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TILAUBHINNAT Tampereella ja maaseudulla: 6 pp. Vi vk. 12:—,
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Kotiin kannosta kaupungissa ei suoriteta lisämaksua, ainoastaan kuu-

TOIMITUSAIKA W« U »P-— 12yöll*>Tohnito» ei yleea-

kuuk. 60 p:niä ja lpp. >/, 2: SO, '/, vk. 1: 26, Ikuuk. 25
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"ä säilytä käsikirjoitnlcsia, joita, se ei voi käyttää
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AAMULEHDEN
IVoinvientl-Osuusliike I
kontlorl lo
Utjagalno,

toimitus,

KuiiiiiUaaiikaui 30 loma

talo)

avoinna 8 a-p.-6 i-pIsännöitsijS iavat^an klo B—lo,
11—8 ja 5—6 :-p.

Puhelimet:
Ilmoitus- ia tilauskontton
Kirjapainon kouttori
Sitomo
Toimitus

I [VALIOI I

.. ..

Isf)ni)öit*iiä
Päätoimittaja

Kuolleita.

§5

hinnat voista ja S
juustosta. Se on meijerien oma liike. R
H Koko sen vuosivoitto, joka viime I
I
vuonna nousi 550,000 Smk:aan, käy- ■
O
B tetään meijerin hyväksi.

El maksaa korkeimmat
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B
rakas, hellä äitini

Emilia Vilhelmiina
Vasenhis

svrst 31 p. jouluk. 1838 Tunsi*.

lassa, kuoli 10 p. maalisk. 1915
Juupajoen pappilassa kovat tuskat tyytyväisenä kärsittyän>ä ja

Vapahtajaansa odottaen 76 v. 2
kk. ja 9 p:n ijässä. Häntä lähinnä kaivaten muistelevat poika,
miniä ja lapsenlapsi sekä kaksi
veljeä.
Eemeli Vaaramo.
Autuaita, ovat ne kuolleet, jot-

ka Herrassa kuolevat tästä lähtien. Niin henki sanoo: he saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heidän
mukanaan.
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varpääkonttori
Valion
voinvientiä
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■ ten on Turussa, haarakonttori Ou-

H

Surulla ilmoitan, etti

"
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Haaraliikkeet Turussa, Helsingis-

sä ja Viipurissa myyvät myöskin
munia ja tilittävät niistä, lähettäjille
korkeimmat päivänhinnat

kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, jokapidetäänlauantaina tämän kuun 20 p:nä klo
7 illalla TampereenKauppaseuran
huoneustossa, käsittelemään yhtiöjärjestyksen 16 §:n määräämiä
asioita. Tampereella maaliskuun
5 p:nä 1915.

SS2I

Lempäälässä
vakinainen yhtiökokouspidetään
talolla tiistaina tämän maaliskuun 30 pnä klo 6 ip. Käsitellään sääntöjen 6 § mainitut asiat
15 p. maalisk. 1915.

(johtokunta,

SS2S

Kaupunkilähetyksen

i/iiosikokoirc

pidetään Emmaus-salissa tänään tiis-

Käsitellään sääntötaina klo Vi 8 ip.asiat,
Hartauspuheen
ien Diääränrnät
pitää kirkkoherra VVailenius.

Johtokunta.

TS., IÄ,

KL.

lastenitpbiifki
vooiokons

pidetään maanantaina t k. 22 p.
kello V«8 j. pp. Amurin13,lasten-

samassa Kortelahdenk.

/W. Herva.Otavall.k.2.T.1 134.Klo10-1
Steo/us.Mustanlahd.k.23,lo-12.P.1495.

laskstaan sisäänpanopäivästä
ulosottopäivään.

Nlaamlttaeltras

Tapaturmavak.O.Y.
Varatuomarit Ahlman & Puikki'
Procope & C:o, HäHämeenkatu 23. Telef. 80. Päaasiam. Fedi
non Lakiasiaintoimisto, Hämeenmeenkatu 22. Puh. 3 32.
katu 27. Avoinna 9—3.
Toijalan Maanmiti ja Välitystoim.Puh
Rob. Witting: Arth. Laurent ia

PÄTRIÄ

K.D. Sinervä
TAMPERE,

Eriksson
iGrönbiad Keski-Suomen Metsätoimisto TampeKauppatori 7. Palanderin talo.
Telef. n:o 659. Auki 9-4.

Procope & Soivio
—
Commercen talo, av.9 4.

Llse Alvin Aleksanterink. 20. Tel.7i>6.

Tolapafkkafmia

Korko

V.

Urakoita,

UCIVUI TllTnili

Rosa Llukonen,Kortelahdenkatii 18.

Akseli Pellinen. Helsinki, Mikonk. 6.
K. V. Holman, Asianajotoimisto
Helsinki. Aleksanterinkatu 44.
Lakiasiain-

Kivimäki & Tulenheimo
Turku,Eerik.k.B. Av.9— 4. P. 4846 945.
Jaakkol
a & Piin!
i5aÄ
klo ti
ja T. Puntila.
E.
toimisto

Rakeiitmstoimi^o

litlll MIU ?EEÄ

:';"

har.skin
DmllmmiiaiimTampereen
kustajakoti.

:*ai

Kätilöltät

O.Y. HELSTNGnp^

Salraavoimlsteluaja
hierontaa:
Hilma,
Alanko.
Aleksanderink. 31.

Eliel Hymander ssis*
AAMULEHDEN
.
—*
—
s

konttori

välittääilmotuksiakaikkiin lehtiin ja aikakauskirjoihin. Yksi käsikirjoitus ja yksi lasku, eri
lahtien omilla hinnoilla.

Hieronta

Havein.

—

—

—

Tampereen Teatteri

.

Kuinka äkäpussi kesytetään.
flenrlette & Richard

VÄINÖ

fnrfunnr Pellavatehtaankatu 12
RT
p.625._ Rakennustöin!,
— " LinUrUUS
Piirustuksia,
Korjauksia.

S. HardSn,rokottajaKunink. 36, p.666.
Koski & Suomalainen,omisi varat. Nalml Vallin,Jak. koni.puur,tel.1373-

KIIHPNM

.

IJHäo

J. U. Lindroos >Sp*S;:

25 huonetta
nniiuDUDrQ
»uuHpyum al:5O_ 7m:kaa
.. Puh. ,,, 93

Annu noiin,

Ilmoituksia,

S. Stenius.

reellä. U. .'. Grönholm. Comersen
talo torin varrella. Puh. 1561.
pakatu 9. Puhelin 513.
MetsätoimistoJyväskylä,
RH. LalalUlllllS
rabmniltfon
Bli puh. 317,Välitystoimist.

Puhelin 1004. Avoinna '.)— 3.
C IB Hfnnllinri Köyhäinasianaiaia. Hallituskatu 22,klo8-V210.
H.
asianajajia;

lisätään pääomaan
puolivuosittain.

—

f DOMEH HfIDPDHRIEH PfllOKoskik. 7, telef. 148. 5, 10 ja 20 v. kuluttua 10,25 jaso°/o alennusvuosimaksusta.

myynti.

li. Ris!Blliflu

Korko

A TVf ¥3i^

irtaimistoa varten.

Julius Lnjus ääää;:
Tampereen Lakiasiaintoimisto $2L*
\\':m Saiidbergiu rautakaupan talo.

irtisanomisaika 3 kuut.

keskin vak. laitos.
T:reeiia
J. E. Vuorio. Hämesnk. 21, puh. 1247.
C

uapposen Rohdoskauppa omist. Asiamies Tampereella: Otto Luhan&ev.
PuupponenVeljekset, Häm.k.10,p. 466.

on vähin määrä mikäkerrallaan säästöön otetaan.
Kerttu Haarla,Puutarhak.12.P.1291.
Tampepidetään
ylimääräinen kokous
joka
arkipäivä
Aukioloaika:
p:nä
klo
reella Emmauksessa t. k. 22
Jaakkola
12 3 sekä sitä paitsi perjantaisin
tl ap. alkaen. Kokonksessa käsitellään
AlfredHolmströmin
Lnkiasiaintoim
ia
lauvantaisinklo
6—
B
L
viljantuontikysyinystä sekä muita esilTruku. Aurak. 3. P. 772 & 1049. 9-4. L.Julkunen, Kauppak. 5. puhel. 963
3874
letulevia asioita.
Kandell,Satak.28. myössäbk.iiier.
Antti Seppänen, varatuomari, Oulu. M
Jäsenten runsaslukuinen saapnvillaKoskinen, SandraMustl.k.20.P.7&J.
Tanner,
Viipurissa.
Otto
Lakiasiain!.
olo toivottava.
Lindell, Aurora Tammelank. 13.
Varatuomari Antti Karikoski,Kemi.
Toimeksi saaneena:
AAMULEHTI
26.
Illlltff Mftiffl Hämeenkatu
> . 1002
K. K. Paasia.
suosittaa
Aama AYem/nen.Satak.7. Sähk. hier.
llmottajiaan!
Lääkäreität
Anna Nylund,L.puisik.6, p. r.p. 643.
Kaupungin- ia aluelääkärit
Tamp.
h Sairas¥olmlstelalaltiis
T:rlaf Hällström,Kirkkok. 8, 9-H Läntinenk. 25. Auki 9-10, Vt 3-3, 5-7.
5—6,
Terveydenja
puh. 2W, sekä
Laura Tanner, Hallitusk. 7. P. 411.
hoitotoimistossa.
Tuomala,Alekaant. k.31, p.679.
Sievä
9-11,4—5.
Grönholm. Itäinenk. 26.
Nyman, Kauppatori 7. 9—ll,5 6 ja
pyhäsin 9 ll.
v. Schrowe, Tamm«lank. 10. Arkip,
10-V. 12 ja 3—4.
fi M flcniioii VaUuutnskonttori
1 eli 2 hevosToimainen. Vast kirj
9. P. 530.
Terveydenhoitotolmisto,
Hämeenk. VI. W.UaUilen Hämeenk.
nim. V. R. R.
Salama Pohjola— Kullervo.
19, 12—2. Tarkastusa*. S— K).
postitoim
Mänttän
3704
Konttoriaika 9—2 ja 4—7.
Keuhkotautisten huoltola, L.puistokatu 4, tiist. ja perjant.6— 7.
Keskiviikkona maalisk. 17 p:nä 1915
Klo 8 L
Ahlman.Län. puistok.p.14,10-12.5-*/»7
Simo Kaarion hyväksi hänen 10- Backman,
Pa!o'ia murtovakuut.
Dnhinlf!
3—5 ip.
rUlljUlU
Tampereella:
Afiiamiehet
olonsa
näyttelijänä
johdosta
-vuotisen
Björkqvist, Korva-, nenä- ja kurkku- G. W. Osonen, Hämeenk.9. Puh. 530.
tauteja, Itäinenk. 20. 10—12 ja 6—7.
EmilLyytikäinen, Häm.k.23.Puh.571
K.J.Y. Dahlgren. LäntinenPuistok.6.
Emeleus, V.9-V.IO, V«s— &
Hoffström,Hr.m.k. 27. 11-1, Vi7-ViB.
Tapaturmavakuutuks.
7-kuvaelmainen näytelmä.
T:rlKarlKyrklund,Kauppak.2,9-11, HUIIbIVU Asiamiehet Tampereella:
Kirj. V. Shakespaere.
ja
4-5 erikoisala naisten lastentaud.
G. W. Osanen, Hämeenk. 9. Puh. 530.
T:riNyman. Kau|i|>aiori 7. 9—11, 5-6. EmilLyytikäinen,Hara.k.23. Puh.571.
Suom. K. Kramsu.
KIITOS.
pyh. 9—ll. Sisätaut..last. ja veneer. K. J. V.Dahlgren,LäntinenPuistok.6.
"
" Simo Kaario.
Pjydän lausua nöyrimmätkiiMnstanliihdenkatd 24.
Kauppak. 13. Puh. 202.
Petrnchio
C^l/i
3310,TT
X. Arkip.9-ll,ö-7.Te1.285. JaJinKivinen.
tokset TampereenPoliisilaitoksen
3840
virkailijoille, miehistölle ja kaiAnna Vlkander. Kosk. 9, 9-11, 5-6.
kille niille, jotka ottivat osaa
Virzenius silmäl.Itäk. 9-11, 1/»«-Vt J
miesvainajani surusaattoon.
Palkonen, kunnan- ja nmKaarlo
Keskin. Henkivak. yhtiö
Tampereella 12. 3. 1915.
fliniti}
tatienliiäkäri Toijalassa 9—l l jaI—2.1 2. wli
U IIII Tampereet] Haarakonttori.
Aleksandra Ylinen.
Kauppatori N:o 5. Av. kello 9—ll.
3873
12—4. Puh. 92.
HammaaiaäkSroitat
Agda A/ftAaa Kauppak.2.klo 11-12ap.
filintarkastuksia, tilinselvin^HPM» tyksiä,sovinto-oikeiistehtäviä
Alfthan. Kauppak.2. Arkipäiv.11—12.
Palovakuutus O.y. Juho KiIlflfffVN
llllUllU viueo. Kauppak/18. P. 202.
Elsa Qrönblad-Stälhammar, Ku—
25. Klo 11—12 ap. ja n 6
SIPI Kaupungin talolla tiistaina maalisk. nmkaank.
ip. Puhelin 100. lauvant 11—12.
Valantehnyt tilintarkastaja, .-Niemen
23 pnä klo 8 ip.
Laurent, Hj. Hämeen!;. 23. Kio VjlO Knimin benkiv.Hhtiö Itaii.enk.11.
tilintarkastajainyhdistykscn ;en.
AUIeVU Av 10-2. 4-6. Puh. 807
3:30, 2 20, 1: 10 saai/2U ja 3—3. Puhelin 1353.
Pääsylippuja
a
"'OO.
Yleinen sairaala. Puli'
daan Lauvantaista alkaen Lyytikäi- Rauvola. Kauppak. 4. Klo 10—11,
ja Vj6-6; lauant 10— IL
3556 2— Vi3
sen kirjakaupasta sekä ovella,

KoKouKsia. HGlutnon ostoa.
Moottorivene
Hien
tal
o
n"
Ji
rv

8

J.

Pisin

Markka

yksityisiairaala fÄ«;

Kiertävät sairaanhoitajattaret
Tavataan
varmimmin klo 2—4 ip. Länrin talo). P. 758. Avoinna klo 9— 3. sipiirissä B.
Paasikivi, Papinkatu9,
puh. 1289. Keskikaupungissa iIT. KosMIUHIIUno 1431 mninaaik.l432. kinen, Hallitusk. 16, puh. 25. Kyttälässä L. Upari, Aleksanterink. 80,
puh. li6B. Itäpiirissä A. Viitonen,
Pinnink. 85, puhelin 982.
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Juoksevallatuilla

Rnnpo Horros JirtfoteJS:

talletetuista rahoista

Johtokunta.

Talletustileillä ja ) g* Q
Säästökassatilillä | W

Tamnnreolla s

Koskinen lelnlo
HS
Itäinenkatu 11 b. Puli. 766. Klo 9—3

B
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eläinlääkäreitä;

Amianajokonttoroita

H liailDDPeilODeillKarttamerkkien
9 ao
S
Mg
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Maksaa korkoa

Osotteita.

B|
H
H
H
B

Hyvittää korkoa

vhlifin osahKaot

Juhla-Iltaman

Wk

Perustettu 1857.

Eöyrylalva-Osake-

Suuren

H

Tnmpereen-Uirtnin Tampereen Sililti

r. 1.

Viljakkala.

""
J~
*

H

L1

Tampereen Osake-Pankki.

Uimaseura

toimii ensi laurantaina 20 p.

Kaupungintalon juhlasalissa.
JK* Ohjelma mitä parhain. ~PL
Lippuja sna ostaa etukäteen Oulun
kenkäkaupasta. Lyytikäisen kirjakaupasta ia Rosa Siven'in kampausliikkeestä ja maksavat ne etukäteen 1:10.
Ovella läO.
3557
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Ikaalinen.
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(TaTataan

ka-usilliä ukaista peritään 10 pennin lisä.

34» vuosikerta

ILMOITUSHINTA: 10 phä ennen ja 8 pää jälkeen tekstin seka määrätyillä paikoilla 12 pää milliin. Punaset ilmoitukset 20 priä mm., vähintäin 20 mk. Kihla-, vihkimä- jasyntvmäilmoitukset a 3 mk.,kuolin
ilmoitusten pienin hinta 3 mk., kustakin värsystä jasurusaatosta1mk
sekä »kiitoksesta" 1mk. 50 p. lisäksi. Pienin ilmoitusmaksu on 60 p
Pitempiaikaisistailmoituksista kaavanmukainenalennus. Kiinteäthinnat-

ALHA

Päätoimittaja

v»rmJnimln tolmittksessa klo I—3 päirJ
LAURI HAAPA
TEUVO VALANNB
NIILO W. TUHONEN
Toimitussihteeri

ja

«1 II■■

»B

Tampereella Tiistaina 16 päivänä Maaliskuuta

N:O 62 3-p. painos N:o 30

1:50

■■ 1

BURGIN
KONSERTTI

—

Tamp. kunnan TyOnvät. toin-,,
avoinna klo 10- -1 ap. miehille— ja 4—5
ip. naisille, paitsilauvant.klo10 2 päivOsoite I/änsipuistok. 10. Velet. 484.

Tampereen KirJapaino-Osaheyhtiß
Kirjapaino Kuninkaanic. 30. Puh
<
■
sltomo

liDiiaii Osaltpi
Kauppaa ia Teollisuutta varten
Ilmoitus iauvantain lehdessä.

taen iypkli
Tampereella,Kauppnk. 10.
Täydellinen pankkiliike.

ta Gsi-Piiti

Tampereella, Kauppakatu
Avoinna V» 10— 7, 3.

