
AAMULEHTI
Tampereella torstaina 24 päivänä huhtikuutaN.O 93 4-p. painos Nro 69

KONTTORI
Tampere, Kuniiikaank. 30
"oiuna arliip. klo 9 a. —6 i.

PUHELIMET:
llm.- ja tilanskonttori 1
lörjapaitto ja sitomo 3
Isnimöilsijä 5 (yksit. I SO)

tavat, varmim-
in m kello 9—lo ja 12—2.

tilaushinnat

Ulkomaille 6 mk. 1 kk.

Irtonaisnnmerot maksavat 25 p.

vietetään 25—27 p. t. k.

Perjantaina 25 pnä

s

Klo 10 ap. Kansalaisjuhla Metsäkansalaisille Metsä-
kansan kansakoululla

Lauvantaina 26 pnä

Klo 12 ap. Jumalanpalvelus Huittulassa
Klo 2 ip. Kunniatervehdgs vainajien haudoilla
Klo V.,3 ip. Suojeluskunnan paraadi
Klo 3 ip. Sulo Hurstisen kirkkokonsertti Huittulassa
Klo 5 ip. Muistojuhla Huittulalaisille ent. Työv. talolla
Klo 6 ip. Hartaushetki Valkeakosken Seurahuoneella.

Sunnuntaina 27 pnä

Klo 8 ap. Suojeluskuntalaisten ampumakilpailut
Klo 11 ap. Suojeluskuntalaisten kahvikestit
Klo V 2 1 ip- Tait. Sulo Kurstisen konsertti Valkea-

kosken Rukoushuoneella.
Klo 2 ip. Juhlapäivälliset
Klo 7 ip. Isänmaallinen juhla

Yksityiskohtainen ohjelma saatavana juhlakansliasta (os. Val-
keakoski) ja airueiita. 9711

Päätoimikunta.

6-pp. V« v. 32: i/ 2 v. 16: >/ t v. 8: 50, 1 kk. 3:
4-pp. Vt v. 24: —, «/, v. 12: —, 1/4 v. 6: —, 1 kk. 2: -

Konttori el myönnä yksityisiä tilauksia velaksi.
Kotiin kannosta Tampereella peritään 25—50 p, kk.

tilausajan pituudesta riippuen.

Vastaava ja päätoimittaja

EETU A. ALEA
Tavataan varmimmin toimituksessa

klo 2—4 i p.

Puhelin 8 (yksityisp. 1562)

ILMOITUSHINTA: 45 p;iä ennen ja 35 p:iä Jälkeen tekstin
sekä määrätyillä paikoilla 55 p:iä millim. Punaiset ilmoituk-
set 75 p:iä mm., vähintäin 75 mk. Kihla-, vihkimä-ja syn-
tymäilmoitukset ä 8 mk. Kuolinilmoitukset makaavat 35 p.
mm. ja on pienin hinta 15 mk. Pienin ilmoitusmaksu oc 2;50.

K. S. e. t. 24. 29/4 100 m/m.

IlilUistili.
Huutokaupalla; joka pidetään

lauvantaina toukokuun 3 p:nä kel-
lo 2 j.p., tarjotaan Hirsilässä, Kor-
keakosken Osuuskaupan Hirsilän
sivumyymälän kauppahuoneuston
lisärakennus vähimmän vaativalle
rakennettavaksi teettäjän omista
aineista. Piirustukset ja työ seli-
tykset ovat nähtävinä isännöitsi-
jä V. Liljalla, Hirsilän Kenkäteh-
das O/Y konttorissa, häneltä saa
myöskin lähempiä tietoja, puhelin
Orivesi 33. Myyjät pidättävät it-
selleen tunnin mietintöähän jäl-
keen hyväksyä tai hyljätä tehdyt
tarjoukset, työn kunnollisesta suo-
rittamisesta ja mahd. ennakkora-
hoista vaaditaan pätevät takauk-
set.

38: s vuosikerta 1919

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

PUHELIMET:
Toimitus 4
Päätoimittaja 8
Toimitussihteeri (yk-

sityispuh.) ....1640

Kahvila—Ravintola
Hämeenpä orassa

Puutarhak. 11.
ll:ssa kerroksessa

Kahvia, teetä, suklaata y. m.
Aamiaisia, päivällisiä ja' illallisia
Voileipäpöytiä tilattaessa.

Puh. 1003, 793.

Siemenperuna
tilauksia

otetaan Elintarvelautakunnan kanslias-
sa vastaan t. k. 23 päivästä alkaen.
Tilausta tehtäessä on viljeltävän maan
pinta-alan selville saamiseksi esitettävä
viljelmän verokuitti.

Elintarvelautakunta on siementä var-
ten tilannut suurehkon määrän ulkolai-
siä perunoita, joita tullaan jakamaan,
mikäli niitä saapua

Tampere, 22 4.
9705 Tampereen kaupungin

Elintarvelautakunta.

1919.

<fSfe PalovakautusOsakeyhtiöPohjola
Puhtaasti kotimainen, suurin palovakuutusyhtiö. Perustettu v. 2831. PaitsePalo-ja murtovakuutuksia myönnämme nyttemmin jayös

Osakepääoma: MCPi* J 3 lllitaSlll Osakepääomajarahastot3l/l218:
Smk. 5,000,000 Merivakuutusosastoa puhelinnumero on 27 89. Smk. 14,159,980:89

Päätetty koroitottavaksi e Uuden osakeannin jälkeen noin
Smk. 10,000,000 Järjestäkää kaikki vakuutuksenne vakavaraisessa suomalaisessa yhtiössä! Smk. 21,000,000

9723

K.S.

t
Surulla ilinoilan, että

rakas vaimoni
Torpan emäntä

i irii iliili
!

Ruoveden pitäjin Väärinmajan
kyläsiä, kuoli pitkällisen keuhko-
tantiin murtamana 18 pnä huhti-
kuina 11)19, 43 v. 8 kk. ja 10
|>:n ikäisenä. Suremaan kanssa-
ni jäi 4 poikaa, 2 tytäriä, 1 veli
ja 7 sisarta sekä muut sukulaiset

aa ja tuttavat.
|| Juho Lehtimäki.

gl Herra opeta meitä ajattelemaan
||j omaa kuolemaamme.

9738 tt|

Talonomistaja. le4n
Heta Juhoni|täp

Wall
nukkui rauhallisesti kuolon uneen
Raumalla huhtik. 19 puä 88 ikä-
vuodellaan.

Omaiset,

£3 Siunaus tapailtiin Tampereen
H Uuden hautausmaan kappelissa
i|| sunnuntaina liehuit. 27 puä klo
0 3 j.pp. 370! i

1 I

[ J

IMtuhemiolin ilmoitan, että ||
rakas vainioni ®

talon emäntä i||

Hotilds TnomlnEO 0
lyhyen mutta ankaran taudin |a
murtamana rauhallisesti nukkui ||
kuolon uneen kodissaan Vesilait- |g
della Kirkonkylän Tapolassa 21 ||f
pv. hulitik. v. 1919. Elettyään m
täällä 45 v. 7 kk. 1 pv. Jättäen m
kanssani suremaan 4 lasta, äidin, ||
2 veljeä, 3 siskoa y. m. suknlai- ra
set ja tuttavat.

' |aj
Sulo, Tgsjne, Elsa, Olavi ja Sp

Kalle Tuominen. ||

Kuu mitään viel’ ei havaita, ei taj
vähintäkään arvata, on kuolo la
ovellamme; Ei auta silloin rdt- gh
kaus, ei tieto, taito viisaus ei ||
voima, kuumamme. Voi Joesuk- U
seit! voi Jeesuksen! sä ainoo aut- p
tajarame!

HBntyluodon Ufilifys 0. y.
Porissa, Mäntyluodolla ja Rsposaare!9a.

Säliköosoite: Välitys. Puhelin 481. Pori.

Tavarainvälitys- Rahtaus- & Laivan selvitysliike ja Vaknntns-
asioimisto toimittaa kaikkia alaan kuuluvia tehtäviä nopeaan
ja kohtuuhinnalla. 9437

Hioi immli.aiH3Fe ‘ l,s
Unioninkatu 19. Puh. 21 07. Wäinö Pahlman, Puh. 9 40.

) Meri toimi-osakeyhtiö
Turku & Rauma

Sped iii uniliike & Höyry laivatoimisto
Osuttakaa ulkomailta Suomeen saapuvat lähe-
tyksenne meille ioko Turkuun tahi Ruumalle
- edelleen toimitettavaksi määräpaikkaansa -

Suomalaisten liikemiesten perustama ja kannattama. Il
Nopea ja huolellinen toiminta, halvat maksut. H
8:-i05 «

minulta
mlttauttamm.

Hämecnläänin Maanvi!jelysscura’”aseftaa maanviljelijäin käytettä-
väksi 5 neuvojaa peltojen|mittauksia jakartoituksia varten. Peltokartta
on välttämätön vuoroviljelysjakoa varten, lisäksi on se tarpeen elintarvelauta-
kmmalle tehtävää peltoalailmoilusta varten. Palkkio mittauksesta ja lyijy-
kynällä piirretystä konseptikartasta on ainoastaan 1 markka mitat-
tua peltohehtaaria kohti. Vuoroviljelysjakotoimituksesta on maksu 20 pen-
niä ha;lta ja puhtaaksipiirretystä kartasta 50 penniä hallita. Tilaukset on
tehtävä Hämeen läänin Maanviljelysseuran toimisto-ta ensi toukokuun 8
päivään mennessä. Tilauksen ohella on ilmoitettava tarkka osoite sekä
summittainen peltoala.

Hämeenlinnassa 22 päivänä huhtikuuta 1919.
Toimen puolesta:

J. KARTTUNEN.9210

Saamme täten arv. liiketuttavillemme ilmoittaa, etlä olemme
lasitehtaamme asiamieheksi Tampereelle ja sen ympäristölle
ottaneet

Herra S.H»ftstensoitfii.
Viialassa 22 p. huhtik. 1913.

999 t VIIALAN LASITEHDAS.

Syvällä surulla ilmoitamme
että

rakas äiti ja mummo
Leski

i lii
ankaran keuhkokuumeen murta-
mana pääsi toivomaansa kotiin
Tampereella 21 /. 19 62 v. 6 kk.
28p., häntä kanssamme kaipaavat
8 siskoa. 2 veijeii y. in. sukulai-
set ja tuttavat

Ellen, Lauri, Äili ja Paavo
Jokinen
Nukkuos rauhassa äiti mum-

mo kallis mullan alla haudassa.

Ruumiin siunaus tapahtuu huh-
tik. 2/ pnä klo 2 ip. kokoonnu-
taan kappelin luo. 0750

Murhemielin ilmoitan että
rakas sulhaseni

Arvo Matias Saita
nukkui kuolon uneen Tampereella
ankaran keuhkokuumeen muna-
mana 20 p. Imlitiii. ISiiO. Elet-
tyään täällä 30 v. J kk 26 p.
Jättäen sydänsurnun mmnu ja
pikku Huimin, 1 siskon ja 2 vöi-
ltä perheineen sekä lukuisat su-
kulaiset ja uittavat.

Hilda Ilaavls.o.

Tutkimattomat ovat Herra si-
nun ties. Et hiiilidu Arvo muis-
tostani milioinUaau.

Niille, jotka tahtova! saattaa
häntä viimeisellä matkallaan, il-
moitan eitä surusaatto lähtee
sunnuntaina 27 p. t k. klo 2 ij>.
Kalliokatu 10. !»t4o

Hautansa

kutsukirjeitä
on mvvtäväuä

Aarnille! d. konttorissa.

ygr &

Hmitokaiippoj a j
nkaa— —■■ ■

Julkisella vapaaehtoisella

tefofimpllii,
joka lauvantaina ensi toukokuun
24 päivänä klo 12 päivällä toimi-
tetaan Anttilan majatalossa La-
vaan pitäjän kirkonkylässä, myy-
dään enimmän tarjoavalle Kive-
tän perintötorppa N:o 9 sanotun
pi läjän Aluskylän kylässä. Ra-
situksista vapaalla tilalla, joka
käsittää 19.m ha viljeltyä maata
21, 4 l ha viljelyskelpoista maata
253,0 a ha varsinaista metsäin, ja
40, 15 ha joutomaata sekä muuten
on rakentamaton, on ainoastaan

melsänvartijatorppa, eikä
mitään metsänhakkuuta siinä ole
toimitettu ainakaan 1883 vuoden
jälkeen. Lyhyin matka uitto-
väylään on noin 6 ä 7 kiloni.
Kauppahinnasta on 50,000 mark-
kaa maksettava käteisellä huu-
tokauppatilaisuudessa sekä jään-
nös 2t kuukauden kuluessa sen
jälkeen kauppa- Ja saantokirjoja
vastaan. Lähempiä tietoja antaa
allekirjoittanut.

vitsi

Porissa huliiikmm 14 päivänä
19PJ,

Varatuomari Josef E. Lindqvist
9292 pyydetty touuitusmies

Hirsilässä huhtikuun 22 p;nä
1919. .

9718 Rakennustoimikunta.

iBBBBBBBfIrifIBBBBfIfIBBBBBBIIMyytävänä J
gj—i—nrr—

BiiSilßi@SE§S9S
® 991

myytävänä.
500,000 kpl. vapaasti vannassa
Leppäkosken asemalla.

Lähemmin

J. C. Frenckell & Son Aktlebolog.
9188

! Ilmoituksia J
*-

Pianonvirittäjä

Hosgarius Heikel
saapunut

Hsnnto. Hämeeuptiörä Puh. 1093.
0178

'päten lausumme parhaat kiltok-
* semme rouva Ryselmällo ja O Y.

Lokomon orke-terille y. m.
'

arvok-
kaasta avustuksesta iltamassamme

Siiitolapuutarhaijhdistuksen
9215 tiuvitoimikunta.

--iI&OKKA--
Ensiluokan kahvila
Kauppatori 5, puh. 677

SOITTOA esittää trio:
Gerda Veneskoski (piano)
Ilmari Weneskoski (viulu)
Kirsti Gallen-Kallela (sello).

KS. et. 30 mm.
Jtk THMPEEEENrgSf PYRINNÖN

fliurtomaa-
juoksukilpailut

«»'S» ovat ensi sunnuntaina,
9745 27 p. t.k.
Lähtö tapahtuu urheilukentältä klo 11 p.

Hengellisiä tilaisuuksia

Pelastusarmeijassa Tammelani!. 4.
Suuri Soittojuhla torstaina Vs 8.

Laulua ja soittoa m m. Lasisoittoa
S.kapt. Wahluud, Kitarasoittoa y.m.
Tervetuloa!

Huveja I
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iOLYMPIAIg m
g Tänään viimeisen kerran ®

! Sakeilosveneellä |
s maapallon ympäri a
§ <3
a i!
E Huomenna perjantaina uusi IS
® ohjelma. ®

I Uskallus teko i
I Viiden yön nuirlouuras £
JJ Kuvaus amerikkalaisesta liike- ®

5 elämältä. 5-osaineii filmihistoria. ®

H m
B Huom./ Huom.S §
0 Koko naismaailman ihailema O
E amerikkalainen näyttelijä B
5 Jack Warren Rerrlcnn I
1 esittää sankariosan samalla jän- SH
■ liittävässä ja harvinaisen hana- K
■ kassa filmissä. 9719 S■ P
iIHSERBBH BBBEläßßiitä

Piistimlitslß
Cabsret-esltyHsiä John lita

Ensi-ilta tänään
Tanssi japari

Duo Wtl 3oris
esittää tanssia ja laulua.

Pöytiä tilataan puhelimella 17 99.

j
/

Osoiteilniolfiiksia |

w
Asianajajia Tampereella;

Nyman, Knnppat. 7, 0-t 1.5-6, pyh.9-M.
lerveyshoitotolmisto, Hämeenk. 19.

10—5. TarkaatiiKiuema B—lo.
Keuhkotautihuoitoia, L. puistokatu 4,

tiistaina ja perjantaina C—7.
Kiertävät sairaanhoitajattaret ta-

vat. vann. klo 2-4 ip. Länsipiiri H. Paa-
sikivi, Maariank. 4, Iveskikanp. M.Kos-
kinen, Länt.k. 36, Kylt. L Upari, Aleks.
k. 30, Itäpiir. Ä. Viitonen, Viinik.k. 3 A.
Hokotustoim. Kmiink. 36, torst. 10 12.

Hhlman, 1., puist.k. 14. t/jlä-l, 5-'/2 7.
Bergholm, H.k. 21;9-Vjll, 5-6. T. 1456.
Björkqvist. 1/2 12—V23, nenä- korvat.
Emeleus, Va9—l/2 to, 4—5.
TrlHoftström, llämeenk.27 arkip. 11-1.
Yrjö Kulovesi. Rakennnskontt. talo,

Hämeenk. 23. Telef. 804. 0-11 ia 5-0
Laurell, Hämeenk. 26. 10-12, 4—5.

Puh. 1380.
Lohuaranta llmarink. 7 Tammelan

apteekin talo 9—l! ja 5—6 keuhkot.
Lång, Omii, Erkkilänk. 9. Puh. 1401

arkip. 9—12 ja 4-6. pyhäp. 9 12.
Blober;?, Cgrus, Satamak. 7 puh. 7 20

10—12 ja 5—7.
Tri Nyman, Kauppatori 7, 9-11, 5-6,

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

lahdeuk. 24. Puh. 817.
Räihä B. Kauppakatu 2. klo 9—ll ia

4—5. Puh. 574.
Vlkander, Anna,Koskik. 9. '/>1—Va4.

HammaslOSkMreitß:
Björn Alfthan, 11-12 ja 6-V,7,

ei ke.skiv. ja lauvant.
Elvi Holmlander, Verkt. k. 11.11-V«1

ja 5-6. maan. la uv. 11-1. Puh. 16 87.
Olga Jdrvlnen, Aleksanterink. 20,

Va 10—11. Ei lauant. Puh. 603.
Lauri Kuikk il a llongank. 12. Klo
911 ja s—o,5 —0, !auv. 9—ll.

Laurent, Hj., Hämeenkatu 23, '/, 10—
Vili, V,2 —ViH. Puh. 115 59.

Elna Lindgren Viinikank. 20, 11-12, ia
tiist.. keskiv. japerjant., sitäp.

Pekka Nironcn, Kunink. 19. P. 36,
Vi 12—1. Ei lauvantaina.

Veli Pakkala 10—ll tiistaisin 6—*/»7
P. 17U. Knninkaank, 25.

Palo, Väinö, Hallitusk. 9, V, 10—11,
tiist. myös 5 6, ei maanani. Puh. 588.

Ada Rauvola, Kanppak. 4 10—11,
5—6, keskiv. ja lauvant. 10—11.

Saima Tirkkonen, Läntmenkatu 27.
10-11.

ElfflnfåSKOreitß:
51. Herva, 10-1, Puhelin Ilot.
Stenius ja Hilden Musti.k. 23, 10-12.
Kronholm. Toijala. Pnhel.

MaomllMo:
Hannes Kieheiä Vesilahti. Puh

mm:
H. Fjäder, Punvillatehtaank. 12. P. 638
fl, lihonen. Knninkaank. 16. P 1735.
Emmi Rautavaara, llnntatienk. 8.

SnlFMmlstelua la hierontaa:
lm. MMK SSE*TÄ

VciHuiiiusKonttorejcf.
«fSfthlftS» Palo-ia murtovaknul.l

Asiamiehet Tampereella: I
H G. lp. Ösonen. llämeenk. 9. Puh. 520. 5
8 Emil Lyytikäinen. Häm.k. 23. Puh, 571. |!
m K. J. Y. Dnhhjren , Läntinen Pnistok. 6. R

|f il i f Ajinii Tapatennavakuutuks. |”WS I CI Wl# Asiamiehet Tampereella . |
O W. O-mnen. Emil Lyytikäinen, 1
K. J. F. Enhlyrfn, Juho Kivinen |

1 G. W. OSÖNEN 1
S Vakmitutkoiillori Hämeeni». >1 I' 530. |
| Salama— Pohjola—Kullervo. G

Kiinllnriiiilia O— 2 i.-i 4 -ft p
Pn«M|i Keskinäinen llenluvak. yh-i tiu lii I tiö, Tampereen Haarakont-
tori llämeenk. 23. Av. kello 9 11,
12-4. Puh. {:%

Vak. O.Y Tninp. konit. Iläi-
nenk. ll.p. SO7 Av. 9-12 ja
1-4 paitsi la.iiv. 9-2.

Palovakuutus Oy. Juh. Kivi-
lliithjul nen, Kauppak-lo.!’ li-2. Sten-
bäck & C:o Koskik. 7. Puh, 1454 ja 1460.

Tapaturniavait. O u
*- **»> Paäasiam. Fedi Procope
& C:o Kuninkaankatu 21. Puliel. 8 83.
Rob. Witting. Artli. Laurent, ja I. Stenius.

Pslo- la IfariklvaHuuiiis JUEr
Puli. 126. Av. 10—2, Kauppatori 5, 8;s k.
SS Tk/S, keskin, vakuutus*
k-' tia E. %. ? y lait. Pääasioimisto
Tampereella, Iläinenk. 24. Puli. 268.
Robert Witting

Palovnk. 0.-y:n pääasiamies
iLliillk Satamakatu 7. Puh. 269.
MAy Merivakuiifus O.Y. E. V. Lind-Uil borg, Koulukatu 7. pnhel. 815.

Saamen IfsrHateiiis o,?.
Fedi Procope & C;o. Kunink.k. 21, p. 832

Kilntelmlsia- Ja ■jailtysSontloreln:
PAAVO LATTU

Puutarhakatu 33.
Pulmiin 1670, asunto 310.

Itä Hämeen Äsioimis-
|a Eiinteimistöloimisto

Läutiuenk. 27. Puh. 17 69.
Kunnallinen Työnväl. tolm. L. puis-

tok. JO, klo 10-3 ja laiiv. U)-2, p. 481.

RaHennas- Jn mefsäfölmlsfoics:

Kesln-Suomen Metsätslmlsfo
Tampereella. Omist. U J. (.Iroiiiiiom
Puhelin 1561. Fil.maist.Mets. hoit.

Kaarlo »a 5» 'i-JÄ
MaiMlijitekl" ja tnrjcila-

liikiieiti):
Engströmin Konditori- ja Kahvila

Läiitiuenkaiu 26. Puhelin 194
Kahvila, Emokala ja ffiatkamies-

kot! Kaivokatu 36, puhelin 1458.
Qiäl/ta” Kahvila & Ruokala

~Öil Imu Puutarha!;. 16.
Kahvila t& Ruokala.
Puularhak. 22. Puh. 1749

Puistoravintola
Ala curte kaiken päivää.

f Jnnnn Matkailijiikoti, Viinikauk. liMUilda Ruokaa jakahvia. Puh. 573.

VoiohuyoKauppolfi:

lupaan Omi Valelin, {telien
Hallituskatu 22, puh. 137.

Kemikaplillililisitö.
£7 iT\cl Hameeni;. 3. Puh. 16 6o

Omistaja T. LEHTI.
LeipurllilkHsitä:

Frans lllJerMi Ss.t,
TUOTANTO

Konttori Viinikauk. 21 puh. 735.
Kahvila Ilämeenk. 3, * 1215.

Makkaratehtaita:
Toiminimi J. A. Johansson. Myy-

mälät; H»m. k. 27, p. 48. Kauppa-
halli 73—77, p. 71)7. Punfarhak. 10.

Myymälät Tamwelau-
. lyi &11. katu 10, puhelin 1203.

Kauppahalli N;o 51 --53. Puhelin 1441,

TehdasUikKeltä:
Mi Hiili lloiö

Moismnkatu 10, Tampere. Puh. 13 12,

li F Bäfiminn La,{l:|
-» r , ;!t|- i a vasinse-

H. L. ruiVilil l päuliiUe, Rautatieni;. 11.

Ä. M. Merikanto Krs
O.gKOOTTORITOIHinO 1.8.
KONT'I OKI Läntilleni;. 25 \
KONEPAJA Puutarha!;. 38/ luluL

A. Arvi AWplstHÄ 11

Tim LiajaululeMis 9.9.Tampere, Santalahti. Puh. 274.
Ostaa eläinten luita.

Valraist;- ; luujauhoa ia liimaa.
Q åwffäbn 'MotalMohUas,
Ö. nulllidll Ilämeenk.2s. P. 11!)i.

LP. Laiaoea
liaifli-jaPiiililsO.
Myvmäiä Kauppa!;. 1. I*. 1411. Kuution

Eljanderiumemi. P. 491 ja 1361.

liölßo- Ia Lofvoosliikkeitii:

eLIt. Alfr. Helhj IOtT 509,''l 678.

Toiruieresn Pautayarcivnlltys- &
LöiietysSlike OsaksyhtiS

Varasto: Sorinahtoen Lautatarha.
Puhelimet: 10 72, G 99, 15o*.

yiiSatsMa:
Uotilan ViHaSohttas, Ferrariaii
tehiaalla. Puh. 12CG ia 1477.

