Tamoereella keskiviikkona 31 oälvånä maaliskuuta
Js&-'

KONTTORI
arklp. klo f a. —tl.
kesäkuukausina klo 9—5 i.p.

PUHELIMET!

Hm.- ja tilaiiskontlori 1
Kirjapaino ja ti tomu - 3
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Tampereen Kauppa-

Tampere.

yMlstylisenäSÄ

Kuolleita

pidetään kauppaseuran huonenstossa kuluvan maaliskuun 31 onä
klo 7 ip.
Tampereella 12 p. maalisk. 1920.

1010
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Einar Sandman.
,M. Kestilä.

~

12276

S,

että kuolo on

pois temmannut rakkaan mieheni

Jalmot Ivar Virtasen
Syntynyt 22/8 1889 Tuusulassa,
kuoli 26/3 1920 Karhussa äkillisellä kuolemalla. Häntä kanssani
kaipaavat äiti, sisko ja veljet
y. m, sukulaiset ja tuttavat.
Elli Virtanen
o. s. Vuorio.
.Elon aamu meill’ kirkkaana
sarasti. Se ennusti kaunista päivää, Vaan ennenkuin iltaan ennätti, Oli taivas pilviä täynnä.

i mini n.

Sen johdosta, että varsinainen
yhtiökokous 26 p. maalisk. 1920
on yhtiöjärjestyksen määräämällä
tavalla päättänyt yhtiön purkamisen, kutsutaan täten yhtiön osakkaat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään hotelli Otavassa, Pori, perjantaina 9 pnä huhtikuuta 1920 klo 2, päättämään ylpurkamispäätöksen
lämainitun
vahvistamisesta ynnä muista sen
yhteydessä olevista kysymyksistä.
12742
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Johtokunta.

klo 9—4 i. p.
Puhelin 617 (yksityis», 1B6S)

PUHELIMETi

Toimitus.

■■

Oskar Heikkilä
kuoli kotonaan Eräjärvellä 27 pv.
maalisk. 1920 69 v. 3 kk. 1 pv.
vanhana. Häntä kanssani kaipaavat lapset sekä sukulais- ja

j

A

1980

Miina Heikkill.

Herra opeta meitä ajattelemaan, että meidän kuoleman pitää.
3997

Strengberg

s Bor&trömln

T. A.

M. OI Helsinki
Yleinen Mainen
Asiamiehet:
ff?(EL ENGSTRÖM, Hämeeni. 7. Puh.
W, PAHLMAS, Kanppak. 3. Puh. 910

Murhemielin ilmoitamme,
että
raita* veljemme
Konttoristi

mm

kuoli pitkällisen taudin hivuttamana 60 ikävuodellaan Tampereella maalisk. 29 p;nä klo 4 e.
pp. Syvästi kaivattuna omaisilta ja tuttavilta.
Omaiset.
Hautaus tapahtuu lauvantaina
3 p;na huhtikuuta klo 4 j. pp.
Kolioonnutaan hautakappelin e4018
dustalla.

fltrafnusKntsaHlrjclfä

aamulehden konttorissa.

Puhelimet 70

&

I

Myytävänä

302.

O.Y. PALMGREN å C.o A.8., Rautatienkatu 2.
Puh. 11 82.
ARTTURI SOMERSALO 3A KiNIT, Kanppak. 5
Puh 1722.

1

1

il
U. S H. S., Hbl. 2 k.

™

700.

J

Parhaimmat merkit makean-

Taidenäyttely

B

1

maailman bunluja sytytvsnastoja
useampaa eri sunruutia ja mallia
myypi äsken saapuneesta

Tampereen konttori

pidetään

■is w
Kangaskauppa

Koko;

.
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■

Nim.

cm.

Ostaja Myyjä

arvo

Pankkiosakkeita
Pohj.Yhd.p.
Kansallisp.

Konttori: Marrank. 6. Puh. 1730.
Kuvallinen hintaluettelo selostuksineen Ilmaiseksi.
Asiamiehiä otetaan maaseudulle.
4020
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Landtm.b.

Tampereenp,

63;

!Moottorjt@lmisto

kwt
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Tampere, Kauppakatu 16. Puh. 66.

es-

toatsa~
235~
32
3U~
50
435-78:~
«>»
78:~
Valaislusvirran hinta Smk. 1: kwt.
—;65
Moottorivirran hinta
Nokia, 30 p. maaliskuuta 1920.
•*“

,

-

-

"

*

»

»

„

„

»

220

Käsityöläispankki

Teollisuus»
osakkeita.
Taalintehdas
Tamp. Pellava
Orimattilan Villa

4036

(n.)

s:a

Forssa

Vaasan Pnnvilla

Parkas Kalk
s;a

päivätyölistoja,

840
215
211

(u.)

1685
2400
1840

(u.)

s;a

Kaikenlaisten liikealaan kuuluvien
näyttelyjen, näyteakknnain ja litke-

huoneustojen koristelua vastaanPuh, 17 28.
otan.
A, Ravanster,
(dekoratööri)
4024

500

120
850

224
222
1700
2500
1845

Yhdist. Villa
Suomen Trikoo
Ferraria

1385

1390
300
2500

Kotkan Ranta
Turun Rauta
Ab. Kemi Oy.

1825

1850
950
8650

251

lihottuna
mgijtätoSnä

945

8580
7780

Uleå

Suomen Vana
Harjun Villa
Simpele

Helios
Nikolajefl

4300
599

4315

209

210

Sekalaisia
osakkeita.
Etelä-Suomea
Tel.

Sm Nieminen*

100 Agros

600

RalMliimsi.

I

Huveja)

165
2200

Kulkulaitos
osakkeita.
1000 S. H. O.
100 Vaasa Pohjanm

Palvelukseen otetaan

7boo

2190

Pankit),

maalisk. 29

i-■■■■n—/

Tampereen Teatteri

kurssi.

Pietari

&IC

av

—:

Lontoo av.....
3 kk.

71: 30

Pariisi

126;

av

3 kk

-—

:

—:

Saksa av
3 kk

28:
Keskiviifck. maaliat. 31 pnä klo */48 ill. Amsterdam
av.. 677:
Tavallisin hinnoin
Basel
.318:
Wien
Erä Katri Hantina rleralliinUjtHntonii
Tukholma av.... 390
Kristiania av.,. .3415;
a v
336:
Lippumyymälä auki ksekiv. 11—11 ja Kööpenhamina
Nev York&Chicago a.v. 18; 10
4<«i.
1270 Kftnodau seteleitä
_

.

iltisfeä searsssa

.

,
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.
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1920
Ostokurssi.

p;i;nä

Myynti-

Liikemiehet BnomJ

505

Vulcan

Jirjotfjm

i

550

490
319
816

Suomen Sokeri
Värtsilä

Bj

880
8700

523
490

Valkiakoski

Hatmilchden hotittoriss*.

(Raittiustalo)

8600
780

Qillnäs

I

105

I

Läskelä

y.m. korjaukset, Rauta- ja metallisorvaukset tehdään öonsasti
Kone- ja metallityöpajassa fönstanlahdenkatn 18.

144
116

Liikepankki

*

Polkupyörät

165

140

Kone- ia Silta

1273

283

164,5

ileisinginp.

Kymmene

NOKIA AKTIEBOLAG.

805

252

Länsi-Suoraenp.

12431

„

198

Kauppap,

«

„

193

Vaasanp,

Indla-tehtaan tuotteita,
suuruutta 815X105 ja 880
Xl2O vasta saapuneesta
varastosta ntyypi

33:CS:~

401
140

340
302

Tiirnnp.

Auttorenßolto)

260

400
138

(u.)

s:a

Priva.tb.

Parhaimpia Ameriikl;alaisia m

25;

Nokian piirissä:
kynit lamat Smk.

,

i

250

?

US., HS., Hbl. 2 le.

metalhlampuilta vuodessa tulee huhtikuun I pstä 1920 olemaan;
Pispalan ja Epilän piireissä:

arvopaperi*

osaston antama,

Tampereen Kalaapyydystekdas
Tampere. Teli di s; Tammela»!». 17.

0.-Y.

Sähkövirran Muta

1920.

p.

Tampereen Osake-Pankin

Valmistaa

Hämeenkatu 16. Puhelin 1617.
.n-,.:

Maaliskuun 30

gaivan. rautalankaverkko*
Syötttks Uskotta
Keko; 120X65,*.75 cm.

Las fefetes» artoi a

Mnm iiieiiliiig.
iiio annwsijpiiä

Dtttnr.ksia! Patentin saaneita

naisten ja miesten pukukankaita, kauniita värillisiä ja vaikoisia voileita, englantilaisia puuvillakankaita, käsineitä,
sukkia, kauluksia, kravatteja, olkaimia y. m.

Kananmunia

leimatuita, suuria ia kauniita, lähetys
saapuu kanalasta joka viikko.
Hinnat koon mukaan.

12757

O.Y. Pgörä, topeilla
1228?

Mu- ja Tispfkermaa.

MyyiaS.HaoppgMiss3tiUl2jolUp.li9S

puisia, valmistaa tilauksesta

Olemme saaneet uarastoomme:
Tampereen

I

Myymälä Puutarhakatu 12.
12750

3 p. huhtik.

Margariinia
laadut.

Um li i

pilli ilmi lisiisi

Juustoa

Useampia eri merkkejä, parhaimmat

auki pääsiäislauvantaina huhtikuun 3 päivänä
ainoastaan 11—12 e. p. p. langenneiden vekselien suoriHooitorltoimlsto A/B.
tusta varten
1-376?; m Tampere, Kauppakatu 16, puh. 68. S

I 0/9.

ja happa-

Mankasta Emmentaler- ja Edamer-juustoa sekä huokeata Gouda-iuusioa.

Suomen

384S

.

man kerman voita saapunut.

saa paikan.
Ilmoittauduttava Kulkutautisairaalan konttorissa klo 10—1.
Lennart Silcke.

Hnoneustossa »Svenska
Hemmet» Hämeenk. 30.
Peijant. viimeinen päivä.

.

Voita

"

giiin palijii
ALEX RAPP

.

NKinspwo

.

tupakkatehtaittani Tampereen konttorin numero.

12707
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Puhelin

.

Päätoimittaja

Toimitussihteeri.

Valaistusvirran hinta
Moottorivirran hinta

Ilmoituksia

i

fi

{Surulla ilmoitan, että
mieheni

Mae Hugosi

avoinna klo 11 ».—l2 väliä

G

Hilma Ulanne
Emil Sulasalmi

|

r

Kokouksia
——

tuttavapiiri.

TaVatasn varmimmin toimitnkssssa

Hameen- ja Läntisenkadiin kulmassa.

iH
L
W 1

tilillä

Sunilla ilmoitan,

iskä määrätyillä palkoilla 70 p:ia millin, Punalle! llmoituk1:20 pila mm,, vähintäin ISO mk. Kihla-, vihkimä* ja ayn*
tymäilmoltukiat k 10 mk. KuoHnilmoltukaat maksavat 60 p,
mm- ja oa pienin hinta SO mk. Pienin Umoltusmakta ee 8;—,
ist

Tampereen Tukkuliike Osakeyhtiö.
(Omistaa Kusto Ojasen ja John Blom'in entiset tukkukaupat)

..

-

Tampere, Ktininkaank. 30

S

Talletuksista 6 kuuk. irtisanomisella
Karttuvalla talletustilillä
Säästötilillä

H.

TOIMITUS
jllkten takitIn

Saapunut varastoon Englantilaisia ahevlottla,
sopivia naisille ja miehille, sekä VuorimaWnla, mustia sekä värili

maksaa korkoa huhtikuun
1 päivästä alkaen

i

annan ja 50 ptl&

Irtonaianumerot maksavat 40 petut.

KwiHMnliti

*

ILM.OITOBHIWTA: 00 p;t&

ESTIT A. ALHA

Konttori oi myönnä yksityisiä tilauksia velaksi.

ja 12—2.

Juoksevalla

>

Testaava Ja päätoimittaja

Tilaushinta ulkomaille 8 mk. 1 kk.

tavat, varmim-

min kallo fl-10

»

VUiAaSHIHRAf:

v«

rvoinna

'«RnnfiiteijS

-*

v. 46;
6-pp.
V* V. 22; 50, »/s v, H: 7S, y4 l kk. 4; 25
'/> v. 16; 50,
4-pp. V, v. 33:—,
*/* v. 8 50,
1 kk. 3;
Kotiin kannosta Tampereella peritään: 8: */i tri.,
3:— V» vk., 3. i/4 vk. ja :76 1 kk.

Tampere, Kunlnkaank. SO

89: i vuosikerta 1920

~

.

N:o 70

•m

tao 73

1920

AAMULEHTI
Bäiliä, H. Kauppakatu 2. 9—11; 4—5,

Osoiteiimoituksia

|

—‘V
asianajajia Tampereella:
ASIANA) OTOISäiSTOj H,
joiden omistajat kuuluvat Suomen
Asianajajaliiton Tamp. osastoon.
Ahlman A Pulkkinen. Kauppak. 9.
Av. 9—3. Tele!.: Toimisto 16, Eriksson; 744, Solja; 1516, Backström:
1550, Luoma: 1790.

Björn Alithan, Kauppak. 2,11—12
B—l/, 7, keskiv. ja lauvaut. 11—12.
Elvi Holmlander. Verkateht.katu 11.
Il—Vt Ija 5—6, lausut. 11-1. P. 1087,18
Olga Jiirvinen. Aleksanterini:, 2(J,
Vj 10—11 ei Imu-, puh. 603.

Kaapo Uurros

Itäineukaiu 11
Av. 9—B. Puh. 753, 759 yks.p. 704

Tampereen Lakiasiaintoimisto
Om. varat. Oiva Sahlberg, Kaup
pak. 16. Av, 9—3. P. 644 & Kto4.

Lauri Kuikkiin Hongan!:. 12. Klo
ValO-Il ja 5-6. Keskiv. ja lauv. */, 10-11.
Elna Lindgren Viinikank. 30, 11—12
sekä keskiv. VjO—*/a 7, puh. 1797.
Pekka Nlronea, Kuuluit. 19. P. 36,
*/i 12—l. Ei lanvantaina.
Palo, Väinö, Hallitus!:. 9, »/. 10—11.
tiist. myös s—o, Puh. 588.
Veli Pakkala Kuuluit. 25 puh, 170,

Wallin A Aejmelaeus, Kanppat

«.».

P. 3its ia

10S(’

ukm

PiantingSPuha

ll13 sekä liiat. 6—V, 7

Avoinna 9—3.
Kauppak. 3.
Puhelimet 91 ä 1165.

-

'

Salama—Pohjola—Kullervo.
Koiilloiiaikn 9—2 ja 4—6.

14 68.

Koivjlahdeti Huonekalukauppa

Hämeenkatu 18. Puh. 1581

n>iniin>!rnn
FiiPysi
nm

Rusko,
Konttinen Jollan 0 5 Pnnuo
1 K fSf M I
Kauppakatu 14. Puli. 8 Hb.

SS

Suninkaank. 58,
Puhelin 193.

Tampereen HaoneHolaaitta J. il» id tl LII 1
Artturi
Somerssils jo K;t
Hallituskatu 22, puh. 17 27.
Tampereen Puunjalostus*
Tampere. Kauppakatu 7, klo 9—4.
!.

g

|

'å

Kuninkaankatu 36,

—

K. O. Laitinen & Viljo Sainio,
Kauppa!:. 7. Av. 9—3. Puh. toimisto ja Sainio: 474, Laitinen; 478,
Rekola ja Veneskoski 690
Gustaf Mtmck Tiiliruukinkatu 7
Telef. 43. Av. 9-3.

H

VakmifiiskonUori llänitcnh. 0 p 530

Pui).

f.

...

hailin talo.

.

G. W. OSONEN I

tijät. ja perjant. 6—7.

torstaisin 10—12.
Kiertävät sairaanhoitajat, tavataan
varm. 2 4 i.p. Länsipiirissä H. Paasikivi, Maariank. 4, pub. 782. Keski kaup. ffl. Koskinen, Läntinenk. 36,
puh. 25. Kyttäläu p. Hima Vihonen, Viinikank. 3 A, puh. 982 ja Tammelan p. flina Vihonen, Viinikank.
3 A, puh. 982.

,

KauppaPuhelin 5Ö*

plkkiitav. kauppa,

0 ~—f

ifiionekalulllßlcdfci.

tehdas O.Y Pohjolank. 21. P.r>l
Tavara-, Pankkiiri-. Kiinteistö- ja Vakuutusosastot.
Fampere, Santalaliti. Puh. 274 Ostaa Tampereen Höyrypuuseppä Oy.
luita ia liimalappnja korkeimp. hintoihin.
Pulmiin konttori 60(1. Tehdas 1603
TjifflftniJppa-OSfIKEYHTiI
Teknokemia Uinen Tehdas
Km Km Virtanen, Pellavatehtaank. 17 TIMHEBm
i)j(si

MutusHontMti.

Hä-

KeuhkotaHtlhuoUola, Länt.puistok. 4,

Kaarlo Launio, Säästöpankiutalo,
LäiitfiienU. 24. Av. 9—3. Puhelimet 44 ja 15 56.

Satakunnanlc. 28.

Volohuvonmold:
Imi Vaiiit.Wn
Tum
da.llitiiskn.tii 22, puh. 197.

B—lo.

Bokotustoimisto,

.
le,ef Gb

...

Pyhäjärven Marjaa
KemiKaainilHHeitii.
r »"ieo.;iv. 10. Puh.iooo
mehutehdas OY.
NINFCOA nOmistaja T. LEHTI.
liSllLllUn

meeni:. 19, puh. 1307. II—!.
Terveydenhoito toimisto, Hämeenk.
19. 10—5, pub, 1420. Tarkastusasema

| KONTTONI Kauppa!:. 1G j
1 KONKPAJA
Tapioni:. 21 /

toimisto Läntinen!;. 25. i‘. 1072.

413, poliklinikassa 11—l.

Urho (aakkola, Kirkkokatu 8 (out
Paiaiiderin talo). Av. 9-3. Puh. 76!

-

Tampereen Kauppakamarin

—

Vähävaraisten poliklinikka,

Grftnblad A Seiander, Knnppat. 7
Av. 9-3. Puh. 059, 1859 ia 314

varrella Av. 9

SOIP! %/m Piirilääkäri. 9—lJ, 4-*5,
Järvensivun talo. Puhelin 19 63.
yikander,Anna,llkiU‘‘nk. i, () il.,\ l/ti.
Ernst a! Hällström, ensim. baap. lääkäri. Itäinen!:. 24. 9—ll ja 5-6,
puh. 201. Tervevdenhoitotoimistoasa
I- puh. 152!.
A. V. Grönholm, toinen kaup. lääkäri. Itäinen!;. 20. 9—l! ja 4—5,
puh 861.
Laurell, 8,, vähävaraisten lääkäri.
Koskikatu 9. 10—12 ja 5—6; puh.

m. nniiiio o.

Toimisto Iti:

nuh. 574.

Keskiviikkona 31 p:iiä maaliskuuta

»««eri jamnrtovak,
onS»fn!MTal°
y|ljyUl Asiamiehet Tampereella:
l

W. Omien, Hämeeni;. 9. Puh. 590.
K. J. P. Dahlgren, Läntinen Puisto!;, G.
O,

0.-Y. Santalahti
Puh.
1553. Postios. Tampere
Sähköos. »Santa».

Uusi Keßliti&iåS

Puhelin 718.

Postiosote Pispala,

Praliivars-, Halko- ia Lairaslilkheltß:

Pyhäjärven Salia-Osakeyhtiö,

Kauppatori I

RnunijsarHHiililkksitit:

RHHUi Uf phkutii
f« p

H

18. Puh.

„

uit!.

Tampereen Meljerilllke

Ituuni mu rkkuliike. Kaup-

•

ruhehmoi:

1508. Konttori Rautatienkatu 2, puhe!.

K. SlniOSOHl,
Buumisarkku- ja

18 86.

YoimyymäUi Kauppahalli 110, 112 114,
puhelin 18 98.

Veljekset Tamminen O.Y.
Jrintti Urrila Srft m

i.«
_n uone j<a jKfiu teKoskikatu 7. Puhelin i4i2.
Rongank. 5. Puh. 1691. Yksit, 1932.
n»pf“Trii..

MimlorlliikHeitö:

ÖaH,
.

V KuninUaanU.3l,puh. Ryinr.H'in
CUDESr. f,11.1.
“ijtil ill iälk
jgj- AlusvaateLiIDIIU!
781. Joht puh. 374.
Vellamoille.

■

fl. MOBERG

ja esilllnal.
8. Puh. 127.

Konttori Läntinenkatu 28. puhelin 509.
Piiutaiäak. S. P. 1374.
Hiinsinniiiieiio.
Puutavara- ja Halkovarastot Naikalassa,
puhelin 106. Pyhäjärven salia- ja puu- Emil Salo Tnnturik. 4, Puh. 1373.
27
Ö. IF. Unonen,
Sulin & Ruissalo, Puhelin 989,
seppätehrtas puhelin 1678.
K. -7. V. Dnhinrhi. Juho Kirinen
&
Kallinen,
Rulssaari
Satamakatu 3 Telef. 237, yksityistein!. 816.
Uusi Maalaus Ja Lasinlesk
I>ft' oVf,k- 0.-ytn pS&aaiumiee
Itausliike Kauppak. 20.
Pesu- sllllyslnifoksia.
Tuutineille. 24. Puh. 16 20.
LIII9III Maariankatu 6. Puh. 209.
Ruotsalaisen Klubin talo. Puhel. 1991
Pukutelitgits:
Läntinen!;. 18.
Palovakuutus Oy. Juh. l\iviH UnaSfuhiivl
hsUlfitff
1 filaalari
'!!,
iiiliUlfll nen, Kauppa);. 19. P.202.
V.
Puhelin 909.
Pesulaitos, Hämcenk. 17, Puh. 1051.
O V.'l'amp. konit, Länt.iHnlfiilff
Läntinen!;.
.JOloinmlojG:
Konttori,
29.
25,
llUlbVll »tenk.
p. 807. Av. 9-12 ja
OmpeluliitM:
Puhelimet: 208 ja 229.
1-4 paitsi hi uv. 9-2.
181)1115
Myymälä,
Hämeenkatu 18. Puh. 1189.
Dj,!.»!. Tapaturmswak. Og.
Pääasiani. Fadi Prooope
*»•■*-•
Olga Teljo. Satama!;. 4. puh 19 09.
& C:o Kuninkaankatu 21.
Puhe!. 8 *l2,
ja Pukuneulomo, Lydia
Liinavaate'
llob.Witling, Arlh. Laurent ja S. Stenius.
tehdas,
Nyman, Kimiiikaanl;, 19. Puli. 6 90.
Oniist. Y. 11. VHHIS
Hankivak
yhtiö.
Tamp.
Pinninkatu
M
lii.
Puh
1152.
MImUS
Aino Niemi, Viinikan!;, aa. Puh. 887.
Kauppakatu 16.
\ lii SI lii 11 aluekonttori Kauppak.7.
Puhelin 11 00.
käUIIISIIII
Av. 10-8 Puh. JBBB.
keskin, vakuutus|AA’''A
Tampereen LeimaslntehSi A /VI
Ai.
t lait. Päänsioimisto
K p
das, liäinenkatu 14.
Romukanppoln.
Auki
Häiueeuk. u:o 20.
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sa ie äärin tehty. Eikä tässä mutkallisessa asiassa mikään hallitus
voinekaan tyydyttää noita vastakka siä puolia, jolleivät ne itse pyri ymmärtämään ja lähentymään
toisiaan. Maanviljelijän on saatava tuotteistaan sellainen hinta,
'Maailmansodan, ilmiöt talous- kärsivät etusijassa pikkutilalliset,
että hänen maataloutensa kohelämän alalla Saksassa ovat olleet joiden luovutusvelvollisuutta oli tuullisesti
kannattaa; kaupunkijokseenkin samantapaiset kuin helpompi valvoa, ja työväki, joka laisen on
puolestaan saatava ostaa
.meillä Suomessa. Saksan saarto puolestaan ei jaksanut maksaa elintarpeensa
sellaisella hinnalla,

Guottajain ja hululfajain
yhteistoimintaa Saksassa.

tietysti

kohotti

huomattavasti huikeita »gulashihintoja®.

kaikkien maalaistuotteiden hintor
ja ja kasasi aluksi kovasti rahaa
»talonpoikien ennestään verrattain
laihaan kukkaroon. Niinpä kaupunkilaiset ja työväki Saksassakin
pitivät yksistään talonpoikia syypäinä elintarpeiden kallistumiseen. Kaupunki ja maaseutu seisoivat miltei vihollisina vastakkäin. Eajahinnat, välikädet, salakauppa, keinottelu ja elintarpeiden alituinen kallistuminen olivat
t
sodan ja saarron seurauksena. Jolla oli rataa, se sai elintarpeita salakaupassa yltäkyllin; työväki eai
tyytyä eiihen, mitä säännöstely
»oi «ille antaa. Mutta toiselta puolen kallistuivat myös kaikki talonpoikienkin tarvitsemat teollisuustuotteet, nmanviljelyskoneet,
työpalkat, apulannat j. n. e. Kuta
enemmän niiden, hinta nou-i, sitä
enemmän täytyi myös talonpojan
saada raha*, voidakseen pitää taloutensa entisessä kunnossa. Ja
•lännöstelyn vuoksi täytyi silloin
turvautua salakauppaan ja yli(kilpajuoksusta
fcpfeaMft.