3,

"2

—

N:o 62

—

Tiistaina 16 pmä Maaliskunta

AAMULEHTI

1915

Kun valtuusto on määrännyt Tampereen raittiuspiirio
kouluja sillä tavalla, että se taredellisen, tien tasotettavaksi, eivetta ja asutusoloja täysin tyytoimikunnan
kä mainittu tie kestä kiveämättä
dyttäisi. Ja tästä syystä on synSuomen kylpy- ja parannusajoa, on rahatoimikamari huopitkällisiä
riitoja,
useinpa
laitosten
tynyt
mauttanut,
keskustoimikunta
että valtuusto tahto- kokouksessa viime sunnuntaina
Vi
10—
Vt
3.
Avoinna
tien ajopinnan ki- olivat saapuvilla tri E. Kuusi,
hyväksyä
nee
ylimpiin oikeusasteisiinkin saakasetettu.
vapaaherra E. S. YrjöiKoskinen,
veämisen.
ka vedottuja. Voipa sanoa, että
kaupp.
F. O. Mäkinen, opettajat
myynti
uiko» Sunnuntaina pidettiin Helsin- Papinkadun alituisesti liikkuViljan
ani harvoissa tapauksissa ovat
ja J. P. Tervo, vaRatamo
K.
vaissa perustuksessa olisi rahaalamaisille. gissä Läälkintöhallituiksen huone- toimikamarin
uudet kansakoulut tulleet sijoiTuominen, terv.
hoitaja
rast.
R.
miehestä savi vaihUiStossa
ja yliopp. P.
kdkous
komitean
O.
Autere
sen
kaits.
A.
ja
;
tetuiksi
rakennetuiksi ilman
virallisissa lehdissä toimesta, jonka kylpylaitosttoi- dettava soraan, sillä imuuten ka- Autere.
Maamme
Kauppak. 14, on avoinna joka arki- riitoja sulassa sovinnossa.
dun kunnossapitokustannukset
julkaistu pakollinen men
päivä 12 3 ja sitäpaitsi perjantaisin ja
edistämistä harrastavat nousevat kohtuuttoman suuriksi. Piirin pulheenjolhtaijaks! valitPitäisipä nyt tämmöisten mo- on eilen
taavantaioin 6—B.
vuodeksi tri E.
määräys, joka ikieitää ilman jo- henkilöt olivat asettaneet käyTämän vuoksi onkin rahatoi- tiin kuluvaksi
nilukuisten yhä uudistuvien,
ja
Kuusi
varapuheenjohtajaksi
kerta hankittua erityistä lu- tännölUisuin toimenpiteisiin ryh- mikamari ehdottanut, että valmelkeimipä voi sanoa yleisten ka
kaupp. F. O. Mäkinen. Sihpaa
myymästä elin- ja rehutar- tymistä varten ipäiväjärjestyik- tuusto hyväksyisi yllämainitut teerin ja rahastonhoitajan
palkikävien esimerkkien jotakinopetajalla
tehtäväksi.
peita ulkomaiden alamaisille, seen ituflleessa kyilpylaitoskysy- työt soveliaalla
kiot päätettiin pitää ennallaan
taa. Pitäisihän tämän kehoitharjottavat tukkukauppaa myksessä;
nim. 50 ja 25 mk:na ja valittiin
(kaikkialla suunnittelemaan jotka
Kokouksessa oli etaa
sihteeriksi yliopp. P. Autere
Ne, jotka rik- dustettuna useita kylpylaitoksia
Tampereella.
tavaroilla.
näillä
keinoja, miten tämmöiset ikävät
ja rahastonhoitajaksi varast. hoiAuki V» 10-3.
vastaan,
määräystä
tätä
ja kaupunkeja. Kokouksen avasi
Katujen laskujohdot. taja R. Tuominen,
riidat yhteisissä asioissa sopi- kovat
kumpikin
langetetaan hallinnollista tietä lääkintöhallitulkisen päätirehtööri
uudelleen. Neuvotteleviksi jäsevasti kaikiksi ajoiksi tulisivat (korkeintaan
'Rahatoimikamari cm valtuus- niksi toimikuntaan päätettiin
3 kk. vankeusran- Taavi Laitinen tehden saV
vältetyiksi. Ja ainoa, mutta sa8,000
tolle lähettänyt .rakennuskontto- pyytää terv. kaits. A. O. A v t egaistukseen tai enintään
'koa kysymyksen alkuvaiheista rin
malla kuitenkin tepsivä keinoon
laatiman ehdotuksen, uusista
11aja maist. K. V. Kauk o'ja selostaen aikaisemmin asete- laskujohdoista, jotka rakennus- re
se, että kaikkialla, missä ei vielä mankan sakkoon.
valtaa.
tun komitean toimintaa. Puheen- säännön määräyksen mukaan
ole riittävästi (kouluja kunnan
Huhtikuun ajaksi tänä kevänjohtajaksi valittiin vailtioneuvos ovat välittämättä tehtävät uutis- nä päätettiin ottaa piirin palvekoulutjässä
lapoleville
kaikille
19
15.
vuoksi ntm. Lais- lukseen raittiuspu'huja, jokakierTaavi L ait in e n ja sihlteeriksi rakennuksen.
sille, tehdään kerrallaan oleviin
Yliopisto.
kolankujam johto, kustannus- täisi paikallisyhdistyksiä
virkis'tohtori J. Veikkola.
oloihin täysin perustuva ja näiarvio 2,200 mk., Pinninkadun tämässä ja uusia perustamassa.
päivänä
Tämäti
Icuun
tarden vaatimusten mukainen suun24
Keskustelun jätfkeen vallittiin johto, 4,700 mk., ja Läntisen- Sitäpaitsi tulevat toimikunnan
nitelma koulujen, perustamiseksi, kastetaan lääket. lis. Ellen AM- erityinen komitea käsittelemään kadun johdon uusiminen, 2,300 jäsenet käymään puhujamatkoilväitösikirja Studien iiber
joihin kaikkiin varat jo on
vaikkapa ei näitä kaikkia koulu- qvistin
"seuraavia kysymyksiä: i) Mat- mk.,
la sen mukaan kuin paikallisyhden Stoffvvechsel tuberkulöser
osotettu vahvistetussa talous- distykset
ilmoittavat toimikunja vielä toimeensa kaivattaisi- und skroftvlöser Knaben mit be- 'kailijayhdist. toimesta tekeillä arviossa
puhujaa
toivovansa iltamanalle
kaan eikä siis vielä tarvittaisi. sonderer Beriicksichtigung eini- olevan suuremman kylpylaitokTäimän vuoksi rahatoimika- tilaisuuksiinsa. Vakinaisen puhuVoivathan kunkin paikkakunnan ger Mineralstoffe. Helsingissä siamme koskevan kirjan juffitfai- mari on ehdottanut, että val- jan saamiseksi päätettiin .käänJsemista; 2) samiaa asiaa koske- tuusto (hyväksyisi mainitut työt tyä tiedustelulla R. Y:n keskusasutusoloJhin täysin perehtyneet 1915. 8:0. (3), 150 s.
Lääket. ja kirurgian tohtorin van pienemmän kirjasen julkai- sopivalla ajalla tehtäväksiaikaansa seuraavat kuntalaiset
hallituksen (puoleen.
Kansakoululaitoksemme alku- (helposti nähdä,
arvon ilman juhlallista vihkimisiToispaikkaisille toimikunnan
mitä nykyaika, tä on lääket. tiedekunta antanut semista; 3) erinäisten frenkilöijäsenille
aikoina viisikymmentä vuotta vieläpä mitä näiden olojen pepäätettiin laskun mujd'en oikeutta oleskella parantositten perustettiin kansakouluja, rusteella kehittyvä tulevakin ai- lääk. lisens. Otto Rohdelle.
kaan
korvata
matkaikulut toimiparantoloidenTyötä tulossa.
Julkisen filosofianikandidaatti- loissa; 4) uusien
kunnan kokouksiin.
missä niitä ollenkaan perustet- ka lasten suunnittaiseen luku5) yhteistoimintaa
tutkinnon- suorittivat t. k. 13 p.
Sortavalan raittiusyhdistykseltiin, ainoastaan niitä harvoja määrään nähden vaatii.
K.
yliopp.
osastossa
A.
fys.
tämä
mat.
jkylpylaitosten ja asianomaisten; Rahatoimikalmari on valtuus- le päätettiin lähettää toimikunJa
kansanlapsia varten, joiden edel'kuntien viranomaisten välillä; tolle ilmoittanut, että pohjoissa- nan puolesta onnittelukirjelmä
kaikki olisi tarkoin huomioon o- Stäblberg ja I.M. Melartin.
Rosberg, eläintie- '6)
lytettiin kunkin kunnan päristä
Prof.
E.
J.
asunto-, ruoka- y. m. kysy- taman varastoalueen tasaamis- sen 30-vuotisju'hlaan, joihon oli
fettava ja sen mukaan suunnitkustos R. B.
teellisen
museon
vanhempiensa ja holhoojienpa
7) kylpylaitosten hen- työhön, muita pienempiä työ- toimikunnalle saapunut tkutsutelut tehtävät. Suunnittelujen ißoppius ja dosentti G. Ek<man<,
kortti.
tahdosta opintielle lähtevän-.
toteuttaminen voi sitten jäädä jotka kuuluvat kansainväliseen ttcilökunnan kasvaittamista; 8) maita mainitsematta, vielä voiR.y. Taiston johtokunnalta
Yleisemmästä opirahalusta ja et- ajan
oloista ja heräävistä harras- jporonlaiduntkomiteaaa, ovat saa- 'kylpyläyhdistysten järjestämis- daan tarpeet» tullessa ottaa työ- päätettiin pyytää oikeutta toisinnästä ei silloin osattu unek- tuksista riippuvaksi. Näin mene- ! neet jatkettua virkavapautta, tä; 9) kylpyläsääntöjä; 10) raumikunnan kokoontua edelleen
siakaan, eipä uuden koulun ni- telien vältettäisiin se, etteivät easinimainitu maalisk. 15 päi- tatiei'limotuksia; ja 11) yhteisil- kuntoista väkeä.
sanotun yhdistyksen fauoneustosj
Niinäkään on rahatoimikamari sa.
vään ja viimemainitut kesälk. 1
mikään tahtonut 'kansan puhe- (koulutalot tule asutukseen,
motuksia
venäläisiin
nählehtiin.
huomauttanut, että työt Ha!tanfcieleen suiaa eikä vakaantua. den liian etäälle eikä liian lähelle p:ään. Maantieteen professorm
Kokous päätti, että uusi ko- pään TnieHsairaallassa piakkoin
aikaa
dosentti
virkaa
hoitaa
sillä
»Kansan koulussa» sitä kyllä toisiansa, eivät siis epätasaisesti
mitea asetetaan 3 vuodeksi. Sen tyoiitanee
I.Leiviskä.
alottaa.
käytettiin, mutta mitä tämä ni- ja
Raittiusnä} ttely
'Ylimääräinen prof. J. K. Sahl- -toimipaikka on Hdlsinki ja kuuasutusoloihin soveltumattomi oikeastaan merkitsi ja ilmaisi, masi sijoitetuiksi, niin kuin sil- berg on saanut jatkettua virka- luu siihen vaikinaista ja va7
4
Näyttelyesineet saapuneet
siitä ei selvillä oltu. Että yhtä loin voi käydä, kun ajatellaan ja vapautta 6 viikon ajaksi t. kai 1 rajäsentä.
vuoden
kuluttua
3
päivästä
1inkien-.
koulua yleensä «pidettiin kussa- (pidetään silmällä kerrallaan vain
Tampereelle.
L. E. Grtmdstromin Ikutsuu komitea kylpylaitosten Haavoittuneita sotilaita
kin kunnassa riittävänä, ei aino- sitä yhtä ainoata koulua, mitä Kaksi stipendiä
jumaluusopin ija kaupunkien valtuustojen e300 mkn
Viime sunnuntaina saapuivat
astaan aluksi, vaan tulevaisuu- milloinkin puuhataan.
yilioppilaille on erusimäisen ker- dustajait kokoukseen, jossa ko- saapunut Tampereelle.
Tampereelle
raittiusnäyttelyn edessakin, se nähdään selvästi siipäihaettavaksi 14
mitea uusitaan. Komitean jäseJa vielä eräs huomattava seik- ran julistettu
H.)
Viime
sunnuntaina
aa(S.
Kuten
okmme aikaisemtä, että koulu kussakin kunnassa
sineet.
yksi
ka. Koulun ihoidolle ja opetuk- vän kuluessa sekä samoin
niksii tulivat toht. A. R. Lim- mupäivällä
Tampereelle
saapui
teologeja
mkn
stiinendi
varmin
kertoneet
tullaan raittiusperustettiin säännöllisesti kirne H, H. Ryöfflä, A. F.
sen antamiselle on tietysti edul- 125
stipendirahasten
Emilia
Selinin
sotilasjuna
tuoden
haavoittuneinäyttely
avaamaan ensi perjan-'
konkylään ja niin upea ja komea lista,
että samassa koulussa tosta.
Hellsten ja J. V e ikleo1 a,
ta sotilaita, jotka parhaasta taina t. k. 19 p. klo 6 ip. Johankuin varat sailivat. Että toisiamaallakin toimii useampia opet- Kuusi dosentin stipendiä on ikapt. E. Hu1 1in ja E. Wik- päästä
ovat Puolan rintamilta neksen kansakoulun voimistelukin kouluja tarvittaisiin tulevai- tajia,
niin ettei saman opettajan julistettu haettavaksi 30 päivän ström sekä kauppias A. Sijoitus tapahtui entisiin sairaasalissa. Avajaistilaisuudessa, josuudessa, semmoista ei silloin tarvitse johtaa useamman luo- ikuluessa.
Francfc Varajäsenilksi tuliloihin
sekä
lisäksi
ulkotyöväen
hon
kutsutaan kaupungin viraljateltu. Ja hyvin monessa kunfysiikan
professoSoveililetun
eli osaston opetusta yhtaikan
vat toht. J. Sandelin, apt.
julistetjossa
rin
assistentim
virka
on
talolle,
kailijoita,
ei tähän asti ole
nassa käytäntö todistikin pitkät
sanomalehistön eduskaa. Opetus käy silloin hauskem- tu haettavaksi 30 päivän kulues- I. R. Lindqvist, kaupp, A. haavoittuneita ollut.
tajia, opettajia j. n. e. pitää tri
aijat, sitä samaa, mitä oli ajatelmaksi ja helpommaksi sekä opet- sa.
F. Lindb e r g ja matkarlfjatukin. Ainoastaan varakkaim- tajalle että oppilaille.
E. Kuusi paikallisen toimikunmatkoja
tehtäviä
Venäijälle
yhdistyksen sihteeri, ms. Fr.
Ja tällä
nan puolesta tervehdyspuheen.
pien tilallisten, lapset kävivät tavalla
voidaankin koulut suun- varten ovat seuraavat henkilöt Borg, joka vallittiin komitean
koulussa, ja he evästivät iheLposAvajaispuheen pitää tri Matti
nitella tiheään asutuilla seuduil- saaneet 600 mkn m-atlka-avustuk- sihteeriksi ja kokoonkutsujajksi.
Palkankorotusanomukset. Helenius-Seppälä, jotapaitsi tisen: filos. 'kand. L. V. Karila
ti lapsensa koulun läheisyydessä la, ainakin niin, että
samassa sekä ylioippilaat A. -Jaatinen, K. Komitean kokouiksiin kutsutaan Rokotustodistaja, leski Amalia
saatuihin asuntoihin ollenkaan koulutalossa toimii kaksi
laisuudessa puhuu toimittaja V.
opettaLindfors, Ensi Riisa, N. Vi- myös aina varajäsenet, joilla on Kandellin anomuksen johdosta,
nurisematta. Samoin tekivät kä- jaa, jolloin heillä kummallakin H.
fafcKfe, H. Virtanen. E. Vide- (kokouksessa myös äänioikeus, että hänen vuosipalkkansa koro- Kairpio.
sityöläiset ja muut varakkaat tiRaittiusnäyttely on esillä yhtulee olemaani kerrallaan johdet- nius. S. Sola, L. Saarinen ja H. Komitean
nimeksi asetettiin tettaisiin 75 mksta 400 manklattomat, jotka lapsillensa tuon tavana vain kaksi vuosiosastoa, Väisänen.
den
viikon ajan ja auki joka arSuomen kylpy- ja parannuslai- kaan 10 % korotuksella 5 ja 10
uuden »kansan koulun» opetusta jos ei nimittäin tyttöjä ja poikia
kipäivä
klo io:stä ap. klo \'t 2 ip.,
tositen keskustoimikunta. Komi- vuoden palvelusajan kuluttua,
halusivat.
sekä k!o $ :sta B:asn |p. Pyhäopeteta aivan erikseen. Mutta
tean' osote on Helsinlki, P.- on (rahatoimikamari valtuustolle cpäivisin
Mutta tämäkin uusi aate rai- harvaan asutuilla seuduilla on
tullee nijrttely olemaan
O. Y. Suomen katipun» Esplanaadinlkatu 21, Matkailu- huomauttanut,että terveyshoitovasi yihä enemmän alaa itsellen- sittenkin -parempi,
avoinna
katka .■■-■■ duL Pääsy
että koulut
toimisto.
lautakunta on kyseenalaisenapu- näyttelyyn cr.
sä. Vuosien vieriessä tuli kan- ovat vain yhden opettajan hoi- kien Hypoteekkikassalla
kvk \m v34>aa.
henkilön ottanut toimeensa ja
sanopetuksenkin aate yhä tutum- dettavia,
vaikka hänen silloin tu- oli eilen varsinainen, yhhänelle palkkion määrännyt ja
maksi maassamme. Kirkonkylien leekin opettaa yhfaikaa neljää
tiökokous. Kokous vahvisti
kun terveyshoitolautakunta nytkoulut tulivat oppilaita täyteen vuosiosastoa. Sillä oppilaitten tilinpäätöksen ja
myönsi hallikin voi asian parhaiten järjestää
ja liian ahtaiksi, ja eri kulma- koulumatikat tulevat
Matkailijayhdissilloin ly- tukselle vastuuvapauden sekä
on rahatoimikamari ehdottanut,
kuntien asukkaat alkoivat tun- hyemmiksi; kukin oppilas saa hyväksyi
hallituksen ehdotuksen
tyksen
että terveyshoitolautaikunta valtea, että heillä oli samoin kuin
silloin asua kotonansa vanhem- 8 % suuruisen voitto-osuuden
palkkausikyisy>
tuutettaisiin tämä
"kirkonkyläläisilläkin oikeutensa piensa
tahi holhoojiensa luona, myöntämisestä osakkaille. VoitTampereen haaraosaston vuosimy s ratkaisemaan
kansakouluopelapsilleen
saada
ja tämä on lasten kasvatukselle to on nostettavissa tästä päiväskokous
tusta omalla kotipaikallaan, jotpuolio niin tärkeä asia, tä Jahtien. Hallituksen erovuokaikin
ta heidänkin lapsensa saivatkouKunnallisverotus
että se on ehdottomasti huo- rossaolevat jäsenet, ent. senaatpidettiin eilen illalla EngstrÖ^
luakin käydessään, kotonansa avirkailijat.
Järjestön
aina,
missä se tori Seb. Gripenberg ja toht. H.
mioon otettava
imin kahvilassa. Kokoukselle
eua. Ja niin rakennettiin koulu- suinkin
mahdollista.M. J. Relander valittiin uudelon
taloja kuntien- eri kulmakunnilSuomalaisen puolueen Tampe- luettiin vuosikertomus ja tilit
1,284 verovalitusta.
Siis lyhyesti sanoen: tarkat ja leen. Tilintarkastajiksi vallittiin,
reen Järjestön johtokunta valitsi sekä tilintarkastajain lausunto,'
\t sen mukaan kuin asukkaat oleviin oloihin varmasti soveltu- ipanlkinjoht.
Järnefelt,
jonka perusteella annettiin tilinapt.
J.
niitä tarmokkaasti
vaativat.
kokouksessaan t. k. 14 p :nä JärEiflen
valiutnpeenimenneen
ja
perusteille
tehdyt,
Salingre
ja
vat
Gösta
näiden
hovioik. ausk.
Mutta tämmöisessä uusien koujestön puheenjohtajaksi maisteri tekijöille vastuuvapaus.
koko kuntia käsittävät Vansa- A. Stigzelius sekä varalle pan- tusajan kuluessa on .kunnaliLisveYhdistyksen johtokuntaan valujen suunnittelussa ja ra&entaE. A. Alhan, varapuheenjolitakoulusuunnitelmat
valmiiksi kimjoht. A. Lundqvist ja vara- rovalituksia jätetty tarkastusuudelleen eroamisvuojalksL neiti Hilja Erosen, sihtee- littiin
v inisessa oli yleisenä pahana vimahdollisimman pian. Suunni- tuom. A. Wasastjerna.
lauttalkiinnalle yhteensä 1,284,
rossa
olleet
rva Thyra Sumese,
fcana
että kouluja suunnitel- telmien toteuttaminen riippuu
Tarkastuslautakunta alottaa riksi ja rahastonhoitajaksi opet- lius, hrat T. Blomqvist,
J.
taja J. Lä/hteetfmäeu sekä taloutiin ja rakennettiin ivain yksi
työnsä ensi torstaina.
ja edistyksestä ja
sitten
oloista
T.
W
h
t, L.E. K j a 1 dg
v.
r
i
denhoitajaksi rouva Hulda Nykerrallaan, sen mukaan kuin niitapahtuu silloin rauhassa ja som 3 n ja K. v. Kr a e me r.
lundin.
tä minnekin tarmokkaimmin vussa ilman ikäviä, pitkällisiä
Virkavahvistuskirjan on sevaadittiin, «ikä niitä suunnitelSamassa kokouksessa paatti Johtokunta valitsi keskuudesriitoja .ja tulee myös tositarpeita naatti antanut Halmejärven
puheenjohtajaksi hra
ja
johtokunta ryhtyä toimenpitei- taan
taessa otettu 'huomioon yleensä
metsänfaoitoalueen. metsänhoita- Pirkkalan valtatien
tyydyttäväksi,
Blomqvistin,
varapuheenkunnan kaikkien koulutoimen
jalle R. B. R. Malmborgille Papinkadun kiveäminen. siin Yrjön päivän viettänmrksi
H.N.
johtajaksi
Kjäldmanin
hra
ja antoi ohjelmatoimiVmin.in
kulmakuntien koulutarvetta tuKeski-Suomen tarkastuspiiriin
levaisuudessa. Sillä eihän silloin
Rahatoimikamari on valtuus- huoleksi kääntyä puolueemme rahastonhoitajaksi v. Kraevarustetun
uuden Vilppulan
tolle lähettänyt rakennuskontto- muiden paikallisten jäin^iojcn merin ja sihteeriksi A. Timosattu vielä edellyttääkään semmetsänhoitoalueen
metsänhoitaHm.! Vainio: »Mistä ihrin laatimat kustannusarviot puoleen ylhteisen juhlan aiikaan- molahd e r i n.
tulevaisuutta, jolloin meestä
moista
tuo meidän poika lienee jan viilaan.
Pirkkalan valtatien kiveämiseskaikki laipset kouluihin lähetet- saanut niin vihaisen luonteen?
tä, 12 500 mk., sekä Papinkadun saiamiseksi.
täisiin. Tästä on sitten ollut Minulta hän aikanaan ei sitä ole
Toimikuntaan, jioka hommaa
perustamisesta ja siitä aiheutuluonnollisena seurauksena, että saanut.»
Kauniisti sanottu. Rouva, vasta kadun kiveämisestä ikuu- keväällä !aiva'inatkan, valittirn
Suomalaisen klubin koMies: »Eipä tietystikään, antaen kerjäläiselle kovan leipä- mesairaalan kohdalla, mikä kus- hrat S. Niinivirta, K. A. iMan- kouksessa eilen- illalla piti raF
millä kulmakunnilla on myökoska sinulla on vihainen luon- kannikan: Syöttekö tuon?
tannusarvio päättyy 870 mark- Icpr ja K K. Kivisaari.
hemmin herätty kansakoulua teesi kokonaan jäljellä,
ker>mu.nicstari
H. Tiitola
Kerjäläinen: Kyllä! Saatte kaan. Näihin tarvittavat varnt
tuntuapa
esitelmän
(kaipaamaan siellä on ollut vai- joskus, ikäänkuin se olisi kasva- nähdä että minä olen
seikkaperäisen
työkovaankin on jo otettu huomioon vaihvistcJfeamipi ? 'iinitella ja *i'oitel!a I maan päin.»
väen asunto-olojen kehityjksesta
'vötiön tottunut.
tuissa talousarviossa.
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mism. K. Sparfven, maanv.
V. Väa n i, E. Hoppu ja J.
Lautasalo. Toimilkunta tulee uudelle kuntakokoukselle esittämään työnsä tulokset.
Kustannusarvioita
otetaan
kolmea eri lajia, nim. riippusiltaa, puista siltaa, ja kivistä siltaa varten, jossa keskiosa on

20 päivänä:
Klo 9 io ap.

Vso, Keuruun tulitikkutehdas ja»

