta.

Durcibfcaaa G.
Bomsdorff ja A. Doswier,,. alriakit.
G. Schreck ja iirs. A. H. Stfrp.
Sibte erinä on loimilla* mas. Uno

Jams-acyn Qoh-
tajja.), töllitori Y. Kauiko, airlkikj.t.
B. FedenLey, in>s. P. ÖRea», ins. E.
J. 'Simola, vras. V. M. J. .Vtfya-
mem, ins. G. Jansson adkä
yliäniääräisiinä opettajjimai märät.
K. 'Kaukovalta, «raaist G. j F.
Janscas, tri M. /Wim.an. iras.
G«(org F. Jatnsönij arGdk#t. 2\". iNje-
m>i ja tri 'Eino Kuusi 'selkä tum*i-
•olp*et*ajjiiraä i''ri K, A, Pouikka, fos.
K. A. Niinikoski, ja(s, V. Vailkc-
']»,, *u|s. J. Hyiväriueii! jä asrktkit.
T. Pa.a,tola>, assistetittiirsä hra iV.
J. Varho, kutomalinestairirtia; Mk-
« kjko H. Selin sekä mdkamklkoi-
tia Y. A. RratKler ja V. R. Kion-
sen.

Päästötc-dis (uksen

sasvat 'toiisisapäiivänä senraavat
vairsinaii&et opil&ton. öptp":aa't:

Eesli Hejkfkwssn Taauipei'to'.'t a
amm

reeltä ia Lauri August Liirmain-
m>aa. iiäunc;en:kv,rösiä.

«iv gneosa s t o 11 a: Gniiwair
Magnrws Fogeläsofan , oelsingis*ä
ja :lJ 'aa'vo Anfcer» Poutia iicn Vsii-

pisriista.
Sähköosasto! ta - Magnus

R-mberi Forss Htesjngisiä, Hen-
ri'k Viktor I •o Ta Ipeipödlkai,
Arvi. Irmari Stenberg Helsingiltä
ga Vibho. Armas Israel Södesßntaa
•Kurikasta.

'Opiston, yiiimääräsfetä qppir
iaista sai ,f od-'s Suksen fräydelliise^-
vå kurssista kpneösäsAoita Jaapito
Joalkim MSkkofta 'Hdisiogiiitä.

Opiston kolmannen vuosikurs-
sin opp laisria saa-
vat todiStuikjsiftn tiedollaan niissä
ajureissa, joissa ovat ppetuisia.
naiuttineet ja ■Hat.kiminon «uiariHa-
neet, sfitaratavaTt:

H u- o n e :r a ik e n n u s o s- a,s-
toåta: Ingrid Maria Roos Taao-
pereiMa. !

Koneosastolta: Viljo
Jm-liiso RaiffHÄa Tatmjmeiflaisitai,
Toiivio Arvid Rifbilmäki Taim|pe-
•rediia Ja Torsten, Viktor
äiötra Tuirusi"a.

S2o'!s'" ,if;vu!ka.ud,e'la 1917 isäi opis-
ton siillrköioisas-
tolta VIho Jtfco Varho Rautmail-

Stipendirahastot, i
S%jetudkalbaist©ss£a faShso'&&ls<i!n

ivucdion. köilti-esisa iciplpi^ai'f.e f.puirai-
foojja ja ikieiTi'Gitu!sip'a«lc!;:ioita 1,420
mik. Raftiaistajen. .yihtietfssuinjrna
on nyit 23, 1 iniik. 13 p.

Lahjojtukaet.

Kutein jo edeilä osu saakaan,
aikaainsaivait kajpsraÄsiet, .jöKteffl
tairfcojttis ik-aikesta päättään«M tu-
hotai TdkMHåfseiq cipis-o 'aiydel-
f.sen, Cjpästtofflte s-ang-eia suuria va-
ih< sikoja. Tä&sä si&teieiSßSö tora jksui-
tcnikiiiJii suuresti iich-dnii taaiist se
imyptätu.nto, joka t-eoHastHunvdicn
pöokKai • 'lufcuivuodani ajkana on
■tuöhiit €|piis'[!Dn KJsaMe. Opisto on
■njmittäiin saamu* iavaP'«*ai snssri-
aDvo!z>e>inp'a ilalTJoituiksia-, joista
,mta«nättakioofli ?enraav?t -

Aaltose!» Ketekiafcdhldlais Ö.Y.,
"fajmjpere, Sunk. 5.000: —sfijjpjeai-
•dkaikanitoiksi dpipilaita varaani.

K}!p|pö-£;on Kedkätidhdas 0.Y.,
Tampere, Smk. 3,000: •s-*i;pon-
'd->ra!ha;sfiak"si oppilaita vartein, jictt.

A.toni st lavat jjKilikimei^eo 1 u<uis:-
tek.a*koss?i

liiiteiidenlti C. P.
■peirrllHs-elt, suuri Ikterrii abinani ja

las mööri E. V. Schiröctertn
parilliset, atfusi ;pn-;peri;- ja fcoae-

ikjtraaistö.

O.Y. Eksirönrm iH-el-
siriki, Ui,ntail.uiett iir!!toi,:a ja piiruia-
ttilksia

Ixikiomro, i afmlpene, ratiia-
näyit*e

Samctean & C :q. Tampere, u-
seafrnipra vuosikertoja uOkomaailai-
sea. .ia kotimaisia a&kajkaiulsiielh* ä

Ss?snnj(iUä «n faityumtt RssuiMn
UWMa raijart tofij lääni n era=
iijtipn latofctßtöötei F. Soit

iettäf&fö !fwn M«Wi tuJtenijitt enyk»p°

niassa nK-trwKvfeessä ca 'äFiä 'li.et-
ik-clilä TaimipereeHa fifexb sötörj ja
tuwtuva jiaiikuaik-secin» picveimunäfrä
tähän autmtaasi. IliaßHÖeieseeJa aa

saatatva ajpua, •saiata-
va inii*'ä p"ksmni]jn. Eiinftawjfjett-
dcin ja jakamisesta
havoi.ta,.,pitävät 'viranomaiset iSefki
pai'ka|!i!ii et 'Ct[ä osaksi yfemimäft-
kj.n »vat .voimattomia, vaiikkia ai-
nakaan edölHsiä ei .liesäälkseKnimie
vaivaa ta(h)donjp(Uiu*e. yiksinker-

taiiiiaa kansa, jotka ei ynnmär.rä
järyestelyn vaikeuksia eftä Ikailk.
kiciii asetusten larlkioitu>staikaan,
punkaia lähiminä viiifiwei-
siia jalkaijjijri., fpsskaSfimeim «fttntaft-
valpntaikuntQan ja eeai knimfamir
k«röhin. -Kansan 'k,äs,ity3ikyli<y
ei ulotin useinkaan pciikarllisten o-
lOij'etn> julfoojptuofeiMe. Kailklkeisu ilkä-
vioftä tässä on su, että näiden
kuilu 11ajj aja pi ir.e 'ssä. yh dis[et ään
ja tahdään kaikiKi; kanlpungin vi-

raisiiot, .viranomaiset ja(ketoö kau,-
ptangin. sefkä niiden, miu-

kaaiia näi-ä JaLtaksla kannatta/vat
ja jänj-esfävät (valitse-

vaan ipuMttaeaega. SNko toeuiJkSiöt
eivät näe tilanteessa kuin
taaikiO-ituH<;s'd;i;ii&ta kiuisamtkoa p
nälifcsäipitaa nikka ätddlskaia bA.
n«Na, jcSSa vaata on. Keidän
on vaikea yimsniäartää, että imfvös-

Sampereen tapungiri
husiaonuksef sofilas-

mejoifuksesfa.
!Ms;an ömian Hctaväen' mafidufeta-

snjsesla on xnägoifciibfeutaikunjta
tähän saajktka käurpung:ii iviairoisia-
mdksanut >Rkipitäe« 77,0,00 imik
•sieuraaivasiti: ija coie-
Ivstön ajsuttAjfjseö sskä viairasfe)-

btipneideai vuotkna n., 37,000 mik,
■ralkenrous-, pukdistus- 3'.ms. fföffS-
tä isliikä sn,

cl, ja iva-3 2>500 m)k, (Mfr* •oHJlsta
SafcttufeSestaris. 6,400 m|k ytaaiS ,se-

ikiasai.sja manoja- n- 1,02c) miik. Ta-
män johdosta cm. lauitaSeunta vai-
tmuisfccllife esittänyt hailkiitavafcsi,
ohäikio ja -m-ii!arfsås*a Jööatöistai
valtioilta ikacvatjsta anottava sdkä
ehdottaa, e*ta va§t nitisito anså|k>Sß
teikjsi asiasta tjsoaa£oe lpe'l'iaaiti-
teeWjseitt Mieduste:k»ii «Mä, onlkb
'toiveita' saada l-aintaan- korvatms-
•ta ja, myönteisessä taipau"k!s'assa,
m!Us a>sesta majojtvJksesta.

SUulsfllisfa,

HenaMsia U«»ift«ksta.
i&Bo 9 o. fnotnci fraoratö WM

Mv 9 a. smnmA ifcsöirnra
nation I>«MZB, pas-.
m». ,aii&toiåiia perunavarastoja koo-

taan ja »inistä ue eäkn. pröantJuai-
la kuiijetetaan m ääräpa-iCckaansa
KkÄitetaain. nrnfeaan on itäkäiäi- rno.

Kw 1:2 p. fitOT.TOL sMNM Jo»
kicksm, fta«3>. Nhonen.

Klo 12 ,p. rU'C''fcil. Äwnm SSnn-
hlllHll Biitßoäp, HMIHmm.
ttdfeti KMZm, Glctznckll.

wlo 6 L iiftaiikWnin! WMcWtgWN

'Klio 6 :. täiljcinifiicw
fu!!i).
nen, ja SlIvM.

ntn lelintarvelautakunta jonkim-
verran narri 'perunoina !h.ari;k!kk*ut-
km mutta itätrfö on oiiut aivan
.iiian pientä tot&bua siiien tavat-
tomaan puiaan katsoen, joka
tä&Hakin jo nyt vaölitsee 'peru-

noilta, piAdMftattafeaaiO itailviajas-
a, föåom asia.tietenkin yfeå fct-

rtsrtvT.

Nyt niin kauan Sotto vedet ovat

vielä &vM olisi perunoita saatava
kau.Duinkiin. runsaat varastot en-
nen kun kyl-
mien talen lisääntyvät. Jos ifiäin-

ei voi hankkia
riittävästi sopivia säilytyspaik-
iköja, 'jaettakoon perunat selilai-

Öe kukitta j
lään' ole
roassa

ttea

S&i:]'

Ne, joiåa ei itsel-
otot paTunoiita fcasvä-

Saurien pernsnamaanen
ttäöiineni yibdessä tai onsu-

itaimissa karvoissa (paikoissa on-
kiin, tänä. talvena vaZankin, «&-

feas£ettt»a mä!tänen£svaarani 'täti
derf. Ainakaan perunasta ei tn-
kevana (talvena saisi oHa pamretta
kaikkien irrruident pullien ja puut-
teiden lisäksi

Aa t n

Te»tteMäMnHj3:

IMo % 4 kp. NMtzj. SÖaaflW'»:

Kw 4 i.p. NMW. KcnHm!T<<a'-
%J: „PWu PWmM."Klo 8 b. T,t'MP. 33eö!%fii: „T'U,N-

Kw 8 ii Scirrrp. zdcmMij SSaAsi:

Papisto. H a « h o n kaipipa,-
äaiiisetn virkaa ovat haÄpeneö Hail-
suaai ikirkkohra A. Kiivdä, ItEiJti
tk.iuiWkKihira A. öksatntetu, Suonia-
ni e n v. t. k.--ppala'nen E. V.
Saraimo. Le :n pääi ä n v. t.
'kinkikoliiarrai AI. A. VKöi EiS-s-en,
Ratottaan törtoea ika|p;pa::aJn<e>n K.
Kalpio, Vanajan v. t, fcsjiripaksfefin
H. A. Softa, S u o de.n»niean en
v. t, iki TtkfKoberra H. V. Majja ia
Uurienkilta» patps-svtoiiiaipngaiäisiii
M. M. Heäiöfv-^arai.! ; ;.„..,* •:

~ i

Vakava pyyntö ftaupunginvaliuusione.
tin rn< rfirt BatsoM pKfttvari*,
'käirsiTiiime niyikv : aesfrä iii anteesta
selkä beinik-isias*! että rauimiJlilisesitii
säiaä määräisä kuin yilieeinjsä ihmi-
nen kärsiä rv»». -N-iin tekee ver-
rattain suuri©™ yjh-'
teisikuntaa tätiä jeikdllä Taftnjpe-'
■ruen kaujp umgiss a,

Kun 'kuiEenlkim tiu'c ySäestetty
väärä ikäsiHis cm säinä määrässä
levinnyt ikuin se taå&lta on, vielä-'
pä .vawstii.nieiiihinikin pjj.reinin,-
piyydäuiiinie näin tavoin ikääntyä
suoraan K a ulpumg jnivHt ufussfconl
jpiißOäaea iifeiniteen f a
se.!!vi!t'tä-m'isekiS'iu että!
valtuusto iniä.hdoiliiisiqsti on lk,yjkie-
atätnätcm. yäftttösriäsfti mitään eri-
ikloiata tdkcmään tässä asiassa,
vasu ikaiitpiUingin yiiiimlpänä liailiiin-

'Virancimaiisietna on :sem
v-;i!viöilii,s>i£us tooå&a asia ja ipumt-
tua si&iea fcafeiSa .airvoval!;laittaan,

oäfflkSåislfflle kaiui-
fHSngfini as*Jkika'sLe toisi asiian vai-
(kaiva lesiitktftaimtoeäi, ainalkin. sitä
Lohdutusta, mirrikä täytetyn vM-
vnÄfeiauåeffla *uinf;o saa aikaani.
Alvasi toiiviottcirniia faniinne inryös-
ikään ole, etteiikö joihinkin, fcei;-»

INKUIIHIMn tvKWtafai ryhtyä. i (
iTaimipjeiieeHa 16 pnä imiawaslk.

19.18.
Ii u o!l e s f u n ei t a k ajöusi a-

iai s ia* <.. ' J,i

LZmperesn Rirjspalno-
Osakeyhtiön

(AanruMxl-eni) 1 varsiitakieti yh>
tjökdkosaä ''piidfittiifoi eiiLen taotniari
J. äCoäkiiseii johtaessa ikakoulkses-
■s a puhetta.

Johftöfcaiööiatni' vakinaisiksi ijä-r
seniixs: 'val*bti;i:n. 'U'ude'lleeti eroan
■niiisvuorossa oÄeet tohtori KL
Jaakkola ja |saiuj)ffes [Kustaat
Keliminen sekä varajäseniksi sa-
moiiii: HiiUiflelileerb opettaja T. Iko-
nien ij a agroapopnfi' K. R. Häkki-*

Vaßateås 2k3t tiTintarka&ta'j.iiksii
valittiin: opettaja A. Järvenpää
j? iraSiastoinibaiitaja iW. Tuomiola
Sfflcä -iärdsni WOTarnidfaiiksi imais-
ten WÄQ Ojonen ja kotrtöoirfeti
Teiivo Walainnie.

Saupunginvalfuusfon ftokoufc-
23532

onis,i tiistaina fefflo 6 iip. aa seuraas
rviät esatyisluett.eJo:

130. esi-
ty>s erään käyi-
taan;:aas tä m aijo>t ustairkoitulk&iiatestetyn Lasilcua jclhdoska.

2:o. ifiuinnan vitkagfägam eSlkie-
ka,s<saa JsQsfcgvao kysynryjksiön jat->
kdkäsiiKelv. ■ ,

3 V'ai!toisfeSisvaåioteDiaaM etsi-
ys Ke»k.ustoniniis,tGia

jdhdosta.
4:0. Kui;k'iitairt;siai,raa:! ;an prlväP

imafesiuo korottani asikysjyjmytksanl
,>

15 :o. esitjigPoikain. AmunaKlkjOiuJuii johto-,■kuonaa oiikeuttatmåsiesta käyttää
■mä äm koulun r inuaikkadsd uelkikaa
varten ,vara!un .määrärahan
y. m. aivustuiksaa amt;aiiniiseeai
toaufeai op:p/laiili!le. , , |

6:0. Vailimi/steluvaiHökiiininiatm e-
siSys Kansakon-luijien Johtokunnat™
kirijetoän jcihdoisit-a, joka kos&teei
sanotun jeih-oikunnaa täytevaalia.

7 :o. ValimiisteluvallliGlkunnian e-
v. t. asuntötarkastaijan pa'.!k-

kkm korottaimfeesta. : {

8». Köyhs iiJiiioidon wjubääa

9 :o. Kaupungin iati»stataaffl/aimiarailSa Messu%!täa pitäjässä asu-
vlleiti !hieinik'ilö : d'an .sairaismiiomeimalk-
atsjaa ateotaraifs«a boAqvaai kysy-,
nnjksara jajtikok-fcitfely.

il©». ,VAnfe*eteivail3Äöffa4li e-a'ty® määräraäfaätt
ö/üßfoa harakkani^
sicchj.

iii :o. &

sitv.s »JK .öjyhäinftai >n« niroeo
'miuuittainrisesta
5>,«

12."O. ValnTiVeliivaMclk-utritnain)
esäfys &tdo|elpsJkuJi-
na!.n ,Railt3 osaisito»
imastå, jätttjiosi-
ämjst-j pe-Jkiknikiuniniilfe tåricoitta-.
vasta äfKsöKflfcsesfea..

13 :o. Va!VnfStekityafonrnmwaM
s*«^diu|sk>Ufar*

O.Y.

N:o 214 1918 5



Ö N:o 214 1918
; liata Ratntapertkiöti osaston Mkie-
■•ttiiasta, säihSkövalsisttjkiseii jofata-
•toista, Raintaipeiiiciöön, tatfeaittai-

amamiulfcsesta. ,

g 114:0. RaibaiEia imiJkaimaTrn. esitys
adkorotuiksen sayctetäassiestä

, Lisäosasta! hegfea-
neit* Akfo Badtea»ifc.jfc i's k». esi%s

: iTaimipsKea Vetfeafehtaaia oaMsifta-
jtown tonttien np, 3-ja 10 XIIJkaujpungv-a oisasi&a jar>jes*dysiä-'Ha+ainipääa 'v#tajiåetä vafrtaa. ,

t& 16to. Liausutoinoniaii.to Vtenäljäa
kaufppias Knfate*a Ä-

j -dollf Kloskiisem anomuikisesta pääs-
; *ä perhetjiejea Suonnec kamsajlai-

'saksi
!'■.; 'O. Raiha-asiaiirKviartcloiisitt-itsiii

§a Ratoaftotanflcatoajriii esiftys; otei-
*ävaih&i päätetyn Sai-
taa fcysyrnyiksan
'tämisestä.

■ 18:0. esitys
Taimjpereen SiKJijeåusfculaißäa» atnD-
tmiulkisiein; johdosta saada 300,000
imadkkaa jafukineidein »ostoa valtani
'<3uiqj :e;lus!k;U;niia.j[e. i , -; , ■

119:0. Rafcato3mBk*aWäriöi ! ete ;ityjs
iijsäimäaräi-aih aa miyön+ätm>'.äesttä
HatatiipääVä aijai tservata *jte|päi-
•aea sairaalan yftlä.pitco».

20 ra. «isi-tyis
aikaisessa kaaourffölSjsasta

taltniiiniaasita äcaupuingia laitoiksi's -

sa. ' i
Äi aa. es:tys

TaiiriiiTieirfoirs Lsrtn-e & Jernjmaniu<-
fatytuir A. B m omis-tarraain tototia
n:q i/IX raijajjäriiestefystä.

Läheisen syysjuhla

öEail e;!le>n' iitfoiökj
Lu-!h, Ru wu :%nifia
lato» W,ä,ä<n. 9facmiiiUimiafoi>;pöi£'
wcku,lWj!a! w %cfennrftait fisSän

6 m IIÄH. \ufy
foiifion-tcti, jonnt .)?ä'ä'>i,} 0N w»jfV>J.
"Siilmt puhuiwvt su,nmi
(pajari* A h,o n: en, £OuV a A -

mcfå]a pa!ik,aJU kw 10 oio-, jaQtytit

'■mn Na,myovW>ni ftnduin»<fti<N«i wl'!o>Wc!kous !j,o ja'-fie'kifc-fn,

La o'Hj Sio 7 pcMiWWHeN IlchM°
PcZOsi!' Ahonen W 'Seliraki ja fkffl-
iofftstdrö Faivfeja. MÄcma an

S«orn!en>

*'
■— Tuomarit. VpJasian Wojviioi-

•kieus on Jyväskyläsi
<i\mm'?aktu>rmmi tujottniaw's* [A. IVioh-
im.ar*rwn K e ur a u n y. tm. p:t'å-

varsrinaistan syyisikäräiiäi-n

tuiCÄrtari: P. Å. Lamåm fotantti».
initaaia *Ketiw#*ri' ikäräiät.

sssasats^/j^fsn

Suoi€loskiinfa!arkastafa.

osa ©*taBHJt aiKwdiuis-
tetanitjrai tairkastayaiksi qpeftftagai
iMartti SPftäkaftafni. ,

EStSPSHffI

Tlaaitaianfcidiå oppimaan!

6raßiB*ifc,

mfabetv.

jK. J. Saar ime m.

L' älfafoeto di Jdo idons*** ' :ri!.-
l.diS Llv

5 voflcalif: (a, e, a> o, u; 21 fcoöso-
raamti: b, c, d, f, g, h, j, k, i, m,
li, p, q, r, s, t, v, zj, x, y, z; e k
iigirami': ch, s h.

rcenrse: tan°, Dano; tario, durao;

kanto, ganto; kapo,
"'", gaso; 'kasto, Sgasto;

; pronuinioesas quafe ien ila
Franca vorfco • Journal Exemple:
jorn°s ja, 'jeras, jermo, jeo, Judo,
jupo, justa, jemas.

q aparas nur en Ia svwkxmM-
ötsro qu, qua promKmcesas (preske
qttalte kv (precize qixiie en, la Ger-
illana ivorto QueUe). ExempSe;

I ?«a, itfwa;-, gmj (f acento s» ia
'yo!ka'h a, i).

w pronnmcesas rjuale en'- la

S ST

Pronunce

r-epre-Gmnla il!ifero''ie digffaftli!
leiTta® 'setmpie ila sama soraa

iLai wotkati proniuinicesas guiate
83 ila: Finna NnFu».

au ed e» esas dif&fflgi, en; q«i

iPri la prQaraunaoi 'di iSO-

oeme

Aingifo vorto zvell.
zvcsio, wist°, zva to.

x = 'ks. Examiple: taxo, l&xa,
luxo, maxim.

Ex-emple

' *

imana vorto sagen. Exemipffe:
Fei'o, sinko, gutnps.

ch quale en» la Aingfta vorto
c/n'M ed en la. 'Hispania vorbo
mnchacho e qtralie i/ en ia Sueda
■varta tjäna. Exemple: cham°,
chipa, chera

, chasas.
LH qsualte en te Angte vorbo sfce,

quaile ch en la Fmanca vorbo clic-
mim, e quaile en ia Genmania
vorto schar. Esemjpie: fish°, s he-
lo, shildå, shirmas, sh°kus. \

'(Käännös.) 1
Kielioppia.

Kirjaimisto.

Ideaa! kirjaimistoon kuuluu 3ääntiötä: a, e, i, o, n; 21 kera-
kettä: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m,
ra, p, q. r, s, t, v, x, y, s; sekä 2
kaksoiskirjaiinta ch, sh.

Ääntäminen

_ Jokainen! kirjain ja fraiksoiis-
ki.frjäin merkitsee aina samaa
äännettä.

Aäntiöt äännetään kuten sun-
.menkielessä.

au ja eu ovat kaksoisääntiöitä,
joissa a ja e ovat koTofeet (ku-
ten suomenkielessäkin). Esiimer-
kåfesi: audas foteufee, fcudo iäärm-
tys, taur0 sorani, nentra suvuton.

Kerakkeidera ääntämisessä
feicirmttakoon seuraavaa:

b äännetään kuten raotekifcie-
ifessä ja on itarkolin eroitettava p-
ikerakkeesta. Lue ääneen tarkas-
ti: pako, ikääry, Bako Bakkuis;
ftyo kalpea '(nenklö), halo ke-
mut; paro pari, bar® sateus; pe-
ro jpääri, bero marja.

c = ts. Esimerkiksi: paco råits-
tha, dece soveliaasti, dicas sanoo,
celo piiloitus, ca täinä, cifro. nii-
mer°, j n ■ , ,

d ero eroäfcettäva
ta. ;Loe ääneen ja tarkasti: tano

parikki, Da«o tanska-
laimeni; torttu, c/örrfo piik-
ki; ieo tee, cieo jiuraafe; t« sinä,
<f«, kaksi.

F aina kwfera ruotsalaisessa sa-
nassa gata. Esimerkiksi: ganso
ihamhi, genio bekmo, F?ba kytty-
rä, /<?«Fe stt ja g eroifcettminiä)
kanan', g on tarkoin) eroitettava

Lue tootelfaeisi-
ti: kanto Hanski, gsrafO käsine;

pää, £<7/)<? afarrxAus; fcaro
kassa. kaasut; %asto yhteis-
kuntaluokka, gast° (vieras; kesto
kirstu, gesto viittoma; piko pis-
to, pigo harakka.

/ äännetään kutea ranskalai-
sessa sanassait/ottrwai. Esimerkik-si: /orwo päivä, ;'a ijo, ?VW isän-
nöiitsee._ ;'mw itu, jeo närhi,
/«r/o jiMtalaimen!, jnpo hame
jemas voihkii.

q esiintyy ainoastaan äänneyh-
tymåssäi qu, joka äännetään Wch.

■j aliini

Satakunnan näMmaat
Läänin maaherra ehdottaa laajoja suonkuivaus- ja jokien

perkaustöitä Pohjois-Safakunnassa.
WaUi,n,!,e öcn «Aogieni toucfiii itraSta äs-

fown wÄ 1917 ie3ee Tum« ja Mr«n
läärön «woäjera», K.
I, M, ©elfara ©fibcfcuffKi

tansråösß, fötmfajeett, 'ShTEtoran ya Par-

hiaiMdlt-3ta ioPvciitta-gpa!, «M *ö@tä Mä-
nfötä, jote on Wch?»äii«m «mMMwHe-
GKNänViMi, tottene wuvftn» on torciöj
yivuccit? wnza määriä» faipasi,
teitä lmMmiia» IMneMn jo luliNuZ>l?K-
kllffnn, SW« feafiiisttaito s>n PoiMmZ»
SäktonmäfiJ k»»M>w, (jätte asniate wU»
Idffaoin etoät ft»ii «svnmHKmwDw-
itan ■hrtta wimsen lum tarom-i*. 1 jxi?'=
toäm», toi ?Oiffci;ntottn MllMKlUwn 1
Pälwniiin.

GyYi hno»o«t«c«,

Pöä.smM 'sichen, Mä näidein Ipöpf&i
funtctln WNmlluiHÄtzKckH otomi ,n»m
hn?N!oll« jQTtirnr.Ua, too'*rtiiftw ©fcfljfuå
iSiä, ei>bä tue otoat niirn. eiiiäua i&Äiättå»
BeåPuffigta sekä!ftaromimasta liile- jja

feJä t\iä PlWoWemH»
Mmamiftj iilntcmoteftn ctfaftaan waikuck-
foa fllfwiQin. Tämä ei an««he,vvan trrie-
le siä fuiijukaan ö!ie päätok>i«,
oteai syy- eWWwÄ!i>!llo>n«V,N! foiföicrf+ct.