LslinasMeMalta.
9 Tampsregn lagMlaMas

F*jrTJ Itäinenkalu I*4.W Aukioloakin 9-6. Puh. 906
Ainoa valmistaja paikkakiiii-

Kssigkdiipold:'
Kiiscjvariia, p»i P eiukoiickan|.|iii.

1 ! Kini|>|ial(. 8. I*. 222.
y USbniS Kone- ja Kalustokauppa,
H. (iSuilUllS Laukontori R. Puh. 11-12.
im m fepiiieiilälii Kauppa MiMi
iliimeniikiii.il 7.

~
Villittiin .J 2 ja 14 52.

KESKUSOSUUSLIIKE,
y& b5S»cCeC« B*B H*’l uinenpohja.SJHllSsilSlljlty ,„ili. 1020 ja i12(5,
lITSa O.S. HOHEKfiUPPft

Puli. 370 ja lii BU.

Kauppakatu 11. Pulmiin USD ja SitO
RirlflÄflßppola.

Lyytikäisen Kirja-ja Paperlkauppa
Hämeenkatu 23. P. 571. liuoin.!Siiun
ja iiianmukaisin Kirjakauppa Ttreelln.

Tsiriperesii HlrjakaPEga GI
Tamffsroen Ustsi Kirja- Ja

Papcriknapsta Hrkkiläm.atu y.
(Lähellä Johanneksen kirkkoa.)

Haonek&lninkKeltll.
Tampereen Höyrypnuseppä Op.

Puhelin konttori •51 )<>. Tehdä!, 1003
Sv.K.Tirlaneu Pellavnteht k. 17. P. 1 8* *4
Taestpcrvon Pneunjislosiees-

tohtia» O.Y. Puhjula.nk. 21 P.fil i.
Tatnp. Huonekalualaa ja maalaus-

osasto Hallituskatu 22, puh. 1727.

HaslarlHihkelfii:
Siilin cfc Jlnissido, puhelin OS9.

Ir. Vesterhnul, Puli. 909.

SSliKSioimlsloJii:
jiissi Hmm K.sjäs.v

salit! i HiDynamo-korjauspaja.
Myy in älä, Hämeeni;. 14. I’nh. 1815.

Lehtonen ia Kurapp.
Sähköliike

I marinUafu 7. Viili. 153.
laip. M Siiiite 'iriÄ'ikHi te», K?,,|,|l
Taip. SäiiSiffiSlo

Reilu- jo KBllMfinliikkeitil:
Kihlat In Kallot p. m.

j. K Sahlberg.
Satakiiriiiank. 29 Puli. 629.

Entäisin kauppoja.

pyfcÄfsa:
IJimnmo-siM tiiio. Puli.

Tampereen Usisi Kutotnaliilce.
llaiiineiik.-ilii (i. Pulmiin 11 29.

IJssllfllaim-Bnkatii ti.
a m Ic\ s 4 t tt.v! ! ‘uimin* 790

TiliffiMif.il ISi{f{;!jfflilPHSäi{j:’/l!I!0
Uaujipatoa i. Puhelimat; 999 ja 916.

Ida Aalle-Teljon juttu. Va-
rat. A. Forss, joka on tutkinut
Tallinnassa pidätetyn; Ida Aalle-
Teljon osallisuutta (kapinaan, on

. nyttemmin saannit tutkimuksensa'
loppuun ja jättänyt valltioriikos-
oiikeuddue asiassa syntymeet tufc-
kilmiusjpaperit. Sieltä’ ne on lähe-
tetty o iikeuskanSiiderille, joka rat-
kaisee, onko Aaille-Tellio asetet-
tava syytteeseen osanotosta kapi-
n;ani johtoon. Häm on, edelleen pi-
dätettynä, jotavastein 'hänen
miehensä, pianisti Kyösti, Teljo
on joiku aika sitten -laskettu va-
paaksi.

Lääkintölaitos. Juupajoen
kunnanlääkäriksi on määrätty
lääket. lis. Karin Spoof.

Ylistaron kunnan kunnaneläin-
lääkäriksi on lääkintähallitus mää-
rännyt eläinlääkäri Uno Eömahlin

Isonkyrön kunnan v. t. kunnan-
eläinlääkäriksi korkeintaan 6 kuu-
kauden ajaksi on määrätty eläin-
lääket. kand. A. Durchman.

Urjalan kunnan valtioapu eläin-
lääkärin palkkaamiseksi on koro-
tettu 2,000 mksi tammik. Istä
1918 lukien toistaiseksi.

Närpiön kunnan valtioapu eläin-
lääkärin palkkaamiseksi on päätet-
ty korottaa 2,000 inkaan toukok. 1
pstä 1919 toistaiseksi.

Kauhavan kunnalle on lääkintö-
hallitus myöntänyt valtioapua e-
läinlääkärin palkkaamiseksi 2,000
mk. vuodessa toukok. Ipstä 1919
toistaiseksi.

Ahvenanmaan linnoitusten
hävilfåminen alkanut.

Lauantaina t.k. 12 p:nä tapah-
tui Ahvenanmaan linnoitusten hä-
vittämistöissä ensimäinen räjähyt-
täminen. Silloin lennätettiin il-
maan osa Sålisin varustuksista
Hammarlannissa.

Hävittämistöihin on otettu työ-
miehiä Turun—Uudenkaupungin
rautatierakennukselta sekä O. Y.
Granitin louhimoilta. Kun saksa-
laiset eivät tällä haavaa voine lä-
hettää koraennuskuntaa tuhoa-
maan heidän osalleen sopimuksen
mukaan tulleita linnoituksia Ja
varustuksia, nimittäin saariryh-
män keskimäisiä varustuksia, Jää-
nevät nämä toistaiseksi paikoil-
leen.

Työt saataneen suoritetuksi lop-
puun Jo tulevan kesän aikana.
Tur. San.

ÄSiHNajorolfliisToja,

joiden omistajat kuuluvat Tampereen
Asianajajani Yhdistykseen.

Ahlman & Pulkkinen. Omistaja!:
varatuomarit Eriksson, Solja &

Backström. Kauppakatu 10. Yli
dvspankiu talo. Av. 9—4. Teloi
16, 1516,744,1790.

Grönblad & Selander, Kauppatori
7. (Palamisiin talo.) Av. 9—4.
Telef. 650, 1359 & 814.

Urho Jaakkola, Kirkkokatu 8 (ent
Palanderin talo). Av. 9-8. Puh. 761

Kaarlo Launio, Siiäslöpankintalo,
Läntinenk. 24. Av. 9—4. Puhelin
44 ja 15 56.

K. O. Laitinen & Viljo Sainio,
Kauppak. 7. Av. 9—B. P. -174 ja 478.

iiaapo Murros Itäiiienkatu 11
Av. 9—3. Puhelin 758.

Procope & Soivio, Commercei:
talo. Av. 9—4. lJ nlielin 205,1650

Tampereen Lakiasiaintoimisto
Om. varat. Oiva Solilberg, Kaup-
pak. 16. Av. 9-3. P. 644 & 1004.

Plauting & Paha, Kauppak. 7. Av
9—3. Pub. 91 & 1165.

Snellman, F. Emil
Kauppak. 16. P. 1519 Klo V2 lo—Va 4.

6. «f. IspU KlsSr“lai"

Tolspalkkalsla asianajajia;
K. f. Holman, Asiauajoiounisi

Helsinki. Aleksanterinkatu -11
Vilho Selinheimo, lääniusihleeri, esil-
tel.Seuaat.,llelsinkiKonstant.k.2s,p.l7o7.

‘■'"SS: IMiälil S Iltatein
Turku, Eerik.k. 8. Av.9 —4. P.484 & 045.
Martti E. Jaakkola ja T. Piintilä.
Alfred Holmström, v. tuom., Turku,

klo 9—3. Puh. 772, 1049 & 117.
ILaurl Halmeen Asianaiotoim. Vaasa.
Otto Tanner, Lakiasiain!. Viipurissa
RiinglaUlnloniilg ?“"SI-
Erikoisala Torppariasiat.

lßnmenSHestalofl{r.T«
Asianajajia Seinäjoella:

Aminoff & Gummerus.
Toimistoja:

Tampereen Kauppakamarin
toimisto Laukoiit. 0. Puh. 1672.

Lääkäreitä:
Kaupungin- ja alucläilkärit

Tri af Hällström, Kiritkok. 8, 9—ll
5—6. Terv. hoitotoimistossa I —2.

Grönholm, Itälnenk. 20. 9—ll, 4—5,
Jtoberff, Satamakatu 7. Puh. 729.

10-ia, 5-7.

AAMULEHTI

tfyhnti k Ocsenios.
Kiuiinkaank. 28. Puh. 420.

pilckntav. kauppa. Kauppa-
V/SMlaf hallin talo. Puhelin 58.

K.l.Rnngnsnlcmip::;;“!‘.'«a
Fr. BimKaulsHn yniiiltöiskauppn

omisi.; Hynninen & Klemola
Kuninkaankatu 22. Puhelin 22.

JU 5 Knninkaank. ja

. k. salmi,
A.V.Lehtola fSSS%.

Puhelin 505.

Tampereen Mialle Osaiejli.
Läntinenkatu 26. Puh. 70 ja <OO. 1

Hnti!Urrlla IMaa 1
Satakunnan Sekatavarakauppa.

Satakunnankatu 7. Puhui. 14 71.
Aug. Easl, Sekatavarakauppa ja

Myllyliike Hallitusk. 7. Puh. 811. Su-
kat.-ja Voi kauppallallissa. Puh. 1057.

Pipposi
lampetaes Oiaäaappa i.l. P. 471
Eliö BBIIiSS IS
Rilli «m Ruiimisarkkuliike. Kanp-

• H UTU) phkatn 18. Puh. 15 08.

Viilsi I Sasjaia RfSsJfsS
lii Soini ia K;l

Tampere, Kauppakatu 7,
Tavara-, Pankkiiri-. Kiinteistö- jaVakuutus-

osastot.

Panua RusHo. “Sm 6

Kenkäkauppa, Vellamoni;. 7.

RHHilkkeitO.
T. UDooHrv! Puhelin'U44." ”7’

Hj. Mikkola
Itäinenk. 14, puli. 262, yksityisas. 504-

Roruompelu-, Lllnnyanle- Ia
Piiiiuiieulomölß.

llaila Tallqvist Sen.
Liinavaate- ja Piikmieulomo,Lydia

Nyman, Kuniukaauk, 19. Puh. 690.
Aino Niemi, Viinikauk. 32. Puh. 837.

Pesä- ja sllliyslniMsia.
Maria Pettersson Puheli n* H55!
Pesulaitos, llämceiik. 17. Puh. 1051.

Panftlinitohslu.
TapwPaiffllßlj.'Us*
Puutarhak. 16. Av. 10—2. Puh. 1857.

RonsiskaiipiJOlfl.
Kyttälän Eomwkauppa

Verkatohlaaukatu o. Puhelin 1123.

0 0 1,1 11 a 11 11 PP »■
« Hb aa «SI Verka tehtaankatu 4.
«W* slMlsiäify Puh. 164G.

TfIHPEREEU ROffIIKBBPPB
K. V Ruuti, Pimtarliak. 6. Puli. UUS.

11. Siili irs.
KirMnola:

Tampereen Kirjapaino-Os&heylitftf
Kirjapaino Kiiiii»k»unU.| 30, Puli. 3

PsnkKgjn:

Poiiiii isälpi
Tampereella

Avoinna 1
* 10 '/.,3

Lauantaisin ia kesäkuukausina Va 10—2.
Täydellinen pankkiinko.

Sonti liMiipiikki
Korkcin talletuskorko 5 °/0 .

Omat varat 02,000,000 mk. AvJ/olO—‘/23.

Isoinen Käsitsölåis-OsaSnpiil
Hämeeni utu 5. Av. 10—3 lanv. 10—2.

Puhelimet 1480 ja 14 53.

lii IMii-IMiii
Kauppatori 7. Puh. ‘JOO ja 920.

avoinna kaikkina arkipäivinä ’/• 10—3.

Vaasaa Osake-Pankki
ottaa vastaan talletuksia.

Tampereella, Kauppak. 3. Av. >/, 10—2

Tampereen Säästöpankki
avoinna kaikkina arki-
päivinä klo 11—2.

ffiiiis-iilrtiii
Tampereella.

Auki 1/„l(l—3.

Sisäinen
mitä meidän

vaatii.
Niissä piireissä, joissa punasta

terroria suosittiin ja sen paluu-
ta toivotaan, on miltei 'kapinan
kukistumisesta lähtien kuulunut
uhkauksia. Sen ohella on ohut
käynnissä salaista myyräntyötä,
jota idäsitäpäin johdetaan. Näi-
hin ilmiöihin siitä eiivoi kyllin
usein huomauttaa on laillisen
yhteiskunnan taholta suhtaudut-
tava tarpeellisena valppaudella
ja oikeutetulla lujuulielHa. Tämä
vaatimus ei johdu pelosta, että
laittomuudella anarkian ja terro-
rin muodossa vapaussodan jäl-
keen olisi kotoisin voimin mah-
dollisuuksia puhjeta riehumaan.
Siinä suhteessa kyllä suojelus-
kunnat, jotka yhteensä mut) lois-
tavat liuotettavan ja mahtavan
voiman, ovat sisäisen järjestyk-
sen ja rauhan säilymisen vankka-
na takeena. Mutta täimä seikka
ei kuitenkaan saa tuudittaa mie-
liä huolettomaan turvallisuuden
tunteeseen. Isänmaamme itsenäi-
syyden ja kansamme onnen kan-
nalta on tärkeätä ei ainoastaan
se, ettei lainalaisuus häiriinny
yleisesti katsoen, vaan myös se,
ettei paikallisia terroristisia väki-
vallantekoja pääse tapahtumaan.
Se luja pohja, joka vapaussodan
kautta laskettiin, on säilytettävä,
koska muuten meidän itsenäinen
tulevaisuutemme ei saa osakseen
täyttä tunnustusta ja arvonantoa
kansallisen itsemääräämisperi-
aatteen sovelluttamisessa Euro-
pan oloihin. Tämän asian suures-
ta merkityksestä ei me] län. kan-
samme ole lähimainkaan siinä
määrässä selvillä kuin suotavaa
Ollisi. Jos tämä täysin ymmärret-
täisiin, niin se paremmin kuin
mikään muu saisi kostonhaluiset-
kin mielet järkiinsä käsittään ään,
että ellämä ilman isänmaata on
kansakunnalle ja sen yksityisille
jäsenille kaikkein sietämättömin
olotila.

Meidän vapaussotamme palaut-
ti Suomelle takaisin isänmaan,
vieläpä kohotti sen vapauteen ja
itsenäisyyteen. Tämä kallisarvoi-
nen lahja, oi'.'koonpa että se han-
kittiin uhreilla, jotkakipeästi kois-
kivat meidän omaan lihaamme,
kun osa kansaa petti oman maan-
sa, lankesi kuitenkin kansamme
osaksi kokonaisuudessaan. Tä-
män suuren saavutuksen edessä
tullisi yleisen vastuunalaisuuden
jo kasvaa niin velvoittavaksi, et-
teivät mitkään kostontunteet voi-
si kehään vietiä salaiseen vehkei-
lyyn vihollisen kanssa, jonka ta-
holta vaara uhkaa meitä kaikkia.
Kerta kaikkiaan jkansan vapaus
on niin suuriarvoinen, että sen
kannattaa hankkia, niinkuin kävi
meillä, velgesverenkin hinnalla.
Mutta jos on vähintäkin aihetta
epäillä, että harhaan johdetut
laumat uudelleen punovat juonia

jista,
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itsenäisyytemme säilyttäminen

ja ulkoinen vaara.

meidän vapauttamme vastaan ja
kansamme pään menoksi, niin on
kovalla kouralla asiaan tartutta-
va ja tehtävä se sillä lujuudella,
että pahimimat)kin konnat oppivat
tajuamaan että tässä maassa ei

s*
enään koskaan lakia tallata hyi-»
kyväen jalkoihin eikä liittoutu-
misella meidän perivihollisemme
huonoimpien ainesten kanssa
saateta kansamme vapautta ja it-
senäisyyttä uhanalaiseksi. Sa-
malla kun siis järkähtämättömäl-
lä lujuudella tukahdutetaan kaik-
ki mielettömät kapin ah a liik-
keet, jotka meidän dioissamme
ovat leimattavat hulllunyrityksik-
si, on pidettävä huoli siitä, ettei
maassamme pääse muodostu- *.

maan bolshevikipesiä, joista vä-
litetään salassa valtiollista myr-
kytystä Skandinaviaan. Maamme
maineen takia ja katsoen ase-
maamme sivistyksen etuvartioina
itäänpäin on tämä viimeksi mai-
nittu asia (hoidettava sillä tarmol-
la j.a ta;'!loilla, jotta koko maail-
man silmissä Suomi säilyttää ar-
vonsa sivistysmaana, jonka kan-
sa on itsenäisyytensä ansainnut
ja kykenevä olemaan omain koh-
taloidens.a ohjaaja. Yksityisiä pa-
hantekoja saattaa joku salainen
rosvoliiga siellä, täällä toimeen-
panna ja siten tuottaa paljon pa-
haa maalle k okcnaisu udessa a n ja
yksityisille erittäin. Mutta tämä-
kin asianpuoli voidaan lisätyllä
valppaudella estää ja olematto-
miinkin suipistaa, jos niihin näh-
den sovellutetaan sellaista anka-
ruutta kuin asiaan kuuluu, kun
on puhe isänmaan pettureista ja
kansakunnan sisäisen rauhan ja
ulkoisen vapani len haudankaiva-

Kansamme kunto ja sisäinen
ryhti ovat .maamme suurin suoja.
Siinä mielialassa, jojka valitsi ka-
pinan kukistajisisa ja edelleen val-
litsee suojeluskunnissa o n ainoa
turvamme sisäistä petosta ja ul-
koista uhkaa vastaan. Mutta tä-
män hengen säilyttäminen, josta
tulevaisuutemme näinä tulenar-
koina aikoina riippuu, vaatii, et-
tä kovalla ja oikeudenmukaisellä
esivallan kädellä pidetään rikolli-
set ainekset kurissa

Toista kertaa täsisä' maassa ei
enään saa veljesveri vuotaa.
Kaikki sinnepäinkin tarkoitetut
hankkeet ovat alkuunsa tukahu-
tettavat. Kansamme tulee ehdot-
tomasti päästä täyteen varmuu-
teen siitä, ettei «en rauhaa ja va-
pautta enään koskaan sisäinen
sota häiritse, sillä vain tämä var-
muus tekee mc |'ät, jos niin tar-
vitaan, tarpeeksi lujiksi torju-
maan ulkopuolelta tähdätyt iskut
meidän henkeämme ja omaisuut-
tamme, meidän siristystämme ja
meidän nuorta vapauttamme ja
itsenäisyyttämme voistaan.

Torstaina 24 p:nä huhtikuuta
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Mia rartilsia.

Pääministeri Castrenin put
istutin

Laiden. hail-Utuiksen ensimäises-

«nnisueri hallituksen jäsenille
s ea-i aavan puheen.

..Hyvät herrat!
Huolestuttavana ja !evottoma-

na 3 Jikam <r\!htyy nyt toimeensa
alkava Hallitus tehtäviänsä täyt-
tämään. Vaikeuksia tuVe meitä
epäillen:,ättä kohtaamaan ja vaka-
vaa, yerin edesvashnaMista tvötö
meiltä vaaditaan. Tulevaisuus
on osoitava, onniskimmako
nä. iKtutenkin rohkenemme us-
koa, että mikäli täysi luottamus
onnistutaan. säilyttämään Edus-kunnan ja Hallituksen, välillä,
■oikea tie löydetään valtion koh-talojen! ohjaamisessa ja osataanratikalta päätöstänsä Ovi. ittavat
tärkeät kysymykset. Sellaiseen

teisjm; närrykseen Eciuukun-
oainssa pyrkii Hallitus avoi-

mena ja suoralla toiminnalla.■Kaikki odottavat, että Suomenitsenäisyys vihdoinkin tunnuste-
taan myöskin niitten m:;ihtavien
vakain .puolelta, joilta tätä km-

svi-

Rustosta ei 'vielä ole saatu. Pe-
rustamme tämän (kansani selvästi
ja j&simidisesti ilmaistuun -tah-
toon tässä suhteessa ja horju-

• mättämään pyrkimytkseoinm-e
täällä, pitää voimassa oikeusval-
tiota, jossa vallitsee sisäinen jär-
jestys sekä turvallisuus henkeen,
omaisuuteen ja 'kansalaisoikeuk-
siin. nähden. Meidän tulee myös,
tarkoin suojaten. Suomen alueen
■eheyttä ija koskei nattonmut ta,
'ROudatt aa pualueet t onmut 1 a
■tuoripa in sekä vahvistaa hyvää
soreaa läntisten naapurivaltioit-
ten- ja niitten iiHMI-tea valtioitten
kanssa, jo&a yo ovat ryhtyneet
ystävälliseen. kosketukseen kans-

Näitä välejämme onsaniros,

eieiteeiT keli i fcettavä. sukt eit aital-
me nmiihm valtioihin vakiinnu-
tettava ja siten luotaiv a- pohja it-
senäiselle suomaSaisclle uJkopoli-
i:.>kahemme.

-Myötähuono!la ja hanrastuk-
!å seuraanuue Suomen rajo-

ja eteläpuolella elävienjen itä-
heimolaistenvinie kansallisia pyr-
k: ny. Ik siä.

Järjestyksen ja yhteiskunnal-
lisen rauhan lujittamiseksi on
välttämätöntä, että kysymys uu-
desta, nykyisiin, oloihin soveltu-
vasta kansanvaltaisesta hallitus-
muodosta vihdoin saadaan rat-

kaistuksi. Siinä tarkoituksessa
aikoo Hallitus viipymättä Edus-
kunnalle antaa tästä esitykseni,
jokaon rakennettu kansan valta-
van enemmistön mielipiteen mu-
kaiselle tasavaltaiselle pohjalle,
Eduskunnalle vastuunalaisille ju-
jine halli tusv aikoineen.

Hallitus pyrkii kielellisten oi-
keuksien tyydyttämiseen samal-
laisten sper asteiden imukaan
maamme molemmille kansallisil-
le kieliryhmille sekä lainsäädän-
tötietä että hallinnollisilla toi-
menpiteillä. t

Eri kansanluokkien välinen ki-
roa tiHanne on saatava tasoite-
tuksi, viime vuoden tapausten ai-
kaansaamat haavat paranemaan.
Siinä tarkoituksessa tahtoo Hal-
litus muun muassa ottaa harkit-
tavakseen missä määrin on mah-
dollista esittää toimenpiteitä val-
tiollisista rikoksista tuomittujen
rangaistuksen lieventämiseksi ja
•muutenkin laajennetuksi armah-
tamiseksi. Mutta samalla Halli-
tus. kansa! aisrauhan säilyttämi-
seksi, katsoo velvollisuudeksensa
lujuudella tukahuttaa .sellaiset
kumouksellisten voimain ilmauk-
set, joita valitettavasti näihin ai-
koihin uudelleen on maassamme
esiintynyt.

Pian on kansamme laajoissa
piireissä kauan, odotettu kielto-
laki astuva voimaan. Hallituk-
sen asiana on niin ollen pitää
huolta siitä, että tätä laajakan-
toista lakia tarkoin noudatetaan
ia, «että. siten ne toiveet, jotka tä-
hän lainsäädäntötoimeen on lii-
teUv, toteutuisivat.

Tähdellistä on, että valtion
raha-asiat, jotka yleinen asema,
kallis aika ja viimevuotiset ta-
pahtumat ovat saattaneet ahdin-
koon, voidaan järjestää. Anka-
ralla säästäväisyydellä on pyrit-
tävä saamaan budjetti tasapai-

ossa.

Uuden hallituksen ohjelma.
e JialliUifcscn cnsiniäissssä

neon samalla ikuin on huolehdit-
tava, etua tulot moninaisesta val-
tion

_

omaisuudesta kehittyvät
suotuisaan suuntaan. Mutta il-
meisesti et pitkiin aikoihin tasa-
painoa budjetissa de saavutetta-
vissa ilman 'varsin tuntuvaa ve-
loitusta. Se on. perustettava o-
sa;<si välillisiin, kaakkia kansa-
laisluokkia kohtaaviin maksui-
hin, osaksi välittömiin veroihin,
jotka lasketaan progressiivisesti
tarkoitukseka helpottaa vähävä-
kisten osalle tulevaa rasitusta.
Viipymättä ryhtyy Yiallitus toi-
menpiteisiin- saadakseen moni-
mutkaiset verota skysymyik set sel-
vitetyksi. Yhte i sto i minnalla
Eduskunnan kanssa toivoo Halli-
tus, että Tahalliset vaikeudet
saadaan väistymään, ja keksitään
oikeudenmukainen veroitus 'jaka-
malla taakka siten eri kansa-
luokkien ja aikojen kannettavak-
si, että se ei estä elinkeinojen
luonnoista kehitystä. Maanvil-
jelyksen, teollisuuden, kaupan,
merenkulun ja muitten elinkei-
nohaarojen terveeseen fkthityk-
seen on valtion .rahallinen toi-
meentulo ja kansan hyvinvointi
•perustettava. Maan talon-kilisen
elämän ehdot ovat väkiimuutet-
tavat ja tasapainon saavuttami-
seksi maksubalanssiin on välttä-
mätöntä, että maani ne luonnol-
lisia tuotteita käsittäviä vienti-
teol-Usuushaaroja on edistettävä
samalla kun elinkeinojen, eten-
kin maanviljelyksen tuotantoa
‘lisäämisellä tuontia voidaan vä-
hentää.