Saksan

maatalous, joka ennen
sotaa oli ollut erittäin kukoistavassa
ja tuottoisassa kunnossa,
meni 'Sodan aikana edellämainituista syistä suuresti alaspäin. On
laskettu viljantuotannon Saksassa
sodan kestäessä vähenneen nom
kolmanneksella rauhanaikaisesta
määrästään. Siitä tietysti johtui
vastaava elintarpeiden niukkuus
ja kallistuminen. Samalla valitettiin, että elintarpeiden rajahinnat
olivat liian alhaiset tuotantokustannuksiin verrattuna, kun taas
kaupunkilaiset pitivät niitä liian
korkeina. Molemmin puolin oltiin

maissa, on käynnissä samansuuntaisia harrastuksia ja liittoutumigpuuhia, jotka ehkä antavat aivan uuden suunnan Saksan talous-

elämälle.

Mainittu
baierilainen liitto
koettaa yhdistää talonpoikia ja käsityöläisiä uudenaikaiseen järjestelmään taloudellisella pohjalla.
Sen ohjelmassa on »Die Neue
Zeit’in« mukaan osaksi sosialistijonka se voi kohtuudella niistä
siakin vaatimuksia. Perusvaatimaksaa. Tässä siis on huomattu
muksena on turvattu ja riittävä
molemminpuolinen lähentyminen
pikkutivälttämättömäksi, jotta siitä olisi toimeentulomahdollisuus
jallisille ja käsityöläisille. Samalhyötyä kansalle kokonaisuudes- la
■edellytetään ohjelmassa, että
saan. Kaupungin ja maaseudun
pikkutilalliset eivät ole mitään
välille on saatava yhteisymmärkapitalisteja, vaikkapa joskus tiryksen ja yhteistoiminnan silta lapäisesti
käyttävätkin taloudesentisen katkeruuden ja vihamie- saan
palkattua
työvoimaa. Ohjellisyyden sijaan.

mäin,

vihannesten, tupahan ja
viljelystä, järjestettävä
maataloudellinen metsä- ja laidunoikeus, kehitettävä maan sähkövoiman lähteitä, huollettava maaja teollisuusyritysten
talouden
sähkövoimasta ja sähkövalosta,
perustettava, maataloudellisia jatkokouluja ja neuvottelutoimistoja maanviljelijäin ja käsityöläisten tarpeeksi,
kehitettävä
luottolaitosta, muodostettava osuusknntia ja yhtymiä yhteishyödylliselle pohjalle, valmistettava
suoranainen yhteys tuottaj a i n
ja kulutta jäi n
välille, poistettava kaikki
suurtiloihin liittyvät etuoikeudet,
kuten metsästys- ja kalastusoikeus
j. n. e. Samalla sisältää ohjelma
erikoisvaatimuksia käsityöläisiä
viinin

nestymään. Asia ei ehkä ole niin
helppo käytännössä kuin ohjelmapykälinä. Mutta ehkäpä saksalaisten tunnettu järjestys- ja järjestäytymiskyky voittaa vaikeudet
molemminpuoliseksi tyytyväisyydeksi.

Korkeakosken

osuuskaupan

hoitajaksi on valittu kaupanhoitaja E. Tanner

Juuankoskeitä.

Vuosivoitosta päätettiin jakaa
osinkoa 3 %, Smk. 18,994;—.
vararahastoon siirrettäväksi 5,700
mk. ja Hirsilän kaupan rakennusrahastoon Smk. 2,475; «ekä
Korkeakosken ylemmälle ‘kansakoululle
100 mk. ja alemmalle
kansakoululle 7o mk., samoin
Hirsilän 3 lemmälle kansakoululle
100 mk. ja alemmalle kansakoululle 75 mk., Kopsamon kansakoulut'e
75 mk. ja Hirvijärven kanßakoululle 75 mk.
7

man pääkohtia ovat seuraavat
vaatimukset; On saatava uusi varten.
kin Saksassa viime kuukausina maalaki, jo'-a estää kaiken maaOhjelma on, kuten näkyy, «eivä
tehty. Elintarpeiden tuottajat Ja keinottelun ja takaa maan maapikkutilallisohjelma, joka on jyrkuluttajat koettavat päästä sovin- taloudellisen käytön ja viljelyn
Tullivartija ammuttu Alakästi suurtilallisten maatalousnossa, ilman välikäsiä ja hinnan talonpojille. Talonpoikien
tornialla.
Viime perjantain vasmaa- politiikkaa vastaan. Sen toteuttataisena yönä ampuivat saiakufkallistut ta jia, toistensa yhteyteen. taloutta on kohotettava pakkoluomisella toivotaan nähtävästi pääs- jeltajat
Alato rnion Vojakkalaaea
Tässä tarvitaan kuitenkin paljon vuttamalla siihen
sotakeinottelitävän
siihen, että maalaistuotta- rajalla
perin tyytymättömiä ja syytettiin esitöitä,
vahtipalveluksessa olleen
varsinkin talonpoikien jain hankkimat maat ja lunasta- jat ja
kaupuntilaiskuluttajat voi- tullivartija Antti Isometsän. Satoisiaan liiasta 'kiskomisesta sekä taholla, joilta
Saksassa vielä puut- malla

hallitusta

Ja alkuyrityksiä sellaiseen on-

suurtilojen maita, viljeleja autioseutuja sekä
kuluttajilla k nlutu-oeuu,»kunnissotilashallinnon hoidosta vapautusaan y. ui. yhtymissään jo on. via maita:
lisäksi on edistettävä
Mutta hyvällä tolalla jo ollaan. salaojitusta ja
vedenjärjestelyä,
Syksyllä 1.119 perustettiin
hankittava Jannoitusaineita, rebergissä Baicria varten »Kalorin hua,
kaikenlaisia maataloudessa
talonpoikais- ja. käsityöläisliitto*, tarvittavia koneita,
työkaluja ja
joka lyhyenä toiminta-aikanaan
tarveaineita, yksityis- ja yhteison jo nopeasti kasvanut. Muualla- käyttöä varten,
kohotettava ja
kin Sakeassa, jlisinkin Seinin* parannettava, karjataloutta,
hedel-

huonosta järjestelystä tuu -sellaisia

ja »huoneenhallituksesta*

.

.Vallan-

kumouksen jälkeen on Saksan
uusi hallitus koettanut ymmärtiS
molempien puolien, sekä elintarpeiden tuottajain että niiden kuluttajani etuja ja vaatimuksia,
mutta mitään suurempaa parannusta. e s oloissa ole vielä tapahtuOTt» jpskin alikva on jo melkoi»»-

liittoutumia, joita mällä soita

työskennellä sopuisasti käsi lakuljettajia oli neljä miestä ja
pääsivät he pakenemaan hevoselkädessä, niin että talonpoika saa
vat

riittävän hinnan tuotteistaan ja
kaupunkilainen
kykenee niitä
kohtuushinnalla itselleen hankkimaan. Läheinen tulevaisuus käT

laan. Päivemmällä vangittiin Vojnkkalassa

murhaan

syyllisinä

tunnetut salakuljettajat Juho ja
Emil Mikkonen kotonaan ja Kallo ia Einari Kokkare pakomatkalla
ollessa. Kokkareen veljeksiä
näyttänee, miten tämä tuottajain
vangittaessa täytyi käyttää aseita,
ja kuluttajain suoranainen yhteis- jolloin
Einari Kokkareelta amtoiminta rupeaa Saksassa sen muttiin toisen keuhkon läpi, ia
nöyryytetyn kansan ja lamaantu- on hän nyt Tornion sairaalassa.
Juno Mikkonen on myöhenimiij.
neen kaasMta.Topdeu onneksi jnelaskettu vapaalle jalalle, y.
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Oppilaitokset.
Oppilaitosten yhdistäminen.
Teknillinen opetus haarannfuu jestelyyn, jonka mukaan Teollitnonelle eri alalle. Teollisuusko!!- suuskonin ja Teknillinen Opisto
lussa ja Teknillisessä Opistossa on toimivat erillisinä. Tässä vertaisiitä syystä useita eri osastoja. Mo- lussa täytyy ottaa huomioon, että
nelle osastolle pyrkii kuitenkin näiden oppilaitosten edellä kerrokovin vähän oppilaita. Kun ope- tun tapainen yhdistäminen on vain
tustuntien luku ja laatu ei riipu siten ■mahdollista opettajavoimiin
oppilaiden luvusta, niin maksaa nähden että oppilaitoksia laajenyhden oppilaan opetus yhtä paljon netaan Teknillisellä Yliopistolla.
On hämmästyttävää, että täten
kuin usean kymmenen.
suuni Teknillisessä opetuksessa on yhdistämällä ja huolellisesti
assistentteja
opetus
paitsi luentoja paljon harjotustun- nittelemalla
Teknillinen Yliopisto,
teja piirusiussaleissa ja labora- käyttämällä
Opisto ja Teollisurutorioissa, joissa oppilas itse suorit- Teknillinen
yhdessä 'helpommikkoulu
tulevat
taa työn opettajan silmällä pidon
si kuin Teknillinen Opisto '•
ja ohjauksen alaisena. Opettaja
Teollisuuskonin erillään ilman
voi yhdellä kertaa johtaa viidenTeknillistä Yliopistoa. Teknillistä
toista työtä yhtä hyvin kuin yhei siis saada ainoasYliopistoa
den, mutta yhdenkin vuoksi hänen
ilmaiseksi vaan samalharjotusten laadun makaan tuke taan
la rakennuksiin ja laboratorioihin
olla saapuvilla.
kiinnitetyt suuret pääomat tulevat
Asian ymmärtävän ylijohdon
tehostetummin ja arvokkaasti
alaisena harjotustöiden lähin valkäytetyiksi.
vonta on kaikkialla ulkomaina usTämä oppilaitosten yhdistämikottu assistenteille, jotka tätä tal- nen
tarjoaa siis taloudellisia huoit otuata varten ovat riittävän kemattavia etuja. Toisaalta siinä
hittyneitä, mutta silti helpointa
<

helposti piilee vaara. Teollisuustyövoimaa. Meidän
koulu ja Teknillinen Opisto ovat
oppilaitoksissamme
näet molemmat itsenäisiä oppilaiharjotustöiden johtoon käytetään
toksia valmistaen kumpikin määsamoja voimia kuin luonnoitscmirätyn asteisia teknikkoja, joita
seenkin.
teollisuus kipeästi tarvitsee. Käniä
Ottaen vielä huomioon kalliit
koulut eivät kumpikaan saa muutrakennukset laboratorioilleen tutaa alkuperäistä päämääräänsä
lee meille teknillinen opetus oppivaan tulee niiden kummankin enlasta kohti useissa tapauksissa tiseen
tapaansa tyydyttää teollierittäin kalliiksi. Olemme laskesuutta. Käykin aivan eelväsee ehneet että on tapauksia, jolloin koldotuksesta ilmi, että nämä koulume vuotta oppia saanut teknikko
muodot ovat ajatellut samanlaion tullut valtiolle maksamaan
siksi kuin ennenkin. Ehdotus siaina 25,000 mk!
sältää uutta ainoastaan sen, että
On totta, että teknillisen ope- parhaat (kesk. 8) "Teknillisen 0tuksen tulee kulkea pikemmin I pisten oppilaat saavat jatkaa
opinteollisuuden
kehityksen edellä tojaan Teknillisessä yliopistossa
kuin jälkeen. Siis opetusta tulee aivan niinkuin Teollisuuskoulujen
jakaa sellaisillakin aloilla, joilla parhaat
oppilaat saavat nykyisin
mahdollista
teknillisissä

■

vielä ei ole suurta tarvetta mutta,
jolla on kehittymisedellytyksiä
maassamme. Mutta tällainen opetus on tarkotuksen mukaisella
järjestämisellä saatava valtiolle
niin helpoksi kuin mahdollista.
Jo 1905 teollisuuskoulujen opettajat kokouksessaan ehdottivat
erinäisillä aloilla opetuksen keskittämistä muutamiin kaupunkeihin ja jo joukunaikaa on muutamille opetusaloille otettu oppilaita vain aika ajoittain.
Aikasemmin selostamamme ehdotus teknillisen opetuksen uudestaan järjestämiseksi Tampereella
tarkoittaa niiden periaatteiden toteuttamista. Ehdotuksesta näkyy,
että tarkoin® on järjestää harjotustunneille riittävä oppilasmäärä
yhdistämällä eri osastoja
jopa
eri kouluistakin
samalla kertaa
■harjotuksiin. Harjotusten lähin
ohjaus jää assistenteille, joiden
työtä kuitenkin valvovat }'Jiopettajat.
Meidän oloissamme uutta
sisältää ehdotus kieltäessään oppilaitosten opettajilta sivutoimet.
Tarkotuksena on hankkia opettajille opetustyöstä riittävä toimeen-

jatkaa Teknillisessä Opistossa.
Toinen arveluttava seikka erj

L 1

■ ■ ■
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asteisten oppilaitosten yhdistämiseksi on se, että opettajat kiinnits
tävät harrastuksensa ylimmän asteen opetukseen laiminlyöden alempia koulumuotoja. Ehdotuksen
mukaan on kullakin koulumuodolla opettajansa kuten nytkin.
Erotus on ainoastaan siinä, etti
Yliopettaja s. o. Teknillisen Yliopiston opettaja on tarkastaja alailaan kaikissa koulumuodoissa.
Tämän lisäksi kaikki suoritetut
tutkinnot ovat julkisia ja ne suoritetaan lautakunnan edessä, jota opettajien työ ja yliopettajan tarkastustoiininta ovat mitä tehokkaimman tarkkailun alaisena. Ei
ole siis mitään syytä edes epäillä,
että Teknillisen Opiston tai Teollisuuskoulun opetusta laiminlyö
täisiin
päinvastoin jos mahdollista se entisestään paranee.
Tämän uuden ehdotuksen mukaan Teknillinen Opisto Ja Teollisuuskonin Jäävät siis siksi, mitä
ne orat olleetkin. Niiden opetus
ainoastaan entisestään yhä tehostuu Ja oppilasaines ilmeisesti paratulo.
nee. Nämä ovat muutoksi*. Joita
On mielenkiintoista verrata mi- sekä näiden oppilaitosten,
että
ten kalliiksi laitoksen toiminta teollisuuden taholla on tervehdittulee verrattuna aikasempaan Jär- tävä ilolla.

Kansallis-Osake-Pankin hallintoneuvosto
on puheenjohtajaktiön kokouksessa eilen illalla Hel- seen
senaattori A. Osv.
valinnut
määrättiin osinko 12 Kairamon
singissä
varapuheenjohtajakJa
'% :ksi. Yleishyödyllisiin tarkoiseen senaattori P. E. Svinhufvutuksiin käytettäväksi Johtokun- din.
nan harkinnan mukaan määrätJäänsärkijä Tarmo lähti tätiin 150,000 mk. Yhtiön osakenä
namuna
varhain Turusta aupääoma. Joka nyt on 10 milj. mk.,
kaisemaan
Pohjanlahden
satamia
päätettiin korottaa 20 jnilj. markJäistä. Matka kulkee Uuteenkaukaan.
punkiin, Raumalle Ja Mäntyluotoon
sekä sieltä mahdollisesti
Vaasaan, Josta Tarmo palaa Helsinkiin.
Kajaanin Ponfavaraosakeyh-

uutisia.

Elintarvesäånnösletyn

Vahvistettuja lakeja jo

jatkaminen.

asetuksia.

koskevan lain.
Tasavallan presidentti on vahvistanut eduskunnan hyväksymän
lain elintarvcasiain järjestämisestä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 37 pnä heinän.
1918

annetun lain voimassaolo,

ajan pitentämbestä 2 kuukaudella huhtik. I pstä 1920.

lioinvaimisfeiufumfoon viides
osasto.
Sosiaalista lainsäädäntöä varten
Mikäli H. Sille on ilmoitettu,
aiotaan lainvahjiistelukimtaan perustaa viides osasto sosiaalista
lainsäädäntöä varten. Uusi osasto
saadaan lopullisesti järjestetyksi
luultavasti jo tämän, viikon kuluessa
Kuten tunnettua, on lainvalmistelukunta tähän asti työskennellyt
neljässä osastossa.

litti Lenin' puolueen keekupkomi*
viime aikoina saavuttamia voitKeskeyttävät istuntonsa tiiliä viitaan toimintaa ja kommunistien
Bolshevikit vetäytyvät
kolla.
toja, lausuen m. m., että Suomeni
Muurmannin radalle.
ehdotusta rajan järjestelyn toimeenpanemisesta todellisuudessa
Saapuneiden tietojen mukaan
on pidettävä rauliantarjouksena.
pitäisi Uhtuan- maapäiväin keskeyttää istuntonsa tällä viikolla
Bolshevikit päästäneet rajan ylt
■siihen saakka kunnes maapäivillä
Venäjällä olleita ulkomaalaisia.
valittava lähetystö on suorittanut
Eilen klo 3 aikaan päivällä altehtävänsä Suomen ja neuvostoiVenäjän hallituksen luona ja ase- koivat bolshevikit jälleen päästää
maan siten saatu valaistusta. Bol- rajan yli Suomen puolelle .Venäshevikit ovat ilmoittaneet vetäyty- jällä olleita ulkomaalaisia. Tulijoita oli tällä kertaa kaikkiaan
vänsä Muurmanin radalle.
n. 400 englantilaisia, ranskalaisia
ja tanskalaisia’. Suomalaisia ei
Itä-Karjalassa ja kannaksella
maapäiväf.

Tasavallan presidentti on vahvistanut eduskunnan toissapäivänä hyväksymän lain, jolla hallitus
oikeutetaan antamaan määräyksiä
ulkomaisen valuutan ostosta ja
myynnistä.
Tasavallan presidentti on vahvistanut asetuksen eräistä muutoksista toimituskirjani lunastusta ja
toimituspalkkiota koskeviin päätöksiin. Muuttamalla läänien virkakunnille ja maistraateille lunastuksista ja palkkioista nykyisin
voimassaolevia taksoja määrätään
rauhallista.
tässä asetuksessa korotetut lunastukset ja palkkiot, jotka ovat täYleisesikunta ilmoittaa t. k. 30
hän asti voimassa olleita n. 250 %
p:na:
korkeammat.
Karjalan kannaksella ja ItäTasavallan presidentti on vah- Karjalassa
kaikki rauhallista.
vistanut asetuksen eläinlääkärien
oikeudesta myydä lääkkeitä eläinLenin selittänyt kommunistisen
lä-äkintätarpeisiin.
puolueen kokouksessa, että Suomen ehdotusta rajan järjestelystä

Esitys eduskunnalle lyösopimufcsisfa.
Työvfienasiain

3

Rajatapahtumat.
Uhiuan

Presidentti vahvistanut sitä

1920

valiokunnan

Venäläinen osuustoiminnallinen
valtuuskunta tullut rajan yli.