Aftttukfem,ta>a!iu>uZ rMfcnnaan iunniZ°
sa cm piikwempi Suot muualla. 9StiiiitS>äi
im Kannalla tuZlw. 8 honseä nHw?!,sv°
metriä foäj&eni §a funkin 7.
H,M<-,p!«ä'j '•an S>iijta-i-tara, A«i?a>ll'njpään,
.<&o>nfoj»£n, K«llw!»!n ja Parrkam«in kesti-
määrä on 8,4 fymV.iöä yMMtanMM»
Ki-, kun enm, RocwumM»», SfflpSodgtai ja
HJtaßiTwiTtran I?Z>l'!imääcä im 18,9 j»
läilniijärwcnv WiHllklcckM,,

Satofat% @iwi>oniemen
ja fe&#«nx> 15-9- gjfi*
fiiftfhiS ei stis woi oäo 'fyynä u.Noa åu*

WWMtz maa wervcchtlMM ;Mo lv!,n>'U°
&kucm «m WÄMmaa-aWieeLa ,ftv,nn, ijifia
muuHa «HaZfa ®a't«!untaa ha PeEon»
tjMjaffa ft, UN moin 50 pro>s, >MU,r>empi.

Wu>»t>ou 1012 OTef;i<i>i-i;fo§tort' iMuDmmi
lmlMou, wMi« KanfwmllvääHsÄ n. IS
p«of.,, ig-cffSGji&ctta n. 25 Prcif., K«!M>!,ll>!°
Ia ,n. 41 Pillis. ja ",/ asEJtoogfia ,n. 64 puos,
kolo !pin.ta°>c°lnlia. Tuujnnillelen P»Bet
tvaUvcm >alu«isl<l, eli u,
W,iX!O hG >orti kioaiptia, MmeÄG ifci ;: l« ja
h>My:nait>a, fetö ifamtialf-a jo nysään
n. 3,000 ha wiHelchä ia,
te nraate, |o4a tt>oti[i N)b!Hä assu!»

iWöestö !«rfri ,M!!r?3ki kmimhv.&a
taalftwm suonraisttt, sillä Mky,ft?ssä M*
VaKfmW, ne leilMMiM tyutycscfåbem totfta
HMau ja wniileiMaKvat yffit,yisWn Itt>is=

wÄperöWllä iiienraSfe, SaSfilen lm «mui-
ben r<N,wcnröii!'n IpwiifaSfa, litiirtW) ny-
ltzäml yhä öfahxMwnrtte mMle. SNV«n«

Itwstfcwin. Ja niitä. Mt

feSfwfrat lchsuMn Juuluitoai
joiein fen mmßkUmm konZeum oaW?»

DuVN walhiwllen hl-
iftiAistcf: w&Mamia suawlHelyffiä, Wn>l-
iiura ■ juoilta toefi ivÄuii rejwmatotiafifle ja
toatato si,?M «Mvi<« loMoWsiä, -toticin
«mlisiniM t»ähc'ttwrafl|TOra eiteSi WKm«
futtooamoaM Mini foota, jota Kb>ä
wa»n foatoöfl, tzhä eiTCirrraniärs sostlllm
yina!ftälillä o&toirai maitci åa kelwittä^A

WnlftäriVeon halla». KuZllM ej juuri
u&Mfo m-Xfftta m-aai-a. situ=
remmachÄ määrässä luin nt-itt-ä tulluckin

«n maata muoJcritu.nia, wa>ik-
fcfiw ivitzlliysMpoiMÄ masata Uylhy
suuret nKiåröh

PuH«zZ«S<!!wfi»wNÄ>sssn disi ft räljKt':'!Pt
fuiuicct «tar wMlysMpoism! tynkä-, jöti*
3oH» «myös hylwiä tuvlVcipohZu» j« ls*§i=
taiittriöeinita. Jos iweffi .«riitä j>oi,åfc.f=

tahtiin, faataifiin vmMä ?ä*)!tö!e[elisio
wUjechZ» ja ltuUvelftchZulfvi-w, salmialla
Ii» Hall«, saamisiin häwi«n«äN R«tzoW-
'ia alwe,)!,ta.

Kniwntt«w«t jrt perattawltt suot h. m.

Mc>»he.nva m<m näfee pfe .feMauWait
Mmn«w',,ituissa pitÄMfä wtrtwrt saoft
tz, m. «Mner, joita »liHi Jolo
toti m\b.m clfcroiicttaitoa:

Pym «rku »s,a: Iftsuo eli Kiulu»
>!unnow<7, j-onfa sm n, 1,000
Vja, ja jota toaii.n wälhäö!'ä määrin oVM

}osKoa;
K «n» :! aa n jraä§i ä: ' Waxtox&woe

mam itfixtä i<t n. s. hiiden
McHeckGDein kuimaiwmrijsen \<®a*
taiijiirt halla pc-;åte-tiua toeaaxrttote lau°
iffiita ttwHÄMMueMa p uusille WiGe-
lytsille alnaurzHi MiahdMisunkfias

Ho>nk n j oc Il n: Rynkäsjokij ha
MöMirUuÄMll, K2>deGllG, jonoa tM#
millä on 100 ha MUhH, jolle jMwawest
n,cus«, \<>Vx PiÄstNVHHM ja' »;f. ysc>-
kcildnZ;

Rn!,rw KaVviinmijok' lcMv»-
hanrÄmeem oIP PWKmMa maaten
kit^aw^;

Parka,«V3s,a woiticrilsiin ffaaMch»
n.k. IMomWlva, Koiiwu-

Hlmmtkm, seuiu, NaMm ,n»wa ja SiNme?
wa, jotfa Jaiffi lZumilUltoat krrmnuNe.

Sun ottoa fyasmiam, Mä iäM mm?
wSuii.Äfa f>unn\&~a sm baimsxikimom
tSkstanfa wäeZM, jcfe !otoiw fapaa
omia mMGuNKHa tmte
«m faTO«isto<m toäåcm, &b:-ix fuiraei wal-
fi'o'tt crnigKilrnct nwofctdFu-eet ohrat Wll»
ra»at WtzMkMvMlMMll, i>lwU<Wl touo=
pärain ofeoraiStoasti ftiWUMtiWchia wnlh >n°
fcha fytamaiutbtm immccheim
fetSom-uiflf.esJfMii, tWbcm ettei foirittita
Jjörara i>i«tnDs««U! ole foStatrn- iWHntzt
loLestöä aukomaan. , ;

SKottOnran tffi^ulnnfmtto

NaiB:s Y.ni. syistä nKhvfjecra Vciftursi
«firma

että hcxWus todotooSti WmM&Gi

Hien mn»mwchHeWMWn;
ettei hallitus tätä tooitett fo ernp friiön

«Hussll, myöntäen Suomien suonnMijelys-
hlMlchcHell,e tajjj&ettifiia! tottEOjal, jen
ftettiikt iiuiäitattaip YllämainititiEe-n luin*
Mm fuorno.ni rin!pii>utm«!.f<t irciihen lwns-
ife§foi&it£>eSitt, iVlHÄHsleGlwfWiMll, m«t-
MHcrßwun» ipoltt-eciHitae» M luliMepeHku»
KHUÄsGnM» ptatäHä pitäen, Mä yola?*
feSte fuäiVeAMmMill 'firaäkt twfeitStadtötp

että huWtus, WyönMem taSöiiitfotoßit
toarffli, määväffi pmixtmihvmxcifym beB&
maan >t<MIMMxÄ MedenlaKkulsuqmnnwl°
ma>t, sekä laxMmNm luSixntmu^aiäoial;

että lsssiOM ijtoiåoiäjiai ,waWlm oWftäta»
mM« mowttcr, missä jo m# käy lmuih»
dolliieM, toiilptymöM ryhdyitiiWn app
■hi&toim-enipiiteipiito; ;

että •'[Mä myöden Sufttt luiittvctttomSiert
■lawtia uud«iOn)!!iliÄlhs käy maMwHifeifff,

AAMULEHTI
haWus rhhttzijfi lafuiiatiiKDffltt run>ki#lttt
kuista paiwllMa ittofci&toäeSwä, seVä

etöå fUiili-mugto huol«!ht>i,ma«n .aijetefc=

tuißmuÄen !per,usie«lla whtyään sniuiw-
avitclimoni, a!isw<isi ijen äjnSsuifera hy°
wäffytmlväffi ia TjeH WoäVsYtchä tJjöv
tyP sitä itoteiritanKKMi.

Myvskin Huittisten f«ot iuitUiatoa.

Kun kxxja&A flsit-ktäTol ku«'°

naGa «m tmeiå iaimr-tioman paljon into
■ionto iväesiöä, ijcc huomwon ottaen, että
P&Sfö Mliltisewai liMiwlle kuiÄuwat

RvnMlsuo. Lc?uhaiuo, Siettarsta suot,
ja 'Sfdfuo taoiftaiiiin

fefiMpdiißdjeri taf-a Hotzwsr!' kuiitxMaW.
nitisti olisi mnahernm m,i edestä iraöfifjirns
iin lfll-Wn fwnin'W*uäroä ervfi?ifem!tx;>a
Hiu«W'Vtll. Tömän nmötsi m,a>alh:rva!fti°
nuMa «siirtää Mä KSiaafe
fomiitewtfe, 'jenkc t>ch:«wäffi minebllam
PMoi>Z°S<ckAkumimM twtM-
rairnen, atnmattaiäfftrt nchös toh!ä!wä3si
lpMjäZsä olc!wai tru>u,NVN suut .fcfä we%f
tuMiseßA laatta rniiiiben w'!tz!3i>yMTe faa*=
,w!mrft3ta inyöß sfaraTOSteStJua ta-
nusarwiv. sessa

Fllaaseuclisn folniinimef.
Ilrnojtuks/a kaupparekisteritn.

Kao sas 1 i s-O sak tef-iP ank-
k j, Va mi >m alan li a a r ako m*-
torissa on täpaärtutoiÄ seuraa
vat muutokset; Konttorin esii-
■mies Oskairj Kunnas on slia>
ifjmijyjt toiseen tOZmeen paniikissa.
Uimari Vallinkoski cto va-
littu esimieheksi sasmiaßai kontto-
riin, ja Htöilen Toivonen on
valtuutettu yhdessä johtokunnan
jiontkun jäsenen tai sanotun haa-
raffaorattarin to nit kunnan jäsenen
kanssa samassa konttorissa a|"!e-
kjrjioiiittaniaani pankin tomiinjimien.

Tampereen ■ Osake-
pankki- Noki a n haa r a-
kion 1t or i. Oikeutetut haara-
tkcntl-orm puiole.ua kirjoittamaa»
toimrr* imen ovat: O. D. Nurmiin
non,, Juho H. StenhjoSrni, Etasi
KoiiViUiranta, Plenman Laurilla, Ei-
no Look, Kalle Nuotio, Arttuani
Eintanen, Kaille Reikola ja Pieltä-
ui Väisänen. Viirtain haa-
rakontrto r i 's s a on rouva
Aii no S a lim in e m oifceraitettts
3lhdei3sä joikc> konttorin lesstfmåejnen
tatj (oiimikunu. jonlkun jäsenien ta,i
pääiiohtokunnan jonkun jäseneni
Ikanissai meikitsemään panikin toi-
mi nimien. Oikeuijetujf haaraikc!intt|o-
- nuolesta kirjoittamiaan toml'-
niim'an ; Urho Ludvig Kuk-
konen, J. H. Pupkiki, J. V. Sysi-
metsä, Kaappo Vasktuu, Ansihetim
Sipilä, Toivo A, peltomäki ja
Justus Pirttiniemi. Keuruun
h a a r a k o n t f o rii s sa on 5 a 6-
cbå R a i t h a 1 ,m e oikeutettu
nMlUchseimään pankin tioiimhvjmen
yhdessä! konttorin johtaijaln tafhii
valvojien taitu muiden siihen oi-
kieivtettuijen kanssa. :

Söobi en M a ata! o!«is-Os a-
k e-P ank in K eut u ura h a a-
rafco nllori s s a on
na« kaihdella jäseneliilä yhtaiisesiti
tai yhdelilä yhdessä valtuutetun
E a u h a A h oir ann, a n fcansfea
oijkeuis merikijä pankin toiminimi
Kour un fcon !'toiråss a.

O s a 1c e y h t i öl M ä t ä s,
!P irkka !l a n "pitäjjä. Yhtyöni feail-

on vaiS.ttu Axel P I a li-

1 "

itlaffigs, joka -myös' «li ythtiört
'ijofot sekä Volter Aschaaim WM«
Li-sj HaH*. Prokuristi: jAjeel
Pl 3ti tin g. : i ■V j Ifip.p, ula. n; iV e ne- ja Ä-
jofc aH tt teh d a s O s afk e y.fa-
t-iö Vilppnåan pitäjä, Ylhtiön
häMitvfeeera om> v-aliittu Riamitaftaö
s ;i jaian J. V. R ai n * a h a 1 m e.

JK.o il' h o n Hö y rys a h a 0.-
Y : n haJKitoiksöon on vailitßr hrat
Gösta Ser-lac b j u, s, TbiMc»
Anttonen jaRafael Forss.

Uudet mHjoonaliikheef.
K-etiruium. Osutfcikaitiplpa ota ik>

SoajkiUiuiQ a.4:asia sjvuiuifctainiutt tnSl-
jponainmryiyiinki, silliä ikuuitrvaöh-
teöss-a oi; fcaiujpiaio myyntimäärä
Smk 1,009,876: 80.
Sitnfk 1,009,876: 10.

KeuTiUiitin ostfu -ikansppa xi.
mtyynfi ötj ldkalkunun vjitaUei®enä
päivänä Snilk 1,040,039: 80.

ffiouhijärven kunnankokouk-

VH-ciioen kunMMMrlHeien Su,o°
hWmennellie inaMiM
K. %mpmn, E- F, Kin>°
niaifii, T- KWka ja 21. Wnnnm, W°
nö> toairalfe I. I. Soliini p
A. 3fc!fWl!.

ken-, muuibsn, paitsi sW hpMAam
uiliSZ «iiNlllnstastn se wH<lstnSvii,
roiiinlEå pa.nai%fcvx ryöZ'a!inHs'ä WSr

leremußfati
Irai%TO o*2ttötocwt

tyM«MncWn waEWcwiMN, icte^
«iHIT Wsi kunnes MlM^llssVUZlMV
itiötä cih antama llsiaZtiss HmchW°
mm-

vi

flrrneifasfa eron-
neille jääkäreille.

Suomen fa-rija an ■aik-ar
m# _ wleGMlllsnMw päffMcirt

lp Su-onrat Icmv*sn ItoatöiMi , my«3
ir*fßtootCSfmiißpenfia Ei'
wMn ncfääiit, 'jG'% n»)" .etoa* |co«
nee+ öotit ole nn M
weWMWiwkMa Wclftnutnn/eet.

on tz'hä eMIoeTtl
wq, e Mä he j,c»VäweM toanf-
Vciitoät enää wchooä'ä

KaN, ttto' !l!itia an !ha!ja,annu!kjicw
Koko rnai: liiman, yli WileW

'bslHckliOmm latointi ennnFMN
werijlWyi,», VyöZOjäja rnilicffitaailr'
te». ajetaan
t&m ckm, WaOlVihLN tu,c!fylwääi
houjlMß. Se, «ä föEjån
an ife uWap,
stwasscilWsi iljauw&tj ,»[=
fee,rn ■; • i : i ,

Ja meidän m>am%ivM feifoo yhä

M waMcmn. Jhde n MöWtzlkDn ferunnon tlchliwWlM K. SaiferaoiOTX
P!chzo lOGcMkuMmn fcmflcini"

joavMflMtn WkoMsVN'.

Ruoveden kunnan Säästöpankin
isönnislön koSouhscssa

erlien valitfaMtii ipafkfcaikMninialta
poisanMubtaiiiteen. tobt. V. Baneft-
liki tlalite åsäniniistööii rovasti L.
H. Durcihjnart. , 1

IDniMM on w!HllVwsls<l. Mä vfy
ißaatoaroipib ftilmiu, ÄmeMyy .'a»
•toetuille. Wi!hVllinen toroätou+uu
UlMlle-en tii^ålEkertl i>n,
niiiinifä me toa,K'n lWpuncen fotatoöreJöä dfemme,o§f'airee#. MciVH
W/lään rnt% uhlvcNMzMiijMßa,

kamppMlUW uusig,,
blßftss ipniOTaia!tran<e hywä!l!si. soa: '-
oitircoam: Suomen •ob
jälleen 'käsi Mäimellä ' «nmÄn»

kyWmykseen: OWi tooil-
miiZ 'fb; !pf!i;, M w««hi-k#cm änvm henHkMW iGnmcmD
hyWÄksi? , ! ,|i "j

,Tä'M,ä ch.WnyJ feifee WWUMo Sujomem Vmch». I#ö ennen
■lto iflfe» on amnMilmshll!
}&iiFi!den> fe kuVyastvll. HeKänwaßiWHsnlsia tm. eipäiwmMä taalf*
m«Z> !rn#% miiten1 i&o pvrhMU ja**
lLuwaßt wmllchß nötz-Miii&&låm.t&, fÄ Ma epä-

Kuluvan tvuodani titeja 'tarkas-
tamaan valittiin nti Toimi Pakn-

Haßfetfoesrta erovuorossa öle-
vakinaisina 'ja heidän varamiiidhe-
nään iosini. L. Särkkä. \

Halituksesisa erovuoroissa ole-
vat 'jäsenet iherrastuom. E. Kan-
gaifipeska ja past. G Vaiiinönihei-
mo vakinaisina jafySEskälni K. R.
Häkkinen varamiehenä vaiittiin
kaikki uudeMieen.

Uuden säästöpankki tain edeV
Ivttairniä muutoksia Säästöpan-
kin sääntöihin ehdottamaani va-
llittiin komitea, johontuiliivat agr.
K. R. Häkkinen, pastori G. Väi-
nönheimo jakaupp. Manu Laiho-
nen. ,

MiyiEllll
Ilmestyy tSnäfin 12-slyu!s;ena.

kein kuin kv '(aivan kuib saksa-
laisessa sanassa Quelle). Esi-
imerkiksI'.: ~ qii® joka, quar neljä,
qui 'jotka (korko ääiritiöiMä a, i).

w äännetään kuten englanti-
laisessa sanassa well. Esim.:
westo länsi, wisto vistipeli, imio
watti. r) j

x = ks. Esiimi.: -. ta.vo taksa,
laxa vetelä, luxo ylellisyys,
maxim enimmän. ,

ffMn sucheluskumniU. Miden, >ch<tätaärtä *ufe onifi ftHasst» olOnw,an!
A, jÄttjälr/ffen ylläpitHm!'

»it onmlla vaiMakmnllacm, sekä,
jos <ch'ia<b nii,n ■•■aiiå-elumwsa vMmma® itojag*
teit. Mi!kä MP? Jtttort
aNIneMK» tjrfte PlchMMumn-ZchH
lHomlll«in> ijen .fqAwi jMiinM kä»
fi,w nö. SW lm Moje>lu!s'su,nm>at
sxmW» jätliesty-.

Tässä sn en%-ert %»t-
rrciiafo. KlÄWwuOtffon «nDanM
koulua Jatyrreiinä ©rawtoa* he qpä>
ferÄi ftjftrtp, Ma tägp
sä tyaMllllW!. ,la, *<i-
hän ''yöhön wlliwait >he

rtigtä ft)i§% Äqaityo
ne MO ;!cf[so;irsia, jio% -etoa" ft<Blð
seAtll avmeiijiaOta. j

tetria? tes»iaJ*
Trtiieliia&m UmaM. Ne m> *äffctoå*, jj&';fai mideU iille! n&ttä
r:#%ÄC!Jera tfiiSotilna la&k'mw,
MB (nomujiiOiife* jjen tätfeö*
flanVsoiiT fprilfen dSimfin bu.iw2>chimn
ja «wmÄiM, *uken!i nte

'miralle ja Nm!s'llille
Q!pu,a>?n. Uvnioii»

|c#oi eröiiiincvffe -nfee
nÄsiä ofentaatn Wä k»n»

niiiäföiv fii 'm fc «ti !:rr>!'':'ui[rdsa -cx-
majassa.

y= sraoraaiäfaieQ kerake '/.
Esim.: joro vuosi, jkz&Jo tavå-
pursi, yen »kas ifcässä, virna nuori,
yes kyfflä.

£ äännetään kuiten ranskalai-
sessa •sanassa £«wc, englantilai-
sessa sanassa ! zeal [ja kuten s
saksalaisessa sanassa sagen.
Esiin.: zero naNa, sinko sinkki,
sumas surisee. ! * '

ch kutes englantilaisessa sa-
nassa child ja espanjalaisessa sa-
nassa ' muchacho ,'ja kuten tj
ruotsalla-isessa sanassa tjäna.
Esim.: chamo vuorivuöhi, chipa
Ihallpa, chera kallis, ch asas imet-
sästää.

länkäx c i • a.

muan yWoNva ft,M^oill?on,

sh kuten englantia isessa sa-
nassa she, kuten ch ranislkailäises-
sa samassa chemin ja kuten sch
saksalaisessa samassa schar.
Esim.: fisho ikafe, shaio isovaate.
shildo kilpi, shirmas varjoaa,
shokus loukkaisi

■ M^^Af-S»

Oulun „;ui'iamiinri" Hnwiletnän
Ku"Nn tunnKtoia «dtolqmxn u«.im

ja toaKituJfia oöo:cU
tuo rciu)ciffip.<T toonstoomi. Sääm-narä

gifeirii" «erWWenffil.

cttwm;

pmä mar/askuiita i
>,

#*

Wt, fo*fo ote*
jäÄNrmn ÄQimitpm «van
jaäki, '9m&a 'lM<& HMlis Vftlleew
ewakin ne 3<oTlshe >nyb etoa* wWuoiiete*, siiiGJiimöHkt. on pMteieti! Y!M
edelleenkin oFctoa miMzna stin>K
Ws!sÄ, §e Avvcm M 0 .jäjbäf
memä vm&Ua mrtzvhvtoo}*. f

woNvoll fwube* eibw*
wWä die loppuneet. 3ce
ipo%s he

e'top* w!M dg lcy»
Kun «iSfrircirnSlaiat-

finen PreuMlaiNcn läNälrlilftßcll»
ftonn N:o 27" szazayui WanstlMl
'25 pnä fyfinvf.., Jiidonn' |aa%i> Ifa**
iea ficn enpntöiiifcii cjan
l>o>Wu>nVem, fiffohr «Nsi,
malla Wsne» djta, WH WMft egeß
VÄMNjpViN. ! ! .=
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TEs tuomitsemaan
mutia hiiia

*£> Jumaila läfcfe( änvt Poikaan-sa maaäJnaan: sitä varten, ettähan maailmaa tuomitsisi vaan
f** maaifca hänen fcauttanlsa ,pe-
*a*U*si» (Jc:h. 3:1I7) .

ösätaa itsestänsä, 'Hälheiyfceis*änsä
',ja tehtävästänsä' Jumalan (Poika
Jeesus iKmstuss, joten tämä 'todis-
tus ioia iviairmasii oikea ja, iksötet-
"tava. KeslkusteSussaan (Näkode-
öSaktsen feuniSiSä sai Vajpoihttajjaim-
miie iselöittää totuutta etisiiväMe ih-
•misieälle Jumalan pelastussimninä!-
''ejliman 'rnmgenneen ihmissuvun
pajiiau+iaimiseikisi m2m ■laipsemoi-
OaeuWsife, jotka kavalan viiholiili-
<sen ; viettely 'ja petos oli saanut
ilbmjiisen hyi jäämään. Synti oli
tuottamat lang-enneeSe ihmiselle
tujounJcn ja -nigaistuksen e|l
syaani n iuoinmoMisien is öutrauMaera,
eron JtßMadasfa, joka on kuofe-
*sia, koska yksin Jumala on elä-
män lähde ja synti on eroatt?nmt
iHmisen tästtä :lälmän Siteestä.
»Mutta» sanoo Vapaibiaijaim-
jae NjkodenruikSeffile ,ja isamdjHla

GaDIM«, IjcÄa ihmisen nimeä
kantavan »niin JunaaPa on ra-
kastanut asaaitaaia, että hän an-
to' ainokaisen poikansa,, jotta
tkufica ikinä häneen uskoo, se ei
hukkuisi, vaan saisi iisnkaiiklki-
sieaii elämän.» Jeesuis >Ka"i;s*u>s en
Biäs 'tullut maailmaan tulomaan ja

pelastusta, [palautta-
maan ,jalilleen 1apsenoi k-eulksi'n
ne,, jotka nämä oiikeutenäsa ol«vat
ja ovat menettäneet, l&i&sknWäm
•elämän lähteen, Juania!an, yhtey-
teeni ne, (jotka hänestä ottivat j?v

oiva* eronneet ja nijrint fcußeet Ikiuiofi-
iciikisi, hukkuneet. Jotka siis- fäy-
dielilä todessa tuntevat onnetto-
muutensa, sein onnettom,.ud!en!,
■minkä ero Jumalalta on heMe
tuottanut ja luottaa! ja jotka oivat
kokeneet, ettei heilUä olle eikä vioii
oiSa mitään' nauutta ajpua, fcjuin ot-
taa awraalahljana nöyräsi vastaan
Se ! piefejsjtuis!, jonka Jumalia !Po :-
•jassafflsa mieile armotethjaina! tar-
hoja, dli uskoa häneen. Jttaafett

jonka Julmalla on] nnJefc-
dän VapahitajaikiseirnJme antamu*,
l-ne tuJlerat ktuöile-
mtefstai, . htiiklkuimaista ,ja saiajva*
ajjanfejjklkåsiea eläiuän.

jjaesuls 'Ejfisifcuis om-
ofettajvä .peilasftaijama yaistaaa tatoi
Sbyfjjptävä. Näira häm omi *\Mvit
tuOimiiökisi «maalmaain ,ia, maaife-
majKe. Eriitäinikjn sieminTOfsiinai
aninettoiniiiinai feopismiufeseta laökoi-
n'2i, Jolta ofeimime eSäajfeteft jj-a {toitai
ijufflri siiyt eilämtoe, om- 'hän fcu<o-
arojdkis] ■ jökaisdlSie, rraia*» gleVää
rÄaisstiä idkafeeTtai: öfeMktol bä-
nöni puoteääattsa) *a'hi fti'än*ä [vaß-

Ja niaa ova* måäträ laatmrfte
koiviiä tuamioai ailkiaja, mieidäm
mlkyiiineii aäkiataame niro kpva,
öWei täjmä» 'hist-oinia tjö-
dä, •vrar-sinikaiaäi täinnän ''iaajuiufeen
uiälrd&tt. [Varfiurslksfe Jmtnrala on
fefcfettöt hänestä 1 timojpuineet ja
'Yajpaibtajjan- !hyil!jänö)e«?t 'Suuinelt
ikaäisatjoufoot oäsan iras*vcls>-
toaeea ; ja vÄvtyn-een liulointonsai
wöSttaiaej. Niin on raaidSn ftnaais-
samimie samoin- kuin snMuialMeåai
«tyit näti*ävärniä : ja feerttawaasa sieP-
Oiaista ' häviity!k :«'&n ikauihfcJhjista,
«j<Usifai 'Vapahtayamimie iputau päi-
(väm-mte eva;nik ;efeimi'telkis*:isisä. Jeer
suis ; ta aantaatä
miaam lähetetty 'Vaipaihrtajja, on
hiytT-iäfWnä' , Peiastajana tdjHkt-t
"kiaulhisLavaikisi ' tisamiofasi stekö
ikan,s.o>i!le «OtZ yfcsityisiSle täkniän
Jjuanafea vainihiivr sikaan!, järkä!h{ä-
;mä'ttämän oiikwsipeinuisolhijieen
inTUik;aii'&esti: mitä ©uu.ri;m!mat 'jal
tkÄjnuma* artrtosafetjat 'hy'l'jätään
:ja ;jalo;

« 'MNainan, tai-laitaiam, mitä
{pv-hiwimät tffixeadet riena-
taan, ss*ä fcamäiiistajvaiiamaMi 'käy
M)vityfcs>in jkaiuihistus. ,N!iin|pä
myt giuuri Skansalt ija yksityis e*,
io«;ka Juonafem ja Jieetssuiks.en Kiiis'.
itiifesaa «vamikelinmi!' on' Hacilio*ta-
D«it ja ikasfvattaont ikoirkejnnlpaain
äwmisainvootti. onneen ja: vajpau-
-tecn, fcjtfdkaavat ja nääaityivätlkjär-
.'siimyjkifissääin lkauihtu-
t alaisina, yhtä 'kurjina, tjbkäipä
ikiurjempinaSci.n (kiriä >ne, .no! !|ka «i-
-ivät fdfie avanikel i usnta vßjpaiu***-
;vaa, looih(ottavaa sanaa ;vå>eiä foiraH--
fcetkaairi. >

iKun rnlyit seife Oö Öäiiti
ÄU-nn aWi.s*u<s, wjn paetfeatatmffree
iroielk-ja Vapjaftitaijamime Sedtoofttiifc 1-

nWkaao, tatrpeew Irftfessia
m aa;!'! is ia eftuij aimlrme [jvt ©tH&aftnttnte
rfw-ateaik%, v.u«ri:l;'e, 'Stisuiren
Pdajajiasi !u-ofcse, .jonäaa .aituncW-
M?«l J'tanra-1a.ir:mi? aniejfte
sanatSsi-Tisa- ii'lnnoi*t ? ,a ,i,H taini.qo.
ZM» mitäänl muitilta. ipteSrasitus*» ©»

«Bs •e&ä tn:! e, LöM-uUfecfasiejm.-
iiri"' feviiVjTKmiei

jgftä *äiwkin: -täisiä' jkgju-

£?irf

hea aMiStuteeo, vaipan g a kär-
s.HiTyi&tea aika 1viilennetään. Janiin l'idh<i!utufkiS!eiksie:mmie tiedäm-
me, e*tä isuturen luoipu.nuksen
rjniaaäJUa ja sen ikasivaessa vailtttu-
jenikini, ratkaisunsa tehneiden ja
tekevienkin luku lisääntyy, nuor-
teni ;ja vanhempienkin keskuudes-
sa. Toivoamme, rukoilemme ja
'ii>s!k|»mrne sen tähden, eWä .rakas
Tai lsämtme näiden iva-
'iittiu:j;n tähden fluieitä awmafhtaia,
troeådä» kauheata
ajcaa ja käirsiimniksiämme lyhen-
tää. VarokaanMTi,e vaani vääriä

kriist-uksjai, vääriä profeet.ioja,
TTstfca imeiftä ja kansaamnie tahto-
vat harhaan johtaa ia oivat jo
johtaneet, ja kiiiykäämune.sen ai-
noan Kristuksen: luo,, joka Julma-
!'an ipyihässä 'sanassa
tavataan! Ja ijohtakaaaiime uiu-
deffiia hartaudella ja t'ninoffla iteaSc-
kia, joiden kanssa "öejkjemiisikai itu-
lamanje, Hänen juoki&enisa. lästä
■seuraa ja riilpipuu pelais;tu!kisemime
sekä }*sity.''sinä että kansana.

