N:o 62 ~p. painos N:o 99

Tampereella lauantaina 15 päivänä maaliskuuta
TXX.AUSHLNWAT:
9-pp.
6-pp.

KONTTORI
Tampere, Kumukaan!;. 30
avoinna arkip.

klo

9 a.

V» V.
Va
l
U

—6 i.

»

PUHELIMET
Uin.- ja tilauskonttori 1
Kirjapaino ja sitomo
3
Isännöitsijä 5 (yksit. I 80)

16:-

8:50

12:

Ä

Isänijöifsijp tavat, varmimmin kello 9—JO j.» 12—2.

/

t

Sp °o

Kello

1 ip.

Kello

5

Kuolleita

JUHU.|LTÄS§!A

Alkusoittoa

.

Pianonsoittoa
Juhlarano

.

.

.

.

Sooiolauioa

.

.

.

.

.

.

12 pnä 1919.
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OSTÄIKIM.E korkeimpiin

Eläinten luita ja Liimalappuja.
kajauhoja.

TOIMIKUNTA,

Kokouksia
T.0.. T.A. o.t. SO

|

M

6269

mainitut asiat.

Tampereella maaliskuun 14 pnä
1919.

&

TS. et. 12 mm.
W U«m Nuoriso-osaston
Ile li. s*ll kokous on tänään
1
klo /nS ip. yhdistyksen huoneustossa
Hämeenk. 1. Nuoret tervetulleita. 62C6
*

mftwlfllwtolmßto l SpetSitionlliiKe.

|SBIBHBSiaBfiIRGBSgSSSIEi!I
Arv. liikennejöitsijöille saamme täten kunnioittavimmin
ilmoittaa avaavamrae haarakonttorin Raumalla huhtikuun alussa. Joten tavaralähetykset ulkomailta voidaan
osottaa meille Joko Turkuun tahi RaumaSSej sieltä
edelleen toimiteltaviksi Tampereelle sekä muualle.
Nopea ja huolellinen toiminta, halvat maksut!
Suomalaisten perustama ja kannattama speditio-

niiiike.
Kunnioittaen:

Meritolmi- Osakeyhtiö
Turun koni puhelimet 298 & 17 51.
Sähköosote: »Meri».

Myytävänä

Kaunis huvila omalla palstatilalla Näsijärven rannalla myydään vastaanotettavaksi kesäkuun 1 päivästä. Huvilassa on
sali, kaksi kamaria ja keittiö
ynnä kaksi kamaria suvea varten. Navetta, heinälato jasanna
aivan uudet. Erittäin kaunis
puisto ja oma laivasilta. Hinta
halpa. Lähempiä tietoja saadaan omistajalta Vilho .JuhoJalta os. Nokia, Viikin kartano,

6154

saorittoD Pörssitelitövla
Bnhiftnu lrn>in*Rnyi Oi Mtro
i" ™ 85(161(8118
lil j
Slwl^ilsy'M lii I
edustaja Tampereella

nPlUillfifl inffMPf sf
Unioninkatu 19. Pnh. 2107.

alli mm

LisliiJliiiilligli

•

Wäinö Pahlman,

Puh. 940.

Äaraul

konttorissa*

i

Teatteri »Soinnussa»

im

f

TsnssS-ntama

PtiHläWMärTiA
BimmHiJiMEs!Ertoa{Ä
Asianajajia Seinäjoella:

I

Osoiteilmoituksia

AsinnaW

{

Tampereella:

ASIANAJOTOIMISTOJA,
uiden omistajat, kuuluvat Tampereen
Asianajajani Yhdistykseen.

■

£

pj

Soija

&

16, 15)6,744,1790.

Grönblad & Selander, Kauppatori
7. (Palanderin talo.) Av. 9—4.
Telot. 659, 1359 & 314.

|Urho Jaakkola, Kirkkokatu S

(ent.
k Palandciin talo). Av. 9-3. Puh. 761.
i Kaario Lannio, Säästöpankintalo,
i Läntiiienk. 24. Av. 9 —4. Puhelin
ti 44 ja 15 56.

O. Laitinen
Viljo
|K.
9—3. P.
| Kauppak. 7.

j||i|

||| Pääsylippuja ä 10 mk. saata||| vaua Musiikkikaupoista ja

Eriksson,

Backström. Kauppakatu 10. Yhdyspankin talo. Av. 9—4. Telet.

’

Ä Lauantaina 15 p. t.k klo 8 ip.
pj KaupunglntaEoilat
Q ovella.

varatuomarit

&

Av.

Kaapo

Siirros

Av. 9—3.

Sainio,
471 ja 473.

Itäinenkatu

Puhelin 758.

1!

Procope

&
Soivio, Connnetcen
talo. Av. 9—4. Puhelin 265.1550,

Tampereen Lakiasiaintoimisto
um. varat. Oiva Sohlberg, Kuuppak. 36. Av. o—3. P. 644 & 1004.
Plauting

Aminoff k Gummem.
uiMKitu:
Kaupungin-' ja"aluelääkärit
Tri af Hällström, Kirkko!,. S, 9—H
5—G. Terv. hoitotoimistossa I—2.
Grönholm, Itäinen k. 20. 9—ll, 4—5.
Moberg, Satamakatu 7. Puh. 729.
10-12, 5-7.
Nyman, Kanppat 7. t)-i I . 5-6. pvh.9-11.
Terveyshoitotoimisto, Hämeenk. 19.
10—5. Tarkastusasema B—lo.

Keuhkotautihuoltoia,

Ahlm an St Paakkinen. Omistaja l;

Kosijat!! Kajeet -

Orkesteri-

“Sä Kivilaki 8 TilnMin

Kauppaopistolla tänään klo 7 ip.—l2 ip,
Erikoisala Tornnariasiat.
6281K.-akonhm H.t.k,

Ensi-iita
Lauvaut. t. k. 15 p. ido VsB ;11.

U

*

6158 ÄltTed Holmström, v. tuoni., Turku,
klo 9—3. Puh. 772, 1049 & 117.
Lauri Halmeen Asianajotoira. Vaasa,
Otto Tanner, Lakiasiaint. Viipurissa

Ohjelmallinen

Ph! Lange ]a Tora
Meri 606
CyiiigH teatteri

s

l

Helsinki Aleksanterinkatu 41.

Raoin.! Suositti! gjijete.

Maalisk. 16 pnä klo Vt 4 ip
Aiennetuin hinnoin

(oli kaksi Karoliinaa)
Huvinä,vt. 3:ssa näyt. mukaelleu siioin
J. Lehmus.
Snnnnnt. t.k. 16 p. sama kapp. toisen
kerran klo l/ 8 ill. Lippoja näytäntöp.
12-2 ia s:stä. alle.
6183

Snellman, F. Emil
V^IO— /ä4.
6. S, tepsiä KiSSS'äa)

Kauppak. 16. P. 1519. Klo

Lippuja 10—2:50 Tampereen Musiikki- Vilho Selinheimo, lääninsihteeri, esitkaupassa sekä sunnuntaina Ulo 11 e.p. tel.Senaat..Helsinl<iKonstant.k.2s,p.l7o7.
Teatterin kassassa.
Turku. Eerik.k. S. Av. 9—4. P.484 & 045.
Martti E. Jaakkola ja T. Piintilä.

Klo 8 ill.
Tavallisin hinnoin

|

imi i;iit

klo 1 päivällä.

ii pii

JoMokusata.

«M

Rauma.

Startti Intia

Tampereen Teatteri
Sunnunt,

Mj BrOdemson

s

Turku

Huveja

j
osakkaat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen Engströmin kahvilaan Tampereella, lauvantaina kuluvan maaliskuun 22
pnä klo 10 ap.. käsittelemään
yhtiöjärjestyksen 9:ssä kohdassa

Elin Saoäftrtn å Sfggfrid Roberts

Tosspaikkaisla asianajajia:
Teatterissa sunnuntaina maalisk. 16 pnä K. V. Holman, Asianajotoimisto

I

—

6148

liani Mm

Akseli Skutnabb.

Ä!!pa»n pSittUiSiSd

||

Yleisö tervetullut"’
Sunnuntaina klo 11 ap. lastensaarna
Ohjelma kokonaisuudessaan sunnuntain lehdissä.
opett. Lyytinen.
Juhla-iltama klo 4 ip. Puhuvat | Ennakkomyynti: Soinnun kassassa, kahvila Mokassa ja Lyytikäisen
kirkkoh. Pätiälä, east. Seppälä ja o(- sotavero.
6286
pett. Lyytinen. Pääsö 1 mk., varat- S kirjakaupassa. Liput: å6;—,4;— ja 2;
tomat vapaasti.
6221
TS. 1 s.
saarnaa sunnunt. Ulo II an- ja 6 ip.

OsnKeyMl§

antavat

Sunnuntaina, t. k. 16 pnä klo 1 päivällä.

RiiKousluionselia Vartlotarninß. IJ

mm.

Kilpailut alkavat lauantaina klo 4 ip. ja sunnuntaina klo 12 päiv.
Huom.! Kilpailujen aikana sunnuntaina soittaa Pohjolan Jääkäripataljoonan
Pääsymaksu: Smk. 5: veroineen, merkkiläisiltä puolet.
soittokunta.

T S. e.t. 150 ksmm,

lisi-ili

Ev. Yhä. Rukoushuoneella
on Nuorisoliiton toimesta tänään klo Gip
flino Blom-vainajan muistojuhla,
Luth.

puhuvat opett..' Lyytinen jaMuotinen.

p:nä,

Tampereen Luu|s»lo!ehdas O.Y.
Tampere, SANTALAHTI. Puh. 274.

RaametuSHinesi esitelmä
3564
Käsityöseminaarilla sunnuntaina klo 5 ip.
Israelin kokoomiuen. Tervetuloa!
62:5
H. Mikkonen.

Esittävät Tampereen Teatterin Näyttelijät.

Smk. 8: veroineen.

gqr MYYMME hyviksi tunnettuja valmisteitamme:
Luu-nahkaliimaa, luurasvaa, luuryyniä, luujauhoja ja nah-

Hengellisiä tilaisuuksia

6207

T S., T.A., K S. et. 50 ksmm,

hintoihin

suuremmissa ja pienemmissä erissä

"-näytöksinen kansannäytelmä Pohjanmaalta. Kirj. Artturi Järviluoma

Pääsymaksu

flamnleiiflen Ilmoitus san ostaisi HIHMSe.

a

£

elämän.

Helsingin LsfstlnKiuäl-Tampeieen PyHntS-poHnollstii

i
M

|

Jumala herättää viimeisenä päivinä minun ja kaikki kuolleet ja
antaa minulle sekä kaikille usl;o-vai-ille Kristuksessa ijan kai kitisen

Juuret Luistelußnpalliit

|

Gerda Veneskoski (piano)
Ilmari Weneskoski (viulu)
Kirsti Gallen-Kaliela (sello).

Lapset ja lastenlapset

POHJALAISIA

ensi lauantaina ja sunnuntaina t. k, 15 ja 16

-

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 & HESNRBGHS O.Y.
Puhel. N:o 17.
Rauma.
Sähköos.: Heinrichs.

86:11 a ikävuodellaan maaliskuun

Kirjailija Kgösti Wilkuna.
Rouva Ida Hellsten,

6305

Välitys* ja Asioimistos Liike

nukkui hiljaisesti vanhuuden heikentämällä ikirauhan lepoon Kangasalla Havisevan kansakoululla

.

.

pidetään lauantaina 22 pnä maaliskuuta
klo 5 ip. Näsijärven jäällä. Lähtö Tampereen Pyrinnön luistinradan luota. Ilmot! antamisina ksu Smk. 2:—. Hraotns
tehtävä viimeistään t, k. 20 pnä osotteella ins. Yrjö Salminen, Tampere.

Helin

Torviscifloa
Jsikiapnlie

liiiiipi

avaa rembursseja sekä
toimittaa kaikenlaisia pankkitehtäwiä ulkomailla.

o. s. Polviander

.

1643

....

ostaa ja myy

Ed S a Vilhelmiina f

OHJELMA
Pohjolan Jääkäripatalj. Soittokunta.
Opettaja Ä. Hahl.
Maist/ M, Vaula.
Taiteilija S. Kaario.
.
Oriveden Sekakuoro.

Toimitussihteeri (yk-

Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Tampereen Piirikunnan

Ensiluokan kahvila

Rakkaudella meitä hellivä.
äitimme ja mummomme

4
S

Päätoimittaja

tärkeimpiä ulkomaisia valuuttoja, kuten kruunuja; Saksan
markkoja, puntia, frangeja y. tn. niin shekeissä kuin
kirje- ja sähkömaksumääräyksinä,

S 0 IT T 0 A esittää trio:

....

Ksfioroisulssa

a

Kauppatori 5, puh. 677

....

AäkajsEspaha

Ilmoituksia

T.S, Kotiin,

KANSANOPISTOLLA

PUHELIMET:
Toimitus

mm. ja on pienin hinta 15 mk. Pienin ilmoitusmakau on 2;50.

--MO KK A

Jumalanpalvelus kirkossa ja käynti
sankarihaudalla.
Suojeluskunnan Paraati Paviljongin
kentällä.

Kihla-, vihkimä- ja syn-

Kuolinilmoitukset maksavat 35 p.

s

Kello 11 ap.

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

sityispuh.)

ORIVEDEN

vietetään Oriveden Kirkonkylässä torstaina
maaliskuun 20 päivänä seuraavaila ohjelmalla:

tymäilmoitukset ä 8 mk.

Puhelin 8 (yksityisp. 1562)

Isan Tampere, Joroiuen, Karkku, Keuru, Kuopio, Lapua, Nurmes, Oulu, Viitasaari

»mösjusuu

set 75 p:iä mm., vähintäin 75 mk.

Tavataan varmimmin toimituksessa
klo 2—4 i. p.

*»

Korkein talletuskorko

ILMOITUS HINTA: 45 p:iä ennen ja 35 p;sä jälkeen tekstin
sekä määrätyillä paikoilla 55 p:iä milllm. Punaiset ilmoituk-

EETU A. ALHA

6:
0:
2:
12
Uiltomaille 6 mk. kk.
Konttori ei myönnä yksityisiä tilauksia velaksi.
Kotiin kannosta Tampereella peritään 25—50 p. kk.
|tilausajan pituudesta riippuen.
,

1919

TOIMITUS

Vastaava ja päätoimittaja

24:

32;

SB:s vuosikerta

& Puha, Kauppak,
7. Av
9—3. Puk. 91
LI 65.

L. puistokatu 4,
tiistaina ja perjantaina 6—7.
Kiertävät sairaanhoitajattaret ta-

vat. värin, klo 2-4 ip. Länsipiiri H. Paasikivi, Maariank. 4. Keskikaup. M. Koskinen, Länt.k. 36, Kylt. L Upari, Aleks.
k. 30, Itäpiir. H. Vihonen, Viinik.k. 3Å!

Hokotustoim. Kunink. 36, torst. 11-12.

Ahlman, L. puist.k. 14. 1/2 12-1, 5-«/2 7.
Bergholm, H.k. 21; 9-Vsl 1,5-6. T. 1456.
Björkqvist, 1/2 12—'/2 3, nenä-korvat.
Emeleus, V>9—V2 10, 4—5.

TriHoffström, Hämeenk. 27 arkip. 11-1.
Yrjö Kulovesi, Rakennuskontt. talo,

Hämeenk. 23. Telet. 804. 9-ii ja 5-6.
Lolmaranta Ilmarini,-. 7 Tammelan
apteekin talo 9—ll ja 5—6 keuhkot.
Lång, Onni, Erkkilänk. 9, Puh. 1401
arkip. 9—12 ja 4-6, pyhäp. 9-12.
Moberg, Cyrus, Satama!,-. 7 puh. 7 29
10—12 ja 5-7.
Tri Nyman, Kauppatori 7, 9-11, 5-6,
pyh. 9—ll. Sisätaut., last. ja veneer.
Ora, hermotaut. 9—10; 5—6 Mustanlahdeuk. 24. Puh. 817.
Häihä B. Kauppakatu 2. k!o 9—ll ia
4—5. Puh. 574.
Vlkandec, Anna, Koskik. 9, •/» I—V«4.

2

Nro 62

Lauasitama 15 pmä maaliskuuta

AAMULEHTI

1919

teißsiOfilMO:

tään yhteisiä

R. M. Merikanto
G.y.HOOTTORiTOiiSTQO.
,

;'Hilan
ÄMiulClll Hämeenk.2s.

S
P. 1197.
LP. Imn SSSS

iliiiojiielMf.

tehtävä.

HcilKo- ]s laivsusliilM:

Palvomaan maanviljelijäin etuja koti- ja

Myymälä Kauppak. 1. P. 1411. Konttori
Bljauderiuuietni. P. 491 ja 1861.

ElälnSMreltö:

M. Herva, 10-1, Puhelin 1134.
Stenius ia Hilden Must.l.k. 23, 10-12. Eut. O.Y. Alfr. Selin. 106, 509, 1678.
Kronholm. Toijala. Puhel.
Tampereen Paiifavsrtiysiltys- &

ulkomaan puutavaramarkklnoilla.

Kuluvan vuoden »Maaseudun
Tlevaisuuden«
toisessa numerosLfilielysljlke OsoMeyliflö
Varasto: Sorinahteen Lautatarha.
sa kirjoittaa agronoomi B. WePuhelimet; 10 72, 6 99, 15 64.
stermarck metsänottnistaijain Kestarpeellisuudesta.
kusliikkeen
VUlßleUalta:
Uotilan ViilaiohUas, Ferraria'.! Emme käy tarkemmin selosta-

mmm:
Ä-. Fjäder,

Punviilatehtaank. 12. P. 038.
H. Nironen. Kiininkaank. 16. P. 1735.
m nti Rautavaara, Rautalienk. 8. tehtaalla.

SnlnuwlnlstelDO la Merooiäii;
te|. imiiais, Se"*;
SfaSimMaaitsKli!.

14i7.

Puh. 1266 ja

Koiieteipln:
Husqvania,
•:

01,1 Pe 1 “konekauppa.

Kauppa!:. 8. P. 222.
ja Kalustokauppa,

Il Mijhnln KoneIL möasla Laukontori 8. Puh. 1442.

Hämeen Maeniliieiiigin Mm-12 Osskeyniii.
ja 14
Hämeenkatu 7.
Puhelin

1«li
| n Palo- ia murtovakuut.
y 11 |i|
J y il 14 Asiamiehet Tampereella:

52.

lls-MlslsfiM

Ka.

| G. W. Osanen, Hämeeni:. 9. Puh. 520.
8 Emil Lyytikäinen, Hara. k 23. Puh.
P K. J. V. Dahlgren, Läntinen Paistoit. 6.

KESKUSOSUUSLIIKE,

571.

■

.

Hcicmiliioreltii;
Hannes Kieheiä Vesilahti. Puh.

pienenee yjhr löitten yhä lujemman yhteen liittymisen vuoksi
niin on sanomattakin selvää, miten kiusallisessa asemassa yksityinen maanviljelijä metsää myydessään tällöin on. Ellei määrämaan hänen kirjoitustaan, mai- tystä hinnasta myy, niin olethan
nitsemme vain että hänen perus- myymättä. Yhtiöyhtymän kyllä
tettavaksi ehdottamansa liikkeen kannattaa
jäädä odottamaan
tarkoitus olisi valvoa metsän- kunnes maanviljelijän rahantarve
omistajain s. o. maanviljelijäin tulee siihen vaiheeseen, että on
etuja koti- ja ulkomaisilla puuta- pakko myyjiä tuolla samalla hin;
nalla.
varamarkkinoilla.
Nyt sodan aikana ovat meiM Näin on asia nyt jo. Ja kehitys
metsäkaupat, puhumatta halko- kulkee kähkeesti samaan suunmetsistä, olleet melkein tyyten taan yhä. Siitä ei ole epäilystä.
seisauksissa sen tähden, ettei Meidän tulee tämä muistaa ja
puutavaramme ole päässyt maa- ottaa siitä vaari.
■Metöäntuotteet ovat olleet ja
ilman markkinoille kauppasuhtulevatkin
olemaan Suomien tärteitten ulkomaitten kanssa katkettua. Ja vielä nytkin ainakin kein vientitavara ja tärkeä tulojonkun aikaa jatkunee tilanne, lähde maanviljelijöille. Kun näin
koska Englannin ja Ranskan tärkeän tavaran, sanokaamme o-

¥3

«

®

300

»«

««

Suomen Penkin hoito
1918.

aikaan. Varanaan tulee tuollaisen
suuren
liikkeen perustaminen
pian ajan kysymiykse'ksi.
Joku
sanonee, että yhtiöt alkavat yleisen boikottauksen maanviljelijöitä kohtaan jos ne omaa liikettä alkavat suunnitella. Taikka
johtaa se siihen,
että yhtiöt
trustiutuvat arvelee joku. Pelko
tässä asiassa mielestäni on ver-

maanviljelijäin paikallisjärjestöille uusi ja tärkeä

Ahlqvist P?h Ä
Metallitehdaa,

-

15

tässäkin
järjestäytymällä, yhteen liittymänä saadaan paljon

Tampereelta 19 15/319.

»

Tiliin liitt 8.?.

tiist, keskiv. ja perjant., sitäp.
Pekka Nivonen, Kunink. 19. P. 36,
Vs 12—1. Ei lauvantaina.
Veli Pakkala 10 —ll tiistaisin 6—'/ 2 7
P. 170. Kiininkaank, 25,
Pala, Väinö, Hallitusfc. 9, V* 10—11,
tust. myös 5—6, ei tnaanant. Puh. CBS.
Ada Paavola, Kauppak. 4 10—11,
5—6, keskiv. ja lauvant. 10 11.
S. Tirkkonen, Läntmenk. 27 10—11,

Wplflfi
illlljlit
ifeEtlälä uiitififf

tästä on tehtävä loppu. Meiiiän
on opittava ymmärtämään, että

Björn Alithan, 11 -12 ja 6-7,V,
ei keskiv. ja lauvant.
Elvi Holmlander, Verkt. k. 11.11-'AI KONI' l OKI Läntiuenk. 2o 1 10 6 ep
ja 5-6. maan. lauv. 11-1. Puh. 16 87. KONEPAJA Puutarhak, 33/
Olga Järvinen.
2O,
Vi 10—11. Ei lanani. Puh. 608,
Lauri Kulkkila Rongank. 12. Klo
'larnpere, Santalahti. Puh. 274.
9—ll ja 5—6, lauv. 9—ll.
Ostaa eläinten luita.
Laurent, Hj, Hämeenkatu 23, V. 10—
Valmistaa: luujauhoa ja liimaa.
•/«11, V, 2-V, 3 Puh. 13 53.
Ktu
1IElna Lindgren Viinikank. 20.11-12, ja Ä.Årvl
,«

vaatimuksia. Nyt

Fankin johtokunnankertomus
s l itä.

Suomien! Pankin johtokunnan)
kertomus pankin hoidosta v. 1918
on ilmestynyt. Koko .rahaliike oili
fcassaitiHn dabet- ja kreditpuolelia yhteensä Smk. '15,599,054,433.:
rattava siihen pelkoon, joka esti 29, josta maaseutuikontitor. osalporvareita perustamasta suoje- le'tulee Smk. 5,058.584,299 :at
luskuntia kun sosialistit uhkasi- ja pääkonttorin- osalle 10,540,470,
Pankin kassassa
vat vastapainoksi perustaa puna- 134:08 Smk.
viimeisenä päivänä
ote
vuoden
kaartin. Mutta kaikessa tapauk- Suomen kulit ar ahaa, ulkomaan
sessai
punakaarti perustettiin. kultarahaa, rahaksi lyömätöntä
Niin myös yhtiöt tulevat entistä kultaa ja hopeaa, Suomen hopeaienemmän järjestämään toimin- ja vaskiraihaa, ulkomaan seteliraija kuponkeja sekä pankin
tansa yhdenmukaiseksi, järjestäy- hiaa
omia seteleitä yhteensä Smk.
tyvätpä maanviljelijät tai ei.
193,368,152; 88. Vuotta aikaiMutta meillekin kyllä jo pitäisi semmin oli vastaava määrä Smk.
yhdenmukaisen toiminnan mer- 242,164,781:05Diskontattukitys tälläkin alalla olla selvä. jen kotimaisten vekselien tili oOvathan maanviljelijät juuri soitti jouluk. viimeisenä päivänä
V. 1918
metsänäupoissa saaneet maksaa Smik. 45,142.610:53.
diskontattiin
Smk. 116,716,358:
järj estäytymi soppiraho j a saam44, maksettiin ,Smk. 106,370,me sanoa monia kymmeniä mi!573 192 ja protestoitiin Smk. 10,.Joonia.

000:

'

—.