.Venäläinen osuustoiminnallinen
valtuuskunta, johon kuului 25
henkilöä, johtajana tunnettu bolshevikki Kr atsin kulki eilen klo 7,
ap. yli Suomen rajan matkalla
on pidettävä ranhantarjouksena. Skandinaviaan ja Englantiin.
Rajamaan

komendanttiviraäton

puo-

Moskova, 29. 3. (STT Radio) lesta oli luutnantti Danielsson tu-

Täällä on alkanut 9:s yleisvenäläiesitys-

joukossa ollut. [Vastaanottoa jatkui iltaan saakka.

nen

lijoita rajalla vastassa. Klo 8 lähti

kommunistipuolueen kokous. valtuuskunta suomalaisen sotilas-

Ensin toivat Ruotsin ja Norjan vartioston saattamana matkalle
kommunistisen puolueen edustajat Turkuun jatkaakseen eleitä matGyöhyvyHömyys- ja vanhuusMikäli H. Sille on kerrottu, on tervehdyksensä. Tämän jälkeen se- kaansa.
vakuutus ja työliömyydcn
eduskunnan työväenaaiain valioehkäiseminen.
kunnan laatima eaityaehdotus työsopimuksista siksi puutteellinen,
Suomen sanomalehflmicsfen
Tasavallan presidentille on esi- että valtioneuvostossa on
Suomen Rakennusmestariherätettelty eduskunnan anornukset työja
eläkesäästökassa.
liiton Xl? vuosikokous.
kyvyttömyys ja vanhuusvakuutuk- ty kysymys kokonaan uuden edusKertomus viime vuoden
kunnalle
jätettävän
työsopimuksia
sekä
yleisten
sen toteuttamisesta
toiminnasta.
Viime torst. alkoi Turussa Suotöiden järjestämisestä työttömyy- koskevan lakiehdotuksen laatimiSuomen
sanomalehtimiesten
elä- men Eakennusmestariliiton XV}
den ©haisemiseksi. Presidentti on sesta. Asia riippuu kuitenkin lo- ke- ja
säästökassan kertomuksessa vuosikokous. Osanottajia oli n. 60
antanut valtioneuvoston toimeksi pullisesti siitä kannasta', jolle valviime
vuodelta mainitaan, että eri osista maata saapunutta Suotoimenpiteisiin,
ryhtyä
niihin
tioneuvosto asettuu valiokunnan myöskin vuonna 1920 on ollut hamen Eakennusmestariliiton paijoihin anomukset saattavat antaa
esitysehdotnkseen nähden sitä is- vaittavissa, että sanomalehtimies- kallisosastojen edustajaa.
aihetta.
ten harrastus kassaa kohtaan on
tunnossa an käsitellessään.
Aamulla oli rakennusmestarien
määrässä kasvanut,
Valiokunnan
esitysehdotuSta ilahduttavassa
sillä uusien osakkaiden luku on perustaman Tapaturmavakuutus
tultaneen piakkoin käsittelemään
Porvoon hiippakunnan
huomattavasti noussut. Uusia osak- Oy. Louhen varsinainen yhtiökovaltioneuvoston istunnossa.
kaita on nimittäin tullut 13, kaik- kous, jossa myönnettiin asianpiispanvaali.
ki III:een luokkaan. 2 osakasta omaisille vastuuvapaus ja valittiin
on vuoden kuluessa eronnut siir- uudelleen erovuoroset johtokunnan'
Toimitetaan ensi kesäk. 3 p;nä.
ryttyään toiselle toimialalle ja 2 jäsenet kunnallisneuvos N. L. Es- J
Ehdotus fyörfilalalhsi.
kuolleen osakkaan saatavat on kola Helsingistä ja rak. mest. K.
Porvoon hiippakunnan tuomiomaksettu. 'Vuoden lopussa oli kas- L. Fremling Turusta. Tilintarkaskapitulin esityksestä on tasavallan Jätetään eduskunnalle pääsiäisen san jäseniksi
kirjoitettuna 54 hen- tajiksi valittiin hrat J. N. Syvapresidentti määrännyt, että vaali
jälkeen.
kilöä, heistä 2 eläkkeellä olevia, inioko Helsingistä, Fr. Salonius
avoinna olevan hiippakunnan piis46 vuosimaksun maksavia ja 6 Viipurista sekä varalle hrat O. E.
Lund Helsingistä ja E. Halonen
!
Mikäli H. S:lle on ilmoitettu, maksunsa lakkauttanutta.
panviran täyttämiseksi on toimiKuopiosta.
laaditaan sosiaaliministeriössä parJohtokunnan ehdotus
Vuoden kuluessa ovat osakkaat
tettava ensi kesäk. 3 pnä.
haillaan ehdotusta eduskunnalle vuosimaksuina suorittaneet Smk. vuosivoiton käyttämisestä ja osinEhdotus aiotaan 14,776; 60, jotapaitsi kassa on gosta hyväksyttiin.
työriitalaiksi.
jättää eduskunnalle pääsiäisen maksujen alentamista avustanut
Sen jälkeen pidettin Rakentajälkeen.
Smk :11a 3,253: 40. Osakkaiden jain Kustannus o.y:n varsinainen
Eslfys kauppa-, konttori- {a
saatavat ovat siis lisäytyneet yhtiökokous, jossa myönnettiin tivarasfoliikheiden työoloisia.
sekä osakkai- livelvollisille vastuuvapaus. OeurSmk :11a 18,030:
Suomalaisen Ronhordia-liilon
hyväksi
den
tulevalla 4 % mu- koa jaetaan 10 %. Johtokuntaani
Jätetään pääsiäisen jälkeen cduskaan lasketulla korolla Smk. valittiin vakinaisiksi hrat A. Wu
apurahoja
kunnaille.
3,831: 17. Tili on vähentynyt Malmi, V. Hedman ja H. Kaartieronneiden
osakkaiden saatavilla nen Helsingistä sekä varalle hrat
tänä
saaneet
vuonna
m.m.
Kuten tunnettua, on sosialimi- ovat
18,318:
enkilöt:
OlSmkilla
42 sekä osoittaa I. A. Vaaranto, E. Villman ja I.
Ylioppilas
seuraavat
niSteriössä käsittelyn alaisena esiSmkn 3,542: 75 lisäyksen ja nousi Eäsänen. Tilintarkastajiksi valitsairaanga
Tampereelta
Rouhe
tys eduskunnalle kauppa-, konttorija varastoliikkeiden työ- hoitajatarkurssia varten 500 mk. vuoden lopussa Smkiaan 104,031: tiin hrat I. N. Syvähuoko ja M«
Lehtinen, Raahen semi- 63.
7
Oksanen, varalle hra O. Vilamo.
oloista. Esityksestä on sosialihal- sekä Elli
Jyväskynaari,
Virtanen,
Aino
ja.
Kassan
antamat
avustukset osak- Yhtiön kustannuksella on v. 1919
litus antanut jo sanomalehdissävuosimaksuihin,
jotka ilmestynyt yhteensä 6 teosta, 'jad
kin selostetun lausuntonsa ja teh- län seminaari, edellinen Antreas- kaiden
avutukset edellisenä vuonna olivat
nyt asianvaatimia muutoksia itse ta, jälkimäinen Turusta kansaRakennusmestarien EläkeraKa*.
koulunopettajiksi valmi stautnmis- 30 % viimeksimainituista, vahlakiehdotukseen.
ton
vuosikokouksessa myönnettiin
visti johtokunta vuodeksi 1919
Mikäli H. S:lle on ilmoitettu, ta varten kumpikin 500 mk.
tilivelvollisille
vastuuvapaus. 023 % :ksi, koska tarkoitusta varon esityksen laatiminen lopullisakkaiden
kuluvan
vuoden osuus*
ten käytettävänä oleva summa ei
seen muotoonsa edistynyt jo niin
maksuja päätettiin voittovarojen;
sallinut niiden pysyttämistä aikai- avulla
pitkälle, että se heti pääsiäisen
lyhentää 20 %. Johtokunsemmassa prosenttimäärässä. Johjälkeen voidaan jättää eduskunRirjalyöntckijät vaativat
taan alkavaksi kolmivuotiskaudeknalle.
tokunta on vuoden kuluessa käsi- si valittiin
paikanlisåysfä.
hrat H. Kaartinen
tellyt kysymystä, millä keinoin Helsingistä, H.
K. Paavilainen
Sanoneet irti sopimuksensa kesäk. maksuavustuksia jälleen voitai- Viipurista vakinaisiksi ja varalle
siin koroittaa, mutta toistaiseksi hra K.
maataloustuottajain KeskusKiviranta Turusta sekä ti1 p:ksi.
on kysymys ratkaisematta. Ehdolintarkastajiksi
liiton jäsenten kokous.
hra A. Isaksson
tus, että tarkoitukseen käytettäi- V iipurista
Lindgren
E.
ja
HelsinKirjatyöntekijäin liitto on tule- siin Everthin ja Ärtin lahjoitus'Maataloustuottajain keskuslii- van kesäk. 1 päiväksi irtisanonut rahastoja, on havaittu mahdotto- gistä sekä varalle F. Hj. Väänänen
Helsingistä.
ton jäsenillä oli toissapäivänä
maksi toteuttaa lahjoittajien näilHelsingissä kokous, jolloin kes- voimassaolevat kalliinajan koro- tä rahas.oja koskevien määräysten
Liiton vuosikokous alkoi k!o 1
kustelun alaisena oli m.m. kysy- tuksia koskevat joukkotyösopimuk- vuoksi. Tässä yhteydessä mainit- päivällä ja ilmoittautui siihen n.
mys elintarvesäännöstelyn jatka- sen lisäsopimukset, vaatien ny- takoon, että johtokunta
on päättä- 100 paikallisyhdistysten edustamisesta. Minkäänlaisia päätök- kyään voimassa olevia korotuksia nyt, että, sen jälkeen kuin Ever- jaa. Kokouksen avasi Uiton hallisiä ei tehty, vaan keskusteltiin
310 prosenttia kalthin rahasto on kasvanut Smk:aan tuksen varapuheenjohtaja hra K.
aivan alustavasti näkökohdista, nostettavaksi
15,000;
sen korot on siirrettä- R. Konsti, minkä jälkeen puheenjoita olisi varteenotettava, jos kissa palkkausluokissa.
vä
sanomalehtimiesten yleiseen johtajaksi valittiin rak. onest. K»
Vaatimuksen mukaan tulisivat
säännöstelyä jatketaan. ErityiL. Fremling ja varapuheenjohtaavustusrahastoon.
sesti huomautettiin, että sään- nykyiset opin suorittaneiden työnjaksi hra J. Kurikka. Vuosikertomyönnettiin
Kaikkiaan
vuoden
nöstelyn jatkuessa olisi varsin- tekijäin kalliinajan korotukset
mus
ja tilit hyväksyttiin eekäi
kuluessa kassasta kolme sairauspohjois- ja itä-Suomen nousemaan 1.
kin
myönnettiin
palkkausluokassa
apurahaa,
jotka
yhteensä
tilivelvollisille vastekivät
maanviljelijöille viljanluovutukHallituksen jäsenikMyöskin tänä tuuvapaus.
sessa myönnettävä huojennuk- 3 mk. 91 p. tunnilta* Sanomalehti- Smk. 1,700;
si valittiin suljetuin lipuin eroon
kassalla
ilo
m.
korovuonna
ollut
Rauy.
joukkotyösopimuksissa
sia.
vuoroisten jälkeen hrat O. Kaisla,
Kohdakkoin pidettävässä ko- tuksen alaisesta määrätystä työstä tatiekirjakauppa Oy.ltä vastaanot- R.
Villman, I. Eloranta ja K. J„
suuruinen
kokouksessa tulevat nämä seikat tulisivat korotukset työläisten taa Smkn 1,000:
Rousti
sekä varajäseniksi hrat A',
lahjoitus
ja Sanomalehtien ilmoilähemmin haahmoiteltaviksi.
vaatimuksen mukaan vieläkin tustoimistolia Smk. ,2000;
sekä I. Malmi ja. E. A. Kaisla. Tilinsuuremmiksi.
Kustannus Oy. Laatokalta Smk. tarkastajiksi valittin hrat A. ToSamanlaisen kerotusvaatimuk- 2,000;
jotka kaikki on siirret- lonen ja I. N. Syvähuoko sekä vaProfessorin arvo. Vaasan sen ja sopimuksen irtisanomisen ty Sanomalehtimiesten yleiseen ralle J. E. Koponen. Jäsenmaksukruotsalaisen lyseon vanhemmalle
si hyväksyttiin 20 mk.
avustusrahastoon.
tältä vuolehtorille K. A. E. Almbergille on on kirjatyöntekijäin liitto lähettäoli delta.
Kassavaihto
vuoden
kuluessa
nyt
kirjansitomo-omista
jäin liitasavallan presidentti suonut proSmk. 74,63.2: menoja ja Smk.
v
fessorin nimen Ja arvon. .
tolle. j
75,196; S G tuloja, oli yhteensä
Sai. 149,828; 56.
sihdotus puutteellinen.
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Kalastuskuntien neuvottelukokous.
Pidettiin eilen täällä.

Tampereelta ja lähiseuduilta.
Hämeen läänin v.

f. maaherra

oikeusneuvosmies, varatuomari K.
K. Haljala, matkusti eilen Hämeenlinnaan ja ryhtyy hän hoitamaan maaherranvirkaa huhtikuun
*1 p :«tä-

Sampereen naisyhdistyksen
kokouksessa
29 p:nä maaliskuuta oli esillä kysymys yhdistyksen nuori eokirj a a t o n
käyttä-

Eilen pidettiin täällä kalastuskuntien neuvottelukokous Kauppaseuran ‘huoneistossa. Osanottajia kokoukseen oli saapunut kaikkiaan kolmisenkymmentä. Kokouksen toimeenpanija oli HäaneenSatakunnan maanviljelysseura, ja
avasi sen maisteri A. V. N i e m'inen, huomauttaen, että kokouksen tarkoituksena olisi muodostaa
ohjelma, minkä mukaan kalanviljelystä voitaisiin viedä eteenpäin.
Kalastuskunnan avulla saataisiin
selville erinäisiä tilastollisia tietoja. Sentähden olisikin kalastukselle avattava oma tilinsä, joten
saataisiin selville, missä määrin
kalastuksella on .merkitystä taloudellisessa elämässämme. Lopuksi
lausui kokouksen avaaja kokoukseen saapuneet henkilöt ja kuntien
edustajat tervetulleiksi.

lastus. Sääntöjen sisältöön nähden
huomautettakoon vielä, että samaan veteen rajoittuvien eri jakokuntien olisi laadittava kalastussäantönsä
yhdenmukaisiksi,
neuvottelemalla asiasta ensin yhteisesti, ennenkuin kukin jakokunta erikseen kokoontuu lopullisesti päättämään kalastuskuntansa säännöistä.

Kahviloman jälkeen seurasi keskustelua, jolloin keskustelun tuloksena hyväksyttiin eeuraavat
ponnet;

Keskiviikkona 51 pma

maansKuma

Tavarasauttoja
eri suuruisia välitetään heti
tilaajille. Lähem. Inrj. osoitt.
„Kuoroia-aulto“ Aamul. kontt
4034

Kansallismielisen

nuorisoliiton luenlokurssi!

Sankarlhaudaf.
Ähtärin kunta myöntänyt

sankari*

hautapatsaan pystyttämiseksi

15,000 mk.

Luopioisissa.

Ähtärin'
kunnanvaltuusto on
sankari hautapatsasta
myöntänyt
Kansallismielinen Nuorisoliitto varten 15,000 markkaa kunnan
»Aitoo*
järjesti luentokurssit varoista. Jo ennestään on olemasLuopioisten Aitoon kansakoulul- sa sitä varten jonkun verran rale t.k. 27 ja 28 p:väksi. Ensin lu- haa, ja lisää kerätään. Työ on jo
ennoi t.k. 27 pnä pastori P. K a r- annettu suoritettavaksi
hen.m a a. Aineekseen oli hän
Ähtärin kirkko valtuuston kovalinnut; Lukemisen
merkitys.
kouksessa
maaliskuun 28 päiväni
Valaisevasti toi hän esiin miten
jälleen vanhan Haukeskusteltiin
on luettava ja mitä luettava. Ihmisen tulee kristittynä tässäkin takappelin nuhteesta patsaaseen.
suhteessa asettaa pyrkimyksensä Ennen on päätetty hautakappeli
korkealle ja sen mukaisesti järjes- siirtää, mutta nyt s© toimenpide
lykättiin siksi että nähdään, vaatää velvollisuutensa lukemiseenkin nähden. Luennoitsija mainitsi tiiko jankaripatsaan edullinen simuutamia erikoisesti suositeltavia joittaminen tuota siirtoa.
teoksia ja kehoitti niitä hankkimaan perhe- ja yksityiskirjastoihin.
Pälkäneen maanomistajani
Maisteri, rouva L. Karhenma a oli valinnut luentoaineekkokouksessa
seen: Muistelmia Saksanmatkalta
v. 1911. Kartoin ja valaisevin kut. k'. 29 päivänä käsiteltiin tahvin loihti luennoitsija esiin koko
raavat asiat:
laajan kiertomatkansa, samalla
Kangasalan kunnan kanssa piantaen elävän kuvan tämän sildettävään
yhteiseen kuntain edusloin niin mahtavan kansan ja
maan pyrkimyksistä ja luonnosta. tajain kokoukseen, jossa keskustellaan Kangasalan asemalla olevan'
Maisteri, neiti Aura Sievämajatalorakennuiksen
nen luennoi Suomen-sukuisista yhteisen
kansoista. Varsin mielenkiintoista myymisestä valittiin edustajiksi
oli seurata tätä vilkasta, asiallis- maanviljelijät; H. Tuomaala, Vihta ja kaikinpuolin harkittua luen- tori Eerola, Juho Mattila, Juho
toa. Luennoitsija valaisi SuomenAlkman, Kalle Hiissä, Juho Hylli,
sukuisten heimojen historiallisen varalle Benjami Kämppi ja'Kaille
kehityksen aina nykypäiviin asti. Kummola, joille palkkioksi määTähän luentoon päättyi ensimäi- rättiin 25 mk. mieheen.
t
sen päivän ohjelma. HämäläismaanviljeHämeen-Satakunnan
laulun laulettua hajaantui yleisö lysseuralta
tulleen kirjelmän johjota jo viimeiselle luennolle oli
koskeva siianpoikasten hankdosta
kokoontunut melko runsaasti.
kimista kunnan vesistöihin, pääPalmusunnuntaina t.k. 28 pnä tettiin «euraavan kolmen vuoden
oli hartaushetki samassa paikas- aikana tilata 75,000 kappaletta
sa. Tässä pastori P. Karhensiianpoikasia vuosittain istutettamac a _gäiyänw tekstiin johdolla toi
vaksi kunnan vesistöihin ehdolla,
esiin iäisyyservojen .merkityksen että niitä on saatavissa sillä hinihmiselämälle ja kuinka on ter- nalla tuin nyt on tarjottu.
Tilaukveellistä niin yksityiselle kuin sen tekemään ja
huolehtimaan
kansallekin näissä merkeissä aset- muutenkin
asiasta valtuutettiin
taa elämänpyrkimyksensä. Iltarovasti K. Varmavuori ja Oskari
päivän luennot alotti opettajatar, Jussila,
joille maksetaan matkaneiti Saimi Vekka, puhuen
\
rahat
laskun
mukaan.
aluksi Suomen kirjallisuuden hisKuohenmaasta
Valtiakoskiia
toriasta ja johtaen esityksen erikoisesti kansan kirjailijoihin, ot- johtavan maantien raivaustyö päätaen varsinaiseksi luentoaiheek- tettiin ensi kesän aikana toimittaa
urakalla ja tulevan talven aikana
si kansankirjailija Pietari PäiväLyhyellä
esityksellään
rinnan.
ky- ajaa sora manttaalin mukaan.
keni luennoitsija elävöittämään Työtä teettämään valittiin talollimieliin tämän talonpoikaiskirjai- nen Juho Jussila ja Matti Leivo.
■lijan. Karjalaisten, laulun laulet- Laitikkalan siltaa tarkastamaan
tua alkoi yhteiskoulun johtajan, valittiin agronoomi V. Pätiälä ja
maisteri Hannes Sirolan luen- rakennusmestari Julius Lehtonen.
tosarja Maapallon kehityksen ja Kun mainitun sillan rakennuskoelollisen luonnon historiasta. Esi- mitea on sillan rakentamiseen
telmöitsijä jakoi luentonsa kah- käyttänyt omia varojaan, niin pääteen sarjaan, joiden välillä Aitoon tettiin heille maksaa 6 % korko
sekakuoro
johtajansa opettaja siltä ajalta. Päätettiin palkata
Heikki Mäkelän johdolla esitti kuntaan eläinlääkäri, jonka pätlaulua.
käksi määrättiin 6,000 markka»,
Luennoille varattu aika loppui josta valtiolta toivottiin saatavan
kesken ja näin täytyi pari ohjel- 2,000 markkaa ja puuttuva erä
massa ollutta luentoa jättää pitä- kootaan manttaalin mukaan. Vaimättä, sillä oli siirryttävä luento- tioavun hakeminen, viran auki jujen päättä jäisiltamaan listaminen ja lääkärin
valitsemiAitoon V. P. K:n taloon. Täällä nen jätettiin ennen asiaa valmisV. P. K:n soittokunnan soitettua tamaan valitun komitean toimekpiti johtaja Hannes Sirola ter- si.
vehdyspuheen ja nimismiehen
rouva Alatalo lausui pontevasti runon sekä maanviljelijä A u g.
Oy. Urjalan Sähkön
Hyö k 1 piti vaikuttavan esitel-
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haupunkl-