Revoshofdon

H. N

edTGimAä iai
st»a.r*en: pci'

teiMjeett otet%aflem wiKem Sandor
wlrWa oöw' hc»°

fenfi#: l-:sp! piiiMfÄ, joftj
I lluiiXinini'noini \äfå Turun M Porin»
KÄm l

, Onni Sc hHv-
luwb jfls flBSWaSSte*. fcnö. UM
S i:; b qiöTf*; 2:Zsa> fp*
la Hcim«Oni Kanin p IN'
Härmien ailu-

kuuluNait :d|«t: iMiWchNl Nlli°
rt® ynnä Kes!s!°!Suom?in moNn»

niia!, h'3woZihoidonn>eu!w!oM 31. S.
Icio* i <a a tt, 'csgnom E. S 'i! fy
toa%a Ia ifbiiib. 31.
S i'in b qrc'i! f*.

' fag&e åötnä HM,iN!?s«,n MchwMMuu . i
|a MONWUJWMW NMuVckÄWttckn>ZGo»! |
rJpip-dfittonia tässä snhteeGll on s»N
iuutolji syytä miiioruutoa zåi:M>msn&Siå
e!pHohdonmu>ku!^fuudesta Sjäibän •atitnoS*
'fcilusjfoan, otama&a tämän WbjSteJ= :

felfi mwimiimi vyhmän iÄhtcchcm tcmfftm-
otnMcha SmrtiWl Wki«m fcyimm

,mi!chen, jo!» äsken Jw&ettjSfjä faiwSDaltos i
laisten fskoukfesw, missä nwiiiecf h«l° '
V-tustll wasman ja iDaaåitaaSfet sem sti- '>
ftriifegte eroontiiffsite1 su,»,vtuijplalwn buL-
fcanlfa jnWeMxzt, foiÄii eaH —

lauisumiosia elosu>un 7 pUwöinÄ ftii»-
tyssä einSkufftTum i«tuiu)<c*§kt. fiwii tau>=

sm sillorn eduKkunbÄsetoKiutsc,!' imitioKra
fitucaofaaa: lä% stitm
ifa) suhteessa Wydämme jyrkästä ja
sctoästs, <;'lm.ttii miräftn

lfeWtä», että SiM ij-:n uDuPÄMWwn
m>loe HuoNmatkl i
kulkea aäybeäiw mpu,so>ANussci Sai:ls>a«n '

ja ettet iäSfåe pottiasikassa toröHiie ■'M edes <•;: äiöä uu!si«n tlimcZ-
ttytm&tä heti, katÄniMe nsiwn llummoM i
ijielfc Vchi>tHWeUe ftllach«ikfi, että ntzkyi» <
«an hMttus jalfffloi >N?ai» :
fcato tehtäwääinsä", mihin kaikkeen ta» i
,s«was:atc«!sHt sama» lolouZselaOtuHsen *
lniiuikaan huusiwcu ,Htzwä" j,a !i

kättontajpwtulftn. z
lseNa wiMtili on ,ft>Z, SoiifeSta sen J»r= !
jjoÄwtaSfes ,ll!plpofttioni.sta Huiolimxitito, d
amnMu haMKMfen uNo° lj
psMti&affe mitä MnnmlßiUZ 1

fIIUMM

lja inmnMz (itKTCMTaiuwn lchMus pysyä

lMiVoillatMl. HaVniuZsen afo^l}HU>rcjat

HMituksclle ja sen rtoju&ratiiaraafflie poli-
ÄWtte siweellMä tukea ja toeTirncihiåto
hllidellll maVn diwrta pcmHamHa mu»-
tecm.

V ®»g HO «» -.' « M ,«»^N

PZKZnZcZ halHfusftysy-
niyksesfä ja uusista

vaaleisla.
<S>vtw-ei 'mteiJiincroimuttiStaitcui t«jpah-

tnmllt, jdiota joßainien pci: mä tuo mu»
fctinaiaw yhä utupa* öetojjfct, roåtotoat fan»
g«n läheNci mtzöZOm meiöän tiwrw
toaäafesratasßsjtte. SKcifcän u!'lopvli',tti«

tien ajemaminK on |oM*aitwt toiffcr iou°

tlUiMllsft» iftilhVn, asstedjjsert, jfffa fyxskkm
olla maani 'jta %mjm tisktoalifu-iiiiell-e

tcrrfteän
Mä nre sisä«iss«lm afb>

lWyd«n ja
lamnaVe, »ioi-a i*rn<a-.t •emsxx ttwi ; taita»
JöotoolaSto WiMtDWVtn MM>ä« sil-
loin., ftjtn B*et&ära la»sni,nwälista a)*" 1©»

m,a!wnchn<e «MKZA«W. SEöSp on pcif
jiiwm-aimn syy mHöWm siihen, Mä
meillä nykhääm on astunut pMoözö»-
jestytsecn kWmtzHei hMi,tu?s<n u,u,d.>««

lMn,is«Kia. WDmMNscnMMI pohjalla fe°
kä uu!s»n ed>uZ!kuntÄN>c»Ä!!en toMIJfr

WMNlleAxwju udeZj»,

iWWMwIM AMnMWesffä on j,o «»

sonebtu, tu!'Nka ftnmeOfci KÄoWjlMliiGl

.WÄasfa me ofciiime nykyiselle haUiiNV-
siellemme, joto efetiiyiflÄ «M«M« ja
lMiheriklafn,» «iieifeto on nGn !u«m>aK°
lanßA Whtamllt mauNNme ?» lamiftlmlne
flliht>n>loita, Ue>llci on ollut bcMvkiS, iotia
MweWPafl toe hi3sin o!isim,m« woinest
totoon. Se ei !ftieni,mmM<i,lnä>n tetoc&n
ofc pmVm«Ä pavl!cnn«nttaaL!ifuu>den
mtaMmitmkx, mmi sm laÄeGa Wtznw.
turait s. «. s>en
töön>. Hlllliiu!!st,n pslilNiNa on |ii# so=
OOH iäybegfä mwkiiylseßsä erttw edus»
Ittiroara twffit'(tSara, M»tM«n i,n,u« totr
nen HalliwK «i sins irneiHä «Kp wnmut
olla mahdoll!,non,kaan. Tämä on mtzVw-
netti) suoraan ntifretäjn taifcKa, jotfa
niyt wiiOTe oiiotoa jo pMyNZ ctoai fafc

äånWojiam fthiuMumisessuan
MN ja «WtzvZM» sitä djiaiijji nwMcha-
wm jo !tf«k!H'n lei«MM laachajmM».
SDbaiia mu.u Sukt tWMWZWZ ai effiafe
fiirnimi.n x»k ollut HoB°
ifer lsMitus on loskmnmt ©!fott itw*teen

JaiKiett mahtxollijsuulsien mnMcm
myöskin «iiiiä toatoonniiSfia, joita sen
inScfiiy.Sien «'li'
wähemmnKlön lxHMa on jttte «fÄeiiij ja

Te liii®.
Hb!:n kertoman mmiten wantiwat

.MatoaiitoFaiiiier lcikll-vnuslhalli.tu.lses.sa ei
enempää eikä wcchempää kujin enem°
fmigiöä. Jätän tällä kerralla syrjään tä-
urtcro wa«tiimukse>n mikä?!
se loffec. sen ~lllhiuull«su.utt«" ja mv&
P määrin tähän MneKsä"
on niuiben «kistoiltinwll. Mut.u minä eu
mu>ltc» olla huoimauttannlltt», että äsket°
imm, Dwn cdußkunncin enemlmiZtö koÄtizi
wiwuttNa <wälh«!mmiZlllä
ulospäin Wan tärkeyden w.a<lti!nc«ci hk-
isi!nis.B'>sWtltä, fe ,I-ei,mu>ttin „eipä»ike.u«e°
tutsi piinostuksoksi". Kun edlMun»
ncm wähe,!Nini!Z,än tahHta, tna«V'iiic«n
en>om.mistöä halliäulsectm, on «ft wäihin-
äi.n terroria, ©nrä minä Moi oto Ey»

symättä, onkv
waatimlMen >mukÄi.st<r, että maatila sm
hallitus, joja MÄMMu fen toäheirnrois»
iön kanttaan, ;ja MW Pystyssä wa>m

les Ifi-ig nrösffä nVuwvttslwiZia, jatta
on haWtuslyztzmWofoKtmnme läych, ta»
fätoäßtateSfcji taaaviunuS vnsMmDOn
sa>AMiseßta, UUdesft föio.OOTU.ähaMiiife

tpeätfö tulee WväsWtM, tojsäfctacE fc tot=
to tajstaan efeugi«roam monariDlÄsen
etn&mrolietös! ta-fjtofta if&ttnöMfflfiTOito,

liota on ewötjtmön kuin «MmMMe-nz ta=
paiste.

WWä fiGe» nuftin «lmZNiwHllWaiaGei»
Hi,n t«,lee, un tänia äfta. mtzllZ ollut iä°
WeHn «Hm!f««! s«kä HcM,t3Äfts,sä Mä
Sv!. «ylhm,!>en wällisiM u,ol!wVttÄuiZlsn
«wwt n« jchtoneet WHeu I«!pyutulok-
!s«en>, «ttä nmuVi cn»
isi Holm,i° tahi «noMZiPllluHfti.

Kun nykyinen eduskunta jäfc
fcert Voloontui, oNwwt faiffii öljitä atiefc
iä siitä, eriä ie M wnMlmVuijsmudes-
taan 3tjuo4iitn-aitta päärtä»
raään kansan nchneZsä ja sen 'pv.tSkåkt.
Eikä toi.siu äMÄmmft ollakaan, Mä o!i°
NxMIM, ne eduZlunmM jftfencif., j,o,i>den
ptMcå oliw»t thhsinä, tehneet itifeöfä
,sHypäliHi toiUa oiMft [\v tii W«l,t?op3to'l°

Ifööa jo jlMmfllwallucheen. Muitta fifiä
iljefcfesiå uöaerr, kun fetoip ebuZVuumiM
onNNmmsiän oletimn hlllliltilZm,uoioWf«
,myks:L,sä kannalla, «n
wäh«nmistöön tutuneiden ta,su,walw°
ianSknx taholta IxMmmaiia kuulunut
waatimuksia uusien waMcu toitniltta°
mffeZta, j.e!pa Mätm. E m
«totoilta muka «h rfifi ollut otoict*
frifoast .cifkrkt pöftttäinäör

NWin fatoSfto ei rositte wciMimuffiUe
mchen taaaTOen ibiimiiiikmtjfeåta ,jje
taÄi antaa m?ri::i,m kn wu°P, että
ofetoat otot oitxrr teäpeei käsi t4:»tft«
tarnttjfett m\m ,fuuinnWaHc« «tåätäSfä
«säfiK»t«toiafi. Eihän wisläMäm ofe en=
nätetit} fcfnpitan ifetojttäö ftsiMMMen
k<nO»cdust<chU«, ÄMMuUa ?«l}s:.!rera,n,
e'l<i towJö M Mrttaa fesrn

SflM|Fu*iu' coööifuan maiäwn fn.pw.aan tftefasöot
SSuSta fun, lni«Ä fMMta Sekti lcho , no<m . Jföjjjen

S»»fe#«i!ea* WM° en wiime aWw, foMtz«! tafcg olla fcte*te*# pfonrr

AAMULEHTI
Ksärft rtnat toöcoMsttKW
(feSö u ;ffot= että fi*f<fep.c'li iii-ti fet slostchwÄ
whnect muchootiMnaM teaailiicn iu«m+
toimisen. lWmnaiilla un 'saata ytztämit»
tain nähdä, iuinioa wckÄvan Äwttesst
eiwZffä «MeÄfa tvaaVi fangen itifei-n ly°
Mtään, Ai sama ani ollut rasian 'taite
«eefifeånfin nlllllssMmie. SMPeÄi la<r°
ssen ei torelä tähäm nterrosfä «le tooMu
>vääs!ä fc-ttornfeen järjestyksen ja td\x<=
hlMiftwben hvaSiiiKiinmiilscn tifecm, että
»aalit ojiisi woitu rottmittaai, fosfc ni"°
de n tuoma olisi
Meen saattanini fotoa ja G°
tetsfttrasaäfe toasrfin wanraällffeZisi, toatjO
fapa n» mmstN syistä IMWn rnciru
'nmiitaa.

Nyt pv : apffn losiiiT kznöenWn ioiisin,
Mf.o'fts!li!!t!iM«n lilanne alkaa Mfcr. scl°
lännen.

«ato tvtUbbchmÄmM,, että crai etonut
fanfläJk *iifai!fuu§ sa«da äänemsä Suu*
litoille iruiften eduKkunt<M«Nen faitfta
ennicmirnOniftn, kum iooSfaM&SDait «t«A°
kww«m waNuussa<utsi ijjäötittjty. Tällä
iumwsstll, in IjuoutfooniÄaen ne feiSa*,
etlä fcffoCiSrigteß k»w<mvd!!Z!tuM!M jc»
fa# ja wP,.na«llist«n
jo ftttcirt wuidaan ioiiimcö! .ofeiwm rttit»
kaisl!uji>a .felä Äozen, Maassa jo M,uu°
ifereJiitr iMnchoitiAmeien, on. 'päätöstä u«°
Ifiem tocrfllicn i<mmHiiamrik&kt chhdytyk-
Mä w-wchdittswä.

Tautco-Matti,

Perheuutisia. wM-irö» Millä «lifen «iti ODga Dxe-u|er
(ja fätMckmM A,uw« Npllo.

Diplsulantteill mMallll. HMnmû
s:>afc*rigtfci Mut läheÄiläs ©uibenb-ff,
jo*e. HMq,twlseGa korsusta on katwMt-
Mäki, ol«ZZslee täVä kärjellä chim,c«>nen
HeDngißM,

MiuiZtev! färn1 !: maanantaiuV iHol-'[■aramn kanssa 'watn.2u.Hoiw-Jan ,sekä ul,'ko<i.fla!!u.miuM.erlm. hrara japuran tootaan. Mcien ,Wwi,n thhtywät-
mm näHin Myntciihiuisä.

Muoitsiu Pieraris» zMvå NheUUiiß
kenraM BrändÄräm isauMi raacrnianijiai'
tm Hän .maiöuSti seur«,a!w'a°
m Mwcmä Tnmm !crn*to Tukhollmanu,

7Q w„2tjn.täyttää tiistaina i. 'I
19 PäVväuä NVvftillähden l-rwnNLän
en-tkien kansakonllin cpeiiMa Aapo Pcr-
lMneu,

3få&äB/bfiän fejntirtoaran fährfcääin, toe
li. hän toaluhifn janotan fivioniifiånfeufe*tti«t ojyeWQij.affi. Jossa iotaeSja
"li 32 towrfte. M:«, 7 toaotJiira fiiitem
hän .eräsi toitneåto. Ofittitoim,
ben, öffttaiim terweydelliffiKiä seista.

NMmßannme ftwrmialla ja tunnolli-
fuut«lla PäftwätHnnfä fuarÄOTteelfe torat»
hlliWlle, .xaatfoiiiäa Mmä« Mc».

T»ss»zistilehti Waasan». Wa>c!!suZ°
ia sunlmMeVauN pa>rha,>lluun fcpafi!be=
!!Nll,l'ru«itoft,! fehbanperusi omista jjaais=
MummaUe. 2upa«anomuZ ijäferttäwec
Käkiä Liisoina nnttchoMMe.

Ajl,«m!lwi»en elinkeino. T■-•■;on
Pistäytyy ViMla näöltään, chölMGYsch-
•toå MliZhemGlö. KwuliMelee, ftMuiisilo
«Hemaum jxtfetoitoM äafcafeja. Dieihsti
Niiittä 0», fuw ftefö an Pevmi foroinc-n eikä
lalvsseta ofe p't?!,in aiitoihin ■oöant o*»
iettowiÄä MKaGnaIM ja
tullimaan Moåjfe Pankot:aitaa feuiDaötoa»
na ftöiwänä. Paha wllim an ettri iätä
ifettnaraitaaai Päiwää ofe tullut eikä latloK»
fUalmm, ei jKDiJottuiata eiJS paiVaw-
«mt!tomi.mlHNm!inöfftä cix sick°
hinui kaupungiJsa tänä W!synä ulfMMn*
PiaE,l, llud«cku'Hei trjm ■ toätwri uulsin
tapoja Hllußa Wvä an fcKbSften emiS»
■Mfientin haitea ajan tatooit.

Muudan, joka tarjoutuu Tuoiuen
presidentitsi. Kirjelmässään sl-nuatelle «n
ruorsalainen liike,m'ies HeruNM Taiet
ismsit-autunut Hali,uGaaHi
Sucmon PriesidontGfi «iiui. 4 wuckeksi
Ä>».nlft:än. L>nn on tullut t>:.'Öpf JliaaTtfi
1908 ja «ollut fiticn eri.faifififa it.oimiZsa.
Sftiifä Hänen tiebtföiam !pu<uttuu, sanoo
Bän, sen loowaa. Härncu Hywä
ioka sylki Otelle Huwäll- sa oikcallc.
Jos smimMi Hänen taiMuis.cnsa
huoimsllwl, nn hän, ZoSta hänellä Hfef*
'(ään eii, ote wavoia, Suomien
woGtmm kuÄomnuUelln <!aa!duma«.n K«N°
sintiin neuwotiklc.maan LinM«en tzaN-
tuHen KamAsa. Jos niin haluttaan woi
hau esi.iää wdistuksku fuoritt.a!mas!U.«n
yMPPTuZtuWmMoKta y.'M. ..Sen, sorran
Ehdosta sota Ruotlsissa haichatteMm
«mc» Plchtaam, kotona, koulunsa, Jonttorig»
m ja ffo!ti,laZhar!s.lli.tn.ff!ssa", Ischoittaa
■hän, „ja ,jota mimnn woimans! oliwcrt
s'4zm heiiMt 'cstäulään, on minun i?t--
wevtenii ruumiillisesti ja hc«liif<c§n fär=
stnyt siiJä, enkä näe muuta ftgvma hiin
lähteä tästä mnaKta, jcOsa waIWM<MWz ,
ii näiMää HxtlXkielnan tzlpedde.n M' antfN
Wi>ä!Mi>«!N lhraii!ii«\. irnutk tiuun--
H-m teen sen 'iahban hanMg, M»lWni
lunUxttu.!-! Aseman isiMä, «nH-n !u'en ja
pidän siks, VluMen ftvlMenchni cnwua
itselleni s.l,Dri»am:," NähtäwäMi on s.u
!s«<ttaiam .henkinen
ien. . -. -—: . -.

Kaljunen ollut jo sunnuntaina Hcl»
finnissä. HeGniMl etsimän, PMifin Kuo«
pian eififoå&n osastoon mfåemem <i>ltm«M°
t»Mfe!N rnufoan ,cm K<ÄMlem fiwwnnwim»
rna nahly H«!smyÄ!ä. Sa!M0!« an Hcl°
pngistä ,s.cm!ft'u,nut luvteltMml ljariStlö ;
NV'Ht<WU!t stWUW bariPuaWN' PolWllc,
sttä Hän roamiaSti M iftnmnnÄWW 0
talpäiwällä nähnyt Sofjofen HeWnGB»
sä.

EllJillllSiliilli

Kapinallista kiilinitnZill ja salaisia
julistnlsia. K:wa on
ta taholta 'Swttäö, on
WiHme 'jxi>;*t>'jnä lMoaWtu salaistu, Mpi-
•notti&to Who:ijmZt<l & ta,wattu Isalaiisia

W iraiNlNmai Awn on «mms»
iuv.ui sanda myös .t-i:faj.ffelXijfr.©i.a.

Snoindffava vierailu
Gamp^reeHa.

Näyttämö Kaarle Halme ktiö-
menn-a: Kullervo.

Knminkuljetus ruumisarkussa.
iTou!ii>an 'vaaswwano,?eu,oeZsll on tao=
mi«tu Aarne Peräni ja Ke» KoNawl
MicHllHetuchseZchll 2
wanleudeHll. Nazvavat tlMmMm rrnu°
niuile menetetyiksi,, lmAiiHtettanec,
yri>i,!i,!wät nämä wi'Me tMnelim runmis»
aMMsll faVllQ Dn littaa lu!M,i,a.

Karamallien tuonti MuuckchnM
MVMÄlaiffet Mocrt Mtere ai»
fotoa taottaneet lllvmmistu! laVamuMe?
jä, yhteensä joffctSiin ,MmMVmö teroic»
M. MyöMm taOTifJirata un iuMINMt
15,000 kg, kwvÄmellchä, jofcai pcmHuiNaxm
jaetaan: itußMiiti-fu mnwmi jjäsenille. KnVw-
m«ll«t KMetllcm
tu-Beie iwiben Wnunlsi 75 mk. kiiloltll.

Huomenna maanantaina vie- 1
railee kaupuinigissarpjme Myttä-
imö Kaarle Halme, esitcäen teat-
teritalossa kello yiß '. Kiveä
„Kuilterraa", fjosfea taiteiliji
Halme esiintyy nairrHOsasisa, måkäi
ion liläaiem. parihadita 'luomtiaaa Ti-
laisuus? aa isamalla jiuhlanäytäntÖ
hra Hafaeeri lOwuoWe» sa&yt-
teliijänä-olon jidbdosta. Stuljemime
•tämän ivieraiiluin tamperelaisteni
äiiuoimäuöni, toivoen, että katsomo
on Oleva viimeistä tilaa myöten
täysi. i i

I«ftMr»en ilinoitulfet. KeZkiwiil-
lo,u Wais<Mlli»et>iHsu! tm >seurac«w,a H-
m»:Umm tfaaÄHå: ,Maa}icm saippull-

Ujoja z,a Wwää Pienissä rfråsä.
Tarjoukset Hintll-iHnwitaMmeem läyeiet-
dctaä ijÄKooni ®öSsa SiFrebeTfe, ojs.
Pa>r!llln»>>, Hclloborgin tärtaru}".

Bai.fri nm iktoasaft otoat Guemelsa
suuirien jMfajen j<r totenisföömifen nhul-
lia {afcttvwm*os)a, nnrtto hsria «purooni
tÄchacm «Mä juMDesiG fa fctoällä afoit*
teHb! I ; :

Erityisiä 'kumitettuja 'juMajul-
Kaisuja :om yleisön .Viatavana
å 5 imk.

Sampereen Gealferi

hininoim „P.ohj nla, ii ,f ia" M
klo 8 i. totoOiffiiifTO WmwW „£ u ttn

Sampereen Kansan Geafferi.
Tänään ikilo 4 ijp. oin foujofeea,-

foiitasinein muorisiomiäytäntö. Esi-
tetään P&!k(ku p y h i im- yo, -

KiiQ 8 ii'l. imielmee -suurien s.uio-
sion saavuttanut jhuiviiaäyitidlimäJ
Ty 11 öj e n (Alf te d, ijollom
taas saiaimlrne nähdä ihra S aJanl
'kitettynä Per ißuratesai,

Tovppien lunastMnnnen. MW
tMchan, cm acrarmoirni N. WanÄ ©raitorr-
ifelt HllmrffiZ-w' myywyt
MuDNc, taffrareHfeart ÄnäiifiSfi K-
Loiksi. Neljä wilftpau on Wyych >P<«clj«Ga,n
ja ylsi Im-wiMän dliieelta. N««, ,spn-
tyneet WnMiM pikluWaH onwit iwn

30—40 Y3hr.ao.ri.n suuvuiilso! >ja ittiii&eu
hwckcma ollut 400—'500 ifti.-
hen llwttWw, raSerßniirfijiei ijct meWcm
axivo. S. S:wo. Salmari Rara: Sääkärin

muistelmia.Kirkkohermn te3tameniiilehmät.
Tu,run läänin MVÄHerrnlle, «sott«!MVs-
saan pyysi killklll-
! K, E. Stcubäck o!!<koiu«,llu,, .Mä
,euiuäiset> .we.lwoÄ.et!«,Mn toi-
m.iittlrma.an hänelle n, j. teZtÄmeutn.lch-
mät. Maaherra ei ole kllitftnut cfficm
kuuluwan itftlleen ij« on kn n>!u!oiffi
.jättänyt sen .käsitdcleCnätiä.

salmcvllcr, ebtä sään>inr!2-
wastii K. G, Stenbäck sä.JÄttiiu waZt'-
T.föäri käräjillä woin vajäyi!Ntqj«i ylit-
tiimHeZitä, kun oli .paWaiwoim
kan:Ves!sa«n perinyt liwn ia,rkea>t in«k°
>fiu!t.

Kuistamaus! o.y. jKßfjai. SlJvujial
348. Hinta 12: —.

Su<amaliaiis4te!n pakarien yaifoeet! *

Sa!kis.as'S'3 ja Riian
bedidiäiii menoiisai Salksaaa jj.a isiöltä
paåagamS&easa, owa* viime aikoiihia
sa&fjdka isuutrimmalta taailta ■oliliee*

,rGmiamttis!en jbämä-
'rän peitossa. JNyft bö tälmä (hä-
märä Äanuit foälivtetä, Sotun <m, huh

ai 'fobeltofocrn amml VcmoMha iu>maa
pepita, janta 'infot jo muutÄMn clnxrrf
iwlMlNÄtiwmcm stbMVt.

Vapaata s»itto» «Mää iQtliaa-n
©rfeSiexi tänään ,810 I—-\/- 4 i.ip.
iSkMifcKt TeättteVita tatatefeäa, erat.
Työtv. tckMä 2:§ffa 9ettaSje9£a.