J. Renfors ja J. Nikander. Vara- Karjan r. L hinnottelu.
mylly i% Lihjamon mylly ja saKarjanhoidosta
puheenjohtajaksi valittiin J. S.
ha %, Väärisen mylly V* VirKiminki ja rahastonhoitajaksi, Länsi-Suomen Karjanmyynti- (agron. K. G. Söderman).
talan" mylly Vl5, Liesjärven mylTamp.
Klo io iip. Retkeily
joka samalla toimii ylöskanto- osuuskunta tilittää viikoilta 16
/»
ja «aha % , Ristaniemen mylja
ly,
Hämeen
Mumiahenä, uudelleen K. K. Salo- M lihasta ja nahoista seuraa- Talouskoululle
/8
ly V B, Kalmakosken mylly Vv»
seoon Näsilinnassa.
nen ja kirjuriksi edelleen O. M. vasti
:
mylly Vso» LammasAsunnan
Kaikki perheencmännät terveKoivu. Tilintarkastajiksi valit:gs; II 1. tulleita
Raavaan a) I1.
mylly
ahon
7«o> Häkkisen mylly;
näille ensimäisille maatiin K.F. Mattsson ja K. V. Pe:
1 ,
-:78;
;
111
IV
1.
mylly V«e»
:8
1.
5
kuntapäiville.
ltO Korkeakosken
täjäniemi seikä varalle E. JaakRaavaan b) I1. 185; II
j*
naulatehdas
mylly
70.
Tiuisalan
Tampereen puutarhaseuran kola.
,
—.78;
1.
111
1.
Vaäris—=72; IV 1.
4,
*
1
21,
l
Kolhon
saha
saha
21
kokouksessa t. k. 14 p:nä käsi- Esimiehelle Emil Viljaselle, 167. Sian: II1: 50; II L
.puusta.
koaken saha "/«". Kalliokoskeni
teltiin Helsingin suomal. puu- joika kymmenen vuotta yihteen- 1:40; 111 1. 1:30; IV 1. 1:20;
■mylly Multialla 1/30, KurenkosLiiton
Työn
Kotimaisen
tarhaseuran tekemää ehdotusta, mittaan innolla ja uutteruudella sek. :75. Vasikan a) I
:
J. 1 40; Tampereen
ken mylly Yit, Uitamon myliy?
että anottaisiin tullia ulkomaal- on hoitanut esimiehen tointa, II1. 1: 15; 111 1.
osaiston vuosikokous
x
IV 1.
:65;
jSOt Laajanpuron saha Vso. VäiEngTampereella
ta tuoduille tuoreille lei kk o- lausui kokous kiitoksensa siitä.
:5o;b) I1. 1:35; II1. :9a pidetään
räkosken mylly ja salha */w> Houkokille ja vereksille vi1:20; strömin kahvilassa huomenna
II
Lampaan
I
1.
1.
1:30;
raittiusväen
rasuko&kea mylly Vjo, Paiojärve»
Tampereen
hanneksille, koska näitä
klo 6 illalla. 'Kokouksessa käsi- nen kuntakokous
Hevo111
1.
IV
1.
terva1:05;
mylly
195.
emännöitsiV5O. Pihlajaveden
tgMään
tavaroita runsaasti tuodaan, kuk- vintolaosuuskunnan
säännöissä määrätyt
Pihlajavedellä
Nahat
hevo1:15;
sen
:
ja
tärpättitelhdas
15.
hallinpostitse
tal- jäksi valitsi osuuskunnan
asiat.
kia (Nizza-ruusuja)
pidettiin eilen kunnan kokous- B/19, Pihlajaveden (höyrysaha x/«*'
sen jouhineen Smk.
: 18. Lamja vihanneksia, to eilen pitämässään kokoukses- paan
vikuukausina
80,
vilvilknneen Smik. 2:
Henkikirjoitukset Tampe- huoneessa. Kokoukselle esitet- Reinikan mylly, ja salha Pihlajaetupäässä ikupukaalia ja seileriä sa neiti Olga Lehmu s n ielaton 1:25.
reella toimitetaan 'henkikirjoitta- tiin ennemmin tarkoitusta var- vedellä V* Köminkdsken myllyj
jo syksystä lähtien meritse, vaikElannosta, Helsingistä.
jan konttorissa kauppahallira- ten valitun hätäaputyötoimikun- V'7, Pihlai&kdsken mylly V«»i
me
n
:ka näitä yhtä hyvin voidaan vilsuullisia,
kennuksen
111 kerroksessa. Tä- nan ehdotukset ja suunnitelmat Mäntän paperitehdas Vilppula*-'
kirjaluseita
oli
jellä Suomessa, ja siten vaikeu- Paitsi
nään
järjestämiseksi sa 8, .Mäntän sulfiittitelhdaf 4*:
klo
10
12 II kaup. osan hätäaputöiden
jätetty
kaiktetaan kotimaisen viljelyn kan- lisia hakemuksia
Konkurssit. Uusi kon- talot
ja 111 kunnan työttömille. Kysymyk- Mäntän saha yx , Mäntän mylly,
loppuun
nrosta
38
nattavaisuutta. Rautatierahdit kiaan 19,
kurssi. Konkurssitilaan ase- kaup.osan
talot I—lo,1 10, klo I—31 3 sestä sukeusi pitkä ja monipuo- »/to, Mäntän tiilitehdas V«. Mänj
vihanneksista ovat niin korkeat,
tettiin eilen raastuvanoikeudessa 111 kaup.osan
talot 11 '28, ja linen keskustelu, jonka päätök- tän esiliinatehdas Yit Kolhon
Osakeyhtiö Suomen Tri- Credit A. B:n vaatimuksesta
«ttä esim. Tampereelta Helsink.
klo
kaup.osan
taJot 29 seksi tuli, että valittiin kunnal- terva- ja tärpättitehdas 1. Aitto5 6 111
on niiden rahti paljoa suurempi kootehdas Aktiebolagin yhtiöko- koneasioitisija Matias Kytölislautakunnan esimies A. Okko lammin, Suojärven ja Hirvilamkuin merirahti Tanskasta Hel- kouksessa taäilä lauvantaina va- nia a, jolla vaatimuksen johdosja maanv. V. Vänniä ostamaan min kruununpuistot yhteensä
yhtiön
toimeenpanevaksi ta ei ollut vastaan sanottavaa.
sinkiin. Siksi ei sisämaasta kan- littiin
halkometsää ja panemaan toi- 2.8T) Tuihkion. Kangasojan, Talkpankinjohtaja Hj. Velkojain kuulustelu määrättiin
tiata menestykellä lähettää vi- johtajaksi
kun- kunamäien. Palojärven, Rajalan
halkojen
meen
rantakaupunkeihin, Grönblcm sekä johtokuntaan toimitettavaksi t. k:n 29 p:nä.
hanneksia
Kuollut. T. k. 10 p :nä kuo- nan työttömille.hakkausta
varten ja Kekälisen. kruununpuistoilie
Tätä
kauppias
Björkman
ja Samalla määräsi oikeus kaupun- li Juupajoen pappilassa leskirouBernhard
kun vieras tavara täyttää huokevaltuutettiin äskenmainitut hen- Multialla 4,, ja Haikkasalon
ammalla hinnallaan nämät mark- apteekkari Fr. Borg sekä heidän ginpalvelija Vihtori Raatikaisen va Emilia Vilhelmiina V a se kilöt
Vilppulassa
ottamaan kunnan yhteisel- kruununpuistolle
kinat. Pieni tulli tällöin tasoit- varamiehikseen ms. J. Grönblom ottamaan velallisen pesä huos- n iv s 76 vuoden ikäisenä. Hän- lä takuulla
lainan.
mk:n
5,000
taisi ulkolaisen ja kotimaisen, ta- ja varatuomari Lars Vasastier- taansa ja laatimaan siitä luette- tä lähinnä muistelevat poika, mi- Hakkauspalkaksi määrättiin 1: °.'O«TManttaaHmaksuksi niin teoin-(varan 'hinnan.
na. Tilintarkastajiksi valittiin lo velkojain kuulustelutilaisuu- niä ja lapsenlapsi sekä kaksi velriippuen suuslaitoksille kuin lcmununsyleltä,
2
mkaan
50
jeä.
Aluksi luettiin eräästä Helsin- pankinjohtaja A. Nordman ja teen.
korotukset siitä, missä paikoin puistoille-kin päätettiin ehdottaa
Rauenneita konkursgin sanomalehdestä asiasta teh- isännöitsijä T. Grönblom.
manfcr,
hakkuutyö suoritetaan.
750 mk. vuodessa yhdeltä
seja. Velkojain kuulustelu toityjä kirjoituksia, joissa toisessa
Vänni-ä)
ja
taalilta.
Pispalan vesijohto-osuusMaanviljelijä V.
vastustettiin koko ehdotusta ja kunnan i. 1. varsinaisessa vuosi- mitettiin eilen Robert Mai 11imetsänhoitaja
talojen
kunnan
AsianomaiKieltolakiasia.
ja
-1 a n
Mimmi Sannan kon(toisessa puollettiin.
kokouksessa viime sunnuntaina kursseissa. Pesäluettelon mu- seen pailklkaan jätettiin lauvan- O. Tanner tekivät kokoukselle
(Keskustelussa tullia ylimalPispalan palokunnan talolla oli
taina Keski-Suomen raittiuspii- ehdotuksia kunnan talojen metkaan vastustettiin, vaikka huo- saapuvilla n. 40 osuuskunnan jä- kaaa on edelJisen pesässä varoja
puolesta anomus, sän perkauksesta ja rämemaiden Tyrvään
ritoimikunnan
tnautettiinkin, kuinka teollisuut- sentä. Kokouksen pulheenjoihta- 200 mk. ja velkoja 3,712 mk. seettä eduskunnan v. 1909 hyväk- ojittamisesta hätäaputöinä. Ehkilpa-ajoissa
ta maassamme suojellaan suu- jaksi valittiin 'hra K. Aaltonen kä jälkimäisen pesässä 233 mk.
dotukset hyväksyttiin ja valtuusymä
kieltolakiehdotus
mahdolpenniä.
velkoja
1,100
ja
maanmk.
84
suojelustullimafcsuilla
rilla
ja pöytäkirjuriksi ylikonst. H..
henkilöt paneKun pesän varat eivät olisi riit- ilisiimman pian vahvistettaisiin. tettiin mainitut
kilpailtiin j'BJ*
viljelyksen 'kustannuksella ja sa- Alhonen.
käyntiin
mahdollisim- viime sunnuntaina
työt
Anomusta seurasi Hankasal- maan
senten kesken neljässä sarjassa.
moin puutarhaviljelyksenkin ja Luettiin hallinnon vuosikerto- täneet konkurssikustan-nuiksiin, men,
Jyväskylän, Karstulan, man pian ilman kuntakokouk- Rata oli huonossa kunnossa, jo.kuinka näitäkin elinkeinoja tulisi mus ja tilinpäätös, jotka molem- jätettiin konkurssien jatkaminen Keuruun,
Kivijärven, Lau- sen uutta käsittelyä.
tenka tuloksetkaan eivät ole par»
samalla tavalla tukea ja auttaa mat 'hyväksyttiin muistutuksetta sflksensä ja velallisille myönnetLeivonmäen, Luhangan, 'Kol-ous, jossa oli saapuvilla haimipia.
kukoistukseen. Vilkkaan aja- ja annettiin hallinnolle täydelli- tiin konkurssin tehneitten oikeu- (kaan,
Multian, Saarijärven, Sumiais- tavattoman runsaasti osanottajia
Palkintoja saivat:
tusten vaihdon jälkeen, jossa nion vastuuvapaus tilintarkasta- det. Mattilan vaimoMe Eimilia
kunnan työttömiä, Vanhempien
ten, Toivakan, Uuraisten, Viita- varsinkin
myönnettiin
pyytävarsinkin
Mattilalle
puolen
fievosteoi
tummallakin
jien lausunnon perusteella.
eilisestä, saaren ja Ätsä r in kuntain kesti yli 5 tuntia.
pesäero,
mänsä
lukien
ammattiviljelijät antoivat melsarjassa
2
km.
matikalla:
1. ALpäätettiin
siirtää
Vuosivoitto
kuntakokousten sekä Äänekospäivästä.
Rydmanin ja Schalienin ori
vastakkaisia lausuntoja, voitto- ja tappiotilille.
fkein
Valvonta toimitettiin ei- ken kunnanvaltuuston lausuma
.päätettiin yihden äänen enemmiisRoima, 4,02 (voitti kiertopalVarsinaisiksi jäseniksi hallinainoastaan ammatinhar- toon valittiin eroamisvuorossa len muotikauppias Bertha Pe t- toivomus kieltolain pikaisesta
Vilppu- kinnon), 2. T. Nurmen tamma
rtöllä
Rakennusurakoita.
ijoittavat 3»htyivät äänestykseen olleet H. Ahonen ja K.H. Saari- terssonin konkurssissa. Pe- vahvistamisesta.
lan seurakunnan virkatalclauta- Liisa, 4,03, 3. F. Tuomiston
ettei tällä erää ollut sovelias nen uudelleen ja työnjohtaja Ur- sän toimitsfjainieheksi määrätVahvistettuja palstoituksia. kunta on antanut rakennettavak- KiiHti, 4,09, 4. Suomen valtion
aika ryhtyä mainitunlaisen ano- vikon tilaille yhdeksi vuodeksi B. tiin konttoripäällikkö August Turun ja Porin läänin kuver- si pitäjän apulaisen asunnon ori Nero, 4,19,2, 5. O. Jokisenmuksen tekemiseen. Pelättiin, Koivunen. Varajäseneksi valit- Vikman ja ensimäinen esiinhuu- nööri on vahvistanut allamaini- Saamelan
kauppaikartanosta. tamma tyttö 4,39.
että mahdollisesti saataisiin «liika tiin kolmeksi vuodeksi Juho to toimitettavaksi huhtikuun 5 tut palstoittamiset, nimittäin :
Työn sai rakennusmestari K. Nuorten sarjassa 1 km»
p:nä.
/paljo anottua hyvää ja huomau- Haikka.
matkalla: 1. Y. Komeron tamJärilän kansakoulu-nimisen Yläoja 10,000 markasta.
tettiin lisäksi, että olisi vaikeata
Niininen Tampereelta ot- ma Hippb 2.16, 2. H. Jokise»
Tilintarkastajiksi valittiin uu- Ensimäinen esiinhuu- palstatilan erottamisen Lotin peJuho
-rajoittaa tullin asettaminen vain delleen maanv. H. Simola ja pa- t o toimitettiin eilen herkku- ja rintötalosta nro
2Kokemäen ti kattaakseen kirkkoherran pap- tamma Tyttö, 2,20, L. Raukysymyksessä oleville tuotteille, perimest. K.Vilkman sekä varal- hedelmäkauppias Katarina Bog- pitäjän Järilän kylässä, jonka pilan päärakennuksen päreillä. nion tamma Tuima, 3.
9
2.23.
dano f f in konkurssissa. Toi- palstan Kokemäen kunta on os- Katon räystäskourut ja syöksysillä tulli esim. ulkomaalta tuo- le I.Niemi ja E.Vehmas.
Sekasariassa
a
km.
suureksi
olisi
tetulle siemenelle
Osuuskirjojen siirto hallinnon nen esiinhuuto toimitetaan t. *k. tanut Lotin tilan omistajilta torvet tehdään galvanisoidusta matkalla: 1. K. Mantilan tamyajhingolcsi koko viljelylle.
päätettiin lakkauttaa. 29 p :nä.
tietämättä
Frans ja Maria Lotilta ja josta pellistä. Työstä maksetaan 1,050 ma Vappu 4.11, 2. M. Sianojai*
Kun omenanviljelijäin piiris- Eroa haluava jäsen tarjotkoon To in«n esiinhuuto toi- on maksettava emätilalle vuo- mk.
tamma Elli 4.26, 3. F. Kentin
sä viime aikoina on ollut vidkas osuuskirjansa hallinnolle, joka mitettiin eilen kaup,patoiminimi tuista veroa 11 markkaa; Puikij
tamma Kiltti, 4.28.
OKansakoulunopettajat.
siitä,
sieme- sen ostaa takaisin tai siirtää jol- Mäkinen & Janhunen mo->ni.misen palstatilan erottamimielipiteitten vaihto
ajossa
Naisten
Tieni.-'
pettajaksi
Toukasvattaa,
omenaKiikoisten
nistäkö pitäisi
lekinnenikilölle. Vain kiinteimis- konkurssissa. Tuomio annetaan sen Kiikun perintötalosta N:o 1 kolan, kansakouluun on johto- matkalla: 1. Rydmanin ja Sch*-<
puita vai jalostamallako (oksas- tön myynnin ohella voi osuus- huhtikuun 26 p:nä.
Kokemäen pitäjän TulkkMan kunta t. k. 10 p:nä valinnut kou- Jienin ori Roima, 2.11, ajaja rv»
tamalla) niitä pitäisi hankkia ja kirjan siirtää ostajalle.
Uusia akuuttisia taudinkohta- kylässä, minkä patistan filoso2. K. Mantila»
ajatukset ovat jyrkästi olleet
hankkia uusi ve- uksia viikolla sunnuntaista maalvsk. fiaramaisteri Aukusti Saurio ja lun väliaikaisen opettajan Lassi A. Leppämen,
Päätettiin
Vapp-u,
Puutarhaan
tamma
2.12, ajaja rva
oli
Kivirannan.
vastakkaisia.
dennostoputki lähteeltä säiliölle p:atä lauaiitaihin maaHsla. 13 p:ään vaimonsa Silly Saurio ovat myyLeppänen,
A.
kunnan
S. Teiniläo
pyydetty vailtionpomologilta lau- niin pian kuin olosuhteet käyvät 7
Huittisten
3.
Joki- tamma, 2,18.5,
1915. (Numerot sulukkeiden sisällä neet räätäli Vilho Aarnelle. Maia
a
a
rv
a Teinillä*
opettajaksi
kansakoulun
suntoa asiasta. Se olikin saatu siihen suotuisenrmiiksi. Samoin merkitsevät taudinkohtausten
sivun
J
J
lukua nitusta palstasta on maksettava
valittu kansakoulunopettaja
ija luettiin nyt seuralle. Hra Hei- tullaan jatkamaan länteenpäin
on
mk;
vuotuista veroa emätilalle 1
viikolla).
kel asettuu kysymyksessä keski- menevää vesijohtoputkea n. 200 edellisellä
Ylinen-nimisen palstatilan erot- Vihtori Koulii.
Vähälcuumetta
I(-)
.välille ja katsoi siemenistä kas- metrillä.
tamisen Alivatajan .perintötilasta
JäUeenvakuutusyhdistys.
Influensaa
13 (24)
Langelvattamisen suotavaksi, sillä siten
Hallinto
valtuutettiin
tekeParkanon pitäjän Kui- ■Turun ja Porin läänin paloapuN:OS
omenalajeja
synVatsiM-ia
(1)
6
uusia
saadaan
O.y:n kanssa 10
palsmään
Nokia
minkä
väsjärven
kylässä,
yhdistystem jälleenvakuutusyhmäellä.
(1)
tymään, joissa saattaa hyviäkin vuotisen sopimuksen säihkövoi- Vesirokkoa
tan itsellinen Antti Pukkiviita distyksen johtokunnan 'kokouk(O
Tuhkarokkoa
4
esiintyä, ja siemenipuitten_hedel- man hankinnasta osuuskunnan
Ruusu»
(O on itselleen ostanut mainitun sessa t. k. 13 p:nä Kokemäellä)
Kilpa-ajot pidettiin Längelmiä voidaan menestyksellä käyt- tarpeisiin.
omistajalta Emil Isaks- myönnettiin palovahingonkorVerenmyrkytystä
(1) tilan
mäen
tää mehujen ja marmeladien valmaamiesseuran toimesta t,
Vuosikokouksen (pöytäkinansonilta ja tämän vaimolta Eli- vauksia Kokemäen paloapuyh11 (9)
p:nä
mistuikseen. Mutta toiselta puo- tankastajiksi valittiin I.Niemi ja Kurkkutautia
ik.
12
Solalan lahdella. Kilsabet Juihontyttäreltä ja josta distykselle 2,296 mk. 23 p., NakKeuMcokatarria
U (19)
tapahtui
pailu
kahdessa sarjassa.
len tunnettujen jalojen hedelmä- V. Mäkelä.
palstasta
on maksettava emäti- kilan 420 mk. ja Lapin 4 mlk. eli
Keuhko/mrlehdusta(katarpaal.) I (3)
lajien viljelyä on jatkettava jasarjassa
juoksivat
1
4-vuotiaat ja
lalle vuotuista veroa 2 markikaa. yhteensä 2,720 mk. 23 p.
Keuhkotulehdusta
4 (8)
lostamalla, koska siten saadaan
2 sarjassa sitä vanhemmat. Pal(1)
varmasti jaloja pöytäihedelmiä.
Sikotautia
Satakunnan nuorisoseurain kinnot jakautuivat seuraavasti: s4
NivelleiniS
a (3)
Syy miksi omenaviljely usein
Tupakkatrusti.
johtokunnalla oli kokous t,
liiton
Nuoremmassa sarjaa
Umpisuolentulehdusta
t (O
epäonnistuu, on se, että olemme
p:nä
(osanottajia 6): 1palk. maan*
k.
Kokemäellä.
s
a
13
2 (3) Forssan Suomalaisella
ulkomaalta tuoneet sopimatto- Amerik. tupakkatrustin tupakka- Syfilis recens
musiikkikilpai- vilj. J. Ketolan Eräjärveltä ori
Hyväksyttiin
5 (6)
Gonorrhoe
mia lajeja ja istuttaneet sopilu-ohjelma ensi kesäistä kesä- »Totu*, 2 m. 9,5 sek. 2 palic
kauppa
Nuijalla
mattomille paikoille, eikä siis sen
(82)
Yhteensä
maan vilj. H. Mikkolan Längeljuhlaa varten.
64
vuoksi, että puut ovat olleet japiemuutamilla
mäeltä tamma » Vilsku*, 2 in. 13
päivinä
Hyväksyttiin
näinä
täällä
oli vuosikokous viime lauantailostettuja.
Kun asiasta seu- avattanee
Eurajoen
Hämeenkanuosek. 3 palk. maanvilj. E. Mattitalossa
nillä
muutoksilla
Isak
na. Hyväksyttiin yhdistyksen
rassa jo useamminkin on esitel- dun Julinin
paikatlistoimikunnan,
liikehuolan
ori »Polle*, 2 m.
varrella
samassa
risoseuran
vuosikertomus ja tilit sekä an- laatima yleisohjelma liiton kesä- 17,5Orivedeltä
möity ja keskusteltu, ei nyt kat- neistossa, joäsa jo aikaisemmin
palk.
maanvilj. M«
sek. 4
Etnäntäpäivien
nettiin tilintekijälle ja johtokunsottu keskustelua tarpeelliseksi.
näyt>Eskot, 2
Rekolan
Lrmäeltä
ori
tupakkateosten
trustin
juhlaa varten. Juhlat pidetään
Huhtikuun kokous pidetään oli
nal'l« vastuuvapaus.
sek.
m.
Tupakkakauppa tulee Viohjelma.
tely.
ja,
Eurajoella kesäkuun 23, 24 2$
25
omassa huoneustossa tulevan len O.y:n nimeen ja ovat osakvalittiin kulu- p:nä.
Vanhemmassa sarjasJohtokuntaan
p:nä
!klo
kuun li
5.
keet trustin palveluksessa ole19 p :nä tätä kuuta Kaupungin vaksi vuodeksi edelleen eroamisLaulun ja soiton ylijohtajaksi s a (osanottajia 12) : 1 palkTampereen puuseppäin sai- vien henkilöitten ja trustin kes- talolla:
ruorossa olleet hra K. G. P al- päätettiin pyytää lehtori A. maanvilj. O. Alasen L:mäeltä
tamma »Ruusu* 3 »n. 41,5 sek. 2
raus-, hautaus- ja eläkeyhdistyk- keisiä. Toimitusjohtajaksi tulee Klo 10 ap. Aavauspmhe (H.- -mu ja opettajattaret H. Hirs- Törnuddia.
Seuralehtikflpailut päätettiin palk. maanvilj. K. Hakalan
sen vuosikokouksessa t. k. 14 hra Vilen, joka näihin asti on S:n maanviljelysseuran puoles- jiärvi ja I.
Saukkola.
p :nä esitettiin vuosikatsaus yh- toiminut Itämaisen paperossiteh- ta).
panna toimeen. Niihin osaaotta- Lrmäeltä tamma »Maiju* 3 m*
«Klo 10% n ap. Pertneendistyksen toiminnasta sekä tilit taan paikallisasiamielienä täällä,
Johtokunnan kokouksessa, jo- vat seurat lähettäköötkilpailuun 57,5 sek. 3 palk. maanvilj. E.Tik
ja tilintarkastajain lausunto. nyttemmin toimien tämän teh- emäntä ja kieltolaki (vapaaiherra- ka pidettiin samana päivänä va- aikomansa vuoden 1914 seura- san Orivedeltä tamma »Lahja* 3
tar Ida Yrjö-Koskiren.)
sek. 4 palk. postinkuljett*
Myönnettiin tilivelvollisille täy- taan kauppamatkustajana.
littiin puheenijohtajalksi hra J. V. lehdet rouva HiLja JutiLle, Har- m. 59
ip.
Karppelinin
Tilien
muiKlo
11
1
D.
L:mäeltä or|
tilivapaus.
aikai»Kotiteoljo
Trusti
on
koettanut
dellinen
Helin, sihteeriksi K. G. P a1- javafltaan, ennen huhtikuun 15 »Villi*,
m.
sek. 5 palle,
59,5
3
Kilpailevia
Icaan on sairaus ja 'hautauskas- semminkin muihin kaupunkeihin lisuudestac (Kotiteollisuusyhdispäivää.
seuralehtiä
ja rahastonhoitajaksi panv
m
ja
Limäeltä;.
80
sihteeri
nti
tuloja
maanvilj.
Hulda
PaikaE.
Solalan
tyksen
Smk. 530:
keinotella tupakkakauppojaan,
salla ollut
arvostelemaan valittiin rouva
kinjobt. J. Kivikoski, kaik- Hilja
kaup^
»Ilo*,
sek.,
tamma
menoja Smk. 464: 57. Josta osin" mutta onnistumatta kun asian- rinen).
m.
4
7
Juti ja maisteri Antero pias H. Kanppelinin
ip.
eläkekassaan
I
Klo
Kahviloma.
L:mäeltä
siirretty
on
omaiset
maistraatit
ovat
evänki
uudelleen.
Y
t
2
kona
Lamminen.
Klo V» 2 7*3 'P- Siipikarjan ja
Kesäjuhlassa saavat mies- ja ori »MikTcic, 4 m. 7 sek. ja maanSmk. 273:72. Eläkekassalla on neet kauppaluvan.
(Rouva
1,642:
212
hoidosta.
tuloja
P.
S.
Toimitus
mehiläisten
kääntyi
Smk.
asiassa
ollut
Ja
nai&voimilsteluseurat kilpailla vilj. V. Vainikkalan Eräjärveltä
Kassojen hra Julinin puoleen, joka ilmoit- Anna Uotila, Ahlmanin koululmenoja Smk. 60:
kiertopalkinnosta itse laatimal- tamma »Pella*, 4 m. 7 sek.
(Kilometrin pituinen rata, joka
Uittamon sai* laan ohjeimalla.
varat ovat nykyään: sairaus- ja ti kyllä tehneensä kontrahdin ta, Messukylästä).
ajettiin
l
kyseessäolevan
Smk.
Klo
Kotikasvatuknuoremmilla hevosilla
4,021:29,
ikanssa,
henkilön
*/*3 4 V-Reima).
hautauska&san
yli
men
ja
ja
a
Maanteitten
siltain
rakerran
vanhemmilla kahdesti;
mutta
saaneensa
(op.
Smk.
J
vasta
eilen
visesta
Vilho
24.655:^
eläkekassan
(kunnossa.
jotyydyttävässä
Yhteisessä
oli
yhteydestä
ip.
hiä
sen
Päivällisloma.
kentamismanttaalit.
tupakkatrusarvo
Smk.
6
176:—
Klo
kaluston
4
kuntakoEilisessä
Ikaalisten
kuntain
Keuruulla
tekee
kanssa.
Kasvitarhanhoikokouksessa
ip.
tin
IKIO 6 7
ten yhdistyksen omaisuus
dosta
(Nti Edla Tamminen Nais- kouksessa päätettiin Uittamon määrättiin teollisuuslaitosten ja
..,,,.
28.853:14.
Smk.
Oletteko, vamanttaalit
Salaisuus.
yhdistyisen esimieheksi valityhd. kodinneuvoja Tampereelta). salmen yli rakentaa silta. Toi- kruununpuistojen
,
ja
paaiherratar,
seuraaviksi
:
Keuruun
tervakuullut
että
Viljanen
Asiantuntija.
Teurastaja:
KotitalousopeseKlo 7 B ip.
menpidettä suunnittelemaan ja
tiin uudelleen Emil S. Kiminid,
'manttaalia,
tärpättitehdas
j-va
se
salaisuus?
haluatte,
(vapaaih.
Mitä
rouva?
Onko
tuksen tarpeellisuus
"/"tärpättitehdas
kä johtokuntaan J.
kustannusarviota tekemään va- Huttulan terva- ja
On.
Nuori rouva: Kilon maksa- Ida Yrjö-Koskinen).
A. Helin, O. M. Koivu, O. R. makkaraa,
,
johon
tulivat V2l, Haapamäen terva- ja tärpätKyllä sen sitten olen kttul-'
mutta sellaista, jossa Klo 8 ip. Illanvietto vaihte- littiin toimikunta
yirtanen,A. Alhonen ja P. Ahtee
Bcunn.l. esimies A. Okko, ni- titehdas yi, Keuruun vesitahdas lut.
levalla ohjelmalla. ■
§elsa yaramiehiksi M. Kulmala, ei ole luita.
Tampereella

valaisten esitysrakennuspiirustuksilla,
tään
"joista havainnollisesti ilmeni kehityksen kulku sen alkuasteesta
nykyaikaan asti.
Piakkoin
(julikaisemme kokonaisuudessaan
tämän esitelmän.
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Silloifl Aufeen itikatkin

Kilpasajot Kangas»

alla.
«Harjun hevosyhdistyksen kilpailussa ja näyttelyssä t. k. 12
p:nä jakaantuivat palkinnot seuraavasti:

heinänpäitä saisi!

MratliiltQ.

Kunhan tulis' kevät taas,
I
ja järvi sulais jäästä,
Silloin ahven »telefoonaisjJ
ongensiiman päästä.^^^^B

Oriveden kirje.