Mutta tästä huolimatta ei ole
V. 1918 annettiin hiypoteekki-'ASTRA O.y. KONEKAUPPA
lamoja
Smik. 39,0112,568: 23 ja
vielä
silmät
auenneet.
Pelätään
Puh. 370 ja lii SO.
Tapaturmavakmituks.
1111
OSITin
S
Il 11151y%l Asiamiehet Tampereella:
omaa järjestöä.
Se tuo uusia kassakred kiivejä Smik. 29,068,.Käytetty kreditiivimääräi
Osanen,
G.
Emil
oo:
Lyytikäinen,
W.
1
herroja, uusia virkapaikkoja. Sen 5
g K. J. V. Dahlgren, Juho Kirinen. Kauppakatu 11. Puhelin HBO ja 800
alli vuiodeni lopussa 112,646,028-;
tarkoitus on virkapaikkojen Hank- aa.
Ulkomaisia vekseleiltä disRlrloßaoppolo.
kimin en. On kyllä totta, että o- kontattiin v. .1918 Smik. 13.492,G-. W. OSONEN Lyytikäisen Kirja-ja Paperikauppa
B Vaknntuskontfon Uäineenl!. 9.1'.530. || Hämeenkatu 23. P. 571. Huora.! Suurin
massa järjestöissäkin jonkun täy- 513:03 ja protestoitiin Smk.
1 Salama —Pohjola—Kullervo. | ia ajanmukaisin Kirjakauppa Ttreella.
Post [vekselien tili
tyy; hoitaa asioita, olla »virka, 118,503: 57.
j|
Kon t torinil: a 9—2 ia 4—6.
g
v. 1918 asetettuja Smik.
paikalla.® Mutta onhan meillä o- osoitti
0»a m S Keskinäinen Henkivän, yh- liiiGseretii 'åMtm O.
t
701,
7
13,
5
20;
7
13,520
98 ja lunastettuja
saamiemme san kansallisomaisuuttamme täy- main järjestojemme kautta mahuUv 1111 tiö, Tampereen Haarakont- ramiiereen 0«s/ Kirja- ja puutavaraliikkeet
Joululle,
167,599,927:10.
Smk.
tori Hämeenk. 22. Av. kello 8—!!,
P&popSkaug»t>a Erkkilänkatu 0. viimeisten
dellisinä hinnanmäärääjinä tule- dollista vähentää »virman aken.t- viimeisenä päivänä ali niitä liiksanoiniälehtitietojen
Puh.
92
(Lälieliä
12—4.
Johanneksen kirkkoa.)
mukaan yrittävät painaa suoma- vat kokonaan olemaan muuta- te;ja.« Näin on osuusliikkeittera- keessä 6,375,367:89.
Vak. O.Y Tamn. konit. ItäiSf
mikEVU nenk. ll.p. SO7. Av. 9-12 ja
Huonebaluliikkeltß.
laisen puutavaran hintoja ala®. mat harvat tukki yhtiöt tai niit- me kautta jo mitä suurimmassa
.Suomen vapaussodan aikana
1-4 paitsi !anv. 9-2.
ten yhtymät saavuttavat nämä
Tampereen Höynjpmiseppä Oy. Mutta kaikessa
tehtykin.
pankki kapinallisten hallussa
hinmäärässä
Ennenhän
oli
•Atakauksessa
Puhelin konttori 600. Tehdas 1003
Palovakuutus Oy. Juh. KiviillHliril nen. Kauppa k. 13. 1 202. Sten- K.K.Tirtaaen Pellavatelit.k. 17. P. 1804. nat ennen pitkää 'kohoavat, sillä •maamme talouselämässä liian kulki yiksityisliikkeitten hyvin tammille. 12S p:stä huhtiik. 14
bäck & C:o Koski):. 7. Puh. 1454 ja 1400. Tässä persost Psm.njalostus~
suuren vallan.
Heistä lopuksi paikattuja asiamiehiä laumoit- p:ään. Näiden toiminnan kautta
tehdas O.Y. Pohjolani:.2l. P.514. puutavaran kysyntä tulee ole13Tapatnrmava*t. O y
aiheutunut tappio oli
«S-a-i. asfej Pääasiam.Fedi Procopå Tsmp. Hnouekalnsitta ja maalausmaan
ymmärrettävistä syistä riippuu kaikki, mikä tätä alaa tain myyden usein huonoa tava- pankille
Smk. 1116,200,328:
syy.sk.
pnä
& C;o Kuninkaankatu 21.
1727.
7
puh.
32,
23,
Puhol. 8
osasto Hallituskatu
Ja kun otamme huo- raa hyvästä hinnasta. Nyt voi 14.
suuri, vallankin nyt sodan jäl- kos,kee.
Rob. Witiing, Arth. Laurent ja I. Stenius.
mioon, että tätä liikettä harjoi- osuusliikkeiltä ostaa
KsalorHlMO:
keen ja jatkuvasti
tavaraa il„SUEA"
Polo-120.ja Av.HenhivaHuatus
Kun pankin asäna sekä tämän
tetaan!
eipäkansallisella, vieläpä man
10—2, Kauppatori 5, 3:s k. Sulin S Ruissalo, puhelin 989.
Puh.
Puutavaraliikkeemime
siis
tuleja
välikäsiä
saa
vakuuettä
niiden vahinkojen kautta,
olla
keskin, vnkuutnsG 1%, M
suurelta
osalta
ulkomaisella
pääpankki on kärsinyt ruplavat
saamaan
tettu
joita
varmasti
korkeita
tavaran hyvyyjiestä ja hinVJ?, lait. Pääasioimisto
niin
omalla.
on
tämä
saataviensa
arvon alenemisen
yhtiöitten
Itäinenk.
24.
Puh.
263.
Tampereella,
hintoja metsäntuotteista,
nan kohtuudesta.
W. Vcsterhmd, Puh. 909.
horju vaksi,
johdosta,
käynyt
oli
monopoliasemasta
johtuva
fhaanAivan teinen asia on, tulevatTässä puheeasioleva yhteisyri- päätti eduskunta hallituksen esiWitting
SlÄilstcjr.
ko metsänomistajille metsistä viljelijläin riippuvaisuuden tila tys tulee vaikuttamaan samaan tyksestä parakille luovuttaa SuoCEMNIA Palovak. 0.-ym pääasiamies lii??]
Sähköliike,
7.
Puh.
269.
HiIHinHMU
fE 1111 IM Satamakatu
jbudl Uh bU LI Olisi Kciuppak. 4. P.SB6. maksettavat hinnat kohoamaan. vieläkin ikävämpi. Se on kauka- •suuntaan. Milloin tahansa ja. men valitio-iobligat-sionej a Smk.
TP|T*IM Merivakuntus O.Y. E. V. LindNyt se riippuu aivan kokonaan na maanviljelijän, niin ylistelys- muodossa missä tahansa tuo kes- 350,000,000:
-panikin aseman
lUliUll borg. Koulukatu 7, puhe!. 315.
tä
vapaudesta
itsenäisyydestä.
ja
kusliike tuleekaan perustettua, vahvistamiseksi. Tämä luovutus
puu t ava rayht idistä mme.
Mu islokaik. 311 pnä.
Dgtisjiso-koijasispaja.
Maanviljelijäin,
ei
ole tällaisen on
ta)kaamme vaan, että niillä oli jo
F edi Procope & C;o. Kunink.k. 21, p. 882 Myymälä, Hämeenk. 14.
sen perustam iskysy mys tä tapahtui
Puh. 1815.
miljaardiliikkeen
näin tärkeän valmistettavia
ennen sotaa jokseenkin täysi vai.
m a an v iljelijäin
Rilntelmlsis- In MysßosMa:
mo n qpioIi a s emiä n
vah venem is t a p aikai lijärj es töissä,
ta metsän hinnoillam i s es s a.
maat a 1ous.
Ja
kun ne nyt entistä enemmän lä- ristissä käsin katseltava, vaan tuottajain p a i k all is yhdisty k s i-as ä
Sähköliike
Ilmarinkatu 7,
Puh. 153. hentyvät toisiaan, niin voivat ne heidän ora ennemmin tai myöPuistsrliakahi 33.
ia sitten kun liike perustetaan, Suomen muonittaminen.
Pulmiin 1679, asunto 310.
määrätä aivan täydellisesti met- hemmin perustettava oma liik- ovat nämä järjestöt sopivat sen
Itä*-Hämeesi asioimisMagnus Svensson, Yhdysvaltain
säin hinnat mielensä mukaiseksi. keensä, joka valvoo kuten agron, paikallisiksi toimintaelimiksi.
ia Kiinteimistötoimlsto
Westermarck
sanoo
metsänomis.
yhteisen
Puh. 8 IS. Ostoa koskevan
sopiMutta aikaa ei ole! Hetkeä- elintarvetarkastaja Pohjois-EuLäntinen!?. 27. Puh. 17 69.
a muksen. vuoksi ei teinen yhtiö ta jäin etuja koti- ja ulkomaan kään ei ole hukattava. Emme voi raappaa varten, saapuu huomenna
Kunnallinen Työnväl. teini. L. puis- lagp.
tele. 10, klo 10-3 ja lauv. !()-2, p. 484.
kilvoittele toisen kanssa ja olisi- puu t a var am arkk i noilla.
odottaa oman liikkeen; syntyä
Suomeen,
ICaltcisepSiilllMifslto;
Sanoin, että se hinta, minkä toimettomana, vaan nyt heti
han kilpailu ostossa yhtiöitten
Rakennus- meisäfglmistolci: Reilu- Is
enkannalta katsottuna perin type- maanviljelijä metsistään s aa, nen tuon oman mahdollisen kesYhdysvaltain elintarvetatkasrääkin, koska metsäkaupat ker- riiplpim myit kohonaan puutavara- kusliikkeen syntyä on paikallis- taja Pohijois-Euroopaa varten,
h;. Saisib si g.
Satakuunank.
Puh. 629.
to utu s
ran heidän vallassaan ovat. Ta- yhtiöistä tai niitten yhtymistä. -3'.l'Kistyk(sissä esille otettava y;hKesti-Siioincu M et
Mr. Magnus Svensson tullee
Tampereella.. Omist U. J. Uröuhlom,
näin ei saa olla, vaan teeliittyminen
kavuosinakin
kilvoittelu
jo oli Mutta
Erilaissa
llets.
hoit.
Mi
eri
kuntain
väli15G1.
Fil.nuust.
käymään
myös Suomessa ja saaPuhelin
monissa paikoin vallan näennäis- maanviljelijäin on hankittava seksi
Öaf-aiiia-ja Lnnfisenme ts äarayy.nt irenk a ah
J R;uij i ftssSfHv
puu hän sihteerinsä, luutnantti
kad. Uuhn. Puh. 89!. tä, se tapahtui vain myyjäin sil- myöskin
\Mk\l
jonkinlainen j.a huo- jonka avulla metsät arvioidaan Wiselin
seuraamana ensi sunmäin lume aksi. Yleensä makset- mattava määräämisvalta tässä a- ja
Metkii!llMölB|s U
uitto, "nuntaina Turkuun
myydään,
saman
Commersin tflio.
Puh. 533.
tiin se mitä hyväksi nähtiin eikä siassa. Helppohan on yhtiövhty- väylän varrelta samana vuonIllkKeltfi:
Kuten tunnettua, on (Mr,
Taiapereea Hitsi Esitonsaiiike.
enempää'. Ja kun kilpailu met- miäin nyt määrätä hinnat, kun na
G. Puhelin 1125.
Hämeenkatu
suurempia
|a
fCondltorlKahvila
alueita
samoilSvensson järjestellessään elintarEngsh-Jkain
Läntmenkatu 25. Puhelin 194.
sälnostossa entisestäänkin vietä myyjät eivät ole asettaneet mi- ta
seuduilta
n.
e.
Sekä peiden tuontia Amerikasta osut750.
J.
Kahvila, Huokala ja Mstkamiasvaaditaan yhtiöltä se ja se tanut ahtaissa oloissa elävää
xotl Kaivokatu 30, puhelin 140S,
&
Baokala Kauppatori i. Puhelimet,: oo'j ja yii>.
tfiwlrlr*” JS&hvlla
hinta. Sen täytyy jo jotain vai- maatamme kohtaan erikoista
Puutarha!;. 16.
UlVii
Slwwft ISwVfll Ilmarinkatu n:o 6
~«nl
KIBWfI
kuttaa.
Emme tahdo nyt enem- huolenpitoa asettuen myötätunKUSKQ»
S
Hankala.
Puhelin
Syiuntl
Kahvila
12S0.
&
«-«/««.M
Kenkäkauppa, VelJamonk. 7.
„foP® Puutariiak. 22. Puh. 1749
Kuninkaan
28. Puh. 420.
tästä
pää
Kirjapaino-OsaKeyliliS
asiasta kirjoittaa, mut- toiselle kannalle toivomuksiamme
Tmmiereen
banppa, KimppaKirjapaino iCutiiukaank.’ oli. Puh. S ta p:< äimiin e tätä niin lähellä
jo- nälkien. Ansaitsee mainita, että
Rfiaifliliiikkeltii.
-4jf3s£si.«j hallin talo. Puhelin 53.
maanviljelijän
kaisen
sydäntä
oleklo
S
ip.
27.
esim. yleisen jakelusuunn i telen a n
Qabaret esityksiä
Pankkeja:
7li iilHlly Milli Kuninkaankatu
Puhelin 1144.
vana asiana, että se olisi toteu- mukaan maamlme osalle tulevan
Elin Sundström & Siegfried Roberts.
VäiMiKtm
Fr. Biiräwnn
tettava heti jo ennen metsäkaupUsMuÄtiipld:
elintarvemäärän Ikääminen on
omist.: »lyniiincn <5: Klemola
14,
Hämeenkatu
5.
Av.
10
—3
lauv.
10—2
262,
Itäinenk.
puh.
yksityisas.
22.
Puhelin
22.
604pojen
Kuninkaankatu
sillä
hänen ansiotaan sekä että juuri
alkamista,
jo
on
nyt
Puhelimet 14 86 ja 14 53.
Kiminkaank. ja
K
f
nähty,
miten
nrctsäkaupoissa
hän on saanut aikaan sen, että
HsruDifipglu-, innsvusfeSatamak. kulHallituskatu 22, puli. 137.
a
Pilli massa.
ti • is# W*iÄä£aUJ
Puh. 198.
saattaa yksityinen tulla petetyk- Suomen tarve ensi sijassa ja
PiiKunruloßisiii,
Kenkäkauppa
7k
J
RemlHsölililKHeftS.
Tampereella
si. Alliekirjottanut itse on tullut .meille mahdollisimman suotuilvi» Mämeenk. 29.
1 e
ä
1
Avoinna
1 10— /2 3
,Urts|Af> Hämeenk, 3. Puh. 16 65
eikä soisi toisten maanviljeli- salla tavalla on tyydytetty. ToPuhelin 503.
Lauantaisin ia kesäkuukausina VglO—2
OvläOö Omistaja 'l. LEHTI.
Liinavaate- ja Pukmieulcmo.Lgdia
Täydellinen pankkiliike.
jäin joutuvan samaan kadotut
('iehisen ilon tuuteilla otamme sen
Nyman, Kuninkaank, 19. Puh. 6 90.
LeiparillißM
seen.
Viiuikank,
Länlinenkatu 20. Puh. 70 ia 700.
Aino Niemi,
vuoksi vastaan tiedon, että hän,
32. Puh. 887.
Ui
p
•Tässä mielestäni yksi uusi teh- jolle olemme mitä suurimmassa
& Ä
Pssn- sllltuslfsliökilii.
Korkein talletuskorko 5 °/ 0
Satakutman Sekatavarakauppa.
tävä maataloustuottajain paikal- kiitollisuudenvelassa, nyt saapuu
21
Omat varatC2,ooo.ooo m k. Av. 1/2 10 l/2%.
puh. 735._
Konttori Viinikank.
Sh takuin laukata 7. Pulisi. 14 71.
lisyhdistyksille ja koko järjes- vierailemaan Suomiessa henkilö3,
Kahvila Hämeeni:.
1215. Hutr jiZiSl Sekatavarakauppa Ja
:
Pesulaitos, Hämeenk. 17. Puh. 1051.
Mvlivliike HalhUisk. 7. Puh. 811. Setöille. Tehtävä, jonka toteutta- kohtaisesti tutustuakseen täkäkat.-ja Voikanppallallissa. Puh. 1057.
minen tuo sellaista kouraan ja läisiin olosuhteisiin
Kauppatori 7. Puh. 900 ja 920.
Psnttllfillolisla.
avoinna kaikkina arkipäivinä ’/ 10—3, kukkaroon
tuntuvaa etua, ettei
HaKßaraleiitalfa:
epäillä, onko jär‘kenenkään
sovi
MyyÄ.
Johansson.
Toiminimi J.
Puutarha!:. 10~
10—2. Puh. 1857.
mälät: Häm. k. 27. p. 48. Kauppaottaa vastaan talletuksia.
Ostepi
jestöllä tulevaisuutta
halli 78—77, p. 797. Puuttvrhak. 10. M
Tampereella, Kauppa!:. 3. Av. /,!0 —2
Rgimißnispplfl,
f «tj-lnM
f Kangaskauppa
V UfiffpTtlt Myymälät Tammelau- i'| SfIf f PlflffiP ln!S»
Pinninkatu 30.
Ijflh
Maanviljelijä.
¥¥
10,
puhelin 1203. Il* li LiilitllfiJ
ly i 6*l. katu
1.
JUIiU [ Puh. 553.
Ääpisnkk!
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Vaasan Osake-Pankki

Av.'

P. 47!

1

<

Kauppahalli N:o 51-53. Puhelin 1441.

MoismiÄafu

10, "Tampere,

Erman å

Puh- 13 12,

140:
Juho Isiä
päuliikef
Rautatienk.il.
i L PtiillM
Viini!.'

M RIIWH Ruumisarkiculiike. KaupMj pbkatu 18. Puh. 1508.
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TeMtislrMeli:

L’uh.

Imm lÄfi

Tempercen

Yerkatehtaankatu 3.

Piyf
IjlliTlii
9

SBleliUV}

Puhelin 1123.
k a n p p p a.
VorUfitehtaankat.il 4
Puh, 1(54 6.
O, o m u

i?ai»inna katoina aHsi»
päivinä kie !i 2.

il! liii li 1:1 TfIMPERKER MRJUPPA Hiili" iSSWiII
K. V. Ruuti, Pnutariiak. 6. Puh.

Tampere, Kauppakatu 7.

Tavara-, Pankkiiri-. Kiinteistö- Ja Vakuutusosastot.
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I lii wysL!i«
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Kaula-

6(58

Ronnikauppa Puutarhalc.
36. Puh. 741.
ja

TumpereeHa.
Auki V* 10—3.

Sosia! l ha!litus. Valtioneuvosto on määrännyt f il. tn V.

Hytösen hoitamaan avoimina
olevaa sosiiaåiihalklituiksen tillastoosaston ensimäiseo aktuaarin virkaa, 'kunnes «virka vakinaisesti
täytefaäa,
_
■

-

■

Suomen Roofsin-lahettilaan virka.
Svenska

saaneensa tietää, että Suomen ministeriksi Tukholmaan tulee nimitettäväksi konsuli Eugc n
Wolff,
Tidningen kertoo

■

Lauantaina 15 p:nä maaliskuuta

Eduskunnan

puo-

AAMULEHTI

N:o 62

Salapolton leveneminen maassamme
vakava yhteiskunnallinen vaara.

lueryhmitys.

Puoluejako uudessa eduskunnassa tulee siis olemaan seuraava (sulkujen sisällä vastaavat
numerot vuoden 1917 vaaleista,
jolloin on huomattava, että entistä suomalaista sekä nuorsuomalaista ja kansanpuoluetta nykyisessä eduskunnassa vastaavat Kokoomus- ja edistyspuolue);

Uaasan läänin maaherra chdoftaa kieltolain kumoamista
ja vökijuomaliikkeen ottamista valtion monopoliksi.

1919

3

Tampereen E!fnlarvelaufaftunfa.
ElintarvelaufakunKaupungin läähäriolojen järjestäminen. Ohfcsäänfö
nan eri osastojen johtajille:
'Kysymystä pohtimaan ase tefun valiohunnan ehdotus.