Vi fatfa ttnfnitfcionnfo to«sonbetr=
risti». Gwersti Hugo on
waFtck>nh«i!!><H<Me ofotfamtö&järar
mäHlläm AmzMlcmnt ffVitähGwänffä

hänelle'nryöreniertpä
3=luoftsn -!o§te härn ei
failfo Mä anSfewifeinxttiiiä ja to&Ya Hänsn
,m':c.fc§iäärt' sitä tcm>wm««m otetet oi,keu»
ietut cxnAxlZwcm «k, j-oiita taiätcUuJen»
tällä ftlMVmalla Hvnlensä MAW
Maan PuolcZcka, ctow mHMmmeot sen.

GulaZhijuttuj». HclsingiKsä »hdis-
«etaan errNnDemstmMi uunolla
ma, kmiMua:dl!ll»Mcktu!ftP!<>nto sätiirnee-n.
Lehtien kertoman irnu.fc.itn on ftÄtä a,M
«raöftta 'iQiffoa;!in iMUMm tyhmelii-NVilli!,
|aife cnxiit joutuuKi sat,i'm>ee,n Mä, et=
tä ttoat ottaneet rullas.N 8 ra f- kaM»-

Ja MÄoZMoinnMMm oäoott he
(joutatiiset saffott foahnoain,' sillä fnl.a§
kas?i noin .Pöllösti Quilm&aamvian, oNsi>-
wn>t c!iii!nici-f:ft fcmmet MMÄNVAM
|a rnrnjnieensä totisen m,!,?Hen rullia, joka
micZ istuu uvfyään PietariLisa bol!M-
-wWm toa-nlina. NaiiiNa Mfiwttt Seffiuieet
j-otalin muuta Mä efetoää.

Tampereella senssijnan mMämn wäl-
waPwasti ic»!,M>.ur «lankaa 8 mar°

kasta rulla. Täällä tiojiitaa olla iam°
raijahinta pihkaisen korke-

<°myi ikunta hsPnyiSsä,
Mutta HePmMsä tua.sen mhhdään

kalmpenekaisiem FKn>ln,yson C:on rulla°
VamNcm 3': 50 hinnasta rnlla. Niin a«a«<
Vn kuuluitaan !>?tsi»uki!läiisissä kohdtZ»
sä.

Tampereella jälleen ei myydä Fiw
Jayfonin luuäläufca :<ietäaksenii i,n,sin°
kääll, ei «rna»» ole lehdssä «miään
kumlutetchu. Ja jos mhhtäMpn, niin otVt°
toifi tietysti 8 «ref. ruilaNa, foSta Tmu°
(»De.en ra* ra on WKrinpi ja SoSIa täällä
si «lnne.-a sellaisista stMxl.

wWnutt Jfeaejstyjmään teoßasia, jois-
sa imiaiiöjinit [jääkärit fee parfiaiiimaj
asiaiflituntiioina 'kuivaiteiviait ;\iaihei-

»Jääkäirl'!kliirj.ailisiurais» onifrarisa.
ifiuifat nyJJeyjpävjen, idhl&ä mrden"-
iki<rn*o:i3im|m.aiksii to:inj.alll'iisiuudianlla-
ijitosi ;j,a syytetä kyliä, isflä yleisiä
cai ipsimi utelias jkMufamiaaini t Uoa
morfcUCfeeo -ja slalajperä isien isoili-.
Ja%ouikiani Mkjäviia vaithiejta. En-
sbmäisönä »ijääkärilkiirjaniai» ifl-i
miejstyi viime »keväänä jåijäikäiräk.ajpi--
Painii 'V. E. TuoMpara flaos i»iSiuö-
me» ■ ijöäkäriiti», Ma mäeni Ikaiu-
ipaikläi ikuiin; fkruiumiUe ikrivffe. iToi-*
isterna .seuiralsi *äss;ä äfooto&etmm*
ritaminiie «lievä jääkäri-insinööri
Jaftmairi Karani teos . »Jääkäriin
mmiiSite'lm!a», ja fcoBtaatti*enia ora
airv.an äskettäin öfaestytniyt eivers-?
ti A,air,n,e Sillwoa ksrlja »kojitaaistJ;
»kclraieniruetjtuinai», ja uiuisSia jefpäiiieu
mättä *u|Uae i%nie(s*y|mäjä|n sen miu.
tk&ala fcuini .kiqjaiilemaan ipyptJyvät
jääkärit < ennätävät taAa muis-
teteniasm ja ivaMiiidimiaian.
■tyjstj nälissä Uaciksitesia. bn ja tuiliee;
öte&tfaian ipaläjioui yhteistä, iWMU
saimiaffla feujkin kiinjo;it;latj.a käsitte-
le -aisåoita Ihkimaii «tarfta; nälkö*
>kui'im,ai:t,aa;n! jai (esittää omia eri*
ikcisihaviaiiimtlojaQo, jatani päjmä eri'

!!; ojisi,aa>n,
(peianjpjobjairteia , jää!känpatai!!j<oo-.
Man bistocra 'Mutta .sJHlioinlkn
mäffiä , m!U!iste!!.miateo!kt3f'Sia on -e-
diePaem qma, larivanäa, sillä öiiHiea
pUIIQ ilittaim PcaramiofkliciaSljsia aie ms.

.amttnia ja fcaVa-maoilisetanDini
kw n vairtemajnlein fafetiojriai voDviat
esittää .mäe-liailiöja, pjMafeiirtefö

W nä t«uwWWU nietTin »verran 'iam,
puurikankaa, sillä housuistani PntositäMä nappi.

ja ipersomaffljsia taqrnfo-ita.
Jafaarj Ka

s*anlsa ifcaköcsi
bft eeoflc-.

raain jääkäi

®em&M'h

< Biteen >Gftä e--

jjen ja mui .--■'.
turten hän , ;.; t

Ivansa faaivaiöÄoh
o |]>e,rul£.*ulk'sef. i!iall

sa ilmiöittä». c

Hän kuvaa sMoä alhfej fmiu<u'ta-
mjeii
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JKapamtia ja sfcftä hmm ipqkj-öju m
L 6e.CSG fam pääsHin, m
i WoMK»tzv!e» jpojkkjRtnotsim pivo- fo■ teokj «Mz såeåitä feäefltejetßi erityis- te
, te» *Baf>psajsidH«sai» Sak. L

salasi. Sj*«iefe «etanaa jää- o
käsbtot hiamj«>it;BekTst ai j;

. Bcqvcju, kmm. a&foes*a hännästä jai 'k
toäftkä)iis!cstä , «Joesta LVxfidstedftjn n:■ 'tepr-tesä iiäfoeffllä arasta, h

!%ika -ehKa «aejpium d% gääkä^itfe
"oli jptalljoa ankarampi cp&vat si

' 'Oaaninieoit 'imieJkisiaSkaairs. Niinpä %

*iteis'tä ai:<raa fcdpiotulk- I
'seita, loin. heidät wKyw» -viet ia t;
Riian TfiritamaiWe, ij'assa 'saidat et- -s,
taa *daaa
Näjtiä taipiaiikisiia ija n
feiekä tpajbailijoöniais.&H sattuneita Mi- s
tiiöi*ä *ejk|yjä <j£'Jvaia- 'stang-osi pteaån,- t
|pahlj! aijacståi, mökäsi orasina -r
*atan kaiå niihin ösaffißstesaa. i
'sevittaai pirteä kuvauts- t-alsjäti. ia \

Ihantein asmufetajeia ••ävsirienisa o- f
'kjstta lyojssa, åeitä Svaä- s
änisltejKHji iotikosisfeh- t
täviisa, vaskka|rja dkÄ ei sit- ;
tönimän saa itojsuinut. >,
liqpfujksi fcavaa telki] ä Suicsrn.öfia ä
jpalHulwf-fflsä;, jjiaya enniein s
vi :nn,eta#v)iiSta staSaja, ja> ko%ipa.- a
tensieeaii -'Käyviä §a ;;
Valkbtcitejjaaav ! ! ! ' - ; i -

Ftijiiftaäßti kerto-vinoi ja ikkivaie- i
'viaa siaäiäyiksiSii ; o|liiA«a ■ tekijä
•miyiöte arvostellee «2, usein- '
!&atät u)va.gtj s jniipG' aTiksrss+iikäiii.
Näinpä hän ka (ken

ahdfta, ra inikä
ja Weidäm sio*a!teE)Weinini4Se<eBi, ds-
'W>S|t«iCe imiyos heidän 'viiköjasin- ja
\ianjopn.»iiaan, joi-hiki jäalkäkit
kyliä 1 saavat 'äkeitä tufttiSttia,

SaikaaCiiäs» upseerit, lso*Saat
baröiailiääsaen | pikkuporvaristo
siaatviaft , Karan Sfijijaissa asusjcmisai

mukaaia 'sdlcii kiitosta. .et'ä nostet-
ta. Mutta jääkSilit iftäse caa-
<vtol& asrvoste;k-sta osansa, miiTvvn

ihiuömaa Riihen oie-
v,aÄ, ■samoijn ra:uiu-kki
selkä }K&i'Jomi~::ifci p*tä sahdeltavat.
Teikyä ei eikä siftittcfle,
v.sa,ri tpulhuiii kuitcni iQv-at ;ta&

k-itiea ihan" ja Jutusa&, fliri-
deia dfeviae. Täiiuä1 lac-astdssni-atcn
•s'l'jaraisiv i.;=u;us Karaa

Najjall > -cflKan e;iiuOO: san '■niiei?ea-
■knjjnj N>. Esaileia äsaöteklaa fnän
Jätaäft i-n IspeSfcaia •v.ebdä oi&seuitta
,jääik ■ rfiäfe $a he-Jäin ejpjäiltisefc-:
Ikääfltq, isäamaan-
tiaikikswdiölreen-, jo*a näitkään SkSäH-
auiiijfcsiet käuskana jv&eriaaisgia
oiaalsste.. ja' ankarissa !u ! io-i:s<sa W>vA
Ifefflffl i— yjkis!iiyisi'ä ta-'
pciuiksiai — iaik-
'sanauf , Siidiiä B<MvlK

iE-jSaSIUa ,KOläi-öSä Sö KUWW2 ija

sotafetciuen !MZM>, IjomiMa i:;cir-

'kkyis :vaivo!tta'h'i:S6ä;>rt ka-isäiäis-
Stgäats&a oli äßSontessla siivbteosäa
;i;auk.'fSetviaa laafiua ija jjOj&aaÄtoWesk
aiflnne!iijasnnse ydjnairrelfesTSiiaj )hä

Jiafinnalti Karaa ei Sbajpjaai
levityiltä isutositteiua. Se puihuni
ik'V;iilä itse piaofestaofeia «WWMv-
Scaia MWMUm »jääkäwkilijjait»..,
ijoiih; :HJ ise 'i!i"tty,y, *äy äestävänä
crerikaanai,

O. A. Kb

Emo Remppainen: Sankari
VaK€va<

: vfrttä si-
sältävä teen fcjva iruoaelma. PPcbjjo-
-Bain KXjr. Siivuja 477.
Hfota 20: —.

SoulFd$a '.' : aue "ver

äiäo paikkuuta ka - -• i '
seea -,- '■ « - n, jomjlö
ruööj;öu Waf on snßttei kaTcs dker
taiiuan Kaiteissaan aPisnoyea iuikuuir
nähden ia sakeiden 'nikt: ieusettn
mäin ■ ikuia pMCS " altav åalä »ä

' ftfeidoa iwnaisttai, EEhfcäpjä ilufelj;
«cJkteo äfcselfeöH k \'s;.;mstesn>

:> .'.'.Taofioo jNa*se petösta mi
tään hyiyiiä? 'Mtultte S*a*a jxWeru
mjäälte hän kirjaasi ihitiisfcitetetels
saas tpääiS<ce:

eteeö;äni iW§t
ihwG-majä öfevataisa fcefeamiiajsisä *c

! tzWM! iraöqttedjfcsöa Sfemlssla: i Eir
' jnje töedä -ja hwiiroe, Bot
i'.te jEiiio KöfflffraiHtet*.en, tmttsS

iVSMara» lodästaa, aiins

1&4fåffis&. te» WWMM !MMD
r^'"-' j;-■'"■■'■ '■"' '

ii,k'! !ikimv 'tu&ta, mäke-
ayjk'Siä :ja isaragen «uuti
;'a;:svia''aise,n nmösäkeen, fouvas-
cie-laa ja ruaTdhie.ngian
sulkija -va.'r.ras3&t>( seuraa närien: iu-

KJePmaansa j'a «en k-qm!ei'ta sä-e-
-aßviiDija }-.kä 'kasvaivafiSsa
cÄW»Da 'loppta kwh ti, jasik-pjn sa-
lraHiia tojvo-a, e*tä vauåitii
iikinian i

besseo e&ifrejjheessiaan.
iaatxcemsa suu-rfcii eiepckaenisa aär
ie'et siiistaraaJiaisen i'ttraalaiii!aijao
[ivaa:.
ta »ViO!rt'tt?.:r.vat'on tjota
sam:a.:»en lauteijia o>ii åteeäöan yri-
tetyt psabte® rtfittosaucfoiQia. sejfcÖ

itäkacialasäesi
s.u;U'3--a kiniKiiiki-rtefiii saduästa (ja
runoista. Ljisäicsi inäyttää tejkjgä
rii.£!l:k-!Qiis-essa, lnääiA» iTOiat»hsii)een
Kaite-alaa tattfOOöJ&l aindklsiin
,ja wk.-läipä turafcofts iiökHx
fiVifie vßjttea-van aiaa 'H»am;e;"dli j-

sen.: iVifgSmkssa Ase-
niei!cl:*n, Daa*eja
riiäiyieJmäkirv ja "vircflsfeten .Kale-
v';pcaegiiti. 'Mutta 'kaiktti tfeaä»
lisäksi: ja on e|päSeiniäH:ä

, telki!jäki ansa TMiiiSäs

'oiitiit
pääais Jai5v sjimf/f.Hia aäiiiena, gOßea
tmo, er* tahajSta sääski aihiee't,
IpiiiWct ia vaskktttefemtt on. ;l'qpnjä-

: suftaie'%! yh*een
H-xikcsaisius:dc;kte:i!.

:-:!Sariikatt'i. Vakevä-ir» NäälkerJki^ö
Qii £: ikSBKSBBä si3<kvn<)>miaiis>eii
ksin t a!ivrkG':Ti iKai?chr irj
pp-ka Sanfkari, jerika «roSsoistä,
talisteiutsta, oTOmettojmaiulksisita ja
iparini&felIKråsta Suioimen lk!a,n!?a,n

ruinoeta-ia 'kertoo,. EDä-
neiiiiä cb t^iikaik-a^u,
>:k'Lti(ts.,;'i;?ri ;i«ka raastaa
isäoiejS* halvat feotnaat iv«oi*!mfa.t j'a
tuiottaa rvtOi'ii.om nMaisiMk^i-
??<tä vag'raliiststa «.e-
klä stävi*tää huTiet KihSeiii as^iofM
<m]&ä. wasrukiia
ja scilktkailuisilai. Kim hän 'Sisa-
mensa jobåo)s*a sen ka-
dattaa, aälcnratt onrreijtanrauidet

vainota hämtä ia hänen ikanfeaanii-
pa. Häawn sokaiseval

ilräiien ipDi!ka*i:la, «Ijäs
I iKi::Vvi,-i . ntiiiqikv saa. slminrrttwilHOi>-o i ij.'-'i"o, saa suoimappa,

ja ■kfcfco ilkls:icm. tuhou-
tuiu veliewradcissa, to-
muiksi Tiäsri Ej;a taikais-in .
tuon :'hi!nivelisen taikalkaii-un s; elkä
'sStaiemjsä vaftoiti;, fiäitoo väiialli-
isöasa, iiöytää [viofi-

ß iniJeikaw, Ibe-
rätliää ijuiriiSciMen slvn#a nen;k,'ä!P-

-■ ja fecfioo !kans.an?ia ia e-
r.iiintyy, femen lKJa)lie,va<i !atssia Väi-

TKaniiarasa
suti cikYiana "ia Ta
Tuincid-nram fcpu&sa jhiäim ;Vä ctä-;
moisen featV-Ot» venjeicfj-
Lä 'kohaiaia »ikojiti' taivon !k/iiijo-

-1 kantta, taajfoe taivöin 'täfctfttairära»,
; smvuia Saomien 'hi; ikjlä^k 1;?;», jät'
. (äian Kaåtjvo SkÄåjiaffioß,

KJaffevöi 'kuuiuisaiSa siiikuniiieikajla.
■vyötetfv-pä; SuiO|;n;fta: (kanssa» kalt-

, s jajk&i,, T3tt^J :aiß ja sojVUln: ratkeinta-

Yoitai'Sii!ii tehdä ' noestakin
y M»äIN .Tumoeinian

kiokoonipanoa, r.ajjaikarj-akbis*ai fe|e-
iienkäyttöä, säterajfeönsnieftah
kki \lai3l a aiivi, jos tttyfe%**äisåjn y|k-
£:t,-:;b,k;Oh:ln^s:crtn jaiaar-
vKSSteikiitan. M«tta feökQnasstuivte-
na toa':i.cen ;sie ep-äiteinättä oin

sattuen liuciraattanra fcörjaffliitaeto
" sas-.vutuis, v?,!:'-in!kin cisi:ko'steok-
- t-icjk-si, saalvultnis, joka pitää l&ukfc
'. gaiQ •midc-inikii.ninon vreyilii ja o-

so-ltoa, että kiaißavaiajjnen rimio
•- h€fl>ki ja aiheimaiaikna voivat ■vie-
ii- lä nyky|pä)i!v("iniålki*n Jöytäl ftvulfkfiftsä;-
i- jan, joka ej saata ftuillkittavaaft^a:
ia bich>?? iin. Epäämättä Esmx
:- lkinja cffjsi bKxfå&m&
n nu'iei'.; e!n|kii:-in)o>-v:: , joZ fcelkjjä otfis
1. tlVijt vähän, säasteliäämipii sä.kois
i- aäÄra, ■vairlsin'ki,n fertosäkciein käy
ja tössä. jakiinteämpi kuvailuinaan
1: j,a (joa hän olsi v'.e;iä pa-reanmfe
■i- -he'k;sSän] t ikonvausia Scafevaäaii
i- *lie rnnomitailiie ija feäyfiaöö^ited
s- te, imutta nykyi&cfe&äik :H'» ninicxlta;

iin saa» »Sadkari 'Väkevä» <>n sm

or triejssa s'uhteiefe.sa ki'nj^
a- joteta. 'kyii.iä ' kannattaia tutostu.

m- Sapmalta &e osottaa, mM 9uuci
u- kansanrumoißW
Ita ja .-sartaltaane yhä viöiäikfin taa-j<*
a. vat iafiteeiSfefesrjailiisdSle ©de?fe)ea

«t- 'käiSittetyiHie.
<ta k- t

( -'- -'-■ ".

£qö f\im: Sonafhan Swift.
Suomentanut Tyynj Ta 41- «

g'ra n. Siv. 143. tfonta 5: —.

W. Söc?ers*i-ötm> o.y. r
'Markkitmiesieai min nt&Steabmi-

toisea ja arvokkaan sarjan ivii-
'Bißäaeai 'nitainie.ro, pirof. Htaita
.S-wiit on .ahkana» *yö,:i tu,'Jois. Tle-
SeMjä on anirantut pen npcibja ison
'kuivaa Gtiiliverira
maitlkiojent kirjoittaljasitai, ■.

itiiäaen }",k,siityisc:!iäniäin!sä (ja, jösrttä- •,

asy;f feäaaa jparsocmaiiiäsuiuitensa gta
!ksc|ka fciciSraitonsa.

Svraftia va sinänsä ei •

ote g&aÖpaaiöaaßi •

aaiStä feäöessä esi auonnatta- ',

vaa, on äaoHaantasa® 'kk-tSkiavtjyifltyt A

häifiien AeoSdsisnßa. BäsajepSä ota
&s#ä , snledkSëeffl vaiKioltiinen t

jcpfeM» Pätsein pe-
'löckG-ä kynä äitiä ä käyitetitim, aij-a- ,
toaatm h'a!'®u|kis(eltt astioita, ja DH. ,
toöa kän suoraistaaa saatto: ko-
menneta :mi:m-ste«:itä. Muti-a ;sii-
siäkään- ei ote ttöjtääfli stirTipwtei-
'syj-feä. IJ

ytrKntai*as-.:n'Obta hänellä
■oFl fcafkjss, osittsL-n siikassn,,
•idutta hän o» liian varovainen
päätettä äkseen. tsiielisat ilijmiiiset

: fouirkistaiiKUam siefunsa «diaisuuk-
sijn., ulia ©tausa»* knin gäSfdälej jä-ä-

-• afeet ai'iractekofoaQJirfa,t otväifcvini ja
; 'niiiii )pa;'tjon päänvaivaa

ja t jtiorujfa isuffatjae* cjvabife
> lttee asiassa tiojämt-

b me tästä pääs.täviäisjes.tä, pufetiaiat-
l ta rakastavasta papisto tertseteiksi,
, knn osapu. leen fcumnsesnsaei Jiäjaeia

> tofenåastaäaiSßt.
1 Sal.-jri oli Swiftin voima jta

- kySg. käii eitä fkäytitiktin. Pienten
i, it4s9i*isa'sßni pailMkap?täijäin paippi-
-1 oa ihan sri&ao-
-1 doissa käy ahGi-stamötaåi katool-
- iaöstttatAa tja fcaliviuifaiisuiutta atntn-
- nieff.a sainiatlia iyöntteijä
ii ojmaSSa <k;r!kev:!eeiukin. Tämän
a | tali'i.na&» \

;'äi'!keien feätn
:- OjpfpjSmaätt m!u;'miaisWet|e;ejai iharraiste-
.;- fiian sjhtejetrmä s'otik:eu*utt ikiirijaii-
* lisjeen '-aijisteluun antjkikisieiii äsftr-j
«- |jai!i';jcid;en puoSesta nykyaikaisia
K vajs*aam Kåyjlyttäen. faivaiia
,s vastuissaan, jotka «i,M IIMDa,

saißfitwafc ojuettnaaei qutoeaie sa uväyw-

■täejsjsään viejää Ööbßi -.cijtw-

ravaslfna kynään&ä mtseikfaaiaa. oäSi
.kysymyksessä Idanmin
erääsoä ,
Haira .sai annatkin näenmälisea vo : -

t-ÖQ ija tuilii saarela ®uas«lHi!k:si
miKneksi. i

V, '1727 iilmestyj Swiftön Gti'-
fjvelr, joka i,t;s|e' asiassa) on. fcasfc-
ikea jmuufe pfain 'lxsfstietnfcaaiiiariikir-

i Teos saadaan ;pialk-
-1 feojpi isiuoimielk-

sil, nyt <», viaitn kyiMäkliin batasfeöj

■ läsiteaipaiiinios. iTteojksaeissiaiaa skäy

■ Swift käniksi maniin aijan öftoj-
, liki!, im.u#a GiÄv«Sm
■{-susisa on peSfrem ylieJsmhiimililjsitä.

, I Jwtuteissatatn pewkaloiisteo. 'faes-
>! feeteßi häaii 'näkee .saimaiSto pspöis ©.

• iiian- aiiifjitörnäa p;ennn*arn!me jis
- nsaiSkiuisfeiestsaatQ jättiiääjsilieo

3a 'hain toucsnarai saaata ikävää o
1 m teaisu«#lalmmi e anjonWqort aiiscls t

1 sulipreniniettuinia. | j
Tiöcteam 'koliin ammefcisai osass;

- saavat ritkikiiqpipuneet affltwQWoffaai
- -Tr.-vos-teliun. WiMa vasta aeffjä
- oisa vtie sati nåssa jfi ©i&inänkaflso
- miukisfea syniklkyydesssä IvtoSßomfcai
a ik'e,s!'s, mitä Swift on 'kirijicittanuit
a GrtÄßver ijöuSttau .saamelle, ijossa foe
i- .vcisct on vaf&fsieva Jflwoikikä !ja Jh
i- mfeet vaipunseet pah anih ali uisek s
*■ ija pailncel-l.is:efk!s>i parias-ka>s-tiks<
>- tlci.di-ti tväimämtapainsa esittiI •

:- mweaoi! aivan vihtovaa.. Vie!
i- Gu#;verin paslartitoa (kotiin hä
ia vieroo ipiarihelttäät» iräfotjyien p'
■O taffiss» hevos-tesi feanss.
A Prc-f. Hirn.o anteitikas teots c
s* vSiJrettavafft; if.utTut ihuomostu ©un
s- mennetulksi, vaikka uniajpttiart:;, snoi
y- va Tyyni TafiligwtariiHa oSama*
n, totfiwneet Baansaan ty,
:n ;;ä. HuömSßrtuifcsfa oton. im.-''.-.:
W" nyt iinn.tti.stiin nseaimipiaikn., imu'-
4- iien.ce- rSfdeni kretttjtem-jivea *c

*s * haa. Vatjtaa ' sensijaan, et
'O- Swiftitn reKigiannintkiefetä ihrat?'
!,?••, >k',ch'<oUu!siba ei d3*u tuettu sm
ia. tn«efisSsi.
"ia ! I. H—4K

to-
pEsväiidoja.

timiinn: Si«v«, "kiam
n»: Vi ak s, •ftjgtef.ws: Ä4V<. - __,

ÄÄMULEHTX

rsasits ssGiseste.
Punaisten uudet kapina-

hankkeet.
Vakoilujärjestö Viipurissa.

U. S. kepioö:

Bimeieiesti seo että
Venäjjäti spiHnaiinen affmieija irna-

jaike on -V-ipuirisisa
N.ikoiaa JiUiOmattu

>:ä Balapefäisiä
j«'!ka ovat pitämät kökc-ukis-iaain
ja kiesikniijdes&aain isudceneet mi. m-
Van
Näiili-ä ryikmiiiiä, jo«ka oivat oJeet
påeaÄä, ;c«i kaiTsesta päättäicmi yfti-
tesnetii j'Gflito ja ibelkiäji tfoimisitaii-
sa siiksl: järj'e(ste'hnäMistä, etlä
keillä, ioa ivaik 1 naisia , *oiim'SiGn)k'i-
ijöitälkijn.. ;

Muiiitaimåa päiviä sitten iJlmioi-
teiittiia Uuraasta! .Viipuirin ei.sivi;|l-
e että sid;!ä kikusööeli
eräs nain-aa, joka haeskeli enti-
sää pumafeaartilaisia ja (dbcftÄ-

see>a vatpau-teetn; .päästettyä k aisti.
naivanikcfla. 'Naista .pidebtiKa te!r-
-k-oia »iiniäHii!, ija 'kuin,, faöm saajpui
Vi,:|putriim v pidätti efsiväipoliäsi ka-
niet, 1 ;

JfepsDöp 10» aimieKään Mlaitj.ui
Kocitt/nea ja kä«e!n, a-

jeka iC»»i 'bäaen sisa-
remsa iuiana, m.m. seußravaiva ra-
pomttiluomniotei:. j

»Täimiä oa
sWä ija koelin kyseftä acitä •voi-
mia. Raiiafvarticijto on. isiiö Iksuiki
'ke!väiä:f!'äik'n aiiefhiä a>oiia 300 kyl-
illä sjeööä on, 'iiykkiäkimi Muutta en
Oiaaistuinut saada 'tietää imiitein
pa'jjon'. iToåttetti keiju oa o'!lillais-
?a unssia ÄOtiila.sivasruistuucs.ia n
iktini! Ilui clli&vaffl. Teiset tu-nttavat o,

leväin sitä !tN'>ej!wä että keidäa, ket
ju ei pitäisi jeS 'rulpeasv-ait !o,!,se'it'i
ipuicfen nyöikkäämäan eVei, apu
jottkot Viipurista joutuin.
lajpitek ei ofiiut sierlä)pä''u( ylhtääm
Vahdit» ovat nTOlLemmiflia siflioiliii;
ia sil-Seia \pogvMk 2 fcai
pjtu-isöte matikioiifla siåvuaittaea toi
s,en&a >Mto>n>! 'SoUtas.
toivoo kun ipääsiisi pfm koiiin.sai, '
ettei he hieidän' raijamvaihiti-
mjtsesta imitään. Neitisytnjcmen
.'kajsairimrssa en imiefiailai en,e|mimän
punainen fenin vafiikoiinen 10 imie-
h«s*ä voW 1 o!H'a ivaäkloiimen.
Raiteiaväki on ikertonnlt |jose itojseit

tmUsi (he oilijsiivai »puo-

.VOrainomaisiet, goffica täimäta »ira-

IplOirt.in.Ä oivait aatanieiett julaistai-
ovat na^e^

\ääni:m.vanskiraan. Asiaisfta on an-
n«Wu tieto nianlheTraJllie odteftJete»

iKiuilnisteifessa. on
Konttinen 't.elkqytyn-yt k.aijkestai

■liäysin tietämättömäksi, n< : jn et*ei
häniöHä ote saaVn seSkoa m-jsitään.