Viime vuosien fcc&emus selcä
meillä että muualla on osottamrt
im iiliä ■ertnoma:nen merkitys
maairml jd_\ksellä ja maataviije-
leväliä väestöillä on maan talou-
dellisen' ija 3'hteisikunna
man ylläpitämiseen j
nuttamisccn kuin myös maan
pnoLustiuk s-een nähden. Idai 1 i tuk-

Lisen ase-
i vakaan-

sen on senvuoksi toiminirassaan
erikoisesti otettava huomioon
maataviljeleväti .väestö:! tarpeet.
On kaikella tarmolla edistettävä
ja tehokkaasti kannatettava
maaseudun sekä taloudellisen, et-
tä sivistyksellisen elämän (uudis-
tamista, jossa suhteessa muun
muassa osuustoiminnalla on ai-
van, erikoinen tehtävänsä. Lähi-
ajan huomattavimpia tehtäviä
on erityisesti maanvuokraajain
itsenäistyttäminen jo hyväksy-
tyn lain viittomaan suuntaan se-
kä tilattomalle maatyö-väelle
omien kotien hankkiminen vilje-
lys- ja asuntopalstoilleen.
Maanviljelyksenelinehtojen jär-

jestäminen on oleva Hallituksen
siknämääränä ja on erityistä
huomiota kiinnitettävä siihen, et-
tä maanviljelystä taloudellisena
laskukautena uhkaavan pulan
varalta ajoissa .ryhdytään tar-
peellisiin toimenpiteisiin sen hel-
pottamiseksi.

(Viime vuoden järkyttävät ta-
pahtumat ovat paljastaneet sy-
viä sosialisia vastakohtia eri yh-
teiskuntaluokkien välillä ja sa-
malla osottaneet, että on olemas-
sa eilidottomasti korjausta kai-
paavia epäkohtia. Hallitus pitää
velvollisuutenaan sosialilainsää-
däntöä kehittämällä ja muilla
keinoin parantaa työväenluokan
ja muitten vähävaraisten elineh-
toja, jotta yhteiskunnan eri ker-
rokset liittyisivät lähemmäksi
toisiaan. Lähinnä tahtoo hallitus
saada järjestetyksi julkisen so-
vittelun työriidoissa sekä aikaan-
saada uusa ikäisen lainsäädän-
nön työ- ja palvelus-sopimuksis-
ta, uuden lain sairasvakuutuk-
sesta ynnä kipeästi kaivattuja
korjauksia asunto-oloissa.

Hallituksen toiminnan menes-
tys riippuu lopulta siitä, että jär-
jestys vallitsee kaikilla aloilla
niin, että kansalaisten, keskinäi-
nen luottamus vahvistuit ja työ-
rauha palautuu, jonka tuloksen
saavuttamista osaltaan joudut-
taa toivo edelleen jatkuvasta
dinitarvöpulan helpotuksesta. Tä-
tä tarkoittavaan työhön lausun
Teidät, hyvät Herrat, tervetul-
leiksi ja toivotan Teille voimia!
ja kestävyyttä isänmaalle tär-
keässä tehtävässänne.”

ruunia.

Uusl hallitus.
Tri Holsti vastaa no<t ulko-

ministerin salkun.

Tohtori Rudolf Hrfstfta, joka-,
kuten tiedetään, nykyisin oleske-
lee Lontoossa, lienee saapunut

■vastaus kyselyyn.myöntyvä
suostuisiko hän vastaanottamaan
ulkoasiainministerin palkan ny-
kyisessä hallituksessa. H. S.

Elintarpeiden
tuonti.

Saapuneita etintervei ihoja

T. k. 17 pnä saapui Hankoon
'höyrylaiva Sclhteswig Köpenba-
minasta lastinaan 1.611 tonnia
vchnäjanihdja, 350 tonnia mais-
sia; t. k. 'l5 !pmi saapui hl. Ae-
gir Tallinnasta Heisinäiin, tuo-
den nuukanaan 5Ö3 tonnia sic-
menporamoita ja 43 tonnia pelia-
-vaustcnieniä. Hau koon saapui t.k.
17 pn-i Rotterdamista hl. SiciHa

iasti-nsan 2,002 tonnia sdkajauho-
ja, 78 tonnia vdhnäja-uihoja ja
123 tonnia lardia (sianlihaa).
Höyrylaiva Baltic -säröni t. k. 20
ipträ Aa-rlh.usista Helsinkiin 'lasti-
naan 1,050 tonnia •perunoita. .Sa-
mana päivänä saapui Helsinkiin
hil. V-rgo Köpeulhanunasta tuo-
den 977 -tonnia siemenperunoita.
Höyrylaiva C-cr.es saapui t. k. 20
pnä Hankoon- kappaletavara-!as-
t:ssa,'johon sisältyi 200 tonnia

■emerjperun-oita. sekä erinäisiä
maar,a jrntxjja ja silavaa y. m

Sunnuntaina saapui Turkuun
S. H. O. Y:n alus »Vestn« Kö-
penhsurinasta täydessä lastissa,
josta Turkuun puretaan i.coo
tonnia iauhamatonta vehnää.
Edelleen tuli sunnuntaina Tur-
kuun norjalainen höyrylaiva
»Dina-Lca« Liverpoolista tutilen*
noin 3,000 .paalia puuvillaa, josta
osa lähetetään Turusta rautateit-
se muualle. .Sunnuntaina Tur-
kuun saapuneessa höyrylaiva
»Oihonnassa» oli lastina m. m.
20,000 kg, «siemenviljaa. Maanan-
taina toi höyrylaiva »Brita» Kö-
penhaminasta Turkuun 2,700 laa-
tV,:to.a appelsiineja, 1.600 laatik-
koa omenia ja 200 'laatikkoa sit-

Perunain maahantuonti.

Suuria perunain ä ä r i ä
odotetaan. Myyn t i-

hinta 5 o—6 omk. h l.

Kuten aikaisemmin olemme
kertoneet, on hyviä toiveita siitä,
että maan perunatarve lähitule-
vaisuudessa sarl iaa n tyydyte-
tyksi. Ulkomailta on tilattu peru-
noita 28 milj. kiloa, josta mää-
rästä kuitenkin 20 mllj. kg, me-
nee siemenperunoiksi. Tilatusta
määrästä on jo4 milj. ikg. saapu-
nut maahan. Hinta on hiukan
vaihtelev.a, mutta tullee myyrti-
hinnaksi 50—60 mk. hl. Tarpeen
mukaan tilaa Tuontikunta enem-
mänkin perunoita kulutusta var-
ten.

Rcutfcifien postiliikenne.
Sen järjestelyä suunnitellaan

uudelle kannalle.
Parhaillaan en laadittavana

suunnitelma posti- ja rautatielai-
tosten suhteiden uUielleen jär-
jestämiseksi, niin että postin ku-
lein s ja jakorautaticflä tulisi ny-
kyistä ajanmukaisemmaksi ja ta-
loudellisesti edullisemmaksi.

Ehdotus asiassa ei ole vielä val-
mis, vaän hankitaan parhaillaan
tilastoa y. m. aineistoa kysymyk-
sen lopullista ratkaisua varten.

Tapaturma. T. k. ig pnä iC-
laTa laukkasi Laukon kartano,n
ipehitoorin pikkutyttö vankempien
}tiessä ulkotöissä itsensä -kaatues-
iaan lampun kuupan kanssa. Hän
(åi suurem haavan otsaansa, jol-

loin m. m, otsavaltimo katkesi.
Ensi avun antoi loukkaantuneelle
urkuri P. Saarelainen. Mitään
vakavampaa vaaraa ei tapatur-
masta onneksi aiheudu. K. S.

Suomalßisct urheilija:
fiaierihassa.

Taas voitto maratonjuolrsnssa
Boston, huhtik. 20 pnä. (STT)

Suomalainen Karl WaLmder, joka
edusti Hnrnar Aileettiklubia, on
voittanut tämän vuoden maraton-
juoksun Ashlandissa 25 mailin
matkalla, juosten matkan 2 tunt.
29 min. 13,4 sek.

liH^nwvv

liikenne.

ko!:. iS p:nä.

Helsingin Gukholman

Säännöllinen liikenne alkaa fan-

Toi&nkimn 18 pistä alkaen
1 1j!'aan yiiäpitäenään -sääimk>lliatä
i likeniiiett.ä Helsimgin—H .angoii—
TuMiolman liuijalia. Liikenteestä
kuoVJli tiirat yhteisesti Suomen
Höyrylaiva O.y. ja Svea-yli t.iö.
Edeiliinen; asettaa linjaille Ariad-
neo ja •jäßcir.Täioen Birger Jariin.
Tukholmasta, tulevat laivat lähte-
mään sunnuntai- ja keskiviikko-
aamuisin ja saapumaan sinme
maame,.- taisin ja 'laomntsism.

Englanti ja Suomi.
Englannin hallitus antanut päi-
välliset Suomen kauppavaltaus-

kannalle.

Englannin puolesta puhunut val-
tiovarain ylihoHaja Parker, Suo-
men puolesta tohtori v. Julin ja

ministeri Halsti.

(Lontoo, huhtiik. 32 pnä. (ST
t ) Englannit!' Ihaillitus on tänä
iltana Ikiutsumut Suomen kauppa-
valtiMsikunnaru Lontoossa olevat
jäsenet ipäiväl! isille. Läsnä oikv at
myös muut Lontoossa olevat
'huomattavat suomalaiset, n.iitien
joukossa Suomen Lontoossa ole-
va lähettiläs Donner ja Suomen
uikominiseri Holsti. Valtio-
varain ylihoitaja Parker, joka
ilioiti isännyyttä pöydässä, esitti
ma'Jan Suonion valtionhoitajal-
le. johon kaikki yhtyivät suurel-
la innostuksella. Parker onmtteli
Holstia (hänen. .niniityikscnsä
johdosta Suomen ulkonuniste-
nksi Ja sanoi täydellä syyliä
voivansa uskoa-.' ■ että Suomen

■tuke o!e-;
;naa n tyy tyv äinen saav ut tani aan-

:o;>av2lnU'U‘kun(a

i man-e; yCesten jakokemtik
jotka o
i'.K-tä ha-kakkain kehittämään cng-
-1 a ntiTais-suomalaisia k amppa suli -
teitä. Englanti on luonnollinen
markkinapaikka suurelle osalle
Suomen kauppaa, ja ennen, sotaa
oli Suonien kairapa Englannin
kanssa tasaisesti kasvamassa.
Barker lausui 'vaikbeLunsa siitä,
että hallitus ei ollut enää saatta-
nut kutsua •päivällisille keko
k auppa valtmisikuntaa, jkoska
muutamat sen, jäsenet olivat jo
palanneet Suomeen. Maljapu-
heeseen vastasi Suomen kauppa-
valtuuskunnan puolesta toh tori
v. Julin lausuen, että ystävyys ja
myötätunto, jota tälle Suomen
kauppaa ja teollisuutta edusta-
valle valtuuskunnalle oli osotettu
sen maihinnoususta lähtien, oli
t-jlrayt kerrassaan suureimmioi-

soitavat, että E ;aiiti on

sen vai!: uluksen vaitmtskunmn
jäseniin, jotka tiesivät edusta-

vansa pientä ja 'verraten köyhää
maata. Tri >v. Tiliin loi katsauk-
sen ja kanan aikaa vallinneisiin
■liikesuhteisiin Suomen, ja Eng-
lannin välillä, mikä oli ollut Suo-
men viennin, pääasiallisena .vas-
taanottajana ija puolestaan hank-
kinut meille siirtomaatavaroita,
koneita, kutomo tuotteita, mel-
kein koko Suomen kivihiilitar-
pc-en ja suuren, joukon muita ta-
varoita. Edelleen, antoi puhuja
lämpimän tunnustuksen englan-
tilaisten liiketapojen terveydel-
le ja täsmällisyydelle sekä eng-
lantilaisten tavarain, erittäinkin
koneiden, taatulle hyvyydelle.
Yhtenä suomalaisten tärkeim-
mistä toivomuksista on, sekä
viennnin että tuonnin lisääminen
Englannin kanssa käydyssä kau-
passa. Vielä lausui pukuja toivo-
muksen. että englantilaiset kaup-
piaat hyväksyisivät maksuehdot,
jotka enemmän vastaisivat suo-

lina 1!aiSten tarvetta ja siten estäi-
sivät tilauksia siirtymästä muil-
le, jotka tarjoavat sopivampia
ehtoja. Vaikka Suomi onkin
köyhä, oli hän vakuutettu, että
sen metsät, sen vesivoima ja si-
sä järvien- tarjoamat kuljetus-
mahdollisuudet av aavat Suomel-
le pian tulevaisuuden, ja hän1 toi-
voi, että nämä 3'uonnon.ri'kkaudet
suovat Englannille tilaisuuden
osottaa viekasta kaupallista ja
-träha-asiallista harrastusta Suo-
mea kohtaan ja että Englannin
avustus tulee saattamaan Suo-
men kykeneväksi täyttämään,
paikkansa maailman vapaiden
kansain joukossa. Ministeri
Koisii lausui, että jos Suomen
itsenäisyys ei saisi yleistä tun-
nustusta, olisi se suuri pettymys
monille tuhansille suomalaisille,
jotka ovat taistelleet liittolaisten
puolella.

Hrmeija.
Ylennyksiä Ja määräyksiä. *

Porin vallotuksen vuosipäivänä
ylennettiin everstiluutnantti ar-
meijan reservissä Karl Johan Mi-
kael Collan everstiksi armeijan re-
servissä.

Määrättyjä; Kenraalimajuri
armeijan reservissä Lennart Fri-
thiof Munck Suomenlinnan v. t.
garnisonipäälliköksi, jääkärikap-
teeni Väinö Valve raskaan tykistö-
rykmentin v. t. päälliköksi, evers-
tiluutnantti Kasimir Lilius valti-
onhoitajan sota-asiain kanslian v.
t. päälliköksi sekä jääkärikapteeni
Henrik Kekoni valtionhoitajan-
ylipäällikön vanhemmaksi adju-
tantiksi, everstiluutnantti Gallen-
Kallela ensimäiseksi adjutantiksi
ja reservi vänrikki Bertel Rosen-
bröijer toiseksi adjutantiksi.

fninpereeifo
]s luseintiilltä

Ksuntotiiastoa
maamme väestö-

keskuksista.
Särkeä yhteiskunnallinen

kysymys.
Näinä päivinä on maamme kai-

kissa suurissa väcstökeskuksissa
alkuunpantu laaja tilastotyö. So-
sialihaliitukscn määräyksestä ja
sen laatimien kaavakkeiden mu-
kaan kerätään tietoja paikkakun-
tien asunto-olosuhteista pohjaksi
valtion vastaiselle avustus- ja jär-
jestämistoiinenpiteille talla alalla.

Täällä Tampereellakin on työ jo
täydessä käynnissä ja on valtuus-
ton asettama, asiata hoitava komi-
tea katsonut edulliseksi yhdistää
siihen samanlaisten tietojen hank-
nimisen myös Viinikan, Järvensi-
vun, Rantaperkiön, Uusikylän ja
Vuohenojtn asuntory 1vmistä.

Tällaisen tilastotyön tarpeelli-
suus ja mielenkiintoisuus lienee
meille tamperelaisille helpompi
käsittää kuin monien muiden
paikka kuut ala i ston. Kau pu nkim-
liie noin,so ison talon nokiset rau-
niot puhuvat meille päiväsiä päi-
vään äänetöntä kaameaa tarinaan-
sa sammuneista kotiliesistä ja ko-
din rauhaisunden suurhävitykses-
tä. Enemmän kuin puolet kaupun-
kimme noin 1000 rakennetusta
tontista erään tilaston mukaan
527 on vähemmässä tai suu-
remmassa määrin kärsinyt palosta
ja pommituksesta ja noin 400 per-
hettä sen kautta joutunut asun-
nottomiksi

Kyseessä oleva tilastotyö on jär-
jestetty siten että kaupunki jae-
taan eri laskentapiireihin, enim-
mäkseen kaupunginositta!!!. Kuta-
kin laskentapiiriä varten on otettu
erityinen palkattu toimihenkilö
.n. k. laskija joka vie piirissä ole-
ville talonomistajille tahi talon
isännöitsijöille kaavakkeita joita
heidän osaltaan tulee jättää täy-
tettäväksi kiillekin talossa olevalle
huoneistonhaltijalle "(sellaiselle jo-
ka on vuokrannut asuntonsa suo-
rastaan heiltä.) Tämän tulee ta-
pahtua viimeistään tämän viikon
torstai-iitana sillä perjantai 25 p.
on asetettu siksi määräpäiväksi
jonka mukaan asunto-olot kaikki-
alla maassamme nyt otetaan lu-
kuun ja arvostellaan. Kun huo-
neistonhaltijat ovat täyttäneet
kaavakkeensa vievät he ne takai-
sin talonomistajalle joka omalla
nimikirjoituksellaan varmentaa
annetut tiedot ja sitten palauttaa
ne kaikki, kuhunkin laskentapii-
riin asetettuun tilapäiseen haara-
kansliaan. Täällä ottaa ne vastaan
jo mainittu laskija tarkistaa ne ja
hankkii tarpeen vaatiessa täyden-
täviä tietoja, järjestää piirin kaa-
vakkeet ja palauttaa ne lopullisesti
pääkansliaan, jommoisena toimii
henkikirjoittajan konttori, hallin-
talon 3:ssa kerroksessa.

Tiima kaikkihan tuntuu sangen
selvältä ja yksinkertaiselta. Todel-
lisuudessa kumminkin tällaiset
isot yhteishankkeet eivät koskaan
pääse kulkemaan niin tasaisesti ja
säännöllisesti kuin tarvis olisi.

'Monikaan lukuisista osaaottavista
henkilöistä ehkei aina tule suo-
rittamaan vähäistäkään osaansa
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pysyä terveenä. Tukekaa silloin
Töitä alati uhkaavan keuhkotau-
din vastustamistoimenpiteitä osta-
malla tuberkulosiarpoja å 1 mrk.
joilla voitte pian tapahtuvassa
arvonnassa lisäksi saada

100,000 mrk.
75.000, 50,000, 30,000, 20,000
15.000, 10,000, 5,000 j.u.e. arvoi-
sia voittoja. Arpoja on saatava-
na kaikkialla ja lähettää niitä
asiamiehille myytäväksi sekä myö-
hemmin tapahtuvaa silitystä ja
yksi ty isostaj i Ile ka t e issuoritus ta
tahi p>>stietuautia vastaan. Tu-
berkulosin Vastustamisarpa-
jaiset Helsinki, Aleksanterini;. 13
Puh. 58 05. Pääasiamies Tampe-
reella Yrjö JärveläisenLiike-
toimisto, Kuninkaank. 25, pu-
helin 1513. 9049

Sokerin jakelu
alikaa kaupungissa €1115? maanan-
Taina, joTHoin 'jaetaan; 400 gr.
'henkeä «diiti luudern yleisen, elin'-.
tarvekortin kuponkia ,n.:o 1 .vas-
taan. Osuus maksaa 4 mlk.

Kaupungin tontit. Rahatoi-
mikamari on valtuustolle ehdotta-
nut, että valtuusto päättäisi kau-
pungille lunastettavaksi vuokraaja
A. Siliukselta Juhanuskylän ton-
tilla n:o 125 olevat rakennukset
sekä tontin vuokraoikeuden yh-
teensä 14,000 markan kauppahin-

Sairashuoneiden bailituskun-
ta on puheenjohtajakseen täksi
vuodeksi valinnut tri Oskar Ny-
man i n ja varapuheenjohtajak-
seen tri Ernst af Hällström-

»rnefsäviSniä” fahovarikoito
Pispalassa.

Parina viime päiväsiä yhteensä
oö litraa.

Kun Tampereella eilen ja tois-
sapäivänä vietettyjen markkinoit-
ten takia oli odotettavissa taval-
lista runsaampi »metsäviinin« tul-
va kaupunkiin, r-lityi Pispalan
poliisivartiosto ajoissa toimenpi-
teisiin tämän tulvan rajoittami-
seksi. Miehiä sijotettiin eri paik-
koihin pitämään varalla, etteivät
viinatrokarit pääsisi livahtamaan
kuormineen kaupunkiin. Etteivät
toimenpiteet ollenkaan turhia,
esottaa se seikka, että parin päi-
vän aikana kotipolttoista viinaa
takavarikoitiin yhteensä 59 litraa.
Maanantain osalle lankeaa tästä
20 litraa, jotka otettiin torppari J.
E. Rintalalta Kauvatsan pi-
täjästä. Tiistaita vasten yöllä ta-
kavarikoitiin torpparinpojilta Ni-
kolai ja Artturi L i i n u 1 ta Ikaa-
listen pitäjästä 12 Itr. sekä tiis-
taina päivällä palstntil. Aleksi
Peltomaalta Jämijärvcltä 10
Itr. Ja lopuksi eilen aamulla taka-
varikoitiin taloll. poika V. J.
Hangakaelta Tyrvään pitä-
jästä 10 Itr. sekä torpp. poika
Eemil Haka! alta Parkanon
pitäjästä 7 litraa.

ftcuiui.

Tampereen Suomalaisesta Yh-
teiskoulusta eroavat lukuvuoden
päättyessä uskonnon opettaja.
maisteri Lauri K alidi ai a japii-
rustuksen tuntiopettaja neiti
Toimi Kallio. Molemmat pai-
kat selkä lisäksi historian ja suo-
men opettajatoimi ovat haettavi-
na ennen toukokuun 15 :tta päi-
vää. ii,

aivan täsmällisesti ja vähäinenkin
häiriö toiminnassa voipi sa-
moin kuin pienenkin pyörän rik-
koutuminen isossa koneistossa —.

aiheuttaa huomattavaa seisausta
kokonaisuudelle, sekä ylimääräis-
tä huolta ja vaivaa niille, jotka tä-
män kokonaisuuden toiminnasta
saavat vastata.

Olisi sentähdcn hyvin toivotta-
vaa että jokainen kuntalainen au-
liisti ja täsmällisesti suorittaisi
osansa, mikä suinkaan ei ole kenel-
läkään ylivoimainen.

Selväpiirteiset kaavakkeet tark-
koine opastuksilleen eivät ole vai-
keita täyttää ja lukuisat asiaan
perehtyneet toimihenkilöt, helpos-
ti löydettävät haarakansliat ja vii-
meksikin keskuskanslia ovat val-
miit ohjaamaan ja neuvomaan.

nasta.
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Papisto. (Porvoo). Tampereen
ensimäistä kappalaisen virkaa ovat
toisen hakuajan kuluessa hakeneet
Tampereen esikaupunkipappi A.
E. Vellroos ja Pylkönmäen kirkko-
herra H. Repo; Helsinginpitäjän
kappalaisen virkaa on toisen haku-
ajan kuluessa hakenut Hangon
komministeri F. y. Hoimqvist ja
Mäntsälän kappalaisen virkaan ei
toisen hakuajan kulucsse ole il-
maantunut uusia hakijoita.

Lempäälän v. t. kirkkoherra K.
A. von Essen on nimitetty Hauhon
kappalaiseksi, johon virkaan hän
saa astua ensi toukokuun 1 päivä-
nä.

Määrättyjä ovat; Lempäälän
kappalainen T. Hannula oman vir-
kansa ohessa hoitamaan saman

< seurakunnan kirkkoherran virkaa
ja kirkkoherra H. J. Pätiälä litin
papiston apulaiseksi.

Ellnfarvclaufakunnan kansliat
ja myymälät,

paitsi maitomyymälät ja keittiöt,
pidetään 1 p :nä toukokuuta sul-
jettuina. Maitomyymälät oivat

auki niin hauvan (kuin maidon
myyntiä riittää. Keittiöiden auki-
olosta tuokemipana.

Varastoilmoifus.

Viikolta 12/ 4
— 1919

Ruisjauhoja 672,000 kg.
Ohrajauhoja 5,900 »

Vehnäjauhoja 252,800 »

Kauraa 1,700 »

Kauranryynejä 4,300 »

Perunajauhoja 120 »

Suolaa, karkeata 8,000 »

» hienoa 36,500 »

Perunoita 11 hl.
Punajuuria ja porkk. 7.109 kg.
Kaalia 18,284 »

Puolukoita 4,461 »

Ihraa 21,384 »

Silliä 7,023 .