<

Kokouksella on s© mielipide,
misestä. Koska kirjastoa 'nyeittä kalastuskuntia olisi saatava
kyisin on varsin vähän käytetty,
vapaaehtoisesti syntymään;
eikä se niin ollen tuota vastaavaa
että tilattomalle väestölle olisi
Roimanne}
hyötyä, yhdistys päätti lahjoitvarattava tilaisuus kalastukseen;
taa kirjaston ruotsalaiset kirjat
ja
päivät.
ruotsalaiselle kansakoululle, suoettä kalastuslain, kohdat olisi
malaiset lastenkirjat Lastensuojesaatava selviksi.
Kutsutaan syysk. 3 4 p;ksi
Tämän jälkeen seurasi päivällukeskuksen vastaanottokodille seKokouksen puheenjohtajaksi vaTurkuun.
kä varttuneemmalle lukijalle so- littiin tuomari A. Tammelan- lisloma ja jatkettiin kokousta sapivat kirjat täkäläiselle sotilas- d er, varapuheenjohtajaksi maan- mana päivänä klo 4.
Koska tulevana syksynä on ku- kodille.
vilj. Osk. Taival, ensimäiseksi Klo y t 5 alkoi kalastusasistentti
lunut 3 vuotta Helsingissä pideKokouksessa keskusteltiin myös- sihteeriksi kalastusneuvoja Häy- J. K. Vallen esitelmä kalantyistä toisista kauprnkipäivistä, kin kunnan
keittiöiden rynen ja toiseksi sihteeriksi viljelyksestä ja siitä mitä
kunnat voisivat tehdä sen hyjoka parhaillaan maisteri V all e.
kohtalosta,
on kaupunkiliiton hallitus päät♦ Ylijohtaja T. H.
väksi. Puhuja selosti erilaisia ieä
r
J
v
esii
loi
tänyt, että kuluvana vuotena pi- lienee käsittelyn alaisena elintar- telmässään »Kalastuspoliit- tutustapoja ja arvosteli niiden tuvelautakunnassa. Yhdistys piti tisia näkökohtia*
dettävät 3:nnet kaupunkipäivät mainittujen
lyhyen loksellisuutta. Yleensä ovat istukeittiöiden toiminsilmäyksen kalastuksen tilaan ja tukset, jos ne Olosuhteet oikein
ovat kutsuttavat koolle tulevan nan jatkamista erittäin
tärkeänä’
tuntien ovat tehdyt, tuottaneet
syyskuun 3—4 päiviksi Turun monestakin syystä. Onhan niiden niihin toimenpiteisiin, joihin oli- hyviä tuloksia.
Tämän vuoksi pusi lähitulevaisuudessa ryhdyttävä
kaupunkiin.
olemassaolo monelle vähävaraisel- kalastuksen parantamiseksi maas- huja istuttamista innokkaasti suoOhjelmaan on kaupunkiliiton le melkeinpä elämisen ehtona. samme. Kalastuksen arvottoma- sitti.
Kun yksityisen henkilön käy
hallitus puolestaan suunnitellut Niiden lopettaminen olisi siis o- na pito johtuu siitä, ettei se ole
miaan yhä lisääpään puutetta. päässyt
vaikeaksi
ruveta kalaistutusta harelinkeinojen
taotettavaksi paitsi liiton säännöis- Mitä
muitten
taas tulee niiden kannatta- voin nousemaan, vaan on pysynyt joittamaan, olisi kuntien tähän
sä edellytettyjä asioita, seuraavat vaisuuteen, on pidettävä
luonnol- vanhoillisena. Tämän jälkeen teki tehtävään ryhdyttävä.
Lopuksi
yleiset keskustelukysymykset:
lisena, että ne .aluksi ovat tuotta- puhuja lyhyen katsauksen meri- puhuja jätti kokouksen harkitta1) a) Selostus kunnallisten yh- neet tappiota, ovathan perusta- kalastukseen, joka ei sekään ole vaksi pidetäänkö suotavana ja
dyskuntain muodostamisesta (m.m. miskustannukset olleet siksi suu- päässyt täydellisesti kehittymään missä määrin tällainen kunnallietukaupunkeja koskevasta lakieh- ret ja lisäksi on tullut tappiota siihen määrään, että se takaisi nen toiminta.
sota-aikana hankituista hätä-ajan merikalastajille varman ja säänKeskustelussa eri' puhujat sedotuksesta) ja b) kaupunKen esP
ravinto-aineista, jotka nyt parem- nöllisen toimeentulon. Syynä sii- lostivat kokemuksiaan istutuksiskaupunkipolitiikka, 2) maakun- missa olosuhteissa ovat tulleet kel- hen on järjestäytymisen puute, ta ja kalalajien viihtymisestä.
tain itsehallinto ja kaupunkikun- paamattomiksi. Mutta .aikaa voit- osaltaan myös se, että yritykset
Kokouksen mielipide asiasta
nat, -3) kunnallistalouden oikeus- taen keittiöt varmastikin tulevat ovat enimmäkseen heikoissa talou- päätettiin ilmaista seuraavalla
Merikalastus ponnella;
perusteita koskevan lainsäädän- kannattamaan. Ne ovat myöskin dellisissa käsissä.
Kokous katsoo että kalavesien
terveellisenä
vastapainona yksi- ei meillä ole saaliin määrään nähnön uudistaminen (julkisten rasiparantamiseksi
tyisten omistamille samantapaisil- den sen veroista kuin esim. Nor- ja kalakannan
tusten jako valtion ja kuntain kesle laitoksille estäen niiden hinto- jassa ja Ruotsissa, jonka vuoksi olisi ryhdyttävä kalanistutuksiin
kustannuksella, ottaen
ken sekä kunnallisen verotuksen jen ylenmääräistä
kohoamista. kalan kauppa-arvoa olisi kehitet- kuntien
huomioon olevat olot jia kiinnituudistus), 4) kuntain luoton jär- Näiden seikkojen perusteella nais- tävä.
Sisävesikalastus on nykyään täen huomiota sopivampiin kalayhdistys päätti kirjelmällä käänjestäminen.
lajeihin.
Sitäpaitsi tulee pidettäväksi esi- tyä Tampereen elintarvelautakun- jäänyt sivuseikaksi, koska teolliTämän Jälkeen alkoi kalastusnan puoleen, pyytäen sitä yhä e- suus, maanviljelys ja metsätalous
telmä viimeaikaisista uudistuksisneuvoja H. Häyrysen esitelmä
etupäässä
ovat
astuneet
;
etusijalle
delleenkin yllänitäimään mainitta Euotsin kaupunkien kunnallistuja keittiöitä, joiden lopettamis- kalastuksen ja kalojen vähenty- kalavesien hoidosta ja
hallinnon järjestelyssä.
ta yhdistyksen mielestä ehdotto- miseen on osaltaan syynä maan- käytöstä.
Puhuja huomautti niistä suuKaupunkiliiton hallitus on näi- masti täytyisi pitää taka-askelee- viljelys ja teollisuus. Maanvilje- rista
epäkohdista, joita tässä suhtakia
laskettu
lampia
ja
lyksen
on
nä päivinä kirjeellä kehoittanut na.
teessa
Kalastajat
on olemassa.
pienempiä, yleensä parhaimpia,
kaupunkien valtuustoja valitseuseasti
ajatelleeksi
eivät
tule
edes
järviä. Koskien otto teollisuuden
maan kaupunkien edustajat varapalvelukseen
vähentänyt virta- miten järven ka la pääomaa edulliRaatuneehsl ilmoitettu palannut kalastusta. on
Ehmiehineen kaupunkipäiville.
Väestön lisääntymi- simmin voitaisiin käyttää.
hollin.
olisi
päästävä
siihen,
dottomasti
neni on suurelta osalta vaikuttakalastusta, harjoitettaisiin
että
Viime kesänä kerrottiin sano- nut kalastussaaliin näennäiseen tuotannon
mukaisesti, jopa suhkovähentymiseen,
joskaan
«
itse
malehdissä, että lyseolainen Juesim.
niin,
teellisesti
ettei
Tampereen oppikoulut. Tam- ho H i e t a Tampereelta oli kaa- konaissaalista voida väittää väjonkun
kalalajin
pyydystämisellä
Olisi sen vuoksi
pereen tyttölyseon matematiikan, tunut ollessaan patrulliretkellä hentyneeksi.
pyyn- jotakuta toista ('vähemmän edulryhdyttävä
toimenpiteisiin
Aunuksessa
Petroskoin
läheisyyfysiikan ja kemian nuoremman
dessä. 'Omaisille saapui hänen nin ja kalastusvesien hoidon kes- lista) lajia suojattaisi.
lehtorin virkaa ovat hakeneet
Puhuja päätti esityksensä seukuolemastaan virallinen tieto. kittäytymiseen kustannusten väfil. maist. A. -Sandelin, A. Juvada, Pari päivää
raamin
ponsiin, jotka kokous hysitten kävi kuitenkin hentämiseksi ja kannattavaisuuväksyi;
ja K. Eokio sekä nuorempi lehtori niin, että mainittu nuorukainen den lisäämiseksi.
1) Olisi kalastettava suhteelliKalastusneuvos P. Brofeldt
palasi kotiinsa suureksi yllätykE. A. Kannisto,
sesti
kaikkia järven tuottamia kapiti esitelmän aineesta »Kalasseksi kotiväelleen.
Piirustuksen, muovailun ja kaulalajeja.
tarYlläoleva on selitettävissä si- tuskunnat, niiden
2) Olisi viljeltävä ja hoidettava
nokirjoituksen opettajan virkaa ten, että Juho Hieta
haavoittui koitus ja perustaminen*.
Tampereen klassillisessa lyseossa pahanlaisesti
yllämainitussa Esitelmässään toi puhuja esille ainoastaan järven pääkalastoa.
3) Tätä varten olisi tehtävä
ovat hakeneet opettajataret A. taistelussa. Hänen oikea jal- niitä neuvoja ja näkökohtia, joiLyytinen, Viinikainen ja 6. Rui- kansa ammuttiin poikki ja hänen ta olisi otettava varteen kalastus- järvitutkimus kussakin vedessä.
4) Tätä toteuttamaan olisi kamaatessaan haavoittuneena, oli kuntia perustettaessa.. Asian joujilla.
muuan punaisten johtajista var- duttamiseksi määrääkin nykyinen lastuskuntien ryhdyttävä.
memmaksi vakuudeksi ampunut laki, että maaherran tulee puut5) Myöskin yksityisten vesien
tua asiaan elleivät yhteisen kala- omistajien olisi ryhdyttävä kalahäneen
revolverillaan
useita
lauösaheyhfiö Sahanterän
kauksia, jotka sattuivat olkapää- veden osakkaat saa sellaista jär- vesiään hoitamaan ja järjestelmälhän, käsivarteen ja leukaan. jestelyä aikaan, että kalaston hä- lisesti käyttämään.
yhtiökokouksessa eilen päätettiin Kymmenkunta
tuntia myöhem- vittäminen estetään ja nautintoKeskustelun tuloksena merkitjakaa osinkoa 1S l/*
Säännöt min, kun punaiset joukot olivat oikeus yhteiseen kalaveteen tulee tiin
pöytäkirjaan seuraava lisäpäätettiin muuttaa siten, että edenneet peräytyvien
oikeudenm uka isesti järj estetyks i. ponsi;
vapaaehosakepääoma voidaan korottaa toisten jälessä, löysi pari
Näiden asioiden valvomista ja hoiystäJärvenlaskuja olisi,
milloin
mk. 600,000 markkaan.
varten tuke yhteisen kavällistä iäkästä paikkakunnan tamista
niistä koituvat edut eivät ole riilaveden
osakkaiden
liittyä
kalasukkoa haavoittuneen ja kuljetti tuskunnaksi.
Kalastusta on har- dattomat, vältettävät kalastoa va- män kansallisuustunteesta sekä
hänet Petroskoihin sairaalaan.
vuosikokous
hingoittavina toimenpiteinä.
samalla osoitti sattuvasti keinoja,
Sieltä hän kutakuinkin parantu- joitettu yhteisissä kalastusvesissä] Lopuksi
tri T. H. J ä r v i esitti joita käyttämällä me jokainen pidettiin
Rohouhsia.
Säästöpankin talossa
neena pääsi pois ja vietiin Spa- siten, että jokainen on saanut m o-1
muikun vi 1- voimme käydä käytännössä tote- t.k. 28 p:nä klo 1 päivällä.
tutkimuksiaan
kalastaa,
pyydyksillä
nilla
syrjäilernajan
vankilaan,
mistä hän
jelyksestä ja kalastuk- uttamaan kansallisuusaatteita ja
SuojelusTampereen
nyttemmin onnistui pääsemään nenkin, joka menettely loukkaa sesta Keiteleessä.
Kokouksen
puhee n johtajaksi
kunnan
kannatusyhdisNäitä ihanteita jokapäiväisessä elämäsenglantilaisten •myös kalaveden osakasten omis- tutkimuksia ion hra Järvi jatka- sä. Kun vielä oli esitetty onnistu- valittiin satulaseppä Eemil Tamtyksen vuosikokous on tänään vaihdettavien
tusoikeutta. Sen tähden on saamisto.
3
klo 7 illalla Kauppaseuran huone- mukana takaisin Suomeen.
yhteinen laillinen so- nut monien vuosien ajan ja on nut kuvaelma.' »Mustalaisleiri® ja Viime
tava
ustossa.
Aunuksenmatkalla on nuori- pimusaikaan
vuoden tilejä tarkastayhteis, veden käyttämisestä hän muikun elämästä ja menes- nautittu Aitoon sekakuoron eloi- maan
mies menettänyt painostaan mel- niin, ettei
valittiin kamreerit ,Yrj6
Tampereen ‘Kauppayhsen tuotantokyky huono- tymisedellytyksistä tuonut esiin sasti esitetyistä lauluista lopetetPoussa ja Lauri Heerman.
distyksen vuosikokous pide- kein puolet, mutta voi muuten ne ja että
josta vastaisuudessa on tiin iltama karkeloon.
kukin osakas tulee saa- paljon,
erittäin
tään Kauppaseuran huoneustossa olosuhteisiin katsoen
Luettiin vuosikertomus ja tilihyötyä.
maan lainmukaisen osansa. Kun
Täten päättyivät nämät verrathyvin.
tänään klo 7 ip.
ja myönnettiin tilintarkertomus
tain
selvillä,
Puhuja
yksinomaan
paion päätettäonnistuneet,
tästä ollaan
valaisi esitystään lukuivä, kuinka kalastustoiminta edul- silla varjokuvilla, joiden joukossa kallisia voimia hyväiksi käyttäen kastajain lausunnon perusteella
Tampereen Lastenhoitoyhdis- lisemmin voidaan suorittaa. Pai- oli karttoja Keiteleestä, tauluk- toimeenpannut luentokurssit. Vä- johtokunnalle ja tilivelvollisille
HäMpyörän yhtiöko- tjksen vuosikokous on tänään kalliset olosuhteet luonnollisesti koja ja joitakuita kalastuksesta keä olisi voinut olettaa olevan tili- ja vastuuvapaus.
Ö.y.
runsaammin. Toivottavasti vastaikousta koskevaan selostukseen eili- keskiviikkona klo 7 ip. Amurin määräävät, minkälaiset kalastus- otettuja valokuvia.
Johtokunnan jäsenten palkaksi
sessä lehdessämme oli tullut virhe. Laslenseimen huoneistossa, Korte- kunnan säännöt muissa yksityisKokouksen loputtua lausui tuo- suudessa luentokursseja sunnni- määrättiin 10 mk. päivältä j»
Johtokuntaan mainittiin valituksi lahdenk. 13.
kohdissa tulevat olemaan. Pyy- mari Tammelander loppusanat ieltaesa suuri yleisö osaa panna matkarahat.
; it
i
rva Hilma Ikonen, vaikka tarkotetdyksien laatua ja käyttöä koske- kokouksen osanottajille, hmmaut- enemmän arvoa tällaisille arvokJohtokuntaan, valittiin; entiset
Tullikamari ja pakkahuone vien määräyksien suhteen on eri- taen, että
tiin sanoa rva Hilma Koskokouksen kautta on kaille ja opettavaisille tilaisuuk- johtokunnan jäsenet uudelleen.
kinen,
pidetään suljettuina ensi lauvan- koisesti huomattava, että ne eivät saatu
kalastuskuntien lähempi toi- sille.
taina.
Näiksi tulivat siis mv. Juho Ransaa loukata, yleisen lain määräykminta
ja. järjestely paikkakuntain
pääsiäisPankkien aukiolo
tala,
Frans Uotila ja apt. Aug. NyKalastuskuntien sääntöjä, edustajille ja kokouksen osa. ottaTalon ja tontin kauppa. Ei- siä
lanantaina. Pankkiyhdistys on
sekä varalle kaupp. Oskari
lander
syvtä
Lempäälän lastenkodin joKmyös ottaa, jille selvennetyksi. Lopuksi lausui
•päättänyt
pitää kaikki pankit len päivällä myytiin vapaaehtoi- laadittaessa on
Vehmas.
tointa
tajattaren
huomioon
ovat
hakeneet
jakokunnan
m.
alueelta puhuja kiitokset kokoukseen saasuljettuna pääsiäisiauantaina, pait- sella huutokaupalla talonomistaja
Yhtiön tilintarkastajiksi valitasuvien tilattomien kotitarveka-' puneille esitelmän pitäjille.
m. seuraavat henkilöt: neiti Tyysi klo 11—12 ap. vekselien suori- J. G. Invenius-vainajan kuolinpene
kamreerit Yrjö Poussa jä
Tampereelta,
Lehtinen
rva
tiin
tusta varten. Luultavasti täälläkin sän omistama talon ja tontin puoBertta
Lauri
Heerman.
Soinio Laitilasta ja nti
pankit
tulevat
noudattamaan likas nto 37 (Läntinenk. 17 b).
Helena Miettinen Pirkkalasta.
Kokouksessa keskusteltiin vielä
73,950
mk.
tarjouksen
pankkiyhdistyksen päätöstä.
Suurimman
Hakijoita eli kaikkiaan 11. A.V pylväitten hankkimisesta ensi «?kteki muurari Alitti Osk. Heikkilä.
-■*
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•varsinainen kevätkokous pidettiin viime lauantaina Liikemiesyhdistykeen talolla. Puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avaaja
J. Kivikoski, sihteeriksi E. Aaltonen. Esitettiin hallituksen laatima
osuuskunnan vuosikertomus ja samoin tilikertomus sekä tilintarkastajain lausunto, mitkä kaikki
hyväksyttiin ja myönnettiin halliHyväksyttukselle tilivapaus.
tiin hallitukeen ehdotus vuosivoikäyttämiton
436 mk. 20 p.
sestä. Päätettiin vuosimaksu korottaa ensi huhtikuun 1 p;stä
160 mk:aan sekä takajohdoista
120 mk:aan.

Lopuksi velvoitettiin hallitus
ryhtymään toimenpiteisiin, että
Humppilan puhelinosuuskuntaa,
joka Pelliiän kautta on yhteydessä
Forssaan ja tätä tietä toimittaa
puhelunsa muualle, veloitettaisiin
25 mk. kaapilta. Samalla lausuttiin suotavaksi, että humppilalaiaet vetäisivät Pelliiän keskusasemalta oman johtonsa Forssaan,
koska siten pääsisivät parempaan
ja riippumattomampaan yhteyteen
muun maailman kanssa ja tämän
edun saavuttaisivat samalla mak«ulla, mikä heiltä nyt päätettiin
veloittaa, ja koska siten Pelliiän
keskusasemalla vähenisi se puhelutulva, mikä nykyisin tekee mainitun aseman käyttämisen etenkin
Forssasta käsin suorastaan kiusalliseksi.
Mainittakoon

vielä, että viime
vuoden lopussa kuului Forssan
Puhelinosuuskuntaan 131 jäsentä
ja että täkäläiseen keskukseen on
eivuasemista yhdistetty 12 johtoa.
Kaupunkien välisen Puhelinyhtiön laskuun välitettiin menneen
vuoden aikana puheluja 35,502:65
edestä.

Forssan Osuusliike r. lm varsinainon kevätkokous
pidettiin Maarianpäivänä Forssan
Työväentalolla, Kokoukseen oli
saapunut verrattain runsaasti jäseniä. Tavanmukaisten alkuval•ft? taistelujen jälkeen luettiin hallin»s? å-ön laitima toiminta- ja tilikertomus v.lta 1919, jotka molemmat
hyväksyttiin muistutuksetta. Hallinnolle ja tilintekijöille myönnettiin tilintarkastajain ehdotuksesta
täydellinen vastuuvapaus. Viime
vuoden ylijäämä, joka yht. on
20,637:73 päätettiin käyttää siten, että vararahastoon siirretään
10,318: 87j käyttörahastoon 2,063;
77, uutiisrakennusrahastoon 3,669:
voittoa kiinteimiätötililtä
19,
126: 64, irtaimistotililcä 459: 20
ja lopusta jaettava osuuspääomalle
5 % sekä ostoksista samoin 5 %.
Ensi kuussa avannee Osuusliike
kaupan Ronttismäeseä.

Ruoveden Suomalainen Seura päätti eilen pitämässään kokouksessa lakkauttaa toimintansa.
Seuran varat annetaan Ruoveden
Kansa llisaenrälle.

E. P. nuorisoseurojen
aluepiirin

—.

—

lossa.

Kyröskosken osuuskaupan
kevätkokous

:

Kertomus
Tampereen RallfluspiirifoimlKunnan toiminnasta v:lia 1919.

Tampereen Raittiuspiiritoimikuntakin on osaltaan koettanut ol-

Vuosien vieriessä menneisyyteen
olotilat ja sattumat
kuin viikkojen nopeudella. Puhutaan olosuhteiden mukaan paljon,
ajatellaan vielä enemmän. Tehdään luovaa, kokoavaa joukkotyötä, vuoroin vaihdellen suuremmalla, vuoroin vähemmällä innostuksella. Tänä kansojen uudestisyntymisen aikanakin ovat monen
monet uhrautuneet mikä mihinkin joukkotyöhön siinä varmassa
vakaumuksessa .että sen päämäärään

pyrkivän työn, joka on ter-

.

.«

pidettiin maalisk. 28 p:nä Kyröskosken seurahuoneella. Tärkeimpänä kysymyksenä oli kaupan viime vuonna tuottaman voiton jako,
joka oli Smk. 87,986: 85. Osuuskunnan jäseniä oli satakunta saapuvilla ja herätti mainittu voiton
jako vilkasta keskustelua. Hallitus oli esittänyt jaettavaksi ostovoittoa 2%, mutta kaikki jäsenet
eivät olleet siihen tyytyväisiä,
vaan halusivat saada aina 4 °/0 ja
kun asiasta sitte äänestettiin niin
ne voittivat jotka paljon pyysivät.
Loppu voitosta sijoitettiin sitte
erinäisiin rahastoihin.
Lopuksi oli iltama, minne kaikilla oli vapaa -sisäänpääsy. Ohjelmassa oli runoja, kertomuksia ja
naytelm äk app ale »Nolle*. Väkeä ra valvotettiin tuomaan laulukuooli saapuvilla tuvan täydeltä. , H ronsa juhliin. Valittiin juhlia järjestämään erityinen toimikunta,
Orivesi.
johon tulivat: Lyydia Simonen,
Anna Pusaa, Aarne Mäkinen,
Sosialiministeriön
Aleksi Mesimäki ja Toimi Ylä- raiftinsosaston k ie rt äPohjaslahden hevosjalostusSoini, viime mainittu kokoonkut- väraittiuspuhuja opettaja
yhdisJyhsen
sujana.
Väinö Tupala piti t. k. 20 p. tieVaskiHaapajärvi
Kalle
alusti
noissa
esitelmiä ja kokouksia alkokilpa-ajoissa
toimeenpanemissa
lauvantaina maaliskuun 27 p:nä veden n. seuran puolesta keskus- holista ja kieltolaista pitäjämme
»Minkälaisiin eri kulmakunnilla. Mutta kuulijajakaantuivat palkinnot seuraa- telukysymyksen
seuroihin
maalaisen kunta täällä oli ollut kauttaaltaan
ja
yhdistyksiin
vasti:
sopii
Kysymyksestä
liittyä?®
syn- tuiki vähäinen. Eaittiusseurojen
Nuorten sarjassa: I pälk. 50
markkaa rahaa ja kunniakirjan tyi vilkas keskustelu, jossa käytet- perustaminen ei tahtonut sujua.
tiin lukuisasti puheenvuoroja. Kieltolakilehteä tilattiin aivan väsai maanvilj. K. Siltala RuoveKeskustelu
pidettiin vastauksena hän j. n. e. Siis yleensä puhujan
deltä oriilla »Veikko* ajalla 2
kysymykseen.
Loppulauselma jä- ansiokas työ ci saanut kunlijain,
ja
patlk.
min. 15 sek.; II
35 mlk.
kunniakirjan maanvilj. O. Mak- tettiin piirin sihteerin J. Keskisen tai oikeammin örivesiläisten puokonen Ruovedeltä tammalla »Ah- tehtäväksi.
lelta eitä kannatusta, jonka se olimantyttö*, kk. n:o 2444, ajalla
Kokouksessa alustettiin kysy- si ansainnut. Eikäpä Oriyeden
2 min. 12 sek., laskettu aika 2 mys;
»Mihin toimenpiteisiin on oloja lällä kertaa tässä asiassa tunmin. 17 sek.
ryhdyttävä Virtain vesistöillä kul- teva toista kyllä osannut odottaaminuuttia’ hitaampien kevissa höyrylaivoissa ilmenneen kaan. Tosiaankin. Sillä Orivedestä
Neljä
juopottelun estämiseksi?® Kokon* näyttää paisumistaan paisuvan viisarjassa sai I palk. 75 mlk. ja kunniakirjan Suomen valtion ori »Ta- lausui jyrkän paheksumisensa siitä nanpolton, vai pitäisikö sitä vielä
tu® kk. n:o 1633, hoitaja Ritonie- kieltolain rikkomisesta,' jota to- sanoa salapoltoksi, luvattu maa.
näissä, varsinkin On sentään paljon niitäkin, jotka
men talo Ruovedeltä, ajalla 4 min. distettavasti
matkustajalaivoissa, on harjotettu, hartaasti odottavat, milloin viran1,5 sek.; II palk. 50 mk. ja kunniakirjan hra M. Bonn» Vilppu- sillä se on herättänyt yleisen omaisemme ryhtyvät v tositeolla
lasta, oriilla »Caesar®, k.k. n;o suuttumuksen kaikissa niissä hen- lakia valvomaan tässäkin suhteesDon ilmaus. Se on sen vuosikymmenien hartain unelma.. Se on
sen työn ja uhrautuvaisuuden kaunis palkka.