Os a stonjohtaij a n vei voi lis uUk 1
iin
kuuluu valvoa, että hänen
■moraalinen kunto on vaarassa. Kuten tehdessämme aikaisem- loin toiselle kannalle järjestettä- hoitoonsa
uskotussa osastossa
Tämä vaara tulee lisääntymään min on kerrottu, asetti valtuusto vä. Tässä voidaan ajatella joko
Ehntarvelakia ja elintarvesäänsamassa suhteessa kuin viljan
koko ulos es s aan viime joulukuun vapa a n
1 ääkäriva Hn t a-o ik eud en nöstelyä noudatetaan.
paloviinan raaka-aineen
saanti 2
!l
ä
koirniher.|kisen
valiokun- myöntämistä
kunnan
hoitoa Osastomhoitajain tulee täysin
lisääntyy. Tähän tulee vielä li- 7 P
nan tekemään ehdotusta kaupunettä
nauttiville
vähävaraisille
tai
eri- hallita alaansa sekä ammatillisessäke
nouseva nuorisokin
Sosialistit
ti että kaupa His osti. Heidän tulee
SO (92)
keittää suurella innostuksella vii- gin lääkäriolojen järjestämisestä tyisen vähävaraisten Uääkärinv
vaa
pystyä
Maalaisliitto
Myöskin
yleistä ti42 (2o)
naa.
on selvinnyt, el li ■kaikessa laajuudessaan, valiten ran perustamista.
Valiokunta lannetta arvostelemaan
Huolimatta
siitä
ja
viljan
vähyydestä
lapsiakin
johtuvia
kasvavia
toimenKokoomuspuolue
käytetään
apu28 (32)
on salapoltto ja kotitekoisen vii- laisina viinankeitossa, jolloin he tähän valiokuntaan jäseniksi toh- puolestaan kannattaa jälkknäiis. piteitä tavaran kulutukseen, hinEdistyspuolue
26 (29)
nan kauppa saanut sellaisen laa- ovat tilaisuudessa seuraamaan sa- torit Y. Kuloveden ja K. A. tä vaihtoehtoa, jota myöskin ter- toihin, saantimahdollisuuksiin ja
Ruotsalaiset
22 (21)
juuden, että siitä on koitumassa lapolton vaiheita ja saamaan Hoffströfflia sekä tuomari veyshoitollautakunta ja rahatoi- säilyttämiseen näihjien.
Krist. työväki
2 (—)
todellinen yihtei skuntapahe väes- myöskin osansa tuotteista. Tä- A. Rytkösen. Useammassa mikamari sekä lääkäriseura jo Osaston
johtaja pitäköön huol.
keskuudessa minulle uskotus- män nousievia sukupolvia uhkaa- kokouksessaan kysymystä poh- aikaisemmissa lausunnoissaan o* ta siitä, että osaston henkilöPorvarillisia yhteensä siis 120 tön
sa läänissä ja arvattavasti koko van vaaran suuruutta ei voida
dittuaan on valiokunta nyttem- vat puoltaneet. Lisäisi valiokun- kunta tinkimättömästi täyttää
(108) sosialistien 80 (92) vas- maassa.
Viime vuonina tämä pa- kylliksi, painostaa.
velvollisuutensa, ja että se ollestaan.
min saanut työnsä loppuun
he on saavuttanut niin suuren
suo- ta edottaa, että tällaisen lääkärin saan
Pääsyinä tämän yhteiskunnalliosastossa
Eri vaalipiireissä .ivat eri puo- laajuuden, että minä, kun kaikki sen paheen fevoneimis-een on pi- ritetuksi -ja esittänyt siitä lau- käytettäväksi varustettava .poli- käyvän kosketuksissa
yleisön kanssa noudattaa
tähän saakka sitä vastaan käyte- dettävä kansamme todellista vii- suntonaan m. m. seuraavaa:
lueet saaneet edustajia;
klinikan tapaan sisustettu huo- mitä suurinta kohteliaisuutta ja
tyt keinot ovat osoittautuneet e- nam haima, täydellistä
■mahdottoneusto ,jossa sitä paitsi ammathuomaavaisuutta.
nemmän tai vähemmän tehotto- muutta saada viinaa nykyisin Jadft- Aluelääkärinvirkojen
lakkauttatitaitoinen
.lääkäriä
sairaala
olisi
Osastonhoitajan tulee katsoa ei
~g g 6 § g-g S>s-gB g 5 § 5. miksi, katson asiaintilan vaativan iisdla keinoilla sekä sitä holhoukSggs-s-g-.5.5.g§533
toimissaan avustamassa. Vähäainoastaan, että myymälöissä ja
■nykyisin seuratun väki juoimapoli- ■senalaisuiitta ja yksilöjen, toiminminen.
o sr*T3
cc
tiilkan tarkistamista, jos tahdo- tavapauden rajoittamista, joihin
varaisten lääkärin paikaksi ehdot- varastoissa hyvä järjestys ja
g.s-s*F ~r.
puhtaus vallitsee vaan myöskin,
s Zn
Kuten
•S.
*r**
tiedetään,
taan
on
pelastaa
kaupunki
maa
sekasorrolta
kansani on täytynyt alistua näin
taa valiokunta 10,000 markkaa,
r5*että E 1 int a rve! auta'kunnan varasc
tällä alalla.
syntyneessä tilanteessa. Kumoa- jaettu itä- ja .länsipuoliseen lisättynä 10 % korotuksella
ja
tojen
5
suhteen mahdollisimman
Salapoltto
oli ennlen sotaa ver- maton tosiasia on, että huomatta- alueeseen, joiMa kummallakin' on
|
10 vuollen palveluksen jälkeen tarkk a kontrolli saadaan aikaan.
rattain harvinainen ilmiö tässä va osa väestöä sittenkin jossakin oma aluelääkärinsä.
CO
Näimä ovat j.os kuitenkin vähävaraisten lää- Tässä tarkoituksessa hänen on
tS
jj; |
läänissä, eivätkä- väkijuomain vai- määrässä haluaa väkijuomia ja velvolliset
antamaan
maksutonta kärin sairaskäyntien lukumäärä huolehdittava, että varastoihin
kutuksetkaan olleet min tuihoa että se on tämän tarpeensa tyylääkärinhoitoa
köyhille, vuodessa nousisi yli 2,000, olisi saapuvat ja sieltä lähetettävät
niin
alueensa
tuottavia
kauan kuin väki- dyttämiseksi valmis uhrauksiin,
tavarat tulevat huolellisesti punjota
paitsi
juomia
kaupasI
saatiin
laillisessa
itäisen
piirin
jotka
i-*l h-1 I
eivät ole missään järjellialue- hänelle valiokunnan
n«cc- oscoc: ciä
mielestä nituiksi ja kirjoihin merkityiksi,
sa kuin nyt. Silloinen vähäinen sessä suhteessa tavaran laatuun ja lääkäri on
kunnaUissiairaalan ja suoritettava lisäpalkkiona kulta- että saapuvien tavarain punnitus
poliisivoima kykeni pitämään valmistusarvoon nähden.
köyhäintalon lääkärinä sekä län- kin y/.i mainitun määrän
vastaanottopaikalla
nouse- toimitetaan
järjestystä yllä. Kun sodan sytSota-aikana annetut määräyk- tisen piirin lääkärin
tai siinä tilaisuudessa, jossa kulI
I I I I II »S| tyessä 'laillista väkijuomani saan- set ovat mitä -selvimmin
kulkutautivalta
sairaskäynniltä
mk.
hoi4
osoittajettajan edesvastuu laakaa, että
tia vaikeutettiin ja se lopulta ko- neet, ettei tällä alalla .pakkotoi- sairaalan lääkärinä. Kaupungin totapauksesta .poliklinikassa ja
konaan estettiin, supistui tosin a- menpiteilläl päästä toivottuihin tu- kuitenkin viimeksi kuluneitten 10 mk. käynnistä potilaan kotona. 7 jokaisesta eri punnituksesta tulee
kolliiuku ja paino merkityiksi siväkijuomarikkomusten luku loksiin, ja jokainen-, jolla on ollbt vuoden kuluessa huomattavasti
1
I --i I E ■luksi
tä tarkoitusta varten' pidettävään
jonkun verran, mutta se johtui ■tilaisuus läheltä seurata kehitystä, kasvaessa on sen mukana maksumitta)kirjaan, että jokaista tavaUuden
peruskunnallissairaalan
siitä, että salapolton taito oli sil- ■on huomannut, että me kuljemme tonta lääkärinhoitoa
nauttivien
ralähetystä, vaikka sen lähetys
loin vähemmin levinnyt kuin ny- siveellistä lankeemusta kohti, jos
taminen Hatanpäälle.
tapahtuisikin omien osastojen ja
1 11111111
11 -mi : kyään. Pian kuitenkin osoittau- kehitys saa jatkua tähänastiseen potilaitten luku tuntuvasti livarastojen
välillä, tulee seurata
sääntynyt,
ollen lisäys v:sta
tuivat kokemukset päinvastaisik- suuntaan. Tätä jo nyt kalliisti
si. Mitä ankarammaksi kielto ostettua kokemusta ei- saa jättää 1909 lähtien tähän saakka yli Koska tilanahtaus Koukkunie- kuljetus seteli, johon on merkitsitä räikeämmiiksi muodos- huomioonottamatta. Saman ko- 50%. Samalla ovat aluelääkärien messä sijaitsevassa kunnallissa*- tävä tavaran kuljettajan nimi,
i Mi^coMosoi-aosi^o-ao-aoo^. tuli,
kolli!u)ku ja paino sekä vastaanottuivat rikokset sitä vastaan. Palo- kemuksen nojailla -voidaan var- hoidossa
•raaiiassa on käynyt sietämättöolevat
sairaalat
laajenajan ja mahdollisesti sen varasviinaa valmistetaan nykyään kai- masti sanoa, että kansa ei tule amäksi, ehdottaa valiokunta, että topaikan nimi, mihin
tavara viekilla seuduilla ja tämä liike on -1 istumaan kieltolain ■määräyksiin, tuneet ja työ niissä käynyt en- •kunnallissairaala
kokonaisuudes- dään säilytettäväksi. Minkääni-‘wi«DOCC>f-Cnoi-qS£-!l-cn(Xolrlj nyttemmin levinnyt niillekin seu- mikä taas .puolestaan tulee aiheut- tistä enemmän huolta ja tarmoa
duille, joilla se oli ennen aivan tamaan yhä suurempaa 'poliisivoi- kysyväksi. Näin ollen on al’ue- saan tulisi Hatanpäälle pysyväi- laista tavaraerää ei saa antaa vailman kirjallista
vieras. Kotitekoista viinaa on man lisäämistä. Kieltolaki tulisi lääpärin työtaakka siinä määrin sesti sijoitetuksi. Nykyisessä rastosta ulos
Kuljetuissetelit ja anmääräystä.
runsaasti saatavana ja siitä' kulje- myöskin vaikeuttamaan maallem- kasvanut, että
toisen tai toisen kunnallissairaalassa on kaikkiaan totodistukset ovat päivittäin vertetaan kaupunkeihin niin taita- me edullisten kauppasopimusten
hefiän virkatehtävistään 39 sairassijaa, niistä 17 naispo- rattavat kuljetussetelien ja antoSuomen hallitus tunnustanut vasti, etteivät poliisien valvovat aikaansaamista, minkä ohessa .Puolen
täytyy
antajan tekemiin
siitä kärsiä. Tästä syystä tilaita,' 16 miespotilaita ja 6 lap- todisteiden
silmät sitä huomaa.
valtio menettäisi hyviä verolähPuolan itsenäisyyden.
sia
muistiinpanoihin,
ettei tavaravarten.
kunnallissairaaU.
Jos
valiokunta yhtyy puoltamaan
■Maaherra selostaa sitten niitä fceitä.
i
hukkaan
joutuminen
erien
siihen
tai
sijaan
siirretään HatanEsittämänsä nojalta katsoo kaujpungin lääkäri, ja tervej^shoiPuolan hallituksen kääntymi- toimenpiteitä, joihin viime vuosikirjoista poisjääminen voisi olla
päälle
tarpeelliseksi, jotta dollisissa piireissä ja vakiintuna on salapolttoa vastaan ryhdyt- «maaherra
Illmanin huvilaan, tulisi mahdollista,
sen johdosta hallituksemme puoi
se
sisältämään
ty m.m. kunnallisten viranomais- kansan siveellinen taso ja lain- nutta ajatusta
74 sairassijaa. Osastonjohtaja
aKieääkärinvirkoleen on Suomen hallitus päättä- ten toimesta ja mainitsee, että ne kuuliaisuus voitaisiin säilyttää
huolehtikoon
'Lääkäriksi ehdottaa valiokunta siitä, että saapuneiden tavaranyt tunnustaa Puolan itsenäisyy- ■ovat osoittautuneet täysin tulok- .terveellä pohjalla ja jottanuoriso jen lakkauttamisesta. Tällöin ei palkattavaksi
kirurgin,
jolle määrien kolli-luvun ja painon yhden. Tästä päätöksestä on jo ulko- settomiksi, sillä viime vuonna saataisiin varjelluiksi joutumasta avoinna olevaa itäisen piirin palkkaa
maksettaisiin
10,000 mk. täpitäväisyys annettujen laskua.
palaviinavaikutuksen
alaisekuelääkärin
väkijuomasi®
virkaa enää julisministeriöstä ilmoitettu radiosäh- saavuttivat rikokset
jen kanssa tulee niin pian kuin
asetuks-ia
vastaan ennen kuulu- si, että ainakin muutaman vuo- tettaisi sellaisenaan haettavaksi, ja 2,000 mlk. vuokrarahaa lisättykösanomalla Puolan hallitukselle
m-alil
den)
;n
nä 10 %
'oil ista tarkistetuksi. Lasaikana kokeiltaisiin, annosljär- jäi läntisen piirin
mattoman lukumäärän.
korotuksella 5 ja 10
aluelääkäri
kuja
vastaan tehdyistä muistujestelmällä,
harjoitti
etupäässä
Ennen
irtoesim. ruotsalaisella
vuoden palveluksen jälkeen. •
tuksista on aikoinaan elintarveSuomen hallituksen sähkösanoma iaisväestö salapolttoa ja -myyntiä, Brattin järjestelmällä. Maaherra siirtyisi olemaan vain kulkutaukansliaan ilmoitettava asianmuPuolan itsenäisyyden tunnusta- jatkaa maaherra, mutta nyt tämä esittää valtioneuvostolle, että e tisairaalan lääkärinä.
toimenpiteisiin ryhtymisTerveydenhoidonvalvojan
kannattaj
esitys
sik- duskunnalle annettaisiin
ammatti on saanut
virka. kaisiin
misesta.
tä varten.
I
Vähävaraisten
väkijuomalaiksi,
joka
maat
aomist
av
am
uudeksi
m.
lääkärinviran
myöskin
seen.
Osastonhoitaja valvokoon, että
luokan, jonka kuitenkin pitäisi m. sisältäisi:
iVie‘ä ehdottaa valiokunta-, että
perustaminen.
kirjanpidosta annetut määräykset
.Vastaukseksi Puolan hafllituk- muodostaa' valtakunnan, ja yhteis1) kieltolain kumoamisen.
perustettaisiin kaupungin terveyja ohjeet tulevat tarkoin noudaMaanvilvaltion
2)
kuntajärjestyksen
monopolin
juosen sähkösanomaan Puolan itsetuki.
väki
Alueläkärinvinkojen lakkautta- l’-enhoid o n va I v-o-j an virka, jonka tetuiksi,
ja että kirjanpito aikoima®»
'valmistukseen
ja
luovuttavat
tavallisesti
vilmaahanjelijät
näiyyden tunnustamisesta on lämisesta johtuu, että kunnan vä- hoitoon palkattaisiin bakteriollo- naan ja täsmällisesti hoidetaan.
nähden,
vastineeksi
viinaa.
tuontiin
sekä
jaa
ja
.saavat
hetetty seuraava Puolan ulikotoi3) tarkoituksenmukaisen an- hävaraisten lääkärinhoito on sil- giaan täysin perehtynyt lääkäri.
Tämä menettelytapa on muutaOsastonhoitaja teroittakoon jonisteriile osotettu sähkösandma:
nos
käynyt
järjestelmäni voimaansaattaniin
paikkakunnilla
milla
ikaiselle
henkilökuntaansa kuulu'Vastaukseksi TeiHän Ylhäi- yleiseksi, että sitä tuskin pidetään misen väkijuoma!n kaupassa ja
valle apulaiselle, että kaikkien
syytenne sähkösanomaan minulta ■rikollisena. Kun asiat ovr ‘ älliä! anniskelussa).
Elintarvelautakunnan jaettavina
on kunnia Teille ilmoittaa, että
Sampereen kolmos
olevien elintarpeiden, jotka eivät
Elintarpeiden maahantulo.
Suomien hallitus pitää itseään onhänelle
kuulu laillisena korttianhappalaisenvirka.
nellisena voidessaan tunnustaa
noksena, itselleen hankkiminen,
Riisiryynejä ja perunajauhoja tapahtukoonpa se tavalla tai toiPuolan riippumattomaksi ja täyhäliratoneuvoston käyttövaroista Ehdolle Tampereen kolmannen
Sotalaitoksen hanfcinfasivaltaiseksi valtioksi ja toivotsella, on ankarasti kielletty. Elinkappaiaisenvirk-aan on asetettu
käytetty 51,500 mk.
Tampereelle.
taa sen tervetulleeksi vapaiden
sopimukset.
jakamisessa on
tarveannosten
S.OjK :n johtokunta on nyt- viran ainoa hakija
kansakuntien perheeseen. SuoAsikkalan
apulaisen mj-öskm alistuttava
toimittanut
on
jaon
ja
temmin
kirkkoherranapulainen pastori L.
Maakauppiaiden Osakeyhtiö on muulle yleisölle määrättyyn jamen valtionhoitaja ja valtioneuValtioneuvosto on myöntynyt tästä 50,000 mkn erästä avustukvosto sekä koko Suonien kansa
ö
ö
R.
B
k.
Englannissa
ostanut suurenpuo- ,kelujärjestykseen ja säännöstesataiministeriön esitykseen, että sia annettu kaikkiaan. 147 pertoivovat sydämensä pohjasta, et- .sotälai
sen hankintasopimuksia heelle. Avustusten suuruus on
määrän riisiryynejä ja pe- lyyn, joten eivät mitkään eri etutok
leisen
tä onnellinen tulevaisuus suotaikoskevat riita jutut saataisiin jät- vaihdellut 150—600 onkaan. ,
runaijauhoja, jotka saadaan tän- oikeudet saa tulla kysymykseen.
siin Puolan kansalle, joka koviimTampereen
tää sovinto-oikeuden ratikaistaloppikoulut.
Virne tuoduksi ensi kuun alkupäi- Näiden määräysten rikkojista on
Yhdessä viime kesänä myön- kavapautta on
pinakaan aikoina 'ei ole koskaan viksi. Tällaisen sovinto-oikeuden
osastonhoitajan heti ilmoitettava
prstä
imaailisk.
15
vinä. Niinkuin tiedetään, ovat
antautunut epätoivoon isänmaan- puheenjohtajan määrää Helsin- nettyjen avustussummien kanssa
päivään
ElintarveiautakunnaWe tai isen
myönnetty
on .S.OjK. myöntänyt avustusta toukokuun 15
sa kohtalosta. Kiittäen Teidän
kaupungin maistraatti, yhden vapaussodassa kaatuneiden' tai Tampereen tyttölyseon saksan, nämä tavarat vapaan kaupan a- to im ituajoh ta jali e asi a nom ais en
gin
Ylhäisyyttänne niistä ystävälliranskan ja ruotsinkielen opefcta- laisia nykyisin, joten Talmpe- 'pidättämistä varten toimestaan.
jäsenen sotaministeri tai hänen
sistä sanoista, jotka olette su- määräämänsä sotiilasviranomai- haa vottumeiden .perheille kaik- jattarele A. Tik and er il 3e, reen
ympäristökunnat
tapauksessa.
piiEri
Osastonjohtajan tehtäviin huusaavat
vainnut lausua niistä palveluk- nen ja yhden asianomainen han- kiaan 265
sijaisena opettajatar A. Sand- siis
nojalla
jakaantuivat
rien
avus- berg.
lähiaikoina näitä jo pitem- liin myöskin huolellinen varastosista, joita Suomen hallitus on kintasopimukseen sitoutunut tai
1
tukset seuraavasti: Etelä-Pöhjanmän aikaa puuttuneita elintar- jen hoito. Osastonhoitaja siis
voinut tehdä puolalaisille pakokieltäytyessään
siitä
Helhänen
osuuskauppapiiri
maan
valvokoon, että varastossa mahrohjenen
38,650
Suomessa,
laulaisille
peita.
singin kaupungin maistraatti*. mk, Helsingin 1,200, Itä-Karjadollisesti pilaantuvien tavarain
sua hallitukseni elävän vakauSuojeluskunnan
sairashoilopäätökseen on lan 6,450, KesJki-Suomen 800,
ryhdytään heti tarmoksuhteen
muksen, että ne vapauden ja oi- Sovinto-oikeuden
riitapuolen alistutta- Kuopion
palaljconan harjoitukset
kaisiin toimenpiteisiin. Kintain
2,250, Kymiriaiakson
keujien tunteet, jotka aina ovat kummankin
alenemisesta samaten kuin huo1.750, Oulua 8400, Rauman 400, ovat 'kauppaoppilaitoksella huoepäilyttäneet meidän molempia va.
Tampereen
1,000,
Turun
nosta
menekistä johtuvan tapkansojamme, ovat alati pysyvät
3ahla-ilfama
menna sunnuntaina klo 8 an.
pion
Pohjan5,600,
Viipurin
ehkäisemiseksi
ryhtyköön
1.750,
Suomen
Puolan
ja
yhdyssiteenä
S. 0. R:n sofa-avusfuksef. maan ruotsalaisen piirin 3,350, Jokaisen välttämättä saavuttava. lastensuojelustyön hy- hän Elintarvelautakunnan ohvälillä, että ne aina tulevat ylläEtelä-Suomen ruotsalaisen piirin
pitämään mitä lämpimämpiä ysväksi on tänään. Iltaman suurta jauksilla asianmukaisiin toimiin.
2,800
pnä
pidetty
ja
piirin
11
Ahvenanmaan
marrask.
tävyyden ja hyvän yhteisymmärViime
■— Kuollut.
Tämän kuun 12 puuhaa vaatineesta erikoisesta Tällaisista tapauksista on aina
ilmoitus tehtävä Elintarvelautaryksen suhteita.
S. O. K:n osuuskunnan kokous 600 mk, yhteensä 91,600 mk.
päivänä ikaiiol.il Kangasalla Havise- järjestelystä ja sen
arvokkaasta kunnalle toimitusjohtajan väliHelsingissä, hiaalisk. 8 p.-nä myönsi, kuten aikaisemmin cm
van kansakoululla .poikansa, opet|
kerrottu, vuoden ityvy vuosivoitaja O. F. Helinän, luona yksi ja harvinaisen monipuolisesta oh- tyksellä.
.19 x Papisto. Kontiolahden, kirk- Tampereeni kaupungin vankim- jelmasta olemme kertoneet. Ketosta 50,000 mk käytettäväksi seilUudistuksista ja parannuksista
Ulkoasiainministeri Enckell. - S.O.Krn ja sen jäseo- koherranvi.rtk.aa ovat päättyneen pia asukkaita leski Edla WiShel- hotamme kaupunkilaisia vielä ijakeluihin
y. m., jotka osastonosuusk suippojen toimihenik ilöiden määräajan kuluessa hakeneet m., miina Helin 86 ikävuodellaan. kerran käyttämään hyväkseen johtaja katsoo välttämättömäksi,
.perheiden avustaimitsdksi, jo:den m. Pietarsaaren kaupunikiseura- Vainaja, joka oli syntynyt Kiu- tilaisuutta, jonkalaisia
hän kirjallisen ehdotukvain har- tehköön
Vilho Setälä, Eispe r a n- pääasiällisin elättäjä vaipausso- kunnan. kirkkoherra P. G. Wik- russa Hämärin sotilasvirkatalol- voin on tarjona.
sen E 1 in tarvel a ut akunna 11e.
menettä- maffl). Jyväskylän Ikaupunkiseura- la!, oli Kaarlie Kustaa PoLvianPääsylippuja
-10-0 pa s. Otavan eaperantosar- daasa oli joko kaatunut,
Mahdollisesti tähän ohjesäänsaa
(kunnan
kaklo
ll:sta
joutunut
estai
ki.ikkohra
K..
E.
Vanne,
Kirjasessa
työkykynsä
selitetään
alkaen Teatterin töön
nyt
derän tyttariä ja niitä luonteita,
tia n JO 1.
vastaisuudessa
peranton tehtäviä, luonnetta ja .pinaliHsten muirha/hiimon; uhriksi. Nurmon kappalainen A. A. Ora- jotka tyytyväisyydellä ja hiljäi- kassasta ja tilatut liput on silloin muutoksiin ja lisäyksiin tehtäviin
on osastarkotukseen,
Sannaan
oli aikai- vala ja Kuhmatehden kirkkoher- sellä esiintyimiseMään herättävät myös lunastettava.
rakennetta. Hinta 25 p.
tonjohtajan
alistuttava.
,K.
.
F. Saarenmaa.
semmin /viime kesänä S.Q.iK m ra
imyötätuniloa.
SS*#on

jättänyt vaitioneuvostolle esitvksen, jossa (hän kuvaillee varsin
synkillä väreillä sitä tilannetta,
joka hänelle uskotussa läänissä
on syntynyt viiman salapolton
tavattoman laajenemisen; vuoksu
Maaherra lausuu m.m. seur aa-

kammalla, on ilmeistä, että kansan
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Vaasan lääniin maaherra
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Ohjesääntö Elinfarvejaufahun-

henkilökunnalle.
maan asianomaisen osastonhoitajan ja toimitusjohtajan antamia
ohjeita ja määräyksiä.
Asioissa ja toimissa, joissa

koisketukseere

EHntaTvdaiai; ja elintarvesäännöste;liy*n
määräyksiin on hänen
niitä
ehdottomasti noudatettava. Milloin hän niitä ei täydellisesti käsittäisi, pyytäköön neuvoa asianomaisetta osaistonhoita-

Jalta.

Lemipä älän Hevosjailostusyhdistyksen toimeenpanemiissia kiilpa-ajoissa Lamposten kylän Kirkkdjärven jäällä torstaina t.k. 6
ipnä saavutti, osanoton ollessa eriittäin runsaan
I sarjassa, ollen yleinen'
vanhemmille hevosille, I palkinnon 150 mlk |K. Pyörä niemen Urj ala sta tamma »Pulli III” ajalla
3.22.4. II palkinnon Paavo YIL
&en
S ah'»! ah delta ori Villen
111 paik.
Perttu”, aika 3.36.6.
L. Järvelimiin Tampereelta ori'
jjOrmo”, aika 3.37.4. IV palk.
A. Greijunan iKälvöliasta tamma
»Sulia”, aika 3. 315.6. Sitäpaitsi:
sai kunniakirjat I. Mäkelän Toijalasta tamma »Liisa”, 3.39.6, K.
Oksasen Kangasaita (tamma »Nopea”, 3. 51 ja H. Karjaisen Vesilahdelta tamma ..Helka”, 3.51.8.
Näitä nopeampi oli kyllä J. F. Sipilän Toijalasta ori »Tosi Vakaa”, 3.38.2, vaan kun juoksu ei
ollut moitteetonta, syrjäytettiin
se. Hevosia' oli sarjassa ajossa

vuosikokous pidettiin eilen. Esitettiin edellisen toimintavuoden
vuosikertomus ja tilit sekä tilintarkastajain lausunto. Johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
Johtokuntaan valittiin uudelleen
erovuorossa ollut rehtori K. Lä nkelä sekä paikkakunnalta poismuuttaneen senaattorinrouva Sofia Arajärven tilalle rouva Hilma
Koskinen. Varajäseniksi johtokuntaan valittiin entiset varajäsenet rouva Sofia Selin ja
tohtori Y. Kulovesi.
Tilintarkastajiksi valittiin edelleen kauppiaat K. Ojanen ja
J. Kivinen ja opettaja T. Iko-

IJokainen kanslian Ja myymähän
apulainen on velvollinen tottele-

tulee

Revoskiipailuf Lempäälässä.

Gampereen Galouskouluyhdistyksen

nan kanslian ja myymäläin

apufamen

Lauantaina 15 p:nä maaliskuuta

i

„

Kokemäen maanwiljelyslyseon
tukeminen.
Lahjoituksia lyseon rakennus-

rahastoon.

Keskiviikkona pitäjässään kokouksessa jpäätti Kokemäen meiijeriosuuskunta myöntää vuosivoitostaan 5,000 mk. Kokemäen,
r akennu sr a
maavil je lys lyseon.
ihastoon.
Viime kuun 27 p. pitämässään
kokouksessa teki Kokemäen s ähköyhtiö satnallaisen päätöksen
-

myöntäen

seen 3,000

mainittuun tarikoituk-

mk.