'

Kiontt;,se».i tiedötää» äskettäin käy
'"

näen R-aijajlaeUa 1. ■Hänicnr!si'saire!n!3 ,a
:on &dittänyit maikan t,ankoilta
satng-en steScajv-aVJtia punaisen si'ik>n
vaiikaiusijutnillia, joöla K. öH "m.nika
a't«aimaiä'Sia odfejea.

a
n 1

!'5
, .

y. Relsingin suoieluskunia.
i- Lopuilisesti järjestetty.

iHeil-.singin; on
e "

niyttfflnniiin lopuiiasiesti järjestetty.
■i- .Yäi'ia ikäinen toiim;'tkuinta on p;tä-
s| nyt useitia kokouksia ja laaKinut
5,j toirniintaisu-unnir
s! toiinian, täyttänyt iSaamiansa teh-
... täväa Jptfteua iääkäiriiina.juiri Sar-

-1 'iriiin pääTUikeiksii, jiclka imyösi on
'" tt-jhtärv-än ottcuurt vastaan selkä
a- iwjhty«yt kaiikkiin vafttnfetav&i
;a. tciiuniin.
an
"°- Riinfeisföifli hefnolfefu
ne loppumassa.

u,r- awyL myöMm lllwlfwmMÄoiM hm
«!Ht l<Memnsstl>. k%c<K p^i
tzl, PM Na. wiiM IMäW«»

a~

'en
a°- mk. ottöCi4 2.25.;00t>

250,000 ttnf. Gn!»MNI. Onipa tt-ö
l,Mj«nnnt taivflue f

ctk iä'N'2 osÄmacrnlsa %itow 15,000 111
'" sp« !MM i

!se. dli ft ;i cc imM«Wt. Mmchcm -n

MÄ. ©CVr
. 3. , 1

Vil(an salaaminen* !
fHvnamaelia.

Räkeää rikollisuutta päivän-
valoon,

Ti«r. S. kertoo:
Kun oa liuonnaT*u, e**ä eriliotea

MyaäsaäeHä oa tapalhtuinut >vi,i-
jantssfaaimisfa, ovat viraaomaiiset
ryjWytsetet asiaa tu4iktaiaa.a. T/ic.
13 p»ä piidäitettiln snaaiTiviiijeliijä

Frairns . ißfflttjSä SOMtåtm Iky.iässä.
Peittjlä <A<i käynyt ikehötjteimassai ;

I mu»Sa BnaafflvÄgie&Sjäätä sa'aa:maian
viiijaa. . -Peititiiäa. joka pi-
dätjikijeistääin saalklka on ofat pty

paastfta eäea toi-
nieemi '.jok?j osioittj.,
inifa'in mä<äiäii'a V,'«j»nkänkemiisr»i-

oa k<e!kWyayt.
©k pahkoista iöydettiiia eas>a 2

h|: kaiuroiia ja pari säkfrljslä ivehi-
aräjauhicija. Kuin t-
u'\lalnl auininjoäältllysitää, lkek'Äitt!m.

. siiaS'äj.2s kepaa ruissälklkii. Tuiviaai
väiUkaloin lantajea väliin taas oli
käjlikeity. pari ieijfiää.

. Eräiäa- kamarin sä.nijrwssä oli
»patljaaa» .vekinäijavinosuikjki ja &■

iräässä tel sassia s&ngysjsä «M »pat.
; jaaö» risisijauiliiOiSäkrKii. USlaikOlta,
. 60—70 (kiloa wsfasm-

jaMicha. ;

$ Pe#t-gä tuotiin pdlissivanikiilaisi-
ta paikalle. Hän *tanttJ9JStå kä;t-
kgneensä sanotut vlja-t ja M» dC*-

. >tk, että oJii akanafn
ai-»ia pÄosisa, ede,i>esZn 5 tyz^niyriä

j nuikiita ja kairjadadossta 3 M kau-
.relja. i

Peitftilä vielia ede'Heem. poirisi-
vainikrteaa sidMä sä:Mytettäiväiksi,

n, kumiiTeiä Oikeus voi ottaiai hantein

n, riikoksen-sa
;. iMitkälit im;ci)T!e ikne-tefcatan, o»
,; tode{t.u, että Myaä-
)u iraä:eli'ä luik-uisat maantviiSjieliijjät: O-
t_ vat an-
,a lanteet vi'jiaimääriistääin hattfoaattß-
t,_ ijolitavia tivtefa. Jo mäihäin saatfc-
lH ka on saattu seövin?©, ei'tä ihiuo-
a mattajvia s>ailaamuisia oa {taipalhtu-
jig, J»st. Ei offie Ihiatrf/iwaitsita, etttä t.u-

-„ hiaa-Kia kiloija vMjaa oa jäteWy iP
,;_ mOilLtaimiatla. Erääsisäkim talloissa

havaittiin «leivän 1,500 Ikioa ii- v
miotftaima.fctiomira Ik.amraja. j

Es tarvota kavinlkaan Ipialjion 1
tältiajsiai
tajj-ia,

. einmienkniin Tuhansia ja ,
ikyimimianiiulhiansVa lepoja jää kuilut- ,
"ukiaein ■ullkojpuolieliie. ;

:

Viljelemättömän maan vilje-
lykseen saattaminen.

Esimerkiksi kelpaavia toimen-
p teitä Maaningalla.

(Larin jäljestetys-
tä sodan a&ötKttamåsea poiikiteuflc-
seftläsfesa; oåqåsssa oaufeaaiQ -oen e-

I fetarview.ancmuii&jtfa oikieus vail-
\no.a, öfetä 'kaikkj joutajvana olerva

ja .Icaavun&alksidoLtainiuit
hie nänunni tulöe käytetyksi i&a-

-1 tarjpc.ta tuottavaan vilijdjyiksiean.
Jos niaam omistaja 't-uoMniseata
viijeifys toimesta kieUäytyy eikä

. alkamaan, toimilta vuiiodaniajan e-
detfbyttamiä töitä, on samaa jäin

nuukaan S3SSo* oi-
kens vaHudittaa joku imiuu elin-
laiflvieviranoniairauii otoalmaian .maa
vi3ijei}'lk=iaöii iv-afltjoäa tai kunnan
kiikuun. .

1 Maaningan .efetaTvekuläkuLn-
* nau v,: /ijdy;siC6iasta ©rikjin ■ryhKy-
" ny,ii tämän lajn ede-kyttämiin toi-

raenjp %e&t*a paniellna'!a adtsöeStaan
- toimeen tarkastuksen .ssafcJaikseem
- tietoonsa Tae anaihdoßise* viiijieiys-
* ajvaatfe, joita- tässä tarkoite taan.

Tarikattuksessa ooikm käynyit sei-
ni .

'

. .

vilie, että «eura avDa vå'öely(ksifli
ei ote «tjpfediftfcy! eikä aijoitukaa-r
ryhtyä imihnkään iWiioden ajar

1 edetyttää niin viMetystcjiniiin, ni
m*it,täi;ni n:o 3 Maaniin-gau
Haimiufeoi kylässä, omistaja 1
S-molanderin fouiol-kiipcisä, -vifiije

j lyäaAa r.on, 20 Ina; {Maalta n :-o I

ftp Tuovi! kyfässä, cimi!'sta
A» ja Haima Hhsjanieai, viOjd.ysa'l:
#*|iKm 18 ha; tyaitta n:o 8 ja
«O _,- .
™ i kuToian; aihdem kylässä, csn-te*aj
•• g j•maiaitMviijiij. Jttävo Tuovinen, vi»!j<

fc lysala tgoån 25 fca"ja Katriktetrla
F. tKaM vKään-mdaf-Kkn kylässä, <
i:ir-1 mist^ ;i, Pekka, Ryynänivn, vW,
►w> iHTs.a'.a noin 20 ha. loisin sam cx

k;iiui«ias,j'a on ilii.*- 1 .• .. ' :—■ -" >

Sunnnntaitia 1. p:n& marraskuuta
ha peltomaata, ijtotfa oi, edes asjö-
i>aikaan käyttää Riiie-vama Ikiesän-ä
eiUiltaTwetuofta.ntoon. Tämän joh-
doista oin, E.ijnitarvetoiimi&tioi ivai-
tuu>'4ariut Maamiingam 'kumriais
cl intar v daufaSkmmam N)' htymään.
lain edieliyittäinijn toiimetofpiteisHni
näiden adqj.em. saati* aaniistfobii elfn-
itanpeita tuottamaan

Rajantakaisten punais-
ten puuhia.

f«mosf».
iSrnöifetcßCßt Kckulle,

«M S&eniåpöe ijwetwwie* N!'lchAa«°
Aiste* y. m. pibiWchet

HfeHVbllMl lf>—'20
MlWi>sin<ä WllkkueWll KuuWmM
WUckyliHsll, »HeWWa ;ft)-
Eäiö, miäjä H? eteen1 Nyn«t isjeiå-
fe jo-'a
■jÖrtrtöoi rGiiaiti; ÄroiW IÄÄvaW jpe-
tltn, mtåc&l Ailwazn Wititme (jwitani-

Ttifief
, 'mi::tta joufföjen mieZlnkn on

Xajiöi-äki 'l}?
«ee* oroio. elßäM&n- ja
l»eB mu'% Moiin r äf*
löiat VchaOWlOet joitimi tfä&awg
llchDmäM, Kuusaman kirkolle, vr
fo :: uii&ai&|ai rv'K&ä., jolloin Konton
rrfgeghtfu m kemMWa Muremch».

3öäinäa tupc??a!N ojna* -dO*
Beet toaaråwräiitt öwiNreillö, r.e-
tyMoevsÄa "ja MtzxoimmelMl, •eiiu-äir

guMheD» ©rt
EUrrta '«>pa tuspäilftaifl
ftt toaa-ifki

, ipnreille. KZWWMm )?Ä%
enaå jotta «aifcteOinifioji-
*»it pmWilsNe iaii'i'o%; 30 tnrCGiö

. is -HWWM'» uuwl°
Leen, iloton MiMnNmi»

~ NdällN„ ,

- Eräs punH?aw?tzla'c.sftnälliM E.
Rahjan leutolchtiucn.

. SoMrnrn 9 y:nä on E. MIW
__

wll!Ua'n?on«m?seWjsiM byöWMe 'ja
"

ipnnia&aiU-ijaiiiiiiftci", jdSa tm »Mm^
- tMmrsNe ja !>h''i kädeH'
.<- *ä Kiteen.

MiHcpW M in.:
_ „M»MaikW> «M me eloiOßpar

rae*, ofemima wMMWk !k,oZba°
matsra ttetoiaceiibete — Jim-
iies'4>U;ä! ©e, ;ftsa ei &h rtoofe"
fömtrnie, cm mieitö wuFWM. Hän
on; lOTötfo&t wilhltllHemm».
Tse faikvfia piseåwjtflffi, WliZm on
djbio-toit jSo*iUMu-w, to ra ilinn> 'f u,°

bgllliZlUicm ja w-V?

yffisen tijcsHtainine. saiiff> feJWife^
icflfe ni'ä;ircl);iiii'ä' on .

Utestaftm itf% pää>ll''kM!!e!N kum
SEuiftenffiini mkinlä- jc=

wa!NnßM>ouH'M,M t^öW>
©itwiTKi[a<''ien ~Noinmun'is «ftm Pui!>
uiitt':&ct' MaskcAoilMl-z ffWä nfci*

iikterifeijia täomjafo&otwåm teåiä-
w, jdfo kuuluu:

Snljö !si'!n M
miim, jo"ka wciiM
W»l 'MÄstaminöa. Se>n fiiknasa
M j<,, :j.ä.riv"!& ic t, t ä-

— Vienan-Karjalassa kaafu-
' I neiden ja kadonneiden örnaiisfia

oli footktoootiuirMst peniatntaina 11el-
- stn.gi)s;sä kilo 10 a.jp. tN.-MJKLYsnI
ii iiiU'Oiieu'stoo>n noin 50 henikea..
j N.oiiA-oteltiini im.m. siitä, mihin!

taänim oiisi lyhdyttäivä
saamröelksi ka,atuiiier.s'ta jakadon-

''■ imoiista aak-ä päätettiin ikaaituneir
'" d-ea omaisten ikeskmidiesta valjta
ä toimikunta alsiassa toimimaan.
a Toinvlki-inta Wliae kääntymään
rt Engi:annin JaonsuiWJraistoQ $fSPh
■_ teen saadatkscen '»elviHe mashidi.oi!-
1 l-ilsiesti vangiksi; ,j<.<'!uneet sekä
111 retkestä nuukana o'!'eiden ipniole-eni
J- tietojen hankkimi-cikfi kaatuneis'
e- ta'. Myös "tuke *oi-m »kumia k ään-
-12 fyimään nfkomimiisi'er'.ciinim.e fuso-
a_ teen. (

ia sai kihtäiväik-
scetm irjihtyä avustiiJksen hanftåå-

, miisieein T.etkiikirnriassa 'mutkana: 01-a
-
a leiden ja si 11ä kärsimään jontu'-

r e " ne iden hyiväks,]. Kun saatiin 4ah
an Itää, e'Uä Karjalan 'Sivistysiseflina:
o_| jo on afkarnst tässä itatfcotiftsesr

je_ j sa, tycisik-cnniiiTiiä sekä oncaistiiinn*
- Baatmaart kokoon 1:2,000 ,mk, ,pä!ä-

-m \ keräystoiminnassa ruwsfta,
yBitei.sty ;;4TÖa mainituin seuran
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ifffiiHffii lilnlfiiMUMII UIUIIDU
Sokeritehtaiden yhfy-

m men.
Myöskin Vaasan sokeritehdas

trustin käsiin.
■Vaaisain. SMiqeÄlitaam ytifeiöäöo-

feoukislessa eilen päätettiijn. yklsi-
tmieliisö&ti myydä yhtiön dffiisrt>at-
ania «aoikeritahdas fcaMdJnie feonei-
laaaa ja kiiimtetimistöiireeitt perus-
•teiil availe u'ude'*e SGbdtttebftaltteni
:>ih'tymi.älilie &eikä IqpeWaa ythrt ön
'toimintai, >

Emissioni-O.y. korotta?, osa-
kepääomaansa. Emissiani-Oäalke-
yfetiöa (halli rrto on ipäärtätiiytt tlh-
«tafltaa yhtOcn
oiSaikejpSäcunan. korotettavaksi 4
«Miij. mSc-sta g MH. «n!k:air«n ;;«-

samiaifta 40,000 ■uo!f*a ojsaikettai
525 %:n kurssista; Osail-ikeita
seuraa loofeo vuodan 11919 loujpon-
■!<i Osafldsefeta suoritelaani *atm-
iraiik. 1 (p. 65 pak ja jäUeUSä. ofevaj
osa tanaan jk. 1 pasta fetfrtytreeäie
■5 %:n kafikoiineart mispte) s*äio
maailiiSik. 31 ,pjnä.

voidaan

•B eriini, 12. ii'. (SfVT) El-
lien ikeäii.o 6,25 a.p. SaHdsan val-
*uuite*tuijea Saksan ikoirkeinnim.arle
auiuiaiijaijicihidiDiiie tornilta ;ä-

-ibcfttämän kipingtsaajofivam roiulkaaini
ön rauiiainituitorh n tehty nuuu.ta-
mja mwAofc&ia,

.Puolmeeon vyöhyke Rem.'n oi-
äceafäia cassoaöJSa <«Me uiotimmaan
10 eikä jo å 40 kilometriä joes-

ta. Reiniä oJkeaYfta- ja vasem-
-111 alilla xainnaiia olevien atee'i<dan
t\lbj-cntäiiriiin ;eii tajpaihitavu 30 eikä
25 päivän kuluessa.

iLoiov-utettaviien kuortnia-aiWotjein
Jiaikkanääfc-ä on
5,000 aksi 10,000 siij.asta.

iSotan/anikeiföin nähden, on, so-
vJt*u>, että iHoii'.iainnj;sisa ja Swe&t-
sjssä olevien safeajteSäten «Ota-
vankien ko*iJöMrettaaiaffiiä jjaHfce-
■taaiii. Saksalaisten isotavatnfiaiieia
ikotiml älhytitä miaien jämjes*etään

raiufhainkk:'akrds'tietojen
päättyessä. >

iM):tä tullee idässä etevien, af iei-
dteir» tyihjenitänT'se'ein, *äy.tyy Itä-
Maillta, Roman-ia ja Ttnrklki tym-
jentää viipyrnätizä. ©efcä «ie affiueet
jjOtjka eninan sotaa ovat fcudhineet
Venäijätlie, heti sen JjäSßöeseuji kim
S itfouUiinieat n-ijHä ai!'ui?i:Ha vefllP-

Ui jalan masnffaelifniesfen
kunnankokous

kUMUNhDNWMI *. $, lii

nm wÄoWU WVM n.Ne j s*c;afMfe-,
•jö,Jita ftupimiaut aatotta %|K#ttnieeit
wiS&tikm wuoW adtoiai* eriljoitfjeti

«Uffe. hiHyäMil Ko-
fein U. Ntsstn! «niommfien NMK-

wlttGnm loMi!w,NeAai, jakm,
HM ;tuXee 4 mk. yBKa,
«nWa 1 mM Jijjaan.

A. KiMIIMMmN ¥e#i;fxtoar>

MWlmus pMeMil HyWo>, Vo>M»
ise floSifie Yksm tfr/pfet sutsm.

lpöäMt! 'i,itn' jöfflaia 2 wuok»
txWeMn 2:nen ija 3:O ip-ri-ri fcTä
1 :nen ,p 4:Z piW.

sevaaa 'Sitsäiseen tjliattiieesiefeia ikat-
soetrii1 sfen Ihyväksji näkeivät.

U4:nnea artiklan tmiSdaiato täv-
tyty vii :,pymältä 4cip»e*tata tea*fla

takavainjkioiniijis-
eilij pakkotoiimienpilteet, fjoftfe
safcisiateiset joukot ovat r)-h'tyne!et
'ha«ilk;kiakseen alpnmen-
vo|j.a RjomairKaßsai tag Venäiätlä.

saavat pääs-yn itä-

'fan i|ohbo#a<, Ma NM« *3WJifc
ien, K. N. MWHm tz.m.
erään -vm Kof.on %i
Wiilsa tzu.liA«n>WHa *taäb#riBfctt
cck»'Msi
TtiQ'n WÄM» 'puoi^ra. ■•raflalla (tyjhieraniety (ffle a?<uer'f!l e

Danzigin taikka .We-ikiseen kaut-

Flrmahdeffuja kapinallisia.

Hselevon ehdot.
Aselepoehtoihin tehdyt huojennukset.

Puolueetonta vyöhyket.ä Reinin rannalla pienennetty, Kulje-
tusautojen luovutusta koskeva luku pienennetty. Saksala-sia
sotavankeja päästetään koti/n. Kaikki vedenalaiset luovutet-

tava. Saarto ei saa estää Sak 52» muonitusta. Aselepoa
pidentää.

ta vätestöo muonit-asta sekä jär-
jestyfcen ytlläpitoa vatton. I-tä-
Afriikaan nähdaii määrätään!, et-
tä •{äimä aOme on kiiuik-auiden s«*•
tmsssa tyhjennettävä fcaikäista
■sakiSia!'aiisii:Sta- sc*aa«>iii<s%.

Vienen a,'! aisj a veneitä NMyel?»
määräys Ikuufou: Kaikki vedeav
ajlafötet, siihen HneUuii-na vedenalai-
set risteilijät ja imiJnianilasikßJat,
Oo huovutettava asefotisksinieen
ja täydeiiiisinie vaTiuistulksinieein sle-
fcä vSetävä O'.iitoutu!naiden O&oit-
taimOn LiMÄMim. Sol ! lais'JS'ta, jot-
ka eivät voi lähteä mfeWeile,, rfä-
sutaan aaefisttss ja mieihUsttö ja öc
aseteta aa valvonnan aäds-lkisi
Tämän aa-t Idan ejidjqt on täyUe*-
iävä 14' päsvän' skuflujesisiaj. Nii-
dten feivojen, jotka 'eristekään,
täyty}"- olla valmiita öäih tainään
saiksKlaijsiesta satauna&ta 7 päivää
karisessa.

Saainiosta määrätäälra: Lii*iou--
iuKi<ee* oivat atä mWlpidtettä, että
saiamron. jatkuwÄen efi e.stä Safc-
sani miuon'tusta aseilevion soji'mi{.
fciiia si&aä raäärjn kuin se on taf-
peteWis*a- 26 artMaani lisätään,
ku,!ten<kin seureaiva -laiise: Lifitou-
tuneet ja Ykdy.yvarftat
k-ysn-piySiiä Saiktsain
aseilevon aikana taMe!e'i'!i?,essa,
määrässä.

Asei'<epo on vosiinassar 35 pärväiii
ja vo daan sitä .pMentää. Tämän
aijaini kiiliuesjsa voidaan afsie('ie|po,
jos •viiffiiehtoija ei täytetä, sanoa
Mi 48 tuumin kukittua vailnraan
astuvaksi, Toi:inieeT.painan 'hel-
ipoti.a:misek!;i hy;väksytääw pysy-
vän kaitusajnväilsen aisiöliqpie(konni§-

periaate. Viii.

AÄMöLEHTt

Wilsonille.

Englanfiiaisef sofavangif.

tuneet.

f V* j

minen.

van na::ua päiv.nä,

burgja.

Wilson Englantiin,

Sa&san hajiifufesen Kii!o2

; Berta», söasraäk. 15 panä. (IS
; UT) Saksan fiaföitus on Was-
King4<arira iäfeettätiyt nootin,
jossa ju;!!k ifeustnt anm K i itoIfeuus
■siitä, että presidentti W&seta «ora
kaiukas suopeasti banJoteemasßj
efotarpeitkrai 'iähetflärafiisbä Sak-
saan:. Nootissa ifonotetaårai, että
■mitä suurin BlireeJ&yys on tar-
peen ja pidetään, että .niin pian
?+o öwMcÄsta iäkctettä&iin
cdu,iaMia Haagiini tai jon;s?skkn
aawiaSe neuvottelemaan saksa-
!a:isten valtuutettujen kanssa }k-
'Ayiskoibdista.

Kristiania, marrask. IZ pmä.
(ISUT) Englannin Rotterda-
missa -oieva konsnM telottaa että
100,000 englantilaista sotavankia

on .saapunut Hollannin rajalle ja
taihtoo poistua Saksasta Hotasj-
tiin.

Hseieponeuvöffefijaf Kokoon-

Lontco. ma>rrasik. 15 Mi»,
(ISUT) o-
valt- .tänäämi -kiäköontulnieeit .Sjpaas-

biiftolaisvanhien palautta-

(Lontoo, marrask. 15 poä.
(LSUT) Lidttolbjisvanlkfeti pafrauk-
täsminen tvMam ai-

Saksalaisien ja englantilaisten
edustajain Kohtaus merellä.

{Lontoo, insarrasfc. 15 pnä.
(ISUTT) Ristesilijjä Könjgsbetrg,
saattaen Saagaan neu-
vostoin edustajia, on merellilä
ikWidancuut bTittjpäiset* åjmJ'raiH|ee-
tin edii&tatjat.

Liiifolnise! oftaneef Melaln ja
Sli'iiSi>burgin.

(Lontoo. mSM-pa-sSr, "15 pnä.
(JJSOT) Lättolafaj-ouOqat 'lännes-
sä oivat ryfotymeiet etemelmään ot-
taen haättkansa MeKz :ii ja Stralss-

flsema Ranskassa
ja Englannissa.

Ransfcassa mieliala jännittynyt.

Poliittiset kysymykset etualalla

Köln, 12. 11. (SVT) Rans-
kasta Sveitsiin saapuneet anatkius-

-1 tajat kertovat, että tmieHala se-
\kä että maaseudulta on;
vielä luertwostuniut ja aärijffniffeelni
jännittynyt. iKamsa» valtava
enenmiistö vaatii tarmokkaasti
rauhaa. Ne ryhmät, 'jotka todel-
la ovat anastaneet itseVeen val-
lan, .seuraavat sflfeä suureramamte
jämmiityksellä asiain »nopeaa kehi-
tystä Saksassa ja odottavat, että
se edistäisi" ibeidäto Miamteitteosa
toteutumista. Tapaukset seuraa-
vat niin.: nopeasti toisiaan, että jo
tänään» määrääivissä (ranskafeisis-
•sa piireissä anmSttiin trascfcsscky-
•symivksen 'jäädVi syrjääni ja po-

!kysyMnyste?i astiua ■etue-
laKe. WTB - .

Huhut bofcl<ei!ismisla kumotaan

Tfl&todlißa, «rnrrasSc. 15 prnä.
(ISUT) Ranskaltaisen ituedofian-
tobuiitji&tani tiedustehvun ma
Ranskani iTaiikboimaasa oleva lä-
hetystö ifenafetaratt, eitä myös
Ruotsissa levitetyt tiedät Rans-
kaani muka itevinineesiä fcuofomv
Rasta jabolshevismista ovat kaik-
kea parää 'vailiia. Ei mStäära
anoräjayriftyfcsåä tai fevottottmiiuk-
sia ofe tapahtunut MÄBlnlkaain,
ti yksimielisyys ole oihit Ikijem-
pi ramekafeiistQQ ke ken, jotka

Lctatoo, toairask. (15 (I
SUT) Liloyd Geoige ctti- eike
viastaan työväenjärjestöjen edus-
tajat Ikeskiusitehja (varten ityövätem-
järjestöjen imsbdollir
sitaiman 'nopeasta «ideMleen alka-
misesta jilimottaen toäl-löki, että ar-
vielajto sotifeshaK-imnan oikeuden
fyöpaååtam irjnäritte!ariis>een min
dan voitavani lapattaa ivasta ai-
kakintain 6 ikmfeudan ikuluittuai.

Ruohunfa Ruotsissa.

kaikki -ovat saavutetun voitoin
jdbåasta isämoaaOiiisen fcnostuk-
sen valJassa. Äärimmäisten va-
-mimistepitomeitten johtaja* o-
vat edusta.jafcainiariss-i auosiono-
•sotukam terivdhtimieet pääminiiste-
riä. Senjaako on {päättänyt se-
naatin palatsiin sijottaa Clemen-
ceaum rintakuvan., rj-aläifeta kun-
naaniasotusta ei vielä kosikaan ole
iuLlut kenenkään osalle. Väestön
riemumielin tervehtiminä etene-
väit ranskalaiset sotilaat saksa-
laisten jättämifle alueille.

Työllliskommunni ttt.ttt.
tasawal<Äista H,,Musmnotoa.

% ui'h ai. mc, WMNIM. 15 p.
(ISUT) TMMnM
nmuwTl» dii %rå*aa4fert>ai ÄalHm»
Äoolba kc»?ou,s. Hy«m»My oK»
äävinän täynnä. Ka>3ous'

tttoaJtMfaoit PeruKtiMMl iätjibdliå"
lå .naiig-en åäretsÄfe"

B=tun-'i>åi:a. -yölpäiwää jr. tchcttM'

enMmv'Glön NMtztmOwneZ^eM
Englannin sisälsef 0101, >,. ■ i, <

Lörrft C<?«7 varoittaa liialta Varoituksia Riwf sin työväestölle.
innostuksesta.

N;o 214 1918 - 9}

ecfcMeenilvkT väpaaikaupain. Scamnfat'-
taija. Sv. T,

*

f >

Naisten 'vaalioikeus Englannissa,*

Timkfiölma, imarrasic. 14 p. (R.J
Englannin ylähuone ,on Ihyyäflcsy-
nyt iMåehdotuiksiSi, jioanka «raj-

ikaan miaiishJile miyänttTetään oelkeuiS
tulia (valituiikisi såabmme/m jäae-
niksi'. (H. S. >

Englannin työläisten vuatl-
muhsiQ.