vaihtuvat

Kokouksen arasi piirin puheenjohtaja, opettaja Aleksi Mesimäki,
tehden selkoa piiritoiminnan tarkotnksesta ja een kokoovasta merkityksestä eri seurojen kesken.
Edustajia oli lähettänyt kahdeksan nuorisoseuraa, joten osanottajia kokouksessa oli runsaasti
ja kaikista asioista keskusteltiin
vilkkaasti.
Luettiin edellisen piirikokouksen pöytäkirja, joka hyväksyttiin,
samoin luettiin ja hyväksyttiin
johtokunnan tekemä työsuunnitelma sellaisenaan ilman muutoksia.
Kokous päätti tästä alkaen maksaa matkakulut niistä matkoista,
jotka määrää piirikokous tai johtokunta. Päätös oli lopuksi yksimielinen, vaikka ensin olikin vastustajia.
Härköskylän nuorisoseura valittiin esittämään näytelmäkappale
kesäjuhlissa. Kirkonkylän n. seu-

la tässä työssä mukana. Suuren
suuret eivät sen ansiot tässä työssä suinkaan ole, siihen ovat olleet
esteenä niin työvoimien kuin rahavarojenkin puute, mutta harrasta halua ei suinkaan ole puuttunut, mikäli mahdollisuuksia on ollut.
Kokouksia on Piiritoimikunnalla ollut 13, joista on pöytäkirjaan
merkitty 61 pykälää. Tärkeimpiä
tapauksia piiritoimikunnan toiminnassa ovat olleet raittiualuentökurssien järjestäminen Tampereella Taiston talolla maaliskuun
10 ja 11 päivä 1919. Luennoitsijoina näillä kursseilla olivat toimittaja Vihtori Karpio, opettaja
Maiju Seppälä, insinööri Sulo Heiniö ja ylioppilas Aarne Laaksonen.
Osanotto kursseille oli ilahduttavan runsas ja olivat kurssit suureksi opiksi mukana olleelle raitKesäkuun 1 p;nä
ti usväelle.
järjesti Piiritoimikunta raittiusseura in keskuskomitean ja täkäläisten raittiusseurain edustajain
kanssa yhdessä kieltolain vastaanottojuhlat. Nämä juhlat muodostuivat suureksi isänmaalliseksi
juhlaksi. Se oli Suomen suuri suvi sunnuntai. Jo aamuvarhain julistivat kirkkojamme kellot suuren päivän saapumista. Kello 8;l't»

veellä järjellä totuuden pohjalle
perustuvaa, sen työn merkit jäävät
aina kirkkaana totuutena näkymään. Senvuoksi ei mikään voikaan estää tällaisen työn harrastusta sen tekijöissä. Niinpä ovat
raittiustyön tekoonkin uhraantuneet monen monet kuin uhraantuvat vain ne, jotka tietävät tekevänsä työtä oikeiden, jalojen aatSen työn tuteiden puolesta.
loksena, mitä raittiusväki on meillä vuosikymmenien ajan tehnyt,
liittyy Suomen raittiusliikkeen
historiaan v. 1919 yksi sen kauneimmista lehdistä. Kieltolaki, joka kesäkuun 1 päivänä v. 1919 astui vihdoinkin, monien vastusten
jälkeen voimaan, on kansaamme
enemmistön harras ja vaka» tah- aamulla esitettiin Kaupungintalon

Partiolyö rakennustyötä.
Tällainen valoisien ja suurten
toiveiden aika ja sannalla hyvinkin
huolestuttavien mahdollisuuksien
keskellä
eläminen kutsuu esille
kaikki kansamme parhaat voimat
ajatuksin ja töin olemaan apuna
siellä, missä ikinä maamme ja
kansamme
työntekijää kaipaa.
Tämä on rakennusaikaa, säpäleiksi
menneen yhteiskunnan korjaamistyötä, uusien, parempien elämisen
luomisaikaa,
mahdollisuuksien
avarampien, suurempien henkisten näköalojen avaamista.
Tämän ajan velvoittavan vaatimuksen tuntee myöskin nuoriso
ja pyrkii käytettävissä olevien
mahdollisuuksiensa rajoissa toteuttamaan sydämensä syvää kaipausta tehdä maailmassa, tässä omassa
Suomessansa, jotakin kelvollista,
kestävää ja kunniakasta. Sen pyrkimyksillä on. erilaisia ilmenemismuotoja suuntautuen joko johonkin määrättyyn erikoiseen harrastukseen tahi esiintyen ihmisolennon eri kykyjen kaikinpuolisena
kehittämisenä, jotta ihmisestä
kasvaisi kelvollinen työase isänmaan yhteiselle työvainiolle.
Partioyhdistykset- työskentelevät
erikoisesti tässä mielessä, jäsentensä kehittämisessä eekä ruumiin
että hengen, sekä sisäisen että ulkonaisen ihmisen puolesta vastaamaan ihanteellisia ja korkeita
kansalaisvaatimukeia-. Partiokin
kymmenen pykälää:
1. Partiolaiseen voi luottaa'.
2. Partiolainen kunnioittaa toisten vakaumusta, rakastaa kotiaan
ja isänmaatansa.

sesti partio imiseen. Sitävarten ori
Järjestetty luokkatutkintoja Ja
tailomerkkien suorituksia, Joista
saavutuksista kannetaan erilaisia;
merkkejä. Niiden avulla koetetaan
saada ihmisolennossa löytyvät monellaiset kyvyt kehityksen alaisiksi Ja hedelmää kantaviksi omaksi'
Ja toisten hyödyksi. Yhteisessä
suuressa toveripiirissä työskennellessä opitaan oman tahdon terveellistä alistamista Joukkokurini
hyväksi Ja niin koetetaan luoda
kelvollista, lainkuuliaista kansaa.
Maamme kaikki partiojärjestot
ovat tähän asti työskennelleet yhteisen pääjohdon alaisina, mutta
tämän kalenterivuoden
alusta
toimii Suomen Partioliitfc o ainoastaan suomenkielisten
partiojärjestöjen yhtymänä erillään ruotsinkielisistä järjestöistä,
koska yhteistyötä on vaikeuttanut
ajatuskannan Ja periaatteiden erilaisuus. Varsinkin partiokin 10 §
oli erimielisyyden aiheuttajana.
Ja koska suomalainen ryhmä oi
voinut siitä tuumaakaan tinkiä,
niin aiheutti se lopuksi eron eri
ryhmien välillä.
Suomen Partioivitta Johtaa työtä kautta maan
Liittoneuvostonsa avulla, asuinpaikka Helsinki, .kehittäen työtä
edelleen, järjestäen Joka kesä partiopäiviä. Jolloin päätetään yhteisistä asioista sekä pitäen yhteyfMt

ulkomaiden partioliittojen kanssa.Valoisin ajatuksin Ja tarmokkain mielin Suomien Partioliitto
on ryhtynyt toimimaan uskoen,
työnsä tärkeyteen ja toivoen voivansa olla apuna. Suomen kansan
kasvattamisessa Ja rakentamisessa.
H. N.

5. Joka ostaa

ELO-iwargarinia

3. Partiolainen on avulias, kohtelias ja huomaavainen.
4. Partiolainen täyttää velvolli-
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suutensa ja on täsmällinen.

ostaa parasta.

5. Partiolainen on jokaisen partiolaisen toveri'.
6. Partiolainen on eläinten ja
muun luonnon ystävä.
7. Partiolainen pitää aina mielensä rohkeana.
8. Partiolainen on työteliäs, vaaSinivalkoinen lippu.
timaton ja säästäväinen.
9. Partiolainen rakastaa’ puhtautta ja järjestystä.
Pieni sinivalkoinen lippu, jonka
10. Partiolainen ei käytä tupak- voittokulku tänä talvena pääkaukaa, väkijuomia eikä kirouksia pungin suojeluskuntapäivillä ja
sekä karttaa muita huonoja ta- niinikään maaseuduilla on ollut
poja.
suuremmoinen, saapuu nyt vihOvat johtotähtinä talia kehitys- doin Tampereelle.
Suojeluskuntiellä. Ja meidän täytynee myön- tamme Lotat ovat sen näinä päivitää, että yhteiskuntamme olisi on- nä varteen kiinnittäneet ja nyt se
nellinen, jos tämä laki tulisi täy- odottaa tuhansin ja taas tuhansin
tetyksi ihmisten elämässä. Jokai- luvuin sopivaa aikaa lähteäksensä
nen partiolainen siihen kuitenkin liikkeelle. Vapausjuhlana se sitte
pyrkii luvatessaan »parhaan ky- tapahtuu. Ensimmäisenä ja toisekynsä mukaan täyttää velvollisuu- na pääsiäispäivänä muun juhla-

LM Ja Miliisin.

!

Forssan Puhelinosuuskunnan

kiloissa, jotka tahtovat lakia noudattaa ja jotka ovat sattuneet matkustamaan Toisvedellä ja ovat olleet yötä Tulijoen laiturissa, jossa
elämä monta kertaa on aivan sietämätöntä. Päätettiin lähettää laivaosakeyhtiöiden
johtokunnille
kirjelmä. Jossa vaaditaan johtokuntia valitsemaan kieltolakia
noudattava päällystö sekä miehistö ensi purjehduskaudeksi omistamiinsa laivoihin. Jolleivat johtokunnat ryhdy edellämainittuihin
toimenpiteisiin, päätettiin kääntyä Virtain nimismiehen puoleen
pyynnöllä, että asetetaan raittiustai oikea poliisi valvomaan, että
laivoissa noudatetaan ehdotonta
kieltolakia ainakin matkalla Virtain kirkkoranta—Tulijoki.Kirjelmän lähettäjäksi valitt. op. Aleksi Mesimäki. "Kokous toivoi, ettei
enää ensi kesänä tarvitse nähdä eikä kuulla juopuneiden mellastusta
matkustaessa Virtain ihanilla vesillä, joiden sinikalvot luonnostaan huokuvat raittiutta.
Kokouksen, jossa vallitsi pyhä
innostu® ja usko valoisaan tulevaisuuteen, lopetti puheenjohtaja
muutamin jäähyväissanoin, jotka
edustajain tulee kerrata omissa
seuroissaan. Lopuksi laulettiin
laulu; »Maa ponteva s
Illalla kello 7 alkoi aluepiirin
ja paikallisen seuran yhteinen i 1ta m a entisessä työväen talossa.
Iltaman ohjelmassa oli J. Keskisen tervehdyspuhe ja runo, kilpailut kaunoluvussa ja yksinlaulussa, opettaja Aleksi Mesimäen
puhe ja näytelmäkappale: »Harrastapoja oppimassa.» Iltama lopetettiin laulamalla »Maamme».
Varmaankin jokaiseen kokouksessa ja iltamassa olleeseen jätti
tämä päivä virkistävän muiston
ja moni sai taas uusia vaikutteita,
joita lähtivät, voimakas tulevaisuususko mielessä, levittämään
kautta aluepiirin.
Jähdyskylän n, seura ansaitsee
vilpittömän kiitoksen siitä ystävällisestä vastaanotosta, joka tuli
■kaikkien kokoukseen osaaottaneiden osaksi. Nuori seura selviytyi
tilanteista kunnialla,.

tensa Jumalaa ja isänmaata kohtaan, auttaa muita ja totella partioi akia*.

humun ohella on myös se kaikkialla. Missä vain näet metallilippaalla varustetun nuoren Lotan,, nuoren suojeluskuntalaisen tahi sir-

Eteenpäin pyrkiminen ja kyky-

jen kehittäminen kuuluu oleelli- keäsilmäisen

koululaisen,

siellä)

myös tuon soman sinivalkoisen lipun sekä kappaleittain että1
niputtain joko rintaan kiinnitettäväksi tahi käsissä kannettavaksi'.
Mutta aavistanpa, ettei juuri yhteen kappaleeseen yleensä tyydytä,
vaan
ostetaan niitä niputtain,
Ajatteleva perheenemäntä esim.
käyttää nyt hyväkseen oivaa tilaisuutta varatakseen sieviä koristeita kotoisiin juhliinsa. Niinikään
tapaat

sa. Kuinka kauran me saamme
tätä odottaa, odottaa milloin sala-

polttajat ja viinatrokarit Orivedellä «aavat ansaitun palkkansa.
Niinkö kauvan, että odotukseen
kyllästymme. Sen on näyttävä lä*

hitulevaisuus.
KaMua p o i k a

»

parvekkeelta torvisoittoa, suuri,
tätä varten harjoitettu sekakuoro
lauloi useita lauluja herra K.
Penttisen johdolla ja kaupunkim-

ta. Tästä huolimatta ei Kurun
Lokakuun 24 p:nä luennoi Tamraittiueseura ole jaksanut herätä, pereella johtaja Ljunggren Ruotjohtuen sikäläisten, seuran joh- sista. Johtaja Ljunggren, joka aidossa olleiden henkilöiden paikka- kaisemmin
oli työskennellyt Bratme
valtuuston puheenjohtaja, kunnalta poistumisesta, kokous- tin kanssa yhdessä, mutta sittemkansanedustaja, herra Emil Vih- huoneen puutteesta y.m.
min kääntynyt täydellisen kieltojailen kauniesanaisessa puheesHeinäkuun lopulla saapui Poh- lain kannalle, esitti hänelle euusaan terosti monisataiselle kuujoismaiseen
raittiuskokoukseen rella tuntemuksella Brattin järlijakunnalle tämän päivän suurosaa ottaneita ulkomaalaisia vie- jestelmää käytännössä Ruotsissa ja
ta merkitystä.
Päivällä oli raita Tampereelle. Piiritoimikun- kumoten kohta kohdalta Brattin
kansanjuhla Pyynikin kentällä, nan puolesta oltiin
vieraita kuk- väitteet, totesi hänen järjestelmänjonka ohjelmasta on erikoisemmin kasin vastaanottamassa. Seuraa- sä
Tulkoon
turmiollisuuden.
mainittava professori Voionmaan vana päivänä näytettiin vieraille tässä
että kaupunkimmainituksi,
sydämestä lähtenyt ja sydämiin kaupunkimme nähtävyyksiä ja tar- me rahatoimikamari luovutti tätä
käyvä puhe. Ulalla oli järjestetty jottiin yksinkertainen aamiainen. tilaisuutta varten kaupungintalon
juhlat Työväentalolle ja Kaupun- Kello }412 päivällä saatettiin nä- juhlasalin ilman vuokraa.
gintalolle, joissa molemmissa oli mä nähtävyyksiimme ja vieraanväkeä tungokseen asti. Valoisaksi varaisuuteemme
9:nnessä pohjoismaissa raitihastuneet vieraat
täuekokouksessa Helsingissä viime
ja toivorikkaaksi muodostui tämä etelää kohti lähtevään junaan.
päivä Tampereen raittiusviiell»
Lokakuun 4 ja 5 päivänä toi- heinäkuulla oli piiritoimikuntaa
Paikallisissa raittrasseuroissa on meenpantiin Piiritoimikunnan ja edustamassa hra Väinö Jusl£n, sakieltolskijnhlia toimeenpantu Vir- Tampereen raittiusseurain Kes- moin Raittiuden Ystävien vuosikokouksessa. Huvituksen tilalla
roilla, Sahalahdella ja Nokialla.
toimesta TampereelkesViime kesänä kävi Tampereella kuskomitean
la kieltolakikurssit, joilla luen- Y 1 aneella pidettävillä viikon
amerikalainen, professori Carren, noisivat toimittaja Vihtori Kar- täneillä raittiuskursseilla oli piiritoimikunnan
edustajana herra
pitäen täällä esitelmän Klassilli- pio, johtaja V;m Sippola
ja maisAarne Laaksonen. Kaikki se hyvä,
sen lyseon juhlasalissa. Kesäinen teri
Niilo Liakka Helsingistä, pi- mitä
aika ja liian lyhyt tiedoittamdsen
hra Laaksonen näiltä kurstäen kukin useampia esitelmiä.
seilta sai, ei joutunut ainakaan
aika olivat syynä, ettei kuulijaVaikkakaan ei näillä kursseilla
kunta ollut niin runsas, kuin oli- ollut osanottajia niin paljon kuin nimellisesti piiritoimikunnan käysyystä, että vähän täsi toivonut.
oli uskallettu toivoa, olivat ne tettäväksi,
män
jälkeen
joutui hra LaaksoElokuun 10 p:nä teki Piiritoi- sittenkin erittäin onnistuneet ja
mikunta hyökkäysretken Kuruun, saavutettiin niillä ainakin suurel- nen muuttamaan pois paikkakuntarkoituksella saada sikäläinen ta osalta se. mikä oli niiden tar- naltamme. Sosialihallituksen raitraittiusseura herätettyä henkiin. koituskin. Varsinkin luentojen lo- tiusoeaston toimesta järjestetyssä
Helsingissä viime
Pidetyssä
neuvottelukokouksessa massa käydyt keskustelut valaisi- kokouksessa
valittiinkin
Kurun
raittius- vat monta hämärää asiaa ja kurs- tammikuulla oli piiritoimikuntaa
seuralle toimihenkilöt,
joiden selliä mukana olleet maalaisseu- edustamassa hra E. A, Ailio.
oli määrä myöhemmin
vali- rain edustajat saivat näiden kursKiertokirjeitä on paikallisyhdista seuralle uusi johtokunta ja sien kautta suuresti tietoisuuttan- tyksille vuoden kuluessa
lähetet**
valvoa seuran toiminnan alkamis- sa lisättyä.
ty 2»
,

'

Osuuskuntien kokouksia
Forssassa.

1569, ajalla 4 min. 6 sek.;' 111
Hifolahden osuuskaupan varsinai- palk 30 mk. ja kunniakirjan
maanvilj. A. Tanhua-Tyrkkö .Virnen kevätkokous
tailta tammalla »Elontähti«, kk.
pidettiin Sorilan Kulkkaalla sun- n:o 660, ajalla 4 min. 16 sek.; IV
nuntaina t.k. 28 pnä. Puheenjoh- palk. kunniakirjan maanvilj. T.
Ruovedeltä tammalla
tajana toimi maanvilj. Jussi Nat- Koskela
tari ja pöytäkirjaa piti K. Niemi. »Kferttu*, k.k. n:o 1646, ajalla
Hallinnon selonteko kaupan toi- 4 min. 20 sek.
Nopeammassa sarjassa sai I
minnasta ja rahallisesta asemasta
100 mk. Ja kunniakirjan Riyksimielisesti,
palk.
sahyväksyttiin
tammoin myös vuosikertomus ja ti- toniemen talo
lintarkastajain lausunto ja niiden malla »Putte®, kk. n:o 627, ajalla
perusteella myönsi kokous osuus- 3 min. 47 sek.; II palk. 70 mk. ja
kunnan hallinnolle ja liikkeen- kunniakirjan agronomi J. KjäfMhoitajalle täydellisen tili- ja vas- ström Vilppulasta orjilla »Polle
tuuvapauden vuodelta 1919. Kun Manalainen®, kk. n:o 1726, ajalla
jakamatonta 3 min. 50 sek.
edellisen vuoden
voittoa oli voitto- ja tappiotilillä Rata oli pehmeä ja osaksi kuopSmk. 1,194; 71 ja viime vuoden painen, joten saavutetut tulokset
myyntivoitto oli Smk. 22,725; 64, on pidettävä kohtalaisen hyvinä.
niin
oli
voitto- ja tappio- Osanottajia oli ainoastaan 9.
tilillä jaettavaa voittoa yhteensä
23,920; 35 Smk., jonka summan
päätti kokous yksimielisesti siirtää rahastoihin seuraavalla tavalla;
rakennusrahastoon Smk.
22,000;
vararahastoon Smk.
Virtain
1,500:
ja loput voitto- ja tapkokous
piotilille.
Kauppa, jolla on takanaan toistakymmenvuotinen taival, toimii pidettiin maalisk. 25 pns Jlhdysyhä edelleenkin vuokrahuoneissa. kylän n. seuran luona Lahden ta-
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Vuosikertomus kaavakkeita on!
tähän päivään mennessä lähettänyt ainoastaan 4 paikallisyhdistys!,
ta, joista selviää että niiden toiminta on ollut enempi hiljaista.
Tätä ei voida kuitenkaan sanoa ai.
noasta Raittiuden Ystäviin kuuluvasta tamperelaisesta raittiusyhdistys Taistosta.
Kuoleman kautta on keskuudestamme poistunut opettaja J. P.
Tervo. Hän oli yksi raittiustyömme esitaistelijoita, käyden nuorempana ympäri laajaa Hämettä
raittiusesitelmäma tkoilla.
Huo-

nontuneesta terveydestään ja vanhuudestaan huolimatta kävi hän
säännöllisesti vielä piiritoimikunnan kokouksissa, antamassa meille
nuoremmille pitkän elämänsä varrella keräämiänsä neuvoja ja opastuksia. Opettaja Tervoa olivat piiritoimikunnan puolesta, hänen viime matkallaan saattamassa hrat
Autere ia Mäkinen, laskien samalla seppeleen hänen haudalleen. Lepää rauhassa sinä hyvä ja uskolli-

nen työntekijä. Muistosi elää.
j
Kuten edellä olemasta selviää, on
työmme ollut tuollaista hiljaisen,

ahertelua, mutta toivomuksemme
voisimme väkevimmin ottein käydä tekemään jaloa, isänmaallista työtämme sen päivän
koittoon, jolloin olemme raitis
maa ja raitis kansa.
Tampereella, 25 p:nä .rnaaKsk,
on, että

1920,

-

-

Osk. Huttunen
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ftuualla juhlilla saapuneet vievät
varmaan niitä mukanaan tuliaisiksi. Mikäpäs on yhdistäessä huvi
ia hyöty i
Mutta ennen kaikkea muodostuu
näitten lippusten kysyntä vilkkaakii senvuokei, että täten kukin
kohdastansa saa tilaisuuden tukea
Suojeluskuntaa
lippujahan
myydään suojeluskunnan

hyväksi

laihempikulckarolkukaties muulloin,
kaihtien apunsa pienuutta, on vetäytynyt syrjään. Antlmcma tuovat siis nyt rinnan rikas ja kövhä,
yhtä ripeästi ja iloisin mielin kumpikin. Suvaitkoot vain ostajat itse aatelinsa laakea myyjän lippaaHuomatkoot myös, että
seen.
myyjällä ei ole vaihtorahaa.
v lapuksi
vielä
eräs seikka.
Olemme kuulleet, että liikkeenharjoittajat aikovat pukea liikkeittänsä näyteakkuuat juhlajuhlapäiviksi, kuten hyvä
tsuun
tapa vaatii. Mikäpä tähän tarkoitukseen paremmin nyt sopisi kuin
tässä puheenaoleva lippu. Näitä
arv. liikemaailma saa etuHfteen
tilata suojeluskunnan kansliasta,
puh. 1908.
Lotta.

nenkin,

joka

Vuokko kukkii. Eilen ilmoimeille Vesilahden Narvasta. että siellä kukkii sinivuokko.
6
Aurajoki jäätön. Toissailtana
lähtivät Aurajoesta viimeiset jäät.
Jäänlähtö on tapahtunut tavallisesti huhtikuun puolivälissä, joten
jäänlähtö on nyt noin 3 vrkkoa tavallista aikaisempi, vaikka kyllä
ennenkin toisinaan on näin varhaisia jäänlähtöjä tapahtunut.
■—

tettiin

Neuvosto-Venäjän taloudellinen komissioni. Länsivaltöihin lähetetty Neuvosto-Venäjän taloudellinen komissioni, josta aikaisemmin olemme tarkemmin maininneet, saapui toissapäivänä Terijoelle ja lähti sieltä eilen aamulla
ylimääräisellä
junalla Turkuun.
Mukana seurasi suomalainen sotilassaattue.

Kanatkin rauhaa rakentamassa. Berlin, 20. 0. (STT) Versaillesin rauhansopimuksen ehtojen mukaisesti on Saksan hallitus
t.k. 19 pnä luovuttanut Belgialle
5,000 kanaa, 1,300 vuohta. 8,200
lammasta, 250 vuonaa ja 424 lehmää.
Suomalaisen Naisliiton ompeluilta on tänään klo T ip.
nti Impi Durchmanin luona Kyttälänkatu 6.
•'

Kalevan Pataljoonan 3
komppania

;non

tekoontuu harjoituksiin Urheilutentälle tänään klo 7 ip. Joka
mies!

