N:o 38 4-p. painos Nto

Tampereella lauantaina 15 päivänä helmikuuta

24

V*
Vs
V*

PUHELIMET
Hm.- ja filauskonttori 1
3
Kirjapaino ja sitomo
Isännöitsijä 5 (yksit.
Isännöitsijätavat,

!

32:

4-pp.

80)

ja 12—2.

.

Tavataan varmimmin toimituksessa
klo 2—4 i. p.

set 75 p;iä

mm.

Puhelin 8 (yksityisp. 1532)

mm., vähintäin 75 mk. Kihla-, vihkimä- ja

tymäilmoitukset ä 8 mk.
ja

Tampere, Kuninkaank. 30
avoinna klo 11 a.—l 2 yöllä

syn-

Kuolinilmoitukset maksavat 35

PUHELIMET:

p.

on pienin hinta 15 mk. Pienin ilmoitusmaksu on 2:50.

tilausajan pituudesta riippuen.

Varatuomarit

= =

Puha

.

.

.

...

Toimitussihteeri

.

.

4
8

(yk-

1640

....

——

Suorittaa kaikkia alaan kuuluvia tehtäviä
huolellisesti ja kohtuullisilla palkkioilla.

&.
Lakiasiaintoimisto, Tampere.

Toimitus
Päätoimittaja
sityispuh.)

*—

Flanting

Kuolleita

Kauppakatu 7. Puh. 1165 ja 91

452

ILMOITDSHINTA: 45 p:iä ennen ja 35 p:lä jälkeen tekstin
sekä määrätyillä paikoilla 65 p;iä milliin. Punaiset ilmoituk-

EETU A. ALHA

,

1919

TOIMITUS

Vastaava ja päätoimittaja

-

,

varmim-

min kello 9 —lo

6-pp.

v.

24:
12;
16:—
6:8:50
Vj 2
2:
3:
Ulkomaille 6 mk. kk.
Konttori ei myönnä yksityisiä tilauksia velaksi.
Kotiin kannosta Tampereella peritään 25—50 p, kk.

9 s. —6 i.

klo

s vuosikerta

TILAUSHINNAT:

KONTTORI
Tampere, Kniiinkaait!(. 30
avoinna arkip.

88:

myöntää

pääkonttorissaan
ja kaikissa

haarakonttoreissaan
Surren ilmoitamme, että puolisoni
ja hellä äitimme

Osakeanti.

lainoja
edullisilla ehdoilla.

taii IM

g333^S£slHl^li

o. s. Välikoski

Pankin Hallintoneuvoston tekemän päätöksen mukaan tarjotaan täten merkittäväksi 20,000
Suomen Maatalous-Osake-Pankin 200 markan nimellisarvoista uutta osaketta seuraavilla ehdoilla:
Osakkeet, jotka oikeuttavat puoleen osinkoon vuodelta 1919, maksavat, paitsi säädettyä leimaveroa, 225 markkaa osake ja ovat maksettavat viimeistään ensi toukokuun 31 p;uä.
3 arjotusta määrästä jaetaan 10.000 kpl. etuoikeudella entisille osakkaille kullekin suhteellisesti
hänen omistamaansa osakernäärään sen mukaan kuin hänen osakkeensa on pankin osakeluetteloon
merkitty helmikuun 28 p:nä 1919. Jälelläolevat 10,000 kpl. jaetaan harkinnan perusteella maille
merkitsijöille etusijassa pankin tallettajille ja muille asiakkaille suhteellisesti merkittyjen määrien
mukaan. Se osakemäärä, joka jomraastakummasta yllämainitusta ryhmästä mahdollisesti jää merkitsemättä, jaetaan toisen ryhmän merkitsijöille mikäli mahdollista suhteellisesti, osakkaille ennen
omistamiensa ja muille merkitsijöille heidän merkitsemiensä osakkeitten luvun mukaan.
Osakas, mutta ei tallettaja, voi siirtää merkitsemisoikeuteusa toiselle.
Merkintä toimitetaan heimiksmn sikana v Wf9 Suonien Htöaafsious-OsakePasskin, Savo-Karjaisut Osake-Pankin ja iansi-Sssomen Osake-Pankin kaikissa
konttoreissa sekä Kansa f/is-Osake-Pankin pääkonttorissa ja on sitova, jos yhtiökokous hyväksyy tehdyn ehdotuksen osakepääoman lisäämisestä,
HtiOffl.! Merkintälista lähetetään pyydettäessä.
Tampereella, tammikuun 25 päivänä 1919.
3917

sani jäi suremaan 5 tytärtä, 2
poikaa. 4 siskoa ja 4 veljeä ynnä

laaja sukulaisphri.

i"

Murhemielin ilmoitamme, että

A

T
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KlUÄlä
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Plameen-Pohjan juhlasalissa sunnuntaina t. k. 16 p:nä klo 3 ip.

wW

Y

v. 4 kk. 10 p.

Koulukatu 7.

vanhana.

2955

tultavat.

Ruumiin siunaus tapahtuu sunnuntaina t.k. 16 p. klo 3 ip. hautakappelissa. josta ainoastaan täten ilmoitetaan.
3789

IBlpllniojäpi!noi««™
Unioninkatu 19. Puh 2i 07
T.S. I

Katkeran surun murtamina ilmoi-

tamme, että rakas tyttäreni ja
sisaremme

Hanna Lahti

HM

on avannut T
Hakosalmen Uudessa
haarakonttorin
talossa.
KONTTORI ON AUKI TIISTAINA, TORSTAINA JA LAUVANTAINA.
Täydellinen pankkiliike.

(o.s. Hakamäki)
siirtyi täältä pois toivomaansa
koliin tapaturmaisen kuoleman
kautta 10 päivä helmikuuta l!) 19
elettyään täällä 25 vuotta, 7 kk.
4p. Jättäen syvän surun valtaan minun 2 siskoa, veljen se
kä anopin ja lukuisan sukulaisia tuttavapiirin.

"

Justiina Hakamäki.
Ei omaisistas yksikään näh-

-

nyt sun

viime hetkiäs, Vaan se
luja uskomme että pääsit
m luokse Jeesuksen; sillä kärsimyk» set suuret ne näyttävät tietä
tai-

H

—

er. BO

Usmm,

Sotassolls-lienlileit ja

saapuen

huutokauppa.

Julkisella huutokaupalla, joka pidetään Tampereella Tullikamarin alueella
maanantaina 17 p;uä ja tiistaina 18 p:nä helmikuuta alkaen kello 9 ap,, myydään

10,000 periä
käytettyjä sotilas- fa siviilisaappaita sekä kenkiä, samoin useita satoja paria huopatossuja. Myynti tapahtuu noin 10 parin erissä. Huudot
paikalla maksettavat.

ovat

Kokouksia

Hämeenläänin Sotasaaliskonttori.

Välitys* ja Asioimisto«Liike
Toimitamme Vienti- ja Tuontitavaraa mahdollisimman halvalla. Pikainen toimitus taataan. Helppohintaisia suojia
ja varastopaikkoja on käytettävänämme. Arvoisien liikennöitsijäin pyydämme ottamaan huomioon 11 km. matkan
lyhemmyys Raumalle, Mäntyluotoon verraten.
A.B. GRUNDSTRÖM S HEINRICHS O.Y,
Sähköos.; Heinrichs.
Puhel. N:o 17.
Rauma.

{PIT* OSTAMME korkeimpiin hintoihin

MYYMME hyviksi tunnettuja valmisteitamme:
Luu-nahkaliimaa, luurasvaa, luuryyniä, luujauhoja ja nahkajauhoja.

3564

\mm iiiit
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tarjoavat täten merkittäväksi 25,000 yhtiön osaketta nimellisarvosta Smk. 200:—.
Yhtiön tarkoituksena on maamme talonomistajain omana liikkeenä hankkia talonomistajille, välttäen välikäsiä, kohtuullisilla
hinnoilla kaikkia rakennusalaan kuuluvia tarpeita.
Voidakseen mahdollisimman tasaisesti palvella koko maan talonomistajaluokkaa tulee yhtiö avaamaan haaraliikkeitä kaikissa
huomattayimmissa kaupungeissamme ja mainittakoon erikoisesti
että yhtiö ensimäiseksi tulee perustamaan liikkeen Tampereelle!
Lähempiä tietoja yhtiöstä antavat Tampereella seuraavat henkilöt, joiden luona myös voi merkinnän toimittaa, nimittäin:
....

liipn lillilaippiteD

fliilflssi iliti

Ä.

Läntiuenpuistok. 38.

F. Björkman.

Käsityöläis-Osakepankki.

O. Hongen.

R. Kalliokoski.

Satama!». 10.

Tammelanpuisiok. 11.

O. M. Koivu.
Kauppak. 14.

J. Hollt.

Teleioonikonttori.

O. Kettunen.
Papink. 9.

R. Koskenalasta.

U. L. Lehtinen.

R■ Tikan der.

Otto Tikander.

Tapioille. 18.

Hj. Lindgren.

Läntinenk. 11.

Siirappia

Ilmoituksia

omist.

JolÄnta.

HBlBiißßnHaflßasiäHHiWs

mMåm
*

SANTALAHTI. Puh. 274.

Hautaus tapahtuu sunnuntaina
Tampereen hautausmaalla.

klo 8

perustajat

pidetään Kauppaoppilaitoksen juh- Tammelanpuistok. 9.
Kvttälänl». 11.
Kyttälänk. 11.
lasalissa sunnuntaina' 16 p. t, k.
ylimääräinen yhtiökokous pide- alkaen klo 3 ip.
Ohjelma arvokas.
tään yhtiön konttorihuoneustossa
jäsenet myös tervetulleita.
Uudet
perjantaina tämän heimikaiun
3777
Johtokunta.
28 p:nä kello 6 illalla.
myyvät Yleiskortin kuponkia n:o 49 vastaan 250 gr. henkeä kohti
tulee
Kokouksessa
käsiteltäväksi
allamainitut liikkeet:
kysymys yhtiön osakepääoman
korottamisesta.
Osuusliike Voima il. Tampereen Osuuskauppa rl.
K.
Seppälä. J. & V. Pahlman OY. Kivinen ja Kumpo
Tampereella, helmik 6 p:nä 1919 f
Björkqvistin vähittäiskauppa.
Lauri Louhivaara!

Tampereen Luujauhotehdas O.Y.
Tampere,

g
B

130 ksmtn,

H. E. Adler.

suuremmissa ja pienemmissä erissä

Eläinten luita ja Liimalappuja.

IS
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-

Tampereella helmikuun 10 p:nä 1919.

3918

ms vaaseen.

Puh. 940

Riliitarpiea Kauppa LL

3905

**

yleinen

äokoiss

Kahvia
tarjoillaan

Sulatan Ruokalassa Itäinenpuistok. 29.
3963

Aauppaoppilait(iksella

Tärkeitä asioita! ICsiikluen jäsenten ehdottomasti saavuttava!

Hynninen

Ä. Niiniä.

Puistoravintola
A.’ la Carte kaiken päivää

J.

&

Klemola.

K. Salmi. J. Vuorinen. Hotti Urrila
Hl lkkonen Paavo Husko. N.
J

Kallio!

E. WalSdcn. Satakunnan Sckatavarakauooa
Hinta 7:50 kilo.
Tampereella helmik 14 pnä 1919.
377

G

T.S., K.S

on

s.

Väinö Pahlman,

l.!. lii

Paitsi filmejä esitetään jokaisessa näytöksessä teatterikappale.
Ohjelma lähemmin sunnuntain lehdissä.

5765

Puhelin 315.

Häntä syvästi kaipaavat 1 poika, 2 tytärtä sekä lasteillasienlapset sekä muut sukulaiset ja

AA

&&

T

E. V. Lindberg.

Mun Lindström

,a»

<••

Triton.

Pläasioimisto Tampereella:

rakas isämme
Pellavat eli! aan työmies

iidifiliiiiSliiiniiiifliiii
*

Osakeyhtiö

6778

kuoli 77

I

Merivakimtns

Nuku rauhassa äiti kulta,
kaikki vaivat jo päättyi suita.

T.S.

®

myöntää

Epr a Kylmälä.

Johtokunta.
ri**

H-Ji-jiiiiiilitt

rauhallisesti nukkui kuolonuneen
Vilppulassa 8 p. helraik. 1919,
66 v. vanhana. Lähinnä kans-

Tampereen kaupungin

EUntarvetautakunta.

Aamulehdessä
kannattaa ilmoittaa.

2

N:o 38

1919
||

--MO KK A
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Ensiluokan kahvila
Kauppatori 5, puh. 677
SOITTOA esittää trio:
Gerda Veneskoski (piano)
Ilmari VVeneskoski (viulu)
Kirsti Gallen-Kallela (sello).

p

I Rosa
|

R

Laulajaiar

Ärvonen

KONSERTTI
avustaa Anna Laaksovirta
Kaupungintalolla keskiviikkona helmikuun 19 pnä klo 8 j.pp.
6:25, 5:
2:50
Lippuja ä 8;
saadaan Tamp. Musiikkikaupasta
sekä ovella.
3931

y
tr
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—,

T.S. 30 mm.

Huoeti.l a/duoin.!

©Tanssit
PBistoraoiiittls.
(

Higin jalkapalloklubin ja
Tampereen Pgrinnön
välillä sunnuntaina 16 p:nä klo 2 ip
Sisäänpääsy 2 ja 1 mk. + sotavero
Merkkiläiset ilmaiseksi.

Pellavatehfaan juhlasalissa sunnuntaina 16

pnä alkaen klo 6 ip.
„Yriti)S“
3035

Tampereen Pgrinid.

Joka ilta

j Hengellisiä tilaisuuksia I

fiaom!

Olga Järvinen, Aleksanterini?. 20,
*/j 10—11. Ei lanant. Puh. 603.
Latiri Kiilkkila Hongank. 12. Klo
9-11 ja 5-6, )auv. 9-11.
Laurent, Hj. f Hämeenkatu 23, V, 10— Myymälä Kauppak. 1. P. 1411. Konttori
V, 11. •/, 2—V. 3- Puli. 13 53.
Eljanderinniemi. P. 491 'ja 1801.
Elisa Lindgren Viinikank. 20.11-12, ia
tiist., keskiv. japerjant., sitäp. IJ2 d- 1 12 1.
Pekka Nironett, Kunink. 19. P. 36,
Va 12—1. Ei louvantaina.
Veli Pakkala 10—11 tiistaisin G—'/,7
P. 170. Kuninkaank, 25.
106. 509, 1678.
Palo, Väinö, Hallitusk. 9, V,lo—ll. Eut. O.Y. Alfa §elin.
£
Tampereen
PuiituuarauöHtysmyös
5
ei
maanaiit.
588.
6,
tiist.
Pub.
Ada Rauvola, .Kauppak. 4. 10—11,
LähstyslilHs
Osaheyhtlfi
5—6, keskiv. ja lauvaut. 10—11.
Varasto: Sorinahteen Lautatarha.
S. Tirkkonen, Lfintmenk. 27 10—11.
Puhelimet: 10 72, 6 99, 15 61.

LP. Ihm EffiS’

SBHiicaverlio- ja PältaleMi; O.Y.
Uniko- Ja LasvouslilkKeltä:

sairaanhoitona:
JKsHyissaMa Ä a

Villatehtaita:

ElsiiillMreii:

H. Nironcn. Kuninkaank. 10. P 1735.
Emmi Rautavaara, Kantatieni?. 8.

3797

6 ip

3920

I

53

ja keskiy. klo 7 ip.

klo

11 ap. ja

A

Hslanojnjla Tampereena:

Akseli Skntnnbb.

fc.

I

Osoitellmoituksia

Vartiotornhik,
suonutit,

ffi o Kp.

¥in

Lntb. Rukoushuoneella ensi sunnuntaina klo 6 ip. Pastori K. H. Seppälä ja maisteri L. Kailiala puhuvat.
on

3777

Eukouslraonealla Puutorlink.

n
Ren-

I Ahlman

i

Sunnuntaina klo 11 an. saarna- E.
a
fors y. m. Klo 5 C. E. vuosijuhla, ovira
raha 2:
3904

I

—.

Rukoushuoneella

|

a

&

Pulkkinen. Omistaja!;

varatuomarit

Eriksson,

Solja

Ä

Backström. Kauppakatu 10. Yhdvspankin talo. Av. 9—4. Telef.
16,151(3,744,1790.

Grönblad & Selander, Kauppatori

7. (Palanderin talo.) Av. 9—4.
Pinnink. 29.
g Telef. G 59, 1359 & 314.
Sunnuntaina 16 p. t. k. Saarna klo 10
ap., saarna kio ‘/a 6 in.
Kahvi-Iltama | Urho Jaakkola, Kirkkokatu S (ent.
9-3. Puh. 761.
klo 7 ip. Toive uloai
V. Siiriäinen, | Palanderin talo). Av.
,

■3 Kaarlo Launio, Säästöpankintalo,

i

9

a

a

Eäntiuenk. 24. Av. 9—4. Puhelin
44 ja 15 SG.
K. O. Laitinen & Viljo Sainio,
Kauppak. 7. Av. 9—3. P. 474 ia 473.

S

Huveja

|

ä Ksapo

i

Murros Itäinenkatu 11.

Av. 9—3.

Puhelin 758.

&
Soivio, Coaimercen
talo. Av. 9—4. Puhelin 205, 1550

g Procope
|
£

uinperzßh ishhsii

-Lauvantaina helmi!?. 15 pnä klo Vs B i
Alennetuin hinnoin
Orkesterin säestyksellä

UskoiUnen ouiomies
RalfDlM usslkKa

8-n. huvinäyt. kirj. Maria Joiuni.
Klo 8 ill.
Vappu Sgdtnanin avustuksella ja or
kesterin säestyksellä

Uiinijuhlsn morsion

Tiiviea KmWlii
Lauvantaina Helmi k, 15 p. klo

*2®

iiiiiii is

3701

Sunnuntaina Hehnik. 16

p,

Klo 8 illalla

Nerkingit.
T.S.,

I

T.A.

1

s. 50

lipisi

mm.

s C:o KS

UciHiiiilusHonttoreiö.

Kirjakauppoja.

a *°‘i a murtovakuut.
iDnhfnlfl
Ulljiltll Asiamiehet Tampereella:

Lyytikäisen Kirja- ja Paperikauppa
Hämeenkatu 23. P. 571. Huom.l Suurin

ia ajanmukaisin Kirjakauppa Tireella,
Puh. 500,
i Emil Lyytikäinen, Häm.k.23.Puh.571. Tampereesi Kirjakasppa OI
i K. J. V. Dahlgren, Läntinen Puistok. 6.
Tampereen Uutti Kirja- ja
| mn il fispn Tapataniiavakuutuks
Paperikauppa Erkkilänkatu 9.
MI
i
öiVU
Tampereella:
Asiamiehet
y '
g
(Lähellä Johanneksen kirkkoa.)
Osanen,
S G. W.
Emil Lyytikäinen, ä
i
K. J. F. Dahlgren, .Tuko Kivinen 1

pak. 16. Av. 9-3. P. 641

&

1004.

Planiing & Puha, kauppa!?. 7.
9—3. Puh. 91 & 1165.

I

HuongHoluiilkßöitö.
Höyrypnuseppä
Tampereen
Puhelin konttori Ho<>. Tehdas

j

I

Tampereen

—

Henkivää, yh-

HficiiariHlKHsitä:

Suissani Mallinen fßsfe

Tapaliirmavait. O g
Pääasiani.Fedi Procope
C:o Kuninkaankatu 21. Puhel. 8 32,
Rob. VVitliiig, Art.li. Laurent, ja I. Stenius.
*•

SdliHatslmistoia:

-n A»»?

«*«.*.

&

JSSSI Mffilii

lii il. iiei

Polo- ja HsnlnvaKiMiis „Sl!Er
Puh.
Av.
Kauppatori
10—2,

126.

5, 3:s k.
vakuutus-

Dynamo-korjauspaja.
l
i ait> Pääasioimisto Myymälä, Hämeeni;. 14. Puh. 1815,
Tampereella, Itäinen!;. 24. Puh. 203.
keskin,

C A. T\/|

Robert Wittlng
E6P¥äf|l

Palovak. 0.-v:n

pääasiamios

rCllEllH Satamakatu"7. Puh. 269.
Merivakuntus O.Y. E. V. LindSlUluil borg, Koulukatu 7, puhel. 315.

Lehtonen
la huntppSähköliike
Ilmarinkatu 7,

Puh. 153.

Tili. Gds! Säiliä

“‘“"t:
Saonisn
HnHaims
li SäiiSaaiiiw Konepaja, Puh.
Fedi ITocope
8 48.
Kunink.k. 21, p. 832
f
ja
välitysKonttorejn:
K!!n sSin!stiTaap. Silasia Pää®LATTU
&

C:o.

PAAVO

Erilaisin

Puutarhakatu 35.
Puhelin 1679, asunto 310.

1/
2

K. r. Holman, Asianajotoimisto

tuk. 10, klo !0-3

ja

lauv. lU-2, p. 484.

Rakennus- ia metsätoimistoja:

Helsinki. Aleksanterinkatu 44.

kauppoja.

tel Senaat,,HelsinkiKonstani.!?.2s.p. 1707.

liiiiii

Goinmersm

§
toimisto
Turku, Eerik.k. 8. Av.9 —4. P.484 & 945,
JHartti E. Jaakkola Ja T. Puntila.
Hifred Holmström, v. tuoni., Turku,
klo 9—3. Puh. 772, 1049 & 117.
Lauri Halmeen Asianajotoim. Vaasa.
Otto Tanner, Lakiasiamt. Viipurissa

miMMMailainloilitaSTa:Tornpariasiat

Su«nAHesterlon{fÄ

“■

Hatßallljohotalo is

UiKHeltO:

Puh. 533.

Hämeenkatu 6. Puhelin 1125.

tö:m HiirKHonsn “s™. susstsisiisH

nagnM-ssm

Kauppatori 1

Puhelimet: 339

ja

916.

Oosenics.

&
Kuniukaank. 28. Puh. 420.
pikkiitar. kauppa, Kauppahallin talo. Puhelin 58.

K e s k i-S u o m e u fil e t s ä t o im i s lo
Tampereella. Omist. U. J. Gröuhlora,
Puhelin 1561. Fil.maist.Mets. hoit.