T:nen

Kantakirjahevosista: 1 palk.
Sisällys: Tapaturmista
maanvilj. H.KauppinenKangasRahain hoidoista.
aita tamma Vappu, 3 m. 48 sek.
2 palk. A. Tapolan Peippo, 3 m.
»Seisoin (hautausmaalla. Lap; _
58 sek. 3 p. A. Niittylän Helmi, lauloivat.
Hautaa ruvettiin uui4 min. 4 palik. A. Seppälän Lei- peen
luomaan.
Olin sangen etäälmu 4m. */10 sek. 5 palk. A. RäPari
lä.
miestä
siinä filosofeerasi.
väsmäen Lotta 4 in. 25 sek.
'Nuorten hevosten sarjassa: 1 Toinen ankarasti arvosteli niitä,
palk. maanv. J. Vuorisen tamma jotka eivät nostaneet kaatunutta
Ei oie tarkoitukseni pitää pitHeilu 2 m. 9 sek. 2 palk. maanv. kuormaa ylös, vaan lähtivät ky- kiä puheita siitä osasta, jota te
hakemaan,
niin että
A. Seppälän Röökynä, 2 m- 10 lästä apua
se(k. 3 palk. maanv. K. Juuselan ruhjoutunut sitten (heitti henken- suoritatte kodissa ja yhteiskunnassa, vaikka siihen kylläkin
Sahalahd. Lotta, 2 m. 11 sek. 4 sä.
tullakseen!*
»Mutta
kun
se
oli
palk. K. Markkulan Sahalahc.
syytä olisi, koska aivan liian vähuudahti
silloin
kolmas.
palk.teurast.
m.
sek.
Lilli 2
12
5
hän sanoja tuhlataan emäntien
H.Peltosen Kangasaita Pilkku 2 Tämän »elämän viisauden* al- työn. tunnustukseksi.
Mutta lautapaukset,
m. 12 seik. 6 palk. maanv. H. Sy- le peitetään niin usein
olla,
sumatta
en
malta
että pal»tapaturmiksi*.
väsen Saihalahd. Pojunpöika, 2 joita kutsutaan
4
usein
kuin
ratsastetaan
kuin
Yhtä
osataan aajon enemmän
m. I2 /S sek.
kello
lauseella:
»ei
vahinko
tule
sarjasVanhempain hevosten
vistaakaan kansan henkinen ja
sa: Ipalk. asioitsija F. J. Kau- kaulassa*.
menestys riippuu
aineellinen
kon tamma Pella, 3 m. 47V5 sek. Eräässä talossa, missä palve- emännistä, perheenäideistä. Epäijolla on koko lail2 palk. maanv. A. Tapolan tam- lee leskivaimo,
poika, jo- lemättä moni emäntä saapi runla
'huonosti
kasvatettu
p.
m.
sek.
Peippo,
ma
3
56
3
määrin,
mielin
on saammin kuin hänen miehensä
maanv. A. Seppälän tamma Lei- ka saa olla
tamuun
lisäksi
vielä
se
kaiken
mu, 3 m. 58 sek. 4 palk. maanv.
tuntea ja kestää elämän painoa.
pidetään
pyssyä
ladattua
pa,
että
Vappu,
Kauppisen
tamma
3
Tosin 'hän tavallisesti on miestä
H.
m. 58.5 sek. 5 palk. maanv. A. toisen yhtäläisen käytettävänä. ruumiillisesti ja tiedollisestikin
Niittylän tamma Helmi, 3 m. Nyt sattui niin että palvelijatta- heikompi,
mutta silti sisällisesti
ren poika ampui talon tytärtä,
59ö sek
rikas,
koska hänessä rakkaus koSeuran kiertävän pokaalin kil-. ainoastaan »rehästessään*. Jos
pailussa, johon otti osaa 3 hevos- tämä tyttö nyt haudataan, hau- tiin ja kaikkeen, mikä on sen
ta, voitti maanviljelijä H. Kaup- dataan samalla varmaan asiakin kanssa yhteydessä, on väkevyypinen Kangasaita tammalla Vap- »Herran tahdon» alie. Se katsel- tenä. Tämä tekee heidät uhraapu 3 m. £3, sek. kolmannemker- mus, se kdhtalo, se saa niin pal- vaisiksi ja kestäviksi, usein siinä
jon laskuunsa.
ran ja sai sen omakseen.
määrässä että he aivan unhottaVarsanäyttelyssä sai
on se paha tapa, että vat itsensä ia ovat olemassa
ißahalla
Pirkkalasta
palkinnon
Pereen
2
ori Mankku ia samoin 2 palk. A. se pyörii. Tämän huomattuaan
vain toisia varten.
Oriveden ukot joku
Ohlssonin Pälkäneeltä tamma perustivat säästöpankin.
Sekin hyvä, joka miesten teNyt on
Riuskantaimi. 3 palk. sai A. Hal- aika sitten
ja kojen kautta joutuu maineesta
lilan ori Onni Valnpaanpoika. 4 kumminkin niin että 5 ioenniä
palk. S. Äijälän Kangasaita ori 10 penniä eivät pyöri sinne. Sik- osalliseksi, juurtaa hyvin monessi on muutamiin kouluihin pe- sa tapauksessa alkunsa äideistä.
Urho.
n. s. postisäästöpankki.
rustettu
palk.
2-vuotisten sarjassa sai 3
harvinaista, että suurten
osoittaa, että sinne pyörii Ei ole
Kangasaita
MeTilasto
ori
V. Konilan
Postisäästöpankki miesten elämäkerroissa tapaa
no sekä 4 palk. Uotilan ori Jalo. kuparikin.
viittauksen siitä, että he ovat
Kilpailuihin otti osaa 28 he- huutaa oppilasten vanhemmille:
tyköni
ja
äl- lahjansa lähinnä perineet äidilsallikaa lasten tulla
rosta.
kää kieltäkö heitä!
tänsä kehittämällä niitä siemeNiku.
niä, joita äiti heihin jo veressään
Kadonnut löydetty hirttäyiistutti ja joita hän sitten kartyneenä. Tammik. 2 p:nä katosi
tutti neuvoillaan, uhrauksillaan
Kokemäellä Purrcpulan kyKirje
Kurun
'ja
rukouksilennen kaikkea
lästä oleva työmies Nestori Mälapsi
laan.
äidin
harvoin
p:nä
löyHyvän
kelä kotoaan. T. k. 13
ItäeAureesta.
kylästä
JCuurolan
joutuu
dettiin hän
harhaan. Tämä lause
metsästä noin 'kilometrin matkan Lunta sataa.- Aina vaan tutee .puhuu
merkipäästä asunnostaan hirttäytynee- uutta lunta! Kesän toivo tosiaan tyksestä kansalle siveellisyäiteisnä. Nestori Mäkelä oli aina ol- lieneekin vain unta?
kunnallisessa suhteessa enem■lut jossain 'määrin synfckämieliKuruunkaan- juuri män kuin paksut kirjat.
Eilkä
tänne
tanen ja ennen katoamistaan
muuta kuulu, kuin lunta vaan,
Naisella on kyky tulla vähällä
vallista enemmän. Tämän vai- mutta sehän sulaa aikanaan.
Icutti todennäköisesti Mäkelän Mahdollisesti ovat Kurun uuti- toimeen, mutta osaapa hän myös
vaimon mielenvikaiseksi tulemi- isetkin hime n lailla sulavaisia a- tuhlatakin enemmän kuin mies,
nen vähä ennen viime joulua. yan auringon paistaessa.
jos hän on sitä lajia. Moni mies
■Nestori Mäkelä oli neiti 35 4°
tässä, 'muutama aika sit- on mennyt
Oli
vararikkoon vaimonvuotias. Lapsia ei tällä onnettoHzn Aamulehden alanurkassa pai- sa takia, mutta paljon useammat
malla perheellä onneksi ole.
nettuna seuraava tieto: »Kaksi
uutta maatalousseuraa perustet- ovat ne tapaukset, joissa emäntä
S« on uutinen, on pysyttänyt .kodin- ameeMjsen
itu Kuruun».
jjota kannattaisi suojella sulami- tasapainon. Suuret tulot eivät
LeninäHä.
selta! Toivottavasti Kurun- perä- tee rikkaiksi, vaan pienet menot.
Lempäälän Hevosnurkanmiehet asettuvat oikein
jaio s t v s j". hdis t y s toimii miehissä s. o. runsaslukuisesti Tätäi ohjelmaa seuraamalla kanyleiset »kansalliset kHpa-ajot« suojelemaan
näitä -uusia seuroja, san yleinen toimeentulo on tursunnuntaina tämän kuun 21 pnä ettei kevätaurinko niitä sulat- vattua, muuten ei ja se riippuu
klo 4 ip. yhdessä sarjassa eli pa- taisi.
etupäässä emännistä. Mutta tyhremmin jonossa. Tähän jonoon
jällä ei elä kukaan. Yhteiskunsaavat ottaa osaa kaikki, joilla
yskää,
Päätautia,
kai
on
lienee
nan,
joka tahtoo terveenä pysyä,
on itsellä 'hevonen, tahi joka voi
tatäälläpäin
liuomattu
useiden
jonka
'hevosen,
ensaada lainaksi
asiana on valvoa, etrtä perheitten
tinen ennätys on: »tunti ja peni- lojen hevosissa. Mahdollisesti on piiristä puutteen kammo on
kulma*, sitä parempi tahi run- se päässyt leviämään tartunnan poissa) sillä parhainkaan
emäntä
saampi. Lähdetään täsmälleen kautta. Yhtään hevosta ei vielä
kuollut, vaikka ei voi kodistaan karkoittaa nälkuitenkaan
ole
kylän
sydäip.
Kuokkalan
klo 4
mestä ja ajetaan Kuijun työ- hyvinkin ankaria taurin oireita kää, joka tulee sisään väkisin.
Mies on paljon enemmän- yhväentalolle, jossa on hauskat il- on eläimissä huomattu.
latsut, joiden onnistumisen vältteiskunnallinen olio kuin nainen.
tämättömyyteen kuuluu, että joSiitä lähinnä on johtunut, että
Icaisella on tanssitoveri mukana. Tukkajuhlatkin menivät taval- 'miehet paremmin
liseen tapaansa, vieläpä kihetovat ymmärJos vielä huomautan, että tavallukutaiperäkuknalaisten
tätiinkin
täneet
henkisten
kykyjensä
tarkuolevaiset
kutsuvat
liset
tuttamisen tärkeyden sekä järmänlaista ajoa rekiretkeksi,_ lie- toa. Eikä ihmekään, sillä sanojoka
nee jokainen, selvillä mistä on matehtiäkin tulee jo miltei
jestymisen ja yhteistoiminnan
nekin
lukuhaosaltaan
ja
mattaloon
'hankkiutuu
ja
■kysymys
merkityksenja näiden ominaihalua ja lukutaitoa edistävät.
kaan.
mustetta ei näkynyt ke- suuksiinsa kautta kohonneet yhNiin
Urjala.
nenkään, nenässä, kun iukusilta teiskuntaa ja valtiota johtaviksi
voimiksi. Mutta niinkauvan kuin
Hiihto- ja pottu- tultiin.
keil'kk a k i!pai 1 v t pani toihenkinen tasa-arvoisuus puuttuu
meen viime sunnuntaina Urjalan Tukin ajot ovat täälläpäin ol- eri sukupuolien kesken, niinkauK. N. L. Airanne.
»Ai£a ai- van olot edelleen kehittyvät ykleet kovin huonoja.
■Naisten hiihdossa sai Ip, kaa kutoi», sano
sipuolisesti ja elämää raskaasti,
Martta Veini,IIp. Bertha ValoTyömiehet sanovat, että tänä
nen ja 111 p. Martta IvendoTff. talvena on »viitonen» ollut ybtä rasittaa kaksinainen moraali.
Tällä* -esipuheella olen tarkoitLähinnä seurasi Martta Uotila, lujilla kuin viime talvena »kympsaapui
.Miesten
hiihdossa
ensipuheessa
ontanut
pi»,
ja
kyllä
sitä, että naisten, etenkin
J
.siinä
mäisenä Kalle Koskinen, toisena kin perää, sillä palkat ovat olleet emäntien, perheenäitien tuke
Unho Granlund, kolmantena puolta halvempia kuin ennen. kehittää
itseänsä samalle tasolToivo Huhtinen ja neljäntenä Nyt alkavat jonnekin vähäiset
millä
le,
miesten
parhaimmat ai"Niilo Nurmilahti.
työt loppua.Hyvä sittenkin, että
Potkukelkkakilpailuissa sai Itöitäon ollut senkin verran. On- nekset ovat. Kaikkialla, mutta
p. Jaakko Nihti, n p. Toivo Ihan hyvä, että työttömyys on varsinkin meidän maassamme,
Vuorentausta ja TII p. Juho estynyt, ja toimeenhan sitä on jossa on miesten ja naisten kesiVuorentausta. Lähinnä oli Ur- tultu, vaikkei se toimeentulo keken valtiollinen tasa-arvoisuus,
iho Pelton-en.
humistakaan kannata.
pitäisi sen kuulua uuden ajan
Matkaa joka oli sekä tasaista
luonnollisiin vaatimuksiin. Tiettä murtomaata, ei oltu»mitattu, jonka vuoksi ei aikamääriä
laisuuksia siihen jo löytyy.
Kunnan .tulis' kevät taaj.
otettu. Osanotto oli vilkas, varsulas'
hanki.
maasta
Muun muassa n. s. eniäntäpäiJa
sinkin naisten hiihtoon ja pofku- Silloin sitä tääkin poika
villä on tarkoitus kasvattaa naikelkika^ilpailuihin.
ei ois talven vanki! ..
sia, etupäässä emäntiä, ytßlnär-j
Illalla oli suomalaisen seuran
täimäan yhteistoiminnan arrcn ia
takSa iltama arvokkaalla ohjel- Kunhan tulis' kevät taas-.
-kehittää
heitä elämänteiltä',ii.vjä
malla, josta möhemmin.
Ja nurmet vßhottaisi.

Läheltä m Rankan.
Emännille.
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Tiistaina 16 pmä Maaliskuuta

Lemminkäinen purilajätkien taan. Parhaalla kannalla on. sianhoikykeneviksi. Näiden päivien ohjoukossa.
Lapuan Mustassamaassa to, inirtta siinäkin on vielä paljon pajelmaan kuuluvat sellaiset asiat
kuuluu nykyään asustavan eräs kirrantamisen varaa. Tässä stahteessa
kuin räittiuskysymys, kotikas- jatoa purilajätkä,
kotoisin Pietar- on muuten maan tarve pystytty suovatus, kotitalous, kotiteollisuus, saaresta, jolla naismaailmassa on
karjatalous, puutarhanhoito j. n. harvinaisen hyvä menestys. Hän rittamaan eri vuosina eri tavalla. Kue. Siis aloja, joilla on suuri kan- lienee aiottanut voittokulkunsa Soi- luneina vuosina on lihan ja silavan
pitäjässä, jossa jo monet lem- .tuonnin enemmyys vientiin nähden
tavuus sekä kotiin että yhteis- nin
peät silmäparit häntä seurailivat.
ollut nim. seuraava:
kuntaan. Jos naiset näissä ja
Kannuksessa on hän lemmen siteillä
itse
muissa asioissa
omissa ko- ollut kytkettynä erääseen Amerikan
4,389,000 bK,
V. 1903
kouksissaan kasvattavat itseän- leskeen, jolle tekemistään raikkauden
3,938,000 S.
1904
sä, niin epäilemättä he siten luo- palveluksista kuuluu ottaneen oikein
2,298,000
1905
vat uutta pohjaa tulevaisuuden rahallisen korvauksen. Jonkun ai3,523,000
henttu>nsa luona
1906
oloille ja vaikuttavat naisen ar- kaa oleskeltuansa
siirtyi
5,457,000
Härmän koskikaivokseila hän
1907
von nousua ei vain sanoissa, Pietarsaareen erään tehtaantytön
4,838,000
1908
mutta myös työssä ja vaikutus- luokse, joka katsoi velvollisuudek3,712,000
1909
vallassa.
seen antaa hänelle kaikkea, mitä
3,899,000
» 1910
tuPyydän kiinnittää näillä pe- ruumiin ravinnoksi ja tarpeeksi
5,203,000
■» 1911
lee, kurten esim. ruokaa ja rahoja.
rusteilla emäntien (huomiota e*
majoittui miekkonen Jepualle
4,599,000
» 1912
Sitten
mäntäpäiviin, jotka täällä Tamerään siellä asuvan morsiamensa luo.
pereeHa pidetään t. k. 19 ja 20 Ikäväksi kävi kuitenkin tälle uudelle Kananmunien tuontiin nähden onprnä, siis 'ensi perjantaina ja lau- lemmintkäiselle pitemmältä oila yh- kehitys yleensä mennyt säännöllisesden vaimon miehenä, ja niinpä hän
vantaina.
ti väärään, stiuntaan. Tuonnin enemhoukuitteliikirs
luokseen erään toisen myys
Äa t v
tässä olil
tosin vihkipqrilamiehen vaimon

—

—

7© vuotta täyttää torstaina

mättömän, mutta samanpa tuo tehsiviiliavioliittojen aikakaut. k. nee näin.
della. Lapsineen seurasi vaimo uut-

18 p:nä Oriveden entinen suntio
Edvard Lindström.

—

Turpeen käyttäminen polttoaineena. »Birshevyja Vjedömo&ti<n«
avustaja on haastatellut Riihimäeltä
Pietariin palannutta fculkulaitosministerin apulaista N. L. Shtshukinia,
joka on lausunut seuraavaa:
Riihimäen, matkani ta-nkoiruksena
oli tuitus-tua äsken sinne perustettuun turvebriketti- ja turvejauheKulkulaitosministeriö
tehtaaseen.
on viime vuosina paljon "ajateLlut
turpeen käyttämistä huoneiden ja
Tästä
veturienkin lämmitykseen.
syystä ansaitsee Riihimäen tehdas,
joka on tehnyt minuun hyvin harkitun yrityikisen vaikutuksen, suurta
huomiota.
Turvebrikettiä voidaan käyttää
monenlaisten huoneistojen lämmittämiseen. Turvejauhe on vetureita
varten.

Tällainen

V. 1903

»

ta mielitiettyään ja niin kuuluvat nyt
Lapualla uusia kuiherrtnskuukausöa

1,579.000

1906

1,475,000
1462,000
1,882,000

1907

2,128,000

1908

2,241,000

1904

1905

viettävän. Ainoana myrskypiivenä

nuoren onnensa kirkkaalta
taivaalla on ollut vaimon edellinen

heidän

mk

■»

1,954,000 »
joka nykyään on purilatöissä
1909
Kamhajärvellä. Tämä näet on kat2,124,000 »
» 1910
sonut itsellään olevian vanhemman
2,108,000 »
» 1911
oikeuden, ehkäpä ensimäisen kiinni2,150,000 »
» 1912
tyksen puheenalaiseen naiseen, joka
sivumennen sanoen näyttää olevan
Hunajan käytön viime vuosina linoita työmaiden tavallisia Lotta
sääntyessä
on s«n tuontikin säänSvärdejä, ja on sen nojalla käynyt
vaatimassaparempaapuoliskoaan ta- nöllisesti kasvanut. Kehitys kofcna
kaisin, matta tuirhaao. Se vaan on ei ole tapahtunut yhtä nopeasti kuin
näistä lähentelemis-yrityksistä ollut käiyitön lisäys. Hunajan tuonnin

mies-,

seurauksena, että vaimon uusi »pää«
enemmyys on ollut:
on -seipäällä lyönyt lemmittyään kyn.
sille, jopa uhannut ajaa hänet pois
93.000 mk.
V. 1903
tyköärtsä- Ei ole lempi leikin vuoksi!
90,000 »
»
1904
V:a^
103,000 »
» 1905
138,000 »
» 1906
turvelämmitys on vielä
v.
131,000 »
säästä
1915Ennustuksia
1907
1

1

—

—

"

aivan uusi yritys ja vaatii paitsi eri- Eräs tunnettu ruotsalainen iknantyisiä laitteita vetuTeihin, myös tie- ■ennustaja, Hudiks-va<iHn asemapäälöyE määirän kokemusta ja harjaantulikkö Toliestedt, on tehnyt eräänmista. Tässä tarkoituksessa järjes- laisen sääennustustaulun, jcm-kz St.
tetään piakkoin Suomen rautatiellä
ja Nikolain radqJla kummallakin pari veturia kokeilemaani Riihimäen
tehtaan turvejauheella.
Venäjällä on, varsinkin pohjoisesSiitä
sa, äärettömiä turvesoita.

»
»

1908

» 1911

Tidningen julkaiseen. »Säätaulukko*

126,000

»
»

129,000

»

176,000
187,000

»
»

137,000

1909
> 1910

"

191a
14. Ob pohjatuuli,
niin on «kaunista (kuukauden lop- Tässä da joukko numeroita. Silpuun, jos 14. taasen on etelätuuli, Biäil-kääpä hyvät «männät ja isännäs
on odotettavissa lunta ja vettä 22
ja tuumikaa voitteko te jotaia
syystä on kysymyikseUä turpeen päivään saakka: sitten kaunista, mut- niitä
.«
tehdä asian muuttamiseksi?
käyttämisestä lärrwnitysainee<ksi hy- ta yöpakkasiakuukauden loppuun.
'
kontiossa,
ja _ta!ot*sikalanne
siinä
myrsvin suuri valtakunnallinen,
Onko
Huhtikuu aika» muutamilla
'
päivän välisenä ai- että Se pystyy täyttämään töisteisdel.linen merkitys-.
kypäivillä^
lumi ja vesi. 23:sta iin tarvetta? Antavatiko ikananne
kana
vaihtelevat
Suuri osuusliike. Helsinkiläisen
kaunista, mutta yöt ovat kylmunia myytäväksikin ja paljonko?
osuuisliike Elannon liike 'kasvaa yhä on
mät.
viime
tammimyynti
edelleen. Sen
Onko teillä vapaata rinnettä mehi-

kuuUa nousi 477.435: 95 eli 169,550:
47 suurempaan määrään kuin edelHsen vuoden tammikuulla. Kuluneella .'helmikuulla on nousu jatkunut yhtä voimakkaana- Helmikuun
myynti teki kaikkiaan 514.412:
ensimäi.&en kerran kohoten päälle
puolen roiijoonar. kuukaudessa. Viime vuoden helmikuun imj-ynti oli
351,482: 78. joten nousu on 162,929:

sisältää:

Jos roaalisfc.

Toukokuu on sateinen, tuulinen,
vaihteleva aina 25. -asti. Sen jälkeen

Eteenpäin elävän mieli. Ei ole
Koko kesäkuu on sateinen, silloin enään arka halveksia näitä sivuelis-

— —

tällöin auringonpaistetta, jatkuen
tällaista heinäk. 17 päivään. Heinät.
18 28. erinomaisen kaunis ilma, sitten sadetta, kuukauden Toppuun.
Elok. I—l31 13 hyvin kaunista, 17—22
sateista ja ikalseaa, sitten lämmintä
ja kaunista kuukauden loppuun22.
Syyskuussa on sateista ja vaihte'
levittäjänä.
levaa,
Made heisimadon
'kuun loppupuolella kuitenkin
järvestä
tätTuusulan
pairempaa
Parissa
kuin alkupuolella.
nä talvena pyydetyssä Ui- Lokakuun I—l4.1 14. sateista, kuun
uirreaasti ihmisen muu osa kaunista.
mateessa oli
(lapamadon) Marraskuun I 7 sateista, 8 15
leveän heisimadon
toukkia liteks:ssa ja sisälmyksien sadetta tai. lunta, 16 37 tavattoman
pinnalla." Paljon pahemmin oli eräs vaihtelevaa.
Tampereella samoihin aikoihin osMarnask. 28:sta jouluk. 4:een kauPohjart/uulta
tetitti made saastutettu; tällä oli li- nista, mutta kylmää.
haksissa bymmenikunta ja. maksassa 12 I3:na. 20:nnen jälkeen mahdolsadottain näitä toukkia. Sitäpaitsi lisesti lunta tai, jos vallitsee eteläoli maksaiss-a muutamia Triaenopho- tuulia, sadetta ja lumiräntää.
rns nodudosus-heisimadon toukkia.

—

—

—

—

——

—

—

ironinen

ikävuotensa aiotti vii-

me tiistaina Jomalassa talollisenleski
Maria Sofia Mattsson. Korkeasta
"jäs*ään huolimatta on vanhus vielä
Tur.
verrattain reipas ja virkeä.
S.

—

—

—

Ahon kadun »Juhaniahon katu*.
S:r.