Kalevan pataljoonan 111 (koululais- ) komppania
kokoontuu tänään klo 6,50 ip. Urharjotuksiin juhlaparaatia varten. Myöskin ylioppilaskokelaat saapukoot.

heilukentälle

Kalevan Patalj. 1 kompp.
kokoontuu tänään klo 6,45 Urheilukentälle. Kaikkien läsnäolo välttämätön.
Pyynikin pataljoonan 6, 7 Ja 8
komppania
kokoontuu tänään klo 6,15 ip. Urheilukentälle harjotuksiin.
Ehdottomasti joka mies mukaan.

3Säjahti.
Ihmeellisiä ja pelottavia asioita
on maailma täynnänsä, sanoi koiranpenikka, kun näki sammakon.
Niinkuin se onkin. Ja ne moninaiset vehkeet pelottavat, mutta samalla kiehtovat kokeilemaan uteliasta ihmislasta, kokeilemaan henkensä uhalla.
' Olipa muuan eukko, joka oli
tullut kaupunkiin, s.o. Tampereelle asioilleen. Ja koska hän mielestään sopivasti voi lyödä kaksi
kärpästä samalla kertaa, päätti
hän kerran matkaan lähdettyään
vierailla hiukan entisten ystävien
ja kyliänmiesteu tai oikeammin
-naisten luona, jotka jo aikoja sitten kaupunkiin muuttaneet olivat.

Ja niin siellä nyt kahvipannu
porisi ja kielet liikkuivat. Oli sitä juttuakin karttunut, toiset olivat kuolleet, muutamat naimisiin
menneet; mene tiedä, tuliko kaikki kerrottuakaan tarkalleen. Tietäähän sen, ainahan sitä asiallista

Niinkuin siitäkin,
olivat ruojat hinanneet kanuunankin sinne kirkontorniin.
asiaa riittää.
että

Keskiviikkona 31 p:ti§ maaliskuuta

ÄÄMutwn
Ei roar sillekään muuta paikkaa
löytynyt.

Mutta vihdoin oli kaikki kuulumiset kyselty, kaupunkitavarat,
kopat ja mytyt onnellisesti kelkkaan säälitty ja matka kävi pitkin
keväthölskeisiä katuja Mustaanlahteen, josta Terälahden perukoille pyrkiä piti.
Hyvä olikin keli jäällä, miltei
iljankoinen, ja hyvin tuntui liukuvan rautajalaksinen potkuri. Mutta tulomatkalla vastaan puhaltanut tuulikin oli kerinnyt kääntyä.
Hankavas täisen a vihurina se ilkeästi puskoskeli yli aavan selän, ja
kauhistuksella ajattelii eukko edessä olevaa kokopäiväistä urakkaa
kohti Siilinkaria ponnistellessaan.
Mutta kohtalo tekee laskujaan
meidän tietämättärame. laskuja,
äkkiylläköllä tempaisevat
jotka
meidät omasta maailmastamme ja
hämmästyttävät sanattomaksi kovaluontoisemmankin. Sattuipa nyt
kohtalo lähestymään eukkoa parin
jääjahdilla huvitelevan nuorukaisen hahmossa. Nuorukaiset olivat
kaupunkilaisveitikoiksi sangen siivoluontoisia, jota otaksumista vahvistaa sekin seikka, että he armahtivat tuulen riepoittelemaa naisparkaa ja päättivät kyyditä häntä
vähän matkaa kotiinpäin ilman
rahatta ja hinnatta. Siinä tarkoituksessa ohjasivat he jahtinsa liki tse eukkoa, joka heidän aikomuksiaan aavistamatta koetti parhaimpana mukaan väistyä pois
tieltä.
Nuorukaiset
kääntyivät päin
Tulkaa mukaan, suostuuleen.
tutelivat ho.
Mutta eihän eukko. Mikä sen
tuollaisen vehkeen tietää, miten
siinä käypi. Vaan arinahan olla,
oneivätkös ne olekin juuri
han hän ne nähnyt samassa talossa
ja näkyy sillä pääsevän. Tukalaa
se on tämäkin, puoli tuutin vei
Siilinkariin tullessa.
Ja eukko kapuaa vehkeeseen.
Kelkka sidotaan perään kiinni.
Älkää nyt vallan lujaa viekö.
Ääni vavahtaa ja, sydänalaa kouristaa outo jännitys.
Silloin se lähtee. Liukuu hitaasti. huomaamatta. Ja sitten tempaa täyteen vauhtiin. Viima vih*
laisee vedet silmiin, etäiset rannat
näkyvät kuin sumussa ja jää vilistää alta hirvittävällä vauhdilla.
Ihan tästä putoaa. Sormet kouristavat puuta kuin kuolemanhädässä. Fiuu-u fiuuu, soittaa tuuli
korvissa ja ilmanpaine henkeä sal-

Hasalta Suomesta. Rirlai!!snntto
in taidetta.
Harvinainen karkaus.
Saksi vankia karannut lakitan
vankivaunun seinästä. Toinen
saatu kiinni, toinen edelleen
karkumatkalla.

Helsingin lääninvankilassa val-

litsevan tilan puutteen vuoksi lähetettiin sieltä maanantaina Turkuun klo 3,23 saapuvassa Junassa
kaikkiaan kuusi vankia, kaksi
vartijaa .mukanaan, aikeissa sijoittaa heidät sikäläiseen lääninvankilaan. Halikon Ja Hajalan välillä Turkuun tultaessa olevassa

vastamäessä, Jossa Junan vauhti
oli hiljainen huomasivat Junamiehet Ja myöskin mukana olleet vartijat, että kaksi vangeista hyppäsi
ulos lukitun vankivaunun seinästä, Ja senvuoksi pysäytettiin Juna
heti. Toinen, karkureista, noin
22 vuotias Helsingistä kotoisin
oleva Ja 3% vuodeksi varkauksis-

ta sekä myöskin kapinaan osalli-

suudesta tuomittu Viktor Lähdevirta, Joka oli Jalkaraudoissa, ei

ehtinyt sillävälin pääsemään mihinkään, vaan joutui heti varti-

Jainsa

käsiin. Toinen, useista var-

kauksista 8 vuodeksi tuomittu Ja
Jonkun verran vanhempi Frans
Vieni Lehtonen, Jolla ei ollut
■minkäänlaisia rantoja, sitävastoin
pääsi livistämään tiehensä. Muilla
vaunussa kuljetetuilla vangeilla ei
liene pakeneminaikeita ollutkaan.
Kiinnisaadun toisen karkurin
omien puheiden mukaan oli pakovritys käynyt mahdolliseksi vain
siten, että vaunun puisessa sisäseinässä oli jo aamulla, heidän sinne joutuessaan, havaittu isohko
sahattu aukko ja tämän seinän takana olevaan ohueen poltiseinään
jos kiinnijoutuoli myöskin
neen kertomukseen on luottamis-

Bauerin ministeristön kokonaisuudessaan
erottua antoi presiTänään: rva Katri Raution vicdentti
Ebert uuden valtakunnanrailnnäytäntönä Ikävässä seurassa.
hallituksen muodostamisen entiTänään klo ]/% 8 illalla esitetään sen ulkoministeri Mailerin tehtätavallisin hinnoin rva Katri E a u- väksi. Monien neuvottelujen jälti o n vierailunäytäntönäi Paille- keen on hänen onnistunut päästä
ronin 3-näyt, huvinäytelmä Ikä- toivottuihin tuloksiin.
Uusi hallitus on, kuten luonvässä seurassa.
Lippumyymälä on auki tänään nollista, perustettu kokoomuksen
Mikään puolue, joka
pohjalle.
11—2 ja, 4;stäi alkaen.
katsoo kansan ja valtakunnan parasta kokonaisuudessaan, ei ole
niin voimakas, että se voisi ottaa
Flrtturi Heinonen: Vanha
kannettavakseen vastuun niissä
poikkeuksellisen
vaikeissa oloissa,
Rärmä.
joissa Saksa nykyään on. Kokoo3-näytöksinen näytelmä. Edis- mushallitukseen kuuluu miehiä
tysseurojen kustannus o.y. Sivuja keskustasta, demokraateista ja sosialisteista, viimemainitut enem96. Hinta 5 mk.
mistönä. Nähtävästi se siitä päätAhkera pohjalainen kynämlea täen tuleekin kulkemaan edeltäArtturi Leinonen on »Vanhassa jäinsä viittomaa suuntaa, rauhalHärmässä* kuvaillut sarana aikaa lista tietä tapahtuvien uudistusten
ja samantapaisia oloja kuin Järvi- hengessä.
Tällainen ohjelma ei tyydyttäluoma »Pohjalaisissaan.* Kuitenriippumattomia sosialisteja,
ne
kaan se ei ole mikään »Pohjalais- joille
kerrottiin tarjotun muutaten* mukaelma, vaan syntynyt ai- mia ministerisalkkuja, koska he
van
itsenäisesti samaan aikaan eivät näy Ottaneen niitä vastaan.
kuin »Pohjalaiset*, joskin oh vas- He ovat kutakuinkin lähellä kommuistettakoon vain
ta nyt laskettu julkisuuteen. Näy- munisteja
suhdettaan spartakisteiheidän
telmän tapaukset sattuvat 1800hin
ja odottavat nähtävästikin
luvulla, »häjyjen* ja juopottelun näiden »suoran toiminnan tulokaikana, jolloin jo esiintyy tuon ra- sia määrätäkseen kantansa sen
jun elämöimisen ja villityksen mukaan.
Järjestyksen palauttaminen ja
vastustajiakin samoinkuin »Pohyhteyden aikaansaamielimellisen
jalaisissa* ja Alkion pohjalaisronen valtakunnan eri osion välille
maaneissa. Hra Leinonen on pan- niin hailinnolli.seßti kuin talounut näytelmänsä vauhdikkaasti ja dellisestikin, on uuden hallitukasiantuntevasti kokoon ja saanut sen ensimäinen, tärkein ja voimiasiitä lajissaan sangen kelpoisan kysyvin tehtävä. Kappin seikkailu pysäytti asioiden säännöllisen
kappaleen, joka on sovelias varsinkulun, tosin vain muutamiksi päikin seuranäyttämöjen esitettäväk- viksi, mutta tapahtuma sinänsä
si ja samalla tarpeeksi jännittävä jo sai paljon häiriötä aikaan. Pasekä eisäisestikin hyvin vaikutta- hinta oli kuitenkin, että se soi
va ja lopussansa kohottava. »Van- kommunistisille aineksille tilaisuuden yrittää päästä valtaan, eiha Härmä* on epäilemättä onnisvätkä nämä tietystikään jättäneet
tuneimpia kansannäytelmiä, mi- sitä tilaisuutta käyttämättä.
tä meillä viime aikoina on ilmesViime päivien tiedot kertovat
palautuneen suurauhallisuuden
ja
löytää
toivottavasti se
tynyt,
Laosaan
valtakuntaa.
rimpaan
seuran,
tiensä monen
ehkäpä
kot ovat loppuneet Berlinissä ja

näytelmäohjelmis-

puhkaista. toon.
piirin
nimismiehen L.
Halikon
O. A. K,
toimesta; häivytettiin
Lindellin
heti paikkakunnan suojeluskunta
karkuria etsimään, samoin myöstuhoisa pyörremyrsky Pohjoiskin poliisi poliisikoira mokanaan
paa
Fl merikassa.
ja etsiskelyyn ryhtyivät myöskin
Niin sHä mennään, mihin menmiehissä. Eteen
paikkakuntalaiset
Paljon kuolleita ja haavoittuneita.
tänoekään, ties vaikka maailman mennessä,
ei karkuria kuitenkaan
loppuun asti, kun ei mitään näevielä saatu kiinni.
Chicago, 29. 3. (STT) On
kään. Mikä ne nyt saikin, sen riitietoja, että 77 henkeä
saapunut
ei auta ajavatut, semmoiseen
on keski- ja länsivaltioissa saatella pahaa
vaikka tästä vienut
eilispäiväisen
surmansa
Giilipalo Viipurin Espilälä tuomiolle joutuisi, kun viedään
pyörremyrskyn aikana. Eniten
kuin ennen Eliasta
paviljongissa.
on kuolleita Chicagossa ja sen
esikaupungeissa, nim. yhteensä
Niin se viimein kone kiepahtaa,
Eräs pn.hoin palanut jääkäri
purje lepattaa löysänä, kelkka liu29. Tähän asti on todettu, että
rakennuksesta.
Ohiossa on saanut surmansa 24
löydetty
hiljakseen
ja
pysähtyy.
Eukko
kuu
henkilöä ja Indianassa 17. Vakatselee, katselee ja oikoo viimein
Eilen illalla pääsi tuli irti Vii- hingot nousevat useihin miljoojäykistyneet sormensa irti uskalpurissa
Aleksanterin- ja Torkke- niin dollareihin.
tautuen, kun huomaa paikoillaan
Myöhemmät tiedot ilmoittavat
risteyksessä kaupungin
iinkatuje.n
oltavsn, kiepsahtaa jäälle, pyörähettä kuolleiden kokonaismäärä
Espilä-paviljonolevassa
puistossa
tää kelkkansa ja myttyjensä luo.
gissa. Palo saatiin kuitenkin sam- nousee 93 henkeen, joista ChicaHee-erranen aika, missähän sitä mumaan. Pnkennuksesta löydet- gossa 26, Indianassa 27 ja Minyt ollaan?
tiin muuan pahoin palanut jääkä- chiganissa 9. Sotaväkiosastot
Terälahdessa tietenkin, Toh- ri, jonka nimestä ei vielä eilen il- avustavat väestöjä esiinkaivaduttelevat saattajat hyväntuulisi- lalla saatu selkoa. Itse rakennus mistöissä esikaupungeissa, jotka
ennätti palaa piloille. Samoin tur- ovat melkein kuin piiritystilassa.
Atlanta Georgia, 29. 3.
Kunniallisia olivat nuorukaiset. meltui ravintolan irtaimisto koko- (STT)
Saapuneiden tietojen
ei
irtipääsyyn
tulon
naan.
Syytä
Mikäs olisi heitä estänyt eukkoa
on
mukaan
78 henkilöä saanut
vielä tiede!ä.
viemästä vaikka Kurun perääni yhsurmansa ja satoja henkilöitä
tä kyytiä.
haavoittunut sekä tuhansia jouEukko silmittolee, huomaa tutun
tunut kodittomiksi vallinneen
eulipalo Somerolla.
mökin koivujen suojassa rantatörpyörremyrskyn kautta.
Monet kiitokmällä. Ilostuu:
set! Olisi tässä saanut päivän tar- Osuuskaupan «ivumyymäläa raHaaksirikkoja.
kemiaa palanut poiokai.
Vahinpoa, nyt se meni sievästi 15 miKristiania, 29. 3. (STT)
got noin 100,000 mk.
nuutissa. Mahtaisiko lentokoneesPuolenpäivän
.

sa

?

Maarianpäivän iltana klo 10
ajoissa syttyi Someron osuuskaupan Pitkäjärven sivumyymälä palamaan. Tuli oli luultavasti saanut alkunsa Tiilikatossa olleesta
savupiipun repeämästä. Tulipalo
kylläpä
huomattiin
pian ja sammutusvätarjonnut niillekin
keä
saapui
nopeasti
paikalle, vieEukko
hyppää
olinkin pyörällä.
reisessä
talossa
kun
pidettiin paSiivojen
nuorukaisten
ikkunaan.
viilettää
niemen
mutta
iltamaa,
rsillaan
kaikesta
purje
valkea
rakennus
paloi
porokhuolimatta
taakse.
si
kaikkine
irtaimineen.
Ved
Piien
Tahvo Tönö n
puuta teki sammutustyössä tuntu-

Sininen savu fciemurtelee tuvan
kattotorvesta. Pettämätön merkki
emännän palaamisesta. Kyllä se
kahvi tekeekin hyvää semmoisen
menon jälkeen. Mitähän jos olisi

vaa haittaa.

Rakennus oli vakuuteltu Suomen maalaisten paloapuyhtiössä
Palstatila iikan ppa. Simpan 13,000 markasta, mutta kuu rakartanonomistaja J. Nisula Pirk- kennuksen arvo oli ainakin 00,000
kalan Naistenmatkasta on t. k. mk., ei vakuutus riitä likimainkaan peittämään vahinkoa. Kaup27 pna myynyt Eantahata-inianipavarasto paloi myöskin kokopalstatilan kirjakauppias A.
?on
naan, mutta «e oli riittävästi vaY. Tiihoselle, Tampereelta. Kaup- kuutettu paloapuylitiö Tulenvaarassa. Kaikkiaan lasketaan vahinpasumma* ci ole ilmoitettu.
got noin 100,000 markaksi.

tapahtumien hehlys Sahsassa.

Gampereen Geafteri.

tehty reikä, joka helposti oli
ta
revittävissä laajemmaksi. Nain
olivatkin karkurit tehneet ja'-junan hiljalleen ylämäkeä vieriessä
katsoneet ajan sopivaksi yrittää
pakoon. Jos kiinnijoutuneen puheet ovat todenperäisiä, on karkureina siitä päättäen ollut apureita. jotka jo aikaisemmin ovat valmistaneet heille tien pakoa varten. Mahdollista kuitenkin on sokin, että vangeilla itsellään ehkä
teatterienkin
on ollut joitakin aseita, joilta ovat
voineet, vaunun seinän

Sahsan tapahtumat.

useimmissa muissa kaupungeissa.
Ainoastaan länsi- ja keski-Saksan
suurissa teollisuusseuduissa jatkun kuohuntaa. Mutta kumouksellinen liike esiintyykin siellä to-

malliin. Siitä on tulokset tullee!
näkyviin. Koko Ruhrin alueella vallitsee hirmuinen neuvostoterrori, jota johtavat venäläiset
ja puolalaiset roskajoukot. Hollantiin tulleet pakolaiset kertovat,
ettei miehillä ole muuta valintaa
pian

kuin kuolema tai astuminen pu,
j
naiseen armeijaan.

joukkotyrannian
Tämmöisen
kukistaminen vaatii hallitukselta
tarmokkaita toimenpiteitä ja uskollista väkeä. Sitä kuitenkin vaikeuttavat rauhansopimuksen määräykset, jotka estävät Saksan hallitusta lähettämästä tarpeellista
sotavoimaa Ruhrin alueelle. Näin
»aavat kommunistit puolittaisessa rauhassa puolueettomalla alueella varustautua vallankaappaukseen. Mainittiin aikoinaan liittoutuneiden sallivan Saksan halin
tukselle luvan 100,000 miehen lähettämiseen Ruhriin, mutta se ti®
to oli perätön. Päinvastoin liene*
marsalkka Foch ehdottanut kok«
Reinin—West f a l] in alueen miehittämistä liittolaisjoukoiTla., mutta
Englannin vastustuksen takia tuota ehdotusta ei ole toteutettu.

.

Paitsi sisäisen rauhan palaatfa*
misen tähden on järjestyksen aikaansaaminen toisistakin syistä
Saksalle välttämätön. Saksan teollisuus on lamassa hiilenpnutteen
tähden. Ja Kuhnin alue on siinä
suhteessa ääri maisen tärkeä, sieltähän saadaan 57 % Saksan hiilituotannosta. Viime aikoina on
tuotanto ollut vähäinen alituisten
levottomuuksien vuoksi, ja siitä
vähäisestäkin määrästä
menee
suurin osa rauhansopimuksen mukaan liittolaismaihin. Jos ei Saksa voi sopimuksen mukaista hiilimäärää lähettää, lienee liittolaisille enemmän kuin houkuttelevaa
noiden rikkaiden alueiden valtaaminen. Varsinkin ranskalaiset nii!
tä himoitsevat.
1
Eräiden tietojen mukaan liittolaiset ovat painostaneet Saksan
hallitusta tekemään lopun epäjärjestyksistä Ruhrin alueella ilman
veicnvuodatusta. Mutta millä tavoin se mahtanee käydä päinsä,
kun kommunisti joukot johtajiensa lausunnon mukaan palavat
taistelunhalusta, huolimatta työläisten toimeenpanevien valiokuntien ja hallituksen edustajien Bielefeldissä tekemän sopimuksen sisällöstä, jonka mukaan piti palattaman töihin. Saksan hallitus on
vaikeassa asemassa, sillä olisi keinoja, mutta se ei saa niitä käyttää. Viimeksi on Ruhrin alueen
kapinallisille annettu uhkavaatimus, että heidän on ehdoitta hyväksyttävä valtiomuodon mukainen hallitusvalta, saatettava valtion hallinto- ja turvallisuuselimet toimintaan, punainen armeija hajotettava ja riisuttava aseista
sekä vangit vapautettava. Vastaisessa tapauksessa annetaan toimeenpanevan
vaßan käyttäiälle
-

dellisen vaaran uhkana. Reinin—
Westfalin 1. Euhrin kivihiilialueelle on muodostunut oikea kapinallisten pesäpaikka, jossa heillä
on käytettävissään verrattain suuria voimia. Kerrotaan taisteluista, joissa on käytetty raskasta tykistöä. Reinin varrella olevan pienen Weselin linnakkeen puolustusväki on saanut kestää, tuimia
hyökkäyksiä kommunistijoukkojen taholta. Kommunistit ovat
saaneet valtaansa Essenin suuret
asetehtaat, joissa he valmistavat
itselleen myöskin ampumatarpeita ja Duishnrgin suuressa tehdaskauuungissa on julistettu köyhä- vapaus toimia laillisten olcrien
listön
diktatuuri leniniläiseen täydelleen palauttamiseksi.

Saksan kansalliskokous.
Uatlahunnan kansleri Hlöller
puhunut.
ja Liittwitzin Saksaa
ei enää ole. Bolshevismi kukistetotaan.