Kaarlo Lindroos

talo.

Tampereen Uusi Kntoinaliike.

loikki
liitöii
"BT
ttylund
lÄiiiMS

Vilho Selinheimo, lääninsihteeri, esif-

K. I. Kangasniemi öiäJÄ

tarloiia-

Mitaisham
Klemola

Fr.

Enyströmiii Koiulitori- ja Kahvila
Läntinenkatu 25. Puhelin 1 94.
Kahvila, Ruokala ja Matkamieskoti Kaivokatu 36, puhelin 1458.
Kahvila & Ruokala
Ittxu
Puutarha!?. 16.

omist.: Hynninen
Kuninkaankatu 23.

&

Puhelin 22,

CUoSm»» Kuniukaank. ja

\Il 1 iti 1
JUR bSHMIiSf
-9

»1*

Satamak. kulPuh. 193.

massa.

A. V. Lehtola S*
Puhelin 505.
Aminoff & Gummenis.
Valokuvntopaoin:
laapieiai IriUb Satsini
mskBroIll:
Läntinenkatu 26. Puh. 70 ja 700.
lapun Mi 22,Moka?. MU Antti
Kaupungin- ja aluelääknrit
Urrila
Hallituskatu
puh. 137.
Hällström, Kirkkok. 8. 9—ll
Tri
Asianajajia Seinäjoella:

af
5—6. Terv. hoitotoimistossa I—2.
Grönholm, Itäinen!?. 20. 9—ll, 4—5.
Moberg, Satamakatu 7. Puh. 729.
10-12, 5-7.
3702
Nyman, Kauppat. 7, 0-11 5-6, pyh.9*ll.

Uteliaina

Puunjalostustehdas O.Y. Pohjolani;. 21. P.514.
Tarap. Huonekalusi!ta ja maalaus-

Keskinäinen
tiö, Tampereen Haarakontosasto Hallituskatu 22, puh. 1727.
tori Hämeeni;. *> 22, Av. kello 9—ll,
12—4. Puh. 92
y «?»}•■?« Vak. O.YTamp. konit. Itäi(\lilCVU nenk. 11, p. 807, Av. 9-12 ja Sulin <& linissnlo, puhelin 959.
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Kenhkotautihuoltoia, L. puistokatu4,

Suomen valtionhoitajan
vierailu Ruotsissa.
Norja ja Tanska sopineet yhteisestä esiintymisestä ja sen kautta
hoitaja tällä viikolla Ruotsiin. säilyneet sodan jalkoihin joutuKun tämä on ensimäkien kerta, masta. Nyttemmin lienee pidetjolloin itsenäisen Suomen valita- tävä selviönä, että tähän pohjoiskunnan päämies virallisesti esiin- maiseen! yhteistyöhön perustuu
tyy toisessa valtakunnassa, niin skandinaivistien kansain vapaus,
■on luonnollista, että Suomien ja että- nämä kolme kansaa yhkansa mitä suorimin alla mielen- dessä muodostaivat tekijän, joka
kiinnolla suhtautuu täihän histo- on (kylliksi väkevä takaamaan
rialliseen merlkkitapauikseen ja niille erikseen ja yhteisesti turmitä herkimmin seuraa sitä ta- vatun ja itsenäisen valtiollisen ja
paa, jolla valtionhoitaja otetaan kansa!! i sen ikoskemattomuuden.
vastaan Ruotsin ’ kuninkaan ja Asemansa
takia
länsimaisen
Ruotsin kansan puolelta. Virall- maa iilmankat somuik sen eturvartio.lfoett vieraillumatkan luonteesta na itää vastaan on. Suomi kuin
johtuu, että meidän valtionlhoita- luotu neljänneksi ja&endksi pohjamme osalle tuleva kohtelu koh- joismaisten)kansain yhteiseen: liitdistuu suoranaisemmin itse Suo- toon. Siihen kuuluvat velvollimen valtakuntaan ja kansaan suudet on Suomi uskollisesti
kuin valtionhoitajaan mieskohtai- täyttänyt jo Venäjän vallan alaisesti.
suudessa Ikamppaiilessaan sivisKun Suomi vuosisatoj a on elä- tyksensä ja oikeutensa puolesta
nytfc Ruotsin yhteydessä ja sieltä- sekä kansallisen olemassaolonsa
käsin saanut länsimaisen kulttuu- sääyttämäseksi. Nyt vihdoinkin
ja itsenäiseksi
rin siemenet ja vapaan valtiojär- vapautuneena
jestyksen perusteet, niin oli his- päässeenä iSuomen kansa käsittoriallisesti katsoen kohdälläan, tää, että ste yksin on liian heikko
että itsenäisen Suomen valtakun- suojelemaan kalleinta aarrettaan,
nan korkeimman vallanpitäjän itsenäisyyttään, siitä vaaralta, jo■ensiimäinen vierailumatka suun- ka idästä uhkaa, kun Venäjä,
nykyisestä heiktautui Ruotsiin. Tämän tapahtuman kautta vihdoin on Suomi koudestaan, älkää uudestaan ,0tullut tilaisuuteen osoittamaan, jennelila jättiläiskynaiään joka
että se on säilyttänyt ne ystäväl- taholle, jolloin luultavasti ensiliset tunteet!, jotka näiden mo- mäinen väkivaltainen kctpraisu
lempain kansain kesken syntyivät tähdättäneen niitä kansoja vassamoissa monia vuosisatoja kes- taan, jotka ennen ovat kituneet
täneissä kohtaloissa niin. kunnian slaavilaisen ikeen alla. On kylläkuin alennuksen päivinä. Men- kin laita niin, ettei Suomea enään
neisyys tässä kohtauksessa lyö helposti kykene vieras valloittaja
kättä nykyisyydeilie ollen siten masentamaan. t Suonien kansa on
lähtökohtana tulevaisuudelle, jos- kohonnut voimantuntoon ja sen
sa on oleva paljon yhteistä säily- iskut ovat ankarat. 1 Ilman mitä
tettävää erittäinkin valtiollisessa verisintä j.a sitkeintä vastarintaa!
suhteessa.
ei Suomen kansa enään alistu ja
Rutotsi, Nor ja ja Tanska, nuo tämän vastarinnan masentamikolme 'sfl<and i nav ilai sta valtakun- selcsi tarvitsisi hyökkää jäädä olla
taa, jotka veri ja miaantieteellli- monenkertainen ylivoima. Saatnen asema -Ä-täiä toisiinsa, ikään- taneen ajatella, ettei edes Venäkuin kutsuen yhteistyöhön sivi®- jä, laon se uudestaan, elpyy,, ole
tykseiMisest», taloudellisesti ja vait- niin hullu, että se rupeaisi ylettotiolliisesti, ovat aikoinaan iskeneet milllä . uhrauksilla kurkottamaan
toisiinsa haapoja ja keskinäisellä valtaansa täniniepäin, kun sillä on
epähi-uloll-a toisiinsa suhtautuneet omissakin asioissaan, tarpeeksi teja siten heikontaneet toisiansa. kemistä. Mutta kaiken, varalta
Suuiri ajatus unionista näiden kuitenkin tulee Suomen etsiä itkolmen kansan kesken koitui ensi selleen tukea, sellaista, j.oka vakerralla toteutettuna silkaksi on- pauttaisi kaikelta mahdollisuudelnettomuudeksi', siten osoittaen, takin, joutua valtiolå sesti vakaasettä oikea aate ei menesty ennen- ti uhatuksi.. Tällöin tulee lähinnä
kuin maaperä sitä varten on. ja milteiipä yksinomaan- kysymuokattu. Vasta kovat koke- mykseen Suomen liittyminen yhmukset, jotka ovat murskanneet teiseen pohjoismaiseen puodustus.kansallisen itsekk-äisyyden luomat diiittoon Ruotsin, Norjan ja Tansvalta-unelmat, ovat kovakourai- kan kanissa. Tämä liitto takaisi
sesti opettaneet hakemaan turvaa rauhallisen tulevaisuuden näille
yhteisessä pohjoismaisessa poli- neljälle itsenäiseile valtakunnalle,
tiikassa, joka, samalla kun- se jät- se koituisi niille itselle kaikentää kullekin kansalle vapaan tilai- puoliseksi siunaukseksi' ja hyösuuden kasvaa ja kehittyä oman dyksi keko Euiropallde.
henkensä mukaisesti, tarjoo riitTässä -valossa- katsottuna on
tävästi suojaa ulkoapäin uhkaa- 'Suio-men valtionhoitajan -matkoilvaa painostusta ja vaanivia vaa- la Ruotsiin, Norjaan ja Tansroja vastaan. Pitkän maailman- kaan erikoisen tärkeä merkitys.
sodan kauhuajan ' ovat Ruotsi, Samasta syystä Suomi niin tar-
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■näillä matikoilla tulee meidän valtionhoitajamme osaksi. Tyydytyksellä on 'Suomessa merkille
pantu se arvokas ja juhlallinen
Gorsfain istunto.
iiiu'dto, jolla Ruotsin kuningas ja
Ruotsin, hallitus ja edustavin osa Kysymys kapinan aikana v.
19x8
kansaa on tervehtänyt Suomen syntyneiden vahinkojen korvaavalt ionlhoita jaa.
Kurnii ano soi
misesta
luksilla, jotka ovat täysin .valtionhoitajamme korkean aseman ve- iesitettiin, Voiseen (käsittelyyn.
'roisia, on (hän otettu vastaan. , Asiasta sukeutui jtumtikaiuisja
Me merkitsemme sen, kuten sa- kestänyt keskustelu.
1 . ;
;ään
1
Ihyväksjyttiin
§
©d. Lundmottu, tyydytyksellä. Niitä halveksittavia hommia, joilla Ruot- sonin ehdottama muutos, jonka;
sin •bolslheivikit ovat koettaneet mukaan ainoastaan suomalaisillie
tunneKa vast a annottojuhl ailiisuuk- yhtymillile ja yksityisille; avussia, , emme lue Ruotsin kansan tusta •annetaan.
2 § hyväksyttiin valtiovarainsyyksi, sillä kullakin kansalla on
oma edesvastuuton ja kehno ai- valiokunnan lehdotta massa muoneksensa. Lausumme kuitenkin dossa.
toivomuksen, että nuo huonot ai3 § hyväksy*l iin. valtiovarainvaliokunnan
mietintöön liittyvän
nekset tiukasti estetään häi.Vöitä
imiuikia.jvastalauseen
aikaansa amastai, siiliä Suomien kolmannen
■sesiti,
kansa on luonnclliliisiesti tässä kolh4 § hyväksyttiin' valtiovarainden arka kunniastaan. Suomessa
valiqku.nnan
esittämässä muoriittää kylillä miehiä vairjektuaan
valtionhoitajaansa niin kotona dossa.
S—lo5 —10 §:, t hyväksyttiin keskuskuin muuallakin, mutta lankee itsestään, että ne kansat, joiden teluitta suuren valiokunnan eih;:
.
kutsusta hän saapuu, katsovat, dotukaan mukaisestii
il ,§ hyväksytti-n vafltiovarainetteivät huonon aineksen -soraääwaliokunnata
esittämässä muonet pääse liaani kuuluiviksi, sen»dossa.
minkin kun ne tarikioitusperät,
12—13 § :,t hyväksyttiin, ' suujoiden merkeissä matka tapahtuu,
ren ■valiokunnan ehdot uksen muovat niin suuret kullekin ma ale
kaisesti.
erikseen ja kaikille yhteisesti.
(Mietintöön liittyvä ponsi

tämän kokoon tumis oikeuden
väärinkäyttämiseen, on 1i s ätkjs-i
määrätty,
että vapaaehtoisten
■k ulj ette im imen
määr äpai'<oi 1leie n
on
sitten
järjestettävä,
ettei sanotra im
vuoden
hankkimisesta
tu
koslukumäärä,
miestä,
250
1918 nuhin tarpeisiin, joihin va- ka an
yhtäjaksoisesti,
oletule
kinaiset valtion tulot eivät riitä.
maan koolla yhtä viikkoa kauKäytiin yksityiskohtaisesti ehdoempaa. Nämä ovat hallilU)klse,n
tusta käsittelemään.
toimien,piteet
asiassa. Hallitus on
Valtion eräitä raha-asioita ja
arvellut
näin
menet talein ällä valrahani
ostokyvyn, vähenemistä
vovansa kullttuuriimiaailman ja
setelistön kasvamisen johdosta
lm,
koskeva osa mietintöä hyväiksyt- n enoin aan myös Suomen parasta ja toimi ivansa niiden toivoti i n
toteuttamiseksi, jotka
Palkkaus- ja virastom/enoia musten
.1
on esiintuotu.
lasikunnassa
koskevan poimien ehdotti, icj.l.
V«e d e muulettia,«viaksi .siihen .Minun on vielä pakko koske,
■suuntaan, että hal i i tukaan olisi telia eräitä kohtia ed. Luqpajarotettava harkittaväksieien, eikö ven välikysymyksessä. Tehtyään
myös
voida ryhtyä jo olevien oikein selkoa siitä tiedonannosta,
virastojen ja virkamiesten vä- m uka hallitus on täsisä asiassa
hentämiseen sen lisäksi, että hal- julkisuuteen saattanut, lausuu
lituksen on uusien sellaisten pe- välikysymyksen tekijä: TämfS.
rustamisessa nouijiatettaiva mitä virallisesti ilm,otettu oikeus siis
suurinta pidättyväisyyttä. Täistä todistaa, että Suomen hallitus on
•seikasta (puhuivat vielä ed. 'eduskunnalta lupaa kysymättä
Vuorimaa» ja Hedberg sallinut maan alueella Venäjän
kannattaien ed. Yrsien ehdotus- valtion poliittisten toimvhenkita, ja Nevanlinna.
Ed. Vre- löatten puuhailla venäläisien artmieiijani kokoilemista ja järjesteeljjotuis
hyväksyttiin.
dcn
ponnet
'Muut
hyväksyttiin val- lyä varten. Ja välikysymyksen
tiovarainvaliokunnan ehdotuksien ponnessa sanotaan, .että hallitus
muikaisiesti. 1
sallii venäläisten sotilaallisten
Varsinaisten menojen suhteen joukkojen kokoontua Suomien
hyväksyttiin vai iokun nam e.l|io- alueella. Tämä Selitys siitä, mitä
t ukset, Meneinlkui kuli aitoista koskehallituksien antama ilmotuis sisälvassa asiassa tehtiin mietintöön tää, on .todella hämmästyttävä,
eräs edustaj a Nevanlinnan ehdot- siiliä hallituksien
iknotuksestai
tama muutos. Ylimääräisiä me- pärnviastoin juuri käy ilmi, että
noja koskeva oisa mietintöä hy- hallitus ei, ole sallinut Suloimen
väksyttiin (keskustelun jätetä alueella venäläisten armeijan koniinikään: Myös hyväksyttiin koi lomista ja järjestelyä. Pyynvautjotuloja, sekä varsinaisia eitä töjä
tä&sä suhteessa on (kyllä
ylimääräisiä koskevan mietinnön esitetty, mutta hallitus on katsoosat selkä suostun tavarojen käytnut
olevansa pakotettu niihin
töä koskeva ponsi ja asia julistet- 'Suhtautumaan kielteisesti.
Ed.
Lappajärvi ei voi olla epätietoitiin lopipuun käsitellyksi.
nen siitä, että aseettoma in järjestyimättömäini venäläisten läPääministerin vastaus Luopahettäiminen maaata, vaikkapa
järven välikysymykseen.

Eduskunta.

-

■

tieto venäläisten esteiemisestä
ulkoiva,liioissa, jotta Suomeni itsenäisyyttä ei tunnustettaisi. Kuitenkin saapui tieto, että rauhankonferenssi on maamme itsenäisyyden tunnustanut, mutta yhä
viipyy vahvistava tieto siitä. Puituja tahtoi kiinnittää huomiota
siihen, miten täällä olevat venäläiset suhtautuvat itserVisyyteemme. Nämä venäläiset pyy teineen
voivat koitua maallemme vahingoiksi, joten heihin on kiinnitettävä tarpeellista huomiota. Hallituksella on syytä suhtautua venäläisiin tarpeellisella varovaisuudella, etenkin kun venäläisten
vaikutuksesta länsivallat . viivyttelevät itsenäisyytemme tunnustamista. Puhuja väitti hallituksen tiedossa olevan seikkoja, jotka osottaivat vaaraa olevan siitä,
että venäläiset saavat täällä tukikohdan taistelua varten kotimaassa. Ei pitänyt pääministerin vastaustapaa asian vakavuuden mukaisena. Ehdotti asian
lälhe 11ämi stä uikoasiai n v aliokuntaan.
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Gurun suomalainen
yliopisto.
Tieteellinen lautakunta.
Kuti lahjoitukset Turuni suömalaisen yliopiston hyväksi ovat
viime aikoina kasvaneet niin suuriksi, että yliopiston varsinaista
■perustamista jo käy ajatteleminen-, on Turun Suomalainen Yliopistoseura ryhtynyt toimiin tietieni i esv a 1 i okunnan muodostamiseksi, jonka tehtävänä olisi valmistaa ohjelmaehdotus vastaisen
yliopiston tieteelliselle toiminnalle sekä suunnitelma tämän ohjelman
vähittäistä toteuttaimista
varten. Asian luonnosta johtuu,
että tämä valiokunta on haluttu
saada tieteellisesti niin päteväksi
kuin mahdollista ja'eri tieteitten
edustus siinä riittävän monipuoliseksi. Sentähden ylicjpistoseuran
keskuskomitea itse on valinnut
osan valiokunnan .jäsenistä, pyytänyt Suomalaista Tiedeakatemiaa valitsemaan toisen osan ynnä sitäpaitsi Duodecim-seuraa ottamaan valmistettavakseen kysymyksen erikseen lääkeopillisen
tiedekunnan perustamisesta, samalla asettaen kolme jäsentänsä
tuohon yhteiseen valiokuntaan.
Tällä tavoin on viime tammikuun
lopulla muodostunut Turun suomalaisen yliopiston n.s. tieteellijäseniksi
nen lautakunta ja
valittu professorit A. K. Cajander, J. R. DanielSoo-Kallmairi, R.
Erich, J. Gummerus, Arvi Grotenfelt, Kustavi Grotenfelt, A. L.
Hijelmman, Arthur Hjelt, J. J.
Karvonen, Gust. Komppa, U. L.
Lehtonen, Gust. Melander, J. J.
iMikkolia, A. R. Niemi, E. A, PL
poraus, E. i iN. Setälä, Osiv.
Streng, Hugo Suolahti, Onni
Tarjanne, J. H. Vennola ja Mätti Äyräpää, tirehtööri Aug. Hjelt
sekä tohtorit Ilmari Bonsdorff,
H)j. Brotherus, P. Eskola, Harri
Holma, U. Holmberg, T. H. Järvi, Y. Kajava, O. K. Kilpi, livari
Leiviskä, J. V. Lindeberg, J. I.
Liro, Heikki Ojansuu, Antti J.
Pietilä, Edv. Rein, Juhani Rinne,
U. T. Sirelius, AI M. Tallgren),
V. Tarkiainen ja Setlh Widhmann sekä ministeri Antti Tulenheimo. i
1
tie,
12 pnä oflå
Keskiviikkona
tällä tieteeffisaMäi lautakunnailla
-ensimäinen kokouksensa, jonka
prof. U. L. Lehtonen avasi Yli-opistoseuran puolesta selostaen
sekä seuran tähänastista aineellista toimintaa’ että sen toivomuiksiai
Tieteellisen Lautakunnan työhön
nähden. Niistä keskusteltuaan
"laiutakunfcar päätti jakautua kalhteen osastoon:, humanistiseen ja'
luonmontieteelli&een, ja sitäpaitsi
asettaa -molempien osastojen jäsenistä pienemmän keskuslautakunnan erityisesti käsittelemään
yliopistohallintoa koskevia kysymyksiä ynnä tarpeen mukaan valmistelemaan muitakin yhteisistunnossa ratkaistavia asioita. Hu'imanistisen osaston puheenjohtajaksi valittiin prof. K N. -Setälä,
varapuheenjohtajaksi prof. H.
Suolahti ja sihteeriksi tri H. Hol(
ma sekä luonnontieteellisen osasvirkailijoiksi
ton
vastaav itkisi
prof. Gust. Komppa, A. K. Cajander ja J. I. Lino. Sen jälkeen
imuodostetti in keskus! autakunta
isiten, että moiemlpien- mainitbuljen
lautakuntieni puheenjohtajat ja
sihteerit asetettiin siihen itseoikeutettuina, prof. Setälä puheenjohtajana, prof. Komppa varapuheenjohtajana', ja tri Holma
sihteerinä', ja että! lisäjäseniksi
valittiin professorit R. Erich, A.
L. Upeimman, J. J. Karvonen,
U. L. Lehtonen, O. Tarjanne ja
ministeri A. Tulenheimo. Koko
lautakunnan yhteisistuntojen puheenjohtajaksi valittiin prof. Setälä, varapuheenjohtajaksi prof.
Komlppa ja sihteeriksi prof. Lein.