—

—

on. Pasilassa Esterititiellä metsänraj*ssa oa jo vuosikymmeniä ollut
»talo«, missä on yksi 4 m. levyinen
ja pituinen sekä 1,8 m. korkea huone. Rakennus on tehty laudoista
ja verhottu asfalUihuchvaHa. Seinit
ja kaibto ovat luhvstumaisillean, jonka tähden niitä on pöngitetty
riu'uil!a. Tämän stalon« omis-taa
eräs Matts Storkivi, joka. siinä asriu
16-vuotiaan tylsämielisen tyttärensä
kanssa. Jo viime vuonna kehoitti
kaupungin asuntotarkas.taja, arioki.
tehti A. Gauffin asukkaita muuttamaan siitä pois, mutta kieltäytyi
Storkivi muu:ttamasta, koska tölli
oli hänen, omansa. Nyt on asuntotarkastaja ilmoittanut as:asta terveydenhoitoiar.talcMinalle, joka vuorostaan on jättänyt s-en maJstraatln
V,
käsiteltäväksi. U. S.

.

—

Hyvin hoidetSuna virtaa
rahaa
maalaisten kmkfearoon,
niistä
sijaan
että
se nyt menee kokosta
pois.
Ottakaamme apnaan maasta

pia naapurimaista. Esim. Tanskas-taSiellä saadaan lihaa, munia ja hunajaa paljon enemmän kuin maassa,

tarvitaan!.

Ylituotanto lähetetään

saamattomampiin tai yliäoansoitettu!-

hia mai.birt (kalliista hinnasta.
Kiinni asiaan! Pienten elinkeinojen harjoittamiseen entistä eneanmäa

huomiota.
Kynä.

Päivätietoja.

Mc?sias-kuoron harjotus
iltana klo 8 Johanneksen kir-

kossa.

2

747,2; 742,5.

päiv., 9 ill.) 749,0;

—

Lämpö: —2,8; '+2,2; —3,1
C. Alin lämpö $,z; ylin
+2,4 ast. C.
ast.

Nimipäivä : Herbert,

—

Pienten elinkeinojen
puolesta
puhuvat

kouraantuntuvaa kieltä
maamme kauppatilaston numerot.
Siihen että maataloutemme■kauppatappio on vuosi vuodelta kasvanut,
nousten viimeisinä vuosina 80 milj.

markkaan, vaikuttaa osaltaan varsin
tuntuvasti pienten elinkeinojen, hylkiminen. Lähemmäs

klo 7 aam.,

Tuulen suunta ja voim a: WNW; Tyyni; WSW.
Taivas; Pel vessa; °/ 10 pilv.;
Pilvessä.
Tänään: Aurinko nousee klo
on 6,19 aarn. ja laskee klo 6,0 UI.

asuntoja Helsingissä

Millaisia

keinoja

Eilen: Ilmapuntari (ajat

»Tupakanpolttoa ei suosita* on
täällä Tampereella tietääkseni yhden
ainoan liikkeen (kahvilain) seinälle
asetetuissa taulussa. Sanamuoto on
epäilemättä hyvin valittu ja olisi sen
saavutettava laajempaakin käytäntöä
hienotunteisuutensa vuoks*!. Lapun
tapasin Wickströmin kahviten seinällä ja itse keksitty kuului olevan.

Kuopiossa kirjoitetaan
suurmiestemme niiniä. Kuopion kaupungin äsken ilmestyneessä uudessa
asemakaavassa, joka käsittää myös
Männistön ja Niiralan kaupunginosat, on Lönnrotin kadun nimi kirjoitettu »Lönrothin <katu« ja Juhani tänä

Kuinka

läiskoppeja varten?

on hyvin kaunista kesäk. 3 päivään.

S

miljoonaa

markkaa menee vuosittain maasta
sianlihasta, yli 2 miljoonaa kananmunista ja lähemmäs 200 ittriiatta hunajasta.

Näitä maatalouden sfvuelittkeiooja
ineilla vielä fiiafcsr vä&äal harjoite-

Tampereenpiirikunnan seurainväliset joukkuehiihtokilpailut pidettiin täältä viime sunnuntaina. Osanottajia oli kyliä useasta seurasta,
mutta täysi luku edustajia, S miestä, oli vain Yrityksellä^ joka sai pokaalin haltuunsa. Kilpailtava matka
oli 10 lkm., osaksi jäärmatkaa osaksi
murtomaata. Keli oli huono. Parhaimpia tuloksia saavuttivat:
1. M. Talvia,Pyrintö, 43 min. 30 s.
2. L. Talvia, Pyrintö 44 min. 17 s.
3. V. Peltonen, Yriitjys, 44 min.
27 sek.
4. Fr. Tavastland, Yritys, 45 min.
34 seik.
5. L. Peltorten 45 min. 34 sek.
6. A. Peltonen, Yritys, 47 nsim
37 sek.
7. V. Ruhala, Pyrintö, 50 m. 34 s.
S K. Lehto, .Yritys, 50 m. 49 s

.

i

AAMULEHTI

Tiistaina 16 p:nä Maaliskuuta

Kirjßliisiiiiitn
jo taidettu.
Sunnuntain

kirkkokonsertti.

—

tulvahti
nassa »Amarillissa»
kuulijaa vastaan lämmin, hartautta ja sydämellisyyttä uhkuva tunne, joka vaikutti välittömästi.
Tarvitseeko mainita, että hra
Merikannon mestarillinen säestys suuresti kohotti molempien
solistien esiinloi-htimaa tunnetta
ija mieltymystä.

Varsin suuremmoinen menes-

—

—

N:o 62

1915

—

L

mat ovat V.S. B :n jäseniä. Siksi jew

voi ennustaakin kuorosta tulevan maamme parhaimpia ja huomattavampia sekakuoroja.
Vielä tänä keväänä on kuorolla aikomus antaa oma konsertti,
maihdollisesti kirkkokonsertti arvokkain ohjelmin.

—

»Mitä ostan apteekista?»
Kirjakauppoihin on ilmestynyt
fil. kand. Konrad Westlinin kirjoittama 75 penniä maksava kirjanen »Mitä ostan apteekista».
Kirjasessa annetaan hyödyllisiä
neuvoja lääkkeitä käsikaupassa
apteekista ostettaessa, sekä neuvoja kuinka ja mihin tauteihin
mitäkin lääkettä on käytettävä.
Kirjan antamat neuvot ovat tosihyödyksi kaikissa kodeissa.
Ilmestyneitä aikakauslehtiä.

ja hänen vaimonsa Elena,
jotka asuvat Helsingin kaupungissa ja ovat alempiarvoisille sotilashenkilöille myyneet väkijuomia,: on karkotettava lintiotusalueelta. (S. H.)

—

Isorokko Espoossa.
Viime laiuvantaina tuotiin
Helsingin uuteen kulkutautisairaalaan Espoon kartanosta karjarenki Juho Streng, joka oli sairastunut isoonrokkoon. Mistä
hän on tartunnan saanut, ei tiedetä.

Viimeiset lii!
Suomea koskevia
asioita ministerineuvostossa.

Urheilu.
Tampereen piirin pika*
luistelumestaruuskilpailuja

jatkettiin sumnuntaina klo 12 päiväiläi. Itaia oli suotuisa ja jääkinali aluksi hyvässä kuinn-osaa, mutta
muuttmi vähitellen kehnoksi soh-'
HS*
joksi. Ybteen aikaan satoi luntakin;'
Pietarista,maalisik. 15 p. Ensiksi luisteltiin 1,500 m.: Enr
<
(S. H.) Tänään valtiosihteeri sknäiseksi mieheksi tuli Tura-mainem
nähden
kerrassaan.'
keliin
Haritonovvin pulbeenjoihdolla ta- saavuttaen
erinomaisen ajan, joka oli vain 0,7, ;

eritoten Tampereen oloihin nähden
oli Tampereen
Lausunto- ja konserttitilaiviime sunnuntaina
Jäämien Sekakuoron järjestä- suus, joka järjestetty
työväenpäivällä
oli
mällä kolmannella kirkkokonpafhtuneessa ministerineuvoston
kaupungin työtjuhlasaliin
talon
sek. huonompi Suomen ennätystä/
sertilla viime sunnuntai-iltana tömien hyväksi, ei saanut yleiistunnossa hyväksyttiin Suomen Tulokset olivat seuraavat:
Haaparannan rata. Työt (kenraalikuvernöörin antamain
Johanneksen kirkossa. Sitten sön puolelta osakseen niin suur1. A. Tuomainen 2 min. 28 sek,
Haaparannan
ja Karungm väli- lausuntojen mukaisesti edelleen ■2. Hj. Tuomi 2 min. 39 sek.
Haydnin »Luomisen» esittämis- ta kannatusta, kuin tilaisuuden
sellä radalla jatkuvat nykyään
sekv
tilaisuuden ei täällä ole yksikään hyvä tarkoitus olisi ansainnut;
käsiteltäviksi seuraavat Suomen 3. A. Jokinen 2 min. 39.6sek.
istuinrivit,
44,7
varsinkin kal- Koti, n:o 3.
noin 150 miehen voimalla. Pää4. K. Tudos 2 min.
(kirkkokonsertti saanut osakseen monet
V^
koskevat
suuriruhtinaanmaata
liimmat, amottivat tyhjinä.
Y. Virtanen 2 min. 46.7 edlS
dy s; nx> asiassa työskennellään leikkaukth
5.
Suin
nunftaiiterv
ja
jakamatonta
niin suurta
kan- Työväenyhdistyksen
torvisoitI0,0 oo m. matkalla: olivat
silla, rumpu- ja saharakennuk- asiat:
natusta kuin nyt puheena oleva tokunta alotti ohjelman, esittäen
1) Suomen senaatin alam. esi- tuloJc&et kehnot.
SuomenKalastuslehti,n:o silla, .joista
osa jo on valmistu- tykset seuraavissa kysymyksis- 1. A. Tuomainen 19 min- 23.4 aetilaisuus. Mutta eipä ihmekään; kolmisen, kappaletta, viimeisenä
nutkin. Kukkolassa ja Karun- sä:
kuntia.
olihan konsertinantajain nimet tunnetun kansanlaulujen sikerLiik<aj>ulaine n, n» 10.
sa:
sefc.
jälkeen
gissa
on
myösfcin
puutyöt
Se»
Tild
a
alo3. Hj. Tuomi 19 min.
■Mcrcator,
män..
rva
10.
Merikanto,
Alexis
nro
Oskar
a) kieltoa metsäteollisuuden
6,2
20
min.
sofc.
A.
joustavasti
ja
3.
itettu ja pian 'keväämpänä alote- faarjottaj-ain
Jokinen
Kodin Kuvasto,n» IIaf Eneh j e1m ja Aino Vu.ori ilausui
oikeudesta päästä 4. K. Tuulos 20 m. 48,3 sekvoimakkaasti erään Jalmari FinYlioppilaslehtii,n:o 9taan työit Haaparannalla. Asesellaisia, että
Nurminen
kruununtilojen haltijoiksi ;
nen runon ; esityksen otti yleisö ■Nuori Voima, n:o 3
Mestan*usiarvon saavut*! A. Tuomia
tullee |?dan varrella ole■jokainen niistä jo yksinään riit- vastaan vilkkain suosionosoitukmainen
20 pisteellä. Lähinnä olivat
lyseon
muutb) Oulun toisen
Maatalous, n:o Stnaan " Kukkolassa ja VojaTckaTuomi
tää; kokoamaan tavallisen kon- sin. Verdin 'kvartetin oopperasHj.
ja A. Jokinen, jotka kumtamista keskikouluiksi j
selkä
pikin
pysäkki
kyJassa
Mattilan
saivat 13 pistettä.
ta »'Rigoletto» esittämisestä ei
serttisalin täyteen ihailijoita.
c) muutamien kaupunikien asarjassa. 1,500
Ikämiesten
'lässä.
Kerta kaikkiaan : konsertti oli tullut erään sattuneen esteen taeläkkeitä ja matkalla saavutettiin, seuraavac
nomuksesta
saada
Sillan suunta 'Torniojoen yli
uusi todistus siitä, miten oi- kia >mitään, vaan sen sijaan esitapurahoja ylimääräisessä vuosi- tv tOk set:
rva
R
i
n
suuy
ja
tivät
hra
s
e
1
myös jo merkitty.
on
K:u.
keaan Tampereen Jäämien Seka- reMa mieltymyksellä kuunnellun
rahasään-nössä; ja
"1. A. Lehtonen, Visa, S min.
sek.
24,2
kuoro on osannut, (kun- se on dueton oopperasta »Pajazzo.
Kuolemantapauksia Hel- d) senattin oikeusosaston alam.
2. K. Järvinen, Pyrintö, 3 m. 27,8
"ryhtynyt paikkakunnan musi- Samaten oli yleisö erittäin tyysingissä. Viime sunnuntaina! ta- selonteosta siviili- ja rikosjutuisSuomen
sek.
kaalista elämää elvyttämään täl- tyväinen Ira Arno H j o r t hi n
vattiin Helsingissä eräässä mat- sa, joita on 1913 kuluessa 'käsi- 3. A. Salovaara V. P. K. V.- ja
akatemian
kansanlauluesityksiin
lukuisiin
järjeslaisten tilaustkonsertti-en
kustajaikodissa Jurjevin kihla- telty maan tuomioistuimissa.
ta:seura 2 min. 29,8 sek.
tämisellä; täissä kaikkea kiitosta -sekä nti Liisa K iv e k k aa n
maaliskuun kokous
kunnasta
kotoisin
ei
ole
ololeva
neiti
Ministerineuvostolla
4. K. Linden, Pyrintö, 3 min. 31,3
- tunnustusta ansaitsevassa ■ja hra Pauli Pohjolan esek.
5a
sfttämään duettoon Merikannon oli viime lauvantaina Suomalai- Amalia Gustavova Töolk tie- lut mitääm muistuttamista yllätehtävässään on kuoro onnistu- »'Pohjanneidosta*, joka esitys
5. F. Helenius, Tempaus, 3 m. 50
sen kirjallisuuden seuran talol- dottomassa tilassa. Kirurgiin olevia vastaan.
sek'.
out yli odotusten.
vaadittiin toistamiseen. Säestyk- la Helsingissä. Esimies prof. M. vietynä hän kuoli. Tsolk, joka
2) Vuosien 1913 ja 1914 varsi- Poikain sarjassa T.ooo m.
"Meidän ei tarvitse lähteä erik- sestä huolehtivat hra E. K a h- Ayräp
aa avasi kokouksen ■ali syntynyt 1890, oli nauttinut naisten valtiopäivien anomukset matkalla olivat seuraavat:
seen mainitsemaan etevimmän r a ia nti Helmi Iltanen. jättäen
1. V. Hurme, T, U., 1 min, 48 sek.
seuraavissa kysymyksissä:
sitten puheenvuoron lysoolia.
Hra Kaarlo Hurimeen kertourkumestarimme, säveltäjä O s2. Y. Enne, Veikko, 1 m, 55,8 sek.
Maanantaina klo 7 aikaan aajia raumalainen juttu huvitti toht. E. Heikelille, joka pia) luvasta saada myöntää apuesityksiä,
Merikannon
a
-1c r
3. T. Hagtnani Pyrintö, x m. 56,4
suuresti kuulijoita.
henkilöille pakko- sek.
ti mielenkiintoisen esitelmän ai- muilla taivattiin kauppamatkus- rahoja
koska jokainen niistä olisi sen
neesta muinaisaikaiset käsityk- taja Ferdinand Sandberg ja suojeluskasvatuksen alalla;
4. V. Järvinen, Tempaus, 2 m, 03,3
arvoinen. Riittäköön kun sakuolleena eräässä
b) apurahain myöntämisestä sek.
set nimien taikavoimasta. Toht. Viipurista
nomme yleisesti että ne olivat
Tampereen Teatteri. Huo- L. O. Th. Tudeer esitelmöi matkustajakodissa Helsingissä. eräille urfieilu- ja voi-misteluseu- 5. P. Hjelt, Yritys, "2 m. 16 *
kaikki sellaista suuripiirteisyyt- menna keskiviikkona iklo 8 ip.
Ptolemaioksen kartoista. Edes- Vainaja, joka oM noin 50 vuo- roille; ja
tä, pienimpäänkin yksityiskoh» esitetään Simo Kaarion hyväksi,
c) 2,000 m'kn suuruisen apumenneen kunniajäsenensä, val- den ifleäinen, oli saanut sydäntaan saakka ulottuvaa ja huoli- hänen io-vuotisen näyttelijänähatvauksen.
Oppikoulu-'en väliset
tioneuvos K. G. Hellstenin haurahan myöntämisestä palvelijateltua viimeistelyä osoittavaa olonsa johdosta V. Shakespearen
päätti
palvelijattarien
dalle
lähimmäsakatemia
tarliitolle
näytelmä
»KuinKamala murha Bodenissa.
1915
luistinkilpailut kierto»
Jaatua, että kuulija vastusta- 7-kuvaelmainen
äkäpussi kesytetään*. Simo sä
tulevaisuudessa pystyttää Viime tiistaita vasten yolla oli turvakodin ylläpitämiseksi.
ka
mattomasti ja hartaudella seu- Kaario esiintyy Betruchiona.
palkinnosta
suoBodenissa
muistokiven. Tieteelliselle keräi- Ruotsissa
Ministerinuvosto yhtyi senaarasi mukana alusta loppuun. Ihtyömiehen
Max tin lausuntoon näiden jättämiseslytoimikunnalle oli saapunut lä- malaisen
aneteltävällä tyyneydellään suotapahtu- täfhuoinioonottatnatta.....,..
Ruthin
asunnossa!
olivat eilen luistinklubin radalla
hetyksiä hra F. Leivoita Mynäj 4saavutettiin niissä seuraavia
nut -kamala :murha, jorika
.■fiutui hra .Merjk^ntQ . loistavasti Huomattava sekakuoro
miieltä ja opettaja J. Pöteliuk- uhriksi joutui 5 ihenkei. Kun
tuloksia,
. ,
vaikeulksjsta, operustetta Viipuriin.
Karjalohjalta.
täyttäneet
selta
oli
Boosantytär,
joka
Ruthin
v.
työm.
15
Hpa sitten kyseessä sormi- tai
joita on
Postikortit
ottajat:
palvelukseskaupungissa
denin
«pedaalitekniikka tai registree»Karjala* kertoo, että Viipusa, tuli käymään kotonaan, olf- kielletty postissa kulet»
500 mtr.: G. Lönn (K!. 1.) 55,5
riin
on perustettu uusi sekakuoraus.
vat ovet sisältäpäin lukuut ja
s.,
H. Bärlund (R. l.) 55,8 s., K.
johon kuuluu kaupungin huoRauman rautatien
kun ne saatiin »vatuiksi, löydettantasta.
(R.1.) 58,1 s., V.Hurme
p Suotta ei Hra Alexis af ro,
Villandt
matuimimat laulajavoimat. Kuo(R. 1.) 56 s.. A. Hagman (Xl.1.)
iE neh je 1m ia mainita enaam- ron johtajana on oikeusneuvos- liikennepaallikön virka. tiin sisältä mies ja vaimo sekä 3
Pietarista, maalisi:. 15 p. 61,5 s., B. Koskinen (KL 1.) 62,7
lasta kuolleina. Neljäs lapd, joka
me parhaimmaksi tenorilaula- mies Knut Angelin, Kuolon synSenaatti on myöntymyt Rau- vielä . oli elossa, mutta hänk;n
(S.
H.) Posti- ja sähkölaitoksen s., J. Laaksonen (R. 1.) 62,8 s., Lgaksi tätä nykyä. Hänen suur- ty on seuraava:
man kaupunginvaltuusmiesten a- kovia, vammoja saanut, kertoi
Roos (Xl. 1.) 67,4 s.
Ensin oli aikomus saada vain notnukseen, että ensimäinen kir- äitinsä kamalan työn tekijäksi ylihallitukseni päällikkö on ilten luontaisten lahijainsa kehitys
1,500 mtr.: G. Lönn,3 m. "18,3
parhaiten Händelin tilapäinen kuoro kokoon esittä- juri liikennetarkastajan kontto- ja myösitsensä mu<rhanneen.Vai- tmottanut posti- ja sähkölaitok- s., H. Bärlund m. 26,2
iimeni
s., A
3
Leevi Madetojan »Kan- rissa Helsingissä H. V. Höglund rao Anna Ruth oli ollut saira- selle ohjeeksi ja noudatettavak- Hagman
K.
.»Largon» ja Henschelin »Aamu- mään
s.,
m.
Villandt
27,5
3
taattia* 'hänen laihjaikonsertis- saataisiin nimittää siksi aikaa,
kun eli si ettei sellaisia postikortteja, 3 m. 28,4 s., V. Hurme 3 m. 28,5
laulun» oivalilisi&sa esityksissä. saan. Mutta kun kuoron kokoon- jolloin Rauman rautateiden lII— loinen ja hermostunut,
perheen
tv- joissa on Venäjän" kanssa sotaa s., J. Laaksonen 3 m. 41 s., Y.
kysymys,
että
ollut
Vaaleahko., lyyrillinen tenoriää- pano onnistui erittäin hyvin, he- kennepäällikkö nauttii terveytenpois tßuotsista.
lisi
läihteä
käyvien valtojen päämiesten tai Järvinen 3 m. 48,8 s., B. Koski■riensä faikui erinomaisen kau- räsi ajatus sen pysyttämisestä sä hoitamista varten virkava- "K:u.
nen 3 m. 51,3 s.
pautta, edelleen liiikennepäälliheidän perheittensä kuvia, saa
jii-ssointuisena ja kantavana kai- edelleenkin voimassa.
I palkinnon sai G. Lönn, 2
jäsenet
iLehti luettelee kuoron
köksi Rauman Tautatielle.
kuljettaa postissa.
S. T.T.
pist; IIp. H. Bärlund, 4 pist;
killa aloilla, eritoten fortessa ja lausuu:
Jäapallokilpaluissa Pieta01-jaan täyteläisenä. Esityks.et oylläolevasta luetteNiinkuin
rissa:viime sunnuntaina sikäJäd«oittivat kaikki suurta, syvää losta (huomana, on kuoro, nimelHelsingistä.
Karkotus
älyä.
käisitystä
ja
sen :Neva seuran ja Viipurin
iipurin
tään
>V
sekakuo-musikaalista
Yksinomaan hyvää on sama- r o«, erittäin onnistunut. Ovat- Syynä väkijuomien kauppaami- L F. K:n välillä voitti edellinen
han useimmat sopraanot saaneet
Tampere, Itäinenkatu Hb. 9—4. Puhelin 766
6 tnaaililla 5 vastaan. Varsinaiten sanottava nti Aino Nurnen sotilaille.
musikaalisen
kouluhuolellisen
peliaika
päättyi
tasan 4 4,
inisen esityksistä. Hänen lau- tuksen ja useat heistä suosiota ja
Viaporin linnotuksen komen- nen
Toimittavat kaikkia asianajo- 3a
pietariyliajalla
imutta
voittivat
luissaan, varsinikin Merikannon huomiota saavuttaneita laulajat- taja on määrännyt,
että karamelliikealaan kuuluvia tehtäviä
»Ave Mariassa» ia Caccinin iha- taria; miesäänistä taasen useim- lityöntekijäSergei Antonoff Isa- laiset a— 1,
tys

■

—

—

—

Muualta Suomesta.

—

—

Tiede-

—

—

—

.