(TuMsoHma, imara-aisik. 14 p. (R.> 1
E-raglanmin työväiempu toe 00 yfi-
öÄräjsesfiäkonferenssissa '$3U9U-

otat kamnattavainsa sitä, iettä «o
taafcäypien maiden' työläiset tute-
vaJt editetetoiksÄ
såssa ja että koko maa-fflmai» fcs«
srttävä' työliäißkongressi Hccikovtufu
Saanaasi aiikaam ja samassa pää-
kassa leuan raaihanfeojngressikkii.

H. SL i i

tuom, öiksi.

sn, iröa^iiiHifO-å*

mva^mm 1 eliiTuiirbcSjv fuii :'in>»-

Osßcr: £ub»: g äc&jiHinert Foi gr
"":k ,i§ *«, mWi<uPcMa«!n«n å.ifoitb

&almi Ui j c- 1 as i ,o„

barntpötfa NHcmen Akaasia.

Oriyesi

|V all j to- n ko' i 1 3 ;1 ou s-
toim i k u ,nina n 3ä•rje s t ä-
imätir •uni a,nda ii 11okmrs s i t,
joåßa <ne/si Alma S-iiVcTan 3ahtä-
män» pidet*vm: 8/8—

s/s J 8 'Poinvo.-
■lan Siivuil.assa, 7 / u—

10/6 18 'PäUiaÖi-
dciu Ain ,ltj'uas;Sia, i 2'9 — 14/9 118 Pit-

ikäijiäaAian Sipiläissä, 17/9
—

19/„ 18
Voi liigan KoirippcUiSsa, 27/9

—
30/9 18

Lyy'jkkäiä« Ruissailoisaai, 2/io—

*/ 10 i :8 Oniai'&tailpar:een Aholassa,
B/ 10

—
7/io 18 HinsJiän työväenfaio!-

la, imatta joisifa ei vi«fiä näy
kiisaiuitiassa »atoi*iai, eivät, kat-
soen niiden ja samana
erjnoma sean 'Cn<ni'6liU'mi::saen, saa
jäiäd-ä Aamulehden 'lujkijoita sa-
laara. Kursseina on oi'l;ut yhfleen-
sä 158 osanottajaa ja kuiteinkin
tul. vat jj|e tiniaksamaati ivaan Smk
58: 50, minkä suorittaa
inLaainiieLsseuirat. Tëä on eifön
3!)'n.mäir.ei['tävi:-isä, että huoneet on
luovutettu jojkö ilura isoksi tiai .ai-

väliainesta n*alk«u«ta, 'eftä
kurssilaiset ovat tuoin-eet
sajap kasviksia ja että valtio mak-
saa kurss an johtiayan pdflkata.
:Mu(Utaim-issa paKkoin, «mm. Hjroi-
Sässä, otV okeait jiflWapäijiviäpl.iset.
»Emsi vuoriina on rnieifHä pafljorn ;
■e.ncn"'Mii3.n ikaisvilksla», »sjifoin o<- i
saauTttxije ypa&aumifiuå». »To'&tan<-
•kfn täWaiSja •lemrs-seija!» »iFitem-
mät nää kurssit va'am offla jpjjtäriisåi»
ovat fcuirsisäaisSWa! ia&eit*tqja 'taa*-
peite, ijofika todistajan Lnwois*u«rt».
S*Äo Jdi*oB ikmrs&ien, fcan|ntaiJ*ajSl-
fe ja eiri«KgM« niicteia pHajöHto-

jjJjsaJ

Saksan valfuufeffujen selitys
aselepoehtojen jonodsia.

B.eirl iajis, 14. 11. (SVT) Sak-
san v.a''t.uutetu!t am*oiivait aiSetepo-
sopimusta seu-
ra?jvian selityksen

Saßclsain äxaf!i*us on tfetystå v.aJ -

■miis takamaan kalikkansa, täryt-
tääjkseeai silte alse+etmit ve!ivioii'!ii-
suudiert. AliiekiirTJoittameeit iy|ai*U'U-
totuit tunnustavat, e![tä muuta-
miiiia koht, q nääftkm om heidän
a!iot;lieestaan tejbty myötnnvtviksiä
'heidän ja anao-salklka Fochim vä-
lillä t.k. 9 ja 10 päivänä tapahtu-
neen krnjeenvahdon johdosta.
He eijvät kuiteinkaan saa jättää
ihuioimauttamatta,, efttä ivtalrstalkisi,
lyhyt tyhjjeinjäunisaika sidkä ,väH-
tainäitQiniieuj foUiijetLvaväJ meden
luoivu't'ta:ni;incin uihkaavat saada
aiikaan tilanteen, joka iJStaan Si.|k-
san 'hÄUiiksen ja Saksam- kansan
syytä voi lehdä mahdottomaksi
.ethtojen täyltäimlsen. AfMoårjoit-
taineet -vaLtiUUtemt pitävät vellivoil-
jilsuuten,aain, viittaannaiia useihin
siuufD! .siesili ja kiiNjMAesti anta-
miiin sdiiyfcsiin, vielä kerirain j»i-
niienO!rn.aan ipalintostaa, että tämän
stcip 'muksfan täytyy
syöjiä Sakisaai ikansan anairkiaan
ja niÄäikii:oi!ernaa;n. AedteJvctu e-
ck{-:!ä ikä) meden s&itöäum£osea jäl-
Bseen täylyy tojvoa diTtoya, jotfca,
saimaMa 'ku<n nio turvaavat mei-
dän vastuistajaimtmie 'täyd.dMiPesi'4
•sptj/aaiil scjssa s;ieve-
n■fcävät teystemun Qiseaiottaimiaifto-
mija-n maiseen ja las*ein tuiskia.
S-alksan lkain>sa<, joka 50 äötsutkasi-
deu aga>» on (pitänyt puoliiaarci kio-

äöo viii. yLfsimaaltaa-a vas*aa«t, ttt*
lao äaaSc-ösrta väkTitfatosia Ihhsoft*
'mafta *puto! lastamaa» fvafpaoyttaairi
oja 7O-imiilitjio-

Rdrmi linjan miehitys,

:L kj,n to o, maiirask. 15 ipnå,
(ISUT.) Li - t>t<>: Jt isainnio.i aft val-
mistautuvat aiottaimaain dteraami-
senisä Reinin ImijaUe jo nauu''a
.in an .päivän kuluttua.

Belgian kuningas Brösse!isss.
'Lontoo, nrcarrask. i's ip:«ä. (IS

UT) Kuniimgas Aiiibert om tänään
astaniuit pääkaupunkiin-iisa Briissie-
itm.

farpeclilsuLilia SansassTi.
TiAtobrra, irnarraak. 15 psn&.

(ISUT) Reuter i:n Lontoossa ole-
valte toifrniistolik i-lmotetaan Was-
ihingtonräta, että

(
!pres.i'dentti

Wisoe 'on lähettänyt rauhotta-
van vastauksen Saksan '-aitio-
kansleri Ebertiin vetocirrauitseeii.
Hän lupaa elintarpeita S-aksan
rarfcaasj puutteen buojcntani.isek-
si-, imutta vaatii ta]cei.ta siifai, että
Saksassa pidetään, Mä ykistä
järjestystä j, että
jaetaan oikeudeomukaiisestf.

flmerikafaisia [ouhkoja [åä
Eurooppaan.

Kristiania, .manrask. f$ p:nä.
(ISUT) Wash.inigtoms«:a jomote-
taan sief-lä arvekavan, eotä x milj.
amerikakaista sotiita.sta jää Tam-
ihantean jälkeen Bunaappaia-n po-
•1 Lisj v<m tfostoksi.

«aknea kamisa vtai kara ä, tmsit® ei
ilotwÄ

Bfzbetger, fcraM Obiern-
dorf, von Wj.n t« T feitft,

iR sos-ei ok,

iLontoo, marraslk. "15 pnä,
(JSUT) ,Pres'd!en«i Wlsonia o-
ck>*et'a.»n. «aapuivalqsi Engi!'an!!'iin..

RauhanrteuvGltelujen
valmisieiuf.

'Kristiania, iniar-rasfc. 15 p:nä.
(ISUT) Pa.isistä iflnwtet»an>, et-
tä uiikomiuisterit Balfaur ja Son-
nan© ovat tänään saapuneet Pa-
ris'i:in>. Lloyd George ja Orlan-
do saapuvat lä!h'päivinä aloitta-
maan konferenssin rauihaaneu-
vsobtdnis-ta.

Parisi, (marrask. 15 p:nä. (IS-
UT) Petit Pariisien, liuottaa, et-
i.ä Yhdysvallat ovat suostiwafeeit
siiiben, että ratdbanfeonJerera^l
pidetään Varsaiiilesissa. Valmis-
tavaan ntTUvottelSuun voida -n. käy-
dä jo joulukuun toisella viikolla.

Lloyd Seorge ja kansain liitto.
Lontoo, driarraslk. 15 p:nä. (I

SUT) Lloyd George oai< kaikesta
päättäeni päättänyt pysyä' aiikai-
samrnaWa vapaamieli sekä kannal-
laan jyrkemmin.'ikuin koskaan) ea-
nen. Hän arvelee, että kansain
liitto voidaan, imuodostaa fcotoan
kuukauden kuluessa.

Vedenalaisien luovufus.

sotaamsesnextvasto <m amtamiit ke-
hotuksen kaiSdfUe ixwereffle lai-
vastossa, ettät Ibe sitoen inän-der?:,
että oo tarkasti
«äytfeää aselepoehdot, jotta saa-
taisäm pikainen- rautn,
kaifkfcens» turvatakseen ved-sro-
lsisten ktsäjetukaan engJatitßas»
swm' salaäiwisi

Rerfcki-, jraarrasäk. i 6 prrä. (I
•SUT) Saksan asd-epokoinissioni

■ämcttaa, iet*ä se oo saamwt eng-
fcmtilafe*en poofefo awcråslsentapauksen sekä varrnmtden siitä,
että luovutettavien .«adenafcifetaikoko srsidiretöt äStoefcetaain kotiin■heti kun veneet ovat saapuneet
englimtaajseem satamaan.

Tt&äiotoa, marrask. 15 paife.
(ISUT) Sotsial-idiomidkraaittiijein

puotoehaiiiliinitio ja rnaajärjeistön.
•edustajat ovat tnyöhä&n, yöiMä
amtaneet juiMstnikisen., jossa varo-
tetaan: asiaankuulumattomilta ta-
rioibta «iahdöMteesti saapuvista
kehotuksista ykåsSaMssofm tai
rauÄrio isaimalläisiin toiroenipiibei-
ai.iin. Jiokaiuseni välhämimiistödiik-
tatuuri, 'harjoitettakoon sitä imiiin-
kä yhtriskuntaiwokaratiiämessä Ifca-
hansa, 0111 miitiä iponitevirnimikt tor-
juttava. Julistus sisältää edeli-
leen aikäiömimini' julkaistut työ-
\ äenkiokan vaatimukset.

Saksan entinen kruunun-
prinssikin fiollannissa.
Kris4i ati i % : tnainrasfe*. 1:5

pmä. (ISUT.) Rotterdamit;. A.
'Hiotetaan entisen lkmn«ium|priinis;sti>
Wi!'lh eilmiin 'kulkeneen iranaln yli
nenäin upseerini 3€wa!Stsa. Hänet
pidSa*eS*iki Roermcnnden tfläihieisiyy.
dessä .sija.ivassa Sviaftmeniissai,

Keisari Rarl.
Valtioneuvosto kehottaa keisaria
siirtymään mmae tahansa muual-

le mutta ei Wieniin,

t-ontoo, mamraisflc, i's paiä.
(ISUT.) Wienistä saapumisen te-
don «JuUaaaia on .keisari Kairii
pyytänyt 'valtioneuvoston smastu.
musta, saada asettaa
foiläaä, asumaain Wieniin. lAiroo-
ittiSä 00 evätty sälä ipeirWsfieefe
et|ä «ijtä. voj feoftuaj vaaraa; yfei-
se% ']'cwam. :.su-ude;i,e ja kehotettu
en*. fce.ißaffia isdk*y«jää« mino*tahansa > 1 ;

.., u ••'

Bfcmi-nghstoj, 14. XI. (SVT)
YMopistossa . pitämässä puhees-
saan on tordi Robert CeciH puibu-
sut m. m. fcansairaHiitosta: Me
>lienM»e ottaneet osa. sotaaa. en-
sMtsi ity(h joiksipreus
salaisen •miitlitariis.miiin yrityksen
kraSiota tmaaikna>m ivaWaksi, toisek-

i teibdälk.sarrsmie isefflafeen yrityik-
ent mafodobtotrifafksi vast isaudes-

:-a;kiln>. Kaskmisv aitojen täytyisi
tosin tuninustaa foäviJöosä ja totia
vakitiutetaiiksr särtä, että Saksan
kansa o*» (wsfconiist vääriin juma-
libo, Tmnitta feniee epätietoista,
voiiko ympärysKiton tai jorfgutn

'toisen "vatfcarytarfätai herruus tur-
vata maailmanrauhan. Maailli-
iiixaniherruus oUsJ vain Ikansainvä-

Atem itsevaltiuden toimeni mÅrni
loiikä ise, vvaiikka Ikuiii-ilkakin hyvää

arkoittava, <vo'isi olla sopusoiu-
fismssa «in vapauden kanssa, jo-
hnn mbåsm .kai*kiki nm& valtiolM-
set eåat ovat tympeitä ja tunto-
at nöyryyttäviltä. Ainoastaan

.kaosaifliH-ttq •voi turvata rauhan,
ja, jos, 'kuten muuitamat "h«nlkilöit
väittävät, tämä on <unie!'ma, on
vaikeata oRa heittäytymättä epä-
toivoon. Sv. T„

Englannin puolueet.

Köpenihaminä. 14. XI. (SVT)
Erään ~Nationakidenden" Lon-
toansälieösanamaa -mukaan ovalt
vapaamieliset ja EBMonfetf sooi-
i*eet ketenään tänä vailher&kaa-
ne aifcaro. Georg* on



10 N:o 214 19!8

norjaa suurkäräjät.
/ Vaatien lopullinen tul°s

••' KfSscKaira', toaTiraäk. IJI4. p:nä.
[(ISUT) {Uusien suuTikäräjäin
iopublijDeni kokoonpano on seu-
raava: 48 oikeistolaista ja va-
paamielistä', 1 riippumaton, 3
imaalaisliiiittoiiarsta, 52 ivasetmnis-
itoikista, 3 työläisdfeUTiiolkraattia ja
18 isasäaiastia. Entisiin suur-
Ikäräjiin Ikuailni 21 oSibeilstolaista
ija 'Vapaatraielisibä, 3 riippumaton-
ta, 74 'vasömimistoiiaista, 5 työ-
iläisdemoikraattia ja 19 sdsiafös-
tia. . 3 tatitta p&tiä oto tulllut flaä*—
sää. ■

Samson nälftssaarfo.
Ruotsin sosialistien vastalause.

Seriffi «vi, mattttaslk, 14 pnä.
'(ISUT..). sqs&al&darnio-
feaatiieiii jotoiaja : Etran)tfe(g on
iSalklgan 1 isosriäliidiömoklraattiscii
puolineen' jahdoik ijlimiott.ain!ult pan-
•neen&a ' 'vastalauseen jatikulvaai
miäillkäsa.ärtoa vaisrtaan ja
isä "kaäkea voiitaivansa siaatitaelksiaen
im ;uideiniki*i paiolueettiqrraaki järjesr
■täjiQn vasitaCäwsieiet peffrfe alsuaai-

oäaaisiåa paäkfoofcii »eikä feoet*a-
«vainisa päästä 'Eng-Dan-
•miai ja Raalsikan' siosixfcltSeai1 ftcatms-
isa. fVaslafeirse on annoin Hien-
dejrsctesä, Cachirai ja iVamdieiiwel-
•ckw tietoon. Keisari Wilhelm.

ARTCITLEHTf

Suurtspahlumaf Saksassa
-

:å

Rraununprinssi. Uuden hallituksen johlnja Ebsrf.

Smmmilakia 17 pm& marraskuuta

Preussin uuden hallituksen
ioimia.

V e e I i n, ?, marvalZu. 14 ptt»,
! I3UT) Pieusstn uusi haWtlH
oo air-,auu,t jusißMftin, jrnÄ MW
foaiw PreuGu kimm>un.f!dei'som:^

tootfbctoin; 'piimää Kupypaanti _ io !%*

Saksan perustuslakia säätävä
kokous.

Porvarit pyrkivät yhteenliittymi-
seen

Berårm, iroarrassk. 15 p:nä. (IS
UT') Joka taholtT! Saksaa saaipia-
vat tiedot ilmiottavat, että eri

suuntiin pyrkivät pnrvarifiiset
pyrkivät lujaan ylbteenÄyei-
■:een voidakseen tukevaan, perus-
tuslakia säätävään kansaliiäko-
koukseen astua suljetuin rikein.
Hansa-liito, julistuksen johdos-
ta nm Berliiniin perustettu vaalia
valmisteleka valiokunta, ja kes-
kusrytosära ivalta jpäiväjäscnet

kannatta jiensa puoleen
kääntvneet vetoOroukesrla-, että
Saksan kansa e 1 saa sietää insM>

Puola himoitsee Itä-Preussia.
Berfei, msarrasfe'. 'l6 jp:n!ä. (I

.SUT) T. k. 15 päivän vastaise-
na yönä saapui puolalaisia itijp-
iseereja asuteMa Paseniini vaatien
kaupungin ftiäßi'nftoia ja ikonieni-
danttia kjovuttamaan' kaupungiin.
SauiomaMiäistö arvelee, että
•puolalaiset fegianat jo uänispäivi-
■nä yrittävät samota Poserwwii .se-
lkä vaat» rry3wyttäväksi tanmiok-
kaisiin toioxenipJteiteßn Iheid&ni
Itä-Freuiåsiim tunkeutumisensa
vastustamiseksi.

Belgian levottomuudet.
'BriiSselin iprupväki 'kapinassa?

Kristiania, jmöinask. 15 paiä.
(ISUT) Aftenposten.! Me fcnnätte-
fcä&a Pankista, että Brässa&n
isaksaläinetn varusväki on noussut
kapikaan ja «nurihammut tipsee-
trinsa. :

Levoitommksh 'Amsterdamissa.
Ktistiasnäia, imarrnsk. 15 p:niä.

(ISUT) ißofcteixtamista ffaote-
itaan, että Amsterdamissa om
vakavia tesottorotHJcsia. 400,000:
eem (?) momseva kansanjoukko
op Ätenyt kasarmia < kohti ja
vastaanotettu: ilamkaufcsim. KoL-
imje henkeä zcm «HMit feunmainsa

• ja imttutemia haavottunut. Useå-
siim Hoffifennste kaupunkeihin on
perustetta porvarikaante ja. Ar-
meija om perjantaista v-henty-
(öyt .100,000 imieheen.

EhdysvaHaf ruok-
kimaan muuia

maailmaa.
:W 3 s fo'i ngitiö o, marraisjk'. ITS

pnä. (JSUrD) •Antamassaan kteho-
tuiksessa säästävärsyytaeM ora e-
fimtairvejiäfjiestdyni .jicfhtafjta Hoo-
.vs«d:l painostanut, että se ora Y'h-
dy-ava(ltai,n faälvfiltetym

ivä/esWöä itodhrtaain. Polh-
giQis-Atmterifeani on ai-
maåsm 60 % Ikoikb

.Ykisjsiiään Pohjois-Ves
raäljäffiä on niemi väes-
itö imiiltei aivan Hmm eMinitairtpjeT-
fea; taiwfön vara*fe ja
jnui&a ihanassa Eunoojpiassa 'Odot-
taa KiiraTkään apua YradjyfSvalflloi»'-
ta:. Y<W4ysvaHajn ja Lärasi-Ilntiatn
,on ikySCtävä utlaävienräära ainaknn
20 .m*ij.ooina» torania witljjiaa, nör-
•miafaifjvl-oiiöin .ettteen so*a!a tejhdeis-
sä ;Waiira. 6 miil&jctoraaa chonra?a.

ttrffee piafl&sofoi nra<<kuie-

iaimiaiatn lMewMnm
1"l Europjpfara ivfåjsia-

Sisäinen illan
flrmeijan 'demobilisoi-

minen.

■Tärkeitä neuvotteluja

KÖHVII3. 11. (SVT) Költain
työläis- ja so*3<aßiniejUtvöisi«Sn eduis-
taljait, jofe elätein, päiväsivät'suures-
t.a päämajasta., seli^-ivlät: Hinåsn;-

burg katsoo
pysyä paikoillaan kunnes sota-
joukko »n saatettu fcotimiaaihan.
Tiedusteltaessa, .miiKo'n attWeS-
laan vihlomisen miehittäväin Rei-
niin iiranoitukset, on anmieijan yli- j
johto varmasti sv-alsÄsattanMit, et-]
iiå siikeni oin 1 vkflä aikaa vähiä- j
tään 3.1 päiivää. ! Aimiaijaim yli-
johto 'ja Saksan krauimuinprinssi
ovat prfti-efenitse thamkkiineat tie-
*öj.a kotimaan tapaShttimista 'ja
Köfosn 'varassväien tejaivtwmises-
ta. Kölinäni tapahtnlrnliein johdos-
ta tehdään :&U'im-esisa päämajassa
'laajakantoisia päätöksiä ja sum-
ren päämajan omaista Saatteesta
muodostetaan heti etatppfts ja
rinJtamalle sotanyisesneuvosto pi-
täen) ikökmiäiistä sotilasneuvostoa
esikuvana. 'Siten väitetään en-
nenkuoiiharnaton ka4astiloo.fi. ■—

WTB. ... ; : | .

Koira, 10, ii. (SVT) Työ-ja
sotamiesneuvosto ilmoittaa; pää-
softaffäarski vo>n> Himdembiircr ja
päämajofeusroestairi von ■Gröner
ovat antaneet pyytää Köfaiai työ-
ja viipymättä
lähettämään fvaJfaumskomman pää-
majaan tärkeisiin ineiwottehiihin'.
Varfiaira imat-
kui&tivat seuraavat työ- ja sota-
miesneuvoston jäsenet: Fudk-
sius, Sdbislte ja SoftraöiäS. --

WTB'. • • ■---■■

Silanne Berlinlssä.
Rauha palautuu.

Berlin, Imarrask. 13 praä (V.)
'Raiina ora Berliniissä galauitettu
raäftrii kaMckialäa. I RTafflarisumJotßk-
sen übrkra äßjfcutaiääräiä ei vielä
tiedetä; varmaa 00 tokeäirira, et-

tei mätien 'joaifeosisa ole yhtään
suomalaista, ivaaturaee* «hauda-
taan yrateisraaiutaan' .JMiasflisk-öaas-
•sa fcaa*'i.me'deini

—■ H. S.

Lowfcoo, iinarratsfe. ,IZ ra sn» (IE
UT) 1 Berliinissä ora &ultfe©lhisen
r auraajista, ffltarteiääni imÄlfe-

ten enwvi«Tiii?iö.:OS'ia'H«M'en oterao
asßoådefl jiofadoasa'. ___; jjj&jl

ne Saksassa.
Pörssi avattu jälleen

Berlini, biarrask. iöiprnä. (IS
UT) Berlinin pörssi avattiin jäl-
teen t k. 15 p:nä. sKtarssåt no-
teerataan taten tähänkiln saakka.
Kiesito julkaista tersisiöstoja on
kumottu.- Saaduin tiedon muu-

kaan o,n pörssifoimistio alkansut
jälleen myös PrarJkfurt am Mm'-
htfssa,

Uasiavatianhumouftsen
uhka.

Maanomistajaluokka ei kannata

! vallankum°t#sta.

Beriira, irnarrask. 13 p:nä. (iV.)
»Die Wellt ani Montag«, jjokia!
puhjenneen lakon johdosta vasta
tänään, pääsi ilimestymään:, rvisttaä
uhkaava an vastavall ankuimouk-
sen vaaraan.. Vallankumous on
toistaiseksi keskittynyt suuriin,

kaupunkeihin, kun sitä vastoin
suuirtiianomiistajat ja .suurtalon-
pojat ovat asettuneet sen 'suh-
teen vihamieliselle kannalle. Mo-
lempien viimeksimainittujen ryh-
■maimi on, jos omaisuuden takava-
rikointi malttamattomasti tulee
toimitettavaksi., luovutettavamel-
koinen osa m'aastaan. 'Ne saa-
nevat pikkutalonpcjatki n puotel-
teen iviittaamalla siihen, että
imyöheimmin tulee heidänkin, vuo-
ronsa. Vastavallankumous on
vältettävissä vain, siinä tapauk-
sessa, että perustavan kansallifs-
kokouksen vaalit pannaan, jmah-
doilisiinnrnan pian toimeen. h=-

H. S-

Hannoverissa ammuttu
ryöstäjiä.

Hannover, manrask. .15 p:nä.
(ISUT) Bremenin kenttäoifceu-
dessa ammuttiin, 20 Bnemenin, mi.

s. .lentävään, divisionaan kuulu-
vaa sotilasta, jotka olivat 'otta-
neet osaa tiuku isiin, täällä tapah-
tuneisiin Työstöihin. Ele .Olivat
eilen aamulla vallanneet Hanno-
veriini rautatieaseman, josta kä-
sini |be alotti-vat Sorävaa» komdki-
vSasrituSiera ympäristöä kohti ja
estävät useiksi tooneiksi täydelli-
sesti raiutatieläikeriitearii. JUoiput
tähäni d'iv;ifeionaani kuiufavat ;saa-

■tlins ifcäMä kiirani. Työläis- ja so-
tairmesinteuiTOstori ■ilknöfcuksenj imut-

ko aio odottevatr hfkm tuiomröatani-
■&a jventötäpÄoeaidiessa.'' ■. j |

Saksan tapahtumat
ranskalaisten arvos-

telemina.
Bern,, ii. ii. (SVT) Rassikan

koko iporvariMinten isaraoimakihdiis-
tö ita-aisee ipieikansa baMieviiki-
vaarani johdosta ja vaatii ryhdyt-
täväksi toimenpiteisiin sitä vas-

taan. jMatin" kkjjoittaa, että
Saksa» fcdsarfetaataa >ei ote enää

aDeanaisßa jaettä iraeMän periäat-
teidemme imuikaan tulee iloilta ma-

fötarist*stemi järjestelmän Ikulkisto-
imilseni johdoista ISsksassa, nuotta
■että 'Ranskan velwlilisuius «m kui-
beldkm myötävaikuttaa järjestyk-
sen yläpitämiseesi naapurimaas-

sa. i »Petit Pariisien" antaa erit-
tasa isuMitieni jnjerfeityäa9en sille sei-
kalle, että .riippuimattcimat sosfe-
Ksöt ottavat osaa Jbaffiteksaera.
Jos haKitus, jonka ijoWossa oe
Ebert, icsoittaäitisu pysyväksi, ■voi-
vat rauhankeskustelut esteettä
jatkua. Lehti julkaisee „Da%
Maisa" entistän Berlinin' ksrjjeea-
vaihtajan, tousonaian, joka ora
E'beT*i'Me erittäin edullinen. , Tä-
mä kirjoittaa, .että Ebert on, niin-
'hyviin yksityis- kuin poliittisessa-
kin eläimäSsä ollut aina imartifJi-
öeo. Hän on toiminnan 'mies,
niikä seikka eroittaa hänet 'teoree-
tikko Scheklemannista. Saksan
köyhälistö oin osunut vaalissaan
oikeaan, iustoeasaami ivallani Eber-
ti-lte. Edustaja 'Mistrat kirjoittaa
.Humanitessa''': Taantniaydkselii-

semlme tietävät, että vaston on
niomenkaltaraem, ja että: niiden
syyllisten, ohelb, jotka myt so-
vittavat vihansa, on toisia, jotka
ovat kanissalsyyifeiä ralkjak-

seen, ja jotka nlyt , 'käyt-
tävät hyväkseen parvar ikises-
sä i sanomalehdistössä tflmene-
reiää bolshevikifcauhua. Olisi imah-
dollfeta, että uusi sota voisi (lei-

mahtaa 'Meikkiin aselapGSOipimkseni
alfekiirjoittairniisen jäWeen, nilmit-
täini ikalnisainvääiiiseni vastavaHan-
kumouksen sota tiel-
le astunutta Ikanisaa vaistaao. Kui-
tenkin, tu'isivat (ne, jotka ryhtyiV
sivät selaisen 'seikkailun etune-
nääln, kokemaan monta yllätystä.
Ei voida tenää ivedota kansailfe-
puofestukserii i vä>lttämättömyy-
teen, koska kapitalistiseni puolus-
tukseni välttämättömyys e: , enääl
voi vetää joukkoja taukaansa.
Cachim kirjoittaa i ,yHu»manites-
sa": Tämä sota poikkeaa kai-
kista aSkaiisei-nmisita. Ne kansat,
jotka 'tähän asti ovat vertansa
'vuodattaneet, ovat huomanneet,
mihin täten asti vallannut vale-
'sivistys omi johtanut. Sen tähden
ei, tule tomrimsteMa, jos ne ivast'-
edes johtavat itse.itseänsä.

i ! «VnAHi iårJwfe h !'*

mmszsmmsj

Porvarillisten suhtautuminen
tapahtumiin.