Al'k i o pyysi vastausta
siihen, minkälaisissa tekemisissä
hallitus on venäläisten monarkistien kanssa, kun. ei tunne heidän
valtiollisia mielipiteitään. Epäili
venäläisten tarkoituksen olevan
laajemman kuin latinanaan matka. Ei mitään venäläistä kokoontumistoimintaa saisi olla.
Väitti'kuriireja liikkuvan ja veoblgatsionien
näläisiä tulevan yhtenään Suomeen. . Kannatti asian valiokunliikkeellä laskemisesta, niiden kotaan lähettämistä.
losta ja maksuajasta hyväksytPääministeri. Ingman vastatiin suuren valiokunnan ehdottalyhyesti
si
ed. Alkiolle ja Luopamassa muodossa.
Kun suujärvelle.
ren valiokunnan ehdotusl ei ollut
Vakuutti venäläisiä
saapuvan entistä paljoa vähemtullut muuttamatta hyväksytyksi,
palautettiin asia .suureten valiomässä määrässä.
kuntaan.
Ed. Louhivuori antoi ViKöj) en Siani inan matka keskeyron avustamisen päätoimikunnan
istunto päättyi Ho 2,20 yöllä.
tynyt sairauden takia.
Seura,ava istunto perjantaina,
puheenjohtajana muutamia tietotaiistidkimiEiani Lätinimaan tasavalja ed. LuopJj arven väitteitä vas.hieknik. 114 pnä klo 1 päivällä.
Ed. Lucpajärven välikyisyniylk- lan vaipauttamiseksi ei ole
Tukholma, helmik. 14 p:nä.
venätaan. •
1
vastasi päiväjäiijestykjscin läisen armeijan
ja
kokoilemista
(STT) Virallisesti ilmotetaan, että Säysislunfo eilen hio 1 päivällä. sefen
ulkopuolella pääministeri Ing- järjestelyä
Ed. Äke s s on i n mielestä ei
valtionhoitaja Mannerheim tänään
Suomien alueella.
pääministerin selitys ole riittävä
m.m. seuraiavaa;
man
lausuen
välikysymyksentekiijän
Arv.
Hänellä
katj
Luopa
aamulla on sairastunut.
Ed
är v*e n välikyHallitus, puolestaan on asetturauhottamaan
mielialaa. Koskesantokanta vie siihen, että hallion kuumetta sekä ankaria vilus- symykseen ihnotettiin 21 edusepä
nut sille kannalle,
on Suo- tus
iei ylipäänsä saisi päästää tellen lähemmin asiassa arveluttuskohtauksia. Matkasta Kööpen- tajain yhtynoan. Välikjyjsyimyts on
•men etujen mukaista, -että venäasekuntoisia venäläisiä maasta tavalta näyttäviä puolia kannatti
haminaan tänä iltana ei siis voi saateltu hallituksen: asianomailäiset
pakolaiset lähtevät täältä, ■pois.
sen jäsenien tietoon.
tulla mitään.
Siihen käsitykseen hallitus asian valiokuntaan lähettämistä.
eikä 'hallitus myöskään vastusta ei ole voinut yhtyä. Jos ne toiEd. Luopa j ä r v i vastasi
siltä, että he ottavan osaa taiste- mihenkilöt, jotka harrastavat tä- pääministerille, että välikysymys
Tilapäjnen varallisuusvero.
luun bolshevismia vastaan,, kun tä
venäläisten maasta siirtoa on tehty huolestuneena maan asese tapahtuu sellaisella alueella,
iroainitusisa Aarklotulkisessa, niin- masta. • Jos valiokunnassa voiLHhomaalaisfen mafha- Kolmanteen käsittelyyn esitet- missä tämä heiliäni toimintansa »kuijn
ed. Luqpajärvi Himottaa, daan todeta, että maata ei uhkaa
tiin ehdotus 1aijks-i .tilliapäisestä
ei
voi
tuilla
Suomien
ristiriitaan
luvat*
ovat
venäläisten mtaia-fWstien mikään vaara, otetaan se tieto
vainalliisuuisyerost-a. Lakiehdotus
Bolshevismi;' johtavia
intressien kanissa.hyväksyttiin 94 äänellä 4 vasaineksia, jos useat heis- ilolla vastaan. Selon saanti eikä
on yih|teinie,n vaaira koko kulttuu- tä,
Maaherrat oikeutetut antamaan taani ja asia julistettiin
kenties kaikki c| 1. Luopajar- epäluottamuslause . hallitukselle
loppuun rini a ailmall
niitä koko maassa.
e. Sen vastustaminen ven t-iedon mukaan, hyväksyvät on välikysymyksen tarkotus. ,
käsitellyksi.
on taistelua epäinhimillistä raaam-r.Etali Koltsihakin ohjelman
■Ed. Vuori mi a a pitemmän
iSisäasiaimmrnsitietriö on maakuutta vastaan. Varsinkin Suo- hrttitus ei ole ollut nin
jätetä yhtyi kannatlausuntonsa
läheisisSotaväen rikoslaki.
herroille osoittamassaan kirjelmen on oltava varuillaan, sillä sä väleissä heidän kanssaan,
tamaan
ehdotusta
asian valiokunettä
mässä oikeuttanut nämä aotabolshevismin vaurastuminen tie- tjetä si tämän —ni n sitä pa- taan lähettämisestä.
masin
imatkustelulpia maassa Ehdotus uudeki&i sotaväen ri- tää yhteiskuntamme
tuhoa. NäiPääministeri I n g m. a n vastaasuville ulkomaalaisille koko koslaiksi esi-tettjin .toiseen käsit- den näkökohtain mukaan halli- rempi kaiketi on, että nie lähetetään
täältä
pois.
Vai
onko
artälyyn.
Yksityiskohtaisessa
käsi-tsi joihinkin, ed. Vuorimaan väitmaassa, jos tällaisten hienfcil&iittus on pitänyt mahdollisena sal- voisa välikysymyksen, tekijä
ysisä
sitä
hyväksyttiin
lakiehdotus
't,m 3uct ett av aiisuuf ielsta on takei- -tel
teisiin.
li» venäläisten pakolaisten lähteä mieltä,
että tämä heidän m,Viitta, tai jo® heillä on vakituinen pykälittä n keskustelun ja äänes- Suomesta
Ed. H a a t a j a väitti maalais'avustamaan (Läti-n- alansa erityisesti
valvottaa halli■asunto
jia toimeentulo asiian- tysten jälkeen valiokunnan ehdo- -ma-an (tasavaltaa
liiton tarkotukseWä esiintuovan
taisteluissa sen tusta säilyttämään ne täällä.
tuksen mukaisesti jäi toinen käJos
omaisan maaherran läänissä.
kaikellaisia
loruja, joten ehdotti
W)p au t taimia eks i
boi she.viki en tahtoo, niinkuin arvoisa
sittely julistettiin päättyneeksi.
väliky- yksinkertaista päiväjärjestykseen
ett
oikeutti
mufet
aneen,
Kuten
hirmu väli as|ta. En käsitä, että symyksen tekijä, puhua Suomea
siirtymistä.
•s-its äasiaintolmi tuskuula ia i*aisemSuomen etujen kannalta voisi ol- tässä asiassa uhkaavasta
vaarasKapinavahinkojeii
korvaani
nen.
min kapinan kukistuttua maaherla mitään »itä vastaan, että LaEd. H a:hl pahoiteli, kun asiata, niin. on kai vaara suurempi
rat! kunkin läänissään antamaan
tuun san tasavaltainen hallitus
ta
näin näytääni kohdeltaivani ke
heidän ollessaan täällä, kuin heiJatkettuun; toiseen käsitteuikom a alaisill e,
oleskeMuipia
saa
vyesti
ja ivalla. Epäili Lätiotäten
avustusta taistelussa dän
lyyn lesifiet-tjln kysymys ka'taistellessaan
Latkimaan tamutta ei miatkalupia ulkopuolellie
henkensä edestä vihollista vasni aan auttamisen pohjalla olevan
savallan armeijassa. Välikysypi n avahiukaj en
korvaamiisieist a- taan, joka tähän asti on
lääniä,
ollut sil- myksen tekijä
toisia tarkotuksia.
puhuu vielä siitä,
Suuni valiokunta
di otta- le ylivoimainen,
'Minä Lisään,
että venäläisillä lienee edelleen Kun vielä ed. Vuo rim a a
nut ehdotukseensa
muutamia eit f ä
tasavallan hasliLätinmaan
oli vastannut pääministerille, eSulfiitfiväkiviinan valmistui- eduskunnan edÄsasisä istunnos- tuis> on. valtuuskuntansa kautta verraten suuri vapaus tulla es- sitti puhemies seuraavan päiväsaan tekemiä muutoksia.
teettä Suomeen. Minä odotan,
viime tEiinmiikuiuin
11 päiväsesfa
että eduskunnalle ilmotetaan ne järjestykseen siirtymismuodon;
Ed. Vrcde jäi Ta.l a ,s ehniurienomaani
anonut, et- tosiasiat, joihin
1i
kuultuaan annetun selityksen e- tonen.
tämä väite peantatalassaan lausunnossa talous- dotfrvaif, .että eduskunta toisen tä Latinanaan tasavallan avuksi
siirtyy
päiväjärjestyksvaltokiunta pitää aopimuisiel po- pykälän suhteen pysyisi aikai- bol-slhiei v i'k e j.a vastaan saataisiin rustuu. Hallituksen tiedon mu- duskunta
tuksi a itällätkin, kerralla; elpäedulU- semmassa ,päätöksessään.
kaan on tänne viime aikoina tul- seen.
Ijl. venäläisiä
Suomalaisten avustus
.vapaaehtoisia Suosiina, miuitta puoltaa kuitenkin ta- Hjultj.n, Luqpa(järv.i', ym. kanvenäläisten, lukumäärä aileiden
hyväksytPuhemiehen
ehdotus
mesta. Toisaalta ei hallitus kuiSt lehdot ukisen ib y väk symist ä.
Pietarissac
nattiwat sunnein valiokunnan ehtenkaan erityisistä syistä ole kat- van pieni', ja nämäkin ovat olleet tiin 36 äänellä 16 vastaan, jotka
dotusta
Pitemmän keskustelun
sellaisia, joita ei kellään Suomen annettiin valiokuntaan lähettä■Va!tion eiuvösto l on mtySnitanyt
sonut voivansa sallia venäläisten
jälkeen päätti .eduskunta 67 ää- pakolaisten
ole ollut sydäntä misen puolesta.
viranomaisella
100,000 mk. au-omall-aiiselle välisotilaallista
järjesnellä 24 vastaan hyväksyä suu- täytymistä, vleilä
aaäkärifoimisfon antama
ilstunto päättyi klo 6 i.p. Seu- aikaisiene 'taloudelliselle komivähemmän hei- työntää takaisin. Samoin pyyrien valiokunnan ehdotuksen.
dän tietoa, mihin perustuu väite, raava istunto
yän
aseistan tumistaan tai muuta
on maanantaina t. tealle" Pietarissa jaettavaiksi puu-avustus»
Kolmannen pykälän suhteen
että
venäläiset
saavat
asettaa
kutetta kärsiville Suomen aÖaimiait
s,t
k. 24 pnä klo 6 i.p.
varmstau umi aan Suomen alud e etd. 011 eel/Joit]'
Vre
riireja
ed.
ilman
kontrollia
kulkesille,
jotka haluavat palata VeHje
saavat vain kokoontua.
Jääkäritoimisto on ennakoita -1 i n i n kannattamana, että edus- eella.
Helsingin
maan
ja
Pietarin
vänäjältä
(maksanut 209,000 mk. avustuk■pJanissä
Suo-mieien, sekä 215,000
joukoissa pois täältä
kunta pysyisi entisessä päätölk- lähteäkseen.
liä.
Hallitus
ei
ole
antanut
kumik.
sairaille
ja
menojen peittämihaavottunieffie
komitean
väl.kyey.
seksi
Niinkuin
sqsisään.
Ehdotus hylättiin ja myksietssä • mainitusta,
iripassaja
ri
tälkä
I
äis
ten
venäläis
seksi.
sekä
tavajääkärien)
(jääkäreille
hallituksen
nuorisoliiton työn tukeminen,
ehdotus tuli
rain kuljettamisesta Saksasta suurein valiokunnan Asian toi- tiedonannoista käy ilmi, ei ole ten palveluksessa oleville henkihyväksytyksi.
vo tu salllja suurempaan jouikko- löille.
Suomeen >ja on toimisto, jonka siis
Valtiouieuivos-to on päättänyt
nen käsittely julistettiin päättykuin 250 miehen kerrallaan
Ed. L u o p a j ä.r v i fluio ma Ut- ottaa vuosirakasääutöön 25,000 'Ooimisteluvälineiden hankkimielestä näinä menot kuuluvat
minen sotalaitokselle.
'kokoontua., mutta hallitus ei ole ti aikaisemmasta venäläisiä kos- mkni määrärahan Suiomen Nuorisotalaitokselle, anonut, että tnai- neeksi
katsonut
Suomien tuTviaillisintitla: keneesta välikysymyksestä, joka soni Liitoin kasvatus- ja valistusinittu määrä korvattaisiin tioimiisVarain hankkmnen v. 1918
-KTailkfkei.nl vS-littämättöimiimpiien
järkytettävän sen kautta, että jo- olisi silloin kaivannut seikkaipe- työni kanmattamisita varten ja on
ifcollie valtioni varoista. Sotaiminnsvo
menoihin.
iimistd-uvälineiden hankkimihonkin ipajkkaan täällä kerral- räisempää selostusta.
Vaikka valtioneuvosto myöntänyt täistä seiKsi armeiijalie
teriössä tapahtuneessa esittelyssä'
ja laivastolle oni
omi valltionjeuvosto myöntynyt aJffitkeiitUiuin asnoai?in' !käs:t- laan kokoontuu 2.50 aseetonta asia näyttikin parantuneen nyt määrästä nieljännienosau. ennak- valtiioinieuvosto
myöntämät 79,550
esitettiin jcjb<Jp*us yä- venäläistä. Jotta ei olisi tila'suut- sen jäiestä, herätti levottomuutta komaksuna nostettavaksi.
noMjifetfani*'
mfen

uutisfl

Valtionhoitajan
malka.
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Olaan rehuvarat.

AAMULEHTI
Ennakkopäätös majoituskorvausta koskevassa asiassa.

Rehukysymys tyydyttävällä kannalla. Väkirehua alettaneen koh- Asianomaiset kunnat saavat itse
rautatiesiltojen vartiosdakkoin jakaa karjanomistajille. korvata
to jen majoitusmaksut.

Bolshevistinen hiiholtustyö
Suomessa,

Lauantaina 15 p:nS helmikuuta
Rahja tiedusteli Hiltuselta ja
Toloselta Suomen oloja ja otti
vi imiernainitun
vaikoiluosaston
palvelukseen, vieläpä erityisesti
Rähja-n vaikroiiiij ana. Rahja iI L
moitti Toloselle Kirjavaisen joutuneen vangituksi, mutta käski
T:n muuta tietä palaamaan Helsinkiin. Täällä oli hänen' mentävä
Empire-kalhivilaan
Unionini/.
41 :ssä, jossa joka ilta oli tavattavissa sivuhuoneessa eräs mies ja
■nainen. Ensin oli siellä kysyttävä
..litaa” ja 'häneltä
Väinöä”.
Tälle oli ilmoitettava, että ~tiet
ovat tukossa ja Väinön/ on heti
/matkustettava Pietariin”. Näistä
salaperäisistä henkilöistä ei vielä
ole vannaa tietoa. Lisäksi sai Tolonen toimekseen ottaa selvää,
kuinka paljon Helsingissä on sotaväkeä-, missä asevarastot sijaitsevat,
minkälaisia sotalaivoja
täällä on ja onko näiden joukossa myöskin englantilaisia sekä ohivatiko sotilaat yleensä punaisia
vaiko valkoisia. Matkarahoja antoi Rahja urkkijalleen 1,000 nup-

ja että piakkoin on koko Suomii
bolsheviikieni hallussa. Matkanahoj a annettiin Lemm-iselte ja
Wassiilte 2.J1D0 mk. ja 2,000

kruunua.

Matka Suoleen tapahtui Lotinanpellon- asf uan kautta (Muurmanin- radalta ) Aunukseen ja lähellä rajaa olevan Kolantselän
kylään sekä- edelleen -rajan yli
Pitkänirannan kohdalta ja hevosella sieltä Sortavalaan.
Lemminen ehti olla Helsingissä pari /päivää, jonka ajan hän
käytti jiuoipotteluun ja ilonpitoon,
kunnes joutui kiinni. Hän oni
Ottanut osaa kapinaani, mutta
■päässyt ehdonäläiseen vapauteen’.
Matkoillaan oli hän liikkunut
Ojasen- nimelle annetuilla väärällä
passiia. Boilshevikien -rahat oli
hän melkein kaikki ehtinyt tuhla-