—

—

—

—

ollut osanottajia, aina yli puolituhatta. Kesäkokousten pääKirje
asiallisena tehtävänä on ylioppilasnuorison
tutustuttaminen
Kristillisiä harrastuksia ylioppi- kristillisen
ylioppilasliikkeen
laspiireissä.
harrastuksiin, herättääi siinä uskonnollisen elämän kaipuuta.
Monellakaan maaseudulla asu- Suurta siunausta ovatkin kesävalla ei varmaan ole paljon tie- kokoukset tuottaneet. Monet niisuuren ylioppilasjoukon hin saapuneet epäilevät ja etsitoja
puuhista pääkaupungissa, johon vät ovat saaneet vastauksen,
niitä kokoontuu vuosittain pyö- löytäneet elämän horjumattoreissä luvuissa sanottuna kolme- man pohjan
Kristuskallion.
tuhatta. Selvää on, että ainoas- Syksyllä kun varsinainen akataan aniharvat antautuvat niin teeminenkin työ alkaa silloin
ikokonaan opintojensa harjoitta- myöskin heti alusta pitäen krismiseen, että kaikki aatteelliset tillinen ylioppilasliitto aloittaa
harrastukset tulee laiminlyötyä, toimintansa järjestämällä koko.Yhdistyksiä ja toimintamahdol- uksia, joihin kaikilla ylioppilailla on pääsy poikkeuksetta. Kolisuuksia on pääkaupungissa
vaikka miten paljon, joten jokai- kousten tarkoituksena on koota
sella on tilaisuutta taipumusten- varsinkin niitä) ylioppilaita, jotsa ja kykyjensä mukaan antau- ka opiskelunsa ensimäisen vuosopivimpaan hommaan. den alottavat pääkaupungissa,
tua
Kristilliset harrastukset ovat vii- selvittää heille niitä vaaroja,
me vuosina suurin askelin men- kiusauksia ja vaikeuksia, joita
on hy- elämä Helsingissä tarjoaa. Saneet eteenpäin. Työ-aloja
yleisesti
ja
innostus
malla tahdotaan samoinkuin liivin monta
Jbjuornattava.
ton kesäkokouksissakin selvitLukijalle on ainakin nimel- tää; kristillisen ylioppilasliiktään tuttu »Kristillinen keen toimintaa eri puolilta. PuOn- hujina tavallisesti näissä kokoylioppilasliitto».
ainakin, tä- uksissa on ollut maamme henJjan sanomalehdissä
työmaan eturivin miemän liiton kesäkokouksista ollut gellisen
hiä,
viikuten
: paroonit Nicolay,
kokouksissa
uutisia, joi?sa
Wrede,
Pietilä, Virkkurunsaasti
tohtorit
erittäin
on
me vuosina

Helsingistä.

—

nen, pastorit Kilpeläinen, Sirenius y. m. Kristillinen, ylioppilasliitto jalkautuu taas ala-osastoihin: naisylioppilaitten
ja
miesylioppilaitten
kristillisiin
yhdistyksiin, joissa kummassakin tehdään ahkeraan työtä erittäinkin raamattupiirien avulla.
Piireihin kuuluu s—B5 8 jäsentä ja
kullakin piirillä on oma johtajansa eli si'nteerinsä. Smteeirit kokoontuvat joka sunnuntai-iita
yhteiseen tekstinvalmistuskokoukseen, joissa kokouksissa sihteerit vuoron perään, ottavat
tehtäväkseen alustuksen, jota
keskustelun avulla laajennetaan
ja pohditaan eri puolilta. Sanomattakin on selvää, kuinka suuri hyöty tällaisista tutkisteluista on raamattupiirin jäsenille,
jos 'kohta he vaan tunnin viikossa ovatkin koolla Jumalan sanan
ääressä. Raamattupiireissä on
osanottajia kaikissa tiedekunnissa opiskelijoista, vieläpä joukossa on polyteknillisen opiston ylioppilaita. Kristillisellä ylioppilasliitolla on myöskin erityinen lähetysosasto, jossa käsitellään tätä asiaa koskevia kysymyksiä. Yhdistyksen naisylioppilaat kokoontuvat myöskin erityisiin käsityöiltoihin, joissa
näppärät neitoset valmistavat erilaisia käsitöitä,mitkä sitten e-

—

Irtoilit Koskinen S leinio

rityisissä myyjäisissä kaupataan kaupunkimme elämä niin mokaupungin asukkaille yhdistyk- nessa eri muodossa tarjoaa.
Mutta ei yksin ylioppilaitten
sen rahavarojen kartuttamiseksi.
i
Erityinen sihteeri myöskin kristilliset harrastukset rajottauliitolla on ollut piiloin tällöin, du tämän liiton piiriin, vaan mokun rahavarat myöden antavat. nella eri taholla on toimiimisHänen tehtävänään on maamme maihdollisuuksia. Suuri joukko
oppikouluissa tehdä työtä us- ylioppilaita on myöskin Helsinkonnollista herätystä varten ja gin* N. M. K. Y:n hommissa.
kasvattaa jäseniä kristilliseen Siellä ovat monet eri osastot,
ylioppilasliittoon
heidän1 tul- poikaosastot eri i'kä-asteilla. siellä on sanomalehtipoikien klubi
ylioppilaaksi.
tuaan
niissä hommissa
Liitolla on oma sekakuoro, jo- y. m. Kaikissa
on
opetus- ja kasvattamistyötä
hon kuuluu runsaasti ylioppivaikka miten runsaasti. Kokouklaita. Kokouksien ohjelman yh- sia onkin varsin
usein, sillä kaiktenä vakinaisena numerona onkina
mahdollisina
lomaihetkinä
kin kuorolaulu.
tahdotaan kaupungin poikia
Mainita myöskin; ansaitsee, koota yhteistyöhön,jaloihin harettä kristillisellä ylioppilasliitol- rastuksiin, että siten vältettäila on oma hauska huoneisto siin ne monet kepposet ja ilkeyvuokrattuna uuden ylioppilasta- det, joita joutilaisuus niin hellon eli osakuntatalon yläkerras- posti voi synnyttää.
sa, johon huoneustoon kuuluu 3
Pyhäkouluopettajitilavaa huonetta, iso juhlasali n a toimivien ylioppiiaitten työsekä kokousten lomahetkien seu- tä ei ole vähäiseksi katsottava.
rusteluhuoneena eteishalli.
Ympäri laajaa pääkaupunkia ne
Seurustelu ja toverillisuus ovat toimessa koko sunnuntaikristillisen ylioppilasliiton jäsen- päivän. Lauantaii-iltana jonkun
ten kesken on hyvin läheinen ja seurakunnan papin johdolla valveljellinen, .niin että jokainen, mistetaan teksti keskustelun a'joka on liittynyt tämän liiton "vulla. Run-saasti käy lapsia
hommiin, viihtyy tässä veljelli- näissä pyhäkouluissa, joten asessä yhteistoiminnassa saaden sein on puute opettajista.
hyviä vaikutteita ja voimia voitMuita1 pienempiä kristillisiä
tamaan niitä pauloja, joita pää- ylicppilashommia mainitsematta

—

mainittakoon jokunen sana siitä
piuuhasta, joka on syntynyt aivan viime päivinä jumaluusopin
harrastuksesta.
ylioppilaitten
Noin 30 ylioppilasta on nimittäin sitoutunut pitämään säänjumalanpalvenöllisiäi
luksia joka sunnuntai Helsin-

1

gin

läheisyydessä olevissa
ja huvilakeskufcsissa, kuten Albergassa,
Tikkurilassa, Sockenbackassa y.
asunto-

m. Tämä kolmekymmenmiehinen joukko on jakautunut "-miehisiin joukkueisiin ja jokaineji
joukko on ottanut yhden paikan
haltuunsa. Tämä toiminta tulee
säännöllisesti jatkumaan aina ne
a-jat, jolloin opintoja yliopistossakin harjoitetaan.
Tästä pintapuolisesta ia ylimaikaisestakin esityksestä voi
lukija vähän saada käsitystä siitä työstä, mitä kristillismieliset
ylioppilaat pääkaupungissa tekevät. »Tehkää Kristus kuninkaaksi», se on tunnuslause siinä"
lipussa, (jonka ympärille on kokoonnuttu ja hyvissä luottamuksen merkeissä käydään eteenpäin
voitosta voittoon.
V— r M— £'
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Tiistaina 16 p:nä Maaliskuuta

AAMULEHTI

1915

Paris is t a, maatisfk. 13 p.
(IS. H.) Matimin tietojen muikaaa
on Dardanellien pommituksella
ollut viime perjantaina erittäin
kiihkeä luonne. Samaan aikaan
ovat liittolaisten sotalaivaston
laivat jatkaneet miinojen pyy-

"111 p. V. Humre, 8 pist; ja IV
p. K. Villandt 8 pist.
Koulujen kiertopalkinnon sai
Realilyseo vuodeksi haltuunsa.
15 v. nuoremmat osanottajat:

mtr.:

500

V. Riutta (R. 1.)

62,2 s., V.Kannas (Xl. 1.) 65,5 s.,

Y. Järvinen (Xl. 1.) 66,4 s., E.
■Hartikainen (R. 1.) 68,4 s., R.
Laaksonen (KL 1.) 70 s., R. Itäranta (R. 1.) 70,1 s., E. Salminen
(R. 1.) 70,4 s., K. Järvinen (Xl.
!") 73.3 s -. K Anttila (Xl. 1.) 74,2

-

■l

Belgialaiset edenneet
— Yserin mutkassa.

—

Kiivas taistelu

Saksalaiset pommittavat Soissonsia ja
Albertin suunnalla.
—
Reimsiä. Argonneilla saksalaisten hyökkäys pysäytetty.

1.000 mtr.: Y. Järvinen 2 m.
33.5 s., V. Kannas 2 m. 23,9 s.,
O. Riutta 2 m. 24,5 s.,H. Anttila 2 m. 25 2 s., R.Laakonen 2 m.
31.6 s., E. Salminen 2 m. 34,6 s.,
R. Itäranta 2 m. 35,6 s., E. Hartikainen 2m. 37.7 s., K. Järvinen
2 m. 39 s^H^^^^^^^^^l
W\ p. V. Kannas 4 pist.. IIp. V.
Riutta 4 pist., 111 p. Y. Järvinen
4 ipist. IV p. R. Laaksonen 10

"■■■■■■■■■■■

Weikselin ja Njemenin
Saksalaisten etenemisyritykset
—
Karpateilla ja Itä«Galitsiassa
välillä epäonnistuneet.
itävaltalaiset ja saksalaiset jatkavat ankaria
hyökkäyksiään.
«■■■■■■■■■■■

pist.

Liittolaislaivasto etenee yhä Dardanellein salmessa.

Järjesti Teiskon nuorisoseura
viime sumiunutaina Kirkkojärven jäällä. Kilpailut tapahtuivat
2 sarjassa; miesten ja poikien.
Edellisten, joiden oli hiihdettävä
10 km., kesken jakaantuivat palkinnot seuraavasti : Ip. sai K.
Viikelä. IIp. K. Läihdekorpi ja
111 p. H. Riikonen.
Poikien sarjassa, jossa matka Virallisei tiedonannot.
oli 2 km. ja osanottajat 15 I£vuotiaita, saapui ensimäisenä U- Belgialaiset edenneet Yserin
Nieminen.
Saksalaiset pommutkassa.
mittavat Soissonsia ja Reimsiä.
Heidän hyökkäyksensä Argonneilla pysäytetty.

siin ryhtyä ratkaisevaan hyökSen vuoksi on NeuChapellen
luona tapahtuva
ve
pidettävä
vaJmistavatoiminta
na, jonka katitta on tarkotus
tutkia rintaman vahvuutta sekä
estää) saksalaisia kuljettamasta
joukkoja itään.
S. T. T.

Läntinen sota* ikäykseen.
näyttämö.

—

—

—

Mite.

H. M. Keisari tnau
kusianut toimivaan
armeijaan.
Pieitarista, maalisk. 13 p.
■P. T. Hoviministeri ilmoittaa
virallisesti, että H. M. Keisari
suvaitsi t. k. 13 pnä lähteä Tsarskoje Selosta toimivaan armeijaan. S. U. T.

Selosta,
Tsarskoje
maalisk. 13 p. P.T. H.M. Keisarin lähtiessä toimivaan armeigaaa. oli ■toän-tä asemalla saattamassa H. M. Keisarinna Aleksandra F-eodorovna ja keisarillisen perheen lapset y. m. Klo 10
aamulla lähti keisarillinen juna
matkalle. H. M. Keisaria seuraavat matkalla lippukapteeni Nulov, palatsikomendantti Vojei■kov, hovimarsalkka, ruhtinas
Dolgorukov, sotakansiian päällikkö, ruhtinas Orlov, H. M.
Keisarin saattueen päällikkö,
kreivi Grabbe, sivusadjutantit
Orenteln, Svjetshin ja Sablin
sekä hienkikirurgi Feodorov. S.
U. T.
(Pietarista, maalisk. "14 p.
(S. H.) Hoviministeri ilmottaa
virallisesti, että H. M. Keisari
on tänä päivänä' saapunut toimiS. T. T.
vaan armeiiaan.

—

—

Itäinen sota*
näyttämö.

—

S. T. T.
kuluttua.
iPar isistä, maalisk. 14 p.
(S. H.) Italia jatkaa keskusteluja myös 3-sopimusvaltojen edustajien kanssa. Sailandra on ilmottainut parlamentin edustajille, että rauhan säilyttämiseksi
on käytettävä kaikkia mahdollisia keinoja ennenkuin sota aletaan.
S. T. T.
Atenasta, maalisk. 14 p.
(S. H.) Torstaina jatkettiin Dardanellien sisälinnotusten pomLiittolaislaivasto
mittamista.
kulki Karantinaan asti.
S.
T. T.
Odessasta, maalisk. 14 p.
(S. H.) Bukarestista saapuneiden tietojen mukaan jatkuu Dardanellien pommitus. Siitä huolimatta, että 30 4:ttä vuorokautta
jatkuu 'huonoa säätä ja sadetta,
ampuu liittolaislaivasto joka päivä sisälinnotuksia^ vaikka toisinaan vain 2 3 tuntia. On saatu
selville, että turkkilaiset heti
yöllä panevatkuntoon sen, mitä
päivällä hajotetaan jakuljettavat
varustuksiin uusia tykkejä. Tämän johdosta on viime aikoina
pommitettu yölläkin, etupäässä
heittopommeilla. Saros lahti on
muodostettu liittolaisten laivaston tukikohdaksi. Perjantaina
pommitettiin paitsi sisälinnotuksia Gallipolin lähellä myös Xeroksen rannalla olevia asemia,
joista turkkilaiset olivat ipakoteS.T. T.
tut peräytymään.

—

Englannin saarto : taas 7 englantilaista höyrylaivaa upotettu
Kanaalissa yhtenä päivänä.

Hiihtokilpailut Teiskossa,

dystämistä. Päästäkseen etenemään! täiytyy liittoilaislaivaston
saada vaikenemaan vielä 8 linnotusta ja muutamia pattereita.
Täkäläisissä piireissä anvellaan,
että liittolaisten laivasto, jortka
maihin laskemat Joukot lähenevät päämääräänsä, pääsevät
MarmarameTdie noin 2 viikon

—

kopuolellc pantiin rautalevyt ja
sisäpuolelle valettiin sementtiä^
Täten risteilijä saatiin kulku■kuntoiseksi, mutta se ei voi ottaa osaa taisteluun, sillä ampumisesta sementti halkeaa eivätikä rautalevyt yksin kestä kovaa
vedenpainetta. Tämän vuoksi on
luultavaa, että kun Goeben nyt
varustautuu lähtemään, ei sen
tarkotuksena ole antautua tais-»
teluun, vaan peläten joutuvansa
liittolaisten käsiin koettaa se
päästä Mustalle merelle voidakseen piiloutua johonkin puo-t
lueettomaan satamaan, -esim,
bulgarialaiseen Warnaan tai romanialaiseen Konstanzaan, jos-.
sa tapauksessa tietysti risteili-r
jäitä riisutaan aseet. Ellei ristei-;
lijä tässä onnistu, ei se nähtäw
västi missään tapauks«ssa aijo
antautua liittolaisiHe, vaan valmistautuu tuhoamaan itsensä»
S. T. T.

—

Keisari Wilhelmin käsky Goebe»
nille ja Breslaulle.

heen siitä, että saksalaiset olisivat anastaneet meiltä peräytyesLontoosta, maalisSc. 14 p.
sämme Itä-Preussista 300 tyk(S.
H.) Keisari Wilhelm on ankiä, on saksalaisissa virallisissa
tanut ikäskyn, että Goeben ja
tiedonannoissa sodan kulku esiBreslau eivät saa antautua liittetty erittäin suuressa määrin
vääristeltynä. Saksalaiset ikeJiutoutuneille. Jos liittolaiset pääsevat armeijansa voitosta Grodnon
vät Marmaramerelle, on molemluona, vaikka (he siellä menettimat laivat räjäytettävä.
vät 10 tykkiä, 2,000 vankia ja
S. T. T.
osan kuormastoaan, ja sitäpaitsi
ovat saksalaiset, jotka koettivat
Uusia linnakkeita rakennetaan.
kuljettaa mainitun armeijan reservijoukkoja Prasnyshiin päin,
iParisi s t a, maalisk. 14 p.
nyttemmin olleet pakotetut vie(IS.
H.) Saksalaiset insinöörit ramään niitä Suvalkin taholle, ja
kaikki tämä on tapahtunut taiskentavat Konstantinopolin ymtelussa niiden joukkojen kanssa,
pärille uutta limiotusvyöhyketta
joita saksalaisten tiedonantojen
muodostaen uudestaan Aasian
mukaan ei enää pitänyt olla olerannalla olevat linnakkeet ja
massa. Saksalaisissa tiedonankootaan sinne armeija, jonka oa
noissa on ollut tieto siitä, että dimäärä nousta 300,000 mieheen.
visionapäällikkö, kenraali Laskevvitsih on saanut surmansa, vaikS. T. T.
ka mainittu kenraali on vielä
Bukarestista,
maalisk".
hengissä. Viimeistä saksalaisten
(S.
Konstantinopolista
p.
H.)
14
peräytymistä t. k. 12 p:nä Prassaapuneiden- tietojen mukaan
nyshin luona sanotaan saksalairakentavat turkkilaiset kiireesti
sissa tiedonannoissa tilapäiseksi.
On huomattava, että tämän tilavarustuksiai Vähässä Aasiassa
päisen peräytymisen tapahtuessa
Kismidia lähellä tarkotuksella
saksalaiset jättivät meille muupidättää
liittolaisten hyökkäystamia kymmeniä kuularuiskuja,
tä,
jos
he
Konstantinopolin val1,000
tykkiä,
yli
12
tykinluoti- Liittoutuneitten laivasto aivan
lattuaan
laatikkoa, 10,000 vankia y. ra.
ryhtyisivät ajamaan
Dardanoksen kaupungin edfusS. T. T.
armeijaa
Turkin
takaa.
S.
T. Tt

—

—

iP arisi s t a, maalisk. 15 p.
(S. H.) Virallinen tiedonanto
t. k. I4,pnä: Belgialaiset joukot
etenevät Yserin mutkassa. Hei- Armeijan ylipäällikön
dän tykistönsä meidän raskaan esikunnan tiedonannot.
tykistömme tukemana on hävittänyt saksalaisten tukiaseman
Vihollisen etenemisyritykset
Dixmuidenin hautausmaalla. Vi- Njemenin ja Weikselin välillä
hollinen on pommittanut Y&eriä. epäonnistuneet.
Karpateilla
Täällä saivat surmansa muuta- ja Itä-Galitsiassa itävaltalaiset
mat sivHlihenkHöt. Saksalaiset ja saksalaiset hyökkäävät yhä.
oivat myös pommittaneet SoisPietarista, maalisk. 14 p.
sonsin tuomiokirkkoa ja lähi(S.
H.) Armeijan ylipäällikön
kortteleita. Reimsin pohjoispuolella vastapäätä Luxemburgin esilkunta ilroottaa: Njemenin ja
metsää on vihollinen koettanut VVeifcselin välillä ikäydääa taisvallata yhtä etumaisista juoksu- telua ainoastaan Omulevia ja
haudoistamme, mutta tullut tor- Orshitsin laaksoissa sekä Prasjutuksi Sen jälkeen pommitet- nyshin suunnalla kaikkiaan noin
Bukarestista, maalisk.
tiin Reimsiä. Champagnessa t. k. 50 virstan pituisella rintamalla.
Saksalainen lehti Dardanellien
13 p. (S. H.) Keskiviikkoaamu^
tapahtumista.
13 ip:n illalla torjuimme 2 vihol- Vihollisen etenemisyrityikiset ona
lähestyi liittolaislaivasto
lisen vastahyökkäystä ja ajaen vat tulleet torjutuiksi. JoukDardanoksen kaupunkia x% km.
takaa vihollista
vallotimme koomme, ryhdyttyään t. k. 13
Tukholmasta, maalist.
päähän pommittaessaan naapupnä
vastahyökkäykseen, valtasiKaukasiasta.
muutamia juoksuhautoja. E-1
p, (S. H.) »National Zeitung>
rilinnotuksia. Kaupunki on hävi- 13
räässä niistä löysimme noin 100 vat muutamia kyliä. Muilla seuPietarista, maalisk. 15 p. tetty. Asukkaat ovat paenneet. sisältää hyvin huolestuneen kirruumista)
ja ampumatarpeita. duilla Bobr- ja Narev-virtojen
(S. H.) Kaukasian armeijaa esi- Linnakkeista vastailee ainoas- joituksen liittolaisten laivaston
Vihollisen asemiamme vastaan oilkeaMa rannalla sekä WeikseDardanelleilla,
menestyksestä
kunnasta ilmotetaan: Dshoro- taan Seliken.
S. T. T.
suuntaama hyökkäys Argonneil- lin vasemmalla rannalla ylläpiKertoessaan,
että Saros4atoteen.
alueella) meidän
la Four de Parisin luona on py- 1 detään ainoastaan kivääri- ja hoTi takaisella
on
englantilaisaapunut
toinen
joukflcomme vallattuaan lopulli- Turkin laivaston toimintakyky.
säyftetty. Meidän tiedusteluosas- tykkitulta.
nen
>Queen EHsabeth»-mallineo
Karpaateilla raivoavat lumi- sesti Tsansulin tehtaan ja tehtomme ovat Lothringissa vallanylidreadttought
huomauttaa leh(P
Hopaan
a,
vievät tiet etenear isis t maalisk. 13 p.
neet Embermenilin. Vogeseilla : myrskyt. Lup&ovin solan seu- taalta
ti,
eittäi
toiminta
Dardanelleja
tapahtuu tykkitaistelu. S.T.T. duilla olemme edenneet ja otta- vät itsepintaisesti karkottaen :(S. H.) Turkkilainen sotalaivais- vastaan on erittäin vakavaa ja>
turkkilaiset
näistä asemapai- io osottautuu (kykenemättömäkneet yli 600 vankia, niiden joujohtaa mitä vakavimpii»
koista.
Turkkilaisten
paikkapai- hi puolustamaan linnotuksia. voi
Kiivas taistelu Albertin tienoilla. "kossa 14 upseeria, sekä vallanseurauksiin.
Sitä todistaa myös
neet 6 kuularuisikua. Rabben, koin tekemät hyökkäysyritykset Tänne saapuneiden tietojen mu- se,
että liittolaiset ovat varustaovat tulleet torjutuiksi.
S. kaan alikaa liittolaisten laivasto,
Lontoosta, nraalisk. T5
p. Radlshejevin ja Studenen rintaneet
suunnattoman suuren jouseto jälkeen kun salmet on puh(S. H.) Ylipäällikkö Frenchin mailla koettavat itävaltalaiset e- T. T.
kon
maihin
laskettavaksi. Koko
distettu miinoista, jatkaa toitiedonannossa t. k. 13 pnä ilimo- delleen puhkaista rintamaamme,
Ranskan
armeija on
mintaansa yölläkin.
S. T. T. valmis, afrSkalamen
tetaan: 7:s divisiona eteni tä- mutta heidän yrityksensä ovat
minä hetkenä hyvänsä,
nään jonkun matkaa Albertin olleet turhat ja ovat he kärsikuljetettavaksi Smyrnaan tai
Goeben ia Breslau aikovat
suunnalla. Taistelu oli erittäin neet suurta mieshukkaa. KosBa/likanin niemrmaai» lähimpiin
Mustalle merelle.
kiihkeä, sillä vihollinen oli saa- juVkan ja RoshanQcan seuduilla
paiikkoihiai.
Sitäpaitsi useita
nut apujoukkoja ja hyökkäsi tä- saksalaiset ovat uudelleen tehBukarestista, maalisk. kymmeniä tuhansia sotamiehiä
nään oikeaa sivustaamme vas- neet yhtämittaisia ja hurjia
14 p. (S. H.) Tänne saapunut on Marseillessa ja Toulonissa
taan ainakin 2 divisionan voi- hyökkäyksiä meidän asemiamhuhu, että Goeben aikoo lähteä valkniina nousemaan odottaviin'
ma!oa. Englantilaiset joukot ot- me vastaan. Nämä hyökkäykset
Mustalle merelle, on saanut ai- kuljetuslaivoihin.
S. T. T.
tivat 615 varekia. Uusia vanke- ovat kuitenkin tulleet kaikkialla
kaan suuren hälyytyksen. Sanopommitus.
ja saapuu yhä. Lentäjät ovat torjutuiksi ja vihollinen on 'kärmalehdet nimittävät Goebenin
Konstantinopoli
■toimineet tarmokkaasti.
S. sinyt suurta tappiota. Me olemaikomusta tämän saksalaisen
jatkuu
Pommitus
yhä.
T. T.
me tehneet vastahyökkäyksiä ja
risteilijän joutsenlauluksi, joka Köpeahaminasta,maaParis i s t a, tnaalislk. 13 p. johtuu siitä, että risteilijä pel- lisk. 13 p. (S. H.) Konstanzasta
ottaneet muutamia satoja vanEnglantilainen lehti asemasta keja.
ilmotetaan: Konstantinopolissa
(S. H.) Täkäläisten tietojen mukää joutuvansa liittolaisten kä- ollaan sitä mieltä,
että vallankukaan
saavat
liittolaiset
pohjoisella
loppuun
Ranskan
rintamalla.
Itä-Galitsiassa torjuimme helsiin. Huomautetaan myös, että mousmyrskyt pian puhkeavat.
posti vihollisen monasti uusi- suoritetulesi Dardanellein pom- saksalaisten asema Turkissa on Kaupungin puoleisesta
osasta
Lontoosta, maalisk. 14 p. mat hyökkäykset Nesviskan ky- mituksen pääsiäiseksi. 60 trail- muuttunut sietämättömäksi. E- Peraa ovat europalaiset lähte(S. H.) Sen johdosta, että toi- län läheisyydessä Dnjesitrin ran- laajaa puhdistaa salmen mikrois- rittäinkin ovat kärjistyneet sak- neet. Varakkaammat turkkilaiset
minta englantilaisella rintamalla nalla. Tässä tilaisuudessa hajo- ta. Dardanoksen lähellä olevat salaisten ja turkkilaisten meri- myös pakenevat. Turkkilaiset
tykkejä Konstantino-»
on ruvennut vilkastumaan, kir- timme vastahyökkäykseMämme patterit on hälvitetty. Hamidien miesten välit, jonka vuoksi Goe- "kuljettavat
pölistä
ja
aikovat julistaa pääjoittaa Daily News, että kysy- yhden itävaltalaisen pataljoo- 'linnjotus on kovasti kärsinyt. ben on kieltäytynyt enää palve- kaupunkinsa
linnottamattCHmaikst
'Ainoastaan Dshanaikin linnotus lemasta Turkkia. Arvellaan, et- ■kaupungiksi. S. T. T.
mys on paljon suuremmasta toiS. T. T.
minnasta kuin jostakin paikalli- Przemyslin luona olemme o- vielä kestää.
tä Goebenin kanssa lähtee BosengOdessasta,
sesta hyökkäyksestä, sillä
diottafmattomalla hyökkäyksellä
maalislk. 14 p. porista myös Breslau.
Saksalaisviha nousee
S.T.T.
lantilaiset ilmailrjait ovat hävit- vaillanneet
Kostantinopolissa
viholliseni asema* (S. H.) Siddil-Bahrin seuduilla Pietarista, tnaalisk. 15 p.
täneet rautatieasemat Menenes- Maillcovitsen kylän luona. Näillä sekä Tobian ja Rumilien linno- (S. H.) Goebenia koskevan huOdessasta, tnaalisk. 14 p.
sa ja Courtraissa. Jos nämä sol- a.semi!la oleva itävaltalainen pa- tuksilla on vioitettu 18 tyldkiä. hun johdosta on Djen saanut
(S.
H.) Bajasetin torilla Konmukohdat eristetään, niin Lille taljoona antautui.
Tobian linnotukseasa on tapah- tietää, että taistelussa venäläis- stantinopolissa heitettiin
S. T. T.
erääjää aivan erilleen ja kadottaa
tunut ampumatarvevaraston rä- tä laivastoa vastaan on Goeben seen automobiiliin, jossa ajoi
3
kaiken yhteytensä selkäpuolensa Saksalaisia voitonsanoraia pe- jähdys, jolloin paljon sotamiehiä saanut erittäin suuren repeä- saksalaista upseeria, väkijoukosruutttaan.
kanssa. Lehti huomauttaa, ettei
sai surmansa. Rodostoon on män. Kun Turkissa ei ole hyvin ta kivi. Yksi upseereista ihaavottämä 'kuitenkaan tapahdu aivan
tuofu paljon haavottuneita sak- järjestettyjä telakoita, missä tui. Toiset ampuivat väkijoukmaalisk. 14 p.
koon foaavottaen 6 henkilöä.
äkkiä maaperä ei ole vielä kui- (S.Pietarista,
H.) Siitä lähtien kun Saksan saflaisia ja tukkilaisia ty&kimie- risteilijän vauriot olisi korjattu, Sen johdosta, että turkkilaisten
vunut siksi paljon, että voitai- pääesikunta julkesi levittää val- hiä.
S. T. T,
1korjattiin risteilijä siten, että ui- mieliala on käynyt hyvin kiihtyy