■EM ntar velaut»kunnan toimistoissa ja myymälöissä käypää
Osuusmeijerit.
•yleisöä on 'apulaisen kohteliaasti
ja huomaavaisesti kohdeltava.
Minkäänlaiset asiaan kuulumatto-*
158. Kuu-liaila; M. Leivo (31)
Kokemäen osuusmeijerin
M. Leivo ja M. Heikkilä Mä28,
•mat huomautukset tai iniielipiteitvuosikokous.
kdä-iKauriläin tilasta verotettu
den ilmaisut apulaisen puolelta
nen.
iKutsuntaläälkäneiksi Turun ja (20) 10. Pappila: K. Varmaeivät saa tuilla kysymykseen.
Kokemäen osuusm ei j eri ols uu sPorin läänissä tänä (kevännä toi- vuori (250) 180. Salmenitaka:
(Apulaisen on toimeensa saakunnan varsinaisessa vuosikokomitettavissa' kutsunnoissa on Kauppi Eero (113) 53, Kauppi
vuttava täsmällisesti määtäaikauksessa keskiviikkona luettiin
naisyhdiskolmanteen 1kutsuntapii- Kalite (66) 66. Onkkaala: Nie■määrätty
Työaikana
naan.
toimesta poisvuosikertomus ja tilit ynnä tilinriin lääket. lis. A. Hornborg ja mi Juha (2) 1.
tumiseen on pyydettävä 1 lupa
tarkastajain lausunto.,jotka kaikki
tys.
Vuokraaja Autesbi. Nikkilälle 14.
hänen varamiehiekseen lääket. lis.
asianomaiselta csastonhoitaijalita.
hyväksyttiin. Kuluneen vuoden
II sarjassa, 4—5-vuotiaille ylijäämä Smk. 20,582:
A. Pikkarainen sekä neljänteen lisättiin omasta pyynnöstään
Sairauden ollessa esteenä toi73 jaethevosille, sai I palkinnan B. tiin
meen saapumiseen, on apulaisen Toimintakertomus vuodelta 1918. kutsuntapiiri in äääket. Ms. H. metsänmyynnistä 2 äyriä.
seuraavasti: Kcj-emäen maa.
Valtuustoni päätöksistä mah- Granini H' Messukylästä tamma laisseuralle 300:
Palmgren ja hänen varami-eihekPellervoihin
siitä ilmoitettava asianomaiselle
piirilääkäri
T
sieen
H.
E.
V.
Holmdollisesti
tehtäviin valituksiin se- Julma”, 2.02 selkä toisen palkin- 2,630:
amp
er een
Nais yih di s tyk sen
m aan viljely slyts eolle
osastonhoitajalle.
lityksiä antamaan valtuutettiin non A. Klemolan Sääksmäeltä 5,000:
konttorirakennuksen
Apulaisen on työssään nouda- puheenjohtaja, lehtorinrouva N. ström.
M
valtuuston jäsen Matti Leivo.
ori »Erkki”, 2.11.
Vaasan
kdlmaninessa
alinen
on
läänini
käytettäväksemrakentamiseen 1,801:88 ja jäsetettava mitä suurinta tarkkuutta
Sappeen kansakoulun johtome jättänyt (kertomuksen maini- kutsuntapiirissä Keuruun ikirkoniHevasia sarjassa 6.
nille jaettiin 1 pros. 10,850: 85.
ja ahkeruutta.
puheenjohtaja valtuutetkylässä
yhdistyksen
tun
ku.toimitettavassa
kutsunkunnan
toiminnasta
Meijerin hallintoon valittiin eja pali Yleisön vastaanotossa
111 s a r j a s s a Lempääläisten
-Mainitsemme nassa lääket. lis. O. Heikinheimo, tiin anomaan maan halHtuksete kesken kiertojpaillk innosta sai pal- rovuoroiset maanviljelijät Frans
vekiksepsa eil minkäänlainen per- luneena vuonna,
Jyväskylän kaupungissa äääket. Tupaa saada edelleen vuokrahuo- kinnon vuodeksi haltuunsa K. Väylä ja K. Hallamaa uuHelleen
soonallinen tuttavuus tai sukulai- siitä seur.aavaa:
»Yhdistyksen
Ms.
K. A. Juselius, Äänekosken neissa pitää Sappeen kansakoulua. Käpynen Lempäälästä tammal- sekä varajäseniksi mv. V. Kivi.
työ
kuluneena
suu,s saa vaikuttaa, vaan ovat
kirkonkylässä
vuonna
lääket. kand. A.
tuntuu
laimealta.
On
Tilintarkastajiksi valittiin ases.yleisön antamat tehtävät ja-pyynlaan ~Tuimuri”, ajalla 4.166.
kirkonkySaarijärven,
Penttilä,
'kokoonnuttu
ainoastaan
kokosori H, Pere, opettaja K. Kallio
3
täytettävät
jätjestylknöt
siinä
Hevosia saajassa 5.
ja mv. J. Potila, varalle my. V.
isessä: kuku ne toimistoon tai myy- ukseen ja kerran perheiltamaan. lässä piirilääkäri N. Durchman,
jossa
ajajina
sa,
IV sa r j as
Syynä ei kuitenkaan liene väsy- Karstulan! kirkonkylässä lääket.
ja op. T. Houttu.
Penttilä
mälää'» tehdään tai saapuvat.
myöskin
oli naisia,
kiertohaarikEdustajiksi Pellervon ja kesK aikkieni El int ar vela-ut akun nau mys yhdistyksen asiain hoitoon •lis. O. J. Niiranen ja Viitasaaren,
kuntaan.
sai „haarikan” vuodeksi
Ikaasta
toimitettavassa
jaettavina olevaan, elintarpeiden, eikä kylmeneminen sen aatteille, kirkonkylässä
haikuunsa emäntä Olga Hiukka kusliikkeiden vuosikokouksiin vaMaanviljelijäin oma yritys.
jotka eivät kuulu .apulaiselle lal!- vaan on se luonnollinen seuraus kutsunnassa lääiket. Ms. H. NyysK. Pyöräniemen tammalla »Puli littiin mv. R. Horelli ja PeuraÖisinä kortti&ntnioksm-a. itselleen kuluneen vuoden tapauksista. sölä. Vaasan läänin neljänteen L-S m. saamien tietojen mu- III”. II palkinnon emäntä Van- liiton kokouksiin mv. Fr. Väylä.
Kosjka meijeri t. k. 1 pnä täytti
ihainkkimiimeni. tapalhtukoontpa se Isänmaan yhteinen etu vaati ikutsnntapiiriin lääket. lis. H. Tii- kaan aikoo 'Satakunnan Karja- hatalo oriillä »Ahti”. 111 palk.
vuotta, päätettiin ensi kesä10
yhdessä tai toisessa muodossa, Naisyhdistyksenkin jäseniä .mui- tinen ja hänen' varamiehekseen
hin toimiin. Vaikeat ajat tekivät piirilääkäri N. Durchman.
keskus r. >L lähiaikoina perustaa Ida Käpynen tanunafe «Tttknur nä toimeenpanna ulkoilmassa 10on ankarasti kielletty.
paitsi aivan mahdottomaksi
luujauhiotehtaan, rv”.'
Satakuntaan.
vuotisjuhla, jonka valmistelut jäJokainen apulainen olkoon tie- sitä
Hevosia 3.
esim.
kesäsi
ir[kansakoululasten
ennen,
tettiin
jonka
jaetaan
tuotteet
osuuskunhallinnolle.
siitä,
toinen.
ettei hänellä
tolain toimeenpanemisen. Rahaa
V sarja. Tasoihinsajot, oli
«muuta yleisöä ole mitään eri etuaioGäyddliseHe malfcusfajaliikcn- nain jäsenille. Tällä tavalla
osanottajia L2.
oikeuksia e! intäupeiden jaikekmi olisi ollut, mutta maaseudulta ei
taan saada sekä 'osuuskunnan ‘lailuvattu
tarpeeksi
avattuja
pysäkkejä.
ravintoaineita.
hän
fecllc
ja
jos
I palkinnoin sai Ä. Greijulan
ja saamnin suhteen
Syrvään fiippoksen rav!»
toksissa että maanviljelijäin o- Kaivolasta tamma ~Suila”, 2162
huoHmiatta siitä koettaa kiseßeen Ainoa työnhaara, jota voitiin, jattapaan,
puutarkertyvät
kaa
entiseen
oli
taloudessa
luut
kilpailut.
seiLista etuoikeutta tavoitella-, e■Rautatiefeälliius -an. määrännyt, imassa
m. matkala, a jäillä 3.49.8. II
hankoili
n
n
eu-v
on
t
a
Voija.
työ.
toimestaan,
että
i
s
1
å
a
m
a
n
ja
ja
KangasH r i n
S i it
tvalmistetuiksi palkinnon K. Oksaisen
talteeniotetudksi
ro-it-ettaikoon- hän heti
daanko tätä tärkeätä tointa edel- •laitiirivaJhteiita sekä Töysän vaihTyrvään Hippoksen Tyrvääs'sä
luu jauhojen, aita tamma ~Nopea” 2018 ro.
ja saatettakoon edesvastuuseen
Kuu
luujauhoiksi.
leen jatkaa, riippuu 'kekonaan detta on tulevan huihtik. i. pistä
lahjlellla t. k. 10 pnä järEvon
pal111
ajalla
lain ja asetusten mukaan.
■matikalla
3.53-8.
saanti ensi kesänä ulkomailta
Apulaisen, joka on tehnyt it- siitä, saadaanko anottu korotettu lukien liikennöitävä virkamiesten tuntuu .olevan aivan mahdotonta, kinnon P. Ylisen; Sahalahdelta jestämissä ravikilpailuissa javaitioapu.
1iikennepaikkoina
hoidettavina
ori «Viliini Perttu” 2162 m. mat- kaantuivat palkinnot seuraavasti;
sensä syypääksi laimimlyömisiin
Vhdistyksen virkail,joina kulu- täydelilisine matkustaja- ja tava- voivat maanviljelijät saada apu- kailla.
rikoksiin,
oikeutetaan
Elintarja
3.56.8. IV palkinnon V. Emstinaisessa sarjassa kilpailineena vuonna ovat olleet .maiste- raliikentieineen y nm» oikeuksineen lantojen, tarpeensa tyydytetyiksi Pastellin LompaiäiHastä ori «Roi- vat hevoset, jotka ovat juosseet
puheenjohtaja
velautalkunnan
neuvoteltuaan, toimituisjohtaijan ri Toini V o i jp i o puheenjehta- rajoituksitta myydä sekä meno- liittymällä Satakunnan Karja-kes- man Mahti” 2000 m. matkala, ai- 1 km. 1,5:5 tai paremmin.
jana, to-htorin-na A. S. Wirze- että
meno- ja paluupilettejä ja kukseen,
1. U. Paavolan Tyrväästä tamja osastonhoitajan kanssa ilman
jolloin he pääsevät osal- ka 4.02.8.
ni
us varapuuecnijKmtajana, o- lähettää matkaiavarioita.
ma
»Räjäys® 3.58.4. 2. M. Viitatoimestaan
eheti
irtisanomista
Sitäpaitsi oli järjestetty kn o rlisiksi osuuskunnan tahtaan tuotpettajattaTet Anna; Lis ,j a ja
Vammalasta ori »Poukka®
sen
roittamaar..
i
jossa'
im ,a nvetokilip a. i i m t,
Hiloja Eronen sihteereinä, kirteista.
!
4.09,8.
E tmtairvelau talkiuniKaMvii&n
1000 kg kuormaa vedettiin 1000
janpitäjä Emilia Vuori r-aliassarjassa
kilpailivat
Toisessa
ja
•nan alaisten vitfkaifijokten
m. radan yhteen kertaan. Kun
sekä tilintarkastaovat juosseet 1 km
hevoset,
jotka
Sten tuke o: k knii- tcnhöitaiiana:
Kuollut vanha lasten opet- kilpailu oli vielä aivan uusi muojina .rouvat Hanna T i i t o ! a .ja
1,55 tai huonommin.
•iKO'iJ isiä. veivoMisnutlen tnrstois i a
Viime sunnuntaina, t. k. 9 doltaan, ei olut kilpailijoita katan
taja.
ia
opettajatar
H.
Lidroo«
kunnanvaltuuston
.
vel1. M. Viitasen Vammalasta ori
Pälkäneen
IhenikÅlöi-tä, jotka ynrmärtälvät
ainoastaan 3. I palkinnon sai. H. »Poukka»
Hilja Eronen.
kuoli Orivedellä Karoliipnä
kokouksessa
t.k.
ratkaisipaivalipnä
4.07.8.
yleisön
voittavan aseman13
Kesäs 5 ir to! at oimikun t a a n ov a t tiinl seuraavat verotuksesta teh- na B ergm a n, yksi pitäjän si- Perttula LempääMstä tammallaan
2.
V. Talan Kiikasta tamma
Heidät» on tämän. joMosionia
~Vapsn”, kuilkiteni «e radan 8.02.
rouva A. S. W i r z e- dyt valitukset. (Sulkujen: välissä vistyksellisiä
merkkihenkilöitä. II palkinnon A. Nikanderin Vesi- »Tuttu Vappu» 4,12.9. 3. L.
äa osoitettava tyyntä, tasaasta ja 'kuuluneet
n.
i
u
s
puheenjohtajana
sekä jäse- olevat numerot osoittavat taksoi- Vainaja oli syntynyt heknik. 21
Kraaman Punkalaitumelta tamarvokasta' käytöstä ja-nopeaa paillähde!*® ori «Poju”, aika 9 min. ma »Onni® 4.,ai,2.
ninä rouvat EjHa Tyrni, Hilda tuslautakunnan asettaman äyri4. E. Heikkivelemista.
Helm i n e n ja. Ida Pa.r t a- määränl ja liiman.l sulku ja 'valtuus- una 1*8:29, 'joten hän äskettäin 111 palkinto H. Karjaisen, Vesi- län Lauttakylästä ori »Raikas»
sekä
täytti 90 vuotta. Hänen isänsä Jahdelita tamma ~Hdika”, aika 4-21,6.
johtajatar Pieliini toni alentamani ävrianiäärän.)
nen
Koskimies.
Nuorten hevosten- sa-njassa i
Epaafiau kylä: Tatoll. KaMe Jo- oli pitäjänimaalari, j ohi a. oli asun- 9.08.
Puutarha- ja -kotitatoustoihii- kinen. (7) 7., Johan A. Vuormeni to nykyisen apteekin tontilla
Merldilllie on pantava musi kH- km. -matkalla tuli järjestys seukuntaan ovat kuuluneet rouva Vaij ala (34) 30, Aktiebolaget
kuonmanviedossa, sil- ra a vaksi
Karoliina Berg- (paitemuoto
Hanna Tiit o ! a puheenjohta- Näri gård (274) 274. Kaitamoai Kirkonkylässä.
lä eittämättömästä) täytyy jokaisen
i. A. Talan Kiikasta tamma
jana sekä jäseninä rouvat Vilma Scydä; IK. A. Lassea, Tdnötoäaait man piti aikoinaan koulua pahan- asiata ajafctdkvau myöntää se »Oipin-JLeimu« 2.12,4. 2. L, Kr-aaUusikaup tinki—-P cipohja.
'Heinilä ja Lyydia S a i in e 1 a ja paista (4) 2. Harhalä: räätäli» tapaisille '.lapsille sekä antoi las- kSpailumuiato ennen muita tar- raan Punkat aitnmelta tamma
Aino A 1 jp-jp i 1 Evert Lampi (4) 4, Artturi Rin- ten.o;petU'St.a aina viimeisiin elin- peelliseksi. Nopeasti (kulkevaa, »Onni» 2.14,8., 3. K. Punnon
Uuderlk aupu-ngin vai:t uu sto n oipettajattaret
Huttu
ne n.
ja
Beda
esteistä huolimatta Tiyrväästä ori »Oppi« 2.18.4.
tamien (115) 15, ■tailoll. Kalte Jpfci- vuosiinsa saakka,. Opetustointaan vakavasti,
viime kokouksessa 'ehdotti hra J.
'kuormaansa vetävää hevosta me
Nuorisckirjastotoimikuntaan o- iT-em H mutsia (3 2) 26. , Kaitamo: harjioitti hän
Neljännessä -sarjassa kilpailiaivan .meiksuttoraas•Partanen., että kaniputigm puoies- vat 'kuuluneet opettajatar HiT-ia
kuluu
Pitkä
aika.
vat
Pirjolla
Soini
•ta-rvitsemme.
ainoastaan tyrvääläiset he(20)
20,
Ju- ti, saaden toisilta vain silloin tälJuho
•
.
vielä ennenkuin kaikkialla moot- voset.
i
ta ryhdyttäisiin' toimenpiteisiin Ei o n e n puheenjohtajana sekä ho (16) 16, K. A. Lassila ( 213)
löin
vähäistä
Mutta
Vilma
iavustusta.
esitystä
rouvat
Rein
enjäseninä
kyntää
peltomme,
tehtävää
Kantori
aurat
1. U. Paavolan tamma »Räcdusktramaile
23. -Mikko Lassila (13) 13.
-1 ä ja Ida I k o n e n..
tokylä; Juha Lehtonen. (10) 7, hänelle olikin pääasia sa.Jia ja- nenkuin koneet suorittavat met- jäyis» 3.58,4. 2. M. Viitasen ori
ivartsn Twtom—Uudenkaupungin
Sairashuoneen lasten käsityö- Kustaa Hellimän (260) ico, Arvi kaa
■menos-aistiie
en si;m a is:a sä- ja muut työajomme. Mutta »Poukka,» 4.07,8. 3. O. Vanhan[Jude
•k
au
radar: jaftlkamiscksi
toiimikuntaan ovat kuuluneet Niittyjä (20) 20. Katila; Juha tiedon
aikeita
istuttaa kaukana ei ole se aika, joHbiu kylän tamma »'Lintu® 4.31,8.
ja
pumgista pohjoiseen päin. Ehcl< rouvat Hilda He■!m i n e n ja Rönni (40)
maanliematikat suoritetaan autoik
Katila:
Eemeli heihin
40.
kauniin P,a
hyvän
ja
,
ja moottoripyörillä, siksi tartuiksen teki jä'mainitsee saaneensa Anna Ti i 1 51 ä.
Sättine» (27) 22, Juho Uotila siemeniä. V.
1876 osti hän vitaan meillä erunenlkaäkkiä kuortietoonsa, ett® Uudtenik irko n ikunSi veel I i syTyistoimiku n taa n ovat (40) 38. Au-k. Aho (4) 4, Kciiie
Karttknin talon Aakkoi a n ky- mathevosia.
Etelä-Pirkkala.
■niarcväitmistossa jo oilii tehty sa- kuuluneet puheenjohtajana rou- Portimo (6) 6, Yrjö Helkavuori
lastenopetus
Re
i
i
1
ä
1.
lästä.
mutta
kun
jäseni(1)
Vap a a
vaVilma
n
sekä
Ailimta
Helkaivuori
(1),
i'stu s t v ö
Man
-suuntainen esitys ja että
Laurila
Kukko
sekä
taloudelliset
ja
(Kg)
nä
rouvat
Hilma
Laitikkala:
K.
A.
kaiken
ja
cjiistyshartasvei
hänen
aikansa
taUudieiukiiiiko® miehet otat ajatel- Fiina Helenius ekä käsijk, 59, Vihtori Mikkola (18) 18,
tukset alkavat yhä laajemmassa
lonhoitokin ojiisi vaatinut osansa,
Seisfcon Pa-oapuvhbistyhsen määrässä saavuttaa
leet mainitun jatikoradan -laäitö- neuvojia H uijia Pakarinen.
Kalle Puntila ( 1) x, Heikki 1 täytyi hänen luopua
kannatusta
talosta. Ka- vuosihohoas pidettiin Folsossa t.k. E tel ä-Pirkk alassa,k in. Sitä
kobdaiksi n. ik. Kaia-mlin asemaa Jäseniä on yhdistyksessä ollut Heikkilä f 22) 22. Lovensa!»:
todispäivänä
hyväksyttiin
10
Jossa
ta« m. m. nuorisoseuran toiminTossa Terho (500) 161. Luiika- roliina Bergmanin koulu oli tun- edellisvuoden tilit,
Lahdentkyä-ässä, 'ja että rata tulisi s°Joiden mukaan ta., joka tähtää myöskin maataYhdistyksen virkailijoiksi ku. lla: AäiuotMa (45) 45,, Henna nettu e d emipänäki n ja sannoin häsmtmiattavaksi «käteen Laistiian luvaksj
yhtiön
lopussa loudellisiin
tila
oli
vuoden
vuodeksi ovat valitut Reväsmäki (4) 4. Kustaa Nurmi nen cipettajamiaineensa. Niinipä seuraava:
uudistuksiin Niinpä
ja Hiraner jo‘en pitäjien &£Ka rouvai
ensi sunnuntaina t.
Malinen puheen- (3) 3, Jenny Nummi (1) 1, Heik- oli hänellä kunnia keskustalla
N..
k. 16 pnä
Vastaavaa: 5mk.61,591; 15. s aai i] nkyt; Sikojätvessä
iKauttwan tehdasalue en- kautta johtajaksi, maisteri Toini V o i- in Saarinen) (2) 2. Myttäälä:
klo
opetusasioista itse piisjpa BerVastattavaa:
61,591:15. 3 «? i. alkavas sa nuorisoseuran k°Per‘pohjan 1 ‘asemalle Tampereen*
pio varapuheenjohtajaksi, sih- Toivonen. Jalmari (4) 4, tor.pp.
Voitto- ja tappio tili: kouksessa muun •a us n ia rmcteereiksi rouva V. Reini I ä ja Nummela (5) 4, Kanninen lida genheimin kanssa ia kävipä silPoriin radaria
loinen
koulua
päättyy
rahastonläänin
maaherrakin
5.882:81 voittoon.
Eronen,
Inge!en'kiintoisen ohjelman ohessa on
(1) 1. Onikkaala: Uiriika
iKvsvimvs herätti 'valtuustossa neiti Hiljarouva
E.
UusiV.
annettiin
tili päät- maisteri A. V. Niemisen esitelmä
(ico)
hoitajaksi
borg
100,
Flinkman
tarkastaniassa.
Vararahaston
Jaakkola
1874
innostusta,
ja
vilkasta huomiota
sekä tilintarkastajiksi rouva A. talo (6) 6. palstatila#. Miina La«k- Karoliina Bergmanille Oriveden pyy 53,629:21.
el vstnvas.ta.
k 3 3 n Ti]}j
ja päätti valtuusto lähettää kysy- T i i t o 1 a, neiti H. Eronen ja ho (2) 1. Lindroos Jaakko (x) li, kirkossa lahjaksi Biplia-seuran
Tämä
keboittaa
vanhempaakin
Samalla
vapäätettiin,
ettei
väkeä nuorison
rovksen rauta tievaliokunitanisa e- neiti Emilia Vuot h. viimemai- Toivonen Jalmari (6) 6, Järviohessa lukuisasti
puolesta Raamatun loistopainos kuuttajain tulisijojen nuohoomista
asetjcika
(4)
kehitettäväksi,
nittu
varalle.
nen
E.
Saarinen
kokoukseen
(x),
saapuru aan.
enää tästälähin toimiteta yhtiön
delieenJuha
4, Juha Kankila (24) 24, K. E. ja kerran joutui hän myös osal- puolesta, kuten tähän asti on
tumalla -yhteyteen radan piiriini
Päikäno
Syrjä (40) 40, Jussila Kustaa liseksi Tammikuun i 4 p:n rahas- tehty, vaan on nuohoominen jo‘kuuluvien kuntien yhteisien neuPitkäjärvi;
Kokkola'
(40)
ton
häitse
jaossa.
Tohtori,
vapaahra
vakuuttajan
Kr.
40.
Tunnustukseksi
kaisen
toimitetOn
f
vottelukuntien kanssa ryhtyy akummallista, että useat, aiC'6o) 54. Pöhjälähti: Jus- nen työstään lasten op et uksen hy- tava yhtiösääntöjen 77 §:län määnakin Pälkäneen kuntalaiset tuAlithan on torstai-iltana kuol- Juha
v.
asiaa
ja maani
sila Vuorinen (14) 12, tai. Kalle väksi
antoi Oriveden kunta hä- räyksen mukaisesti, ainoastaan levat verovaiituskokouksecn tielut Hc-isingissä Eira-sai-raa-lassa Siukola (6) 6,
Lauri 1(4)
kaksi piirimiestä eli muurien tarJussila
keuhkotulehdukseen, jonka hän 4. Jussila Edvard (4) 4. Sal- neOie muutamia vuosia sitten kastajaa otetaan, toinen idänpuo- dustelemaan paljonko heitä on
verotettu ja saatuaan sen ti elaa.
oli saanut vähän yli viikko taka- meni austa; Tauranen (94) 34, eläkkeen.
Teisko
lelle ja toinen lännenpuolelle ve- ‘poistuvat valittamatta Samoin
20.
Karoliina Bergmanin maalliset sistöä ja että näihin toimiin sopii tekevät
lii am a a hommataan L perin oliesaan sota-retke-lä Vi- .Mattil a (I=sl 14.. Seitsye (20)(in.)
useammat niistäkin, yotVulolijoki:
Oskari
Salonen
ajäännökset
koulukeiton
oli
Oulussa
kätketään haudan le- ilmoittautua hallitukselle, johon a pyytävät alennusta, lie eivät
kansakoulun
syntynyt
kaan
rossa. Hän
'Mäikilä; Ainiaila Juha (128)
poon huomenna ennen jumalan- kuuluu, talolliset K. Ala-Pärri, nimittäin tietlä paljoko heitä
vostarniseksi pidetään Keski- m aah sk, i -pnä 1864 ja otti in- 0.
86,
Rissa
20.
K. Yli-Rantala ja K. Paksula, verotettu, he
(20)
Juho
Juho
Frantsin talossa tulevan Huhti- nokkaasti osaa viimetalviseen va- Antila (105)
tulevat vaan : aan*
Ruokola; A. palvelusta Oriveden kirkkomaa- mylläri V. Lehtinen ja Kustaa kuin
tuo65.
Lähemmin
päivänä,
kuun 6
tottumuksesta.
Useimmat
Pisa? (lii) 9. Kankainen (158) han.
Äunio puheenjohtajana.
»paussotaamme,
valittajista ovatkin jokavuotisia.
neni pan a.
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AAMULEHTI

vakinaisia kundeja va- lähetettäväksi rajan yli takaisin Venä-

Htuskokouksissa. Kyllä

olisi tarpeen pakollinen tulojen ilmoittanisvei'v'o! 1 isuus samoinkuin määräys siitäkin, että valitukset pitäisi tehdä ■kirjallisesti. Silloin
säästyisi
Valtuustoilta paljon aikaa.