H. S. asiantuntevalta
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iSodan puhjettua y. 1914 keEommunisfincn vafcolluosasto järjestänyt Pietarista häsin laajan
hotti
silloinen senaatti rautatie‘lähiöltä on saanut tiietääi, on reryhtymään
hallitusta
kiireisesti
urhinta- ja hiihoitustoiminnan maassamme.
Rapinaan osaahukysymiyis, joka Syksyllä näytti
toimenpiteisiini, että rautateitä ja
ja
otfanccl
sosialistien
toimihenkilöt
myyräntyössä.
mahana
hyvin uhkaavalta, nyky jään var- rautatiesiltoja
vartioimaan aseteain tyydyttävällä kannalla. Suu- tuille venäläisille joukko-osas
Tarkoituksena ollut uuden kapinan järjestäminen, muita aikeet
riiramiaissa osassa Suomela oli k or- toilllie varattaisiin sopivat huosaatiin ajoissa paljastetuiksi.
■sirehusaito viemiä kesänä hyvä; neustot. Tätä määräystä noudatainoastaan Uudellamaalla ja osis- taen hanikfci •rautatiehallitus’ sitsa Lounais-Suomea saatiin hno- temmin huoneustoja erinäisten Sosialistien- ääiummiillieen kiih- puoleen. Mentyään Salmien kotiin
kuntien alueella sinne majoitetulvihanJäetsonta, joka viime ja asitettyään aikomuksenaan ono sato, toisin paikoin melkein le vartiostolle maksaen itse ma- tynyt
päivinä on heidän lehdistössään Ilevän liittyä punakaartiini matkatto. Kun pitkä syksy alituiisine tjoitusikuatannnkset. Kun sittemilmoitti Salmi antasuot aistiaan
saiiraalaisen kustaviin,
vansa matkaille lähdettäessä rasateineen viivästytti viljan fcor- min 1916 muutamat kunnat kiel- saanut
ja heidän kiiihoitustar- haa
ijuuta ja saattoi maantiet mah- täytyivät maksamasta rautatiehah luonteen,
150 mk. ja hankkivansa pasta. 1
ilitulkselle
san etukäteen suoritta- koituksessa tehty vääristeltyjen sin saatuaan, asianomaisen valodottomaan ajokuntoon, niin oli
Wass saatiin vangituksi Tammajoituskustannuksia,
Viipurissa
mia
anoi
kuvan.
julkaiseminen
kertomusten
aina
annettaisiin
siloka- j.a marraskuun aikana hieipereella
pari viikkoa myöhemmin
täpaitsi
rautatiehallitus Turun läänin ku- kapinan ajoilta saakka osoittaa
lisää rahoja ja matkaoho*en saanti sekä yksity-iiseun että vernöörin
ja oli hänkin ryyppäilien ja elostoimenpidettä siihen, oikeistososialistiemlne hermostu- ijeita. Samalla tullisi matkustatellen kuluttanut suurimman; osan
sotilastarpeisiin niin riittämätön, että m. m. Loimaan kunta velvoimaan 7. —S muuta miestä, niiden
neen
tavalla,
joka
asioita
tuntePietarissa
saamistaan rahoista. ■*
joukossa eräs Heimalan vankileiettä hallitus oli paketoitu tol- tettaisiin rautatiiehallitiukselMe maia
ma
aivan
a.
on
näyttää
ttomasta
käsitHän
kair
annut Hennalan vanjoituskustannuksina
suorittaristä
kuolemanrangaiskarannut
in öonjpan em aan hein ien
pakkofciileiristä
Paluumatkallaan
kulki
Toh>maksamalla
eräälle
maan
Loimaan
mk.
Sitterikun
tämättömältä.
kuitukseen
tuomittu.
Salmi
otti
lisäkSeuraavaista
50
oton sctifias tarpeisiin.
kuntaa oli asiasta kuultu ja rau- tenkin selviää, että se on aiheutu- si kertonut tarkoituksena olevan nen rajan yli lläheLlä Juvakan -puidera aljajalle, joka oli saanut
Piapsi .epäedullisia sääsuh teitä,
tatiehallitus antanut siihen selisaada väkeä mahdollisimman pal- torppaa ennen mainitussa Uhto- käyttää työssään vankien apua,
näytti syksyiseen heinän puut- tyksensä, antoi silloinen kuver- nut uudien kapinan valmisteluyri- join punaisten armeijaan Suomen 1-an kylässä ja sieltä jalan- met- 100 mk. Ensin karkasi hän
teeseen
myöskin vaikuttaneen nöörinvirasto asiassa päätöksien- tysten pallj astumisesta. On nitmit- hallituksen kukistamiseksi. Hän sien kautta Raiivolaan. Matkal- Ruotsiin, josta hänet Polhem-lainiitten tahallinen, kaupasta pidät- isä katsoen ettei se majoitusiohje- ■täim vangittu koko joukko Pieta- oli kerskaillut, että täältä oli jo laan Viipurista Helsinkiini tapasi valil-a toimitettiin rmrden suomasäännön mukaan voinut ottaa rissa toimivain suomalaisten ka- saatu Venäjälle lähetetyksi kol- hän junassa erään Laatokan puo- laisten punakaartilaisten- kanssa
täminen.
asiaa tutkiakseen, vaan jätti rau>- pinallisten johtomiesten kätyrei- mattasataa miestä. Passin lupasi -lus tus väkeen kuuluvan merisoti- matkalle Pietariin. Täällä taiVäkirehukysytmlys on myöskin tatiehaliMtukselte
laan, joka sanoi olava-nsa punai- pahtuneessa laivan tarkastuksestilaisuuden asihän hankkia Eerikinkadun
jo joutunut varmalle pohjalle. anomaisessa oikeudessa hakea tä, joista useimmat ovat cMeet ta. Miehen käydessä toisen 14:5ker- nen ja joka teki- selkoa Laatokal- sa joutuivat muut kiinni, muitta
Saatujen tietqjeni mukaan on korvausta Loimaan kunnaita, jos osallisina kapinaan ja kuuluneet ran tällä vär väysasiaila Salmen la olevista sotalaivoista, niiden W. pääsi erään toisen kanssa vesosialistiseen puo- luona oli tämä ilmoittanut pää- varustuksista, rantapattereista, -näläis-enä jatkamaan matkaansa 1
hallitus jo ostanut muultamiai mul- katsoo etuosa sitä vaativan. Pää- edelleenkin
Ollessaan täällä nyt vangittuna
vieläpä
olleet toimihen- syn Venäjälle ivaikeutumeen, mut- vartioinnista y. m.
Joonia kjliqja, mistä määrästä otsa töksestä valitti rautatiehallitus lueeseen,
Helsinkiin
saavuttuaan
kävi
suunnitt-eli hän erään venäläisen
(ta
sittemmin
T.
josta
liittymään
asia
neuvoi
Viroon lähkilöinä, kuten Tampereella äs«n Engilannil&sa lastattavana. Pa- senaattiin,
'halliinto- kettäin tehdyt paljastukset ovat teviin vapaaehtoisiin, koska Tal- heti Empires-sä, jossa hän oli saa- boSsheviki-komi ssrin kanssa, jota
korkeimpaan
siirrettiin
rin kolmen viikon: kuluttua' voi- oikeuteen, joka viime marrasik. 1
linnassa oli muka järjestö, joka nut toimitetuksi Rahjan asiat. säilytettiin samassa kopissa, karSeuraavansa teem- toimittaa
daan jo aikaa jakelu karjanomis- pnä antamallaan päätöksellä on osoittaneet.
edelleen boTsheviikien .Saimalla toi hän Suomeen joukon- kaamista, hyökkäämällä säretystä
tajille ja kun karkeaimjpiaa kor&i- palauttanut asian maaherran uu- me tästä maanalaisesta kapinan- yhteyteen.
yfcsityi/siä- kirjeitä Venäjällä ole- tuolista saaduin asein vartijan
•
valmistelutyöstä U. S m r 'ukaan
1
iMofemmat maiset ovat tuimus- vilta (punaisilta. Sen i aikeen koet- kimppuun. Aie epäonnistui, kun
rebua, kuitani kevät- ja syysvil- delleen käsiteltäväksi.
,Turun läänin maaherra on nyt- selkoa
tameet olleensa ensiksi vangitun ti hän saa-mainsa Ohjeiden mu- vartijoita sattui olemaan useamjan olkia, on jo parin
asiassa
uuden
apureina, mutta mistä he ovat ra- kaan iCitamissa ja tanssitilaisuuik- pia. Hänen yritteliä isyydestään
ajan ollut aivan riittävästi saa-ta- temmin antanut
velvoittaen Loimaani
(päätöksen
hoja saaneet käytettäväkseen, si- siss-a tutu-stoa sotamielhiin ja urk- mai niittäköön vielä, että hän lähti
Salaisen järjestön jäljille
viiisisia, niin on keväinen karjan- kunnan
kerran kuulusteluun- vietäessä kaja sen majoiiusvelvoMiset
tä he eivät ote tahtoneet selvittää. kia heiltä tietoja.
päästään
mak-n!ta saatu tyydyttävästi jär- asukkaat voimassa olevien maijoiTamm-ik. 3 pnä matkusti hän duka karkuuni. mutta saatiin
iKmitlluisfceltaessa ensiksi vangittua
takaisin Pietariin/. Mennessään Ikiinnii.
jes tetykjsi,
tussäännösten nojata heti suorit■Viime jouluk. 6 p. vangittiin, on tämä väittänyt imaisten .puheet kävi hän- V iipurissa eräässä Katamaani rautatiehat itukselle kyvalleiksi.
Muiuterfdn
ora
tämä
täällä eräs henkilö, jonka nimeä
seessä olevat inaj cätuskustanniuk.järjestön täkäläinen päähenkilö tariimiankad-un 41 :ssä olevassa sepoliisiviranomaiset
eivät
vielä
antoi siellä
set 50 mk.
koettanut soikea asioita ja valeh- katavaraka-utpa-ssa,
\7ankiteirif.
Wass in vangitsemisen yhtey'päästä julkisuuteen, ja löydettiin
»paluumatka”.
■tunnussanan
Kau- dessä saatiio kiinni aikaisemmin
Rahat,
iSamalteilsia asioita on maahermukaan.
della
(parhaansa
häneltä todistuksia siitä, että täälilmoitettiin matkan VenäSuomenlinnan, jVPpnrin ja Lah- rawvirostossa parai&an vireillä lä oltiin taas toimessa uuden ka- joita hänellä ora ollut, ilmoittaa passa
maind-ttui huomattava järjestön
kolmattakymmentä, joissa, kuten
Ihan saaneensa eräältä Venäjältä jälle Gil-eva-n kannaksen kautta
den vankileirit tyhjennetään.
ipinayrityksen
järjestämiseksi.
vaikean ja neuvottiin- käyttämään jäsen HilMunien. Niinikään on
esim.. Salon kauppalan jutussa Hänet saatiin tunnustamaan m. saaipimeelta henk llöOit ä.
korvaussummat nousevat useihin
Salmien: vanhemmat ovat olleet Sortavalan tietä. Kuitenkin päät- ■lukuisa joukko muita järjestöön,
m, että hän oli jakanut SuomesSuomenlinnassa
sijaitsevaa tuh äns ii n marklko ih im
tyttärensäf puuhista ja ti hän- pyrkiä nytkin- suorinta tie- kuulluneita henåcil-öiltä saatu pidätietoisia
vankileiriä tyhjennetään paraiV
sa noin 50,000 mk. kiiihotustyön
ovat he olleet kuulusteltavina, tä Pietariin ja taipasikin ennen tetyksi ja on heidän kuulustelustoimittamiseksi,
mutta osaksi
laam_ Sieltä säilytettävinä olleet
on heidät jlo 'heidän van- mainitussa -rajakylässä Höökin saan ilmennyt paljon mielenkiin■vangit siirretään! Tammisaaren
myöskin (punakaartilaisten ja hei- mutta
jhuutensakiin takia erotettu ju- torpassa torpanjpcjan, jolla oli saperheittensä avustamiseksi
vankileiriiin. Tiy|h,j en tahrinen, jota
manlainen kulljetoissöpitnus .kuin toisia seikkoja.
pelkäävät dän
hidastuttaa se seikka, että suurin
aina nimenomaan iitaoittamalla, tusta.
Kirjavaisella-. liöökin torpassaosa lieirki' asukkaista on haavoit- hyökkäystä
että avustukset tulivat Venäjältä. Vaarallinen urkkija ja kommu- kirjoitti hän saamansa tiedot uutuneita, ‘säätänee loppuun,suoriteKiinniotettaessa laivattiin vielä
nistien kuriiri saadaan pidädestaan jollain valkoisella nestuksi tämän kuukauden kuluessa.
r,ahjoja 24,000 mk. Tämä henkilö
tetyksi.
teellä,
jonka jälki tuli näkyviin,
neuvosto?! istunnossa dii ryhtynyt järjestämään värYiliitäirehtöör-i Breitholtz on e- Pietaria pohdittu
kun
sitä
kasteltiin toisella rus(Kuulusteluissa
asiaa.
ja jatketuissa
rään saniomaliehtikirjoitukseni johväystä Venäjän punaiseen armei- 1
kealla
I
nesteellä.
dosta ilmoittanut, ettei. Suomenjaani antamalla matkarahat, hank- •turikimuksissa päästäjiini yhä useiPietarissa
Rahljallie
aitoi
hän:
Pietarin
neuvoston
istunnossa
linnassa säilytettyjä vankeja juukimalla passit ja neuvomalla kul- ampien jänjestön jäsenten peritte. selostuksen matkastaan ja lausui
ri heidän terveydellisen tilansa t.k. 4 pu:ä esiintyi holshevikihal- kutiet tai myöskin järjestämällä Erikoisen huomattavaa osaa ha- Rahija tyytyväisyytensä lahjoitVo- erityisiä oppaita mukaan. Kauan vaittiin
järjestössä näyte! leen
vuoksi voi pitää kovinkaan vaa- lituksen Tukholraan-edustaja
kätyrilleen 500 rapiaa ja
ilmoitti, että Venäjä
joka
rovski,
leiipurintyöntdki
jätän Elsa Maria taen
hän
ehtinyt
kuitenkaan ollut
rallisina, mutta sen sijaan on on nyt erotettuna ko o kulttuuri- ei
'taputellen olkapäälle. Suomeen Asuntopulan
Tolosen,
myöskin
kotoisin Helkiinni,
vaaraa ehdollisesti vapautetuista maailmasta, siitä, kun ei
oli Tdliosieni matkustettava taas
missään toimia, kun hän joutui
vangeista, jotka kaikilla mahdol- maassa enää ole lähetystöä. Tä- mutta oli puniakaan t taisi a saatu singistä. Kun (hänet vangittiin, niin pian 'kuin mahdollista.
minen.
lisilla keinoilla yrittävät lähetä mä kaikki on seurauksena enten- kuitenkin jokunen määrä jo Ve- selitti hän ensin aivan iviafctoma(Mentyään
parin
kulutviikon
na, ettei hän ohut kapinan aikana
iSuomenlinnaa. Kun vangit on ten, nimenomaan Ranskan ’ja näjälle toimitetuiksi ja asiamies- ottanut
osaa mihinkään kapinall- tua hakemaan uusia matkaohjei- Työväenasuntojen rakentaminen.
siirretty pote,, voidaan .punikit pa- Englannin harjoittamasta painos- verkko järjestetyksi.
taan, oli Ralhja Moskovassa ja
remmin kuin tähän saakka pitää tuksesta,
Kun asia kääntyi tällaiseksi, iisten puuhiini ja että uudetkin hänen puolestaan
jolla tahdotaan eristää määrättiin
antoi oh jeet eValmisteluvaliokunta on päättutkimuksien toimitta- kapinahankkeet olivat hänelle ai- räs Kalske;, joka punasteli
Hoitola linnoituksesta noudatta- Venäjä ja tukahduttaa se ilman
aikana
tänyt
ehdottaa valtuustolle, että
miallä entistä ankarammin kiel- puutteeseen.
mista johtamaan Espoon piirin van tuntemattomia asioita. Myö- on kuulunut itääiiä johonkin
(kuitenkin
rupesi
hemmin
hän
tun,4oa, etteivät siviililhenkilöt saa
ryöstörelkiikumtaan. Kalske antoi rahatoimikamiatri kehoitettaiiisiin
Tämä Venäjän eristäminen on nimismies Tuohan g, jota vastaan
kehittämään työväen
muuta kuin asianomaisina todis- enteuten n.s, suurpolitiikkaa, jonka „Suomen 1 Sosialidemokraatti” on nustamaani ja kertoi, että häntä Toloselle
Suomeen vietäväksi dialleen
tuksilla saapua ■l&nno.itusailuaelile. lisäksi sillä vielä on pieni, poli- viime ! päivinä tehnyt kiivaita oli eräs maalarintyöläinen Emil Suomallais en
asunto]
en
rak en taimisk ysy my st ä.
kommuu ist isen
Hiltunen kehoittanut lähtemään
(Myöskin Lähden vankileiriä tiikka, jolla Venäjän rajamaihin (hyökkäyksiä.
puolueen
järjestön”
sotilas
julisVenäjälle ryhtyäkseen suoroalaisLähetystö valtioneuvoston putyCiljennietään paraililaae. .Sikäläi- muodostuneissa valtioissa koeteten
komimumistiian palvelukseen. tuksen Suomen kansalle, joka pinaiskätyriä
Kaksi
set vangit siirretään Riihimäelle. taan saada aika an vastakumouksaadaan kiinni.
heille tiedustelemaan lananHiltusen kanssa matkusti hän ti täällä monistaa ja j'o.nka tar(Viipurin vankileiri tyhjennetään sellinen liike ja kohdistaa se
kaan t mahdollisuuks a.
koituiksienia
oli estää vapaaehtoisTutkimusten jatkuessa kävi täältä viime jiouiluk. 8 p. Viipumyiöihemroin ja siellä olevat van- Neuvosto-Venäjää vastaan. Tälten
lähtö
Viroon.
Julistuksen,
että kaksi naista, nimit- riin, sieltä Kaivolaan ja edelleen)
Koska kaupunglilla ei tällä kergit viedään Lappeenrantaan.
jonka räikeyttä on mahdoton salaista virtausta luodaan Suomes- selville,
pitäjässä,
salateitä
kahviliatanjoilij.atair
Terijoen
täin
Annikki
aiok määrärahoja, työiväenKaipinasta kjurituahuoneeseen sa, Itämerenmaakunnissa jaEtelänoin kuvata, olivat omakätisesti taa
tuomittujen vankien säilytyspaik- Venäjällä. Erityistä huomiota Vainikainen ja ompelijatar Jen- van rajalla Ulhtolan kylässä ole- allekirjoittaneet E. Rahija
aisuntQijen
rakimtämdista varten,
ja
Kulsäilytetään pysyvä! sesti on bolshevikin kiinnitettävä Suo- ny Irene Saliini olivat toimineet van Tuomas Kirjavaisen torpan lervo Manner. Matkarahoja an- niin ehdottaa valmisteluvaliokunkoina!
Tammisaaren, Turun, Hämeeni- meen. Minkälaisia aikeita Suomella ensiksi vangitun apureina. Vaini- kautta yli rajan Venäjän puolel- nettiin 1,500 ruplaa., joista Leh- ta,
että valtuusto vallitsisi, läheöi-ninani, Riihimäen ja 'Lappeen- on ja mihinkä se ryhtyy, sitä ei kainen oli toiminut maineeltaan le. Kirjavaisella oli balshe vikien tosaari vaihtoi 400 ruplaa Suoqpäiilyttävässä
sopimus
tystön
teljnstekitnaan valtioneuohjata
Eerikink. 14 kah- kanssa ollut
rarannan vankileirit.
puhuja ruvennut arvailemaan. vilassa
men rahaksi antaen samalla joujani
yli
Salmi
ja
linja
•ruplasta
asui
ktiCikiiin.ita4
50
la ’ n ans aan t i-m.ah dcw 1i
Tärkeätä vain on, että Suomessa
kon lentolehtisiä Suomeen vietä- vostosta
24 :ssä. He olivat vielä ensiksi (hengeltä.
suuksi
a
ja
että tähän
väksi,
ehdottaa,
kypsyy sotaretkisuunnitelraa Ve- vangitun
i
kiinni!joutumisen! jälPietarissa oli Hiltunen jo ennäjää vastaan. Kun puhuja oli keenkin jatkaneet toimintaansa
lähetystöön
valittaisiin valtuus■Juvastani torpan kautta kulki
nestään tunnettu. Hän esitti ToRuotsin tekee mieli Rumlin- palannut Suomen kautta Venä- hankkimalla sellaisille henkilöille, losen
varmana henkilönä sikäläi- hän nytkin, rajan. yli. Helsinkiin ton puolesta toimisto n johtajia E.
jälle, oli vaunussa ollut joku hie- jofflca olivat halukkaita lähtemään sille kommunisteille vieden, hänet saavuttuaan joutui hän kuitenkin Vilja n ei n, ja että rahatoiim,:geakin.
man päihtynyt suomalainen uppuna-armeiljaan, vääriä heidän vakoiluosastoonsa, jossa heti kiinni kaikkine lentolehti- kamari puolestaan vois.i siihen
seeri, Joka oli ilmoittanut eräälle Venäjälle
neen.
valita edustajan.
Ttikho 1 nr a, hleikniik 1 T 2 ,p. norjalaiselle toverille, että he pian passeja. Myöskin olivat he anta- 'toimivat kapinan aikana tunneneet tanpeeiiset matkaraPnat ja t niksi tulleet Eino Rahja, Suinni(STiT). Kumlkigen ikirkonkylän valloittavat Pietarin.
itän verilöylyn johtaja Tuomas I hä uusia järjestö jäseniä joutuu
1 1 1 uiS't a j ait
ov'ait kokouksessa an
Suomessa esiintyy tämä ajatus ohjeet.
Ullakkohuoneiden käyttäminen
myöhemmin
'Hyrskymuirto,
Eriä®
Ruotsiin palpidätetty
on
Juho Lehtosaari, kiinni ja yhteys
taimimifk. 29 poä panneet vasta- sanomalehdissä jakeskusteluissa.
jastuu.
asuntoina.
kertonut, että hän oli Elannon Kustaa Evä ja ent. edustaja Harlauseen sitä vastaan, että iviailtiol- Aikovatko suomalaiset ottaa Pieju.
kahvilassa
Nämä
toimivat
Siltasaarella
kuullut
Pietarissa
nyilisiesti tahdottaisiin .erottaa tämä tarin itselleen vai luoda siitä joltakin mieheltä punakaairtilais- kyään n.
Valmisteluvaliokunnan mielesTalbsen vangitsemisen yhteyk. keskuskomitean ja
seurakunta muusta saariryhmästä vastakumouksen etuvarustuksen.
tä
voisi
lähetystö Saimalla tiedusdessä
joutui
myöskin kiinni maaa
ja jättää Suomelle, kun taas siitä voidaan lausua vain arve- •ten vänväämisestä j saanut osoi- Suomea varten asetetun vakoilu- larintyöntelkiijä
taa
Kari
Gunnar
ullakkohuoneiden asuntoina'
kääntyä asiassa Salmeni osaston pääjchtaj ina.
muut saaret yhdistettäisiin Ruot- luja. Asianlaita on niin, että tuksen
Lemiminien Tuimasta. Hän on tun- käyttämistä j a
•SjilD,
iHe lausuvaa toi vonmkse- Helsingissä on tunnettu kenraali
nustanut edellämainitun Hiltusen puurakennusten kaksikerroksisten
inään, että KumliiUgekin yhdistetTrepov ja hänen seurassaan kenkautta joutuneensa Pietariin ja joiksi molemmat rakentamista,
täisiin Ruotsiin'
ja selittävät raali Jadenitsb. Heidän ympä- jän täydellistä masentamista, ja vallankumouspropagandan harjoi- astuneensa
siellä konununtistien nusjänjestykisen nykyisen raW
tässä
suhteessa: pielleen! oie- rilleen on kokoontunut joukko kun sen omat sotajoukot eivät tuksesta ententemaissa.
vafkoiluosaston
mukiaan ovat oi.
(palvelukseen.
Ranska aikoo lähettää Pietaria Hyrskymurto lähetti hänet yh- laeit kiellettyjä.
v.ftiiisa niiden mielipiteiden kanvenäläisiä upseereita ja valko- lähde Venäjälle, koettaa se käytnalla, jotka he ovat lausuneet kaartilaisia. Tämä tulee bolsbe- tää tarkoituksiinsa valkoista Suo- vastaan valkoisen Suomen ja Vi- dessä erään Bruno W ässin
(kotali vei la: 1918 fckeimisisään ano- vikien muistaa ja tietää. Tie ei- mea ja valkoista Viroa, varustaen ron, mutia tässäkin on vakavia toisin Matalilta)
kanssa
kulottarahoilla,
sovintopuuhiin
niitä
aseilla ja osaksi esteitä. Sillä myös Suomen por- maan Suomen kautta
mtiScsiiss.a ja hy väk sytais&ä an vät saa luottaa
Ruotsiin Teollisuuslaitosten työväe n
asunnot
(päätöksissä, ja anovait siinä ta- porvariston kanssa. On nojau- miehilläkin. Englanti on välittä- varisto myöntää, että 90 prosent- tärkeitä ilientoiielhttsiä siellä olevalpauksessa, että kansanäänestys duttava ainoastaan omiin sekä vällä, horjuvalla kannalla. Kol- tia Suomen armeijasta on epä- -3e ent. edustaja Arthur Useniulkpannaan toimeen iAhvenanmaal- myös vielä keräämättömän Euro- matta kantaa edustaa Amerika, luotettavaa punaista ainesta. (Kät- selliä. Lentokirjaset olivat Allan Edellämainitun lisäksi on valjoka on vähimmin kärsinyt so- tentapatuksia.)
päättänyt .e;hia, että myös KrumHngie saisi at- pan köyhälistön voimiin.
Valeniulksen (tunnettu kansan- oti.aa, että
vähimmin
myös
ja
Puhuja
dasta
alttiina
bolsheUlkopolitiikasta
puhui
(Tämän
.
seurasanoi olevansa kaukana ■valttiuslkuinnan ulkomaisena lähetkaupungissa sijaitaeriaa siihen osaa!. .
fce»hH.siuuslait Q k,s i:a
Hänen selityksensä mu- vismin tartunnalle, ce tahtoo ajatuksesta, että valkokaartilaiset tinä) allekirjoittamat.
kunnan erottamunen muusta sa'a- Litvinov.
kehoitetSamalla att, iin
irjFyjhimästä oli®} sen asukkaille kaan on liittolaisten keskuudessa sopia Neuvosto-Venäjän kanssa. voisivat valloittaa Pietarin, mutta lähetti
puolestansa
V
allenius
Useniuksdte
nakenifaanaan
isku, 'joflea hävittäisi Kaikki hel- Venäjään nähden nykyään kolme Tärkeimpänä vaatimuksena on jos tämä tapahtuisi, olisi se val- kirjeen: ilmoittaen, että toiminta ■'Outinsa ..mutkaan ■työväen-asunVenäjä
Ranska
vaatii
Venäettä
lakkaisi
liittolaisilla,
lankumouksen
lopun
virtausta.
alkua.
Suomessa on ripeästi 'käynnissä toija.
lään eJämiisirnahdolliisuuitensa.
[Mikäli
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Raplnavahinkojen korvaamlslaina.
Rahatoimikamari on kokouksessaan toissailtana käsitellyt valtion Tampereen kaupungille myöntämän 5 milj. markan suuruisen
kapinavahinkojen korjaarnislainan
lainausehtoja ja muita sen yhteydessä olevaa periaatteellisia
kysymyksiä. Velkakirjaa ei vielä
lopullisesti hyväksytty, vaan jätettiin pienemmän jaoston tarkastettavaksi.

Hämeen läänin pohjoisessa
vaalipiirissä.

.Häimeieinlääniin

pohjoisen

viaalli-

piirin keskuslautakunnan kokoU|kse(s®ai t.k. 14 pnä hyväksyttiin
neljä vaaliliittoa, nilm.