Silavaa 12,924 .

Raavaanlihaa 20,301 >

Lampaanlihaa 2,175,5 »

Sianlihaa 1,328 »

Voita 4,266 »

Herneitä 10,700 »

Sokeria 3,000 .

Kuivatt. perunoita 19,621 »

Margariinia 9,796 »

Syyte clintarvcsäännösfelyn
rikkomisesta.

Lidmanin leipuri! iikkeen on

EHntarvelautakunta päättänyt
asettaa syytteeseen elintarve-
säänll ös te 1!y n rikk omise stai

autoliikenne vapautuu.

/ Todennäköisesti jo vappuna.

; Mikäli Tor. S. on kuullut, on

odotettavissa autoliikenteen ja
moottori veneliikenteen vapautta-
minen, ne kurni ovat olleet kiellet-
tyjä bentsiinin puutteen vuoksi.
Tämä vapautuminen tapahtuu to-

dennäköisesti en:si vappuina. Syy-
nä 'tähän on bentsiinin ulkomailta
saannin valkeneminen.

Aluiksi saataneen bentsi.niä
Ruotsista, mutta myöhemmin tul-
laan sitä tuomaan «dempää, Eng-
'lannista, Amerikasta. Ruotsista
saatava bentsini tuke maksamaan
noin 4 mlk litra ja on siis kaikes-
ta päättäen sellaista sota-aikana
kalistettua tavaraa, (joka on syr-

jäytynytkotimaisesta kulutukses-
ta hudkeampihintaisen tavaran
tieltä. Nyt on tietenkin, sellaisen
bentsinin omistajilla kiire saada
myydyksi tavaransa Suomeen,

missä sitä tarvitaan ja missä) siitä
saadaan kyllä korkeampikin hin-
ta.

Poika pudonnut Pyhäjär-
veen. Saatu pelastetuksi vä-
hissä hengin. Viime maanantai-
iltana kello 6 ajoissa oli kolme
poikasta mennyt Pyhäjärven jääl-
le tullen n. s. tulitikkutehtaan
rannasta Joseliinin niemeä kohti.
Yksi poikasista, Sulo Anttila,
lähti tällöin menemään keskem-
mälle selkää jolloin jää petti ja
poika painui veteen. Tapauksen
huomasi sattumalta kaksi Joseli-
*n‘n niemellä ollutta mieshenkilöä,
kirja! tai a Siimes ja valaja Kos-
kinen, jotka riensivät apuun. He
.saivat viskatuksi pojalle puun-
rungon, jonka avuillapoika py-jyt-
jteli veden varassa, kunnes Siimes

AAMULEHTI

Rarttamerkhicn väärcnnysjutfu.
Räräjäkirjuri FTloilasen tunnustuksia.

FToilancn väärentänyt harttamerkhejä kaikkiaan yti 300,000 mk.
edestä, myyden niitä eri henkilöille. Suurin ostaja on ollut tuomari

Soivio, joka on oslanul merkkejä 120,-130,000 mk. edeslä.

Sen, lisäksi, mitä eilen ker-
roimme suurta huomiota herät-
täneestä karttamerkkieni väären-
tämisintusta, olemme etsivän
osaston, taholta saaneet muuta-
mia lisätietoja, jotka etupäässä
koskevat Haapavedeltä kotoisiin
olevan käräjäkirjuri V. J. Moi-
lasen tunnustuksia.

iMainitbu Moilanen on tunnus-
tanut, että hän ollessaan seitse-
män vuoden ajan Piippolan ja
Kokkolan tuomiokuntain tuoma-
reilla 'kirjurina, on anastanut
haltuunsa uskotuista asiakirjois-
ta, kuten' kauppa-, velka- y.m.
kirjoista, erisuuruisia makulee-
i aamaftomia karttamerkkejä,
omien laskujensa mukaani 30—

40 tuhannen markan arvosta.
Näiden tilalle pani hän uusia
merkkejä, joita anastamistaan
merkeistä oli suurentanut, esim.
siten1, että 1 mkn merkistä oli
tehnyt 4 mk, 10 mkn merkistä
100 mkn merkin j.n.e. Osan
anastamistaan merkeistä oli hän
myynyt, ensin puhdlistettuaan ja
uudestaan varustettuaan niiden
takaosan himalla, eräälle henki-
lölle kotipitäjässään, osaksi eräil-
le asiaiiaj a jille Tampereella,
Helsingissä ja Viipurissa n. 10

c /o :n alennuksella, kullekin muu-
tamia satoja kappaleita.

Mutta aiiikaa voittaen suurensi
Moilanen „afääriään”. Syksystä
1917 alkoi hän väärennelä ico

matikani merkkejä 500 mkn. mer-
keiksi (ja tehdä niillä kauppaa.
Väärennys tapahtui musteen,
tuskin ja värikynäin aviflla. Näi-
tä merkkejä alkoi hän kaupitella
ympäri Suomen erinäisille asian-

ajajille ja talonväettäjiile, missä
tarkoituksessa hän tarkasti sein

rasi maassa tapahtuvia suurem-
pia talonkauppoija, kuten hänen
taskustaan 1 tavatusta muistikir-
jasta nälk}»y. Kuitenkaan ei hän;
onnistunut myymään näitä merk-
kejä muille kuin tuomari Soi-

' vialle ja , parille muulle henki-

Viiime kesän ja syksyn kulues-
sa ryhtyi Moilanen kuitenkin
yhä tarmokkaampiin hommiin,
lähtien itse henkilökohtaisesti
tekeleitään kauppaamaan Tam-
pereelle ja Helsinkiin, saadenkin
tehtyä kaupat kaikki a atn seitse-
män eri henkilön kanssa. Tam-
pereella myi hän niitä SoivioPe,
Helsingissä 2—3 henkilölle sekä
3 die maaseudulla asuvalle. Kaik-
kiaan on Moilanen oman ilmoi-
tuksensa mukaan myynyt vää-
rennettyjä karttamerkkejä 260
—270,000 mkn edestä ja sitä-
paitsi valmistanut 30—40,000
mkn arvosta karttamerkkejä,
jotka on käyttänyt kavalluksen-
sa peittämiseksi asiakirjoissa,
kuten edellä on mainittu. Mikä-
li Moilanen muistelee, on hän
Somalle myynyt karttamerkkejä
kaikkiaan 120—130,000 mkn

sekä Helsinkien eräälle
henkilölle, jonka nimeä etsivä
osasto ei vielä tahdo ilmoittaa,
n. ico.ooo mkn. edestä. Ostajil-
leen ilmoittaa Moilanen selittä-
neensä, että karttamerkit ovat
osaksi sotasaalista, osaksi erään
henkilön, jonka asiamiehenä hän
toimii. 4 ...

Karttamerkit on Moilanen
valmistanut kotonaan Haapave-
dellä, Tampereella ja Helsingis-
sä. Ostajille on hän, myöntänyt
io—25 °/c alennuksen. 1

Moilasen apulaisena on myös-
kin pidätetty muuan Martinmäki-
niminen ikauppa-apulainen. Hän
kieltää olleensa osallisena jutus-
sa, mutta mikäli on saatu selvil-
le. on hän Moilasen kanssa käy-
nyt kauppamatkoilla m.m. Hel-
singissä. Myöskin on hän käy-
nyt ostamassa kanttamepjvkejä
Moilaselle.

Tuomari Solvio on tutkinnos-
sa väittänyt, ettei hän ole tietä-
•nyt 'karttamenkkejä väärenne-
tyiksi sekä että hän. niitä Molla-
seita ostaessaan on saanut vain

4 % alennuksen.lölle.

Veljen muistolle. Peltoalojen arviointi
20—iv— 19. Etelä-Rämeessä.

Tänään vuosi sitten isänmaa vaati mknisat paikalliset opastajat an-
sinut uhraamaan henkesi. Sinunkin
osaksesi tuli verelläsi ia hengelläsi pe-
lastaa meille synnyinmaa hirmuvallan
kynsistä. Jes ei monta sinun kaltaisiasi
olisi Suomen nuorisosta löytynyt, niin
emme nyt vapaita olisi eikä Suomi niin
rakkaalta isänmaalta tuntuisi, kuin nyt
on laita

tavat opastusta

II ä m e e n 1 ä ä n i n Maanvil-
jelysseura asettaa 5
neuvojaa suorittamaan
t äy d e l 1 is i ä mittauksia
ja kartoituksia halulli-

Oi, miten toivoisimvnekaan sinun vie-

lä elävän joukossamme. Mutta parhai-
ten ehkä on näin. Tiedämme sinun
kuitenkin elävän siellä, missä monet
muutkin isänmaan sankarit. Uskoen
sj däinmestämme toivomme sinulle ja
sinun katolisillesi väli.öisen Suomen
sankareille ikuista rauhaa ja kirkastet-
tua ylösnousemusta.

sille.

Veljesi.

Tampereen piirin kauppaka-
mariyhdistys kokoontuu varsinai-
seen kevätkokoukseen tänään kel-
lo 8 illalla kauppa seuran huo-
ne ustoon.

Siianpoikasia on toukokuun
ensimäisellä viikolta saatavana
Hämeenläänin Maanviljelysseu-
ran Kalahautomolta 8 markan
hinnasta tuhannelta. Rahtikulut
on tilaajan maksettava. Tilaukset
ovat lähetettävät tämän kuun ai-
kana Hämeenlääniin Maanvilje-
lysseuran toimistoon Hämeeni i;n-

Valtioneuvoston 17 p:nä tammik
antaman päätöksen mukaan on jo-
kaisen viljelmänhaltijrfn paikka-
kuntansa elintarvelautakunnalle
ennen ensi kesäkuun 10 päivää il-
moitettava viljelmänsä pelto-ala
sekä syysviljan kylvö viime vuonna
ja kevätviljan kylvö ja perunan-
kylvö tänä kevänä. Päätilan halti-
jan on lisäksi annettava luettelo
tilalla olevista vuokraviljelmistä
ja niiden haltijoista. .Viimemaini-
tut ovat kuitenkin kukin itse vel-
volliset ilmoittamaan viljelys-
maansa alan eikä niitä siis tarvitse
päätilan haltijan luetteloon merki-
tä.

nassa

riensi kelkan kanssa lähemmäksi.
Sattui kuitenkin niin ikävästi että
Siimes vajosi myös kelkkoineen
veteen. Koskinen kuitenkin ehti
saada rannalta veneen, jonka
avulla sitte poikanen ja Siimes
pääsivät hengissä kuivalle maal-
le. —K. S. r .

Pinta-ala ilmoitus tapailtiin eri-
tyisille painetuille kaavakkeille,
joita paikkakunnan elintarvelau-
takunnista jaetaan ja pidetään jo
nyt halullisten saatavana elintar-
velautakunnan kansliasta. Kaa-
vakkeen täyttäminen on hyvin
helppo tehtävä, jos vaan viljelijäl-
lä on selko viljelemästään alasta.
Viljelyspinta-alaan lasketaan kas-
vitarha (puutarha), pellot ja suo-
viljelykset, myöskin laidunlo' -

kot, pelto- ja suoviljelyskierroissa,
mutta ci luonnonniittyjä. Luon-
nonniityllä ymmärretään tässä
yleisen kielenkäytön mukaan sel-
laisia notko- ja puronvarsiniittyjä,
joita ei ole ojittamalla, kuokki-
malla, kyntämällä tai muuten
muokkaamalla käytetty viljelyk-
sessä pitempään aikaan.

Nyt on kuitenkin niin ikävästi
asian laita parhaissa vijjelysseu-
duissammekiß, että useimmat isän-

nät ja torpparit eivät tunne vilje-
leinänsä maan pinta-alaa edes
suunnilleen. Peltoja ei ole tullut
mitatuksi ja mittaamatta ei pel-
lon alasta oikeata selvää saa. Use-
alla viljelijällä on tapana arvioida
peltonsa pinta-ala rukiin ja kau-
ran kylvömäärän mukaan, kun
päin vastoin pitäisi juuri kylvö-
määrät sovelluttaa peltopinta-alan
mukaan. Kylvömäärä voi toisella
tilalla olla samalla peltoalalla ja
samaa viljaa lähes 2 kertaa suu-
rempi kuin toisella tilalla ja sama-
kin kylväjä voi helposti toiselle
pellolle kylvää 25 % enemmän
kuin toiselle pellolle ha;ia kohti.
Kylvömääriä ei voi siis käyttää
peltopinta-ala arvioinnin perusta-
na. iVirhe tulee silloin liian suuri.

Varminta on toimittaa viljelys-
maiden mittaus, jolloin saadaan
todellinen pinta-ala selville. Mit-
taukseen ei kuitenkaan monikaan
maanviljelijä itse pysty. Siinä on
käytettävä apuna maanmittauk-
seen perehtynyttä henkilöä.

Elintarvelautakuntien toimesta
on valittu kuhunkin kansakoulu-
piiriin 1 tai 2 paikallista henkilöä,
jotka ovat erityisen mittauskurssin
käyneet ja joiden puoleen maan-
viljelijäin sopii kääntyä, kun tah-
tovat avustusta peltoalojen arvi-
oinnissa. Näistä henkilöistä ja hei-
dän raittauskorvauksistaan ilmoit-
tavat aikoinaan paikalliset elintar-
velautakunnat.

On luonnollista, etteivät nämä
henkilöt voi ottaa tehtäväkseen
täydellisten mittausten ja pelto-
karttojen valmistamista, sillä se
veisi liian paljon aikaa. Kun usea
maanviljelijä varmaan haluaisi
kuitenkin käyttää tilaisuutta hy-
väkseen ja yksin tein saada viljc-
lyskartan, on Hämeenläänin
Maanviljelysseura asettanut 4
maamiesneuvojaa maanviljelijäin
käytettäväksi peltojen mittaukses-
sa ja kartoituksessa nyt kevätke-
sästä. Lisäksi saapuu taas peltoja
mittaamaan Seuran tunnettu tai-
tava ja nopea monivuotinen vilje-
lysmaiden kartoittaja H. Poutiai-
nen. Korvausta mittauksesta ja
lyijykynällä piirustetusta konsep-
tikartasta kantaa neuvoja maan-
viljelysseuralle ainoastaan yh-
de n markan mitat tu a
pi n t a-a la h a;i a kohti.
Luonnollisesti kuuluu korvauk-
seen myöskin ruoka neuvojalle
työn kestäessä. Alin toimtusmaksu
on 10 mk. Seuran maanviljclys-
konsulcntti käy sitten myöhem-
min sitä haluaville laatimassa pai-
kalla poltokarttaan perustuvan
vuoroviljelyssuunnitelman, ja kan-
not aan tästä toimituksesta maksua
maanviljelysseuralle ainoastaan SO
ptiä ha;ia kohti, mutta vähin mak-
su on tässäkin 10 mk.

Niiden maanviljelijäin, jotka ai-
kovat mittauttaa ja kartoituttua
viljelysmaansa maanviljelysseuran
neuvojilla, on siitä tehtävä k ir-
jallinen tilaus maanvi 1-
jelysseuran toimistos ta,
viimeistään ensi tou k o-
k n u n 8 päivä ä n m e n e s s ä.
Tilauksessa on tarkasti mainitta-
va pitäjä, kylä ja talo, torppa tai
viljelmä, jonka pellot aiotaan mit-
tauttaa, sekä mitattavan alan suu-
ruus arviolta summittaisesti. Ti-
laajan postiosote on myöskin mai-
nittava selvästi.

Huomattakoon, että maanvilje-
lysseuran neuvojaa ei lähetetä mit-
taamaan yhden tai kahden pienti-
lan peltoja pitkien matkojen pää-
hän, esim. Lammin tai Someron
takakyliin, koska matkat tulevat
peltohehtaaria kohti liian kalliiksi
Tilaukset olisivat tehtävä mie-
luummin joukkotilauksina useam-
mille viljelmille samalle paikka-
kunnalle samalla kertaa, koska si-
ten vältetään suhteettoman kallii-
ta matkakuluja. Yksinäistilauksia
pitemmille matkoille suoritetaan
ainoastaan erityistä matkakulujen
korvausta vastaan. Seuran neuvoja
ilmoittaa tilaajalle etukäteen tu-
lostaan ja tilaajan on tarpeen vaa-
tiessa annettava neuvojalle kyyti
lähimpään majataloon, rautatiea-
semalle tai toimituspaikkaan.

Maanviljelijät, tehkää mitä pi-
kemmin peltojen mittaajan tilaus
maanviljelysseuran toimistosta.

Rirhkofconserfti Vesilatidessa.
Vaip autu s juh.l ien yhteyd es&ä

ansi (perjantaina t. k. 25 pnä klo
1 päivällä antavat kanttori Heik-
ki K u u s 11 i e m i ja urkuri Han-
nes To ikk a kirkkokonsertin
Vesilahden kirkossa valio-ohjeil-
.mialla.

Suljemme tilaisuuden- juhlivan
yleisön erikoiseen huomioon.

Kuolleita. Maanantaina kuo-
li Helsingissä ent, senaattori,
kenraali Henrik Åkerman 77
vuoden vanhana.

Torstaina 24 p:na huhtikuuta

korppien ifsenäisfylfäminen
Kiukaisissa,

Tilanomistaja Niilo Myllymaa
on myynyt omistamastaan Mylly-
maan talosta viime viikolla Ha-
kula-nimisen torpan itsenäiseksi
lohkotilaksi torppari .Vihtori Ha-
kulalle ja hänen vaimolleen 2,000
mkn kauppahinnasta. Lohkotilan
pinta-ala on noin 25 ha, siitä puo-
len viljelysmaata, toinen puoli hy-
vässä kasvussa olevaa metsämaata.

T.k. 15 pnä tehdyllä kauppakir-
jalla myi tilanomistaja Myllymaa
jälleen itsenäiseksi Hannula-nimi-
sen torpan torppari Nestor Han-
nulalle ja hänen vaimolleen 2th500
mk. kauppahinnasta sekä Torisc-
va-nimiscn suopalstan torppari
Herman Mäenpäälle ja tämän vai-
molle 19,500 mkan kauppahin-
nasta.

Euroora Reiftfcilä

Oriveden Pitkäjärven Heikkiläs-
tä, toli t.ik. 5 p:nä olleeksi g' l
■vuotta emäntänä. Vuonina xB6B
■huhtikuun; 5 p. (kuoli hänen iso-
äitinsä ja siitä alkaen on hän ol-
lut yhäti emäntänä ja 36 vuotta'
.myöskin isäntänä. Vuonna 1883
joutui hän nim. (leskeksi. Auroo
ra Heikkilä on tarmakkaimipia
naisia mitä on olemassa, alallaan.
Hän on Hämeen, lääniin ensimäi-
siä säännöllisen, .vuoroviljdyiksen
toimeenpanijoita fvuorovilje-
llyksen, joka (on jo 42 vuotta van-
ha. Hän on saanut monet palkin-
not etevästä voinvahnistuksesta
Suomen yleisissä suurissa näytte-
lyissä puhumatta pienemmistä.
Hän on kaikessa toiminut järki-
peräisesti, vaikka ei ole saanut
mitään kouluopetusta uuoruuten-
sa päivinä. Siihen aikaan ei ollut
tilaisuutta talonpoikaistyttärilHä
■apin saantiin kuten myt on. Jos
tämä pitkä, yli puoli vuosisataa
kestänyt työkausi, on jotain nä-
kyvää saanut aikaan tekijän ta-
loudessa, niin on ©e jättänyt teki-
jäämsäkin jäljet Harmaat hap-
set todistavat ajan kuluttavaa
■voimaa rautaiseenkin tahtoon ja
henkilöön. Toivomme pitkälti
vielä elon päiviä ja myöskin le-
von päiviä vuoskymmeiiiä raata-
neelle var.h uk selle.

Lempäälä,
M;aataiou s t u o 1t a-

Ja i n k o ou s. Kuten toisessa
paikassa lehteä on ilmoitettu, pi-
detään ensi maanantaina telefoo-
ni-yhtiöin k oikeuksen jälikeen maa-

-1 iloustuottajain paikallisyhdistyk-
sen kokous. Niinkuin ehkä monet
maanviljelijät muistavat, perus-
tettiin tämän niminen yhdistys
syyskesällä v. 1917, jolloin tär-
keät maatailouisipolliittiset tk-ysy-
mykset näyttivät astuneen päivä-
järjestykseen, vaatien maanvilje-
lijöitä kiinnittämään entistä e-
nemmiän huomiota maatalous-
työnäntaj a in yhteenl i i 11y m iseen,
maataio ustvöv äen palkkaus- ja
asunto-olojen parantamiseen yn-
nä muihin samansuuntaisiin tär-
keisiin uudistuskysymyksiin. Vii-
me vuoden valtiolliset tapahtu-
mat pyyhkäisivät nämä niinkuin
monet muutkin äskettäin etualal-
le astuneet edistyskysymykset
joksikin aikaa syrjään. Mutta

kauaksi aikaa eivät ne voineet
syrjäyttää näitä välttämättömiä
uudistuksia. Jä'l'leen ovat ne vuo-
rossa odottaen toteuttamistaan,
johon maanviljelijäin jo oman e-
tun sakin vuoksi on toden teolla
ryhdyttävä ja ajettava ne läpi
pian, sillä ripeä edistys tälläkin
.alalla on omansa rauhoittavasti
vaikuttamaan levottomiin mie-
liin.

Paitsi yhdistyksen toiminnan
nudddeen aloittamisesta keskus-
tellaan tässä kokouksessa muista-
kin tärkeistä kysymyksistä, jois-
ta asiantuntijat tulevat esittä-
mään alustukset.

Maanviljelijät saapukaa joukol-
la kokoukseen. Käsiteltävänä ole-
vat kysymykset ovat tärkei-
tä, että niiden tähtien kannattaa
vaivautua lähtemään vähän pi-
tem'plenkin matkojen takaa.

Pohjoismaiset painimestaruus
kilpailut.

Mäkinen, Vikström ja Lindfors
voittajina.

iKöpcnihamina., 19. 4. Pohjois-
maisissa pai nitmestar uttekilpai-
luissa on Suomi «aamut kolme

R askaassa s arj as sai

voitti !M äkin e n, kevyessä
voittoa.

Vikström ja keskisarjassa
L i nd‘ f ots. Ruotsalaiset saa-
vuotivat kaksi mestamm-tta, Tans-
ka yfaden.

Uiheltfi in
Periieuutisia. Kihlauksensa ovat

julkaisseet neiti Elsa San dell, me-
rikapteeni Albert Sandeltin ja hänen
vaimonsa Aidan o. s. Ekman tytär ja
insinööri Aarne Pajanen Helsin-

Suomi oikomaiden sanomaleh-
dissä. Tänne saapuneet sanomalehti-
leikkeleet osoittavat, että Suomen asi-
oita nykyisin mielenkiinnolla seurataan
etäisimmissäkin maissa. Yksinpä Kii-
naukin sanomalehdistö omistaa Suo-
melle huomiota. Niinpä mainitsee
«Journal de Pekin« tammikuun 20 p:n
numerossaan punaisten ryöstöretkistä
itärajallamme. Myöskin Argentinan leh-
dissä esim. Buenos Airesissa ilmes-
tyvissä «La Nadon» ja »La Prensa*

- on ollut uutisia maastamme.

Uusi hallitus ja ruotsalaistom-
mc vaatimukset. A. U. kertoo, ettei
ruotsalainen eduskuntaryhmä voinut
suostua tukemaan hallitusta, ellei se sa-
moin kuin sitä tukevat puolueetkin,
vihdoinkin; suostuisi saattamaan ruot-
salaisten vaatimuksia positiiviseen rat-
kaisuun. Kun puolueen jäseniä nyt on
astunut hallitukseen, niin tapahtuu tä-
mä hallituksen sitouduttua erityisenä
esityksenä jättämään nämä vaatimuk-
set eduskunnalle sellaisessa muodossa,
että puolue voi ne hyväksyä. Ja muuan
ministereistä lienee vääjäämättömänä
ehtonaan, hallitukseen jäädessään vaa-
tinut. että entisen hallituksen lupaa-
mat hallinnolliset toimenpiteet ruotsa-
laisen läänin muodostamiseksi Pohjan-
maalle, ruotsalaisen hiippakunnan
muodostamiseksi ja ruotsalaisen kou-
luylihallituksen perustamiseksi viipy-
mättä toteutetaan.