Lempäälä.
-

Suojeluskunta val-

mistaa;

paraillaan

V a.p au s-

Suuremmoinen teollisuusyritys.

jälle.
Joku aika sitten pidätettiin Turussa
kolme Englannista saapunutta venäläistä mieshenkilöä, oman ilmoituksensa
mukaan ammatiltaan jonkinlaisia soit-

Suomen konetehtaat ja metalliva Umot aiotaan mobilisoida pietarilaisten hävitettyjen ja ryöstettyjen tehtaitten kuntoonsaattatotaiteilijoita. Heidät siirrettiin sittem- miseksi. Yritys pantu alulle venäläisten, suunnattomia pääomia
min Viipurin lääninvankilaan, missä he
edustavien liikemiesten taholta.
ovat istuneet tähän saakka. Keskiviikkona päättivät viranomaiset lähettää
»taiteilijat» rajan yli Venäjän puolelle
Mikäli K.-Ä. on täysin luotetia. tullaan heidät siinä tarkoituksessa tavalta taholta saanut tietää, on

(juhlia, joihin oi i-otetaan kut- siirtämään lääninvankilasta Terijoelle maassamme ipantu alulle suusuvieraita aina Pohjanmaalta as- ja sieltä edelleen lähetettäväksi Raja- remmoinen yritys suomalaisten
konetehtaitten ja -pajojen sekä
ti. Eri toimikunnat ovat kovassa joelle.
me tai 1 ivalimojen raobii isoim isestouhussa. Juhlatoimik un ta on
maalisi;.
Kumottu huhu. Lontoo,
valmistanut arvokkaan ja moni- 14 pnä. (STT) Morning post kumoaa vi- ta,• tarkoituksena saattaa kuntoon
rallisesti huhut, joita on levitetty Lontoossa, että suomalainen lähetystö saapuisi Kööpenhaminaan tarjoamaan Suomen kruunua Tanskan prinssi Akseluina. Illalla on nuorisoseuran lille.
talolla iltama jossa oma Suoje»Ryöstetty» juoksupoika itse olluskunnan torvisoittokunta soittaa alkusoiton.. Ahkeria on oltu, lut ryöstöä jäljestämässä. Viipurissa
sillä vasta kuukauden päivät on sattui, niinkuin muistettanee, viime viiheillä torvetkin olleet ja nyt jo kon maanantaina julkea ryöväys. Kesjuhlissa esiinnytään.
Myöskin kellä kirkasta päivää ryöstettiin Suom.
köörit ovat tehneet tavattoman Osuusk. Keskusosuuskunnan juoksupouurasta työtä,
sekakööriissä on jalta rahaa noin 72.000 mk. Nyttemmin
■nelijättäkymmentä laulajaa ja on etsivä poliisin onnistunut päästä
selville ja on tullut todetuksi,
miesköörrssä
toistakymmentä asiasta
niinkuin
heti oli syytä epäillä, että poika
miestä. H arvotuksia onkin joka
itse on ollut mukana ryöstöä järjestäilta,
ainut
eipä edes lauvantaisin
mässä.
ole isauna.ssakäyntilotmaa suotu.
Talon stoimifcunta
valmistaa
Naisten nrhellamerkkiä varten
juhlapäivälliset kolmelle sada! le suoritetaan hiihtokoe Varalassa huohengelle, ruokaa varataan vii- menna sunnuntaina klo 8 aamulla. JoudellesaHalMe, että kyllä siinä e- kolla mukaan, sillä keli näyttää kohta
imännät parhaansa panevat en- olevan aivan lopussa.
nenkuin tuommoinen ruokamääOr&esteri-tanssiaiset ovat tänään
rä on tänä aikana edes .kokoon- klo 8 ill. Kaupungintalon juhlasalissa.
haalittu. Mutta onkin heille va- Pääsylippuja å 10 mk. on saatavana
rattu hankintatokniknntaan pi- m.m. ovella.
täjämme
ukot ja
hyvin tuntuu yhteistoiminta sujuvan. Koristelu toimikunta val„nämecnpyörä“
mistaa käyn,noeta, juhlaportit ja
huolehtii talojen yleisestä lipu- on nimenä herra J. V. S a 1 o h a r j u n
tuksesta.
MajoitUiStoiim ikunta äskettäin täällä aloittamalla ruokalavaraa kutsuvieraille maijcituspaikahvila- ja matkailijakoti liikkeellä,
k-at ettei kenenkään tarvitse senjoka sijaitsee ent. O. Y. Hälläpyörän huokään suhteen huolissaan olla.
nenstossa
Hämeenpohjalla. Meillä oli
Mutta kaiken tämän lisäiisi
eilen
tutustua rutoen liikkee
uurastilaisuus
tekee Suojeluskunta vielä
ta
työtä Juhlaparaatia varten, secn, joka näin jouduttuaan uusiin kätoistasataa miestä ottaa par an- siin oli tullut perinpohjaisen siistimisen
tiin osaa, muodoistaan neliöt, ryih- ja osittaisen korjauksen alaiseksi. Varmäkaarrot, rintalmamarssit j.n.e.
Eikä ole silti kilpailujakaan lai- sin kodikkailta tuntui huoneusto uusiminlyöty. Viime sm nnunta in a oli tussa asussaan. Kohtuulliseen hintaan
koe ammun ta t. k. 16 p. .pidettäviä tapahtuva ruuan ja kahvin tarjoilu tuo
kilp ai 1uij a
Suopelusk unt aipiiri m
toivottavasti runsaasti tämäntapaista
varten 300 m. matkalla. Tauluiliikettä tarvitsevaa yleisöä Hämeenna (käytettiin Suomen amipnmaliitan tauluja, joissa keskosta on pyörään.
10 ja s-aavitettiin 'seuraavat tulokset; I v. t. aluepäällikkö livari Tuomisto 43 pistettä, II mv.
H. Perttula 3,1 p. 111 taiteilija
L. Kerkkonen ja A. Eskola 23
p. IV T. (Himberg 17 pistettä.
Siis tervetuloa juhlimaan kaikki valiotta!at, -puolustajat ja vieraat.
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Sampereen SeaUeri.

VILPPULA

K ii-l ; p a-aj-ot teimeeppanee
ViijopuiLäi Hevosjaiostusvihdlstys Tampereen Teatteri esittää
o V 24 ip- alenneUikonsdiälJä tjk. 1.7 .pm. Ajtot •sunnuntaina
»'V anh a n He ituin
hinnoin
.yhdessä
ainoastaan
toiminetaandeibergi-n«. Kello 8 i! esisarjassa.
tetään neljäs kerta Björn-sonin
»P au ! Lange ja Thor a
Parsbe r g.

Lllllti jfi Siili!*
Enotsln arkkipiispa Nathan 88dcrolom Helsinkiin Ruotsin arkkipiispa Nathan Söderblom saapuu yliopiston kutsumana t.k. 2 päivänä” Helsinkiin ja pitää yliopistossa
kolme luentoa t.k. 27, 28 ja 31 p:inåMolemmat ensimäiset luentonsa pitää
arkkipiispa aiheesta .Lutherin huumorin ja raskasmielisyyden merkitys hänen uskontoonsa** ja kolmannen aiheesta

t

.Evankelinen katolilaisuus".

suuret

pietarilaiset tehtaat.

Kuten tummettua, on tiolsheviikkien valtakaulten aikana useimmat Pietarin tehtaista joutuneet rappiokuntoon.
Niitten
koneet on osaasi rikottu, osaksi
varastettu ja ryöstetty ja suuret,
imäärät ovat tehtaita siirrettäessä
kadonneet matkalla.
Nyt on
maahamme saapunut pietarilaisten liikemiesten ja, tehtaiiijoitten
valtuutettuna muuan insinööri,
joka on tehnyt tarjouksia viipurilaisille, helsinkiläisille, turjku-

Huulilta Suomesta.

Tanskan lehdet Suomen kysy.
my kriestä. Köpenhaminasta tiedotetaan
Hbhlle, että tanskalaiset lehdet, jotka
Uaasan läänin jako.
tähän asti eivät erikoisemmin ole kiinoloihin
Suomen
huomiotansa
nittäneet
Läänin pääkaupunkikysymys
ja joilla ei ole ollut aihettakaan selvitellä suomalaisia näkökantoja, ovat
Vaasan valtuustossa.
nyttemmin alkaneet osoittaa yhä kasvavaa mieienkiintoa Suomen asioita
Vaasan kaupunginvaltuuston
kohtaan. .Eerlingske Tidende“ssä oli
kokouksessa oli esillä
eilisessä
viime tiistaina Ahvenanmaan kysymykanto valtioneuvoston
lausunnon
sestä laaja artikkeli, joka selvitteli asiaa
suomalaisten näkökantojen mukaan. asettamalle komitealle Vaasan
Artikkeli on pääasiassa selonteko eräästä läänin jakoa koskevassa kysyJohn Ugglan kirjoituksesta „La question myksessä. Valmisteluvaliokunta

d’Aaland“.
ehdotti valtuuston lausuttavaksi,
,Skandinavisk Sö- og Handels idonde“
Vaasan kaupunki olisi liiteton julkaissut artikkelin, jossa tohtori että
Henning Söderhjelm erittäin selvällä ja tävä ruotsalaiseen lääniin tullen
mielenkiintoisella tavalla polemisoi ruot- sen pääkaupungiksi. Keskustelussosialistijäsenet
salaisten Ahvenanmaan kysymyksessä sa valtuuston
esittämiä näkökohtia vastaan.
ehdottivat, että koko kysymys
Neljä Viipurin liiäninvnnlrilasse saisi raueta, mutta tämä ehdosäilytettynä ollutta! venäläistä pakotus hylättiin kaikkien porvarien
laista passitettu rajan yli Venäjän
Pankinjohtaja Kuutonen
puolelle. Tammikuun alussa saapui äänillä.
Viipuriin Venäjältä muiden pakolaisten ehdotti, että Vaasa tulisi suojoukossa m, m. eräs venäläinen luut- malaisen läänin pääkaupungiksi.
nantti Kirilov. Kun mies tuntui epäi- Tätä ehdotusta kannattivat kaiklyttävältä, pidätettiin hänet ja passitetki valtuuston suomalaiset jäsetiin lääninvankilaan. Lopullisen kuulusmutta koska valtuuston etelun jälkeen ovat viranomaiset päättä- net,
neet passittaa Kirilovin Rautuun sieltä nemmistön muodostavat ruotsa-

Hän

on tiedustellut

tehtaitten valmistuskykyä

ja tarjonnut pääomia laajennustöitä
varten. Myöskin ostotarjouksia
on tehty, vaikka edustaja onkin
Saimalla ilmoittanut, ettei yhtymällä ole tarkoituksena rallata
S u oume n k o netch das m ax-kki noit a
ja tehtaita. Mikäli on saatu tietää ei vielä missään liene annettu lopullista- vastausta insinöörin tarjouksiin.
Kyseessä on niin muodoin joka tapauksessa suuremmoinen
yritys oloissamme, mutta siimalla lienee varottava, etteivät konetehtaamme ja metallivalimomme pääse siirtymään venäläisten
käsiin.

laisille ja tamperelaisille teolli-

Uiljakeinoifelu.
Terijoelta !takavarikoitu heinänsiemeninä Waltimosta lähetetyt
jp

säkkiä ruista.

Maanantaina ottivat poliisiviranomaiset Terijoella paikkakunnan! tullimiesten ilmiannosta ta'kavarikkioon 39 säkkiä ruista,
jotka olivat osa eräästä 4.500
kg. tavarapartiasta, minkä joku
L. Mäki oli Valtimon asemalta
iheinänsiemeniinä lähettänyt Terijoelle kauppias Inkisen vastaanotettavaksi. 1
'Kuuleman' mukaani on tavaraa
lähetetty yli '6. 000 kg. Toimitettapoliisitutkinnoissa käynee
vassa'
selville, onko puuttuva osa jo
naennyt rajan yli vai- onko se vielä viljakeinottelijain piilopaiikas-

Hipin olilla.
Bill iipiipiii.

Heikki Eliel Hårdh t. Keskiviikkona kuoli Hämeenäin.nassa
paikkakunnan lyseoni entinen
nuorempi teli-tori Heikki E
li el Hårdh 75 vuoden- ikäisenä. Vainaja, joka oli syntynyt
-ylioppiiKallaioefflia v. 1843.
laaksi v. 1862 ja f il. kandidaatiksi v. 1868 sekä nimitettiin- Hämeenlinnan- 'lyseon matematiikan
■koiileegalktsi v. 1873. No-rma-ali»iyseon
siirtyessä Helsinkiin■Hårdih jäi virkaansa, josta hän
erosi v. 1914 alun so:ttä vuotta
koulua palveltuaan. Vainaja kuului siihen opettajien valio joukkooni, jdka hankki suomalaiselle
■no.rmaalilyseolle s-en -maineeni ja
jonka tehtäviin kuului myös ensirnäisen -suomenkielisen opettajapolven valmistaminen. Vaatimattomani, mutta samalla hienon personallisuute-nsa vuoksi -Hårdh
nautti suurta kunnioitusta paikPaitsi omaiset,
kaikuninallaan'.
muistellevat kiitollisuudella tu-n<nontarkkaa opettajaa lukuisat
entiset oppilaat. :

Tcollisuas»
osakkeita.

Taalintelidas

Tamp. Pellava
Tamp. Puuvilla

Billnäs
Keravan Tiili
Tornator
Orimattilan Villa
Valkiakoski
Vaasan Sokeri
Värtsilä
Fiskars
Forssa
Kotkan Sokeri
Vaasan Puuviil:
Högfors
Vaasan Hövrv-

mylly

Pargas Kalle
Nokia (kanta)
Kymmene
Kone- ia Silta

Läskelä
Yiidist. Villa

Suomen Trikoo
F erraria
Viileän
Kotkan Rauta

Nurmi (kanta)
Turun Rauta
Ab. Kemi Oy.
Ule&

1750
7ÖIO

nen

410
430
3500

maailisk. io pnä.
(STT) Sir 'Audkland Geddes,
Englannin rauihanJkamiailepallauttamismimisteri, ora antanut tärkeitä tietoja 'hafttndcsen nykyisestä
kauppapolitiikasta. Hän Mroottaa hallituksen aikovan säiliä vapaasti tuottaa maahan kaikkia
raäka-aiinieita selkä puolivalmisteita, mikäli niitä ei voida omassa
maassa valmistaa.
Vallin iiden
tuotteiden tuonti rajotetaan, mikäli nämä eivät ote välttämättömiä kulut usesineitä tässä maassa
ja mlikäii niitä ei voida omassa
maassa valmistaa. Hajotukset
tulevat olemaan, voimaissa syysk.
päivään:, jolloin koko tuontii
olot ovat uudestaan järjestettävät Saarrosta vapaiden maiden
suhteen, ei aseteta mitään sotilaallisia raljotuksia tavarain käytön
vallan,istuttamisen suhteen.
tai
Saarron alalisiilite miaiiWie vapautetaan rajoituksista niin monta tavaralaatua kuin mahdollista.

>

Aströmin tekiällinen
100 Suomen Vanu
250 Finska Forcit
100 Haljun Villa
500 Simpele
1000 Sörnäs A.B.
500 Gutzeit
1000 Porin Puuvilla

315

316

1200
2500
2400

1205
2510

2540

428

410

1220

1550

1600

3525
5305

3535

5850

175
1350

1450

809

810

bsrg & C.o
1000 Auran Sokeri
Hietalahden So500
keri

Kulkulaitos
osakkeita.
50n Neptun
500

2700

2725

rylaiva

20u Raitiotie
100 Vaasa Pohianm
osakkeita.

Saksan kansalliskokous.
Venäläisten maksuvälineittä!
käyttö kielletty.

Eichhorn 'aikoo ottaa osaa
kansalliskokouksen istuntoihin!

joutui ehdotus äänestykjoten valmisteluvaliokunnan ehdotus tuli

hyväksytyksi.

•vaSåsaackn).

laiset,

sessä vähemmistöön,

.

;.

,

■

haistelut bichfenbergisfä.
Itä-Berlhiin ja Lichtenbergin
miehittäminen saatettu loppuun.

B eriini, maalisk. 13 ,pnä.
Beril i n i, maaiidk. 13 pnäi.
(STT.) Kansallis|kot'ous hyväk- (STT) Itä-Beriimitt ja sen yhsyi kolmannessa lukemisessa lakiehdotuksen, jonka mukaan kiel- teydessä Lichtenbergin miehittäletään
venäläisten maksuväli- minen hallituksen joukoilla on
käyttö
neiden
muuten kuin valta- saatettu loppuun, jolloin on sattuku nn anpa nk i n välityksellä.
nut osittaisia vilkkaita' pikkuikahaikioita. Useissa tapauksissa on toSosiaUsoimislaki hyväksytty.
dettu spartakistien harjoittaneen
Ber! i n i, maalisi'. 13 pnä- elläimeilistä
raakuutta. Suurissa
(STT.) Kansalliskokous hyväktehdaslaitoksissa
1 jiotka eivät ole
hallituksen: lakiehdotuksen
syi
hiii [talouden. säännöstelystä toi- taistelualueella, ryhdytään töihin
sessa ja kolmannessa lukemisessa tiistaina.
kaikilta äänillä riippumattomien
ääniä vastaan. Samoin hyväksyttiin yleinen sosialisoimisia!; kol- Kuolleita vähempi kuin luultiin.
mannessa lukemisessa kai-kfltt»

Berliini, maafek. 13 pnä.
(STT ) Eiclh h o r n ani Braunsch,weigåsta lähettänyt kansalliskokoukseni puheeni) ohtajalle kirjelmän;, jossa härs iltmoittaa 'aikovansa ottaa osaa kansalHskiokonksen istuntoihin, jos puheenjohtaja
takaa hänelle ,persotooaffi sen tur-

Agros

Kahvinitiuontilupia on haettu ja *
erittäin runsaasti.
myönnetty
'Kaikkiaan on myönnetty Hupia*
noin; 100,000 säkin tuomiseen.’,
malka vastaa kokonaista puolen
vuoden 'kulutusta säärmöll.isiissä
oloissamme.
Edelleen on saatu lupa: tuoda
maahan saippuaa noin 200 tonnia
.selkä raakakumia kumitehtaitten
tarpeiksi. Samoin parkkiiekstraktia nokr 400 tonnia ja 50,000 säkille superfosfaattia, mikä saail.
puu Ruotsista.
Helsingissä on pitemmän aikaa
vallinnut .puutetta raitiotievaunuista'. Lohdutuksena raitioteitä
käyttävälle yleisölle voidaan nyt
mainita, että Ruotsista on tulossa
.
42 vaunua,
Il
Englannissa on suuret määrät
kankaita 1 joita suomalaiset toiminimet ovat sieltä tilanneet. Osa
■niistä on jo saatu maahan, toinen
osa onl maksettuna odottanut
tuontilupia. Niitä on nyt tulossa
melkoisia määriä.
.'Kalastajat ovat 'kärsineet paljon siitä, ettei kalaverkkoja ole
ollut saatavissa. Nyt on annettu
lupia suurien määrien tuomiselle,
arvoltaan noin i roilj. mk, joten
pahin puute niiden saavuttua varmasti; poistuu.
Amerikasta saadaan myöskin
teetä'. Lähes 200,000 kiloa odottaa siellä maksettuna matkaille
.
lähtöä.
i
i ■■■■
Amei - ikäisistä silavaa on tulossa 7,700 tonnia. Lähetys, jonka
amerikallaiset silavatoiminsmet ovat ottaneet yhdessä toimittaakseen, käsittää erilaisia lajeja ja
on sen määrä lähteä Suomea
kohti huomenna..
,Vielä mainittakoon .seur aavat
tavaralajit: kuivatut hedelmät,
joita,tulee 15,000 laatikkoa, koneöljyt (5,000 tonnia), kivihiilet
(yht. '12,000 tonnia) ja .petrooli,
jota pitäisi saada 3,500 tynnyriä.
Tulossa on myöskin valtion ostama 600 tonnin suuruinen voite'luölljymäärä,
joka lähetetään
Englannista ensi viikon alussa ja
200 —300
tonnia margariiniin
valmistuksessa käytettävää öljyä.
Englannista on vielä ostettu
toistakymmientältuhatta paria valmiita jalkineita, jotka tulevat
■verrattain halvaksi.

Sanomia Saksasta.

äänillä oikeiston ääniä vastaan.

Sekalaisia

110

kuin ne ovat ■täällä.

,

Helsingin
Höy'

500 Hels. Makasiini
800 IP.fors Pant
100 Hels. Pant
Etelä-Suomea
200
Tel.

-

2900

100 Kangas (kanta.)
1000 Ph. 11. Streng-

10UO S. H. 0.

Peliä vansiiemenkakut 'ja pellavansiemenet, joka edellisiä saadaan tuoda 3,000 tonnia ja jälkimäisiä 6,000 tonnia, saapuvat
Etelä l ijai iKeskkAmerikasta, joten .kestää pitemanän aikaa ennen-

Ulkomailta.

1240

Helios

Nikolajeff

paperossitehdasosalkeyhtiö

yksinään-olisi saanut tuontitovan.

'

2500 Finlayson
Ab. Silfverberg
500
K- Weksell
200
500

lupaan runsaat

Nyttemmin ovat muutkin tupaksaaneet niitä, toiset
katehtaat
1650 1700
•suoraa tuontia varten, toiset väTupakka on
19000 20000 littäjien kautta.
800
•Kreikassa, jotenedelleen jää epä600
620
määräiseksi', miloin se sieltä kotiutuu.
i
415

3800

Leppäkoski (k.)

Lontoo,

vat:

•määrät, Saanoin nahkoja ija pöhjanähkaa, josta on, vallinnut kipeä puute.
’ Tupakan tuontia varten on an1850
nettu lupia yhteensä 1,000 tonnia
käsittävän määrän tuomiselle.
650 Äskettäin kerrottiin, että Itämai-

Crichton

Englannin nykyinen
köiippapolitiikka.

Kauppa- ja teolilisuuskomisitonin johtaja, insinööri Axel iSolitander on antanut Uudelle Suomelle muutamia (mielenkiintoisia
tietoja eräistä paraikaa päiväjärjestyksessä Olavista, kauppasuhteitamme muihin maihin koskevista asioista.
Keskusvaltojen kanssa ei Suomella nykyhetkellä ole kauppayhteyttä, mutta yimpärysvälltain
kanissa vilkastuvat suhteet vdlkastulmistaan.
i
Helsingissä -toimivalle liittolaistenkauppakomisionille saapuu,
päivittäin keskimääriin.' 100 tuontilupa-anomusta. Tähän saakka
on komisioni ratkaissut niitä ujoin
600. Yleensä on lupia myönnetty varsin auliisti. Tämä ei kuitenkaan tiedä sitä, että kaikki ne
tavarat, joita luvat edellyttävät,
saadaan lopullisesti maahan tuoduksi, sillä tämän 1jälkeen on vielä;
hankittava- asianomaisissa
maissa vientiluvat ja selviydyttävä muista vaikeuksista. Joka tapauksessa on kuitenkin odotettavissa huomattavaa tuontia Niistä
tavaroista, joille on' myönnetty
tuontilupia, mainittakoon seuraa-

Vuotia on saatu

-

5

Keskusvaltojen kanssa ovat kauppasuhteet toistaiseksi
Liittolaisvaltojen kanssa ne
kokonaan pysäyksissä.
paranevat päivä päivältä.

minnassa.