Kansallimen kdkooimuisipuioilue.
Sosialidemokraattikin' vaaliliitto.
Kristillisen työkansan ja maalais! ;tto
Ksms ai iin en edisty sip noine

Tampereen Kansallisseuran

Tampereen Rauppaseuran
vuosikokouksesta.

johtokunnan kokouksessa eilen
jelmässä ora toimittaja Väinö illalla valittiin johtokunnan pu- jok» pidetään tänään rumissa;!la
terveydellisistä heenjohtajaksi lehtori J. HämäV a nk k o j a
ohjelmalla, 'huomautamme “seusyistä anonut, että hänet vapau- läinen ja varapuheenjohtajaksi ran jäseniä.
tettaisiin kaupunginvaltuutetun konttoripäällikkö Lauri Simola.
toimesta sekä myöskin asemakantoa
Kirkollisverojen
kaavakOimitean, työttömyyslauta■jatketaan tänään kirkkoko nkoriskunnan ja valmisteluyalickunnan Orkcsfcriscuran kokouksessa sa Itäinenkatu n, käsittäen- kanto
jäsenyydestä.
4:imen kaupunginosan n:ot 64
eilen hyväksyttiin seuraa varten m. Kantoaik-a on »kello 1
Asiaa käsiteltyään oä vakniste- laadittu sääntöehdotus. Johto- ja 5—7 ip.
luvaliokunita päättänyt valtuustol- kuntaan valittiin vakinaisiksi jäle ehdottaa, että tähän anomukseniksi ins. P. Ingnatius, tehtaiseen suostuttaisiin, ja että val- lija V. Hyppönen, toimittaja Niilo Goijalan
clinfarvelautakunfa
misteluvaliokunnan tehtäväksi jä- W. Tiihonen, ja ins. A. Åvela ja
suunnitelee kunnanheiftiöiden
tettäisiin ehdottaa hänen tilalleen konttoristi
Vistrad sekä vaperustamista.
j äiseni
asepiakaavakomiteaan, ralle ins. ffm Cooke, ins. T. Ves■työttömyyslautakuntaan ja wad- terlund ja toimittaja John Zidbäck.
Toijalan elintarvelautakunt a
misteluivalidkuntaan.
Tämän jälkeen pidetyssä joh- on aikeissa, paikkakunnalla vaitokunnan kokouksessa valittiin iitsiavaa
yleistä hätää lieventääkorkesterin puheenjohtajaksi yksiseen, perustaa Toijalani ja Viiamielisesti kapellimestari Ilmari lani kyliin
Sampereen fyönvälifyskeittiön, joista tarvitVeneskoski.
loimisto.
sevat voisivat kohtuullista mak-

Valtuustoille osittamassaan kir-

—

—

Työnvälitystoimisjasemiksi on valmisteluvaliokunta
ehdottanut valittaviksi
seuiraavat henkilöt; puheenjohtajaksi varatuomari V Hi j o Saini o, varapuheenjohtajaksi pormestari J. F. Talvi ai a sekä
jäseniksi työnamtaj ain edustajina
rakennusmestari K. Li nd r oo s
ja tehtailija J. N. Salminen,
työntekijäin edustajina muurari
'M a tti Vesa ja kirvesmies
M'. Lahti n e n, varajäseniksi
työnantajien edustajina teknikko'
JinHi o H ein i ö ja rouva Lyd i a B t a nd e r, työntekijäin edustajina puuseppä M. Vesir antaja kirvesmies Oi P a i ho.

Tannereen

ton,

Vaaliliitot.

)

sua

Majoituslautakunnan pu-

vastaan

lämmintä keittoa. ;

/

j

!

heejnjohtaijaksi yh|!efcsi vuodeksi
IKektiötarpeiden, kuten elintaron valmiste 1 uvaliokunta ehdotta- peiden ja perimäin saanti tuottaa'
valuttavaksi pankinjohtaja
nut
kylä suoria vaikeuksia jirityksel'Herbert Grant) ergia

Galononiisfajain
Rakennustarpeiden
kauppa fl.B.

Ö*H.

le. Eliutarvelautakunnani perunavarastot oivat pienet, samoin paikkakunnan) maanviljelijäin. iSitä■paitsii täytyy eli ntar veli aut akunnan ostaa fcaililfe keittiökalusto,
ryssilitä jäi kylä kaksi suurta
vuokkeittopataa Toijalaan
rata huoneisto. ja paikata kali®
palveluskunita. Vaikeuksista kuiterukin toivottavasti onnellisesti
selviydytään ja pian saanevat
muut niaalaisefiotainvieflautakuninat ottaa Toijalan eliintar.velautakunnasta esimerkkiä.
—,

Kuten illmoituksissta lehden
etusivulla näkee., jatketaan Tampereellä edelleen osaklke jjien merperustettavaksi aijöttuun O.y. Talonomistajain Rakennus* arpea den kauppa A t.B. nimiiseasä 'Osakeyhtiössä.
Tämä

kitsemistä
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Vaalikokouksia.
Rämeen läänin pohjoisessa vaalipiirissä.
Korpilahdella

Längelmäeltä

puhuu eduskuntaehdokas neiti
Elli Tavastähti ensi maanantaina
helmik. 17 pnä Muuramessa ja
tiistaina t.k. 18 -pnä kirkonkyläs-

putau. edtrsflmrvtaekdokbs tSaänvilij. Au g. Hyöki sunnuntaina tJk.

sa. j

'

•

3ämsässä
puhuu eduskuntaehdokas neiti
Elli Tavastähti keskiviikkona t.k.
19 pnä Juokslahdessa ja torstaina t.k. 20 pnä Seppolassa.
Jämsänkosken seurahuoneeKa on
vaalikokous ensi tiistaina tJk. 18
pnä klo 6 i.

Kuhmoisissa

pntä bk> 5 i.ip. Västilän Tuomaatassa sekä agronoorni H. F.Virtanen foesfcmåklkona t.k. 19
pnä bio 4 ijp. kirkonkylän kansakoulussa ja torstaina t.k. 20 pnä)
Iklo 4 Lp. Alhon kansakoulussa. j
i 1,6

Slöjärvellä
puhuu eduskuntaehdokas maanviljj. J. A. Ihamuotila ensi sunnuntaina tik. 16 pnä klo 2 ip.
Kyöstilän Lörpyksellä ja samana
päivänä’ klo 16 i. Sorva järvenä.

Geishossa

ostaa ravitsevaa, puhuu

1

Kuten

maininneet, teki rahatoilm.ikiaimiairi
valtuustolle esityksien iballiitiailcin
'korottaimisesita yhdellä kierroksella.
Kysymyksien, oikissa esillä
valmisteluvaliokunnan kokouksessa, päätti valiokunta vakuustoi le ehdottaa, ettei rakennustyöhön ryhdyttäisi, .koska valiokunnan
'mieleistä ei esitys vastaa
tarkoitustaan,

Kaupungin valtuusto.

Nro 38

'

Halliilalon korottaminen.

AAMULEHTI

l

Lauantaina 15 p:nä

eduskuntaehdokas neiti
Elli Tavastähti setwraavissa paikoissa
1
i
IkyTän Jalmari
Puukkoisten
Karjalassa perjantaina t.;k. 211
pnä kilo 2 i .ip., Pihlajakosken
kansakoululla samana päivänä klo
6 i., kirkonkylässä lauvantaina t.
k. 22 pnä klo 11 a.p., Harmaisissa samana päivänä klo 2 p. ja
Sappeen Yrjölän talioss.a samana
päivänä kilo 6 i.
:

puhuu eduskuntadiddkas maanirviffij-. J. A. Ihamuotila ensi' sunnuntai na tik. 16 pnä klo ,j4i2 p.
Kuljun Anttilassa.

Juupajoella
(puhuu toilmittaja Lauri Haapa
sunnuntaina t.lk. 16 pnä klo 4 i.p.
MelPnkylän Ylä-Mälkelässä ja
maanantaina tJk. 17 pnä klo 5 i-PKopsaman Suomelassa.

Buhmalahdella
puhuu eduskuntaehdokas maanvidij. Au g. Hyöki .ensi maanantaina tik. 17 pnä Vehka järven Rantalässa. 1

Lempäälässä
puhuu eduskuntaehdokas, senaättori Juhani Ar a järvi sunnuntaina
t.k. 16 pnä klo 4 i.p. Kunnantalossa.

suori hommia, josllai olemme aiLuopioisissa
Edustajien UalMiriaf.
maniassa
kaisemmin tehneet yksiiityiskohUalfuuston työjärjestyksen
taiise&ti selkoa, on saanut kaikkaksi viinateh- puhuu edudkuntaehdokajs maan- puhuu eduskuntaehdokas senaatKanisanledUskunnain määräyksestä on Häme/en pohjoisen vaakialla alaamme kaupungeissa'
vilj. Aug. Hyöki ensi tiistaina t. tori Juhani Arajärvi maanantaiuusiminen.
Ikaalisissa
osakseen viiltäisit a kannatuslia.
lipiirin keskuiSTautakuinta antanut
k. 18 praä Kantolassa ja keski- na t.fc.
17 pnä klo 7 i. pelastuson
Niinpä
Tampeii-eellakin
uudet valtakirjat seuraaville:
osakhävitetty.
viikkona t.k. 19 pnä Aitoessa.
Valm iistsLuvaliokunta on valarmeijan huoneustossa. i
sa.noinaliahdentoimittaj.a
Anton tuustolle ehdottanut, että val- keita jo merkitty parTulhattia, kapEduskuntaehdokas nti Elli TaHuotarin jälkeen kunnailiisneu-' tuusto asettaisi kolmimiehisen ipa! ett a.
Kaksi tehdasta samassa kylässä. vastähti puhuu Ämmätsän kanRuovedellä
Yhtiön pääkonttori sijoitetaan
vos Jalmari Mennman i I T e toimikunnan pohtimaan valtuussakoululla sunnuntaina t.k. 23
Viime maanantaita vasten yöl- pnä klo 6 i.
ja ensilmainen haiara■ja rouva Anni Huotarin jälkeen ton työjärjestyksen
puhuu hra T. Valanne seuraauusimista. Helsinkiin
lä hävittivät poliisikonstaapelit
maanviljelijä Herman Nii.tifyiiike T ampe ne elle.
vasti sunnuntaina tJki 16 pnä'
®el il e Könpiil aihdelta.
Jäseniksi tähän toimikuntaan
Rangnsalla
J. Tuomijoki ja L. Si'len viinaklo 2 i.p. Kiekko s enkylän Ylä-Kitehtaan Ville Järvisen torpan naiKansaiuedustEjiien K. E. Mur- on valmisteluvaliokunta ehdottavirannassa sekä klo 6 ip. PekYrjö
nut
valittaviksi
tuomari
vetasta .Kiil:vakkakin kylässä lä- puhuu
ron ja E. Saarisen, varaimiehilla
eduskuntaehdokas inis. kalan kartanossa; maanantaina
ibelllä J: järven rajaa. Torpan Martti Tulenheimo seuraavasti tJk.
toimitusjohtlaja K. M. EkiälUe Raevuoren, toimitusjdhtaj a
17 pnä klo 6 i.p. VäärinmaTampiereeUa ja rouva Tyyne Sa- Emil V i 1 j a sen ja arkkitehti
isäntä Oli itse keittopuuihissa.
sunnuntaina t.'k. 16 pnä klo 4 jan Enorannassa ja tiistaina t.k.
Pidetään Helsmgissä maalisi.
Valmista viinaa oli jonkun ver- i.p. Vatialan Eerolassa, miaananlomaa/ilie Juupajoielta ei ole voitu B. Federleyn.
8 pnä Hanhonkylän Majanie—5
p:nä.
5
valtakirjo]a antaa koskia he ovat
ran. Keittoivehkeet tuhottiin.
taina t.k. 17 pnä klo 5 ijp. kir- messä.
■kapinana kana poTstunest kot;,
Saatuaan nlyHiemnrn välftämätSamana yönä löysivät samat konkylän nuorisoseurani talossa,
paikoiltaan eikä heidän nykyinen Phhkalan maantien tasausfyäf. tärniurimät valmistavat
toimet henkilöt toisen tehtaan Toivolan tiistaina t.k.' 18 pnä klo y 2 5 i-ip.Ruoveden Ikirkonkplän nuoriolinpaikkansa ole tunnettu joten
lo(pjpuun suoritetuiksi on sosiali- torpan pirtiltä myöskin Kitvak- Siitaman Sarklkilassa, torstaina t. soseuran talossa, Rientolassa, piValmisteluvaliokunta on päät- ihailliitulksm työnväliityisosaisito lävaltakirjoja ei voida perille
Ikalan kylässä. Pari neitosta, k. 20 pnä Vahoniemen Sipilässä detään keskiviikkona, hellmik. 19
tänyt puoltaa rahatoimikamarin
hettänyt
saattaa.
nnaän
kakillie
kunnani1
Hilma Virtanen ja Alma Toivola fclö y 2 5 ijp. ja perjantaina 21 ipnä (kliO' 6 i.p. vaali-iltama. Ohehdotusta Pirkkalan valtatien tasaus- ja kiveämistyön jatkamista. sille työnvälitysto imistollle kehoi- parhaaililaan liioitellevat pannua.
pnä Kuohenmaan kansakoulussa jelmassa on: laulua, avausjpuhe,
Samalla on valmisteluvaliokunta tuksen lähettää edustajansa Helklo 5 i.p.
Ensi ■maanantaina (ipast. G. Väinönheimo ), esitelmä
£ öfeho
katsonut, ettei Väinö Kuuselan singissä maalijsk. 5 —6 pnä pidelkilo 5 ijp. puhun eduskuntaehdo- (iprof. E. G. Paimen ), Janina,
anomus, joka koski samaa asiaa,
työnväl i tyskokoufc&oen
kas maamviillj. J. A. Ihamuotila väliaika, Danina, puheita „MaamPunikkeja karkumatkalla.
Valmisteluvaliokunnassa on vi- anna aihetta ryhtyä toimenpitei- tävään
ne uvottelem aan
me”,
kysymyksj.st ä,
rinnyt keskustelua siitä, että kun- siin.
myös kirkonkylän Pirtillä.
jotka maan työnväl tystoiminnan
nan töissä on työnteko surkeasti
Kaksi Tammisaaren vankilasta
viime aikoina laskenut. Valmisjärjestämisestä tällä hetteillä ovat karannutta punaista pidätettiin
Gurun ja Porin läänin pohjoisessa vaalipiirissä:
teluvaliokunta on tämän vuoksi
Kunnallisen eläkekassan
tänkeiimimät. Kokoukseen ovat sii- Ikaalisissa viime viikolla, nim.
ehdottanut valtuustolle, että raitäpaitsj
työnvälityk- torpan pojat livari Nieminen ja
karhussa
Suoniemellä
hatoimikamari
velvoitettaisiin jdhtdfcuntaara on vallmiisteiuvalio- sien alalla)terve tulleet
Jooseppi Moisio Kallionkielen Mettoimivien yhdistysten säknlmalta.
ryhtymään toimenpiteisiin työnteMiehet , pakenivat Kansallis
seuran aiot teestä pi- on Kansallisen Kokoomuspuohon kohottamiseksi kunnan töissä. kurata ehdottanut välittäviksi in®. ja työnantajain sekä työntekijäin vankilasta syysk. alkupuolella ja
■K. A. -N iiiraiko s k e m, nva amm attj järj estäjien e dust ajat.
ovat kertoneet piileskelleensä m. detään Kankussa esitelmätilai- lueen esitelmätilaisuus ensi maatlk. 17 pnä klo 5 kp.
Martta Leht i m ä e ra, tohtoiKokouksessa tulevat Ikäsileltä- m. Vesilahdella, Suodeniemellä ja suiuiksia sunnuntaina tJk. 16 pnä: nantaina
Puhuivat
tuori iK. A. Po m kara, pankinjoh- vo/ksj
ainakin seuraavat kys(y- viimeksi Parkanossa ruokaillen Koivun kylän Pentillä alkaen Mo mari /. eduskuntaehdokas
Lauri
agronaomii
ja
N.
Gampeceen valloituksen
metsätorpissa.
Vangit
passitettiin 4 i.p. sekä t.k. 21 pnä Rikasten
,
taja Yrjö Pulkkisen ja rnyjksiet;
1
K. Soini.
takaisin vankilaan.
muistojuhla.
kylän Ryömällä alkaen klo 5 i.p.,
muurari J uho H allid om.
■i. Kunnallisten työnvälity.sltoiT
mnstojien ja -asiiamiesten välisiein
joissa puhujina esiintyvät ednsValmisteluvaliokunta vastustaa
yWt
essloi
m
innant
jänjest
äm imen
mieselhdolklkaat T. Junnila ja /. Kaikkiin näihin tilaisuuksiin
sen viettämisiä.
Suojeluskuntien
tukeminen.
kehoitetaan Kansalliseen KokooN. Lauri y.m.
Gampereen Geknilliscn Oplslon (johon sisältyvät m. mi. kysymuspuolueeseen
Valtuuston valmisteluvaliokunhikeutuzna kanmykset viiklkiollm oli uksista ja vaÄhtärin kunta myöntänyt
ta on 4 äänellä 3 vastaan päät- jidhtokuintaan on
salaisia,
niin
miehiä
kanisisiluejttieilosta,
kuin naisiamaan
jakamivalmisteluvaliotarkönukseen 50,000 mk.
tänyt ehdottaa, että muistojuhlaa
runsain
kin,
joukoin
sesta
saapumaan.
sopiviin
työniväliliysipiireihuhtikuun 6 pnä ei valtuuston Ikunta kolmeksi vuodeksi 'ehdottaÄhtärin suojeluskunnalle! myönja
pörityönväli
hin
tystoimlstojen si 'sanotuin kunnan
nimissä jakunnan kustannuksella nut valittaviksi arkkitehti Ge o .rg
kun nan valtoimittaisi.
Sc hr eck i n sekä insinöörit A. peruisitamjsesta sekä niden kus- tuusto kokouksessaan t.k. 10 päiSuurta melua pitää täkäläinen
Valmistavan valiokunnan enem- Donneriini, A. H. Soiin in tannusten korviaaimiiseistia).
vänä 50,000 markkaa, joka käy»Kansan Sana» sen johdosta, että Aamistön päätöstä vastaan pani vä2. Kaupunkien
ja lählkunitiea tetään! vaatetuksien hankkimiseksi
ja ,G. von B onsdor f f in.
mulehdessä joku päivä sitten, kerrothemmistö vastalauseen.
yl/listäminen yfhidien ainoan työn- tuolle suojietokunnälile.
taessa kapinallisten johtomiehen värjäri
Kustaa Salon vangitsemisesta, mainitvälityistoåmlaton alueeksi ja tä65 vuotta täyttää tänään maan- tiin hänen luotaan löydetyn maanalaimän toiirtiiiiEllon kuisltannusteh ja75 vuotta täyttää huomenna t. k.
Kunnalliset ilmoitukset.
sia lentolehtisiä, kun tarkoitettiin käkamien niiden kesken.
viljelijä Simo Veittoo Teiskosta.
Kaupungin ellnfarvelaufakunfa.
16 puä herrastuomari lisak Haikara
destä käteen levitettäviä julistuksia.
3. Maatalouden työvoimantar- Ikaalisten Luhalah essa. Innokkaana
Kieliasian ratkaisu eduskunnas- Asiallista
»(Kansani
Sanan®
konttorin
eroa ei kuitenkaan maanalaiElintarvelautakuntaan to imi- puolesta on hra K.
ve jia työnvälityksen järjestämi- maanviljelijänä on häneltä riittänyt sa. Tukholma, helmik. 13 p. (R.) Sa- sella
bolshevistisella
kirjallisuudella ia
Jokisalo
J.
tue johfcaija Lauri At a järven tilaiaikaa kaikellaisen valistuksen harras- noma siitä päätöksestä, jonka Suomen löydetyillä julistuksilla ole,
valtuustolle lähettänyt kirjelmän., nen.
mikä käy
tukseen. Raittiusasia on saanut hänes- eduskunta on tehnyt n. s. kielipykäläin selville siitäkin, että Helsingin raastule, joka on anonut vapautusta e- jossa huomautetaan, että val4. Erjkofeatmniattien työnvälitä erikoisen lämpimän kannattajan. suhteen, on täällä herättänyt syvää vanoikeus äskettäin on
Oiiintarveliaiutakunroani jäsenyydes- tuuston alaiset virka- ja toimi- hyks-en jänjeisitämmien.
vahvistanut juLautamiehenä
hän toimi parisenmyxn- mielpahaa. „Aftonbladet“ lausuu, ettei listusten takavarikoimisen. Että
tä, on valmisteluvaliokunta eh- kunnat ovat julkaisseet itao'tutotaasen
5. Oppil astfyonvälifyksien jär- tä vuotta, jolloin tuli tekemiseen suu- voi salata sitä seikkaa, että masenta- »Kansan Sana»
itsekin pitää mainittuja
dottanut valittavaksi liikemies J. siaan vain porvarillliisisisa lehdis- j estäminen.
ren joukon kanssa, jotka tulivat tun- vampaa viestiä ei lennätin olisi voinut julistuksia
maanalaisen kirjallisuuden
sä jia anotaan,, että kaikki (kunnan
tuoda Ruotsin kansalle Mannerheimin
E. Turtos e a
6.
KunnaHOsien
:
työnväl
tys
toi- temaan hänessä, oikeutta ja totuutta
luokkaan kuuluvina, todistaa lehden
kusit annuiks elia julkaistavat ilonioirakastavan miehen. Rauhaisaa elämän maasta juuri tänä päivänä.
eilinen numero, jossa m.m. mainitaan,
tukjsie« painatettaisiin myöskin minnan saattaminen entistä ■*&iltaa pitkän, raskaan päivätyön suoritaim;mia'k.s
Suomenlinnassa
ja
tapahtunut
että
ne
hcikka
rä- että kun julistusta on jo ehditty levit»Kansain Sanassa»
i.
taneelle kunnon kansalaiselle.
jähdys tuntui Vesilahdessakin.
e.
tää noin 1 milj. kpl., työläisillä kyllä
suo-'
7* Työnvälitys yliejisrn (valtion
Kaupungin raha a nain va- määrättäisiin lähetettäväksi
Viime iauantai-iitana kello 7 tienoissa on
sitä vielä T hden ja toisen kiven
leh|ien
raan
konttoriin.
mainituin
tuntui
valtava jysäys Ylämäen kulja kumien) to hdin ja nä'åemi töiliokunta on valtuustolle ilmoittaf ‘ä määräyspä ei
makunnalla, Suuremmoinen valaistus alla», saapasvarteen kätkettynä j,n.e.
e
varalta,
Siitä
puheenjohtajakseen
nut
valinjf'en järjestely työttömyyden eh- työnväl ity sia:s am' eh jllc haniki taa-n nähtiin eteläisellä taivaalla vähän enneensa toimistonjohtaja Emil noudatettaisi, anotaan kiirjdlmäs- käisemistä silmälläpitäen..
nemmin, Menkalan
Pietilän talossa lenkc*koitksie'en vaipaa rauitatfemaitfca. sivät navetan
Viljasen Ja varapuhoemohta- sä (oikeutta julkaista ne liiman
ovet auki. Monissa tajätein
iKnn
nai
1
i s Kokous
työni v äli'ty
allkaai ku.tea s&nottu loissa säikähtyivät ihmiset tällaista jyJäämien kuoroja Johanneksena
jakseen rakennusmest. E. E. muulta tallraanjniHa niistä maksu.
säystä aika lailla, vaikka viime ke- kirkon kuoro
eduetaijlHie
ja
[tojen
kunnÄsiJilie
pnä.
Heikkilän.
kokoontuvat tänä iltana
5
väänä saivatkin pamauksiin

Saasen
dasta

:

Gyönvälifyskohous.

n

,

kunnan loissa.