«Times* Suonien asioista. «Ti-
mesin» huhtik. 9 p;n numerossa on
Helsingistä lähetetty sähkösanoma,
jossa kerrotaan valtiopäivien avajai-
sista erikoisesti selostamalla valtion-
hoitajan puheen niitä kohtia, joissa
kosketellaan Suomen ja liittovaltaia
välisiä suhteita. Lisäksi tehdään säh-
kösanomassa selkoa Suomen hallitus-
muotokysymyksen nykyisestä vaihees-
ta. Lopuksi lausutaan sähkösanomas-
sa: Polttavin kysymys Suomessa on
nykyään Suomen itsenäisyyden tun-
nustaminen liittolaisvaltain taholta.
Suomen on oltava esteenä bolshevis-
min !c\ euemiselle, ja se on toistaiseksi
ainoa maa, joka kerran sairastuttuaan
bolshevismin vaaralliseen tautiin on
siitä parantunut - Mutta taudin sierae-
net ovat vielä olemassa, ja olisi type-
rää, ellei varustauduttaisi uusiintunu-
ien varalta,

Venäläisten sotavankien paina
Suomen kautta. Perjantaina aamupäi-
vällä saapui Turkuun 453 saksalaisten
sodan aikana vangiksi ottamaa venä-
läistä sotilasta. Vapautetut vangit tu-

livat Köpenhaminasta kahdella «Kong
Kaakon* ja »Dronning Maud» nimisillä
höyrylaivoilla, saattueenaan osasto
tanskalaista meriväkeä. Lauvantai-aa-
rauna klo 4 aikana lähti ylimääräinen
juna Turusta viemään sotilassaattueen
vartioimia muukalaisia itärajalle.

Harvinaista Iclpäkauppaa Ta.
russa. Pitkäperjantaina Turkuun saa-
puneet, venäläisiä sotavankeja kuljet-
taneet laivat Dronning Maud ja Kong
Kaakon olivat ottaneet mukaansa run-
saasti leipävaroja. Kummassakin lai-
vassa kuului niitä olleen eräs varasto-
huone täynnä. Kun tanskalaiset pel-
käsivät, että leivät ennen laivojen
Tanskaan joutumista menisivät piloille,
ryhtyivät he myymään niitä Kanava-
niemellä. Kun asia tuli tiedoksi, ko-
koontui suuret joukot kaupunkilaisia
leivänostolle. Laivojen luo oli pian
muodostunut kunnioitettava jono. En-
sin myytiin toisesta laivasta ja sen
jälkeen toisesta liika leipävarasto lop-
puun. Laivoilla oli sekä vehnä- että
ruisleipää. Toisista leivistä vaadittiin
2 ja toisista 4 maikkaa kappaleelta.

Tur. S

liaksi tuntematonta. Huhtikuus-
sa viime vuonna saapui Tampereelta
Tottijärvelle 2 miestä, joilla oli kura-
mallakin valkoinen nauha hihassa, mut-
ta iinä ei "Utit mitään kirjoitusta. Ar-
veluin heidän olleen isän ja pojan.
Heiliä, oh jonkunlainen lappu Tampe-
reen työväenyhdistykseltä. Tottijärvel-
:ä he menivät suoraan punaisten rin-
taman puolelle. Mutta punaiset am-
puivat heidät. Ei ole jälkeenpäin saa-
tu heistä selkoa. Arvellaan että he
olivat olleet punaisia ja tulleet ereh-
dyksestä ammutuiksi. Heidät on hau-
dattu ja siunattu Tottijärveltä. Joj
Tampereella mahdollisesti kaivataar
näitä tuntemattomia, joiden nimi-tä-
kään ei ole tietoa, niin sopii tieduste-
luilla kääntyä Tottijärvelle.

Japanilainsa sanomalelitiiv.ie»
Suomeen. Näinä päivinä saapuu Tuk-
holmasta Suomeen Tokiossa ilmesty
vän suuren sanomalehden Nichi Nielut
(Untiset) kirjeenvaihtaja Katsuji Fusa
Hän tulee Suomessa etu
päässä täältä käsin tutkiakseen Venä
jän nykyisiä oloja, mutta samalla myöi
tutustuakseen maahamme ja samalh
ottaakseen selville, mitä mahdollisuuk
siä sodan jälkeen olisi kaupankäyn-
tiin Japanin ja Pohjois-Europau v älillä

gistä.
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Kirjailijaan
ia taidetta.

Tampereen Gcatfcri.
Sananen ilmenneistä epäkohdista.

Jo eilisessä arvostelussa viitat-
tiin siihen, että Tampereen Teat-
terissa ovat asiat ikävästi

Kun näytellmätaiteessa juu-
ri kokonaisuudesta ja yhteis-
vaikutuksesta riippuu tulokseni
täysipä inoisuus, niin vaikuttaa
yhden näyttelijän säännöttö-
myys, että toisten näytteli-
jäin työ rikkuu jäikoko teatte-
rin merkitys taidelaitoksena ale-
nee. Näyttelijätunta on (puo-
lestaan fcyjllä, mikäli tiedäm-

koettanut tehdä parhaan-
sa puheena olevan epä&ohUan
poistamiseksi. Niy.ttemmin on
näytteli']äkunta jo niin tuskaantu-
nut, että se ryhtyy, jos ei muu
auta, tarmokkaimipiin keinoihin
arvonsa ja kunniansa puolesta.

Yleisön ja itse teatterin etu
vaatii, että Tampereen Teatterin

.m*e,

taso ei pääse alentumaan, silliä
tämä teatterihan on jokseenkin
ainoa taidelaitos paikkakunnalla
ja kun se menetetään, merkitsee
se valitettavaa, sivistystappiota.

» *

H ankki miemme tietojen mu-
kaan on teatterin johtokunta
koettanut parhaansa viedäkseen
kuluvalle näytäntakaudelle suun-
nitellun arvcUkaan ohjelmiston
on n e lii rs esti loppuun. Pitkän aikaa
kaiikiki .luistikin hyvin ja kyseessä
oleva näyttelijä on monasti eri-
tyisesti kunnostautunut, kuten
tiettyä on. Vasta tässä kuussa on
■jouduttu tolalta pois. Mutta ot-
taen lukuun puheena olevan tai-
teilijan lahjat selkä myös teatte-
rin taloudellisen aseman on joh-
tokunta, etenkin sen puheenjoh-
taja, tehnyt voitavansa työsuun-
nitelman perille viemiseksi.

Omasta puolestamme annamme
arvoa johtokunnanpitkämieifisyy-
jielie. Jos asiat ovat järjestettä-
vissä, niin sopinee yrittää, vaikka
se vaikealta näyttääkin.

Ignaz Friedmanin
konsertti.

Tämän suuren mestarin tänne
poikkeaminen; on merkkitapauk-
sia meikäläisessä musiikkielämäs-
sä. Hän. tuleekin tänne vaan
soittaakseen, eikä ansaitakseen.
Hän tahtoo nähdä, voiko hänen
laisensa mestarin maine saada
yleisön huomiota puoleensa
ja onko täällä suurikin se piiri,
missä osataan, oikea taide arvon-
sa mukaisesti arvioida. Emme
hukkaa enään sanoja taiteilijaa
arvostellesisamme näin edeltä-
päin, sillä tunnemme hänen soit-
tonsa tenhon ja vallitamme niit-
ten puolesta, jotka tämäniltai-
sen tilaisuuden laiminlyövät.
'Konsertti pidetään Teatteritalol-
la ja saa pääsylippuja etukäteen,

Tampereeni Musiikkikaupasta.
Konsertin ohjelma on seuraava:

■i. Badh-Rusoni: Chaconne.
2. Sohumann: Symphonische etu-
den. 3. Chopin; Balia de, g-molU;
Poloniaise, B-duur; Valse, ciss-
moUl; 2 etiides, C-dnur, Gess-
duur; Scherzo, ciss-malll. 4.
Brahms: Intermezzo, A-duur;
Friedman; Les reverenoes; Bar-
carolle; Gärtner-Fr iedman;
Wiener Tänze, Wagner-
Liszt: Tannihäuser-uiventyyri.

I. w.

Pohjoismaiset ministeri-
kokoukset

Tukholma, huhtik. 22 pnä.
(STT) Sosialidemokr aten kertoo,
•että huhujen mukaan tulee seu-
raa väissä pohjoismaiden ministe-
rikokouksessa olemaan edustet-
tuina ei ainoastaan Ruotsi, Norja
ja Tanska, vaan myöskin Islanti.

Kokouskutsun tulee antamaan
Ruotsin hallitus ja kokouspaikka
tui.ee arvatenkin olemaan Tuk-
holma.

..Rofihuoron” konsertti.
Ensi sunnuntaina on. täällä toi-

mivan ja erinomaisista iaulnvoi-
mista kokoonpannun 'kuoron;
konsertti. Tämä sekakuoro ei
ole i

.
vaan ovat sen saavutuk-

set sitä laatua, että kannattaa
mielenkiinnolla odottaa sen ensi-
suraiun täistä esiintymistä. Kon-
sertin arvoa ja mielenkiintoa tu-
Jee vielä lisäämään nuoren 17-
vuotiaan lahjakkaan viulutaitei-
lijattaren (Karin Ross a n-
d e r’in soittoesitykset. Hän on
jo huomattavalla menestyksellä
esiintynyt Helsingissä, ja onkin
hänen aikomuksensa ensi syksy-
nä ailottaa pitkä konserttimatka
kautta Suomen-niemen, Kon-
sertin ohjelmasta y.m. lähemmin
vielä.

I. w.

»Sankari” Gampcrcen
vapaudenpatsas.

'Aamulehden eilisessä nume-
rossa on nimimerkki' K. L. suo-
rittanut asiallisen arvioinnin
Tampereen vapaudenpaifcsa skil-
pailiun tuloksista ja samalla pan-
nut vastalauseensa ''tapahtunutta
palkinnonjakoa vastaan, jossa,
kuten, hän oikein sanoo, ei »ai-
nakaan taiteelliset •motiivit ole
yksinomaan vaikuttaneet.”
Tähän vastalauseeseen-, samoin-
kuin mainitun artikkelin mielipi-
teisiin yleensä yhtyy myöskin al-
lekirjottanut.

Palkintolautakunnan erehdys
on ; kuitenkin ollut niin ilmeinen,
ettei pelkkä vastalause riittäne,
vaan olisi ehkä paikallaan vaatia
lautakuntaa joko tarkistamaan
ja muuttamaan päätöksensä tai
julistamaan, kokonaan uuden kil-
pailun. Jälkimäinen vaihtoehto,
lienee kuitenkin tarpeeton, silliä
kilpailevien luonnosten joukossa
on, muutamia, jotka nyt ovat ko-
konaan syrjäytetyt, mutta jotka
kuitenkin paremmin kuin yksi-
kään palkinnonsaaneista, vastaa-
vat niitä vaatimuksia, jotka täl-
laiselle monumentille on asetet-
tava. Tarkotan niitäkolmea eh-
dotusta (»Sankari”, »Rex” Ja
»iHuhtiikuun 6 päivä 1918”:),,
jotka myöskin iK. L. pitää par-
haina.

Nämä 'luonnokset eroavat e-
dukseen ‘kaikista muista todella
veistoksellisen' käsittelynsä takia.
Lisäksi on niille ominainen uuri
sellainen ylpeä, mutta samalla
nöyrä ja rauhallinen tyyli, joka
yksin: sopii vapaudenpatsaalle.

Edellämainituista luonndksista
on, kumminkin yksi kiistiämättö-
mästi toisia ja samalla kaikkia
muita parempi. Tarkotan nimi-
merkillä ~ Sankari” varustettua

polvistuva alaston, nuorukai-
nen, käsissään kreikkalaismalli-
nen kypärä. Näsilirunassa ei
nähdä toista niin, kaunista ja
viimeisteltyä veistosta. Se on
kaikilta suhteiltaan niin ehyt ja
kokonainen, niin keskitetty, että
on aivan käsittämätöntä miten
palkintolautaknntta on parhaalla
tahdoMaankaan voinut lukea sen
huonointen joukkoon.

On kyillä päivänselvää, ettei
■tällaista taideteosta voida pitkäk-
si aikaa pf Imittää. Ennenpitkää
se 'kuitenkin saanee paikkansa
joillekin toiselle paikkakunnalle
tai ehkä (julkiseen kokoelmaan.
Tässä ajatusyhteydessä ei voi
tiorjua mielestään, ajatusta miten
kaunis olisi nykyises-
säkin koossaan marmoriin veis-
tettynä ja kunnollisessa valais-
tuksessa; kipsi ei päästä oikeuk-
siinsa sen jaloa pintakäsittelyä
(semminkään Näsilirunassa, jossa
se on aivan liian heikossa, lisäksi
sivultapäin tulevassa valossa).

Mutta ~Sankarin” oilke a
paikka olisi Tampereella. On-
han se yhtähyvin symbolina
kuin tunnelmaltaanikin sopiva
juuri sinne, missä Suomen va-
paus lunastettiin niin kalilddla
uhreilla, joista halvin ei suin-
kaan; ollut pakosta vuodatettu
vel iesveri. Kuviteltakoon
minkälainen ylevyyteen yhtynyt
sovittava nöyryys kuvastuisi täs-
tä taideteoksesta kun se sijoitet-
taisiin- Esplanadin puitten kes-
kelle, voimakkaaseen valoon pal-
jaan taivaan ale, graniittiini
veistettynä, siinä valtavassa
koossa kuin taiteilija on suunni-
tellut! .

..

Onko liian myöhäistä? tiko
palkintolautakunta voi sovittaa
erehdystään?

Aaro H el'® a ako sk i.

Nuolilta Suomesta.
Punaisten kapina-

hankheet.
Kopinaliikkeeseen sekaantuneet

vääpelit.

Vangitut (jääkäri vääpelit Elo-
maa ja iPiipponen sekä Viipuris-
sa aikaisemmin vangittu jääkäri-
vääpeli Kaiho ovat 'kyllä olleet
Saksassa ja siellä saaneet soti-
laallisen' kasvatuksensa. He oli-
vat myöskin jonkun, aikaa Lock-
städterin leirillä, muitta siirret-
tiin heidät pian kuonon käytök-
sen vuoksi erääseen rangaistus-
pa!ail jioonaani. Todelli suudessa
eivät he siis kuuluneet Saksassa
olevaan suomalaiseen jääkäripa-
taljoonaan, eivät sen muikana pa-
lanneet Suomeen eivätkä, myös-
kään ottaneet osaa .vapaussotaan.
Suomeen- saapuivat he myöhem-
min vasta kapinan kukistamisen
■jälkeen. Todennäköisesti eivät
he olisi ottaneetkaan osaa va-
paussotaan valkoisten, vaan pu-
naisten puolella. Että he tästä
huolimatta ovat joutuneet armei-
jan riveihin, riippui ikouluutetun
alilpäälljystön puutteesta.

Mitä Elomaan ja Piipposen
harjoittamaan kiiihoitustyöhön
Valkoisen kaartin keskuudessa
■tulee, ilmoitetaan sen olevan
vailla suurempaa merkitystä.
Niin pian kun he ryhtyivät har-
joittamaan propagandaa bolshe-
vististen aatteitten sa hyväksi, il-
moitettiin siitä päällystölle, jolla
siis oli tarkka tieto siitä, minkä
■hengen lapsia he olivat.

JääkäriväapeH Oskari Mäenpään
karkaaminen.

Uutisen johdosta, /että Valkoi-
sen kaartin, jääkärivääipeli Oska-
ri Mäenpää oli karannut ja että
hän mahdollisesti oli sekaantunut
kaipingihankkeisiiin, ovat useat
Mäenpään läheisesti tuntevat
henkilöt vakuuttaneet, ettei hän
ole missään -tapauksessa kuulu-
nut punaisiin, ivaan päinvastoin
on mielipiteiltään' mahdollisim-
man kaukana heistä. Hän kuu-
luu' kylläkin omin .päinsä lähte-
neen rykmentistään, mutta oli
hänen aikomuksensa päästä Au-
nukseen liittyäkseen aunukselais-
ten joukkoihin taistelemaan bol-
shevikeja vastaan. Hänen moi-
tittava hiihtotapansa on taas joh-
tunut kokonaan yksityisistä
syistä.

Suojeluskuntalaisia ammuttu
Viipurissa.

Viipurissa on pääsiäispyhien
aikana esikaupungeissa useita
kertoja ja eri paikoissa ammut-
tu sotaväen sijasta toistaiseksi
varti.opalvelusta suorittavia suo-
jelusku ntaiais i a. La uka uksrsta
ei kuitenkaan osunut yksikään.

Etsintä Hämeenlinnan
Ulyllymäcssä

Tot sfakyinmentä epäilyttävää
henkilöä kiinni.

Hämeenlinnan suojeluskunta
hätyytettiin- 'lauantaina aanutsVa:
klo puoli 3 aikaan,. Pariss-akym-
menessä minuutissa eli kolmatta-
sataa miestä- koolla, mikä tulos
on erittäin hyvä. Suojeluskunta
piiritti Myllymäen kaupungin-
osani etsien talo talolta puna-
kaartilaista- Orellia, jonka omail-
latunnoria on useita kapinanaikai-
sia rikoksia. Hänet tavatuinkin*.
Saimalla pantiin kiinni -toistakym-
imentä muuta epäilyttävää ja kir-
jatointa henkilöä. Joukko kiiihoi-
tusikiirjalili,suutta joutui samalla
matkalla suojeluskuntalaisten ikäi-
siin, satrioin, revolvereja. Kenttä-
puhelinjohtoa takavarikoitiin-
myöskin. Mainittu OreH on
paennut vankileiristä ja pii-leksii-
nyt sen jälkeen- Hämeenlinnassa.
Näinä päivinä oli hänet nähty
kaupungilla, jonkavuoksi häntä
ruvettiin ylläkerrotuilla- tavalla
etsimään.

Huomattavia testamenttilah-
joituksia. Hämeenlinnassa kuollut
lehtori Emil Hårdh 011 jälkisää-
döksessään lahjoittanut m. m. Hä-
meenlinnan lyseolle 3,000 mk, Hä-
meenlinnan suojeluskunnalle 3,000
mk., Sainion keuhkotautiparanto-
lalle 5,000 mk., Hämeenlinnan tu-
levalle ukkokodille 5,000 mk., pa-
kanalähetykselle 3,000 mk. ja me-
rimieslähetykselle 75,000 mk.
Yhteensä tekevät lahjoitukset
97,000 mk.

AAMULEHTI
Uudenmaan suomalaisten

suhtautuminen lääninjakokysy-
mykseeu. Porvoon pitäjän suoma-
laiset kokoontuneina valitsemaan
edustajia Uudenmaan suomalais-
ten maakuntakokoukseen ovat yk-
simielisenä mielipiteenään lausu-
neet sen käsityksen, että Uuden-
maan lääniä ei kieliperusteella ole
ruvettava jakamaan. Myrskylässä
pidettyyn vastalausekokoukseen oli
saapunut runsaasti kaikkiin puo-
lueisiin lukeutuvia kansalaisia.
Loviisan kokouksessa ehdotettui-
hin ponsiin ja vastalauseeseen yh-
dyttiin, vaikkakin yleensä vaadit-
tiin niitä laadittaviksi vieläkin
jyrkemmiksi.
Lapinjärven Kimonkylässä vii-

me sunnuntaina pidetyssä kokouk-
sessa kaikki puhujat asettuivat
kannattamaan »Itä Uudenmaan
yhdistyneitten suomalaisten« laa-
timaa eduskunnalle ja hallituksel-
le jätettävää vastalausetta sillä li-
säyksellä, että kokous mitä jyr-
kimmin vastustaa myöskin ruotsa-
laisen kouluhallituksen muodos-
tamista.

Suomen metsänomistajain
keskinäisen metsäpaloa?«yhdis-
tyksen varsinainen kokous pidet-
tiin eilen vanhalla ylioppilasta-
lolla Helsingissä. Kokouksen ava-
si haillinitoneuvoston ipuheenjoh-
taja, tohtori K. A. Paloheimo.

Vuosi- ja tilikertomukset luet-
tiin ja hyväksyttiin sekä myön-
nettiin hallintoneuvostolle ja toi-
meenpanevalle johtajalle vastuu-
vapaus.

Hyväksyttiin johtokunnan eh-
dotus vararahaston kartuttami-
sesta ainoastaan 100,000 inkaan,
ja pääsymaksujen ylijäämät siir-
rettiin vuosivoittoon.

Hyväksyttiin johtokunnan eh-
dotus vuosivoiton käyt täimise stä,
jonka mukaan vararahasto tulee
kartutettavaksi 200,000 mka,an ja
säästörahasto 10,000 mkaan sekä
voitto- ja tappiot ilki e jää Smk.
2,381: 04.

Hallintoneuvoston jäßerntan
palkkiot päätettiin pysyttää enti-
sellään.

Ha! 1 i.ntone uv o,sto n eravu orois et
jäsenet ministeri U. Brander, ti-
lanomistaja O. Lahdensuo ja
maisteri A. Sauno valittiin kaik-
ki uudelleen sekä samoin erovuo-
rossa olleet varajäsenet H.
Heimburger ia V. Huku. 'Kun-
nallisneuvos K. Kiipula-vainajan
sijaan valittiin ytyleksi vuodeksi,
hallintoneuvoston johtaja K. J.
Inberg.

Osuuskanppaliikkeittea hen-
kilökunnan sairaus- ja hautaus-
apukassan Kivimvaran varsinai-
i> n kokous pidettiin tiist. Helsin-
gissä. Kokouksen puheenjohtajana
toimi tuomari J. Y. Niiniluoto ja
sihteerinä hra K. Lahti.

Esitettiin johtokunnan vuosiker-
tomus vuodelta 1918 sekä tili ja
myönnettiin tilintekijöille ja hal-
lintoneuvosto] le vastuuvapaus.

Hallintoneuvostoon ovat kuulu-
neet osuuskauppojen edustajina
agr. Y. Fagerström Kurkijoel-
ta puheenjohtajana sekä jäseninä
niaanvilj. Ang. Eaatikainen Kur-
kimäeltä ja johtaja J. Pelkonen
Helsingistä sekä vakuutettujen
edustajina johtaja Emil Stavenlia-
gen Helsingistä, varapuheenjohta-
jia, liikkeenhoitaja J. Lemetyinen
Tyrnävältä ja apulaisjohtaja A.
Tuulio Turusta varsinaisina jäse-
ninä sekä varajäseninä johtaja M.
Metsola Salosta ja veturinkuljetta-
ja E. Helle Viipurista sekä liik-
keenhoitaja O. Kuuttinen Kurki-
mäeltä ja Th. Oksman Limingasta.
Näistä olivat erovuorossa varsinai-
set jäsenet Fagerström ja Staven-
hagen sekä varajäsen Oksman, jot-
ka kaikki valittiin uudelleen.

Tilintarkastajiksi tulivat lirat
J. A. Nyman ja L. Estola varsinai-
siksi sekä varalle hrat J. Sauno-
nen ja E. Linna.

Kokouksen lopussa esitettiin hal-
lintoneuvoston puolesta kysymys
kassan purkamisesta, mutta jätet-
tiin asian käsittely samanaikaises-
ti SOK-.n kokouksen kanssa pidet-
tävään kokoukseen.

Osuuskassojen Kesktislai-
narahasto Oy:n yhtiökokous pi-
dettiin eilen Helsingissä uudella
ylioppilastalolla.

Esitettiin, hallituksen vuosiker-
tomus, hallintoneuvoston lausun-
to' ja itilintairkastatjain Ikertomus,
jonka jälkeen tilinpäätös vah-
vistettiin sellaisena kuin se oli
hallituksen vuosikertomuksessa
esitetty. Hallintoneuvostolle ja.
hallitukselle myönnettiin. täydelli-
nen vastuuvapaus edellisen vuo-
den tileistä.

Vuosivoitosta Smk 133.823:
28 on sääntöjen imukaan siirret-
tävä vararahastoon 20 % eli
Smk 26,764:66 ja A-rahastoon
sama määrä. Jäännös Smk
80,293:916 ja käyttämättä oleva
ylijäämä vuodelta 1917 Smk
58.970:79 oli yhteensä Smk
139,264:75 oli yhtiökokouksen

käytettävänä. Tähän nähden ko-

kous hyväksyi hallituksen ehdo-
tuksen. jonka mukaan B-osak-
keille jaetaan, -osinkoa 4 y 2 % e®
yhteensä 114,094 mk ja C-osak-
keille 5 y 2 '% eli 38,500 mk, B-
osakkeiden osinkojen kuponkive-
roon- käytetään Smk 689: 64, va-
rarahastoon siirretään -edellisen
lisäksi Smk 274,67: 42 ja jään-
nös Smk 58,514:29 pysytetään
voitto- ja tappiotilillä. Tämän
jaon 1jälkeen on yhtiön varara-
hasto 210,000 mk ja A-rahasto
Smk 10,666:66. Osinko on
nostettavissa täistä päivästä lu-
kien. 1 i '

Hallintoneuvöstösta 91 ivat ero-
vuorossa ' vakinaiset jäsenet F.
iM. Pitkäniemi, A. Raatikainen
ja O. Rantasalo sekä varajäsenet
H. Bengelsdorff, Hij. Kahelin ja
O. Karhunen, jotka valittiin
kaikki -uud-eMeen paitsi Karhusta,
joka on siirtynyt yhtiön hallituk-
seen. Hänen tilalleen; valittiin, yli-
tirehtööriK. Haataja.

iLopuksi hyväksyttiin hallinto-
neuvoston ehdotus osakepääoman
korottamisesta 70,000 itikMa an-
tamalla 700 uutta B-osaketta.