Hypoteekkikasga
Emissioni O.Y.

1919

kauppasuhteemme heskus- P
ympärysvalfoihin.

iPuuvifitoa, [josta jo aikaisemMaaliskuun 14 p. 1919.
minkin on mainittu', -saadaan
(Tampereen Osake-Pankin arvopaperi- Norjasta 4,500 paalia ja Amerikasta 8,000 paalia. Se tuleekin)
osaston antama.)
'kipeään tarpeeseen', sillä puuviilatdhtaamme ovat jo pitkän aikaa
Nim. |
Ostaja Myyjä olleet joko kokonaan tai osittain
arvo
|
seisauksissa.
Jo .ennen sotaa tällättiin valtionPankkiosakkeita.
rautateittemime tarpeiksi. Amerikasta 20 (veturia. Niistä ennätetKiinleimistöp.
324
322
Yhdysp.
tiin kuitenkin saada maaihan enKansallisp. (v.l 566 566,5
nen sotaa ainoastaan 5 kappaletta.
Landtm.b.
193
200
Nyt on saatu lupa Ameritkaan
644
Polijoism.p. (v.) 642
Undeumaanp.
jääneitten 15 Veturin tuomi-sdilie.
Privatb.
tunnettua, vallitsee rautaiKuten
Tampereeup.
jälkeen erittäin kokapinani
teillä
Vaasanp.
va veturien puute, joka on pakotTurunp.
Kauppa p.
tanut käyttämään nykyisiä vetuHelsindnp.
reita -vuorokaudet .läpeensä toiLänsi-bvoraeiip.
Maakiinieim.p.

Gluntti-konsertista huomen-na klo 1 päivällä huomautamme
vialä senvuoksi, että yleisö mu istaisi ajoissa varata itseMeen pää■syli-put. Konsertiuantaijina ovat,
niii-ukuiiii- tiedetään-, laulajat Wil
li am Hammar ja Thorild Bröd-er- ma
man Helsingistä ja annetaan
konser tt i Teat-ter itatessa.
1
—

telhtaille.

l

puolisen kaksipäiväisen juhlaohjelman. Maanantaina t. k. 34 jp.
■alotetaau juhlat Suoijeluskunta-1 aisten ampuma- ja hiihtokilpai-

suusm ieh il le näitten teollisuus-

laitosten mobilisoimisesta konerakennusta varten pietarilaisille

;

voi sanoa

N:o 62

257

260

Beriimi;, matailisk. 13 pnå.
(STT) Berliner Zeitungin 'mokaani tavattiin Liohtenbergiä miehitettäessä suuri joukko kuoreiksi luultuja virkamiehiä poliiisikeskus aseman rakeimulksessa. Tähän asti on todettu, että mellakoissa sai surmansa 5 —6 virkamiestä. Lichtenibergini post italon
vartiomiehiistögtä ori' ammuttu 6
—7 sotilaista ulkopuolella taistelua

■

Lauantaina 15 p:nä maaliskuuta

1919

I Vain pienempiä yhteentörmäyksiä
sattunut.

vße r 1 i«ii, maalisk. 13 pnä. ■(S

1

(TIT) Localanzeiiger kirjoittaa;
'Viime yö kuiiui: yleensä rauhal-

lisesti. tPienempiä ybteentörmäjdc;

N enkö il niis s ä,
iLicihteniber g issä ja Oberschön e w e i di ess ä. H ali itukeen joukot ehkäisivät kuitenkin
kaikki alla suurempien ätevottomuuksien ja väenkokousten syntymisen. Tänään miehitetään
ißuimmelsburg) ja Kopein ii ck. Toivotaan voitavan välttää suurempia sotatoimia, vaikkakin suuri joukko pakenevia spartaikisteja on' vetäytynyt näihin
molempiin paikkoihin, j
, j
j
'Aseiden luovutusta jatkun esattui

tai' kainisanäänestyklsen ratkaistavaksi 'kuminassakin maassa.
Tiirolin sosiailidemdkraaitt inen edustaja täydensi näitä oikeudellisia takeilta, muitta selitti .päinvastoin kuin 'kristilliset sosialistit
kannattavansa ehdotonta 'liittymistä Saksalais-litäval lan valtioon. Me olemme iSalksam valtakunniani puolella vaaran ja hädän
hetkellä, me tuemme ehdottomasti Saksaa (viitosta suosiota sosialidemoikr aat tien keskuudesta).
Turolin saksalais-vapaamieläsen puoTiueen edustaja kannatti
myös kaikkien saksalaisten valtioiden yhtymistä, kuitenkin liittovaltioni pohjalla, jossa Tiiroli
saattaa säilyttää omat erikoisoikeudet ja laitokset, jotka johtuivat sen historiallisesta menneisyydestä.

Saksan pohjoisraja.

hanskan minisferlpula.

T uk h o 1 m a, aiaulisjk. 14 jpnä.
{(STT.) Stockholms Dagb’adiille
ilmotetaan Parisista:
Oletetaan kysymyksen Saksan
pohjoisrajasta tulevan ratkaistuksi lähipäivinä. Kosjka kysymys
Kielin kanavan kansainvälistyttämisestä on kohdannut vastustusta monelta taholta, harkitaan

Edelleen ratkaisematta.

vara

delleen. Tulos on tavattomani
suur i ja nousee yli kaikkien odotusten. Eilispäivänä kokosi yksi

Saksalais-Ifävaltan ja tshekhoslovakkien suhteet katkenneet?

Wien, iruaai1 isk. T 3 pnä.
ainoa division a yli 4,000 kivää(STT.)
ritalehtien mukaan tuleriä sekä sitäpaitsi miinanibeittäjiä,
vat diplomaattiset suhteet saksakuularui«kuja ja ampumatarpei- ta is-Itävall an ja tshekkiläis-slota.
vakkilaisen tasavallan välillä katLehdet lisäävät kuitenkeamaan.
ißuumiiden korjaaminen vaikeata. kin. etteivät
ne ole voineet saada
Be ni i n i, maaäisk. 1.3 pnä. (S vahvistusta tähän tietoon.
Ti') Berliner Zeitungin imukaan
on spartaikiistien, .tomieenipaniemis- Sahstin urheiluelämäkin kansainvälisen valvonnan alle.
sa> metakoissa 'surmansa saaneiDen lykai näin suuri, eitä ruumiiT ukko lm a, maali sk. 14 p.
Den korjaaminen tuottaa vai- (STT)
Svenska Dagbladin Pakeuksia,
Hannover str assen r uu- risin kir jeentv aihtaj a sähköttää:
mråhuionea&sa on 176 ruumista,,
Tuulillaan, että saksalaiset koistjoista 42 tuntematonta. Tähän itavat antaa nuorille urheilijoilsolnlajäkoiuluutiuksetn lisätäknuumiiähuoneeseen ei mahdu enää leen ,
seen hari otettujen sotilaiden luenempää. Melkein jäitä paljoni kumäärän suuremmaksi kuin maa
ruumiita un muutamissa sotilas- rauhansopimuksen mukaan saisi
sairaaloissa, ja muissakin sairaa- pitää. Tämän vuoksi tullaan!
loissa on runsaasti ruumiita Saksan (urheiluseurat luultavasti
valHiinpä Friedrics
n sairaalas- saattamaan kansainvälisen
vonnan alaisiksi.
sa on 1115 ruumista, Urban sairaalassa 30 ruumista j. n. e.

■

Liikenne k etu-punktr ajoilla aika

-

nut.

B e r ii m i, maialisk. 13 ipnä. *(S
TT) Rautateiden hallitus on ilenotta,nut, että liikenne kaupunkiradoilla alkaa huomenna, samoin
kaukoliiikenmie itään. Tavaraliikenne voidaan vasta muutaman
päiväin kuluttua saada säännöinS‘C.KiS.I,

Saksalainen elinlarvekomisioni.

Viron tapahtumat.
Ralfituksen täydenfaminen.
Tallinna, 13. 3. Viron väliaikainen hallitus on kutsunut
valistusroinisteriksi Tarton kauppakoulun johtajan Harald Laksbergin sekä kauppa- ja teollisuusministeriksi viran väliaikaisen hoitajan Aug. Jahnsonia.
Molemmat Kuuluvat kansanpuolueeseen.
Työ- ja Imoltoministerin paikjka jätetään perustavan kokoak_

edustus

ftanssHiskoftous.
Istunnot alkaneet.
Ym y s T it ro I i a j a
■s a 1 i s-I t ä v a■! f a n
suh teista.
&

Wie n, ttnaailisk. i«3 pnä. (ST

••kokous vaPerustava kansa
litsi istuntonsa aitassa puineen johita-jaikseeni simr-sateailaiseen yhtymään kuuluvan. tohtori Diin: ghof eriin 1115 äänellä annetuista I'i 6 äänestä'.
T)

■Keskustelua jatkettaessa esitti-

Sleswigfn kysymys.
Tanskan

■

Bolshevikit

Danz i g, maalisi. 13 pnä.
(IST;T.) Damziger Zeitungin mukaan saapui tänne aikaisin tänä
Wilsonin matka!
Wars o vasta ranskaaaimuna
upseerikcmislais-ipuol
alainen
Brest, maaiisk. 13 jpnä. sioni valmistelemaan puolalais(STIT.) Presidentti Wil'S o n
joukkojen maihinnousua
saapui tänne tänään klo 8 Iliailla. ten
Danzigissa.

Guberkuloosin vastusta-

Englannin armeijan uus»

minen Skandinavian

ylipäällikkö.

maissa.
Yhteinen neuvottelukokous Tukholmassa.
;S

11 o -m

t jr

e a e d u st a a p ä ä
e Et ö' ö r i S i e w er a

-

Tukbo t m a,
nsaalssk. i>3
ipniä;. (STiT) Ruotsin kamaflisen
Aubedciijoosinufastustairriisjlhdistyfcsen 'kutsusta kokoontuvat t. k.
15 spnä T-uSclsateaan muacten
Skandinavian maiden tuberkiiitooskuvastustami »3 Edistysten edustajat pohtimaan kysymystä kansainvälisen jiiteistyön uudestaan
alottamisesta mainitulla alalla
skandinavlsen konferenssin kokoonikutsumfeellla mikäli mahdollista joensi kesänä. Tänä n kani-

lii sen tuljierkuloosinvastu s lamisja Slesvigin edustajat yhdistyksen edustaji.ua saapuvat

saapuneet Lontooseen neuvottelemaan kysymyksestä.

Lontoo, ansa’
H pna
(SSTfT.) Tanskan .padaimentaarinen lähetystö ja Slesvigin edustajat saapuivat Lontooseen eilen
Parisista kesk us telemaan ulkoasiainministeriössä Slesvigin ky.
sytmyksestä. Lähetystö viipyy
täär-ä t. k. 18 päivään.

Oorjan rncrikalasfus.

vät Turot im ja iVorailbergin kristillisten sosialistien edustajat näiöen inakliea vaatimat oikeudelliset
takeet niiden suhteissa saksaikisItävältaiam, jos tämä liittyy Sakselittivät, että tämä
saani. He

johtaja Gh. Jensen ja kaneaili-isjWistyfesen sihteeri., tohtori J.
Os t>enfe 1- d. Su om e n kanisa® •sybdislys lähettää fpäätiirehitööri R. Si'e v e r sin ja -Nor jam
kansaßi-syhdrsitys sihteeriinsä, tohtori B. Ovierl a n d; in. Ruotsin
tuberkuloosr nv aistustami'yhdistyksen puolesta ottavat alustaviin
käsitteTyihin osaa päätirditööri
Bohre ja kansaliisyhdlstyksen.
rahastonhoitaja, insinööri Norden fei tja sen sihteeri, tohtori
Leander, jonka jälkeen hallituksen toimeenpaneva valiokunta
Prinzvalitakunnariimarski
skiöidin puheenjohdoliia ryhtyy edelleen käsittelemään kysy-

Kristiania maalisi. 12 p.
(STT)) Pareillaan perustetaan,
Norjassa uutta suurta o sake vhriötä -m erika-1 as tul-sen Hiatfjottamista 'varten. Yhtiön osakepääoma on 7 milj. kruunua ja tulee
■se vuokraamaan ro uudenaikaismystä.
vaJtiogäditsenäisten
kuuluu
ta kalajstaijaiaivaa.
asia
-

■

1

P uoluejohitajät kokoontui vait
kilo 1 Ikolkouikseen ja näytti tällöin)
yleineni mielipide taipuvaiselta piuuhien itsenäisen Holsteinin pe- tämään 'kahta ennen esitettyä
rustamista kekonaan erillään muutosehdotus ta kokonaan rauSaksasta, Ja tälle annettaisiin enneena.
Vasemmiston taholta esitettiin
käyttöoikeus Kielin kanavaan,
jälkeen ehdotus uudeksi
tämän
joka täten tulee vapaaksi maailkokoomushallitukseksi
tai jonmankaupalle. 1
i | >
valvontaministeriöksi,
tkunlaisöksi
Helgoland siirtyy uudelleen jdliaisia on ennen olut toisessa
Englannille rauhan turvaamisek- muodossa.
t
si merellä ja .Saksan merivalHan
Tämän jälkeen hajaantui kokous ja ryhdlyttiin erikoisneuvotuudistumisen ehkäisemiseksi. ,
teluihin, jaloin halMituspuolueet
kokoontuivat yhdessä sekä vasamimistoliaiset ja vanihoiliset
kumpikin erikseen'.
1
Edelliset ehdotusten tekijät
hdöhkäys- Jörgen
Pedersen ja Hennan
aiheissa Itä-Preussiin. Trier neuvottelivat tämän jälkeen pääministeri Zahlen kanssa
B eriini, .maalisi. 13 pnä. jättäen Saimalla selostuksien' 'vaehdotuksesta., joka
(SiTT.) Sanomalehdistö suhtau- semmiston
tarkotti kahden kummankin vastuu
vakavalla huolestumisella tustuspuolueen edustajan
ottaitärintamalta saapuviin, näennäi- mista nykyiseen hallitukseen tai
sesti suotuisiin
sotatietoihin. sellaisen sekamiinlisterisitön muoPluomautetaan, että on ryhdyttä- dostamista, jossa kansankäräjäim
vä ankaraan vastarintaan bolshe- enemmistö saa edustajapaikkoja
Er ikoisneuvot telu jen . jäilkeen
vikien odotettavissa olevia hyök- (kokoontuivat puolueiden puheeiv
ti
käyksiä vastaan.
johtaj at uudestaan, joilloinei 'kuiviittaa
sota-asiain
Vo-nvärts
tenkaan saavutettu mitään lopultuntijain arvaluMn, että punai- lista tulosta. Uusi (kokous pidenen armeija jo muut anna n viikon tään huomenna. Tilanne on edelleenkin yhtä sekava.
kuluttua
ryhtyy valmistuksiin
hyökät ukseen Itä-fPreussin rajan
yli. Sen pakottaa tähän nälkä.
Se toivoo näet Itä-Preussista
Ruotsin osanotto Pariisin
saavansa elintarpeita, joita vailneuvotteluihin.
la se tällä hetkellä on.
•Myös muiden puolueiden sanoTukholmia, maa!! i sk. 14 p.
malehdet
tehostavat nimen- (STT) iStodkhoiims Dagblad on
omaan sitä seikkaa, että bolshe- saanut tietää, että Ruotsin hallion saanut kutsun epävirialHivisimivaaraan ei voida milloin- tus
seen konferenssiin Pariisissa t.k.
kaan suhtautua liian vakavasti. 20 pnä ja tekee parailllaan valmisB'dlshevi'kiaiimeiijan sisäinen tila tuksia Ruotsin osanottoa varten
on nykyään parempi kuin mil- näihin epävirallisiin neuvotteluis
loinkaan. Sotilaskuri on hyvä, hin. •
Toisaalta
on
erinomainen.
taas
saksalaisten joukkojen vastustuskyky spartakistien vehkeistä suuPuolalaiset nousevat maihin
resti heikontunut.
Dansigissa.

j sen täytettäväksi.
Saapunut Brysseliin
1
BerT i n i, maaiisk. 13 pnä. (S Ehdotus Viron väliaikaiseksi
TT) iSaik&alainenikomissioni, jonhallitusmuodoksi.
ka tarkotuksena on elintarpeiden
kuiljefeuksen ja fmanssisopinrak:seni järjestäminen!, saapui «t. k. 12
Sitä laatimaan asetetaan
pnä Briisselöiin'. Mitään häiriöitä
komitea.
ci ole sattumut matkalla. KotmsTallinna, 13. 3. Viron nalli
såomÄe on rayoaaefaty kina sättion päättänyt asettaa eri puotus
sesaiamerkkikielella
köttää
lakimiehistä
kä oikeus käyttää puibslinita ja lueisiin kuuluvista
jonka
kokoonpannun
komitean,
myös »en jäsenille persoonallinen
jätetään
väliaikaisen
tehtäväksi
fiiiiktmtaoikeus.
hallitusmnotoehdotuksen laatiminen siksi, kunnes perustava korauhan- kous on valmistanut Virolle uuSaksan
den perustuslain. Saman komikonferenssissa.
tean tehtäväksi jätetään myös
uuden perustuslain pohjaehdotukHallitus Berliniin.
sen laatiminen. Mainitun komimuodostaminen jätetään
tean
Berl i n i, maalille. 13 pnä.
esimiehen tehtäväksi
maapäivien
(STT.) Sanomalehtien tietojen
Samalla katsoi hallitus tarpeelmukaan on W e Ilmarin kabinetti liseksi muodostaa eri puolueiden
alittanut työt Saksan edustajain edustajista maanviljelysministerin
lähettämiseksi rauliankonferens. röh dolia työskentelevän komitean,
jonka tehtävänä tulee olemaan
sun*
koskevien aiagraarlkysynnystä
•Hallitus tulee todennäköisesti
kerääminen
ia maarefornesten
muuttamaan Berliinin -huomien- mien vaatiman uuden virkakona<
neiston suunnitteleminen.

Safcsalais-Ifävallan

y orhissa.

Kööp e n h am i itu a, maali sk.
13 pnä. (STT) Neuvottelut eri
Johtaj ain kanssa
puolueiden
Tanskani ministeriipulan johdosta
johtivat tänään uuteen vaiheeseen.

M u u -r m a n i n rintamalla peräy tyraät iviboffiset etelää» päinu
Ukrainassa on 3,000 gaNew-York, maalisk. 13 pnä.
(STT) New-Yorkin poliisi toimitti -1 its-iali airsta hahnik-isu» 21 päivän
aikaisin tänä aamuna kotitarkastyöntänyt bolisbevitkiej a
tuksen East Siclen rantaraken- jälkeen
seipäin
-Sai my a kohti.
nuksessa vangiten 198 miestä ja laalk
2 naista. Rakennuksen kerrotaan
Useita kyliä puhdistettu
olleen venäläisten talonpoikain ja
bolsheinkel stä.
a m erikalaisten työläisten liiton
hallussa. Siellä otettiin takavaJe'kater i n o d a r, ibelmik.
rikkoon joukko kirjallisuutta m. m. 28 pnä. ( STT) Kuba ni i n
venäjänkielisiä kirjoja, joissa kehotetaan kukistamaan Amerikan vapaaehtoinen- ratsuväki, joka
hallitus.
Äskettäin vangittiin toimii Doniin itärannalta Taariiteräs nainen ja tuomittiin vakoi- symin, eteläpuolella, on siellä puhlusta 15 vuodeksi vankeuteen,, distanut useita kyliä bolishevikimutta vapautettiin toistaiseksi
joukiois-ta. Donini kasakat näytvalitusajan loppuun.
tävät
iKuibamiini vapaaehtoisten
vaikutuksen alaisina aikovani kokoontua. : Muutamia menestykGuleva hauppavoihlo sellisiä pienempiä kahakoilta on
llä-Europan kanssa. sattunut, rn.m. Pai-vavanio-wkassa
Lug ainakin eteläpuoleisia, -missä
Moskovan saksalais-amerikka-vahattiin panssarijunia, 4 tykkää
laisen kauppakamarin puheensekä monta konekivääriä
johtajan lausunto.
Tavarankuljetus toimr i-

Bolshevihipesä löydetty Hcw-

■

te 11 av a Amerikan

kaup•

palaivastolla, eikä enää
S a k s an, kuten ennen
sota a.
Kristiania, maalisi. 12 p.
(STT) »Tidens Teinin® kirjeenvaiihtaija on keskustellut Moskovassa olevan saks ai ais-amerTik alaisen kauppakamarin puheenjohta(jan G e h r i n kanissa tulevaista
11ä-E uroop an
ka-ujpp ava ihdios ta

tuhoisa tulipalo
norjassa.

K r i s t i a n i a, maali.sk. 13 p.
(STT) Wöksentollenin tulipa•lösta ilmoitetaan, että sanatorio oli
onnettomuuden sattuessa täynnä
vieraita, joiden liuku, nousi 130.
1140. Palvelusväki mukaan luettuna oleskeli sanatoriossa noin
200 henkilöä. Kaikkien onnistui
pelastautua. Joukko arvoesineitä
on hukkunut, samoin sanatorion
Woksenkollenin
koko sisustus.
omistaa osakeyhtiö, jonka puheenjohtajana on asianajaja H.
Krag. Tullen; Juuliaan saaneen alkunsa iyhytsuilusta. Puolentoista
tunnin kuluttua tulipalon alusta
oli koko rakennusryhmä raunioi—

kanssa.

Hra Gehr lausui m. m. seu1
raavaa:
Jo viime vuoden, marraskuussa
jätin Amerikan 'lähettiläälle Kristianiassa* kirjallisen ehdotuksen,
jossa olen esittänyt .pääpiirteet
Amerikan
kaupalle [Venäjän
kanssa käyttämällä tukikohtana
jotakin norjalaista satamaa. Minulla» on syytä uskoa, että Ame- na.
K r i,s t i s n la, naaailitsk. 13 p.
riksi hallitus myt pohtii tätä ehdotusta. .Venäjiä tulee tarvitse m aan (-STT) Woksenkollenin .tulipalo
tavattomat määrät kaikkia teolli- kohtasi sangen kosmopoliittista
suustuotteita, osaksi myöskin seuraa. Siellä asui joukko ulkoraaka-aineita. Ei ole ajateltavis- maalaisia, etupäässä venäläisiä
sa, että Aimerika edelleen tulee pakolaisia' ja täkäläisten lähetyssallimaan Saksan toimia tässä töjen jäseniä, jotka eivät olleet
/kaupassa välittäjänä,kuten ennen voineet saada asuntoa kaupunsotaa. Olen. ajatellut ehdottaa e- gista,-m.nT. Englannin lähetystöni
rikuisen koinissionin asettamista jäsen Butler. Osa vierailta oli
Am erfk an-ItJ. e uro op art
kappa n makuusta, kun tulipalo puhkesi.
uuliestaan järjestämiseksi. Minun Useilla ulkomaalaisilla oli mukamielipiteeni Imukaan olisi tava- naan'kallisarvoisia koristetta, jotrankuljetus etupäässä toimitet- ka heidän oli onnistunut viedä
tava Amerikan omalla kauppalai- mukanaan paetessaan Venäjältä
vastolla, käyttämällä kuitenkin ja jotka olivat ainoat, jöiden noapuna
jonkun Skandinavian jalla he saattoivat elää. Nämä
maan ‘kauppalaivastoa.. Tällöin joutuivat huikkaan .tulipalossa ja
olisi ensi kädessä tehtävä sopi- monet ulkomaalaisista ovat nyt
mus •suurimpaini laivalinja in va- ilman elämisen mahdollisuuksia.
rustajain kanssa yhteistyöstä ja Eräs norjalainen nainen kadotti
jperuistaniisesta koristuksia 400,000 kruunun arvapaasataman
Norjaan, esim. Kristian saudiin vosta. Osa vieraista on asettunut
tai Kristianiaan. Näille norjalai- toisiin hotelleihin asumaan, osa
sille laivalinjoille
luovuttaisi majailee laivoilla satamassa.
Aimerika sitten kaikkien amerika- Hotelli rakennetaan uudestaan
aisten tavarain edelleen; kuljetta- niin pian kuin imahdölliista.
misen Itämeren satamiin, Amerikalle on vapaasatamaikysymys
*

mitä

tärkein.