UMäiu Msiffli.

»\

-

.

tottua.

klo 7

Johanneksen

kirkkoon. Kaikki!

<.

1919

Lauantaina 15 p;aä

ÄSMUtEHTIi

Munalta liioisstsi.

Viimeiset tiedot.
Valtioneuvoston

vaitio nir auitateiliä
ens imäise&sä
luokassa emt. valtionhoitaja Svinhufvudille, kulkulaitosten ja yTavattu kätköpaikoistaan ja saaleisten töiden ent. ministerille
nut surmansa 'omasta pomJaSmari Castrenille ja r autat ie
Suojeluskunnat
mistaan.
.asiain esittelijälle valtioneuvosiSuu-rmunhaaij-a Frans Mikael Valtion.euvosto on vahvistanut tossa, esittelijä-sihteeri R. LindLeppä, <jjofca jo ennlen kapinaa uuden asetuksen
suojelusjkum- bergilte.
(tuomi-tti in murhasta elinkauti- nista. Uudella asetuksesta muuteseen ikurituähuonierangaistulkseen),
taan suojeluskunniista elok. 2 p.
mutta jonka kapinalliset vaipautannetun asetuksen erinäisiä
tiivat ottaen hänet sen jälkeeni 1918
kohtia.
Muutokset ovat ,pääasialVihdin punakaartin osastopäälliköksi, jossa toimessa hän teki it- lisesti muodollista, muka myös
sensä syypääksi joukkormmhiIm osaksi asisMiisia-, muuttuneiden,
Vuoden 1913 k irlöoäili sikokous
Lopella, Nummella y. m., on ka- olqjien vaatimäa. Asetus tulee esitti aikoinaan .hallitukselle, että
pinan kukistumisesta saaldka alut julka:
stavaiksi asetuskokoelmas- maan evankelisluterilaisenkirkon
kadoksissa.
kirkkohallintoa varten maa jaetsa*
V- V
Keskiviikkona päiväldä sai Kortaisiin kuuteen, hiippakuntaan.
ven palasi tietää, että Leppä kaiel nkeinon harjoittamisesta. Esityksen johdosta ovat maan
ken todennäköisyyden mukaan Laki
kaikki, tuomiokapitulit antaneet
(piileskelee Nummelani torpassa
Keskuudessaan
asettamansa lausuntonsa:, joissa on kirkollisnoin 5 km. päässä Korven asemalta. Kaksi poliisia j a neljä suo- valiokunnan
jo- kokouksen esitystä puollettu. Eijeluskuntalaista lähti siitä syystä hon valiokuntaan fcuuluvait mi- len tapahtuneessa esittelyssä on
paikalle toimittaen torpassa pe- nisterit Södterhlohn, Ven-nola ja
valtioneuvosto päättänyt antaa
rinpohjaisen tarkastukseni, joka Stjernvalll, on
ly
valtioneuvosto
r
kirkollis- ja opetusministeriön
ei kuitenkaan aluiksi johtanut tukännyt kauppa-ja teollisuusminis- toimeksi ryhtyä
loksiin. Torppari ja ihäneni vaivalmistaviin toiteriön valmiistaim.au ehdotuksen' menpiteisiini hiippakuntien lukunujansa kielsivät jyrkästi, että torjpassa säilytettäisiin ketään kät- laiksi elinkeinon harjoittamisen määrän lisäämiseksi
huomioon
kettynä. Kun torpassa kuiiitertkiini oikeudesta.
ottamalla, että ne kunnat, joiden
oleskeli muuan irtolaisuainien, joväestön enemmistö on ruotsinkieta on mainittu Lepän ~miarsiamTeknillinen korkeakoulu.
linen, yhdistetään eri hiippakunek-si”, anvedivat poliisit että
kaikki ei olle niinkuin olla pitää'.
Valtioneuvosto on asettanut naksi.
Tutkimus serutälhdien uddistettiin
ja huomio kiinnitettiin varsinkin (feclm.ltean käsittdlemään koko
lattiaan. Pian huomatuinkin, että laajuudessaan kysymystä teknilkolme lattiaipailkki-a oli irtonaisia lisen 'korkeakoulun munit ainaisesja kun tutkijat alkoivat kiskoa ta nykyisestä pahkastaan toiseen
niitä ylös, aikoi 'torppari paeta. paikkaan. Komitieain puheenjoh(Hänet kuitenkin pidätettiin ja
tajaksi on välitioneuvosto kutsuhän ilmoitti Lepän, olevan lattian
nut entisen senaattorin Jalmari
alla kaivetussa kuopassa. , .
Epäonnistunut mlclenosotusiNiinpian kuin ensimäineni palk- Castreniin.
yritys.
ki oli innoitettu,, heitti Heppa poliiseja ja suojeluskuntalaisia vasKouluhallitus.
Tukholma, helmik. 14 pnä.
taan käsipommini. Tämä sr Hui
(STT)
Torstai iltana valtionhoikuitenkin ilattiapalkikiin räjähtäenValtioneuvosto on myöntynyt taja Mannerheimin ja kuninkaalsillä seurauksella,, että Leppä sai
siitä silmänräpäyksessä surman- kirkollis- ja opetusministeriön e- listen
henkilöiden oopperassa
sa. Kukaan muu tuvassa olijoista sitykseen, että ministeriö saisi käynnin
yhteyteen suunnitelluisei vahingoittunut sanottavasti. ryhtyä valmistaviin toimenpitei- ta
mielenosoituksista ei tullut
Ainoastaan toimeni poliiseista ■haa- siini ruotsinkielisen jaoston pemitään poliisin puolelta tapahtuvotitui lievästi.
rustamiisefcsi kouluhallitukseeni. neiden tarmokkaiden varokeinojen
(Pidätettyjeni kanssa toimitti Tämä jaosto saa valmistavasti
vuoksi. Koko Kustaa Adolfin
tutkiimuilcsen Hyvinkään nimisnuoitsinjkielisiä. tori ja alue linnan ympärillä
käsitellä
kaikkia
mies Ivar Tlhesman. Siinä selviisi,
oli
että torpan omisti suunvaras ja kouluja koskevia asioita sekä lo- eristetty sotaväellä ja vahvoilla
punakaartilainteni Fridolf Mante- pullisesti ratkaista eräistä näistä poliisiketjuilla. Torilla kulkivat
re, joka viime sunnuntaina pidä- ja oikeutetaan se siinä käyttä- ratsastavat poliisipatrullit ja
sotettiin Helsingissä. 'Lattian alla mään asiantuntijain apua.
taväkeäkin
oli
komennettu torille
'oSievaa kuoppaa oli M. käyttänyt
Valtionhoitajan ja kuninkaan
varastetuin tavaran piilopaikkana.
Langaton lennätin.
saavuttua oopperaan hajoitti ratMl oli sittemmin suositellut
Lepälle.
Xrtolaisnainen
Öcuioppaa
supoliisi poliisiketjun ulkopuolelle
Lampi oli oleskelut torpassa
Hallitukseni aikaisemmin! aset- kokoontuneet ihmisjoukot,
jolloin
marraskuusta lähitien ja oli hän taman sälhköfennätinkomitean toi- liigalaisäinekset
panivat
toimeen
saanut ~sulhasmi©hdtään” Le- mellasi on
valtioneuvosto antanut melun huutaen ja viheltäen Hala
pältä useasti rahaa ja varastettua
valmistaa ehdotuksen lainsäädän- lituskadull. Yksi
tavaraa. ■
mellastajistanöksi sähkölaitosten, irakentami- pidätettiin.
Kansantalolla ei
siesta ja käyttämisestä 'langatonta ole ollut mitään uusia
kokouksähköttämistä ja telefonoimista sia.

Suurmurhaaja Lepän loppu.

ratkaisemia asioita.

Tampereen Sealferissa
esitetään tänään klo puoli 8 ill.
alennetuin hinnoin orkesterin säestyksellä farssioperetti Uskollinen aviomies. Kehoitamme
niitä, jotka tätä hauskaa operettia vielä eivät ole nähneet, käyttämään nyt tilaisuutta hyväkseen.

Helmikuun 14 p. 1919.
(Tampereen Osake-Pankin arvopaperiosaston antama.)

Tapahtuu ngwljskuua alussa.
Nim.

Ostaja Myyjä

arvo

s:a
s;a

(u.)

s:a

(u.)

s:a

(u.)

Pohjoism.p. (v.)
Uudenmaanp.

(u.)

s:a

Privatb.

Tampereenp.

toisen -kerhyvin koonniiHi-

ran John; Johnin
oi«n 3 -näyt. huvinäytelmä jKuui®inaatn ai n e n mi i. e -s. 'Käyr
■tätato alkaa klo puoli ö iip.
Sulj-eimmie yleisön huomioontämän muuallakin paljon suosiota saavuttaneen, näyjtelimän.

Elli Gompuri.
Draamallinen ilta ensi tiistaina.
Ensi tiistaina antaa tunnettu
näyttelij äitänemme Elli Tompuri
täkäläisessä teatteritalossa draamallisen illan, jonlka suljemme erittäki lämpimästi tamperelaisten
suosiooni. Näyttelijättikenä on
Elli Tompuri entuudestaan tuttu
täällä. Mutta paitsi erikoisen
huomattavia /näyttämöllisiä lahjoja, jotka tekevät hänet naisinäytteiiljäimme ensimäisiksi, on
hän saavuttanut viime aikoina
hyviä tuloksia lausujana ja draaHänen
mallisena esittäjänä.
Hamlet-esityksensä pari vuotta
takaperin antoi sitovan todistuksen hänen kyvyistään ja monipuoddsista', hiotuista ija taitedJiisista ilmaisukeinoistaan. Kun
Eilli Tompuri on nyt valmistanut
tamperelaisille tilaisuuden tutustua viimeaikaisen taiteellisen kehityksensä saavutuksiin, niin ei
tarvinne epäillä, ettei Teatteritalon katsomo olisi täysi.
tKiun on syytä keula, että pää
syiliiput tulevat loppumaan kesken,
kehotamme yleisöä varaamaan
liput ajoissa. Niitä saa Lyytikäisen kirjakaupasta.
L

Orkesteri konserni.

382

885
370

s;a

(u. I.)
(u. II.)

309

(u.)

380

s:a

(u.)

100 Kauppap,
100 Helsinginp.
s:a
(u.)
100 Länsi-Suomenp.
s;a
(u.)
100
200 Maakiinteim.p.
500 Hypoteekkikassa
100 Emissioni O.Y.
Teollisuus»
osakkeita.
Taalintehdas
Tamp. Pellava
Tamp. Puuvilla
Billnäs

361
390

eräfj, mitä samalle hianJciJölHe samalta kertaa saadaan vapaasti
myyjiä. Sensijaan jää nä'den tavaroiden tu,lvkukauipipa entisten
myyntiknljetutaraijoiitusteni
ra|j,aPtOTvilXäkankaiidcn
allaitseksf.
pysytetään
hinnat
myöskiin voi-

362
397

253

-254

250
246

251

|

j '.massa 1

Tornator

Orimattilan Villa
Valkiakoski

Vaasan Sokeri
Värtsilä

-

*

Viisi viinafehdasia hävitetty
Hilsiässä.

Kotkan Sokeri
Vaasan Puuvilla
Högfors

Vaasan Höyrymylly
Pargas Kalk
Nokia (kanta)
Kymmene

Kone- ja Silta

Läskelä

Yhdist. Villa

Suomen Trikoo
Ferraria

Vulcan

Kotkan Rauta
Nurmi (kanta)
s:a (pr.)

2

Viron vapaus-

637

640

taistelu.

452

460

410
3600

1760
930
642

1800

650

313

320

1325

1335
2570
2425

2545

2400
1360
470
3210
1600
1455

1370

470

3485

1800

1475

795
3380

5350

.

laai».
209

215

486

493

755

780

Ab. Silfverberg
Weksell

200 Helios
500

Nikolajeff

100 Kangas (kanta)
1000 Ph. U. Strengberg

&

«uunnallla karkottivat
viihollis-en Karillalta.
lovin ulk-ot
Helke n kukuttua alkoi- vilhoHi-sen panssairiijunai
pommittaa mainittua tal-oai, imjut.
ta lyötiin takaisin patterilemunie
! jia pan-ssa-riij unam-me tulella-,
\
tapahtui
Vloilmairin -s-minnalla
yhteenotto ratsut ie du s tel iija-immiei
j,a vihollisen- välillä.
Alnikiaran
laukauiisienva-i ,}| lon 'jälikeien peräytyi vihollinen jättäen jaäkaen-

Jaaimian

tiiedu&telija-mime

erilaisia sotatanp-ejta. ; |
Muilla rintaimidla asema .e-ntn-a-r.

Finlayson
&

C.o

1000 Auran Sokeri
500 Hietalahden So-

■14■

-

'

v

Tallina, helmik.
pnä.
(STT) Viron toimivan armeijan
esikunnan aamutiedonanto helmik. 14 pltä:
Jaanaan suunnalla asema ennallaan.
Eteläisellä rintamalla sattui
Koikylän maatilan luona yhteentörmäys meidän ja vihollisen tiedustelujoukkojen välillä.

Surujuhla halimassa.

keri

Vakuutusosakkeita
Fennia
Suomen Meri (v.)
Kaleva

Suomalaiset sankarivainajat saa-

Osmo

T a Silli nra a, helmalle. 13 pniau
(iSTT) Tänään omi Tallinna viettänyt! suuremmeistä surujuhlaa.
25 kaatunutta suomalaista saatettiin! höyrylaiva Väinämö iseen
Helsinkiini lähetettäviksi. Suuret
joukot virolaista sotaväkeä useiden soittokuntien kera, suojelusIkuntaiaiiset, koululaiset sekä eri
laitosten! edustajat olivat saattamassa. Kiikkiin verhottuja arkkuja kantoivat sotilaat ja suoje-

tettu laivaan suurenmoisin juh-

lallisuuksin

Triton

Kristiania helmik, 13 pnä. (STT)
Kristianian työväestöllä on illalla

'

sä

(pr.)

Aströmin teknillinen
Suomen Vanu
Finska Forcit
Harjun Villa
Simpele
Sörnäs A.B.
Gutaeit
Porin Puuvilla

Tall ti!onja, heilunjli. 13 piniä,
(JSTT) Viron- toimivan armT-eijwnesikunnan aamutiiediana nlo tältä
päivältä:

(u.)
Ab. Kemi Oy.
3350
5325
Uleå
Crichton
Leppäkoski (k.)
s:a

Päämajan tiedonannot.

460

19000 19100

s;a

Kristianisi! sosialistien kokous.

ollut joukkokous vastalauseen panemiseksi valtionhoitaja Mannerheimin odotettavissa olevan Kristianiassa käynnin johdosta. Kokouksessa annettiin joukko kiivaita lausuntoja hallitusta vastaan. Eräs puhuja ehdotti, että
sähkövalon saanti linnaan keskeytettäisiin valtionhoitaja Mannerheimin vierailun aikana. Kokous hyväksyi yksimielisesti päätöslauselman, jossa vedotaan
kaikkiin järjestyneisiin työläisiin
että he pysäyttäisivät kaikki työt
valtionhoitaja Mannerheimin saapuessa ja kokoontuisivat joukkomielenosotuksiin.

7625

Turun Rauta

vartein.

As tilus rahasto.

1900

7550

Fiskars

Forssa

.

UlMltS;

Keravan Tiili

viassa.

Valmiiden

—,

500

(u.)

Turunp.

Valtionhoitajan vierailu Shandina-

Valtioneuvosto on päättänyt aNimismies O. Kesti ja tpoliisi- settaa komitean asutusrahaston
Huomenna sunnuntaina antaa
perustamista varten. Komitean
orkesterimme neljännen konsert- fconstaajpeli Pdkka 'Forsman ovat
puiheen,ijoh;ta|jaksi on kutsuttu ylitinsa kaupungintalolla klo n päi- iviikne isunmumtain .seuidnissa Niltirdhtööri Östen Elfving.
vällä. Lippuja saa, niinkuin en- siän pitäjässäl ennen Ikertomamnenkin, sisäänkäytäväiHiä klo n :s- me lisäksi hävittäneet kokonaista
Postilaitos.
-ta lähtien. Komi alaisille on va- •viis viinatehdasta. Tehtaat ovat
Keskuudestaan
asettamaansa
rattu jokunen määrä lippuja å seuraavat: 1
valiokuntaan,
joihon
mikuuluvat
lui: 50 veroineen, jotka ovat
Vulotijärven kylässä N :o 8 iAä- nisterit Castren
on
Vuolle,
ja
nastettavat klo n —■ii'2 1 samassa tu' Pirisen maalia Lasisi Rissasen
lykännyt
postikoOrkesterin ohjelmia torpassa. Rankkia kaadettiin 60 valtioneuvosto
paikassa.
mitean esityksen vapaakinjeoiketulee olemaan erikoisen mielen- Sitraa.
uden ja po st irah a va :pa u dien kukiintoinein. Lähemmin huomiTorppari. MikkoRöörin tehdas. moamisesta sekä postimaksujen
sessa lehdessä.
Rankkia 30 litraa ja viinaa y suorittamisesta virkaiähetyksistä.
litraa. !
Vapaaliput.
Tehdas Fredrik «HiMosen torHuomattava lausunfoilfa
Valtioneuvosto on myöntänyt
passa. Rankkia on hävitetty entulossa.
jetonin vapaita matkoja varten
nen krarantmmiesten taitoa. Valani sta viima 2 Tiittaa,
Ensi lauantaina tJk, 22 pnå
Torppari Antti My öhä sen tehantaa täällä Kaupungiaitatoni juhlasalissa lausuntoililan rouva Lai- das. Keiittämätöntä rankkia 60
na Järveläin en-Kalmari. Tämä titir. Valmista viinaa >i puMioMinien.
tamperelainen lausujatar, ijoka Tehdas Aatu Kalkkisen torpassjo koulin- Ja ylioppilasajoiltaan sa. Valmista rankkia 30 litraa.
on tuttu monelle meistä, on- jo aiKaikki nämä tedlisuiuden Iharlausun toiHoillaan joittaijat 'saavat kutsun Ihuhtikuun
ka i s emmillia
vaatteiden
saavuttanut kuulijakunnan, joka kälräjiilte, ijmsta tulee kaikesta
luonti.
mielenkiinnolla odottaa taas saa- päättäen oikeat viinakäräjät. ‘
vansa nauttia laJhj akkaan taiteiUlkomais a myyjiä saapunut.
ffiijau esityksistä, j Palaamme ohjelmaan myölhemmm PääsylipRadck vangittu Bcrlinissä.
puja, Smk 5
iH el smk iin on viime päivinä
3: 75, 2: 50 ja
r: 2.5 sotaveroinaen on saatavaBerlini, helmik. 13 p:nä. saapunut englantilaisia ja holna Lyytikäisen kirjakaupasta (STT) Venäläinen bolshevikijoh- lan t i la,is ‘ a
k aupp amatikusit aj ia,
mukanaan
maanantaista alkaen. '
näyte varastot
vangittu
e
k
on
täällä
isot
taja Rad
joille jo on
valimina
vaatteita,
ja samalla takavarikoitu häneltä
myyntimaasta.
suuri määrä bolshevistista kiiho- saatu vientiluvat
Vaatteiden .hinnat pyat täällä
Ujskirjallisuutta.
:

495

s:a

Vaasanp.

ta-

pahtuu: tulle van m aa!iiS|kuun i
.pnä. Samalla astun voimaan uiusi
järijiestelmä, jonka mutkaan osalle
j.a
kehruuknitctmiotuot teista
määrätään Jcorfcehtima* mytyiniti-

(v.)

Landtm.b.

Riippahunlain luvun
lisääminen.

tavaroiden vähit laiskanpast®

(n.)

Kansallisp.

Patria

Pohjola

Kullervo
Imatra
Vellamo

Suomen Yleinen
vak.

Kulkulaitos
osakkeita.
500 Neptun
1000 S. H. 0.
500 Helsingin Höy-

rylaiva
200 Raitiotie
100 Vaasa Pohjamn

2810

2850

890

394

Sekalaisia
osakkeita.
500 Hels. Makasiini
800 H:fors Pant

luskuntalaiset satamaan. Kaupungissa olivat liikkeet suljetut ja
kaikkialla liehuivat surnliput ja

valtavat ihmis joukot täyttivät
kadut. Laivalla toimittivat har465
487
100 Agros
255
259 taushetkien rovasti Thomson ja
pastori Kapp. Lämpimiä sanoja
kotiin saatettaville omisti pääministeri Päts. Vielä puhuivat
Vinon avustamisen päätoimilcunkäytpiä hintoja imieikoisla huonan edustaja, tohtori Kettunen,
keammat, mutta asiantuntijoiden
Onko
suurimmat
tehtaat
pastori
Björksten, Tallinnan valmyyty
lausunnon mukaan on tavara
100 Hels. Pant

200 Etelä-Suomen
Tel.

Suomen tulifihku-

teollisuus.

ruotsinmaalaisille?
■! sellulta an vie! äk' n h uonomipaai
sota-ajan tuotetta kuin kotimaiNäinä päivinä on Helsingissä
sesta 'kankaista valmistetut, min- liikkunut su unta hämmästystä
kä vuoksi myyjät tahtovat pääs- herättäviä huhuja, jotka nyttemsepä eroon niin pian kuin min tuntuvat va n vahvistuvan
tä
mahdollista. Tämän vuoksi tul- il?- jotka tietävät kertoa, että Polevat viranomaiset tuontilisens- rin ja Kuopion, vieläpä erään
siä myöntäessään menettelemään kot.imannenktn maan suurImua an
hyvin varovaisesti.
Sen sijaan tulitikkutehtaan osakkeet oksivat,
ei kunnoll,itien kangaistaviaro : den niin
ja valmiiden vaatteiden (kohtuullinen tuonti 'tule kohtaamiaan miestepä täkäläisten virantään
oiua sten puolelta.

tarkoin kuin toimintaansa
kikkelille lain mukaan

jatkaville

tuuston

puheenjohtaja, insinööri

Hellat, y. m. Tilaisuus jätti läis.niäJoili j oilhim
unohtum attoman
muiston'.
Laiiva saatpum HdisirJkim par janitainalklo 2ja vä3
rillä päivällä.