83 e r Dii ni, mcmxo- 14 iftum.

toaSsofonfo ipdr-iöair*

toxk&m. WÄickbnMM ynlMwj°ch°

mVI-aai po>r°
kWWAen %b€ffilie«t
taiifiiubeii 1 stfä

jW»N> '!&}"_
jee effiimää

!<MMcrnw n lpyrinMem ;uiemiKn •
Gs WSsft» Tamfpiffii^

Eehoifus porvarillisille
upseereille.

Berlin, imarrask. 1.3 ip. (V.)
~Berliner Tagebfat" julkaisee
porvariffisiMe upseereille kdfooi-
■tulkisan oäyfttäjytyä Dsseen kaduil-
la osoittaa&söeira, että imielkoiken
osa porvariiMista upseeristoa on
jo liittynyt vallarisarnouksieien.
Tuoiflaiisen toiimeräpiide olisi sa-
malla otasaan loteelfeestii Euj-kta-
ffi-aan. yftefeön iapiötatausta uuteen
järjestykseen.

Punaista kaartia ei sallita.

V e r l ii 1»% l4 ip:nö.
(IVUiT) DDnmelMßti fefe*miäTt!Jä
pääMsem, j.u!>dvM Ma ama tooil-
mchs uhINwMWW W toxr
uemisH WcOHlMUwnMmi
*ax %rröetomsta?fi lp jä]l'a(ll!jen. ks*

ja toim:cie.n!painie-
teioi ttraiHiiofvxtkt oZtää ipu-
inCfiiijen- MarlM nylMOwmijM.

Baden julistettu tasa-
vallaksi.

Kariferufoe, irsarrask. 15 p:nä.
(ISUT). BadeßÄm väliaikainen'
kansanihafttitius i&nofetaa, että
suuriherttua iom äuopuumit kaiita-
valfen käytöstiä ja koto valtio-
valta on sffibtymyt Baderßtn väli-
aikaiselle kanisarthaiätrtAsöMe, jo-
ka täten jiufetaa! Badenin va-
paaksi ' Lo
pulisen päätöksen valtioirouodos-
ta tekee ißiadentin Icattusafiåsßoofcoos,
jonka yaafi toimitetaan tammille
5 pnä 1919 ija joka kokoontuu
ro päivän kukuttua vaalien jäl-
keen. ViaaÄ toifeiitetaain: yfessea,
yfetääSilse»; sateisen ja väMttömän
räänionkietKJen' mukaan suäsfeeefflt-
san vaalitavan perusteella ja ää-
nioikeutettuja ovat kaikki mikthet
ja 'naiset, jatka ovat täyttätoeet
xäfambäm 20 vuotta.

' : 1

äär.u'a:sta ka«kkadiktatuuria,
vaan Ikaikäia saksata isilta on ''le-
vä yfotzb suuri osuus itsemäärää-
misoikeuteen.

BertimE, imanrask. i'ö p:nä. (I
SUT) Riippumattoanain sosialis-
tein uusi; äänenkannatta ja Die
Freiiheit iilrno*taa ensiniäii&essäi
t. k. 15 fprnä iilmestyaieessä mtu-

merossaain, että valta-
kunnan »virasto jo om ryhtynyt
laatimaani vaalipiirien jaikcehdo-
tuista äakiasäätäviäsi (kokoukseni
vaaleja varten.

Berlin* rnarraisk. "16 !p:nä (TS
UT) Kansanvaltutitettujeni neun
vosforu jäsen Ebart on <

Zeitungin avustajalle ilausunuit
im. im. seuraavaa: i

Me olemme tajasö päättäneet
kutsua jperustaivan kanisaliliskoiko-
•ulksen fcofcoon. aniin. pilaa kuki
malhdolista. i 'Kaikki
joåta muutamilla porvarililisiiilfe
p»rei!lä on jfcämän aikomuksemi-
me suhteen, ovat ibäyssö perus-
teettomat. Me olemme 'jo ryih-
tyinieet ensimäifoiin ■vaiknäisfcuäc&rifa
ja aijomme varmasti taromi-

kuussa päästä vaßåeffub. On
mahdotonta toimittaa mååtä vaa-
leja teattHenäoaan läMaeeffiä ofevaifc
sotajoukot ovat palanneet koti-
maahan. Ebert arveli, että rau-
ihanikongressi voitaisiin aäkaa aG
van heti riippumaitta t»m,än pe-
rustavan/kokouksen alvaataråsesta.

l?affaftunnan virasfof.
Eri virastojen päälliköt mÅmitetty.

Berliini, marrask. 15 p:nä. '(IS
UT) Kansanvaßuiutetturjen neu-
voston päätöksen mukaan on val-
takunnan virastot täytetty seu-
raavalla tavalla: ulkoasiain vi-
rasto: Saif, vafakuninan rahavi-,
rasta: Schiffe, valtakunnan balio-
usvirasto: Miiler, taloudellisen
rauhankannaMe asettamisen v>,

raiabo: Kötih, sotakublto-osasto:
WhiTniij vaitakuiman työ virastoa
Bauer, sotaministeriö: Soheuch,
valtakunnan laivasbovirasto:
von Mann, loikeusvirasbo, Krause,
postivirasto: Rudlin. Edelleen
kuuluvat val'ta!knmn,an "virastoihin
aHvaltiosihteereinä: ulkoasiain,
virastoon David, sotahuoltovii^
rastoon Sirnitih, vaLtakm nam töi-
den virastoon Gkisberg, ja valtio-
siihteereitteti ajpefessKaa: oikoasi-,
aiitwirastoan Katri Katstsky, val-
takunnan .rahastoon Edvard!
Bernstein, talousvirastao.n Erd-
imann, taloudellisen rauhan kani-
■nalle asettamisen valtakunnan, vi-
rastoon Buchmer ja SehnoKsno,
vafltakiunnaa töiden vitastnnn
Noska ja 'Vogtlfoerr isekä vr';a-
fkumaia oikeusiv.irasb>»n. .Wkjuho.



Sunnuntaina 1? pmä marraskuuta
F.nf. keisari ja kruununprinssi jSssonoy vakuuttaa enfenfenEnglannissa, j kukistavan bolshevismin.%

TefrateriinioaaSrista i.Hinto Jtet a atx,

föaiaipainut >_ -gkufgn fceisairin isjaamäälseaä ©sijatynyt dspkwnaait-
ikane.a. ±,ias ftfcsafefr** ätaad- *j s tea asiain johdossa .oleva Ve,
"3lfS^.°n tumaan aaijän «*. ofcwsiatoimiMteri'Tc un.uin.p>rmssgia vaaihilniiman m. '

C.aäj,

Saksan parran.

, e*i taranrask. a$ pmä. (1
SL f), Hallitus o» itaoittaiiut.
•että- ivaätafansri-aas teilftus ei -aio

patikteen eikä

baiaoraov. , t & ; :?•• {' :* - j .

Kesk u-atahiissa sajtsctoaleäi tBeia
euuistapin haassa oo Sasontotv $-

mioittanut, että åäöefc saojpuffljes-
Dan tietojen -maakaan t-uiletvait M.
tauitu&eai!, joiulla nyjkjyääta on va-

■ipa

tiSsfeqpadkfeiea saatavia rahassa,
eilkä arvopa-

peresssa dai muita amxi&ma, taa
6iulj«:tuiita. varastoja

florjaaftin uhkaa
hallituspula.

Kristiania, imi ttrask. 15 pai».
!(ISUT) Korjam somiirfcäaräjäfflni
waaSera johdosta vaatii \iei;men
inieffipide mtoisterSfetöa uudesti
tnuodoistaoifeta ja uuden päälmi-
msterm asefcfcamiista vastoin Ihali-
tejks» äåmvkamhstHjami viitta-
luksia, ebfcä .entinen rnmicterfetö
voisi jäädä) paifcailfoesa.

Shdysvslfain fcaujspalafoasfo.
•Vv.as h.inigt on, marrasjk. 15

pjoä. (ISUT) .Merenlkiuilkuiviras-
*o ora kaflkfte aslaimiehiliibcini Y-hh
djisivalilbissa ,ain!«an<ui määräyksen
fciiraefeiesjä ryhtyä hanlklki an,aan
miehistöä .kauppaaaivastoa ryiafr-

ten. !Rjäksn ; ceiria oSetvaia s&asrta
(kauppalaivastoa vartan tainvAtaam
tuharasiittiain miehiä, RaraOKaain.
con r,akenikii!!!a 724 akusta, vasta-
tan yjhteansä 3,5 mÄj. tonäoda.

on yi 400 teräs- ja be-
toirniiaivoija, . kjpui ipuiua! uksia.

3iaivattwa!kläirautosie!|fe
tj,i<aisuuls tvafc puullaivo-

fen vaiini.iistainiiiiseein, ,ku|n taas t.e-
:wäjsi!laiivain T.aik'eninus' ijää ieddSi!ie !en-
*kin lyiksrjn.-
«sniai seen huostaan. Mil.v.auxissia
©a telakassa 3 suurta
Ceräsaluistaj, qvat .aillkanna
iMiiiivsuxio kdbititvmfseöte laiiivaa-
rafkieiQ nufelen atm*kesikuikadksi.

niuisfopafsas Wilsonilie.
Lontoo, irmarrask. <i s p:nä (IS

UT) Enigibnitifeiis-aimieriikalainen

Uat ikädeA va-nmiasti amftateiaain
,juaan bdsfeejvij&iieji feuBsss*ami-

1 sesaa iVima.ja©a

j äolshevifcien fuhl ja
turva.

LFUUftt tarssa-anchlija'.

©fjtömjsfcftn saa
men*ei!§% j&iiffia ntzHään oti M°
keä lch-Hwä MmÄMä, ne Tuut Ma-

jo-fa «Mchwm pa!Ä?
f&onifji saiwO öffitsrtjb etofemsfrr1915 toaWfinwrairt? imitöTKsni &V?
Nchn efcraStojjoßß I. ©a!tsm»ain.rii!a.
Vwe#i;a:, Joffla Mb fc%!=aijciit efiittr%)i KiyVemiG w'hi,!chc!s
ma. ©loiiäte
jeni lyliipHcUVM, !s<um?i!rtcht'imc>V N'>

NiMchewiWlw ««volulU a»
'Suffljl lsllvoswa CCTftsfOT MMWozt

toitlSoti! ;mudbosteSise« n
~ Hän m«iZl>eO Soi lMiiMOsn fo=

1913, %i!ntt,i. Ccftntifp
OoLMMdIBn lft!'l.lliMberr„
'[öiliMifeiiärKiifeaa «tzkuwiem ytchciven
toa-iWitffljieSia W GsldmWM M
!m itu* Ri GWH WmW?inyWäwät
luFfaiifiitaa.'* pfroirt >lsHMuU«t,
ftförÄfoä* immMißa taa#a>fiafiftiiri

W lottoa* pian marat-
tonnien MWKMen
muoiwAcrmiseM. '■' 1 i ' i'

ioföl %'tcrm 1*
ven «iK»Qtft*tt%. Gi a wcrrtttr Wr°t?ö";i'i;tt 3MWW IGeMJ |a %4C?=
M?W eri zVMKöWDa; WDc>!he jjftiifw, MdWM
niin nM>W Am^ichVichMsi.'
#«& HtTtoÄi ni!;.u. pcSjpm, '#o
tö^ailfoortd 8 miten lpiWiH oEtoo*

!chikmenll«W, joiiöcrn
kukmNiäHH DftMa fefbbcfr
jiafffi Nwmäin, feåWwi.

dii aftniaaStocßti
MlMojen, Mvem,m«Z'a miwni-ul-
ijicg% ia — WHKHet
Äiltvcß näe 4 wfei% WlljZa
9ul§niiifw iriilptiia tea»-
wO«mi!ssffi 'mamv isxSr
%ffijfi§Boi shiM. to^rvcii-
taji

y&wjistys an jalattatoyt py&tyiötää totäßtotöfctm ja silloin*#offeo!J he MH felwV *» fo!**

% jo feuan fy-

im.uistcpatsa.an presidentiti Wiiiso
6wäse.

Ssckko-siovakif.
Tasavallan ensmäinen

presidenttj.

Wl a sh ;i n g t o ti, ,15
pnä. (ISOT) Professori Mas-
s.arytfö, joka .on vallittu teiheikiklläis-
siitoivalkijf ars'ön. tas availi! an anis ion äi-
sefcsi pretsidenrtiikis!!, on njeiulvioteii-

tiaaan I'ii'tt oil aktien fcongreissin.
»Katossa Parisissa viiipyirnä[tä >lätti-
tenyt .matikalle 'Praglin.

venäjän bolshe-
ylMfialfifus sovin-

non Hella?
:LontOias!t3 että

•Engianaii-n uiikOiininisten, Bäjfeuir
on Isivsmvät (vastaillessaan ailaih-uo-
raeessa aräässeeo vänlkiyisyimyJkisson
saarneensa tietää, ,että Veniäjjäti
•nyfcyiinein ballittts on fcaijpWaliiiiettii
:lnict\ui/ {taimaan pafikficanssai po>

vtftefemaficn- Mtola;TSivarl tqjeni
kamsiSia. 'Hete. S.

Lentolinja Lontoo—Pariisi

-ma&a"i l Jj.1' H!karaae
piaik:ko.'in affiöW

leatökion-e

CO 15 gimKlaia.

*en fejJiiöiWcna PäämN'
TÄmim Däv inääränijfeMr

toii%mifeifjt oltoto* »fre^nccfö"

to MvishOaZtHHi »NnMa j§mir

wcß eri

NVMiVw

,oma««V

niious Puicksi, i.T apreeijfoi WHyesfti
G<lHc» itrasiAijf 'ai§-

;fr SapmwSfi Mti'lWt^
]<a |t?iilfi>giia! yssHpÄ!,Z-

lDa.ifn.nfli;fef iH?jOWUHa, BWam' «myös»
fin» ' niidon iÄf-

rrasn, ~,, sfibsa* nmdjoiilltt awnZ'
iMNa f«m«a**aasee* heiG.

iIzMM wiM, f uit fäxM*.
l«Het IWMnW MAlm cntfau i ifnw'

AAMULEHTF

DIOID. SeHcMiDelN! sdewHii 'aurtä

En!
'ia h« WL>

ajjouföti: MuDaMi 3Sai#
! uial'fji6C:n siellä SÄWKSn

lienee myöZkAr <ö\(å*
■■■mtui tMmkMv,' peM,
! lbksmaftGnUb «vDiwM

¥S* W1 fftrli@ ;i)-
i 'rela IHW-MM jof-
iftui i liina, Kiisi yi

°-> ;*vii-«inu4 erawra ipil=
fysiffib»t=

rnntzmn zwUM, #*o
mm"?,, chfttzM ihywin-

iHjjö* iia>Mm<ftlch»l et

ffiw feSS PMINQ kuHMMy'

b!«P lpä.äll!>N, !Bewiiapi£i Walhzee'
ysi!ftäHilNsji'sm.' ''

cmchWHssi oivat blßfhchviWf. &å=
jäNä Wiln^ä,on
siitän- t>ojpit toarHoi"
m'-iien Wiosn Hc» NUvMMocm Voih»
len ikäskiyiien

mensWLem siima
sätr»ä!ttå NA>imi>ella i;0! J&air-

to:ifi')r»a'l'!ffl §tmm htfWim, tyttcbi

«ntiilÄwl l£j,c-i'b.an;
¥i&u 4 -uimialnik <\& teaioirrtaiäa
ifäirt Scn he MsÄm
hvww %*tf&i# §Ol fccröoSfitotf ssin
acfljft WNra Ne-aäftMä *i>ir;[cMa a

lfiäi®jjfii tzhlhMään W''

l-Nlll^Mck

II lllUiiåil*

ftedeintålajiemme
hofimaal

Jo wussituhanfia ennen KriZ-
tulta samosi karaOaamja sen au
kmststa murista kulttuurikeskuksista
Etu-Aasiasta, Nuusasta, Vabn!>)-
nißta ja NiniweZtä, Iranin jo
ratti» haln Tashkent- ja Panur-sotain kautta Itn-Turketztaniin, josta
saalun refritkiwiä. Siellä joutuiwat
he kosketuksiin pohjais-KimaZta sa-
moisfa asioissa saapuneiben ferien
kanZsa, joiben' wäzitykftllä @tu=la=-
sian kauppiaat tutustuiwat erinäisiin
lännessä asumille kansoille outoihin
pohjoiZkiinalaisen hedelnläiuwiljewk-
sen tuotteisiin suloisiin wirkis-
itoirn hedelmiin, joita palaamat
karawQcmit toiwat Etu-Aasian pun-
tarhureille, jotka pian oppimat
wilieieulään uusia hedel-nälajeja,

Gtu-Nasiasta tulkeutuiwat hede!-
znät Wälimerta kaikkiin fuuntnn
risteilemäjn soiniikkialaisten mukana
Kreikkaan, Italiaan, Espanjaan,
eteN-RanZkaan ja muualle Euro-
vaan niin kauas tuin ilnlastosuhteet

AU?

HedelunZtä, joista saamme liittää
ikiwanhaa keskiaasialaiZia karawaa»
niyhtenitä Kiinaan, on ensi MassahuomsUawa persikka. Ntininis
persikka, joka johtuu kreikkalaisia-
tinalaisesw persica-sanasta, ei saajohtaa meitä harhaan tämän hedei-nlän kotinaan suhteen. Wäkime-
renkansat ja miiten mlikana poh»

; joiseuropalcnset antonvat hedelmälle
; tämän m'n«n siitä syystä, että setuli Guropaan Perstnßia, Suur;
kaswitieteUijä D«candoll« on kaiten-
kin osoittanut, että persialaiset ja
numt GtU'Aasian kansat wuoros'
taan omat saaneet persikan Kiinasta,
koska se on siellä kotimainen ja oHuIwiljelty ammoisista ajoistn. Mui-
naisuudessa oli persikka auuan tun-
tenraton kaikissa länsimaisia eiwätkä
sunskriittiläis-arjalaiset, jotka wal-
loiltiwat Intian, myöZWn tietäneet
tästä hedcllnäslä mitään, ohutpa
on f« siis tuotu EtU'Aasi<«m, mistäse. sittemnnn lavisi länteen päin sinäaikana, neikä kului fautzkriittilais-arjalai«le!t Ititiaau wacllukseZta sii- jHen aitaan, jolloin krnkkalaiftt ja
persialaiset ioutmwat kosketuksiinkeskenään. Persikan ihanilla, pu-
nertatoilla kulilla ehkä \c koristettiinSemiramikfen riippumia puutarhoja
Niwiwessä.

filbftiifpfffiiff
yiliÖliållillllklls

ffåäsällnlyönkMjä ISäleiidon
murha.

Syyllinen pidäty.

WDNMF!N ei !l[i|ixi ftMD on p°
biäf ;i'ciinii)t sori#% 'Moism cäetaarD
toäfypEfct Drljö Pairckisi eidäluu»
NMlMiisM- . tjäS MM. 2'3 pä>
wuä yöllä irä;?!) Ston»'
Msaer» liossoessäfalaip&räiiwen. ionia
Baaria 'M. K.

mmeA wntensä. P. kis!»
'•ä;ä fcilcrt nmchacm,
teoigftafß ftenetaä* «MIWWI!.

Urjalan vällksräpä
*. N 1;3 p:ncr HsamÄijrc Stone
Gky-ä UHIMn! PiiMän MM-un

E. 9&)feptt huwU<MU« 3föe?
nsßen ftjSTtefå, 2 imm&eSjji •fu.rii'i--5^

©imut BSåirötoaÄloairt.

cegt

I AAMULEHTI I
I suosittaa |

låtlyiJlJtJlfNlll|jL&ä&§ggej|- i.v?J&ä§

-J.iumsn Pankki, marrask. 16 p:nä 10i8,
Myynti- Osto-
kurasi. kurssi

!'.; st.-iri' av....
Lontoo a v . . . 39 50

3 kk. . . . .

Pariisi av.... 152 50
ö kk. .

. .

Saksa a v
8 kk.

. .
.

. 115:

3!N

Wien 60:50
Tukholma av. . . 232:
Kristiania a v 227: —>

000.Kööpenhamina a v

**

S -'"HIP» 1 "Ml |

f Kokouksia j

Kauppias Helkki Vili-
tori Saarissa

konkurssipesän velkojat ja velal-
linen kutsutaan täten saapumaan K.
0. Laitisen & Viljo Sainion asianajo-
toimistossa Tampereen kaupungis. Isa 8
päivänä joulukuuta 1918 keiio 1 p&l-
-vällä pidettävään kokoukseen, jossa
paitsi muita mahdollisesti esille tulevia
asioita., päätetään niiden tarjousten hy-
väksymieestS tai hylkäämisestä, joita
;amatva päivänä pidettävässä huuto

kaupassa on tehty velallisen favarava-
rastosta. Samalla huomautetaan että
poissaolevat velkojat saavat tyytyä
läsnäolevien päätöksiin.

Tampereella; 14 p:nä marrask. 1918
Viljo Sainio. Kaarlo Salmela.

toimitsija miehet. 22CG7

:«S3P" -qtjjF-

Huutokauppoja f
M as

°V°
T. S. 8 2 !(. JO :v,m

Huutokauppa*
toi/niteiaan Pika-aiuri J.Ä.Sten-

Ensimäinen kreikkalainen kirjm-
li\at joka mainitsee p«rftkan, oliTheotrustuZ (332 e. Kr ). Hän sa-noo sitä kuitenkin persialaueksi
puuksi. Italiaan tuli se ivcMa Mä=
Ntyllä ajalla. On f» wuoksi imi.--
tawaV, että perstkta totMWn <M\u

pika-ajnrinreki, 2 r
rattaat, sekä uudet pyörät, Kumi-
renkaita, hevosvaljaita, miehen
piyövaatteita sekä bissaoainnahka-
turkki, y. tn. .y. m. Huudot ovat
heti maksettavat.

V. Raatikainen,
toim:tu.-mios.i 22911

tuole

22909

V 3892

22t*fe

Aasian Mastoon neljännellä nroo= \ VapaaeirtolssHa
ftfadalla ennen Kristusta. KuufokäiipaHa,

Samoinkuin persikka, on myöskin
~,..,, T .... .. /.f„,n;„nllpriksofi w-<i?lhwri -n-yUinia-m- loka. tom\te(Am Lempaalas& (itosson

H»i «U « -■
*aio"ut pOY.!O,S-Ml- i)ysäldn luona) Kolkksen talossa Lau-

tt«Ha Wu-AafillN kautta Gmopaan. vaataiaa 23 p. nrnna.sk.klo 10ap.myy
Manaan saapui aprikoosi Rooman! dään kyyiä Jypsytetariä ynnä kaikeo-
wfawaLan aikana. Todennäkoises»z lawta taloustavaraa, WM. ompe!.>!co..:»,
ti omat muutamat muutkin 'meidän SSÄrMt,i ym'

maanofasfamme miljellyt hedelmät Lempäälä 15. 11. mkulkeutuneet Etu» \ 22864Aasian kautta etelä-Europaan, lewi-'
ten sieltä edelleen pch-ois-Ellrnpaan
ja sittemmin Uuteen maailmaan
Ntlannm takana.

V. O. Surin.

fflin Ja irtaimiston
Huutokauppa,

joka pidetään tk. 23 p.k'u !0 ,p.
Juupajoella, 3 km. Lylyn r.seiA.,
kauniilla paikalla järven rannalla,
Pirttikankaalla, jolloin myydään
Pirttijärvi-nimiaen lohkotila,alais.
5G ta., joko k.-ikonaisena eliB pals-
tassa.

'

Sanotulla täafla löytyy
irtainta: hevon»», 2 lypsävää ieii-
raää sekä rattaita y.m. Maksu-
yffl. ehdoista paikalla.

Lylyssä lö. 13. !8.
22622 Fr. Kaappi

TS, 17, 23/11 tj. ISO mm.

Jltlllli>llllff llllfiflliiIMiSBIIB nnmr
11 «3 S? 3?l* :'~i|IlPffHfiilg

joka tolmiietaan ff. O. Laitisen & Vilja
Sainion asianajotoimistossa Tampereen
kaupungissa tiistaina 3 päivänä jouta-
llßuta 1918 kelio Va l päivänä, myydään
kauppias Heikki Vihtori Saarisen kon-
;-.ur.-i apssälie kuuluva etupäässä vaate-
tustavaraa käsittä*» varasto, jo*o yh-
dessä tai vähittäin,

Tehdyt tarjoukset alistetaan ei aino-
astaan ■ huutokaupan päätyttyä toimi-
tettavan veiUojaiiiUokouiCseii vaan myös
Kauppa- ja TeöHisuTiskomisionin hyväk-
sy; f äväksl. mutta ovat velkojain ko-
kouksen hyväksymät tarjoukset heti
ostajia sitovat siinä tapauksessa että
myös KomMqnin hyväksymisen saa-
daan. La!,'!«!!a ilmoitetaan että tavara-
varasto on nähtävissä velallisen myy-
inäiässä Tampereen kangashallissa 'Å ja.
3 päivillä sanottua joulukuuta klo 19
—l2 päivättä sekä että allekirjoittaneet
teimiteijamiehet antavat lähempiä tie-
toja asiasta.

Samalla tarjotaan myötäviksi kaksi
Keskinäisiin Henkivakuutusyhtiö Suo-
nien ve!."jiisc;i hengelle antamaa vakuu-
tuskirjaa, määriltään toinen 5003 ja toi-
nen 6000 markkaa.

Tampereella, 14 p:nä marrask. 1918
Viljo Sainio, Haarla Salaigls.

22C0S

■HnESssssai

ti ei

flllllli iälllllllllMiiHl 111.1 II lippis
3 a

*anagtaitta t.k. 18 pnä klo 10 ap.
irhakatu 33 myydään huutckau-
poieinnulon takia topattu salin

kalusto,, vaatekaappi, kirjoituspöytä,

joukko lautoja, 20 lit. malmipata, leivin
uunin sunraami, niinimattoja, laivaseks-
tantti, kassakone, joukko käytetyltä
vaatteita ym. sekalaista irtaimistoa

22791
w&^^å

I. JulKiselia ytikMöliuuialcaiipsils,
I jokii keskiviikkona kuluvan marraskuun
27 päivänä klo 2 ip. toimitetaan Tam-
pereen huutokauppakamarissa Laukon -

tori 10, myydään, eilai suoritulta tai
Hi unta laillista estotta väliin tule, 1
piaano, 4 TampereenKiviteaöismsa Osa-
Keyhiiön 200 markan nimellisarvoista
osaketta, 1 ompelukone ja Hämeen Työ»
väen Säästöpankin Tampereen Työväen-
yhdistykselle antama vastakirja N:o 80
Kmk. 42ii30 markalle 85 pennille, mitkä
ovat irtisanotut maksettavaksi huhti-
kuun 26 päivänä 1910, josta sekä ei:ä
huudot ovat heti maksettavat täten il-
moitetaan.