Lndendorffin

Perii n, 29. 3. (STT) Kanpitämässään
salliskokouksessa,
lausui valtakunnan
puheessa
aikaan huomattiin
Kvitön luona ajelehtivan eräs kansleri Möller m.m.:
parkkilaiva avuttomana kohti
Jos Versaillesin rauha olisi
maata. Rikkoutunut alus ahvemuodostunut toisenlaiseksi ja olnanmaalainen parkkilaiva Olga.
Eräs norjalainen höyrylaiva hi- lut niiden periaatteiden mukainen, joitten puolesta liittoutunasi aluksen Stavangeriin.
a,
Tukho 1 m
29. 3. (STT) neitten kansat ilmoitettiin vietä(Radio.) Norjalainen mootto- vän taisteluun Saksaa vastaan,
rialus Olaf, jonka miehistöön niin olisi niiden lukumäärä, jotkuului 7 miestä ja jolla oli mukanaan laivanvarustaja K. Erik- ka ottivat osaa viimeiseen valson ja 23 hiilikaivostyöläistä, lankumoukseen ollut pienempi.
on nähtävästi haaksirikkoutunut Millerand on selittänyt, että
Pohjois-Jäämerellä vallinneessa Ranska ei harrasta vihan eikä
hi rmumvrskvssä.
koston politiikkaa edellyttäen,
että Saksa täyttää rauhansopiTämän
Paitsi rakennusta ja liikkeen muksen määräykset.
varastoa, paloi suurimmaksi osak- johdosta selitän, että Saksa on
si myöskin rakennuksessa asu- rauhansopimuksen allekirjoittaneen kaupanhoitajan ja hänen
misesta lähtien rehellisesti pyrkiapulaisensa tavarat, jotka kaikki
täyttämään kaikki, mikä silolivat vakuuttamatta. Pääraken- nyt
le
vain
on mahdollista. Talounuksen vieressä ollut makasiiniyhteistoiminta Ranskan
dellinen
rakennus, missä pää varasto oli,
saatiin varjelluksi tulen tuholta. kanssa ou ehdottomasti yäitlä-

matontä Saksalle ja ilman elinvoimaista Saksaa ei Europa voi
olla. Valitettavasti ei Ranskan
taholta oteta huomioon Saksan
tärkeitä etuja. Päivittäin saapuu lähetystöjä Perimiin pyytäen apua teollisuusalueella vallitsevan kammottavan tilanteen
lopettamiseksi. Senvuoksi on
Saksa pyytänyt liittoutuneilta
lupaa käyttää tällä alueella satunnaisesti äärimmäisen hädän
vallitessa voimakkaampia joukkoja väestön ja sen omaisuuden
suojelemiseksi. Ranskan hallitus haluaa kyllä suostua tähän
toivomukseen., jos Ranska saa
miehittää Frankfurtin, Homburgin, Darmstadtin y.m. paikkoja,
mikä merkitsisi miehitysvyöhykkeen laajentamista 20 kmdlä.
Ranskan pitäisi käsittää, että
Saksa on tehnyt mainitun anomuksen ainoastaan silmälläpitäen hiilentuotantonsa edistämistä, mikä nimenomaan on
myöskin Ranskan etujen mukaista. Ranskan tulisi edelleen
oivaltaa, että Saksa tekee työtä
Europan kansanvallan hyväksi,
ja valtiollisen järjestyksen höltyminen keski-Europassa johtaa
mitä uhkaavampiin vaaroihin
myöskin muun Europan.
Puhuja ryhtyi sitten ankarin
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o;nä maaliskuuta

sanoin puhumaan Reinin teollisuusalueilla vallitsevista anarkistisista oloista, missä aseistetut
rosvojoukot tunkeutuvat
■kansalaisten asuntoihin, ryöstävät kaupunkien rahastoja jaelintarvevarastoja sekä maalla elintarpeita. Näiden sietämättömien
olojen lopettamiseksi on ryhdytty asian vaatimiin toimenpiteisiin. Kaikkien todella demokraatisten saksalaisten yhteisvoimin ehkäistään vieläkin lopullinen tuho. Samoinkuin uikomaat ovat vakuutettuja siitä, että Ludendorffin ja Luttwitzin
kaltaisten Saksa on lopullisesti
olemattomiin kadonnut, tulevat
ne myöskin vakuutetuiksi siitä,
että Saksa tulee puhdistautumaan bolshevismista.
Berlin, 29. 3. (STT) Kansalliskokouks. selitti valtakunnan kansleri Möller, että kokoomushallitus on ainoa mahdolliSen, joka on ottanut
nen.
Kappin asian omakseen, täytyy
poistua. 'Hallituksen päämääränä on rauhansopimuksen lojaalinentäyttäminen ja taloudellinen yhteistoiminta Ranskan
kanssa. Oikeistopuolueet eivät
puhdistautua
voi
osanotosta
Kappin
kumousyritykseen.
Ruhrin alueella on julistettu radikaalisten ainesten diktatuuri.
.'Bolshevismilla ei meitä voida
pelottaa, vaan uhkaa meitä vaara ainoastaan oikealta. Kansa
yAee antamaan oikean tuomion.
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Bolsheviki-rintamilta.

Ulkomailta.

Englantilaiset

poistuneet

Novorossiiakista.

hanskan hallituspula.

teettiaan ottamaan askeleen, jonka hän nyt on ottanut, täytyy
olla heti valmiina ottamaan hallinnon käsiinsä. Pyydän teitä
senvuoksi ilmoittamaan H. M:l-lecn, etten minä eivätkä tähänastiset virkatoverini voi noudattaa
meille annettua kehoitusta.

työstä
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Hankkijan kasvijalostus

ja koeasemalla Tammistoja, ®amalla kun kirjoitukset antavat

ohjausta siemenjalostuksen ja koej
toiminnan alalla yleensä.
Tässä sieraenktrjassa on lisäksi
.muita, kirjoituksia, joilla kasvi"
tieteellisesti arvostellen on aivan*
erityinen arvo ja joista käytännöllinen viljelijä voi saada huomattavaa ohjausta pyrkiessään kotoisissa oloissa siemen jalostusta*
harjoittamaan. Sellaisia ovat esimerkiksi tohtori K. Linkolan kirjoitukset: 1) nurmikasvien jalostuksesta, 2) rukiin lovitähkäieyydestä, 3) saunakukka on hävitettävä nurmistamme, y.m. Pitkäaikaiseen kokemukseen perustuva
tr. aiSt. J. O. Saulin kirjoitus: tavallisimmista viljelyskasvilaaduieta, niiden ominaisuuksista jasopivaisuudesta meillä, on viljelijälle
erittäin hyödyllinen, kun hän pyrkii uutta laatua hankkimaan ti-

Lontoo, 29. 3. (STT) EteU-Venäjältä ilmoitetaan, jsttä
ennenkuin bolshevikit tunkeutuimieliala hiihlynyl- licvoifomuufcs'o.
vat Novorossiskiin kuljetettiin
sieltä englantilaisten toimenpiKöpenh a m i n a, 29. 3.
teestä pois joukko upseerien y.m.
henkilöiden perheitä, jotka voi(STT) Kun tieto siitä, että
vat odottaa vastatoimenpiteitä
ministeristö
Zahlen
oli saanut
bolshevikien pucVlta. Englaneronsa levisi kaupungilla, herätti
tilainen laivasto oli kovassa
se tavatonta huomiota. KauKunnioituksella
(yössä, mutta oli se, viimein tipungin pääkaduille kokoontui
laisuudessa ottamaan sotalaivoilZahle.
suuria väkijoukkoja, jotka toile suuren joukon vapaaehtoisia.
Herakin on hylännyt aselepomeenpanivat
mielenosotuksia. Soeialdemokrafcn ennustaa
fshdotuksen
samoinkuin myöskin
Sanomalehtien lisälehdistä kiisoallankumousta.
Muistomerkki, jonka tanskalai- englantilaisten tarjoaman avun
teltiin.
Amalienborgin linnan
set ovat pystyttäneet Köpenhami- hänen saattamisekseen turvaan.
luo kokoontui valtavia kansanKöpenh a m i n a, 29. 3. naan vv. 1848 ja 1864 Tanskan Hän siirtyi eräälle venäläiselle
joukkoja. Klo 8 ajoissa tyhjen- (STT) Socialdemokraten kir- puolesta kaatuneiden norjalaisten, torpeedonhävittäjälle,
' ennensuoritettu
lalleen.
oli
si poliisi torin ja sulki linnaan joittaa lisälehdessään:
ruotsalaisten ja suomalaisten kun- kuin evakuoiminen
on
siemenjulkaisussa
Tässä
loppuun.
vievät käytävät. Liikkeellä oleOlkaa valmiit kansannousuun, niaksi.
useisekä
kirjoitusta
kaikkiaan 21
vat huhut, joiden mukaan ku- voimakkaampaan ja valtavamta kuvia ja taulukoita. Koko teokningasperhe olisi lähtenyt kau- paan kuin oli se, jolla maalissen hinta on vain 7 mk. Uskomdytäänkö lakkoon alkuperäisesti
me, että viljelijät sitä tavottavat
pungista automobiileilla, ovat kuussa 1848 kukistettiin yksin- vaaditun shillingin määrän pe3
omaksi hyödykseen.
täydelleen erehdyttäviä. Kunin- valta ja aikaansaatiin vapaa hal- rilleajamiseksi.
J.'
kaalliset olivat tavallisella käve- litusmuoto. Kiihkoilevan seikfljurllahon uhka.
lyllään ja palasivat Amalienbor- kaili jaryhmän ei pidä saada tugiin. Mikäli kerrotaan, on yli- hota sitä, jonka puolesta Tans(Lontoo, 29. 3.
(STT)
Suomalainen viljelijä unohtaa
oikeuden asianajaja Liebe tänä kan kansanvalta on taistellut koYhdistyneitten ajurien ja auton- vielä liian yleisesti hyvän kylvöja
joka
iltana ottanut muodostaakseen ko ihmisiän
nyt näyttää kuljettajien liitto ilmoittaa tiesiemenen merkityksen, vaikka kyltoimitusministeristön. On kui- vakiintuneen. Odotettavissa ole- dostaneensa tänään
kaikille vösiemenen laadulla on aivan pohtenkin vielä tuntematonta, voi- van kansan taistelun tuloksen Englannin omnibusyhtiöille, että jaava merkitys satomahdollisuukPersialaista huumoria.
daanko ministerilista saada val- uskomme me olevan varman. puolenyön aikaan huhtik. 3 pnä siin. Hyvin lukuisat ovat vielä ne
miiksi jo tänä iltana.
Se tulos tulee olemaan vielä tulee alkamaan lakko, koska vas- viljelijät, jotka eivät tutki edes
On olemassa vanKa persialainen
taus 10 shillingin palkankoro- kylvösiemenensä itäväisyyttä, saa- kirja, jonka sanotaan olevan kirkansanvaltaisempi hallitusmuoto tusta koskevaan
vaatimukseen ei tikka sitten kiinnittäisivät huo- joitettu v. 100, jolle sen tekijä AbTyöläisien edustajien päätös- kuin se, jonka maakäräjät per- ole ollut tyydyttävä.
on antanut nimen
miota kylvösiemenensä kehittämi- dur Rahman
ja pilan keveitä jflf
»Huumoria
lauselma esitetty kuninkaalle. jantaina hylkäsivät ja kansankäon
työ
seen, jalostamiseen, mikä
tuoksuvia tuulahduksia, jotka saaräjät hyväksyivät, hallitusmuoja harrastusta sekä taitoa vat huulien ruusunnuput hymyileaikaa
Irlannin asiat.
Köpenh a m i n a, 29. 3. to, joka on ajan vaatimusten ja
vaativaa. Peltojamme heikkoon sa- mään ja sydämen kukat puhkeaKirjan tarkoituksena on
ehtojen
toon
on yhtenä huomattavana maani.
Luottamuslause hallitukselle.
tasalla.
Tämä
on
tais(STT) Yhteistoiminnassa olesotajoukkojen syynä juuri kylvösiemenen huo- osoittaa, miten nopeita ja kekseIrlannissa
olevien
telun
ja
päämäärä.
ratkaisu
Berlin, 29. 3. (STT) Kol- vien ammattiliittojen, sos. dem.
aina olleet
uusi päällikkö.
nous, joskin muitakin vaikuttavia liäitä persialaiset ovat
liiton,
työläisten
yleisjärjestön,
Esitämme tässä kucnemmistöpuolueen
johtamen
vastauksissa.
on.
syitä luonnollisesti
vaavana esimerkkinä muutaman
jat Loebe, Payer ja Triborn valtiopäiväryhmän ja kaupun- Slesvigin ensimäisen vyöhykkeen
Lontoo, 29. 3. (STT.) Ala-,
Kun meidän nyt on pyrittävä kaskun.
miehiitäminen lykätty.
huoneessa ilmoitti Lloyd George, kaikin keinoin kohottamaan kotiesittivät kansalliskokouksen is- ginvaltuuston edustajain ryhettä sir Leville Mc Ready, joka ai- maista maataloustuotantoa, tulee
tunnon lopussa uudelle hallituk- män toimeenpaneva valiokunta
Ro ski Id e, 29. 3. (STT)
on ollut kenraaliadju- meidän kiinnittää ensiluokkaisen
kaisemmin
hyväksyi
yksimielisesti
illalla
selle annettavaksi luottamuslauEräs viisas mies, joka oli tavatRoskilde Avisin mukaan on tä- tanttina ja nykyään on Lontoon vakava
huomio myöskin
päätöslauselman, jossa valtioruma, kertoi itsestään että
seen, joka kuuluu:
toman
nään iltapäivällä varusväelle saa- poliisipäällikkönä, on määrätty menky sy mykseen. Jokaisessa maa- kun hän
eräänä päivänä kävi yW
kaappauksen
johdosta
vaaditaan
'Hallitusmuotoa säätävä Sakpunut vastamääräys, jonka mu- Irlannissa olevien sotajoukkojen taloudessa on pyrittävä saamaan markkinatorin, eräs vanha nainen
san kansalliskokous hyväksyy kunnioitusta maan hallitusmuokaikkien viljelyskasvien viljelemi- tarttui häntä käteen, kuljetti hänet
kaan se toistaiseksi ei saa lähteä päälliköksi.
sanoi tälle:
dolle,
kuninkaan
erottaman
mivaltakunnan hallituksen kansalsessä käytäntöön parhaat laadut taidevalajan luo ja
matkalle ensimäiselle vyöhyknäköiseksi!
»Tee
se
tämän
Maloney
vangittu.
jälleen
nisteristön
asettamista
liskokoukselle antamat selitykset
ja kannat. Näin yksityisten taloukkeelle. Tästä katsotaan käyvän
Hän kääntyi nyt ihmetellen vasien ja koko maan sato lisääntyy. lajan puoleen ja kysyi häneltä, mija tuomitsee valtion järjestystä ja valtiopäiväin kokoonkutsu- ilmi, että ensimäisen vyöhykkeen
Lontoo, 29. 3. (STT.) Alaja menestystä sekä hallitusmuo- mista laatimaan valmiiksi vaali- miehittäminen on siirretty myö- huoneen sinetein ilaine n jäsen Ma- Ja on vielä huomattava, että ensi- tä tämä merkitsee. Ja valaja vasluokkaisen siementavaran kauppa tasi:
toa ja kansalliskokousta vastaan lain. Ellei näitä vaatimuksia hemmäksi. Miehistö on saanut loney on vangittu Irlannissa.
»Tuo nainen on tilannut minulta
kannattavaksi. Suomalaisen
tulee
aamulla, pääsiäislomaa
kuvan,, mutta minä ett
nostetun rikollisen kapinan sekä täytetä ennen klo
paholaisen
vienti
tavalliseen tapaan.
jalostetun kylvösiemenen
näköiseksi minä
minkä
tiennyt
Rauhattomuuksia ja karkoitnksia. ulkomaillekin voi muodostua suuvallankaappauksen suunnittelijat tulee esitettäväksi ehdotus suursentähden hän toi
tekisin;
hänet
reksi, kuitenkin sillä nimenomaija heidän apurinsa. Kansallis- lakkoon ryhtymisestä. Valittiin
Prof. Krnsen lausunto.
Lontoo, 30. 3. (STT.) 5 naa- sella ehdolla, että tavara on hy- sinut tänne.»
kokous lausuu isänmaan kiitok- lähetystö heti jättämään päätösmioitua miestä tunkeutui sunnun- vää.
K ö p e n h a m i n a, 30. 3.(STT)
set kaikille kansanosille, jotka lauselma kuninkaalle. Kuningas
taita. vasten yöllä erääseen taloon
Ei ole syytä eikä tilaisuutta täyhteisellä vastarinnalla puolusti- otti vastaan lähetystön klo 11,15 Lakit. prof. Vinning Kruse on Therlesissa Irlannissa ja ampuivat
toinen tavattoman ruma
Eräs
kirjoituksen puitteissa ryhmän
mies rukoili kerran moskeassa Alja lupasi antaa vastauksen ennen Berlinsge Tidentelle lausunut, et- omistajan kuoliaaksi, jonka jäl- tyä
vat hallitusmuotoa.
selvittämään, millaista on lahia. Hän pyysi syntejään anteeksi
tä on sulaa järjettömyyttä puhua
Luottamuslause-ehdotuksen on määräajan umpeen kulumista. valtiokaappauksesta Zahlen mi- keen he pommilla räjäyttivät kau- hyvä ikylvösiemen ja miten sitä ja rukoili pelastusta helvetin tuallekirjottanut 315 kansallisko- Lähetystön poistuessa linnasta nisteristön erottamisen yhteydes- pungintalon oven. Ketään ei kuol- saadaan. .Voimmekin tässä tyytyä lesta.
pysäytti sen suuri väkijoukko.
viittaamaan erääseen vasta ilmesEräs mies. joka kuuli hänen rusä. Kuninkaalla on perustuslain lut.
kouksen jäsentä.
Parlamentin
jäsen sinnfeini tyneeseen julkaisuun, joka lyhy- kouksensa, sanoi hänelle silloin:
täysin
mukaan
hallitusmuodon
aamulla kar- vissä,
»Miksi ystäväiseni petät helvethallitus
mukainen oikeus hallituksen erot- Cosgrove on tänään
asiallisissa kirjoituksissa
Zahle
ilmoittaa
ettei
Tilanne Länsi-Saksassa
tiä
tuollaisella naamalla? Onko sitoitettu
Irlannista.
siemenkytamiseen. Socialdemokratenin enkäsittelee yksinomaan,
nykyoloissa voi ottaa vastuuta
nulla
todellakin jotain sitä vastaan
kärjistyy.
nustamasta suurlakosta kirjoittaa
symystä ja antaa moninaisia ohjei- että tuollaiset kasvot tulevat poltevaltakunnan asioista.
sama lehti, että koko porvarillisen
ta asiassa. Tarkastamme Hankki- tuksi?»
Hallitus pitää kiinni uhkaBalkanilla metelöidään.
yhteissuunnan on noustava vasjan 133-sivnista juuri ilmestynytvaatimuksestaan.
Köpenh a m i n a, 29. 3. tustamaan sitä ja että on ryhdyttä »Siemenjulkaisua 1920.»
tävä toimenpiteisiin sen varalta.
Lukijamme
tietänevät, että
Tukho 1 m a, 29. 3. (.STT)
Berlin, 29. 3. (STT) Maa- (STT) Pääministeri Zahle on
Viisas Bahlul tuli kerran Bagdaon
7 vuoden aikana
Hankkija
jo
on
alkanut
(Radio.) Balkanilla
nantaiaamuna
tiedot maanantaina jättänyt hallitukdin
suuren kalifi Harun Raschidin
ja
harjoittanut 'kasvijalostushoviin. Eräs ho-vimies halusi lasosoittavat, että tilanne Duisbur- sen sihteeristön päällikölle kirjel- Latvian ja neuvosfo-Uenäjän yleinen kapinaliike. Liittoutuneet tullevat lähettämään sinne koetoimintaa, aluksi 3 vuotta Hat- kea leikkiä huonosti puetun miehen
gissa on kärjistynyt. Ylipor- män, jossa mainitaan: Nykyiset
väliset rauhanneuvottelut.
tulassa vuokramaalla ja v.sta 1916 kustannuksella ja sanoi pilkallihuomattavia sotavoimia.
mestari ja hänen vaimonsa on
olosuhteet vaativat sekä
vakavat
lähtien omalla tilallaan Tammis- sesti hänelle:
pakotettu lähtemään kaupungisAlkavat Moskovassa huhttlc.
»Iloitse,' oi Babel, sillä oikeaustossa, Helsingin pitäjässä. Voimyleisten
maan
asiain
vuoksi
että
apulaita. Hänen ensimäinen
p:nä.
hallitsija on suvainnut ni5
koisten
tätä
myöskin
nykyä
Libanon itsenäiseksi
mekin sanoa, että
sensa on pidätetty'. Kaikki vir- ehdotettuun ensimäisen vyöhykkaikkien apinain ja
sinun
Hankkija harjoittaa laajinta ja mittää hallitsijaksi!»
kamiehet ovat panneet vastalau- keen miehittämiseen nähden täysikojen
Tallinna,
30. 3. (STT.) Veja
seen ryhtymällä lakkoon. KomKairo, 29. 3. (STT) Edus- monipuolisinta kasvijalostus»Valmistaudu siis tottelemaan
sivaltaista hallitusta.
Näissä näjän neuvostohallitus on
Ken on minua»,
koetoimintaa
maassamme.
hyväkomat
sanoi Bahlul, »sillä sinä
munistit ovat asettaneet
kaikista
Libanonin
osista
tajia
olosuhteissa ei kuninkaan erotta- synyt Latvian hallituksen tekemän
ja olet varmaan yksi minun alamaimiehensä kaikkiin virkapaikkoion Baabdassa päättänyt esittää käynyt Tammiston koeasemalla
hin. Suurin osa tehtaista työs- ma ministeristö voi ottaa vastuu- ehdotuksen rauhanneuvottelujen vastalauseen emiiri Paycalin tutustunut siihen työhön, jota sistani!«
kentelee ja ainoastaan mitätön ta valtakunnan asiain johdosta. pitämisestä Moskovassa. Neuvotte- kruunaamista vastaan Syyrian siellä tieteellisellä pätevyydellä
osa työläisistä on liittynyt puna- Sen tai niiden politikkojen, jot- lut alkavat huhtik. 5 pnä.
kuninkaaksi. Kokous asetti ko- suoritetaan, hän on vakuutettu
siitä, että Tammistosta lähtee enarmeijaan.
Eräs mies, joka ei pitänyt Tanmitean. joka sai tehtäväkseen nen
ka ovat neuvoneet Hänen iMajespitkää arvaamattoman pal- iloista naisista, luki kerran rukoukja
Reininmaan ja Westfalin työlaatia hallitusmuodon suurta
maataloudelle. sia moskeiassa, ja pyysi että him
läisten 'komitea on puhelimitse
Kaivossclkkauksef Englan- riippumatonta Libanonia varten. jon hyvää Suomentämä
hyöty käy, pääsisi taivaaseen. Eräs eukko, joSitä selvemmäksi
sattui
kiihtarjonnut hallitukselle aselepoa.
kestäessä
Kokouksen
koeja kasvi- ka seisoi hänen takanaan ja kuunrätty
vangittavaksi,
on.
kuten
nissa.
voi
että
todeta,
kun
Hallitus on kuitenkin selittänyt,
keitä kohtauksia.
maassamme
tcli hänen kaunopuheisia rukoukjalostustoiminta on
ettei se antaudu neuvotteluihin Vossische Zeitung toteaa, paenjossa hän luetteli paljtn
laimin,
siaan,
kaljulistettu
lyöty
North>Humberlanni&sa
suureksi osaksi
ehdoista, jptka eivät ole Biele- nut jäljettömiin. Berlinin komitä hän toivoi itselmuutakin,
lakkotionkin toiminta tällä alalla on
sopimuksen mukaisia. mendantuuri on nyt kenraaliin
feldin
leen, ja huudahti viimein;
Puolalaisten ja bo'sh£vlkien
tähän asti ollut hapuilevaa ja varHallitus pitää kiinni uhkavaati- nähden antanut muodollisen van»Oi Allah, anna minun päästä
taistelut.
On
sin
vaillinaista.
ja
suppeata
(STT)
Lontoo.
29.
3.
muksestaan.
tämän miehen toveriksi kaikessa
gitsemiskäskyn.
senkin vuoksi tyydytyksellä ‘todet- mitä hän pyytää!»
kaivostyöläistä North
10,000
Humberlandissa on tänään julisPuolan Helsingissä oleva lä- tava ne reippaat ja uhrauksia kyMies jatkoi rukoilemistaan seuRallifuhsen joukot marssineet
tanut lakon.
hetystö ilmoittaa virallisesti t.k. syvät otteet, jotka Hankkija sie- raavasti
Danzlgfn miehitys.
Ruhrin alueelle.
selvittämiseksi
»Oi Allah anna minun tulla hirmenlcv-ymyksen
Lontoo, 29. 3. (STT) 27 pnä:
tetyksi ja ruoskituta minua!»
tekee.
pnä
tehnyt
ja
tehnyt
kaivostyöläisHallitus
on
Bolshevikien
t.k.
21
aloton
Pariisi, 29. 3. (STT) Kommnnisfit vaativat liittoutu- ten toimeenpanevalle komitealle taraa yleishyökkäys koko Puolan
Vasta ilmestynyt Hankkijan
poistettaviksi.
heti
joukkoja
neiden
piivirallisissa
1920« antaa hy»Siemeujulkaisu
tarjouksen
jatuuden
Ranskalaisissa
x<2 % myöntä- eteläistä rintamaa vastaan
tämän
työn laapalkalle
yhä
Rynnäköt
misestä
koko
kuu
kohvän
todistuksen
poissiitä
vielä.
reissä selitetään, että sinne on
Berlin, 30. 3. (STT.) Danzi- luettu Stankey-komitean palkka, distuvat Volhynian ja Podoljan juudesta. Kirjoitukset sellaiset
Eräs beduini oli kadottanut kaja kun hän sitä kauan oli
melinsa,
saapunut ehdoton vahvistus sii- gista ilmoitetaan:
Tammistossa
jalostustyö
1)
sotapalkka, joten saataisiin 2 rintamalinjoihin
ja Volesian kuin
etsinyt,
vannoi hän valan,
säännölliset
turhaan
että
tietoon,
Danziger
Allgemeine
Mikäli
hen
shillingin määrä työvuorolta kai- alueeseen.
(Hyökkäyksen voi- kauraristeytyksiliä ja koetuloksia että jos hän kamelinsa löytäisi,
on
ovat
marssituholta
Zeitung
niillä,
hiotettavalta
kirj. J. O. Sauli, 2) havain- möisi hän sen diramista (sangen
saksalaiset joukot
kille 18 v. vanhemmille työnteki- maa koko rintamalla lisäävät
Daoizigin komjöille, 1 sh. 18—16 v. ikäisille ja Denikinin rintamalta tuodut uu- toja ja koeunmeroita kevätvehnän pieni raha).
neet Ruhrin alueelle ilman liit- saanut tietää, ovat
munistit antaneet yiikomisan To- 9 pennyä 16 v. nuoremmille det joukot. Puolalaiset joukot jalostuksesta Tammistossa, kirj.
Vähän myöhemmin hän sitten
toutuneiden lupaa. Asian arveluhkavaatimuksen, jossa he työntekijöille.
sama, 3) herneistä ja niiden ja- löysi kamelinsa, mutta katui
verille
torjuneet
Korotus
olisi
ovat
voimakkaasti
laan tulevan käsiteltäväksi kor- vaativat liittoutuneitten joukkoja voimassa maalisk. 12 p:stä läh- kaikki bolshevikien hyökkäykset lostuksesta Tammistossa, kirj. T. valaansa.
Silloin sitoi hän kissan kamelin
keimman neuvoston istunnossa heti poisteltavaksi Danzigista. Jo» tien
eikä vihollisen ole onnistunut •T. Tirri. 4) tuloksia ohran jalosvei ne molemmat torille
I ontoossayiikomisarin vastaus tähän tulee
L outo o, 29. 3. (STT) missään paikassa murtaa puola- tuksesta. kirj. J. O. Sauli, 5) häntään
ja huusi:
jalosolemaan kieltävä, uhkaavat äärl- Kaivostyöläisten konferenssi on laisten rintamaa.
Bolshevikit maatiaiskauroista ja. niiden
»'Kuka tahtoo ostaa kamelin di»
yleislakolla.
Lehtap- tuksesta Tammistossa, kiri. sama.
mäieyysmiehet
keskusteltuaan
hallituksen
uuden
ovat
kärsineet
huomattavia
.
paennut.
rämistä ja kissan tuhannesta dirsLnttwitz
den tietämän mukaan päättyy uh- tarjouksen suhteen, päättänyt pioita. Puolalaiset ovat vallan- (!-. Mustialan lantun jalostuksesta Ulista?
ovat ostettavat viidessä,
Berlin, 29. 3. (STT ) Liitt- kavaatimuksessa myöcuetty ic3S- toimeenpanna äänestyksen siitä, neet paljon tykkejä ja koneki- rPam m Istossa, kirj. sama, v.m. a.n-j s iuä nuaä eu myy. niitä erikseen!*
hyväksytäänkö tarjous tai ryh- väärejä sekä ottaneet vankeja.
lavat selvän kuvan kasvijalostus*
wiiz, joka t.k. 18 pnä oli mää- ruailj# {gnä iltaa».
_