Venäjän oloja fufkifaan.
Beriini, helmikuun 13 nnä,
(STT) Kansainvälinen
siisti;

.

Kansan Teatterissa

poistaminen kangals- ja vaatetus-

Yhdysp.

.

Tänään, lauvantaina esitetään

ifCauppa- ja 'tedMisuuskotmisioniin (johtokunta on nyttemmin)
päättänyt, että kortti.] ärjiestdimän!

Pankkiosakkeita.
Kiinteimistöp.

-

,

Gampereen Kansan
Geatei.

RorUi|är|esfclmän poistaminen kangas- ja
vaatekaupasta.

Belii mihhWsL

,

N:o 38

,

6

suri-in vain on mahdollista,myyty ruotsinmaalaiisiMe raihaimiehiilte
jotka kauppiaan ovat ryhtyneet
tietenkin
etupäässä
.Venäjän:
toiveessa,
miarkkinain
H, S,

konferenssi Bernissä on päättänyt
lähettää Venäjälle erityisen komissionin tutkimaan sikäläisiä
oloja.Komissionissa tulee olemaan
myös yksi suomalainen jäsen.

Lauantaina 15 p:nä helmikuuta

Njo
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TS.. TA. tj. pct.

Kuulutus.

Saksan perustava kokous.

Scheidemannin
suuri puhe.
Berlin i, Jielimiikk

(SiT)

13 pnä.

Uimien

tyyssijana ja t aukotuksena, vaikjka se ei. kuitenkaan
Kuluvan vuoden henkikirjoitus toimitetaan Tampereen kaupungissa, henkikir"
voi olla mitään muuta kuin 'ko- johtajan konttorissa hallitalossa, Hämeenkatu 19, kolmannessa
kerroksessai
kous, jonka on lojpulliseisiti ilaah alempana mainittuina päivinä seuraavasti;
djttava Vatiankumouksen magma
Maaliskuun 3 pnä kello 11—12
I kaup. osa talot 1—35.
3
chaPa.
Vaalien tulos on tehl—3
I
36—loppuun ja II kaup.
osa talot 1 11.
jöyit kokoomushall;tuksen muo3
4—5
I kaup. osa talot 12—19.
dostamisen
Maaliskuun 4 puä kello 11—12
I kaup. osa talot 20—86.
välttämättömäksi
4
I—2
I kaup. osa talot 37 a—s 3/54.
laajan. Iuottalinuksen saavuttami! kaup. osa:
4
4—5
talot I—ll/14.
seksi sille, kosjka tällä nyt muoMaaliskuun 5 pnä kello 1!—13
kaup. osa talot 12—24.
5
I—2
kaup. osa talot 25—38.
dostettavalla uudella hallituksella
5
kaup. osa talot 30—46.
4—5
Maaliskuun 6 pnä kello 11—12
kaup. osa talot 47—63.
o.n vaikeilta tehtäviä suoritettaI—3
111
osa talot 64 loppuun ja IV kaup.
kaup.
vana an. Tärkein näistä on raaaosa talot I—ll.
6
kaup. osa talot 12—21.
han soimaamin en, rauhan, joka
4—5
Maaliskuun 7 pnä kello 11—12
kaup. osa talot 22—89.
oi tule olemaan mikään suurtien
1 -2
kaup. osa talot 40—63.
7
4—5
kaup. osa talot 64—74.
sotavarustusten täyittämä, .ikuir
Ma* 'iskuun 8 pnä kello 11—12
kaup. osa talot 75—95.
sessa sotatilassa olevain kansain
I—2
kaup. osa talot 96—117.
8
4—5
T kaup. osa talot 118—128.
uupumuksesta johtunut kpoaikai,
Maaliskuun 10 pnä kello 11—13
V kaup. osa talot 129—loppuun ja V kaup
vaan rauha, joka perustuu maaosa talot I—ls.
10
1-2
V kaup. osa talot 16—34.
ilman olojen uudesta järjestämir
10
4—5
kaup. osa talot 35—46.
seen. Sohisi deimamn vaatii WiJsioMaaliskuun 11 pnä kello 11—12 V kaup. osa talot 47/48 loppuun ja VI
noudattamista,
nin ohjelman
kaup. osa talot I—ls.
11
1-2 VI kaup. osa talot 16—43.
kosjka Saksan tulee olla kaikkien
11
4—5
VI kaup. osa talot 44/46—58.
Maaliskuun 12 pnä kello 11—12 VI kaup. osa talot 59 —loppuun.
saksalaisten ja sellaisina vapai12
I—2 VII kaup. osa sekä Pyynikin alue ja Pyhäden •kansalaisten isänmaana Poljärven rannalla olevat asumukset sekä'
<iX kaup. osa talot I—2l.
jettu Saksa olmisi kaikille maail12
4—5
IX kaup. osa talot 22—36.
man kansoille vaarana, ja kuten
Maaliskuun 13 pnä kello 11—12 IX kaup. osa talot 37—loppuun ja X kaup.
osa talot I—ll.
sotilaallisten menestysten aikana
13
I—2
X kaup. osa talot 12—33.
yteisisaiksalaisemnie olivat koko
13
4—5
X kaup. osa talot 34—47.
Maaliskuun 14 pnä kello 11—l2 X kaup. osa talot 48—loppuun ja Juhanuhkana, samoin uhmaailman
nuskylä talot 9—121.
kaavat ulkomaiden »yleissaksa14
I—2
Juhannuskylä talot 122—loppuun ja XI
la:.s3t«
kaup. osa talot I—2o.
vanhoilliset
ainekset
14
4—5
XI kaup. osa talot 21—30.
maailman kansain turvallisuutta.
Maaliskuun 15 pnä kello 11—12 XI kaup. osa talot 31—48.
15
I—2
Ne, jotka ,tahtovat palauttaa enXI kaup. osa talot 49—loppuun ja XII
kaup. osa talot 1 -17.
tiset olot muuttumattomina, ovat
15
4—5 XII kaup. osa talot 18/21—29.
Maaliskuun 17 pnä
patti ilmpita
■m o uks en

.

valtakunnan päämiiniater.:® ScheiderAannin Wei■marin kansalliskokouksessa pitämän sutinen valtiollisen puheen
sisältö oli pääkohdissaan seuraaja:
I

Ekisimäinen sanani olkoon tunnustus kansanvallalle, jota tämä
ko|kouis edustaa.
Se on syntynyt vallankumouksen kautta;.
Sen on varjeltava hukku.
masta vallankumouksen, entisiä
aarteita ja muutettava ne kansan
pysyväiseksi omaiisui jIskisi. Tämän kansalliskokouksen tui tuai
kekoon ei Saksan raja in sisällä
ole mitään oikeudelhsta valtaa
joka ,ei johdu tältä ja tarkota tämän tehtävän täyttämistä. Väliaikainen haLlius' Himotti j 0
;_
mä isesisä o.hj elmajuHstuiksessaan
marraskuuni 9 prltä 1918 kansalliskokouksen vaalien toimitta-
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■missein päämääräkseen ja on Se
■nyt 'kaikista vastuksista imolimatta saattanut ne loppuun suorjtelu;ksi. Nyt on väkivallan aika
kallonaan ohi. 'Mikään mahti
maalimassa ei enää häiritsemättä uskalla loukata kaikkien kansalaisten yhteisiä valtiollisia oikeuksia. Uuden oikeustilan suurim.pa.na saavutuksena tervehti
Schie de.mann naisten saavuttamaa .tasa-arvoiteuutta.
Siirtyen
puhumaani sodan
luottain istai
■tappioista,
piti hän turmioon
tuomat un kansan traagillisirripaiiia kohtalona sitä, että elein iSy-

■sitfkea silmänsä täitä kolkoltodellisuudelta. Se ei saa us.~<oa häviävänsä, .jos se. ei tahdo
olia rf sle häviöönsä syypää. Mairra -vc 9:3 päivä
1918 osotti, että
kansamlme tänä kauheana hetkenä o;i vielä kjdliiksi voimakals
kukistamaan vai liejuin ai a ns,ai J»
tn r valamaan
emiin voimiinsa
iässä näki .pääknin,isteri vartnim'm?n
trkuun tutevaisuuden vaT.stlle, Tämän jälkeen kuvasi hän
tuloaan hallitukseen ja yhteistyötä ciiipipujmattomain kanissa,
jotka tasan edustettuina hallituksessa
jo edeitä.pän olivat
suumnitel.leet demokratiaa vastaan. Nyt siirtyi hän kuvaamaan
ri iiplpuim attom an
vähemmistöä
yrityksiä yliherruuden saavuttaimrsejb&i, näiden kukjs taimista ja
sen johdosta tapahtunutta riiplpivma.ttomam eroamista halihuksesia. Nämä ovat aina vastustaneet
t'vy

.ta
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lisiä. Selostaen väliaikaista haUlitusimuotoa

huomautti

Scbelde-

erikbisosti sotalaitoksen

iraiann

demofer a a 1t: ses ta

i ärjestykstes 4 ä,
joka antaa kuillekin, yksityiselle
sotilaalle kakkien mahdollisen vapauden. Koko armeija sellaisenaan kielletään kuitenkin, harjottama s! a potit iikkaa, olkoon Sei
sitten kuningasmielistä tai bolshevistista. Yhteistyön valtakunnan ja yksityisten vailtioidejni välillä myönsi pääministeri edelleen olevan tarpeen. Pääministeri viittasi velä kerran taimjmik.
19 päivän vaalien tul oksiin, jotka eivät antaneet millekään yli.
teiskuin n ali li.s e lie ka t s ;ant ok annall e
ehdotonta ylivoimaa.
Sosialide-

mokraattisten jäsenten liittymihallitukseen ja eroaminen

nen

»

>

>

»

iumafanpiHyeluHsef ]a

välillä?

Scptuagesimasuan. IB/2 1919.

(Lontoo, helmik. 11 pnä. (S
Aleksanterin kirkossa:
TT) Associated Pressin WaPäiväsaarnat; klo 9 ap. rovasti Sandshiugtoniu, 'kir jeenvaihtaija ilmot- berg.

»

>

»

»

»

»

Kiittoko noita

IfaesktnoSkestä

Haravakoneita

NiittySkcitä

Viljanlajittelijoita

KiekkoJyriS

RouhemyllyJS

Riviinkylvökoneita

LuusnyUyJS

»

In talli Mm

Kolehdittulevat päiväjumalanpalveluksissa ja
Kaupunkilähetykselle.
Lnterilaisessa rukoushuoneessa t
Sunnuntaina klo 6 ip. N. M. K. Y:n

Puhelin 42 ja 14 52,

Tampere.

3989

RllllitfllffVAilff
IfillllSVlSiyillls
&

Sahattua ja höylättyä puutavara»
ulkokuivana Ja höyrykuivattuna.

Kuivia koivu-, havu-, seka- ja valinkohalko J a pitkinä ja pilkottuina.
toimitetaan.
Kotiinajo

ä! Il IMI lil
aäls£«alltf|eS#
sjjj S isissä 6S SS
li! IH II 81 II O3f II
51? il |*ä
lila&läleUSlKl

sekä muita puuseppätehtaan
alaan kuuluvia töitä valmiatetaan. Ovia valmiina varastossa

Pyhäjärven Saha-Osakeyhtiö.

»

kello 11—12 XII kaup. osa talot 30 —loppuun ja XIII
kaup. osa (Vanha kyttälä) 304 a—3l6.
17
1-2 XIII kaup. osa talot 818 a—loppuun ja XIV
kaup. osa talot I—l7.
17
4-5 XIV kaup. osa talot 18—27.
Maaliskuun 18 pnä kello 11—12 XIV kaup. osa talot 28—47.
18
I—2 XIV kaup. osa talot 48—73.
18
4-5 XIV kaup. osa talot 74—85.
Maaliskuun 19 pnä kellu 11—12 XIV kaup. osa talot 86—loppuun ja XV k.
osa talot I—l6.
19
I—2 XV kaup. osa talot 17—37.
19
4—5 XV kaup. osa talot 38—52.
Maaliskuun 20 pnä kello 11—12 XV kaup, osa talot 53/56—loppuun ja XVI
kaur. osa talot I—s.
20
I—2 XVI kaup. osa talot 6—29.
20
4—5 XVI kaup. osa taiat 30—41.
Maaliskuun 21 pnä kello 11—12 XVI kaup. osa talot 42—62.
2.'
I—2 XVI kaup. osa talot 63—loppuun ja XVII
kaup. osa kokonaan.
Maaliskuun 2 pnä kello 4—5 Tullikamari, Hautausmaa, Yleinen sairaala,
Nobelin Öljyvarasto, Viininkan, Puolimatkan, Kamarin, ja Kalevan
tiilitehtaat, Kilpa-ajorata ja Keuhkotautiparantola.
Maaliskuun 22 pnä kello 11—12 Köyhäintalo, Rauhaniemi, Lapinniemen
tehdasalue, Viljelyspalsta, Litukan huvila, Salhonojan alue ja Lapinniemen esikaupunki talot I—4B.
Maaliskuun 22 pnä klo I—2 Lapinniemen esikaup. talot 49 loppuun,
sekä muut ehkä mainitsemattomat tontit kosken itäpuolella.
3 a Jmomautetaan samalla, että jokainen talon tai vuokratontin omistaja tai
isännöitsijä kuin myöskin jokainen huonekunnan hoitaja on velvollinen antamaan toimitusmiehelle kirjallisesti kaikki, henkikirjoituksesta huhtikuun 10 päivänä 1894 annetun asetuksen 7 §;ssä mainitut tiedot. Hämeenlinnassa, Lääninkö n; torissa, helmikuun 11 päivänä 1919.
Huom.l Talonomistajia ja isännöitsijöitä kc-hoitetaan ilraoitusluetteloita tehdessään vaatimaan asukkailta varmat tiedot kunkin perheen jäsenen Ijästä

(Bnt. O.Y. Alfred Selin) Tampere. Kirkkolc. 9.

Puh. 100.
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Suomen Pankki, helmik. 14 p:nä 1919. yleinen
Myyntikurssi.
I’ietari av
Imntoo a v
3 kk
Pariisi av
3 kk.

,

....

—;

—

44. 35

kokous tämän piirin agronomien kanssa pidetään täällä

Osto-

kurssi
—;
—;

—
—

.

.

,

.

.

.

.

,

171:
—:

—:
—■

....

ro os.

edullisimmin

»

Klo 12 p. past. Valtasaari.
Saksa av
107:
Iltasaarna klo 6 ip. past. Vellroos.
3 kk
Rippisaarna lauvantaina klo 7 ip. ja
H. P. Ehtoollinen sunnuntaina k!o9 Amsterdam av,. 381:
101;
Basel
jumalanpalveluksessa.
Wien
50:
Tankassa kirkossa:
262;
Tukholma av.
Ruotsalainen päiväsaariv- klo 12 p. Kristiania av.
256
khra Vallenius.
Kööpenhamina a v
243;

Tänne tutein virallisen diplomaattisen tiedon mukaan, uhkaa
Japani vakavasti sodalla Kiinaa,
Jos tämä julkaisee molempain
maiden väliset salaiset sopimukset ja kieltäytyy täyttämästä soRaamatuiiselitys keskiviikkona klo 7
jpSmuista, jonka mukaan Japani ip. khra Vallenius.
■■saa periä kaikki saksalaisille soJohanneksen kirkossa:
dan alussa Kiinassa kuuluneet
Päiväsaarnat: klo 9 ap. pr.st. Valtaomistusoikeudet ja erikoismyöni- saari:
Klo 12 p. rovasti Sandberg,
*
nytykset.
1
Iltasaarna klo puoli 5 ip. past. Veli-

teessä.

.

»

Kiiippstflefojii.

bartausiietket

Ranskan sosialistit suopeita Viron vapauspyrkimyksille. Tallinna,
helmik. 13 p. Ranskan parlamentin sosialistiset jäsenet Moutet ja Longnet
ovat Martaalle selittäneet, että Ranskan sosialistit pitävät Venäjän rajamaiden asukkaiden auttamista luonnollisena asiana, sillä tämähän ei 010 sekaantumista Venäjän sisäisiin asioihin.
Heidän myötätuntonsa on sellaisten
kansain puolella, jotka itse luonnollisten oikeuksiensa pohjalla ovat ryhtyneet itsenäisyyttänsä hankkimaan.
Venäjänkielinen teksti komeilee
edelleen
aseman telefoomputkassa
yhä
Sietäisipä jo tehdä muutos tässä suh-

Jousiäkeitä

myy

\

siitä on johtunut heidän vakaumuksestaan
eikä demokratian ja ammatista.
Luetteloissa on väliviivalla eroitettava ketkä henkilöt kuuluvat samaan perhengelle arvottomasta painostuk(jotka siis verokuitissa voidaan asettaa perheen esimiehen nimelle) ja
sesta. Kansan ratkaisu on kehot- ketkä eivät siihen kuulu vaikka perheessä asuvat (joille siis tulee eri veroknitti).
Jos joku on kirkonkirjoissa muualla sitä ei tarvitse mainita, vaan jos jonkun
tanut siis hallitus,puoluetta yhtei- tiedetään
tulevan hengillekirjoitettavaksi muualla on se mainittava sanoilla:
seen työhön muiden puolueiden henkikirjoissa
n kunnassa.
Nyt
on
ryhdyttävä
kanssa.
täJohannes Kara.
hän työhön ja vaumristettävä tie 3699
K. Kahila,
uusilla välttämättömille uudisT.S. tj. 1 k. 100 mm,
ja tämän yhteistyön
tuksille,
avulla tulemme' saamaan sen ai-

Sapanm ja Riinan

i

Perunanylösottokoneita

Lokosnobiilcjä Ja Puimakoneita
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vas t atväl 1 ankumoukse]

vas taival 1 an'ku- kaan.
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Tampereella Kauppaseiiraa talossa Laukontorin varrella ensi
keskiviikkona 19 p. t. k. klo
10 ap. Kokouksessa määritellään maanviljelijäin kanta tärkeimpiin päiväjärjestyksessä oleviin maatalouskysymyksiin nähden, joten kaikkien maanviljelijäin läsnäolo täkäläisen maanviljelysseuran alueelta on välttämätön. Illemmalla on yhteinen seurustelu ja illanvietto. Kaikki siis
tervetulleita!
Tampereella, 13 pnä helmik
1919.

Klubin väliaikainen toinilknnia.

t

(Os.

Kokouksia
-«»-n

.

T.S. 15/2.

tj. 40 mm,

1/3
LaivassakeyhtiS

j

I

Perunkirjoitus ja

EnKKölonloen KaaKelf-

pidetään tiistaina kuluvan helmikuun
25 pnä leipuri Julio Villehart Virtasen
Oriveden pitäjän kirkonkylässä. Virtasen
tilalla, kehoitetaan kaikkia joilla on
vainajan kanssa päättymättömiä asioita, tulemaan niitä toimitustilaisuudessa

tehtoanmyytotein

Ma jaRakuinißaiae o.
Kauppakatu

selvittämään.

4.

Samana helmikuun 25 pnä alkaen
klo 10 ap. myydään pesän omaisuus,
miesväen pitovaatteita sekä kaikenlaisia sekatavaraa. Huudoista maksetaan
rahat paikalla
Orivesi 13. 11. 1919.

3770

*—

¥

I

HflDlokänpfll s
joka maanant. holmik. 17 pnä klo 10
ap. aletaan talos-a n:o 11 Itäisenpuistokadun varrella täällä myydään
Kapteeninlesken Adele Ekholmin kuolinpesän laskuun erityisiä ajokajuja,
kuten hyvässä kunnossa olevat vaunut,
kumipyörillä, kärryjä, kuomireki, ajelu-

reki, valjaita ynnä kaikenlaisia tgö-

ja talouskaluja, joista kuin myös
että huudot ovat heti maksettavat,
täten ilmoitetaan.
Tampereella tammik. 30 pnä 1910,

Vilho Soivio.
Varaluomari, kuolinpesän selvitysmies
2297

myy

j

Kalutaan ostaa

|

å

1 ottij arven Ptpaifoiseiiö

3909

fiiimuii Virtanen

Maanviljelysseura.)

Huutokauppoja

Myytävänä.

Sarvia ja jouhia

Puupposen UeijekseL
375'6

ostetaan päivän korkeimpiin hintoihin.
Länlinenkatu 18 A. 11. Siren.
3937

2 vuoden vanha hyvä

Orivarsa,

lyrspannu

varsinainen yhtiökokous pidetään
valkojouhmej), kantakirja-isästä, myytäHuhtaan Houkalla tuorstaina tuvänä
Kangasalla Tursolau Tayelan
Halanpään kansakouluun:
levan maaliskuun 6 päivänä klo
torpparissa Seppälässä.
myydään Mouhijärven Pukarank.
Klo 1 p. jumalanpalveluspast. uokiph 2 päivällä.
3796
A. Lehtonen.
Tottijärvellä hc-lmik. 11 p. 1919 t. k. 24 p. klo 10 ap. iso riihira- 20—30 m halutaan ostaa. TarPispalan Rukoushuoneessa.
josta huudot paikalla joukset
3688
Johtokunta. kennus
Klo 12 p. jumalanpalvelus paot. Vei!
maksettava.
Stenbäck & C:o i
ro os.
8774
Tampere.
,j
T.S. tj. £0 mm.
Har^Ue
Emmauksessa;
3716
Mouhijärvi.
vuosijuhla.

iuntokaupolio

2,

Tiistaina klo pu li 7 ip- Kaupunkilähetyksen perheiltänsä.