—
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Turkin sota.

—

'
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—

S

—

Oiteisiöifs,
—

Pahoinpitelystä tuomittiin
raastuvanoikeudessa lauvantaina muuan ajomies 25 mkn s£Kkoon tai vastaavaan 5 päivän
vankeuteen sekä maksamaan pafiompitelemälleen joukon k.purahoja ja oikeudenikäymiskustannuksia. Miehet olivat olleet ajotyössä KortelaTideo satamassa,
jossa oli tullut niin kiivas kiista,
että se kuormain kaatopaikalla
päättyi tappeluun ja haavoihin.
1

—

Tuomittu isäpuolensa surmaaja. Viime tanvmik. 7 pnä julistamallaan, päätöksellä tuomitsi Pirkkalan ja Ylöjärven pitäjäin käräjäkunnan kihlakunnanoikeus Kaarle Oskari Ollikaisen
kotoisin Tampereen kaupungista, r. lm 21 luvun 4 §a
hiojalla 5 vuodeksi kuritushuoneeseen siitä että tämä edellisen
marraskuun, 28 pnä isäpuolensa
asunnossa Pirkkalan pitäjän
Pispalan kylässä oli tahallaan
puukolla iskenyt isäpuoltaan
Kustaa Ollikaista oikeaan kupeeseen maksan sisään ulottuvan haavan, josta oli seurauksena että K. Ollikainen seuraavan
jjouluk. 2 pnä vere-nrvuodosta
kuoli. Turun hovioikeus, jonka tarkastettavaksi päätös alistettiin on sen nyttemmin vahvis-

—

tanut

—

Sotatoimet
merellä.

—

Dardanellein

—

1

—

—

—

—

—

\

AAMULEHTI

Tiistaina 16 p:nä Maaliskuuta
neeksi, on suurin osa saksalaisia
upseereita muuttanut kenraali
von Sandersin palatsiin asumaan. Pailatsia vartioidaan erittäin tarkasti. S. T. T.

r?v?
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—
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Sotatoimet Smyrnan edustalla.
Ätenasta, maailisk. 14 p.
IISS. H.) Smyrnan linnotusten
|pom.mittaminen jatkuu. Vihoilleen patterit on saaitu vaikenemaan. Smyrnan kuvernööri on
(käskenyt kaupungin siviiliväestöä lähtemään pois välttääkseen turhaa verenvuodatusta! seikä luvannut tulevansa puolustamaan Smyrnaa viimeiseen mahS. T. T.
dollisuuteen asti.

—

Englannin saarto.
englantilaista höyrylaivaa taas
upotettu yhtenä päivänä.

(7

Lontoosta, maalisk. 14 p.
£S. H.) Aaniraliteetti ilmottaa t.

k. 13 pnä: Vielä 7 englantilaista
höyrylaivaa, suuruudeltaan 1794
4658 tonnia, on joutunut saksalaisten vedenalaisten veneiden
hyökkäysten alaisiksi. Nämä tapaukset ovat sattuneet t. k. 10
pnä
Englannin. kanaalissa,
Bristolin ja Irlannin kanaaleissa.
2 mainituista aluksista hukkui.
a:n kohtalosta ei ole tietoja. 3
S. T. T.
on pelastunut.

—

—

Upotettu ruotsialainen laiva.

Hat Hst a, maalisk". 14 p.
(S. H.) Ruotsalainen höyrylaiva
iHanma, joka t. k. 13 pnä lähti
Scarborougfhin satamasta, joutui
(vedenalaisen veneen hyökkäyksen alaiseksi ja hukkui. Laiva oli
S. T. T,
hiililastissa.

—

Saksan merikaupan
lopettaminen.
A tP arisis t a, maälisk. 14 p.
jfS. H.) SanomaJehti Journal arirelee huomenna ilmestyvän hallituksen määräyksen, jossa ilmotetaan, mihin toimenpiteisiin

ryhtyneet Saklopettamiseksi.
merikaupan
ean
(Käskykirje vastustaa jyrkästi
»aartojulistusta, joka nykyaikai-

liittolaiset

ovat

vedenalaisen sodankäynnin

sen

johdosta on soveltumaton. Takavarikoidut tavarat tulevat
myytäviksi ja saadut varat luovutetaan lastinomistajille. Laiirat päästetään vapaiksi. Sotafcieltotavarain luetteloa «i julIcaista, mutta hallitus varaa itselleen oikeuden käydä kauppaa
Saksan eräänlaatuisilla tavaroilla.
S. T. T..

—

*i-<^

Kenraali Pan.

Kuningatar

nisterien aikovan erota, jossa tapauksessa heidän sijaansa tulee
Bratianun kannattaijia. Tänään
kuningas otti Bratianun puheilleen ja neuvotteli hänen kanssaan
kauvan.
Margiloman,
Karp ja Maijorescu yllyttävät
uuden
valtioneuvottelun kokoonkutsumisen puolesta. Hänen tunnetun saksalaisystävällisyytensä vuoksi herättää ehdotus jonkun verran levottomuutta natsionalistien keskuudessa.
S. T. T.
Bukarestista, maaiisk.
13 p. (S. H.) Rahaministeri
Costinescu on eronnut. Puolivirallinen Victorul arvelee tämän
johtuneen jostakin väärinkäsityksestä. S. T. T.

Hallituksen vaihdoksen sevraukset.

—

Odessasta, maalissik. 14 p.
(S- H.) Bukarestista saapuneiden tietojen mukaan huomataan
Kreikassa muutamin, paikoin
(levottomuutta väestössä ja johtuu se aijotusta parlamentin hävittämisestä. Atenassa pani kansanjoukko toimeen mielenosotuflosen
uutta pääministeriä
Gunarista vastaan tämän tullessa ulos kuninkaallisesta linnas-

—

vallat.

Sotilaskaupunki »Hyvä toivo».

Tämä kaupunki ei ole, kuten1
luulla, syvällä Afrikan
saattaisi
Köpcnhaminasta maa- sisäosassa,
vaan Ranskassa, ailisk. 13 p. (S. H.) Lontoosta van lähellä Soissonsia ja seo
saapuneiden tietojen mukaan ei asukkaat eivät ole neekereitä,
Kreikan hallituksessa tapahtu- vaan ranskalaisia sotilaita. Tämä
nut muutos ole aikaansaanut kaupunki on rakennettu erään
Kreikan asemassa. ranskalaisen tykkimiehen laatimuutosta
suunnitelman mukaan. Hän
Ulkoasiain ministeri Soflcrafos man
odi oleskellessaan Afrikassa oppion AVenizelolosen puoluelainen nut alkuasukkaiden erislkummaija 3-sop.irnusvalitojen kannattaja. sen rakennustavan ia on nyt saaAinoa kohta, missä nykyinen nut tilaisuuden käyttää hyväkhallitus eroo edellisestä, on ajan seen kokemustensa hedelmiä.
Elämä juoksuhaudoissa ei ole
määrääminen, milloin Kreikka
kadehdittavaa, ja sotiniinkään
aHkaa sotatoimet.
S. T. T.
Levottomuutta väestössä.

—

7

Ikoa, fjoka kulijfetft? jortkunfaisia
suuria kuormia, jotka nähtäivästi
''--- "
"
öPbille^^lrlf sisälsivä-t tykkejä ja niihin kuuluvia tarpeita. Tykkitaistelu*
keskimatkoilta käytiin t. k. 13
ja 14 pnä läpi yön, nim. sen valoisana aikana ja voitolla oli aina linnotus. 2 saksalaista komp-■

masta Salonikista Serbian kautta. Tämän johdosta on jälellä e-

Przemyslin

Taistelut
luon*
rittäin epämukava tie Salonikista Prahovon kautta .VenäjälPietarista, maalislk. 15 p.
le.
S. T. T.
(S. H.) Przemyslin luont saksalaiset ylläpitävät erittäin ankaraa tykkitulta. Sf n sijaan viholSaksalaisten sotasuunnitelmat. lisen jalkaväki ei ole juuri milBukarestista, maaliisk. lään rintaman osalla kyennyt
torjumaan meidän hyökkäyk13 p. (S. H.) Tänne saapuneiden
siämme.
Erittäin suurella menestietojen mukaan on 6:sta Kartyksellä
olemme ahdistaneet vi(paateiJda ja Bukovinassa itävaltalaisten joulkkojen mtfkana toi- hollista taistelukentän metsäseumivasta saksalaisesta armeija- duissa, jotka ovat Orshits-joen
asemilla;
kunnasta 4 nopeasti viety pois, lähettyvillä. Vihollisen
eräiden tietojen mukaan länti- Dsura-joen seuduilla on öisinolselle, toisten tietojen mukaan lut huomattavissa suurta liiketS, tä ja luultavaa on, että saksalaiiPuolan sotarintamalle.
set järjestelevät täällä tykiaT.X.

—

—

Kreikka.

_

Puolueettomat

oltava
Hollannin pääministeri on lausunut parlamentissa, että Hollannin on
äkkinäinen
saattaisi
temkäänne
täysin valmiina siinä tapauksessa, että asiain
kunnossa.
sotajoukon
on
siis
oltava
täydessä
mata sen mukaan sotaan. Maan
Pääministerin sanat eivät valaise millään tavalla sitä ankaraa puolueettomuutta, jota Hollanti tähänasti on osoittanut, mutta maan altis asema lähellä sotanäyttämöä pakoittaa sen yhä laajempiin varovaisuustoimenpiteisiin. (S. H.)

—

ta. Edustajapiireissä arvellaan,
että kuningas Konstantin peläHöyrylaiva »WUHam Freyn» ten kiihottavansa kansaa hallitsijahuonetta vastaan el hajota
upottaminen.
'
parlamenttia.
S. T. T,
Washingtonista, maalisk. 13 ip. (S. H.) Käsiteltäessä
kysymystä annerikalaisen höyryItalia.
laivan William Freyn upottamiPuolueettomuuskysymys.
sesta esiintyi Saksan lähettiläs
Berasdorff vastoin valtiodeparternenttia saksalaisen apuristei- Paris is t a, maalisk. 13 p.
yjä>D puolustajana ja väitti sen (S. H.) Daily Tekgraphille ilmenetelleen Lontoon päätöksen mottaa Dillon Roomasta, että
määräysten -mukaisesti. Saksa- hänen vakaumuksensa mukaan
laisen apuristeilijän kapteeni on Italia liittyy 3-sopimusvaltom.in,
pidättänyt 2 amerikalaisen aluk- mutta samalla hän panee merkilsen laivaväkeen kuuluvaa mies- le, että Bulowin toiminta on jontä, syystä «ttä nämä ovat asevol- kun verran menestynyt Triestin
voJlisuusijässä olevia ja sotapal- ja Albanian suhteen, joita hän on
velufloseen kelpaavia saksalaisia. ehdottanut Italialle hyvitykseksi
puolueettomana pysymisestä.
S. T. T.
S. T. T.
Paris is t a, maalisk. 14 p.
(S. H.) Vastoin muutamien saksalaismielisten italialaisten lehtien vakuutuksia, että Italian ja
Itävallan välillä olisi aikaansaatu sopimus, iknotetaan. Tempsille, että keskustelut ovat tavattoman hitaasti edistyneet. Italian
Romania.
hallitus on jättänyt Biilowin
asiaksi neuvotella Wienin halliRahatninisteri eronnut
tuksen kanssa, mutta itse pysyy
a,
ti
st
maalisk.
odottavalla
kannalla ja on hyB v'k are€
varovainen,
kaikista
H.)
Bratiamin
vin
aikoen nähtäväsf* p. (S.
ponnistuksista huolimatta pysyy ti odottaa siksi, kunnes Itätvalta
rahaministeri' Costinescu eroa- tekee Italialle aivan selvän ehmi&päätöksessään ja asema lie- dotuksen. Saksalaisten toimesta
ja muihinkin
nee jonkun verran vaikeutunut, on Venetsiaan
koska huhutaan muidenkin mi- kaupunkeihin lähetetty ranska-

—

Vilhelmiina tarkastaa sotajoukkojaan.

„

—

1915

paniaa yrirtti lähestyä jäätynyttä Bobr virtaa Gonkmdsin seuduilla, mutta ne otettiin vastaan
tulella ja perääntyivät kärsien
suurta mieshukkaa noin 2—3
■virstan pääthän. Orshitsin seuduilla meidän tiedusteluamme omenestyksellä ampuneet
*vat
Bobr virran vasemmalla rannalSaksan sotaministeri Wild.
la olevia vihollisen vartiostoja
von Hohcnborn. (S. H.)
s"a tuoneet linnotukseen vanke-

Hollannin sotavalmistukset.

(S.H.)

—

N:o 62

laisia kivääreitä, jotka on odotettu Tripoliin, nähtävästi Tripolin kapinallisille. Täte» on
käynyt selväksi, että Saksa yrittää kaikin tavoin saada Italian
ja Ranskan välille selkkauksia.
S. T. T.

—

'

uhkaavan luonteen. Väesvihamielisyys
tön
kasvaa. Sanomakhdistö ja liikemiehet vaatijapanilaisille annettujen
vat
myönnytysten viipymätöntä taIkaisin lunastamista. Japamin balKtu<s vaatii noottiinsa selvää
vastausta, jota Kiinan hallitus
vielä tähän asti ei ole antanut.
S. T. T.

IPar isistä, maalisik. 13 p.
(S. H.) Echo de Pari* on saanut
Rooman kirjeenvaihtajaltaan lisätietoja siitä, että Biilov on todtella tarjonnut Italialle Trieistin. Tuntematonta kuitenkin on,
onko tämä esitys tehty Itävallan suostumuksella vai ilman sitä. Roomassa ollaan yksimielisiä siitä, öttäItalia ei voi tyytyä
Triestin valtaamiseen. Roomassa puhutaan jo, erttä Italia lähettää expeditsioniarmeijan A'tnan johdolla DardaneHeille.

—

Kiina ja Japani.
Hyviä toiveita sopimuksesta.

Lontoosta, maalisk. 13 p.
(S. H.) Morning Postille lennätetään Pekingistä: Torstaina on
Kiinan hallitus iknortanut Japanin lähetystölle, että Japanin
hallituksen esitys Antun(?)
Mukdenin rautatielinjan vuokraamisesta Japanille on hyväksyt!^. Tätä toimenpidettä pidetään diplomaattisissa piireissä
todistuksena siitä, että sopimus
Kiinan ja Japanin välMlä saadaan muissakin suhteissa syntymään.
S. T. T.

—

—

Ristiriita kärjistyy jyrkästi

"14

p. (S. H.) Japanilais-kiinalainen
ristiriita on taas jyrkästi kärjistynyt. Japanilaisvastaiset mielenosotukset Kiinassa ovat saa-

—

neet

—

Italian hyvitys.

Irkutskista, maalisi.

laat olivat lepotaetkinään Hyvän
oleskelupaikan tarpeessa. Mutta
sota oli raivonnut kauhistuttavalla tavalla näissä seuduissa, ja
oli tuskin ainoatakaan huonetta
jälellä, missi olisi voinut levähtää. Sotilaiden -täytyi siis itse rakentaa itselleen huoroeita ja 14
päivän kuluessa syntyi kokonainen pieni ikaupunki katuneen,
myymälöilleen ja postilaitoksineen. Kaupungille annettiin nimeksi »Hyvä toivo« ja jokaisella
talolla on oma nimensä, kuten
esim. »Huvitu!k>seni«, >SaKsilaisten kauhu», j. n. e. (S. H.)

Saksan armeijan lisäykset.
Pietarista, maalisk. 13 p.
(S. H.) Morgonpost lehti kertoo, että on mahdotonta laskea,
kuinka suuren 'määrän sotamiehiä Saksa voi valmistaa yhdellä
kertaa. Marraskuussa saksalaiset veivät läntiselle rintamalle
300,000 miestä uutta väkeä. Nyttemmin On itäiselle rintaimalle
ilmestynyt noin 450,000 miestä
tuoreita saksalaisia joukkoja. On
huomioon otettava, että uusia
saksalaisia armeijoita ilmestyy
joka 3 kuukauden (kuluttua, ja
tästä voidaan tehdä se johtopäätös, että saksalaiset voivat valmistaa joka 3:3 kuukausi noin
% milj. sotamiestä. On mahdollista, että keväällä, kun olosuhteet opetukseen näihden käyvät
mukavammiksi, tämäj määrä
S. T. T.
suurenee.

Yöllä tulleet
sotatiedot.
Armeijan ylipäällikön
esikunnan t edonanto.
Pietarista, maalisk. 15
p. (S. H.) Armeijan ylipäällikön

Sekatietoja.

esikunnasta ihnotetaain : Prasny&hin seudulla olemme koko
alkaen Mlavaan vie»Kronprinz Wilhelm» upottanut rintamalla
vältä rautatieltä Orshit9 joelle
kauppalaivan.
ja sen vasemmalla rannalla ePernamb v c o s t a, maa- denneet taistellen. Saksalaisten
liislc. 13 p. (S. H.) Saksalainen vastahyökkäykset ovat kaikkialristeilijä Kronprinz Wilholm on la tulleet torjutuiksi. Ossovetsin
ampunut upoksiin höyrylaiva linnotiustykistö on särkenyt
Guadeloupen. Matkustajat ja muutamia saartaivien patterien
miehistö pelastettiin.
S. T.T. raskaita tykkejä, jotka ovat olleet tykinkantaman päässä linnotuksesta. ,Weikselin vasemSaksalainen salaliitto paljastettu malla rannalla ei ole ollut taisKiinassa.
teluja. Karpaateilla ei yleensä
muutoksia tapahtunut. Itäok
Lontoosta, maalisk. Y3p.
hyökkäykset Balivaltalaisten
(S. H.) Daily Telegraphilie Pekingistä saapuneiden tietojen grodin suunnalla ja hyökkäykset
Kosmulkaan on siellä saatu selville kukkulaa n:o 992 vastaan
tulleet
luona
ovat
torjuvkan
saksalaisten kätyrien salaliitto,
jutuiksi.
Itä-Galitsiassa
ovat
jonka tarkoituksena oli hävitjoukkomme työntäneet takaisin
tää Siperian rautatievihollisen Obertinin pohjoispuot a. Salaliiton johtajana dii Saklella olevalle seudulle. Przesan sotilasasiamies von Pappenmyslin
luona 'käydään tykkiheimi. Suuren tnetsäistysretkiS. T. T.
kunnati muodossa aikoivat sala- taistelua.

—

—

liittolaiset lähteä TsHitsJiikariin
ottaen mukaansa 20 räjähdysai-

—

neilla lastattua kameelia. Kaikki salaliittolaiset on vangittu.

Oikeusasioita.

—

Juttu

työväen suojeluskin
Raastuvanoikeudessa iauvantaina vaati työmies
Oskari Peltonen entiselle talonomistajalle Heikki Yläselle rangaistusta sen johdosta, että Ylänen teettäessään v. 1913 rakennustöitä silloin omistamassaan talossa n:o 1 Kyttälänkadun varrella oli jättänyt rakennustyöväkensä kokonaan vakuuttamatta tapaturmain varalta. Kun sitten 'hulhtik. 24 p:nä
sanottuna vuonna Peltoselle Yläsen rakennustöissä sattui sellainen tapaturma, että hän vahingossa 'horjahti käynnissä olevaa laastiraanaa vasten silla
seurauksella, että hänen vasen
kätensä kokonaan murskaantui
laastiraanan pyörissä, ei Peltonen karsimansa tapaturman korvauksena saanut mitään tapaturma/vakuutusmaksua.
Tästä
laiminlyönnistä vaati Peltonen
Yläselle rangaistusta.
Päätöksessään katsoi oikeus,
että Ylänen on tehnyt itsensä
syylliseksi työväen suojeluslain
rikkomiseen, mutta kun se aika.
minkä kuluessa tapaturman sattumispäivästä tällainen rangaistusvaatimus on tehtävä lain mukaan jo oli kulunut umpeen, kumosi raastuvanoikeus tehdyn
kanteen, vapauttaen Yläsen kaikesta edesvastuusta.
Aikaisemmin on raastuvanoikeuden käsiteltävänä ollut
Peltosen nostama korvausvaatimus Ylästä vastaan mainitun tapaturman johdosta. Tämä korvausjuttu päättyi viime tamrmk.
27 p:nä, jolloin raastuvanoikeus
tuomitsi Yläsen maksamaan Pel-

rikkomisesta.

toselle tapaturman (korvauksena
tämän menettämästä vasemmasta kädestään vuosittain 216 mk.