Me tarvitsennime

jossakin Skandinaviassa1 tilavan
josta voillaan
'vapaasataman.
muodosta kesPdty.sk.ohta AmeriSotamarsalkka Haig
ikastai lähetettäville tavaroille.
■Lontoo, imaalisk. 13 pnä. Myös Venäjälle on perustettava
(STT.) Sotamarsalkka Haig on nykyaikaisia tilavia vapaasatamia
nimitetty Englannissa olevain sekä Itämeren että Mustanmeren,
sotavoimain ylipäälliköksi ken- rannalle ja näiden on oltava yhraali sir William Rob erts 0- teydessä Karjassa olevan keskinin jälkeen, joka on nimitetty tys- ja jaikelus.ataman kanssa.
Rheinin armeijan ylipäälliköksi. Ehdotuksessani olen erikoisesti
painostettava, että Norjalle on
annettava «tässä* kysymyksessä
etusija Ruotsin ja Tanskan edellä. Ruotsalaiset satamat ovat
tunneli Englannin kanaalin Kristiansendia
huonommat. Kööalitse.
penhaminana tulee edelleen, olemaan käytännöllinen merkitys
herättänyt
mielenAi}e
vapaasatamana, mutta Amerikan
suurta
F
kiintoa Englannissa ja Ranskaupan jajkelusataiman täytyy olkassa.
la Norjassa m. m. siksi, että Köpenlhamina on liian, lähellä SakLo m too, nmäHsk. n pnä. (S saa. Edelleert on otettava huoTT) BonsT Law in t. k. io mioon ne suuret palvelukset, jot.pnä tekemä ilmoitus, että Englan- ka Noria. sodan aikana, on tehnyt
nin ja Ranskan hallitukset ovat ■liittolaisille asettamalla suuressa
harkinneet kysymystä tunnelin määrin tonnistoa näiden käytetrakentamisesta Englannin kanaa- tävä|ksi, ja tätä yhteistyötä on
lin alitse, on herättänyt suurta nyt jatkettava -Venäjän kauppaa
mielenlki intoa. Englannin sano- järjestettäessä.
malehdistö tervehtii aatetta sa*
noen, että entiset sotilaalliset esteet ovat nyt poistetut ilmailun
kehityksen kautta ja että tunnelilla tulee olemaan tavattoman suuBolshevikit kärsineet suuria
ri sotilaallinen, ikawpallinen jayhtappiolta.
teiskunnallinen merkitys.
Sir Francis Fox, SimplontunLontoo, maalii.sk. 13 pnä.
nelin rakentaja kuvaa tunneL
('STT) Reuter on saanut tietää,
suunnkelmaa seuraavasti:
Pöhjois-Venäj ällä yhä edel;
että
'Kanavan täytyy olla tväJhimtäini
■lieen
on
jatkunut taistelu pi-enem100 jalkaa merenpohjani ala, joon
syvimmässä
ka
kohdassaan
miilil ä- ikesk eytyksillä.
1601—ISO
jalan syvyydessä. W ag a n rintamalla raukesiLuultavasti rakennetaan 2 put- vat vihollisen hyökkäykset t.k. 6
kea, kuten Siimplontunnelissakin.
■Kummankin putken 'halkaisija -pnä. Vihollinen kärsi suuren
on noin 18 jalkaa. Raiutaputkien tappioni ja menietti paljon sekä
pituus tulisi olemaan 31 mailia. miehiä että soitat appeita. Kerrotaan vihollisella oilievani ankaran
v
puutteen efintarpei§ta,

Gaisteluf Venäjällä,
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Urheilu.
Kilpailu ncislngln buisfinklubi—Sampereen Pyrinlöpohaalista.
Jännityksellä odotetut luistinkilpailut alkavat tänään. Ennustelominen tavallisesti epäonnistuu, mutta jos kaikki ajateltavissa olevat edellytykset kilpailupäivinä vallitsevat: mestarimme kunto, hyvä jää ja tuuleton ilma,
niin Suomen ennätys 500 m.
matkalla (46.2) tulee tuntuvasti
alenemaan. On otettava huom-ioan, , että Tuomaisen tulos
Kristian!assa saavutettiin tosin
maaradalla ja kevyessä ilmassa,
mutta kahtalaisen kovassa tuuil-esEnnätyksiein aientamisesta
aiuilla matkoilla ei vei antaa mitään takeita, mutta että tulokset
tulevat läheltä hipasemaan rajaanvoja on sangen todennäköistä.
Mitenkä pokaa l in käy, voidaan
-ennakolta tehdä todennäköisyyslaskelma, joissa on otettava huo-

miooni toisaalta

Tampereen Py-

rinnöru Tuomaisen ehdoton et-evämmyys ja Ravanderin ja Vaitkotalon kunnioitettava kestävyys,
toisaalta Helsingin Luistirikikibini
edustajien sprinterijoukko säkä
Skntnaibbin ja Bergströmin suuri
kykeneväisyys pitkillä matkoilla.
Ei voitane kieltää, että Helsingin
Lniisitinklubilla on suuret mahdollisuudet Se siitä
Kyseessä oteva kiertopalkinto,
■er i t täin a istilk as Hi opeamaijakko.
otij yhdessä mestariamme A. Ti»-

Lauantaina 15

p:nä maaliskuuta

ÄMULEHT

SkandinaHan-matkallaan maan laillisen hallituksemme tukorjaaman sadon keskellä, nälbfcä- kena
ja tietysti sen teemmekin,
»vtänä Lyytikäisen kirjakaupan mutta me
Suomen Pankki, maalisk. 14 pata 1019.
taasen vuorostamme onäy teikknnassa.
O.sloMyyntiKokoe&maista dotamme, että meillä on sellainen
kurssi.
kurssi
puuttuvat kuitenkin kultainen
oikeusministeri, joka tahtoo ja
mestaruu&mitaii
ja kuuluisa kykenee tuoMaisen pahasuisen
—:
60.000 markan arvoinen Frog- lehden (ja muidenkin sellaisten) Pietari av
—;
a
v
Lontoo
48:—
nierin bopaineni, jalokiviin koris- suut tukkimaani,
etteivät
osaa ih3 kk
tettu maljakko.
—;
misiksi esiintyä. .Sellaisen sum- Pariisi av.... 184
Kilpailut alkavat lauantaina mittaisen
—; —•
3 kk
parj auksen tulva,
103;
kiio 4, joilloin 'kastettaan 500 ja jota »Kansan Sana”
Saksa av
harjoittaa ja
3 kk
10.000 m. matikat, sekä sunnun- sellaisen
valtiollemme vihamieli- Amsterdam av.. 413
—:
taina kilo 12,, jolloin suoritetaan sen
kirjoitustyylin täytyy top- Basel
208:
ijätelläolevat matkat 1500 ja ,pua.
Wien
48:
5.000 m.
252:
Omasta aatteestani kirjotin Tukholma av.
av.
271:
tämän. Pirkkalan Pispalassa 14 p. Kristiania
Kööpenhamina a v
:
261:
maali skuu ta 1919.
Päättä
ovat HäA- il a r i k G um m e r u s.
meenpohjäWa sunnuntaina alkaen
Lalli, seurakunnan
klo y 2 g illalla.
Pyydän Uuden Suomen ja Tm Ev.
Jumalanpalvelukset ia
Helsingin Sanomain tämän pals•maisen.

Raltalmrssi.
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Ilmoitus.
Oriveden Osuusmeijeri-Osuuskunnan sääntöjen määräämä kevätkokous pidetään meijerillä
keskiviikkona maalisk. 19 pnä
1919 klo 11 ap. Käsitellään ja
päätetään sääntöjen 22 §;a määräämistä asioista.
Orivesi 12/3 19.
6233
Hallitus.
Uusi-HSgrglaiva-Osakeghttö
Läiigelmäs!]
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HartausiietHet.

toillensa ottamaan.

Suuret hiihtokilpailut
Haaparannassa.
Matti Koskenkorva kunnostautnmit

la

Viime sunnuntaina oli Haaparannassa suuret hiihtokilpailut,
.iojhin otti osaa myös suomalaisia
hiihtäjiä. 60 km. matkalla kohtasivat toisensa Matti Koskenkorva ja ruotsalainen suurhiihtäjä
Henning Isaksson, joka tänä talvena on harjoittanut pitkät ajat
Norjassa ja ottanut menestyksellä osaa moniin kilpailuihin. Mutta Mätiimme voitti ruotsalaisen
mestarin! Koskenkorvan aika oli
4 t. 29 min. 50 sek. Isaksson
käytti 4,32,49 t.
30 km. matkalla voitti Alatalo, ajalla 2,10,16 t.‘ Ruotsalainen
Frans Isaksson käytti 2,14.30 t.
Tapani Niku oli myös mukana,
multa lopetti.
Elli Pikkuniemi voitti jälleen
naisten kilpailussa ajalla 42,43,2
min. Ruotsalainen Engström toinen ja suomal. Isto kolmas.

Heraloita.
Uangiffu bolshevihiaslamics.

3;na

Paastosunnuntaina

Huom>! Kaksi hiljan rakennettua vuokramaalla sijaitsevaa

HUVILÄÄ
Toijalan aseman läheltä, myydään
Vapaaehtoisella huutokaupalla, joka kohtuushinnoilla jos kauppa pian
pidetään Tottlärvellä, Pajulahden kypäätet. Toisessa on 2 liuon, jakeitlässä edesmenneen seppä Ruudolf Bransekä toisessa rak. 1 huone,
tiö,
derin asunnossa 31 pnä maalisk. 1910
klo 10 ap. myydään hyvät asuinraken- sauna y. m.
nukset ulkohuoneilleen, paja, sekä kaikToisessa 3 hnon. ja keittiö sekä
ki sepäntyöhön tarvittavat työkalut, tarpeelliset ulkohuoneet. Lähemsekä kaikenlaista irtainta omaisuutta,
myöskin noin 20 kpl. hyvin hoidettua piä tietoja antaa Juho Vuorinen
6157
omenapuuta. Huudot on paikalla mak- Toijalassa.

sääntöjen määiäämä varsinainen yhtiö- settavat.
kokous pidetään Längelmäeilä Vinkiäin
Tottijärvi, maalisk. 13 pnä 1919.

Alasella maalian f aina tämän maaliskuun
31 päivänä alkaen kello 10;ltä aamupäivällä, jolhun käsitellään;
l:si. yhtiön sääntöjen 14 §:s.sä mai
nitut asiat.
_2si. Keskustellaan ja päätetään yh-

tiön omistaman Längelmäki 1“ laivan

6149

Hauskat liuoneet
2 tulisijalla lähellä Epilän asemaa, myytävänä. Kaunis paikka. Lähemmin
Arvo Vehmas.
G236

Perilliset.

T.S.

Asuin- ]u nlhoftaonelöen SiuutoKuoppu.

SB9I

I Huvila
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19.j

Iltasaarna klo 6 ip. past. Pätiälä.

Rippisaarna lauvantaina klo 7 ip. ja
H. P. ehtoollinen sunnuntaina klo 9 ju«*
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Suomen RetikS- Jk HntiHatehdas OsoKti/titlin tehtaitten työväen sairas- Ja
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oacsikotous

..

Siili iililii 1.1.

B.S. Suomen KM
Tampere.

biygsikappa kohtuhinMyydään
nalla Pyynikin ristikatn 3 Ron-

kainen.

Kuron lippisSiili
**

ÄATRA

T.S. 15. 15,3, tj.

Sänky,
200 mk.

l.ufsiitaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen joka pidetään suuiiunlama
30 pnä Maaliskuuta. 1910,k10 1 päivätä,
Märtan Työväen talolla, jossa keskustellaan ia päätetään sääolojen 29§:ssä
mainituista asioista, päätetään lopullisesti sääntöjen muutosehdotuksen hyväksymisestä, sekä keskustellaan ja
päätetään muistakin mahdollisesti esille

tulevista kauppaa koskevista asioista.
Maulassa 7 pnä maaliskuuta 1919.
6065

Johtokunta.

liallitusk. 27.

Järvinen.
6249

kaupungista
Il 19 km. Tampereen
sijaits.
H

I

MAAT 1Lii

Pinta-ala 235 ta. josta viljeltyä
55 ta. Kaikki l:ssä lotiossa ja puolet suoviljelystä. Metsä kohtalaisien, valmiita halkoja 50 60 syltä.
'Rakennukset hyvässä kunnossa,
asuinrakennuksessa 4 huonetta.
Navetta sementtisis. ja autoin,
vesijohdolla 18 lehmälle, samoin
talli 6 hevoselle. Karjaa seuraa
kauppaa: 3 hyvää hevosta ja 10
lypsävää lehmää, 2 hiehoa, 13
lammasta ja 1 sika.
Rehua ja viljaa riittävästi.
Myydään tai vaihdetaan edullisesti hyväkuntoiseen kaupunkitaloon. Lähemmin konttorissamme
Läntinenkatu 25. Puh. 1000. il
Eemeli Ääliön Eiinteimis- ||
6267
tckonttori O.Y.

i|

myytävänä suurempi määrä,
korkeus 100—130 mm.

SO mm.

Torapefcsn Soimiksopassa
Puutarhak. 6.

Puhelin 668.

6243

li IL P
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10 hyvälypsyistä maatiaislehmää.
kantakirjassa ja siihen oikeutettuja, hyväksi tunnetusta karjasta, myydään kauttamme.
Lähemmät numerotiedot karjasta nähtävänä konttorissamme:
Läntinenkatu 25, puh. 1000, 9

I

Sahalahden pitäjän Pakkalan kylän Eskolassa taloa pidolta, luopumisen täh- Parhaiksi tiinnetuita
den, koko talon irtaimisto: 3 hyvää
hylvöKoneltu
ajohevosta, 2 kpl. 2:den vuori n vanhoja varsoja, kaikki kantakhjaoriitteu
jälkeläisiä, 8 lypsävää lehmää. 2 kpl.
m'Mikolta, 11 kpl. lampaita, yksi sika,
ifimlfing-rikeltö
2 kpl. vasikoita, polio- ja ojokaluja ja
kaikkia talossa tarvittavia työkaluja.

Basi-Vaasn

Kuilervo-Jousmketfn

Huudot ovat heti paikalla maksettavat.
Tukolaisilla huuiajil a tarvitsee olia E
lintarveiautakuniiaii lupa eläinten pois
kuljetusta varten. Eläimet myydään
perjantaina 23 päivänä.

litti!

6255

teli Siiloa Riiiiislifilslöloaitorl O.Y.
mmm

Herkules tuullturalinelii
Hiilleruo puimakoneita
Miilleiyo lokoniobnlejii

Sikurla
Ka hv 1 11 1 is äkke il ä
halvimmalla.
Kahvia viimeisiä satoa saapuu
piakkoin.

KÄA3SLO LEÄMDER
Hämeenkatu 21.

i.-i uuden aikaisia käytännöllisiä vi!~

6259

(säkeissä) kuivauslaitteita
Dinesenln patenttia.

Kalle Kivistö /aa

8100

■

Tavattavissa 9—12 ap.

2 hengen maattava pnleeiattu,

**

HH

yleinen kokous pidetäänhiiMikiiuii s;nä
päivänä 1919 Kurussa Keihäsjärven Saarijärvellä k!o 12 päivällä, jossa käsitellään Osuuskunnan purkamisesta tai liikkeen edelleen jatkamisesta y.m. malidollisesfi esiintnlevista seikoista.
6228
Hallinto.

Puh. 1695. 6258
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sikari, joka on hyväksi tunnettu
ympäri maan. Valmistaa ja tukuttain myy

ehtoisalla
huutokaupalla

kehoituksista huolimatta.

°

™

välläsi

Pyydetään kaikkia Pohjanmaan, Jyväskylän, Turun, ja
Uudenkaupungin lehtiä ottamaan
Varkaus Pälkäneellä. Viime
ylläoleva palstoilleen.
maanantaina t. k. jo päivänä varastettiin Kostian ouuslmeijerin
konehuoneessa neiti Aino Lindell in, kotoisin Tampereelta,
Oikeusministerille!
Ipaittocn taskusta rahapussi sisältäen vähän yli 150 im ankkaa.
Ollettako huomannut, millainen Varkaus on tiettävästi pikkupoi■lehti täkäläinen
Sana” kain työtä, joita maleksii meijeon? Jos sen olette telineet, niin rin ja myllyn pihalla ja sisällä..
niiksi ette ole ryhtyneet sellaisen Poliisi tutkii asiaa.
bofelievikilehden. suhteen sellaiViljanvarkaat murhanneet
toimenpiteisiin,
että
siinä
siin
talon vanhan isännän. Viime stn>
esiintyvä valtioillemme vaaralli- mäntäin vastaisena yönä tapahtui
Kii verin talosnen kiihotus loppuu? Ettekö Jääsken Laitilassa
kamala verityö. Talon vanha
sa
älyä, että sellainen lehti vie mie- .isäntä Tuomas Kii veri löydettiin
liä hitaasti, mutta varmasti bol- miimittäiis (vähissä hengin pihashevistiseen kiehumapisteeseen ja maalta makaamasta.
Kun .taloa tarkastettiin lähemuusi kapina on edessä? Syy siihuomattiin, että vilja-aitmin,
loon ei ole mini paljon- „iKansan
oli
murtauduttu ja sieltä vietaan
Sanan” kuin Teidän! Vai kuvit- ty 4 y2 hehtol. kauroja. Ruokatafteliett-eko ~Kansan Saman” ajavan ivaroita oli miihikään varastettu.
köyhälistön ja työväen etuja? Rosvot olivat liikkuneet hevoselVai oletteko aivan vailla tarpeet- la ja paenneet •Hirslammilk päin.
kuoleman saanut
Kaamean
lisiä lainipykäliä pontevammin toioli 80 vuoden
Kiiveri
Tuomas
mivaksenne? Vai pelkäättekö jo- ivanlha.
Missä olosuhteissa rosvot
tain? Suojeluskuntia kehotetaan hänen kimppuunsa ovat käyneet,
äcehöttamasta päästyäänkin ote- ei myöskään vielä selvinnyt, j •

f

m
01
myymisestä tai vuokraamisesta.
noukannnlla
3;si. Keskustellaan ja päätetään
laisaarella. Sisält. 6 liuon., verannan, sauvasiltani rakentamisesta ia kuntoon
Messukylän Takahuhdissa myy- nan, kellarin ja laivasillan y. m. Hyvä
laittamisesta sekä muistakin mahdollidään maalisk. 26 pnä alk. klo 12 päiv. puutarha. Lähemmin Metsätöinä*sesti esille tulevista asioista.
Puh. 1046 ||!
Längelmäeilä 12 pnä Maalisk. 1919. }. Heinien jälkeen jäänyttä omaisuut- tosta Verkatehtaank. 3.
ja 821.
ta ra. m. vuokramaalla olevat asuinHallitnk sen puolesta;
huoneet, joissa on 8 huonetta sekä tar- 6283
Otto Alanen. Toimitusjohtaja.
peelliset ulkohuoneet, sauna, navetta
y. m, sekä vaatteita ja kaikenlaisia talouskaluja. Huudot ovat paikaPa maksat tavat.
Perunkirjoitus pidetään samassa paikassa ennen huutokaupan toimittamista.
Kaikkien joilla on selvittämättömiä
asioita on ne siksi ilmoitettavat.
ja halvin on Tampereen Höyry-

päivä sitten, vangitsi etsiMaatilan vuokraus ja
Vanhassa kirkossa:
osuusliike Voiman Sipi|IGSISSSBE3SIKiBEIESI9BBIBg
län sivukonttorin johtajan syyirtaimiston huutoRuotsalainen päiväsaarna klo 12 p.
kauppa.
Holmström.
tettynä
past.
suhteista boilshevikien
Myytävänä
I
|
Ruotsalainen rippisaarna lauvantaina
kanssa,
i
klo
7
ip.
ja
H.
P.
Ehtoollinen
Tiistaina
kutovan
maaliskuun
sunnunMies,
jonka nimi on Axel taina klo 12
■■■■lllll^B
p.
Aarni, ei liene kuitenkaan vielä Raaraatunselitys keskiviikkona klo 7 18 p. tarjotaan vuokralle 5 vuoden ajaksi hyvässä viljely sään•pätkää aikaa ollut tilaisuudessa ip. past. Holmström.
g
g » -B ♦ ffr
C
oleva, Pälkäneen pitäjän
nössä
harjoittaa maanalaista toiminkylässä
sijaitseva
Johanneksen kirkossa:
Harhalan
Niktaansa.
kilän perintötila N :o 2, veroltaan
Päiväsaamat:
k'o
past.
9
ap.
SeppäArblaji,
josta
T.
tiedon olemiin e
Klo 12 past. Valtasaari.
Vs manttaalia. Vuokraus toimilainanneet, ilmoittaa lisäksi, että lä.Iltasaarna
klo 1 ö ip. past. Pätiälä. tetaan sanotulla tilalla klo 10 ap.
pidättäminen taipahifcui Viipurin {Kolehdit tulevat2 Kaupunkilähetykja pidätetään tunnin mietintöaika
etsivän poliisin kehoituksesta, selle.
tehtyjen,
tarjouksien hyväksymis- ei nykyään saa mutta hyviä hakoska Viipurissa oli saatu tieLuterilaisessa
tä
varten, sekä vupuun hiiliä saa kun lähettää
hylkäämistä
rukoushuoneessa:
\ai
tää, että hän oli ollut yhteydessä
vaaditaan
liuotettava
takaus vuok- hintatarjouksen vaunuun lastattuSunnuntaina
0
ip.
vapaa-iltama;
klo
bolshevikin kanssa.
puhuvat rov. Sandberg ja past. Valta- raehtojen täyttämisestä. Samana
na Kauttaan asemalla osoitteella
saari.
päivänä heti tämän jälkeen, ja Lauri Kaipio, Laitila. Tehdään
seuraavana eli 19 pää, huolimatta
HatanpäSn kansakoululla:
sopimus toimitettavaksi hiiliä suuRatisluvasfa.
siitä
tuleeko
ft il a vuokratuksi vai rempi määrä,
Klo 1 p. jumalanpalvelus past. Joki- ei,
myydään julkisella vapaaehLa&iri laipio.
toisella huutokaupalla tilan koko 6234
Tampereen raastuvanoikeus on
rispalan rukoushuoneessa:
paitsi
viljaa,
ei
kuten
irtaimisto,
tuominnut irtolaiset J. K. Salon
TS. 15, 18. 3. t.j. 40 mm.
ja Hj, Brandelän, edellisen, joka Klo 12 p. jumalanpalvelus past. Vell- 2 täysikasvuista hevosta, 1 varsahevon-en, 8 lypsävää lehmää, 1 Suuremman määrän
valtiorikosoikeullessa on tuomit- roos.
mullikka,
1 vasikka, 10 lammasta,
11 ®
,g
tu ehdolliseen kuritushuoneranHukiin
myy paisikoja ja kaneja, karjan rehua,
|yp VV .£££ vän
gaistukseen, yh.t. 5 vuodeksi 2
jakesämja■ -yajo- ja työkaluja m.m.
|||
s pelto-,
y
"yT*
kk. sekä jälkimäisen 1 vuodeksi
ja
puintifcone
ynnä
valloifuk- kuritushuoneeseen. Kuten tunniittokone
vHjan
B*s% hintoihin
S viskuri, huonekaluja, liina-, maKokouksia
nettua, olivat tuomitut ryöstäK E S S USOSUUSLII K E
sccn
otianeel
kuu- ja pitovaatteita sekä talousneet osuusliike Voiman juoksu» g .mini.,uni,n..,
kaluja
ja
y. m. (Karja
hevoset
pojalta 5,575 mjk.
- suojeluskunnat
myydään 19 pnä alkaen klo 10
Toiskertaisesta törkeästä varT S. tj. 45 mm.
ap. ja santana päivänä myöskin T HM PE PE EN KONTTORI.
kaudesta on raastuvanoikeus tuokutsutaan täten osaa ottamaan minnut
eläimen
ruoka. Karjan huutajal6201
Lindqvistin
1
Y.
v. 4
siihen muistojuhlaan, joka viete- kuuk=ulie)k'si sekä A. Ikosen 6
ta vaaditaan asianmukainen! osiolupatodistus. Huudot ovat paikaltään ensi huhtikuun 4, 5 ja 6 ‘kuukaudeksi kuritushuoneeseen.
la maksattavat. Lähempiä tietoja
päivinä Tampereella. Majoitus- Vikmeimainittu saa- sitäpaitsi .kärantaa allekirjoittanut pesän hoi- S Ei ole vielä varmaa,
siä
tuomitsevaikeuksien vuoksi pyydetään kusaadaanko
noo
ja.
man 3 vuoden ehdonalaisen kuritakin suojeluskuntaa lähettämään tu s huo
i
neranga i st uks en,
jotenk a
p.
OPä!käniaei'!ä oiaa&ik'.
1919,
vain korkeintaan yhden jouk- siis hänen tuomionsa yhteensä
Kalle Leipälä.
5422
kueen. Saapuvain olisi mukaan- tekee 3 vuotta 4 (kuukautta.
pidetään 27 pnä maalisk. klo 7 il!, pien| tänä vuonna, mutta
sa otettava välttämättömät ma¥a p a a
teulasten
koululla.
kuuvaatteet ja eväät. Tiedot saa9242
Johtokunta.
puvien sekä upseerien että mieGörbsäfä cläinräebkäyslä
T.S. tj. 50 mm.
keskiviikkona f. k. 26 p. keho 10 ap.
histön luvusta pyydetää lähettämyydään kauniilla paikalla järven mujoku
aika
kun
itakaperin
tilassa,
lohkot
mään ensi
viimeistään
3 1
nalla 3 11a tulisijalla 'Of
vielä toimittaa noin
Wll 3 ||i voimme
varustettu
ennen t. k. 28 p:ää osoitteella la-Kisenpoika Eetu Nieminen
100
vaunulastia.
paikkakunnalta poismuuton tälid-n, y. Pl
pitäjän Luikalan kysääntöjen määräämä,
p| Tämä apulanta sopii maiSuojeluskunnan kanslia, Tampere. Pälkäneen
m. irtainta omaisuutta kuten kivhyölästä oli halko ajossa S appeen
niosti kaikkiin maalaatuihin
kalnja, joista huudot paikalla maksetErikseen on myös mainittava, ai- kyläsissä ja kun hänen hevosensa
ICevätkokeus
tavat.
Suoniemen Sarkolassa.
ja orf erikoisen tehokasta
kovatko edustajat ottaa osaa pi- ei jaksanut vetää kuormaa otti pidetään sunnuntaina t. k. 23 p_ 6177
Hilja Tammelin.
niiti||
palkokasviviljelyksillä,
dettäviin manövereihin, sillä näi- Nieminen kepin, jolla hankasi liikkoen konttorissa klo V* 1 päity- ja savimailla.
j|ij
Pyytäkää selostuksemme
den on saavuttava Tampereelle hevosta, mutta kun siitä ei ollut vällä, jossa käsitellään sääntöjen Tuorstaina 27 ja perjantaina 28
otti Nieminen halon, jolla
tehkää tilauksenne hyvisja
i||
huhtikuun 4 pnä, muiden 5 pnä. apua
kuluvaa
maaJisk.
päivänä
ja
hallituksen
iski hevosta päähän niin, että he- 26 §:ssä mainitut
S sä ajoin.
myydään
Tarkemmat tiedot lähetetään myö- vonen kaatui ja veri tuli ulos ehdottamat asiat.
hemmin.
suusta ja sieraimista. Hevonen
Orivesi 14. 3. 19.
kuoli parin kolmen päivän peräs- 6265
Hallitus.
Kunnioittaen:
Tampere. Puh. ;i7O ja 1380.
tä, vaikka ei tuo ihmispeto sitä TS. tj. 50 min.
Tampereen Suojeluskunta. lopettanut paikalle saapuneiden
628

Joku

7

1919

Hl

Aleksanteiin kirkossa:
Päiväsaamat: klo 9 ap. past. Valtasaari. Klo 12 p. past. Seppälä.

malanpalveluksessa.