Eiilaliii Sijislini

Matkaili jakoti

uistakaa huutokauppaa tänään
vuosikokons pidetään t. k. 23 p:uä M
a k klo 10 ap. Paljon tavaraa.
kello 3 i.p. Kivisalmeu Wäki-Pietilässä.
Huutokauppakamari, Laukontori 10.
8696
£s:kianta.
3829
3959
*

*

"

Vnstaus Uk
.N. M. pikainen..

.

{

|
MiWroffiaa
myylävänä.

-' aeliinsin Raino- ja gtmtotm

VISStSST** 1

****•

8

N:o 38

-S

1919

-

.

Lauantaina 15 psnä helmikuuta

ÄAMIJEEHTI

ißßpereeß Lallfliislntolßlsts

SHT

Nyt heti eli myöhemmin

:

j

Siististi kaiusi, huone
läheltä Talouskoulua

halutaan

vuokrata 3 kk. ajaksi, ensi maalisi;. JO
p:stä. Vastausta, pyyd. viikon ajalla
Tamp. San. kontt. nimim.
3942
«Maalaistvttö».

14, 12, 10 hev. voim.
Pystyhöyry koneita
10 hev. voira. pannulla

Jauhomyllyjä
rauta- ja puujalustalla
MyllynkivlS koinoiekoisia
1,100 mm. vasem. pyör.

Sähkömoottori
3 väitit, virt. 20 hev. voim.
Tuullmootioresia
putkia, putkenosia

NlaitåonkulJetusaßticltä

*•

3898

|

ElipiSlM

—.

kaank. 83 4 r v. Ronfors.

T.S. ti. 20

3944
16 v. pojalle sop. ja stiojelusk. hattu Vellamonk. 11, 1 ovi.

Palttoo

39i;2

3 <79

9

S

Vuokralle tarjotaan

Tö!!s.

BöyryDuwstö o.y.

Mylnllsölgl

Pi-

»Myyjä»
3947
Pälkäne, Onkkaala p.t.
Saha n koneet
myydään satunnaisesti halvalla. Isompi määrä varaosia seuraa kaupassa,
Vast. viikon ajalla t. 1. k,
3966

.20,000:-»

Vaatekaappi,
keittiönkaappi, kello, keinutuoli, pito-

vaatteita y. m. Nähtävänä
Vanhojen kodissa
3955
lauvant. */»10 —12.

losspi isooni
I<s=
99

ats

erikoisen halvalla

Tarpeettomina

kiri. pöytä ja uusi peir. keittiö y.m.
Mäkipäänk. 29, kanslisti Zimmermann.
Tav. maan. mennessä 11—4 jajälk. klo
7 i., muulloin 2—4 ja 7 jälk. i.
3925
yydään
hyvässä
kunnossa
oleva
Rff

Myytävänä

3795
Pian poikiva

Lempäälässä.

Lehmä
myvtävänä
J

•

3026

Lielahden Pohtolassa.
E. S a n k k o.

Mahkahihttaa,

Lähemmin
Kob. Kaavatien.
Iläineukatu 28, puh. 1779.

3943

Myytävänä melkein uusi 6 nr. 46 cm.

Sukkakons,

Verkatehtaank. 6. Puh. 593
myy hyvää

■n naisesti

heti

myydään halvalla Lapin esikaupungista. Asumaan pääsee heti.
3956
A. Nieminen, Teljontie 9.

I

»hkotila I

tottunut taloustoimiin
in käsitöihin, palvellut
inyös;;i;i venäläisellä herrasväellä haluaa
venäläiseen perheeseen tai maalle. Yast.
t.l kontt. nimim. »Luotettava».
3952

SUrlcmpito-

isi teHirjolfasfaif,

|

--

1

Hallitusti. 22.
(Länt.pnisto- ja Hallitusk. kulmassa)
Atelieri on av. joka päivä klo V» 9 ap.
—6 ip. paitsi sunnuntaisin 10ap.—4ip.
Jäljennöksiä vanhemmista kuvista
valmistetaan.

Sunien kulku.
3unaf lähtevät:

Muhvi

toiminut konttorissa hai. samani tointa. Vast. t.l. kontt. ennen 23

-«

-

Sileäkarvainen, musta.

on

Valokiivautta uaa itsenne

Oy. Tampereen Uudessa
V aloku vaus Atelierissä

Kadonnut

oni imi si

ifoöjoifecn:

pudotettiin t. k. 13 pv. iltana Kaivo- Älo 12,05 0. pnStijuna 28 aafq a n,
kaduiie Osmouk. ja Kaivokatu 6 välille.
Tornioon ja
'trksinkert. rnanlaittoon ja kaikkiin Löytäjää pyydetään palk. vastaan jät- Klo 5,50 n. f elo juna $ p in ä § ! tj 1 ä ä n.
taloustoimiin, tottunut tyttö hakee tämään se Kaivokatu 6.
Klo 11,15 ap. jetajuna Orttoe b e ID e.
paikkaa. Arv. Vast. t. 1. k. viikon äj. 3/55
Rouva Kvöstilälle.
3938
n:m. »Rehellinen».
SI» 24)8 ip. poltijnna 28 aafa a n,
oikean käden nahka-hansikas
Tornioon ja Sipinä?! Sälään.
pudotettiin 13 p. Rehellistä löymaalta tullut tyttö haluaa palIQ v.
täjää pyyd. palit, vastaan tuomaan se Klo 5,12 il), felajuna 28 i Ipp u la a n.
veluspaikkaa. Vast. f. 1. k. nim.
Satakunnankatu 4. Lahti.
3965
»Heti 112».
3928
p. nimim. «Pohjolainen 23»
*

Käsityöop. kurssin suorittanut, itsenäisesti taloutta hoitanm. haluaa paikkaa
perheis. tai yksin. Halukas sairashoit.
1 Vast. t. 1. k. mm.
»Rehellinen, maalle tai kanp.»
3921

Naisen

LuKKnrl-iirburln
viransijaisuus

Suoniemellä julistetaan haettavaksi ennen helmik. 20 päivää.
Palkka on 500 mk. vuodessa sekä
kalliinajankorotus 100 mk. kuussa
tämän vuoden loppuun sekä asunto. Virkaan on astuttava mieluimmin 1 p. maalisk.
E. ¥. Saramo,
v. t. kappalainen.
Os. SiurO.
3780

Taitavat
tottuneet laivan sisustustöihin saavat
heti työtä OY. Sommers, af Häll-

ström

Wa!dcns’illa, Tampere.

Harjoittelijaksi liikealalle haluaa K.
kork. kouluun aikova, kirj. pito- ja ko
nekirj. kurssit suorittanut yliopp/ Vast,
t. 1. k. nim.
3958
Harjoittelija."
„

j

maa-

k>l.

-

■am

y.-

jfI

v. tyttö

haluan sivistyneeseen per-

heeseen palveiiaissi tai muuta sopiLähemmin ilmoitt. K, Mattila osoitt. vaa tointa. Vast. t. 1. k. nim.
Hämeenkyrö, Uskela.
3718 3953
»Maalainen».
•"

]a

luH> mälirfils!i£e la oikeuden

Klo 5,46 a. poStijmia ©elfiniitti ja
28 i i p ur i i n.
SI» 8,10 a. po?tijuna Surtuun ja
©elftn t i i n.
Klo 11,08 op. matluStajajuna Zu r=
luun.
Klo 3,06 tp. po§t;juna ©el f i nf i i n.
Klo 6,16 i. po§tijnna ©«llfLnliin ja
28 i i p U;t i i n.

miiMämlile holhoojille

kansliaan maaliskuun kuluessa keskiviikkoisin ja lanvautaisin ke'lo 5
Vs>7 ip. ' Tampereella, helmik. 14 pr
1919.

3907

Holhouslautakunta.

WHeaHosKen Eilntarveiautakunia

Ilmoittaa

täten kaikille niille Sääksmäen maanviljelijöille, jotka ovat saaneet tai vastedes saavat määräyksen tuoda Elintarvelautaknnnalle valtiolle luovutettavaa
viljaa, että F,li ntarv e! antako nn an määräykset ovat heti niskoittelematta
ja ilman verukkeita täytettävät ja
vilja tuotava täsmälleen määräyksen mukaisesti.
talolla Ellei asianomainen tuo viljaansa
alkaen määräpäivänä tullaan se häuen kus3932 tannuksellaan noutamaan ja saa hän
vielä lisäksi tuomioistuimen edessä
tutustua erinäisiin Elintarvelain sään-

Orsenra ..Visan"

Nuorisoseuran

lauvantaina 15 p;uä t. k.
kello 6 illalla.

tiaisrotuinen

(fl

f

Huveja

73G1 Messukylän

5

Palvelusta haluaa

j

eusitulevan huhtikuun 1 päivää ja ovat
tilit
jätettävät
holhouslautakunnan

Ärv. Liikemiehet.

3784

1|

f

Ilmoituksia

I

/

sepflt ja Kimiehet
&

6tclnän:

Sänteen:
11,20
Klo
ap.
felajuna
X p r tn 5 a f e e n.
Tampereen kaupungissa huomautetaan
tö haluaa heti palvelukseen. O-aa täten
tilit holhottavien omaisuu- Klo 2,50 ip. pestiijuna pariin ja
että
myöskin lioitaa lehmää, Vast. odottaa desta kuluneelta vuodelta (v.
91 aum a 11 e.
1918)
t. I. kontt. tänään nimim.
Holhouslain 51 §;n mukaisesti ovat jä5,23 ip. fefnjuma £prtoäöfecn.
Klo
3954
»Ennen palvellut».
tettävät holhouslautakunnalle ennen

Sepfinoppllas äää

177^^^p

napa siitos sonni

puheita,

wil«* lyiitJ

Lempäälä, Mattilan pysäkki.
Pyhäkön kylä. *3ehellinen ja vaatimaton maalaistyt-

pysäkin s
, paikalla, hyvän
Un. Pinta-ala 25 3| Lempäälässä. Puhelin.
i 13 t.a. Kaunis |p
m asuinrakennus. K
utnnan

taranen.

salaisuudet j.n.e. Ken aikaansa seuraa,
lukekoon tietäjää. Vuosikerran hinta
*/« vk. Tilataan
Smk. 10: —Smk. 5:
postin kautta ja suoraan Toimitukselta,
os. Aggetbg. (SI. 869)
1988

Toimikunta.

pstä kesän ajaksi. Todistukset ja
palkkavaatimukset talon vapaassa
.f suomea ja ruotsia puhuva tytylöspidossa lähetettävä ennen i■grg
w* tö haluaa palvelukseen.
Vast.
J
maaliskuun 15 p:ää osotteella
t.l. kontt. nimim. «Ennen palvellut».
3923
Evert Heikkilä
3787

Ftämeen HcsuppsKonitorl

!S. puh
käytettyä 13” ieveätä noin 16.5 mti ia
uutta balatahihnaa 4,5” leveätä 20 mt.
3945
myydään varastosta
W. Taubert, Sähkö- & Konetoimisto
3936
Rautatienk. 24. Puli. 719.
Myytävänä noin 3 vuoden vanha

Huoneet

—.

2847

jolta

MpillMlirl

naimaton, saa paikan toukok.

—

poikiva lehmä myytävänä
Lastusten Tontussa

mm.

HSespirnturlmrl.

kg.
Kahvia Smk. 38:
hyvät torviluistimet (kenkineen), 12 n:o
korkoluistimet (nikl.), huopatossut (na2:50
pus.
Kahvlkaramelliä
hootetut) myydään halvalla
erissä
karamelleista
Suuremmissa
Satamak. 18. Lintunen.
5043
huomattava alennus.
1 rp. oik.
3789

Pian

Ruuskasen talo

‘

2 huoneen ia 3 huoneen asuntoosakkeita, Kaupunkitaloja, Kahvila Ja Maiknstajakotiliikkeitä,
3 Kauppaliikkeitä y. m. Maatiloja,
*
Lohkotiloja, Huviloita y.ra. y.m.
H edullisesti kauttani.

|g
S
Ei
S

Koskikatu 7.

Tietäjä

ja tarmokas
Hautaan kartanossa Kylmäkoskella 15 p. huhtikuuta. Todistukset palkkavaatirnuksineen lähetettävät os.:
Äitturi Hautaa
3930
Kylmäkoski.
Vähän ompetm tottunut,

rQKenDDShlrttfl

Lapua.
Kaappskailo.

U.S. 2 k. v.v. ti. 40

ompelukone, iso rekit haattori seinäkello, lahvipiironki, pöytiä, alaansa kykenevä
halpoja sänkyjä y. m.
saa paikan Uuden
2919
Osmonk. B, I r. v.

Tulitikkuja, ruotsalaisia Vulcan kia samassa paikassa. Tiillruukink. 14.
U. Kantatien.
Hehkutettua rautalankaa n:o 3961
16, 17
Myytävänä noin 6 å 800 m. vanhaa
Vesijohtoputkea, mustaa 11//l 1 //
Polkupyörän kumia.
Hinnat huokeat!
3924
Taritilan Vaunilla,

imm Osuuskauppa r. L

f
J

Palvelukseen otetaan

3951

uusi Singerin ompelukone, käytetty neuPuolukoita, astioihin hillottuna lomakoue sekä joku tusina miesten suk-

3781

Rajaportti,

89G3

'

0. Psitjanbäimon Vaatetus- ja Kangaskauppa

suomenrotuisille oriille ja tammoille sunnuntaina helmikuun 23 pnä
Jaatilan järvellä. Hevosten tarkastus ja, sisäänkirjoitus oa edelliltäinenkatn 14.
senä päivänä klo 2—4 ja sunnuntai-aamuna B—9 Kansallistalolla. Jhr_#
Aukioloaika 9—6. Puli. 9 05.
Ajot suoritetaan 3 sarjassa 2 ja 1 km, matkalla. Ensimäisessä sar0 M.! Ainoa valmistaja
jassa, joitten entinen ennätys on alle 3.40; toisessa sarjassa, joit- jäfSim HU
paikkakunnalla jalähiseuduli®
ten entinen ennätys on yli 3,40; kolmannessa 5- ja 6- vuotiaat,
Suositellaan kaikkea alaan kuuluvaa.
joitten entinen ennätys on yli 4 min.
Jokaisessa sarjassa jaetaan 4 palkintoa.
Ensimäisessä sarjassa; I palkinto 100:—, II palk. 75;—, IE
palk. 50, IV palk. 30:
Toisessa sarjassa: I palk. 75:
II palk. 50: —, EI palk. 30: —,
tarjotaan tilattavaksi v:lle 1919. ViidesIV palk. 20:—.
vuosikerta. Ohjelma edelleen:
Kolmannessa sarjassa: I palk. 50; —, E palk. 35:—, IB palk. toista
Ihmiskunnan veljeys, uskontojen yhteipalk.
25:
IV
15:
nen alkuperä, henkimaailman ja kuolemanjälkeinen elämä, kansojen muinaiKilpailujen loputtua alkaa hevosmiesten
nen viisaus, onnen ja ikuisen elämän

ILTAMA

tai 1 pv. maalisk. 2 huonetta ja
Hetikeittiö.
H. Lahtinen, Pispala.

Hämeenkatu 21.

sattuneesta syystä halvalla.

Suuret

(Mäkinen.)
15901
Osakeyhtiö Keskwsmyymälän
hallissa
on I myymälä vuokrattavana 1 p:stä
maaliskuuta tai myöhemmin. Lähempiä Kansallistalolla klo 6 arvokkaalla ohjelmalla, jossa on
tietoja antaa John Blom, Läntiuenpuis- soittoa, laulua,' näytelmäkappale ja lopuksi tanssia.
tokatu 18, telef. 87, tavataan parhaiten
Sisäänpääsymaksut iltamaan s:—, 4:— ja 3:—.
klo 11 ap. 4 1/2 eJ.p.
3773

'TPytöu vähänkäyt. voim. paita, ulsteripaltloo ja niklatut luistimet N:o
10. Tav. 2—B. Satamak. 13. Sutinen.
3902

kainen vastaus nim.

I}Kilit T'i{B laitetaan VulkaniseerausmieU.iSlU laitos Koskik. 11.
3957

—,

opistol. haluaa asuiutoveria.
Kortelahdenk. 16.

Tekn.

Kaarlo Leander

vilkasliikkeisessä liikekeskuksessa omalla palstalla, myydään

toimeenpanee

—,

3927

Liike-tain

Hevosjalostusseurä

—.

3960

varastosta

Koskisella,

Jämsän

leen itsellisen Kustaa Laurilan
perillisiä, niin ilmoittakoot itsensä
allekirjoittaneelle pesän selvittäjälle,
K. V. Kallionen.
os.; Viialan asema.
3759

Tawrets Leltaasiniaflas

mm.

BMverkao

Lempäälässä, puhelin.

Huomatkaa!
Na, jotka tietävät olevansa
Lempäälän Lapin kulmalla kuol-

Raviklipailut

*

PjM

3973

Vastaus nimim. «Perheen isä» Tampereen Sanomain konttori. 3760

—.

g

Salon 42,335 kadonneet ja kuoletetaan.

hankkijalle.

Lähemmin
Rob, Kasranssutn
Itäiuenkatu 28, puh. 17 79.

lapsi otetaan hoidettavaksi
Ihan akatu 4.
'
Tennburg,

ia voikortit nimeltä Reine’et,
Sokerin:o 228, 15941, 15940, 38233 ja E.

mukavuuksiina heti tai myöhemmin.

Myydään heti 2 hyväntuottoista

ke-

hoitetaan ennen t. k. 20 p:vää
jättämään anomuksensa Kunnallistoimistoon.
3778
Kun nallislautakunta.

1-5 iin Sub!!
Sm

Lempäälän Uskelan Valkjärven mallia, kauniita sila-aisoja, parirekiä alennetuilla hinnoilla.

Sotavahinko-lainarahastosta,

puotihuenessts

UesimyllyißltosiQ.

■i

kuntalaisia,

Halutaan vuokrata

/talkkia

::

jotka haluavat saada lainoja n.a.

perhe haluaisi vuokrata kamaia keittiön tai osa heittiöön.
Vast. t. 1. kontt. heti tai tuonnempana
uimiin. «Työssä käypä pan».
3790

Hyvä vuokra ja hyvä

hoidetaan.

::

lii Lipil

kahvilaksi,

Halutaan vuokrata

lähellä Tamperetta kirkonkylässä.
P.a. 25 ta. josta hyvää peltoa 12
myy
ta järven rannalla. Päärakennus
Björkvistm
VählttGiskauppc,
kauniilla paikalla, puiden ympä- Fr.
Hynninen ja Klemola,
omisi
röimänä sisältää 4 tilavaa huonetta erittäin hyvässä kunnossa.
'"“
Puhelin on. Toisessa asuinrak.
2 huonetta. Navetta, talli, sauna
y.nj hyvät. Metsän ja irtaimiston hyvässä ajokunnossa, K. U. Litarvo yli 20,000:
Myydään paik- tusella Lempäälä, Kuokkain.
3967
kakunnalta poismuuton takia
Lähemm. nimim.
49,000;
pohjaa
työkenk.
lujaa
ja tallukoihin myy häivälläKimin«Omistaja» t.l.k.
3704

...

::

T.S. ti. 40 mm

Pienirin

Hyviä nlkolaisia

rv

to niitetään.

Hämeen- tahi Kauppakadun vartai kamari os. kyökkiin kuukauden ku'Vast. t. L kontt merkille
relta.
luessa. Vast. t. 1. k. nim.
3788
»Vuokra.»
Siisti.

i

60 li tr. tanskat, pyöreitä
varastosta
n, Yrr VIKTOR FORSEUUS
H5.1.1176)
Turku.
3752

ja kamari, sopiva

keittiö

Kamari ja kyökki

Puimakoneita
500 mm. pienviljelijöille
Ekononi kotitarvemyllyjä
450 mm. kivillä

::

hyvältä liikepaikalta. Vastaus Aamul.
kontt. nim.
38V19
»Kiireellinen 1919».

Vuokralle otetaan

Lokomobiilejä

Torppien
Ljmastamisasioita

iso liikehuoue

mcw

tniel.

Kaikkia
Äsiaisajotehtäviä

KönelymistSfsn
toimii Sähkö- ja Telef.

työhuonek.

Tahmelan T. g

talolle

sof)joife?ta:

posti juna SBaafaSta,
Ko r n i o ä t a ja 3 l) Id ä § f p I ä § tä.
Klo B,4ft. n. fefajuna 2B i lip p u 1 a § ta.
Klo 2,88 tp. poliijuna Vaajalta,
Korni o§ta ja S P to ä g ! p I ä § tå.
Klo 5,48 ip. fefaijuna Orijuebeltä.
Klo 11,15 i. f« tajuna 3qro ä § f tjläStä.

Klo 5,14 a.

etelästä:
Klo 7,47 o. fefajuna £t> t j Q r Q g t a
rn» 10,36 nl). matfustaja juna Viipur i § t a.
Klo 1,40 il). t>o§ti}nna £ e I f j n g § t ä.
ja Kurusta
91® 8,32 i. po§tijuna selifingi§.
tä, Ku r u §t a ja Viipurista.
tl. poStijuna £elfim g i g.
SlD_il,3l
t ä ja Viipurista.
.

i

Sännegtä:
7,48 o.

Klo
fefajuna KprluääStä
(fuluSfa V»—31 /»). '
nöksiin.
Klo 5,55 ip. poSlijuna sp ori g t a ja
Samoin ovat kaikki Blintarvelauta8i a u m a I ta.
itunnan määräykset ehdottomasti täyKlo 11,05 p. fefajuna KprträäSta.
tettävät.

Valkeakoskella, 14 p. helmik, 1919.
16 p:nä, alkaen kello
hinnat 2 mk, veroineen.
Elintarvelaiitaknnuan puolesta:
Soittaa J. Lahti.
3934 3775
Ä. V. Ropponen.

sunnuntaina t. k.
2 ip. Lippujen
HTJOM.I

:«

3unaf saapuvat:

Tampere, 1919.
Tamp. Kfrjapaino-OsaJceyihtiö,