Salaperäinen ruumiin katoa-
minen. T. k. 3 pnä vietiin eräs
rouva Emmi Sariola Helsingissä
Unioninkadun 38:ssa olevaan ylei-
seen sairaalaan, missä hänet sijoi-
tettiin sisätautisten osastolle huo-
neeseen n: 7. T. k. 5 pnä ilmoitet-
tiin sairashuoneesta, että rouva S.
oli kuollut ja että ruumis oli viety
patologiselle laitokselle. Kun seu-
raavana päivänä mentiin sieltä pe-
rimään ruumista, niin ei sitä siellä
ollutkaan. Arvelipa vartija, ettei
sen nimistä ole sinne tuotukaan.
Nyt keinutettiin etsimään ruumis-
ta Ruoholahden ruumishuoneelta,
mutta ei haettua löydetty sieltä-
kään. Tällöin lausuttiin otaksuma,
että ruumis oli viety hautaan. Vai-
najan puoliso on nyt kääntynyt
asiassa sekä lääkintöhallituksen et-
tä poliisiviranomaisten puoleen.
Mitään valaistusta ei asiaan ole
vielä saatu. Poliisiviranomaiset
ovat kehoittaneet vainajan omai-
sia kääntymään asiassa jonkun asi-
anajajan puoleen. STT.

Kauppatietoja.
Voinvienfiosuusliihc Valion r.l.

varsinainen vuosikokous

pidettiin eilen uudella ylioppilas-
talolla Helsingissä.

Kokouksen avasi hallintoneuvos-
ton puheenjohtaja, pankinjohtaja
V. Oksanen, jonka jälkeen puheen-
johtajaksi valittiin maanvilj. J.
Laitinen ja sihteeriksi opettaja J.
A. Vihervä.

Edustajia oli kokoukseen saapu-
nut eri osista maata 35:stä osuus-
meijeristä.

Vuosikertomus hyväksyttiin sel-
laisenaan. Samoin hyväksyttiin ti-
lintarkastajain lausunnon perus-
teella tilinpäätös vuodelta 1918 ja
niyömiettin johtokunnalle ja hal-
lintoneuvostolle vastuuvapaus.

Vuosivoiton käyttämisestä hy-
väksyttiin pääasiallisesti johtokun-
nan tekemä ehdotus lukuunotta-
matta paria siihen kokouksessa
tehtyä muutosta.

Hall intoneuvostosta erovuorossa
olleet tilanomistaja K. F. Kaarta-
nen, kapt. O. Palmroth, maanvilj.
P. Siira ja maanvilj. J. Muurimäki
valittiin kaikki uudelleen hallinto-
neuvoston varsinaisiksi jäseniksi
sekä erovuorossa olleet varajäsenet,
lehtori Br. Granit-Ilmoniemi, ti-
lanomistaja J. Nyberg, agronoomi
G. I. Blåfield ja maanvilj. J. Kau-
hanen niinikään uudelleen hallin-
toneuvoston varajäseniksi.

Johtaja, tohtori F. M. Pitkänie-
mi selosti kokoukselle laajasti re-
hukakkujen maahantuontikysy-
mystä. Hän ilmoitti, että valtion
kauppakomissioni oli onnistunut
monien vaikeuksien jälkeen osta-
maan siksi suuren määrän rehu-
kakkuja, että Suomen tarve ensi
syöttökautena tulee kutakuinkin
tyydytetyksi. Rehukakkujen jaka-
misen suhteen oltiin kokouksessa
yksimielisiä siitä, että niin kauan
kuin niiden maahan saanti on ra-
jotettu, on niiden jakaminen an-
nettava yksinomaan niille vienti-
liikkeille, joiden välityksellä kar-
jantuotteet tulevat rajahinnoilla
yleiseen kauppaan. Tätä asiain ti-
laa hallitukselle selostamaan ja oi-
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keudenmukaisuutta tässä suhteessa
vaatimaan valittiin lähetystö, jo-
hon tulivat maanvilj. J. Laitinen,
isännöitsijä H. A. Ekman, maan-
vilj. A. Retulainen, tilanomistaja
H. Silen ja meijeriliiton sihteeri
T. Ahvenainen.

Samalle lähetystölle annettiin'
toimeksi käydä Englannin Helsin-
gissä olevan konsulin luona lausu-
massa Suomen karjanomistajain
puolesta kiitokset hänen hallituk-
selleen sen osottamasta avuliaisuu-
desta väkirehujen hankinnassa.

isiiii aivoppiiiii.
Huhtikuun 23 p. 1010.

(Tampereen Osake-Pankin arvopaperi-
osaston antama.)

Pankkiosakkeita.
Kiinteimistöp.
Yhdysp.
Kansallisp. (v.)
Laudtm.b.
Pohjoism.p. (v.)
Uudenmaanp.
Privatb.
Tamporeenp.
Vaasanp.
Turunp.
Kauppap.
Helsinginp.
Länsi-Suomenp.
Maakiinteim.p.
Hypoteekkikassa
Emissioni O.Y.
Liikepankki
Käsityöläis-

pankki

Teollisuus»
osakkeita.

Taalintehdas
Tamp. Pellava
Tamp. Puuvilla
Billnäs
Kerasan Tiili
Tornator
Orimattilan Villa
Valkiakoski
Vaasan Sokeri
Värtsilä
Fiskars
Forssa
Kotkan Sokeri
Vaasan Puuvilla
Högfors
.Vaasan Höyry-

i mylly
Pargas Kalle
Nokia (kanta)
Kymmene
Kone- ja Silta
Läskelä
Yhdist. Villa
Suomen Trikoo
Ferraria
Viileän
Kolkan Rauta
Nurmi (kanta)
Turun Rauta
Ab. Kemi Oy.
Uleå
Crichton
Leppäkoski (k.)
Aströmin tek-

nillinen
Suomen Vanu

s:a (u.)
Finska Porcit
Harjun Villa
Simpele
Sörnäs A.B.
Gutzeit
Porin Puuvilla
Finlayson
Ab. Silfverberg

& Weksell
Helios
Nikolajeff
Kangas (kanta)
Ph. U. Streng-

berg & C.o
Auran Sokeri
Hietalahden So-

keri

Kulkulaitos
osakkeita.

Neptun
S. H. O.
Helsingin Höy-

rylaiva
Raitiotie
Vaasa Pohianm

Sekalaisia
osakkeita.

Hels. Makasiini
H;fors Pant
Hels. Pant
Etelä-Suomen

Tel.
Agros

150030
ääntä s 'i Kansallinen Kokoomuspuo-
lue toimitetuissa eduskuntavaaleissa.

Puolueen pää-äänenl:annattaja

UUSI SUOMI
on niin ollen erittäin edullinen ilmoitus-
lehti. Uuden Suomen lukijakunta on
varakas ja maksukykyinen.

500
200
500
100

1000

500

500
800
100

128

1750

1500

273

noo

1350

Myyjä

238
360
340
350
246
219,5

590

775
3850
4825

1250

2240

210

Gyöselkkauksct Gänskassa.
Kööpenhamina, huhtis. 22 pnä.

(STT) 14 tuntia kestäneen raken-
nustyöläisten neuvottelun jälkeen,
missä sovittelija teki erinäisiä
muutosehdotuksia, joihinhäh vaa-
ti vastausta klo 3 mennessä, ovat
rakennusammattialalle kuuluvat
työläiset tämän johdosta pitäneet
kokouksia. Tuloksena on ollut, että
työläiset määrättynä aikana ovat
ilmoittaneet hylkäävänsä sovitte.»lumiehen välitystarjouksen.

Nim.
arvo Ostaja

307
542
175
611

308
542,5
180
615

235
355
33S
338
245
219
180

132

100 130,5 135

1900
6500

541

850
290

390
295

900
570 585

275

1055
2400

1060
2600
2500
1150
410

3000
1700
1400

2800

750
3280
4750

180
160

1150

805 810

1000

500
1000 2225
500
200
100

200
110
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Viimeiset
Eduskunnan eilinen istunto.

Ed. Rotonen y. m. jättäneet eduskunnalle uuden väli-
kysymyksen sotakankkeisla Ucnäjän rajalla.

'Ed1. Voionmaan valtakirj a hy-
väksyttiin.

Useat edustajat pyysivät va-
pautusta istunnoista, mikä sai-
rauden, mikä yksityis asiain
vuoksi.

Valiokunnat.

iHalitukseen astunditten edus-
tajain paikat valiokunnissa jätet-
tiin valitsijamiesten täytettävik-

Suuren valiokunnan puheen-
johtajaksi iknotettiin välitillesi
ed'. Mantere ja varapuheenjohta-
jaksi ed. Lohi

Välikysymykset.

Ed. Hakkilan välikysymys val !-

tlorikosvangeista, jota oli yhty-
nyt kannattamaan 21 edustajaa,
oli jätetty asianomaiselle 'halli-
tuksen. jäsenelle vastattavaksi.

Ed. Itkosen välikysymystä
vaalivapauden loukkaamisesta
oli yhtynyt kannattamaan 22
edustajaa ja oli se jätetty asian-
omaisen hallituksen jäsenen vas-
tattavaksi.

Ed. Koton :en y.m. olivat jättä-
neet eduskunnalle uuden väliky-
symyksen sotahanlkkeista Venä-
jän rajalla Suomen taholta. Väli-

kysymys päättyi seuraaviin pon-
siin:

Onko hallituksen tiedossa, että
maassa viime viikkoina on vär-
vätty, aseistettu ja muonitettu
sekä Suomen ja Venäjän Karja-
lan, väliselle rajalle kuljetettavik-
si aiottu aluksi 2,000-miehinien
vapaajoukko;

tietääkö hallitus, mistä tämä
vapaajorkko on saanut sen käy-
tettävinä ollevat aseet, ampuma-
varat ja muonan;

millä valtuuksilla ovat poliisi-
viranomaiset toimineet määrä-
tessään Sortavalan lähiipittäjien
talonpoikia tämän retkikunnan
kuljetukseen;

onko jollekin. Suomen vakinai-
sen armeijan upseerille myön-
netty palveluslomaa siinä mie-
lessä tai tiedossa, että loman,
saanut liittyisi kysymyksessäole-
vaan vapaajoukkoon;

mitä hallitus on tehnyt tai ai-
koo tehdä vapaa joukon estämi-
seksi hyökkäämästä rajan yli, tai,
jos hyökkäys on jo alkanut.
hyökkääjien' palauttamiseksi
oman maan ra jäin sisälle ja ta-
pahtumasta aiheutuneen selkka-
uksen selvittämiseksi.

Välikysymys pantiin pöydälle
seuraavaan istuntoon.

Alkoi -alitten

anomusten ja eduskimtaesitysten

lähettäminen eri valiokuntiin.
(Esityksiä oli 48 »a anomuksia

144, siis yhteensä 192 alotetta.
'Eduskuntaesityksistä lähetet-

tiin perustuslakivaliokuntaan 8,
valtiovarainvaliokuntaan 5, laki-
valiokuntaan 9, talousvaliokun-
taan, laki- ja talousvaliokun-
taan 5, sivistysva!iokuntaan 1,

maatalousvaliokuntaan 6, työ-
väenasiainvalioikuntaan 10 ja
sota-asiainvaliokuntaan 3.

Anomuksista lähefcetti/ pe-
rustuslakivaliokuntaan 4. Sitä-
■vastoin! ed. Estlander!® esitys,
että eduskunnan kokoonpanoon

Aunuksen kansan-
nousu.

Vapausliike levinnyt yli koko
Aunuksen.

STTT:n saaman tiedon mukaan
CBi vapausliike levinnyt yli koko
Aunuksen. Vajpaajoukot ovat

tiedot.

tehtäisiin muutoksia siihen suun-
taan, että eri ammattiharrastuk-
set otettaisiin 'huomioon, herätti
■vastustusta. Ed. Juutilainen,

Valtioneuvosto.
Jakaantunut eri jaostoihin.

ed. Vuorimaan ja Kotosen, kan-
nattamana ehdotti koko anomuk-
sen hyljättäväksi. Anomus ByS-
jättiinkjin 122 äänellä 43 vas-
taan.

Valtiovarainvaliokuntaan lä-
hetettiin anomuksista 8, lakiva-
liokuntaan 5, talousvaliokuntaan
21, laki- ja taiousvaiLokuntaan
i'3, sivistysvai iokuntaan 18,
maatalousvaliokuntaan 32, työ-
väenasiainvaliokuntaan 7, soti-
läsasjiainvalioikuntaan 2 ja ulko-
asiainvaliokuntaan 1.

Keskustelua syntyi 'kauppa- ja
teolisuuskomissionin 'toiminnan
lakkauttamisesta. Jotkut edus-
tajat .pitivät asiaa kiireellisenä ja
esittivät, että se otettaisiin valio-
kunnassa heti käsittelyni alai-
seksi.

Ed. Erich suositte!} lämpimäs-
ti anomusta, joka koskee diplo-
maattien ja konsulien kasvatta-
mista sekä toivoi, että asia otet-
taisiin valiokunnassa heti esille.

Ed. Vennola toivoi, että asia
otettaisiin esille valtiotieteellisen
tiedekunnan perustamisen yhtey-
dessä yliopistoon ja että opetus-
ta konsuleille ja diplomaateiksi
valmistuville annettaisiin tässä
tiedekunnassa.

'Puhemiehistö esitti rautatie-
anomukset 'lähetettäviksi valtio-
varainvaliokuntaan.

Ed. Höinen in anomus, että
ammatilliset laitokset ja yhdis-
tykset saisivat valita osan, estin,
neljännen osan, eduskunnan jä-
senistä, synnytti vilkkaan 'kes-
kustelun. Anomus ehdotettiin
hylättäväksi, varsinkin sosialis-
tien ja maalaisliiton taholta. Ed.
Hornien ja Procope puolustelivat
anomusta, väittäen, ettei se tar-
keta mitään taantumusta, koska
joka puolue voi valvoa, että am-
mattiedustajia saadaan niiden
piiristä suhteellisesti. Toiselta
taholta taas, m.tn. ruotsalaisten'
ed. Schauman, katsottiin kysy-
mystä monarkistien viime vuon-
na tekemän suunnitelman suora-
naiseksi jatkoiksi ja ehdottivat
sen vuoksi anomuksen hylättä-
väksi. Anomus hyiäidinkin 127
äänellä 36 vastaan.

Ed. v. Wendt ehdotti, että
rautatieasiat pantaisiin pöydälle
ensi täysi-istuntoon, koska on
mahdollista, että pidetään tar-
peellisena ei itylisen rauitatievalio-
kunnan asettamista.

Rahankeräys invaliidien
hyväksi.

Uusi {una-nilinUuisu.

Eduskunta hyväksyi ed. v.
Wendtin ehdotuksen.

Pöydälle pantiin v. 1917 ja
1918 valtiopäivillä lepäämään jä-
tetyt esitykset Suomen hallitus-
muodoksi sekä esitys kouluolojen
järjestämisestä.

Ed. 'Mantereen esityksestä
päätettiin Viron tasavallan, pe-
rustavalle kokoukselle, joka ko-
koontui ensii istuntoonsa eilenl,
lähettää seuraava sähkösanoma:
Veljeskansan, Viron tasavallan
perustavalle kokoukselle lähettää
Suomen eduskunta kunnioitta-
van tervehdyksensä.

Istunto päättyi klo 10,35 i-p.
Seuraava istunto on ensi per-

jantaina klo 6 i.p.

Tuuloksesta käsin jatkaneet ete-
nemistään Aunuksen kaupunkia)
kohti. iMuuten, ei mitään uut-

SiTiTrn saaman tiedon mukaan
vallottivat vapaaehtoisjoukot ei-
lisaamuna Alavoisten kylän, joka
on aivan Aunuksen kaupungin
edustalla,. Samein lienee vollotet-
tu Tulemat] arvi,

Valtioneuvoston jäsenet jakau-
tuivat eilen jaostoihin siten, että
ensimaiseen osastoon kuuluvat
ministerit Castren, Söderholm,
Valden, Soininen, Kallio', Alkio
ja Hahi sekä toiseen osastoon mi-
nisterit Collan, Vennola, Erkko,
Ehrnrooth, Ramsay, Voss-jSchra-
der ja Luopajärvi. i
Raha-asiainvaliokuntaan kuulu,

vat itseoikeutettuina (pääministe-
ri Castren ja rahaministeri Ram-
say sekä salkuton ministeri Luo-
pajärvi ynnä sen ministeriön
päällikkö, josta kulloinkin asia
esitellään.

SuojeluskunfaHikc
Ilämerenmsakunnlssa.

Lätin ja Viron edustajat tutus-
timiassa Suomen suojelus-

kuntiin.
Suojduskuntien yldsiesikun.-

tiassa oleskelee tätä nykyä lätti-
läisten, ja virolaisten edustajia
tutustumassa suojeluskuntiimme
ja niiden: järjestelyyn. Näistä
on varsinkin Viron suojduskun-
tien ylipäällikön apulainen Paa>-
vfijan ottanut toimensa varsin
perusteelliselta kannalta, aikoen
käydä tarkemmin perehtymässä
paikallisiin suojeluskuntiin eri
tahoilla maata. Toissa päivänä
hän oli läsnä Riihimäen valtauk-
sen vuosipäivänä vietetyittä suo-
je.kiskunta juhlilla, ollen näke-
määnsä varsin, ihastunut, iSuo-
jeluskuntaliilke on Virossa jo hy-
vällä alulla ja aiotaan suojelus-
kuntatyöitä siellä ryhtyä järjes-
tämään Suomesta saatujen suun-
ia viivojen mukaisesti.

Sisäasiainministeriö on myöntä-
nyt Tilkan sotilassairaalan ylihoi-
tajattarelle Fanny Drakelle luvan
toimeenpanna toukok. 16 pnä ko-
ko valtakunnassa yleisen rahanke-
räyksen vapaussodan invalidien
hyväksi. • , ■;

Junaiu aikataulujen vaihtuessa
toukok. 1 pnä lähetetään t. k. 30
pnä Helsingistä Ouluun ylimää-
räinen matkustajajuna n;o 352 b,
joka lähtee Helsingistä "klo 7,22 il-
lalla. Klo 12 yöllä vaihtaa juna ai-
kataulua ja jatkaa uudella aika-
taululla junana n:o 203 Ouluun.
Helsingistä saakka kytketään ju-
naan makuuvaunuja Kokkolaan ja
Ouluun. ■— Samana päivänä, t. k.
30 pnä asetetaan junaan n;o 352
joka lähtee Helsingistä entiseen
aikaan klo 6,10 illalla, ainoastaan
Vaasaan kulkevia vaunuja. Kiiri-m
joukossa on makuuvaunut. Klo 12
jälkeen yöllä kulkee juna uudella
aikataululla h:o 211 Vaasaan.

Viron apurclkikuda.
Värvääjien kanssa el Viron
avustamisen päätoimikunnalla

ole mitään tekemistä.
Sen johdosta, että maassamme

nykyään eräät henkilöt koettavat
värvätä henkilöitä Viroon, iiniot-
taa Viron avustamisen päätoimi-
kunta, ettei sillä olle mitään teke-
mistä yllämainittujen yärvääjiem
kanssa japyytää sen täi f len ylei-
söä varovaisesti suhtautumaan
kaikkiin tällaisiin rvärväysyrityk-
siin.

Henkivakuutus Oy Salama
myöntää nyttemmin lainoja kun-
nille ainoastaan realivakuutta, e. o.
kiinnitystä tai muuta yhtä hyvää
vakuutta vastaan. Lainat myönne-
tään joko 3 kuukauden irtisano-
misajalla, jolloin korko on 6 %,
tai kuoletuslainoina, jolloin korko
on 53/ ja vuotuismaksu 6%,
niin että laina kuoleutuu puoli-
vuosittain maksuja suoritettaessa
56% vuodessa. Yksityisille lainoja
myönnettäessä ovat ehdot samat.
Kun lainoja haetaan monin ver-
roin enemmän kuin yhtiö on tilai-
suudessa myöntämään, ei samalle
hakijalle voida antaa ylen suurta
lainaa. Ainoastaan poikkeustapa-
uksessa myönnetään 1 milj. mk.
suurempia lainoja.

Lahjoituksia suojeluskunnalle.
Helsingin Sentraalikirjapaino- ja
Kirjansitomo-Oy:n yhtiökokous on
päättänyt lahjoittaa Helsingin
suojeluskunnalle 5,000 mk., Koti-
maisen Työn liitolle 2,000 mk. ja
Suomen kirjaltajain avustusyhdis-
tykselle 2,000 mk. Lisäksi on yh-
tiö päättänyt maksaa niiden yhti-
ön palveluksessa olevain henkilöi-
den vormun, jotka kuuluvat Hel-
singin suojeluskuntaan.

Ah. Vesijohtoliike Oy:n yhtiöko-
kouksessa eilen Helsingissä päätet-
tiin voittovaroista lahjoittaa
10,000 mk. Helsingin suojeluskun-
nalle.

Pcllervo-seuran vuosikokous
pidettiin eilen klo 6 illalla Helsin-
gissä uudella ylioppilastalolla.

Kokouksen puheenjohtajaksi va-
littiin kansaned. A. Ketolainen ja
sihteerinä toimi seuran sihteeri,
lakit. kand. O. Karhunen.

Kokouksessa oli edustettuna 43
osuuskuntaa ja seuraa.

Esitettiin johtokunnan vuosiker-
tomus vuodelta 1918, joka hyväk-
syttiin.

Tilintarkastajain lausunnon pe-
rusteella hyväksyttiin tilit ja
myönnettiin johtokunnalle täydel-
linen vastuuvapaus.

Johtokunnasta erovuorossa ole-
vat jäsenetprof. A. K. Cajander ja
johtaja J. Sali Ihoni sekä varajäsen
maisteri E. Hynninen valittiin
kaikki uudelleen.

Samoin valittiin uudelleen seu-
ran valtuuskuntaan sen erovuoros-
sa olevat vakinaiset jäsenet opetta-
ja A. V. Karttunen Karttulasta,
maanvilj. J. Storbjörk Kronobystä
ja maanvilj. M. Varvas Vuokselas-
ta sekä varajäsenet opettaja V.
Seppälä ja opettaja T. Teräväinen.

Tilintarkastajiksi tulivat varsi-
naisiksi isännöitsijä L. Hirsjärvi
ja maanvilj. P. V. Heikkinen sekä
varalle maisteri H. Paavilainen ja
insinööri T. Arola.

aamulehti

iICiOH.
Saksasta.

Ikrlinrn pankjnvMrhailijäm
lahko.

Päätetty lopettaa.

Berl i n i, huhtik. 22 pnä.
(STT.) Ladossa olevat Berlinin

virkailijat pitivät
tänään aamupäivällä kokouksia 7
eri paikassa määritdUäkseen kan-
tansa sofvitteluvaiiokuninan anta-
maan sovinto.tuomioon nähden.
Päätettiin lopettaa lakko ja pala-
ta töihin tänään tai mahdollisesti
■huomenna.

Hoover Berlinissä.
Ber,l i n i, 'huhtik. 22 pnä.

(STT.) Amerikan elintairvekont-
rollööri Hoover on suuren
seurueen kera saapunut tänne.

Viron perustava kokous.
Tallinna, huh tik. 23 pnä.

(STT.) Viron ulkoministeri Pols-
ka saapui eilen Parisista Suomen
kautta Väinämöisellä Tallinnaan
ottaakseen osaa perustavaan ko-
koukseen. Ulkoministeri teki ei-
len väliaikaisen hallituksen ko-
kouksessa selkoa Viron ulkopo-
liittisesta asemasta. Samanlaisen
selostuksen antoi Viron Suomas-
sa oleva edustaja, tohtori O.
Kailas eilen perustavan kokouk-
sen eri puolue'!len yhteiselle neu-
vottelukokoukselle.
Talii n n a, huh tik 23 p ;nä.

(STT.) Perustavan kokouksen eri
•puolueiden yhteisessä neuvotte-
lussa eilen sovittiin puhemies- ja
nhteeritoim ien täy ttämi sestä.
Esimieheksi valittiin Rei (sos.
Dem), (vanhemmaksi esimiehen
apulaiseksi L. Olesik (työryhmä)
ja nuoremmaksi apulaiseksi A.
Biqk (kansanpuolue), selkä sihtee-
riksi B. Martina (iscis. dem.), van-
hemmaksi sihteerin apulaiseksi
A. Jyrinän (maaliitto) ja nuorem-
malksi apulaiseksi ,K. Raudsepp
(sos. vailarik.)

Torstaina 24 p:nä huhtikuuta

Rauhan
Saksa [a rauhansopimus.

T u k h o i m a, huhtik, 22 pmä.
(STT) Berliinistä sähkötetään
Svenska Dagbladetille:

(Valtakunnan kanslerin (palatsis-
sa pidetään tänä iltama rauhan-
kysymystä koskevia tärkeä ko-
kous. Valtiollisissa piireissä pide-
tään! todennäköisenä, että tulee
toimeenpant»vaksi .kans anäälnie s-
tys rauhansotpinnuksen suhteen.