N:o 62

Vapaaehtoisella

huutokaupalla

Ke-skasosussstiike
H AiVtCKtJA rJ.
6202

Tampereen

Konttori.

£

I:a engl. sinistä

I Pukukangasta
a

3—lo metr. kappaleissa ilman

lupatodistusta.

Noin 10 min. kävelymatkan päässä Vii
Soveltuu erinomaisesti myös
|
maanantaina tämän maaliskuun 21 pnä alan asemalta pienempi
h
naisten
kävelypuvuiksi.
klo 12 päivällä vuokrataan tai myyNäyte hlntailmoitnksineen kydään Suomalaiseksi nimitettv vesimylly
-8 syttäe-sä. Tiedustelut osoitetta*
Tammaan koskessa Vesdahdella silloin
paikalla, jossa on noin kym- j| koon suos. tlk. nimim,
lähemmin määrätyillä ehdoilla joko kauuiiila
menkunta kapanalaa hyvää peruna6257
«Ompelijatar*.
kokonaan tai huoneet erikseen
Kaikkia myllyn osakkaita pyydetään saapu- maata ja hyvät asuin- ja ulkohuone t
myydään ilman välikäsiä. Lähemmin
maan paikalle luutia aikasetninin kesO Nyström, Viiala as. Alkkuln.
kustelemaan ja päättämään asiasta.
6211
nokkaan nai-en vähän käytetty käVesilahti 3 p. maalisk. 1910.
velypuku sekä jnhlaleninM Tavallisen miehen talvi- sekä kevätpaltloo
Paavo
Äg. Bergius.
It. I’uisiok. 53, port. vas. 3 rappu.
Pyydetty toimitusmies.
6146
Kangashallit N;o 6.
6209 6240
Attila.
«

HUVILA

H

H

Joh.

Kotikutoista Satsia

8

Hto 62

-

Lauantaina 15 p:nä maaliskuuta

AAMUCEKETT

1919

fttmpereen lahiasininfoiniistß Oliisi o¥li m

i5

p."rUT

tarjotaan jälellä olevana myyntiaikana
kaikille, jotka heti ryhtyvät myymään
Töölön• Yhteiskoulun Jättiläisirpajaisten
cnnakkoarpojn, jotka arvotaan jo kesäkuun 15 pnä. Asiamiehillä on nyt
paras myyntiaika käsillä, sillä arpojen menekki on kaikkialla erittäin
vilkas, johtuen pian lähenevästä arvonnasta sekä voittojen verrattomasta
suuruudesta, pienestä arpamäärästä huolimatta. Korkeiden myyntipalk400:
kioiden lisäksi jaetaan suuria summia, m. m. Smk. 500:
j.n.e. onnenpalkint. niille asiamiehille, joiden
JOO;
200:
300:
myymille cnnakkoarvoille lankeaa jokin päävoitoista. Jo 50:kin ennakkoarpaa myvnvt asiamies voi näin ollen parhaassa tapauksessa ansaita
Smk. 1,852,501 Asiamiestarjokkaita ja arputilauksia maaseudultakin

Torppien

Kaikkia
siä naj «tehtäviä
toimitetaan. ::

Lunastamisasioita
::

hoidetaan.
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jotka tahtovat liittyä osakkaaksi Tampereelle perustettavaan yhtiöön, jonka tarkoituksena on harjoittaa elävienkuvien teatteriliikettä, sekä sen yhteydessä kahvilaliikettä, pyydetään kohteliaimmin kääntymään joko persoonallisesti tai kirjeellä herra Kaarlo Leanderin
puoleen os. Kuninkaankatu 25, jona asiasta antaa lähem-

vastaanottaa

TÖÖLÖN YHTEISKOULUN ARPAJAISTOIMISTO.
Helsinki, Uuuioninkatu 45, avoinna

Maanviljelijät HU O M.!

11—4.

6204

Parhainamiksi tunnetut koneet ovat:

Paras-Apu tokomoMiiit ja Alfa puimakoneet
Deering- ja Vakava niittokoneet
Deering- ja Toveri heinåharavat
Helise- ja Drott rlviinkyivökoneet
Hankmo iapioruiiaäkeet
Harder perunannosfokoneet
Alfa-Lava! ja Perfeki separaattorit

i

Van

huo-

ne

0277

6287

Siististi
6273

Vuokralle otetaan

"V
mgg edullisimmin

Tl l ci uks 1 a maaseudulle toircitetaini nopeasti Ja Imoislto f
t lllllllllpllllllls

UhlliÄsm
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llllfff
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Sahattua Ja höylättyä puutavaraa
ulkokuivana Ja höyrykuivattuna.

vuokrata 1 tai 2 kamaria
ja keittiö tai ostetaan asunto-osake.
Vast. t. 1. konit. meri;. .Asunto 1919.“
6222
Siisti

sekä muita puuseppätohtaaa

äSflläWlslflles

22 kpl. kuivia mäiilysiä
paatin! auto) a

Puh. 106.

'hetimiten mieluummin
Lähemmin puh. 8 47.

| TeSefoonikono johtoineen,
oksia, ja 4 krossia tina- 1 Kassakaappi nso2014-,
X /a”>
HkömoosSori,
hv. 440 voit,
tuita puurunvia 1 1/ 2 X Vt” Viinikka, Sä
tasavirta. tarpeineen,
6228 1
Ahimanintie 19, Aita.
Porakone,
keinutuoli, pöytiä, sininen Sorvattua toräsakselsh
tak lei Ja housut (sopii hoikalle
40 mm. o,
miehelle), lasten käsikärryn koria.
S-rasatsn m:o 8,
Osmonk. 5, 1 r. v.
287
fföyrykane 4 hv.
8 hv.
tummansinistä isontanen miehen pu- Laivakatua
sg
Hop/o ane
3

e

'

1

''

2 kua

1

Piironki,

k

myydään. Viinikka, Jokipolku
’

No 1.

~HSiãon pövtineen,

6241 HapiaprSssi

'

talo myydään halv alla poisHyvä
rauutou takia Lapin esikaupungis-

ta. lähemm. Taramelank 5. H. Saarinen.
624ö
hevosen valjaita ja ajokaluja, rekipsite tolppakclkka ja
vanhoja kaakelia, Xiemikatu 10.
Pietilä.
6210

Vast. t.l.k. nimiin. ,Genast“.

]

'

silinterincn
Jussilassa. Puhelin on.

ja

meenkyrön

6214

r "ias

*

—"—*

1

6254

Halutaan ostaa

B. Nyström, Itäinen!;. 14. 6263

Tottijärven kunnassa vakuuttaneilta kanviime vuodelta tulevat vuo-

netaan heiltä

simaksut perjantaina tämän maaliskuun
2S päivänä Pajulahdessa kauppias Heikkilän asunnolla, kello 10—12 päivällä ja
Sorvan Tuomaalassa 2—3 iltapäivällä.
Vesilähdettä 12 pnä maaiisk. 1919.

Tanssia.

Toimikunta.

pitää ensi sunnuntaina t.k. 16 pnä

9215

ti kutkille.

Tarmokkaat asiamiehet saavat suuren
g

f

g

""«asse—

y

m

lii Eli-

Valkaisten Viskarilla, alkaen klo 6 ip.
Tervetuloa!
6239

kiinteän palkan ja provisiokin. Pyytäkää heti asiamiesehtoja paikinto-obligatsionisn tilaushankintaa varten. Kirjoittaessanne mainitkaa tämä- lehti.

Oskari Kiehelä.
Hl g

smmw isiin

VixelkOßtor
I Skeppskro
Skoppsbron 2S. STOCKHOLM.

£

Piapayiiiilm

lukemista

Vesilahden Ylämäen
Suojeluskunta

Rmianl

fipi

Uiii ia Tetli irven

Laulua
Runonlausamtoa
Näyteimäkappala

aitioon ja karjanhoitoon
tottunut tyttö haluaa palvelusta
1 p. tai 15 p. huhtik. Arv. vast. paikkatarjouksilleen viikon aj. os. «A. L.»
Kuuri ta, Jndikkala.
6219

6237

liii I lii.

Sirkkalehden

leninMompeSus

vastaanottaa

Lautalkunnan p.Johtaja.

Sirkkalehden lukemista

Laulua
Esitelmä
Soittoa
Runoiilausuntoa

Virkamiest.

Pusero- in

Kili M

Ensitilassa on holhottien holhoustilit
tuotavat lautakunnan
Messukylän Nuorisoseuran talolla t. k.
16 pää" aikoen Uello 6 ip. sen raavaita tarkastettavaks . uhkasakon välttämiseksi.
ohjelmalla
Vesilahti 12. 3. 1919.
Laulua
Tervehdyspuhe
H. V. Vesala.
Runoiilausuntoa

I

Palvelusta haluaa
*

Iltaman

|

Ilmoituksia

i

•

h

<h

lOOlSiä

alkaa 5 1/2 kuukautta kestävä kasvitarha-, talous- ia siipikarjanhoitokutssl tulevan toukokuun 5 puä
Hakuaika kursseille päättyy ensi huhtikuun 15 puä. Lähempiä tietoja antaa
koukin johtajatar os. Tampere, Seppälä.
6264

Johtokunta.

Puhelin maksut

6039
10 Hr. maitotinkiä päivit- linjalle Tampere—Suiauia korotePalvelukseen otetaan
täin kotiin tuotuna tai haetaan taan huhtik. Ip. 25 penniin. Suinujkjuori rouva, jolla on kymmenen vuo- asemalta. Vastaus tlk. nim.
lan Puhelin-Osuusk. i.l. Mallitus.
Tampereen läheisyydessä oleva,
den kokemus sekatavarakaupassa, 6226
6261
»Hvvä
hinta»
pinta-alaltaan n. 50 —100 tynn.
hakee samanlaista tointa.
Arvoisaa
vast. pyyd. tlk. niin.
ulan suuruinen
ja
Olen avannut RuokaSeka»Toimelias».
6274
tavarakauptin
jCSuuanlaittoon tottunut tyttö haluaa
Am urin katu 12. E. Mäki n e n.
•mies tai -nais saa huhtikuun 1 pstä
paikkaa, vast. tlk. nimim.
Ent. Birkmannin puoti.
6279
paikan kesäajaksi talon ylöspidossa, jos 6253
»Rehellinen*.
j
lähettää otteet todistuksistaan palkkautta
itsenne
Valokuva
kaa
vaatimuksilleen
Oy.
j
Tampereen Uudessa
Evert Heikkilä,
Satakunnankatu 28. Pahe!. 1468.
käynyt, kirjanpito- ja konekirjoitusMattilan pysäkki.
Valokuvaus-Atelisrlssä
6247
i
Tuotteet palkitut kahdella
hyvässä rakennuksessa ja Jos
kurssin suoritfannt nuori tyttö haluaa f
Hallitusk. 22.
|
Itilä palkinnolla.
jotain sopivaa tointa, joko maalle tai
mahdollista hyvän kulkutien var|
(Itäiu.puisto- ja Hallitusk. kulmassa)
kaupunkiin. Arv. vast. odotan viikon
rella. Tarkat tiedonannot pyyde|! Atelieri on av. joka päivä klo V» 9 ap.
ajalla t.l.k. nimim. ,Tvötä haluava".
tään t. 1. k. niin.
—6 ip. paitsi sunnuntaisin 10 ap.—4ip.
6220
joka on käynyt maanviljelyskoulun ja
Jäljennöksiä vanhemmista kuvista
»Virkamies.»
kykenee omintakeisesti hoi*auraan maanvalmistetaan.
työt. keskikokoisella tilalla, sekä ottaa
Perunanviljelijät,

I

Halutaan

Ä

3QGl^.pfentBtupiiKKcia
250 Kg. tipKKG Sramnlsfl.
Lähemmin Emmaus huone N:o

7.

6271

Puhdasrotuisia Skotlantilaisia

Folmenhoirsn

peniksiin

saatavana Suomelan kartanosta Vesilahdella, puhelin on.
6229

Tänään

lauvantaina 15 pnä maaliskuuta myydään Vellamonkatu 2,
miehen piiovaaftoita, talouskaluja
v.m. kello 3 —6 i.p.

Aili Salo.

6278

MS

Bi

(1260

mm

¥oilee pukuja.
silkkipuseroita, korsettia, liivinsuojustimia, vaikosta voileeta y in. lyhyttavaraa Verkatehtaank. 5. J. E. Nyberg.

6245

Saapunut:
Kesakkovoi£eita y
Ihovoiteita,

¥ll. Tyttölyseota

HELIOS
Bämeenk. 3. Puh. 1665. 6244

täk

.

-

itse osaa töihin, saa paikan 1 p:stä huhjoka iuo 2 beht. hyviä perunoita, saa tik. Vast. t.l. kontt. nimim, «'tarmokas
hyvän lähes metrin korkuisen seinäkel- ja kykenevä». Todistusten jäljen n. ei
6248
lon Pispalan kellosepältä.
6165 palauteta.
Vaatimaton, mieiuiinVast t.l.k. nim. min kiinteistöalaa tun.Musikaalinen." teva, täysin kirjeenvaihtoon ja konekirjoitukseen perehtynyt

Höunilaiva
alle 100 matkustajan kuljettava;
uusi tai käytetty. Tarkat selitykset laadusta, kulkunopeudesta
ja himiasta y. m. lähetettävä, es,
Laiksi C. Ym Äsho
Vesilahti
6179
kaaranrggnejä
kg.
10—15
eli ruisjauhoja

syM

•>«

9\|£^9ljrS

Pellavateht. huoneet.

6210

B:sta alkaen

*

—ir—namimmin

int^T

keitto- ja kuumennus-aparaatit korjaa ehdottomasti nopeammin ja parhaiten

0. Foiijimteifim Vaatetus- ja Kangaskauppa
Kos kika t u 7.

Ruuskasen talo.

SnhkoMong'Eerj^usllike

osanottajia
ilmaantuu,

Huveja

saa paikan.

Tair.pereenLskfaslalntulißlsiosss
Kauppakatu *lO.

asiapoika

0212

Jos riittävästi

Urjalttoiator !

saa paikan. Ilmoittauduttava tä6276 nään Aamulehden konttorissa.

Hotelli Central, huone 18.

8

R(B2-

Siisti Ja relßcili?ten
kilon talnustarpeiksi halutaan. Vast. ainoastaan aamupäivällä

mmmm

iiitpsi

Laukontori 8. Puh. 1814.
KoulsaSsiiiset!
vaiheille. Rehellistä löytäjää pyydetään 12 viikkoinen valmistava koulu valmis alkavat tiistaina t. k. 18 pnä klo 7 ill.
saa paikan. Lähemmin
palkintoa vastaan tuomaan Ahlqvistille taa oppilaita kaikellaisiin oppikouluihin. Raittiustalolla. Lastenkurssi alkaa sa6252
Satakunnankatu 80.
Koulussa opetetaan myöskin vieraita mana päivänä klo 5 ip.
Liiketoimista »Opas»
Hitoin! Vasta-alkaville mieskohtaikieliä. Koulua pidetään Kuopion kauTampere. Puutarhakatu 19. 62i8
taskukirja, sisältäen 50 mk. Alek pungissa. Kouluni) pyrkijät lähettäkööt nen opetus. Entiset oppilaat saavat
Työv.santerintorin
ja Manriank. välille. hakemuksensa emien huhtikuun 10 p. alennusta.
J. Laineelle, osoite Bantu.
Löyt. pyyd. tuom. se Maaäiauk. 7.
6270 6ioa
l£ar*! SimssSo.
L. Vareuius.
6272

(5184

muutaman

□Kadonnut

j

S
£lf%dSlLs Raisan kultakello pudotettu Pelluvaleiltaan ja Satatakuimankadun

ostetaan korkealla hinnalla tai vaihdevehnäjauhoihin. 0.-ote; Ruokonen, Läiietnmin klo 9 —ll ap.

taan

Hajuvesiä
Eau de golosig

Hiusvesiä
Puuderia
Hiusverkkoja

PVHSiISDEH

MfISJttHESSTEHDfiS

Ostetaan

nellä varastolla, myydään
heti maaton vuoksi. Vast.
t. I. k. mm. «Ensitilassa.»

»S

Tycvcmtl,

T.S. 2 k.

parhaalla paikalla ja pie-

IS

Puutarhuri

leili.

6250

&.

6276

Haapa, Tammelankatu 20,

«

Siivooja saa työtä aamupäivisin. Lähemmin Hallitus!;. 23, piharakennus.
0217

taljudtnhoit.
toiminut, 29 v. sivist. yksin, leskiv.
lialuaa emännöitsijäksi emännättöm.
taloon tai virkamieli, miel. maalle
Vast. viik. aj. tlk. merk.
mukavuuksilla. 6213
»Kaikkiin tottunut».

vuokrata dubletti tai 2
Halutaan
huonetta samasta huneustosta.

Käytettyjä

162 liv» höyri|paiinn
kone. Lähemmin Hä-

paikan 15 pistä, huh tik. Todistukset
lähetettävät Suomelan Ahlmanin maamies- ja emäntä-1
kartanoon Vesilahdella.
6230 koulun Tovcriliitto toimeenpanee

saa

palkkavaatim.

huoneen huoneusio mukavuuksilla halutaan vuokrata kesäkuusta.. Vastaukset tl. konttoriin nim.
»Lääkäri».
6262

Lähemmin koni torissamme Koskik. 7
Stenbäck & G:<o Telet. 14 54.
G 282

!

Satakunnan Sekatavarakauppa

KipUii

Mr i lii

myytävässä:

1

lajittehstySiä

Vå] Siili teli

Pyhäjärven Saha-Osakeyhtiö.
(Eut. O.Y. Alfred Selin) Tampere. Kirkkok. 9.

Puohikkahilloa,
Marmelaadia.
ja
lisäkkeitä,
Siirappia, Kahvia
Pesujauheita
g. m.
päivän hinnoilla.

Appelsiinejä,

Toimeensa kykenevä vaatimaton

Halutaan

alaan kuuluvia töitä valmistetaan. Ovia valmiina varastossa

WhfMMhwfhfhffi

saa#2 ali Kerää ja huolellista tyttöä
lähemmin Viinikankatu 14.
Villgren,
6238

»Kaksi lasta.»

6208

«u* «ya»

m, .at»

Tampere.

Tilapäistä

jossa olisi kaksi tai useampia
huoneita ja keittiö. Mieluummin
Näsijärven puolelta.
Vastaukset t. 1. k. nimim.

koja pitkinä ja pilkottuina.
Kotiinajo
toimitetaan.

mmm Sini»***»»
|H
IM ga||p|g|||l

Jli

J

Kuivia koivu-, havu-, aaka- ja valinkohal-

Suunnitelman mukaan tulee teatterista
piä tietoja.
mitä ensiluokkaisin kaupungin paraimmalle paikalle. 6280

Osakeyhtiölle.

SM!

625!

e.y. K. HJORTH O.
Urheilukauppa.
Tampere.
flsilßsrfSlMllWlShS

Pyhäjärven Saha6114

TS. tj. 40 ks. mm.

B- m

todistusjäljennöksilleen osoitettava

Telefon 599. Kilpi.

"

V* Alhainen; Tampere, Kauppatori 5. Puhelin 7 99.

Sotilasvoitä leveitä)
Selkäreppuja
Thermospulloje

Hinaaja-alus „Hltikscn u ja. matkustaja alus n Viikinsaaren u koneenkäyttäjän paikat ovat haettavana.
Toimeen ryhdyttävä huhtik. alussa.
Hakemukset palkkavaatimuksilleen sekä

kalustettu kaunis kamari nyt
heti tai mvöh. Kuninkaan!?. 15.

P. SIDOROtt Sutii ummi o. Ylitä

5 1/,”

»ITI

*

hanska kalustettu
Vuokrattavana
Kuninkaankatu 42.
A. Salminen.

Näitä y.m. maauviljelyskoneita ja konetarpeita tilaatte edullisimmin

Edustaja:

j

Vuokralle taijotaan

niin annan valoknvansoppiknrssit. Lähemmin Valokuvaaja Rajaportti, Lahtisen talo.
6106

'ELSTaiotaan opetusta mandoliinin soitossa iltasin. Vast. hintailmoituk-

sineen tlk. nim.

»Tyttö»

6256

Länsl-Teiskon maatalousseura

Keskikaupungilla sij.

Mirctken

I Stmien
lionttorlhsonensto

toimeenpanee

Isolle-Tahloile sunnuntaina t.k. 30p;nä,

jossa toimeenpannaan yleinen hiihtokilpailu aloiteleville, alkaen klo ö ip varastohuoneilleen halutaan vaihtaa
ja iltama klo 7 i. monipuolisella ohjel- Kyttälän kaup. os. olevaan 2 --4 huo-

malla.

6232

neen

Huvituit»!kunta.

6281

Uouttorihuoneustoon.

Vast. tlk.

,Konttorihnoneu6to“.

åTajnpgreen

litemiWte

Itäinenkatu 14.

Aukioloaiku 9-6. Puh. 906.
HU OM.! Ainoa valmistaja
paikkakunnalla ja lähiseudulla
Suositellaan kaikkea alaan kuuluvaa.

Pieni Holm

on kotiintnuut luokseni. Tuntomerkit:
pystykorva, ruskeat jalat, musta selkä,
oikea omistaja tulkoon perimään 8 p.
kuluttua maksamalla ilmoitus- ia hoitokulut, muuten pidän omanani.
"• Siimes,
Tampere. Satakunnank. 25.
6187
P. 1379.

Tampere, igig.
Tariip. Kirj^aiiw-Osakeybuö.