Tum parren ensipiäisen Kaupnnsrinvou-
iin virkahuoneessa ajarrask. 16p: 1918,
! ?732 Arthur Bergroth.

EEH
BlliieitilSäilSßSiiäilsgis

Myytävänä

Lisähän käytetty Ompelukone myytä-
*» vana K. V". Helmisellä Osmonk. 7,

T[" ll Ki T myydään, sopivat pika*ojurille. Kalliokatu S. Rinno.
22847

HÄlrårt Mvydään halvalla. Stenroos.
l'VslU Ilmarinkatu 1. 22563
Hlts*fs«k! "»yyäränä Satamak. 15.
rluUiml- 22301 Beiieo.

WWWM oviwerltot Ja foslejs
Satamakatu 16, sUäånkäyniä kad;in
puelelta. Tavataan varmemmin ',6

22910mltteeu.

Ulsteri
nahkaviiorilla, sopiva 17 vuotiaalle
tytölle, uusi nalikakauius (boa) ja

| kägteilgjä aalsen viilaleidnkiä.
I JjäntitiÄri Puistokatu 88, ensimäinenj porras;, toiiiea kerros. 22\*07
S«ini- Ja poyUipnftelui, Knaiukaank.tJB 14, Sihvonen. 22917

Hijvä pito lehmä
myydään, Pispala, ent. konstaapeli Aho
ian talossa, lii. 22912

Äiehea aasi palttoo
kello ja i;iuvaia..ki (porßainea)
Tunturikatu A, Lahti. 22345

Jkffrvt&Tiit« U.:k-i nsistcM fakkia
* * .tatfejk. 14 |H>'r»s D.

Gissler.

ET annia krisfaliikruiuui ja heiniin 16
. kar. kultakello sekä Dayard brov-

nmfci Kai. 7.05 on myytävänä talossan:o 1 Sirkänkadun varruHa. 22935

Ooismuutsn takia myydään melkein
ur.ri, kaunis, ViJAi. maalattu ma»

kuuhiion. kalusto, s-ekä pieni, sii«t:.
keittlönkalasto, LSh. Läntinenk. 19,2:uen kstres oikealle. 2286a

MygtSvSisä
Valkoinen inisi iso naisen Ruva, Rau-
tauuni, Raurasänky, Valokuvauskoje
ja tulenkestäviä Tiiliä Mariankatu 7.
i373 Hi. Rautamura.

llflyydSän 4 uutta tuolia, pyylienaula,
™* jpukkisänky käytetty, 2 lasia
i3i=X4o. Åiuotaniahdunk. 2. Heikkilä.
22361

Kaksi kaunista, toisella
¥ucde!la olevaa

MW

kan taidrjavanhemmista, myytä-
vänä

Pal©ss tilalla,
os. Säynäjärvoa pysäkki.

22932
»Pyytävänä, noin 3'A)il,irji#jd kpL suoraai. ja vieras-

kielisiä, uudempia js vanhempia, us-
konnollisia, romaaneja, kertomuksia,koulu- ia sanakirjoja. Luettelo löytyy.
Myöskin kitara, reekeittlö, vanhnuäik.
kelvoii, punnituslaite y.m. pitkä pöytä,
lamppu öliynensä, fcyiitteiiä jalkonensa,
seinäkello.

S. Hiltunen, Papink. 11,

'mm | | ii

■ te
Voi soittaa myös käsin. So-
piva Eläviinkuviin, Ravinto-*
ioihin, Kahviloihin y.m. myy-
dään edullisesti, jos kauppa
pian päätetään. Lähemmin

Siltasaarenk. 8-10. Puh 117 27
22838

'

|£äytetty polkupyörän lyhty ja kudo-
'"<"; Villaset miehen kateongit v.w-dään Tammelanpuistek. 1 Fage-dtrea.

N:o 211 1918 II

MwtmmM Jo laiß9oan!!bmi
vaihdetaan kahviin ia sok. tai myyd»
enimmän tarj., vast. tlk, merk.
22376 »Hyvää 15.»

I£gspy&mm&
Rautatienkatu 15. Sm&P&lsim

22393

"fTähäo käytetty talvipalttoo myy-
■ tåväna keskikokoiselle miehelle.

Sautsmäki Kaivokatu 7. 22853

llyvä tmt&tm puku
heikolle miehellä Kaivokatu 36 toinen
ran. oik. 22905
jfäyietyt miesten kengät ja saappaat
" N:o 43 myydään tahi vaihdetaan
hvviin saappaisiin N:o 42. J. Hagman,
Sarkänkatu 14. 22882

TS 17 mm. it.

Ipi Pluninolö
sekä amerikkalaisia urkuharaiooiieja
halvalta Eautatienk. N.o 2.
22019 K. BäStsr. Puhel. 1396.

Hyvä opetettava IV, vuotias

'Tamstia
J. Valkama Viljakkala, Karhs.''

Käytä

2HIviikPil Ull¥IH II«i* J
siliä, se on käytännössä edulli-

Tukuttain ravv
E. F. MaiisäOfl»

Tampere

sinta

22559

Myydään hyvässä kunnossa oievat
11 •' • z |«*

flflillliti RH iIHlif
il 1 Milli «il Is s Mli!

■KlilllllllSllrillE
pöytineen. Lähemmin

liä-Hämeea Hsioimis- ja
S iiaieimistöioimisto.

Läntinenk. 27. Puh. 1769.

Kumipyöräiset ia kuurilla va-
rustetut, hyvät nelipyöräiset

| Maatiloja |
™ rata-osalla. Ttnnpere—Fori—Ori-

vesi ia Turku. Myydään iititi-
w> • Dineen. Hinnat 40,000: —ja
1,100,000: välillä.

KaEpuakitaioja. Useita Lii-
ketaloja yai. maiila. _

S Lähnmmia T. Häyrinen. H
W Kuninkaankatu 40. Tampere. M
[1 .r,-....._V,>ii-

1 '

Miesten puknkangas
Vastaus i.l, k. merk.

>Tiimniansiuinen».

2065



12 N:o 214 1918

laatnpeltlfl i?äInsinööritoimisto
Älb. af Forselles Og

HeHnki. SBkonk. M. P. 4102

22e>cl6

1 lasten telulpnlifoe
•plyysikangasta. 1 valkonen lammasnah-kanen talvilakki, 1 kesäsaketti 6-7 vucr-tiaalle tytölle. Näht sunnuat B—2.

Särkånk. 18. uodissa
Oyvä rotulammas. Vast. t. 1. konit.

«Lammas 300». 22837

Ifflukaasumoottori
jsxiuhiiliä varten 18-20 hv.
myydään. W. Taubert

Sähkö- ja Konetoimisto
Rautatienk. 24. Puli. 7 19.62431

Erilaatuisia

myy

Emi! Salminen.
Konttori Aleksanterinkatu 26.

Puhelin 1116.

DWWW farnltniatHJK» g ejjÖli M f lIdlJQi
tilatkaa ajoissa

■j ■ - sa sH MN

Suomen tunnetuimpien ajokalu-
tehtaitten varastossa

Laukontori 12.

RKffftffff rauta- ja gummipyö.-
isilSeäisä iillä myös saapunut

varastoon. 22678

WMWWWWW
8, 20 ja 100 lampulle myydään.
W. Taubert, Sähkö- ja Konetoimisto,

Rautatienk. 24. Puhelin 719.
22480

"%7"arma käyntinen TrUlinki tarpeineen
™

sekä uusi Nagaika-revolveri myy-
tävänä Rautatienk. 7 ovi 2. 22740

BW7° Paljon kijsijitjjä

H <DW W (Rd©

saapunut

Qskar Lahtiselle Kaivokatu 3?>
22636

DO vaihdetaan kau- aä
11 punkitatoja Elsass» 11
8$ tiloihin «geti. OO

UW Vs~ ■:.; ..

rä 5,; ii. £ W

rataosclla T:re-Tmku. lähellä ahomaa.
kaunalla paikalla joen varrella, käsit-
tää 10 tulisijaa sekä. ulkohuoneita riit-
tävästi, puutarha y.m. Hinta 2C.000:—.

Huviloita aina saatavana 5.000: å
65,0i;0:—. Lähemmin f. Petäjä, Puu-
tarhakatu 6, matkailijakati Sampo. ¥anho]a keiloja

ostetaan
.2781 Tammelan k, 4. Kelloliike,

s •*qpr -~yor "^djp"

l Vuokralle tarfotaan

22767

Vas-

THLO

mjr hbj»»v *mjr *ai

Halutaan ostaa

22448

AAMU£EHTr

|| g Hyviä englantilaisia puku- ja leninkikankaita.
tl "liilti t v kotimaisia pukukankaita. Hyviä mustia
'..':-: C ', | huopahattuja. Naisten takkeja, pukuja y. m.
tltsllf Illee Miedten paitoja, kauluksia, kaulahuiveja y.ui. y.m.

Kenkiä. Sukkia.

K. ¥„ Lehdon jälk.
Pinninkatu 30. Puhelin 5 53.

T.S. 17, 19, 21, 24, 20, 28/11 tj., 50 ksmm.

Ruoveden Sahayhtiön

Priima kuivia koivu, havu, seka ja valinko halkoja myy

Rezne Niemi
22922 Tammelank. n:o 3. Puh. 14 63.

fria.win, käjfiastnöllisin ja helppohoitoisin
valaistusväline on

»m
__

©® H. MW» W.

Myydään sekä suoraan kuluttajille että
tukuttain jälieeesroäfyjilSe. ■

Myöskin

|i iii s yts s *.< ggg IStf a 11111 iiiMlitifbiiiUtti|i[iUJU
saatavissa.

« «| I*l*

TAMPERE
Puhel. 3 70 ja 13 80,

5 kpl, I—41 —4 hv., hjjvässä
kunnossa olevia

muut #
lii

215 voit. jännityksellä, ostetaan.
Tarjoukset hintailmoituksineen jä-
tettävä 22007

11. Lokomo A.E:ife,

22691

S 11 Palvelukseen otetaan I

Taitava! sepfif, vliiarit ]a MWM
saavat heti pysyväistä työtä

OY. Sommers, af Hällström
22610 H Waldens'illa, Tampere.

lollunof tattili ieloilli
siisti tyttö haluaa yksinäisen herran
taloutta hoitamaan. Vast. t. !. konit.
22873 nimim. »Siisti."

Tarmokas
_

RAKENNUSMESTARI,
pieni perhedmiani koakm käynyt,
mamiviuot isolta kokemuksena
maanvifljelysr akemnusiten aiail a,
saa ppsyväiseni paikani nyt beti.-
Palkkaedut rahassa että luonnos-
sa, vapaa aswnto, puut ja ivaäo.
Hakemukselt ja
pa!kkavaatilirruksi'neen äsetettä-
vät osoitit.: Birger Ahlström,
Kangasala, Vääksyn kari ano.

22 735

Sunnuntaina 17 p:na marraskuuta

TAMPEREEN PAPERITEOS O.Y,
Pahdimet: ■ ■Kirjakauppa 1848 k arnpere Tehdas ja konttori Läntinenkatu 27.

Kirjakauppa: Kuuink. ja Satak. kulrn.

KIRIKPHINO suorittaa kaikkia kirjapainoalaan kuu-
luvia töitä.

KUSTANNUSLIIKE valmisaa varastoon virsikir-

KIfijaNSITOMO valmistaa tilikirjoja, muistikirjoja,
blokkeja sekä kaikkia sitomoalaan kuehrvia rö.tä.

EIBjERUOBI-ja PAtiVIBÄSIATEHDHS valmistaa
kaikenkokoisia kirjekuoria, palkkapusseja, kaiken-
kokoisia pahvirasioita y. m.

joja, Katekismuksia, Aapisia y. m.
VIIVÄUSLHITOS suorittaa tili-, vihko- y. m. pa-

perien viivausta.
iKIRIÄKAUPPA, (ent. A. V. Tiihosen Kirjakauppa)

myy tukuttain ja vähittäin: Paperia ja paperi-teoksia, Koulutarpeita, Kirjoja y. m.
Kohtuulliset hinnat!Huolellinen tgö!

TAMPEREEN PAPERITEOS O.Y.
ex**>.tew'<!*iim&*!&.*A

£ssjisesihosiaja
hyvin perehtynyt pienen lapsen hoi-
toon, saa paikan Rautatienk. 14.

228W OLIN.

"tfsßauoluontolfien" Tyttö
"

joka osaa tehdä housuja ja liiviä,
saa paikan J. M. LEHTISELLÄ
Karkussa. 22512

otetaan (yöhön valtion juurikas-
vien kuivauslaitoksen nntisraken-nuksella Hankkiau myllyn lähellä

22803
"

"

PPlOSllfOfOl* ! : ' p£ia s " osiva i a J°"-r HiwfeiijMiitij kunverran ruuanlait-
toon perehtynyt, saa paikan joulukuin)

1 pstä. Nuoremmatkin voivat tulla ky-
symykseen. Vastaus 1.1. fcontt. merkillä

xö-honkinon perhe».

Revosmlehifi
otetaan sor>n ajoon Valtion Jaurikas-vien knivauslaitoksen uutisrakenuuk-
seDa Hankkijan myllyn lähellä. 22893
111 1C v. vanha poika saa oppilaanltj> lö paikan. Tanp. Kivipaino Ots.Kuninkaankatu 17. J

| ""V -**qf

S Palvelusta haluaa \

Ruuan laittoon perehtynyt
tyttö

'

haluaa palftkaa miehram. maalle. Vasf
tämän kuun aj, tik. niin, >M. b.».
22008 '

Emännöitsijäksi
maalle tai karja palvelijaksi haluaa kes-
ki-ikäinen maalais nainen. Vast. t.l.k.
niin. cLuotettava.* 22877

baluaa [paikkaa, vas-äailadnlllHloJ^ldi taus ennen t.k. 25
ji. 1.1.k. niin. »Kurssin suorittanut."
22869
iieski-ikäinen naishenkilö

haluaa paikkaa yksityisen herran ta-
loufa hoitamaan tai jotain muuta so-
pivaa tointa. Hyvät todistukset. Arv.
vast. t.l. kontt. niin. «Pian vasiaus>.
22900

i ^fr 8

I Kadonnut 1
TrmT M———M— 3 3 il ————MB

TS., TA. tj. 00 mm

TS. tj. 40 mm.
Oierontaluirssini yhteydessä avataan
** väliaikainen

iliGlUiliU ruijnliilhiiUl
jossa varattomille annetaan maksu-
tonta hierontaa ja hieroutaneuvoia
klo 12—1 päivällä.

Tampereen Hferonialaitos.
22921 Kauppak. 15.

i

GW HF MK «£» M G»

a vattu

i Lflntlnenlffltß 31
l Suosllellöciii ylg!sö!ie!
|

"

22493

llfUfinfiOf korjataan nopeammin ja
iUinlllCCl parhaiten Kaivok. 5. Ka-
dulta käynti. Hiiom.! Uusia tehdään.
22848

Arvoisat Maiset ja ktSZ^at!
{Otan vastaan kaikellaisia turkistöitä, uusia sekä van-
hain korjausta. Muutamia herrain ialvilakkia ja naisten
kauluksia myytävänä sekä kettuinuhvi ja kaulus. Hy-
vä työ ja monivuotinen ammattikokemus.

22894 Koskik. 11. Läh. Verkatehd. IF. st&sasunen, Turkkuri.
Olisiko joku parempiosainen, joka

Ottaisi 3 v. vanhan tytön kasva-
tiksi. Vast. t: 1. kontt. n im.
22840 Nuori äiti.

T.S. ti. 80 mm.
M£sff&nftmSpfaf itiiniJ&M&UfcuiliUUjlUiS

jy hakhauolKcuden
omistajille imä&å
huomautetaan »toimenpiteistä metsäa-
hävittämisen ehkäisemiseksi" annetun
asetuksen noudattamiseksi, että jokai-
sen, joka hakkaa metsää muuten, kuin
kotitarvetta varten, on siitä tehtävä
kirjallinen ilmoitus kunnan metsälauta-
kunnalle, johon kuuluvat: talolliset
Paavo Mäki, Antto Honkala ja Herman
Kivistö, sekä varajäseninä', talolliset
Eetu Salonen, Aarne Selkee ja metsän-
vartija Kustaa Pelto: 1 ':. Hakkausilmoi-
tuskaavakkeita on saatavana yllämaini-
tuilta henkilöiltä.

Ruovedellä marraskuun 12 p. 1918.
22837 Kuonan metsälautakunta.
Vanhoja

iiii !ia ia iiii
korjataan hyvin ja huolellisesti

iilo-ialirliilopitosi.
Satamakatu 13. Tyttökoulun vieressä,
22903 R?»ode» vanha poika annetaan kas-

™ vatiksi hyv. kotiin tai hoidett. mak-
sua vastaan. Vast. tlk. nim.
22860 »Maalaiskotnn».

KöUliMil
haluamme jokaiseen teollisuus lai-
tokseen. Hakijan tulee itse olla
vakinaisessa työssä, jossakin teol-
lisuuslaitoksessa. Hyvä, sivuansio
taataan. Lähemmin

llanamo, Salo.
22180

lasihiomo ja Peililelstias

l\OI)i\l
Läntinenkatu nro iö. Tampere.
Valmistaa peilejä kaikensuuruisia

omasta ja teettäjän lasis ja
vanhat peilit uudestaan hopeoi-
taan.

Liikebuoneustojen lasitiskiä ja näy-
teikkunahyllyiä kaikkia mallia
ja suuruuksia tilaajan mitiojeu
ja piirustusten mukaan.

Huonekalustoibin messinki- ja ku-
paripuitteisiiu kehystettyjä ja
ilman hiottuja laseja.

Tuö bgvää .
. Hinnat kohtuulliset.

Kunnioittaen:
Peiliiehdas KOSKI.

ljuuma annetaan puhtaana pidettä-
■" vaksi vuosi kaupalla. Hyvät juoksu-
rattaat myytävänä samassa paikassa.
Makasiinikatu 12. talonomistaja. 22851

Suositan Parterlliikkelfflnl
arvoisan yleisön huomioon t.

Viinikankatu 9,1, sekä Viinikanka-
dun ja Rossi ikadun kulmatalo»-
sa n;o 22 seka Soukkakatu 2.

Kunnioittaen
Lepistö. 22575

Sunien kulku.
3unaf lähleväf:

Pohjoiseen:

Klo 12,05 ti. pllZtWiW Wa asa a n,
Tornioon ja IYwäsl yl ä ä n.

Kl, 3,ZN n. feäajuna IYw ä Z 1 1) lää n.
Kl» 11,15 ap. selaimia Qritoe b e 11 e.
Klo 2,08 ip. SSB a alfaan,

Tornioon M I y wäs kylää n.
Klo 5,12 ip. fefajaaa SB i I pp u I a a n.

©fcläött:

21716

ÄSM&io-osake ta'ii pieni ssunto,
esik. noin 2—3:!la tulisi Vast

niutaflm. y. m. selit. 1, 1. k
22883 Pioni asu

Pika-Efsu-ij! reki. Vastaus
v.ui. t. i. k. aita. Keki.

hinnasta
228'

%YZVt-t-tn* «a ostetaan. LähemminVllltOjd a Lahtinen, Pispala.
22859 Rajaportti

Ö.;fan paloöljyä, voita tai mitä \at*.n.
Vast. t. 1. K. nim. .Paloöljyä*.

?2509

LIIMAA
pienemmissäkin erin osiotaan
tehtaankatu 14
22013

Käytetty; hyvässä km
ruklii halutaan ostaa

merk. »Rukki»,

Baf, Haarla,,

Verka-

Halutaan ostaa uusi u
käytetty

is il*li * Il ti II V -illl|fclllJ|lfeJ åHU
Mieluummin lukuliisilla {matikoilla ja
Biilnäs'in mallia. Taij. teht.

Itä-Häraeee Äsioimis- ja
Kiinteitnistötoimisto
Läntinenk. 27. Puh. 1769.

TS. 1 s. 38 mm

©STAN

(Satakunnankatu 8.
S. V. Lehto.

kaikenlaisia vaatteita, om-
pelukoneita, sein äkelloj a,
huonekaluja y. m. hyvään
hintaan

Talouskauppa

22324

22589

WTuorimies saa asunnon toisen tove-
*•" rina nyt hsti Puutarhak. 31.

T. V. Tuomme:v22879

Kamari ja keittiö
eri sisäänkäytävällä vuokrataan heti.

Lähemmin puhelimella 11)34, 11—3.
22872

1fapaan asunnon huvilassani Ala-
" tahmelassa N:o 254) saapi pie-
noinen, siivo työläisperhe muutamiavä-
häisiä talonmiehen tehtäviä vastaan.
Läheni. G. A. Westersrråhte. 22859

tfaksi kamaria ja keittiö vuokratilan
**■ heti.
22763 Viinikka Nekalanne 23.
j£alustettu tai kalustamalon huone
■» vuokrattavana nuorille miehille.
Nyt heti. Pohjoinenrantakatu 33. 1 rap.
oi'!:. 22875

huone, Talouskoululaisille
Kuninkaank. 15. K. K. Mäkinen.

2288?

falouskouialaineu saa asunnon Vei
■*■ lamonk. 13 Stenholm. 2268'

Vuokralle otetaan |

'W
Lämmin ntakassifse vastausta pyy-

detään jättämään t,l. konti. maa-
nantaina nimim. «Makasiini.» 22854

Haimaan vuokrata

] pH 1 hmm h trpittijjL UI I mmm m mmm
hoti. Vastaus Väinö Vesivalo.

22927 Orivesi puh. 69.

Jp.stä jouluk. kalustetta Itamsri,
vastaus 2 päivän aikana t. I. k. ni-

mim. Kauppamatkustaja.
Halutaan vuokrata

Kalustettu Hume^e
sähkövalolla Pispalassa tai muualla Lie-
lahden selluloosatehtaan läheisyydessä.
Vastaus tlk. nimim.
22761 »Ko.keDnustekniklior.

KunnolSiseS

Hevosmiehet
Sekaiyömfehefc

sekä taitavat

Ftmiyöstalslief:
saavat pitkäaikaista urakkatyötä.
Ilmoittauduttava tehtaallamme.

22&96 O.V. Lokomo ä.B.
Saunottajan a/tigåainetsa

saa paikan heti Niemikatu 16. 22870

öliyiiferliyjii ostetaan samassa piu-
kassa. Pinninkatu 10. 23885

Jalkinetyöntekijät saavat heti työtä
Viinikankatu 36. Nurminen. '22881
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| W> -*%>'" ""V1 " ""V -«UT- «

| Löydetty 1

Tmtliajolia ollut
vene futattu fcåsngii.

Omistani peitä Ylöjärveltä Honka-
saloa kartanosta. 22855

toimi

Mcuhijärvellä
on sotikssivistystä omaavien hen-
kilöiden haettavana 10 päivän
kuluessa. Palkkana valtion mää-
räämä palkka.

Mouliijärvi, 15 p:iiä marras-
kuuta 1918.

Soolelosksnnon Esitenfti.

I —W -yp*- -~<%?~ -«p*-- -*qpr- ~*Qp~ -*y%

j Ilmoituksia

15 ja 18 mm. y. m. suu-
ruuksia myy ja valmistaa

La iiri Hoi msten
Pori. Puh. 5 17. 22901

Muutamia ntokamichiä
otetaan Pyynikin ristikatu 3.
22893 Rouva Jaakkolan luona.
"« Toikorni, joka on annettu Orivedellä
» Emma Niemelle, on hukkunut, jo-

ka täten kuoletetaan. Orivedellä 15.
XI. 1018. Emuna Niemi Voikortti. jo-
ka on annettu Orivedellä Kristiina Mä-
kelälle on kukkunut ja joka tä en Ituo-
letetajyn. Orivesi 15." Xl". 1918.
22818 Kristiina Mäkelä.

Qmp^iåjaim
Paikkakunnalle tultuani olen alku-
uni harjoittaa di»(leluliikettä nai-
sille. Valmistetaan puku-ja pääl-
lysvaatteita y a;. Rolikeneu aul-
keulua arv. naisten suosioon.
Siltakatu n:o 1. Eva S. Pajula.

f aningit, kapat ia lastenpiivut teli-
-*-*' liään halvimmalla oropelulitkkeessä

Saaiikatu 2.

jjpadUita.au vaihtaa paperosseja raerk
" Tilaus, Små Heal ja Bosfor ruoka-

tarpeisiin. Vast t.). koutt merk.
22971 «Vaihtokauppa»,

oleva

RfMtllfifflif
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Viime t.orstai-illan jälkeen kotosi
ranskalainen verikoira kotoaan Itäi-
neukatu 82.

Tuntomerkit: Pystyssä olevat suipot
korvat. Rinnassa "leveä valkea juova,
joka kapenee Kaulaan päin. Toimessa
etukäpälässä valkoinen »sukka». Häntä
hieman typistetty. Väri melkein musia
kuitenkin vivahtaen hiukan mustanrus-
keaan. Jos joku on nähnyt tai taiteen-
ottanut koiran, jonka nimi on »Buil»,
pyydetään hyvää palkkiota vastaan il-
moittamaan os.: .

Conrad Zetterblom
Itäinenkatu 32.

Fussi jossa, oli kaikenlaista ruokata-
varaa, hukkui perjantai iltana. Si-

sälsi köyliän ihmisen ko'kn varaston.
Rehellistä löytäjää pyydetään ilmoitta-
maan Aamulehden konttoriin.

X.S. tj. 70 mm

Teiskon
kuunallisvaaliluettelot ovat tästä
päivästä alkaen 14 vuorokauden
ajan tarkastamista varten esille
pantuna VaaJilautakunt. puheen-
joht. luona. Puheenjohtajina ovat
Länsiteiskon ää. ai. Konsta Vesa,
Velaal.au ää, ai. V. Järvenpää,
Ukaan ää. ai." Vilho Aunio. Poh-
tolan ää. ai. K. Ala-Pärri ja Pa-
dustaip; ää. ai. H. Haikka. Oikaisu-
vaatimukset ovat vaalilautakun-
nilla jätettävät viimeistään t.k.
30 p. ennen klo 12 päivällä.

Teiskossa marrask. 15 p, 1918.
KnnnnHishiutak. puolusta;

22914 K. Sääksi.

Piiuvat, rnuhvit
kalvalla vanhat, uuåksi laitetaan pc,!,.
jolank. 18, E. Reijonen. 22819

Klo 5,46 n. Poslijimll tzel sin! iin ja
WiiPu r i i n.

K<° 8,10 °. lpostijuna Turkuun j»
Helsinkiin.

Klo 11,08 ap. maikuZiaMunll Tur»
f u u n.

Klo 3,06 ip. poäiijuna Helsinkiin.
Kl» 6,16 i. pllstijnnll He lisintiin ja

HB i i p u r i i n.
Länteen:

Kl° 11,20 «P. ftlajnnaTtzrwääsee n.
Kl» 2,50 ip. PllZtyuna Poriin ia

R a u m c, I f e.
Kl° 5,23 ip. fefajama Tyrwä aseen.

3unaf saapuvat:
Poljjeiicstn:

Kln 5,11 a. poßtiimm WaasaZta.
Torniosta ja I y w ä Z l t, I ä s ta.

Klo 8,10 o. fefajuna W i IPpu la s ta.
Klo 2,38 ip. postijuna Wllllsasta.

Torni osta ja Iywäs! l, läs ta.
Klo 5,18 ip. fefajnna Oiitoeb«ltä.
Klo 11,15 i ftlajuna Iywästh»

lasta.
Etelästä:

Klo 7,47 n. felajuna Toijalasta
Klo 10,36 ap. matruStopjoittita Wiip u°

riZta
Klo 1,1!) ift. poJnjuna H e I f j n g t Z t H.

ja T u i u 3 i a
Klo 8,32 i. PoZtijuNll Hcl, in a! S.

tä, Turusta }a Viipurista.
K>° 11-31 Y. PoZtijuna Heisi n gis.

tä ja Wiipurtst a.
Snmicätä:

SHo 74S o ff ii ~ • -

(Tutu Zlsll '

Kl» 5,55 ip. poSiyutwt Pori Z t a ja
fflumal •; n.

Klo 11,05 !j. fcfajuna Thrwsäslll.

Tampere, iyiB
Tamj>. Kirja^ai;j>Osaikevihtiö.
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