Kööpenh a m i n a, huhtik.
22 pjnä. (STT) Lontoosta sähkö-
tetään Pölitikeniillle;

Daily Mailin Parisin kirjeen-
vaihtaja ilmoittaa saaneensa vah-
vistuksen tk|lolle, että Saksa tu-

lee kieltäytymään aMekrrjcttajnas-
ta rauhansopimusta:.

Sapanin vaatimukset.
Japani uhannut kuten Italiakin.

T u k h o 1 mi a, 22. 4. »Svenska
Dagbladetin* Lontoon kirjeen-
vaihtaja ilmoittaa, että Japani
vaatii Kiatschouta vapaaksi sata-
maksi Japanin tai kansainväliseni
tarkastuksen alaisena. Japani o,n,
samoin kuin Italia, uhannut kiel-
täytyä allekirjoittamasta rauhan-
sopimusta.

Puolustusliitto Englannin,
Ranskan ja Yhdysvaltain

välillä.

Wilsonin kanta kysymyksessä.

NewYork huhtik. 22 pnä.
(STT.) Associated Pressin kir-

Libaun ballilukscn
kukistaminen.

Uuteen hallitukseen valittanee
edustajia kaikista puolueista

ja kansallisuuksista.

HP u k h oi B ä', h.ulitik. 23 pnä.
(jSTT.) Svenska Dagbladet jul-
kaisee tiistaina Tukholmaan Li-
bausta tulleen sähkötiedcn, jonka
mukaan Lätinmaan sotajoukko-
jen turva 11 isuusvai iok unta on se-
littänyt Libaun väliaikaisen hal-
lituksen kukistetuksi, Uuden hail-
iit uksen muodostaminen ei ole
vielä päätetty. Mahdollisesti va-
litaan hallitukseen kaikkien guo-
lue.jjen ja kansallisuuksien edus-
tajia. Vallankaappaus ei ole mil-
lään taivailla häirinnyt kaupungin
levollisuutta, Entinen pääminis-
teri Ulmaris ei ole etsinyt turvaa
brittiläisestä komissionista.

Bolshevistinen hirmu-
valta Riiassa.

Useita tuhansia kansalaisia
surmattu.

Hirveä nälänhätä vallitsee; yk-
sinpä rottiakin syödään.

Berlin, 20. 4. (STT). 'Li-
bausta ilmoitetaan: Riian por-
varisto on antavt seuraavan ju-
listuksen: Tilanne Riiassa on
sieltä äsken saapuue itien silmin-
näkijäin kertoman mukaan epä-
toivoinen. Maalisk. 20 p :nä pois-
tuivat botehe vrkiv iran om a iset
Riiasta jättäen porvarillisen asu-
jamiston aseistettujen bolshevis-
tisten luottamusmiesten käsiin.
Koko ei-boishevistinen väestö
on viety pois tai teloitettu. Maa-
lisk. 20 p: vään mennessä on
6,000 henkilöä surmattu. Naiset,
lapset ja vanhukset kansallisuu-
teen katsomatta jätetään bol-
'Shevikirosvojoukoille, joiden se-
assa on suuri määtä aseistettuja
naisia. Maalisk. 26 p:nä alitettiin
porvariHiisistä kaupumginos ista
kerätä naisia, lapsia ja vanhuk-
sia, jotka vietiin erääseen Väinä-
joe.n saaren, missä heidät sijoi-
tettiin .parakkeihin. Kun heiltä
puuttuu vaatteita ja elintarpeita,
u'h'ka.a heitä tuskallinen kuolema
nälän, kylmyyden .ja kulkutauti-
en kytasissä. Elintarpeita puut-

hanhhcet.
jeenvaJhtaja sähköttää Washing-
Tonista ;

Vastaukseksi kyselyyn, joka
koski Wifrsonin kantaa suunniteli'
tuun Englannin, Ranskan ja Yh-
dysvaltain väliseen puolustusliit-
toon nähden, ovat täkäläiset vir-
kamiehet saaneet yksityisluontoi-
sen sähkösanoman, joka sisältää
sen tiedon, että Wilson ei halua
ryhtyä mihinkään toimenpitei-
siin, jotka saattavat vaaraan kan-
sainliittosuunnitelman tai louk-
kaaivat sen perustana olevia aat-
teita, sen enempää tämän kuin
mullankaan kysymysten yhtey-
deissä.

Luxemburg Belgialle ?

T ukh o 1 m a, huhtik, 22 pmä l .
(STT) Lontoosta sähkötetään-
Svenska Dagbladetille:

Briisselistä ilmotetaan, että
Parisista on lähetetty tärkeä tie-
donanto, joka mainitun tiedon
mukaan sisältää liittoutuneiden
mu | lohisen sitoumuksen Bel-
gialle Luxemburgin takaisin an-
tamisesta, joka maa v. 183,9 otet-
tiin Belgialta.

Wilsonin paluu Hmeribaan,
Washington, huhtik. 23 pnä.

(STT) Parisista ilmotetaan:
Kerrotaan, että presidentti Wil-

son ei tule pidättämään George
Wn shi n gton-laivaa paluumatkaan-
sa varten, koska sitä tarvitaan
joukkojen kuljetukseen, vaan tu-
lee tekemään paluumatkansa toi-
sella laivalla.

tuu kokonaan. Rotta saattaa
maksaa aina 4 ruplaan, eikä ny-
kyisin ole edfes niitä saatavissa.
Muuan sillminnöikijä on kertonut
nähneensä naisia, jotka kaduilta
ovat etsineet kaurainijyviä hevo-
senjätteistä. Suurvalloilta pyyde-
tään apua;. Edustajia tullaan lä-
hettämään Pari s iin avun joudut-
tamiseksi. Sivistyneellä maail-
malla ei ole oikeutta toimettoma-
na katseilla tämän maaiimankau-
pungin väestön sukupuuttoon tu-
hoamista. Pikainen apu voisi
vielä tuoda pelastusta väestölle,
joka bolshevikien toimi:taimen te-
loitusten kautta jo on vahvasti
vähentynyt sekä jätetty peto-
maisen roskaväen mielivaltaan.
Tarvitaan elintarpeita, rahaa ja
vaatteita, sillä yksin poliisivoi-
mailla ei järjestystä voida saada
aikaan. Me osoitamme avun-
pyynnön koko maailmalle ja ru-
koilemme suojelemaan Riian vä-
estöä perikadosta sekä avusta-
maan balttilaista kansallisuusva-
Ikukuntaa Libaussa sen ihmisys-
tävällisessä toiminnassa. ■— W.
T. B.

Uusi vallankumous
Budapestissa.

Rommunisiihalliius huhisfelfu.

Romanian armeija etenee.

Kööpenhamina, 22. 4.
» NationaltiJJendelle* lennätetään
Berlinistä: Budapestissa on par-
haiDlaan uusi vallankumous. Säh-
kölennätin- ja puhelinyhteys on
katkaistu. Wienistä tänne saapu-
nut lentäjä ilmoittaa, että kom-
munistinen hallitus on eilen 'ku-
kistettu. Romanialainen armeijat
etenee koko rintamalla*

Sahsalais-Ilävallan rajavartiostoa
vahvistettu.

Tshekko-slovakit tunnin juna-
matkan päässä Budapestista.

Berl i n i, huhtik. 23 pnä.
(STT.) Wieniläisten lehtien mu-
kaan on Saksalais-Itävallan raja*
vartiostoa Unkaria vastaan vah-
vistettu, joita se pystyy pysäyt*
täimään ja riisumaan aseista pa-
tom.atka-.la olevat unkarilaiset
punakaartilaiset, joiden joukossa
on paljon sellaisia, jotka ennen
ovat kuuluneet itävaltalaiseen
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liiiUolalsvallat ja
neuvosto-Ucnöjä.

Hseiepo tekeillä Leninin kanssa.

nevikH haluavat rauhaa ja
elintarpeita.

Bsr 1 itsi, 19. 4, (STT) KL
äll:!kösanioima Lyonista Ö-

inoitiaa: Lanimin kanssa on le-

po. Ylhtienä ehdoista
■miniitaaai, että Venäjän» di-ntar-

'pm.

-m.'.a a

f ■•dvuchto a.niKiixian ipucfluieetfcamal-
.le jänk-ptx ie, jonka johtajanaon
napatwJkija Kanssa Ranska'.a.s-
ien Venäjän elråntairpeiiia (varus-

tamista vastaan esittämät «vasta-
väitteet saadaan kaikessa tapauk-

ssa en; ■i niisi sen vuorokauden ai-
kana kunKdniksi. Boisihevi siistein
sotavoimien kanssa saadaan iluuil-
tovasti soaai-raen sopimus 'aikaan,
että elintarpekleni j ako voi tapah-
tua Nansenän edustajain kautta.
Asf hepo peimstmi Len inin kir-
j•£■es sään .teko:niin tkclotuk s s

a kirjoen Huilit toi Mosko
•vasta. B 1 •ovlkk kaiuavat ra-u-
■liaa 'ja tahtoisivat ostaa dintar-
speita voidakseen VheiräjaVä jäl-
leen elvyttää' eloon tDOÖlisimden.

Heidän järjestelmänpä tuiliee jon-
tumaan, parilka-loon, «Eeivät he
jälleen voi saada aikaani sellaista
olotilaa, jossa Venäjäin kansa
tyrni elää. Myöskin on aselepo
tärkeä Amerikalle ja Enguannil-
4e. siiliä sen astuttua voimaan
voivat ne viedä youtJkorusa pois
rV.ikamgdfeta ja •Siperiasta
WTIB.

Saisfeluf niuurmannin
rinJamolla-

Bolshevikit peräytyneet Vcirrto-
salmen kylästä.

Lontoo, 19. 4. (Reuter
STT dl e). Virallinen tiedonanto
Muurmannin rintamalta Ilmoit-
taa venäläisten joukkojen t. k.
17 pnä tehneen erittäin onnis-
tuneen höykkäyksen Voimosal-
men kylään (nimi teäihlkösano-
massa epäselvä) ja ajaneen ta-
kaa bolisihevikeja, jodien oli pak-
ko peräytyä Povyenetsiä kohti
kärsittyään huomattavia tappi-
oita1. VoimosaLmen i val-
taaminen tekee liittolaisten jou-
koille .mahdolliseksi pitää täydel-
lisesti (konitrollinsa alaisena jVi-
gozero-jarven seudut ja etelään
Valkealle merelle johtavan val-
tamaantien. Hyökkäys oli bcj" !u

shevikeille ]täydel'lilneni yllätys,
he kun näyttävät olleen siinä
.luulossa, että hyvän yhteyden
puute suomalaisten joukko-osas-
tojen keskuudessa tekisi mai!|lot-
tamaksi meikäläisten hyökkäys-
toiminnan. Bolshevikien väitteet,
että he ollisivat uudelleen val-
lanneet Utrozeron, ovat ipenättö-
m ia.

Pohjois-Venäjän retkikunta
edennyt.

Lontoo, af. 4. (Reuter
STTT :Il.e). Daily Chroniden kir-
jeenvaihtaja ilmoittaa, lehdel-
leen Murmanskista t.k. 19 pjnä,
että pohjois-Venäjän retkikunta
on saapunut Murmanskiin ja
eten*« pohjoista kohti. j

Soistetut ifäiseilä
rintamana.

Amiraali RoKshahin joufcoi
ctienneef.

Kenraali Dutov lupaa elokuussa
oUa Moskovassa,

Lontoo, hulitfk, 2i pnä.
(STT). Om sk jsta saipuneiden. tie-

K.S., T.A., Tiök.

Kokous

Suoreimmal tiedot Venäjältä.

Tieto vahvistamaton.

niuuan hääföjutfu.

illifiiiiiii

tcrjen mukaan ovat amiraali
Koltallakin joukot aikaan-,
saaneet bolshevikeille vakavia
tappioita noin 33 mailiin päässä
etelään .päin Serlitamaskista, ot-
taneet vangiksi joukon boishevi-
keja sekä sotasaaliiksi kuularuis-
kuja ja 10 raskaampaa tykkiä.
Myös ovat he vallanneet Stara-
bulin ja saaheet tälilöin runsaan
sotasaaliin sekä Vanginneet jou-
kon bolsheviki,johtajia. Kuritto-
muus bolsihevikien keskuudessa
kasvaa. Kolme divisionaai 011
kieltäytynyt taistelemasta ja
poistunut 'rintamalta. Wjatkan
kuvemementin sekä muiden Ka-
ma-joen varrella olevain alueiden
talonpojat vastustavat neuvosto-
haiLlitusta. Kenraali D u tow,
Orembutgin kas akkain atamani,
on lyhyessä haastattelussa lau-
sunut, että viimeistään elokuu®
sa hän varmaan on Moskovassa.

Sevastopolin evakuoiminen.

Lontoo, 19. 4. (Reuter
STTF:He). Reuterin ipuoHviraili-
sistä lähteistä saamien tietojen
mukaan ovat tiedot ilmoitetusta
Sevastqpoiin evakuoimisesta vie-
lä melkoisen hämä,rap eräisiä.
Tieto, että bolshevikit olisivat jo
saapuneet kaupunkiin on luulta-
vasti oikea, mutta tieto, että liit-
toutuneet olisivat evakuoineet
kaupungin on vielä tähän men-
nessä vahvistamaton. EoLhevi-
kien eteneminen näyttää kohtaa-
van huomattavaa vastustusta.
Lähempiä tietoja tapahtumista
on odotettavissa.

Oikeososioita.
Tampereen Panttilaitos o.y.
yrittänyt muotosyyn nojalla
häätää vuokralaisen, joka on
asunut talossa samassa huo-

i neustossa 20 vuotta.

(Raastitvanioifeeiiden 2 osaston
eilisessä istunnassa o;!i esillä
m. m. juttu, Tamipereen
pantti laitos o. y. o:H nostanut
erästä vuokralaista vastaan, vaa-
tien tätä heti häädettäväksi
asunnostaan sillä perusteella, et-
tei tämä ollut maksanut vuok-
raansa vuosineljänneksen enisi-
rnäisenä päivänä, vaan vasta

I—'s 1—'5 päivän välisenä aikana.
Raastuvanoikeus kuitenkin hvika-
si kanteen aiheettomana ja tuo-
mitsi kantajan maksamaan vas-
taajalle oikeudenkäyntikuluja 60
mik.

.Sanraissa yhteydessä mainitta-
koon, että yhtiö on jo aikaisem-
min vaivauttanut vuokralaista
sam-arsesisai tarkoituksessa vuck-
ralautaikunnassa, joka kuitenkin,
samoin kuin nyt raastuvanoikeus.,
hykäsi hakemukseln.

Tcip. Ev. Lufli. seurakunnan
Kirkollisia ilttiolluHsin.

Tamp. ev. lutb. senralf. kirkkoval-
fnusmiehet kutsutaan kokoukseen kes-
kiviikkona 30 p. hiihtik. klo 7 i. Joban-
neksen kirkon alakerrassa päättämään:

]) Tulo- ia meno-arviosta ajalta 1
pistä toukok. tämän vuoden loppuun
asti ynnä muista tämän asian yhtey-
dessä olevista asioista; 2) uudesta hau-
dankaivamisen järje-telysfä ja siitä me-
nevistä maksuista sekä hautausmaan
lm tajun palkkaeduista.

Tampere, 19 p. liuhtik. 1919.
9746 Vald. Valli.

Hevos-
liina.

Lauvantaina t. k. 26 p:nä klo
12 päivällä myydään Laurellhn
talossa Vaasassa aseman luona 10
hyvää hevosta, 7 nuorta työhevos-
ta, 2 kantakirjatammaa, 1 kanta-
kirjaori. Samassa tilaisuudessa
myystään hevosvaljaita, työkärry-
jä ja rekiä, gummipyöräiset ajo-
kärryt, kilpa-ajokärryjä Ja -valjai-
ta y. m. Huudot maksettavat kä-
teisellä.
9213 Rafael Lund.

k a ns atnipu oli ustuk s ee n Diplo-
maa-ttiskTa piireissä kerrotaan,
että tslhe.kkiläis-sloviaikki!ai&et jou-
kot ovat Unkaria vastassa olevat-
ta :niiehitys'in'ja!tla ryhtyneet
jiyökikäyksean ja ovat jo Naintze-
nissa, noin tunnin junamatkan
päässä Bil lapestista.

| Kokouksia

lisiii iMiäliitsiaiilß
Piäi!i»i »is

pid. ensi maanan ( aina t.k. 28 pnä klo
5 i.n. kunnantalolla. Es 11a useita

tärkeitä Uysyinyk- ä,
8729 ” Joukolla kokoukseen.

Kuolemantapauksen johdosta pidetään

limitokauppa
Varkaanlahdenk. 15 torstaina t. k 24
pnä klo 4 in , myydään huonekaluja
vaatteita y. ui, sekalaki . tavaraa.
9170

”

.Perilliset.

AAMULEHTI

Vilppulan Kunnan-
valtuuston kokous

pidetään Kunnantalossa maanan-
taina ensi toukokuun 5 p:nä kello
12 päivällä.

[Valtuuston pöytäkirja julki lue-
taan Valtuuston kokoushuoneessa
lauantaina toukokuun 10 p:nä klo
1 päivällä.

Vilppulassa, 21 p;nä Huhtikuu-
ta 1919.

Akseli Nikkilä.
' *

9203 Juho Honkasalo.

Edesmenneen kihlakunnantuoma-
ri Valter Osrik Tenlenin kon-

kurssipesän

velkojat
kutsutaan täten maanantaina 2
päivänä kesäkuuta 1919 kello 3
päivällä K. O. Laitisen & Viljo
Sainion asianajotoimistossa Tam-
pereen kaupungissa pidettävään
kokoukseen päättämään seuraavis-
ta asioista:

1) Hyväksytäänkö joku mahdol-
lisista ostotarjouksista konkurssi-
pesälle kuuluvasta kiinteimistöstä
ilman julkista huutokauppaa.

2) Eouva Ida Tenlenin anomuk-
sesta saada erottaa pesästä kirjoi-
tuskone pöytineen.

3) Uskotun ja toimitsijamiehen
palkkioista.

4) Muista mahdollisesti esille tu-
levista asioista.

Samalla muistutetaan että pois-
saolevat velkojat saavat tyytyä
saapuville tulleiden päätöksiin.

Tampereella, 22 päivänä huhti-
kuuta 1919.

Viljo Saini»
uskot! umies.

Eunlatus.
Julkisella pakkohuutokaupalla,

joka tiistaina ensitulevan kesä-
kuun 3 päivänä kello 2 päivällä
itse paikalla toimitetaan, myy-
dään, ellei laillista estettä väliin
tule, Hämeenläänin Maaherran
lainvoiman saaneella päätöksellä
viime tammikuun 3 päivältä N;o
2011 ulosmitatuksi julistamat n.
k. Eetu-Uotila-niminen 0,MO7manttaalin veroinen kantatila
N:o 14 12 ja sen kanssa yhdysvilje-
lyksessä oleva Koppalan perintö-
talosta N;o 13 erotettu Kolli-ni-
minen 0,02<g manttaalin suuruinen
lohkotila N:o 1313 Urjalan pitä-
jän Urjalan kylässä Huvilanomis-
taja Evert Fremlingin, Akaan pi-
täjästä, kolmenkymmenen tuhan-
nen (30,000) markan suuruisen
saatavan korkoineen ja lainhaku-
kuluineen ynnä täytäntöönpano-
kustannusten suorittamiseksi, jos-
ta täten halullisille ostajille ja
asianomaisille tiedoksi ilmoite-
taan, huomautuksella, että saami-
set tai vaatimukset, joista maini-
taan U. L:n 5 luv. 26 ja 32 §§;ssä,
ovat ilmoitettavat toiraitusmie-
helle viimeistään siinä velkojain
keskustelussa, joka tapahtuu sa-
massa paikassa huutokauppapäivä-
nä kello 11 e. pp.

Tammelan kihlakunnan kruu-
nunvoudin konttorissa huhtikuun
19 p :nä 1919.

9721
Ä- V. Kotila.

v. t.

La--'. I - ■■ Ip Lempäälässä läh. asemaa h
® Liikehuoueusto "

S tuli-., toinen ra 1 2 tuli»., kaikki
hyvässä kumi. sähkö?'., nlkorak., sauna,
navetta, ratasliit, 3 varastosuojaa y.m.
I.äherainin

|| F. Vanhatalo, Lempäälä. ||
ESgggßEPa 9610

N*•

heti lastattavaksi tukuttain

Ho Lilli
9203 Hämeenkatu 21

Kuomuvaunut
Hjelti-ja Kuormarattaiia,
Maidonkuljetusrattaita, Kä-
sikärryjä y. m. toimittaa
joutuisasti

ÄlfWO Lembarg, Laukontori 12.
9198

9741

| JJ|

I Huutokauppoja I
■

n.S., HM. 2 k. t. j

ttsMlon Huutokauppa.
Ensi tiistaina t. k. 29 p;nä klo

4 j.pp. myydään vapaaehtoisella
itse paikalla toimitettavalla huu-
tokaupalla Tampereella Puutarha-
katu 16 oleva kahvila täysine ka-
lustoineen ja tarpeineen. Kahvila
sijaitsee keskikaupungilla, liike-
kadun varrella ja sisältää 6 halpa-
vuokraista hyvässä kunnossa ole-
vaa huonetta sekä keittiön, kaikis-
sa korkkimatot. Näistä y. m. sei-
koista lähemmin huutokauppati-
laisiuidessa.
9200 Toimitsijat.

Huutokauppa.
Toukok. 1 päivänä kello 3 ip.

myydään vapaehtoisella huuto-
kaupalla Mattila-niminen huvila-
palsta Mouhijärven lirolan ky-
lässä. Pinta-ala noin 2 tynnyrin-
alaa, josta puolet peltoa, pääraken-
nus sisältää 4 tulisijaa, tarpeelli-
set ulkohuoneet ja hyvä omena-
puutarha. Karkun as. 9 km., ke-
sällä laivakulku Siurosta. Huudot
maksetaan heti, puolentunnin mie-
tintöä ikä tarjousten hyväksymistä
varten pidätetään.

Tampere 20 /1 19.
J. Koivulehto.

9727

Vapaaehtoisella
huutokaupalla,

joka pidetään itse paikalla lauvantaina,
ensi tulevan toukokuun 3 puä klo 6
ip. myydään Pispalan harjulla huvila
N;o 28 sijaitseva omalla vuokratontilla
ia sisältävä 2 valmista asuntoa kama-
rilla ia keittiöllä, sekä kellarikerroksessa
puolivalmis asunto. Vintiikerrokseen
voipi sisustamalla saada asuntoja.

Myyjä pidättää itselleen oikeuden
hyljätä tehdyt tarjoukset.

Lähempiä tietoja saapi huutokauppa-
tilaisuudessa. 978]

loniin liiip.
Vapaaehtoisella huutokaupalla

myydään lauvantaina toukok. 3 p.
klo 12 päivällä tontti N;o 2 kym-
menennessä kaupungin osassa. Sa-
takunnankadun varrella, palotor-
nin vieressä, lähellä Satakunnan
siltaa. Pinta-ala 1236 neliömetriä.
Huutaja saa lunastaa, jos haluaa,
tontille rakennettavaksi aijotun
nelikerroksisen kivirakennuksen
piirustukset, jotka ovat nähtävänä
allekirjoittaneella. Omistaja pi-
dättää 15 min. mietintöä jän hy-
väksyä tai hyljätä tehdyt tarjouk-
set.

Abr. Pietiläinen.
(Pyydetty toim, mies )

Puutarhakatu 3?

Vilppulan kunnan Suluslahden
kansakoulun puolivalmis raken-
nustyö kunnan hankkimista ai-
neista tarjotaan tulevan loukok. 1
pnä klo 10 ap. paikalla pidettäväl-
lä huutokaupalla urakalla tehtä-
väksi ennen ensi tulevan heinäk.
25 p:ää. Piirustukset ja työselitys
ovat nähtävinä Vilppulan Ala-San-
kilassa. Työn kunnollisuudesta ja
ajallaan valmistumisesta vaaditaan
hyväksyttävä takaus. Muista eh-
doista tarkemmin huutokauppa-
tilaisuudessa.

Vilppulassa 18 pnä huMik. 1919
9558 Johtokunta.

fIBBiRNIIiIHIBIBBIBS UUSII!

I Myytävänä
W>i 11 1 ——ggnaMnmi

Käypäkunnossa oleva
Puimakone Kullervo H:o Z

myydään nyt heti allekirjoittaneella
9762 Kalle Kestillä, Kitkassa,

]V4, yytävänä vähän käytetty otnpelu-
kone. Pispala 26. Raiaportti.

9733 jokinen.