Ruomaltava
siemenjulhaisu.

Eri aloilta.
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Keskiviikkona t 31 p:nä maaliskuutar

AAMULEHTI

"■■■

Lakerinahkaa

I

priima, laatua

Kokouksia

heti varastosta.

|

T:mi Am Lm Boström Helsinki
127-10
Uudenmaankatu 2.
,

manan jäseniä

kutsutaan yleiseen kokoukseen, joka
oidetään allekirjoittaneen asunnossa
laatikoitta!!!
Tampereella 15 p:nä huhtikuuta 1920
kio 6 i.p.
Kysymyksessä lopullinen päätös kou12745
lutalon vuokraamisesta.
Samalla huomautetaan, että poissaolevat saavat tyytyä läsnäolevien pää- Tavallisessa kunnossa oleva
tökseen. Toimilsunnan puolesta:
4004

Tnrkastuskarjakkokiirssin käynyt kar-

i

UOM 1 Huutokauppa alkaa tänään
klo 11 ap. Huonekaluja, miesten,
naisten & sotilaspukuja, silitys- & lämmitvskamiinoja. gramofooni y. m.

|4

neellä etusija. Hakemukset

Huhtilan talossa Vilppulan pitä-

on

todis-

tusjäljennöksineen ja palkkavaatimuksineen lähetettävä allekirjoittaneelle ennen

huhtikuun

10 päivää.

I miespuolinen

Toimi on vas-

taanotettava kutsun saatua.

lämmlltSjö

Kaarlo Penttilä.
Os.; Rauma.

saavat paikan Pellavatehtaankatu 25 saunalla. Lähempiä sopi-

Onßiita

otetaan työhön

pukunne

Huutokauppa.

ja NetsfttyMtten erikoisliike.
Vuokralle tagotaan

paikan Uudenlahden riistit lialla Rauman
maalaiskunnassa. Puntarhakoulun käy-

HoMmoDii!
ostatte

Huutokauppakamarissa.

12746

'2751

k sonnottoloß,

jakko saa

Tampereella, tulisij. 2S. Säästöp. laina
29.000. Kaupungin yleinen vak. Kivestä 12741
ulkohuoneet. Tuottaa yli S.OOO. Hinta
56.000. Läh. Kiinteimistökonttori
Otava, Puutarhiikatu 8.
4017

I

Huutokauppoja

Urheilu-

iiiijaiipiin ZraiineHylwitfllflS,
1 raotteidni pesijä,

Talo

Läntioenkatu 27.

1619 K. HJORTH AB

Palvelukseen otetaan

Wnn Hulkkonen,

N- Samsonow.

|

Tampere. Kauppakatu 8. Puhella 853.

MMM

lama Kitiikiliii-Kitiiitn

I

Palvelus-ilmoituksia

huone vuokrataan neti
hemlle, joko ylöspidolla
km. as., 300 mtr. toi ilman. Satamakatu 7. Wailberg.
kauniilla paikal- -1037
la, omalla 78 aarin suuruisella palstalla. Päärakenn. 6:si tulis. toises- Kfamiiri ja keittiö touaokuun 1 pstä
enimmän tarjoavalle, pienelle persa 3 tulis. Huonekalustoa seuraa
heelle. Tav. B—9 Kaivokatu 30.
kauppaa.

vikellari,

Ulkoh. Navetta, talli, kiautotalli, uimahuone.

3998

muksia tehdään Otavailankatu 2 Komea puutarha. Hinta 55,000;
klo 10—2.
Kuloveden rannalla, 0,5 km. as.,
12698
Matti Henva.
omalla 78 aarin suur. palst, jossa
—.

Taloustehtäviin tottunut

Palvelijatar

tehtaallemme tä-

nään ja huomenna.

K. Sinisalon Vaatekaupasta

Kalustettu
nuorelta

13 km. kaup., 8
järvestä, hyvin

WBIIIS-ttfll.

saa paikan. Vast.
4009
Tohtori Uäkkglä, Nokia.

on hyvin hoid. kasvipuutarha. Huvilassa on 6:si huonetta ja keittiö, sekä toisessa rak. pirtti, sauna kamareineen. Navetta y. m.
Hyvin rakennettu. Hinta 42,000.

Vuokralle otetaan
vuokrata kalustemafon
Halutaan
huone talvihoidolla. Vast. Aa-

mulehden kontt. nimim.
Näsijärven rannalla, V» tunnin 4007
»Täysihoidolla 4».
4022
Sataknnnank. 24.
heti. Sahantie 1.
10 min. matka rannasta,
laivam.,
4021
Syrjänen.
nnis-leski vuokraisi pieU. S., H. S.. Hbl. 3 k.
omalla 75 aarin suur. palat. HuviPohjolankatu 19,
3973
nen kamarin tai haluaisi päästä
Kirjanpitoon kykenevä, 15—16 vuotias la, jossa on 3:me huonetta ja keittiö sekä avarat verannat. Sauna toisen toveriksi. Vast. Mk. nimim.
Sivistynyt.
Tottunut
kamareineen. Ulkoh. rak. hirsistä 4025
% tonnin
mitä talouteen kuuluu, osa eläimyöskin. Hyvä puutarha. 90 mar- ]:hsi 4:jön huone, tul
japensasta. Hinta 40,000:—.
mia.
saa heti paikan kassanhoitajana
hengen
4023
V. Huhtila.
4030
Kahvila „Es|ierossa“.
‘Kangasalla, järven rannalla hu- nyt heti. Vastaus lähetettävä
vila, jossa on 3:me huonetta ja nimimerkillä
iSBBSBBBBBBBBBfIBBBBBBfIBB]
keittiö sekä sauna ja saunakamja muutamat sähkökoneella
»Neljä talonslcoululaista».
mari sekä muut tarp. ulkoh. Hinsaa paikan 15 pstä huhtik. Todistukompelijat
työtä
saavat
40,000:—.
ta
eritt. hyvässä kunnossa myydään
set palkkavaatimuksilleen! lähetettävät
Na iskontt aristi
huokealla.
allekirjoittaneelle
haluaa vuokrata kauniin, hvvi »kalusteBB
Länsi-Teiskossa, järven rannalla, tun huoneen. On itsellä sänky vaatteet.
H. F. Syvänen
7 km. laiva!., omalla 2,6 ta. suurui- Vast. tlk. nim. »Mieluummin Tammelas8923
Prinssi.
Kangasala,
U. S.. H. S., Hbl. 3 k.
3991
sella palstalla. Palstalla on 2 :si sa tai lähistöllä 6.“
■»»
huvilaa joissa molemmissa on 2 :si
Tampere, Kauppakatu 16, puh. 66. |
r.733
huonetta ja keittiö. Navetta on vuokrata
sekä sauna. Hinta 18,000:
tai osalla keittiöön eli ostaa osake heti
Ämeriikkalaisia
4015
tai myöhemmin. Vast. tlk. nim.
Pyykkinarua
»Hyvä palkkio 28.“
saa paikan huhtik. 15 p. eli touTottijärvellä, 10—20 min. matka 39ii5
1 p. herraskartanossa pieneslaival., omalla suurenpuoleisella
Prima-Saippuaa kok.
sä perheessä, palkkaa 100 mk. kk.
järvenrantapalst.
Huvilassa on
Livekiveä myy
Tarvitsee osata hienompia ja kan2;si huonetta ja keittiö, muita
san ruokia. Taitamattomat ja epärak. on sauna ja navetta. Hinta
A, R m Grönroos, tdef. 1757. rehelliset
älkööt vaivatko itseään.
15,000
12755
Vastaus ajoissa todistusjäljennökNational Garbon Co tuotteita
sineen lähetettävä os.; »Keittäjä*/» voit. 22 amp. myypi
Tamp, lähiasemalta 2 km. läheltär«. Kirkkonummi.
12725 Ointamalla ruokalapalveluksessa lä järveä, kaunis näköala, raken(2;
kg.
H
s:
mk.
ja
huokealla
käsityötoiminut
y.m koulusivisSi 3031
tystä omaava TYTTÖ pyrkii paikkaan. nuksessa on 3 huonetta ja keittiö,
Arv. vast. lähet. nimim. »Pian oppi- vinttiin on tilaisuus saada 2 :si
Kaksi
valle», Satamakatu 15, V. K:nen.
huonetta lisää. Sauna leivinuunilTampere, Kauppakatu 16, puh. 66. I
(hienoa ja karkeata).
Hameenpyorän ja Kauppatorin väp
12734
4013 la. Puutarha on. Hinta 13,000:—.
lille ruskea naisen käsilaukku,
A. R. Grönroos.
näistä;
Lähemmin
sisältävä avaimia, pienemmän sum12756
man rahaa y.m. Rehellistä löytäKaksi pannunen
Eemolt Aallon Kiinteimis- I
jää pyydetään jättämään sen Etsitökonttorien Y:mä Lankont. 8. I
vään Osastoon.
40U
Puhel. 1500.
Virkoja
saa työtä. Lähemmin Pyynikin
®®
Oluttehtaalla, Koulukatu 11, jälkeen klo 10.
12739
1 Uorkkauskone, 2 hiililiapposilint.eriä,
Tämän kunn 27 p;nä katosi
»Tr— /
sekä 2,000 kpl. limonaadipulloja myymonipuolisesta varastosta
lappalaisrotuinen 7 kuuk.
dään halvalla.
vanha naaras3988 T. Lahtinen, Pispala, Rajaportti.
Monosen piirin ylemmän kansasaa paikan heti.
johtokunta julistaa täten
koulun
Tampere, Kauppakatu 8.
mainitun koulun
Antti Urrila.
sametti- ja silkki-, sekä huopa
jonka tuntomerkit ovat; Keskiko1274:-!
koinen, väriltään tumman ruskea,
12752
v ' Palvelus,ytt6 saa helppnvalkoista rinnassa, häntä kiemumyydään. Lähemmin
UIÄ
toisen paikan perheessä. Lärassa vasemmalla kupeella, kaulasRäätälin- ja
uusi ja monipuolinen varasto.
hemmin Alanko. Satakunnankatu 4.
sa lukolla varustettu ketjukaula4027
puhelin 1183.
Parturinliike
jossa omist. nimi ja osoite.
nauha,
malleihin,
Vanhat laitetaan uusiin
12720
Pyydetään palk. vaat. ilmoittamaan
myytävänä poismuuton takia enviran
siisti
ja
ehdottomasti
rehellinen pal.
osoitt.
nen 10 p :vää huhtik. Viialan asem.
velija saa paikan nyt heti kahvi- johtokunnalta haettavaksi koevuo4005
lassa Kuninkaank. 30, 2 kerros. TavaH. Salomaa.
E. J. Toivokoski
sille 30 päivän kuluessa tätä päig)
taan 11 jälkeen.
4019 vää kuitenkaan lukematta. VirTampere, Rautatienk. 12, p. 1350
kehäpesissä myytävänä
VW
kaa, johon on astuttava tulevan
3989
elokuun 1 p:nä seuraa palkkana
Kirkonvartia Alangolla.
tavallinen valtioapu kalliinajan
'3992
Lempäälässä.
korotuksineen sekä kunnalta 2
asuinhuonetta ja keittiö, tarpeel(rattaat) hyvässä kunnossa
liset
oleva myydään
poltrehellinen ja työteliäs saa paikan. topuut ulkohuoneet, pilkotut
ja öljyvalo, l h hehtaaria 3993
viljelyskuntoista maata, laidun 1
myydään aivan kaupungin laidassa, eritHämeen Rohdoskauppa.
täin sopiva ajurille tahi puutarhurille.
lehmälle ja rahapalkkaa
460
Kauppakatu 6.
4035
Halukkaat ostajat ilmoitt. tlk. nimim.
markkaa ynnä kalliinajan koro„Tämän viikon aikana".
4001
Nimeni
tävsin oppinut leninki- ja tusta 2140 mk. sekä puolet oppiOmpelija,
joka on ollut Nestor Poikolainen,
puserotyöhön, saa paikan Puutar- lasten sisää nki r joitusmak suista.
ja kotimaisia myy
on tästä alkaen oleva Nestor Pohhak. 8 Puseroliike.
4U31
Ruovedellä 26 p:.nä maalisk
1920.
jola. Tahmela 30. 3. 20.
lähellä Bpilän pysäkkiä, kohdella tuliNestor ja Alma Pohjola»
Johtokunta.
saamme lähipävinä uuden lähetyksijalla, tarpeelliset ulkohuoneet, asuVilppula,
Osote:
Mononen.
3:s kerros, ovi oikealle.
maan pääsee 1 pistä toukokuuta. Läh. sen myymäläämme, Puutarhak. 12. 4000
12729
3996
Yrjö Murto, Epilä.
Kauppakatu 8
O. Y. PYÖRI
Tampereella.
12749
6-10.
U. S., H. S. 3 le. ti. 1 p. V.
o*lB
jässä vapaaehtoinen huutokauppa
lauvantaina kymmenes (10) päivä
huhtikuuta alkaa kello kymmenen
aamupäivällä. Myydään kaikenlaista talon irtaimistoa, pelto- ja
maanviljelyskalustoa ja kaikkea
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elementtejä
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Z:si Z:den
huonetta

liitti Halspuumrhuri
Paita-

Varmasti taitava Keittäjä

laiiiia pesijä Es

kamari Ja Keittiö

—,

Kadonnut

Silliä

Mmm Kiliin

—

Suolaa

:y

-.-»jr-

PiloM
Ja|KaKflgrejtfl

Llmonnodikone

Hjtä

liitti

n. k. nmt

M.

haettavana

Hyvä asunto

Makasiinimies Ruoveden Kunnan

mmm

Vehnäjauhoja
(erittäin hyviä kortilla) sekä

Suomalaisia
Mämmi-

Maltaita

myy

i

Am Rm Grönroos•
Pnutarhak. 22 (vastap. Apt.

Maito lasku-kulttikirjoja
Vuokra välikirjoja
Palvelijain päästöklrjoja
Päivä työlistoja
K oelypsylistoja
Karjan ruokintaUstoJa

myydään alituisesta varastosta

Rsntuleliden konttorissa.
HUOM.! Lähetetään tilauksesta postietuannillu tai jälkivaatimuksella.

HATTUJA

Trosbat Aslnpoiko

Kilju Kaarlo

0.9. Suomen Trikootehdas A.B.

lukolaisa

Maila

tammesta, saapuu

lähiaikoina.

Tilatkaa ajoissa.
O. Y. PYÖRI

12748

MponuiUelUflt!

.

MUOTILIIKE

KOsiraltaita

Hooncet myyimänä

HAISTEN Lintukoira
.

Kehnon yhteiskuntia

12734
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"

Tyttö

m
I flKKunaverhO'
tehdas 0.9.

B

■

Kirvesmies

Tampereella.

IWlyytäväiiä käytetty naisten kävelypuku silkkivuorilla sekä miesten
kesäpalttoo ja puku. Vast. tlk. nim.
4003
Halvalla 25.
Myytävänä naisen uusi

Kävelypuku
englantilaisesta kankaasta ha'valla
4032
Rautatienä. 2. Andersson.
JWyytävänä mno'torivene, hytillinen.
AKA 24 jaluaa pitkä 6:si hevosvoiman
nen ja muuten hyvässä kunno-sa.

Lähemmin p. 1839, tahi 1353.
4028

KunlnKnanhotu ZS.

Paloelijotor sSlif*

Ilmoituksia

09. R. HJORTH. DB.
Pirtissä::

Puutarhakatu 27.

Polkupyöriä, pyör. osio,
KONEITA mptavänä Kelloja,
Rihloja, Silmälaseja y. n.
Sahalaitoksia

Saha- ja Koneenteriä

u
S“
!®Pp^!!?taifa
Hogläamoita

Laatikkotehtalta

Polttopuusahoja varten

Päähinnasto läh, 5 mk. ja pikkuhinnasto 2 mk. etumaksusta. Ei jälkivaaSahalaitoksien lisätarpeita timuksella.
Hihn? pyöriä ja välivaihtoja
Eino LouhivuoH,
Kaikenlaatuisia koncöljujä (5.1.8043) 12724
Vaasa.

Konehihnoja g m gm.

Insinööritoimisto

TOR GRÖNBLOM & Cso, Tampere.

Suuri kohvlkoppi

sekä erikseen

12763

»Uros» fphtikoira, isoa kokoa, hyvä vahdiksi varsinkin huvToihin
maille. Nähtävänä J. E. Santalan luona Tampere, Itäinenpuistok. 53. Tämän viikon ajan sekä
Pääsiäisen pyhät.
8909 12747

Osakeyhtiö OPAS.
Puutarhakatu 19.

Venenauloja
1 V«" ja 2 ■/,”

Ä.

NIINIÖ.

Saapuvat:

Etelään:

Klo 7.30 a.p.
10.18 a.p.
1.26 i.p.
1.55 i.p.

Länteen
Klo 6.30 a.p.
a
11.30 a.p.
3.15 i.p.
6.15 i.p.
Pohjoiseen:
Klo 6.00 a.p.
a
11.15 a.p.
2.21 i.p.

Ijännestä:

.

.

.

.

raakana ja tänään paahdettuna. Teetä,
■sikuna, Mocca lisältettä. Kahvin selviksi ta.

Hennn talo

Myytävänä

ei

ostaa

J

Lasten rattaat fÄ A.rr:

.

«

„

,

3.13») yöllä

,

8.48 i.p.

11.4» i.p.
1.52 yöllä

Klo 7.44
2.02
5.44
11.04
.

a.p.

i.p.

i.p.
i.p.

Pohjoisesta;

Klo 2 55») vöitä
5.29 a.p.
a
-1020
K.
a
8.10 a.p.
Kafivikaunpn. äJ ulinaan ostaa mokata varakauppa
6.10
i.p.
251 i.p ;
Hämeenkatu 21.
12.10 yöllä
eli kahvila. Vastaus viikon ajalla
542 i.p.
2.14») yöllä
tlk, uim. »Käteisostoja». ,
11.15 i.p.
4002
HUOM.! Tähde! Hä merkityt juna*
ä. 2 suurta huonetta alkooveilla, keittiö, kylpyhuone ja ti- eivät pysähdy kaiki il le asemHe.

HUOM.! Halvimmat hinnat.

Ma Leander,

[Halutaan

Etelästä;

6.10*) a.p.
730 a.p.
11-37 an.
S. 16») i.p.
8.36 i.p.
6.05 i.p.

»

Unia- ja Sekatavarakauppa Kahvia
Älaitokauppa

T una-aikataulu
Lähtevät:
»

Puhel. 1781.

myydään. Lähemmin

Tampereen

Klo

myytävänä Tammelantorilla. Tavataan
TaiiimHlantorilla tai Kaivokatu 24 klo
3 jälkeen. Maiju Salo.
3900

Soittoa

Käsirattaat

•

•

-

,

-

,

lavat

1

-

gard-roobit, (■nielellään puutaloshuonekalujen kuljetusta varten. Kestää sa) halutaan
ostaa suoraan omistajalta.
vahvojakin kuormia. Hämeen Kenkä- Arv. vast, pyyd.
merk. .Säännöllinen,
Tampereella, 1920.
kauppa, Hämeenkatu 20.
3994 lapseton perhe5 t. I. k.
12583 Tampereen iKirjapaino-OsakayktiS,

.