Huomattavaa!
Konttorissamme löytyy perimättömiä vastauksia seuraavilla nimimerkeillä, joiden omistajia pyydetään
mitä pikemmin ne perimään.
»X*

»J- J-«

»Terva*

»8 aaa*

»Hilma*
»Lukeva*
»Kärryt*

»Oma koti«
»Asiamies*

Taistelut Ossovetsin

»Huoneusto*

luona.

»Toimeiias*

Pietarista,maalisk. 15 p.
(S. H.) Ossovetsin luona od vihollinen siirtänyt muutamia patKuumetauti Serbiassa
tereita linnotuksen luo nähtäSalonikista, tnaalisk. 13 västi syystä, ettäi pommitus on
p. (S. H.) Virallisista lähteistä osottautunut tuloksetsettomaksi
ilmotetaan, että Bulgaria on 'pitemmältä tykinkantomatkalta.
Serbiassa raivoavan kuumeen Linnotuksen tykistö menestykjohdosta kieltänyt matkusta- sellä pommittanut vihollisjauk-

»Tarvitseva*

»Hyvä kauppi*
»3 koulula:sta«

»Konttoristi*
»Velaton tila*

»Pitkäaikainen*
»Uudenaikaiset*
»P a.periIeikka aia«
»Ilman välittäjää*
»Verstashuoneosto*

»Lähellä

Tamperetta*

»Täysin

rehellinen*

—
8

<
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90 pp. :
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I.n. 150:
150:

lulm niktsk.

Ostokurssi.

Pilnlu-ilnitibiL

—
—
26:50
——
3 huonetta,
Polvelta» otetaan.
eteinen ynnä
— Ouohralle tariotäan
kesäkuun 1
Pellavatehtaankatu
¥Tanbanpnoleinen
"
ihminen
—— Tyttö heti
hoitamaan.
14 vuokrattavana
Työtätekevä
——— _11J ja kaksi makasiinia
"J*V

256:
251:50
27:

104:
102:
101: 70
100:
220:
217:
147:
147:
147:

mnut mupäivästä.

keittiö,

kavuudet

23.
J. Holli

3527

siistin asunnon Tamsaa
melanpuistok. 12.
Ompelija.
Kauppakatu
3814

l Kuivaa iiakaiia

PT*

X alli talosta

Hämeenkatu 9.

ja oppityttö saa paikan
Ompelija
Tammelank. 3.
Ida Kallberg
3854

palvelijatar

ja rehellinen
Siisti
saa heti paikan. Läh. Lyytikäisen
Kirjakauppa O. y.

halutaan 3847

lasta
3817

*

Nikander,

Pobjolank. 14.

Paikkoja auki:

tai nuori leski saa paikan liikNeiti
keeseen. Hyvä käsiala ja kielit etuhyvän paikan Ruoveden Kunnallisvero^
Naispuutarhuri sija. Työnjohtaja saa koneenkäyttäjä
saa paikan toukokuun alusta toistai- maatilalla. 2 luokan
liput vuodelta 1914
seksi, vähintäin syyskuunloppuun, maa- saa paikan maalla. Ängust Palohei-

Pori, Etelä-Esplauaadintilalla lähellä Tamperetta. Etusija me- mon kautta,
3859
katu
12.
Puheli
395.
hiläishoitoon perehtyneillä. Asunto ja
Talonmieheltä.
3829
ruoka talosta. Hakemukset todistuksiTampersenEy.
Kesäkuun 1 p:stä 1915
neen ja palkkavaatimuksilleen lähetet- Tyttö saa modistioppilaan paikan,
osalla keittiöön1p. huh tik.
tävä t. k. loppuun Aamulehden kontt.
mieluummin jolla on halua ja taitai 15 p. 3 ovi oik.
3823
nimim. >Kartano>. tnnnusta kauppa-alalle, L. M. ViheriäRongank. 5.
8832
kosken Muotiliike, Rantatienk. 9, I
i'man varastohnonet- K L. 1k. 35 mm.
tavat. 11 12 päjv.
38Ö2
pUUll ta kivirakennuksesta
17 e-äk. 1 p. sali, 2 kamaria ja keittiö
Kuulutettuja:
24.
saa palveluspaikanLäntiTyöni. K. A. Vuolle ja neito Fanny
1B n tyttö
Nahkuri Koskisella. Läntiuenkatu
Halme, talollinen p:ka E. Ylitalo lm seuJ3
Vi nenk. 9. Mattila.
3864
Tampereen
Säästöpankki.
3092
rakunnasta ja palv. Hilda Rajala, värjäri A. Lindroos ja telit työnt. Hilda
saa asunnon Otavallanka- saavat vielä koko keväistä anKunnolliset ia kykenevät
Laaksonen.
3880 siota nyt alettavissa uusissa tukpalvelijat saavat oitis ja tuonnemtu 8, Elsa Byman.
pana paikkoja Naisten työtoim.Kuninffluuttaviä:
kalustetta, aurinkoinen huone, kimetsissä Pirkkalassa
kaank. 30, p. 367.
3877
ja
Hyvin
kamari
keittiökesäkuun
1
Kanppa-apul. Aina Mäkinen Tnrknnn,
herralle tai neitille
siistille
pnä
Hämeenk.
29.
K.
V.
Virtanen,
tvöm.
työutek. Laina
Höyrysahalla. Paiveliatar saa paikan
Vartiotornink. 11, Mandi Grönqvist.
Salmela Pirkkalaan, paperiteht. työm. 3837
3553
Isak
Julin.
Kappatgöhöntottuneet
V. E. Nieminen H:kyrööu, teht. työnt.
yksinäisenä, ainoastaan siistit, työkyMaria Mäki Tottijnrvelle, K. R. Oinokyiset
ja -halmeet tulevat kyseeseen.
huonetta, keittiö, v. c.
1
4
p.
saa
asunnon.
Lähem.
Kuninnon Reisjärvelle, teht työnt.Edla LahLäh.
Työnvälitystoimistosta.
ja
pihanpnol.
kad.
viim.
Johansson,
porr.
Käynti
tinen, kenkäteht. työmiehet K. J. A. oik. kaauk. 41.
Läntinenk. 9.
3843
3863
kontVaasan,
Lahtinen ja K. J. Saarela
toristi Linda Jaatinen, H. V. Suoma
os. keittiöön1 p. huhtik.
kalustettu huone sähköv. saavat heti työtä.
"
Helsinkiin, viilan hakkaaja E. Karlin,
3836
Kortelatidenk. 19. Hyvin
Rva
Tammivaaralla Kuninkaantyöm. L. I. Koivula, työm. Y.E. KoiAnna Johnsson*
3846 3828
katu 25, 3 porr. ylös.
v"nla Lempäälään, kiertok. opett. Mciria
Hali Kolariin, seppä K. Välimäki KeraTS. *", »', *%
huoneita, keittiö,
valle, palv. Helmi Ramstadius ja vii- p^esäk. 1 p:stä 3
kylpyhuone
Lasaretinkatu
1.
y.m.
laaia J. E. Paasio Kuuvatsalle.
Lähemmin Talonmieheltä.
3824
2 ja 4:iän huoneen huoneustot
Kuolieet:
mukavuuksilla.
osa keittiöön
Kalliokatu 18.
Työntekijä Elsa Starkman 25 v. 21
3839
O. g. Laukontori 8. halutaan muutamia luotettavia ja Liikkeen lopettamisen tähden paikatp.. leski KaroliinaGrönblom 69 v. 5 k.
2822
Läh. talonmies. Puh. 399.
innostuneita henhilöitä,pohja- se- ta jäänyt neiti haluaa kassaan liikkee24 p., palv. Velinin 1. O^vald 1k. 14 Nyt beti kalustettu kamari Kuninkä provisioni palkalla. Vast, osoit- seen tai muuta sop. toiuta. Puhun
El;n
42
7
k.
2
Hellman
v.
3841
kaank. 33. A. Kari.
p., hikeapuL
huone
1
p.huhtik.tai
suomea, venäjää, ja ruotsia. Arv. va»t.
kalustettu
teella
tl. kontt. nimim.
49
v.
p., työm.vaimo Maria Toivonen
3,
Gustafsson,
heti
E.
22 p. t. k. os. Lappeenranta, postikontt.
Satamak.
11 k. 15 p., työm. U. U. Hurme 27 v.
a
ia puoli keittiötä, pienelle 3866
2:n kerr.
3813
nim. «Pienet vaatimukset*.
BHcti.
perheelle. Kaivok. 4.
9 k.,/16 p., tvöm. A. Ahosen 1. Meeri
3855
1 v. 28 p., työm. p:ka V. A. Heinonen
saa asunnon toisen toveri20 v. 1 k. 8 p., telit, työnt. Vieno Ranhuone siistilleherroille. It.
na joko täysihoidolla tai ilman
puistokatu 39. Bergström. 3835
ta-aho 20 v. 8 k. 27 p.. suutari A. AnSatakunnank. 24, porttikäyt oikeaile.
dersson 74 v. 6 k. 10 p. työm J. Leh3850
tonen 53 v.. 2 k. 15 p.
kamari vuokrattavana. 2:nen kerros. Lindstedt.
Kyttälänk. &.
38G9

Lähemmin

TampereenSäästöpankki.

1720

liriseurakunnan
KirKoilisia Ilmoituhsia:
Kamari

1 puoti oarastohuonelneen
Iflilflft

—

Avara myymälä, Nuorimies

*

Huora.!

Rolle Alastalon

neulojat

Kesäk.

Neiti

Kamari

**

Kesäkuun 1 p:stB

Asioimistoimeen

Kamari

V apaaehtoisella

huutokaupalla

Arv. LilkßeenomisiDiat!

Nuorimies

Kalustettu
Yksinäinen

QuoKralle otetaan.

Viimkanlf. 14.

S b. ja keittiö mukavuuksineen
1 p. kesäkuuta Hämeenkatu 12. Lähemmiu Kultasepuniiike 'l uomela.«ta.
3875
Puhelin 547.

924

Nuorimies haluaa vuokrata

Oali. 2 kamana ia keittiö toukok. tai

Aamulehden ilmoitus

pienen kamarin 1p:stä huhtikuuta

i
3
t^si/ ip. V^jinikank. 11, p. 195.

kalustettuna tai ilman. Vastaukset
hintailmoituksineen t. 1. k. nimim.
«2 päivän ajalla.*
3819

Tikaijder.

3865

Sopiva Kllnteimistön usiityslile
jossa tarvittaessa saadaan tila ammattlmiebillä
A. Calamnius'en
Metsätoimisto
—
— Jyväskylässä.

arvioiduksi, on

huone. Nykyajan mukav.
Kalustettu
bau>ka näköaJa. Fröidman.
_
3570

Palvelusta hdnan.

Siisti

Kamari

auutoßcniDPoia.

Maaliskuuta

ä3^ TERVEYS"

Soomer. Pankici. 7 p. maaliskuuta.1915.

Myyntikurssi.

p:nä

ovat kunnallisasetuksen 89 §:n mukai-

sessa tarkotuksessa asianomaisten saatavina tulevan maaliskuun 20 p:stä
asianomaiseen verunknntopäiväänsaakka seuraavissa paikoissa:
Banhon kylän veroliput Ylähanhon
talossa, Haukkamaan kylää veroliput
Salmijärven talossa, Haukkankmen YliKivirannan talossa, Jämingin, PiMajalahden ja Pitkälän Aholan talossa, Kaittun, Pappilan, Rajalahden, Ritoniemen,
Rämingin ja Storminiemen Kirkonkylän
majatalossa, Pekkalan ja Viljakkalan
Pekkalan kartanossa, Rnhnlan\a. Tapion
Lahosen kaupassa Paikkaia-?a. Kukonpohjan Tervalan talossa, Muroleen kylän Sorkkalan talossa, Mustajärren
Kangaspeskan talossa, Pajulahden Syvingin talossa. Pohjan kylän Yläpohjan
talossa, .Siitalahden kylän Sarvanan talossa, Syyingin kylän Vastalahden talossa, Visureden kauppias 0. Kautun
puodissa. Väärinmajan Mannisen talossa, Tuuhosen lukurnodin Salon talossa,
Monosen lukuruodin Ylämonosentalossa,
YläpohjaslahdmruodinKekolan talossa,
Alapohjaslaliden ruodin Isossatalossa,
Yfoi>o!kin iukumodiii Saimeiltaantalossa
ia Alakolkin ruodin Lahtiperän taio.-sa.
HRuovedellä, helmikuun 12 p:nä 1915.

2566

HKusta^Jmha.
mAii

Keskinen,

Rnoueden

hunnolllsuerolen
Kunto

vuodelta 1914 toimitetaanseuraavasti:

Pohjanlahdella, Isossatalossa,

tulevan maaliskuun 26 p:nä klo 10—1
päivällä ja tulevan syyskuun 16 p:uä
laivan tulon jälkeen;
Muroleessa, Sorkkaiassa. tulevan maaliskuun 27 pnä klo li 1 päivällä ia tulevan syyskuun 17 pnä klo
12-2 päivällä;
Kirkolla, Kunnanhuoneeila, tulevan
maaliskuun 29 ja 30 pnä sekä tulevan
syyskuun 20 ja 21 puä klo 10 2 päivällä.

—

—

Maaiisknnn

kannoissa kannetaan

myöskin maantielabkon veroja.
Muita kantoja, kuin yllämainitut, ei
pidetä; ia huomautetaan, että maalis-

o»
myydään maanantaina maaliskuun Kaks! huonetta
Eiibiojan
p.
11
p.
Wo
Vemantt- eri sisäänk. myöskin sop. konttoriksi
29
kuun kannoissa on suoritettava vähineli os. keitt. m. Tammep. talo Mahnalan ÄlvSnmaassa Hämeen- Läntmenk. 24, 2 kerros. Puhelin 313.
täin puoletmaksettavasta verosta,syys-1
lasta. Vaot t Lk. nim. »Heti>.
kuun kannoissa jäännös.
8872
kyiössä» Kauppaehdot ilmoitetaanhuu- 3876
SANDMAN.
Huom! Verolipuissa, jotkayleisölle
nyt huomautetaan aitokaupnssa
jaetaan, od myöskin ilmötus veronkanlimu
■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
iinmiiiiiiiniium
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
valitsemyyjät
tarjouksista
että
noasti
top&ivistä ja suoritettavista veroista.
vat haluamansa taikka hylkäävätkaikRuovedellä, faeimik. 12 pnä 1816.
sunnuntaina,
pudotettu
Köyry'Puimakoneet,
ki tarjoukset sekä että kauppa,kun ta- IRTAIMISTON
sisältävä pienemmän summan raEnstaa Vinha.
losta osia on ala-ikäisten lasten,näihin
haa. Rehellistä löyt pyyd. palk. vast.
kotimaista tekoa, ainoastaan 4 vuotehuutokauppa.
huonetta,
keittiön,
eteisen,
tuom. se Aamul. kontt
3834 2565
Ali Keskinen.
osiin nähden on oikeuden lopullisesti
na käytetyt, myydään pieuuuden täh- sisältäen 2
puutarhan y. m. myytävänä. 5 min.
Perinnönjaon toimittamisen takia
hyväksyttävä.
Sukkela-aurat,
Lempäälän asemalta. Sopiva
myydään vapaaehtoisella huutokaupalla
Pietilä. matka
kesäasunnoksi tai käsityöläisille.
Talonkaupan jälkeen myydään huu- Kangasalan pitäjän Joutsiniemen tor- 3550
BYlöiärvj.
Fiskarsin aurat, n
J. B. Mandelin, os. Lempäälä.
tokaupalla erinäistä irtaimistoa, m. m. passa Haapajärvellä keskiviikkona täJousiäkeet,
rehuvaroja ja halkoja y.m. puutavaraa. män maaliskuun 24 p:nä alkaen klo 10
irtaimistoa, kuten eläikaikenlaista
ap.
Lapioäkeet:
H
8713
Juho Biihioja. miä, vaatteita, huone-, talous-,pelto- ja
ajokaliija. joiden joukossa jousiäes ja
Ahkera, Vassi ym.
rullaharvi, josta, sekä siitä, että huuA
KuokkaroPaäes
dot ovat paikalla maksettavat, täten
ilmoitetaan.
löydetty.Perittäväni TammeMuilistaja
lan puistok. 37. Laitilan.
SS79
Kangasala, 15 p. maalisk. 1915.
3822
Anton Haapajärvi.
ovat
kiireimmiten,

paras

Heilakamari

—

tavarain välittäjä

Asuinrakennus Rahakukkaro

—^
W

■galle

Löydetty.

Hyviä

Kaurajauhoja Halutaan ostan.

Julkisella

huutoßaupalla,

joka pidetään keskiviikkona 24päivänä
kuluvaa Maaliskuuta kello 12 päivällä
Pihlajaveden kirkkoherraUumiau Kirkkoherranviraston luona, tarjotaan kirkkoherrantulot mainitusta kirkkoherrakunnasta vuokralle yhdeksi vuodeksi,
luettuna 1 päivästä etisiksitulevaaToukokuuta sekä, ellei siellä nyt avoinna
oleva kirkkoherrar.virka vuoden kuluessa tule täytetyksi, myöskin pitemmäksi
ajaksi aina sen kuukauden loppuun
fc-ti, jolloin nimitys virkaan tapahtuu;
ja tulee halullisten huutamin huutokaupassa olla varustettuina oikeaksi ja
täysivaraiseksi asianmukaisesti todistetetJlla omavelkaisella takauskirjaila,
jossa takausmiehet, yhteisesti ja toinen
toisensa puolesta, vastaavat ei ainoastaan aremi-ehtojen täyttämisestä, vaan
myöskin siitä että kirkkoherran virkatalo rakennustensa ja ruokkonsa puo-

lesta vuokra-aikana laillisesti voimassa
pidetään ia hoidetaan.
Tämän lisäksi ilmoitetaan, että vuokraajiksi kaluavat saavat suomen Kirkollisviraston leski- ja orpokassan Johtokunnalle antaa kirjalliset suljetut tarjoiiksen-a viimeistään sik>i, kuin huutokauppakin tapahtuu. Turu-sa, Suomen Kirkollisviraston leski- jaorpokassan Johtokunnassa, maaiisk. 10 päivänä 1915.
Kaskvsfä

Albert von Hellens.
3862 (175^70)

Rakennusten
huutokauppa.
Torstaina t. k. IS pnä klo 11 päivällä
myyd. hiiiitokatinala Kangasalan kunnan omistaman Herituaian kylässä olevan Puteron tilan kaikki rakennukset.
Lähemmin nuutokauppritilaisuudessa.
E. Ä. Heino.

myy halvalla

Huutohnuppo.
Julkisella vapaaehtoisellahuutokaupalla kuoleman jälkeen myydään maanantaina t maaliskuun 29 pnä alkaen
klo 10 ap. ent. to»piarin SefaniasPaarenruaan Lempäälän pitäiän Hahkalan
kylästä jälkeen jäänyt omaisuus: tuparakennus, vaatteita y. m. irtnimistoa,
joka täten ilmoitetaan. Huudot on heti maksettavat.
Lempäälä 5 pnä maalisk. 1915.
3702
Kalle Paarenmaa.

PIANO.

I to valii |
Kauppaliikkeitä.
Lähemmin

Eemeli Aallon

R

Hä-neenkatu 5. Telef. 1500.

m

--

tekee

reklrefken

ori Hlpon-Elon jälkeläinen, ja
juossut 4 palkintoa, rui-kea väriltään

.Käteisellä 1872.»

ja hyvin kauni-Mkenteinen, 153 cm.
korkea, on myytävänä, Hämeenkyrössä
3819

-

*'

¥ T«Ma
« ci
* 3a hyvässä kunnossa oleva
talo

Tampereell;!. tuottaa

4.300, hinta 45 000, josta 32.000 seiso-

via lainoja, myydään omistajan poismuuton takia. Lähemmin
A. Maijala, Pinnink. 13.
33b7

P. SIDOROW,
Suomalainen RolustoHaappa 0-y
Helsinki.

105

oppilaitaotetaan Tampereen
Uusia
Kengityskoiihmn

Halutaan

Käytetyllä kmuta llmoituKsiQ.

Kotikosvuisia Timoleinsiemeniä
myytäv. 90 o/ itäviä 1 mk. 15 p.
r kilo.
, Pieni talo Armonkalliolta tai sen lä97 «/„ »
1 «
heisyydestä, Vast. t. 1. k. nim.
96 % »
90 p. 75 kg. säk.
Nestori Rasilla, os. Punkalaidun.

ti'attavat
ettei
viivytystä tapahtuisi toimituksessa
Pyytäkää hintaluetteloja ja selityksiä.

1 p:stä huhnk. Kirjalliset hakemukset jätettävä allekirsunnuntaina 21 pnä maaiisk. Karhun- joittaneelle ennf-n 27 pnä t. k.
ostaa tai vuokrata käytet- kylän Nikille.
Matti Herva, koulun johtaja,
3531
ty pieni VHAKÄ. Vast. pyydet.
t 1. k. nimim. cVaaka.«
'3871

JSöIH

0

niunnn

HUOM.!

Maatiloja, Kaupunkitaloja, Huviloita ja

Halutaan ostaa pienempi 11 111) Iff
kesäasunnoksi sopiva
ilU¥ 1f 1Uj
järven
tai huonensto läheltä
rantaa.

Viljakkalan Maamiesseura

halutaan ostaa. Tariookset jätettävät
Aamul. koutt» merkillä
iSB4O
«Kutomakoneita*.

3 Qfiotias ori,
Mikkolassa.
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Ualutaan ostaa kardiinipookat. Vast
kirj. t. L kontt. Kardinipookat.
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Kiinteimistökonttori Tampere |
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Rahaa

Halutaan ostaa, vanha

K. 1. Kangasniemi.
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S^Mafdon

myyjät

huomatkaa!

Pieni talo.

An oian maidoumyynti on io pois annettu.
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lainata 100 Smk. vuoden
**
JTalutaan
ajaksi, henkivakuutuskirjaa vastaan. Vaot. t

L koutt. nimim.

Heltl antaa puhelutuntejs
niotsinkielessä. Vastaus t !.k. nim.
386 S
»Konversation>.
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Kilpasajot ja
Varsanäyttelyn
toimii

Pälkäneen Mnatalousseura

tiistaina t. k. 23 pnä. Ajot tapahtuvat

3 sarjassa:

I:s>k 2—3 vuotiaat,
2;isa

vanhemmat,

3 « tasotusajot.
«100 Smk,c
Näyttelyssä kilpailevat 1 ja 2 vuotiaat oriit ja tammat. Sisäankirjoitus
Musta käsilaukku
alkaa Nuijan talossa klo 9 aamulla.
pudotettiin Kangasalan kirkon ja STita- halutaan
Illalla ILTAMA samassa paikassa
lainata en^i kiinnitystä vastaan alkaen
man väli.-selle tielle. Hehell. löytäj.pyyd.
Vanhaa vinkkeli- ia laattaklo 7. Siftäännääsv 55 p.
palstatilaan
ja
S8
toimittamaan tehtainaan
rakennuksiin. KoiKo aina Pälkäne maahsk, 15
p:nä 1915.
A. Taipaleele. etukäteen. Va<st, t, 1. kontt, nimim.
pinottuna Lempäälän asemalla, &844
3830
37^2
Jobtoknn'ä.
«Kaunis paikka^.
sekä 250 syltä ylivuotisia seka- I|£etjiii<imiott>inen kultanen rannerenmyydään halvalla
halkoja laivaväylän varrella.
gas kadotettiin ei'en Lapinniemen
-7*Pyynikin
väliile. Löytäjää ryvdeTampereen Telefooni-Osakeyhtiö, Lähemm. Lastusten Kartano, ja
Tampereella 1915,
tään palkintaa vast. jättämään
It, puistokatu 39.
vastaanotetaan
Lempäälässä.
Tampereen Kirjapaino-OsakeyhtiöHämeenkatu 26.
3740
3b58
T:fors Nyheterin kontt. 3838

20,000 kiloa

11 syltä havu- la 60 syltä
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4,500

haapahalßoja

RHUTHfI

KiiltosilitHsfä