Puutarhakatu 31:ssä pika-ajurin lilla,
pöytakaappi, pöytä ja tuolia y.m.

tänään ja huomenna 11—2. 9760
Pö]ftäpuheBän-aparaatt]
sekä patterit. Lähemmin
9174 Härmelin puh. 1115

Lffiiitooito
Il kpl. myydään heti. Kirj. vast. Aa-
niti!. konit. uin. »Lavnikkunoita».
Myytävänä

Piiii
EpiSiian Pispalan keskusaseman
kautta. Lähemmin Kangasniemi,
Puutarhak. 14. 02 12

|
Eskolan tila Kangasalla Län-

gelmäveden rannalla myydään
kokonaisuudessaan tai palstoina.
Kokonaispinta-ala 448 ta, josta
peltoa 103 ta. Arvokas metsä
Tila ihanalla paikalla.

Lähemmin

öfiäksyn karikossa
9574 Kangasalla.

H j
***

AXEL ENGSTRÖM ||
Metsästys- ja Kalastus- PJ

tarpeiden liike. Pl
Tampere. Hära«enk. 7. P. SO2 g|

HjVå pertoöttoriireaä
niyyUivnna. Lii hommin

9194 E. F. Holmberg, Toijala.

Saapunut «

muslia. Valkosia ja värillisiä

Silkkejä
NHberg’ille Verkatehtaankatu 5.

9195

9 Hyvä Tampereen

i Möi
joka sijaitsee arvokkaalla raken-
mistilaa omaavalla keskikaup.
tontilla, liikekadun vanelia, ny-
kyaika isosti rakennettu ja hy-
viä etuja vastaiseen rakentami-
seen, tarjotaan nyt ensikerran
kaupaksi. Kesäk 1 pistä voi
saada 4 ja 6 huoneen asumukset
ja myydään nyt, etuisuuksistaan
huolimalta, hintaan, joka tuot-
taa tavallisen pankkikoron, vuok-
rien ollessa neljänäkymmentä-
tuhatta. Hypoteekkilainaakin on.
Kiricellisiin tiedusteluihin vasta-
taan, kysyttäessä Aamulehden
konttorista nimimerk.

»Heinäkuuhun 100 tuhatta*
9615

Hiivaa
tukussa ja vähittäin

myöskin maaseudulle

HNTTI URRILH
Puh. 1382.0178

tzu (inatelinnliß)
myytävänä. Bergroth, Papinkatu 5.

0197

ÖUSI ISMfS
Lsplsriillihelfi

saapunut varastoon. Rientäkää
tilaamaan tätä

ensiluokkaiseksi tunnustet-
tua maammiokkausasetta

w.

Tampere :: Puh, 3(0 ja 1380.

■ffjjyvä koivunen leveä sänky myytä-
väuä, Viinikka

9732 Jokinolku 2.

Hyvä seiiiäteiefoodi (Ericsson'!,i) ja
valokuvakone GX'2’ Mämeenk. 14.

Aino Heikkilä.9751

Uin ifKiii
astioitani ja vähittäin

ANTTI UREILH
9179
Hyviä. 7 viikon vanhoja ajokoiran

penikoita Soukkalahdessa,
9750 Höglundilla.

Kahvinlisäkkeitä
A. H. Grönroos

9742 Puutarha!?. 22 Telef. 1757.
Sakeriinia

(myöskin jälleenmyyjille)
H. B. Grönroos Puutariiak. 22.

Telef. 1757 9743
Livekiveä

A. B. Grönroos
Puutarha!?. 22 Telef. 1757

Kauniita silkki- & pumpuli-
Puses*okankaita9761
myytävänä

AINO NIEMELLÄ, Viinikankatu n;o 32.

Huvin puetuksi
pääsette ostamalla kunnolli-
sesti valmisteltuja miesten
pukuja ja palttoita joita
myy naivalla

0. Pohjanheimon Vantetusllfke.
Koskikatu 7 (Ruuskasen talo).

9753

iliiiilatetiijä
Heinän, Juurikasvin

ja Kasvitarhan

I §PII
myy edullisesti

AATRA
Tampere. Puh. 370 ja 1380.

8777

alkupuolella poikiva hyvä
lehmä myydään heti, Kytömaalla,

Satamakatu 5. Puhelin 1621. 9726

N:0 93 1919 7

parhaiten lajiteltu va-
rasto Tampereella.

Käykää katsomansa ja arvostelemassa.
Oskar* Lahtisella Kaivok.33
9002

naisten kävelypuku myydään.
Nähtävänä 2—3 päivällä. Haineen-

katu 23, 5 kerros oikealla. 0763
¥Tähän käytetyt 11 imm. miehen ka-
•* losoit myydään halvalla. Alvistan-

lahdenkatu 12 3 rappu,
0187 V. Vallenius.

Opi iiioiit
EC. Ä. SALSHI.

Mustaulalidenk. 17, 2 r. vas.

Ramatka kaupun-
m. asemalta, ai-
.imalla sijaitseva
LÄTILÄ

pinta-ala 25 ta, josta peltoa 15
ta l:ssä lohessa. Metsää riittä-
västi omiin tarpeisiin. Hyvä kala-
vesi. Kaunis luonnon puisto.

1 hevonen, 2 lehmää ja 1 hie-
ho seuraa kauppaa, samoin kaik-
ki kuollut irtain.

Päärakennuksessa 3 huonetta
hyvässä kunnossa. Kaikki muut
tarpeelliset rakennukset.

Hinta kaikkine irtaimistoineen
ainoastaan *40,000: —.

Lähemmin konttorissamme
Läntinenk. 25, puhelin 1000.

EEMELI HÄLLON 9201 fi
Kiintcimistökonttori O. Y. §

Tanskalaisia

saapunut
K. I. Kangasniemelle
Puutarhat 14. Puh. 10 70.

9211

9744



8 N:o 93 1919

Mteltios esuKeyhtiö
Tampere Kuopio

MYY TUKUTTAIN JA VÄHITTÄIN englantilaisia
naisten ia miesten pukukankaita, valmiita
vaatteita sekä kuikkia Räätähntyölarpera.

VALMISTAA TILATEN naisien ja miesten pääl-
lysvaatteita, virka- suojeluskunta- y.m,
pukuja. - Taitavat työnjohtajat. Tottunut
työväestö.

'

(5827

Siianpoikasia
on toukokuun ensimäiseliä viikolla saatavana Ilämeenläänin Maanviljelys-
seuran Kalahautomolta 8 markan hinnasta tuhannelta. Rahtikulut on
tilaajaa maksettava. Tilaukset ovat lähetettävät tämän kuun aikana Hä-
meeoläänin Maanviljelysseuran toimistoon Hämeenlinnassa

Hämeenlinnassa huhtikuun 22 p:nä 1919. Toimen puolesta:
Jm Karttunen,

SUak®!ta |a Silliä
saapunut

Joutselan Veljeksille Pispalaan.
lii! li lii loni
ja. keittiön hnoneusto. Vast. tlk. nimim.
•Heli tai myöhemmin». 9CGS

'Työssä käypä neiti kaluaa vuokrata
kumarin osalla keittiöön tai ilman

nyt heti tai 1 pistä toukok. Vast. t.l.k.
nimim. «Palkkio annetaan.» 9754

Ijfaksi vakavaa tyttöä haluaisi vuok-
rata toukok. 1 p. kamarin osalla

keittiöön tai asumaan pienessä periiees-
sä. Vast. t.l.konu. nim. «Kodittomat».

9756

I Kadonnut |k å
unohdettu ajurin rekeen. Pyy-t’* detääu tuomaan Satamakatu 5

9183 Rouva G.ilbiati.

Pudotettu ruskea käsilaukku kirjai-
milla S. K. Hämeenkadulle. Ileliel-

iistä löytäjää pyydetään tuomaan se
Haarlan konttoriin.

Jääkärimerkki kadonnut Pyydet. ilm,
Jääkäritykistöu Esikuntaan,

9622 Teief. 1940.

Kodoiinut.
Skotlantilainen paimenkoira, jo-

ka tuntee nimen »Sispa«, on ka-
donnut. Tuntoni, väri ruskea, val-
koinen reunus (kranssi) kaulan
ympärillä. Arvoisaa löytäjää pyy-
detään palkintoa vastaan ilmoitta-
maan joko Artturi Somersalon ja
K:t konttoriin Tampereella tai
Valkilan kartanoon Pirkkalassa.
9214.

I Talteen otettu J
”, "■■■teg*

Shatilaiitil. paimenkoira
Onrist. periköön sen, kustannukset suo-
rittamalla, allekirjoittaneen kautta.
9171 K. Kari, Läntinen puistoti. 42.

fmifiieinnn 15y'lfifty viime syksynääOiIIUyKUB Pyhäjärven Saviselän
rannalta. Omistaja saa petiä

August. Lainmil ta
9582 Nokian Koskemnäes-ä.

Vuokralle otetaan

V" 'laiteen- «.£*

Siisti työssäkäypä tyttö haluaa vuok- otettu w3ÄUII öy
rata pienen vähän kalustetun kama- musta, jalat ruskeat. Kaulat)ilmassa P.

iin mieluummin keskikaupungilta. Vast. Valkama, Tampere. Omistaja saa periä
11. k. nim. »VUrma vuokra.» S?5O Karkusta, Koivun Heikkilästä. 8725

9176

Z viiioria
saa paikan meillä

HämeenlitmanVanutehdsOy
Os. Hämeenlinna as 9615

MiisllMa-
johtajaa,

hiljan perustetulle torvisoitto-
kunnalle haetaan. Hakemukset
todistuksineeh ja palkkavaati-
muksilleen lähetetään;

Tammelan Suojeluskunnan
Esikunta, Forssa. 9717

Kylvettäjä';San

9736 Puutarhak. 31

Yksi kunnollinen
nahkurintyiin ieksj:~

saa pysyväisen työpaikan
9697 N. E. Lehtosella Viialassa

9182
HS. 2 k.

Koulun käynyt, hyviä suosituksia
omaava, itse työhön osaa ottava

iiieWiija
saa edullisen paikan Rekolan lilalla
Aitolahdella. Vastaukset, sno-lttiksiuern
joita ei palauteta, olisi lähetettävä odot-
teella: Tampere, Lielahti.

Osakeyhtiö Lielahti.
Hnom.l Ehdottomasti valkoinen.

9720

Ammattitaitoinen, kykenevä

Mmm
saa pitempiaikaista työtä. Ha-
kemukset palkkavaatimuksilleen
lähetetään osotleolla

Ahtiebolnget OelhiaKoskl.
Valkeakoski. 9177

U.S., H.S. 1 I;.

2:sl

tai maamiesoiiiston eli vastaavan tieio-
määrän omaavaa miestä otetaan heti
Karja r 1. Länsisuomen Karjniimyynti
Osuuskunnan palvelukseen, ensin har-
joittelemaan ja si'te voi päästä' sivu-
kontloorin hoitajiksi. imi sln-jäljen-
nökset suosituksineen ja palli k aran ti-
mukailleen lähetettävä ennen l.k 30 p.
os. Karja r.l. Tampere.
0318 Hallitus,

InnlrnifiiHn san p ;,i,<nnH m Karis-
JtIUIUUIjIIU soiihn Muotiliikkeessä
9199 Hämeenkatu 4.

lllnavsateompellliitar
joka myös on tottunut paikkaukseen,
saa työtä kodissa. Vast. T;fors Afton-
blad’in konit. merk. «Sömmerska».

9920

Iloinen, reipas ja rehellinen
Tyttö

otetaan valokuvansoppiin heti.
9767 Rajaportti, Lahtisen talo

Siisti ja rehellinen
Palvelijatar

mieluimmin ruotsia osuava, tottunut,
ruoanlaittoon, saa paikan pienessä
perheessä. Vast. t. 1. k. merk.
1)755 »Yksin palvelija».

Nais-

H
saa paikan hoti, kun lähettää
hakemuksensa palkkavaatimuk-
silleen

Ä, Lukkarinen
9728 Savonlinna
Suurempi määrä Kirvesmiehiä

saa heii työtä tavataan tänään Kä-
pytie 6. 8 - 10 aamupäivällä ja

Kaksi <ijvityöntekijää
omilla tvökaluilla. 9757

Siisti rehellinen ja yksinkertaiseen
ruuanlaittoon tottunut Palvelija

san paikan tonkok. 1 pstä Vast. t.l.k.
nimim. «Palvelija* 9704

Taitavat

KopsHinpeHlat
saavat työtä <

Tampereen Pukimo O. Y:ssä
9210 Hämeenk. 18.

Kaksi 14 16 vuotiasta

otetaan mustetehtaaseen. X. Sykki-
nen, Taimuelankatu N o 7. 91S0

Taitavia

lie- ja iimli
otetaan heti. Ennen olleilla etusija.

Eng. Schöning, Hämeenkatu n;o 14.
9737

j Virkoja haettavana j
1 1 -

llels. S
Kätilön virka

Kuhmtilahdcn kunnassa juliste-
taan täydellisten kurssien suorit-
taneiden haettavaksi kunnallislau-
takunnalta ennen toukok. 15 päi-
vää. Palkka on valtiolta vuodessa
200 mk. ja kunnalta 1000 mk. kal-
liina jän palkanlisä 75 mk. sekä
toimituksista taksan mukaan, vir-
kaan on astuttava heti kutsun saa-
tua. 2 kk. irtisanominen on mo-
lemmin puolin.

Kuhmalahti Huhtik. 19 pnä
1919.

Kunnallislautak puolesta:
9713 Kalle Penttilä.

t Palvelusta kaluaa J
T jfoiäpelkääinäfSn,

van lima'on ja rehellinen tyttö haluaa
palveluspaikkaa maalle 1 p. kesäk. mis-
sä voisi oppia kananhoitoa. Aiv. vast.
vi tk. ajalla niin. »18 v. lytiö» os. Tam-
pereen post i'. ‘j7'_'4

CSiftä l lailllla puri urin oppiin,
ailsl! IjiiU Va-t, tämän 1. konit,
niiniin. «Oppilas». 918G
11 n l,;l' llaa harjotleiijakiiV» IjfiiU johonkin kauppaan
maalle tai kaiipnnk.in. Vast. t.1.1c. niin.
9766 «Ilmosi mml».

haluaa paikkaa tämän viikon
* ajalla. Vast. t. 1. kontt. nimim.

9763 E. M.

Huveja I
1 »▼«— ■ *

ILTAMA
köyhien lasten hyväksi

on Pitkänniemcn Keskuslaitoksen
juhlasalissa lauvantaina t.k. 26 pnä
alkaen klo 7 illalla Ohjelmassa; soittoa
näytelmäkappa : e y. m. sekä tanssia
Sisäänpääsy 3 mk. Tervetuloa!

Toimikunta.

9181

Sorinahteen Lautatarha
Edullisin ostopaikka kaikenlaatuisille rakennuspuutavaroille.
Varastossa kaikkia höylätyltä ja liöyläämättömiä raken-

nuksilla käytettäviä lankkuja, lautoja ja listoja.
HAVU- jaKOIVUHaLKOJA.

Tampereen Puutavaran Välitys- & Lähetystäkö OY,
Puh. Konttori 1072, 699, Lautatarha 1564.

Maalari! ii laleiutit
huomatkaa!

lima Engl. vernissaa
Sinkki- ja Säiyijyvalkoista.

Puna- ja KeltamuHaa.
Pinkopaperia ja Pahvia.

Tapettia) hyvä valikoima
y. m., y. m., y. m. myy päivänhintoihin

Osuusliike ¥@lma
i. i. 9743

Halataan ostaa

Käsirattaat
kevyet, ostetaan
Tammelan Apteekkiin

TA.

Siistit lastenrattaat, nelipyöräiset,
mieluimmin kuomulla varustetut.

9757 Vast. puh. 380. Ståhl.

Isompi räätälien

ifyiiii
halutaan ostaa Vastaukset puhel. 242,

9217
Puhdasrotuinen

a jokoiranpentu,
mustaselkäinen, kookas. Tarjoukset t.
I. konit, nimimerk.:
9758 Hyvärotuinen.

Vuokralle tarjotaan

5 huoneen huoneusto
lähellä rautatienasemaa, sopiva mat-
kustajakodiksikin halu 11. ilm. t. 1. k.
iiim. 100 mk. huone. 9189

H.S. 1 k.
Muutamia

MMM
otetaan täysihoitoon Tampereen
lähellä kauniilla paikalla sijaitse-
valle maatilalle. Lähempiä tie-
toja antaa

Abr. Pietiläinen.
Tampere, Puutarhakatu 33.

■Keskikokoinen talo lähellä Tampe-
retta irtaimistoineen annetaan vuok-

ralle. Lähemm. v:tuomari V. Palandcr.
97U0

AAMULEHTI

""1
| Palvelus-ilmoituksia j

Palvelukseen otetaan

Rimtakauppa -apulainen
kieli- ja ammattitaitoinen saa paikan liikkeessämme.
Hakemukset todistuksineen ja palkkavaatimuksilleen
osoitteella

(»Km Sunflbers Osgßeyhtlß, lampere.

iwaanate,
alaansa täysin perehtynyt, luotettava ja
järjestyskykyinen saa paikan tonkok.
1 p:stä, Hakemukset. palkkaehtuincen
lähetettävät osoitteella:

L. O. Kiitteli.
0560 Kyröskoski, Osara.

U. S., 11. S. ti. 30 mm.

MM,
mieluimmin naimaton, alaansa
innostunut ja kykenevä saa

3 paikan kun lähettää toilist. iag palkkavaatimuksensa ösaiitt.
K. Pyöräniemi, Lempäälä, Heinien.

Ahkera, yksinäin., ihmisrakaS

maatyömies
(etusija rakenn. taitois.) saa perintökö-
iliu yksinäis, pientilallisella. Yöknlkuri
tuillan, t. m. s. ei kelpaa! Os.
9592 Isäntä M. Laihola, Kgrö.

Puuseppä
saa työtä.

Hellån & Halme.
9172 Puutarhak. 24.
-I g vuotias palvelijatar saa pai-
I3"iö kan Koulukatu 7.

I.lmlborg,

Torstaina 24 pmä huhtikuuta

K. HJORTHI RSMiillM
Kullervonkatu 11.

Vastaanotetaan kaikkia ammattiin kuuluvia töitä. Suojeluskunnan kesäpukuja
valmistetaan joukkotyönä a 15 mrk. yksityistilauksia halvalla.

HUOM.! Tunnettu hyvä työ. 9196

llmoituksia J
Måm Haraa
Karjalan kuulu siitosori

Mn-Eino
kk. 1110

Hitotoiiden Loiilalidessa.
Korkeus 155 cm., kullanrautias,

erikoisen hyväluontoinen, vireä ja
vahva työhevonen, hyvä kävelijä.
Suku tasaisi mpia Suomen siitos-
oriilla. Polveutuu Ruoveden Mir-
kusta tt. 257. Katso lähemmin
Hevoshoitolehti n:o 9 v. 1917. As-
tutusmaksu Smk. 100;—, uusin-
nat samaan maksuun. Lähemmin

R. Pihkala.
' Omistaja.

Hokoo-Jolo
kk, 892
p

Kyltslkosketla Mm kgrtattossa.
Nopsan-Jalo on punasen rautias

156 cm. korkea. Isä Nopsa kk. N;o
123. Emä Beeda lv. S. L. N:o 141.

Se polveutuu isän puolelta [Ves-
terisen »Möröstä* tt. 678 Koskisen
»Netosta* t.t. 405 Ja Raatikaisen
»Oivasta- t.t. 516 sekä emän puo-
lelta Kintun »Harrasta* t.t. 1292,
Jaakko I;stä t.t. 118 sekä «Einos-
ta* t.t. 700. Ori on palkittu val-
tion yleisessä orinäyttelyssä luo-
kissa I Ja 11, molemmissa I palkin-
nolla, Pietarin näyttelyssä v. 1913
111 palkinnolla sekä useita kertoja
I palk. Liiton näyttelyissä, valtion
ravikilpailuissa se on palkittu II
palk. Ja useita kertoja paikallisis-
sa kilpa-ajoissa. Ennätys 1 kmtllä
1 min. 50,5 sek.

Astutusmaksu on 50 mk.; uusin-
nat samaan maksuun. Lähemmin

A. Hautaa, Kylmäkoski,

MOB-Lf!ii
kk. 1551

Viialassa Viialan Kartanossa.
Jaakko Leikki on punarautias

154,5 cm korkea. Se polveutuu
neljää eri tietä Jaakko I;stä tt.
118 niin. kolmannessa polvessa
kahta tietä Veikosta (Kintun) tt.
220 ja neljännessä polvessa kahta
tietä Jaakko ll:sta tt. 438. Ori
otetta kantakirjaan II palkin-
nolla.

Astutusmaksu on 100 mk uusin-
nat samaan maksuun. Lähemmin

O. Jaakkola, Viiala.
9712

Satak. K.

IHME, IlH:o

Pälkäneen

on astutukseen saatavana. Maksu 50:—
Smk. ja 25 kgr. kauroja, sekä 100:
Smk. varsasta (2 uusintaa).

IHME on 158 cm. korkea, 197 cm.
vahva, turamanrautias, vaaleilla jouhilla,
siitos 75—84 °/«, varsoista 80% rau-
tiaita ja 50% vaal. jouhilla. „Isä“.
ELO Nro 87 ja *isän-isä“ UKKO-POLLE
N:o SIO, ovat mun. 1 & 2 p. palkittuja.
IHMEELLÄ noin 600 jälkeläistä. Ennä-
tys, Kuopiossa valtion ravikilp. v. 1912.
3 km. 5.40 ja v. 1918 5,43; Haapaj.ar-
vella v. 1916 2 km. 3,35 ja Ylivieskassa
3.32.

Muiihijärvellä, 22. 4. 1919.

fiiislDSjohlaa
vietetään perjantaina t. k. 25 päivänä

seuraavalla ohjelmalla;

Klo Va lo ap. Käynti sankarihaudoilla,
< 12 p. Kenttäin malanpalvelus

Laitikkalassa muisto-
patsaan luona, minkä
jälkeen seuraa;

Tervehdyspuhe,
Juhlaruno,

Laulua ja
Seppelten lasku.

Juhlatoimikunta.

9175 K. O. Houbn.

TWCDllfl v,,o^e **a °lftva lapsi anne-
iUlavllU taan kasvatiksi hyvään paik-
kaan. Vast. t. I. k. mm,
9193

Tampere, 191Q.
»Hertta.» 1 'Xamp. Kirjapaino-Osakeyhtiö

9710

Bakenaas-
orakkatarjons.

Kihniön seurakunnan kirkkoherran
virkatalon rakennukset nimittäin pää-
rakennus, talous ja tarharakennukset,
tarjotaan täten halullisten urakoitsijain
urakalla rakennettavaksi seurakunnan
hankkimista ja rakennuspaikalle aje-
tuista rakennusaineista. Rakennuksia
koskevat piirustukset selityksineen ou
nähtävänä allekirjoittaneella rakennus-
toimikunnan puheenjohtajalla, jolle myös
kirjalliset urakkatarjoukset todistusten
ja takauskhjain kera, työn kelvollisuu-
desta, määrä-aikana täyttämisestä ja
etukäteen annetuista rahoista, jätettävä
suljetuissa kuorissa viimeistään ensi tou-
kokuun 15 päivänä. Urakkatyön tulee
olla täysin valmiina syyskuun 1 päivänä
1919. Käin tehdyt tarjoukset alistetaan

Kihniön kirkonkokouksen
väksi tai hyljättäväksi, joka täten tie-
doksi ilmoitetaan. Kihniöllä 27. 3. 19.

Juho Ylimettälä.
(5.1.4571) 9569 Osoite Kihniö.
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lunastakaa vuokra-alueenne itsenäisiksi
tiloiksi!
Torppa- ia mäkitupa-alueiden lunas-

tamista ottaa hoitaakseen ja neuvoja
antaa

H Artur Allin Maanmittaus-
i toimisto
m Helsinki, Erottajank. 5. Puh. 8738

olio

0. Pohjanheimon
Vaatetus-Ja Kangaskauppa
Koskikatu 7. Ruuskasen talo.
Käyt. puheeuharj. opetusta saksan-,

ruotsin kielissä annetaan. Voin
myös käydä kodeissa. Pmivillatehtaan-
katu 36. Luck. 9734
Tämänkuun 22 pnä varastettiin

Hippokselta Tampereella tum-
manruskea

ikä 7 vuotta, pituus tuuman tai kaksi
yli 9 korttelia, tuntoni.: häntä yläpuo-
lelta polven tasattu, vatsavyön alla
pieni valkoinen piiru kyljessä oikealla
puolella. Joka hevosesta voi tietoja
antaa pyyd. ilmoitt. Tamp. etsiv. osast

9765
Kantakirjaori

n:o 1543

on astutukseen käytettävänä
Kangasalla Sninulan Seppälässä.

Astutusmaksu 75 mk., uusinta
samaan. 9135

Kantakirjaori

Toisto
N:o 1635

on käytettävänä astutukseen Ori-
vedelläLyytikkälässä. Maksu Smk.

—• Uusitaan kahdesti samaan
maksuun.

Orivedellä 16 p. huhtik. 1919.
9243 Eino Ruissalo.
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